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พฤติกรรมการรังแกของนักเรียน 
 
Bullying behavior of Students
 

ผูเขียน    พรพรหม  เพาสีนวล 

 

บทคัดยอ 
             พฤติกรรมการรังแกของนักเรียน เปนภัยเงียบใกลตัวที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม มีความซับซอน 

พบไดอยางแพรหลายในปจจุบันโดยเฉพาะในนักเรียน ปญหาการรังแก การกลั่นแกลงหรือการหยอกลอกัน มิใชเรื่อง
ธรรมดาอีกตอไป ปจจุบันการรังแกเปนสาเหตุหนึ่งของการทำรายตัวเอง ฆาตัวตาย การตระหนักและใหความสำคัญเพ่ือ
ปองกันพฤติกรรมการรังแกของนักเรียน การรังแกเปนพฤติกรรมกาวราวรูปแบบหน่ึงที่ผูรังแกต้ังใจกระทำ ใหผูถูกรังแกมี
ความเจ็บปวดหรือรูสึกไมสบายทั้งทางรางกาย หรือจิตใจ ผูรังแกมีอำนาจเหนือกวาผูถูกรังแกอยางชัดเจน เชน ตัวใหญกวา 
ฐานะทางสังคมดีกวา ผูถูกรังแกรูสึกออนแอกวา ไมสามารถตอสูหรือตอบโตได พฤติกรรมการรังแก หรือบูลลี่ (Bully) ของ
เด็กไทย ติดอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุน เด็ก รอยละ 91 เคยถูกบูลลี่ ตบหัว ลอชื่อบุพการี พูดจาเหยียดหยามเด็ก 

รอยละ 43 คิดตอบโตเอาคืน ซึ่งเสี่ยงที่จะนำไปสูผลกระทบที่รุนแรงข้ึน  

            การสรางภูมิคุมกันทางใจ (Resilience) เปนการเสริมสรางภูมิคุมกันทางใจใหกับนักเรียน ใหจิตใจมีความมั่นคง เขมแข็ง 
สามารถฝาฟนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในชีวิต และอยูรวมกันกับคนอื่นๆไดอยางดี เมื่อนักเรียนมีภูมิคุมกันทางใจ เพ่ือ
ปองกันตัวเองใหมีความปลอดภัยจากพฤติกรรมการรังแก เปนเรื่องสำคัญ 
 

คำสำคัญ  : พฤติกรรมการรังแก  ภูมิคุมกันทางใจ 

 

Abstract
        Bullying behavior of students are silent hazard which affect both directly and 
indirectly.  There are complicated and widely found today, especially in students.  Bullying 
problem and teasing are not common in diary life. Currently, bullying causes self-harm and 
suicide.  Awareness and focusing on students bullying behavior prevention are important. 
Bullying is aggressive behavior.  Bullies are intentionally hurt victims to get pain or 
physically and mentally discomfort. Bullies have superior power over victims, such as being 
bigger, better social status. Victims feel weaker and unable to fight back or retaliate. Bullying 
behavior or bullying (Bully) of Thai children ranked 2nd in the world after Japan. Children 
( 91% )  had been bully, hit on the head, teasing parents’  names, and speaking impolite. 
Children (43%)  thought of retaliation which lead to have more risks and violence effects.
          Resilience provides strengthen the mental immunity for students.  There are mentally 
stable, strong, able to overcome various problems and obstacles in life and enjoy life with others. 
It is important when students have resilience to protect themself from the bullying behavior. 

Keywords : Bullying behavior, Resilience 
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บทนำ 

           การรังแก (Bullying) ของนักเรียน มีใหเห็นจากการนำเสนอของสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและ
ทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เปนปญหาสาธารณสุขสำคัญ มีเหตุการณทำใหนักเรียนไมไปโรงเรียน เรียนไมเกง ลาออกจาก
โรงเรียนทำรายตัวเอง เก็บกด ฆาตัวตาย เขาสังคมไมไดของเด็ก เปนผลมาจากการรังแกมากข้ึน การใชความรุนแรง การรังแก 

การตอสู กลั่นแกลง ความรุนแรงทางเพศและทารุณกรรม การลงโทษทางรางกายทั้งในบานและในสถานศึกษา เกี่ยวของ
กับการใชความรุนแรง (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร, 2561)  การรังแก เปนความรุนแรงรูปแบบหน่ึงสงผล
กระทบตอสภาพรางกายและจิตใจของผูถูกกระทำ เชน ซึมเศรา ความเครียด ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมอยากมาเรียน
หนังสือ ทำรายตนเองหรือคนอื่นที่ออนแอกวา รวมถึงการฆาตัวตาย โดยคนที่ถูกรังแกจะเปนคนที่มีความแตกตางจากคนอื่น 

ทั้งในเรื่องรูปราง พฤติกรรมและเพศสภาพ เชน เปนคนเงียบ ๆ  ไมมีเพ่ือน คนตัวเล็กหรือตัวใหญกวาคนอ่ืน ความตางของ
สีผิว คนเรียนรูชาหรือบกพรองทางการเรียนรู เปนตน ผูรังแกจะเปนเพื่อนในโรงเรียนและคนใกลชิด คุนชินกับการใช
อำนาจและการใชความรุนแรงกับผูอื่น ผูถูกรังแกไมรูวิธีหาทางออกหรือขอความชวยเหลือ คนที่เห็นเหตุการณไมเขาไปชวย 

เพราะรูสึกวาไมใชเรื่องของตนเอง สวนสถานศึกษามองเรื่องการรังแกเปนเรื่องเล็กนอย และเมื่อเกิดการรังแกข้ึน ผูรังแกถูก
ทำโทษ แตไมมีวิธีการทำใหผูรังแกไดรูสึกเห็นอกเห็นใจหรือเขาใจความรูสึกของผูถูกรังแก การรังแกเปนพฤติกรรมกาวราว
และตอตานสังคมมี 3 รูปแบบ ไดแก การรังแกทางวาจา การรังแกทางสังคมและการรังแกทางกายภาพ การรังแกมีลักษณะ 

จงใจ ทำบอยและมีความสัมพันธในอำนาจไมเทากัน การรังแกมีบริบทเกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียน ภูมิคุมกันทางใจเปน
เครื่องมือสำคัญในการปองกันพฤติกรรมการรังแก (พรสุข หุนนิรันดร, 2565)   

เด็ก อายุ ระหวาง 8-12 ป มีพฤติกรรมการรังแก แสดงพฤติกรรมขมขูตอเพื ่อนนักเรียนดวยกันมากที่สุด              

(พรสุข หุนนิรันดร, จุฑามาศ เทพชัยศรี และสมคิด ลอมาลี, 2555) พฤติกรรมการรังแก (Bully behavior) หรือบูลลี่ 
(Bully) ของเด็กไทย ติดอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญ่ีปุน และจากการสำรวจพบวา เด็กกวา รอยละ 91 เคยถูกบูลลี่ 
ตบหัว ลอบุพการี พูดจาเหยียดหยาม เด็ก รอยละ 43 คิดตอบโตเอาคืน เสี่ยงที่จะนำไปสูผลกระทบรุนแรงขึ้น นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนต่ำ มีพฤติกรรมการใชความรุนแรงเพ่ิมข้ึน เกิดปญหาอาชญากรรม (อัสรี อนุตธโต,พาสนา จุลรัตนและ 

นฤมล พระใหญ,2564)  

           บทความน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือใหเขาใจความหมายและอัตราชุกของพฤติกรรมการรังแก ผูที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การรังแกของนักเรียน ไดแก ผูรังแก (bullies) ผูถูกรังแก (Victims) และผูที่อยูในเหตุการณการรังแก (bystander) อะไร
เปนปญหาจากพฤติกรรมการรังแก โดยพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรังแก อัตราชุกของพฤติกรรมการ
รังแก การปองกันพฤติกรรมการรังแก และการสรางภูมิคุมกันทางใจเพ่ือปองกันพฤติกรรมการรังแก รวมทั้งศึกษากฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวกับการปองกันพฤติกรรมการรังแก 

 

ความหมายของพฤติกรรมการรังแก 
พฤติกรรมการรังแก (Bullying behavior) หมายถึง การกระทำหรือการแสดงออกเพื่อตองการใหผูอื่นเขาใจ

หรือยอมรับความรูสึกและความคิดของตนเองเกี่ยวกับความกาวราวที่เกิดข้ึน จากการแกปญหาท่ีเกิดจากความคับของใจจึง
แสดงพฤติกรรมรุนแรงออกมาทั้งกาย วาจา และทางสังคม (กรมสุขภาพจิต, 2561) 

ลักษณะของพฤติกรรมการรังแก มีดังน้ี  
1. พฤติกรรมการรังแกทางกาย ไดแก การทำใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บทางรางกายหรือทางกายภาพ การทำรายรางกาย 

ทะเลาะวิวาท มีบาดแผล การชกตอย การตบตี การกัด การปาสิ่งของใส การลอเลียนขอบกพรองของผูอื่น การกระชากศีรษะ           

การขโมยเงินหรือแยงของ 
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2. พฤติกรรมการรังแกทางวาจา ไดแก การใชคำพูดทำใหผูอื่นรูสึกอับอาย เจ็บปวด ดูถูก การพูดจาลอเลียน            

การแกลง หรือการหยอกลอกัน การพูดไมเปนมิตร การพูดโวยวาย ดาทอ การพูดจาไมสุภาพ การพูดจาเยาะเยย การลอชื่อ
พอแมผูอื่น ใชคำพูดหยาบคาย ตะคอก การขมขู การดูถูก เสียดสี พูดใหแตกแยก เหยียดหยามชาติกำเนิด การนินทาใหราย 

ขมขูรีดไถเอาเงิน การสรางเรื่องโกหก ปลอยขาวลือ 

3. พฤติกรรมการรังแกทางสังคม ไดแก การกีดกันใหออกจากกลุม การปฏิเสธไมใหเขากลุม การไมชวนเลนหรือทำ
กิจกรรม การแยงเพ่ือน การจงใจโดดเด่ียวทางสังคม ทำใหเพ่ือนเปนตัวตลก การขมขูบังคับใหทำในสิ่งที่ไมอยากทำ การคุกคาม 

การลวนลาม การแตะเน้ือตัว การพูดจาสอไปในเรื่องเพศ  

         สรุปลักษณะของพฤติกรรมการรังแก เปนพฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับ เปนพฤติกรรมกาวราวรูปแบบหน่ึง พฤติกรรม
เกิดข้ึนซ้ำๆ หรือมีแนวโนมที่จะเกิดซ้ำไดอีกในอนาคต ผูรังแกต้ังใจกระทำใหผูถูกรังแกมีความเจ็บปวด หรือรูสึกไมสบายทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ ผูรังแกรูสึกวาตนเองมีอำนาจหรือพลังเหนือกวาผูถูกรังแก  

 
อัตราชุกของพฤติกรรมการรังแก 

นักเรียน รอยละ 29.3 ถูกขมเหงรังแกหน่ึงครั้งหรือมากกวา ในชวง 30 วันกอนการสำรวจ นักเรียนชาย มีแนวโนม
ถูกขมเหงรังแกมากกวานักเรียนหญิง (รอยละ 36.1 และรอยละ 23.2) ในกลุมนักเรียนที่ถูกขมเหงรังแก รอยละ 22.1              

ใหขอมูลวา การขมเหงรังแกสวนใหญเปนการตี เตะ ผลัก เหว่ียง หรือถูกขังภายในอาคาร ดานสุขภาพจิตโดยรวม นักเรียน 

รอยละ 9.7 รูสึกอางวาง โดดเด่ียว บอยครั้งหรือเปนประจำ นักเรียน รอยละ 12.2 เคยมีความคิดจริงจังในการพยายามฆา
ตัวตาย รอยละ 13.8 เคยวางแผนถึงวิธีการพยายามฆาตัวตาย (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2562)  

ปญหาจากพฤติกรรมการรังแก 
 นักเรียนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรังเก (ผูรังแก ผูถูกรังแก หรือเปนทั้งสองบทบาท) มีปญหา ดังนี้ (สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร,2561) 

 1) ปญหาพฤติกรรม เชน ตอตานสังคม เกเร กาวราว กระทำผิดกฎโรงเรียน ทำผิดกฎหมาย  มีประสบการณมี             
แฟนกอนวัยอันควร พฤติกรรมคุกคามทางเพศ การใชความรุนแรง การใชสารเสพติด 

2) ปญหาการเรียน เชน ไมไปโรงเรียน ไมมีสมาธิในการเรียน ออกจากโรงเรียน 

3) ปญหาทางอารมณจิตใจ เชน วิตกกังวลซึมเศรา ตกเปนเหย่ือของการรังแก มีภาพลักษณ/ฉายาท่ีไมดีในหมูเพ่ือน 

ขาดความนับถือตนเอง มีอาการทางกายที่มาจากปญหาอารมณจิตใจ (somatization)  อาการทางกายที่มีสาเหตุจากภาวะ
ทางจิตใจ (psychosomatic symptom) เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง นอนไมหลับ นอนนอย มีพฤติกรรมแยกตัว ตกเปน
เหย่ือการคุกคามทางเพศ  กาวราว 

4) ปญหาสุขภาพ เปนผลมาจากการตอบสนองของรางกายตอภาวะเครียดที่เรื้อรัง  เกิดความรูสึกหมดหวังและซึมเศรา 
การทำรายตนเอง นำไปสูความคิดไมอยากมีชีวิตอยู หรือคิดฆาตัวตาย 

 

ผูที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียน  
ผูที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียน ไดแก ผูรังแก (bullies) ผูถูกรังแก (Victims) และผูที่อยูใน

เหตุการณการรังแก (bystander) ดังน้ี  (สกล วรเจรญศรี,2559) 

        1. ผูรังแก (bullies) มีพฤติกรรมกาวราว ขาดทักษะทางสังคมที่ดี ขาดความเขาใจความรูสึกของผูอื่น ตองการ
ควบคุมและเปนผูนำของกลุมหรือมีสถานภาพทางสังคมที่สูงกวาผูอื่น  
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2. ผูถูกรังแก (Victims) เปนเด็กที่มีลักษณะแตกตางจากผูอื่น เชน พัฒนาการลาชา พิการ ตัวเล็ก อวน หรือ            

มีความหลากหลายทางเพศ เด็กที่ถูกปฏิเสธจากกลุมหรือมีเพ่ือนนอย ลักษณะของผูถูกรังแก มี 2 แบบ ไดแก  

               2.1 ผูถูกรังแกแบบยอมจำนน (submissive victims) เปนกลุมที ่วิตกกังวล ขี้กลัว ออนไหวงาย 

ตอบสนองตอการถูกรังแกโดยการรองไห  

                2.2 ผูถูกรังแกที่กาวราว (bully-victims, aggressive victims) เปนกลุมที ่มีปญหาในการควบคุม
อารมณ ตนเอง ตอบสนองตอการถูกรังแกโดยการตอสูหรือโตตอบกลับดวยวิธีการท่ีรุนแรง ซึ่งในภายหลังอาจกลายเปนผู
รังแก กลุมน้ีเปนกลุมที่จะมีผลกระทบตามมามากท่ีสุด  

         3. ผูที่อยูในเหตุการณการรังแก (bystander) เปนผูที่มีสวนสงเสริมใหเกิดการรังแกกันโดยไมรูตัว เชน การทำเฉย ไม
เขาไปชวย กลุมเด็กทั่วไปผูเห็นเหตุการณ  

 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรังแก 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรังแก มี 6 ประการ ดังน้ี (กนกวรรณ สุภาราญ, 2563) 

1. จิตลักษณะของบุคคล คือ ลักษณะสภาพจิตใจที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการรังแก และมีสวน
สำคัญในการหลอหลอมทัศนคติเกี่ยวของกับการรังแกของเด็กและเยาวชน ไดแก บุคลิกภาพ การแสดงออกทางอารมณ                

ปมดอย ความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ ความเชื่ออำนาจภายในตน ความเชื่อเรื่องโชคชะตา ความตระหนักในตนเอง การมีคุณคา
ในตนเอง เขาใจและยอมรับตนเอง ยอมรับความเห็นของผูอื่นอยางตรงไปตรงมา ความสามารถของตนเอง ความกระตือรือรน   

มีความตระหนักในตนเอง เขาใจตนเอง สามารถประเมินสถานการณที่เกิดขึ้นกับตนเองได  ความคับของใจ ความขุนเคือง
ภายในใจ  

2. การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ครอบครัวคือสวนสำคัญในการพัฒนาของชวงวัยเด็ก การอบรมเลี้ยงดูที่ปลอย
ปละละเลยจนเกินไป สงผลใหเด็กถูกทอดทิ้งหรือไมไดรับการเอาใจใสเทาท่ีควร มีพฤติกรรมเรียกรองความสนใจตอสังคมใน
ลักษณะตางๆ เด็กถูกตามใจจนเกินไป ไดรับความรัก และการเอาใจใสมากเกินไปก็กลายเปนปญหา รวมทั้งอิทธิพลของ
ครอบครัว การแสดงพฤติกรรมระหวางคนในครอบครัว โดยเฉพาะพอและแม หากครอบครัวขาดความอบอุน พอแมใช
ความรุนแรงตอกัน กระบวนการคิดและการแสดงออกของพฤติกรรมสงผลตอการแสดงออกของเด็ก เด็กเรียนรู และซึมซับ
ความรุนแรง มีพฤติกรรมไมเหมาะสม มีปญหาดานความประพฤติ มีทัศนคติทางบวกตอความรุนแรง 

3. เพศ จากการศึกษา พบวา พฤติกรรมการรังแกเกิดข้ึนกับทุกเพศ ซึ่งแตกตางกันตามลักษณะรูปแบบของการ
รังแก โดยเพศชายมีอัตราการกระทำการรังแกสูงกวาเพศหญิง เพศชายมีการกลั่นแกลงรังแกกันทางรางกายสูงกวาการกลั่น
แกลงรังแกประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีเพศหญิงมีการกลั่นแกลงรังแกทางวาจาสูงที่สุดจากบรรดาลักษณะการกลั่นแกลงรังแก
ทุกประเภท นักเรียนกลุมเพศทางเลือก 9 ใน 10 คนเคยประสบกับพฤติกรรมการรังแก สวนใหญที่พบจะเปนการรังแกทางวาจา 
และมากกวาครึ่งถูกรังแกทางรางกาย เด็กท่ีบอกวาตัวเองเปนเพศทางเลือก เคยถูกรังแกทางรางกาย และทางวาจา ทั้งตอหนา 
และทางโลกออนไลนประมาณ รอยละ 30.0 มีเพียง 1 ใน 3 ที่จะโตตอบกลับ และเลือกที่จะไมรายงานเหตุการณที่ถูกรังแก
ใหผูอื่นทราบ เพราะมีความรูสึกวาไมมีใครจะชวยเหลือได อาจนำไปสูปญหาการเรียน และสุขภาพจิตได 

4. กลุมเพื่อน กลุมเพื่อนเปนกลุมที่มีความใกลชิด และมีอิทธิพลตอตัวบุคคลอยางมาก โดยเฉพาะชวงวัยรุน 

กอใหเกิดการเรียนรูในการปรับตัวที่จะอยูรวมกันในสังคมได  ภายใตกฎเกณฑที่กลุมไดสรางขึ้น กลุมเพื่อนเปรียบเสมือน
กลุมวัฒนธรรมยอยของสังคม ที่เปดใหบุคคลไดเรียนรูจะอยูรวมกับผูอื่นที่แตกตางไปจากการอยูรวมกันแบบครอบครัว  
การคบเพ่ือนมีความสำคัญตอตัวบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งพฤติกรรมตางๆ  
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5. สื่อ มีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ทุกคนสามารถเขาถึงสื่อไดอยางทั่วถึงรวดเร็ว และทุกเวลา 
ดังนั้นการเรียนรูพฤติกรรมของเด็กจากสื่อไมวาจะเปนละคร ภาพยนตร และคลิปวิดีโอ จึงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาจากการ
ไดรับและซึมซับขอมูล ทัศนคติ แบบแผนของพฤติกรรมที่หลากหลายทั้งเปนประโยชน และสุมเสี่ยงเปนอันตรายซ่ึงสงผาน
สูเด็ก และเยาวชนดวยชองทางท่ีใกลตัว และควบคุมไดยาก สงผลตอการหลอหลอมสรางพฤติกรรมของเด็กทั้งทางตรงและ
ทางออม สื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการรังแกในกลุมเด็กและเยาวชน 

6. สภาพแวดลอมชุมชนที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมที่เด็กใกลชิดลวนมีอิทธิพลตอการเรียนรู และเลียนแบบพฤติกรรม
ของผูคนที่รายลอมโดยไมรูตัว เปนประสบการณทางตรง และสงผลตอพัฒนาการของเด็ก เชน สิ่งแวดลอมชุมชนที่ราย
รอบตัวเองเปนชุมชนแออัด มีการเลนพนัน พัวพันยาเสพติด และพบความรุนแรงของครอบครัวเปนเรื่องปกติ เด็กจะมี
พฤติกรรมและทัศนคติตอการแสดงออกสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่พบเห็นจากชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู 

           สรุปไดวา จิตลักษณะของบุคคล การอบรมเลี้ยงดู เพศ กลุมเพ่ือน สื่อ และชุมชนท่ีอยูอาศัย เปนสาเหตุ ที่สัมพันธ
กับการเกิดพฤติกรรมการรังแกของเด็กและเยาวชน สงผลตออารมณ ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม ลักษณะพฤติกรรม
กาวราวรุนแรงที่นำเสนอผานสื่อ ประสบการณ และสิ่งแวดลอมกระตุนใหเด็กเกิดแรงจูงใจใชความรุนแรง ในขณะท่ีเยาวชน
มีโอกาสเขาถึงสื่อออนไลนตางๆ ไดงาย และสะดวกกวาเมื่อกอน เด็กก็มีโอกาสที่สัมผัสกับพฤติกรรมความรุนแรงที่สูงข้ึน 

เน่ืองจากขอมูลบนอินเทอรเน็ตควบคุมไดยาก เยาวชนอาจจะไดรับขอมูล และเลียนแบบจากวิดีโอ เกม ละครหรือหนังที่ใช
ความรุนแรงโดยไมรูตัว เยาวชนเลียนแบบความรุนแรงจากพอแม บุคคลใกลตัวในครอบครัว ครู ดาราท่ีเยาวชนชื่นชอบได 

เกิดเปนพฤติกรรมการรังแกผูอื่น  

 
การปองกันพฤติกรรมการรังแก 

           ปจจุบันการรังแกในกลุมนักเรียนสงผลกระทบกลายเปนปญหาสังคม และการใชความรุนแรงผานการกระทำ และ
คำพูด มุมมองและทัศนคติที่มีตอความรุนแรง และการใชภาษาท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสรางความบันเทิงฝงรากอยูในสังคมไทย
มาอยางยาวนาน สงผลใหเกิดความเคยชิน และกลายเปนเรื่องธรรมดาท่ีคนในสังคมจะมองคำพูดหรือการกระทำรุนแรงเปน
เรื่องสนุกสนาน ควรแกไขประเด็นดังกลาว มุงเนนเรื่องการเห็นอกเห็นใจ การเคารพในความรูสึก และรางกายผูอื่น ความ
รวมมือรวมใจจากหนวยทางสังคมมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนในการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนมุมมองตอการกลั่นแกลงรังแก
กันอยางย่ังยืน การแกไขและปองกันปญหาการรังแกควรเริ่มกระทำต้ังแตครอบครัว สอดคลองกับการดูแลสงเสริมจากโรงเรียน 

และการจัดสภาพแวดลอมของชุมชน รวมดวยชวยกัน ดังน้ี (กนกวรรณ สุภาราญ, 2563) 

1) บทบาทของครอบครัว  เลี้ยงดูอยางมีเหตุผล รับฟงดวยความเขาใจ สำคัญที่สุดตอการปองกันพฤติกรรม
การรังแกในกลุมเด็กและเยาวชน ครอบครัว คือ จุดเริ่มตนของการหลอหลอมพฤติกรรมของเด็กใหเติบโตข้ึนมาเปนคน
ลักษณะแบบใดแบบหน่ึง เด็กสวนใหญท่ีมีพฤติกรรมรังแกผูอื่นเติบโตมาในครอบครัวที่พอแมเลี้ยงดูอยางเขมงวด ทะเลาะ
เบาะแวง ใชกำลังและความรุนแรงในการแกปญหา สงผลใหเด็กเกิดพฤติกรรมเรียนรูจากตัวแบบ และเลียนแบบวิธีการ
เหลานั้นมาใชในการแกปญหา ใชการรังแกในการสรางอำนาจ และการยอมรับในกลุมเพื่อนฝูง นำไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การประพฤติในทางท่ีไมดีตามมาอีกหลายประการ เชน การใชสารเสพติด การทำรายรางกายและการรีดไถ           

การปองกันพฤติกรรมการรังแกในกลุมเด็กและเยาวชน ครอบครัวเปนสวนสำคัญในการสรางความเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเด็กเกิดปญหา สวนมากเด็กหวังพ่ึงคำปรึกษา และกำลังใจจากครอบครัวเปนสวนสำคัญที่สุด หากครอบครัวไมสามารถ
เปนที่พ่ึงพิงใหกับเด็กได เด็กจะหันหนาเขาหากลุมคนที่สำคัญรองลงมา คือ เพ่ือนสนิท  
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2) บทบาทของโรงเรียน โรงเรียนรวมคนหาแนวทางแกไขปญหา รับฟงความเห็นที่หลากหลาย ถายทอดสิ่งที่
เหมาะสม โรงเรียนเปนสถานท่ีที่เด็กมาใชชีวิต และเรียนรูสิ่งตางๆ รวมกัน ดวยความท่ีเด็กแตละคนตางเติบโต และถูกสั่ง
สอนมาคนละแบบ การเรียนรูและปรับตัวเพ่ือใหอยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เปนเรื่องที่ตองอาศัยเวลา  

3) บทบาทของครูและบริบทแวดลอมในโรงเรียน มีสวนสำคัญตอกระบวนการอยูรวมกันของเด็ก ถายทอด
ความรูวิชาการ ถายทอดเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูสังคมขนาดยอม เรียนรูที่จะปฏิบัติตนอยูรวมกับผูอื่นอยางเหมาะสม 

เมื่อเกิดปญหาก็เรียนรูจะแกไขตามกฎของการอยูรวมกัน แนวทางการจัดการปองกันการรังแกในกลุมเด็ก แบงเปนสวนของ
การออกนโยบายการจัดการสงเสริม ปองกันประเด็นตางๆ ผลักดันใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน บทบาทของครูที่มี
ความใกลชิดกับเด็กนักเรียนปฏิบัติตนอยางเหมาะสม เปนตัวอยางที ่ดี ผานการประพฤติตนและเลือกใชวิธีการปรับ
พฤติกรรมที่ตั้งอยูบนการใชเหตุและผล มีการใหการปรึกษารูปแบบกลุมเพื่อนมากขึ้น เพื่อชวยกันหาทางออกของปญหา
และแนวทางการปฏิบัติตนในกลุมรวมกัน การทำงานอยางสอดคลองกันระหวางสวนบริหาร สวนปฏิบัติการ และการ
สนับสนุนของกลุมเพ่ือน จะทำใหการขับเคลื่อนแนวทางการปองกันปญหาการรังแกกันในเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4) บทบาทของชุมชน ชุมชนรวมใจปองกันภัยการรังแก ปองกันแกไขปญหาการรังแก คือ การรวมกันเปนหูเปนตา 
ชวยกันสอดสอง รายงานและตักเตือน เมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม จัดสภาพแวดลอมของชุมชนแหลงที่อยู เพ่ือลด
โอกาสการใชสถานที่เปนที่รวมตัวทำสิ่งที่ไมเหมาะสม การรวมมือรวมใจกันเปนแนวทางที่ทำไดโดยงายและชวยลดโอกาส
เกิดพฤติกรรมการรังแกในกลุมเด็กและเยาวชนอีกทางหน่ึง 

สรุป ความรวมมือรวมใจกันระหวางบทบาทครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในการแกปญหาการกลั่นแกลงรังแก
กันของกลุมเด็กและเยาวชน จากภายในสูภายนอก เริ่มตนจากหนวยที่เล็กและใกลตัวเด็กที่สุดและคอยๆ ขยายความ
รวมมือไปสูหนวยทางสังคมที่เด็กมีปฏิสัมพันธอยูเปนประจำ เพ่ือปลูกฝงแนวทางท่ีเหมาะสมไดอยางตอเน่ืองและสอดคลอง
กลายเปนพฤติกรรมที่เหมาะสมไดในท่ีสุด  

ถนัดกิจ จันกิเสน (2562) ไดใหขอเสนอแนะเพื่อรับมือกับพฤติกรรมการรังแก มีดังน้ี  
1. ทำความเขาใจวาการรังแกคืออะไร น่ีคือสิ่งสำคัญที่ทำใหเขาใจปญหาของผูกระทำและผูถูกกระทำมากข้ึน 

การกลั่นแกลง คือ นิสัยท่ีเรียนรูและเลียนแบบมาจากการเห็นหรือไดยิน เชน การพบเจอปญหาคนในครอบครัวทะเลาะกัน 

หรือพบเจอคนในชุมชนดาทอกันดวยคำพูดหยาบคายทุกวัน จนมองวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องปกติ ผูกระทำบางรายอาจจะ
เปนบุคคลที่ขาดความมั่นใจในตนเอง อิจฉาริษยาผูอื่น ผูกระทำบางรายอาจจะเคยเปนผูถูกกระทำมากอน 

2. กลาที่จะพูดหรือแสดงความไมพอใจตอผูกระทำ ปญหาการกลั่นแกลงเกิดข้ึนกับบุคคลบุคคลหน่ึงมาอยาง
ยาวนาน สวนหน่ึงเปนเพราะผูถูกกระทำไมกลาท่ีจะพูดหรือแสดงความไมพอใจออกมา ทำใหผูกระทำไมรับรูวาผูถูกกระทำ
นั้นมีความรูสึกอยางไร จึงกระทำการกลั่นแกลงซ้ำๆ เพราะมองวาเปนเรื่องที่สามารถทำได การแสดงออกหรือการพูด
สื่อสารออกมาวา ผูถูกกระทำน้ันไมพอใจ เปนสิ่งสำคัญที่จะทำใหผูกระทำมีแนวโนมที่จะกลั่นแกลงลดนอยลง หรือหยุดการ
กระทำนั้นๆ ลงได  เนื ่องจากผูกระทำไดรับการตระหนักรู ถึงความรูสึกของผูถูกกระทำวา ‘ไมพอใจ’ และ ‘เสียใจ’ 

ตลอดจนรับรูวาการกระทำของตนน้ันสรางผลกระทบตอผูถูกกระทำอยางไรบาง 
3. บอกเลาการโดนรังแกกับพอแม ผูปกครอง หรือครู ปญหาการกลั่นแกลงในโรงเรียนเกิดจากการที่ผูถูกกระทำ 

ไมไดบอกเลาเรื่องถูกกลั่นแกลงใหพอแม ผูปกครอง และครูทราบ จึงทำใหปญหาการกลั่นแกลงยังคงเกิดขึ้น และไมไดรับการ
แกไขอยางตรงจุด ดังน้ันเปนสิ่งสำคัญมากท่ีตองสอนเด็ก ‘ไมใหเงียบ’ ‘เพิกเฉย’ หรือ ‘ทนตอสถานการณที่เกิดข้ึน’ และจงกลาท่ี
จะบอกเลาปญหาของตนกับพอแม ผูปกครอง หรือครูที่โรงเรียน เพราะปญหาการถูกกลั่นแกลงที่โรงเรียนตองไดรับความรวมมือ
จากทุกสวน ไมวาจะเปนพอแม ผูปกครอง หรือครู ตองปรึกษาหารือกัน เพ่ือหาวิธีการรับมือ และหาวิธีการแกไขปญหาน้ีรวมกัน 

 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 21



4. การรังแกเปนเรื่องผิดกฎหมาย ในบางสถานการณ การกลั่นแกลงเปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผูถูกกระทำ
ถูกกลั่นแกลงทางรางกายหรือทางเพศ การใชคำพูดดาทอเชื้อชาติหรือเพศสภาพ ใชกำลังและความรุนแรงรังแกผูอื่น การ
แชรเรื่องสวนตัวของผูอื่นในอินเทอรเน็ต เปนการกระทำท่ีผิดกฎหมาย  

5. อยามองวาตัวเองเปนปญหา การมีอัตลักษณที่ตางจากผูอื่น เชน เพศสภาพ เชื้อชาติ รูปรางหนาตา ที่ตาง
จากผูอื่น ไมใชปญหาของผูถูกกระทำ แตเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากตัวผูกระทำเอง 

6. มองหาวิธีจัดการกับความเครียด การกลั่นแกลงสามารถสรางความเครียดใหแกผูถูกกระทำเปนอยางมาก 

ควรลองมองหากิจกรรมหรือสิ่งใหมๆ เชน การออกกำลังกาย ดูหนัง ฟงเพลง หรือออกไปเท่ียว เพ่ือจัดการกับความเครียด
ของตนเอง และทำใหสภาพจิตใจไมหมกมนุตอสิ่งที่เกิดข้ึน 

7. อยาแยกตัวออกมาอยูคนเดียว การอยูคนเดียว ไมสามารถแกปญหาหรือทำใหเราจัดการกับการกลั่นแกลงได 

การอยูคนเดียวเงียบๆ จะทำใหลดความม่ันใจและความภาคภูมิใจของผูถูกกระทำได  

8. ดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองใหดี สุขภาพคือสิ่งสำคัญที่เราควรใสใจ การกลั่นแกลงสามารถสรางบาดแผล
และปมในใจใหกับผูถูกกระทำ สงผลตอสภาพรางกาย เชน การอดอาหาร เครียดจนนอนไมหลับ เปนตน  

9. มองหาบุคคลตนแบบที่ดี การกลั่นแกลง ทำใหผูถูกกระทำสับสนและไมชอบในตัวเอง หากวาผูถูกกระทำมี
บุคคลตนแบบที่ดี จะสามารถทำใหเห็นไดวามีอีกหลายคนที่เคยพบเจอกับปญหาเดียวกัน แตพวกเขาก็สามารถกาวขามผาน
การโดนกลั่นแกลงจนสามารถประสบความสำเร็จได การมีบุคคลตนแบบที่ดีนั้น จะทำใหผูถูกกระทำ มองเห็นคุณคาของ
ตัวเองและรักตัวเองมากข้ึน  

 

ภูมิคุมกันทางใจเพื่อปองกันพฤติกรรมการรังแก 
ภูมิคุมกันทางใจ (Resilience) หมายถึง ศักยภาพที่จะยอนกลับมายืนไดอีกครั้ง มีการปรับตัวไดอยางประสบ

ผลสำเร็จ และมีการพัฒนาสมรรถนะทางสังคมและวิชาการที่ตองเกี่ยวของกับความเครียดรุนแรงหรือความเครียดนอย เปน
แนวทางในการปกปองและปองกัน เพื่อแกปญหาสังคม ชวยสงเสริมสุขภาพจิตของวัยรุน ใหเผชิญกับการรังแกและการรังแก
ผานโลกไซเบอร องคประกอบของภูมิคุมกันทางใจ ประกอบดวย การมองดานบวก ความสามารถแหงตนการปรับตัวและอดทน
ตอความออนไหว (Henderson&Milstein,2003; Gabrielli,Rizzi,Carbone & Piras,2021 อางถึงใน พรสุข  หุนนิรันดร, 2565) 

การสรางภูมิคุมกันทางใจ เพ่ือปองกันพฤติกรรมการรังแกใหกับนักเรียน พรอมเผชิญปญหาการรังแก ใหผานพน
ไปไดอยางแข็งแกรง ชวยใหเด็กรูสึกถึงความเปนสวนสำคัญของครอบครัวและสังคมอุดมดวยความรัก ความหวงใย                

ใหกำลังใจกันเสมอ ปลูกฝงความเห็นอกเห็นใจผูอื่น เนนการมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจเรื่องตางๆ รวมกับพอแม            

จุดประกายความฝน สรางเปาหมายในอนาคต ใหเห็นถึงความหวังตออนาคต แนะนำแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก ถายทอด 

ประสบการณของตนแบบที่ดี ชี้แนะและฝกทักษะการแกไขปญหา และการจัดการอารมณ  ฝกใหเด็กรูจักพูดคุยเลา
ความรูสึกนึกคิด ระบายความทุกขใจ ไมเก็บกดไว ฝกมุมมองความคิดในดานบวก ไมมองโลกในแงราย 
ศิวลักษณ ถ่ินเสน (2565) ใหคำแนะนำพอแม และผูปกครองใหชวยกันสรางภูมิคุมกันทางใจใหลูก ดังน้ี 

พูดคุยกับลูกถึงเรื่องที่โรงเรียน บางครั้งลูกอาจกลัว อายหรือเสียหนาเมื่อถูกเพื่อนรังแก ไมกลาบอกเรื่องท่ี
เกิดข้ึนใหคนอื่นรู พอแมคุยกับลูกกอนที่เรื่องจะบานปลายไปมากกวาน้ี แสดงใหเห็นวา พอแมเปนท่ีพ่ึงพาไดและพรอมที่จะ
ชวยแกปญหาท่ีลูกเผชิญได 

ฝกความมั่นใจในตัวเอง ฝกใหลูกกลาพูด หรือลองแกปญหาเบื้องตนเองหากเปนความขัดแยงเล็กนอย            

แตเมื่อลูกถูกรังแก ควรใหลูกกลาเปดเผยเรื่องที่เกิดข้ึน และเขาไปชวยเหลือ 
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หลีกเล่ียงพื้นที่เสี่ยง การรังแกเกิดข้ึนในท่ีลับตาผูคน หรือไมอยูในสายตาของผูใหญ เชน หองน้ำ ใตอาคารเรียน 

หลังอาคารเรียน เปนตน ดังน้ันจึงควรสอนใหลูกหลีกเลี่ยงสถานท่ีเหลาน้ี เพ่ือปองกันการตกเปนเหย่ือ 

ทำความรูจักกับเพื่อนของลูก เด็กๆ ใหความสำคัญกับเพ่ือนและเปดเผยกับเพ่ือนมากกวา การรูจักเพ่ือน ๆ 

ของลูก จะเปนผลดีในการเขาใจปญหาของลูกเม่ือลูกถูกรังแก 

เชื่อใจลูก การเชื่อใจลูกอยางมีเหตุผลเปนสิ่งสำคัญที่พอแมควรมีใหกับลูก เพราะการเช่ือใจลูกจะเปนวิธีที่ทำ
ใหลูกเปดใจ กลาระบายปญหาท่ีเกิดข้ึนใหฟงมากย่ิงข้ึน  

ใหเด็กกลาตัดสินใจเมื่อถูกรังแก เด็กที่ถูกรังแก ก็มักจะโดนรังแกอยูเปนประจำ ดังนั้นการฝกใหเด็กกลา
ตัดสินใจ เมื่อถูกรังแกจะทำใหเขาไดเรียนรูเองวา จะตองทำอยางไรเพ่ือใหเขาเลิกโดนรังแก 

สอนลูกใหรูจักระวังตัวเอง เด็กสวนใหญไมอาจแกปญหาการโดนรังแกไดดวยตัวเอง และมักจะตองการความ
ชวยเหลืออยูเสมอ ดังน้ัน จึงควรสอนลูกใหไดรูจักระวังตัวเอง เชน หากลูกตองไปไหนมาไหนคนเดียว ก็ควรสอนใหเขารูจัก
วิธีปองกันการโดนรังแก ดวยการหาเพ่ือนสักคนใหไปดวยกัน 

อยาสัญญากับลูก การแกปญหาการถูกรังแก ควรไดรับความรวมมือจากโรงเรียนดวย จึงไมควรสัญญาที่วา
รักษาความลับเกี่ยวเรื่องที่ลูกโดนรังแก ใหลูกไดกลาเผชิญกับปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมีพอแมคอยเปนท่ีปรึกษาอยูเคียงขาง 

สอนใหเชื่อมั่นในตัวเอง การที่เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง จะทำใหเขากลาแสดงออก กลาทำในสิ่งตาง ๆ 

ความเชื่อมั่นในตัวเองน้ีก็จะผลักดันใหเขากลาที่จะบอกกลาว หรือขอความชวยเหลือจากการถูกรังแกดวยตัวของเขาเอง 
ฝกใหมีความใจเย็น เด็กที่มีนิสัยเกเรมักจะแกลง รังแกเด็กที่แสดงอาการกลัว หรือออนแออยูเปนประจำ 

ดังน้ัน จึงควรสอนใหลูกพยายามท่ีจะซอนความรูสึกกลัวหรือออนแอ ไมใหเด็กเกเรเห็นหรือรับรู เพ่ือปองกันการโดนรังแก 

สอนใหกลามีปากมีเสียง วิธีนี้ไมใชใหเปนการฝกเด็กมีนิสัยที่กาวราว แตเปนการสอนใหเด็กรูจักปกปอง
ตัวเอง กลาท่ีจะหามหรือพูดกับเด็กที่มารังแกเขา 

ใหขอความชวยเหลือเมื่อจำเปน บอกลูกใหเดินไปขอคำปรึกษาในยามที่เกิดปญหา หรือตองการคำปรึกษา
ทั้งกับเพ่ือนๆ หรือครู 

สงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจในตัวเอง มีการสำรวจพบวา การสอนลูกใหรูจักปองกันตนเองดวยความมั่นใจ เปน
หน่ึงในวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันไมใหลูกโดนรังแก การมีความมั่นใจในตัวเองผสมผสานกับการเรียนศิลปะปองกันตัว สนใจใน
งานอดิเรก เลนกีฬา ฯลฯ เหลาน้ีเปนการแกปญหาที่ดีเย่ียม ที่ทำใหลูกสามารถจัดการกับปญหาการโดนรังแกของตัวเองได  

ภูมิคุมกันทางใจ มีองคประกอบ 4 สมรรถนะ 18 ทักษะ (Gabrielli, Rizzi, Carbone & Piras, 2021 อางถึงใน                     

พรสุข หุนนิรันดร, 2565) 

1. สติ (Mindfulness) คือ การกระทำดวยความตระหนักรูวาทำอะไร มีความสนใจในสิ่งที่ทำในปจจุบัน  

1.1 สังเกต (Observation)  

1.2 บรรยาย (Description)  

1.3 การกระทำอยางมีสติสัมปชัญญะ (Acting Consciously)  

1.4 ยอมรับโดยไมตัดสิน (Accepting without Judging)  

2. เผชิญ (Coping) เปนชุดของพฤติกรรมทางปญญาเพ่ือจัดการกับความตองการภายในและภายนอกที่ยากตอการเผชิญ 

โดยใชความสัมพันธกับแหลงขอมูล  

2.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปญญา (Cognitive Behavior Modification)  

2.2 บทสรุปความขัดแยง (Conflict Resolution)  

2.3 กลยุทธการยืนกรานและการสื่อสาร (Assertiveness and Communication strategies)  

2.4 ความรอบรูสุขภาพจิต (Mental Health Literature)  
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3. ความสามารถ (Efficacy) คือ ความสามารถในการรับรูศักยภาพของบุคคลตามความคาดหวัง  
3.1 ความสามารถแหงตน (Self-Efficacy)  

3.2 กรอบแนวคิดแบบกาวหนา (Growth Mindset)  

3.3 ภูมิคุมกันทางอารมณ (Emotional Resilience)  

3.4 ภูมิคุมกันทางสังคม (Social Resilience)  

3.5 ภาวะผูนำ (Leadership)  

4. การเรียนรูทางสังคมและอารมณ (Social and Emotional Learning : SEL) เปนกระบวนการสรางทักษะทางสังคม
และอารมณ เพ่ือใหเขาใจและจัดการอารมณ มีการต้ังเปาหมายและบรรลุเปาหมายดานบวก มีความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

สรางและดำรงรักษาความสัมพันธดานบวก มีการตัดสินอยางรับผิดชอบ  

4.1 ความตระหนักรูตนเอง (Self Awareness)  

4.2 การจัดการตนเอง (Self Management)  

4.3 ความตระหนักรูสังคม (Social Awareness)  

4.4 ทักษะความสัมพันธ (Relationship Skills)  

4.5 การตัดสินใจอยางรับผิดชอบ (Responsible Decision Making)  

 
กฎหมายไทยท่ีเก่ียวกับการปองกันพฤติกรรมการรังแก 
              กฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานการณปจจุบันพบวา เด็กและเยาวชนไดรับผลกระทบจากการกระทำ
ผิดของกลุมอาชญากรรมตาง ๆ จำนวนมาก รัฐไดตรากฎหมายเพ่ือบังคับใชสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเกี่ยวของกับ
การทะเลาะวิวาท การทำรายรางกาย การลักขโมยของ ทรัพยสินหรือเงิน การทดลองเสพยาเสพติด การมีเพศสัมพันธทั้งที่
สมัครใจและไปขมขืนผูอื่น การทำแทงท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ สิ่งเหลาน้ีเปนเรื่องที่เด็กและเยาวชนตองทำความเขาใจ
ถึงเหตุที่กฎหมายกำหนดไววา เปนการกระทำท่ีผิดกฎหมายหรือไม มีทางออกในทางกฎหมาย หรือทางสังคมอยางไร หาก
เปนกรณีที่เด็กและเยาวชนถูกคูอริตางโรงเรียนทำราย ถาจะทำการปองกันโดยการใชไมหรืออาวุธอยางอื่นเขาทำราย ฝาย
ตรงขามตอบโตจะเปนสิ่งที่กระทำโดยไมผิดกฎหมายหรือไม การกระทำในระดับใดที่กฎหมายถือวาเปนการปองกันซึ่งจะ
เปนเหตุใหผูที่กระทำไมตองรับผิดในทางกฎหมาย  

ดังนั้น เด็กและเยาวชนไดทำความเขาใจและมีความรูในทางกฎหมาย จะไดไมตองตกเปนเหยื่อจากการไมรู
กฎหมาย สามารถหาทางออกไดเมื่อมีเหตุการณที่ตองไปเกี่ยวของกับกฎหมาย  (กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทาง
สังคม, 2563) 

ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเก่ียวกับการปองกันพฤติกรรมการรังแกโดยตรง แตมีกฎหมาย ที่นำมาใชเพ่ือ
การคุมครองสิทธิเด็ก 5 ฉบับ ไดแก  

1. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เนนการคุมครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมท้ังทางดานรางกาย เพศจิตใจ
และการปลอยปละละเลยหรือทอดทิ้งเด็ก  

2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2558 (แกไขปรับปรุงตาม 

ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559) เนนการคุมครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติตอเด็ก เยาวชน 

สตรีและครอบครัว รวมถึงสวนของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  
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3. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2560 (แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 
27 พ.ศ. 2562) เรื่องการกระทำความผิดเก่ียวกับการทำรายรางกายหรือจิตใจ มาตรา 293, 295, 297 และ 391 และการ
กระทําความผิดเก่ียวกับการหมิ่นประมาท มาตรา 326, 328 และ 393 มีความผิดตองระวางโทษจำคุกหรือปรับเงินหรือทั้ง
จำท้ังปรับ  

4. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2557 (แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2557) มาตรา 423 กลาวถึงการพูดหรือแพรขาวที่ไมเปนความจริง  ทำใหเกิดความ
เสียหายตอชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่น มีความผิดตองจายคาสินไหมทดแทน  

5. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 (พระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) บัญญัติวาการเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรที่บิดเบือน
ปลอมแปลงหรือเปนเท็จ และขอมูลลามก มีความความผิด ตองระวางโทษจำคุกหรือปรับเงิน หรือทั้งจำท้ังปรับ  

 
สรุป 
            พฤติกรรมการรังแกของนักเรียน เปนพฤติกรรมรุนแรงอยางหน่ึงที่เปนจุดเริ่มตน ของการปลูกฝงเด็กเรื่องความ
รุนแรงการทำรายกันมีผลกระทบตอเด็กทั้ง 2 ฝาย ทั้งอารมณ จิตใจ รางกายและคุณภาพชีวิตในระยะยาว นักเรียนที่ถูก
รังแกมักเครียด ซึมเศรา มีปญหาการเขาสังคมและหากถูกกดดันรุนแรงหรือเรื้อรัง จนนำไปสูการทำรายคนอ่ืน เพ่ือแกแคน
หรือทำรายตนเองรุนแรงถึงฆาตัวตาย ในอนาคตเด็กที่ถูกรังแกจะใชความรุนแรง ในขณะที่นักเรียนที่รังแกคนอื่นเมื่อทำ
บอยครั้งจะกลายเปนนิสัยเคยชิน มีปญหาบุคลิกภาพแบบใชความกาวราวความรุนแรงตอผูอื่น ไมมีความรูสึกผิด ใชความ
รุนแรงในการแกไขปญหา สงผลตอการเรียนและสุขภาพจิตได 

            ปญหาการรังแกกันของนักเรียน เปนสิ่งสำคัญที่จะตองดำเนินการแกไขอยางเรงดวน ตองไดรับความรวมมือจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก โรงเรียน ครูผูปกครองนักเรียน และสังคม รวมกันบูรณาการในการศึกษาและวิเคราะหถึงประเด็น
ปญหาของการรังแกอยางละเอียด เพื่อใหไดเขาใจถึงรากเหงาของปญหาอยางชัดเจน เสนอแนะวิธีการที่เปนประโยชนใน
การปองกัน ไมใหเด็กถูกรังแกและไมไปรังแกผูอื่น ครอบครัวสรางความรักและความเขาใจตอเด็กใหเหมาะสมกับวัย การใช
เหตุผลและควรสอดสองดูแลความประพฤติของเด็กเพ่ือปองกันการรังแก ครูสอดสองดูแลความประพฤติของเด็ก เอาใจใส
และเขาถึงนักเรียนทุกคนอยางใกลชิด ติดตามและประเมินนักเรียนถึงการเปลี่ยนแปลง สามารถแกปญหาการรังแกไดอยาง
ทันทวงที โรงเรียนตองหามาตรการในการปองกันพฤติกรรมการรังแกอยางเครงครัด มีวิธีการชวยเหลือเยียวยาผูถูกรังแก
และดูแลรักษาผูรังแกตามหลักวิชาการ ปลูกฝงหรือสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวของกับการลดการรังแก มีการประชุมนักเรียน
และผูปกครองในเรื่องน้ีอยางสม่ำเสมอ และชุมชน สังคมตองชวยกันสอดสองดูแลพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนซึ่งเปน
สมาชิกในชุมชน เพื่อหาวิธีการปองกันแกปญหาความรุนแรงในชุมชน สวนภาครัฐมีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายใน
การปองกันและแกไขปญหาการรังแกอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.พรสุข หุนนิรันดร อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดสนับสนุน  แนะนำ 

และใหความชวยเหลือ รวมถึงการตรวจสอบแกไข ในการจัดทำบทความวิชาการน้ี จนสำเร็จลุลวงไดดวยดี และ ขอกราบ
ขอบพระคุณ คณาจารยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทุกทาน            

ที่กรุณาไดใหความรู แนวคิด แนวทาง ในการศึกษา คนควา ดวยดีย่ิง ตลอดมา  
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การบริหารจัดการองคกร : ปจจัยสำคัญตอผลสำเร็จของงานสาธารณสุข 
 
Organizational Management : Key Factors for the Success of Public Health Programme.
 

ผูเขียน   เพียงใจ  บุญสุข 

 

บทคัดยอ 

การบริหารจัดการองคกรเปนกลไกที่มีความสำคัญอยางมากตอการดำเนินกิจกรรมตางๆ  ในองคกร เพื่อใหองคกร

บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย โดยเฉพาะการควบคุมโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมในชวงการระบาดใหญ มีความจำเปนที่

องคกรตองมีการบริหารจัดการภายในองคกรและการประสานเชื่อมโยงทุกภาคสวนในสังคม การศึกษาถึง ปจจัยการบริหาร

จัดการท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการปองกันและควบคุมการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรม จะเปนประโยชนตอ

การกำหนดแนวทางในการวางแผนการปองกันควบคุมโรคโควิด 19 ตลอดจนการกำหนดนโยบาย และมาตรการทางสาธารณสุข

ในโรงงานอุตสาหกรรมได  

 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการองคกร, ปจจัยสำเร็จ, งานสาธารณสุข, โควิด 19, โรงงานอุตสาหกรรม 
 
Abstract

Organizational management is an important mechanism for the organization’s activity 
implementation. To achieve the organization's goals specifically COVID-19 prevention and 
control in the factories, the organization has to implement internal management factors and 
coordination of all sectors in society. The study of management factors that influence the 
effectiveness of prevention and control of COVID-19 infection in manufacturing plants will 
help in planning and policy forming on COVID-19 prevention and control and other public 
health measures in manufacturing plants.

Keywords : Organizational Management, key success factors, public health, COVID-19,
manufacturing plants 

 
บทนำ  
 งานสาธารณสุข (Public health programme) มีเปาหมายที่มุงเนนใหประชาชน “ทุกคน” มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน 

(Sustainable quality of life for all) ซึ่งตองใหความสำคัญตั้งแตระดับบุคคล ที่ชวยใหประชาชน “ทุกคน” ตั้งแตแรกเกิดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ระดับครอบครัว ชวยใหครอบครัวเขมแข็ง เปนสุข สงบ มีสุขภาพดีและมีภูมิคุมกันใน

ตัวที่ดี ระดับชุมชนและระดับประเทศโดยรวม ซึ่งงานสาธาณสุขน้ัน ประกอบไปดวย การสาธารณสุขมูลฐานหรือการสาธารณสุข

ชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องตน ซึ่งการดำเนินงานสาธารณสุขน้ันมีระดับ

การบริหารจัดการเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงต้ังแตระดับสวนกลาง ลงสูระดับ
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เขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ถึงระดับตำบลหรือระดับปฐมภูมิ จะตองมีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพจึงจะทำให

เปาหมายของแตละองคกรประสบความสำเร็จ ในการดำเนินงานใหประสบความสำเร็จน้ันจำเปนจะตองมีการบริหารจัดการท่ีดี

ในองคกร ซึ่งมีความสำคัญย่ิงตอผลสำเร็จของงานสาธารณสุข (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2560) 

 โรงงานอุตสาหกรรมถือเปนหนวยหน่ึงของ ชุมชน และสังคม ซึ่งมีพนักงานเปนหนวยระดับบุคคล การระบาดใหญของ

โควิด 19 ในชวงเวลาท่ีผานมาถือเปนงานทาทายของผูบริหารโรงงานอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการองคกรเพ่ือควบคุมและ

ปองกันการระบาดของโควิด 19 ตลอดจนการประคองกิจการใหอยูรอดในสถานการณวิกฤติในหวงเวลาดังกลาว (กรมอนามัย, 2564) 

 

เนื้อเร่ือง 
การบริหารจัดการมาจากคำหลัก 2 คำ คือ “บริหาร” และ “จัดการ” ซึ่งทั ้ง 2 คำ มีความหมายตามที่ปรากฏใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ดังน้ี คำวา “บริหาร” เปนคำกิริยา มีหลายความหมาย ไดแก ออกกำลัง ปกครอง 

ดำเนินการ จัดการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ในขณะที่คำวา “จัดการ” เปนคำกิริยาเชนเดียวกัน มี ความหมายวา สั่งงาน 

ควบคุมงาน ดำเนินการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) หากพิจารณาจากคำในภาษาอังกฤษ พบวา คำวา “บริหาร” มาจากคำวา 

“administrative” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่สัมพันธกับการจัดการและงานซึ่งจำเปนตองมีการควบคุมและการบริหารงานใหเปนไปตาม

แผน หรือการจัดการอยางเปนระบบ เชน การบริหารงาน การบริหารปญหา เปนตน ในขณะท่ีคำวา “การจัดการ” มาจากคำวา 

“management” ซึ่งหมายถึง การควบคุมหรือการจัดการบางสิ่งอยางเปนระบบ เม่ือพิจารณาจากตำราทางดานการบริหาร ศจี 

อนันตนพคุณ (2542) ไดสรุปความหมายจากนักวิชาการตาง ๆ ไววา “การบริหาร” หมายถึง ศิลปะของการทำงานใหบรรลุ

เปาหมายโดยอาศัยบุคคลอื่นเปนผูทำ บางครั้งใชคำวา “การจัดการ” แทน เนื่องจากทั้งสองคำมาจากคำภาษาอังกฤษที่มี

ความหมายเชนเดียวกัน คือ “administration” และ “management” แตในการใช นิยมใชตางกัน “administration” นิยม

ใชเก่ียวกับเรื่องนโยบาย และนิยมใชในการบริหารราชการ สวน “management” เปนการนำนโยบายไปปฏิบัติเปนสวนใหญ

และนิยมใชในการบริหารธุรกิจ  

คำวา การบริหาร (administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ชวยเหลือ (assist) 

หรืออำนวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธหรือ มีความหมายใกลเคียงกับคำวา “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือ

ผูรับใช หรือ ผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สำหรับความหมายด้ังเดิมของคำวา administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ สวน

คำวา การจัดการ (management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื ่อมุงแสวงหากำไร 

(profits) หรือกำไรสูงสุด (maximum profits) สำหรับผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผล

พลอยได (by product) เมื่อเปนเชนนี้ จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการ

สาธารณะทั้งหลาย (public services) แกประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันน้ีหรืออาจเรียกวา การบริหารจัดการ (management 

administration) เก่ียวของกับภาคธุรกิจมากข้ึน ((วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559)   

 
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการองคการ   
จากระยะเวลาตนศตวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน สามารถจำแนกแนวความคิดและทฤษฎีองคการออกเปน 3 ข้ันตอน คือ  

1. การจัดองคการตามทฤษฎีคลาสสิก (Classical theory) มีจุดมุงเนนการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ

เพ่ิมผลผลิตจากบุคลากร ซึ่งอาจเรียกอยางหน่ึงวาการมุงเนนงาน (task-oriented) สามารถแยกไดเปน 3 กลุมทฤษฎี คือ  
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  1.1 ทฤษฎีการจัดองคกรแบบวิทยาศาสตร (scientific management) หมายถึง การจัดการที่ยึดหลักและ

วิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีการวิจัยทดลองและพิสูจนไดดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งแนวคิดนักวิชาการที่นาสนใจมีดังน้ี  

    1.1.1 เฟรเดอริก เทเลอร (Frederick W. Taylor) สรุปหลักการท่ีสำคัญไว 4 ประการ ดังน้ี  

    1) การหาวิธีการที่ดีที่สุด (one best way) ในการทำงาน 

    2) การคัดเลือกคนงานโดยใชหลักการและหลักเกณฑที่แนนอน  

    3) การจัดใหมีการจูงใจดานการเงิน 

    4) การแยกฝายบริหารจากฝายปฏิบัติการ 

   1.1.2 เฮนรี แกนท (Henry L. Gantt, 1919) ก็คือ การจัดอันดับผลงานของคนงานอยางเปดเผย 

ใหคนงานไดรับรูโดยใชแผนภูมิแทงมาแสดงผลงานของคนงานแตละคน และยังไดเสนอใหมีการกำหนดตารางเวลาในการผลิต 

ซึ่งเทคนิคดังกลาวเปนที่นิยมในชื่อแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) เปนเทคนิคที่ใชสำหรับวางแผนและควบคุมงานโดยกำหนด

กิจกรรมใดทำกอน หลัง หรือทำพรอมกัน รวมทั้งกำหนดผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมดวย  

  1.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงกระบวนการ หมายถึง การจัดการที่ยึดหลักกระบวนการการบริหารหรือหนาท่ี

ทางการบริหาร ซึ่งถาผูจัดการทำหนาที่บริหารตามที่กำหนดไว จะทำใหองคการประสบความสำเร็จอยางแนนอน ซึ่งแนวคิด

นักวิชาการท่ีนาสนใจมีดังน้ี  

   1.2.1 อองรี ฟาโยว (Henry Fayol, 1962) ไดนำเสนอกิจกรรมการจัดการใน 2 ประเด็น  

    1) หลักการจัดการ 

    2) หนาที ่ของการจัดการ มี 5 ประการ ไดแก  (1) การวางแผน (2) การจัดองคการ             

(3) การบังคับบัญชา (4) การประสานงาน (5) การควบคุม 

   1.2.2 ลูเธอร กูลิก และลินดอน เออรวิก (Luther Gulick & Lyndall Urwick, 1937) ไดเสนอวา 

การจัดการท่ีประสบความสำเร็จ ผูจัดการหรือผูบริหารจะตองปฏิบัติหนาท่ีสำคัญ 7 ประการ ไดแก 1) การวางแผน 2) การจัด

องคการ 3) การจัดคนเขาทำงาน 4) การอำนวยการ 5) การประสานงาน 6) การรายงาน 7) การงบประมาณ  

  1.3 ทฤษฎีการจัดองคการระบบราชการ (Bureaucracy) หมายถึง การจัดการที่มุงเนนองคการที่มีเหตุมีผล 

บิดาแหงระบบราชการคือ แม็กซ เวเบอร (Max Weber, 1920) องคการระบบราชการมีลักษณะที่สำคัญ ดังน้ี  

1.3.1 มีการกำหนดหนาท่ีแยกจากกันตามความชำนาญเฉพาะดาน  

1.3.2 มีการกำหนดสายการบังคับบัญชาอยางเปนทางการ  

1.3.3 มีการคัดเลือกบุคคลเขาทำงานตามความรูความสามารถ  

1.3.4 มีการกำหนดกฎระเบียบตางๆ อยางชัดเจน  

1.3.5 มีการปฏิบัติงานที่ไมอิงความสัมพันธสวน  

 2. ทฤษฎีการจัดองคการสมัยใหม (neo-classic theory) 
 ทฤษฎีองคการสมัยใหมเปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีองคการคลาสสิก โดยพัฒนามาพรอมกับวิชาการดานสังคม

วิทยา จิตวิทยา การพัฒนาท่ีสำคัญเกิดข้ึนระหวาง ค.ศ. 1910 และ 1920 ในระยะน้ี การศึกษาดานปจจัยมนุษยเริ่มพัฒนาโดย

มองเห็นความสำคัญและคุณคาของมนุษย (Organistic) โดยเฉพาะการทดลองท่ี Hawthorne ที่ดำเนินการต้ังแต ค.ศ. 1924 – 

1932 ไดชี้ใหเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร และในชวงนี้ แนวความคิดดานมนุษยสัมพันธ  (Human 
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relation movement) ไดรับการนำมาพิจารณาในองคการและขบวนการมนุษยสัมพันธน้ีไดมีการเคลื่อนไหวพัฒนาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาอยางเต็มที่ในระหวาง ค .ศ.1940 – 1950 ความสนใจในการศึกษากลุมนอกแบบ หรือกลุมอยางไมเปนทางการ 

(Informal group) ที่แฝงเขามาในองคการที่มีรูปแบบมีมากขึ้น ทฤษฎีองคการสมัยใหมมุงใหความสนใจดานความตองการ 

(needs) ของสมาชิกในองคการเพ่ิมข้ึน 

 สรุปไดวา ทฤษฎีองคการสมัยใหมใหความสำคัญในดานความรูสึกบุคคล ยอมรับถึงอิทธิพลทางสังคมที่มีผลกระทบตอ

การปฏิบัติงาน อาทิเชน กลุมคนงาน และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งมีความเชื่อวาขบวนการมนุษยสัมพันธนี ้จะให

ประโยชนในการผอนคลายความตายตัวในโครงสรางขององคการสมัยด้ังเดิมลง  

บุคคลที่มีชื่อเสียงในแนวทางการจัดการองคการสมัยใหมคือ Hugo Munsterberg (1916) เปนผูเริ่มตนวิชาจิตวิทยา

อุตสาหกรรม เขียนหนังสือชื ่อ Psychology and industrial efficiency , Elton Mayo , Roethlisberger และ Dickson          

ไดทำการศึกษาท่ีฮอธอรน (Hawthorne study) เปนผูบุกเบิกขบวนการมนุษยสัมพันธ (Human relation movement) นอกจากน้ัน 

ไดรับการสนับสนุนจากนักทฤษฎีมนุษยสัมพันธอีก เชน McGregor และ Maslow เปนตน  

3. ทฤษฎีการจัดองคการสมัยปจจุบัน (Modern theory of organization) ไดรับการพัฒนามาในชวง ค.ศ. 1950 

หรือกอนหนาน้ันเล็กนอย แนวการพัฒนาทฤษฎีองคการสมัยใหมยังคงใชฐานแนวความคิด และหลักการของทฤษฎีองคการสมัย

ดั้งเดิมและสมัยใหมมาปรับปรุงพัฒนา โดยพยายามรวมหลักการทางเศรษฐศาสตร พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรเขา

ดวยกัน ที่เรียกวา เศรษฐศาสตรสังคม (Socioeconomic) 

 นักทฤษฎีองคการสมัยปจจุบันมีความคิดวาทฤษฎีสมัยด้ังเดิมน้ัน พิจารณาองคการในลักษณะแคบไป โดยมีความเชื่อวา

องคการอยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ฉะน้ันควรเนนการวิเคราะหและสังเคราะหสิ่งตางๆ เขาดวยกัน การศึกษาองคการ

ที่ดีที่สุดควรจะเปนวิธีการศึกษา วิเคราะหองคการในเชิงระบบ (system analysis) ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตางๆ มากมายทั้ง

ภายในและภายนอกองคการ ลวนแลวแตมีผลกระทบตอโครงสรางและการจัดองคการทั้งสิ้น แนวความคิดเชิงระบบนี้ประกอบดวย

สวนตางๆ ที่เปนพ้ืนฐาน 5 สวน  1) สิ่งนำเขา (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) สิ่งสงออก (Output) 4) ขอมูลปอนกลับ (Feedback) 

5) สภาพแวดลอม (Environment) (ธราดล  อัครพัฒนานนท, 2561) 

 ดังน้ัน องคการในแนวความคิดน้ีจึงตองมีการปรับตัว (Adaptive) ตลอดเวลา เพราะตัวแปรตางๆ มีลักษณะเปลี่ยนแปลง 

(Dynamic) อยูเสมอ บุคคลที่มีชื ่อเสียงในทฤษฎีองคการสมัยปจจุบัน มีหลายคน อาทิเชน Alfred Korzybski , Mary Parker 

Follet , Chester I Bernard , Norbert Winer และ Ludwig Von Bertalanffy เปนตน ยังมีทฤษฎีองคการสมัยปจจุบันที ่ควร

กลาวถึงอีกคือ ทฤษฎีองคการตามสถานการณและกรณี (Contingency Theory) (ธราดล  อัครพัฒนานนท, 2561) 

  3.1 ทฤษฎีองคการตามสถานการณและกรณี (Contingency Theory) เริ่มมีบทบาทประมาณปลายป ค.ศ. 1960 

เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากความอิสระที่วาองคการที่เหมาะสมที่สุด ควรจะเปนองคการที่มีโครงสรางและระบบที่สอดคลองกับ

สภาพแวดลอมและสภาพความเปนจริงขององคการ ตั้งอยูบนพื้นฐานการศึกษาสภาพแวดลอมที่แตกตางกันของมนุษย  

(Humanistic environment) เปนตัวแปรและเปนปจจัยสำคัญในการกำหนดรูปแบบ กฎเกณฑ และระเบียบแบบแผน           

มีลักษณะเปนเหตุเปนผลและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสังคมน้ันๆ ซึ่งรวมถึงสภาพภูมิศาสตร วัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ 

การสนับสนุนและความตองการของสมาชิกในองคการน้ันดวย  

บุคคลที่กำหนดชื่อทฤษฎีองคการตามสถานการณและกรณีคือ Fiedler นอกจากนั้นก็มี Woodward , 

Lawrenceและ Lorsch ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี  
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  3.2 ทฤษฎีระบบ (System theory) หมายถึง การจัดการท่ียึดหลักระบบที่ตองพิจารณาถึงความเก่ียวเน่ือง

สัมพันธของสวนประกอบตางๆ ของระบบท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกันการจัดการองคการข้ึนอยูกับปจจัยหรือตัวแปรหลายตัว

ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน การจัดการเชิงระบบเปนการวิเคราะหปญหาในเชิงองครวมที่แยกสวนประกอบและนำสวนประกอบมา

ประสานสัมพันธเปนหน่ึงเดียว ผูบุกเบิกแนวคิดเชิงระบบ คือ ลุดวิก วอน เบอรทาลันฟ (Ludwig Von Bertalanffy, 1972)  

3.3 ทฤษฎีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร (Management science) หมายถึง การจัดการที่นำเอาศาสตรเชิง

ปริมาณมาประยุกตวิธีการเชิงวิทยาศาสตรในการแกปญหาของระบบการปฏิบัติการตางๆ โดยใชตัวแบบหรือสมการทาง

คณิตศาสตรเปนตัวแทนระบบ และหาหนทางในการแกปญหาโดยการแกสมการทางคณิตศาสตรที่กำหนดขึ้น ผูบุกเบิกทฤษฎี

การจัดการเชิงวิทยาศาสตรคือ เวสต เชิรชแมน (West Churchman,1946) ไดเสนอวา การนำเอาศาสตรเชิงปริมาณมาใชใน

การดำเนินงานนับวาสำคัญย่ิงตอความสำเร็จขององคการ  

เนื่องจากการบริหารจัดการองคกรนั้นมีหลายแนวคิด ผูเขียนขอสรุปความหมายและขอบเขตของปจจัย

ตางๆ ที่จะกอใหเกิดการบริหารจัดการงานสาธารณสุขที่ดีและประสบผลสำเร็จ ไวดังน้ีวา “การบริหารจัดการองคกร” หมายถึง 

การดำเนินงานหรือการปฏิบัติใด ๆ  ของหนวยงาน และ/หรือเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน 

โดยอาศัยคน กลุม และทรัพยากรตางๆ ภายในองคกรเปนเครื่องมือเพ่ือใหเปาหมายขององคกรดำเนินไปสูความสำเร็จ และจาก

การศึกษาทฤษฎี/แนวคิด/วรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยการบริหารองคการตามแนวคิดของ Henri Fayol (1962) การ

บริหารงานขององคการตามวิธีการทำงานขององคการ 5 ประการสรุปไดเปน POCCC ที่ประกอบดวย การวางแผน (Planning), 

การจัดหนวยงาน (Organizing), สายการบังคับบัญชา (Command), การประสานงาน (Coordinate), การควบคุม (Control) 

(John Sheldrake, 1996, pp. 53-55) และการปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผลตามแนวคิดของ 

7’s McKinsey ปจจัยภาวะผูนำตามแนวคิดของ Bass (1985) ตามทฤษฎีภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง ตามโมเดลภาวะผูนำแบบ

เต็มรูปแบบ (Model of the full range of leadership) 4 องคประกอบพฤติกรรม (4I’s) ของภาวะผูนำการเปลี ่ยนแปลง  

ปจจัยการจัดกระบวนการเนนการมีสวนรวมตามแนวคิดตามมิติของการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff (1980, อางถึง ใน

ฝนทิพย ไกรนรา, 2560) ปจจัยการจัดสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2564) กอใหเกิดการบริหารจัดการงาน

สาธารณสุขที่ดีและจะประสบผลสำเร็จได ดังน้ัน การบริหารจัดการองคการ ปจจัยภาวะผูนำ ปจจัยการจัดกระบวนการที่เนน

การมีสวนรวม  และปจจัยการจัดสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม ลวนเกี่ยวของกับประสิทธิผลของการปองกันและควบคุม

การติดเช้ือโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังจะเห็นไดจากการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว 

 

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยการบริหารจัดการกับการดำเนินงานสาธารณสุข  
มีผูวิจัยทำการศึกษาวิจัยทั้งในและตางประเทศไวดังน้ี 

เกริกยศ ชลายนเดชะ และพะยอม วงศสารศรี (2554) ไดศึกษารูปแบบใหมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนสำหรับโรงพยาบาล เปนการวิจัยเชิงคุณภาพในผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

และผูเชี่ยวชาญดานการบริหารโรงพยาบาล วิจัยเชิงปริมาณ เปนผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลหรือผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ระบบคุณภาพ พบวาในสวนของบริบทที่จำเปนตอการสรางประสิทธิผลใหกับระบบการประเมินผลของโรงพยาบาล ประกอบดวย 

การจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม จะชวยใหการถายทอดเปาหมายมีความชัดเจน การมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

รวมกับการมีวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมและมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
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อธิปพัฒน เดชขุนทด (2558) ทำการศึกษาในกลุมบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก่ียวกับ

อิทธิพลของปจจัยดานการจัดการองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน พบวา

ประสิทธิผลโดยรวม เปนผลมาจากปจจัยดานการจัดการในองคการที่มีอิทธิพล ไดแก กลยุทธขององคการ รูปแบบการบริหาร

ขององคการ ระบบขององคการ และทักษะขององคการ 

ฟาประทาน เติมขุนทด รังสรรค สิงหเลิศ และณรงคฤทธ์ิ โสภา (2560) ศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย ศึกษาในกลุมเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในพ้ืนที่อำเภอหวยราช ผลการวิจัยพบวา มี 3 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนำ การมีสวนรวม และการทำงานเปนทีม 

จิรประภา เกิดชา และนิตยา เงินประเสริฐศรี (2561) ศึกษาการรับรูประสิทธิผลองคการของบุคลากรกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข โดยศึกษาในบุคลากรกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง จำนวน 280 คน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ

ในระดับมากกับประสิทธิผลองคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก 1) ความผูกพันในงาน 2) วัฒนธรรมองคกร และ 3) สไตล

ผูนำ โดย ตัวแปรดานความผูกพันในงาน (ความขยันขันแข็ง และความทุมเทในงาน) ดานวัฒนธรรมองคกร (มุงผลสมฤทธ์ิและ

เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน) และดานสไตลผูนำ (พฤติกรรมมุงความสัมพันธ) สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลองคการของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดรอยละ 66.8 

วิทย มลคลวิสุทธ์ิ บุญฑวรรณ วิงวอน หัสยาพร อินทยศ และอัจฉรา เมฆสุวรรณ (2561) ไดศึกษาการรับรูนโยบาย 

ภาวะผูนำของผูบริหารและการมสวนรวมที่มีตอประสิทธิผลขององคกรพยาบาล  ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนาน 14 แหง    

พบเสนทางความสัมพันธของการรับรูนโยบายมีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดตอภาวะผูนำของผูบริหาร  รองลงมา เปนการรับรู

นโยบายมีอิทธิพลทางตรงตอการมีสวนรวม การรับรูนโยบายมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลขององคกร การมีสวนรวมมีอิทธิพล 

และภาวะผูนำของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลขององคกร 

แพรพรรณ ภูริบัญชา และคณะ (2564) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส       

โคโรนา 2019 ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคามพบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธผิล

การควบคุมโควิด 19 ในสถานประกอบการคือ การมีสวนรวมของหนวยงานเครือขายที่ดำเนินงานในพื้นท่ี มีการสื่อสารสงตอ

ขอมูลการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่รวดเร็วทันเหตุการณและการทำมาตรการ bubble and seal ที่มีการกำกับติดตาม

อยางตอเน่ือง 

สุธีศักด์ิ ภูษิตากรณ ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สุรีย จันทรโมลี (2564) ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของการบริหาร

จัดการองคกรเพ่ือสนับสนุนสมรรถนะของบุคลากร สมรรถนะการบริหารจัดการของบุคลากร และสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรที่มีผลตอประสิทธิผลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  พบวา ทุกปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล สอดคลองกับแนวคิดของโบยาทซีส (Boyatzis, R. E., 1982) แนวคิดของ สเปนเซอรและสเปนเซอร 

(Spencer, L. M. & Spencer, S. M., 1993) และแนวคิดของ องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nation 

Industrial Development Organization, 2002) ที่ใหทัศนะไววาสมรรถนะ ของบุคลากรเปนหัวใจสำคัญที่ควรสนับสนุน

เพ่ือใหองคกรบรรลุประสิทธิผล   
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สุรีรักษ อจลพงศ ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สุรีย จันทรโมลี (2564) ศึกษาระดับปจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล

ของการดำเนินงานปองกันและควบคุมการดื ้อยาตานจุลชีพของโรงพยาบาล  ระดับตติยภูมิ พบวาปจจัยทางการบริหาร                    

ซึ่งประกอบดวย ภาวะผูนำของผูบริหาร สมรรถนะองคการ บรรยากาศองคการ วัฒนธรรมองคกร และประสิทธิผลของการ

ดำเนินงานปองกันและควบคุมเชื้อด้ือยาตานจุลชีพอยูในระดับมาก 

Wong, Cummings, and Ducharme (2013) ไดทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบจำนวน 20 งานวิจัย พบวา

รูปแบบของภาวะผูนำมีความสัมพันธทางบวกกับความความพึงพอใจของผูปวยที่มากขึ้น  และอัตราเสียชีวิตของผูปวยลดลง 

ความคลาดเคลื่อนทางยา และการติดเชื้อที่สัมพันธกับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 

Green, Albanese, Cafri, and Aarons (2014) ศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศ

องคการที่มีผลตอการรวมงานของบุคลากร (working alliance) ในระบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผูปวยเด็ก พบวาภาวะผูนำมี

ผลตอการรวมงานของบุคลากร โดยสงผานบรรยากาศองคการ ดังน้ันภาวะผูนำของผูบริหารท่ีสงผลดีตอคุณภาพในการดูแลน้ัน

จะตองสรางใหบรรยากาศในการทำงานดีข้ึน 

Ali (2014) ทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของการบริการสุขภาพ พบวา คุณภาพในระบบสุขภาพเกิดจากความ

รวมมือระหวางบุคลากรสุขภาพและผูปวยภายใตสิ่งแวดลอมที่สนับสนุน ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสุขภาพและผูปวย ปจจัย

ที่เกี่ยวของกับองคกรสุขภาพ ระบบสุขภาพ และสิ่งแวดลอมมีผลตอคุณภาพการบริการสุขภาพ ซึ่งคุณภาพการบริการสุขภาพ

สามารถพัฒนาใหดีขึ้นดวยการที่มีผูนำที่มีวิสัยทัศน การวางแผนอยางเหมาะสม การฝกอบรมและการใหศึกษา การสนับสนุน

ทรัพยากร การบริหารทรัพยากร บุคลากร และกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพการในการทำงานรวมกันและความรวมมือ

ระหวางผูใหบริการ 

Lin, Maclennan, Hunt, and Cox (2015) ทำการศึกษาอิทธิพลของลักษณะภาวะผูนำการเปลี ่ยนแปลงทางการ

พยาบาลตอคุณภาพของชีวิตการทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาล  เอกชน และโรงพยาบาลของ

ศาสนา ในประเทศไตหวัน พบวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงนำไปสูการสนับสนุนของผูบริหารอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  การ

สนับสนุนสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะจากผูบริหารเปนตัวแปรที่สำคัญที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในงาน ความมุงมั่นขององคกรเปนปจจัยที่แข็งแกรงที่สุดที่เกี ่ยวของกับความอยูดีมีสุขของ

พยาบาลไตหวันมากกวาความพึงพอใจในงาน 

Vatankhah et al (2017). ศึกษาผลของภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงตอผลผลิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล

ที่มีการสอน สังกัด วิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยอิหราน พบวาภาวะผูนำมีอิทธิพลตอผลผลิตในการทำงานของบุคลากร 

Moslehpour, Altantsetseg, Mou, and Wong (2019) ศึกษาปจจัยที ่เชื ่อมโยงระหวางลักษณะภาวะผูนำ และ

ความพึงพอใจของพนักงานภาครัฐ ที่ประเทศมองโกเลีย พบวา รูปแบบของภาวะผูนำเปนองคประกอบที่มีประสิทธิภาพที่สุด

เมื่อรวมกับบรรยากาศองคการ เชนเดียวกับรูปแบบการทำงาน นอกจากน้ี บรรยากาศองคการที่ดีจะชวยเพิ่มระดับความพึง

พอใจในงาน ซึ่งจะชวยใหผูบริหารมีจุดเนนในพัฒนางานและเพ่ิมกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

Purwanto, Bernarto, Asbari, Wijayanti, and Hyun (2020) ศึกษาประสิทธิผลของลักษณะภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational leadership) และภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ตอผลการผลการดำเนินงาน

ของศูนยสุขภาพชุมชน ที่ประเทศอินโดนิเซีย โดยศึกษาในพนักงานและบุคลากรของศูนยสุขภาพชุมชน พบวา ลักษณะของผูนำ

การเปลี่ยนแปลงมีผลทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับผลการดำเนินงานของศูนยสุขภาพชุมชน เชนเดียวกับภาวะผูนำการ
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แลกเปลี่ยน จึงควรใชคุณลักษณะของภาวะผูนำ เชน การใหคำแนะนำ การใหคำปรึกษา การมีสวนรวม และการติดตามการ

ปฏิบัติของบุคลากร เชน การเขารวมประชุม การใหความรวมมือ คุณภาพของงาน ทัศนคติ และความรูในงาน ซึ่งผูบริหารตองมี

ภาวะผูนำท่ียืดหยุนในแตละสถานการณเพ่ือใหบุคลากรมีผลงานที่ดีข้ึน 

การบริหารจัดการเพ่ือใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานควบคุมปองกันการระบาดของโรคโควิด 19 ไดอยาง

มีประสิทธิผลน้ันมีความสำคัญย่ิง เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมระลอก

เดือนมกราคม ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2565 พบสถิติคลัสเตอรโรงงานที่มีการระบาดจำนวน 239 โรงงาน ผูติดเชื้อรวม 3,264 คน 

จังหวัดท่ีพบผูติดเชื้อสะสมรวมสูงสุด 5 จังหวัดแรก ไดแก ชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง ภูเก็ต และนครราชสีมา ดังน้ันโรงงาน

อุตสาหกรรมควรจะไดมีโครงการเพ่ือการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในโรงงานดวย เชนเดียวกับการดำเนินงานสาธารณสุขใน

สถานที่อื่นๆ การดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ตองอาศัยปจจัยทางดานการบริหาร

จัดการเปนปจจัยสำคัญ ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยูกับปจจัยทางบริหารจัดการหลายปจจัย โดยปจจัยที่สัมพันธกับการ

บริหารจัดการองคการ ประกอบดวย 1) การจัดโครงสรางที่เหมาะสม 2) การกำหนดวิสัยทัศนพันธกิจและยุทธศาสตร 3) ความรู

ความสามารถของบุคลากร 4) การจัดทรัพยากรดานการปองกันการติดเช้ือโควิด 19 และ 5) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการบริหาร โดยอาศัยทฤษฎีทางการบริหารจัดการเปนหลัก ซึ่งตองการตรวจสอบความสัมพันธของปจจัยตางๆ  

ตอผลสำเร็จของโครงการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 โดยขอมูลน้ีจะเปนประโยชนตอสถานประกอบการในการควบคุมโรค

อื่นๆ ไดเชนกัน  

 

สวนสรุป   
  งานสาธารณสุขในทุกระดับจำเปนจะตองสรางปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการใหเกิดข้ึน เพ่ือวัตถุประสงค

ใหเปาหมายขององคกรนั้นๆ บรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูบริหารทุกองคกรจำเปนจะตองมี

ทักษะในการบริหารจัดการ สรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศองคกรที่เอื้อใหบุคลากรสามารถดำเนินงานไดอยางคลองตัวและมี

ประสิทธิภาพ บุคลากรตองไดรับการพัฒนาทักษะการบริหารงานท่ัวไปและทักษะเฉพาะของงานที่ตนเองรับผิดชอบ และท่ีสำคัญที่

จะขาดไมได คือผูนำหรือหัวหนาองคกรที่จะตองมีภาวะผูนำ มีความสามารถในการวางแผน ดำเนินงาน ตรวจสอบติดตาม ควบคุม

กำกับและประเมินผลงาน สรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมความสัมพันธและการสื่อสารที่ดีในองคกร เปนตน   
 
กิตติกรรมประกาศ   
 ความสมบูรณของ “การบริหารจัดการองคกรตอผลสำเร็จของงานสาธารณสุข” ไดสำเร็จลุลวงดวยความเมตตากรุณา

อยางสูงจาก รองศาสตราจารย ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ที่กรุณาตรวจผลงาน ทำใหบทความนี้มี

ความสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
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ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
Stress and Stress Management of Higher Education Students
 
ผูเขียน   อมรรัตน  แกวสุวรรณ  

ผูชวยศาสตราจารย กมลมาลย  วิรัตนเศรษฐสิน 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนชวงท่ีผูเรียนหรือนักศึกษาตองมีการพัฒนากระบวนการความคิด การปรับตัวตอ

วิธีการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย ปจจัยและคาใชจายตางๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน บางรายในชวง

ระหวางเรียนก็ทำงานไปดวย หรือแมแตการเขาสังคมใหม นักศึกษาตองเผชิญกับความเครียดซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได  

เมื่อนักศึกษาประเมินสถานการณแลวพบวาสถานการณน้ันกอใหเกิดความเครียด นักศึกษาจะพยายามหาวิธีการจัดการ

ความเครียดที่เกิดข้ึน โดยนักศึกษาแตละบุคคลจะมีกลวิธีหรือวิธีการในการจัดการความเครียดที่แตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัย

ตางๆ ตอไป 

 

คำสำคัญ : ความเครียด การจัดการความเครียด นักศึกษา 
 

Abstract
Higher education is a period that learners or students need to develop their thinking 

process, adaptation of teaching-learning methods in Higher Education, change of 
residence, increased factors and expense. Some of them work while studying, they must 
coping stress with new society that cannot be avoided. When they assessed the situation
that found stressful, they will try to manage the stress. Each student will have different 
strategies or methods for managing stress depending on various factors.

Keyword : stress, stress management, students
 

บทนำ 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนชวงท่ีผูเรียนหรือนักศึกษาตองมีการพัฒนากระบวนการความคิด โดยเฉพาะการ

คิดในเชิงนามธรรม รวมทั้งนักศึกษาตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมตอชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลตอภาวะ

ความเครียดของบุคคล อีกท้ังการดำเนินชีวิตของนักศึกษาตองมีการปรับตัวหลายประการ ต้ังแตการรับนองใหม ปรับตัวตอ

วิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย การเขาสังคมใหมตองเตรียมตัวเพ่ือเขาสูบทบาทของการ

เริ่มตนการทำงานและสรางครอบครัวตอไปในอนาคต นอกจากน้ีสภาพแวดลอมอื่นๆที่อยูรอบตัวนักศึกษาไมวาจะเปน

สภาวะทางสังคมเศรษฐกิจ ครอบครัว และกลุมเพ่ือน รวมท้ังความสัมพันธสวนตัวกับบุคคลระดับตางๆ และความคาดหวัง

ในตัวเอง ครอบครัวและจากบุคคลอื่นๆสิ่งตางๆเหลาน้ีอาจเปนปจจัยเสริมใหนักศึกษาเกิดภาวะความเครียดได 

การดำเนินชีวิตของนักศึกษาทุกระดับการศึกษา นักศึกษาตองเผชิญกับความเครียดซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได             

ซึ่งหากนักศึกษาประเมินแลวพบวาความเครียดที่เกิดข้ึนเกินขีดความสามารถของนักศึกษา นักศึกษาจะรูสึกถูกคุกคาม สูญเสีย 

หรือความทาทายตอความมั่นคงของบุคคล (Lazarus and Folkman 1984)  ดังน้ัน เม่ือนักศึกษาประเมินสถานการณแลว
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พบวาสถานการณน้ันกอใหเกิดความเครียด นักศึกษาจะพยายามหาวิธีการจัดการความเครียดที่เกิดข้ึน โดยนักศึกษาแตละ

บุคคลจะมีกลวิธีหรือวิธีการในการจัดการความเครียดที่แตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ      

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนใหญมักจะมีภาวะความเครียดเกิดข้ึน ซึ่งอาจจะเกิดจากปจจัยในดานตางๆ ภาวะ

ความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึง นาจะมีภาวะความเครียด

เชนเดียวกัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับภาวะความเครียด ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียด และการจัดการความเครียด

ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึง ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมุงศึกษาถึงภาวะ

ความเครียดปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดและรูปแบบการจัดการความเครียดของนักศึกษา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการหา

แนวทางเพ่ือปองกันปญหาทางสุขภาพจิตของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและเปนแนวทางเพ่ือใชในการศึกษาพัฒนา

วิธีการจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต  

 
ความเครียด 

ความเครียด หมายถึง สภาวะทางจิตใจ ที่รูสึกคับของใจรูสึกกดดันทางจิตใจ ไมสบายใจ วิตก กังวล สับสน 

อารมณหรือความรูสึกที่เกิดจากบุคคลประเมินความสัมพันธระหวางตนเองและสภาพแวดลอมวาอาจจะมีผลกระทบทางลบ

ตอสุขภาวะของตนเองหรือความขัดแยงภายในจิตใจท่ีทำใหเกิดการเสียสมดุลของจิตใจและมีการแสดงออกท้ังดานความคิด 

ความรูสึกและอาการทางกายที่เกิดจากการต่ืนตัวของระบบประสาทอัตโนมัติ เชน ใจสั่น หายใจเร็วกวาปกติและสงผลให

เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางรางกาย ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยางของตนเอง ซึ่งแบงเปน 3 ระดับ คือ 

ระดับปกติ ระดับปานกลาง และระดับสูง ความเครียดเปนสิ่งที่บุคคลตองประสบอยูเสมออยางหลีกเลี่ยงไมไดเมื่อเกิ ด

ความเครียดที่รุนแรงหรือเรื้อรังข้ึนแลวบุคคลตองหาแนวทางจัดการกับความเครียดท่ีเกิดข้ึนน้ันดวยวิธีการตาง ๆ ไมวาจะ

เปนวิธีจัดการกับความเครียดโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม แตการจัดการกับความเครียดน่ัน จะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับ 

สถานการณการรับรูตอสถานการณลักษณะสวนบุคคลและประสบการณเดิมสิ่งที่สำคัญก็คือ ถาวิธีจัดการกับความเครียด

น้ันเปนวิธีการที่เหมาะสมกับแตละบุคคล ก็จะทำใหความเครียดที่เกิดข้ึนน้ันเปลี่ยนแปลงไปอยูในระดับที่เหมาะสม บุคคลก็

จะมีสุขภาพจิตที่ดีรางกายแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข 

กรมสุขภาพจิต (2541:9)ความเครียด คือ ภาวะของอารมณหรือความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อเผชิญกับปญหาตางๆ ที่ทำ

ใหรูสึกไมสบายใจคับของใจ หรือถูกบีบคั้น กดดันจนทำใหเกิดความรูสึกทุกขใจสับสน โกรธหรือเสียใจกรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข (2541: 3) กลาววา ความเครียด หมายถึง ปฏิกิริยาของรางกายที่ตอบโตตอสภาพแวดลอม 

ความเครียดเปนประสบการณเฉพาะตัวของ แตละบุคคลในสภาวการณอยางเดียวกัน รางกายจะแสดงออกเวลามีความเครียด

โดยมีความดันโลหิตสูงข้ึนกวาปกติ ชีจรเตนเร็วข้ึน หายใจถ่ีข้ึน หัวใจจะทำงานมากข้ึน และกลามเน้ือจะเกร็ง ปฏิกิริยาเหลาน้ี

เรียกโดยรวมวาเปนปฏิกิริยาของการ “จะสูหรือจะถอยหนี” 

เซลเย (Selye: 1976 อางถึงในอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2545: 252) กลาววา ความเครียดเปนกลุมอาการที่รางกาย

มีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคามบุคคลโดยสิ่งน้ัน เปนสิ่งที่ไมพึงประสงคและมีตนเหตุมาจากสถานการณหรือเหตุการณ 

ทีเ่ก่ียวของทั้งรางกายจิตใจ สิ่งแวดลอม และสังคมที่บุคคลประเมินแลววาเปนอันตรายตอตนเอง 

แนวทางการศึกษาและทฤษฏีที่เก่ียวของกับความเครียด 
สำหรับแนวคิดเก่ียวกับความเครียด ไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับความเครียด ดังที่จะไดกลาวตอไปน้ี 

Girdano และคณะ (1993 อางถึงใน สีจันทร ใจปอ , 2544: 10) ไดเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับความเครียดไววา

ความเครียดเปนการตอบสนองของรางกาย ท่ีมีความเกี่ยวของกับตัวกระตุนใหเกิดความเครียด  
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Selye (1974 อางถึงใน ประณิตา ประสงคจรรยา, 2542: 34) ไดกลาวถึงทฤษฎีความเครียดของ selye (Selye’ 

Stress Theory) วา เมื่อรางกายถูกสิ่งที่มาคุกคาม (Stressor) จะทำใหเกิดความเครียด ซึ่งอาจเปนสิ่งที่ดีและไมดีจะทำ

ความสมดุลของรางกายเปล่ียนแปลงไป และจะเกิดการตอบสนองของบุคคลตอตัวกระตุน (Stressor) ซึ่งการตอบสนองน้ัน

จะแสดงออกไปในลักษณะของกลุมอาการท่ีไมเฉพาะเจาะจง (Nonspecific) ที่เรียกวา กลุมอาการปรับตัวโดยทั่วไป (GAS: 

General Adaptation Syndrome) ซึ่งกลุมอาการน้ีเกิดข้ึนเปน 3 ระยะ คือ 

 

 

 

Hans Selye, the Father of Stress Theory 

“Without stress, there would be no life.” 

 

 

รูปที่ 1 General adaptaion syndrome (Selye H.,1984) 

 

1. ระยะเตือน (Alarm Reaction) เปนปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลตอสิ่งเราหรือ ตัวกระตุนที่กอใหเกิดภาวะ

เครียดในระยะแรก ปฏิกิริยาในระยะน้ีจะเกิดข้ึนเพียงระยะสั้นๆ ต้ังแต เพียงไมกี่นาทีถึง 48 ชั่วโมง ข้ึนอยูกับความรุนแรง

ของตัวกระตุนอาการแสดงน้ัน เปนผลเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเททิคและตอมทูอิทารี่

สวนหนา ระยะเตือนน้ีสามารถแบงออกเปน 2 ระยะคือ 

1.1. ระยะช็อค (Shock Phase) เปนระยะของการตอบสนองตอสิ่งเรา ซึ่งบุคคลที่ถูกรบกวน จะเริ่มมี

การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของรางกาย ปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนเปนอันดับแรก ที่สมองสวนคอรเทกซแลวจึงสงคลื่นประสาทมา

กระตุนตอมพิทูอิทารี่สวนหนา ประสาทอัตโนมัติซิมพาเททิคและตอมหมวกไตตามลำดับ ทำใหมีการผลิตฮอรโมนแคทีโคลมีน

คอรติคอยด โคโทรฟค และโกนาโดรโทรฟคเขาสูกระแสเลือดเพ่ิมข้ึน ในระยะน้ีจะพบวามีการสลายโปรตีนของกลามเน้ือมี

การหลั่งน้ำยอยในกระเพาะอาหารเพ่ิมข้ึนและเซลลตับมีการหลั่งฮีสตามีนเพ่ิมข้ึน มีน้ำและเกลือโซเดียมคั่งระหวางเซลล

ระดับโปตัสเซียมในเลือดสูงข้ึน ซึ่งโปตัสเซียมที่สูงข้ึนน้ีจะมีผลกดสมองสวนกลาง ทำใหการดึงตัวของกลามเน้ือหัวใจลดลง 

หลอดเลือดไปเลี้ยงกลามเน้ือขยายตัวในขณะที่หลอดเลือดฝอยสวนปลายตามผิวหนัง และชองทองหดตัว ถาปฏิกิริยาท่ี

เกิดข้ึนรุนแรงมากความดันโลหิตจะลดต่ำลงอาจมีอาการช็อคหรือหัวใจหยุดเตนไดการเปลี่ยนแปลงในระยะน้ีรางกายไมพรอม

ที่จะปรับตัว และถายังดำเนินตอไป รางกายจะถูกใชพลังงาน จนหมดภายใน 24-48 ชั่วโมง นอกจากน้ีจะมีกลไกการปองกัน

ตัวเอง ซึ่งจะเขาสูระยะตานช็อค 

ระด
บัต
่อต
า้น

 

สงู 

ตาํ 

ปกติ 
ระยะเตือน 

ระยะต่อตา้น 

ระยะหมดแรง 
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1.2 ระยะตานช็อค (Countershock Phase) เปนระยะถัดจากระยะช็อค ซึ่งรางกายเริ่มปรับตัวกลับเขาสู

ภาวะสมดุลโดยจะมีการดึงเอากลไกการตอสูของรางกายออกมาชวยเหลือระบบตางๆ ของรางกายเริ่มประสานกันอยางมี

ระเบียบ ตอมพิทูอิทารี่จะขับฮอรโมนคอรติโคโทฟคเพ่ิมข้ึน สวนตอมหมวกไตจะหลั่งฮอรโมนกรูโคคอรติคอยดเพ่ิมข้ึน ทำให

อัตราการเผาผลาญของรางกายสูงข้ึนรวมกับการเรงของประสาทอัตโนมัติซิมพาเททิคอาการแสดงที่ตรวจพบ คือ อัตราการเตน

ของหัวใจจะแรงและเร็วความดัน โลหิตสูงข้ึน หายใจเร็ว มีอาการคลื่นไสหรืออาเจียน มานตาขยาย และเหงื่อออกมากผิดปกติ 

2. ระยะตอตาน (Stage of Resistance) สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวอยางเต็มที่ตอตัวกระตุนใหเกิดความเครียดและผลท่ี

ตามมา คือ อาการจะดีข้ึนหรือหายไป ลักษณะที่ปรากฏในระยะน้ีจะแตกตาง หรือมีลักษณะตรงกันขามกับระยะเตือน เชน ใน

ระยะเตือนเซลคอรเทกซของตอมหมวกไตปลอยฮอรโมนเขาสูกระแสเลือกเพราะฉะน้ัน จะไมมีฮอรโมนคอรติคอยดเก็บสะสมไว

แตในระยะตอตานคอรเทกซจะมีฮอรโมนเก็บไวมากในระยะเตือนเลือดจะเขมขนและคลอไรดต่ำ จะมีการทำลายของเน้ือเย่ือมาก

แตในระยะตอตานเลือดจะเจือจางคลอไรดสูงและเซลลมีการซอมแซม ทำใหน้ำหนักกลับเขาสูปกติแตถาสิ่งมีชีวิตน้ันยังไดรับการ

กระตุน จากสิ่งที่กอใหเกิดความเครียดอยูสิ่งมีชีวิตน้ัน จะสูญเสียการปรับตัวอีกและจะเขาสูระยะท่ี 3 คือระยะหมดกำลัง 

3. ระยะหมดกำลัง (Stage of Exhaustion) เน่ืองจากความสามารถในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตองมีจุดจบ         

ถาตัวกระตุนกอใหเกิดความเครียดรุนแรงและไมสามารถจะขจัดออกไปได สิ่งมีชีวิตจะเกิดการหมดกำลัง อาการตางๆ ที่เกิดข้ึน

ในระยะเตือนก็จะกลับมาอีกและถาหากไมไดรับความชวยเหลือหรือประคับประคองจากภายนอกอยางเพียงพอ กลไกใน

การปรับตัวจะลมเหลวเกิดโรคและเสียชีวิตไดในที่สุด 

สาเหตุและปจจัยที่ทำใหเกิดความเครียด 
ประเวศ วะสี ไดกลาวถึงสาเหตุของความเครียด คือ 1. การไมไดออกกำลังกาย 2. การใชสมองซีกซายมากกวาซีกขวา 

3. การทำงานจำเจซ้ำซาก 4. การเผชิญตอสิ่งที่ไมคุนเคย 5. ความรีบรอน 6. ธรรมชาติที่แตกตางกัน และ 7. ความบีบคั้น 

ระดับของความเครียด  
 ความเครียดเปนภาวะที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันดวยสภาพเศรษฐกิจปจจุบันท่ีตองทำงานแขงกับเวลาเพ่ือความอยูรอด 

ระดับความเครียดแตกตางตามพ้ืนฐานจิตใจ อารมณ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการประเมินสถานการณ 

และความสามารถในการจัดการตามศักยภาพของบุคคล จากการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะเครียดกับประสิทธิภาพ

ในการทำงาน (performance) พบวามีลักษณะเปนความสัมพันธแบบระฆังคว่ำ แบงความเครียดออกเปน 3 ระดับ (Janis, 

1952) คือ 
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      รูป 3  ความสัมพันธระหวางความเครียดและประสิทธิภาพในการทำงาน (Selye, 1973) 

 

1. ความเครียดระดับต่ำ (comfort zone) เปนภาวะของจิตใจท่ีมีความเครียดอยูเล็กนอย  ไมมีการเปลี่ยน แปลง

ของรางกาย  ความรูสึกนึกคิด  อารมณ  และพฤติกรรมใหเห็นไดชัด บุคคลสามารถปรับตัวที่มีประโยชนตอการดำรงชีวิต  

อาจเปนสาเหตุของความเบื่อหนาย(boredom) เฉยชา ไมสนใจ(underachieving) กระตุนเรงเรา(stimulated) สรางสรรค

(creative) กระตือรือรน(energetic) สงผลใหประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ  

2. ความเครียดระดับปานกลาง (Eustress) เปนภาวะที่รางกายและจิตใจตอสูกับความเครียด มีการเปลี่ยนแปลง

ของรางกาย ความคิด อารมณ พฤติกรรม และการดำเนินชีวิต เปนสัญญาณเตือนวามีความเครียดมากกวาปกติ กระตุน

รางกายเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองตอสิ่งเรา ทำใหประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด(peak performance) กำจัด

สาเหตุที่ทำใหเกิดความเครียดหรือผอนคลายความเครียดลง 

3. ความเครียดระดับสูง (Distress) (Severe stress) เปนภาวะของจิตใจที่มีความเครียดรุนแรงจนเกินความสามารถ

ของบุคคลที่จะรับได มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจใหชัดเจน การดำเนินชีวิตเสียไป การตัดสินใจและการทำงาน

ผิดพลาด เปนอันตรายตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต เปนสาเหตุของความเหน่ือยลา (Fatigue) กวนใจ (distracted) หมดแรง 

(exhaustion) สับสน วุนวาย(disoriented) ลมเหลว(breakdown) สงผลใหประสิทธิภาพในการทำงานลดลง จำเปนตอง

ไดรับการดูแลชวยเหลือและรักษาจากผูอื่น 

 
วัยรุนกับความเครียด 

สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเกิดข้ึนมากมาย ต้ังแตระดับครอบครัว โรงเรียนชุมชน ประเทศ จนถึง

ระดับโลกความวุนวายและความรุนแรงเกิดเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ไมวาจะเก่ียวของกับการใชชีวิต การทำงาน เศรษฐกิจ

การเมืองคานิยมและวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดความเครียดเกิดข้ึน โดยเฉพาะบุคคลท่ีอยูในเมือง

ใหญความเครียดท่ีเกิดข้ึนหากอยูในระดับท่ีมากจนเกินไปยอมสงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคล ทำให

สมรรถภาพในการทำงานลดลงความสามารถในการใชเหตุผล การควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเองลดลงตามไปดวย 

Eustress Distress 

ภาวะเครยีด ตาํ 

เบอืหน่าย 
ลม้เหลว 

 สบัสน วุ่นวาย 

  หมดแรง 

 กวนใจ 

 เหนือยลา้ 

เฉยชา ไม่สนใจ 
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การปรับตัวในมหาวิทยาลัย 
การใชชีวิตเปนนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสามารถจบการศึกษาตามความตองการไมใชเรื่องงาย ไมใชเรื่อง

สนุก หนทางของความสำเร็จการเรียน การสอบ การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและวางแผนการใชจายเงินใหเหมาะสมกับ

สถานภาพของตน ทุมเทใหกับการเรียนอยางเต็มที่แตตองไมลืมการเขา รวมกิจกรรมที่จัดข้ึนในมหาวิทยาลัย สรางวินัยให

ตนเอง จูงใจตนเองได แมลมเหลวก็มีความเขมแข็งพอที่จะลุกข้ึนมาตอสูใหม การประสบความสำเร็จในการเรียนยังไมใช

ความสำเร็จในชีวิตเพ่ิงออกจากจุดเริ่มตนเทาน้ัน เอง หนทางขางหนายังอีกไกลมาก อยางไรก็ตามความสุขความสำเร็จจาก

ใชชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัยก็เปนพ้ืนฐานไปสูความสำเร็จในชีวิตไดระดับหน่ึงแลว จากการศึกษาเก่ียวกับการ

ปรับตัวของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พบวาโดยทั่วไปสามารถแบงเปน 5 ดาน ไดดังน้ี 

1. การปรับตัวดานการเรียน 
นิสิตนักศึกษา ตางก็มีความตองการที่จะประสบความสำเร็จในดานการเรียน และสิ่งที่ตองการก็มิใชจะไดมางายๆ 

ตองอาศัยความเพียรพยายาม และตองประสบปญหาตางๆ มากมาย วิธีการที่นักศึกษาแกไขปญหาดานการเรียนและการ

กระทำตนใหสอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอมในการศึกษา 

2. การปรับตัวดานผูสอน 
การที่นิสิตจะประสบความสำเร็จในการเรียนไดน้ันบางสวนอาจมีผลมาจากอาจารยผูสอน ซึ่งความสัมพันธระหวาง

อาจารยและศิษยน้ัน เปนเรื่องท่ีสำคัญ และจะตองทำความเขาใจ สามารถสื่อสารกันไดดีเปนที่นาเคารพนับถือและวางตัวเปนกลาง 

มีคุณธรรมประจำใจ ความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยกับนิสิตนักศึกษา จัดเปนพ้ืนฐานสำคัญของการศึกษาที่จะเอ้ืออำนวย

ตอการถายทอดการเรียนการสอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนใหดีข้ึนไดซึ่งถาหากความสัมพันธระหวางอาจารยและนิสิต

นักศึกษาไมดีเทาท่ีควรก็ยอมสงผลตอการเรียนทำใหมีประสิทธิภาพนอยลงเชนกัน 

3. การปรับตัวดานกลุมเพื่อน 
การปรับตัวเขากับเพ่ือนใหมถือเปนเรื่องยากย่ิงสำหรับนักศึกษาใหม เพราะตางคนก็มาจากตางถ่ินตางที่ การอบรม

เลี้ยงดูที่แตกตางกันไปทำใหปญหาการปรับตัวเขากับเพ่ือน จึงเปนปญหาหน่ึงที่นักศึกษาใหมตองพบตองเจออยางหลีกเลี่ยง

ไมไดการคบเพ่ือนที่ดีทำใหมีการปรับตัวไดดีในสังคมและสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ ไดแตถาคบเพ่ือนไมดี

เชน มีความประพฤติไมดีอาจทำใหเสียการเรียน จายฟุมเฟอย ดังน้ันการคบเพ่ือนไมดีจะทำใหเกิดปญหาตามมาได 

4. การปรับตัวดานสภาพแวดลอม 
การที่นิสิตนักศึกษาเขามาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน นิสิตนักศึกษาตองมีวิธีการท่ีจะปรับตนเองใหเขากับ

สภาพการณของสถานศึกษาเพ่ือสามารถแกไขสภาพปญหาท่ีตนจะตองเผชิญสภาพแวดลอมนับวามีความสำคัญตอสิ่งมีชีวิต

เปนอันมาก สิ่งมีชีวิตจะพยายามปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยูเสมอ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตน้ีจะปรับตัวให

พอดีกับสภาพแวดลอมในขณะน้ันเทาน้ัน ดังน้ันลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจึงเปนผลที่เกิดข้ึนจากการปรับตัวใหเหมาะสม

กับสภาพแวดลอม ถาสภาพแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงไป สิ่งมีชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

5. การปรับตัวดานกิจกรรม 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาและปรับพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคโดยการกำหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือความเหมาะสมกับนิสิต นักศึกษา ซึ่งในสวนของการจัดกิจกรรมก็มี

สวนทำใหนิสิต นักศึกษาไดพัฒนาตนเองจนเปนมนุษยที่สมบูรณ ชวงการเปดเรียนใหมเปนชวงที่นักศึกษาใหม ตองเผชิญ

กับการปรับตัว (Adjustment) อยางรอบดานทั้งที่อยูอาศัย การเรียน การปรับตัวเขากับเพ่ือน การปรับตัวเขากับกิจกรรมใหม

รวมทั้งการปรับตัวเขากับ สังคมใหม ๆ จึงทำใหเปนชวงที่นักศึกษาตองอยูในภาวะความกดดัน และกอใหเกิดความเครียด

อยางหลีกเลี่ยงไมได 
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การจัดการความเครียด  
การจัดการความเครียด หมายถึง แนวทางหรือการดำเนินการ เพ่ือเปนหนทางที่จะนำไปสูการแกไขปญหาเพ่ือลด

หรือบรรเทาความเครียดท่ีเกิดข้ึน โดยการใชประสบการณในชีวิตประจำวัน การเรียนรู เพ่ือปรับสภาพรางกายและสภาวะ

จิตใจเขาสูภาวะปกติ คนเราเมื่อเกิดความเครียดสามารถท่ีจะจัดการกับความเครียดที่เกิดข้ึนกับตนเองได ทุกคนขอเพียงแต

ตองรูตัวเองใหไดกอนวา ตอนน้ีตัวเองกำลังเครียดและมีสาเหตุมาจากอะไร วิธีการที่จะจัดการความเครียดเปนกระบวนการที่

บุคคลใชการประเมินดานกระบวนการทางปญญา การควบคุมอารมณ และปฏิกิริยาการตอบสนองของรางกายเพ่ือจัดการ

ควบคุมหรือลดความรุนแรงของสถานการณหรือปจจัยที่มากระทบกับบุคคลอันกอใหเกิดความเครียดน้ัน และเปน

กระบวนการที่ตอเน่ือง  
กระบวนการการจัดการความเครียด (Coping Process) 

       

       การประเมินสถานการณความเครียด                            รูปแบบกลวิธีการจัดการความเครียด 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4 กระบวนการการจัดการความเครียด 
 

Lazarus and Folkman (1984) ไดกลาวถึงกระบวนการการจัดการความเครียดวาเปนกระบวนการทางสติปญญา 

(Cognitive Process) เพ่ือแยกแยะระหวางสถานการณที่เกิดข้ึนและอันตรายตองใชระบบการคิดที่มีความรอบคอบ

คลองตัวและมีประสิทธิภาพซึ่งตองข้ึนอยูกับความสามารถในการประเมินของสมองและแหลงทรัพยากรของบุคคลการ

ประเมินสถานการณแบงเปน 3 ข้ันดังตอไปน้ี 

1. การประเมินสถานการณข้ันตน (Primary Appraisal) คือการที่บุคคลใชสติปญญาความรูและประสบการณ

ประเมินสถานการณที่เกิดข้ึนแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

1.1  ไมมีความเกี่ยวของกับตนเอง (Irrelevant) คือการที่บุคคลประเมินสถานการณแลวพบวาสถานการณ

น้ันไมเกี่ยวของกับตนจึงทำใหบุคคลรูสึกเฉย ๆ กับเหตุการณที่เกิดข้ึนเพราะไมเกิดผลดีหรือผลเสียตอตนเอง 

1.2  เกิดผลดีตอตนเอง (Benign Positive) คือการที่บุคคลประเมินสถานการณแลวพบวาสถานการณ

เกิดผลดีหรือเกิดผลดานบวกจึงทำใหบุคคลตอบสนองตอสถานการณดวยความสุขความเพลิดเพลินใจซึ่งไมตองใชความ

พยายามในการปรับตัว 

1.3  เกิดความเครียด (Stressful) คือการที่บุคคลประเมินสถานการณแลวพบวาสถานการณน้ัน

กอใหเกดิความตึงเครียดทางอารมณซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก 

แหล่งช่วยเหลอืในการจดัการความเครยีด 

 

 

การประเมนิซําดว้ยปัญญา 

การประเมนิสถานการณ์ขนัต้น 

การประเมนิสถานการณ์ขนัทสีอง 
การจดัการความเครยีดทางตรง 

การจดัการความเครยีดทางออ้ม 
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1.3.1  ภาวะอันตรายหรือความสูญเสีย (Harm or Loss) คือสถานการณน้ันกอใหเกิดความ

สูญเสียตามมา เชน ความเจ็บปวย การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก การสูญเสียคุณคาในตนเอง ตลอดจนความรูสึกของการ

เปนสวนหน่ึงในสังคม 

1.3.2  การถูกคุกคาม (Threat) คือการคาดการณวาจะเกิดอันตรายหรือความสูญเสียบุคคล

จะรูสึกวาถูกคุกคามหากบุคคลมีความคาดหวังตอเหตุการณในทางลบซึ่งบุคคลจะเกิดความกลัวและความวิตกกังวล 

1.3.3  ความทาทาย (Challenge) คือการที่บุคคลประเมินสถานการณแลวพบวาสถานการณน้ัน

เต็มไปดวยอันตรายที่มาคุกคามจึงเตรียมการณที่จะพยายามแกไขปญหา ซึ่งเปนการคาดการณของบุคคลวาตนเองมีความสามารถ

ในการควบคุมสถานการณน้ันได และคาดคะเนประโยชนที่จะเกิดข้ึน บุคคลจึงมีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหา 

2. การประเมินสถานการณข้ันที่สอง (Secondary Appraisal) คือการที่บุคคลใชสติปญญาและความพยายาม

อยางเต็มที่ในการแกไขปญหาเปนกระบวนการที่มีความละเอียดซับซอนและมีการใชกลวิธีเฉพาะในแตละสถานการณบุคคล

จะตองรับรูถึงการคุกคามท่ีกำลังเผชิญอยูจากการประเมินสถานการณในข้ันตน บุคคลจะมีการประเมินแหลงประโยชนที่จะ

ชวยในการจัดการความเครียดและประเมินผลที่จะตามมาจากการใชกลวิธีการจัดการความเครียดน้ัน ๆ 

3. การประเมินซ้ำดวยปญญา (Cognitive Reappraisal) คือการประเมินซ้ำเพ่ือพิจารณาวาอันตรายท่ีตนเองรับรู

น้ันยังมีอยู ลดลง หรือถูกกำจัดไปแลว เปนการประเมินหลังจากที่ไดรับขอมูลเพ่ิมเติมเขามาใหมจากสิ่งแวดลอมใหมที่อาจ

สนับสนุนหรือขัดแยงกับขอมูลที่มีอยูเดิม ในการประเมินซ้ำน้ีบุคคลมักจะตีความสถานการณที่เกิดข้ึนไปในทางบวกเพ่ือให

การคุกคามที่เกิดข้ึนผลกระทบนอยลง ซึ่งข้ึนอยูกับความกดดันภายในของบุคคลมากกวา ความกดดันจากสถานการณภายนอก

บุคคลแตละคนจะมีการประเมินสถานการณที่เกิดข้ึนแตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัยที่สำคัญ ไดแก ลักษณะแรงจูงใจของแตละ

บุคคล ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการสิ่งตาง ๆ รอบตัว และความสามารถทางสติปญญา (Lazarus 1966) 

 

รูปแบบกลวิธีการจัดการความเครียด (Copping Strategies) 
 จากการศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับรูปแบบกลวิธีการจัดการความเครียดต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวามีการ

จำแนกรูปแบบกลวิธีการจัดการความเครียดออกเปนหลายรูปแบบดังน้ี 

 1. การจัดการความเครียดโดยทางตรง (Direct Action) เปนความพยายามของบุคคลในการจัดการกับอันตราย

การคุกคามหรือสิ่งที่ทาทายโดยการมีปฏิกิริยาตอบโตตอสถานการณที่เกิดข้ึนแบงเปน 4 รูปแบบ ไดแก 

 1.1 การเตรียมตัวตอสูกับสิ่งที่มาคุกคาม (Preparing against Harm) คือ ความพยายามหาทางกำจัดหรือลด

สภาวะคุกคามเม่ือตองเผชิญกับปญหาหรือการคุกคามโดยการกระทำอยางใดอยางหน่ึงหากการกระทำน้ันประสบความสำเร็จการ

คุกคามก็จะนอยลงบุคคลจะเกิดอารมณความรูสึกทางบวกแตหากการกระทำน้ันประสบความลมเหลวการคุกคามจะเกิดมากข้ึน

และบุคคลจะเกิดอารมณความรูสึกทางลบโดยบุคคลจะมีอาการซึมเศราละอายใจรูสึกผิดโกรธวิตกกังวลหรือมีความกลัวเกิดข้ึน 

1.2 การตอตาน (Aggression or attack) คือการตอสูกับแหลใหเกิดอันตรายหรือการคุกคามโดย

วิธีการทำลายเคลื่อนยายหรือควบคุมสิ่งท่ีกอใหเกิดอันตรายหรือสิ่งท่ีมาคุกคาม 

1.3 การหลีกหนี (Avoidance) คือกลวิธีการจัดการที่บุคคลใชในการจัดการกับสิ่งที่มาคุกคามซ่ึงมี

ความรุนแรงและมีอันตรายการหลีกหนีอาจเกิดควบคูกับอารมณกลัวหรือไมมีอารมณกลัวรวมดวยก็ได 

1.4 การน่ิงเฉยหรือไมมีปฏิกิริยาตอบโต (Inaction or Apathy) คือการที่บุคคลรูสึกเฉ่ือยชาซึมเศรา

รูสึกหมดหวังและหมดกำลังใจในการจัดการกับสถานการณที่เกิดข้ึน 

2. การจัดการความเครียดโดยทางออม (Palliation) เปนการบรรเทาอันตรายที่เกิดจากการคุกคามแบงเปน 2 

รูปแบบ ไดแก 
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 2.1 การบรรเทาอาการโดยตรง (Symptom-direct MGods of Palliation) คือ การบรรเทาความเครียดที่

เกิดข้ึนโดยการใชยาตาง ๆ ไดแก ยากลอมประสาท ยานอนหลับ การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล การผอนคลายกลามเน้ือ 

และการสรางความสมดุลดานรางกายและจิตใจ 

2.2 การบรรเทาดานกลไกทางจิต (Intrapsychic modes of Palliation) คือ การบรรเทาความเครียด

ที่เกิดข้ึนโดยการใชกลไกทางจิตในการปองกันตนเอง (Defense Mechanism) ซึ่งเปนการทำงานของจิตใตสำนึกของบุคคล

(Unconscious psychological maneuver) ในการบรรเทาสถานการณคุกคามท่ีเกิดข้ึนใหลดลงเพียงในความคิดของบุคคล

และไมเปนไปตามสภาพความจริง เชน การปฏิเสธที่จะรับความจริงที่เกิดข้ึน (Denial) การเก็บกดความคิดและความรูสึก 

(Repression) การโยนความผิดใหผูอื่น (Projection) การใชเหตุผลที่ดีมาทดแทนขอเท็จจริง (I rationalization) การทดแทน

ความรูสึกไมสมหวังในทางตรงกันขาม (Reaction formation) การถายทอดความรูสึกจากตนเหตุไปสูผูอื่น (Displacement) 

การมีพฤติกรรมถดถอยไปเปนเด็กกวาอายุ (Regression) การสรางมโนภาพหรือเรื่องราวเพ่ือชดเชยความผิดหวัง (Fantasy) 

การใชสติปญญาหลีกเลี่ยงตอเหตุการณ (Intellectualization) 

 
แหลงชวยเหลือในการจัดการความเครียด (Coping Resource) 

เมื่อบุคคลตองเผชิญกับสถานการณที่ตึงเครียดบุคคลจำเปนตองหาแนวทางในการจัดการกับความเครียดที่เกิดข้ึน

บุคคลแตละคนจะเลือกใชกลวิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดข้ึนแตกตางกัน Lazarus and Folkman (1984) ไดจำแนก

แหลงชวยเหลือในการจัดการความเครียดซึ่งทำใหแตละบุคคลจัดการกับความเครียดที่เกิดข้ึนแตกตางกัน ดังตอไปน้ี 

1. สุขภาพและพลังงาน (Health and Energy) บุคคลที่มีความเจ็บปวยจะมีกำลังในการจัดการกับความเครียด

ไดนอยกวาบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง 

2. ความเชื่อในทางบวก (Positive Beliefs) ความเชื่อเปนพ้ืนฐานของความคาดหวังและความพยายามของบุคคล

ในการจัดการกับความเครียด แตไมใชวาความเชื่อทุกอยางจะชวยใหการจัดการความเครียดมีประสิทธิภาพความเชื่ออำนาจ

ภายใจตนจะชวยใหบุคคลสามารถจัดการกับความเครียดไดดีกวาความเชื่ออำนาจภายนอกตนเชนความเชื่อเกี่ยวกับ

โชคชะตาสวนความหวังจะชวยสงเสริมความสามารถในการจัดการกับความเครียด 

3. ทักษะในการจัดการกับปญหา (Problem-solving Skills) ซึ่งประกอบไปดวยความสามารถในการคนหาขอมูล

การวิเคราะหสถานการณเพ่ือระบุถึงปญหาซ่ึงจะนำไปสูการแกไขปญหาการเลือกแนวทางและการวงแผนเพ่ือการจัดการ

ความเครียดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ทักษะทางสังคม (Social Skills) ทักษะทางสังคมเปนแหลงในการจัดการความเครียดที่สำคัญของบุคคลทักษะ

ทางสังคมเปนความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอื่นเพ่ือไปขอความชวยเหลือในการจัดการกับปญหาสงผลใหบุคลสามารถ

จัดการกับปญหาไดดีข้ึนการ 

5. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) การที่บุคคลไดรับกำลังใจไดรับขอมูลขาวสารหรือความชวยเหลือ

จากผูอื่นเปนการเพ่ิมแหลงชวยเหลือในการจัดการความเครียด 

6. แหลงทรัพยากรทางดานวัตถุ (Material Resource) แหลงทรัพยากรทางดานวัตถุไดแก เงินและสิ่งของซึ่งเปน

ปจจัยที่ชวยสงเสริมการจัดการความเครียดที่เกิดข้ึนในการจัดการความเครียดที่เกิดข้ึนน้ันบุคคลจำเปนตองมีแหลง

ชวยเหลือ 

ในการจัดการความเครียดแหลงชวยเหลือในการจัดการความเครียดถือวาเปนปจจัยหน่ึงที่ทำ ใหบุคคลแตละคน

ใชกลวิธีการจัดการความเครียดที่เกิดข้ึนแตกตางกัน 
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สรุป 
 เพศชายและเพศหญิงมีการใชกลวิธีการจัดการความเครียดแตกตางกัน เน่ืองจากการเลี้ยงดูของพอแมและคานิยม 

ในสังคม ก็มีสวนทำใหเพศชายและเพศหญิงใชกลวิธีการจัดการความเครียดแตกตางกัน โดยเพศชายจะตองมีบทบาทในการ

เปนผูนำของครอบครัว ตองทำงานนอกบาน สวนเพศหญิงตองมีบทบาทในการเปนแมบานมีหนาที่ดูแลลูกและในปจจุบัน

หนาที่ของผูหญิงมีมากข้ึน คือตองทำงานนอกบานดวยบทบาทท่ีแตกตางกันน้ี สงผลใหเพศหญิงและเพศชายมีความเครียด

ที่ตางกัน และมีการใชกลวิธีการจัดการความเครียดที่แตกตางกันดวย ดังน้ัน เมื่อมีปญหาหรือมีความเครียดเพศชายมักจะ

ถูกคาดหวังวาเขาจะตองจัดการกับความเครียดโดยการกระทำสวนเพศหญิงมักจะถูกคาดหวังวาจะตองจัดการกับความเครียด

โดยการแสดงออกทางดานอารมณในการประเมินสถานการณน้ัน เพศหญิงมักจะประเมินเหตุการณที่เกิดข้ึนวาเปนหารคุกคาม

และมีความตึงเครียดมากกวาเพศชาย 

 การรับรูความสามารถของตนเอง การที่บุคคลมีความเชื่อมั่น ในความสามารถของตนเองในการกระทำสิ่งใดสิ่งหน่ึงให

สำเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวบุคคลที่จัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพจะพัฒนาการรับรูวาตนเองมีความสามารถ วิธีการ

สำคัญในการพัฒนาความคาดหวังเก่ียวกับการรับรูวาตนเองมีความสามารถน้ัน เกิดจากการที่บุคคลมีประสบการณของ

ความสำเร็จ และการใชความชำนาญของตนเอง ความสำเร็จจะชวยใหเรามีความเชื่อมั่น และความคาดหวังเก่ียวกับ

ความสามารถของบุคคล สงผลตอสถานการณที่เกิดโดยเฉพาะสถานการณที่คลายกัน หรือเหตุการณที่บุคคลเคยคิดวา ตนเอง

ไมมีความสามารถพอ นอกจากน้ียังเกิดจากการสังเกตการณกระทำของผูอื่นที่เคยจัดการกับปญหาไดสำเร็จหรือจากคำแนะนำ

ของบุคคลอ่ืนก็ได 
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Abstract

There has been a variety of English methodological alternatives which aims at 
improving learners' communicative language competences. In the era of technology-led 
society, communication through English is crucial. This article aims at introducing the 
approach of Content and Language Integrated Learning management. The conceptual 
framework of Content and Language Integrated Learning consists of 4 Cs: Content, 
Communication, Cognition and Culture. It is one of language methodological alternatives 
that can benefit to the learners through the various learning process, authentic learning, active 
learning, scaffolding of learning and cooperation in teaching. Learning management based 
on concept of Content and Language Integrated Learning to be effective must be taken about 
the vision exchanged of teachers, content analysis, learning scopes, learning management, 
cultural and opportunity awareness, preparing the unit, monitoring and evaluating 
implementation and access to the professional learning community. The important roles of 
teacher help to motivate, make understanding and develop the learners in language for 
communication and language for learning. Learners are evaluated in two aspects: Language 
and Learning. Therefore, the concept of Content and Language Integrated Learning can be 
used in teaching and English learning to develop about competences and characteristics of 
the learners for global citizenship in the 21st century.  

Keywords : English Language Teaching, Teaching based on Content and Language 
Integrated Learning 
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Promoting Desirable of Honest Behaviors of Students 
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Abstract
Promoting student integrity is a mission that schools must carry out to prevent 

corruption. Disciplined, honest, honest, self-sufficient and public-minded. The school 
organizes instruction. That emphasizes the importance of rational thinking. The value of 
goodness, knowing the conscience. Pride in doing good deeds and aversion to cheating, as 
well as growing into a talent who doesn't cheat by highlighting 5 skills, developing schools 
to be international, and transparent. just Verifiable, not corruption. Such kinds of teaching. 
It begins with coaching children on simple things like respecting basic social rules, like 
knowing the line. So that as children grow up, they can respect the rules of the larger society. 
Honesty is one of the virtues that must be present in the youth, which is the future of the 
Thai nation because it will make society livable. Be generous, share with each other.
Growing a sense of integrity from family institutions may also be diminished. Educational 
institutions, therefore, need to serve as training, preaching, cultivating virtues. The ethics of 
honesty to youth from an early age will allow them to absorb. Understanding and 
appreciating how to behave as an honest and honest person. By doing so in the form of 
organizing project activities, setting a good example, as well as incorporating honesty into 
the content of the teaching and learning process

Key Word : Promoting Desirable,Honest Behaviors, ,Students
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Reading for Analysis, Interpretation and Criticism of Thai text
 

      
 

 

              

 

 

  

 
 

 :    
 

Abstract
Reading for analysis reading for interpretation and reading to criticize It is a high-

level reading with a continuous reading process. After reading comprehension of the subject 
matter, The first step is analytical reading. It is the separation of the components of each type 
of substance into its parts, showing how all of the writings are related in a unified way. The 
second step, reading for interpretation to understand the meaning behind the substance may 
be interpreted from the implied meaning, image, symbol or tone of the messenger If a 
substance conveys a direct meaning without a connotation of meaning then there is no need 
for interpretation of the substance. The third step is to read a review of the message. It is to 
comment on what is read whether there are advantages or disadvantages, good or bad, in a 
principled, reasonable and credible manner. These three levels of reading are useful for 
today's readers because they develop intelligence. Help the reader to practice thinking and 
reasoning. thorough and has discretion in receiving until the methods and results of reading 
can be applied to life or to solve problems in life

Key Words : reading for analysis, reading for interpretation, reading for criticism
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บทนำ 
การอานเปนพ้ืนฐานที่สำคัญของการเรียนรูและการพัฒนาสติปญญาของคนในสังคม เพราะทำใหเกิดการพัฒนา

ความสามารถ พฤติกรรม และคานิยมตาง ๆ ชวยในการเปล่ียนแปลงการดำเนินชีวิต ดังน้ัน การอานจึงมีบทบาทสำคัญตอ
ชีวิตมนุษย เพราะการอานจะสามารถทำใหผูอานแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตได เปนผูที่ทันตอเหตุการณ และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม สามารถสนองตอบความตองการความสนใจของผูอาน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอานและสังคมใหดีข้ึน 
รวมไปถึงทำใหผูอานสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

ทักษะการอานแบงไดเปนสองระดับ คือ ระดับแรก ทักษะการอานระดับพื้นฐาน ไดแก การอานออกเสียงคำ             
การอานในใจ การอานจับใจความสำคัญ ซึ่งเปนการอานเพ่ือหารายละเอียดของเรื่อง จุดประสงคหลักเพ่ือใหไดความรูและ
ความเพลิดเพลินจากการอาน และระดับที่สอง ทักษะการอานระดับสูง ไดแก การอานวิเคราะหสาร การอานวินิจสาร และ
การอานวิจารณสาร การอานระดับน้ีเปนการอานท่ีตองใชวิจารณญาณความสามารถในการคิดข้ันสูงเขามาเก่ียวของ กลาวคือ 
มิใชเปนเพียงการอานเอารสเอาเรื่อง หรือการอานเพ่ือความรูและความเพลิดเพลินเทาน้ัน แตยังตองมีการวิเคราะหตีความ
สิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อสารในดานตาง ๆ ดวย ผูที่มีความสามารถดานการอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสาร             
จะเปนผูที่มีสามารถคิดไดลึกซ้ึง ชาญฉลาด รอบคอบ สามารถแสดงความคิดเห็นและปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ในยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดนดังในปจจุบัน  

บทความนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด ประโยชน หลักและ
วิธีการอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสารภาษาไทย 2) เพ่ือเปนแนวทางการฝกปฏิบัติทักษะการอานวิเคราะหสาร 
วินิจสาร และวิจารณสารภาษาไทย   

 
ความหมายของการอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสารภาษาไทย  

ในหัวขอน้ีจะกลาวถึงความหมายของคำ 3 คำ ไดแก ความหมายของการอานวิเคราะหสาร ความหมายของการ
อานวินิจสาร และความหมายของการอานวิจารณสาร ดังน้ี 
1. ความหมายของการอานวิเคราะหสาร     
   ชลธิชา หงสเหม (2560 : 30) กลาววา การอานเชิงวิเคราะห คือ การอานขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยใชความคิด 
พิจารณาเนื้อหาที่อาน แลวสามารถแยกแยะขอมูล เรื่องราวเหตุการณ หรือสวนประกอบของสิ่งที่อานออกเปนสวนยอย ๆ 
ตามหลักการหรือเกณฑที่กำหนด เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องราวที่อานอยางแทจริง รวมไปถึงสามารถสรุปเรื่อง 
ขอคิด และประเมินคุณคาจากเรื่องที่อานได 

สุคนธรัตน สวัสดิกูล (2560 : 108) กลาววา การอานเชิงวิเคราะห หมายถึง การอานเรื่องอยางละเอียดแลวพิจารณา
จุดมุงหมายในการอาน จากนั้นวิเคราะหองคประกอบของเนื้อหาสาระออกเปนสวน ๆ เพื่อพิจารณาแนวคิด ความหมาย  
ความสำคัญ และความสัมพันธของเน้ือหา ผูอานตองตีความ ทำความเขาใจบทอาน เพ่ือสรุปเรื่องและพิจารณาคุณคาของ
เรื่องที่อานอยางมีเหตุผล  

วรวรรธน ศรียาภัย เกสร เกษมสุข และปาริฉัตร พยุงศรี (2564 : 128) กลาวถึง “การอานวิเคราะหสาร” วา           
การวิเคราะหงานเขียนโดยใชกระบวนอาน หมายถึง การใครครวญแยกแยะตัวบทที่อานออกเปนสวน ๆ  เพื่อศึกษาใหถองแท 
การใครครวญแยกแยะน้ี ตองกระทำอยางมีหลักการท่ีถูกตอง ผูอานอาจศึกษาคนควาหลักการเพ่ิมเติม จากแหลงคนควาตาง ๆ 
แตเมื่อไดศึกษาคนควาจากแหลงใด ก็ตองอางอิงใหถูกตองตามหลักการศึกษาคนควาดวย 
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กลาวโดยสรุป การอานวิเคราะหสาร หมายถึง การพิจารณาแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสาร เพื่อใหได
รายละเอียดอยางครบถวน การวิเคราะหสารจะตองใชเหตุผลพิจารณาไตรตรองใหถี่ถวนวาสารนั้นมีองคประกอบและมี
ลักษณะอยางไร จัดเปนการอานในระดับที่สูงกวาการเขาใจเนื้อเรื่อง เปนการฝกใหผูอานรูจักใชความคิด สติปญญา และ
ความรอบรูตอสิ่งที่ไดอานอันจะสงผลใหผูอานเปนผูมีเหตุผล มีความรู สามารถนำประโยชนจากการอานไปใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได 
2. ความหมายของการอานวินิจสาร 

คนึงนิจ ศีลรักษ (2549 : 40) กลาววา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหคำจำกัดความของคำวา 
วินิจ เปนคำกริยา หมายถึง ตรวจตรา พิจารณา เมือ่นำสาระสำคัญของความหมายดังกลาวมาผสานกับการอาน อาจกลาว
ไดวา การอานขั้นวินิจสาร หมายถึง กระบวนการพิจารณาสารอยางละเอียดถี่ถวนทุกแงทุกมุม เพื่อใหเขาถึงแนวคิดหรือ
เปาประสงคของผูสงสาร และนอกจากน้ันยังตองสามารถขยายสาระสำคัญใหกวางไกลออกไปกวาเดิมไดดวย 

จิรวัฒน เพชรรัตน และอัมพร ทองใบ (2556 : 205) กลาววา การวินิจสาร หมายถึง พิจารณาดวยความเอาใจใส
พิจารณาอยางรอบคอบใหไดประโยชนตามวัตถุประสงคของผูวินิจสาร 

อรรถวุฒิ มุขมา (2565 : 95) กลาววา การวินิจสาร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การอานตีความ หมายถึง การใช
ความคิดพิจารณาเรื่องที่อานเพื่อคนหาสิ่งตาง ๆ หรือความหมายที่ซอนเรนอยูในขอความนั้น ๆ  โดยพยายามชี้ใหเห็นวา
ขอความเหลานั้นสื่ออะไรมายังผูอาน มีเจตนาหรือทัศนะอยางไร การตีความจึงตองเขาใจความหมายของคำ คำศัพท 
ภาพพจน สัญลักษณ น้ำเสียงของผูเขียน ซึ่งมีความสัมพันธกับขอความ และทำใหเขาใจเน้ือหาหรือสาระที่ผูสงสารแสดงไว
อยางครบถวนสมบูรณ 
       กลาวโดยสรุป การวินิจสาร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา การตีความสาร หมายถึง การใชความคิดพิจารณาเรื่อง
ที่อานเพ่ือคนหาสิ่งตาง ๆ หรือความหมายที่ซอนเรนอยูในขอความน้ัน ๆ โดยพยายามชี้ใหเห็นวา ขอความเหลาน้ันสื่ออะไร
มายังผูอาน ดวยเจตนาหรือทัศนะอยางไร การตีความน้ันจะตองทำความเขาใจกับความหมายของคำศัพท ทั้งความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย ซึ่งมีความสัมพันธกับขอความอันจะทำใหเขาใจเนื้อหาหรือสาระที่ผูสงสารแสดงไว การ
ตีความเปนเรื่องที่ตองใชความสามารถในการพิจารณาสารอยางลึกซึ้งและแตกฉานในขอความที่อ าน คนหาสิ่งตาง ๆ ที่
ผูเขียนซอนเรนไวในขอเขียนน้ัน ๆ โดยสิ่งที่ผูเขียนซอนไวอาจจะเปนวัตถุประสงคหรือเจตนาท่ีแทจริง ขอเสนอแนะหรือขอ
นำเสนอ ขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน อารมณหรือความรูสึก แลวเกิดความคิดสรางสรรคและสามารถใช
ประโยชนจากความรูน้ันได 
3. ความหมายของการอานวิจารณสาร 
      ศิวกานต ปทุมสูติ (2553 : 157) กลาววา การอานวิจารณ หมายถึง การพิจารณาเรื่องที่อานดวยเหตุดวยผล
แลวแสดงความคิดความเห็นประกอบ ซึ่งความคิดเห็นที่แสดงนั้นอาจเปนไปในทางชื่นชม เห็นคลอย สนับสนุน หรืออาจ
เปนไปในทางติติง โตแยง คัดคาน หรืออาจตั ้งเปนขอสังเกต ขอเสนอแนะตาง ๆ ก็ได การวิจารณที่ดีนาจะตองเปน
กระบวนการท่ีสืบเน่ืองจากการวิเคราะหแยกแยะอยางมีหลักการและอยางกวางรอบดวยมุมมองที่เท่ียงธรรม การวิพากษ 
หมายถึง การประเมินและตัดสินคุณคาของงานเขียน การวิพากษจะใชก็ตอเมื่อมีความจำเปนเทาน้ัน เชน ในการประกวด 
การคัดเลือก การจัดอันดับ เพราะถาไมมีความจำเปนดังกลาวแลวผูอานไมพึงดวนสรุปตัดสิน หรือชี้ถูกชี้ผิดงานเขียน 
ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลอันพึงควร ดวยวางานเขียนเปนงานศิลปะรูปหนึ่งซึ่ งอาจมีแงมุมของสาระและคุณคาเฉพาะทาง
วรรณกรรมที่ไมอาจใชหลักทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง ณ หวงเวลาขณะใดขณะหน่ึงเปนเงื่อนไขตัดสินชี้ขาดไดแทจริง 
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รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2556 : 29) กลาววา การอานเพ่ือการศึกษาน้ัน ผูอานจำเปนตองรูจักอานอยางวิเคราะห รูจักการ
วิจารณ ประเมินคุณคา ทั้งน้ีตองกระทำดวยวิจารณญาณที่แหลมคม และไดใหคำนิยามของคำวา “วิจารณ” ไวดังน้ี วิจารณ คือ 
การแสดงทัศนะ ความคิดเห็น ทั้งในดานบวกและดานลบ หรือทั้งขอดีและขอบกพรอง การวิจารณที่ดีจะตองมีเหตุผลประกอบ 
ไมใชมาจากความรูสึกเทาน้ัน เพราะถามาจากความรูสึกจะมีอคติมากกวาธรรมดา การวิจารณปกติยอมมีความนิยมสวนตัวเขา
มาปนบางอยูแลว ไมมีเลยก็ไมได แตอยาใหมีมากเกินไป มิฉะน้ันการวิจารณน้ันก็จะใชไมได ไมนาเชื่อถือ 
  วรวรรธน ศรียาภัย เกสร เกษมสุข และปาริฉัตร พยุงศรี (2564 : 141) กลาววา การอานวิจารณ หมายถึง การแสดง 
ใหเห็นวาบทประพันธนั้นมีลักษณะเนื้อหา ความคิด และกลวิธีการแตงอยางไร มิใชการชมหรือจับผิด กระทำไดโดยการ
แยกแยะสวนประกอบสำคัญออกมา อันไดแก ลักษณะเน้ือหา ความคิด และกลวิธีการแตง ถามีความหมายหลบซอนหรือ
กระจัดกระจายอยู ผูวิจารณตองใชปญญาของตนอธิบายและปะติดปะตอความหมายนั้นใหผูอื่นไดรับทราบ โดยผูอื่น คือ 
ผูรับสาร สวนผูวิจารณ คือ ผูสงสาร นอกจากน้ียังตองแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสวนประกอบของบทประพันธดวย 
ทั้งน้ี สวนประกอบสำคัญของบทประพันธ คือ เน้ือหาและความคิด รวมทั้งกลวิธีการแตง ซึ่งประกอบดวยกลวิธีทางรูปแบบ 
ภาษา และเน้ือหา เม่ือไดวิจารณดังกลาวขางตนแลว ถาจะใหคำตอบโดยตัดสินวา บทประพันธน้ันดีหรือไมดีเพียงใด เรียกวา 
การวิจารณ การอานวิจารณจะใชกับการอานงานวรรณกรรมท่ีมีลักษณะเปนงานศิลปะหรืองานวรรณศิลป เชน นิทาน นิยาย 
เรื่องสั้น บทกวีนิพนธ สารคดี และบทละคร 
  กลาวโดยสรุป การอานวิจารณสาร หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบตาง ๆ  ในเรื่องที่อาน 
เพ่ือหาความหมายหรือสารที่ผูเขียนสงมายังผูอาน และเพ่ิมกระบวนการคิดวิเคราะหข้ันสูงข้ึน ซึ่งอาจนำความรูจากสาขา
อื่นมาประกอบ จะทำใหเขาใจไดกระจางชัดเจนมากยิ่งขึ้น การวิจารณมักใชคูกับคำวาวิพากษหรือการประเมินคา เปน
วิพากษวิจารณ หมายถึง การประเมินจากความคิดเห็นวาสิ่งท่ีอานน้ันดีหรือไมดีอยางไร มีคุณคาในลักษณะใด และเหมาะ
แกใครที่ควรจะอาน จึงจะไดรับประโยชนสูงสุด 
 
แนวคิดของการอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณภาษาไทย 

  วรรณา บัวเกิด (2556 : 156) กลาวถึง “แนวคิดในการอานวิเคราะหสารและวินิจสาร” ไววา การวิเคราะหสาร
และวินิจสาร เปนการอานเพื่อเขาใจเจตนาผูเขียน เขาใจเนื้อเรื่อง และสามารถสรุปความคิดเกี่ยวกับงานเขียนนั้น ผูอาน
จะตองอานอยางพิจารณา ไตรตรอง แยกแยะหาเหตุผลอันเปนกระบวนการที่ตองใชสติปญญาและวิจารณญาณ การ
วิเคราะหสาร วินิจสาร เปนการอานที่ผูอานจะไดรับทั้งความรูและความคิดเห็น ทั้งยังเปนข้ันตอนหน่ึงของการวิจารณและ
ประเมินคา การวิเคราะหสาร วินิจสาร ควรเริ่มจากการพิจารณารูปแบบ เนื้อเรื่อง และวิธีการแตง สำนวนภาษา แลวจึง
พิจารณาถึงความคิด ความรูสึกของผูเขียน และเจตนาในการเขียน ตลอดจนคนหาสารที่ผูเขียนสงมา ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของฐะปะนีย นาครทรรพ (2555 : 522) สรุปไดวา การอานวิเคราะหสารและวินิจสารเปนขั้นหนึ่งของการพัฒนาการ
อานของบุคคล ผูที่สามารถอานวิเคราะหสารและวินิจสารยอมไดรับประโยชนคุมคาในดานปญญาและอารมณ ในการอาน
วิเคราะหสารตองพิจารณาสวนประกอบตาง ๆ อยางถี่ถวน โดยแยกเปนรูปแบบ เนื้อเรื่อง กลวิธีการประพันธ และภาษา 
การอานวิเคราะหสารเปนข้ันตนของการอานวิจารณสาร การอานวินิจสารเปนกระบวนการอานที่ทำตอเน่ืองจากการอาน
วิเคราะห เราตองหาคำตอบวาไดอะไรจากเรื่องที่อานในดานความรู ความคิดเห็น และความรูสึก ผูเขียนสงสารอะไรมาให
ผูอาน และผูอานเกิดความคิดอะไรจากการอานเรื่องน้ัน ๆ วิธีอานวิเคราะหสารและวินิจสารอาจนำไปใชไดในการอานเรื่อง
ประเภทตาง ๆ อันเปนประโยชนในการวิจารณและการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต 
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   นอกจากน้ี ชวน เพชรแกว (2542 : 204) ยังกลาวถึง “การอานวิจารณ” โดยใชคำวา “การอานประเมินคา” ซึ่งมี
ความหมายเดียวกันวา การอานประเมินคาเปนการอานเพื่อพิจารณาตัดสิน ติชม สิ่งที่อานวาดีหรือบกพรองอยางไร โดย
อาศัยเหตุผลในการวินิจฉัยจากขอมูล และเหตุการณแวดลอมหลายดาน มาชั่งคุณสมบัติของงานท่ีอานน้ัน แลวตัดสินลงไปวา 
ชอบหรือไมชอบ ดีหรือชั่ว งามหรือนาเกลียด มีประโยชนหรือไรประโยชน ฯลฯ ดวยการชี้แจงเหตุผลประกอบการวินิจฉัย
ไดอยางแจมแจง ซึ่งสอดคลองกับ อรรถวุฒิ มุขมา (2565 : 98) กลาววา การอานวิจารณสาร เปนการพิจารณาคุณคาของ
หนังสือ โดยชี้ใหเห็นรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับงานประพันธ เพื่อจะประเมินคา วิพากษวิจารณ หรือชี้ใหเห็นขอเดน
ขอดอยวาเปนอยางไร หรือเพราะเหตุใด กลาวอยางงายการวิจารณก็คือการแสดงความคิดเห็นน่ันเอง การวิจารณถือเปน
ขั้นตอนสุดทาย ซึ่งตองผานการอานวิเคราะหสารและการอานวินิจสารหรืออยางใดอยางหนึ่งมาแลว กลาวคื อ กอนที่จะ
วิจารณ ผูอานตองวิเคราะหรายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ  เชน วิเคราะหองคประกอบหรือโครงสรางขอ งงานเขียน จากน้ัน
อธิบายในสิ่งที่วิเคราะห โดยบรรยายขอเท็จจริงที่ตรวจสอบไดจากเรื่อง แลวไปสูขั้นการอานวินิจสาร อันเปนการอาน
ตีความสารซึ่งจะชวยใหเขาใจความหมายอันลึกซึ้งท่ีแฝงเรนไวในเรื่องไดกระจางมากข้ึน ข้ันสุดทาย คือการวิจารณสารโดย
ประเมินคาเรื่องที่อานวามีจุดเดนจุดดอย ดีหรือไมดีอยางไร ถึงแมจะเปนอัตวิสัยของผูประเมินคา แตผูวิจารณจะตองมี
ความเปนกลาง ปราศจากอคติ และวิจารณโดยอาศัยหลักเกณฑการวิเคราะหเปนสำคัญ  
 กลาวโดยสรุป การอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสาร เปนการอานระดับสูง มีข้ันตอนการอานที่ตอเน่ือง
สัมพันธกัน การอานวิเคราะหสารจัดเปนการอานแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของเรื่อง โดยพิจารณาถึงรูปแบบของงานเขียน 
สาระสำคัญ และกลวิธีการเขียน หากฝกอานวิเคราะหสารไดดีแลวอาจพัฒนาถึงขั้นการอานวินิจสารและการอานวิพากษ 
วิจารณตอไป การอานวินิจสารจัดเปนการอานเพื่อใหเขาใจสารอยางลึกซึ้ง เพราะสารไมไดสงมา โดยตรง จึงจำเปนตอง
ตีความสารอีกชั้นหน่ึงถึงจะเขาใจความหมายท่ีแฝงเรนน้ันวามีความหมายอยางไร โดยการตีความจะมีความลึกซึ้งเพียงใดก็
ข้ึนอยูกับพ้ืนฐานความรูทางภาษาและประสบการณของผูอาน การอานวิจารณสาร จัดเปนการพิจารณาคุณคาของสาร โดย
ชี้ใหเห็นรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับงานประพันธ เพื่อจะประเมินคา วิพากษวิจารณ หรือชี้ใหเห็นขอเดนขอดอยวาเปน
อยางไร หรือเพราะเหตุใด ถึงแมจะเปนอัตวิสัยของผูประเมินคา แตผูวิจารณจะตองมีความเปนกลาง ปราศจากอคติ และ
วิจารณโดยอาศัยหลักเกณฑการวิเคราะหเปนหลักสำคัญ ฉะนั้น การวิจารณจึงเปนการแสดงความคิดเห็น และจัดเปน
ข้ันตอนสุดทายซึ่งตองผานการอานวิเคราะหสารและการอานวินิจสารหรืออยางใดอยางหน่ึงมาแลว  
 
ประโยชนของการอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสาร 
 วรรณา บัวเกิด (2556 : 159-160) กลาวถึง “ประโยชนของการอานวิเคราะหและวินิจสาร” ไว 5 ประการ ดังน้ี  
   1. เพ่ือความรู การอานมากเปนการเพ่ิมพูนความรูแตผูอานก็ตองอานอยางถ่ีถวน ไตรตรอง และพิจารณาเน้ือหา
เพ่ือเลือกความรูที่เหมาะสม นำไปใชในโอกาสท่ีถูกตอง  
  2. เพ่ือแกปญหา การอานเปนการสรางสรรคสติปญญาและความคิดโดยเฉพาะ กระบวนการวิเคราะห วินิจสาร 
เปนการฝกการใชวิจารณญาณเพ่ือสามารถตัดสินและแกปญหา ไดอยางมีเหตุผล สุขุม รอบคอบ  
  3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การอานสามารถปรับปรุงความคิดเห็นของผูอาน เพราะสิ่งที่ไดมิใชมีเพียงเนื้อหาสาระ            
แตผูอานตองสามารถวิเคราะหวาผูเขียนสงสารอะไร คือตีความคิดเห็นและความรูสึก ความคิดที่พัฒนาจะสงผลมาถึงบุคลิกภาพที่ดี  
  4. เพ่ือความสนุกสนาน การอานสารคดี บันเทิงคดี สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ ผูอานยอมไดรับความ
สนุกสนาน เมื่อแยกแยะและพิจารณาท้ังเน้ือหา และรสของงานเขียนน้ัน ๆ  
  5. เพ่ือการเปนนักวิจารณ การมีคุณสมบัติของนักวิจารณไดน้ัน ตองสามารถตีความเน้ือหาสาระ วิเคราะหสิ่งที่อาน 
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนประเมินคางานเขียนได 
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  จิรวัฒน แพชรรัตน และอัมพร ทองใบ (2556 : 206) กลาวถึง “ประโยชนของการอานวิเคราะหและวินิจสาร” ไววา 
การวินิจสารเปนกระบวนการหน่ึงของการอานอยางมีวิจารณญาณ ผูอานตองรูจักใครครวญ พิจารณาเรื่องที่อานอยางละเอียด
ลึกซึ้งในดานตาง ๆ ซึ่งปจจุบันมีหนังสือและสื่อสารสนเทศหลายประเภทใหเลือกอาน การอานอยางวิเคราะหวินิจสารจะทำ
ใหเราไดรับความรูความคิดที่ไดจากการอานไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้นยังทำให
เกิดความเพลิดเพลิน ความพอใจ คลายความตึงเครียดลงได การอานอยางวิเคราะหเพิ่มความมีชีวิตชีวา เสริมสรางและ
พัฒนาสติปญญาใหมีความรูกวางไกลและความคิดแตกฉาน คิดรอบคอบกอนตัดสินใจ และเปนผูมีเหตุผล จึงควรฝกอาน
และคิดอยางเปนระบบเพ่ือที่เราจะไดเขาใจ และติดตามการเปลี่ยนแปลงความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ รวมทั้งขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ไดอยางเทาทัน 

ชวน เพชรแกว (2542 : 204) กลาวถึง “ประโยชนของการอานวินิจสารและการอานประเมินคาหรือวิจารณ” ไววา 
การอานประเมินคานอกจากจะเปนการอธิบายลักษณะขอดีขอบกพรองของงานเขียนในแงตาง ๆ ทั้งในดานเน้ือเรื่อง ความ
คิดเห็น ทำนองแตง ฯลฯ ใหผูอานเขาใจแลว ยังจะตองวินิจฉัยลงไปวา ง านเขียนนั้นดีหรือไมอยางไร โดยแยกแยะ
สวนประกอบที่สำคัญ และหยิบยกออกมาแสดงใหเห็น อีกท้ังเมื่อมีความหมายซอนเรนอยูก็ใชปญญาหย่ังลงไปใหเห็นทะลุ
ปรุโปรงเพ่ือใหผูอานคลอยตาม ถาพยายามกระจัดกระจายอยูก็สามารถประติปะตอใหเปนรูปเปนเคาพอที่ผูอานจะเขาใจได 
และชี้ใหเห็นดวยวา เน้ือหาแตละสวนมีความสัมพันธตอกันอยางไร และมีความสำคัญตอเน้ือหาโดยสวนรวมเพียงใด ดวย
เหตุดังกลาวการอานประเมินคาจึงเปนงานสรางสรรคที่กอใหเกิดประโยชนหลายประการ คือประการแรก ชวยใหผูอาน
ตัดสินใจเลือกอานหนังสือที ่ตนสนใจไดถูกตองและรวดเร็วขึ ้น ประการที่สอง ทำใหผูแตงมีความรับผิดชอบตอการ
สรางสรรคงานเขียนใหมีคุณภาพหรือเปนการรับผิดชอบตอสาธารณชนในเรื่องที่แตง และประการสุดทาย ชวยใหงานเขียน
เปนที่แพรหลายย่ิงข้ึน 
       กลาวโดยสรุป การอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสาร นอกจากจะชวยใหผูอานไดรับความรู ความคิด 
และความบันเทิงจากสิ่งที่อานเปนเบ้ืองตนแลว ยังกอใหเกิดประโยชนอีกหลายประการคือ 

1. ชวยใหผูอานเห็นภาพทั้งหมดของงานเขียนแตละชิ้น เปนสวนรวมวามีอะไร ประกอบอยูในลักษณะใด อีกทั้ง
มองเห็นความสัมพันธของขอความแตละสวนวามีความสัมพันธและประกอบกันเขามาเปนงานเขียนแตละชิ้นไดอยางไร 

2. ชวยใหผูอานเกิดทักษะในการอานสื่อประเภทตาง ๆ สามารถเลือกไดวาอะไรควรอาน หรืออะไรอานผาน ๆ หรือ
อานอยางต้ังใจอยางละเอียด เพ่ือจะไดเปนความรู ความคิด และพัฒนาปญญา 

3. ชวยใหผูอานเพิ่มประสิทธิภาพการอานใหแกตนเองและทำใหเกิดความรัก ความชื่นชม ความซาบซึ้ง อีกทั้ง
เล็งเห็นคุณคาของงานเขียน 

4. ชวยใหผูอานนำเอาวิธีการและผลจากการอานมาปรับใชในการดำเนินชีวิตหรือใชแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตได 
5. ชวยใหผูอานฝกคิดไตรตรองหาเหตุผล มีความละเอียดถ่ีถวน และมีวิจารญาณในการรับสาร 

 

หลักและวิธีการอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสารภาษาไทย 
ในหัวขอน้ีจะกลาวถึงหลักและวิธีการของการอานทั้ง 3 ระดับ ดังน้ี 
1. หลักและวิธีการอานวิเคราะหสาร 

การวิเคราะหสารใหมีประสิทธิภาพน้ัน ผูรับสารจำเปนตองรูจักแนวทางการวิเคราะห เชน รูปแบบ เน้ือหา แนวคิด 
ประกอบการคิดใครครวญอยางมีเหตุผลและสรางสรรค ในการวิเคราะหสารแตละประเภทมีหลักและวิธีการ 2 ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหประเภทของสาร ในที่นี้จะกลาวถึงประเภทของสารภาษาไทยเฉพาะบันเทิงคดีสารคดี          
กวีนิพนธ บทเพลง ขอความวรรณศิลป ขาว และโฆษณา เทาน้ัน เพราะเปนสารที่พบเห็นบอยในชีวิตประจำวัน  
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1) บันเทิงคดี หมายถึง งานเขียนที่มุงใหความเพลิดเพลินบันเทิงใจแกผูอานเปนสำคัญ เชน นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น 
บทละคร และการตูน เปนตน   

2) สารคดี หมายถึง งานเขียนที่มุงเสนอขอเท็จจริงจากขอมูลที่เปนจริง ไมวาจะเปนเรื่องราว เหตุการณ ตัวบุคคล 
หรือสถานท่ี ในขณะเดียวกันก็มุงใหความเพลิดเพลินแกผูอานดวย เชน สารคดีทองเท่ียว สารคดีชีวประวัติ สารคดีอาหาร 
สารคดีเชิงขาว สารคดีประวัติศาสตร สารคดีธุรกิจ สารคดีจิตวิทยา สารคดีงานประดิษฐ เปนตน 
  3) กวีนิพนธ หมายถึง งานเขียนที่มีลักษณะบังคับดานฉันทลักษณ โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย นอกจากน้ียังมี
กวีนิพนธที่ไมบังคับฉันทลักษณอยางกลอนเปลาอีกดวย 

4) บทเพลงและขอความวรรณศิลป “บทเพลง” หมายถึง ถอยคำที่นักประพันธเรียงรอยหรือเรียบเรียงข้ึน           
ซึ่งประกอบดวย เนื้อรอง ทำนอง จังหวะ ทำใหเกิดความไพเราะสรางความเพลิดเพลินใหแกผูฟง มีคุณคาดานวรรณศิลปทั้ง
ดานการเลือกสรรคำที่ใชในการแตง การเรียบเรียงประโยค และการใชโวหาร เพลงนั้นอาจใหขอคิดแกผูฟงในการดำเนินชีวิต
ดวยสำเนียงขับรอง ทำนองดนตรี กระบวนวิธีรำ ระบำ โดยเพลงสรางสรรคจากเครื่องดนตรีหรือการขับรอง สวน “ขอความ
วรรณศิลป” หมายถึง ขอความรอยแกวที่เรียบรอยข้ึนโดยใชภาษาวรรณศิลป ใหแงคิด ความหมาย รสอารมณที่ลึกซ้ึงกินใจ มุง
ใหเกิดสุนทรียภาพในการอานทั้งระดับคำและความ เชน คำขวัญ คำคม สำนวน สุภาษิต คำพังเพย แคปชั่น เปนตน     

5) ขาว หมายถึง การเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนตามขอเท็จจริง ขาวมีหลายประเภท เชน ขาวอาชญากรรม 
ขาวธุรกิจ ขาวกีฬา ขาวเศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ ขาวบันเทิง 

6) โฆษณา หมายถึง สารที่มุงนำเสนอสินคาและบริการเพ่ือใหผูบริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อสินคาและบริการน้ัน 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหเนื้อหา วาบันเทิงคดี สารคดี กวีนิพนธ บทเพลงและขอความวรรณศิลป ขาว โฆษณา            

มีองคประกอบของเน้ือหาอยางไร  
1) บันเทิงคดี เนื้อหาของบันเทิงคดี คือการวิเคราะหเนื้อเรื่อง สาระสำคัญของเรื่อง พิจารณาไดจากแนวคิดให

ปรัชญาการดำเนินชีวิต โครงเรื่องเปนเรื่องของใครกับใคร เปดเรื่องลักษณะใด ตัวละครนิสัยอยางไร ใชฉากท่ีไหน เพ่ืออะไร 
บทสนทนาใครพูดกับใคร การสนทนาน้ันใหทราบอะไร ใครเปนผูเลาเรื่อง เรื่องดำเนินไปอยางไร ปมขัดแยงระหวางใครกับใคร 
ปมคลายไปอยางไร จุดสุดยอดของเรื่องอยูที่เหตุการณใด เหตุบังเอิญตอนไหน การปดเรื่องเปนลักษณะใด การต้ังชื่อเรื่อง
เปนอยางไร  

2) สารคดี การวิเคราะหเนื้อหาสารคดีคือการเสนอขอเท็จจริงและขอคิดเห็นวาเปนอยางไร เปดเรื่องอยางไร 
เสนอเรื่องอยางไร การเลาเรื่อง บรรยาย พรรณนา การดำเนินเรื่อง การปดเรื่องเปนอยางไร อาจทิ้งปมไวใหคิด ย้ำความ
ประทับใจ สั่งสอน ใชภาษาระดับใด อยางไร 

3) กวีนิพนธ การวิเคราะหเนื้อหากวีนิพนธเปนการพิจารณาวาสาระสำคัญ แนวคิดใหอะไรแกผูอาน ประพันธ
ดวยคำประพันธประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอน ราย สะทอนสังคมแงมุมใด การใชภาษาเปนอยางไร 

4) บทเพลงและขอความทางวรรณศิลป วิเคราะหสาระสำคัญ แนวคิด การสะทอนภาพอารมณ สังคม การใช
ภาษาวรรณศิลปวามีความไพเราะงดงามกินใจอยางไร  

5) ขาว เนื้อหาของขาวประกอบดวย 3 สวน คือ พาดหัวขาว ความนำ และเน้ือเรื่อง รูปแบบการเสนอขาวเปน
อยางไร โครงสรางของขาวเปนอยางไร ลีลาการเขียนขาว การลำดับความ การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเน้ือหาเปนอยางไร    

6) โฆษณา วิเคราะหเนื้อหาโฆษณา 3 สวน ไดแก พาดหัวโฆษณา สวนอธิบายรายละเอียด  สามารถโนมนาวใจ
ผูรับสารหรือไม และสวนลงทาย ประกอบดวยชื่อสินคา ตราสินคา และคำขวัญ เปนอยางไร 

กลาวโดยสรุป การที่ผูอานสามารถแยกแยะไดวาสารท่ีอานเปนสารประเภทใด เชน บันเทิงคดี สารคดี กวีนิพนธ 
ขาว โฆษณา บทเพลง หรือสารแตละประเภทมีองคประกอบอยางไร เชน บทเพลงบทน้ีใหแงคิดเก่ียวกับการกลับมาดูแลใจ
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และกายตนเอง รักตนเองมากกวารักคนอื่น ความรักในอดีตใหจำเปนบทเรียนสอนชีวิต หรืออานนวนิยายเรื่องน้ีแลวทราบ
วาปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม หรืออานบทรอยกรองบทน้ีแลวทราบวา ภาษามีความไพเราะงดงามเน่ืองมาจากมีการเลนคำ
เลนสัมผัสท้ังสระและอักษรแพรวพราวตลอดทุกวรรค มีการใชภาพพจนอุปมาและอุปลักษณอยางลึกซึ้งกินใจ เชนน้ีถือวา
ผูอานมีความสามารถในการอานวิเคราะหสาร 
2. หลักและวิธีการอานวินิจสาร 
  จุดประสงคของการอานวินิจสารคืออานเพ่ือเขาใจความคิดของผูเขียน ผูเขียนตองการสื่อความคิดอะไร สารน้ันตอง
มีความหมายซอนเรน ผูอานจึงตองตีความสารน้ันอีกชั้นหน่ึงถึงจะเขาใจความหมายที่แทจริงที่ผูเขียนตองการสื่อ การตีความ
น้ีไมจำเปนตองวิตกวาจะตีความตรงตามเจตนาของผูเขียนหรือไม หรือจะตองตีความใหตรงกับผูอานคนอื่น เพราะผูอานแต
ละคนมีความรูประสบการณแตกตางกัน การตีความจึงแตกตางกัน การตีความจึงเปนเรื่องของอัตวิสัย เพราะผูอานมีเสรีภาพ
ในการตีความ แตทั้งน้ีตองข้ึนอยูกับหลักเหตุผลของการตีความของผูอานวานาเชื่อถือหนักแนนหรือไมเพียงไร 
  สารท่ีจะตองตีความมาจากปญญาอันลึกล้ำของผูเขียนท่ีคิดกลวิธีการเขียนอยางแยบยล ผูอานสามารถตีความสาร
โดยสังเกตจากความหมายโดยนัย ภาพพจน สัญลักษณ และน้ำเสียงของผูเขียน ดังน้ี 

2.1 การวินิจสารจากความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง ความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง หมายถึง 
ความหมายที่สัมพันธกับคำเดิม แตสามารถชักนำความคิดใหเกี่ยวโยงไปถึงสิ่งอื่น ความสัมพันธดังกลาวนี้อาจเปนเชิง
เปรียบเทียบหรือสัมพันธกับความรูสึก เชน “ผูชายคนน้ีเปนเสือผูหญิง” คำท่ีตองตีความคือ “เสือผูหญิง” เพราะในบริบทน้ี 
เสือผูหญิงคงไมใชความหมายโดยตรงท่ีหมายถึงสัตวชนิดเสือตัวเมีย แตเปนความหมายแฝง หมายถึง ผูชายท่ีชอบลาหรือ
แสวงหาผูหญิงจนติดเปนสันดาน หรือ “เขาเปนสะพานใหหลอนไดแสดงละคร” คำท่ีตองตีความคือ “สะพาน” เพราะใน
บริบทน้ีสะพานคงไมใชความหมายโดยตรงท่ีหมายถึงสิ่งปลูกสรางที่ทำไวสำหรับขามแมน้ำลำคลอง แตเปนความหมายแฝง 
หมายถึง สื่อเชื่อมโยงเพ่ือใหบุคคลกาวไปตามใจหรือแผนการที่คาดหวังไว     

2.2 การวินิจสารจากภาพพจน ภาพพจน หมายถึง กลวิธีการเรียบเรียงถอยคำลักษณะตางๆ ที่ผูประพันธต้ังใจใช
เพื่อใหเกิดผลทางจินตภาพหรือทำใหเกิดความซาบซึ้งประทับใจไดมากกวาการเขียนอยางธรรมดา วิธีที่จะทำใหภาษาเกิด
ภาพพจนทำไดหลายวิธี เชน อุปมา อุปลักษณ บุคลาธิษฐานหรือบุคคลวัต อธิพจน ปฏิภาคพจน สัทพจน นามนัย ปฏิปุจฉา 
เปนตน ในที่น้ีขอยกตัวอยางภาพพจนประเภทปฏิภาคพจน บุคคลวัต และนามนัย เพ่ือใหเขาใจถึงการอานวินิจสาร 
        1) ปฏิภาคพจน หมายถึง การเปรียบเทียบที่เกิดจากการใชคำหรือขอความที่มีความหมายขัดแยงกัน                
แตนำมาเขาคูกันเพื่อใหเกิดความหมายขนาน หรือเกิดภาพตัดที่มองรวมๆ แลวกลมกลืนและใหความหมายลึกซึ้ง  เชน                
ในเรื่องสั้นเรื่อง “กาลเวลา” ของอัศศิริ ธรรมโชติ ไดใชคำวา เศษขยะ และสิ่งมีคา ซึ่งเปนคำตรงกันขามกัน ดังขอความวา 
“ดูคลายนิยายน้ำเนาที่เขาเคยอานมา แตใครจะรูไดละวาลมแหงกาลเวลาจะพัดพาเอา เศษขยะหรือวาสิ่งมีคามาสูชีวิต
คนเรา” เศษขยะ คือ สิ่งท่ีเหลือ ใชการไมได ไมมีคุณคา ตรงขามกับ สิ่งมีคา ไดฉายภาพของสองสิ่งซึ่งขัดแยงกัน เพ่ือใหเห็น
ความแตกตางอยางเดนชัด เปนความแตกตางในดาน “คา” ซึ่งโยงไปสูสาระสำคัญของเรื่องที่แสดงวาชีวิตคนเราน้ันผันแปร
ไปตามกาลเวลา และมิอาจลวงรูวาชีวิตจะพบกับสิ่งดีงามหรือชะตากรรมอันเลวราย ชีวิตของเขาเริ่มตนพบกับสิ่งดีงาม              
แตชะตาชีวิตไดทำใหเขาพบกับสิ่งเลวรายใหเธอบอบช้ำมากข้ึน ในปจจุบันเขาเปนทหาร ในขณะท่ีเธอเปนโสภณี พวกเขาตาง
ก็ประกอบวีรกรรมอยูในสนามรบและตางก็บอบช้ำ หากเลือกไดระหวางเศษขยะกับสิ่งมีคา ทั้งเขาและเธอก็คงเลือกสิ่งมีคา 
แตสิ่งที่เขาและเธอไดรับก็คือเศษขยะหรือสิ่งไรคาที่ไมมีใครปรารถนาเลย (ดลฤทัย ขาวดีเดช. 2540 : 108)  
        2) บุคลาธิษฐานหรือบุคคลวัต หมายถึง การทำใหสิ่งที่ไมมีชีวิตแสดงกริยาอาการทาทางเหมือนมนุษย 
ตัวอยางเชน ดอกไมย้ิม หากตีความสารแลวหมายถึง ดอกไมสดชื่น บานสะพรั่ง งดงาม ดูแลวมีความสุขเหมือนดอกไมย้ิม
ใหผูชม หรือ “เนื่องจากฉันมีโองเพียงไมกี่ใบ ดังนั้นเมื่อฝนตกหนักทีไร โองที่บานฉันตองสำลักน้ำทุกที” หากตีความแลว 
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การใหโองมีกิริยาอาการเฉกเชนมนุษยโดยการสำลักน้ำ หมายถึง น้ำลนโอง หรือเพลงทะเลไมเคยหลับ ดังเนื้อเพลงวรรค
หน่ึงกลาววา “ทะเลไมเคยหลับใหล ใครตอบไดไหมไฉนจึงต่ืน บางครั้งยังสะอื้น ทะเลมันต่ืนอยูร่ำไป” การใหทะเลมีกิริยา
อาการเหมือนมนุษยคือการไมหลับใหล หากตีความแลวหมายความวา การที่ใจมีรักก็เกิดความเรรวนปรวนแปรโศกเศราไม
จบสิ้นเฉกเชนทะเลท่ีไมเคยหลับน่ันเอง  
        3) นามนัย หมายถึง การเรียกชื่อสิ่งหน่ึงโดยใชคำอื่นแทน ไมเรียกตรง ๆ แตตองเปนคำที่รูจักกันทั่วไป 
เปนภาพพจนที่ใชเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชคำธรรมดาซ้ำซาก และเปนการนำเอาจุดเดนจุดสำคัญ หรือลักษณะเดนของสิ่งน้ันมา
กลาว ผูสงสารไมตองเสียเวลาอธิบาย และผูรับสารก็สามารถมองเห็นภาพไดทันที เชน “ไมมีขาวจากทำเนียบขาว”              
หากตีความสารแลว “ทำเนียบขาว” หมายถึง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา “ถึงอยางไรก็ไมมีวันคุกเขาให” หากตีความสารแลว 
“คุกเขา” หมายถึง การยอมแพ “ปากกายอมคมกวาปน” หากตีความสารแลว “ปากกา” หมายถึง นักหนังสือพิมพ “ปน” 
หมายถึง ทหารตำรวจ เปนตน    

2.3 การวินิจสารจากสัญลักษณ สัญลักษณเปนการใชคำแทนสิ่งตาง ๆ ท้ังรูปธรรมและนามธรรม อันมีความหมาย 
นอกเหนือจากความหมายตามตัวอักษร เชน ทางมาลาย เปนสัญลักษณของบริเวณที่บุคคลเดินขามถนนไดอยางถูกกฎ
จราจร ทางวรรณกรรม สัญลักษณ หมายถึง สิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งมักจะเปนรูปธรรมที่แทนนามธรรม เชน “ใชดอกไมแทนผูหญิง 
เพราะมีคุณสมบัติรวมกัน คือความสวยงามและบอบบาง  ใชราชสีหแทนผูมีอำนาจ เพราะราชสีหและผูมีอำนาจตางมี
คุณสมบัติรวมกันคือความนาเกรงขาม” (ธเนศ เวศรภาดา. 2549: 52)  

       สัญลักษณที่ผูเขียนใชในงานเขียนมี 2 ประเภท ไดแก   
        1) สัญลักษณตามแบบแผน เปนสัญลักษณที่ผูเขียนสวนใหญใชซ้ำ ๆ กันจนเปนท่ีเขาใจกันโดยทั่วไป 
วาสิ่งที่กลาวถึงใชแทนสิ่งใด มักไมมีปญหาในแงของการตีความ เชน “สีดำ” เปนสัญลักษณแทนความตาย ความเศราโศก 
“ดอกกุหลาบ” เปนสัญลักษณแทนความรักของหนุมสาว “ระฆัง” เปนสัญลักษณใชแทนความมีเกียรติ ความมีชื่อเสียง 
“นกพิราบ” เปนสัญลักษณแทนเสรีภาพ เปนตน 
            2) สัญลักษณสวนตัว เปนสัญลักษณที่ผูเขียนคนใดคนหน่ึงคิดข้ึนมาใชเปนสวนตัว เมื่อใดที่มีผูนำไปใช
จนแพรหลายอาจกลายเปนสัญลักษณแบบแผนได สัญลักษณสวนตัวน้ีผูอานจำเปนตองอาศัยบริบทของถอยคำเปนแนวทาง
ในการเขาใจความหมาย เชน ในเรื่องสั้นเรื่อง “สายน้ำแหงความทอแท” อัศศิริ ธรรมโชติ ไดใช “แมน้ำ” เปนสัญลักษณ
ของชีวิตมนุษยที่เต็มไปดวยความทุกข โดดเด่ียว อางวาง และเงียบเหงา หรือการใชสัญลักษณ เชน “งู” ในนวนิยายเรื่อง 
“แมเบี้ย” ของวาณิช จรุงกิจอนันต “งู” สามารถตีความไปไดหลากหลายแนวทาง ทั้งเปนตัวแทนของอวัยวะเพศชาย เปน
ความชั่วรายในจิตใจของมนุษย หรือแมแตเปนบรรพบุรุษของเมขลา หรือเปนเสมือนสัญลักษณของจารีตประเพณีและ
ศีลธรรมอันดีที่สถิตอยูในใจของมนุษย สิ่งบงชี้ในเรื่องน้ีคือ ทุกครั้งที่เมขลาจะเสพสังวาสกับชายหนุมไมวาจะเปนพจนหรือ
ชนะชล งูเหาจะปรากฏตัวขึ้นทุกครั้ง แทจริงแลวเปนความรูสึกผิดตอตนเองและศีลธรรมภายในจิตใจของเมขลานั่นเอง 
และทุกครั้งที่ปรากฏ งูจะแผแมเบี้ย การแผแมเบี้ยของงูเปรียบเสมือนเปนการตักเตือนใหเมขลาประพฤติตนอยูในทำนอง
คลองธรรม และเปนการปกปองไมใหเมขลาละทิ้งศีลธรรมอันดีไปจากจิตใจ ผูเขียนนวนิยายเรื่องน้ียังใชการแผแมเบี้ยอัน
เปนสัญลักษณของการปกปองและตักเตือนน้ีมาเปนชื่อเรื่อง “แมเบี้ย” อีกดวย 

2.4 การวินิจสารจากน้ำเสียง น้ำเสียง หมายถึง กระแสเสียง คำพูดท่ีสื่อใหรูอารมณที่มีอยูในใจซึ่งอาจเปนทัศนะ
ของผูสงสารที่มีตอผูคน สถานที่ และเหตุการณตาง  ๆ น้ำเสียงของผูสงสารบางครั้งอาจจะไมใชสารที่ออกมาจากความ
จริงใจ เพราะการกลาวตรง ๆ อาจจะสรางความขัดแยงในฉับพลันทันที จึงตองอาศัยน้ำเสียงที่กลาวออกไปอยางไมตรงกับ
ใจผูสงสาร ผูรับสารจะตีความเองวาหมายถึงอะไร น้ำเสียงของผูเขียนอาจแสดงไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับเน้ือเรื่องในแตละตอน 
การแสดงน้ำเสียง เชน น้ำเสียงประชดประชัน น้ำเสียงถากถาง น้ำเสียงเครงเครียด น้ำเสียงแข็งกราว น้ำเสียงเตือนใหคิด 
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น้ำเสียงย่ัวแหย น้ำเสียงเยยหยัน น้ำเสียงกระแนะกระแหนแตชวนคิด น้ำเสียงหยิ่งทะนง น้ำเสียงประชดประชันเหน็บแนม 
เปนตน ตัวอยางการอานวินิจสารจากน้ำเสียง เชน ขอความท่ีวา “ขอเชิญมาดูลูกระนาดของมหาวิทยาลัยเรา สุดยอดจริง ๆ ครับ 
ถาเราควบมอเตอรไซคมาเร็ว ๆ รับรองไดวา มอเตอรไซคของเราพังแนนอน” หากตีความจากน้ำเสียงแลวทำใหทราบวา 
ผูเขียนไมไดชื่นชมกับลูกระนาดของมหาวิทยาลัยแหงนี้ คำวา “สุดยอดจริง ๆ  “ หาไดเปนคำชื่นชมไม หากแตมีน้ำเสียง
ประชดประชันวา ลูกระนาดที่สรางขึ้นมาเชนน้ี จะทำใหรถจักรยานยนตพังเสียหาย อีกตัวอยางหนึ่ง เชน บทเพลงลูกทุง
เพลง “ใชแลวซิ” ดังคำรองวา “พ่ีเลวแคไหนไยนองจึงชัง เพราะจนกระมังยอดหญิง ผูดีมีเงินเธอหวังพ่ึงพิง พ่ีรักจริงเธอไม
สนใจ ใช แลวซิ เศรษฐีมีเงินเขาซ้ือรักได พ่ีหลงรักแทบเปนบา น้ำตามาแทนน้ำใจ จะจำจนตาย ใจดำ” หากตีความแลวจะ
ทำใหทราบวา มีน้ำเสียงตัดพอนอยใจในโชคชะตาแหงความรัก ที่นองไมรักพ่ี เพราะพ่ีฐานะยากจน หาสูคนร่ำรวยไดไม  

          กลาวโดยสรุป หากผูอานสามารถอานแลวเขาใจความหมายโดยนัย ภาพพจน สัญลักษณ น้ำเสียง วามี
ความหมายแฝงเรนอันลุมลึกอยางไรแลว แสดงวาผูอานสามารถวินิจสารได 
3. หลักและวิธีการอานวิจารณสาร 
หลักการอานวิจารณสารประเภทตาง ๆ มีดังน้ี 

3.1 บันเทิงคดี หลักในการวิจารณ เชน เปดเรื่อง ปดเรื่องนาสนใจหรือไม ตอนตน ตอนกลาง ตอนจบ เปนเอกภาพ
หรือไม ดีหรือไมดีอยางไร สรางปมปญหาแลวมีการคลายปมทุกจุดหรือไม เพราะอะไรตัวละครมีลักษณะนิสัยเชนน้ี การเลาเรื่อง 
การดำเนินเรื่อง สับสนวกวนหรือไม เน้ือเรื่อง ดีเดน ทันสมัย ใหม แปลก ชวนติดตามมากนอยเพียงใด  

3.2 สารคดี หลักในการวิจารณ เชน เนื้อหาสาระถูกตองสมบูรณหรือไม นาสนใจเพียงใด เหมาะสมกับผูอาน
ระดับใด กลวิธีการเขียนดีหรือไม การเปดเรื่อง การเลาเรื่อง การดำเนินเรื่อง การปดเรื่อง การเรียงลำดับเรื่องราว นาสนใจ 
ติดตามอานเรื่องหรือไม อานสนุกอยางไร การใชภาษาดีเดนอยางไร  
  3.3 กวีนิพนธ หลักในการวิจารณ เชน รูปแบบฉันทลักษณเหมาะสมกับเนื้อหาที่เสนอหรือไม ภาษาไพเราะ
งดงามอยางไร รูสึกอยางไรกับกวีนิพนธบทน้ัน สาระท่ีไดใหคุณคาประโยชนอยางไร 

3.4 บทเพลงและขอความวรรณศิลป เนื้อหาสาระกับภาษาวรรณศิลปสอดคลองเหมาะสมเปนเอกภาพกัน
หรือไม ภาษาไพเราะงดงามอยางไร ใหคุณคาแงงามอยางไร ความคิด อารมณ ความรูสึกตอบทเพลงหรือขอความ
วรรณศิลปเปนอยางไร 
  3.5 ขาว หลักในการวิจารณ เชน มีความถูกตอง ชัดเจน หรือไม นาเชื่อถือเพียงใด เน้ือหาขาวมีความเปนเอกภาพ
หรือไม สั้น กะทัดรัด ใชภาษาเขาใจงาย สับสนวกวนในการเลาเรื่องหรือไม อยางไร  
  3.6 โฆษณา หลักในการวิจารณ เชน การใชภาษาดึงดูดอารมณ ความรูสึกหรือโนมนาวใจใหสนใจสินคาและ
บริการหรือไม ความนาเชื่อถือของขอมูลเปนอยางไร มีความนาสนใจอยางไร ภาพชัดเจนสวยงาม  สื่อความหมายอะไร          
มีความเปนเอกภาพหรือไม อารมณ รูสึก ทัศนคติตอโฆษณาเปนอยางไร   
  ตัวอยางการอานวิจารณสาร เชน การอานนวนิยายเรื่องหนึ่งแลวรูสึกวาเรื่องไมนาจบลงเชนนี้ จบลักษณะนี้ไม
ประทับใจคนอาน เพราะตัวละครหญิงฝายรายไมไดรับการลงโทษ เพียงตัวละครเอกฝายหญิงกลาวใหอภัยตัวละครฝายราย
ก็กลับตัวกลับใจเปนคนดี จบลักษณะน้ี “ไมสะใจ” ผูอาน ตัวละครฝายรายมีพฤติกรรมไมพึงประสงคมาตลอดท้ังเรื่องควร
ไดรับการลงโทษจากตัวละครและสังคม ผูเขียนคลายปมปญหาของเรื่องงายเกินไป   
  สารคดีเรื่องนี้จัดเปนสารคดีทองเที่ยวเชิงสรางสรรค มีการนำเสนอแบบสารนิยาย เนื้อหานอกจากจะใหความ
สำเริงอารมณในการทองเที ่ยวไปในโลกกกวางแลว ยังแฝงความคิดที่ประเทืองปญญาอีกดวย รูปแบบและกลวิธีการ
ประพันธมีความเปนเอกภาพ สรางบุคคลจริงใหเหมือนตัวละครในนวนิยาย ใหขอเท็จจริง ความรูครบครันทุกเรื่อง
ละเอียดลออในการทองเที่ยวเหมือนวาผูเขียนทำการบานมาเปนอยางดี มีลีลาการเขียนโดดเดนทั้งกลวิธีการเลาเรื่องและ

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 21



การใชภาษา ชื่อเรื่องใหอารมณความรูสึกเศรา แตความจริงอานแลวไมเศรา กลับไดความสนุกพรอมสาระความรูเชิงการ
ทองเท่ียวอยางงดงาม เรื่องราวการทองเที่ยวชวยเปดโลกทัศนใหกวางขวางในสิ่งที่ไมเคยรูมากอน การพรรณนามุงเนนให
เห็นภาพการทองเท่ียวตลอดท้ังเรื่องเหมือนกับไดรวมเหตุการณเคียงบาเคียงไหลไปกับผูเขียน  
 ฉะนั้น การวิจารณสารเปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับคุณคาของเนื้อหาโดยสรุปอยางมีหลักเกณฑวา            
ดี ไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม สิ่งสำคัญตองอาศัยหลักเกณฑการตัดสินตามขอเท็จจริงภายในเนื้อหาวาถูกตองตามท่ี
ปรากฏหรือไม อยางไร 
 กลาวโดยสรุป การอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสารมีกระบวนการของการอานตอเนื่องสัมพันธกัน 
บางครั้งผูอานอาจอานวิเคราะหสารและวิจารณสารโดยไมมีการวินิจสารก็ไดเพราะสาร ไมมีสาระเรื ่องราวใหเกิดการ
ตีความหมาย แตการที่ผูอานจะวินิจสารไดตองผานกระบวนการอานวิเคราะหสารมาชั้นหน่ึงกอนถึงจะวินิจสารได จากน้ัน
จึงประเมินคาวิพากษวิจารณสารเปนข้ันตอนสุดทาย ดังรายละเอียดตามภาพท่ี 1  

การอานวิเคราะหสาร 
 

วิเคราะหประเภทของสาร วาเปนสารประเภทใด บันเทิงคดี สารคดี         
กวีนิพนธ ขาว โฆษณา  
วิเคราะหองคประกอบของสาร  แยกแยะ วามีองคประกอบอยางไร 

การอานวินิจสาร ความหมายโดยนัย ภาพพจน สัญลักษณ น้ำเสียง 
การอานวิจารณสาร การแสดงความคิดเห็น ประเมินคา ตอสารน้ันๆ 

ภาพที่ 1 กระบวนการอานวิเคราะหสาร การวินิจสาร และการวิจารณสาร 
 

แนวทางการฝกปฏิบัติการอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสารภาษาไทย 

 ในหัวขอน้ีจะฝกปฏิบัติการอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสารภาษาไทย เพ่ือเปนตัวอยางวา การอานท้ัง 
3 ระดับน้ี มีวิธีการอานอยางไร โดยจะยกตัวอยางจากสารประภทขอความวรรณศิลปประกอบภาพ ซึ่งเปนท่ีนิยมลงกันทาง
สื่อออนไลน เชน เฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม ปรากฏดังภาพที่ 2 ตอไปน้ี 

 
ภาพท่ี 2 ขอความวรรณศิลปประกอบภาพ 

ที่มา : https://www.facebook.com/SingleklekPage 
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 เมื่ออานขอความวรรณศิลปประกอบภาพแลว สามารถปฏิบัติการอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสาร         
ไดตามตารางท่ี 1 ดังน้ี 
ตารางที่ 1 แนวทางการอานวิเคราะหสาร วินิจสาร และวิจารณสาร 

การอานวเิคราะหสาร การอานวินิจสาร การอานวิจารณสาร 
แนวคิด – อยาไวใจทางอยาวางใจคนจะจน
ใจเอง 
ประเภทของสาร – ขอความวรรณศลิป 
การสะทอนภาพสังคม – การเลือกคบคน 
การมองคน การไวใจคน ตองมองอยางมี
วิจารณญาณ สังคมสมยัน้ีบางคร้ังหาคน
จริงใจไดยาก อยาไวใจใครโดยงาย สุดทาย
เราอาจเปนฝายเสียใจ ผิดหวัง กับคนที่ไว
เน้ือเชื่อใจ 
ประสบการณผูเขียน – ผูเขยีนผาน
ประสบการณผิดหวังจากคนที่ไวใจแตกลับ
ไมจริงใจ จึงถายทอดประสบการณและ      
แงคิดดี ๆ นี้ใหผูรับสารตระหนักในชีวิต 
โวหาร - เทศนาโวหาร สั่งสอนเตือนสติ        
ในการเลือกคบคน การเรียนรูคน อยาไวใจ
คนมากเกินไป 
การใชภาษา – มีการเลนสัมผัสสระไอ ทำให
อานแลวมีจังหวะจะโคน ไดแกคำวา 
ไว ใจ ใคร ไป ไม ไร ไป  

วินิจสารจากภาพพจนนามนัย - งูพิษ           
เปนการเปรียบเทียบเปนคำแทน  
หมายถงึ คนไมจริงใจ คนทรยศหักหลัง  
เชน  
ตอหนาดีลับหลังนินทาหรือ 
พูดใหรายไมเปนความจริง 

สารน้ีใหขอคิดไดดี เพราะมนุษยบางคนรู
หนายอมไมรูใจ ตอหนาดีแตลับหลังกลบั
ทรยศ นินทา ไมจริงใจ หักหลงั ฉะน้ัน 
ปรัชญาชีวิตที่วา ชีวิตก็เปนเชนน้ันเอง  
ทุกอยางไมไดเปนอยางที่เห็น ทุกอยางเปน
อนิจจัง คือความไมแนนอน ทุกอยางลวน
เปนบทเรียนในชีวิต โดยสอน “ใหรูจักคน” 
วามีหลายรูปแบบ มีหลายลักษณะนิสัยใจ
คอ หากเราตระหนักและรูเทาทันชีวิต จะได
ไมผิดหวังเสียใจกับ “คน” มากนัก 
 

 
สรุป 

 การอานวิเคราะหสารเปนการแยกแยะองคประกอบของสารออกเปนสวน ๆ โดยผานกระบวนคิดพินิจพิจารณา
อยางมีเหตุผล การอานวินิจสารเปนการตีความสารที่ไมไดสงสารโดยตรงแตสงสารมาโดยออมจึงตองตีความหมายอีก
ชั้นหน่ึงถึงจะเขาใจความหมายแฝงเรนน้ัน สวนการอานวิจารณสารเปนการแสดงความคิดเห็นที่มีตอสารน้ันอยางมีเหตุผล
วาดีหรือไมดี มีขอเดนหรือขอดอยอยางไร การอานระดับสูงทั้ง 3 ระดับน้ีเปนเรื่องสำคัญที่ผูอานทุกคนตองฝกฝนและ
พัฒนา เพ่ือจะไดมีวิจารณญาณในการรับสาร มีหลักการ มีเหตุผล หนักแนน นาเชื่อถือ ไมหลงเช่ือสิ่งที่อานไดโดยงาย หาก
หมั่นฝกฝนทักษะการอานระดับสูงจนมีประสิทธิภาพและสามารถเพ่ิมพูนนิสัยรักการอานใหเกิดข้ึนกับตนเอง ผูน้ันจะเปน
นักอานที่มีคุณภาพ รูจักนำความรูที่ไดจากการอานไปพัฒนาตนเองและสังคมตอไป 
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Abstract
This article presents the marketing characteristics in the perfume business of Thai 

botanical extracts by studying the context, concept and theory which can be summarized into 
6 topics that are 1) Researching in the demand of the market. Scents that standout, are 
memorable and from auspicious botany not only give alluring notes but also boost the user’s 
mindset in confidence, charisma, motivation, relaxation and manifestation of success in life 
including career, love, honor, happiness and safety. 2) The brand’s logo fully represents the 
uniqueness and identity. 3) Product placement promotes brand exposure. 4)The brand’s 
nature will attract customers by the same aesthetics leading to easier sales. Designing 
perfumes to be long-lasting requires relatively to the concentration. The most preferred type 
of perfume is Eau de Perfume which is 15-20% in concentration with its scent lasting at 4-5 
hours. 5) Building uniqueness and an image will help the brand to be more memorable. 6) 
Integration of communication efficiently relates with the goal of repeating orders.

Keyword : Market Characteristics,Perfumes,Auspicious plants
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แนวทางการปรับตัวของตัวแทนประกันชีวิตในยุคโควิด 19 
 

Adaptability of Life Insurance Agents in the Era of Covid19
 
ผูเขียน   ธนภัทร  ศรีเลิศฟา 

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

พวงเพ็ญ  ชูรินทร 

อาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
 สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเริ่มต้ังแตปลายป 2562 จนถึงปจจุบันสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยธุรกิจประกันภัยเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ แมวาในป 2564 มีการระบาดของโรค         

โควิด 19 อยางรุนแรง มีประชาชนเจ็บปวยจำนวนมากและอัตราการเสียชีวิตสูง แตเบี้ยประกันรับรวมเติบโตเพ่ิมข้ึน สวนใน

ป 2565 เบี้ยประกันรับรวมกลับลดลง บทความน้ีไดรวบรวมสภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ต้ังแตป 2562 – 2565 

และแนวทางการปรับตัวของตัวแทนประกันชีวิตควรมีการพัฒนาศักยภาพสูการเปนนักขายดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ พัฒนา

ทักษะความรูเดิมที่มีอยูใหดียิ่งขึ้น และเพิ่มเติมทักษะความรูใหมที่เปนประโยชนในการเปน Digital Insurer ที่สมบูรณ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตในยุคโควิด 19 ไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานสังคม 

ปจจัยทางดานความตองการสวนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ ปจจัยทางดานการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี ปจจัย

การระบาดของโควิด 19 ตัวแทนประกันชีวิตตองสามารถวิเคราะหไดวาปจจัยใดเปนปจจัยบวกและปจจัยลบเพื่อการ

นำเสนอขายชนิดของกรมธรรมใหเขากับบริบทของสถานการณและสภาวะเศรษฐกิจของลูกคาแตละราย เพื่อการดำเนิน

ธุรกิจประกันชีวิตใหประสบความสำเร็จในชวงวิกฤติโควิด 19 หรือโรคอุบัติใหมอื่นๆที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 

 

คำสำคัญ : แนวทางการปรับตัว, ตัวแทนประกันชีวิต, ยุคโควิด 19 
 
Abstract

The epidemic situation of COVID-19, which started at the end of 2019 until now, has 
affected the global economy, including Thailand. The insurance business is another business 
that has been affected. Although in 2021 there was a severe outbreak of COVID-19, a large 
number of sick people, and high mortality rates. There was an increase in insurance premiums, 
but in 2022, the total insurance premiums declined. This article has compiled the condition of 
the life insurance business in Thailand. From 2019 – 2022 and the adjustment guidelines of life 
insurance agents who must study the factors influencing the offering of life insurance policies 
in the Covid-19 era, including economic factors, social factors, factors of personal needs, 
family, business, factors of government support for tax measures, factors of the covid 19 
outbreak. The life insurance agent must be able to analyze which are the positive and the 
negative factors to propose the type of insurance policy according to the context of the situation 
and economic situation of each customer. In order to successfully operate a life insurance 
business during the Covid-19 crisis or other emerging diseases that may occur in the future.

Keyword : Adaptability, Life Insurance Agents, Era of Covid19
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บทนำ  
  จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยท่ีทวีความรุนแรงอยางตอเน่ืองต้ังแตปลายป 2562 

การระบาดขยายวงกวางข้ึนมีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองของจำนวนผูติดเชื้อในประเทศไทย ทำใหสงผลกระทบตอทุกภาคสวน

โดยรวมทั้งประเทศ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยมีทั้งทางตรงและทางออม 

มาตรการของภาครัฐในการควบคุมการแพรระบาดของไวรัส Covid19 โดยมติครม.เมื่อ 17 มีนาคม 2563 (ขาวทำเนียบ

รัฐบาล, 2563) ใหปดสถานที่เปนการชั่วคราว เชน หางสรรพสินคา การระงับการใหบริการของสถานบริการตาง ๆ ทั้งใน

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล และในอีกหลายพื้นที่ การงดกิจกรรม อาทิ การแขงขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา การ

แสดงสินคา เปนตน เพื่อลดโอกาสการแพรระบาดของโรคในสถานที่ตาง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ใหมีการปดชั่วคราวจนกวา

สถานการณจะคลี่คลายสงผลกับการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมไปถึงรายไดและอำนาจซื้อของประชาชน ธุรกิจตางๆขาด

สภาพคลองหลายธุรกิจปดตัวลงมีคนจำนวนมากวางงาน สูญเสียรายได ผูบริโภคตองปรับตัวโดยการประหยัดรายจายสงผล

ใหเศรษฐกิจชะลอตัว ธุรกิจดานการประกันภัยเปนหนึ่งในธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอยลง เปนอีกหน่ึง

ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบอยางมาก เน่ืองจากการระบาดของโรค Covid19 ซึ่งการระบาดของโรคต้ังแตปลายป 2562 ที่ผาน

มาน้ันสรางผลกระทบใหกับการขายของตัวแทนประกันชีวิตเปนอยางมาก (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย, 2563) 

  บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการณของธุรกิจประกันชีวิตตั้งแตปพศ.2562 จนถึงปจจุบัน รวมถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตในยุคโควิด 19 และแนวทางการปรับตัวของตัวแทนประกันชีวิต  
 
สภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยป 2562 - 2565 
 ในป 2562 ตัวเลขการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตไมสูงเหมือนในอดีตที่ผานมา สืบเน่ืองมาจากปจจัยทาทายตาง ๆ 

ที่ธุรกิจประกันชีวิตตองเผชิญ อาทิ ไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เปนผลมาจากการสงออกที่ลดลงอัน

สืบเน่ืองจากสงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม (มกราคม – ธันวาคม 2562) 

610,914.11 ลานบาท คิดเปนอัตราเติบโตลดลงรอยละ 2.63 (แสดงดังภาพที่ 1) เมื่อเทียบกับปที่ผานมา จำแนกเปนเบี้ย

ประกันชีวิตรายใหม (New Business Premium) จำนวน 178,487.45 ลานบาท อัตราเติบโตลดลงรอยละ 1.07 โดยแยก

เปนเบ้ียประกันชีวิตรับปแรก 108,737.99 ลานบาท อัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.65 เบี้ยประกันภัยรับจายครั้งเดียว 

69,749.45 ลานบาท อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 17.68 เบี้ยประกันชีวิตปตอไป (Renewal Year Premium) 432,426.66 

ลานบาท อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 3.25 ซึ่งมีอัตราการคงอยูของกรมธรรมประกันชีวิตรอยละ 80 (สมาคมประกันชีวิตไทย, 

2563) 

  จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด19 ต้ังแตปลายป 2562 สงผลกระทบตอการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ 

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตใน ป 2563 เติบโตอยูในชวงชะลอตัว โดยผลงานภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตระหวาง มกราคม - 

ธันวาคม 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยูที่ 600,206.48 ลานบาท เติบโตลดลงรอยละ 1.75 (แสดงดังภาพที่ 1) เมื่อเทียบ

กับป 2562 เปนเบี้ยประกันภัยรับรายใหม 158,238.69 ลานบาท อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 11.34 ซึ่งประกอบดวย เบี้ยประกัน

ชีวิตรับปแรก 101,771.12 ลานบาท เติบโตลดลงรอยละ 6.41 และเบี้ยประกันชีวิตจายครั้งเดียว 56,467.57 ลานบาท เติบโต 

ลดลงรอยละ 19.04 (moneylifeonline, 2564)  
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  เบี้ยประกันภัยรับรวมจำแนกตามผลิตภัณฑประกันภัย ณ สิ้นป 2563 โดยภาพรวมผลิตภัณฑฯ ที่ไดรับความนิยม         

มากท่ีสุุด ไดแกประเภทสะสมทรัพย ประเภทตลอดชีพ และสัญญาเพ่ิมเติม ซึ่งผลิตภัณฑ ประเภทสะสมทรัพยและตลอดชีพ          

มีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 4.60 และรอยละ 1.45 ตามลำดับ ซึ่งคาดวาประชาชนสวนใหญมีกำลังซื้อที่ไมเพียงพอ              

ผลสืบเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของ Covid 19 และ ภาวะเศรษฐกิจที่หลายธุุรกิจไดปดตัวลง เกิดปญหาวางงาน 

รวมถึงปญหา การลดเงินเดือนและสวัสดิการ สงผลกระทบโดยตรงตอคาใชจาย ซึ่งผูบริโภคหลายกลุมไมกลาที่จะใชจาย 

(สมาคมประกันชีวิตไทย, 2564)  

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตของป 2564 ระหวาง มกราคม – ธันวาคม มีเบ้ียประกันภัยรับรวมอยูที่ 614,115.5 ลานบาท 

เติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.32 (แสดงดังภาพที1่)เมื่อเทียบกับป 2563 จำแนกเปน เบี้ยประกันภัยรับรายใหม 170,718.6 ลานบาท 

อัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.8 และเบี้ยประกันภัยรับปตอไป 443,396.9 ลานบาท มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.4 

โดยมีอัตราความคงอยูของกรมธรรมรอยละ 82 (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2565) 

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในชวงครึ่งแรกป 2565 ระหวาง มกราคม – มิถุนายน 65 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยูที่ 

89,097 ลานบาท เติบโตลดลงรอยละ 1.94 (เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันป 2564) โดยจำแนกเปนเบี ้ยประกันภัยรับรายใหม  

79,685 ลานบาท อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 4.75 สำหรับ เบี้ยประกันภัยรับรายใหม ประกอบดวยเบี้ยประกันภัยรับปแรก

49,331 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.79 เบี้ยประกันภัยจายครั้งเดียว 30,354 ลานบาทซึ่งเติบโตลดลงรอยละ 19.90 

และเบี้ยประกันภัยรับปตอไป 209,412 ลานบาท อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 0.82 โดยมีอัตราความคงอยูของกรมธรรม

รอยละ 82 (กรุงเทพธุรกิจ, 2565) 

 
ภาพท่ี 1 ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตป 2560 - ไตรมาส 2 ป 2565 

ที่มา. https://thaipropertymentor.com/archives/19066 

 

  สรุปภาพรวมธุรกิจในป 2562 และ 2563 การเติบโตของธุรกิจโดยดูจากเบี้ยประกันภัยรับรวม ลดลงดวยหลาย

ปจจัยดังจะกลาวรายละเอียดตอไป สวนในป 2564 ซึ่งประชาชนยังต่ืนตัวจากการแพรระบาดของโควิด 19 ทำใหคนสนใจ

ทำประกันสุขภาพมากข้ึน แตในป2565 เบี้ยประกันภัยรับรวมกลับลดลงอีก ซึ่งจะไดศึกษาปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอธุรกิจ

ประกันชีวิตตอไป (thaipropertymentor online, 2565) 
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ชองทางการขายประกันชีวิต  

 
ภาพท่ี 2 สัดสวนเบี้ยประกันชีวิตและอัตราการเติบโตแยกตามชองทางการขายป 2563 

ที่มา. https://moneylifenews.com/en/articles/215290-ins 

  ชองทางการจำหนายจำแนกตามเบ้ียประกันภัยรับรวม ในป 2563 พบวา การขายผานชองทางตัวแทนประกันชีวิต 

(Agency) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.42 คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.37 การขายผานชองทางดิจิทัล (Digital) เติบโต

เพิ่มขึ้นรอยละ 77.96 คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.2 การขายผานชองทางโทรศัพทเติบโตเพิ่มขึ ้นรอยละ 3.76 คิดเปนสัดสวน         

รอยละ 2.35 สวนการขายผานชองทางธนาคาร อัตราการเติบโตลดลงรอยละ5.83 คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.58 สวนชองทาง

อื่นๆ เชน นายหนาประกันชีวิต ชองทางไปรษณียและอื่นๆ มีอัตราการเติบโตลดลงเชนเดียวกัน (moneylifeonline, 2564)  

 
ภาพที่ 3 สัดสวนเบี้ยประกันชีวิตและอัตราการเติบโตแยกตามชองทางการขายป2564 

ที่มา. https://www.tlaa.org/page_bx.php?cid=23&cname=&cno=1419 
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  ชองทางการจำหนายจำแนกตามเบี้ยประกันภัยรับรวม ในป 2564 พบวาการขายผานชองทางตัวแทนประกันชีวิต 

(Agency) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 0.09 คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.21 การขายผานชองทางดิจิทัล (Digital) เติบโต

เพิ่มขึ้นรอยละ 13.35 คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.22 ขายผานชองทางธนาคาร (Bancassurance) อัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน                  

รอยละ 5.4 คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.74 ขายผานชองทางนายหนาประกันชีวิต (Broker) อัตราการเติบโตเพิ ่มขึ้นรอยละ

2.52 คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.97 สวนการขายผานชองทางอื่น คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 3.86 (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2565) 

  ชองทางการจำหนายจำแนกตามเบี้ยประกันภัยรับรวม ในชวงครึ่งปแรกของป 2565 (ภาพที่ 4) การขายผาน

ชองทางตัวแทนประกันชีวิต (Agency) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.50 คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.11 การขายผาน

ชองทางดิจิทัล (Digital) เติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.69 คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.13 ในขณะท่ีชองทางอ่ืนๆมีอัตราลดลงท้ังหมด

ไดแก การขายผานชองทางธนาคาร (Bancassurance) อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 7.52 คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.67 

การขายผานชองทางนายหนาประกันชีวิต (Broker) อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 0.51 คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.79 การ

ขายผานชองทางโทรศัพท (Tele Marketing) อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 1.47 คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.42 การขายผาน

ชองทางไปรษณีย (Direct Mail) เติบโตลดลงรอยละ 15.50 คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.01 การขายผานชองทางอ่ืน (Others) เชน 

การขาย Worksite, การขายผานการออกบูธ, การขายผานรานคาสะดวกซื้อ เปนตน เติบโตลดลงรอยละ 18.32 คิดเปน

สัดสวนรอยละ 1.88 (สมาคมประกันชีวิตไทย,2565) 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพรวมการเติบโตของผลิตภัณฑและชองทางการจำหนาย ไตรมาส 2 ป 2565 

ที่มา. https://www.thansettakij.com/finance/534408 

   

สรุปไดวาในชวงการแพรระบาดของโควิด 19 ชองทางการขายประกันชีวิตโดยขายผาน “ตัวแทน” ยัง ถือเปนชอง

ทางการขายหลักของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับรวมป 2563 – ครึ่งปแรกป2565 โดยการขายผานตัวแทนเปน

สัดสวนมากกวารอยละ 50 ในขณะท่ีชองทางการขายผานธนาคารมีสัดสวนลดลงโดยเฉพาะไตรมาสที่ 1และ 2 ของป 2565 

สวนการขายผานชองทางดิจิทัลเติบโตเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 77.96 ในป 2563 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตในยุคโควิด 19  
ไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยทางดานความตองการสวนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 

ปจจัยทางดานการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี ปจจัยความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี และการแพรระบาด

ของโควิด 19 มีอิทธิพลตอการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิต (สุนิดา พริบไหว,เจษฎา สุนันทชัย, 2559) 
  

ปจจัยดานเศรษฐกิจ  
เน่ืองจากประกันชีวิต ถือเปนสินคาทางการเงินที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ ที่มุงเนนดานการบริหารความเสี่ยงและ

ตอบสนองความตองการดานการเงินสวนบุคคล จึงมีความเกี่ยวของกับปจจัยดานเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันตาง ๆเชน อัตรา

ดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอ และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  

  จากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน  (กนง.) ไดมีมติใหปรับลดอัตราดอกเบี้ย            

มาอยางตอเนื่องตั้งแต 7 ส.ค. 62 (ธนาคารแหงประเทศไทย,2562), 6 พ.ย. 62 (บีบีซีไทย,2562),5 ก.พ. 63, 23 มี.ค. 63, 

20 พ.ค. 63 (ธนาคารแหงประเทศไทย,2563) โดยอัตราดอกเบ้ียนโยบายเทากับ 1.50%,1.25%,1.00%,0.75%และ 0.50% 

ตามลำดับ ผูบริหาร ใหความเห็นวาการที่อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลงนั้น ไดสงผลกระทบตอหลายธุรกิจการเงินเปนอยางมาก 

ธุรกิจประกันชีวิตไดรับผลกระทบเน่ืองจากผลิตภัณฑประกันชีวิต ตองใชอัตราดอกเบ้ียมาเปนปจจัยในการคำนวณอัตราเบี้ย

ประกันภัย หากอัตราดอกเบี ้ยอยูในระดับต่ำ ทำใหผลิตภัณฑประกันชีวิตที ่เสนอขายมีอัตราเบี ้ยประกันภัยที่แพงข้ึน 

โดยเฉพาะแบบประกันภัยประเภทสะสมทรัพยแบบการันตีเงินคืน รวมไปถึง แบบประกันบำนาญที่ผลประโยชนแบบการันตี

ดวยเนื่องจากแบบประกันภัยเหลานี้บริษัทจะตองนำเงินสวนใหญไปลงทุนในพันธบัตร เพื่อที่จะการันตีเงินคืนใหกับผูเอา

ประกันภัย ทำใหไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยต่ำอยางชัดเจน ความสามารถในการจายผลตอบแทนตามที่ระบุ ไวใน

สัญญาประกันภัยของผลิตภัณฑเดิมที่เคยขายก็เปนไปไดยากข้ึน  

  สำหรับภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในชวงครึ่งปแรกของป 2565 อยูในระดับที่ชะลอตัว มีอัตราการเติบโตของเบี้ย

ประกันภัยรับรวมลดลงจากชวงเดียวกันเมื่อเทียบกับปกอน โดยมาจากการไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อาทิ อัตรา

คาครองชีพที่เพ่ิมสูงข้ึนจากสถานการณเงินเฟอ ซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่นผูบริโภคลดลงและสงผลตอกำลังซื้อของประชาชน 

รวมถึงภาวะดอกเบี้ยที ่มีความผันผวนและสถานการณเงินบาทออนคาทำใหประชาชนชะลอการลงทุน จะเห็นไดจาก

ผลิตภัณฑประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit- Linked + Universal Life) มีเบ้ียประกันภัยรับรวมอยูที่ 19,825 ลานบาท เติบโต

ลดลงรอยละ 8.22 (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2565) 

 

ปจจัยทางดานสังคม  
ประเทศไทยกาวเขาสู”สังคมผูสูงอายุ” (Aging society) ตั้งแตป 2548 โดยมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 10.4% 

ของประชากรท้ังประเทศ และในป2564 มีผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) จำนวน 13,358,751 คน หรือรอยละ 19.6 ของประชากร

ทั้งหมด (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2565) ซึ่งประเทศไทยกำลังกาวเขาสู “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ” (Aged society) คือ

ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มากกวา 20% ของประชากรท้ังประเทศหรือหมายถึงประชากร 1 ใน 5 ของประเทศเปนผูสูงอายุ 

และคาดการณวาในป 2574 เราจะเขาสู “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super-aged society) หรือมีคนอายุ 65 ปขึ้นไป

มากกวา 20% ของประชากรท้ังประเทศ โดยประเทศไทยมีสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจุบันประเทศไทย

กลายเปนประเทศท่ีมีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเปนอันดับ 3 ของโลก และเปนอันดับ 2 รองจากสิงคโปร ใน ASEAN และ

อีกไมถึง 15 ปขางหนา ไทยจะมีประชากรสูงอายุมากกวาสิงคโปร (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2564) 
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จากรายงานการดำเนินธุรกิจประกันภัยพบวาเบ้ียประกันภัยรับรวมของประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity) มกราคม-

มิถุนายน 2565 อยูที่ 4,540 ลานบาท มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.98 (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2565) สวนหน่ึงมา

จากการท่ีประเทศไทยเขาสูสังคมสูงวัย ประกันบำนาญเปนเครื่องมือการเงินประเภทหน่ึงท่ีชวยสรางวินัยทางการออมใหมี

ฐานะการเงินที่เพียงพอตอความเปนอยูในชวงเกษียณ และมาจากการที่ภาครัฐสนับสนุนในเรื่องมาตรการลดหยอนภาษี เพ่ือ

สนับสนุนใหประชาชนมีการเตรียมความพรอมทางดานการเงินเมื่อเขาวัยเกษียณ  

  
ปจจัยทางดานความตองการสวนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ  
 ลูกคาแตละคนมีมุมมองที่แตกตางกัน เพราะพ้ืนฐานการรับรูประสบการณชีวิตตางกัน เน่ืองจากประกัน ชีวิตเปน

สินคาท่ีมีเอกลักษณ สามารถมองไดหลายมุมตามความจำเปนของผูเอาประกันภัย โดยประกันชีวิตสามารถ ทำหนาท่ีในการ

ตอบสนองความตองการสวนบุคคล ครอบครัว และธุรกิจไดหลายประการ (สุนิดา พริบไหว,เจษฎา สุนันทชัย, 2559) เชน  

1) คาใชจายเพ่ือทดแทนรายไดครอบครัว เน่ืองจากหากคูสามี ภรรยา คนใดคนหน่ึงจากไป จำเปนตองมีเงินกอนหน่ึง ทดแทน

รายไดของผูที่จากไปกอน เพ่ือใหคนท่ีอยูขางหลังยังสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันไดตามปกติ และครอบครัวมีระยะเวลา

ในการปรับตัวเพื่อหารายไดมาชดเชย 2) คาใชจายเลี้ยงดูและทุนการศึกษาบุตรโดยพอแมตองการจัดหาเงินไวพื่อเปน

ทุนการศึกษาและคาเลี้ยงดูลูกใหจบการศึกษา และสามารถเลี้ยงดูตนเองได  3) รายไดยามเกษียณอายุ เพราะประกันชีวิต

เปนสินคาทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงต่ำมีผลตอบแทนที่คาดวาจะไดแนนอนตามแบบประกันชีวิตท่ีซื้อไว หลายครั้งจะเห็นได

วาเงินประกันชีวิตตามแผนการเกษียณอายุเปนเงินกอนสำคัญที่เปนคาใชจายยามแกชรา 4) คาใชจายครั้งสุดทายของชีวิต 

คาใชจายเกี่ยวกับการตายที่เกิดขึ ้นนับวันจะเพิ ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอ ซึ่งเงินจากกรมธรรมประกันชีวิตที่ ทำไวจะเปน

คาใชจายที่แสดงถึงความรับผิดชอบและชวยใหครอบครัวไมตองกังวลคาใชจายปลดภาระหน้ี บางครอบครัวมีภาระตองผอน

บาน ผอนสินเชื่อตางๆ บัตรเครดิต จำเปนตองการเงินจากกรมธรรมประกันชีวิตไปปลดภาระหน้ีสิน หากเกิดเหตุไมคาดคิด

โดยคนที่กูเงินจากไปดวยอุบัติเหตุหรือโรครายปจจุบันทันดวน 5) เปนมรดกใหครอบครัว  

 

ปจจัยทางดานการสนับสนุนของภาครัฐ  
  กอนสถานการณโควิด 19 รัฐมีมาตรการจูงใจประชาชนในการทำประกันชีวิตดวยสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆ 

ไดแก คาลดหยอนภาษีโดยสามารถนำเบ้ียประกันภัยมาหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซ่ึงมี 3 ประเภทหลักๆ ไดแก 

คาลดหยอนผูมีเงินได คาลดหยอนคูสมรสที่ไมมีเงินได คาลดหยอนเบ้ียประกันสุขภาพบิดามารดา เหลาน้ีเปนปจจัยหน่ึงที่ทำ

ใหคนวัยทำงานหันมาซ้ือประกันเพ่ือลดหยอนภาษี ภายหลังสถานการณโควิด ที่รัฐไดมีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ

จากไวรัสโคโรนา (Covid19) โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รัฐมีมาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหยอนคาเบี้ย

ประกันสุขภาพโดยเพิ ่มวงเงินหักลดหยอนคาเบี ้ยประกันสุขภาพจากเดิมตามจายจริงไมเกิน 15,000 บาท เปนไมเกิน 

25,000 บาท ต้ังแตปภาษี 2563 เปนตนไป อาจทำใหลูกคาใหมสนใจทำประกันสุขภาพมากข้ึนหรือลูกคาเกาประกันเพ่ิมข้ึน

ใหเต็มวงเงิน เปนตน (กรมสรรพากร, 2563) 

 
การระบาดของโควิด 19  

ถึงแมเบี้ยประกันภัยรับรวมในป 2563 จะลดลง แตเบี้ยประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ 

และเบี้ยประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันโรครายแรง กลับเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.10 และ รอยละ 13.59 

ตามลำดับ เมื่อเทียบกับป 2562 (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2563) เน่ืองจากการระบาดของโควิด 19 ทำใหประชาชนมีความ
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ตื่นตัวดานสุขภาพ และใหความสำคัญกับการประกันสุขภาพมากขึ้น แมในชวงครึ่งแรก ป2565 ความรุนแรงของโควิด 19 

จากสายพันธุโอมิครอนจะมีความรุนแรงนอยลง เบี้ยประกันภัยรับรวมของสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพ และสัญญา

เพิ่มเติมโรครายแรงอยูที่ 50,808ลานบาท ยังเติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9.15 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป 2564 เนื่องจาก

ประชาชนยังคงตองบริหารความเสี่ยงจากคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่เพ่ิมสูงข้ึนทุกป (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2565) 

 

ปจจัยดานเทคโนโลยี 
เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัยมากที่สุดอีกปจจัยหนึ่งในแขงขันและเติบโตไดใน

อนาคต บริษัททุกแหงตองมีการปรับตัวและนำเทคโนโลยีมาใช  โดยบริษัทประกันชีวิตไดมีการปรับตัวสูการเปน Digital 

Insurance ในดานตางๆ ดังน้ี  
1. Operation มีการนำดิจิทัลมาใชในกระบวนการทำงานขององคกร สงผลใหระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. Collaboration หรือการเช่ือมโยงขอมูลระหวางองคกรกับธุรกิจทีเ่กี่ยวเน่ือง เชน ตัวแทนประกันชีวิต โบรกเกอร 

โรงพยาบาล เพ่ือใหธุรกิจมีความพรอมตอการพัฒนาอยางตอเน่ือง สงผลใหธุรกิจประกันภัยขยายตัวไดอยางรวดเร็ว 
3. Customer ลูกคาสามารถหาขอมูลในการซื้อ หรือตัดสินใจทำประกันตางๆไดงายข้ึน สามารถเขาถึงบริการได

งายข้ึน และสะดวกรวดเร็วกวารูปแบบเดิม รวมถึงขอมูลการทำประกันฉบับเดิมที่ทำไว ลูกคาสามารถดูรายละเอียดขอมูล

กรมธรรมประกันภัยและความคุมครอง ขอมูลชำระเบี ้ยประกัน รวมถึงเช็คสถานะการเคลมผานสมารทโฟนได ลูกคา

สามารถทำรายการตางๆ ผานมือถือไดเอง โดยไมจำเปนตองสงใบคำขอเปนกระดาษอีกดวย (GeniusSoft, 2565: ออนไลน) 
4. Digital Distribution ที่เนนเรื่องการผสมผสานชองทางขายใหลงตัว โดยบริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทไดชวย

พัฒนาศักยภาพในชองทางขายที่เปน Digital เพิ่มเติม เพื่อใหเขาถึงลูกคากลุมใหมๆโดยปรับเปลี่ยนประยุกตใชเทคโนโลยี

ใหมๆ นำสิ่งที่เปนปญหามาแกไขและปรับปรุง คนหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะมาชวยสนับสนุนการขายของตัวแทนให

ทันยุคสมัยดวยแอปพลิเคชันใหมๆ เพื่อพรอมรับมือกับธุรกิจประกันชีวิตในยุคหลังโควิด19 ตอไป (เครือ นสพ. ดอกเบี้ย, 

2563: ออนไลน) 

หลังมีการแพรระบาดของโรคโควิด 19 สงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมากโดยเฉพาะ

พฤติกรรม New Normal พฤติกรรมที่ตองการความสะดวกรวดเร็วและการใชระบบออนไลน แทนการสัมผัสโดยตรง เปน

สิ่งที่ลูกคาตองการ บริษัทประกันตางๆมีแอปพลิเคชันที่สนับสนุนดานการขายในยุคโควิด 19 ไดเปนอยางดีเชน สงใบคำขอ

เอาประกันออนไลน (E-App) การชำระเบี้ยประกันดวย QR Code หรือการชำระเบี้ยฯ ผานบัตรเครดิตจนถึงการสงใบรับ

เงินชั่วคราวอิเล็กทรอนิกส (E-Receipt) รวมถึงการเสนอขายในรูปแบบ Digital Face-to-Face  

  

กลยุทธการปรับตัวของผูแทนประกันชีวิตในยุคโควิด 19 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

 จากการที่ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารไดผลตอบแทนนอย ทำใหบริษัทประกันไดรับผลกระทบจาก

อัตราดอกเบี้ยต่ำอยางชัดเจน ความสามารถในการจายผลตอบแทนตามที่ระบุ ไวในสัญญาประกันภัยของผลิตภัณฑเดมิที่

เคยขายก็เปนไปไดยากขึ ้น ประกอบกับการแพรระบาดของโควิด 19 ทำใหกรมธรรมประกันชีวิตในชวงป 2563 มีการ

เปลี่ยนแปลงและแตกตางไปจากแตกอน เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิตมีความจำเปนที่จะตองปรับตัวใหเขากับภาวะเศรษฐกิจ 

เพื่อใหธุรกิจสามารถคงอยูได จึงมีกรมธรรมประเภทออมทรัพยบางรูปแบบตองปดตัวไปในชวงตนป 2563 กลับเปนปจจัย

บวกของตัวแทนประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรมแบบออมทรัพยกอนที่จะปดตัว ทำใหลูกคารีบตัดสินใจซื้อมากข้ึน  
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 การระบาดของโควิด 19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในชวงป 2565 ถึงแมสถานการณการระบาดจะรุนแรงนอยลง 

แตทั่วโลกและประเทศไทยประสบกับสภาวะเงินเฟอทำใหอัตราคาครองชีพที่เพ่ิมสูงข้ึน สงผลตอความเชื่อมั่นผูบริโภคลดลง 

การหดตัวของเศรษฐกิจไทยและหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น กระทบตอผลประกอบการและสงผลตอกำลังซื้อของประชาชน 

รวมถึงภาวะดอกเบี้ยที ่มีความผันผวนและสถานการณเงินบาทออนคาทำใหประชาชนชะลอการลงทุน จะเห็นไดจาก

ผลิตภัณฑประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit- Linked + Universal Life) มีเบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตลดลงรอยละ 8.22 

(สมาคมประกันชีวิตไทย, 2565) 

จากปญหาเศรษฐกิจที่กลาวมาในชวงครึ่งปหลังของป 2565 ตัวแทนประกันชีวิตตองยอมรับวาลูกคาจะสนใจซื้อ

ประกัน Unit link ซึ่งเปนแบบประกันสุขภาพควบกับการลงทุนลดลง เพราะลูกคาไมมั่นใจในโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่

สูงกวา จึงอาจตองชะลอการขายประกันประเภทน้ีหรือพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของลูกคาดวย 

 สำหรับอัตราเงินเฟอคารักษาพยาบาลที่มีแนวโนมสูงขึ้นมาตลอด ทำใหลูกคากังวลเรื่องคาใชจายในการรักษา 

พยาบาลวาจะไมครอบคลุมหรือไมเพียงพอแมจะมีการทำประกันสุขภาพไวแลวโดยเฉพาะในชวงวิกฤติโควิด 19 ตัวแทน

ประกันชีวิตสามารถเสนอขายมีผลิตภัณฑตัวใหมที่ตอบโจทยผูบริโภคโดยขยายอายุผูที่จะทำประกันสุขภาพโดยรับประกัน

ตั้งแตอายุ 6-75 ป ตออายุถึง 84 ป คุมครองถึงอายุ85 ป มีผลประโยชนใหเลือก1, 5, 15 หรือ 25 ลานบาทตอรอบป

กรมธรรม โดยไมจำกัดวงเงินตอการเขาพักรักษาเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหน่ึง เพ่ิมความคุมครองคาหองสูงสุดถึง 365 วันตอ

รอบปกรมธรรม มีคารักษาพยาบาลผูปวยนอก(บางแผนกรมธรรม) กรณีปวยเปนโรครายแรงเพิ่มผลประโยชนสูงสุดถึง 2 

เทาในปที่ตรวจพบและตอเน่ืองในปถัดไปอีก 3 ป เปนตน  

 สวนปจจัยทางดานการสนับสนุนของภาครัฐ เรื่องการลดหยอนภาษี กับปจจัยดานความตองการสวนบุคคลเปน

ปจจัยบวกสำหรับตัวแทนในการเสนอขายกรมธรรมกับลูกคาอยูแลว 

ปจจัยดานสังคม 
 การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุของประชาชนไทย เปนปจจัยบวกที่จะทำใหลูกคาสนใจที่จะทำประกันชีวิตเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากประชาชนจะตองมีการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุ ทั้งในดานการเงิน การออม และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่ง

ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทของในการแนะนำใหลูกคาเตรียมตัว เตรียมความพรอมดานการเงินและบริหารความเสี่ยงภัย

สวนบุคคล เพ่ือปองกันปญหาท่ีประชาชนสวนใหญยังไมตระหนักในอนาคต โดยการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินสวนบุคคล 

ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันแบบสะสมทรัพยและแบบบำนาญ รวมถึงประกันชีวิตควบการลงทุนตางๆ เพ่ือใหมี

โอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได เปนการชวยวางแผนการเงินเพ่ือเตรียมพรอมกับรูปแบบการ

ดำเนินชีวิตที่จะเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากน้ีกลุมผูสูงอายุมากกวา 60 ปโดยเฉพาะ ที่มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน

ในเลือดสูง เปนกลุมที่มีโอกาสเปนโรคแทรกซอนและเสียชีวิตจาก โรคโควิด 19 ไดมากกวาวัยหนุมสาวหรือวัยทำงาน อาจ

เปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหลูกคากลุมนี้หันมาซื้อประกันมากขึ้นเพราะความไมแนนอน ที่อาจจะมีโรคอุบัติใหมเกิดขึ้นอีกและ

ระบาดไปทั่วโลกอยางโควิด 19 ซึ่งผลิตภัณฑประกันชีวิตในชวงครึ่งแรก ป 2565 พบวา เบี้ยประกันภัยรับรวมของประกัน

ชีวิตแบบบำนาญ (Annuity) มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 6.98 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป 2564  

การระบาดของโควิด 19 และการปรับเปล่ียนรูปแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal)  
 ในชวงการระบาดของโควิด 19 ทำใหประชาชนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal) ดวยการ

เวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) ทำใหลูกคาไมอยากพบตัวแทนหรือไมอยากใหตัวแทนนำแบบประกันประเภท

ตางๆเขาไปเสนอหรือลูกคาไมอยากออกจากบานโดยเฉพาะการระบาดของโควิด19 ในชวงแรกตนป 2563 ซึ่งประชาชนยัง

ต่ืนกลัว ไมแนใจในสถานการณอัตราการติดเช้ือ ยังไมคุนชินกับการปฏิบัติตัวตามนโยบายของศบค.(ศูนยบริหารสถานการณ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019) ในเรื่องการสวมหนากากอนามัย และการเวนระยะหาง ทำใหตัวแทนประกัน
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ชีวิตตองปรับตัวในการนำเสนอขายกรมธรรมประเภทตางๆ ตัวแทนประกันชีวิตสวนใหญคอนขางมีสัมพันธภาพอันดีกับ

ลูกคาเดิม แมลูกคาไมใหเขาพบ อาจใชวิธีติดตอทางโทรศัพทหรือสื่อออนไลนตางๆ แตถาลูกคากังวลตองการที่จะดูแบบ

ผลิตภัณฑใหมๆที่ออกมาสนองความตองการของลูกคาในเรื่องของความครอบคลุมคารักษาพยาบาล ตัวแทนสามารถไปพบ

ลูกคาท่ีบานหรือที่ทำงานไดโดยใหความเชื่อมั่นกับลูกคาในการที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของศบค.(ศูนยบริหารสถานการณ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) อยางเครงครัด นอกจากนี้แบบประกันชีวิตบางแบบสำหรับลูกคาวงเงินสูง 

บางบริษัทมีนโยบายในการบริการใหแพทยไปตรวจสุขภาพลูกคาท่ีบานอีกดวย 

  
การปรับตัวเปน Digital Insurer 
  ในดานของตัวแทนจะตองสามารถปรับตัวเปน Digital Insurer ใหเต็มรูปแบบ ต้ังแตกระบวนการทำงานของบริษัท

ประกัน เชนตัวแทนสามารถประชุมออนไลนภายในหนวยงานหรือบริษัท เขารวมโปรแกรมเรียนหรืออบรมออนไลนใน

หลักสูตรที่บริษัทจัดทำข้ึนโดยไมตองเขารวมประชุมในสถานที่ฝกอบรมท่ีมีผูเขารวมประชุมจำนวนมาก สามารถทำงานกันเปน

ทีมไดไมวาจะอยูที่ไหนก็ตามซ่ึงสามารถที่จะแชทได โทรได แชรไฟลกันไดโดยไมตองกังวลเรื่องของไฟลจะหายหรือหมดอายุ  

  ตัวแทนประกันชีวิตสามารถใชงานแอปพลิเคชันของบริษัทที่สรางขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 

เปนกลุมแอปพลิเคชันที่สามารถใชงานไดทั้งบนสมารทโฟนและแท็บเล็ตผานระบบปฏิบัติการ iOS, Androidและ Windows 

ซึ่งจะมีแอปพลิเคชันสำหรับการขาย ชวยวางแผนความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมีครื่องมือเปดใจ

ลูกคา พรอมตัวอยางการตอบขอโตแยงและแบบตรวจสุขภาพทางการเงิน รวมถึงความคุมครองและผลิตภัณฑที่ควรแนะนำ 

ที่ใชงานงายและสะดวก นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือชวยในการนำเสนอทำการคำนวณแบบประกันและสัญญาเพิ่มเติม ให

ตัวแทนเพ่ือเพ่ิมชองทางในการนำเสนอการประกันชีวิตรายเด่ียว สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ Unit Linked และกองทุนรวม 

แบบประกันควบการลงทุน(Unit Linked / Universal Life)สำหรับตัวแทนที่มีใบอนุญาตแนะนำการลงทุนดานหลักทรัพย 

หรือ IC License (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2564) 

  ตัวแทนประกันชีวิตสามารถเสนอขายในรูปแบบ Digital Face-to-Face ซึ่งเปนรูปแบบการขายใหมโดยตัวแทน

ประกันชีวิตสามารถทำการเสนอขายทางโทรศัพทหรือ iPad โดยอัดเสียงบทสนทนาการนำเสนอขายผานโปรแกรม Voice 

Memos ใน iPad เพื่อใชไฟลเสียงแนบเปนหลักฐานในการยืนยันการตกลงการทำประกันภัยไดทันที ตามประกาศของ

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตัวแทนประกันชีวิตทุ กคนตองมีการขออนุญาต

บันทึกเสียงการสนทนาจากลูกคาตั ้งแตไดรับอนุญาตจนจบการสนทนา พรอมทั้งตัวแทนตองแจงชื่อสกุล และเลขที่

ใบอนุญาตประกันชีวิต ใหลูกคารับทราบอยางละเอียด จากน้ันตัวแทนจะจัดสงเอกสารซ่ึงประกอบดวยใบคำขอเอาประกัน

ชีวิตท่ีกรอกขอมูลแลว เอกสารเสนอขายรายบุคคล แบบสอบถามเพ่ือปองกันความเสี่ยงในการทำประกันใหกับผูเอาประกัน 

แบบตรวจสุขภาพทางการเงิน และเอกสารอื่น ๆ ตามขอกำหนดของบริษัทใหลูกคาตรวจสอบความถูกตองผานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (Email) หรือทางแอปพลิเคชันที่ตกลงไวกับลูกคา เชน ไลน (LINE) หลังจากท่ีลูกคายืนยันการทำประกันภัย

แลวลูกคาจะตองนำสงภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อ พรอมเขียนขอความยืนยันความถูกตองของเอกสาร 

โดยลูกคาจะตองถายรูปเซลฟ หนาตรงพรอมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ดานหนาของบัตร) ณ เวลาท่ีตกลงทำประกันภัย 

กลับมาใหตัวแทนผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรือ แอปพลิเคชันไลน (LINE) เพื่อใหตัวแทนนำสงงาน และ

เอกสารท้ังหมด พรอมไฟลเสียงบันทึกการสนทนาผานแอปพลิเคชันของบริษัทตอไป เมื่อกรมธรรมไดรับการอนุมัติ บริษัทจะ

สงมอบกรมธรรมประกันชีวิตผานทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังที่อยูของผูเอาประกันที่ใหไวในใบคำขอเอาประกัน ยกเวน

กรมธรรมประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะสงตามวิธีการปกติตอไป (กรุงเทพธุรกิจออนไลน, 2563) 
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  นอกจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่บริษัทดำเนินการเพ่ือสนับสนุนการขายแลว ตัวแทนประกันชีวิตยังสามารถที่

จะโฆษณา ประชาสัมพันธผลงานสวนตัวหรือของทีมไดทางเฟซบุค หรือไลน สามารถใหความรูกับลูกคา กระจายขาวสาร 

นำเสนอผลิตภัณฑใหมๆของบริษัท การใชสื่อออนไลนทำใหตัวแทนสามารถสรางตัวตน ความนาเชื่อถือ และสามารถเขาถึงกลุม

ลูกคาที่ตองการได รวมถึงการดูแลหลังการขายเชนการติดตอในไลนสวนตัวเพ่ือสอบถามสภาพความเปนอยูหรือการเจ็บปวยท่ี

ลูกคาตองการความชวยเหลือ การดูแลการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับความคุมครองในกรมธรรมที่ลูกคาครอบครองอยู    
 

สรุป 
  แมสถานการณโควิด 19 จะทำใหเศรษฐกิจตกต่ำท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทย แตธุรกิจประกันชีวิตไดรับผลกระทบ

ไมมากนัก ตัวแทนประกันชีวิตตองอาศัยกลยุทธการปรับตัวในสถานการณแพรระบาดของโควิด 19 ตองเรียนรูถึงปจจัยบวก

ตางๆในการนำเสนอขายผลิตภัณฑประกันชีวิต ติดตามการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศ การเขาสู

สังคมผูสูงอายุ ความต่ืนตัวดานสุขภาพและความตองการความครอบคลุมคาใชจายในการรักษาพยาบาล ความเจริญ กาวหนา

ดานเทคโนโลยี ซึ่งจะทำใหผูแทนประกันชีวิตมีโอกาสที่จะเสนอขายกรมธรรมรูปแบบตางๆที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและ

สนองตอบตอความตองการของลูกคา ตัวแทนควรมีการพัฒนาศักยภาพ สูการเปนนักขายดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ พัฒนา

ทักษะความรูเดิมที่มีอยูใหดียิ่งขึ้น (Upskill) และเพิ่มเติมทักษะความรูใหมๆ ที่เปนประโยชน (Reskill) ในการเปนDigital 

Insurer ที่สมบูรณ เพื่อใหสามารถดำรงธุรกิจใหเติบโตภายใตวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณโรคระบาดซึ่งอาจ

อุบัติข้ึนไดอีกในอนาคต  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหความ กรุณาในการ

ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดจนการใหคำแนะนำเพื่อใหบทความวิชาการนี้มีความครบถวนสมบูรณ และ

ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ที่กรุณาใหความชวยเหลือในการประสานงาน  และ

อำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวของตางๆดวยดีตลอดมา 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะผูบริหารเพื่อการสรางตัวแทนเพิ่มยอดขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  

ผลการศึกษา พบวา การแขงขันในธุรกิจประกันภัยในปจจุบันมีการแขงขันดานราคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต    

ซึ่งมีตนทุนการดำเนินการที่สูงขึ ้นโดยตลอด ดังนั ้นบริษัทประกันภัยจึงตองเรงปรับตัวและปรับรูปแบบธุรกิจเพื ่อใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขันมากข้ึน โดยการประกันเสี่ยงภัยของรถยนตสามารถแบงความประสงคของผูเอาประกันออกเปน 2 ภาค 

คือ 1. การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จะคุมครองความเสียหาย
เฉพาะที่เกิดกับชีวิตและรางกายของผูประสบภัยเทานั้นแตไมรวมคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยสิน  และ 2. การประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจ ซึ่งเปนการประกันความเสียหายที่เกิดจากการใชรถยนตโดยท่ีกฎหมายมิไดบังคับใหเลือกซื้อ แตการเลือกซื้อ
ประกันภัยนี้เปนความสมัครใจและความพึงพอใจของผูเอาประกันภัยเอง โดยสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามประเภทของ
ประกันภัยที่ตองการได แบงออกเปน 5 ประเภท คือ (1) กรมธรรมประกันภัยประเภท 1 หรือคุมครองรวม (2) กรมธรรมประกันภัย 

ประเภท 2 ใหความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก และความคุมครองความสูญหาย และไฟไหมของตัวรถยนต (3) กรมธรรมประกันภัยประเภท 3 ใหความ
คุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

(4) กรมธรรมประกันภัยประเภท 4 คุมครองความรับผิดเฉพาะทรัพยสินของบุคคลภายนอก ไมเกิน 100,000 บาทตอครั้ง และ 

(5) กรมธรรมประกันภัยประเภท 5 เปนการประกันภัยรถยนตแบบคุมครองเฉพาะภัยที่ พัฒนาข้ึนมา โดยแบงเปน 2 แบบ แบบประกัน 

2 พลัส (2+) และ แบบประกัน 3 พลัส (3+)  

 ทักษะผูบริหารเพ่ือการสรางตัวแทนเพ่ิมยอดขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกอบดวยทักษะการบริหาร 3 ดาน 

คือ 1) ทักษะดานความคิดรวบยอด ทักษะน้ีจะสรางวิสัยทัศนในการบริหารใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหทันตอโลกในยุคปจจุบัน โดยการมีทักษะทางดานความคิดน้ัน จำเปนตองอาศัยการการแสวงหาความรู 
คือ กระบวนการที่นายหนาประกันวินาศภัยไดจากการสืบคนหรือเสาะหา เพื่อนามาปฏิบัติใหไดมาซึ่งความรู การสรางความรู คือ 
กระบวนการที่นายหนาประกันวินาศภัยไดนำความรูตาง ๆ จากการเสาะแสวงมามาทำการปรับปรุงสรางข้ึน หรือประยุกตกับการ
ปฏิบัติงานกอใหเกิดกลายเปนความรูใหม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงข้ึน การจัดเก็บความรู เปนกระบวนการท่ีนำความรูที่ไดมา 
หรือสรางข้ึนเหลาน้ันมาดำเนินการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ือสะดวกในการนำกลับมาใชใหม และการถายโอนและใชความรู คือ 

กระบวนการท่ีนายหนาประกันวินาศภัย กลุมนายหนาประกันวินาศภัย หรือองคการไดนำความรูที่สะสมและไดการจัดเก็บอยาง
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เปนระบบนั้น ๆ มาถายโอนความรูและใชความรูใหเกิดประโยชนในอนาคต ตามแนวคิดองคประกอบของกระบวนการจัดการ
ความรูของ Marquardt 2) ทักษะทางดานเทคนิค จะสงผลใหสามารถบริหารงาน และทำการฝกสอนงานพนักงานในหนวยงาน
ของตนเองได 3) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ เพราะการเปนผูบริหารนั้นมีความจำเปนตองมีการติดตอ ปฏิสัมพันธกับฝายอื่น ๆ          

ในองคกร รวมทั้งยังตองสรางแรงจูงใจใหกับลูกนองของตนเองทำงานไดอีกดวย 

 

คำสําคัญ : ทักษะผูบริหาร, ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ, การสรางตัวแทนขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
 

Abstract
This article aims to study executive skills for creating agents to increase sales of voluntary 

motor insurance. The study results found that, The current competition in insurance business is 
more competitive in price especially car insurance is always a higher operating cost. Therefore, 
insurance companies must accelerate adaptation and adjust their business models in order to be 
more competitive. The car insurance is divided into two sectors: (1) compulsory car insurance,
according to the Motor Vehicle Accident Victims Protection Act, 1992, it covers damage only 
to the victim's life and body, but excludes damages that may occur to property and 2. voluntary 
car insurance is insurance for damage caused by the use of the car without the law not being 
forced to buy but choosing to buy this insurance is voluntary and satisfaction of the insured,
Choose to purchase coverage according to the type of insurance you want, divided into 5 types:
(1) Type 1 insurance policy or combined coverage (2) Type 2 insurance policy provides coverage 
for liability to life, body or health of third parties, third party property liability coverage. and loss 
coverage And fire of the car (3) Type 3 insurance policy provides coverage for liability to life, 
body or health of third parties. and third-party property liability coverage (4) Type 4 insurance 
policy covers liability for third-party property, not exceeding 100,000 baht per time, and (5) Type 
5 insurance policy is a specific type of motor insurance developed by dividing There are 2 types 
of insurance, 2 Plus insurance (2+) and 3 Plus insurance (3+).

Executive skills for creating agents to increase sales of voluntary motor insurance It 
consists of 3 management skills: 1) Conceptual Skills. This skill will create a vision for effective 
management and effectiveness able to improve and change the way of working to keep up with 
the modern world. It must rely on knowledge seeking, It is a process that non-life insurance 
brokers get from searching or searching to put into practice to acquire knowledge,  building 
knowledge is a process in which non-life insurance brokers bring various knowledge from 
seeking to improve and create. or applied to practice, resulting in new knowledge to develop 
their potential to be higher, knowledge storage, It is a process that brings the acquired knowledge 
or create them to store them systematically for ease of reuse and Knowledge transfer and use is 
a process that non-life insurance brokers Non-life insurance broker group or the organization has 
brought the knowledge accumulated and stored in that system to transfer knowledge and use 
knowledge for future benefits, according to Marquardt's Concept of Elements of Knowledge 
Management Process. 2) Technical skills will result in being able to manage and train employees 
in their own departments. 3) Human relations skills Because being an executive, it is necessary 
to contact Interaction with other departments in the organization as well as the need to motivate 
their subordinates to work as well.

KeyWord : Skills of executive managers, voluntary auto insurance, Creation of voluntary 
auto insurance agents
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บทนำ 
 รถยนตนับไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเปนอยางมาก รถยนตเปนยานพาหนะที่ใชในการขับเคลื่อนจากที่หน่ึง
ไปสูอีกท่ีหน่ึงชวยในดานความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ใหกับบุคคลและองคกรในการปฏิสัมพันธและติดตอทางดานการคา
และการลงทุนจนบางครั้งอาจกลาวไดวาเปนองคประกอบหน่ึงในการนำความสะดวกสบายและความเจริญใหเขาถึงในแตละพ้ืนที่ 
จากเหตุผลดังกลาวสงผลใหจำนวนรถยนตบนทองถนนในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สงผลทำใหเกิดปญหาการจราจร
ติดขัด และอุบัติเหตุตาง ๆ บนทองถนน ซึ่งอุบัติเหตุบนทองถนนที่เกิดข้ึนน้ันสงผลทำใหเกิดความเสียหายและผลกระทบตอตัว
บุคคล องคกรธุรกิจ และภาครัฐบาล ภาครัฐไดเล็งเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ ้น จึงมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถไดรับการคุมครองความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนแกชีวิตรางกายอยางทันทวงที รวมถึงเปนหลักประกันวาสถานพยาบาลทุกแหงที่รักษาผูประสบภัยจากรถจะไดรับเงินคา
รักษาพยาบาลอยางแนนอนและรวดเร็ว (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2563, วรการ 
แสงวิวัฒนเจริญ และคณะ, 2562) 

 อยางไรก็ตามเมื่อเกิดอุบัติเหตุจริงความเสียหายอาจมากกวาการประกันภัยรถยนตภาคบังคับสามารถชดเชย กอใหเกิด
ผูที่ตกเปนเหย่ือเหลาน้ีคือฝายบุคคลภายนอกผูโดยสารและคนขับ จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนเองในสวนที่เกินจากการ
ทำประกันภัยรถยนตภาคบังคับดังน้ันจึงมีการทำประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ เพ่ือครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากรถยนต
หรือการจราจรบนบกท่ีเกินความรับผิดชอบของการประกันภัยรถยนตภาคบังคับโดยครอบคลุมประเภทของภัยพิบัติและชดเชย
ความเสียหายที่เพ่ิมข้ึนเปนผลใหการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมีความสำคัญตอเจาของและผูครอบครองรถยนต เพราะมัน
จะชวยลดภาระคาใชจายจากความเสียหายที่เกิดข้ึนและยังชวยใหผูขับข่ีมั่นใจวาหากเกิดอุบัติเหตุข้ึนจะมี บริษัท ประกันภัยที่จะ
ชวยจัดการกับอุบัติเหตุ ในเวลาเดียวกันผูที่ตกเปนเหย่ือสามารถมั่นใจไดวาพวกเขาจะไดรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึน
อยางแนนอน โดยไมตองจายคาใชจายสวนเกินที่เกิดจากอุบัติเหตุ  

 ปจจุบันธุรกิจประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมีการแขงขันสูงข้ึนและมีหลากหลายชองทางในการจัดจำหนายกรมธรรม
ใหแกผูบริโภค อาทิเชน ตัวแทน นายหนา ในบางครั้งชองทางการจัดจำหนายดังกลาวอาจทำใหเกิดความลาชากวาบริษัทคูแขง 
ซึ่งเปนผลกระทบที่เกิดจากทักษะการแนะนำผลิตภัณฑของตัวแทนและนายหนาท่ีมีความสามารถแตกตางกันไป จึงเปนเหตุทำให
บริษัทสูญเสียลูกคา ดวยเหตุนี้หลายบริษัทตางก็คิดหาชองทางการจัดจำหนายที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย สะดวก รวดเร็ว 
และเหมาะสมกับสภาพปจจุบันที่เทคโนโลยีมีสวนสำคัญในการดำเนินชีวิต นั่นคือ การขายประกันภัยผานชองทางออนไลน 

(อินเตอรเน็ต) (ครรชิต เชื้อขำ, สรัญญา โยะหมาด และกฤติยา ดวงมณี, 2564) 

 การขายประกันภัยรถยนต เดิมพนักงานขายประกันภัยรถยนต จะตองเดินออกไปขายประกันตามบาน แตเนื่องจาก
สภาวการณเปลี่ยนไปทำใหเกิดภาพการขายใหม ๆ ข้ึน มีการสื่อสารมากข้ึนลูกคาเขาใจมากข้ึน และเล็งเห็นความสำคัญมากข้ึน 

ทำใหธุรกิจประกันภัยขยายตัวอยางตอเน่ือง ดวยอัตราความเจริญเติบโตขยายตลาดมากข้ึนอยางรวดเร็ว ประกอบกับความเสี่ยง
ภัยที่เกิดขึ้นตลอดเวลา บริษัทประกันไมสามารถรองรับการขยายตัวไดเพียงพอ ทำใหเกิดการแขงขันแยงชิงสวนแบงการตลาด
สูงข้ึนในตลาดธุรกิจ ดังน้ันเพ่ือใหสอดคลองกับธุรกิจที่มีการขยายตัวดังกลาว ทักษะการบริหารของผูบริหารเพ่ือการสรางตัวแทน
เพิ่มยอดขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ จึงเปนสวนสำคัญที่ผลักดันธุรกิจเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่งการพัฒนา
ผูบริหารที่ทำงานในสวนนี้ สวนมากเปนระบบการสอนงานในรูปแบบ On the job learning คือ การทำงานไปและเรียนรูจาก
การบอกกลาว รวมไปถึงประสบการณในการทำงานของเพ่ือนรวมงานท่ีมีความอาวุโสมากกวา โดยมีการมอบหมายใหหัวหนาทีม
ในสวนตาง ๆ เปนเสมือนพ่ีเลี้ยงในการถายทอดงาน และการตรวจตราการทำงานใหอยูในระบบของแตละสวนงาน 
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 จากประเด็นดังกลาวทำให ผูเขียนใหความสนใจในการศึกษาเรื่องการพัฒนาผูบริหารเพ่ือการสรางตัวแทนเพ่ิมยอดขาย
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ เพ่ือตองการทราบถึงการพัฒนาผูบริหารเพ่ือการสรางตัวแทนเพ่ิมยอดขายประกันภัยรถยนตภาค
สมัครใจ ในดานกระบวนตาง ๆ ไดแก การแสวงหาความรู การสรางความรู การจัดเก็บความรู และการถายโอนความรูจาก
ผูบริหารเพื่อการสรางตัวแทนเพิ่มยอดขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเพื่อนำมาพัฒนาสมรรถนะของกลุมผูบริหารในธุรกิจ
ประกันภัยดังกลาวใหมีศักยภาพมากย่ิงข้ึน 

 

ภาพรวมธุรกิจประกันภัยรถยนต  
การประกันภัยเริ่มมีความสำคัญ และมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง        

จนในปจจุบันอยูในชวงของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568) ซึ่งไดกำหนดเปาหมายหลักที่ตองการมุงเนนให 

“ระบบประกันภัยไทย มีีความมั่นคง ย่ังยืน และแขงขันไดในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนเขาถึงการประกันภัยและใชประโยชนในการรองรับความเสี่ยง” โดยแบงออกเปน 4 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก ยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนาและสงเสริมใหธุรกิจประกันภัยปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหสอดรับกับสภาพแวดลอมใหม เพ่ือใหธุรกิจประกันภัย
มีความม่ันคง สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหม ยุทธศาสตรที่ 2 สรางวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงดานการประกันภัยให
ประชาชนและภาคเอกชน ยุทธศาสตรที่ 3 ผลักดันใหระบบประกันภัยมีีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการประกันภัยเพ่ือสงเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย จากแผนพัฒนาการประกันภัย
ดังกลาวนั้น จึงมีความพยายามจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมกันดำเนินการใหเปนไปในทิศทางที่วางไวตาม
ยุทธศาสตรเพ่ือใหเกิดประโยชนโดยรวมตอธุรกิจประกันภัยทั้งหมด (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.), 2564) 

ผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทตาง ๆ ชวงมกราคม-มิถุนายน 2565 พบวา เปนสวนของเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรงของการประกันภัยรถยนตจำนวน 75,453 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 4%) โดยเพ่ิมข้ึนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม
และการคลี่คลายของปญหาชิ้นสวนในการผลิตขาดตลาด สงผลใหยอดจำหนายรถยนตใหมปรับตัวสูงข้ึน ทำใหจำนวนกรมธรรม
ประกันภัยรถยนตมีแนวโนมสูงข้ึน รวมถึงผลกระทบจากเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยตอกรมธรรมของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ
ที่มีแนวโนมสูงข้ึน ซึ่งทั้งหมดน้ีจะสงผลใหเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถยนตทั้งป 2565 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนดวย 

สำหรับอัตราความเสียหาย (Loss Ratio) ของการประกันวินาศภัยประเภทตาง ๆ ชวงมกราคม – มิถุนายน 2565 พบวา อัตรา
ความเสียหายโดยรวมของการประกันภัยทุกประเภทเทากับ 121.0% โดยอัตราความเสียหายของการประกันภัยรถยนตเทากับ 

55.3% โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย คาดการณวา แนวโนมป 2566 ธุรกิจประกันวินาศภัย จะมีอัตราการเติบโตไดราว 4.5-5.5% 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 282,200-287,900 ลานบาท อันเปนผลมาจากการท่ีภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัวดีข้ึน
ตามลำดับ ขณะที่การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย ป 2565 น้ัน สำนักงานอัตราเบ้ียประกันวินาศภัย (IPRB) สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย ประมาณการวาจะเติบโตราว 3.5-4.5% มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 272,000-274,600 ลานบาท โดยการ
ประกันภัยแทบทุกประเภทมีแนวโนมเติบโตเพ่ิมข้ึนจากการที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว หลังจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 

เริ่มคลี่คลาย มูลคาการสงออกและนำเขาสินคาที่มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ยอดจำหนายรถยนตที่เพ่ิมมากข้ึนกวาปที่แลว การทองเท่ียว
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งทั้งหมดน้ีสงผลดีตอการประกันภัย โดยป 2565 เปนปที่ภาวะเศรษฐกิจ
เริ่มฟนตัวหลังจากถดถอยมาจากปที่ผานมา อยางไรก็ตาม แมธุรกิจประกันวินาศภัยตองฝาฟนผลกระทบตาง ๆ ท้ังจากสถานการณ
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การระบาดของโรคโควิด-19 ชวงตนปถึงกลางป และความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการลงทุน 

แตผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยรวม 6 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ยังคงมีอัตราการเติบโต 2.1%         

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 132,741 ลานบาท โดยการประกันภัยแตละประเภท ยังคง
มีแนวโนมการเติบโตที่ดี (สำนักขาวอินโฟเควสท, 2565) 

 

ความรูเก่ียวกับประกันภัยรถยนต  
การประกันเสี่ยงภัยของรถยนตสามารถแบงความประสงคของผูเอาประกันออกเปน 2 ภาค ดวยกันคือการประกันภัย

รถยนตภาคบังคับและภาคสมัครใจ  

การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กฎหมายที่รั ฐบาลไดกำหนดขึ้นโดยบังคับใหรถทุกชนิดทุก

ประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนตกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกหรือกฎหมายวาดวยรถยนตทหารไมวาเจาของรถจะเปนผู
ครอบครองรถในฐานะผูเชาซื้อรถหรือผูนำรถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาเพื่อใชในประเทศเปนการถาวรหรือเปนการ
ชั่วคราวกรณีเจาของรถไมมีภูมิลำเนาอยูในราชอาณาจักรโดยที่รถตางๆ เหลาน้ีอาจเปนรถที่กรมการขนสงทางบกรับหรือไมรับจด
ทะเบียนก็ตามแตถาเปนรถที่เดินดวยกำลังเครื่องยนต กำลังไฟฟา หรือพลังงานอื่นๆ เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถสามลอ
เครื่อง รถยนตโดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง (ยกเวนรถไฟ) รถบดถนน รถอีแตน ฯลฯ จัดเปนรถท่ีตองทำประกันภัย
กับบริษัทประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถเพ่ือใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดแกชีวิตรางกาย
หรืออนามัยของประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถโดยที่ผูอยูในรถนั้นๆเปนผูทำใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดก็ตามซึ่งอาจ
เปนผูขับขี่เองหรือผูโดยสารหรือคนเดินเทาหรือคนขามถนนหรือแมแตคนที่กำลังนอนอยูในบาน  พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จะคุมครองความเสียหายเฉพาะที่เกิดกับชีวิตและรางกายของผูประสบภัยเทานั้นแตไมรวม
คาเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับทรัพยสิน (วีรวัฒน สายสีนวล, 2561) 

การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
การประกันภัยรถยนตแบบเดิม เปนกรมธรรมแบบไมกำหนดผูขับขี่ หมายถึง การประกันภัยที่ไมระบุชื่อผูขับขี่ดังน้ัน

ใครก็สามารถขับข่ีรถคันที่เอาประกันภัยไดเม่ือไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเสมือนเปนผูเอาประกันภัยดวย เชน รถแท็กซี่ 
รถเชา เปนตนและหากมีความเสียหายที่เกิดจากผูขับข่ีที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันไมตองเขามารับผิดความ
เสียหายสวนแรกแตรถดังกลาวขางตนมีความเสี่ยงภัยสูงกวารถที่มีผูขับขี่เพียง 1 หรือ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยอัตรา
เดียวกันดวยเหตุนี้ผูที่ใชรถ 1 หรือ 2 คน ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกวาตองแบกภาระเบี้ยประกันภัยจากรถประเภทที่มีความเสี่ยงสูงดวยจึง
เปนการไมยุติธรรมนอกจากน้ีอัตราเบี้ยประกันภัยแบบไมระบุชื่อผูขับข่ีจะไมไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัย (วีรวัฒน สายสีนวล, 2561) 

การประกันภัยรถยนตแบบใหม เปนกรมธรรมประกันภัยรถยนตฉบับใหมมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2540           

เปนตนมา โดยไดมีการปรับปรุงกรมธรรมประกันภัยรถยนตฉบับเดิมในดานการใหความคุมครองคาเบี้ยประกันภัยเวลาเงื่อนไขตางๆ 

จากกรมธรรมแบบเดิมใหดีข้ึนกรมธรรมแบบใหมน้ีจะใหผูเอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผูขับข่ีได กรมธรรมระบุชื่อผูขับข่ีหมายความวา 
ผูเอาประกันสามารถระบุชื่อผูขับขี่รถคันเอาประกันไดไมเกิน 2 คน และเสียเบี้ยประกันภัยถูกลงโดยการคำนวณเบี้ยประกันภัย
รถยนตแบบใหมจะนำเอาปจจัยอื่นๆ มาเปนหลักในการคำนวณเบ้ียประกันภัย เชน อายุผูขับข่ี อายุรถยนต ลักษณะการใชรถยนต ฯลฯ 

กรมการประกันภัยจำกัดใหรถยนตที่นำมาทำกรมธรรมประกันภัยแบบระบุชื่อผูขับขี่ไดตองเปนรถยนต 3 ประเภท ที่ใชเปนสวน
บุคคลเทาน้ันคือ รถยนตน่ังสวนบุคคล , รถยนตน่ังโดยสารสวนบุคคล, และ รถจักรยานยนต (วีรวัฒน สายสีนวล, 2561) 
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ประเภทของกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ แบงออกเปน 5 ประเภท (วีรวัฒน สายสีนวล, 2561) คือ  
1. กรมธรรมประกันภัยประเภท 1 หรือคุมครองรวม คือ กรมธรรมประกันภัยที่มีความคุมครอง 4 ความคุมครองดังน้ี 

1.1) ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก หมายถึง ความรับผิดตอความบาดเจ็บ 

หรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดตอความบาดเจ็บ หรือมรณะของผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยเปนจำนวน
เงินจำกัดความรับผิดสวนเกินจากความคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

1.2) ความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก หมายถึง ความรับผิดตอความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

1.3) ความคุมครองความเสียหายตอตัวรถยนต (Own Damage: OD) หมายถึง ความคุมครองความเสียหายตอตัว
รถยนตคันเอาประกันภัย รวมถึงอุปกรณและสวนควบ เชน ความเสียหายที่เกิดจากการชน ถูกราดน้ำมันเบรก ถูกกลั่นแกลง ถูกน้ำทวม 

เกิดจากภัยธรรมชาติ เครื่องยนตไดรับความเสียหายจากการเติมน้ำมันผิดเปนตน แตไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการกระทำ
โดยเจตนาของผูเอาประกันภัยหรือผูขับข่ีที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย 

1.4) ความคุมครองความสูญหายและไฟไหมของตัวรถยนต หมายถึง ความคุมครองความเสียหายตอตัวรถยนตคันเอา
ประกันภัยที่ถูกไฟไหม และการสูญหาย รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือสิ่งที่ติด
ประจำอยูกับตัวรถยนตที่เกิดไฟไหมหรือสูญหายไป โดยตองเปนการสูญหายจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือยักยอกทรัพย
เทาน้ัน ไมวาจะเปนการสูญหายทั้งคัน หรือสวนหน่ึงสวนใดของรถยนต แตไมรวมความสูญหายจากการกระทำความผิดฐานฉอโกง 
2. กรมธรรมประกันภัยประเภท 2 คุมครองดังน้ี 

2.1) ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  

2.2) ความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  

2.3) ความคุมครองความสูญหาย และไฟไหมของตัวรถยนต  

3. กรมธรรมประกันภัยประเภท 3 คุมครองดังน้ี 

3.1) ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  

3.2) ความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  

4. กรมธรรมประกันภัยประเภท 4 คุมครองดังน้ี 

- คุมครองความรับผิดเฉพาะทรัพยสินของบุคคลภายนอก ไมเกิน 100,000 บาทตอครั้ง 
5. กรมธรรมประกันภัยประเภท 5 คุมครองดังน้ี  

เปนการประกันภัยรถยนตแบบคุมครองเฉพาะภัยท่ี พัฒนาข้ึนมา โดยแบงเปน 2 แบบ ดังน้ี 

5.1 แบบประกัน 2 พลัส (2+) ใหความคุมครองรับผิดชอบตอความเสียหายแบบประกันภัยประเภท 2 แตเพ่ิมความรับผิด 

ตอความเสียหายตอตัวรถยนตคันเอาประกันภัย เน่ืองจากการที่ชนกับยานพาหนะทางบกเทาน้ันและตองมีคูกรณี โดยใหความ
คุมครอง ดังน้ี 

1) ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  

2) ความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  

3) ความคุมครองความเสียหายตอตัวรถยนต เน่ืองจากการที่ชนกับยานพาหนะทางบก 

4) ความคุมครองความสูญหายและไฟไหมของตัวรถยนต  
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5.2 แบบประกัน 3 พลัส (3+) ใหความคุมครองรับผิดชอบตอความเสียหายแบบประกันภัยประเภท 3 แตเพ่ิมความรับ
ผิดตอความเสียหายตอตัวรถยนตคันเอาประกันภัย เนื่องจากการที่ชนกับยานพาหนะทางบกเทานั้น และตองมีคูกรณี โดยให
ความคุมครอง ดังน้ี 

1) ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  

2) ความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  

3) ความคุมครองความเสียหายตอตัวรถยนต เน่ืองจากการที่ชนกับยานพาหนะทางบก 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร 
 จากสภาวการณกระแสทุนนิยมที่มีอิทธิพลสำคัญตอการบริหารจัดการขององคกรทุกภาคสวน ตางก็ไดรับผลกระทบจน
ตองปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการขององคกร และตองใหความสำคัญตอบุคลากรมากข้ึน ซึ่งถือเปนทุนสำคัญขององคกรในการ
สรางความไดเปรียบในการดำเนินงาน “ทรัพยากรมนุษย” เปนตนทุนสำคัญขององคกร เนื่องจากองคกรใดมีตนทุนมนุษยที่มี
คุณภาพ ก็ยอมทำใหองคกรน้ันมีความเจริญกาวหนาและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองมี
การปรับเปลี่ยนใหทันกับสถานการณปจจุบัน อาทิเชน การสรรหาและคัดเลือกตองเนนคนท่ีมีศักยภาพมีความสามารถเหมาะสม
กับตำแหนงงาน เมื่อคัดเลือกมาแลวตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยู เสมอ โดยการสงเสริมการฝกอบรมทักษะที่เกี่ยวกับ
ตำแหนงงานเพื่อใหเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น หรือภายในองคกรมีการจัดสวัสดิการใหกับพนักงาน เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เชน โบนัสประจำป สวัสดิการในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน หรือการเพ่ิมคาตอบแทนที่สูงข้ึนใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของแตละบุคคล ซึ่ง ถือเปนการรักษาตนทุนภายในองคกรที่มีศักยภาพความรูความสามารถใหอยูกับองคกรตอไป 

(รัชฎา อสิสนธิสกุล, 2564) 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดรับความสนใจและนำไปสรางเปนกรอบการปฏิบัติงานในหลายองคกรอยาง
กวางขวาง นอกจากนี้ไดมีนักวิชาการหลายทานไดขยายความเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วาเปนกระบวนการวางแผน
อยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรใหสูงข้ึน 

โดยครอบคลุม 3 เรื่อง คือ 1. การฝกอบรม (Training) เปนกระบวนการเพ่ือการเรียนรูสำหรับงาน มุงหวังใหผูเขารับการอบรม 

สามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดทันทีหรือมีพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการขององคกร 2. 

การศึกษา (Education) เปนกระบวนการเพื่อเตรียมบุคคลใหมีความพรอมที่จะทำงานตามความตองการขององคกรในอนาคต 

และเปนการเตรียมบุคลากรเพื ่อการเลื ่อนขั ้นตำแหนง ( Promotion) หรือใหทำงานในหนาที ่ใหม  และ 3. การพัฒนา 
(Development) เปนกระบวนการที่เพื่อใหเกิดการเรียนรูและประสบการณแกบุคลากรในองคกร ถือเปนการชวยเตรียมความ
พรอมของบุคลากรสำหรับการเรียนรูสิ่งใหมที่อาจเกิดขึ้น ชวยใหบุคลากรไดเพิ่มพูนทักษะความรู ความสามารถ ศักยภาพของ
ตนเอง และสามารถแสดงความคิดเห็นรวมกับบุคคลอื่นไดอยางชัดเจน  

นอกจากนี ้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ตองประกอบดวยความรู  ความสามารถ ทักษะ การศึกษา การฝกอบรม                 

ความชำนาญ และการตัดสินใจโดยใชปญญาสรางสรรค อีกทั้งเปนเสมือนโปรแกรม Software ถาเปรียบเทียบ HR เกี่ยวกับบุคคลและ
การวางแผนบุคคล หรืออีกนัยหน่ึงของการบริหารองคกร Human Capital Management (HCM) จึงเปนกลยุทธซึ่งทุกองคกรจะตอง
พัฒนา (Assets + Development) นั้นหมายถึง การจัดการสินทรัพยและพัฒนาความรูเกี่ยวกับ Digital สารสนเทศ และทุนมนุษย       

ถาบุคลากรไมมีความรู ขาดการศึกษาและเทคโนโลยี อันจะสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง (บุญทัน ดอกไธสง, 2563) 
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แนวคิดที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย คือ Human Capital Management (HCM) ที่ใหความสำคัญ 

กับสิทธิมนุษยชนในท่ีทำงานและการดูแลบุคลากรใหมีควาสุขและสนุกกับการทำงาน ซึ่งเปนปจจัยที่ทำใหบุคลากรสรางผลงานที่
ดีเลิศตามท่ีองคกรตองการ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2564) รวมทั้งเปนการคิดคนวิธีการเพ่ือเพ่ิมองคความรูทักษะความสามารถ
ใหกับมนุษย เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเชิงบูรณาการกอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและองคกร ทำใหประสิทธิผลขององคกรเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอ่ืน
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน การใหรางวัล การออกแบบโครงสรางการทำงาน โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน ประกอบ 

ไปดวยการดำเนินงานในดานตาง ๆ ทั้งที่เนนไปที่ตัวบุคคล เชน การฝกอบรม การศึกษา การพัฒนา และเนนเชื่อมโยงกับองคกร
การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองคกร ซึ่งเปนการดำเนินงานใหบุคลากรไดรับประสบการณและการเรียนรูในชวงระยะเวลาหน่ึง 
เพ่ือนำความรูที่ไดรับมาปรับปรุงความสามารถในการทำงาน โดยการนำการพัฒนาสายงานอาชีพเปนตัวเชื่อมเปาหมายของบุคคลกับ
เปาหมายขององคกร การนำกิจกรรมที่มีการกำหนดและวางรูปแบบอยางเปนระบบ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะความสามารถ และ
ปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรใหดีข้ึน 

ทั้งน้ี ในการกำหนดแนวทางหรือสรางพฤติกรรมที่ดีของบุคลากรจนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรน้ัน ทุกกระบวนการ
ตองมีความสอดคลองกับคานิยมขององคกร จะเปนการชวยยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรใหสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสู
เปาหมาย รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายเพ่ือสรางองคความรูที่หลากหลาย มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช ตลอดจนใหความสำคัญ
ในการเสริมสรางศักยภาพตัวบุคคล (ฉัตรณรงคศักด์ิ สุธรรมดี และจินตกานด สุธรรมดี, 2560) อีกทั้งเปนกระบวนการเพ่ือการเรียนรู 
การเพ่ิมผลงาน โดยผานกิจกรรมความคิดริเริ่มและกิจกรรมทางการบริหาร ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในศักยภาพของคน ซึ่งจุดมุงหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิผลในองคกร  
การจัดการความรู 

การจัดการความรูเปนกระบวนการที่ถูกสรางข้ึนเพ่ือนำไปใชในการดำเนินการจัดการความรู เพ่ือใหไดมาซึ่งความรูที่มี
อยูในตัวบุคคลหรือความรูขององคการ อันจะเปนการเสริมสรางศักยภาพและนำไปสูการพัฒนาขององคการ ดังน้ัน กระบวนการ
จัดการความรูจึงถือมีความสำคัญและถือเปนสิ่งจาเปนที่องคการ ตางทั้งหลายจะตองพิจารณาดวยความรอบคอบและ เหมาะสม 

ในสวนของกระบวนการจัดการความรู ไดมีผูเสนอแนวคิดและรูปแบบใน ลักษณะที่มีความแตกตางกันอยางมากมาย (จุฑามาศ 

อินตรา, 2564) 

การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูที่จำเปนในการประกอบวิชาชีพของกลุมคนกลางประกันภัยในประเทศไทย 

โดยความรูตาง ๆ เหลาน้ีจะอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารตาง ๆ ที่มีการพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหบุคคลตาง ๆ สามารถเขาถึงความรู
และสามารถใชพัฒนาตนเองใหเปนผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งสามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัยมีความสามารถในการแขงขันสูงสุด  

Marquardt กลาววา องคประกอบของกระบวนการจัดการความรู ประกอบดวยข้ันตอน 4 ประการ คือ (จุฑามาศ อินตรา, 2564) 

 3.1 การแสวงหาความรู (knowledge acquisition) คือ กระบวนการที่นายหนาประกันวินาศภัยไดจากการสืบคนหรือเสาะหา 
เพ่ือนามาปฏิบัติใหไดมาซึ่งความรู 
 3.2 การสรางความรู (knowledge creation) คือ กระบวนการท่ีนายหนาประกันวินาศภัยไดนำความรูตาง ๆ จากการ
เสาะแสวงมามาทำการปรับปรุงสรางข้ึน หรือประยุกตกับการปฏิบัติงานกอใหเกิดกลายเปนความรูใหม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ตนใหสูงข้ึน 
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 3.3 การจัดเก็บความรู (knowledge storage) เปนกระบวนการที่นำความรูที่ไดมา หรือสรางข้ึนเหลาน้ันมาดำเนินการ
จัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ือสะดวกในการนำกลับมาใชใหม 

 3.4 การถายโอนและใชความรู (knowledge transfer and utilization) คือ กระบวนการที่นายหนาประกันวินาศภัย 

กลุมนายหนาประกันวินาศภัย หรือองคการไดนำความรูที่สะสมและไดการจัดเก็บอยางเปนระบบน้ัน ๆ มาถายโอนความรูและใช
ความรูใหเกิดประโยชนในอนาคต 

ความรูเก่ียวกับทักษะการบริหารตามแนวคิดของ แคทซ (Katz)  
แคทซ (Katz) ไดใหความหมายของทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนความรู ความเขาใจออกมาเปน

รูปแบบของการกระทำ แคทซ (Katz) ไดทำการวิเคราะหความรูความสามารถของผูบริหารโดยใชวิธีการที่เรียกวา Three Skills 

Method พบวาผูบริหารจะทำหนาท่ีของตนไดดีเพียงใด ประสบความสำเร็จมากนอยข้ึนอยูกับทักษะพ้ืนฐานซึ่งอาจเกิดจากการ
ฝกฝนได มิใชบุคลิกภาพเฉพาะตนหรือโดยชาติกำเนิด 3 ประการ ไดแก (ปณิดา ใจดี, 2562) 

1. ทักษะดานเทคนิค (technical skills) หมายถึง ความรู ความเขาใจ ความสามารถและความชำนาญในกิจกรรม
เฉพาะอยาง พรอมทั้งมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือและวิธีการในการทำกิจกรรม ถือไดวาทักษะดานเทคนิคมีความสำคัญ
ซึ่งผูบริหารจะตองมี ประกอบดวย 

1.1 ทักษะทางดานการวางแผน (planning skills) 

1.2 ทักษะทางดานกระบวนการกลุมและการติดตอสื่อสาร (group process)  

1.3 ทักษะทางดานการจัดการและการจัดการองคการ (management and organization skills) 

2. ทักษะดานมนุษย (human skills) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในฐานะสมาชิกของกลุม และความสามารถในการเสริมสรางพลังความรวมมือระหวางสมาชิกของหนวยงาน ทักษะน้ีชวยใหผูบริหาร
ทำงานกับปจเจกบุคคลหรือกลุมคนไดอยางมีประสิทธิผลดวยการสรางความรวมมือของทีมงาน เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ 

3. ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการเขาใจหนวยงานในทุกลักษณะ เห็น
ความสัมพันธระหวางหนวยงาน และกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานรวมทั้งความสัมพันธระหวางหนวยงานที่ตนสังกัดกับหนวยงานอื่น 

แคทซ (Katz) เสนอแนะวาการใชทักษะการบริหารทั้ง 3 ดานนี้ จะมากนอยแตกตางกันไป โดยผูบริหารระดับสูงเปน
ตำแหนงที่ตองกำหนดวัตถุประสงค ตัดสินใจและอนาคตขององคการซึ่งตองมีและใชทักษะดานมโนภาพมากกวาผูบร ิหาร
ระดับกลางและผูบริหารระดับลาง สวนผูบริหารระดับกลางเปนผูประสานงานนโยบายของหนวยเหนือไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม ตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากผูปฏิบัติงานอื่น ดังน้ันผูบริหารระดับกลางจึงใชทักษะดานมนุษยมากกวาดานอื่น สวน
ผูบริหารระดับลางและผูปฏิบัติโดยตรงเพื่อสรางงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือหนวยงานบังคับบัญชา จึงตองใช
ทักษะดานเทคนิคมากกวาทักษะดานอื่น ๆ และมากกวาผูบริหารระดับสูงข้ึนไป  

จากแนวคิดเรื่องทักษะการบริหาร ซึ่งไดมีนักทฤษฎีหลายทานไดนําเสนอแนวคิดไวจะเห็นไดวาทักษะการบริหา รมี
ความสําคัญตอการการสรางตัวแทนเพ่ิมยอดขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเปนอยางย่ิง ดังน้ันผูบริหารท่ีจะประสบความสําเร็จ
ในการสรางตัวแทนเพิ่มยอดขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ จําเปนตองมีทักษะการบริหารที่เปนพื้นฐานสามประการตาม
แนวคิดของ แคทซ (Katz) คือ 1) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills)2) ทักษะดานมนุษย(Human Skills) 3) ทักษะดานมโนภาพ 

(Conceptual Skills) และเน่ืองจากบริบททางการขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม ผูบริหาร
จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองพัฒนา ทักษะการบริหารใหสอดคลองโดยเฉพาะทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) ซึ่งเปนพ้ืนฐาน
ของทักษะอื่นๆ ดังน้ันผูบริหารสามารถนํามาพัฒนาตนเอง และพัฒนาองคการไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงนํามาพัฒนาการ
จัดการตาง ๆ ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทสรุป 
การสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางการบริหารของผูบริหารในธุรกิจขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ผูเขียน

ไดทำการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนำมาทำการวิเคราะห สังเคราะห จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาสรางเปนกรอบ
แนวคิด โดยสามารถสรุปไดวา ทักษะการบริหารของผูบริหารในธุรกิจขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเปนองคประกอบสำคัญ
ของกระบวนการบริหารของผูบริหารธุรกิจ ซึ่งผูบริหารของธุรกิจขายประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ควรมีความเชื่อมั่นในการ
เปนผูบริหารท่ีดีใหกับทีมงาน รวมถึงการเชื่อมั่นวาบุคลากรของตนน้ันจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได และกระบวนการ
เปนผูบริหารนั้นเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได ซึ่งเปนทัศนคติที่สำคัญของการเปนผบูรหิาร 
ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบการพัฒนาทักษะการบริหารของผูบริหาร เปนแนวทางในการพัฒนาใหบุคลากรที่อยูในธุรกิจตัวแทน
ขายประกันภาคสมัครใจมีความรู ความเขาใจในกระบวนการของการบริหาร เพ่ือเปนการสงเสริม พัฒนา และสรางศักยภาพใน
การทำงานของทีมตัวแทนขายประกันรถยนตภาคสมัครใจใหเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือตอบสนองตอการแขงขันในธุรกิจตอไป ซึ่งประเด็น
สำคัญในการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ เพื่อมุงเนนใหเกิดการพัฒนาทักษะการบริหารของผูบริหารในธุรกิจตัวแทนขายประกัน
รถยนตภาคสมัครใจ ซึ่งผูบริหารจะเปนผูบริหารท่ีดีไดน้ันจะตองมีทักษะการบริหาร ดังน้ี คือ  

1) ทักษะดานความคิด คือทักษะที่ตองใชสติปญญา ริเริ่มสรางสรรค คิดวางแผนเปนระบบ สามารถวิเคราะหภาพรวม
ของทั้งองคกรได ดังน้ัน ทักษะน้ีจะสรางวิสัยทัศนในการบริหารใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
วิธีการทำงานใหทันตอโลกในยุคปจจุบัน ดังน้ันทักษะน้ีจึงจำเปนตอผูบริหารเพราะผูบริหารจำเปนตองมีความคิดสรางสรรคที่จะ
นำพาธุรกิจโดดเดน ความสามารถในการเขาใจธรรมชาติของคน เขาใจพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานและเหตุผลในการกระทำของ
บุคคลเหลานั้น สามารถที่จะใชถอยคำที่เหมาะสมแกผูรวมงานเพื่อชักจูงใจใหเขาเหลานั้นปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางใด
อยางหน่ึงตามท่ีผูนำตองการ  

โดยการมีทักษะทางดานความคิดนั้น จำเปนตองอาศัยการการแสวงหาความรู คือ กระบวนการที่นายหนาประกัน
วินาศภัยไดจากการสืบคนหรือเสาะหา เพื่อนามาปฏิบัติใหไดมาซึ่งความรู การสรางความรู คือ กระบวนการที่นายหนาประกัน
วินาศภัยไดนำความรูตาง ๆ จากการเสาะแสวงมามาทำการปรับปรุงสรางข้ึน หรือประยุกตกับการปฏิบัติงานกอใหเกิดกลายเปน
ความรูใหม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงข้ึน การจัดเก็บความรู เปนกระบวนการที่นำความรูที่ไดมา หรือสรางข้ึนเหลาน้ันมา
ดำเนินการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ือสะดวกในการนำกลับมาใชใหม และการถายโอนและใชความรู คือ กระบวนการที่นายหนา
ประกันวินาศภัย กลุมนายหนาประกันวินาศภัย หรือองคการไดนำความรูที่สะสมและไดการจัดเก็บอยางเปนระบบน้ัน ๆ มาถาย
โอนความรูและใชความรูใหเกิดประโยชนในอนาคต ตามแนวคิดองคประกอบของกระบวนการจัดการความรูของ Marquardt 

(จุฑามาศ อินตรา, 2564) 

2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ การมีทักษะเรื่องคนน้ันคือความสามารถในเรื่องการทำงานรวมกับผูอื่น การทำงานเปนทีม 

และสามารถสรางแรงจูงใจ เสริมสรางบรรยากาศใหกับทีมงานและผูรวมงานได ทักษะน้ีจึงจำเปนตองมีในตัวผูบริหาร เพราะการ
เปนผูบริหารน้ันมีความจำเปนตองมีการติดตอ ปฏิสัมพันธกับฝายอื่น ๆ ในองคกร รวมทั้งยังตองสรางแรงจูงใจใหกับลูกนองของ
ตนเองทำงานไดอีกดวย การสรางทักษะดานมนุษยสัมพันธจึงเปนเรื่องยากกวาการสรางทักษะดานการทำงานเพราะมีคนรอบ ๆ 

ตัวเขามาเก่ียวของ หัวหนางานหรือผูบริหารระดับกลางจำนวนมากไมสามารถสรางทักษะดานมนุษยสัมพันธไดทำใหมีปญหาใน
การสื่อสารกับคนภายนอกและลูกนองตนเองจนไมสามารถเติบโตไดในสายงานการทำงาน สำหรับเจาของกิจการที่ไมสามารถ
สรางทักษะดานน้ีไดก็จะมีลูกนองที่ลาออกอยูเสมอหรือสั่งงานแลวไมยอมทำงาน ชอบแข็งขอจนทำใหธุรกิจสะดุดปญหาอยูเสมอ ๆ  
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3) ทักษะทางดานเทคนิค ในการบริหารงานนั้นผูบริหารจำเปนตองมีการฝกฝนจนชำนาญ และเชี่ยวชาญ รวมถึง
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได จึงเรียกไดวามีทักษะดานเทคนิค ตอจากนั้นจะสงผลใหสามารถบริหารงาน และทำการ
ฝกสอนงานพนักงานในหนวยงานของตนเองได ดังน้ันผูบริหารควรฝกฝนใหตนเองมีทักษะดานการทำงานไปดวย  
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Accounting Manager's Capabilities Impact on Businesses' Success
 

   

 

 

:  
 

Abstract
The business's leaders play the most important role in devising new approaches to 

operations and creating the right working environment, including receiving good cooperation 
from all managers. Especially the ability of an account manager who is a follower of the 
business's performance. That will make the business flexible and flexible enough to get 
through this crisis, and the ability of accounting to pass on financial and accounting reports 
that are important tools for executives to use in leading the organization through crises and 
achieve sustainable success.

Keywords : Accounting Capability, Success of Business
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Fundamental concepts of innovation development concrete in pratice
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Abstract
This article aims to describe the factors driving the development of financial innovation.

Components of the process and process of innovation development. Innovation arises from 
initiatives, whether it is a problem solving problem or an effort to improve. Initiative is essential 
for innovation. Whether as an individual or as part of an organization creative initiative. It is an 
important way to solve the problem especially in the financial business which is necessary to 
develop products and services. Respond to customer needs and create an advantage over competitors.
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However, financial developments have little to do with the protection of intellectual property
rights, regardless of patents. Therefore, strengthening of trademarks is essential in the financial 
industry. Innovation is now essential to the competitiveness of the financial business. Whereas 
the financial business relies on knowledgeable employees or personnel. The ability to develop 
and create new products. The creative initiatives of the financial business need to consider a 
variety of environmental factors by supporting the creative initiatives of internal personnel, 
especially analytical thinking, in order to reduce the amount of ideas that are not feasible or 
unprofitable. or not worth to put into practice. Because any innovation in the financial field is 
closely related to the long-term reputation and credibility of the business. With the digital trend, 
the financial sector has opened up opportunities to use technology, data and digital channels to 
develop innovations and financial services that meet the needs of consumers and to help reduce 
the financial inclusion gap.

Keywords : innovation development, financial innovation 
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Utilization of innovations to develop a model for government procurement processes of 
The Comptroller General’s Department
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Abstract
This article aims to study innovation development guidelines for the development of the 

government procurement process model of the Comptroller General's Department and to explain 
the new model of the government procurement system with electronic (e-GP) in 5th phase. The 
study found that the Comptroller General's Department has been developing the government 
procurement system for some time since 2010. Currently is the 5th phase of development, focused 
on efficiency and security with the adoption of blockchain, which is used in the process of 
collecting data, doing e-KYC, and making various collateral arrangements. By requesting 
electronic guarantees (e-LG), storing procurement price information with blockchain 
technology, and using microservice technology to enable the service system continuously
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operation, including improving the system to be compatible with various types of devices. The 
innovation development of the Comptroller General's Department has been carried out in
accordance with the concept of focusing on innovation and driving the adoption of innovation in 
a systematic way. Leaders share a vision, activities are promoted, all departments are involved 
in the development and have responsible departments to be developed and further developed 
until it can be used. The operation is based on the theory of organizational effectiveness from the 
1st phase to 4th phase, which focuses on success in steps and expanding coverage respectively. In
this 5th phase will be involve improving the development to be efficient and secure, namely, the 
focus on security, data accuracy, authentication, the speed of each step of the operation and the 
performance of operation on the computers and various types of mobile devices. Finally, in the 
principle of operation, it also considers the importance of operating with transparency and being 
ready to review by society.

Keywords : Procurement, innovation, transparency
 

บทนำ 
กรมบัญชีกลาง มีภารกิจเก่ียวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดินและหนวยงานภาครัฐ ใหเปนไปโดยถูกตอง 

มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยการวางกรอบหลักเกณฑกลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการ
คำแนะนำปรึกษาดานการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ 

การดำเนินการเก่ียวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจายอยางเพียงพอ และการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร
โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลัง
ภาครัฐ การกำกับดูแลนโยบายและมาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐ ดวยพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดกำหนดให หนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ี 

และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก ตามความในพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งเปนการดำเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑมาตรฐานกลางเพ่ือใหหนวยงานของรัฐทุกแหง 
นำไปใชเปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนใหมากที่สุด เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและ เปดโอกาสใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจางที่คำนึงถึงวัตถุประสงค ของการใชงานเปนสำคัญ ซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคา
ในการใชจายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมท้ังเพ่ือให เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จาง ภาครัฐ เพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การจัดซื้อจัดจางเปนเรื่องที่สำคัญ โดยขอมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government 

Procurement System : e-GP) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการจัดซื้อจัดจางตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 

2565 พบวา หนวยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจางและทำสัญญาแลว จำนวนทั้งสิ้น 4,181,467 โครงการ ใชวงเงินงบประมาณ 

จำนวน 711,347.69 ลานบาท (รายงานภาพรวมการจัดซ้ือจัดจาง, 2565) และมีจำนวนโครงการและวงเงินการจัดซื้อจัดจางเพ่ิม
สูงข้ึนทุก ๆป พรอมกันน้ีกรมบัญชีกลางไดมีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการประกวดผลงานดานนวัตกรรม เพ่ือศึกษารูปแบบ
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เทคโนโลยีที่ทันสมัย คิดคน หาวิธีการ/รูปแบบการทำงาน ไปใชแกปญหาและนำไปปฏิบัติจริง ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ทำให
งบประมาณแผนดินไดรับประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด การปฏิรูประบบราชการที่สงผลใหการบริหารงานภาครัฐไดพัฒนาไปสู
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) หรือวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม (New Public Management: NPM) สอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 ที่เปนภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ตอบโจทยประชาชนได  (สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2565) และมุงเนนใหความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย การเชื่อมโยงขอมูลมาชวยในการบริหารงานของภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(e-GP) มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานตางๆ ผานเว็บไซต 

www.gprocurement.go.th ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (แนวทางปฏิบัติในการเช่ือมโยงขอมูลจัดซื้อจัดจางระหวางระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานภายนอก, 2565)  

ดังนั ้น กรมบัญชีกลางจึงไดพัฒนาระบบการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

Procurement: e-GP) เพื ่อเปนศูนยกลางขอมูลการจัดซื ้อจ ัดจางภาครัฐใหหนวยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ครบถวน ทั่วถึง โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมความโปรงใส สะดวก
ตอการตรวจสอบ ลดปญหาทุจริตคอรรัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยเริ่มพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ 1 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐทุกแหง 
ดำเนินการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจางสำหรับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และ ประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในระบบ e-GP ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2553 เปนตนมา ตอมากรมบัญชีกลางไดดำเนินการพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ 2 

เพ่ิมเติมจากระบบ e-GP ระยะที่ 1 โดยพัฒนาระบบใหครอบคลุมทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัด
จางทั ้งหมด 12 วิธี และมีการเชื ่อมโยงกับระบบภายนอกอื่น ๆ อาทิ เชื ่อมโยงกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ  

อิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) เปนตน โดยเริ่มใชงานระบบ e-GP ระยะที่ 2 

ต้ังแต 1 กุมภาพันธ 2555 เพ่ิมการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) และดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) ระยะที่ 3 โดยพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางใหเปน อิเล็กทรอนิกสทุก
ขั้นตอน ไดแก e-market และ e-bidding โดยปจจุบันระบบ e-GP อยูในระยะ ที่ 4 โดยไดกำหนดการซื้อหรือจาง 3 วิธี ดังน้ี            

(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในระบบ e-GP ตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติน้ี และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี หนวยงานของรัฐและ
ผูคา จะตองลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสในการเขาใชงานในระบบ e-GP เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจางโดยเริ่มตั้งแต จัดทำแผนการ
จัดซ้ือจัดจางจัดซื้อจัดจาง จัดทำสัญญา การบริหารสัญญา เปนตน รวมทั้งผูคากับภาครัฐ หากตองการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) ผูคากับภาครัฐตองดำเนินการเสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เทาน้ัน ระยะท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของระบบ e-GP 
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ภารกิจดานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีสำคัญ ประกอบดวย  

1. ดานพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  

1) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อใหเกิด  ความคลองตัวและ
สอดคลองกับโครงสรางกฎหมายของสากล  

2) จัดทำโครงการปรับปรุงการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) โดยปรับปรุงระบบ e–GP รองรับการทำงาน
แบบ Micro Service ทำใหระบบ e-GP มีความยืดหยุน และทันสมัย พัฒนาระบบ e-market และ e-bidding ใหมีความปลอดภัย
และรองรับปริมาณการเขา ใชงานไดมากย่ิงข้ึน แกปญหาขอมูลการเสนอราคารั่วไหล  

• พัฒนาระบบฉุกเฉินสำหรับผูประกอบการทีเ่สนอราคาดวยวิธี e-market และ e-bidding สำหรับชวงเวลา
ที่ระบบไมสามารถใชงานไดตามปกติ  

• นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งมีความปลอดภัยสูงในการจัดเก็บขอมูล นำมาใชในการจัดเก็บ
ขอมูลเสนอราคา e-bidding เพ่ือแกปญหาขอมูลการเสนอราคารั่วไหล  

• สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจางแบบ paperless ไดทั้งกระบวนการ โดยลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  

• ปรับปรุงระบบลงทะเบียน ใหรองรับ SME, e-KYC  

4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงขอมูลจัดซื้อจัดจางระหวางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  ดวยอิเล็กทรอนิกส 

(e-Government Procurement: e-GP) กับหนวยงานภายนอก อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการปกครอง เปนตน โดยได
นำขอมูลการจากเชื่อมโยงดังกลาวมาใชลดเอกสาร (Zero Copy) และลดขั้นตอนการทำงานในการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ 

การข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสราง และการย่ืนเสนอราคาดวยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส 

5) โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส (e-Contract) และ
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (e-signature) เพื่อใหระบบการจัดทำสัญญาและบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
หนวยงานของรัฐและเอกชน สามารถลดข้ันตอนกระบวนการจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา และสามารถติดตามตรวจสอบการ
บริหารสัญญาไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

6) โครงการพัฒนาระบบซื้อสินคาและบริการดวยอิเล็กทรอนิกส (e-shopping) เพ่ือสงเสริม สนับสนุนผูประกอบการรายยอย 

(SMEs) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีวงเงินเล็กนอยในปจจุบัน มีขั้นตอน  การดำเนินการหลายขั้นตอนและไมเปน
อิเล็กทรอนิกส  

7) โครงการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจาง และการย่ืนขอเสนอผานอิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุมทุกวิธี การจัดซื้อจัดจาง 
โดยพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางและการย่ืนขอเสนอท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสทุกข้ันตอนครอบคลุม ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจาง นอกจากวิธี 

e–bidding และ วิธี e-market เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจางใหกับหนวยงานของรัฐ และผูคากับ
ภาครัฐ เกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ  

8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการตำคำถามการจัดซื้อจัดจางแบบอัตโนมัติ (Chat BOT) โดยพัฒนาระบบ
ตอบกลับขอความอัตโนมัติ (Chat BOT) ใหกับหนวยงานของรัฐและผูคาภาครัฐโดยปญญาประดิษฐ มาชวยเก็บรวบรวมขอมูล 

และเรียนรูปญหาของหนวยงานของรัฐและผูคาภาครัฐ และสามารถนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหปญหาอุปสรรค และนำมาใช
กำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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9) โครงการพัฒนาระบบประเมินผลผูประกอบการ (Grading) โดยพัฒนาระบบเพ่ือประเมิน ประสิทธิภาพการทำงาน
ของผูประกอบการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  

10) โครงการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติและความมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจาง ของหนวยงานรัฐ
และการเสนอราคาของผูประกอบการ (Data Analytic) เพื่อสะทอนใหการดำเนินการของหนวยงาน และผูประกอบการที่มีความ
ผิดปกติ และมีความเสี่ยงในการ เพ่ือใหทราบแนวโนมการทุจริต และสามารถนำขอมูลไปสนับสนุนเพ่ือกำหนดนโยบาย มาตรการ 
ปองกันการทุจริต เกิดความคุมคา ความโปรงใส และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการจัดซื้อจัดจาง  

11) โครงการศึกษา Framework Agreement โดยพัฒนาระบบรวมศูนยกลางในการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งการคัดเลือก
ผูประกอบการเขาสูระบบการจัดซื้อจัดจาง  

12) โครงการปรับปรุงระบบท้ิงงาน โดยพัฒนาระบบใหเปนมาตรฐาน สามารถติดตามความคืบหนาได  

13) พัฒนาระบบอุทธรณ online โดยพัฒนาระบบอุทธรณ online ที่เปนมาตรฐานผูคากับภาครัฐ สามารถย่ืนอุทธรณ 

online และสามารถติดตามความคืบหนา ผลการพิจารณาการอุทธรณได ลดปริมาณเอกสาร  ลดระยะเวลาในการดำเนินการ
อุทธรณ และเพ่ิมความสะดวกตอผูย่ืนอุทธรณ รวมทั้งหนวยงานของรัฐ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  

14) พัฒนาระบบการบริหารโครงการกอสรางอิเล็กทรอนิกส โดยพัฒนาระบบใหสามารถรายงาน  ความคืบหนา
โครงการงานกอสรางงานกอสรางสามารถกำกับ ติดตาม เรงรัด การดำเนินการกอสรางตาม แผนงาน /โครงการแบบ online ได  

2. ดานการข้ึนทะเบียนและประเมินผลผูประกอบการ  
1) โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสราง  ที่มีสิทธิเปนผูย่ืน

ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ  

2) โครงการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการงานกอสราง 
3. ดานราคากลาง  

1) ปรับปรุงหลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสราง  
2) พัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลอง  กับหลักเกณฑการ

คำนวณราคากลางงานกอสรางที่ปรับปรุงใหม  

4. ดานราคาอางอิงและพัฒนาขอมูลสินคาเพื่อการจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส  

1) โครงการกำหนดหลักเกณฑราคาอางอิงพัสดุตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เพื่อกำหนดหลักเกณฑราคาอางอิงพัสดุ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำราคาอางอิงพัสดุ ใหสอดคลองกับประเภทและราคา
สินคาตามความเปนจริง  

2) โครงการปรับปรุงโครงสรางรหัสสินคาและบริการใหเหมาะสมและเปนปจจุบัน เพ่ือใหเปนมาตรฐาน สอดคลองกับ
ความตองการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐและเปนปจจุบัน  

3) โครงการปรับปรุงโครงสรางรหัสหนวยงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือให
เปนมาตรฐานเดียวกัน และตามประเภทหนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ          

พ.ศ. 2560  
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5. ดานบริการขอมูลและรายงานสารสนเทศการจัดซื้อจัดจาง  
1) โครงการศึกษาและออกแบบระบบการเผยแพรประกาศขายทอดตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส ผานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส  

2) โครงการศึกษาและออกแบบรูปแบบรายงานเพ่ือใชในการตรวจสอบการทำธุรกรรมและการเสนอ ราคาผานระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการ  

6. โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST)  

1) พัฒนาระบบ CoST ใหสามารถวิเคราะห ประมวลผล และจัดเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับการเปดเผย
ขอมูลแบบ Info Graphic เพ่ือใหประชาชนหรือหนวยงานที่ติดตามขอมูลโครงการ CoST สามารถเขาใจไดงาย และทำใหขอมูล
มีความนาสนใจ  

2) ขยายการดำเนินงานใหครอบคลุมโครงการกอสรางมากข้ึน  

7. โครงการจัดทำขอตกลงคุณธรรม (Integrity pact)  

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการขอตกลงคุณธรรม โดยนำเอาระบบสารสนเทศมาใชบริหาร จัดการขอมูลที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

2) จัดฝกอบรมใหแกผูสังเกตการณใหมีความรูความเขาเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของผูสังเกตการณ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี ประสิทธิภาพ  

8. งานเจรจาการคาเสรี  
1) ดำเนินการการเจรจาความตกลงการคาเสรี เรื่อง การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ไดแก - ตามความตกลงเพ่ือจัดต้ังเขตการคา

เสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด (Agreement Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area: 

AANZFTA) - ความตกลงที่ครอบคลุมและกาวหนาสำหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership : CPTPP) - ความตกลงการคาเสรีระหวางไทย - สหภาพยุโรป - ความตกลงการคาเสรี
อาเซียน - แคนาดา - ความตกลงการคาเสรีระหวางไทย - สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade Association : EFTA)  

2) ประสานงานและดำเนินงานโครงการตามความรวมมือของสหภาพยุโรป ASEAN Regional Integration Support 

from the EU Plus - Thailand Trade - Related Assistance (ARISE Plus Thailand) 

3) ประสานงานและรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ เชน United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

และ U.S. Trade and Development Agency (USTDA) ในการสนับสนุนใหความชวยเหลือ การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐของประเทศไทย (รายงานประจำปกรมบัญชีกลาง, 2564) 

กรมบัญชีกลางไดสงเสริมใหบุคลากรมีความรูดานนวัตกรรม และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี สงผลใหเกิดโอกาส
ในการพัฒนานวัตกรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติเชิงบูรณาการในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน โดยมี
กิจกรรมการสงเขาประกวดแขงขันนวัตกรรมในระดับกรมบัญชีกลางและระดับกระทรวงการคลัง กองระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐและราคากลาง สงผลงานเขาประกวดโครงการ “เพชรวายุภักษครั้งที่ 8” ผสานเทคโนโลยีและพลังทางความคิดสูยุคใหม
แหงนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ ประจำป พ.ศ.2564 โดยผลงานที่ไดรับรางวัลไดนำแนวคิดมาพัฒนาตอยอดใชใน
การปฏิบัติงานจริง ไดแก ผลงานดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลงานนวัตกรรมของกองระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง 
หนวยงาน ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 

ระดับกรม 

 

 

 

การขยายผลตอยอดนวัตกรรม e-GP Blockchain (การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจางดวย
เทคโนโลยี Blockchain) 

กระบวนการทำงานใหม Procurement Single Window (การบูรณาการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงจัดซื้อจัดจางแบบครบวงจร) 

สำนัก/กองหรือ
เทียบเทา 

การขยายผลตอยอดนวัตกรรม การพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนผูประกอบงานกอสรางดวย
อิเล็กทรอนิกส 

สำนัก/กองหรือ
เทียบเทา 

การขยายผลตอยอดนวัตกรรม AI & Big Data for Public Procurement (การวิเคราะห
ประสิทธิภาพและความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจาง) 

คณะบุคคล แนวคิดผลิตภัณฑหรือ 

บริการใหม 

ระบบราคาอางองิอัจฉริยะ AI (Artificial Intelligence – Reference 

Price System) 

ที่มา : รวบรวมขอมูลจากโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งที่ 8 ประจำป 2564 (ออนไลน)

https://www.mof.go.th/th/view/file/9101ee9065dfbc04a4f2bd562592fb478b515a4ed029a409da 

 
ภาพที่ 1 ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะที่ 1 – ระยะที่ 5 

ที่มา : ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 5 สำหรับผูคากับภาครัฐ 2565, น. 4. 

 จากภาพที่ 1 แสดงภาพรวมระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เปรียบเสมือนระบบการจัดซื้อ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เปนรูปบาน ภายนอกมีผูที่เก่ียวของกับระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(e-GP) หรือ ระบบ e-GP ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ ผูสนใจทั่วไป หนวยงานตรวจสอบ ผูประกอบการซึ่งเปนผูคากับภาครัฐ 

หมายรวมถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคมและมูลนิธิ หรืออื่นๆที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ภายในประกอบดวยระบบยอย ๆ 

ซึ่งแสดงสัญลักษณเปนแถบสี แถบสีเขียวคือระบบปจจุบัน แถบสีน้ำเงินระยะที่ 5 และแถบสีสมคือโครงการอนาคต มีรายละเอียดของ
ระบบยอย ดังตอไปน้ี 
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 1. ระบบงานที่ใชในปจจุบันแถบสีเขียว หนาเว็บไซตระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะปรากฎเรื่องการเปดขอมูล ประกาศ
จัดซื้อจัดจาง หนังสือเวียนตาง ๆในสวนการทำงานของหนวยงานของรัฐ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง การปฏิบัติงานดวยวิธี
เฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีจางที่ปรึกษา จางออกแบบ รวมถึงสัญญาและการบริหารสัญญา  

1) สวนผูดูแลระบบ e-GP จะมีการเชื ่อมโยงขอมูลหลักตางๆ รวมถึงมีเครื่องมือสื่อสารทางออนไลนที่
ใหบริการกับหนวยงานภายนอก ติดตอและสอบถามปญหาการจัดซื้อจัดจางได เชน Live Chat การแจงปญหาผานระบบ IR Online  

2) สวนการเชื่อมโยงขอมูลภายนอกกับหนวยงานปจจุบัน จะมีเรื่องการซื้อซองประกวดราคา การชำระคาสินคา
และบริการขามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) การเชื่อมโยงขอมูลผาน Web Services ของหนวยงานเชน หนวยงานที่มี
ระบบงานของตนเอง สามารถมาเชื่อมโยงกับระบบ e-GP ไดโดยการผาน Web services สวน RSS (Really Simple Syndication) 

หนวยงานที่จัดทำประกาศในระบบ e-GP แลว สามารถที่จะสงผานขอมูลโดยอัตโนมัติมาที่หนาจอของหนวยงานตนเองได รวมถึงสง
ขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของเพ่ือเอาไปเผยแพร เพ่ือทำเปนขอมูลที่เปดเผยได (Open Data) 

 2. ระบบงานที่พัฒนาเพิ่มเติมในระยะที่ 5 แถบสีน้ำเงิน ระบบการลงทะเบียนที่มีการพัฒนาขึ้นใหม การขึ้นทะเบียน
เปนผูประกอบการมีการปรับปรุงจากเดิมเล็กนอย ระบบ e-market e-bidding ที่มีการพัฒนาข้ึนใหมรวมถึง เพ่ิมรายงานการทํา
ธุรกรรมของผูคากับภาครัฐ เพ่ิมเติมการนําเสนอในรูปแบบ Visualization เพ่ือใหนาสนใจและเขาใจงาย 

1) การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่นเพิ่มเติมขึ้น เชนในเรื่อง e-KYC การพิสูจนการยืนยันตัวตน การนำ
เทคโนโลยีบล็อกเชน มาใชเพ่ือเก็บขอมูลสำคัญ งบประมาณและการเบิกจายจะเช่ือมโยงกับระบบ GFMIS โครงการ Zero Copy 

จะเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการปกครอง กรมขนสงทางบก กรมบังคับคดี กรมเจาทา  
ดึงขอมูลท่ีเกี่ยวของเขาระบบไดอัตโนมัติ ลดเอกสาร ลดข้ันตอนการทำงาน  

 3. โครงการอนาคต จะมีระบบใหมเพิ ่มเติม เชน  e-contract เปนการบริหารสัญญา อนาคตจะพัฒนาให เปน
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ การพัฒนาวิธีการจัดหาดวย e-shopping การย่ืนขอเสนอออนไลนเดิมจะมีเฉพาะวิธี e-market และ
วิธี e-bidding อนาคตจะรองรับถึงวิธีการพัฒนาอ่ืนๆดวย ในสวนการทิ้งงานจะทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การบริหารโครงการ
งานกอสรางจะมีการรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ในสวนเก่ียวของกับงานกอสราง เพ่ือจะเอามาใชประเมินผลผูประกอบการ  

งานกอสรางตอไป มีการจัดทำการประเมินผูประกอบการ Grading จะมีราคากลางอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง การ
อุทธรณจะพัฒนาใหเปนรูปแบบออนไลน ใหผูคาสามารถอุทธรณผานออนไลนได หนวยงานแจงผลตอบกลับมาทางระบบได ใน
สวนราคาอางอิงพัสดุ ในสวนของ Chatbot ที่จะทำเพ่ิมเติมจาก Live Chat ในปจจุบัน 

1) การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานของรัฐที่ดูแลกำกับพัสดุของรัฐ ที่รัฐตองการสงเสริม สนับสนุน เชน สวน
ของสินคาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) สินคา Made in Thailand (MIT) สินคานวัตกรรม เปนตน  

วัตถุประสงค e-GP ระยะที่ 5 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ e-GP รองรับปริมาณการใชงานที่มากข้ึน และรองรับเทคโนโลยีในปจจุบัน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบ e-GP ใหมีความปลอดภัยมากข้ึน 

3. เพ่ือปรับปรุงระบบ e-GP ให รองรับข้ันตอนที่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กฎกระทรวง และหลักเกณฑตาง ๆ   

4.เพื่อพัฒนาระบบ e-GP ให รองรับเทคโนโลยี Cloud และรองรับการทำงาน แบบ Micro-Service ให ระบบ e-GP  

มีความคลองตัว 
5. เพ่ือสรางความคลองตัวและเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ระบบ e-GP ในระยะยาว  
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กรมบัญชีกลางไดคำนึงถึงความปลอดภัยของขอมูล และพยายามหาวิธีในการพัฒนาเพื่อใหเกิดความมั่นใจมากยิ่งข้ึน 

โดยระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะที่ 5 กรมบัญชีกลางเลือกใชเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)        

มาใช สอดคลองกับงานวิจัยของดุษฎี จินตวิริยะ (2562) พบวาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน
ในกระบวน การจัดซื้อจัดจาง คือตองอาศัยปจจัยภายนอกท่ีสำคัญเปนตัวชวยผลักดันทำใหเทคโนโลยีบล็อกเชน นั้นมีความ
นาสนใจและทำใหเกิด Business Use Case ซึ่งจะสงผลใหเกิดการศึกษาและการ เรียนรูที่จะนำมาตอยอดใหเกิดข้ึนจริง รวมไป
ถึงประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนน้ัน สงผล ตอความต้ังใจท่ีจะใชเทคโนโลยีบล็อกเชนกับระบบใหมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ซึ่งผูบริหารมีความเห็นวา บล็อกเชน (Blockchain) เปนเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุดนำมาเก็บขอมูลที่สำคัญ ขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางที่สำคัญที่สุดคือ “ขอมูลการเสนอราคา” ระบบงานเฉพาะท่ีเกี่ยวกับผูคากับภาครัฐ ทีม่ีการพัฒนาใหม/ปรับปรุงใน
ระยะท่ี 5 คือ การลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ(รูปแบบใหม) ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และการย่ืนขอหนังสือ 

ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส (e-LG) รูปแบบใหม  

 การเก็บขอมูลจะไมมีการเก็บขอมูลในรูปแบบเดิม แตจะโอนยายขอมูลทุกอยางไปอยูในระบบ Blockchain การ
ควบคุมการเขาถึงจะถูกควบคุมดวยระบบ Smart Contract ซึ่งเปนข้ันตอนหน่ึงในเรื่องการทำ Blockchain กระบวนการจัดทำ
ทั้งหมดเพื่อใหเกิดความมั่นใจ ขอมูลที่ผูเสนอราคามาจะถูกจัดเก็บดวยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด คือระบบ Blockchain เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจไดวาการเก็บขอมูลจะไมเกิดการรั่วไหลของขอมูล ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะที่ 
5 การเสนอราคา ดวยวิธี e-bidding ทุกโครงการ ไมไดเก็บในรูปแบบเดิมแลว แตเก็บใน Blockchain และไดนำมาใชใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง เชน การยืนยันตัวบุคคลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (e-KYC) เพ่ือชวยลดภาระของผูประกอบการใน
การเดินทางมาติดตอกับหนวยงาน การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เขามาชวยในกระบวนการจัดซื้อจัดจางดวย เชน 

การทำเรื่องหลักประกันตางๆ โดยขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส (e-LG) ผานเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เรื่องการ
จัดเก็บขอมูลราคาการจัดซื ้อจัดจางดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) อีกสวนคือเรื่องการนำ Microservice ซึ่งเปน
เทคโนโลยีที่ชวยบริหารตัวระบบไดดียิ่งขึ้น เพื่อใหระบบสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง  ถึงแมวาระบบสวนอื่นมีขอขัดของ 
ระบบจะมีการเพ่ิมขยายไดตามปริมาณผูใช  

นอกจากการนำเทคโนโลยีมาใชแลว กรมบัญชีกลางยังไดมีการปรับกระบวนการทำงานอ่ืนๆ เชน การเสนอราคามีการ
นำเอาขั้นตอนตางๆ ที่คิดวาจะสงเสริมใหเกิดความโปรงใสมากขึ้น เชนการนำระบบการวิจารณออนไลน โดยการปรับระบบ
กระบวนการในการสอบถาม ใหทำผานระบบอิเล็กทรอนิกสได มีระบบงานที่พัฒนาใหมรองรับการทำงานของอุปกรณตางๆเชน 

คอมพิวเตอร , Notebook, Tablet, โทรศัพทมือถือ ระบบปฏิบัติการ(OS) ถาเปนคอมพิวเตอร , Notebook ระบบปฏิบัตกิาร 
เปน Window และ MacOS ถาเปน Tablet, โทรศัพทมือถือเปน iOS และ Android , Browser เชน Chrome, Microsoft 

Edge, Firefox, Safari ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

รูปแบบกระบวนการใหมในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  ู
ระบบลงทะเบียน (Registration System) รูปแบบใหม 

1. พัฒนาระบบการลงทะเบียนใหครอบคลุมทุกบทบาทผูใชงาน และครอบคลุมทุกกระบวนการ 
1.1 ลงทะเบียนหนวยงานของรัฐ เพิ่มบทบาทของผูลงทะเบียน เชน Admin ของหนวยงาน ผูลงนามในระบบ 

(กรณี paperless)  

• รองรับ 1 คน หลายบทบาท เชน เปนหัวหนาเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ี Cost เปนตน 

   • รองรับ 1 คน หลายหนวยงาน (1 user) เชน เปนเจาหนาที่พัสดุของ อบต. และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน 
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  1.2 ลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ 

   • รองรับ 1 user หลายรานคา 
2. ปรับกระบวนการลงทะเบียนและอนุมัติการลงทะเบียน ใหงายข้ึน สะดวก รวดเร็ว ไมตองสงเอกสาร 
3. เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นเพื่อลดเอกสาร และลดการตรวจสอบ เชน ตรวจสอบสำเนาบัตรประชาชนจากกรมการ

ปกครอง ดึงขอมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา (สำหรับลงทะเบียนผูคา) หรือเรียกวาโครงการ Zero copy 

4. รองรับการพิสูจนตัวตนและยืนยันตัวตนที่เหมาะสมกับการใหบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (ตามพรบ.การบริหารงาน
และการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562) การพิสูจนตัวตน (KYC) หรือ Know Your Customer คือ กระบวนการในการ
ทำความรูจักผูใชงาน ที่สามารถระบุตัวตน และพิสูจนตัวตนไดอยางถูกตอง (Identification and Verification) เพ่ือการยืนยันตัวตน
ของผูใชงานสรางความปลอดภัยของ เจาของขอมูล รวมถึงการแอบอางตัวตน e-KYC (Electronic Know Your Customer) คือ 

อีกหนึ่งรูปแบบในการพิสูจนตัวตนทางอิเล็กทรอนิกสหรือการทำความรูจักกับผูใชงานผานทางอิเล็กทรอนิกสในการระบุตัวตน 

และยืนยันตัวตนท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึนแทนการทำ KYC รูปแบบเดิม 

 

 
ภาพที่ 2 การพิสูจนตัวตนบุคคล (Electronic Know Your Customer : KYC) 

ที่มา : ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 5 สำหรับผูคากับภาครัฐ 2565, น. 10. 

 การยืนยันตัวตน (Authentication) เปนกระบวนการที่ใช ในการตรวจสอบผูมีสิทธ์ิเขาใชงานหรือทำธุรกรรมท่ีบุคคล
น้ันเปนเจาของจริง การยืนยันตัวตน 2 ข้ันตอน (2FA) เปนกระบวนการตรวจสอบผูเขาใชงาน โดยเอาสิ่งที่เจาของรู (Something 

you know) หรือสิ ่งที ่เจาของมี(Something You Have) หรือสิ่งที่เจาของเปน (Something You Are) มาใชรวมกันยืนยัน
ตัวตน โดยมี จุดประสงคเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการทำธุรกรรม เชน หากมีผูประสงครายลวงรูรหัสผาน แตจะไมสามารถทำ
ธุรกรรมได หากไมม ีOTP เปนตน 

 
รูปภาพที่ 3 ข้ันตอนการเขายืนยันตัวตน 

ที่มา : ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 5 สำหรับผูคากับภาครัฐ 2565, น. 12. 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ (รูปแบบใหม) 

 การลงทะเบียนในรูปแบบเดิม ผูประกอบการที่เปนผูคากับภาครัฐจะเดินทางไปย่ืนเอกสารสำนักงานคลังจังหวัด หรือ
กรมบัญชีกลางตามท่ีสถานประกอบการท่ีอยูในทองที่ และรอการอนุมัติเพ่ือเปนผูคากับภาครัฐ  

 สำหรับการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ระยะที่ 5 ไมตองสงเอกสารการลงทะเบียนให
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด  

 
ภาพที่ 4 ข้ันตอนการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ (รูปแบบใหม) 

ที่มา : ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 5 สำหรับผูคากับภาครัฐ 2565, น. 13. 

ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e -bidding) และการย่ืนขอหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส (e -LG) รูปแบบใหม 

ระบบ e-bidding ใหม เพ่ือแกปญหาระบบเดิม และพัฒนาใหดีข้ึน ดังน้ี 

 1. ความเสี่ยงในการรั่วไหลของขอมูลของผูซื้อเอกสาร/ ผูดาวนโหลดเอกสาร เน่ืองจากผูคาตอง log in เขาสูระบบ e-GP 

เพ่ือทําการซื้อเอกสาร และ/ หรือ ดาวนโหลดเอกสาร ทําใหในระบบมีการเก็บขอมูลผูซื้อเอกสาร/ ผูดาวนโหลดเอกสารดังกลาว  
 2. ความเสี่ยงในการรั่วไหลของขอมูลราคา เน่ืองจากระยะเวลาการย่ืนเสนอราคา มากเกินไป (ต้ังแต 8.30 – 16.30 น.)  

 3. ระบบขัดของ เน่ืองจากปริมาณ การเขาใชงานมาก หรือ ระบบงานอื่นขัดของ ทำใหทั้งระบบไมสามารถใชงานได 

 4. กระบวนการไมครบถวนตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และยังไมเปนอิเล็กทรอนิกส ทุกขั้นตอน เชน การจัดทําราง
ขอบเขตของงาน และราคากลาง การวิจารณรางประกาศและรางเอกสาร e-bidding (ถามี) 
พัฒนาระบบ e-bidding ใหม 

 1. พัฒนาระบบในรูปแบบ Microservice เพ่ือให ระบบสามารถใหบริการ ไดอยางตอเน่ืองแม ระบบงานสวนอ่ืนมีขอขัดของ 
 2. กำหนดระบบเสนอราคาเปน ระบบฉุกเฉิน หากระบบ e-Market /e-bidding ไมสามารถใชงานได ตองเสนอราคาไดทันที 
 3. ข้ันตอนครบถวน ตามกฎหมายระเบียบทีเ่ก่ียวของ 
 4. ปรับปรุงกระบวนการ เสนอราคา และลดระยะเวลาการเสนอราคา เพ่ือลดความเสี่ยงในการรั้วไหลของขอมูล  

 5. เพิ ่มระบบความปลอดภัย ในการยื ่นขอเสนอ เชน ตัดการเขาสูเว็บไซตกรณีมีการพยายามล็อคอินเขาสูระบบ 

หลายครั้ง เปนตน  

 6. สามารถลงนามในเอกสาร โดยใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) เพ่ือให เปน paperless ทั้งกระบวนการ 

 7. รองรับกรณีเกิดปญหา ขอขัดของทางเทคนิค ทำใหผูคาไมสามารถเสนอราคาได  

 8. ปรับปรุงการเก็บ log ข้ันตอนการทำงานที่สำคัญ อยางละเอียด  
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 9. นำเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งมีความปลอดภัยของขอมูลมาใชในการเก็บขอมูลที่สำคัญ  

 10. เชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือลดเอกสารและ ลดข้ันตอนการทำงาน 

ขั้นตอนการวิจารณรางประกาศและรางเอกสาร e-bidding (กรณีหนวยงานของรัฐกำหนดใหรับฟงความคิดเห็น) 

 ระบบเดิม ผูประกอบการแสดงความคิดเห็นตอรางประกาศและรางเอกสาร e-bidding ไปยังหนวยงานของรัฐท่ีจัดซื้อจัด
จางโดยตรง โดยเปดเผยตัว ** เฉพาะหนังสือเทาน้ัน **  

 หัวหนาเจาหนาท่ีแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบ ** เปนหนังสือ ** 

 ระบบใหม ผูประกอบการสามารถแสดง ความคิดเห็นตอรางประกาศ และรางเอกสาร e-bidding ไปยังหนวยงานของ
รัฐที่จัดซื้อจัดจางโดยตรง โดยเปดเผยตัว ** ผานทางระบบ e-GP **  

  หัวหนาเจาหนาท่ีแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบ ** ผานทางระบบ e-GP ** ซึ่งผูประกอบการจะไดรับแจงผานทาง
ระบบ e-GP และทาง e-mail 

ตารางที่ 1 สรุปการเปรียบเทียบกระบวนการเดิมและกระบวนการที่ปรับปรุงใหม วิธีเสนอราคา e-bidding 

กระบวนการ กระบวนการเดิม กระบวนการที่ปรับปรุง ขอดี 

1. การวิจารณรางประกาศ
และรางเอกสาร e-bidding 

(ถามี) 

ผูคา แสดงความคิดเห็น 

โดยสงหนังสือไปยัง 
หนวยงานเทาน้ัน 

แสดงความคิดเห็น 

โดยสงผานระบบ e-GP 

เทาน้ัน 

สงเสริมใหผูประกอบการ
แสดงความคิดเห็น  

สรางความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจางมากข้ึน 

2. การขอรับ/ซื้อเอกสาร ผูคาที่สนใจเขาย่ืนเสนอราคา 
ตอง log in เขาสูระบบ e-

GP เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร 
(กรณี หนวยงานแจกจาย
เอกสาร) หรือ ชำระเงินคา
เอกสาร (กรณีหนวยงาน
จำหนายเอกสาร) 

1.1 ผูคาสามารถดาวนโหลด 

เอกสาร e-bidding ไดที่
หนา เว็บไซตทันทีหลังจาก
หนวยงานประกาศเชิญชวน 

โดยผูคาไมตอง log in  

เขาสูระบบ e-GP  

1.2 ไมมกีารจำหนายเอกสาร 

• เพ่ิมการแขงขัน เน่ืองจาก
ผูคาทุกรายสามารถดาวน 

โหลด เอกสารได  

• ระบบ e-GP ไมมีขอมูล 

รายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสาร 
ลดความเสี่ยงในการรั่วไหล
ของขอมูลผูขอรับ/ซื้อ
เอกสาร 

3. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

(ถามี) 
ผูคาสอบถามผานทาง  
e-mail เทาน้ัน 

สอบถามผานทางระบบ  

e-GP เทาน้ัน 

เพ่ิมชองทางการบริการ 

4. การย่ืนขอหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส  

(e-LG) 

จัดเก็บขอมูล e-LG 

บนระบบ e- GP 

ข้ันตอนการย่ืนขอเหมือนเดิม 

แตจัดเก็บขอมูล e-LG บน
ระบบ Blockchain โดยไมมี
มีการจัดเก็บขอมูลบนระบบ 

e-GP ทําใหไมเห็นขอมูล
จนกวาจะถึงวันเสนอราคา 

ชวยใหเกิดการแขงขัน 

ที่เปนธรรม 
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5. การจัดเตรียมเอกสาร 

 

 

 

 

กระบวนการ 

ผูคาตอง log in เขาสูระบบ 

e-GP เพ่ือจัดเตรียมเอกสาร
และย่ืนขอ e-LG ไดกอนวัน
ย่ืนเสนอราคา 
 

กระบวนการเดิม 

ผูคาสามารถเขามา
ดำเนินการ จัดเตรียม
เอกสารการเสนอราคา และ
สามารถย่ืนขอ e – LG  

ในระบบ  

กระบวนการที่ปรับปรุง 

• ระบบ e-GP ไมมีขอมูล
รายชื่อผูสนใจย่ืนขอเสนอ 

ลดความเสี่ยงในการรั่วไหล
ของขอมูลผูสนใจย่ืนขอเสนอ 

 

ขอดี 

  e – GP ไวกอนได (โดยระบบ
จะไมเก็บของผูคาไว) 

 

6. การย่ืนเสนอราคา กำหนดการย่ืนเอกสาร และ 

ย่ืนเสนอราคา ในวันทำการ
ถัดจากวันสิ้นสุดการประกาศ
เชิญชวนโดยใหเสนอราคา
ภายในเวลา 8.30 - 16.30 น. 

กำหนดย่ืนเอกสารและเสนอ
ราคา ในวันทำการถัดจากวัน
สิ้นสุดการ ประกาศเชิญชวน 

โดยให หนวยงานของรัฐ
กำหนดชวงเวลา ใดเวลาหน่ึง
ในการเสนอราคา ซึ่งมี 2 

ชวง คือ 09.00 - 12.00 น. 

หรือ 13.00 - 16.00 น. 

ลดระยะเวลาการย่ืนขอเสนอ
เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
รั่วไหลของขอมูลเสนอราคา 

ระบบ Admin รองรับกรณีเกิดปญหาที่ผูคาไมสามารถเสนอราคาได 

กรณีผูคาไมสามารถแนบไฟลเอกสารได  

 1. ผูคาแจงปญหาผานปญหาผาน IR Online โดยระบุเลขท่ีโครงการ และ สงไฟล เอกสารที่มีปญหา 
 2. Admin จะทำการปลดล็อค เงื่อนไขใหผูคาเสนอราคาได 

กรณีผูคาไมสามารถไมสามารถเสนอราคาได เนื่องจากไมสามารถดึงขอมูล e-LG ที่ธนาคารอนุมัติแลวมาแนบในขั้นตอนการ
เสนอราคาได  

 1. ผูคาแจงปญหาผาน IR Online โดยระบุ Request No.  

 2. Admin จะทำการปลดล็อค เงื่อนไขใหผูคาเสนอราคาได 

กรณีตองขยายระยะเวลาการเสนอราคา มีระบบสำหรับ Admin สามารถคลิกขยายระยะเวลาไดทันท ี

ระบบรายงาน (Report)เพ่ิมรายงาน การทําธุรกรรมของผูคากับภาครัฐ เพ่ิมเติมการนําเสนอในรูปแบบ Visualization 

เพ่ือใหนาสนใจและเขาใจงาย 
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ตารางเวลาการใชงานระบบใหม 

 
ภาพที่ 5 ตารางเวลาการใชระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะที่ 5 

ที่มา : ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 5 สำหรับผูคากับภาครัฐ 2565, น. 88. 

 

แนวคิดนวัตกรรม 

 นวัตกรรม (Innovation) ตามคํานิยามของกรมบัญชีกลาง หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไม
เคยมีใชมากอนในองคกร หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดีย่ิงข้ึน เมื่อนํานวัตกรรม
มาใชจะชวยใหการทํางานน้ันไดผลดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัด 

เวลาและแรงงานไดดวย (กรมบัญชีกลาง, 2565) 

 Meriem-Webster (2021) นวัตกรรมตางๆ ที่มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนมากมายในปจจุบัน ถือเปนเครื่องมือของเศรษฐกิจบน
รากฐานของความรูที่สำคัญ โดยตัวนวัตกรรมนั้นตองเปนแนวคิด วิธีการหรืออุปกรณแบบใหม ซึ่งตองสามารถอางอิงถึงสิ่งใหมๆ 

หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตัวผลิตภัณฑ ความคิดหรือขอบเขตของสิ่งเดิมที่มีอยู ดังน้ันนวัตกรรมจะครอบคลุมองคประกอบ
ทีส่ำคัญ 3 ประการ คือความใหม (Newness) การสรางสรรค (Creativity) และประโยชนหรือคุณคา (Benefits Value)  

ปญฐิตา ศรีนิติวรวงศ และอรพรรณ คงมาลัย (2563) ไดใหความเห็นวาในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให
ประสบความสำเร็จน้ัน การถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ถือเปนปจจัยที่สำคัญในการนำเสนอเทคโนโลยีใหกับ
คนในประเทศใชและสงผลประโยชนตอเศรษฐกิจมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการถายทอดเทคโนโลยีน้ันนโยบาย
ภาครัฐถือเปนปจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนใหเกิดการนำความรูไปใชตอ  

ดังนั้นกรมบัญชีกลางจำเปนตองมีการวางแผนการถายทอดความรูและนวัตกรรมรวมถึงวิธีใชงานระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีความรูและความเขาใจมากข้ึน  

แนวคิดการนำนวัตกรรมมาใชในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
 การจัดซื้อจัดจางถือเปนภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง ซึ่งไดมีการพัฒนาเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง และเปนวิธกีาร

จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสทุกข้ันตอน แตพบปญหา กระบวนการขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อและหนังสือค้ำประกัน ยังไม
รองรับการดำเนินการบนระบบ e-GP กรมบัญชีกลางมีฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจำนวนมากแตประสบปญหาการ
นำมาใชประโยชน การพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนใหสามารถขอย่ืนการข้ึนทะเบียนไดตลอดเวลา การนำแนวคิดของ National 

Window หรือ NSW ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลที่เชื่อมขอมูลของหนวยงานตางๆ เขาดวยกัน ประยุกตใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสรางใหเกิดการทำงานแบบ one stop service ลดภาระท่ีตองมีการติดตอกับหนวยงานราชการ และ
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ลดความซ้ำซอนของการทำงาน จึงเปนที่มาของนวัตกรรมและแนวคิดที่จะปรับปรุงข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและ
อำนวยความสะดวกมากข้ึน จึงไดมีการปรับปรุงข้ันตอนการทำงานใหม การนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกตใชกับระบบ 

e-GP มีการปรับปรุงการทำธุรกรรมตั้งแต ขอหนังสือรัรองวงเงินสินเชื่อและการขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส จนถึงการ
อนุมัติหนังสือรับรองฯใหสามารถทำงานไดโดยอัตโนมัติ (ผลงานรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งที่ 8, 2564) นวัตกรรมที่นำมาใช
ปรับปรุงในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไดแก 

 เทคโนโลยี Blockchain เปนเทคโนโลยีที ่สนับสนุนการแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวางหนวยงานหรือทำธุรกรรมผาน
อิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการทำธุรกรรมดังกลาวสามารถทำไดโดยไมจำเปนตองผานตัวกลาง มีความ
ปลอดภัยสูง สามารถใหบริการแกผูประกอบการตลอดเวลา และสามารถเปนมาตรฐานกลาง ของการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
เอกสารในการทำธุรกรรมไดมีประสิทธิภาพ จากคุณสมบัติดังกลาว  เมื่อนำมาปรับใชกับกระบวนการขอหนังสือรับรองวงเงิน
สินเช่ือและหนังสือค้ำประกันฯ ทำใหกรมบัญชีกลางสามารถกำหนดมาตรฐานในการออกหนังสือรับรองฯ ใหกับธนาคารได ลด
ภาระตนทุนผูประกอบการ ภาระในการตรวจสอบเอกสารของหนวยงานเจาของโครงการและกรมบัญชีกลาง ทำใหกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางรวดเร็วข้ึน 

Blockchain ประกอบดวย 4 สวนหลักสำคัญ คือ 

 1. กลองเก็บขอมูล หรือ Block ทำหนาท่ีกระจายไปใหทุกคนที่เกี่ยวของเก็บเอาไว โดยขอมูลเหลาน้ันไมสามารถแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงได และทุกๆ ครั้งที่มีการทำธุรกรรมใหมเกิดข้ึนจะมีการสรางกลองใหมข้ึนมา  

 2. จากน้ันจึงนำกลองมาผูกเขาดวยกัน หรือที่เรียกวา Chain โดยการผูกดวยวิธี Hash Function ซึ่งเปรียบเสมือนลายน้ิวมือ
ของไฟลที่ใชในการ Verify หรือยืนยันความถูกตองจากขอมูลที่แตละคนถือเอาไว ถือเปนตัวแทนของขอมูลตนฉบับ ซึ่งคาที่ไดจากการ 
Hash น้ีมีโอกาสที่ซ้ำกันยากมาก จึงเปนคุณสมบัติที่เชื่อมั่นไดในการนำมาใชยืนยัน (Verify) ขอมูลที่แตละบุคคลถือไว  

 3. การตกลงรวมกัน หรือ Consensus เพ่ือกำหนดขอตกลงที่ตองเห็นพองรวมกันดวยอัลกอริทึมตางๆ แลวแตการตกลง 
ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในเรื่องกฎและเครื่องมือที่ใชในเครือขายของผูใช  

 4.ขั้นตอนการตรวจสอบ หรือ Validation เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นรวมกัน ซึ่งกระบวนการตรวจสอบตองเกิดขึ้นได
อยางรวดเร็ว ดังน้ันเมื่อมีการทำธุรกรรมใดๆเกิดข้ึนจะสรางกลองใหมข้ึน จากน้ันจะเขาสูกระบวนการเชื่อมโยงกลองน้ันเขากับ
หวงโซเดิมที่ผูกรวมกัน โดยมีการยืนยันตัวเองของผูที่มีสวนเก่ียวของกับธุรกรรมน้ัน ซึ่งขอมูลธุรกรรมท่ีสรางใหมจะตองไดรับการ
เห็นชอบจากผูใชคนอื่นๆในหวงโซผานขอตกลงท่ีมีรวมกันกอนหนาน้ี และระบบจะทำการตรวจสอบ กระน้ันจึงทำใหเทคโนโลยี 

Blockchain ไดรับความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยและความถูกตองสูง  
ขอดีของ Blockchain เชน 

 1. Blockchain เปรียบเสมือนการเก็บขอมูลแบบหน่ึงซึ่งสามารถแชรไปไดเปนหวงโซ หรือ Chain โดยที่ทราบไดวาใคร
เปนเจาของของขอมูลน้ันๆ ดังน้ันเมื่อขอมูลถูกบันทึกไวใน Blockchain ไมสามารถถูกปลอมแปลงหรือถูกแกไขได และสามารถ
ติดตามลำดับการบันทึกขอมูลยอนหลังทั้งหมดไดอยางโปรงใส จึงทำใหยากตอการทุจริตเพราะขอมูล 

 2. ขอมูลที่ถูกเก็บไวในกลองที่อยูบน Blockchain จะไมถูกควบคุมโดยใครคนใดคนหนึ่ง จะถูกกระจายไปจัดเก็บบน
ฮารดแวรหลายๆเครื่อง ซึ่งเราจะเรียกฮารดแวรตละชุดน้ีวา Node เมื่อจุดใดจุดหน่ึงเล็กๆในระบบเสีย จะไมสงผลทำใหระบบทั้ง
ระบบลม 
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 3. เมื่อธุรกรรมหรือสัญญาถูกจัดเก็บในรูปของขอมูล การนำขอมูลเหลานั้นมาประมวลผลเพื่อบังคับใหทำตามสัญญา
หรือธุรกรรมตางๆเหลาน้ันก็สามารถทำไดโดยอัตโนมัติ และยังนำไปประยุกตใชรูปแบบอ่ืน เชน การแจงเตือนเมื่อสัญญากำลังจะ
หมดอายุได เปนตน และเมื่อการทำธุรกรรมหรือสัญญาเหลาน้ีไมตองมีตัวกลาง ก็จะสามารถประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายลงไป
ไดอีกมาก 

 4. รองรับการเขารหัสสำหรับขอมูลแตละชุดได ดังน้ันถึงแมขอมูลของเราจะถูกกระจายไปยัง Node อื่นๆ และอาจถูก
บางคนมองเห็น แตคนอื่นๆก็จะไมสามารถถอดรหัสขอความของเราได นอกจากตัวเราเองและผูที่เกี่ยวของกับขอมูลเหลาน้ีที่เรา
อนุญาตใหเขาถึงไดเทาน้ัน (สำนักงานสงเสริมดิจิทัล, 2565) 

แนวคิดประสิทธิภาพของนวัตกรรม (Efficiency of Innovation) 

 รังสรรค โฉมยาและสมบัติ ทายเรือคำ (2564) ไดกลาววา ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ผลของการดำเนินงาน
ที่มีวัดจากการเปรียบเทียบผลผลิตกับตนทุนตางๆ เชนพลังงาน เวลา เงินทรัพยากร สอดคลองกับ Merriam-Webster (2021) 

พบวาการพิจารณาประสิทธิผลของนวัตกรรม ซึ่งจะเปนการเปรียบเทียบสวนท่ีเปนผลสัมฤทธ์ิของนวัตกรรม (Results) ซึ่งไดแก 

ผลผลิต (Outputs) หรือผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดข้ึนกับจุดประสงคของนวัตกรรมท่ีกำหนดไว สวนการพิจารณาประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรมจะเปนการเปรียบเทียบผลผลิต (Outputs)ที่ไดกับปจจัยนำเขา (Inputs) ตางๆ วาเปนไปอยางคุมคาหรือไม สวน
วิธีการในการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมและประสิทธิภาพของนวัตกรรมจะมีวิธีการหลากหลายแลวแตผูวิจัยจะเลือกใช
ใหเหมาะกับบริบท สอดคลองกับงานวิจัยของวิษณุ กิตติพงศวรการ (2563) ที่แบงประสิทธิภาพในการทำงานออกเปน 3 ดาน 

คือ ประสิทธิภาพดานคาใชจายหรือตนทุนของการผลิต ไดแก การใชทรัพยากร คือ คน เงิน เทคโนโลยีวัสดุ ที่มีอยางประหยัด 

คุมคา ประสิทธิภาพดานกระบวนการบริหาร ไดแก การสื่อสารนโยบาย ใชเทคโนโลยีที่ สะดวกกวาเดิม และการทำงานท่ีถูกตอง
ไดมาตรฐาน และประสิทธิภาพดานผลผลิตและผลลัพธ ไดแกการทำงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชนตอ สังคม เกิดผลกำไร ทันเวลา 
จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทำงาน  

แนวคิดการตรวจสอบไดจากสังคม 

แนวคิดการตรวจสอบไดจากสังคมถูกนํามาปรับใชในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยถูกนำมาปรับใชผาน
แนวทางขอตกลงคุณธรรม ซึ่งกรมบัญชีกลางไดจัดทำโครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity pact) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
จายเงินงบประมาณ ยกระดับความโปรงใสของโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เน่ืองจากจะมีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน
และ การใชจายเงินของโครงการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐจาก ภาคประชาสังคมโดยผานผูสังเกตการณและการเปดเผยขอมูลภาครัฐ  

 การตรวจสอบไดเปนแนวคิดที่มีพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง โดยในปจจุบันแนวคิดดังกลาว มีความหมายครอบคลุมถึง 
ความรับผิดชอบ ความสามารถในการกํากับดูแล และความโปรงใส สอดคลองกับงานวิจัย ติญทรรศน ประทีปพรณรงค (2565) 

พบวา แนวทางขอตกลงคุณธรรมและบทบาทของผูสังเกตการณอิสระสรางคุณูปการสำคัญ ในการตอตานการทุจริตในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ทั้งในดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และการสรางกลไก
การตรวจสอบไดจากสังคมเพื่อปองกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย สอดคลองกับการพัฒนาโครงการความ
โปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) ใหสามารถวิเคราะห ประมวลผล และจัดเก็บ
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับการเปดเผยขอมูลแบบ Info Graphic เพ่ือใหประชาชนหรือหนวยงานที่ติดตามขอมูลโครงการ 

CoST สามารถเขาใจไดงาย และทำใหขอมูลมีความนาสนใจ  
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สรุปการนำนวัตกรรมมาใชเพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
กรมบัญชีกลาง มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแล  การใชจายเงินของแผนดิน และหนวยงานภาครัฐ ใหเปนไปโดย

ถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และตามกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตางๆ ไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการกำหนดเกณฑมาตรฐานกลางเพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกแหง 
นำไปใชเปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนใหมากที่สุด เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและ เปดโอกาสใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจางที่คำนึงถึงวัตถุประสงค ของการใชงานเปนสำคัญ  

การใชจายในการบริหารราชการของภาครัฐในแตละปมีมูลคาสูง และมีแนวโนมการจัดซื้อจัดจางเพ่ิ มสูงขึ้นทุก ๆป  

ทั้งจำนวนโครงการและวงเงิน จึงมีความสำคัญอยางย่ิงที่กรมบัญชีกลางจะตองดำเนินการควบคุมดูแลข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง  

ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย กรมบัญชีกลางจึงไดพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) เพื ่อเปนศูนยกลางขอมูลการจัดซื ้อจ ัดจางภาครัฐ 

ใหหนวยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ครบถวน  

โดยไดดำเนินการมาเปนระยะตาง ๆ โดยระยะที่ 1 ไดเริ่มดำเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2553 ที่ไดมีการดำเนินการจัดทำประกาศ
จัดซื้อจัดจางสำหรับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และ ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การ
พัฒนาในระยะท่ี 2 ไดพัฒนาเพ่ิมเติมใหครอบคลุมทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

12 วิธี และมีการเชื่อมโยงกับระบบภายนอกอื่น ๆ อาทิ เชื่อมโยงกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส  

(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) มีการเพิ่มการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Market : e - market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) ในระยะที่ 3 

ไดมีการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางใหเปน อิเล็กทรอนิกสทุกขั้นตอน ในระยะ ที่ 4 การดำเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใน
ระบบ e-GP น้ี หนวยงานของรัฐและผูคา จะตองลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสในการเขาใชงานในระบบ e-GP เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ
จัดจางโดยเริ ่มตั ้งแตการจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจาง จัดซื ้อจัดจาง จัดทำสัญญา การบริหารสัญญา รวมทั้งผูคากับภาครัฐ  
หากตองการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) ผูคากับภาครัฐ 

ตองดำเนินการเสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสเทานั้น การดำเนินการในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 เปนการมุงเนนใหระบบ
ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิผลและครอบคุลมในทุก ๆ ดานที่จำเปนกอน  ตอมาในการพัฒนาในระยะที่ 5 กรมบัญชีกลาง 
จะเปนการพัฒนาในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการยกระดับความปลอดภัยของระบบ โดยไดมีการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชน 

(Blockchain) เขามาใชงาน บล็อกเชน (Blockchain) ถือเปนเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุดนำมาใชในการเก็บขอมูลที่สำคัญ 

โดยขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่สำคัญที่สุดคือ “ขอมูลการเสนอราคา”  

 ในระยะท่ี 5 การเสนอราคาจะถูกดำเนินการดวยวิธี e-bidding และทุกโครงการการเก็บขอมูลไมไดเก็บในรูปแบบเดิม 

แลว แตเก็บใน Blockchain นอกจากนี้ยังไดนำ Blockchain มาใชในการยืนยันตัวบุคคลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (e-KYC)  

การทำเรื่องหลักประกันตาง ๆ โดยขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส (e-LG) การจัดเก็บขอมูลราคาการจัดซื้อจัดจางดวย
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และการนำเทคโนโลยี Microservice มาเปนตัวชวยบริหารตัวระบบไดดีย่ิงข้ึน เพ่ือใหระบบ
สามารถใหบริการไดอยางตอเน่ือง ถึงแมวาระบบสวนอื่นมีขอขัดของ ระบบจะมีการเพ่ิมขยายไดตามปริมาณผูใช  
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นอกจากการนำนวัตกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีมาใชงานแลว กรมบัญชีกลางไดมีการปรับกระบวนการ เชน การเสนอรา
คามีการนำเอาข้ันตอนตาง ๆ ที่คิดวาจะสงเสริมใหเกิดความโปรงใสมากข้ึน เชน การนำระบบการวิจารณออนไลน โดยการปรับ
ระบบกระบวนการในการสอบถาม ใหทำผานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดมีระบบงานที่พัฒนาใหมใหสอดคลองรองรับการทำงานของ
อุปกรณตาง ๆ ไดครอบคลุมมากย่ิงข้ึน  

ในการดำเนินการตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง จะเห็นไดวามีการนำนวัตกรรมเขามาใชงาน มีการสงเสริมอบรม 

ใหความรูและประสบการแกบุคลากรดานนวัตกรรม มีกิจกรรมการประกวดแขงขันนวัตกรรม มีการกำหนดเกณฑการแขงขัน 

โดยคำนึงถึงหลักประสิทธิภาพของโครงการน้ัน ๆ และมีการนำผลงานท่ีไดรับรางวัลไดนำแนวคิดมาพัฒนาตอยอดใชในการปฏิบัติงานจริง  
จะเห็นไดวาในการพัฒนาของกรมบัญชีกลาง ไดดำเนินการไปตามหลักการแนวคิดตางๆ เริ่มตั้งแตการใหความสำคัญ 

ในเรื่องนวัตกรรม การขับเคลื่อนการนำนวัตกรรมามาใชงานอยางเปนระบบ ผูนำมีสวนรวม มีวิสัยทัศนในการมีการสงเสริมกิจกรรม 

ทุกหนวยงานมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม และมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการนำนวัตกรรมไปพัฒนาตอยอดจนใชงานไดจริง 
การดำเนินงานยึดหลักแนวคิดทฤษฎีวาดวยประสิทธิผลในการบริหารจัดการองคกรกอน กลาวคือ การดำเนินการใน

ระยะที ่1 ถึงระยะท่ี 4 จะมุงเนนความสำเร็จเปนข้ันตอน และขยายความครอบคลุมตามลำดับ มีการมุงเนนการบรรลุเปาหมาย  

โดยอาศัยการบูรณาการทรัพยากรและความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน มีการปรับตัวและการปรับเปลี่ยนภายในองคการ
ใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายในและการรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมขององคการ โดยระหวางการดำเนินการมีการ
กำหนดเปาหมายและติดตามผลงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของหนวยงาน  

ในการดำเนินการในระยะที่ 5 จะเห็นวาเปนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ที่สอดคลอง
กับแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลาวคือ การมุงเนน ดานความปลอดภัยของขอมูล ความแมนยำถูกตองในการ
ยืนยันตัวตน และความรวดเร็วในการดำเนินงานในแตละข้ันตอน ไปจนถึงการคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใชงานกับคอมพิวเตอร 

และอุปกรณ มือถือชนิดตางๆ  

ทายที่สุด ในหลักการดำเนินการของกรมบัญชีกลาง การนำนวัตกรรมมาใชงาน ยังคงใหความสำคัญในการดำเนินงาน
ดวยหลักการความโปรงใส ใหมีการวิจารณตรวจสอบไดจากสังคม เปนประโยชนที่ผูสนใจจะไดทำความเขาใจกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางที่มีการนำเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ปรับปรุงใหกระบวนการมีความทันสมัย งายตอการใชงาน เปนแรงบันดาลใจใหเกิด
ความคิดกระบวนงานใหมหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมใหดีข้ึน แกปญหาโดยการนำแนวคิดนวัตกรรมมาใชและสงเสริม
ใหบุคลากรภายในองคกรใหความสำคัญกับนวัตกรรม นำไปสูการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาน้ีมีขอจำกัดในเรื่องขอบเขต เน่ืองจากเปนการศึกษาในกรอบเฉพาะระบบการจัดซื้อจัดจาง ระหวางผูคากับ
ภาครัฐเทานั้น ในขณะที่ระบบการจัดซื้อจัดจางในระยะที่ 5 ทั้งระบบนั้นมีระบบงานที่พัฒนาใหม ระยะที่ 5 สำหรับหนวยงาน
ของรัฐดวย ในเรื่อง การลงทะเบียน การเพ่ิมโครงการ การจัดซื้อจัดจางวิธี e-bidding วิธี e-market และการรายงาน (Report) 

ซึ่งมีคุณลักษณะหนาที่การใชงานท่ีแตกตางกันออกไป ผูอานสามารถทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวนโหลดจาก
คูมือสำหรับหนวยงานภาครัฐที่หนาเว็บไซตระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th และคนหา
ผลงานนวัตกรรมเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมไดที่หนาเว็บไซตกระทรวงการคลัง “เพชรวายุภักษครั้งที่ 8” https://mof.go.th หรือ ลิงก 

https://www.mof.go.th/th/view/file/9101ee9065dfbc04a4f2bd562592fb478b515a4ed029a409da 
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 งานชิ้นน้ีสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นีรนุช เน่ืองวัง อาจารยที่ปรึกษาหลัก ท่ีกรุณา
ใหคำแนะนำและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการศึกษา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจ ใสอยางดี ผูวิจัย
รูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดวย และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทุกทาน เพ่ือนๆรวมรุน 63/2 ทุกทานที่ใหการสนับสนุนและเปนกำลังใจ  

 และสุดทายขอขอบคุณครอบครัวของขาพเจา ที่คอยใหกำลังใจ และขอขอบคุณทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือในดาน
ตางๆ ที่มิไดกลาวนามไว ณ โอกาสน้ี 
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กลยุทธเพื่อความสำเร็จสำหรับผูประกอบการเครื่องสำอางไทยในการเขาสูตลาดประเทศ
ตะวันออกกลาง 
 

Success Strategies for Thai Cosmetic Entrepreneurs to enter the Middle East market
 

ผูเขียน    พีระสิทธ์ิ  เดชอนันตชาติ 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัครดา  เกิดประทุม 

 

บทคัดยอ 

หนึ่งในกลุมธุรกิจที่มีมูลคาสูงและมีการเติบโตอยางตอเนื่องของโลก ก็คือ กลุมธุรกิจ เครื่องสำอาง ภาพรวมของ
ธุรกิจเครื่องสำอางในตะวันออกกลาง มีการขยายตัวคอนขางสูง มูลคานำเขาสินคาเครื่องสำอางในตลาดประเทศตะวันออกกลาง 
สูงถึง 30,000 ลานบาท ตอป สงผลใหธุรกิจเครื่องสำอางมีการแขงขันสูงมาก มีการแขงขันจากกลุมตางประเทศทั่วโลก
รวมทั้งสินคาจากประเทศไทย ผลงานวิชาการน้ีมองเห็นโอกาสในของเครื่องสำอางไทยเพ่ือเขาสูตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งมี
อัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง (สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ, 2563) 

การแขงขันในกลุมประเทศตะวันออกกลาง มีความรุนแรงไมแพตลาดอื่นๆ ในโลก ทั้งดานสินคาและบริการ ดานราคา 
รวมถึงการสงเสริมการตลาดโปรโมชั่น ซึ่งผูเขียนพบวารูปแบบการตลาดในดานตางๆ จะเปนกลยุทธนำพาไปสูความสำเร็จ 

เพราะสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาปฏิสัมพันธ ระหวางการทำธุรกิจและผูใชบริการ เชน จากสภาพสังคมในปจจุบันเปน
สังคมออนไลนที่เกือบทั่วทุกพ้ืนท่ี ทั่วทุกมุมโลกเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีการเชื่อมตอสัญญาณท่ีมีความเร็วสูงเพ่ิมมากข้ึน 

ทำใหการสื่อสารของธุรกิจกับผูบริโภคเปนไปไดงายข้ึน โดยใชสื่อสังคมออนไลน ที่เปนที่นิยมในการใชการสงเสริมการตลาด 

ในรูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธของธุรกิจ เชน เว็บไซต (website) เฟซบุก (facebook) ยูทูป (Youtube) ไลน (Line) 

และ ต๊ิกตอก (Tiktok) รวมถึงการทำกลยุทธในดานอื่นๆ เชน กลยุทธการสรางเครือขาย ตัวแทนธุรกิจ หรือ กลยุทธการเขา
รวมงานแสดงสินคา (โรดโชว) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสำเร็จของผูประกอบการเครื่องสำอางไทย ในตะวันออกกลาง 
เพราะเปนตลาดท่ีเครื่องสำอางไทยมีสวนแบงในตลาดคอนขางนอยเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ เชน ตลาดอาเซียน ที่มีสัดสวน
คอนขางสูงกวา ในการสรางความรูและทัศนคติตอแบรนดเครื่องสำอาง ที่สงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค ในตลาดธุรกิจ
เครื่องสำอาง ซึ่งบทความวิชาการฉบับน้ี ผลงานวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหกลยุทธตาง ๆ ของเครื่องสำอางไทยที่
เหมาะกับตลาดตะวันออกกลาง โดยผลงานวิชาการน้ีมองวาเปนปจจัยหนึ่งในการศึกษา และมีความเห็นวาควรจะตอง
ทำการศึกษาวิจัย ถึงกลยุทธที่สงผลกระทบตอความสำเร็จของเครื่องสำอางไทย เน่ืองดวยการตัดสินใจในการเลือกเครื่องสำอาง
ไทย คงไมไดเกิดจากกลยุทธดานใดกลยุทธหน่ึงเพียงอยางเดียวเทาน้ัน โดยเฉพาะในปจจุบันพฤติกรรมการคนควาหาขอมูลกอน
ซื้อของลูกคาตางประเทศ เปลี่ยนไป ซึ่งสิ่ง เหลานี้ สงผลกระทบโดยตรงตอการ การกำหนดกลยุทธสวนผสม และการกำหนด
ตลาดเปาหมายทางการตลาดอยางชัดเจน จนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได ดังนั้นธุรกิจเครื่องสำอางไทยควรมีการปรับ          

กลยุทธ ใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันเพ่ือความสามารถ ในการแขงขันอยางตอเน่ืองในอุตสาหกรรมน้ี 

 

คำสำคัญ : กลยุทธเพื่อความสำเร็จ ; ผูประกอบการเคร่ืองสำอาง; การเขาสูประเทศตะวันออกกลาง 
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Abstract
One of the world's high value products and continuously growing business is the 

cosmetics business. Overview of Cosmetics Business in the Middle East countries has a 
relatively high growth. Import value of cosmetic products in the Middle East market is up to 
30 billion baht per year. As a result, the cosmetic business is very competitive. There is 
competition from foreign business groups around the world, including products from 
Thailand. This academic works found an opportunity for Thai cosmetics to enter the Middle 
East market which has a continuous growth rate.

Competition in the Middle East is as tought as other markets in the world in terms of 
products and services, in terms of prices, and in interms of promoting marketing promotions.
Which we found that marketing will be a strategy leading to success because it can help to 
develop interactions between business gate and service to customer for example, from the 
current social situation, it is an online society that is almost everywhere. All over the world 
access to the Internet with a high-speed connection that make it easier for businesses to 
communicate with consumers. Using social media that is popular to use in marketing to 
promote in the form of advertising public relations of the business such as website (website), 
Facebook, YouTube, Line and Tiktok. Including marketing strategies such as networking 
strategies, business representatives, or strategies for participating in trade shows (roadshows) 
with the objectives for the success of Thai Cosmetic Entrepreneurs. In the middle east in 
creating knowledge and attitude towards cosmetic brands that affect consumer confidence in 
the cosmetic market which this academic article. This academic works aims to analyze 
various strategies of Thai Cosmetic Entrepreneurs suitable for the Middle East market
because it is a market where Thai cosmetics have a relatively small market share compared 
to other markets such as the ASEAN market, which has a relatively higher market share. It
is not only one factors to study and there is the opinion that accademic studies should be 
conducted about strategies that affect the success of Thai Cosmetic Entrepreneurs. Especially 
at present, the behavior of researching information before purchasing of foreign customers 
has changed, which directly affects the success Strategy and clearly define the marketing 
target market until able to achieve the goals set. Therefore, the Thai cosmetic business should 
have a strategy adjustment to suit the current situation for the ability in the ongoing 
competition in this industry.

Keywords : success strategy; Thai Cosmetic Entrepreneurs; Enter to Middle East countries
 

1. บทนำ 
สินคาเครื่องสำอางไทย ประเภท ผลิตภัณฑบำรุงผิวและตกแตงหนา สบู แชมพู ผลิตภัณฑเพ่ืออนามัยในชองปากและ

ฟน และวัตถุดิบ เปนหนึ่งในสินคาที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคในตางประเทศ ทำใหหลายปที่ผานมามูลคาการสงออก
ขยายตัวอยางตอเน่ือง และในปจจุบัน ไทยสงออกไปยัง 18 ประเทศคูคูคา กลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคูคา
นอกอาเซียนอีก 8 ประเทศ คือ ญ่ีปุน จีน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู ชิลี และฮองกง เฉลี่ยรวมปละ 2,431 

ลานเหรียญสหรัฐ การขยายตัวเฉลี่ย 12% ตอป โดยตลาดสงออกสำคัญ ไดแก อาเซียน ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 

และลาว ญ่ีปุน ออสเตรเลีย ฮองกง และจีน สงผลใหประเทศไทยเปนประเทศสงออกเครื่องสำอางอันดับ 2 อาเซียน และอันดับ 

10 ของโลก แตถึงแมประเทศไทยจะมีการสงออกเครื่องสำอางอยูใน 10 อันดับของโลก แตสวนแบงทางการตลาดในกลุม
ประเทศตะวันออกกลางยังมีสัดสวนที่นอย ดังนั้น รัฐบาลโดยกรมสงเสริมการสงออก (Department of Export Promotion) 

หรือ DEP กรมการพัฒนาการสงออกสินคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises) หรือ 

SME จึงกำหนดนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการไทยในการขยายตลาดตางประเทศมากข้ึน 
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จากขอมูลการสงออกเครื่องอางของประเทศไทยในป 2561 ประเทศไทยมีอัตราการสงออกเครื่องสำอางประเภทสบู 

และผลิตภัณฑรักษาผิว คิดเปน มูลคา 98,482.6 ลานบาท โดยมีการขยายตัวสูงข้ึนถึงรอยละ 18.60 เมื่อเปรียบเทียบกับป 

2560 (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ สํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจสรางสรรค , 2562) แตดวยสถานการณการแพร
ระบาดของ โควิด-19 ต้ังแตตนป 2562 จนถึงกลางป 2565 ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจท่ัวโลกเกิดการชะลอตัว การสงออกสินคา
เครื่องสำอางของไทยอัตราลดลง 10% (nalisa, 2021) ดังนั้น ในสถานการณปจจุบันที่การแพรระบาดของ โควิด-19 ของ
ทุกประเทศทั่วโลกคลี่คลายลง รัฐบาลของแตละประเทศตางเรงผลักดันการสงเสริมการคาระหวางประเทศเพื่อสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศในชวงหลังวิกฤตโควิด-19 ประกอบกับสภาพสังคมในปจจุบันท่ีผูบริโภคหันมาสนใจ
เรื่องการดูแลสุขอนามัย และการรักษาผิวพรรณมากย่ิงข้ึน จึงเปนแนวโนมที่ดีของผูประกอบการเครื่องสำอางของไทยในการ
ขยาดตลาดไปยังตางประเทศไดมากข้ึน โดยการสรางจุดเดนใหเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑเครื่องสำอางดวยสวนผสมของสมุนไพรที่
ไมเปนอันตรายตอรางกาย ประกอบกับการพัฒนาสรางศักยภาพที่แข็งแกรงของผูประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
ของไทย ผนวกกับขอไดเปรียบดานภาษีภายใตประเทศคูคา เขตการคาเสรี (Free trade area, FTA) เปนกลุมประเทศที่ได
ทำขอตกลงท่ีจะทำการคาแบบเสรี โดยกำจัด การเก็บภาษีศุลกากร การจำกัดสวนแบง (โควตา) และการใหสิทธิพิเศษ กับ
สินคาสวนใหญ ที่ทำการคาขายระหวางกัน จึงถือโอกาสที่ดีที่จะทำใหมูลคาการสงออกเครื่องสำอางของไทยเพิ่มขึ้นและ
ขยายตลาดตางประเทศอีกดวย (กรมศุลกากร, 2565) 

ซึ่งเปาหมายในการขยายตลาดไปยังตางประเทศ ในมุมมองของผูศึกษาเห็นวาตลาดในกลุมประเทศตะวันออกลาง 
ซึ่งครอบคลุมพื ้นที ่ 16 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศบาหเรน อียิปต อิหราน ตุรกี อิรัก อิสราเอล จอรแดน คูเวต 

เลบานอน โอมาน กาตาร ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เยเมน ไซปรัส และดินแดน ปาเลสไตน (เวสตแบงก
และฉนวนกาซา) (th.wikipedia.org/wiki/ตะวันออกกลาง, 2565) เปนตลาดที่จะสรางโอกาสสำหรับผูประกอบการ
เครื่องสำอางไทยที่จะไดเขาไปรวมแขงขัน โดยมีจุดศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ยูเออี) 
และจากประสบการณของผูศึกษาในฐานะผูประกอบการเครื่องสำอางไทยของประเทศไทย ที่สงออกเครื่องสำอางไปยัง
ประเทศแถบตะวันออกกลาง มาเปนเวลามากกวา 20 ป พบวาสาเหตุหลักที่กลุมประเทศตะวันออกกลางเปนตลาดที่
นาสนใจก็คือ ตลาดมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑของประเทศไทย และตลาดมีคูแขงขันนอยรายเนื่องจากคูแขงขันจะสนใจ
ตลาดในประเทศแถบเอเชีย เชน ฮองกง สิงคโปร มากกวา และจากขอมูลทางเศรษฐกิจพบวาในชวงวิกฤติเศรษฐกิจโควิด-19 

สินคาหลายประเภทมีความติดขัดในการคาขายหรือสงออกระหวางประเทศ แตสินคาท่ียังคงมีความตองการของตลาดอยาง
ตอเน่ืองก็คือผลิตภัณฑในกลุม สกินแคร หรือ ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง โดยพบวาเครื่องสำอางของไทยเปนท่ีนิยมของตลาดใน
แถบประทศตะวันออกกลาง (spring news, 2565) ดังนั ้น ผูเขียนจึงมองวาดวยศักยภาพผลิตภัณฑเครื ่องสำอางของ
ประเทศไทย รวมถึงนโยบายการสงเสริมการคาและการสงออกเครื่องสำอางของไทยที่มีมาตรการที่สงเสริมและผลักดันอยาง
เขมขนและจริงจัง หากผูประกอบการมีการพัฒนากลยุทธทางธุรกิจและเพ่ิมศักยภาพในการประกอบการ ก็จะสงผลใหการ
สงออกสินคาเครื่องสำอางของนักธุรกิจไทยวามีโอกาสเขาไปแขงขันในตลาดกลุมประเทศตะวันออกกลางไดเปนอยางดี 

 

ลักษณะตลาดเคร่ืองสำอางในประเทศตะวันออกกลาง 
โดยทั่วไป ผลิตภัณฑเครื่องสำอางแบงเปน 4 ประเภทใหญๆ ตามประโยชนของการใชงาน ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ

ประเภทดูแลผิวและรางกาย หรือสกินแคร (Skin care products) ผลิตภัณฑประเภทแตงหนา หรือเมคอัพ (Make up 

products) ผลิตภัณฑประเภทดูแลผม ปาก รางกาย ชอง (Hair care ,Hygiene Products) และผลิตภัณฑประเภทน้ำหอม 
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ซึ่งประเทศตะวันออกกลางนำเขาน้ำมันหอมระเหย น้ำหอม เครื่องสำอางและเครื่องอาบน้ำตางๆ เชน สบู แชมพู 

น้ำหอมระงับกลิ่นกาย ตลาดผลิตภัณฑเครื่องสำอาง มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพที่สามารถตอบ
โจทยความตองการของลูกคาแลวแตระดับและความตองการที่แตกตางกัน สัดสวนการใชจายสินคาเครื่องสำอางของผูซื้อใน
ประเทศตะวันออกกลางมีมูลคาตอหัวประชากร ประมาณ 247 เหรียญสหรัฐฯ ตอป คาดวาจะเพ่ิม เปนมูลคา 294 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอคนในป 2563 สินคาท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ีน ไดแก น้ำหอม ผลิตภัณฑเสริมความงาม เครื่องสำอางผูชาย ผลิตภัณฑ
บำรุงผิว ยายอมผม และผลิตภัณฑบำรุงเสนผม โดยน้ำหอมและผลิตภัณฑบำรุงรักษาเสนผมมีการซื้อหาโดยทั้งชายและหญิง
เกือบเทาๆ กัน ผลิตภัณฑ บำรุงผิวรอยละ 95 ซื้อหาโดยผูหญิง ปจจุบันเครื่องสำอางผูชาย ต้ังแต ศีรษะจรดปลายเทา เชน 

สบูลางหนา ครีมโกนหนวด นำหอมดับกลิ่นกาย เปนตน มีการซื้อหามากข้ึนและ ขนาดตลาดขยายตัวข้ึนอยางมีนัยสำคัญ 

ตลาดเครื่องสำอางไทยในประเทศตะวันออกกลาง ในสวนของ Personal care เปนตลาดที่ใหญที่สุด ซึ่งมีขนาด 

US$529 ลานเหรียญ ยูเอสดอลลาร โดยในป 2022 ยอดรายไดของตลาด บิวตี้และเพอโซนัลแคร รวม US$1,154 ลาน
เหรียญสหรัฐ และมีการคาดการณการเติบโตของตลาดในชวงป 2022-2026 ซึ่งสวนแบงตลาดท่ีใหญที่สุดคือ เพอโซนัลแคร 

(สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ 2559). ซึ่งผลิตภัณฑที่นำเขาในตลาดประเทศตะวันออกกลางแบงเปน 4 กลุม คอื 

กลุมสินคาราคาแพง (Global Brand) กลุมสินคาปานกลางจำหนายในซุปเปอรมาเก็ต รานขายยา เครื่องสำอางสมุนไพร 
เครื่องสำอางประเภทสารสกัดจากธรรมชาติ และกลุมราคาถูกและไมเนนคุณภาพ ซึ่งผลิตภัณฑกลุมราคาถูกและไมเนน
คุณภาพจะเปนที่ตองการของประเทศแอฟริกา ดวยเหตุผลปจจัยทางดานราคาท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคเปนอยางมาก 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพแสดงการนำเขาเครื่องสำอางประเภทตางๆ ของกลุมประเทศตะวันออกกลาง ป 2559 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statis 

(สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ, 2563) 

 

วัตถุดิบใน 

อุตสาหกรรม 

เครื่องสำอาง 
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ผลิตภัณฑ 

ทำความ สะอาด
ฟน/ชองปาก 

7% 

น้ำมันหอม 

ระเหย 2% 

หัวน้ำหอมและ 

น้ำหอม 26% 

 

เครื่องสำอางแตงหนา
ครีมบำรุงผิว ครีมกัน 

แดด ยาทาเล็บ 

36% 

ผลิตภัณฑ 

ใชทำความ 

สะอาดรางกาย 

ปกปองกลิ่นตัว 
และครีมโกนหนวด 

11% 

ผลิตภัณฑ
บำรุงรักษา 
เสนผม 

10% 
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ภาพแสดงการนำเขาผลิตภัณฑเครื่องสำอางจากตางประเทศ ของกลุมประเทศตะวันออกกลาง มูลคา: Million $US 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics 

(สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ, 2563) 

 

โดยการสงผลิตภัณฑเครื่องสำอางและผลิตภัณฑรักษาผิวของประเทศไทยไปยังกลุมประเทศตะวันออกกลางมี
มูลคามากเปนอันดับ 13 ของสินคาที่สงออกไปประเทศกลุมประเทศตะวันออกกลาง โดยมูลคาการสงออกเครื่องสำอาง
เรียงลำดับมูลคาจากมากไปนอย ไดดังน้ี เครื่องสำอางบำรุงผิว เครื่องแตงหนา ยาสระผม ยาสีฟน สารท่ีมีกลิ่นหอม น้ำหอม 

ครีมโกนหนวด และน้ำมันหอม ระเหย โดยมีมูลคาและอัตราการขยายตัว ดังน้ี 

 
Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statis 

(สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ, 2563) 

 

     
 

ขอ้มลูสถิติการสง่ออกสินคา้เครอืง สําอางของไทยไปสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์  

ชือสินค้า ข้อมลู:ล้านเหรียญสหรฐั อตัราการขยายตวั (%) 

2561 2562 2563(ม.ค.) 2561 2562 2563(ม.ค.
) 

1 3304:   เครอืงสำอางแต่งหน้า    
และส ิงปรุงแต่ง สำหรบับำรุงรกัษาผ ิว 

14.86 14.49 1.11 20.31 -2.49 -23.98 

2 3305: ยาสระผม สงิปรุงแต่งสำหรบัใชก้บัผม 13.33 9.36 0.79 5.28 -29.76 -2.97 

3 3306:  ยาสฟัีน  

สงิปรุงแต่งทใีชเ้พอือนามยัของ 
15.83 16.12 0.47 48.0 1.81 -61.36 

4 3302:  สารทมีกีลนิหอม  

และของผสมชนิดทใีช ้
0.39 2.65 0.28 1381.58 583.91 197.77 

5 3303:  หัวนํ้าหอม และนํ้าหอม 1.51 1.22 0.2 960.13 -18.96 431.13 

6 3307:  ครมีโกนหนวด  ยาดับกลนิตวั  
สบู่/ครมี 

้

1.94 1.7 0.17 -23.08 -12.42 4.07 

7 3301:  นํ้ามัน หอมระเหย 0.72 0.56 0.01 -27.84 -22.02 -69.78 

รวม 7 รายการ 48.58 46.1 3.02 23.3 -5.1 -20.84 

อนืๆ 0 0 0 -200 -233.33 0 

มลูค่ารวม 48.58 46.1 3.02 23.3 -5.1 -20.84 
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2. แนวคิดกลยุทธเพื่อความสำเร็จสำหรับผูประกอบการเคร่ืองสำอางไทย 

กลยุทธเพื่อความสำเร็จน้ี หมายถึง แบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการ
ของกลุมเปาหมายและตลาดเปาหมาย โดยผูประกอบการจะตองจัดสรรใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ แบงใชสัดสวนตาง ๆ            

ทางการตลาดใหเหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งดำเนินงานในขั้นตอนตาง  ๆ โดยประกอบไปดวย การตัดสินใจ          

การกำหนดระดับคาใชจายการตลาด การกำหนดตำแหนงผลิตภัณฑ การกำหนดกลยุทธสวนผสม และการกำหนดตลาด
เปาหมายทางการตลาดอยางชัดเจน จนสามารถบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่ต้ังไวได 

กลยุทธเพ่ือความสำเร็จสำหรับผูประกอบการเครื่องสำอางไทย ในการเขาสูตลาดประเทศตะวันออกกลาง ควรมีกล
ยุทธที่หลากหลายและปฎิบัติไดจริง ผูเขียนมีกลยุทธที่จะนำมาแนะนำใชดังน้ี ผูเขียนไดมองเห็นจุดออนของการสงออกสินคา
เครื่องสำอางของไทย ปกติแลว SMEs ที่มีการสงออกในประเทศไทย ยังขาดกลยุทธเพ่ือการวิจัยตลอดจนความรูในการสงออก 

เพราะบางครั้งผูประกอบการมีโอกาสไป พบเจอลูกคาจะตองใชแนวคิดและกลยุทธในสงออกสินคาที่ชัดเจน เชนมี สวนประสม
การตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได
กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2565) 

โดยบทความนี้ ผูเขียนในฐานะผูมีประสบการณในการทำธุรกิจสงออกยังประเทศตะวันออกกลาง ขอนำเสนอ
แนวความคิดของกลยุทธในการสงออก 3 กลยุทธที่สำคัญประกอบดวย กลยุทธการสรางเครือขาย ตัวแทนธุรกิจ กลยุทธการ
เขารวมงานแสดงสินคา (โรดโชว) กลยุทธการตลาดออนไลน (Online Marketing)  

2.1 กลยุทธการสรางเครือขาย ตัวแทนธุรกิจ  

กลยุทธการรวมมือสรางเครือขายธุรกิจ มคีวามแตกตางกันแตละสถานการณของแตละประเทศในตะวันออกกลาง 
มีปจจัยที่จะตองคิดคำนวนแตกตางกันไป เชนบางประเทศตองการขายสินคาอยางเดียว เปนระบบการขายตอสูตลาด
โดยตรง โดยไมทำตลาด หรือประชาสัมพันธสินคาเลย กลาวคือ แคเปนรานคาสงอยางเดียว เชน ไมมีการวางแผนเขาราน
โมเดิรนเทรด อาจมีขอดีวา ไมมีตนทุนแอบแฝงเลย จึงสามารถทำราคาไดในราคาที่ต่ำกวาสินคานำเขาที่มีการบวกตนทุน
การจัดการเขาไป 

ตลอดจนวิธีการสรางความสัมพันธกับตัวแทนธุรกิจ และการทำธุรกิจรวมกัน ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหธุรกิจน้ัน 

ดำเนินการรวมกัน เพื่อประโยชนรวมกัน จะทำใหมีความสามารถสูงกวา ประสิทธิภาพสูงกวา ความคลองตัวสูงกวา และ
ความคิดริเริ่มดีกวา ที่ธุรกิจแตละแหงจะทำตามลำพัง เชน ถาผูผลิตตองการใหสินคา มีหนารานขายสินคาเปนของตัวเอง  
ซึ่งตัวแทนธุรกิจอาจจะมีหนารานซึ่งนำมาแชรในรานเดียวกันได ทำใหไมเกิดการลงทุนที่ซ้ำซอน และมีความเสี่ยงได ทำให
ธุรกิจ สามารถอยูรอดและแขงขันกับธุรกิจระดับประเทศได ทำใหทุกคนไดประโยขนของการสรางเครือขายทางธุรกิจ ลดตนทุน 

(Cost reduction) และแบงเบาภาระคาใชจาย (Share Costs) ทางการบริหาร แบงหนาท่ีกัน (Division of Competency) 

และรวมกันได "economies of management" หมายถึงการรวมเครือขาย เพ่ือลดตนทุน หรือรวมกันจาย ตนทุนทางการ
บริหาร ไดแก การจางหรือซื้อ ระบบการบริหาร ระบบการเงิน และ ระบบการตลาดรวมกัน (novabizz, 2565) เชน การแบง
หนาที่กัน ระหวางเราซึ่งเปนผูผลิตและขายไปยังตางประเทศ และมีผูรับซื้อจากปลายทางในประเทศตาง ๆ ในตะวันออกกลาง 
ซึ่งเปนผูนำเขาไปขาย ทำใหเกิดการแบงภาระหนาท่ีกันอยางชัดเจน วาใครจะเปนผูรับผิดชอบในสวนใด 

การรวมมือสรางเครือขาย อาจหมายถึง การเขามารวมมือกัน ของเครือขายมีความเอื้อประโยชนกัน ทั้งน้ีเพ่ือท่ีเรา
จะสนองตอการแกปญหาหรือการแสวงหาแนวทางที่จะเกิดประโยชนจากรวมมือกันทางธุรกิจรูปแบบของเครือขายธุรกิจที่  
เกิดข้ึนมีอยูมากมายอาจเปนรูปแบบเครือขายที่มีขอบเขตความรวมมือในวงแคบหรือกวาง ความเชื่อมโยงระหวางเครือขาย
นั้นมีหลายอยาง เชน เครือขายที่รวมตัวกันตามแนวดิ่ง (vertical networks) หมายถึง เราขายตอทอดไปยังตัวแทนและ
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ตัวแทนก็ขายไปยังตัวแทนยอยๆ อีก เครือขายที่รวมตัวกันตามแนวนอน (horizontal networks) ทำธุรกิจประเภท เดียวกัน
หรือธุรกิจคนละประเภทแตตอบสนองตอกลุมเปาหมาย เดียวกันและสามารถเอ้ือผลประโยชนตอกันได เชน เราสามารถสง
ของรวมกันในตูคอนเทนเนอรเดียวกันกับสินคาประเภทอื่นๆ ที่เปนลูกคาคนเดียวกับเราได โดยรวมมือกันสรางผลประโยชน
รวมกันกับธุรกิจใกลเคียงกัน เครือขายแบบชั่วคราว หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (business alliance) หมายถึง การทำขอตกลง
ระหวางธุรกิจ โดยปกติจะทำเพ่ือการลดตนทุน และการปรับปรุงบริการใหดีข้ึนสำหรับ เชน การเกิดการประหยัดตอขนาด 

(economies of scale) หมายถึงการที่ธุรกิจในเครือขายแบงหนาที่กันตามความชำนาญ พิเศษทำใหตางฝายสามารถผลิต
สินคาในปริมาณสูง เชนธุรกิจ การออกแบบสินคาท่ีสามารถเขาไดกับทุกประเทศในตะวันออกกลาง ดังน้ันเมื่อเขามารวมกัน
เปนเครือขายสามารถชวยลดตนทุนดานน้ีลงไดและยังสามารถสงออก เครื่องเครื่องสำอางไปขายท่ีประเทศใหญที่อยูใกลเคียง
ได หรือเชนผลิตสินคาใหมเชน เครือขายกันผลิตน้ำหอมกลิ่นใหมๆ สำหรับขายในตลาดตางประเทศ เกิดการประหยัดดานการ
จัดการ (economies of management) หมายถึงการรวมเครือขายเพื่อลดตนทุน หรือ รวมกันจายตนทุนทางการบริหาร 
แบงเบาภาระคาใชจาย (share costs) ทางการบริหารรวมกัน ไดแก การจางหรือซื้อ ระบบการ บริหาร ระบบการเงิน และ
ระบบการตลาดรวมกัน เชน ขวดแกวน้ำหอมที่ทันสมัยขนาดของบรรจุภัณฑที่ไดรับความนิยมในหลายๆ ประเทศ ที่มีขนาดที่
ใชไดรวมกัน เชน 100 มิลลิลิตร การประหยัดตางๆ เหลานี้ ทำใหธุรกิจเครือขายสามารถลด ตนทุน และเขาถึงวัตถุดิบที่มี
ราคาแพงโดยลงทุนรวมกันแบงแยก หนาที่กันทำใหสามารถรวมกันผลิตสินคาท่ีมีความซับซอนสูงได (JobDB, 2565) 

ถาขาดการรวมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจแลวนั้น การผลิตสินคาเพื่อสงมอบใหลูกคาในตลาดตางประเทศน้ัน         

อาจเกิดปญหาในระยะยาวได เราตองเรียนรูเทคนิคการผลิตและการบริหารจากพันธมิตร และรวมกันเพิ่มสวนแบงตลาด
และผลกำไร นอกจากนั้น การสรางเครือขายทางธุรกิจสามารถสราง ความเปลี่ยนแปลง อาทิเชน ทำใหธุรกิจกาวสูการ
บริหารสมัยใหม เปลี่ยนธุรกิจที่ลอกเลียนแบบไปสูธุรกิจที่มีความชำนาญพิเศษและมี ความคิดริเริ่มเปลี่ยนธุรกิจที่เนนสินคา
ราคาต่ำเปนธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพและคุณภาพสูง เปลี่ยนธุรกิจที่เนนแตดานการผลิตไป เนนดานการบริการเปลี่ยนธุรกิจใน
ครอบครัวไปสูธุรกิจที่บริหารอยางมืออาชีพ เปลี่ยนธุรกิจที่หวงแตการรักษาความลับของตนไปสู การเขาถึงขอมูลขาวสารที่
กวางขวาง และเปลี่ยนจากธุรกิจที่อยูโดดเดี่ยวไปสูการรวมเครือขายธุรกิจในเชิงกลยุทธ ( strategic business alliances) 

จากการศึกษาพบวาแนวทางท่ีใชเปนกรอบแนวคิดในการสราง หวงโซคุณคา (value chain) แสดงถึงกิจกรรมทั้งหมดที่           
อยูในขอบเขตท่ีธุรกิจ และดำเนินงานเพ่ือผลิตภัณฑออกสูตลาด เริ่มจากแนวคิดในการใชงานและ หลังจากการใชงาน เชน 

บริการหลังการขาย และการรับประกัน 

เวลาทำธุรกิจในตางประเทศอยาลืมใหความสำคัญกับความสัมพันธ โอกาสในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจน้ัน
อาจเกิดข้ึนไดอยูเสมอ แมวาในทุกๆ ความสัมพันธเหลาน้ันเราอาจมองวาไมจำเปนกับเราเลยก็ตาม แตความเปนจริงแลวเรา
ไมสามารถรูไดแนนอนหรอกวาใครท่ีจะเปนมิตรท่ีคอยใหความชวยเหลือกันและกันในอนาคตขางหนา ถาหากเราไมเลือกที่
จะเริ่มตนความสัมพันธนั้นๆ ความสัมพันธทางธุรกิจเพียงเพื่อหาผลประโยชน หรือคาดหวังผลตอบแทนจากความสัมพันธ
น้ันก็คงไมใชความสัมพันธที่ย่ังยืนนัก ซึ่งหลายคนน้ันมองวาหัวใจสำคัญของความสัมพันธน้ันคือ การไดรับผลตอบแทนจาก
ความสัมพันธไดคุมคากับที่เราเปนฝายใหไป เพราะน่ันหมายถึงการมีผลประโยชนรวมกันโดยไมมีใครเปนฝายไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบ แตถึงอยางนั ้นเราตองยอมรับวาการสรางความสัมพันธทางธุรกิจเพียงเพื ่อหาผลประโยชน หรือคาดหวัง
ผลตอบแทนจากความสัมพันธอยางเดียวนั้นก็คงไมใชความสัมพันธที่ยั่งยืนนัก การสรางเครือขายทางธุรกิจนั้น ควรมีการ
ขยายวงกวางและสรางความหลากหลายในเครือขายใหไดมากๆ เพราะการสรางความสัมพันธกับคนหลายๆ ประเภท จะ
ชวยใหเรามีมุมมองท่ีกวางข้ึนจากสิ่งตางๆ ที่เราอาจไมเคยรูมากอน การเรียนรูในสิ่งตางๆ เหลาน้ี จะชวยเพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาธุรกิจของเราตอไปไดในอนาคต และในบางครั้งเรายังสามารถนำสิ่งเหลาน้ีมาแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจของ
เราไดอีกดวย ความสัมพันธที่มีเสนแบง ระดับความสัมพันธเปนอีกปจจัยหน่ึงในการสรางความสัมพันธที่เราไมควรมองขาม 
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ในบางครั้งความสัมพันธทางธุรกิจก็นำพาเรื่องยุงยากมาใหเสมอ เชน ในการรวมมือกันก็อาจมีการผิดใจกัน เน่ืองจากความ
ไมเขาใจกัน หรือผลประโยชนไมลงตัว หรือดวยเหตุใดก็ตาม ทำใหการกำหนดขอบเขตความสัมพันธในรูปแบบของสัญญา
ตัวแทนในตางประเทศ เปนอีกทางหนึ่งที ่จะชวยแกปญหาเหลานี้ได ซึ่งเราสามารถทำไดโดย ตอนการเริ ่มตนสราง
ความสัมพันธน้ันเราควรมีขอกำหนดที่ชัดเจนวาเรื่องใดที่เรารวมมือกันได และเรื่องใดที่ทั้งสองฝายไมควรกาวกายซ่ึงกันและ
กัน ซึ่งระดับของความสัมพันธเหลาน้ีจะตองมีความชัดเจนสำหรับทั้งสองฝายเพ่ือปองกันปญหาจากความสัมพันธที่เกิดข้ึนได 

ตัวอยางเชน ผูประกอบการควรมีกรอบระยะเวลาความรวมมือสั้นหรือยาวนาน แคไหน เชน ทำสัญญาตัวแทน 1-3 ป และมี
การตอสัญญาทุก ๆ กี่ป ในรอบถัดไป และยึดถือผลประโยชนรวมกันเปนสำคัญ 

2.2 กลยุทธการเขารวมงานแสดงสินคา  
การจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) เปนการจัดแสดงสินคา โดยทั่วไป ผูผลิตหรือ บริษัทตางๆ 

นำสินคาของตนมาแสดง โดยมีการจายคาเชาสถานที่ตามขนาดพื้นที่ที่ใชจัดงาน โดยมี องคประกอบที่ส ำคัญคือผูจัดงาน           

ผูออกงาน และผูเขาชมงาน โดยการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินคาเปนแรงจูงใจในการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ และ
กระตุนภาคอุตสาหกรรม และความสามารถในการผลิตของบริษัท (นิโรธ เดชกำแหง,ธีระวัฒน จันทึก, 2565) ผูเขียนพบวา
การเขารวมงานแสดงสินคานั้น ไดมุงเนนใหเห็นวาเปนงานกระตุนยอดขาย จึงเปนกลยุทธสำคัญการสรางโอกาสในการคา
อยางหน่ึง ซึ่งความสำคัญของงานแสดงสินคา แบงกิจกรรมเปนสามข้ันตอน คือ ผูเขารวมงาน งานแสดงท่ีจัดตามพฤติกรรม 

และความตองการของผูเขาชมท่ีแตกตางกัน  

กลยุทธนี้เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะเพิ่มปริมาณการสงออกคือ การสรางความสัมพันธใหมกับลูกคา การเสริมสราง
แรงจูงใจทั้งพนักงานของบริษัทและ ลูกคาที่เขารวมในงานแสดงสินคา สิ่งสำคัญอีกประการ คือการฝกอบรมพนักงานขาย  

และยังมีสี่ปจจัยที่สำคัญ ของการจัดแสดงสินคา ไดแกขนาดบูธ สถานที่ต้ังบูธ โปรโมชั่น การฝกอบรมพนักงานของบูธ ซึ่งผล
การวัดและการประเมินผล ผลการดำเนินงานแสดงสินคาวัดจากการติดตามและความหนาแนนของผูเขารวม (Thailandexhibition, 

2565) การประเมินผลจากงานแสดงสินคา โดยพิจารณาจากกิจกรรมหลังการแสดงสินคา เปนอีกหน่ึงหัวขอที่สำคัญ 

การเขารวมในการจัดแสดงสินคาในตางประเทศเปนอีกทฤษฎีนึงที่มีความสำคัญในการสรางพันธมิตรและขาย
สินคาที่ผูเขียนสนับสนุนการพัฒนารูปแบบใหผูประกอบการไทยที่อยากขายสินคาในตางประเทศนำไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด จากการเขารวมงานในตางประเทศมาหลายครั้งพบวา ถาผู เขียนเห็นวา การโรดโชวสินคานั้น เหมาะอยางยิ่งทั้งกับ
ผูประกอบการมือใหมและผูประกอบการหนาเดิม เพราะผูประกอบการเกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมักจะใช
กลยุทธน้ี ไปใชในการหาพันธมิตรในตางประเทศเปนอันดับตนๆเลยทีเดียว และในสวนของผูประกอบการที่มีตลาดอยูแลว
ในประเทศน้ันๆ ก็น้ันถือเปนเรื่องหน่ึงที่จำเปน เพ่ือเปนการกระชับความสัมพันธการแสดงเทคโนโลยีการแสดงสินคาใหม ๆ 

หรือการแกปญหา ซึ่งงานแสดงสินคาในตางประเทศน้ันมีหลายรูปแบบ มีหลายงาน มีทั้งงานที่มีความสำคัญมากไปหานอย 

ซึ่งเปนการเขารวมงานที่มีปจจัยหลายอยางในการตัดสินใจ เชน ในสภาวะโรคระบาดในชวงที่ผานมาไดกระทบการเขา
รวมงานแสดงในตางประเทศ ทำใหไมสามารถเขารวมงานไดโดยปกติ จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ผูประกอบการจะตองทำการคิด
วิเคราะหใหดี วาจะแบงสัดสวนวางานไหนมีความสำคัญมากหรือนอยเพียงใด 

 

ขอควรระวังในการเขารวมงานแสดงในตางประเทศ 
แนนอนวาการเขารวมงานในตางประเทศมีประโยชนมากก็จริง แตก็มีขอควรระวังเพ่ือใหการเขารวมงานเกิดความ

ราบรื่นไดประโยชนสูงสุด และไมทำใหผูประกอบการเสียความมั่นใจในการประกอบธุรกิจในตางประเทศได ดังน้ันผูประกอบการ
จะตองเรียนรูกฎระเบียบการเขารวมงานใหแมนยำ ใหละเอียด และมีความคลองตัวสูง ปรับตัวไดกับกฎระเบียบที่มิใชของ
ประเทศไทย เชน เวลาพักกลางวัน ของประเทศยูเออี อาจอยูในชวงเวลาท่ีไมสะดวกกับประเทศชาติอื่นๆ กลาวคือ มีเวลาพัก
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กลางวันอยูในชวงเวลา 13-17.00 น. คือเวลาพักรับประทานอาหาร ทำใหหลายๆ ทานตองปรับตัวในการพักผอนหรือ
รับประทานอาหารไดไมดี หรืออีกตัวอยานึงที่สำคัญคือ ตองระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลาวันในการจัดแสดงงาน ถามีความ
ผิดพลาดอาจทำใหเสียคาใชจายสูงได ตัวอยางเชน มีการยกเลิกงานการหามเขาประเทศ การกักตัวทำใหลูกคาและ
ผูประกอบการเองเกิดความไมสะดวกในการเขารวมงาน 

สรุปคือไมใชเรื่องงายที่จะเขารวมงานแสดงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาผูประกอบการไมเขาใจหรือไมชำนาญ
ในการเขาถึงขัอมูลขาวสารและไมปรับตัวใหเขากับบรรยากาศการขายในตางประเทศ 

2.3 กลยุทธการตลาดออนไลน (Online Marketing) 

กลยุทธการตลาดออนไลน Digital Marketing Strategy คือการกำหนดเปาหมายในการทำการตลาดออนไลน
และกำหนดวิธีการตาง ๆ  ที่จะชวยใหบรรลุในจุดประสงค สวนวิธีการตาง ๆ  ที่วานั้นก็คือ Digital Marketing Campaign 

ยกตัวอยางเชน หากเปาหมายของคุณคือการเพ่ิมยอดขายดวยกลุมลูกคาใหม ๆ โดยกำหนดกลยุทธคือการสรางรายชื่อฐาน
ลูกคากลุมเปาหมายใหม นั่นคือ Stretegy สวนวิธีการที่คุณจะใชเพื่อใหไดรายชื่อนั้นมาก็คือ การสราง Content ที่ดีที่สุด
ของคุณออกมา แลวแชรบน Social Media น่ันคือการทำ Campaign 

การตลาดออนไลน (Online Marketing) หรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Marketing) หรือการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-Communication) หมายถึง การใชสื่ออินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือหรือโทรทัศนที่สามารถปฏิสัมพันธได
รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เปนเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด  (th.wikipedia.org/wiki/การตลาดบนอินเทอรเน็ต) 

และการตลาดออนไลน คือ พัฒนาการของตลาด ในอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทดำเนินงานทางการตลาดสวนใหญผาน
ชองทางดิจิทัล โดยเน่ืองจากสื่อดิจิทัลเปนสื่อท่ีสามารถระบุตัวตนของผูใชได จึงทำใหสามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two Way 

Communication) กับลูกคาแตละบุคคลไดอยางตอเนื่องขอมูลและความคิดเห็นที่ไดจากการสื่อสารกับลูกคาแตละคนน้ัน
สามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคาในโอกาสตอไปได  การสื ่อสารทางการตลาดในรูปแบบออนไลนนั ้นได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก และยังคงมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูเสมอ เราไมสามารถคาดเดาลักษณะออนไลนใน
ตางประเทศไดมากเพราะการเปลี่ยนแปลงน้ันอยูสูงมาก ข้ึนอยูกับความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของแตละประเทศ  

ณัฐพล ใยไพโรจน(อางถึงใน hatyaiapp, 2565)กลาววา การตลาดออนไลน คือ การทำการตลาดผานระบบ อินเทอรเน็ต
ที่ไมใชแคการทำการตลาดผานการโฆษณาบนเว็บไซต (Website) หรือการทำการตลาด ผานสื่อสังคมออ ไลน เชน เฟซบุค 

(Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) เทานั้นแตยังครอบคลุมถึงการทำการตลาดในหลายๆเรื่องดวยกัน เชน การประชาสัมพันธ
ออนไลน (Online PR) การทำการตลาดดานเน้ือหา (Content Marketing) การทำการตลาดผานอีเมล (E-mail Marketing) เปนตน  

จากท่ีนักวิชาการหลายทานไดเคยใหความหมายของการตลาดออนไลนไวอยางหลากหลาย จึงอาจกลาวโดยสรุป
ไดวา การตลาดออนไลน หรือ Online Marketing คือ การทำการตลาดโดยใช ชองทางออนไลนเปนเครี่องมือในการสื่อสาร
สามารถสื่อสารไปยังผูบริโภคเปาหมายที่มีจำนวนมากไดในระยะเวลาท่ีสั้นในปจจุบันการทำการตลาดออนไลนมีหลากหลาย
รูปแบบไมวาจะเปนการทำ การตลาดออนไลนผานเฟซบุค การโฆษณาบนเว็บไซต เปนตน ซึ่งแตละรูปแบบมีทั้ งขอดีและ
ขอเสียที่แตกตางกันแตละองคกรจึงควรเลือกใชใหเหมาะสมกับสินคาหรือบริการของตนเพื่อใหสามารถสื่อสารไปยังกลุม
ผูบริโภคเปาหมายไดอยางตรงจุด โดยการทำการตลาดแบบดั้งเดิมของผลิตภัณฑเครื่องสำอาง ที่ประกอบดวยผูซื้อ ผูขาย 

และการมีสวนประสมทางการ ตลาด (Marketing mix) ซึ่งไดแก สินคาและบริการ ราคา ชองทางการจำหนาย และการสงเสริม 

ทางการตลาด การตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจ (Customer satisfaction) นั้นเปนหลักการ
สำคัญที่ผูประกอบการตองยึดถือเพื่อความกาวหนาในการทำธุรกิจ ไมวาอยางไร ก็ตามในชวงทศวรรษที่ผานมา การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และพัฒนาการของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ทำใหกระบวนการ
ทางการตลาดมีการปรับเปลี่ยนจากการทำการตลาดแบบด้ังเดิมเปนการทำการตลาดผานสื่อดิจิทัลมากข้ึน ซึ่งเปนสาเหตุที่
ทำใหผูเขียนไดนำกลยุทธน้ีเขามาเปนสวนหน่ึงในการนำมาใชในตลาดประเทศตะวันออกกลาง  
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เนื่องจากระยะทางจากประเทศไทยและตะวันออกกลางมีปจจัยตาง ๆ มากมาย ที่ทำใหการสื่อสารเต็มไปดวย
ความยุงยากซับซอน และมีคาใชจายสูง แตเกิดประโยชนต่ำ แตในปจจุบันนี้ สื่อออนไลนไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของการ
แกปญหาเหลาน้ี ตัวอยาง เชน ผูซื้อและผูขายสามารถติดตอสื่อสารและโตตอบกันไดอยางสะดวกรวดเร็วผานสื่อที่เลือกใช 

เชน แอพพลิเคชั่น ตาง ๆ ไมวาจะเปน facebook whatapp Line และตัวอยางการใช facebook หรือ website เปน
เครื่องมือในการใหขอมูล การแลกเปลี่ยนขอมูล ในระยะทางไกล ท่ีสามารถทำไดสะดวกข้ึนอยางที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน หรือ
แมแต อีเมล ที่สามารถสงขอมูลไดอยางรวดเร็วและแมนยำ เปนผลใหธุรกิจตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการขอมูล
จากการทำธุรกรรมตางๆ ที่มีจำนวนมหาศาลเรียก วา Big data เพ่ือใหสามารถนำขอมูลจำนวนมากเหลาน้ันมาใชวิเคราะห
ทางธุรกิจ (Business analytics) ใหเกิดความรูความเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงของตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
กลุมเปาหมายในตางประเทศไดชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะในอดีต ที่ผูประกอบการไมสามารถจะทราบขอมูลหลังการขายไดเลย 

แตปจจุบันจะชวยใหธุรกิจ สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลย่ิงข้ึน และจากการที่การตลาดดิจิทัลไดรับการยอมรับอยางรวดเร็ว  
กลยุทธยอยที่นาสนใจมีอยู 4 ประการ มีสาระสำคัญสามารถสรุปได ดังน้ี 

1. กลยุทธการแบงตลาดเปนสวนๆ (Segmentation) ผูเขียนจะเรียกวา “กลุมลูกคา” โดยกลุมลูกคาท่ีมีกลุมยอย
หลายกลุมน้ีจะประกอบดวยผูคนตางวัย อาชีพ ฐานะ การศึกษา บุคลิกภาพ รูปแบบการดำรงชีวิต ฯลฯ คนเหลาน้ันจะไดรับ
การตอบสนองความตองการของแตละกลุมอยางทั่วถึงและเปนการตอบสนองความตองการที่เชื ่อมโยงกันได คำถามที่
นาสนใจสำหรับการทำการตลาดดิจิทัล ในอนาคตคือ ผูประกอบการธุรกิจจะสามารถใชการตลาดดิจิทัลตอบสนองความ
ตองการของลูกคา หลายกลุมที่มีแรงจูงใจและความตองการที่แตกตางกันนั้นไดอยางไร โดยสินคา ,บริการที่จะตอบสนอง 
ความตองการนั้นควรจะเชื่อมโยงกันได เชน การศึกษา การเงิน อสังหาริมทรัพย การดูแลสุขภาพ การทองเที่ยวและการ
สันทนาการฯลฯ ซึ่งจะเชื่อมโยงกัน ครอบคลุมไปในตางประเทศไดหลายๆ ประเทศพรอมๆ กัน 

2. กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix strategy) หรือที ่ร ูจักกันดีในชื ่อ 4P ที่คุนเคย ซึ่งมี
องคประกอบดังน้ี Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence และ Process อธิบายงายๆ 7Ps คือ 4P 

เวอรชั่นอัพเกรด เพ่ือใหครอบคลุมกับธุรกิจที่อยูในหมวด การบริการ โดยไดเพ่ิม P เขามาอีก 3 ตัว คือ People , Process 

และ Physical Evidence 

3) ผูประกอบการในประเทศไทยตองมีการตอบสนองความตองการที่หลากหลายมากข้ึน (Collaborative customer 

care) เพราะมีลูกคาท่ีมีความตองการในแตละประเทศไมเหมือนกัน ผูประกอบการจะตองรวมมือกันในการ การแชรขอมูล 

(Data sharing) เพ่ือชวยใหหนวยงานหรือบริษัทไดรับขอมูลขาวสารและสามารถ แกไขปญหาใหลูกคาไดอยางถูกตองและ
ทันเวลา โดยคำ นึงถึงผลประโยชนรวมกัน (Mutual benefits) ในการสงมอบคุณคาของผลิตภัณฑและบริการใหลูกคา 
คำถามคือทำอยางไรจึงจะทำใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือสงมอบ คุณคาท่ีลูกคา
ตองการซึ่งเปนหัวใจของการทำการตลาดดิจิทัลในอนาคต 

4) กลยุทธการสื่อสารผานชองทางออนไลนในตางประเทศ ทำใหเกิดรูปแบบของธุรกิจแบบใหม (New business model) 

ที่จะสงผลกระทบกับการทำธุรกิจรูปแบบเดิม เชน การบริการซื้อขายทางออนไลน เชน shoppee amazon Taobao ของจีน 

ซึ่งเปนผูใหบริการการซื้อขายทางออนไลนที่สะวดกรวดเร็ว โดย มีเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนปจจัยสำคัญ ดังนั้น ธุรกิจ
เครื่องสำอางไทย ที่จะอยูรอดไดจำ เปนตองปรับเปลี่ยนตัวเอง อยางรวดเร็ว มิฉะน้ัน การดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดมิจะมี
ปญหาและอาจจะถูกกลืนหายไป การตลาด ในยุคดิจิทัลตองทำใหลูกคาเกิดประสบการณที่ดีและประทับใจ สะดวกรวดเร็ว 

Geraldine Calpin อดีต CMO ของ Hilton Group กลาววาการดำ เนินงานธุรกิจยุคใหมจำ เปนตองมีขอมูลที่ทันสมัยและ
ถูกตอง การเกิด Digital disruption หรือ Digital transformation จึงทำ ใหเกิดอุปสรรคสำหรับธุรกิจที่ไมไดเตรียมตัวรับ
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การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การทำงานในยุคดิจิทัลน้ี Calpin เรียกวา “Phygital” หมายถึงการทำ ใหโลกจริง (Physical world) 

ผสานเขากับโลกดิจิทัล (Digital world) และทำใหเกิดคุณคา (Value) แกลูกคาเปนรายบุคคล (Personalization) ใหมากท่ีสุด 

โดยใชเพียงแค Smartphone ที่มีอยู คำถามคือตองสรางประสบการณที่ดีใหม และใหลูกคาเกิดความประทับใจไดอยาง
รวดเร็วทันใจ และสรางบริการไดอยางไมมีความสะดุด 

จากที่ไดกลาวมาขางตน เปนสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจากการตลาดแบบด้ังเดิมมาสูการตลาดออนไลน ซึ่งการตลาด
ในตางประเทศน้ันเพ่ิงเริ่มจะมีการใชอยางจริงจังมากข้ึน ในธุรกิจประเทศตะวันออกกลางกำลังปรับตัวเขาสูการตลาดออนไลน 

ทำให เกิดคำถามตางๆ มากมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานดานการตลาดทั้งซัพพลายเออร ผูคาสง ผูคาปลีก พนักงาน 

และผูเก่ียวของทั้งหลายในข้ันตอนหรือระบบของการทำงานต้ังแตการผลิต การตลาด การขาย การจัดการหนาที่สนับสนุน
ตางๆ จนถึงการสงมอบสินคาหรือบริการที่มีคุณคาใหลูกคา โดยผูประกอบการเครื่องสำอางไทย มีเปาหมายใหตัวแทนใน
ตางประเทศเปนผูรับผิดชอบงานดานการกระจายสินคาไปยังผูบริโภค เพ่ือลดงานภาระดานความยุงยากน้ีออกไป สวนดาน
แนวทางการพัฒนากลยุทธที่สอดคลองกับสภาวะตลาดในปจจุบันจึงมีความจำเปนสำหรับตัวแทนขายเปนอยางย่ิง เพ่ือชวย
ใหมีขอมูลที่จะทำใหเกิดความเขาใจในสถานการณและปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายในของการทำการตลาดดิจิทัล 

และชวยกำหนดกลยุทธในการวางแผนธุรกิจหรือการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องสำอางไทย ที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ซึ่งมีความแตกตางออกไปจากตลาดเดิมๆ จึงมีความจำเปนอยางย่ิงที่ตองมีงานวิจัยแนวทางการพัฒนากลยุทธ ที่ผู
มีบทบาทเก่ียวของจะสามารถนำขอเสนอแนะจากงานวิจัยมาใชเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธเพ่ือใหประสบความสำเร็จ
ตามเปาหมายที่ตั้งไวตอไป ผูเขียนจึงสนใจศึกษารูปแบบการสื่อสารออนไลนเพื่อประยุกตใชกับกลยุทธการตลาดออนไลน
ของธุรกิจเครื่องสำอางไทย ท่ีจะไปเติบโตในตลาดประเทศตะวันออกกลางไดตอไป 

 

รูปแบบของสื่อออนไลน 

รายงานเก่ียวกับสถิติการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ัวโลก โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งอัตราการใชอินเทอรเน็ต 

การใชมือถือ การใชสื่อสังคมออนไลน การใชแอพพลิเคชันตางๆตลอดจนการใช  อีคอมเมิรช ซึ่งสรุปการใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทยทำใหเราเห็นแนวโนมการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในแงมุมตางๆที่นาสนใจ
การทำการตลาดออนไลนนั้นมีหลากหลายชองทางในการสื ่อสารขอมูลไปยังผูบริโภคซึ่งแตละชองทางมีลักษณะและ
กลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน ดังน้ี (วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน และคณะ, 2565) 

1. เฟซบุค (Facebook) เปนสื่อสังคมออนไลนที่มีคนใชงานมากที่สุดในโลก ตามสถิติพบวาผูใชงาน อินเทอรเน็ต
เกือบทั้งหมดใชเฟสบุค ซึ่งในป 2015 มีผูใชงานประมาณ 37 ลานบัญชี โดยพื้นฐานจะสามารถแบงประเภทการใชงาน
ออกเปน 3 ประเภท คือ User, Group และ Page ซึ่งมีวัตถุประสงค ในการใชงานแตกตางกันไปนอกจากน้ีเฟสบุคยังถือเปน
เครื่องมือที่ดีที่สุดตัวหน่ึงในการสรางการรับรู (Awareness) ทำใหคนรูจักสินคาหรือบริการของเรามากข้ึน นำไปสูการสราง
ความภักดีในตรสินคา 

2. อินสตาแกรม (Instagram) เปนเครื่องมือในการแชรภาพที่ไดรับความนิยมอยางมากในแถบเอเชียนิยมใชในการ
โชวสินคา เชน สินคาแฟชั่น สินคาแบรนดเนม และเครื่องสำอาง เปนตน ซึ่งปจจุบันสามารถเช่ือมตอกับเฟซบุคได จึงทำใหมี
ความสะดวกตอผูใชมากย่ิงข้ึน (Awareness) ทำใหคนรูจักสินคาหรือบริการ 

3. ทวิตเตอร (Twitter) เริ่มจากการเปนเครื ่องมือในการโพสต (Tweet) ขอความสั้นๆ ความยาวไมเกิน 140 

ตัวอักษรสามารถใสรูปและวิดีโอไดโดยจะมีกลุมคนที่เปนผูมีอิทธิพลทางความคิด ( Influencer) อยูคอนขางมากโดยสวน
ใหญจะใชทวิตเตอรในการติดตามขาวสารเน่ืองจากเปนสื่อที่มีความรวดเร็วกวาสื่ออื่นๆและแสดงใหเห็นถึงหัวขอยอดนิยมที่
คนสวนใหญกำลังพูดถึงอยูขณะน้ัน 
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4. ยูทูป (YouTube) เปนเว็บไซตวิดีโออันดับหน่ึงของโลก มีประโยชนในการคนหาขอมูล ผลิตภัณฑคูแขง หรือหา
แรงบันดาลใจตางๆ ตลอดจนการสื่อสารขอมูล ตราสินคาและรายละเอียดผลิตภัณฑของเราไปยังผูบริโภคเปาหมาย  

5. วอทแอพ (WhatsApp) เปนโปรแกรมการสื่อสารที่มีจำนวนผูใชมากที่สุดติดอันอับในตะวันออกกลางซึ่ง
สามารถชวยในการเขาถึงผูบริโภคจำนวนมากไดอยางรวดเร็วรวมถึงปจจุบันมี ระบบรองรับกลุมธุรกิจขายสินคาผานชองทาง
ออนไลนทำใหลูกคาสามารถติดตมขาวสารและสื่อสารกับผูขายไดสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 

 6. ติ๊กตอก (tiktok) เปนอีกโปรแกรมนึงที่ตอนนี้ไดรับความนิยมมากจากรประเทศจีน ที่หวังจะมาแยงสวนแบง
ทางการตลาดในโลกออนไลน 

การทำการตลาดออนไลนในตางประเทศนั้นเปนเรื่องที่มีความซับซอนเปนอยางมาก และอยูในชวงเวลาเปลี่ยนผาน 

การใชสื่อการตลาดออนไลนน้ันยากแกการวัดผล และมีปญหาในหลายดาน เชน ไมสามารถขายตลาดออนไลนแบบเปนขาย
ปลีกจากประเทศไทยไดเพราะคาใชจายในการขนสงน้ันมีราคาสูงมาก ดังน้ันมักนิยมใหตัวแทนจำหนาย ในประเทศตางประเทศ
เชนประเทศยูเออี หรือ ในตัวแทนในแตละประเทศไดทำการตลาดใหเชนเดียวกับการสรางแบรนดและการจัดจำหนาย เพราะผู
จำหนายจะทราบถึงสถานการณที่แทจริง และสามารถตอบสนองความตองการทางการตลาดไดอยางเหมาะสมในแตละ
ประเทศ ซึ่งมีความแตกตางกันในดานสถาวะแวดลอมและปจจัยในการดำเนินงาน รวมถึงตนทุนในการปฏิบัติงาน  แต
ผูประกอบการเครื่องสำอางไทยเอง ก็จะตองมีเครื่องมือหลักในการชวยประชาสัมพันธ เชนเว็บไซต หรือเฟสบุค เพ่ือสงถาย
ขอมูลอัพเดทไปยังตัวแทนในตางประเทศไดตลอดเวลา และทันสถานการณ  

การสื่อสารผานสื่อออนไลนน้ันนอกจากจะมีชองทางในการสื่อสารที่หลากหลายแลว รูปแบบของการสื่อสารยังเปนอีกสิ่ง
หน่ึงที่ตองคำนึงถึงเชนเดียวกันซึ่งการสื่อสารแตละรูปแบบมีวัตถุประสงคการใชงานที่แตกตางกันโดยแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี  

1. สื่อหรือชองทางการสื่อสารท่ีแบรนดเปนเจาของหรือแบรนดเปนคนผลิตข้ึน (Owned Media) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสื่อสารกับผูบริโภค เชน เว็บไซต (Website), ปายโฆษณา, แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile App), บล็อค (Blog) และ          

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตางๆ 

2. สื่อที่เกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคพูดถึงสินคาหรือบอกตอเก่ียวกับแบรนด (Earned Media) สื่อรูปแบบน้ีจะเกิดข้ึนเมื่อ
ผูบริโภคพูดถึงสินคาหรือบอกตอเกี่ยวกับแบรนด รวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับแบรนด ไมวาจะเปนการไลค ( Like),           

รีทวิต (Retweet), แชร(Share), คอมเมนต (Comment) ในสื่อของผูบริโภคเองรวมถึงการบอกตอปากตอปากซึ่งถือเปน
การตลาดที่ดีที่สุด 

3. สื่อที่ตองจายเงินเพ่ือใหเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย (Paid Media) สื่อที่ตองจายเงินท้ังหมดไมวาจะเปนสื่อออนไลน
หรือออฟไลน โดยสิ่งที่แบรนดจะไดกลับมาคือการเขาถึงผูคนกลุมเปาหมาย เพ่ือพาคนเหลาน้ีมายังสื่อหรือชองทางการสื่อสารที่
แบรนดเปนเจาของหรือแบรนดเปนคนผลิตขึ้น (Owned Media) นั่นเอง ยกตัวอยางเชน Print Ads, TVC, Display Ads, Paid 

Search, Promoted Posts ในชองทาง Facebook และ Sponsored Tweets เปนตน (RATNADOLSITE. 2565) 

 

ปญหาและอุปสรรคของการตลาดออนไลน 

ถึงแมวาการทำการตลาดออนไลนจะไดรับความนิยมมากในปจจุบัน โดยเปนการตลาดยุคใหมที่ทำใหธุรกิจเติบโต
ไดงายและผูบริโภคมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ดังการทำการตลาดในประเทศไทยที่เดียวแตมีผลกระทบไปไดทั่ว
ตะวันออกกลาง แตมีขอควรระวังที่อาจทำใหธุรกิจเกิดปญหาและอุปสรรคข้ึนไดดังน้ี (Office mate, 2565)  

1. การรักษาความปลอดภัย (Security) ขอมูลตางๆ ที่เปนความลับ ไมสามารถเปดเผยได เพราะอาจจะไปถึง
คูแขงสำคัญๆ ในตางประเทศได ดังนั้นจึงตองแยกแยะและจัดเก็บเปนอยางดี จะไดสงตอขอมูลไดถูกตองถึงลูกคาใน
ตางประเทศอยางแมนยำ 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 21



2. ความนาเชื่อ (Trustworthiness) เนื่องจากลูกคาไมสามารถเห็นสินคาจริงกอนตัดสินใจซื้อจึงทำใหลูกคาบาง
รายกลัววาจายเงินไปแลวอาจไดสินคาไมตรงตามความตองการ ไดรับสินคาลาชา หรือไมสามารถเปลี่ยนได ผูประกอบการ
จึงควรลงรายละเอียดใหไดมากท่ีสุดเพ่ือการตัดสินใจของลูกคารายยอย 

3. บุคลากร (Personnel) บุคลากรในบริษัทอาจไมมีความเขาใจเก่ียวกับคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตหรือภาษา
ที่ใชในตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาอาราบิก ซึ่งจะทำใหเปนอุปสรรคอยางมากกับธุรกิจออนไลน จึงควรจัดใหมีการ
อบรมเพ่ือใหบุคลากรมีความรูดานการใช คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโปรแกรมตางๆ ที่จะชวยลดตนทุนและมีขอมูลที่
ถูกตองดานการสื่อสารกับลูกคาได  

 

3. สรุป 
การใชเครื่องมือกลยุทธใน 3 วิธีดังกลาวน้ี จะเปนคำตอบสวนหน่ึงของการพาผูประกอบการเครื่องสำอางไทยไป

เปดตลาดในตางประเทศไดอยางมีประสิทธ์ิภาพ ทั้งน้ีก็ตองข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอมตาง ๆของผูประอบการเอง เชน กลยุทธ
ของตัวสินคา เปาหมายทางธุรกิจในระยะยาว และ อื่น ๆ แตกลยุทธน้ีก็จะเปนสวนที่นำพาใหผูประกอบการไดเขาไปมีสวน
ในการแขงขันในตลาดไดโดยสะดวก และมีคาใชจายท่ีต่ำ เพราะวา 

ตลาดสินคาเครื่องสำอางในประเทศตะวันออกกลางมีศักยภาพ และเปนโอกาสของผูสงออก ไทยในการขยาย
การคามายังประเทศน้ี รวมท้ังเปนตลาดสงออกตอไปประเทศอื่นๆในภูมิภาคน้ี โดยใน ภาพรวมสาวอาหรับยังใหความสำคัญ
กับสินคาเครื่องสำอาง แตจะตองมีกลยุทธที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

กลยุทธการตลาดที่จะใหผูนำเขารูจักสินคาเครื่องสำอางมากข้ึน ดังน้ี 

1. เขารวมงานแสดงสินคาที่จัดขึ้นในตลาดตางประเทศ เชน งาน Beauty World Middle East ในรัฐดูไบ เปน
วิธีการหนึ่งที่จะแนะนำสินคาใหรูจักไดมากที่สุด ทั้งยังเปนอีกโอกาสของ ผูผลิต ผูสงออกที่จะไดทำการศึกษาตลาด ราคา  

ของคูแขงและสำรวจความนิยมความตองการ ผูบริโภคโดยตรง เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวโนมของสินคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
แตละป เปน โอกาสไดสัมผัสทำความรูจักกับผูนำเขาโดยตรงอันเปนโอกาสท่ีจะสรางความสัมพันธที่ดีใน การคาตอไป 

 เดินทางมาสำรวจตลาดดวยตนเอง ณ เมืองดูไบ โดยใหกรมสงออกจะเปนผูจัดทำนัดหมายใหพบกับผู นำเขาซึ่งวิธี
น้ีจะสามารถพบและแลกเปลี่ยนขอมูลสินคาและตลาดกับผูนำเขาไดโดยงาย  

2. กลยุทธการตลาดออนไลน (Online Marketing) การสงเสริมการขายผานชองทาง On Line เชน website           

ที่สวยงามและมีขอมูลท่ีชวยดึงดูดผูซื้อ ซึ่งอาจเนนผูบริโภคอาหรับโดยตรง โดยการมีภาษาอาราบิกกำกับสินคาเพ่ือความสะดวก
ของผูใช ทั้งยังสามารถสื่อสารไดโดยตรงไปยังผูบริโภค ในตนทุนที่ต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง ในดานเวลาและความถูกตอง 

3. กลยุทธการสรางเครือขาย ตัวแทนธุรกิจ เปนกลยุทธที่สำคัญที่สุดท่ีผูประกอบการจะตองการการวางแผนอยาง
ละเอียดรอบคอบ เพราะมีงบประมาณท่ีสูง และมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจของลูกคาในตางประเทศโดยตรง ประสบการณ
จึงมีความจำเปนเปนอยางย่ิง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ELEVATE ENTREPRENEURS THE BUSINESS OF EXPORTING THAI DURIAN
TO THE PEOPLE’ S OF CHINA FOR SUSTAINABLE MARKET LEADERSHIP 
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Abstract
Thai exports of fresh durian have continued to expand. And leap in addition, 

Thailand is the world's No.1 largest fresh durian export market. Thai fresh durian products 
are exported mainly to East Asia and ASEAN.

But on the other hand. China and other competing countries have conducted research 
trials on cultivation, which are now in the process of developing species and yields in order 
to meet export quality standards. Also, in the future China may have more free trade with 
other countries. Or may change status from a partner Become a competitor in manufacturing 
and exporting, or May reduce durian imports from Thailand
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Therefore, the relevant sectors should have measures to support them to support and 
strengthen the competitiveness of Thai durian exporters. By developing the capacity of 
producers and entrepreneurs to have the ability to compete with other countries to be added 
as a competitor in the future and the most important thing is operators should pay more 
attention to maintaining the standard of their export products. 

With a focus on development the whole system from the production sector of Thai 
durian-exporting enterprises to the destination of the importing country such as enhancing 
the potential of producers and exporters. Learn about the logistics process, make GAP and 
GMP standards, promote product processing. Finding new markets to reduce monopoly 
encourages the development of the species. There is research and use of technology. To 
help the manufacturing sector Which the development of skills and learning These things.
This will strengthen the confidence of both entrepreneurs in conducting trade transactions 
with each other. And this is to make Thai durian as the main sustainable fruit export value 1 
and to maintain its leadership in the business of durian exports to China in the future forever.

Keywords : Elevate entrepreneurship, Durian export business, Thai export to China, 
Sustainable market leader
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กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สูความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 
COMPETITIVE ADVANTAGE STRATEGY FOR SUCCESS IN REAL ESTATE BUSINESS
 

ผูเขียน    วัชรินทร อุนใจ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัครดา  เกิดประทุม  

 
บทคัดยอ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สูความสำเร็จในการ
ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนการศึกษาสภาพการลงทุน การสรางกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือ
ใชในการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ตองเผชิญ
อุปสรรค ปญหา และการแขงขันที่สูงจากสภาพสังคมปจจุบัน เพ่ือมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดำเนินธุรกิจและสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันโดยสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา 

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย หัวใจสำคัญ โดยการเลือกใชกลยุทธการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม 

เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยเฉพาะดานทำเลที่ดิน การตลาด การออกแบบ และการเงิน จากเอกลักษณ มี
ความโดดเดนและแตกตาง จนสามารถสรางชื่อเสียง ดึงดูดผูบริโภคสมัยใหม และปดการขายไดอยางรวดเร็ว และนำเสนอ
สวนประสมการตลาดที่เปนที่ตองการของลูกคาใหมากที่สุด เพื่อทำใหเกิดความพรอมในการรับมือกับสถานการณตางๆ ที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคตนำสูความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยตอไป 

 

คำสำคัญ : กลยุทธการสรางความไดเปรียบ, ความสำเร็จในการแขงขัน, การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย. 
 

Abstract
The objective of this article is to study competitive advantage strategy for success in 

real estate business by studying investment conditions. The competitive advantage strategy 
is to be used to assess the suitability of competitive advantage strategy in real estate business 
which has to face obstacles, problems and high competition from the present society in order 
to focus on the maximum benefits in business operations and create competitive advantage 
for the highest customers’ satisfaction.

The key to success in real estate business is choosing the right business strategy to 
create a competitive advantage, especially in land, marketing, design and finance. In addition, 
a unique and distinct identity can build a reputation that attracts modern customers and closes 
sales quickly along with presenting the marketing mix is desired by the customers as much 
as possible in order to be ready to deal with various situations that may arise in the future 
leading to the success of the real estate business further.

Keywords : advantage strategy, competitive success, real estate business.
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บทนำ 
 ปจจุบันผูบริหารตองเผชิญกับสถานการณที่หลากหลายทาทายและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากจะตองทำงานโดย
มุงเนนแกปญหาท่ีซับซอนตลอดเวลา ตองเผชิญกับการแขงขัน การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตางๆ ในปจจุบันงานบริหาร
จะยิ่งยุงยากมากขึ้นเนื่องมาจากสถานการณที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด ภาวะวิกฤติทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดข้ึน ลักษณะงานบริหารจึงไมแนนอน เสี่ยงกับสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายตางๆ 

แตในขณะเดียวกันเมื่อเกิดภาวะที่ทาทายเหลาน้ีผูบริหารก็ควรแสวงหาโอกาสและสรางความไดเปรียบใหเกิดแกองคการโดย
การเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส (จิราภรณ บุญย่ิง, 2564) โดยการมุงเนนพัฒนาองคการในรูปแบบตางๆ อยางเปนระบบซ่ึง
การพัฒนาองคการจะมีลักษณะตางๆ หลายประการ ที่ผูบริหารจะตองพิจารณา เชน การพัฒนาจะมุงเนนไปที่วัฒนธรรม
ขององคการ (Organization Cultural), คานิยม (Value) และทัศนคติของบุคคลภายในองคการมาใช โดยการพัฒนาจะตอง
กระทำเปนระบบการพัฒนาองคการจะตองใชเทคนิคและเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลและมงุขจัด
ความขัดแยงในองคการ (กวี หวังนิเวศนกุล, 2564) 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีความสำคัญตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน เปนธุรกิจ 

ที่มีขนาดใหญในระบบเศรษฐกิจจากธุรกิจหลายประเภท อาทิเชน บานอยูอาศัย อาคารชุด อพารทเมนท หอพัก โรงแรม 

และอาคารรูปแบบตาง ๆ  สิ่งปลูกสรางทางการพาณิชยและอุตสาหกรรม เปนตน จากสถานการณวิกฤติทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยก็ประสบกับปญหา ธุรกิจหลายประเภทตองปดตัวลง นักลงทุนหลายรายตองประสบกับปญหาหน้ีสิน ลูกคา
ที่จองซื้อบานไมไดบานหลายรายไมไดรับเงินจองคืน สถานการณของธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังมีผลตอเนื่องตอธุรกิจอื่นอีก
มากมาย เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอสังหาริมทรัพยจะสงผลตอเน่ืองไปยังความมั่นคงของครัวเรือน ความสามารถ
ในการขอสินเชื่อ การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนฐานะของสถาบันการเงิน จึงจำเปนตองมีการศึกษา
และหากลยุทธในการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด การเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ สงผลทำใหความตองการดานที่อยูอาศัย
ของผูบริโภคลดลงและพฤติกรรมในการซ้ืออสังหาริมทรัพยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากมองถึงความไมมั่นใจถึงรายได
ในอนาคตและราคาขาย ประกอบกับการเกิดปญหาจากการซื้อขายที่ผานมา ไมวาจะเปนการสรางบานใหเสร็จตามเวลาท่ี
กำหนด หรือปญหาในการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ แมวาทางรัฐบาลจะดำเนินการกำหนดมาตรการในการกระตุนภาค
อสังหาริมทรัพยทั้งทางดานผูซื้อและผูประกอบการอสังหาริมทรัพย แตก็ยังไมสามารถสงผลตอความตองการอสังหาริมทรัพย
เพ่ิมข้ึนในระยะเวลาอันสั้น (สมบูรณ หวังโชคดำรง, 2563) กอนเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจ
หน่ึงที่นาลงทุนเปนอยางย่ิง มีผูลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจำนวนมาก การปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินจึงขาดความ
ระมัดระวัง มีเพียงแตหลักทรัพยที่เปนที่ดิน และเปนธุรกิจที่มีการแขงขันอยางรุนแรง ประกอบกับเปนชวงที่ประเทศไทยเปด
เสรีทางการเงิน จึงทำใหเงินทุนอัตราดอกเบี ้ยต่ำไหลเขามาในประเทศจำนวนมาก ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายคงอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่จึงเปนแรงจูงใจใหมีการนำเงินทุนเขาจากตางประเทศ เพื่อแสวงหารายไดจากสวนตางของอัตราดอกเบ้ีย
และการลงทุนในธุรกิจ ทำใหมีการลงทุนทั้งภาคการผลิตและธุรกิจอสังหาริมทรัพยเกินความตองการ สงผลใหยอดขายตกต่ำลง 
(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2564) ชวงกอนวิกฤติทางเศรษฐกิจผูบริโภคมีความตองการที่อยูอาศัยเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว อัตรา
การซื้อขายมีการเปลี่ยนมือคอนขางสูง เกิดการเก็งกำไรจากการถือครองทรัพยสิน ทำใหราคาสูงขึ้น ตอมาเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจตกต่ำในประเทศไทย สงผลทำใหภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยไมสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธไดทันทวงที ทำใหภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยตองเกิดภาวะชงักงันและซบเซาอยางตอเน่ือง ผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยบางสวนไดอาศัยการ
นำทรัพยสินของสถาบันการเงินมาทำการประมูลขาย ซึ่งทรัพยสินดังกลาวถูกนำมาปรับโครงสรางหนี้และถูกนำออกขาย
อยางรวดเร็ว ประกอบกับสถาบันการเงินตางๆท่ียังดำเนินการอยูไดนำเอาหน้ีสินที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือ NPL(Non Performing 

Loan) ที่มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสรางหน้ีแลวนำออกขายทอดตลาด ทำใหปริมาณท่ีอยูอาศัยท่ีมีอยูในตลาดอสังหาริมทรัพย
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มีจำนวนมากเกินความตองการซึ่งพบวา กลยุทธระดับองคกร ที่องคกรเลือกคือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) โดยการ
พัฒนาอาคารชุดใหมากข้ึนเพ่ือใหผูซื้อมีทางเลือกมากข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมยอดขายและรายไดและยังสามารถเพ่ิมสวนแบง
ทางการตลาดอาคารชุดอีกดวย และกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ ที่องคกรไดเลือกใชคือ กลยุทธแบบมุงเนนและสรางความแตกตาง 
(Differentiation Focus) เนื่องจากบริษัทจะเนนลูกคาเฉพาะกลุมได เชน ระบุกลุมอายุของผูซื้อ เนนราคาใหอยูในระดับกลาง     
ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่มีความเปนตัวของตัวเองสูง ในเม่ือปริมาณทรัพยสินในตลาดอสังหาริมทรัพยยังมีจำนวนมาก เพ่ือเปน
การลดตนทุนและใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรนำทรัพยสินที่มีอยูมาปรับเปนทรัพยสินใหม กำหนด
ราคาในอัตราท่ีเหมาะสม เพ่ิมรูปแบบความหลากหลายของทรัพยสินใหมีความทันสมัย จะทำใหผูซื้อมีความสนใจและผูที่มี
รายไดในระดับปานกลางสามารถตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยได โดยที่ผูขายแทบจะไมไดลงทุนอะไรเลย ดวยภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปจจุบัน ผนวกกับอัตราการลงทุนที่ลดลง เน่ืองจากมีปจจัยลบหลายดาน ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง 
รวมถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบกับความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเองก็ไดรับ
ผลกระทบไมนอย ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงตองปรบักลยุทธเพ่ือสรางความเชื่อมั่นและกระตุนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคใหเร็วขึ้น เชน กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธแบบหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจและกลยุทธแบบ
มุงเนนและสรางความแตกตาง (Differentiation Focus) รวมถึงการรวมมือกับพันธมิตรทางการคากับบริษัทอื่นเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
เพ่ิมทางเลือกทางธุรกิจและการลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเปนการเพ่ิมยอดขายและรายได ดวยเหตุน้ีผูเขียนจึงสนใจศึกษา “กลยุทธ
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สูความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย” โดยจะเห็นวาผูประกอบการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยตางก็หากลยุทธตาง ๆ เพ่ือเขามาปรับใชกับธุรกิจ เพ่ือใหเกิดการเติบโตและสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันธุรกิจอสังหาริมทรัพยสำหรับ เพ่ือประโยชนในการแขงขันของผูที่สนใจรวมทั้งเปนขอเสนอเชิงวิชาการและนโยบาย
ตอไปของหนวยงานที่เกี่ยวของในอนาคตตอไป 

 

เนื้อเร่ือง 
 เมื่อกลาวถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีความสำคัญตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของระบบสถาบันการเงิน 

เปนธุรกิจที่มีขนาดใหญในระบบเศรษฐกิจจากธุรกิจหลายประเภท อาทิเชน บานอยูอาศัย อาคารชุด อพารทเมนท หอพัก 

โรงแรม และอาคารรูปแบบตาง ๆ สิ่งปลูกสรางทางการพาณิชยและอุตสาหกรรม เปนตน ดังน้ัน “การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจที่เปนการประกอบการอสังหาฯ ไดแก การพัฒนาท่ีดินในรูปแบบตางๆ เชนที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ที่อยูอาศัย อาคาร
สำนักงาน ศูนยการคา นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการพักผอน โดยมีลักษณะประกอบการจัดสรรที่ดิน หรือ
กอสรางอาคารข้ึนมาแบงเปนหองชุด หรือแบงใหเชาเปนสวนๆ เพ่ือการคา เชน กรณีศูนยการคา เปนตน โดยผูเขียนไดมุงศึกษา
กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สูความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดังน้ี 

1) ลักษณะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีหลายรูปแบบ ลักษณะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เราสามารถแยก ออกเปนประเภทใหญๆได ดังน้ี 

  1.1) การซื้อขายทั่วไป การซื้อขายอสังหาริมทรัพย เปนการซื้อขายที่มีลักษณะคลายกับการซื้อขายใน
ธุรกิจอื่นๆทั่วไป เชน การซื้อมาแลวขายไป ผลตอบแทนหรือสวนตางท่ีไดคือกำไร ตางกันที่การซ้ือขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ในทางกฎหมายกำหนดใหตองทำนิติกรรมเปนหนังสือและจดทะเบียนการไดมากับพนักงานเจาหนาที่ เชน โฉนดที่ดินเปน
เอกสารสิทธิที่แสดงตัวผูถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงน้ันๆ ทั้งน้ี ก็เพราะวาอสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินที่มูลคาสูง จึงตองมี
กฎหมายควบคุมเพ่ือไมใหเกิดปญหา 
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  1.2) การปลอยเชา ลักษณะการปลอยเชา เชน การใหเชาหอพัก อพารทเมนท เชาหองพัก เชาบาน           

ใหเชาโกดังเก็บสินคา เชาอาคารพาณิชย สำนักงานใหเชา หรือการเชาที่ดินวางเปลา เปนการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่
เรียกวา “เสือนอนกิน” เพราะเมื่อลงทุนสรางหรือซื้ออาคารซื้อที่ดินวางเปลาแลวนำออกใหเชา ก็จะทำใหเกิดรายไดอยาง
สม่ำเสมอ และเปนรายไดที่ตายตัว ทำใหมีเงินใชสอยไมขาดมือ 

1.3) การเปนนายหนาซ้ือขายหรือเชา เปนอาชีพที่คนสวนใหญคุนเคย เชน เปนนายหนาซื้อขายที่ดิน  

ซื้อขายรถยนต สวนใหญทำเปนอาชีพเสริมหรือทำเปนงานเสริม แตการซื้อขายแตละครั้งอาจทำใหนายหนามีรายไดสูงถึง 
100 เปอรเซ็นต ซึ่งข้ึนอยูกับความสามารถและองคประกอบดานอื่นๆดวย 

2) ประเภทของอสังหาริมทรัพย การประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแบงแยกเปน 5 กลุมหลักๆ ตามลักษณะ
ของอสังหาริมทรัพยดังน้ี: 

2.1) อสังหาริมทรัพยเพ่ีอการเกษตร เชน สวนเกษตร หรือการจัดสรรที่ดินเพ่ือการทำการเกษตรเปนหลัก 

2.2) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการอยูอาศัย เชน โครงการที่อยูอาศัย ประเภทบานเด่ียว ทาวนเฮาส อาคารชุด 

อพารทเมนท ใหเชา ฯลฯ 

2.3) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชย เชน มินิออฟฟศ อาคารสำนักงาน ศูนยการคา โรงแรม ตลาดสด 

อาคารจอดรถใหเชา ฯลฯ 

2.4) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการอุตสาหกรรม เชน มินิแฟคตอรี่ สวน อุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม 

ซึ่งก็คือนิคมอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาโดยภาคเอกชน สวนนิคมอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือรวมกับภาคเอกชนดำเนินการ ใหใชชื่อวา “นิคมอุตสาหกรรม” ฯลฯ 

2.5) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการพักผอน เชน โรงแรมตามอากาศ รีสอรทอาคารชุดตากอากาศ ฯลฯ  

สรุป. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยก็คือ การสรางรายไดจากการขาย การใหเชา การพัฒนาบริหารบานและ
ที่ดินวางเปลาใหมีรายไดในรูปแบบตางๆ รวมถึงการเปนนายหนาอสังหาริมทรัพยที่ไมจำเปนตองใชเงินทุนมากนัก ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจึงไมเฉพาะคนรวยหรือคนที่มีเงินทุนเทาน้ันที่สามารถทำได การเปนนายหนาซ้ือขายท่ีดินในบางครั้งยังเปนการ 
“จับเสือมือเปลา” โดยไมตองใชเงินลงทุน หากคุณมีเงินสักกอนหรือคิดท่ีจะลงทุนทำธุรกิจ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยก็
เปนอีกทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจ 

 ดังนั้นกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สูความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย  จาก
การศึกษารวบรวม แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยผูเขียนสามารถสรุปและ
นำเสนอไดดังน้ีดังน้ี  

1. กลยุทธในการดำเนินธุรกิจ การศึกษาครั้งน้ีประยุกตมาจากแนวความคิดของ Siriwan U. et al. (2020) โดย
ศึกษาถึงกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สูความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย  จึงปรับเปลี่ยน
ตัวแปลของกลยุทธเปน 5 กลยุทธ คือ กลยุทธสรางความแตกตาง กลยุทธปรับปรุงสินคาและบริการกลยุทธตนทุนต่ํากลยุทธ
สรางความสัมพันธกบลูกคาและกลยุทธนวัตกรรม นำเสนอไดดังน้ี 

  1.1) กลยุทธสรางความแตกตางกลยุทธการสรางความแตกตาง หมายถึงการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน โดยการสรางสรรคสินคาหรือบริการขององคการใหมีความโดดเดนเปนเอกลักษณแตกตางจากคูแขงขันใน
สายตาของลูกคา ซึ่งเปนสินคาหรือบริการที่ทำใหลูกคาพึงพอใจและเต็มใจซื้อในราคาพิเศษ (พิบูลทีปะปาล, 2562) ธุรกิจจะ
สรางความเปนอกลักษณในตัวสินคาและบริการและสื่อสารใหผูบริโภคไดรับทราบเพ่ือใหธุรกิจน้ันๆ วาแตกตางไปจากคูแขง
ซึ่งเปนความแตกตางที่ตองมีคุณคาในสายตาลูกคา เชนการสรางความแตกตางใน 1) คุณภาพสินคาท่ีดีกวาหรือประสิทธิภาพ
ใชงานที่เหนือกวา 2) การออกแบบสินคาที่ดีกวา 3) ความกวาง/ครบถวนของสายผลิตภัณฑ 4) ภาพพจนตราสินคาท่ีเหนือกวา 
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5) คุณลักษณะของสินคาทําใหมีประโยชนใชสอยมากกวา 6 )วิทยาการที่เหนือกวากาวหนากวา 7) ระบบการจัดจําหนาย มี
ชองทางการจําหนายในรูปแบบใหมๆ ที่เขาถึงลูกคาไดดีกวา 8) การใหบริการที่รวดเร็วกวาเชน การบริการถึงที่พรอมบริการ
ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 9) การใหบริการลูกคาในดานตาง ๆ เชน บริการกอนการขาย บริการหลังการขายการรับประกัน
และขอเสนอทางการเงินที่นาสนใจตางๆ (สุพานี สฤษฎวานิช, 2562) 

  1.2) กลยุทธปรับปรุงสินคาและบริการกลยุทธปรับปรุงสินคาและบริการ หมายถึง การปรับปรุง
ผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณสมบัติดีข้ึนการบริการที่มีคุณภาพสูงข้ึนในการปรับปรุงผลิตภัณฑมีแนวทางดังน้ี 1) การเพ่ิมผลิตภัณฑ
ในสายงานผลิต เชน สรางผลิตภัณฑใหมๆ เสนอตลาดอยูเสมอ 2) การลดผลิตภัณฑจากสวนการผลิต คือการถอดผลิตภัณฑ
ที่มียอดขายตํ่าออกจากตลาดเพื่อลดคาใชจาย 3) การดัดแปลงผลิตภัณฑ ไดแก การออกแบบผลิตภัณฑและการบรรจุ
ผลิตภัณฑใหมหรือเปลี่ยนวัตถุดิบในสายการผลิต เปนตน  4) การพัฒนาวิธีใชหรือเพิ่มประโยชนในการใชสอยใหมากข้ึน             

5)การวางตำแหนงผลิตภัณฑ เชน วางตำแหนงผลิตภัณฑดวยคุณภาพที่สูงกวาคูแขง 6) เพ่ิมผลิตภัณฑที่มีรูปแบบใหมๆ หรือ
เทคโนโลยีใหมๆ เขาสูตลาดอยางตอเน่ือง (สมคิด บางโม, 2562) 

  1.3) กลยุทธตนทุนตํ่ากลยุทธตนทุนตํ ่า หมายถึง การใชความรูความสามารถขององคกรเพื่อใหได
ผลิตภัณฑและบริการที่มีตนทุนต่ํากวาคูแขงวางจําหนายใหกับลูกคากลยุทธน้ียึดถือฐานคติสำคัญคือ การไดเปรียบทางดาน
ตนทุนเหนือคูแขงมากจะทำใหราคาตอหนวยลดลง แมขายในราคาเดิมก็ไดกำไร ซึ่งการมีตนทุนต่ําจะทำใหราคาต่ําลงและยัง
สามารถครองสวนแบงตลาดไดอีกดวย แนวทางประยัดตนทุนมีดังน้ี 1)การนําเขาวัสดุการผลิตโดยการนําเขาวัตถุดิบครั้งละ
มากๆ มีคลังสินคาสำหรับเก็บวัสดุ 2)การผลิตเปนผลิตภัณฑ มีการประหยัดจากขนาดจากการผลิตและประสบการณ 3)การ
นําสินคาออกจําหนายนําสินคาขนสงออกขนาดใหญหรือขนสงไปในเสนทางเดียวกันครั้งละมากๆ 4) การตลาดและการขาย
มีตลาดมวลชนจัดจําหนายกวางมีการรณรงคโฆษณาระดับประเทศ5)การบริการมีศูนยใหบริการและอํานวยความสะดวก 

(พิบูล ทีปะปาล, 2562) 

  1.4) กลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา กลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา หมายถึงการสรางคุณคาท่ี
แทจริงใหแกลูกคาเปนคุณคาที่ลูกคารับรูไดโดยตรงคุณคาดังกลาวสามารถสรางไดหลายรูปแบบดังน้ี 1) การอํานวยความสะดวก
ในการดำเนินชีวิตหรือการงานของลูกคา เชน บริษัทมีขอมูลถึงกันทุกสาขาลูกคาสามารถติดตอไดทุกท่ี 2) ผลประโยชนตอเน่ือง 
เชนไมโครซอฟทมีการปรับปรุงซอฟตแวรที่จําหนายไปแลวอยูเสมอๆ ลูกคาสามารถอัพเดทไดโดยไมเสียคาใชจาย 3) การ
ใหบริการสวนบุคคล เชน โรงแรมหาดาวจำนวนมากไดปรับปรุงวิธีนําเสนอบริการเฉพาะรายบุคคลสำหรับลูกคาที่มาใช
บริการซํ้าดวยการบริการที่ดีเยี่ยมแตกตางจากการบริการโดยท่ัวไป 4) การแกปญหาเฉพาะของลูกคาในบางปญหาลกูคา
อาจตองการบริการพิเศษที่รวดเร็วติดตามแกปญหาจนกวาปญหาจะถูกแกไขไป ซึ่งจะไดรับความสัมพันธที่แนบแนนจาก
ลูกคาเปนการตอบแทน 5) การติดตอลูกคาโดยตรงโดยการกำหนดตัวพนักงานในการดูแลกลุมเปาหมาย 6) เรียนรูความ
ตองการของลูกคาอยางตอเนื่องกลยุทธที่อิงพื้นฐานความสัมพันธที่ดีกับลูกคาจะสรางความภักดีใหเกิดกับลูกคาสงผลให
องคกรบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไวลูกคาจำนวนมากมักอางความสนิทสนมคุนเคยในการซื้อสินคาหรือการใชบริการอยู
เสมอๆ แตเมื่อตองซื้อสินคาปริมาณมากๆ แลวเขาก็มักจะหันไปซ้ือจากรานคาที่ขายสินคาราคาถูกกวาแทน ดังน้ันความทาทาย
ของรานคาเล็กๆ จึงอยูที่ทำอยางไรจึงจะดึงดูดใหลูกคาซื้อของปริมาณมากๆ และมีราคาแพงกวา (นพดล พันธุพานิช, 2561) 

  1.5) กลยุทธนวัตกรรมกลยุทธดานนวัตกรรม (Innovation Strategy) คือตำแหนงการแขงขันองคกร
ดวยการกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑและบริการใหมที่แตกตางไปจากเดิมโดยมีเทคโนโลยีเปนองคประกอบที่สำคัญบนทุก
กิจกรรมหวงโซแหงคุณคา ซึ่งเปนการคนพบและนําเสนอสิ่งใหมๆในตลาดความสำคัญของกลยุทธนวัตกรรมคือ การใช
ความสามารถขององคกรที่มีผลตอความไดเปรียบในการแขงขัน จากการเขาสูตลาดเปนรายแรกการสรางกลยุทธนวัตกรรม
สามารถทำไดโดยใชเทคโนโลยีเขาไปในทุกกิจกรรมขององคกรหรือทุกกิจกรรมในหวงโซแหงคุณคากอใหเกิดนวัตกรรม
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ผลิตภัณฑและนวัตกรรมกระบวนการในลักษณะนวัตกรรมสรางความเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิงหรือนวัตกรรมคอยเปนคอย
ไปทำใหเกิดผลิตภัณฑหรือการบริการใหมแตกตางไปจากคูแขงทำใหไดเปรียบในการแขงขัน (อาชวิน ใจแกว. (2561) 

 สรุป. การจัดการเชิงกลยุทธ(Strategic management) เปนวิธีการจัดการแบบหน่ึงที่มุงเนนการกำหนดทศิทาง
ภารกิจและกลยุทธการดำเนินงานขององคการใหชัดเจนและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในสภาพแวดลอม
ภายนอก และสภาพการณภายในขององคการจากการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสวนตางๆ ขององคการใหสามารถนํากล
ยุทธที่กำหนดไวไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมและการติดตามกำกับควบคุมและประเมินผลการดำเนินการตามกล
ยุทธเพ่ือเรียนรูผลความกาวหนาตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ ตามลำดับ 

 

ความสำเร็จในการแขงขัน โดยสามารถแยกพิจารณานำเสนอไดดังนี้  
การวิเคราะห Five Forces Model หรือตัวแบบพลังผลักดันในการแขงขัน 5 ประการเปนสิ่งที ่แสดงให เห็นถึง

สภาพแวดลอมของการแขงขันในอุตสาหกรรมวามีแรงกดดัน หรือระดับความเขมขนของการ แขงขันนี้จะเปนตัวกำหนดถึง
ศักยภาพในการทำกำไรหรือศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม ผูประกอบการมีความเขาใจถึงโครงสรางของ
อุตสาหกรรมที่กำลังแขงขันจะเปนประโยชนในดานการ หากลยุทธ (ประดิษฐ ภิญโญภาสกุล, 2560) ซึ่งตัวแบบทั้งหมดมีดังน้ี 

 1. แรงผลักดันจากนักลงทุนหนาใหมในอุตสาหกรรม (Threat of New Entrants) หมายถึง จะมีกำลังการผลิตใหม
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโดยมีความตั้งใจ มุงหมายที่จะยึดครองสวนแบงตลาด ดังนั้นการที่มีนักลงทุนหนาใหมเขามาก็จะทำให
เกิดผลตาง ๆ หลายประการ เชน การแขงขันจะเพ่ิม สูงมากข้ึน ระดับราคาสินคาจะต่ำลง ตนทุนก็จะสูงข้ึน เพราะคาใชจายใน
การรักษาสวนแบงตลาดจะ มากข้ึนกวาเดิม นักลงทุนใหมจะมีอุปสรรคในการเขาตลาด เกิดปญหาดานความภักดีของลูกคาตอ 

ภาพลักษณของตราสินคาเดิม ดานตนทุน และเงินทุนที่ตองแขงกับผูประกอบการเดิมและปญหา กฎระเบียบของรัฐ  
2. แรงผลักดันจากอำนาจตอรองของผูปอนวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) ผู ปอนวัตถุดิบมีผลตอ

การแขงขัน เพราะในการผลิตสินคาหรือบริหารหากไดคุณภาพของวัตถุดิบที่ไมดี  ราคาไมแพงหรือมีการสงมอบชาก็จะ
กระทบตอการผลิตสินคารวมถึงการแขงขันทางการคา ซึ่งอำนาจ ของวัตถุดิบมีหลายประการ เชน การที่มีจำนวนผูปอน
วัตถุดิบนอยรายในตลาดเปนวัตดุดิบอื่นท่ี สามารถทดแทนได การเปลี่ยนแปลงผูปอนวัตถุดิบรายอื่นจะทำใหตนทุนสูงข้ึน 

และวัตถุดิบมี ความสำคัญตอผูซื้อมาก  

3. แรงผลักดันจากอำนาจตอรองของกลุมซื้อ (Bargaining Power of Buyers) กลุมผูซื้อหรือ ลูกคาเปนแรงผลักดัน
หน่ึงที่มีอิทธิพลตอศักยภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม เน่ืองจากหากกลุมผูซื้อมี อำนาจตอรองมากเพียงใด ก็จะสรางแรง
กดดันในเรื่องของราคา และคุณภาพสินคาไดมากข้ึน ซึ่งอาจ สงผลกระทบตอตนทุน ยอดขายรวมถึงศักยภาพการแขงขันที่
จะตามมา และอำนาจในการตอรองของ กลุมผูซื้อมาจากหลายปจจัย ทั้งเปนกลุมผูซื้อที่มีสินคาท่ีไมมีความสำคัญหรือสินคา
ฟุมเฟอยจำนวนผู ซื้อมีการรวมกลุมกันทางการคา กำหนดหรือจัดตั้งมาตรการตาง ๆ เพื่อเพิ่มความเขมงวดในการนำเขา 
และสงออกสินคา  

4. แรงผลักดันจากสินคาอื่นที่ใชทดแทนได (Threat of Substitutes) สินคาทดแทนใน อุตสาหกรรมการผลิตก็ถือ
วาเปนภัยคุมคาม ซึ่งอาจจะท าใหประสบกับความสูญเสีย เพราะสินคาน้ัน สามารถใชทดแทนกันได ทั้งในบางโอกาสหรือ
ทดแทนกันไดสมบูรณ สินคาทดแทนจะสงผลกระทบตอ การแขงขัน เพราะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดทุกเวลา โดย ผลกระทบที่ตามมาจะคลายลักษณะภัยคุกคามจากนักลงทุนรายใหม  

5. แรงผลักดันจากระดับความเขมขนของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม(Rivalry Among Existing Firm) จะตอง
มีการโตตอบแขงขันในทางการคาและกลยุทธอยูตลอดเวลาตามระดับการ แขงขันที่แตกตางกันออกไปในอุตสาหกรรม โดย
การตลาดทีมีการแขงขันสูงมีสาเหตุมาจากเหตุผล หลายประการ เชน ผูประกอบการมีศักยภาพใกลเคียงกันในตลาดและไม
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มีผูถือครองตลาดไดมาก สินคาและการบริการมีความแตกตางกันเล็กนอย เปนอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอยูอัตราการ
ขยายตัว ของการตลาดใหม และเน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารมีจำนวนผูประกอบการเปนจำนวนมาก มีอัตราการขยายตัว
ของความตองการในระดับประเทศขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ทำใหผูบริโภคสามารถเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคไปยัง
ผลิตภัณฑคูแขงไดงาย  

สรุป. แรงกดดัน 5 ประการเปนตัวแบบที่ใชวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอ  สภาพแวดลอมการแขงขันของ
องคการ ทำใหทราบถึงสภาพแวดลอมของตลาดและอุตสาหกรรมที่ เปนอยูรวมถึงตำแหนงของตัวเองโอกาส และภัยคุกคาม
เปนตัวกำหนดลักษณะตลาดหรือ อุตสาหกรรมที่ใชเปนสารสนเทศการกำหนดกลยุทธสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ระยะยาวเพราะ เปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหอุตสาหกรรมและคูแขงขันเปนหลักในการศึกษาเรื่องกลยุทธการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน สูความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 
สวนประสมทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจ  

สวนประสมทางการตลาด (marketing mix) หรือ 7Ps เปนเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ โดยเฉพาะในการ
ทองเท่ียวซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงในธุรกิจบริการ ดังน้ันจากคำกลาวขางตนทำใหผูเขียนศึกษาสวนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจ
บริการทั้งน้ีเพ่ือใชเปนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยสวนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ สามารถ
แบงออกไดดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (product) สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจำเปนหรือ ผลิตภัณฑหรือบริการตองมี
อรรถประโยชนมีคุณคาในสายตาของลูกคา 

2. ราคา (price)จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจำเปนตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือบริการหรือคุณคาในรูปของ
ตัวเงินเปนตนทุนของลูกคา รวมถึงตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของจากการซื้อสินคาและบริการและดานการแขงขัน 

3. ชองทางการจัดจำหนาย(place) เปนกิจกรรมซึ่งทำใหผลิตภัณฑเปนท่ีหางายสำหรับลูกคาเมื่อเขาตองการซื้อไม
วาเมื่อใดและที่ไหนก็ตามงานในชองทางการจัดจำหนายจึงประกอบดวยความสะดวกของการติดตอกับลูกคาการพิจารณา
ตำแหนงทำเลที่ต้ังของแหลงจำหนาย เพ่ือใหเกิดการประสานงานและใหเกิดตนทุนในการจัดจำหนายต่ำท่ีสุด 

4. การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอสินคาหรือบริการ และ
การกระตุนจากคนกลาง วิธีที่ใชในการสื่อสารกับลูกคา เชน นิตยสาร วิทยุโทรทัศนหรือปายโฆษณา การตลาดผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและการขายทางโทรศัพท เปนตน 

5. บุคลากร (People)คนท่ีผานการคัดเลือกการฝกอบรม การจูงใจเพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
ไดแตกตางเหนือคูแขงขัน และความเปนกันเองแกลูกคาท่ีนาประทับใจ 

6. การสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ธุรกิจบริการจำนวนนอยมากที่ไมมีลักษณะ
ทางกายภาพของบริการเขามาเก่ียวของ เชน การจัดสถานที่ความสะอาด แสงสวางรูปแบบราน สิ่งอำนวยความสะดวกเปนตน 

7. กระบวนการ (Process) ในกลุมธุรกิจบริการกระบวนการในการสงมอบบริการมีความสำคัญเชนเดียวกับเรื่องทรัพยากร
บุคคล จะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่นำมาใชระดับการใชเครื่องจักรกลในการใหบริการเชน การรับชำระเงิน 

สรุป. สวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือที่ตองใชเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซึ่งโดยตรงที่
เกี่ยวของกบสินคาหรือบริการที่นําเสนอสูผูบริโภคจะมีอยู4Ps ไดแกผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) 

และการสงเสริมการจําหนาย (Promotion) แตเมือ่มีการบริการเกิดข้ึนการบริการเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนไมสามารถจับตองไดจึง
มีเพ่ิมอีก 3P ไดแกบุคคล (People) สภาพทางกายภาพ (Physical) และกระบวนการ (Process) เปน 7P ซึ่งจะทำใหเขาถึง
ผูบริโภคและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดดีและครอบคลุมมากย่ิงข้ึนจะนําไปสูการประสบความสำเร็จในธุรกิจ
ไดดีมากข้ึนอีกดวย 
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3. สวนสรุป 
 การศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สูความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย จะตอง
มีการปรับตัวเพื่อใหอยูรอด เพราะไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมไดจึงตองอาศัยกลยุทธหลักใน
การแกไขปญหาเพ่ือผลักดันใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยเดินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำอยางไรจะสามารถขายสินคาไดมาก
ข้ึน จึงตองปรับกลยุทธในการดำเนินการเพ่ือรองรับกับการฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพยซึ่งมีการแขงขันกันสูง การสรางกล
ยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพื่อใชในการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธในการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ตองเผชิญอุปสรรค ปญหา และการแขงขันท่ีสูงจากสภาพสังคมปจจุบัน เพ่ือมุงเนนให
เกิดประโยชนสูงสุดในการดำเนินธุรกิจและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา  

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย หัวใจสำคัญ โดยการเลือกใชกลยุทธการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันโดยเฉพาะดานทำเลท่ีดิน การตลาด การออกแบบ และการเงิน จากเอกลักษณ มีความโดดเดน
และแตกตาง จนสามารถสรางชื่อเสียง ดึงดูดผูบริโภคสมัยใหม และปดการขายไดอยางรวดเร็ว และนำเสนอสวนประสม
การตลาดที่เปนที่ตองการของลูกคาใหมากที่สุด เพ่ือทำใหเกิดความพรอมในการรับมือกับสถานการณตางๆ  

ดังน้ันการเลือกใชกลยุทธเดิมในการแขงขันอาจจะไมบรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไวหรือการเลือกปรับเปลี่ยนกลยุทธ
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยจึงตองมีการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อมุงเนนใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการดำเนินธุรกิจและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนโดยสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับ
ลูกคา และนำเสนอสวนประสมการตลาดที่เปนที่ตองการของลูกคาใหมากที่สุด เพื่อทำใหเกิดความพรอมในการรับมอืกับ
สถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดโดยสามารถนำเสนอรูปแบบกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน           

สูความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยตอไป 
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ตองขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัครดา เกิดประทุม ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธที่คอยใหคำปรึกษา คำแนะนำ
และกำลังใจอยางดี สุดทายที่สุดนี้ คุณคาอันพึงบังเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชา พระคุณบิดา - มารดา  
ครู อาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานตอไป 
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บทคัดยอ 
 บทความวิชาการน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพในการปรับตัวเพ่ือกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบวาผูบริหารตองใหความตระหนักในเงื่อนไขหลายปจจัยเพื่อเตรียม
ความพรอมทั้งดานวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ ฐานความรู และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธระหวางกระบวนการตางๆ ไดแก 1) ดานการเงินที่มุงเนนการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและการ
เติบโตอยางมีผลกำไร 2) ดานลูกคาที่มุงเนนการลดของเสียการสงมอบงานใหตรงเวลาและสรางความพึงพอใจแกลูกคา           
3) ดานกระบวนการภายในทีมุ่งเนนการลดรอบเวลาการผลิตการใชเครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขีดความสามารถใน
การสรางนวัตกรรมใหม และ 4) ดานการพัฒนาการเรียนรูขององคกรที่มุงเนนการพัฒนาใหพนักงานมีขีดความสามารถ
หลายดานจากสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 

  

คำสำคัญ : ศักยภาพในการปรับตัว, เศรษฐกิจดิจิทัล, อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส. 
 
Abstract

The objective of this article is to study adaptation potential in the digital economy of 
electrical and electronics industry in Thailand. The finding reveals that the executives should 
be aware of many factors for preparing of academic, social, economic, knowledge-based, and 
advancement of information technology; in order to link relationship between various 
processes including: 1) finance that focuses on cost-effectiveness and profitable growth, 2) 
customers that focus on reducing waste, handing in work on time and building customers’ 
satisfaction, 3) internal processes that focus on reducing production, efficient use of 
machinery increases the capacity to create new innovations, and 4) learning development of 
organization that focuses on employees’ development to have the ability in many aspects 
from the current economic crisis of the country.

Keywords : adaptation potential, the digital economy, electrical and electronics industry.
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1. บทนำ 
 ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเปนยุคที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาสนับสนุน  

การดำเนินงานทางธุรกิจ บริการเทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวโนมในการเติบโตอยางตอเน่ืองและขยายวงกวางออกไปทั่วโลก          

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปจจุบันครั้งน้ีไดสงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของประชากรโลกในปจจุบันเปนอยางมาก  
 “เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)” คือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเพิ่มประสิทธิภาพ 

เชน เพ่ิมผลผลิต ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลชวยใหใชเวลานอยลง และเขาถึงผูบริโภคมากข้ึน เน่ืองจากปจจุบันผูบริโภคใชอินเทอรเน็ต
เพื่อติดตอสื่อสารกันอยางแพรหลาย และอินเทอรเน็ตมีการพัฒนาประสิทธิภาพใหมีความเร็วรองรับการใชงานมากขึ้นเรื่อยๆ 

ทำใหอินเทอรเน็ตเปนพ้ืนที่แหงใหมในการทำธุรกิจ การติดตอคาขายสินคาและบริการ และทำใหเศรษฐกิจมีความคลองตัว
มากข้ึนประชากรมีแนวโนมที่ตองพ่ึงพาอาศัยการติดตอสื่อสารผานอินเตอรเน็ตกันมากข้ึน ทีเ่รียกวา “Internet of Things” 

หรือ “สภาพแวดลอมอัจฉริยะ” ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ที่สามารถเชื่อมตอกันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแนวคิดของ Internet of 

Things ถือเปนความทาทายของการดำเนินชีวิตของมนุษย ทั้งในระดับธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม (สุวารินทร จอมคำ และ
จิรวัฒน เมธาสุทธิรัตน, 2564) จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตไดอยางย่ังยืนน้ันการดำเนินธุรกิจถือวามีบทบาทสำคัญ
อยางย่ิงในการพัฒนาความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งน้ีเพราะระบบเศรษฐกิจเปนระบบที่ใหเสรีภาพ 

ใหการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใหสิทธิในการครอบครองและสะสมทรัพยสิน ทำใหผูประกอบการเกิดแรงจูงใจในการ
ทำธุรกิจ มีความกระตือรือรน เกิดความคิดริเริ ่ม และพรอมที่จะกลาเผชิญความเสี ่ยงในการทำธุรกิจ เพื ่อใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนหรือที่เราเรียกวา “กำไรสูงสุด” (วสุธิดา นักเกษม และประสพชัย พสุนนท, 2561) เน่ืองจากในปจจุบันมีการแขงขันที่
เปนไปอยางเสรี ดังนั้นจึงทำใหผูประกอบการไมสามารถแสวงหากำไรไดจากการตั ้งราคาที่สูงเกินควร จึงมีความจำเปนตอง
ปรับปรุงและพัฒนาการผลิต การบริการของตนเองใหมีประสิทธิภาพและมีตนทุนต่ำอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถแขงขันไดใน
ตลาด ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวของผูประกอบการนั้นถือวาเปนผลที่ดีตอผูบริโภค นอกจากนี้ยังสงผลดีใหแกประเทศชาติดวยเกิด
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ (นันทพร ชเลจร, 2562) 
 “อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย” มีทิศทางการเจริญเติมโตอยางตอเนื่อง ตามการฟนตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีข้ึนตามลำดับ และถือเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญกับเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนอยางมาก เพราะสินคาอิเล็กทรอนิกสเปนหน่ึงในสินคาอุตสาหกรรมสงออกที่สำคัญของประเทศท่ีประสบ
ความสำเร็จมากท่ีสุด ผลิตภัณฑ อิเล็กทรอนิกสมีความสำคัญตอชีวิตประจำวันทั้งในบานและท่ีทำงาน รวมถึงมีความสำคัญ
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เน่ืองจากชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนชิ้นสวนสำคัญในเครื่องจักรและเครื่องมือตางๆ จะเห็น
วาประเทศผูนำอุตสาหกรรมของโลกอยางประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยุโรป ญี่ปุน และกลุมประเทศอุตสาหกรรม
ใหมใหความสำคัญตอการคาในอุตสาหกรรมน้ี โดยมุงพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศของตนจนอาจ
กลาวไดวา “ความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเหลานี้สวนหนึ่งเปนผลมากจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส” 

โดยเฉพาะการสนับสนุนของภาครัฐที่เปดใหมีการลงทุนจากตางชาติ สงผลใหอุตสาหกรรมดังกลาวเกิดการขยายตัวอยางตอเน่ือง 
(ศิระ สัตยไพศาล และอนุพงศ อวิรุทธา, 2562) ดังนั้นจึงกลาวไดวาธุรกิจถือวามีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ ท้ังน้ีเพราะระบบเศรษฐกิจเปนระบบที่ใหเสรีภาพใหการดำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และสิทธิในการครอบครองและสะสมทรัพยสินไดอยางเทาเทียม เนื่องจากในปจจุบันมีการแขงขันที่เปนไป
อยางเสรี ดังน้ันจึงทำใหผูประกอบการไมสามารถแสวงหากำไรไดจากการต้ังราคาท่ีสูงเกินควรและจำเปนตอง ปรับปรุงและ
พัฒนาการผลิตการบริการของตนเองใหมีประสิทธิภาพและมีตนทุนต่ำอยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดได           

ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวของผูประกอบการน้ันถือวาเปนผลที่ดีตอ ผูบริโภคนอกจากน้ียังสงผลดีใหแกประเทศชาติดวยเกิดความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑจึงถือเปนสิ่ง
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สำคัญที่ทำใหองคการเกิดการขับเคลื่อนไปขางหนา พรอมทั้งขาดองคความรู ขาดการบริหารการจัดการที่ดี รวมไปถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงผลกระทบหลักจากความรุนแรงของการแขงขัน
ทางธุรกิจอีกดวย (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน), 2022) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและมีปจจัยภายนอกมากระทบองคการ  
 ดังน้ัน”ศักยภาพในการปรับตัว”ดวยพ้ืนฐานทักษะในรูปแบบที่จำเปนตองใชทั้งความคิดสรางสรรค (Creative) 

การคิดเชิงวิเคราะห (Analytics) รวมกับบริบทของขอมูล (Context) ที่นำมาใชไดน้ัน ตองอาศัยการวางแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีความยืดหยุนกับความคิด พฤติกรรม โดยตองหมั่นฝกคิดในรูปแบบที่หลากหลาย เชน การใชความคิดเชิงวิพากษ (Critical 

Thinking) ใชเหตุผลจากขอเท็จจริงในการวิเคราะหประเด็นตาง ๆ  เมื่อตองสรางสรรคงาน รวมกับการใชทักษะในการทำงาน
เปนทีม (Collaboration) ก็จะเปนการชวยตอยอดไอเดียใหมีความหลากหลายและนำไปสูผลลัพธในการทำงานท่ีดี เพ่ือกาว
สูเศรษฐกิจดิจิทัลของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนอยางย่ิง
ทีผู่บริหารจะตองปรับตัวใหความสำคัญเพ่ือกาวทันกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
 
2. เนื้อเร่ือง  

การศึกษาศักยภาพในการปรับตัวเพ่ือกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ในปจจุบันผูประกอบการถือไดวาเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจสมัยใหม เน่ืองจากเปนผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พลังทางเศรษฐกิจดานตางๆ การพัฒนาผูประกอบการที่มีศักยภาพสภาพแวดลอมไมจำเปนตองเปนผูประกอบการที่อุดมไป
ดวยทรัพย แตมีศักยภาพในการเปนผูประกอบการเนนกิจกรรม  มีกระบวนการที่เตรียมความพรอมและขจัดอุปสรรคที่
เกิดขึ ้น เปนกระบวนการที่มีขอเสนอกับความคาดหวังของกำไร และในเวลาเดียวกันคำนึงถึงอุปสรรคในการทำงานให
ความสำคัญกับบุคคลและสิ่งแวดลอม และระดับของความมุงมั่น ความรูความเขาใจมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีประสิทธิภาพท่ี
จะนำไปสูการเปนผูประกอบการ การเปดรับขอมูลที่เกี่ยวของอยางมีนัยสำคัญที่จะไดรับการยอมรับโอกาส เครือขาย สังคม
เปนแหลงที่มาที่สำคัญมากของขอมูลในการคนพบโอกาส (นธกฤต วันตะเมล, 2564) 

วรณัชชา พลอยพยัฆค. (2564) ไดใหความหมายวา ผูประกอบการคือบุคคลที่เปนผูริเริ่มจัดต้ังธุรกิจหรือ บุคคลที่
คนหาความตองการของตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการน้ัน  

เอกสิทธ์ิกัน สุวิโร บุญอนันต พินัยทรัพย. (2563) ใหความหมายของผูประกอบการ คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ได
ริเริ่มดำเนินการกอต้ังธุรกิจข้ึนมา  

กฤษดา เชียรวัฒนสุข, สันติกร ภมรปฐมกุล, และวิจิตตรา ผลมะมวง (2562) อธิบายความหมายของผูประกอบการ คือ 

บุคคลที่เปนเจาของธุรกิจที่เปนผูมีความรูความสามารถ เพ่ือใหธุรกิจประสบความสำเร็จ แมจะตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ
ในการบริหารจัดการ  

สรุปไดวา ผูประกอบการ คือ บุคคลที่ริเริ่มกอต้ังธุรกิจข้ึนมาจากการมองเห็นความตองการของตลาด หรือมองเห็น
โอกาสในทางธุรกิจโดยมีเปาหมายเพ่ือมุงหวังผลตอบแทนและเพ่ือใหธุรกิจประสบความสำเร็จในขณะที่จะตองพรอมยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ปจจัยสำคัญที่สงผลตอความสำเร็จในการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล บริษัทที่มีวัฒนธรรม
องคกรที่ใหความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถปรับเปลี่ยนบุคลากร กระบวนการ และโครงสรางใหใชเทคโนโลยี
อยางสอดคลองกัน เพื่อเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ  อีกทั้งตอง
คำนึงถึงการวิเคราะฆการบริหารเชิงกลยุทธตามหลักทฤษฎีที่สำคัญดังน้ี 
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 1. การบริหารจัดการธุรกิจ ในยุคของโลกโลกาภิวัตนมีการเปดเสรีทางการคากันอยางกวางขวาง ซึ่งการแขงขันใน
กลุมของงานอุตสาหกรรมทางดานการผลิตชิ ้นสวน ประเภทอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวาวงจรรวม หรือ ไอซี (IC : 

Integrated Circuit) มีการแขงขันกันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศสงผลใหกลุมผูผลิตชิ้นสวนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ดำเนินธุรกิจโดยมุงเนนในสวนของการบริหารจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพเปนหลักจึงทำใหสามารถลดตนทนุ
และเพ่ิมผลผลิตทำใหเกิดผลกําไรที่มีมูลคาสูงสุด นอกจากน้ันยัง สามารถแขงขันกับบริษัทประเภทเดียวกันไดและที่สำคัญ
มากคือ สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอีกดวย (พรเทพ แกวเชื ้อ, 2565) อีกทั ้ง รูปแบบการดำเนินธุรกิจ 
(Business Model) ตาง ๆ จำเปนตองมีกระบวนงานที่ประสานงานกันอยางดีโดยเริ่มต้ังแตการวางแผนเปนข้ันตอนแรกของ
กระบวนการบริหารจัดการเปนสิ่งที่ทุกองคการควรทำกอนเปนอันดับแรกเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการบริหารธุรกิจตอไป
กอนที่จะดำเนินงานดานอื่น ๆ การจัดองคการการวางโครงสรางของธุรกิจเปนสิ่งที่ดีเพราะจะสรางความเอื้ออำนวยตอการ
ดำเนินงานข้ันตอไป การเปนผูนำเปนสิ่งที่จำเปนในทุกธุรกิจการจะประสบความสำเร็จได เราจำเปนตองมีสิ่งที่เปนเปาหมาย
เพื่อนำทางไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน และการควบคุมนั้นเปนสิ่งที่ละเลยไมไดเพราะการควบคุมเปนเสมือนสิ่งที่ทำใหธุรกิจ
ดำเนินในทิศทางที่องคการกำหนดไว (นธกฤต วันตะเมล, 2564) 

 2. การบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและการเติบโตอยางมีผลกำไร  ระบบตนทุนเปาหมายเปนระบบ
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคท่ีหลากหลาย อายุของผลิตภัณฑที่สั้นลง ระบบตนทุนเปาหมายไดรับการนำมา
ประยุกตใชภายใตสภาวะการแขงขันที่รุนแรงข้ึน ผลิตภัณฑที่มีลักษณะใกลเคียงกันหรือทดแทนกันไดวางจำหนายเปนจำนวนมาก 

ปริมาณคูแขงที่เพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนผานของเทคโนโลยี หรือตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากสภาวะเศรษฐกิจ สิ่งเหลาน้ีสงผล
ใหผูบริโภคมีอำนาจในการตอรองในการเลือกซื้อสูงข้ึน ภายใตระบบตนทุนเปาหมายผูกำหนดราคาสินคามิใชองคการผูผลิต
แตเปนการศึกษาความคาดหวังและความตองการในผลิตภัณฑภายใตเกณฑราคาที่ผูบริโภคยอมรับได เพื่อนำมาตั้งเปน
ตนทุนเปาหมายในการคิดคนผลิตภัณฑใหม ณ ข้ันตอนการออกแบบ ไดรับการสนับสนุนจากเทคนิค เชน การยกเครื่องใหม 

(re-engineering) และการบริหารจัดการคุณภาพ (total quality management) ในขณะเดียวกันการเพิ่มระบบออโตเมติก
เพื่อลดคาแรงมีความสำคัญไมมากตอระบบตนทุนเปาหมายซึ่งการใชระบบออโตเมติกนี้เปนระบบที่ใชมากในโรงงาน
อุตสาหกรรม ผานความชวยเหลือและความรวมมือจากหลากหลายแผนกในองคการเพื่อใหไดมาซึ่งตนทุนเปาหมาย กลาวคือ
ตลาดและผูบริโภคเปนผูกำหนดราคาสินคานั่นเองจากเปรียบเทียบการบริหารตนทุนแบบตะวันตกและแบบญี่ปุน โดย
การศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบ ดวยกัน 3 สวน คือ 1)ดานการวางแผนผลิตภัณฑคือ การจัดทำวิจัยทางดานการตลาด
ซึ่งในสวนน้ีไมมี ความแตกตางกัน 2)ดานการดำเนินการผลิต ในสวนน้ีระบบบริหารตนทุนแบบตะวันตกการทำงานเรียงกัน
โดยเริ่มที่สวนงานการออกแบบ สวนงานวิศวกรรม และสวนงานจัดซื้อ ตามลำดับ ซึ่งกระบวนการนี้อาจ สงผลใหมีตนทุน
การผลิตสูงกวาแบบญ่ีปุน การบริหารตนทุนแบบญ่ีปุนมีกระบวนการที่แตกตางกันคือมีการกำหนดตนทุนเปาหมายที่ลูกคา
ยอมรับไดกอนจากนั้นสวนงานการออกแบบ สวนงานวิศวกรรม และสวนงาน จัดซื้อจะทำงานรวมกันเพื ่อกำจัดปญหา
ทางดานตนทุนสวนเกิน และ3)การควบคุมตนทุน ระบบบริหาร ตนทุนแบบตะวันตกเนนการเทียบเคียงผลงานกับเปาหมาย
ที่ตั้งไว ในขณะที่ระบบบริหารตนทุนแบบญี่ปุนเนน การเทียบเคียงผลงานจากผลการดำเนินงานในอดีต สงผลใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายความ ผิดพลาดการดำเนินงานเทากับศูนย (ไตรรงค สวัสดิกุล, 2561) 

 3. ลูกคาที่มุงเนนการลดของเสียการสงมอบงานใหตรงเวลาและสรางความพึงพอใจแกลูกคา ซึ่งธุรกิจใน
อุตสาหกรรมชนิดหนึ่งอาจจะมีการแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมชนิดอื่นที่สามารถผลิตสินคาทดแทนกันได อาจจะเปน
สินคาคนละชนิดกันแตสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเหมือนกัน ซึ่งการมีสินคาทดแทนน้ันกอใหเกิดขอจำกัดใน
การต้ังราคาสินคาที่ไมใหสูงมากเกินไป ในสวนของธุรกิจที่สามารถผลิตสินคาท่ีไมมีสินคามาทดแทนได ยอมมีผลตอบแทนท่ีสูง
เพราะสามารถตั้งราคาของสินคาไดสูงโดยไมจำเปนตองกลัวเรื่องสินคาทดแทนแตในทางกลับกันหากมีธุรกิจใดที่มีสินคาอ่ืน
สามารถทดแทนไดงาย ยอมไมสามารถหากำไรไดมากเน่ืองจากลูกคาจะหันไปใชสินคาทดแทน (สรสินธุ ฉายสินสอน, 2564) 
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 4. กระบวนการภายในที่มุงเนนการลดรอบเวลาการผลิตการใชเครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถ
ในการสรางนวัตกรรมใหม จากการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจ หากองคกรใดองคกรหน่ึงเล็งเห็นชองทางในการทำกำไรที่
มากขึ้นกวาเดิมหรือการถูกคุกคามองคกรธุรกิจอุตสาหกรรมมักจะมีกลยุทธการแขงขันมากขึ้น และในขณะเดียวกันความ
ตองการของสินคาและการบริการจะลดนอยลงทำใหการลดราคาเปนเรื่องปกติ นอกจากน้ีการแขงขันยังเพ่ิมข้ึนหากผูบริโภค
เปลี่ยนไปซื้อสินคาและการบริการของกิจการอื่น มีความเปนไปไดสูงทีผู่ประกอบการอาจออกจากตลาดได (อรวรรณ สุทธิพงศสกุล 

และสมชาย เล็กเจริญ, 2563) 

 5. การพัฒนาการเรียนรูขององคกรที่มุงเนนการพัฒนาใหพนักงานมีขีดความสามารถหลายดานจากสภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศใน ซึ่งผลลัพธที่เกิดจากการดำเนินงานขององคกร ภายใตสภาพแวดลอมที่มีอยู เพื่อให
บรรลุเปาหมายท่ี กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสำเร็จจะวัด ไดในรูปแบบตัวเงินและมิใชตัวเงิน และมีหลักการใน
การวัดความสำเร็จ (อรนุช อุปนันท สืบชาติ อันทะไชย และพนา ดุลยพัชร, 2562) ไดแก 

5.1) ดานการเงิน (Financial Perspective) หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการบริหารจัดการขององคกรที่
เกี่ยวของกับความสำเร็จที่มีตอการดำเนินงานและนโยบายจากสวนที่กระจายไปสูระดับตางๆ เพื่อนำไปปฏิบัติโดยเนนที่ผล
กำไรจากการเจริญเติบโตขององคกรและผลตอบแทนที่สงกลับไปใหผูถือหุนซึ่งเปนมุมมองที่มีความสำคัญอยางมากตอองคกร 

5.2) ดานลูกคา (Customer Perspective) หมายถึง ผลลัพธที่ไดสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสงผลกระทบกับความสำเร็จขององคกร เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการก็จะ
สงผลใหยอดขายเพ่ิมข้ึน และทำใหมีรายไดและกำไรเพ่ิมข้ึนเปนการวัดความพึงพอใจของลูกคา 

5.3) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) หมายถึง ผลลัพธที่แสดงถึงความ
สมบูรณของกระบวนการปฏิบัติงานในองคกร เปนการปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคามีความเปนรูปธรรม สามารถ
เขาใจและนำไปปฏิบัติ ไดจริงในทุกๆ ระดับเพ่ือใหการดำเนินงานภายในองคกรสอดคลองตอการแสวงหารายไดเปนการวัด 

ประสิทธิผลของข้ันตอนการปฏิบัติงานภายในองคกร  
5.4) ดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspective) หมายถึง ผลลัพธของความสำเร็จ

ในเรื่องของการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร จากการศึกษาคนควาแนวคิดในการบริหารจัดการ และการเรียนรู
นวัตกรรมขององคกร  

6. สภาพขอมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 ทิศทางของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยยังคงมีการเจริญเติบโตอยูอยางตอเน่ือง ตามการ
ฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนมไปในทิศทางท่ีดีข้ึนตามลำดับ โดยทั้งสามอุตสหกรรมหลักในประเทศไทยท่ียังคง
เปนเศรษฐกิจที่นาจับตาในขณะน้ีไดแก 

 1. ผูผลิตฮารดิสกไดรฟและสวนประกอบ: รายไดคาดวาจะเติบโตตามความตองการของประเทศคูคา โดย HDD           

ที่มีความจุสูงจะเติบโตตอเนื่อง เพื่อรองรับความตองการใชงาน Cloud computing ที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ผูผลิตยงัคง
เผชิญปจจัยที่จำกัดการเติบโตจากความตองการ HDD ที่มีแนวโนมลดลงตามยอดจำหนาย PC ในตลาดโลก รวมถึง HDD             

มีแนวโนมถูกทดแทนดวย SSD มากข้ึน  

 2. ผูผลิตแผงวงจรไฟฟาและสวนประกอบ: คาดวามูลคาสงออก IC จะทยอยเติบโต ปจจัยหนุนจากยอดจำหนายเซมิ
คอนดักเตอรโลกที่คาดวาจะขยายตัวดี เปนผลมาจากการระบาดของ COVID-19 ที่ผลักดันใหความตองการอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะดาน Internet of Things (IoT) และ Data Center เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี การพัฒนายานยนตอัจฉริยะ
และการสื่อสารโทรคมนาคม 5G ที่มีแนวโนมรุดหนาและแพรหลายไปอยางรวดเร็ว (พิจารณาจากเงินลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน
เครือขาย 5G ทั่วโลกในระยะขางหนามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งจะรองรับเทคโนโลยี IoT ไดมากย่ิงข้ึน) สงผลให
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ความตองการใชสินคาอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ IC มีแนวโนมเพิ ่มขึ ้นตอเนื ่อง อยางไรก็ตาม ผูประกอบการ IC และ 
Subcontractor ในไทยจำเปนตองเรงพัฒนาการผลิตใหทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพ่ือรองรับความตองการ 
IC ที่มีความซับซอนมากข้ึน  

 3. ผูผลิตวงจรพิมพและสวนประกอบ: รายไดมีแนวโนมเติบโตตามมูลคาสงออก ผลจากการเปลี่ยนผานเทคโนโลยี
สินคาไฮเทค (อาทิ รถยนต สินคาอิเล็กทรอนิกส เครื ่องจักร เครื ่องใชไฟฟา) ไปสูระบบการทำงานอัจฉริยะโดยใช
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) และเชื่อมตอกับอุปกรณตางๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรือ IoT สงผลใหมี
ความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรพิมพ (Print Circuit Board: PCB) เพ่ิมข้ึนตอเน่ือง  
 

3. สวนสรุป 
 จากการศึกษาศักยภาพในการปรับตัวเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทยจากสภาพแวดลอมในดานเศรษฐกิจ การเมืองโลก และแนวโนมในอนาคตเปนปจจัยสำคัญทีจ่ะตองประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของธุรกิจในปจจุบันอยูในโลกแหงการแขงขันที่ไรพรมแดนมีการแขงขัน และท่ีมีความรุนแรง
อยางมาก ซึ่งเปนภาคธุรกิจที่มีสวนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ มีบทบาทในการผลิต การลงทุน และการจางงาน จึงเปนกลไก
หลักในการฟนฟูแกไขปญหาความยากจน ซึ่งสงผลตออุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสถือเปนอุตสาหกรรมที่มีการ
เปลี ่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี อยางรวดเร็ว ดังนั ้นการพัฒนาผลิตภัณฑจึงถือเปนสิ่งสำคัญที่ทำใหองคกรเกิดการ
ขับเคลื่อนไปขางหนา ซึ่งถือวาเปนความทาทายที่เพิ่มมากขึ้นและสงผลใหองคกรเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันใน
อุตสาหกรรมอีกดวย และนอกจากน้ียังมีกิจกรรมการออกแบบเชิงสิ่งแวดลอมในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่จะสงผลตอผล
การดำเนินงานของการพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีกวาเดิมในรูปแบบของตนทุนและคุณภาพของ สินคา เวลาของผลิตภัณฑที่ใชใน
การเขาสูตลาดและสวนแบงทางการตลาดที่ดีมากข้ึน โดยพิจารณาผลที่เกิดข้ึนจาก กระบวนการและผลกระทบที่ลูกคาไดรับ
มาปรับสรางกลยุทธใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นดังนี ้ 1)ดานการเงินที่มุงเนนการบริหารตนทุนอยางมี
ประสิทธิผลสูงสุดและการเติบโตอยางมีผลกำไร 2)ดานลูกคาท่ีมุงเนนการลดของเสียการสงมอบงานใหตรงเวลาและสราง
ความพึงพอใจแกลูกคา 3)ดานกระบวนการภายในที่มุงเนนการลดรอบเวลาการผลิตการใชเครื่องจักรอยางมีประสิทธภิาพ
เพ่ิมขีดความสามารถในการสรางนวัตกรรมใหม และ4)ดานการพัฒนาการเรียนรูขององคกรท่ีมุงเนนการพัฒนาใหพนักงานมี
ขีดความสามารถหลายดานจากสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันเพื่อสรางความสามารถทางดานการ
แขงขัน องคการสามารถปรับยุทธใหมีความเหมาะสม ทันสมัย และนำเอาเครื่องมือหลากหลายชนิดมาใชรวมกันเพ่ือสงเสริม
ความสำเร็จไปพรอมๆกันได อยางไรก็ตามยังมีอีกหลาย  เทคนิคที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายและไมถูกกลาวถึงใน
บทความน้ีที่ควรนำมาพิจารณาประยุกตใชเพ่ือ เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันขององคการเพ่ือประโยชนตอภาพรวมและ
แนวโนมที่ดีในการสือ่สารกับผูบริโภคใหตรงเปาหมายและเพื่อสรางศักยภาพในการปรับตัวเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมภายใตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียว ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมจำเปนจะตองมีการปรับตัวใหพรอมเพ่ือรองรับการทองเท่ียวมิติใหม และเรียนรูใหเทา
ทันความตองการและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวท่ีเปลี่ยนไปอยางตอเน่ือง การหาโอกาสเพ่ิมรายได ความสามารถในการบริหาร
ตนทุน การปรับตัวกับสถานการณที่ไมคาดคิด โดยปรับใชประสบการณที่ผานมาอยางเหมาะสม ติดตามขาวสารและทันตอ
สถานการณการทองเท่ียวในปจจุบัน 

นักทองเท่ียวมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทองเท่ียวในการเลือกสถานที่ทองเท่ียวและท่ีพัก เทรนดของนักทองเที่ยว
สูการทองเท่ียวมิติใหม ใหความสำคัญกับ 3 ประเด็นในการตัดสินใจออกเดินทางทองเท่ียว ประกอบดวย (1) Nature Seeking 

ตามหาธรรมชาติ (2) Hygieneaholic ติดสะอาด (3) Flexi Needed ตองการความยืดหยุน ทำใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
จำเปนตองปรับตัวใหทันตอสถานการณและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของนักทองเที่ยว สรางกลยุทธการตลาดรูปแบบใหมเพ่ือ
ธุรกิจทองเที่ยวโดยเฉพาะ Roadmap Strategies ประกอบดวย (1) Reliable Service มีการยกระดับความนาเชื่อถือในการ
ใหบริการ (2) Optimized Experience สรางประสบการณทองเท่ียวรูปแบบใหมโดยปรับใหเหมาะกับพฤติิกรรมการทองเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไป (3) Anti-Disease ปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดโปรง และปลอดภัย (4) Direct to Hotel ดีลตรงกับโรงแรม 

สรางชองทางการขายที่เขาถึงนักทองเที่ยวโดยตรง เพื่อลดชองวางในการสื่อสาร และมอบบริการที่ตรงตามความตองการของ
นักทองเท่ียวไดมากข้ึน (5) Media Matching การใชสื่อท่ีหลากหลายในการเจาะกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน (6) Alliance การ
สรางเครือขายทางธุรกิจ การหาพันธมิตรทางการคา (7) Part of Community ขับเคลื่อนชุมชนควบคูกับการพัฒนาธุรกิจใหยั่งยืน 

เพ่ือสรางโอกาสสำหรับธุรกิจทองเท่ียว 

 

คำสำคัญ : กลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจโรงแรมภายใตการปรับเปลี่ยน, พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

 

ABSTRACT
The objective of this article is to study hotel business management strategies under 

changing tourist behavior. Hotel business operators have to adapt to the new dimension of 
accommodating tourism and learn to keep up with the needs and tourist behaviors that are 
constantly changing and find opportunities to increase income, and cost management capability, 
adapt to unexpected situations, appropriately adapt to past experiences and following the news, 
and keeping up with the current tourism situation. 
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The new dimension of tourism trend will focus on 3 issues in deciding to travel, which 
are (1) Nature Seeking, looking for nature (2) Hygiene, cleanliness, and (3) Flexibility need, 
flexible. Hotel business creates a new marketing strategy for tourism businesses, especially, 
Roadmap strategies to create opportunities for tourism businesses consisting of (1) Reliable 
service improves service reliability. (2) Optimized experience is to create a new tourism 
experience and adapt to changing tourism behaviors. (3) Anti-Disease, sterile, disease-free, 
clean, and safe. (4) Direct to hotel, create a distribution channel that directly reaches tourists to 
reduce communication gaps and provide services that better meet the needs of tourists. (5) Media 
matching is the use of a variety of media to reach different audiences. (6) Alliances, building a 
business network and finding a partner. (7) Part of the community, social movements along with 
sustainable business development create opportunities for tourism businesses.

Key words : hotel business management strategy, hotel business under modification, 
tourist behavior

 

บทนำ 
 สถานการณการแพรระบาดโควิด-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลก หลายประเทศมีการล็อกดาวนเพ่ือควบคุมการ
ระบาดของโรค เมื่อเปรียบเทียบรายไดภาคการทองเที่ยวกับป 2562 คาดวาเศรษฐกิจโลกจะใชเวลาในการฟนตัวจนถึงประมาณ
ป 2567 เน่ืองจากความเสี่ยงจากการติดโรคโควิด-19 ยังไมอาจหมดไปภายในเร็ววัน จากจำนวนประชากรท่ีไดรับวัคซีนเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง พฤติกรรมการทองเที ่ยวในชวงระยะสั ้นและระยะกลางคาดวานักทองเที ่ยวจะใหความสำคัญกับสิ่งที่คุนเคย 

คาดการณได และเชื่อถือไดมากข้ึน โดยเนนการทองเที่ยวในประเทศหรือในระดับภูมิภาค และมีความใสใจสุขภาพ สุขอนามัย และ
ความปลอดภัยมากขึ้น ความไววางใจในผูประกอบการจึงเปนปจจัยสำคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว  (มิ่งสรรพ         

ขาวสอาด, 2564) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดกลายมาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอยางย่ิงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอการเติบโตทางการทองเที่ยว มีดวยกันหลายปจจัย ประกอบไปดวย ปจจัยทางดานเศรษฐศาสตร 
เทคโนโลยี การเมือง ประชากร สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในการเดินทางของนักทองเท่ียว การทองเท่ียวนอกจากจะสราง
รายไดมหาศาลแลว ยังนำไปสูการสรางรายไดประชาชาติ เกิดรายไดหมุนเวียนในครัวเรือน สรางรายไดใหกับคนในทองถ่ิน และ
ผูประกอบการรายยอยในชุมชน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ไดแก ที่พัก รานอาหาร มัคคุเทศก ธุรกิจนำ
เที่ยว สถานที่ทองเที่ยว การขนสง การตกแตงสถานที่ การออกแบบชุดพนักงานโรงแรม ธุรกิจซักรีด การทองเที่ยวจึงเปน
กิจกรรมที่ประเทศไทยใหความสำคัญอยางมาก ทำใหภาครัฐสามารถหารายไดจากการทองเที่ยวมาพัฒนาชุมชน รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือความสะดวกสบายของพลเมือง นักทองเท่ียว และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ภาครัฐมีนโยบายเปดประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564             

ที่ผานมา เปนการปลดดล็อกการทองเที่ยวจากการเผชิญกับการล็อกดาวน การจำกัดการเดินทาง การเวนระยะหางทางสงัคม          

ใหสามารถกลับมาเดินหนาตอไปได อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกาวขามจาก New Normal ไปสู Next Normal เปนการทองเที่ยวซ่ึง
ใหความสำคัญและเนนเรื่องความสะอาด สุขอนามัย และความยืดหยุนในการใหบริการการทองเท่ียวมากข้ึน (TAT Academy, 

2564) การฟนตัวของธุรกิจโรงแรมและที่พักยังคงเผชิญกับตลาดนักทองเที่ยวที่ยังมีความไมแนนอนและสภาพแวดลอมการทำ
ธุรกิจ เชน ความเสี่ยงโรคโควิดยังคงอยู ทำใหยังเปนขอจำกัดในการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวบางกลุม ความเสี่ยงจาก
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เศรษฐกิจหลักของโลกเขาสูภาวะถดถอย เน่ืองจากขณะน้ีหลายประเทศท่ัวโลกกำลังเผชิญกับหลากหลายปจจัยลบจากปญหาเงิน
เฟอที่สูง ราคาพลังงานที่ยังมีแนวโนมผันผวนและปรับตัวข้ึน ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งเปน
ปจจัยกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและคาดเดาไดยากถึงสถานการณในอนาคต ทำใหหลายประเทศในยุโรปยังเผชิญกับ
ปญหาวิกฤติพลังงานรุนแรงซึ่งอาจสงผลตอการฟนตัวของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติในป 2566 ภาวะโลกรวน (climate change) 

อาจสงผลใหฤดูกาลทองเท่ียวเปลี่ยนแปลงไป ทำใหสถานที่ทองเท่ียวบางแหงไมสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดเชนเดิม (ศูนยวิจัย
กสิกรไทย, 2565) จากสถิติยอดนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยสะสมในชวง 9 เดือนแรกของป 2565 

พบวามีนักทองเท่ียวอินเดียเดินทางเขามามากเปนอันดับ 2 ดวยจำนวน 561,656 คน เปนรองตลาด “มาเลเซีย” (ฐานเศรษฐกิจ
ดิจิทัล, 2565) คาดการณวาสิ้นป 2565 น้ีมีแนวโนมที่นักทองเท่ียวอินเดียเดินทางมาประเทศไทย 8-9 แสนคน หลังจากพบวามี
ยอดจองลวงหนา (Forward Booking) ชวงไตรมาส 4 เกินระดับ 60% (ธเนศวร เพชรสุวรรณ, การทองเท่ียวแหงประเทศไทย) 

ผลสำรวจนักทองเท่ียวชาวอินเดียกลุมมิลเลนเนียลส กวา 8,500 คนทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 

2565 พบวา 82% วางแผนเดินทางทองเที่ยวกับครอบครัวภายในป 2565 ขณะที่ 56% เลือกเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ 

โดยจุดหมายปลายทางระยะใกลสำหรับชวงฤดูกาลทองเที่ยว (ไฮซีซัน) ที่ถึงน้ี 62% เลือกมาทองเที่ยวประเทศไทยมากเปนอันดับ 1 

รองลงมาคือ สิงคโปร 55% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 52% มัลดีฟส 43% และเวียดนาม 36% สวนจุดหมายปลายทางระยะไกล 

47% เลือกไปเที่ยวสหรัฐมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือฝรั่งเศส 46% สหราชอาณาจักร 45% เยอรมนี 44% และสวิตเซอรแลนด 

43% สำหรับแหลงทองเท่ียว Top 5 ที่นักทองเท่ียวอินเดียกลุมมิลเลนเนียลสนิยมเดินทางไปเยือนมากท่ีสุด อันดับ 1 คือ สถานที่
ทองเท่ียวและแหลงชอปปงยอดนิยม 36% รองลงมาคือชายหาดทะเล 31% ตามมาดวยโรงแรมและรีสอรทระดับหรูหรา 29% 

จุดหมายปลายทางแนวผจญภัยและภูเขา 25% และจุดหมายปลายทางดานประวัติศาสตร 22% เฉลี่ยระยะเวลาเขาพักในการ
ทองเท่ียวของชาวอินเดียกลุมมิลเลนเนียลสจะอยูที่ 5-7 วัน และเลือกที่พักในโรงแรมและรีสอรทระดับหรูหรามากข้ึน (Business 

of Travel Trade (BOTT), 2565) 

ภายหลังการแพรระบาดของโควิด-19 ลูกคาหลักของธุรกิจทองเที่ยวไทยเปลี่ยนจากนักทองเที ่ยวตางชาติมาเปน
นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งมีคาใชจายตอหัวตอทริปนอยกวานักทองเที่ยวตางชาติ และยังมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวที่
แตกตางจากนักทองเท่ียวตางชาติอยางชัดเจน นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมีระยะเวลาการเขาพักที่คอนขางสั้นในชวงวันเสาร
ถึงวันอาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ เดินทางทองเท่ียวขามภูมิภาคหรือจังหวัดใกลเคียง และมักเดินทางดวยรถยนตสวนตัวหรือ
เดินทางเปนกลุมเล็ก ๆ  เพราะกังวลเกี่ยวกับการแพรระบาดของโควิด -19 คาใชจายสวนใหญจึงถูกใชไปกับเฉพาะคาที่พักและ
คาอาหารในระยะสั้น ๆ  แตกตางจากนักทองเที่ยวตางชาติที่มีคาใชจายตอหัวตอทริปสูงกวา เนื่องจากเดินทางมาไกลกวา จึงมี
ระยะเวลาการเขาพักที่ยาวกวา และยังเดินทางตอเนื่องตามเสนทางทองเที่ยว เขาชมแหลงทองเที่ยวและรวมกิจกรรมต าง ๆ 

แมวาหลังจากภาครัฐมีนโยบายและตางประเทศเริ่มผอนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหวางประเทศ นักทองเที่ยว
ตางชาติเริ่มทยอยกลับมาเที่ยวประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง แตยังคงมีสัดสวนนอย คิดเปนเพียง 5% ของชวงกอนโควิด-19 

เทาน้ัน สาเหตุมาจากการหายไปของนักทองเที่ยวชาวจีน เมื่อป 2562 นักทองเท่ียวชาวจีนเขามายังประเทศไทยมากเปนอันดับ 

1 มีสัดสวนมากกวา 1 ใน 4 ของจำนวนนักทองเท่ียวตางชาติทั้งหมด แตเน่ืองจากนโยบายคุมเขม Zero-COVID ของรัฐบาลจีน 

ทำใหยังไมมีว่ีแวววานักทองเที่ยวชาวจีนจะกลับมาเมื่อใด นอกจากน้ีการระบาดของโควิด-19 ยังทำใหมีการปรับใชเทคโนโลยีใน
การสื่อสารเพิ่มขึ้น ทำใหนักทองเที่ยวเชิงธุรกิจที่เคยอยูในรูปแบบของ MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, 

Exhibitions) เปลี่ยนไปดวย จากเดิมที่ตองเดินทางมาพบปะสังสรรคสรางเครือขาย มีคาใชจายตอทริปสูง เปลี่ยนเปนการประชุม
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ออนไลนที่ไมตองจองหองพัก หองประชุม หรือยานพาหนะ เมื่อจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติยัง เดินทางมาไมมากนัก ธุรกิจที่
เก่ียวของกับการทองเท่ียวสวนใหญจึงยังไมกลับมาเปดดำเนินการตามปกติ มีเพียงธุรกิจโรงแรมที่ทยอยกลับมาเปดใหบริการตาม
จำนวนนักทองเท่ียวไทยที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2565) 

 

ธุรกิจโรงแรมในสถานการณปจจุบัน 

ธุรกิจโรงแรมและที่พักเผชิญกับการแขงขันที่สูง จากแหลงทองเท่ียวใหมที่เพ่ิมข้ึนและจำนวนที่พักเปดใหมเขาสูตลาด
เพ่ิมข้ึน แนวโนมตนทุนทางธุรกิจของผูประกอบการ ทั้งราคาสินคา พลังงาน รวมไปถึงตนทุนทางการเงินอยางอัตราดอกเบี้ยยังมี
ทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสรางความทาทายตอแผนการดำเนินธุรกิจในป 2566 ภาคการทองเที่ยวที่คาดวาจะปรับตัวดีขึ้นในป 

2566 ทัง้ตลาดคนไทยเดินทางทองเที่ยวในประเทศ และนักทองเท่ียวตางชาติที่เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยจะฟนตัวไดดี
ขึ้นเกือบเทาตัวจากป 2565 เชนเดียวกับกิจกรรมการจัดงานอีเวนท การจัดประชุมสัมมนาจะทยอยเพิ่มมากขึ้นจากป 2565 

อัตราการเขาพักของสถานพักแรมทั่วประเทศท้ังป 2566 จะอยูที่ประมาณ 52%-60% ต่ำกวาป 2562 ซึ่งอยูที่ประมาณ 70.08% 

ขณะที่รายไดธุรกิจโรงแรมและที่พักป 2566 จะอยูที่ประมาณ 5-6 แสนลานบาท ต่ำกวากอนที่จะเกิดการระบาดของโรคโควิด-

19 และการฟนตัวของธุรกิจจะยังไมทั่วถึง โดยกลุมโรงแรมและที่พักจะฟนตัวไดดี กลุมที่รองรับนักทองเท่ียวตางชาติจะกลับมาดี
ขึ้น เชน กลุมที่ทำตลาดนักทองเที่ยวตางชาติภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคตะวันออกกลาง และกลุมโรงแรมที่มีรายไดจากการจัด
งานอีเวนทและประชุมสัมมนา โดยเฉพาะกลุมที่ทำการตลาดการประชุมสัมมนาของหนวยงานภาครัฐและองคกรระหวาง
ประเทศจะมีโอกาสในการฟนตัวดีข้ึน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2565) 

การเปลี่ยนแปลงของภาคการทองเที่ยวไทยท่ีตองปรับตัวไปสูยุค Next Normal ในป 2565 หลังโควิด-19 พบวามี 2 

กลุมที ่พรอมออกเดินทางหลังไดรับวัคซีน คือ  กลุมคนรุนใหม (Young Neo Traveler) อายุ 18-35 ป มีการวางแผนการ
ทองเที่ยว 3-4 วัน ดวยงบสูงถึง 5,000 บาท สำหรับ 3 จังหวัดแรกที่จะไดรับความนิยมสูงสุด ไดแก เชียงใหม ภูเก็ต ชลบุรี 
และ กลุมครอบครัว (Family Neo Traveler) อายุ 27-45 ป มีงบลดลงเหลือ 3,000-5,000 บาทตอครอบครัว สำหรับ 3 จังหวัดแรก 

ไดแก เชียงใหม ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี สวนใหญจะเปนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล, 

2564) การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติจะไดความนิยมสูงสุด พบวากลุมคนรุนใหม 45% และกลุมครอบครัว 61% ตองการออกไป
สัมผัสธรรมชาติเน่ืองจากอยูบานมาระยะนาน และการทองเที่ยวในประเทศเปนตัวเลือกท่ีนักทองเที่ยวตองการมากที่สุด กลุมคน
รุนใหมมักมีพฤติกรรมตระเวนหารานอาหารและคาเฟ โดยจะเลือกรานที่ไมแออัด มีพ้ืนที่น่ังดานนอก เหมาะแกการน่ังทานอาหาร
ที่ทุกคนตองถอดหนากาก หรือเนนแบบธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน ขณะที่กลุมครอบครัว ใหความสำคัญตอการพักผอนในที่พักเปน
หลักมากกวา โดยเปลี่ยนเปนทานอาหารในโรงแรมเปนหลัก เพราะเชื่อมั่นในการรักษาความสะอาดของภาชนะในโรงแรม และจะ
เลือกทำกิจกรรมในโรงแรมมากข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงในการเดินทาง ซึ่งมาตรการรักษาความสะอาด บรรยากาศของสถานที่ และ
บริการของพนักงาน จะเปนสิ่งสำคัญที่นักทองเที่ยวพิจารณามากข้ึนและพรอมบอกตอเมื่อรูสึกประทับใจ (บุญย่ิง คงอาชาภัทร, 2564) 

ธุรกิจโรงแรมมีการทำการตลาดเพ่ิมมากข้ึน การทำ D2H หรือ Direct To Hotel ใหสอดรับกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว
ที่เปลี่ยนไป โดยเลือกติดตอการจองที่พักหรือสอบถามขอมูลกับโรงแรมโดยตรงมากขึ้น เชน ขอมูลมาตรการดานสุขอนามัย การ
ปรับเปลี่ยนวันเวลา และเงื่อนไขการจองตาง ๆ ทดแทนการจองผานแอปพลิเคชันเอเจนทออนไลนที่ไมสามารถใหขอมูลเพ่ิมเติม
กับนักทองเท่ียวได กลุมธุรกิจโรงแรมจึงพยายามดานการสื่อสารกับนักทองเท่ียวโดยตรงผานแพลตฟอรมตางๆ เชน Facebook, 

LINE OA, Instagram เพ่ืออำนวยความสะดวกและรองรับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวแบบไรรอยตอ หรือที่เรียกวา Frictionless 
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Contact และการติดตอลูกคาโดยตรง (Direct to Customer) จากผลการสำรวจชองทางที่ใชในการหาขอมูลในการทองเที่ยว 
การโฆษณาออนไลน (Online Advertising) ไปยังนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายโดยตรง ซึ่งจะชวยเพ่ิมแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

และการพิจารณาตัดสินใจ (Consideration) เพ่ือสรางโอกาสสำหรับธุรกิจทองเท่ียวอีกดวย (บุญย่ิง คงอาชาภัทร, 2564) 

 

พฤติกรรมนักทองเที่ยวในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
แนวคิดพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสูการทองเที่ยวมิติใหม  นักทองเที่ยวจะใหความสำคัญกับที่พักที่มี

ความนาเชื่อถือ และมีความปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ความสนใจในรายละเอียดตาง  ๆ  

ของโรงแรม ระดับของความปลอดภัยดานสุขอนามัย เชน ภายในหองพัก บริเวณพื้นที่สวนกลาง ลิฟต ภาชนะใสอาหาร ฯลฯ 

โรงแรมมีการทำความสะอาดและมีการฆาเชื ้ออยางสม่ำเสมอ แมวาหลายโรงแรมจะมีมาตรฐานความปลอดภัยอยู แลว 

นักทองเท่ียวจึงมีความระมัดระวังมากข้ึน และมีความกังวลเม่ือเห็นความผิดปกติ ทำใหผูประกอบการตองระมัดระวังเปนพิเศษ 

การเลือกเขาพักโรงแรมของนักทองเที่ยว จะมีดวยกัน 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเลือกพักโรงแรมขนาดใหญหรือโรงแรมที่มี
ชื่อเสียง มีมาตรฐาน เพราะเชื่อในความปลอดภัยดานการควบคุมสุขอนามัย ประเภทที่สองเลือกพักโรงแรมขนาดเล็ก เพราะเชื่อ
วามีการควบคุมไดทั่วถึงและดีกวาโรงแรมขนาดใหญ ทั้งน้ีปจจัยการเลือกพักโรงแรมของนักทองเท่ียวจะดำเนินไปในทิศทาง และ
สำหรับชวงเวลาจำเปนจะตองทำการสำรวจและประเมินผลอยางตอเน่ือง สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสวนกลาง (Facilities) 

ของโรงแรมอาจถูกใชบริการนอยลงในระยะแรกจากความกังวลในการใชงานรวมกันของนักทองเท่ียว แตจะตอเน่ืองไปตลอดจน
ทำใหสิ่งอำนวยความสะดวกบางอยางตองถูกยกเลิกไป หรือนักทองเท่ียวใชบริการ เชน สระวายน้ำ ฟตเนส ฯลฯ นอยลง เพราะ
เลี่ยงที่จะสัมผัสหรือเขาไปใชงานรวมกันครั้งละมาก ๆ เปนสิ่งทีผู่ประกอบการตองแสดงใหนักทองเท่ียวเห็นถึงมาตรการจัดการ
ดานสุขอนามัยที่ชัดเจน พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที ่ยวสูการทองเที ่ยวมิติใหมมีขอมูลแนวโนมการทองเที่ยวของ
นักทองเท่ียวไทยในชวงทายป 2564-2565 เชน  

1) ในระยะแรกเมื่อโควิด-19 คลี่คลายคนรุนใหม 71% และครอบครัว 92% ตองการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ
มากกวาเดินทางไปตางประเทศ  

2) Facebook เปนแพลตฟอรมที่คนรุนใหมเลือกใชคนหาขอมูลการทองเที่ยวมากที่สุด อยูที่ 31.1 % รองลงมา คือ 

Google 29.4% และ YouTube 21.9% ในขณะที่กลุมครอบครัวมักเลือกใช Google มากเปนอันดับหนึ่ง คิดเปน 38.6% 

อันดับสอง คือ Facebook 29.8% และอันดับสาม คือ YouTube 19.8%  

3) มาตรการปองกันโควิด-19 จำนวนผูติดเชื้อในพ้ืนที่ และขอมูลการใหบริการ เชน เวลาเปด-ปด การยกเลิกการจอง 
เปนขอมูลเพ่ิมเติมที่บรรดานักทองเท่ียวคนรุนใหมและครอบครัวคนหามากท่ีสุด  

4) กิจกรรมทองเท่ียวที่คนรุนใหมสนใจมากที่สุด คือ การไปคาเฟและตระเวนตามรานอาหาร สวนครอบครัวตองการ
พักผอนในท่ีพัก ซึมซับบรรยากาศ และเปลี่ยนที่นอนเทาน้ัน เพ่ือเปนการลดความเสี่ยง  

5) กลุมคนรุนใหมและครอบครัวจะเนนจองที่พักผานทางโรงแรมโดยตรงมากข้ึน ในขณะท่ีการจองผานตัวกลางในการ
ขายท่ีพักอยาง Agoda หรือ Booking.com ลดลง เน่ืองจากจะทำใหไดรับขอมูลเชิงลึกมากข้ึน และสามารถสอบถามเรื่องมาตรการ
ความสะอาดไดโดยตรง  
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6) นักทองเท่ียวคนรุนใหมกวา 75.2% และกลุมครอบครัว 70.2% ยินดีที่จะจายคาที่พักและคาเดินทางที่สูงกวาปกติ 

เพื่อแลกกับความสบายใจในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนฉุกเฉิน โดยเฉพาะในป 2565 ที่สถานการณโรคระบาดยังไมแนนอน 

(TAT Academy, 2564) 

เทรนดของนักทองเที่ยวยุค Next Normal มีแนวโนมเปลี่ยนพฤติกรรมและจะใหความสำคัญกับ 3 ประเด็นในการ
ตัดสินใจออกเดินทางทองเท่ียว ประกอบดวย  

(1) Nature Seeking ตามหาธรรมชาติ การล็อกดาวนทำใหธรรมชาติฟนฟูกลับมาอุดมสมบูรณ กลายเปนจุดหมาย
ปลายทางที่นักทองเที่ยวอยากไป เมื่อเปดประเทศ ผูคนจึงตองการกลับไปใกลชิดธรรมชาติ เปลี่ยนบรรยากาศจากการอยบูาน
เปนเวลานาน นักทองเท่ียวมองวาธรรมชาติบำบัดจะชวยคลายเครียด ชวยใหไดพักผอน เปลี่ยนบรรยากาศใหรูสึกผอนคลาย  

(2) Hygieneaholic ติดสะอาด นักทองเท่ียวจะยังคงใหความสำคัญเรื่องสุขอนามัยและความสะอาด สถานที่ทองเที่ยว 

การใหบริการหรือที่พักที่มีมาตรการปองกันโรคที่ดี จะตอบโจทยความตองการและสรางความมั่นใจใหนักทองเท่ียวไดดีกวา ซึ่ง
มาตรฐานสุขอนามัยตองเปนระดับสากล เชน โครงการยกระดับอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยดาน
สุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA)  

(3) Flexi Needed – ตองการความยืดหยุน ความไมแนนอนเรื่องโรคระบาด การเตรียมความพรอมในการรับมือแตละ
สถานการณจึงมีความสำคัญ ทำใหนักทองเท่ียวมองหาบริการที่มีการประกันความเสี่ยง รวมถึงตองการทริปที่มีความยืดหยุนสูง 
โดยเฉพาะบริการที่ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ จะไดรับความนิยมมากข้ึน (TAT Academy, 2564) 

 

กลยุทธในการจัดการธุรกิจโรงแรมภายใตพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง 
แนวคิดกลยุทธการจัดการมีความสำคัญสำหรับในภาคผูประกอบการ ทั้งนโยบายสาธารณะของรัฐบาลและการดำเนิน

ธุรกิจของผูประกอบการ การพัฒนารูปแบบกลยุทธการตลาดบริการธุรกิจโรงแรม และกลุมเปาหมายที่ศึกษา ซึ่งไดแก กลุมเปาหมาย
ที่เปนคนไทย เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศ หนวยงานภาครัฐสามารถนำผลการวิจัยไปกำหนดเปนเชิงนโยบายดานการ
ทองเที่ยวเชิงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานทองถ่ินที่รับผิดชอบ มีการศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียว โดยแยกตาม
ประเภทผูใชบริการโรงแรม โดยเฉพาะเจาะจงลงไป เชน ศึกษานักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ไดรับวัคซีนแลว และสามารถเดินทาง
ทองเที่ยวในประเทศไทยไดโดยไมตองกักตัว เชน นักทองเที่ยวแถบสแกนดิเนเวียน อาเซียน ยุโรป ฯลฯ เพ่ือใหไดกลยุทธการตลาด
บริการธุรกิจโรงแรมของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายแตละกลุมไดชัดเจนมากขึ้น และควรวิเคราะหกลยุทธการตลาดบริการของ
ธุรกิจโรงแรมในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ แลวนำมาเปรียบเทียบกัน (Benchmark) เพื่อใหทราบพฤติกรรมการใชบริการโรงแรม 

และสำรวจการตลาดนักทองเที่ยวแตละกลุมที่มีความแตกตางกัน การสรางกลยุทธในการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูล 

นับต้ังแตแพลตฟอรมการจัดการขอมูล (Data management platform) ไปจนถึงการสรางขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 

(Data Analytics) ในดานการทองเที่ยวของไทย ผูประกอบการทองเที่ยวตองเปนผูประกอบการดิจิทัลอยางสมบูรณแบบ ธุรกิจ
จะตองพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม ใหสามารถใชสื ่อออนไลนนำสินคาที่เปนผลมาจากจุดเดนในพื้นที ่ (Asset on 

location) ของตนที่ขณะนี้เปนสินคาและบริการที่ขายใหลูกคาครั้งเดียวจบ (One time product) ใหเปนสินคาที่ขายไดอยาง
ตอเนื่องทุกเวลา (All time product) ซึ่งสามารถขายไดไมจำกัด หรือโรงแรมอาจเปดคอรสสอน Online fine dining ตั้งแตการ
จัดโตะอาหาร จนถึงการเสิรฟเครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ รวมทั้งขายอาหารสำเร็จรูป สำหรับนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียวแลวติดใจในรส
มือและบริการของเชฟโรงแรม ธุรกิจทองเที่ยวตองลงทุนหรือมีพันธมิตรเพื่อประดิษฐสรางสินคาและบริการที่หลากหลาย และ
นำเสนอไดทั้งออนไลนและออฟไลน โดยอาศัยนักทองเที่ยวเปนเอเยนตที่จะเผยแพรสินคาไทยในตางประเทศ  
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เพื ่อพัฒนาองคการและการสรางกลยุทธการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมใหพรอมปรับตัวสูการทองเที ่ยวมิติใหม 

ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมไดทำการการวิเคราะหกลุมเปาหมาย การศึกษาพฤติกรรมและขอมูลนักทองเที่ยว การปรับตัวใหทัน
ตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ชวยใหสามารถสรางกลยุทธการตลาดรูปแบบใหมเพื่อธุรกิจทองเที่ยวโดยเฉพาะ Roadmap 

Strategies เพ่ือสรางโอกาสสำหรับธุรกิจทองเท่ียว  
Reliable Service มีการยกระดับความนาเชื่อถือในการใหบริการ ธุรกิจทองเที่ยวควรมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนท้ัง

ในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย คุณภาพของสินคาและบริการ รวมถึงศักยภาพของบุคลากรที่แสดงถึงความพรอมในการ
ใหบริการ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเท่ียว  

(1) ผูประกอบการมีการประชาสัมพันธถึงมาตรการการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ใหชัดเจนเพ่ือ
สรางความมั่นใจใหผูใชบริการ และตองปฏิบัติตามมาตการอยางเครงครัด  

(2) การดููแลเอาใจใส และมอบประสบการณที่แปลกใหม ใหผูบริโภคเห็นถึงคุณคาของการใชบริการ เพื่อสรางความ
ประทับใจ และมอบความรูสึกที่พิเศษกวา สะดวกสบายกวาการใชชีวิตอยูที่บาน หรืออุดอูอยูในสิ่งแวดลอมเดิม ๆ  

(3) มีการดููแลความเปนอยูของบุุคลากร จัดหาวัคซีนมาฉีดใหพนักงานอยางครบถวนเพ่ือลดความเสี่ยงในการเปนพาหะ
หรือลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 ถือเปนการสรางความคุมกันหมูเพ่ือสรางความมั่นใจในสุขอนามัยของทางรานและที่พัก (4) มี 
checklist ประเมินความเสี่ยงกอนเขางานเพ่ือใหพนักงานปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ 

Optimized Experience สรางประสบการณทองเที่ยวรูปแบบใหมโดยปรับใหเหมาะกับพฤติิกรรมการทองเที่ยวท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ทามกลางความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ผูประกอบการควรวางแผนสำรองไว
รับมือกับวิกฤตโควิดในระยะยาว เพราะธุรกิจจะตองดำเนินควบคูไปกับการปรับตัวและเรียนรูที่จะอยูรอด และสรางความแปลก
ใหมใหกับองคกร ดวยการปรับกลยุทธในการใหบริการสินคาใหสอดรับกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป 

Anti-Disease ปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดโปรง และปลอดภัย ธุรกิจทองเท่ียวควรเนนเรื่องความสะอาด ปลอดภัย มีี
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน นักทองเท่ียวที่มีตองการใหสถานที่ทองเท่ียวหรือที่พักมีีมาตรฐานความสะอาดสากลรองรับเพ่ือสราง
ความมั่นใจในการใชบริการมากย่ิงข้ึน 

Direct to Hotel ดีลตรงกับโรงแรม สรางชองทางการขายท่ีเขาถึงนักทองเท่ียวโดยตรง เพ่ือลดชองวางในการสื่อสาร 

และมอบบริการที่ตรงตามความตองการของนักทองเที่ยวไดมากขึ้น การที่โรงแรมมีี platform ของตัวเองในการดีลตรงกับ
นักทองเที่ยว เชน เว็บไซตหรือ social media เปนการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวสามารถสื่อสารไดโดยตรงและสามารถปรับรูู
ปแบบการใหบริการไดตรงตามความตองการ กอใหเกิดความประทับใจ และความรูสึกพิเศษในสวนของสิทธิิประโยชนที่ไดรับ
แบบเฉพาะเจาะจงของนักทองเท่ียวในแตละบุคคล  

Media Matching การใชสื่อท่ีหลากหลายในการเจาะกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน Customer Journey ผูประกอบการ
จะตองทำความเขาใจและสรางเครื่องมือที่ใชสื่อสารกับนักทองเที่ยวใหพรอมในทุกชองทางที่มีีโอกาสจะเขาถึง เชน การทำสื่อ
โฆษณาทางออนไลน เว็บไซต Facebook Page Line Official ใหใชงานงาย มีขอมูลชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ อยางครบถวน ทำให
สามารถปดการขายไดอยางรวดเร็ว รวมถึงชองทางการชําระเงินออนไลนที่เปนสิ่งจำเปนสำหรับธุรกิจทองเท่ียวในอนาคต 

Alliance การสรางเครือขายทางธุรกิจ การหาพันธมิตรทางการคา ทำเปน Collaboration Project เชน บริการจัด
สัมมนาออนไลนแบบครบวงจร โดยรวมมือกันระหวางฝายจัดสัมมนาของโรงแรม บริษัทออแกไนซนําเสนอบริการรูปแบบใหม 

เชน การออกแบบ customized virtual background for online seminar ใหบริการตั้งแตระบบลงทะเบียนจนถึงการโปรโมท
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งานผานสื่อ หรืออาจมีบริการเสริม snack หรือ lunch box จากหองอาหารของโรงแรม หรือบริการ Food Delivery ที่เปนพารท
เนอรทางธุรกิจรวมกัน ภายใตหลักการทำธุรกิจแบบเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 

Part of Community ขับเคลื่อนชุมชนควบคูกับการพัฒนาธุรกิจใหย่ังยืนเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนชุมชนผานรูู
ปแบบการใหบริการที่กระจายรายไดสูทองถิ่น ใหบริการบนพื้นฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสังคมโดยรอบ (วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2565) 

 

สวนสรุป 

การศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมภายใตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักทองเที่ยว  ธุรกิจโรงแรมจำเปนที่
จะตองมีการปรับตัวใหพรอมเพื่อรองรับเทรนดของนักทองเที่ยวสูการทองเที่ยวมิติใหม เขาสูยุค Next Normal เพื่อใหทันตอ
สถานการณและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพราะการทำธุรกิจโรงแรมโดยอางอิงจากพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียวในอดีตอาจจะไมไดสงผลดีเทาท่ีควร ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวจึงตองปรับตัวและเรียนรูใหเทาทันความตองการ
ของนักทองเท่ียวที่เปลี่ยนไปอยางตอเน่ือง เชน กลุม Staycation และ Workcation ที่ตองการทำงานในขณะทองเที่ยวไปดวย 

ตอยอดมาจากกระแส work from anywhere ความสามารถในการบริหารตนทุน อีกหนึ่งปจจัยสำคัญที่ชวยใหธุรกิจสวนใหญ
ปรับตัวกับสถานการณที่ไมคาดคิด เชน การบริหารจัดการตนทุน โดยปรับใชประสบการณที่ผานมาอยางเหมาะสม ธุรกิจโรงแรม
จำเปนตองเตรียมแผนสำรองไว เพื่อรองรับสถานการณที่ไมคาดคิดจะไดไมพลาดโอกาสครั้งสำคัญ เชน เตรียมเงินทุนและ
แรงงาน ติดตามขาวสารและสถานการณอยางใกลชิด เพ่ือพรอมที่จะกลับมาเปดหรือปรับเปลี่ยนการใหบริการไดอยางทันทวงที 
ทันตอสถานการณการทองเท่ียวในปจจุบัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิชาการฉบับน้ีเกิดข้ึนไดจนเปนผลสำเร็จ จากความกรุณาของผูมีพระคุณหลายฝาย โดยเฉพาะอยางย่ิงตองขอ
กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัครดา เกิดประทุม ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธทีค่อยใหคำปรึกษา และคอยชี้แนะแนวทาง
ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง ทายที่สุดคุณประโยชนใดที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี ขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน และขอขอบพระคุณ  

ผูที่เปนเจาของแนวคิดและบทความตาง ๆ ที่นำมาอางอิงในการศึกษาครั้งน้ี ไว ณ โอกาสน้ีดวย 
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Developing a marketing strategy for electric buses in Thailand
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Abstract
Developing a marketing strategy for electric buses in Thailand is a multifaceted 

development. The environment is the most critical concern. Because the fuel crisis and 
environmental issues are becoming increasingly crucial at the moment. The worldwide amount 
of CO2 produced by fuel usage continues to rise. Meanwhile, in Thailand, gasoline consumption
has increased in accordance with the country's economic expansion. Price control, environmental
measures, and batteries that charges rapidly and effectively should be prioritized in the development 
of market model for electric buses. Therefore, both government and private organizations in 
Thailand should emphasis on and develop the marketing model of electric buses in order to 
comply with changing social conditions and achieve the positive feedback in solving environmental 
problems and reducing global pollution.

Keyword : Developing a marketing strategy, Electric bus
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หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีกับนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE AND BASIC STATE POLICIES.
 
ผูเขียน    ดาบตำรวจสนธยา  คงสนิท 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การสรางธรรมาภิบาล ตองสรางโดยคนทั้งสังคม อยางไรก็ตาม ราชการหรือภาครัฐในฐานะที่เปนผูมีบทบาท
สำคัญในการบริหารประเทศ และเปนผูกำหนดทิศทางการพัฒนาจำเปนตองใหการสนับสนุน และเขามามีบทบาทในการ
ดำเนินการอยางจริงจังในการกระตุนและวางรากฐานสูสังคมธรรมาภิบาล โดย ใหการสนับสนุนทั้งดานนโยบาย บุคลากร 
และทรัพยากรอยางชัดเจนและจริงจัง ใหความสำคัญกับการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกฎหมายและการ
ดำเนินการเก่ียวกับการเลือกต้ัง และในกระบวนการกำหนดกฎหมายตางๆ ใหความสำคัญและเรงผลักดันการปฏิรูปภาครัฐ
ใหเปนรูปธรรม โดยเนนการปฏิรูป ภาครัฐใหเปนรูปธรรม เรงกำหนดมาตรการแผนงานและแนวทางการดำเนินงานดานการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นใหหมดไปจากวงการราชการ ทบทวนระเบียบกฎหมายตางๆ ที่จะชวยพัฒนา และ
ยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจเอกชนใหมีความโปรงใส สุจริต  เรงผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง โดยการเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน และกระตุนความสนใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ความสำคัญในการสรางธรรมาภิบาลในประเด็นการสรางความโปรงใส การปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น สิทธิและหนาที่
ของประชาชนในการมีสวนรวมในการบริหาร การรับรูขอมูลขาวสารโดยผานสื่อของรัฐอยางตอเน่ืองเปนระบบซึ่งสิ่งเหลาน้ี
จะเปนวิธีทางหน่ึงในการสรางความเขมแข็งในภาคประชาชน  

 
คำสำคัญ : หลักการบริหาร บานเมือง พื้นฐานแหงรัฐ 

 
ABSTRACT

Creating Good Governance It must be created by the whole society. However, the 
government or the government as a key player in the administration. The development 
direction requires support. It has played a very active role in stimulating and laying the 
foundation for a society of good governance, with clear and serious support for policy, 
personnel and resources. Pay attention to the constitutional law. Especially the law and the 
conduct of the election. And in the law-making process. Focus and accelerate the reform of 
the government sector. With emphasis on reform. The government is concrete. Accelerate 
the implementation of measures, plans and guidelines for the prevention and suppression of 
corrupt corrupt government. Review legal regulations To help develop In addition, the 
standards of business operation of the private sector have been raised to ensure transparency 
and fairness in accelerating the reform of education. By emphasizing the development of 
quality education to standards. It also stimulates people's interest in the importance of 
creating good governance in the area of transparency. Corruption of Corruption The rights 
and duties of the people to participate in the administration. This is a systematic way of 
perceiving information through the state media, which is one way to strengthen the people.

Keyword (s) : Principles of Administration , State , Government
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บทนำ 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนทั้งหลักการกระบวนการและเปน

เปาหมายไปในตัว นำมาสูการเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณไดในที่สุด และการมีประชาธิปไตยอยางสมบูรณมีผลทางสงัคม 
คือ มีการพัฒนาประเทศไปในทางท่ีสรางความสงบสุขอยางตอเน่ืองและสถาพร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึงหลักการหัวขอสำคัญในการกำหนดความหมายของการบริหารราชการที่พึงประสงค         
ในภาพรวมซึ่งจะเปนการชี้ใหเห็นวัตถุประสงคของการบริหารราชการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการในการกระทำภารกิจหนึ่งวา ตองมีความมุงหมายใหบรรลุเปาหมายในสิ่งเหลานี้ คือ          
(จิระวัฒน วงศสวัสด์ิวัฒน. 2539) 

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน ซึ่งไดแกการบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง(Responsiveness) ตอความ
ตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (Positive Impact) ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแก การบริหารเพ่ือใหไดรับผลลัพธ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค 
(Objective) ที่วางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ(result based management) และการจัดทำขอตกลงวา
ดวยผลงาน (Performance Agreement) ในทุกระดับ 

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารท่ีจะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ
ระหวางปจจัยนำเขา (Input) กับผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดข้ึนโดยมีการทำ Cost – benefit Analysis ใหสามารถวิเคราะห
ความเปนไปไดและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆ เทียบกับประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งจัดระบบการวางเปาหมาย
การทำงานและวัดผลงานของแตละบุคคล (Individual Scorecards) ที่เชื่อมโยงกับระดับองคการ (Organization Scorecards)  

4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ซึ่งไดแกการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน (Process Simplification) และจัดใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ (empowerment) เพื ่อใหการ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุดบริการใกลตัวประชาชนรวมทั้งการปฏิบัติงานในรูป one – stop service 

5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ซึ่งไดแกการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ และข้ันตอน
ทำงานใหมอยูเสมอ (process redesign) ซึ่งจำเปนตองทบทวนลำดับความสำคัญและความจำเปนของแผนงานและ
โครงการทุกระยะ (program evaluation) การยุบเลิกสวนราชการที่ไมจำเปนและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ 
ใหเหมาะสมกับภาวการณอยูเสมอ 

6. ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ซึ่งไดแก การปฏิบัติราชการท่ี
มุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก โดยมีการสำรวจความตองการของประชาชน 
(Citizen Survey) และความพึงพอใจของผูรับบริการ (Customer Survey) ในหลากหลายวิธีและเปนไปอยางสม่ำเสมอ 
เพ่ือนำมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป 

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ซึ่งไดแกการตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด
ระบบการควบคุมตนเอง (internal control) ซึ่งจะทำใหสามารถผลักดันการปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ  
ความหมายของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (ปจจุบันได
ยกเลิกไปแลว และปรับปรุงเพ่ิมเติมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) มุงเนน
ใหหนวยงานของรัฐดำเนินงานตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม         
หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา (เตือนใจ ฤทธิจักร. 2550) 
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หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตองเปนธรรม การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย การกำหนด
กฎกติกา และการปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีตกลงกันไวอยางเครงครัดโดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 

หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป
พรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มรีะเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจำชาติ 

หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก  การทำงาน
ขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส 

หลักความมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปญหาสำคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็น การแจงความเห็นการไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดง
ประชามติ หรืออื่น ๆ 

หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจ
ปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและ
ความกลาที่ยอมรับผลดี และเสียจากการกระทำของตนเอง 

หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 
โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคาสรางสรรค สินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน 

 
ความหมายของนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

หมายถึง แนวทางในการบริหารงานของรัฐที่ใชเปนหลักฐานในการตรากฎหมายและการกำหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดิน โดยรัฐบาลทุกรัฐบาลตองใชยึดถือและปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว แนวนโยบายพ้ืนฐานแหง
รัฐเปนบทบัญญัติที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปนแนวทางสำหรับการตรากฎหมายและการกำหนดนโยบาย โดยถูกบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เปนครั้งแรก ในหมวดที่ 5 วาดวย “แนวนโยบายแหงรัฐ” แตรัฐธรรมนูญ
ฉบับตอมาบางฉบับก็มิไดกำหนดไว (ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ. 2545) 

 
แนวคิดของนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ไดบัญญัติไวใน มาตรา 75 -87 บัญญัติไวเพ่ือใหรัฐดำเนินการ
ตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร
ราชการแผนดินตองชี้แจงตอสภาใหชัดแจงวาจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละ
หน่ึงครั้ง(มาตรา 75) ซึ่งประกอบดวย 9 นโยบายหลัก โดยสรุปสาระสำคัญ ดังตอไปน้ี 
1. แนวนโยบายดานความม่ันคงของรัฐ 

รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอำนาจรัฐ และตองจัด
ใหมีกำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเปน และเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราชอธิปไตย ความ
มั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและเพ่ือการพัฒนาประเทศ (มาตรา 77) 
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2. แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้ (1) บริหารราชการแผนดินให

เปนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางย่ังยืน โดยตองสงเสริมการดำเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (2) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น (3) กระจายอำนาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ิน (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นเพื่อใหการจัดทำและการ
ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได (6) ดำเนินการใหหนวยงานทางกฎหมาย
ที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำเนินการอยาง
เปนอิสระ (7) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง (8) ดำเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยาง
เหมาะสม (มาตรา 78) (ธีรยุทธ บุญมี. 2541) 
3. แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม 

รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน
และศาสนาอื่นทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำ
หลักธรรมของศาสนามาใชเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(มาตรา 79) รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดาน
สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปน้ี (1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน (2) สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนำไปสูสุขภาวะที่ย่ังยืนของประชาชน (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ (4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน 
องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียม (5) 
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงตางๆ (6) สงเสริมและสนับสนุนการความรูรักสามัคคีและการเรยีนรู 
ปลูกจิตสำนึก และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน 
(มาตรา 80) 
4. แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม  

รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปน้ี (1) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับ
การใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็วเปนธรรมและท่ัวถึง (2) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการ
ลวงละเมิด ทั่งโดยเจาหนาท่ีของรัฐและบุคคลอื่น และตองอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน (3) จัดใหมี
กฎหมายเพ่ือจัดต้ังองคกรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการเปนอิสระ (5) สนับสนุนการดำเนินการขององคกร
ภาคเอกชนท่ีใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (มาตรา 51) 
5. แนวนโยบายดานการตางประเทศ 

รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศและพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค 
ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทำไวกับนานา
ประเทศและองคการระหวางประเทศรัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวกับนานาประเทศ ตลอดจนตองให
ความคุมครองผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ (มาตรา 82) 
6. แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 

รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (มาตรา 83) และรัฐตอง
ดำเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ (1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไก
ตลาดและสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน (2) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล
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ควบคูกับการประกอบกิจการ (3) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงิน การคลัง เพ่ือสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (4) จัดใหมีการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยาง
ทั่วถึง (5) กำกับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม (6) ดำเนินการใหมีกระจายรายไดอยางเปนธรรม 
รวมทั่งสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย (7) สงเสริมใหประชากรวัยทำงานมีงานทำ คุมครอง
แรงงานเด็กและสตรีจัดระบบแรงงานสัมพันธ (8) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุม
ของเกษตรกรในรูปแบบของสภาเกษตรกร (9) สงเสริม สนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ (10) จัดใหมี
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอันจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชน (11) การดำเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขาย
ขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชน (12) สงเสริมและสนับสนุน 
กิจการพาณิชนาวี การขนสง (13) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ินใหมี
ความแข็งแกรง (14) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (มาตรา 84) 
7. แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปน้ี (1) กำหนดหลักเกณฑ
การใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคำนึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั่งผืนดิน ผื นน้ำ วิถี
ชีวิตของชุมชนทองถ่ิน (2) กระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรมและดำเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดิน
เพ่ือประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง (3) จัดใหการวางผังเมือง พัฒนาและดำเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (4) จัดใหมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรชาติอื่นอยางเปนระบบและเกิดประโยชน
ตอสวนรวม (5) สงเสริม บำรุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืนตลอดจนควบคุมและกำจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา 85) 
8. แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน 

แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน ดังตอไปนี้ (1) สงเสริมใหมีการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตางๆ (2) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพ่ือใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั่งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา (3) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา 
และใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอม(มาตรา 86) 
9. แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปน้ี (1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั่งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน (2) สงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั่งการจัดทำบริการ
สาธารณะ (3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอำนาจทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทาง
วิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน (4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมี
กฎหมายจัดกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (5) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคำนึงถึง
สัดสวนของหญิงและชายท่ีใกลเคียงกัน (มาตรา 87) 

เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดในทุกภาคของสังคมจำเปนจะตองรวมดำเนินการ
อยางตอเน่ืองทั้งในระยะเฉพาะหนา ระยะกลาง และระยะยาวโดยตองมีการปฏิรูปใน 3 สวน คือ  
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1. ภาครัฐ ตองมีการปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสรางและกระบวนการการทำงานของหนวยงาน และกลไกการ
บริหารภาครัฐใหเปนกลไกการบริหารทรัพยากรของสังคมที่โปรงใสซื ่อตรงเปนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
สมรรถนะสูงในการนำบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสูประชาชน โดยเนนการเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม และวิธีทำงานของ
เจาหนาที่รัฐ ใหถือเอาประโยชนของประชาชนเปนจุดมุงหมายในการทำงานและสามารถรวมทำงานกับประชาชนและ
ภาคเอกชนไดอยางราบรื่น 

2. ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการปฏิรูปและสนับสนุนใหหนวยงานของเอกชนและองคการเอกชนตางๆ มีกติกาการ
ทำงานที่โปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ซื่อตรง เปนธรรมตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอสังคม มีระบบตรวจสอบที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานการใหบริการรวมทำงานกับภาครัฐและประชาชนอยางราบรื่นและไววางใจซึ่งกันและกัน 

3. ภาคประชาชน ตองสรางความตระหนักต้ังแตระดับปจเจกบุคคลถึงระดับกลุมประชาสังคม ในเรื่องสิทธิหนาท่ี
และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือเปนพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรูความเขาใจในหลักการของ
การสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
 
สรุป 

การสรางธรรมาภิบาล ตองสรางโดยคนทั้งสังคม อยางไรก็ตาม ราชการหรือภาครัฐในฐานะที่เปนผูมีบทบาท
สำคัญในการบริหารประเทศ และเปนผูกำหนดทิศทางการพัฒนาจำเปนตองใหการสนับสนุน และเขามามีบทบาทในการ
ดำเนินการอยางจริงจังในการกระตุนและวางรากฐานสูสังคมธรรมาภิบาล สรุป ดังน้ี 

1. ใหการสนับสนุนท้ังดานนโยบาย บุคลากร และทรัพยากรอยางชัดเจนและจริงจังเพ่ือใหการดำเนินการสรางธรร
มาภิบาลในสังคมไทย ทั้งในสวนที่มีการดำเนินการโดยหนวยงานและองคการตางๆ ในภาคราชการและหนวยงานอื่นๆ ที่ไมใช
หนวยงานของรัฐ ที่อยูนอกภาคราชการซึ่งไดริเริ่มดำเนินการบางแลวสามารถทำงานไดอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
พิจารณาเสนอกฎหมายเพ่ือวางแนวทางใหเกิดกลไก และการดำเนินการสรางธรรมาภิบาล ซึ่งมีกระบวนการที่ตอเน่ือง 

2. ใหความสำคัญกับการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกฎหมายและการดำเนินการเก่ียวกับการ
เลือกต้ัง และในกระบวนการกำหนดกฎหมายตางๆ ควรมีการทบทวนถึงเจตนารมณที่จริงของรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดวางรากฐาน
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยไวระดับหน่ึงแลว 

3. ใหความสำคัญและเรงผลักดันการปฏิรูปภาครัฐใหเปนรูปธรรม โดยเนนการปฏิรูป ภาครัฐใหเปนรูปธรรม โดย
เนนการปฏิรูปในสวนที่เปนหัวใจของระบบ ไดแก ระบบงบประมาณและระบบการบริหารงานบุคคลซึ่งเปนหัวใจของระบบ 
ไดแก ระบบงบประมาณและระบบการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะเปนสวนที่มีความสำคัญ และตองการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ
ซึ่งการปฏิรูปในทิศทางท่ีถูกตองจะเปนจุดเริ่มตนในการสรางธรรมาภิบาลภาครัฐ 

4. เรงกำหนดมาตรการแผนงานและแนวทางการดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นให
หมดไปจากวงการราชการและการเมืองที่ชัดเจน เปนรูปธรรมและเด็ดขาดเพ่ือเรียกความศรัทธาจากประชาชน ธุรกิจเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ 

5. ทบทวนระเบียบกฎหมายตางๆ ที่จะชวยพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจเอกชน
ใหมีความโปรงใส สุจริต และใหการสนับสนุนและดูแลหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีความโปรงใส สุจริต และใหการ
สนับสนุนและดูแลหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีดำเนินการดานน้ี เชน หนวยงานของกระทรวงพาณิชย คณะกรรมการ
ดูแลและกำกับตลาดหลักทรัพยเปนตน 

6. เรงผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไปในทิศทางที่ถูกตอง โดยการเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
ระบบการวัดผลจากผูเรียนและการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาลงสูผูที่อยูใกลชิดกับนักเรียนและผูที่ไดรับประโยชนโดยตรง 
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7. กระตุนความสนใจของประชาชนเก่ียวกับความสำคัญในการสรางธรรมาภิบาลในประเด็นการสรางความโปรงใส 
การปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น สิทธิและหนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวมในการบริหาร การรับรูขอมูลขาวสารโดย
ผานสื่อของรัฐอยางตอเน่ืองเปนระบบซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเปนวิธีทางหน่ึงในการสรางความเขมแข็งในภาคประชาชน  
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความฉบับน้ีเสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดีจาก รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม 
ที่กรุณาใหความอนุเคราะหขอเสนอแนะ และตรวจแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสตลอดมาต้ังแตตนจนเสร็จเรียบรอย
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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การบริหารราชการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
 

Participatory Public Governance for Local Development
 

ผูเขียน   ธนวัฒน  สิทธิใหญ 
 

บทคัดยอ 
บริบทและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปจจุบันเปนตัวกระตุนใหเกิดการปรับตัวของนานาประเทศ

ทั่วโลก และประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่ล้ำหนาอยางกาวกระโดด ทำใหประเทศถูกผลักใหเรงพัฒนาและสรางความเจริญเพ่ือ
ความเจริญที่มาอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญยิ่งตอการพัฒนาในปจจุบัน โดยเฉพาะการใชเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จนสามารถประหยัดแรงงาน การลดตนทุนการปฏิบัติงาน การบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนและชุมชนที่สุด  ซึ่งภาครัฐจำเปนตองปรับตัวและ
เตรียมการรองรับใหทันตอสถานการณ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อสงมอบบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพใหกับประชาชน และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง บทความน้ีมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหการใชแนวคิดการมีสวนรวมที่สามารถชวยระดมพลในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนชี้ใหเห็ นถึง
ความสำคัญของการใชแนวคิดและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของทองถิ ่น เพื ่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืนตอไปได 

 
คำสำคัญ : การบริหารราชการ การมีสวนรวม การพัฒนาทองถ่ิน 

 
Abstract

The changing context and environment of today’s global society has been a catalyst for 
the adaptation of many countries around the world and Thailand has been influenced by those 
changes in economy, society and politics. In particular, the exponential advances in science and 
technology have caused the country to be pushed to accelerate development and create prosperity 
for the rapid progress. Information technology plays an important role in today’s development, 
especially its use to increase operational efficiency until it can save labor and reduce operating 
costs. Public administration, especially local government organizations, as the agency closest to 
people and communities, requires the government to adapt and prepare to cope with the situation.
The changes that will occur by linking developments in all dimensions to deliver efficient and 
quality public services to the people and truly meet the needs of the people. This article aims to 
analyze the use of the concept of participation that can help mobilize in community development, 
as well as to point out the importance of using the concept and process of participation in the 
development that is appropriate for local context in order to continue to achieve the objectives of 
sustainable local development.

Keywords : Public Governance, Participation, Local Development
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บทนำ 
การปกครองทองถ่ินเปนรูปแบบหน่ึงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีความสำคัญตอการพัฒนาการเมือง

การปกครองในระดับพ้ืนฐานของประเทศ การปกครองทองถ่ินเกิดข้ึนเพ่ือลดปญหาและขอจำกัดในการบริหารงานของรัฐบาลสวนกลาง 
ที่ไมสามารถดูแลประชาชนทั้งประเทศไดอยางทั่วถึง มีความสำคัญในฐานะเปนกลไกในการกระจายทรัพยากรการพัฒนา ของรัฐ
ไปสูชนบทไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการกระจายอยูทั่วทุกพื้นที่และมีอำนาจใน การบริหาร
จัดการตนเอง มีรูปแบบการปกครองเปนลักษณะการกระจายอำนาจการปกครองจากสวนกลางมาสูทองถ่ิน โดยมีแนวความคิด
ในการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ตองการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  บริหารจัดการทองถ่ิน
ของตนเอง (เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ, 2560) จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การปกครองสวนทองถิ่น  ถือเปนการปกครองที่มี
บทบาทสำคัญในการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยมี
หลักการใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเองได ทั้งน้ี หากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชนตางใหความสำคัญและรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง จะสงผลใหการดำเนินงานภายในทองถิ่นเกิด
การปรับปรุงแกไขและพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม ถือไดวาเปนกลไกการปกครอง ที่จะบำบัดทุกข บำรุงสุขใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินของตนไดอยางแทจริงอันเปนเปาหมายสำคัญของการกระจายอำนาจ การปกครอง (สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2563) สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารจัดการเปนไปตามหลัก
กระจายอำนาจและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สามารถตอบสนอง ความตองการของประชาชน (ฤทธิชัย บุญธรรม และวิไล
ลักษณ เรืองสม, 2562) การบริหารจัดการองคกรปกครอง สวนทองถ่ินน้ัน จะชวยในการสงเสริม สนับสนุนและแกไขปญหาที่ยัง
เปนจุดออนของการบริหารจัดการขององคกรไดใน ระดับหน่ึง ซึ่งจะทำใหองคกรดังกลาวสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และนำไปสูความสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไว แตอยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการตองไดรับความรวมมือจากทุกสวนงาน 

ทุกระดับของการปฏิบัติงาน เพราะ หากหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง หรือกลุมงานใดกลุมงานหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมให
ความรวมมือ ก็อาจสงผลให การบริหารจัดการดังกลาว ไมสามารถดำเนินการบรรลุผลสำเร็จไดอยางเปนรูปธรรมได การมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศภายใตสถานการณและความเส่ียง ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
หรือระดับโลก ที่สงผลกระทบไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน แนวทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จะนำไปสู การบริหารประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม จำเปนตองมีการพัฒนาระบบราชการ เพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายอำนาจที่แทจริงแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการปองกันปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 

สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสและมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองทั้งระดับประเทศและทองถิ่น ควบคูไปกับการปลูก
จิตสำนึกคานิยมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล จึงนำไปสูการกำหนดวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ภายใตแนวคิดสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง และเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (วิชาญ ฤทธิธรรม พุฑฒจักร สิทธิ 
และโพชฌ จันทรโพธ์ิ, 2564)  

นอกจากน้ี สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2565) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารราชการเปนเรื่องที่ทุกประเทศเริ่มใหความสำคัญและกำลังดำเนินการในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม ไดแก     

การที่ภาครัฐอาจจะเปดใหประชาชนไดตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง อาทิเชน การลงประชามติ 

หรือการจัดกระบวนการประชาพิจารณ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน ซึ่งเปนการดำเนินการในรูปแบบทางตรง สวน
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การดำเนินการในรูปแบบทางออมอาจจะกระทำไดหลายวิธี เชน การที่ภาครัฐจัดใหมีเครือขายการทำงานรวมกันระหวางองคกร 
ประชาสังคม การเปดโอกาสและจัดเวทีการมีสวนรวมสำหรับผูแทนกลุมตาง ๆ  และตัวแทนกลุมผลประโยชนอื่น ๆ ในสังคม 

ชองทางเหลาน้ีถือวาเปนการเปดทางใหแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ ทั้งในดานการรวมดำเนินการ การ
ตัดสินใจ การรับรูขอมูลขาวสารที่เปดเผย ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของประชาชน จึง
เปนการบริหารราชการที่ประชาชนทั้งเรียกรองและยอมรับ รวมทั้งเปนไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเปน
หลักการสากลที่นานาอารยประเทศใหความสำคัญเพราะเปนวิธีการที่คำนึงถึงผลประโยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
โดยรวม และทำใหเกิดความสุจริตและโปรงใสมากขึ้นในระบบราชการ  อยางไรก็ตาม การกระจายอำนาจการปกครองสวน
ทองถ่ินทำใหประชาชนมีโอกาสใชศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินของตนอยางแทจริง โดยผานองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญ กำหนดนโยบาย ดำเนินการวางแผน ลงมือปฏิบัติการตามแผน เพ่ือแกไขปญหาใหตรงตามตองการและสำเร็จ
ลุลวง การกระจายการมีสวนรวมการบริหารงานใหกับประชาชนเขามามีบทบาทเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นใหรวดเร็ว 
โปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนรวมกำหนดปญหา รวมตัดสินใจ รวมรับ
ผลประโยชน และมีสวนรับรูผลการดำเนินการ การใหประชาชนเขามามีบทบาท มีสวนรวมในทุกกระบวนการของการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทำใหประชาชนรูสึกเปนเจาของอำนาจอธิปไตย ตามระบอบประชาธิปไตย เปนไปตามแนวคิดที่วา
การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาวิเคราะหการใชแนวคิดการมีสวนรวมที่สามารถชวยระดมพลังในการพัฒนา
ทองถ่ิน ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของการใชแนวคิดและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบท  ของ
ทองถ่ินเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืนตอไปได 

 

ความหมายของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory Governance) เปนการจัดการบริหารราชการแผนดิน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งจะนำไปสูระบบราชการที่มีคุณลักษณะสำคัญตามหลักธรรมาภิบาล คือเปนระบบ
ราชการท่ีมีความสุจริต โปรงใส เปดเผยขอมูล เท่ียงธรรมและมีการบริหารงานที่เนนประชาชนเปนศูนยกลาง และ มุงประโยชน
สุขของประชาชนเปนสำคัญ ความหมายของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory Governance) น้ัน มีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ดังน้ี 

Cohen & Uphoff (1977) อธิบายวา การพัฒนาเปนกระบวนการท่ีชวยเช่ือมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ และภาคี
อื่น ๆ นอกจากภาครัฐ เชน ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน และองคกรตาง ๆ ใหไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ
รวมแรงรวมใจในการดำเนินการ และรวมรับประโยชนจากการพัฒนา การมีสวนรวมในเชิงพัฒนาสามารถกระทำได 4 ลักษณะ 

ดังนี้ 1) การมีสวนรวมในเชิงการกระทำ โดยที่สมาชิกในชุมชนไดอุทิศแรงกายในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย 2) การมีสวนรวมในเชิงงบประมาณ โดยที่สมาชิกในชุมชนไดอุทิศเงินในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน 3) การมี สวน
รวมในเชิงความรับผิดชอบ โดยมีการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบใหแกสมาชิกในชุมชน และ 4) การมีสวนรวม  ในเชิง
การตัดสินใจ โดยใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ซึ่งเปนการสรางความภาคภูมิใจ
ใหกับสมาชิกในชุมชนอีกดวย 
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Creighton (2005) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) วาหมายถึงกระบวนการ            
ที่ความกังวล ความตองการ และคุณคาของประชาชน ไดรับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผานกระบวนการ
สื่อสารและการสรางปฏิสัมพันธ โดยมีเปาหมายโดยรวมเพื่อที่จะทำใหเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับ การสนับสนุนจาก
ประชาชน แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนการมีสวนรวมของกลุมประชาชนที่เผชิญปญหา คลาย ๆ กัน ตระหนักรูถึง
ปญหาและรวมมือกันแกปญหา เปนบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะที่เปนพลเมือง มากกวาบทบาทอยางเปน
ทางการ จึงมีความแตกตางจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ซึ่งหมายความรวมถึงตั้งแตผูใหนโยบาย ผูดำเนินโยบาย 

และผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย ซึ่งอาจจะเปนทั้งผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงและโดยออม และ มีผูมีสวนไดสวนเสียที่ตอง
กระทำตามบทบาทอยางเปนทางการ โดยมีกระบวนการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียวาเปนใครหรือกลุมคนใดบาง แตจะ
แตกตางกับการมีสวนรวมของประชาชน (People) ตรงที่การเขามามีสวนรวม น่ันหมายความวา ผูมีสวนไดสวนเสียอาจจะเขา
มามีสวนรวมหรือไมก็ไดในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อยางไรก็ตาม เมื่อประชาชนที่เขามา มีสวนรวมโดยความสมัครใจ 

เมื่อเกิดความตระหนักและตองการรวมมือกันเพื่อตัดสินใจกระทำบางสิ่งบางอยางกับประเด็น นั้น ๆ ก็จะพัฒนาบทบาทของ
ตนเองเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งน้ีการมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนที่เขามามีสวนรวม จึงอาจจะมาจากผูมีสวนไดสวนเสีย
แลวก็ได โดยผูมีสวนเก่ียวของและสภาพแวดลอมที่แวดลอมที่มีตอการมีสวนรวม ในธรรมาภิบาลระดับทองถ่ิน 

Graham, Amos, & Plumptre (2022) อธิบายวา การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคสวนที่เปนรัฐ เอกชน 

และภาคประชาสังคม ภายใตบริบทสภาพแวดลอมทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และเทคโนโลยี ดวยเหตุน้ี 

ธรรมาภิบาลระดับทองถ่ินในดานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจึงมีความแตกตางกันไดทามกลางบริบทที่แตกตางกัน ซึ่ง
จะสงผลใหการบริหารจัดการทองถ่ินตางกัน ตัวอยางเชน กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนภายใต สังคมทองถ่ินที่ประชาชน
มีการตื่นตัวดานเทคโนโลยี การมีสวนรวมของประชาชน จึงกระทำไดหลากหลายผานสื่อทางเทคโนโลยี เชน การแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน ผานเครือขายสังคมออนไลน เปนตน ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนในบริบทเชนน้ี ยอมที่จะมี
กระบวนการการมีสวนรวมที่แตกตางกันกับบริบทที่แตกตางกันได  ทั้งนี ้อาจจะขึ ้นอยูกับการวิเคราะหกลไกเพื ่อสราง
กระบวนการมีสวนรวมในกระบวนการ นโยบายสาธารณะของทองถิ ่น ดังนี้แลว จึงมีสวนสำคัญที่ทำใหการมีสวนรวมของ
ประชาชนมีระดับที่แตกตางกัน ซึ่งตองทำความเขาใจถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือที่จะสรางจุดเริ่มตนและพัฒนา
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนไดตอไป 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2565) ไดใหความหมายไววา การบริหารราชการแบบ มีสวน
รวม หมายถึง การบริหารราชการที่ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผน การ
ตัดสินใจ การดำเนินงาน และการประเมินผลโดยมีการจัดระบบงาน หรือวิธีการทำงาน การจั ดโครงสรางและการสราง
วัฒนธรรมการทำงานของเจาหนาท่ีรัฐที่เอ้ือตอการเปดโอกาสใหประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมใน
การบริหารราชการทิศทางการพัฒนาท่ีผานมา สำนักงาน ก.พ.ร. ไดยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการไปสู
การบริหารราชการบานเมืองแบบรวมมือกัน (Collaborative Governance) ที่เนนการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน ทั้งใน
แนวระนาบคือสรางความรวมมือจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ/ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อสารมวลชน เปน
ตน และแนวดิ่งคือบูรณาการการทำงานกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อเชื่อมโยงการทำงาน และสรางเอกภาพของการ
บริหารราชการแผนดิน  
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นอกจากน้ี สำนัก ก.พ.ร. ไดกลาวเพ่ิมเติมถึงความหมายของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ไววา การบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม คือการทำงานราชการท่ีตองยึดถือความตองการของประชาขนมากอนเสมอ การใหบริการของรัฐตองมุงตอบสนอง
ปญหาความตองการของผูรับบริการ ไมใชมุงอำนวยความสะดวกของผูใหบริการ โดยสาระสำคัญแลว การบริหารราชการแบบมี
สวนรวมเปนการปรับเปลี่ยนกลยุทธและวิธีปฏิบัติงานของหนวยราชการในการบริหารและ การใหบริการแกประชาชน เปนการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานของขาราชการและพนักงานของรัฐในการใหบริการแกประชาชน โดยมีมุมมองและ
หลักคิดวา การบริหาราชการและการใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพที่ประชาชนพึงพอใจ ตองยึดถือเอาความ
ตองการของผูรับบริการเปนตัวกำหนด ไมไดยึดถือเอาตามความคิดความตองการและความสะดวกของขาราชการหรือผูใหบริการ 
หรืออีกนัยหนึ่ง การบริหารราชการและการใหบริการของหนวยงานภาครัฐโดยมีประชาชนผูรับบริการเปนศูนยกลาง คือการ
กำหนดความสัมพันธระหวางขาราชการกับประชาชน เสียใหม ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เปนการใหบริการตามที่ผูใหบริการเปนฝาย
คิดและกำหนด มาเปนการใหบริการตาม ความตองการและเงื่อนไขเฉพาะของกลุมผูรับบริการ 

ผูเขียนสรุปวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวมเปนการบริหารราชการที่ขาราชการหรือหนวยงานราชการ ไดเปด
โอกาสใหประชาชนผูที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจทาง การบริหารและ
การดำเนินงานของภาคราชการ และการประเมินผลการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางออม โดยมีการจัดระบบงาน วิธีการทำงาน 

การจัดโครงสราง และการสรางวัฒนธรรมการทำงานของขาราชการและหนวยงานราชการที่เอื้อตอการเปดโอกาสใหประชาชน
หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการเพ่ือที่จะตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory Governance) เปนการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาลซ่ึง
จะทำใหระบบราชการมีลักษณะสำคัญตามหลักธรรมาภิบาล เปนระบบราชการที่มีความโปรงใส เปดเผยขอมูล มีความสุจริต
เที่ยงธรรม และมีการบริหารงานที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางและมุงประโยชนสุขของประชาชนเปนหลักสำคัญ  โดยแนวคิด
พ้ืนฐานของระบบการมีสวนรวมที่ดีในภาครัฐคือ หนวยงานภาครัฐจะตองสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจในผลลัพธ
บั้นปลายของระบบการมีสวนรวมในภาครัฐ ที่มุงเนนระบบการมีสวนรวมในระบบเปด โดยเปดโอกาสให ฝายตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สื่อสารมวลชน องคกรระหวางประเทศ และประชาชน ไดมีสวนรวมกันทำงาน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือทำใหเกิดเครือขายการทำงานที่มปีระสิทธิผล  

พัชรี สิโรรส และคณะ (2551 อางถึงใน ณัฐพงษ คันธรส และคณะ, 2564) ไดอธิบายการบริหารราชการ แบบมีสวน
รวมควรเนนบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขามาเก่ียวของและเพ่ิมตามระดับการมีสวนรวมมากย่ิงข้ึนดวย ไดแก 

1. การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร คือการมีสวนรวมระดับที่เปนการที่ภาครัฐใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 

เสริมสรางใหประชาชนมีความเขาใจเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น มีสวนในการแกไข ฉะนั้นการมีสวนรวมในระดับนี้เปนใน
เบื้องตนที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

2. การมีสวนรวมในระดับปรึกษาหารือ คือ การมีสวนรวมระดับที่ใหประชาชนไดรับขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปญหา ทางเลือกแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งการมีสวนรวมในระดับนี ้ควรรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 
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3. การมีสวนรวมในการเขามามีบทบาท คือการมีสวนรวมระดับที่ใหประชาชนเขามามีบทบาทในการทำงานรวมกับ
ภาครัฐได ประชาชนมีความมุงม่ันและมั่นใจที่จะเขามาทำงานรวมกับภาครัฐ และภาครัฐไดรับขอมูลจากประชาชน 

4. การมีสวนรวมในระดับความรวมมือ คือการมีสวนรวมในระดับที ่ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมตั้งแตตน 

กลาวคือ การดำเนินโครงการ การระบุปญหา ทางเลือก น่ันคือประชาชนเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการทำงาน รวมคิดวางแผน
ทำงานรวมกับภาครัฐ นำขอเสนอแนะจากภาคประชาชนมาปรับปรุงการทำงานได 

5. การมีสวนรวมในระดับเสริมอำนาจ คือการมีสวนรวมในระดับที่ประชาชนสามารถลงมือในการปฏิบัติ โดย เริ่มจาก
การที่ประชาชนเปนผูมีสวนไดสวนเสีย และปฏิบัติในสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจ เปนการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหาร
ราชการระดับสูง 

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาพผูแทนราษฏร (2565) อธิบายวา การพัฒนาระบบราชการใหมีการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม ซึ่งเปนระบบเปดตามครรลองของการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Governance) จะ
สัมฤทธิ ์ผลไดอยางเปนรูปธรรมตองกำหนดรูปแบบและกระบวนการบริหารของสวนราชการ ตลอดจนสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Engaged Governance Culture) ของขาราชการ แนวทางการดำเนินงาน สวน
นี้จำเปนตองเริ่มจากการปรับกลไกและกติกาการบริหารราชการใหเปนระบบเปดควบคูไปกับการพัฒนาขาราชการใหมีทักษะ
และความพรอมเพ่ือรองรับการเขามามีสวนรวมของประชาชนโดยมีรายละเอียดกระบวนการสรางศักยภาพการมี สวนรวมของ
สวนราชการออกไปสูประชาชนดังน้ี  

1. กำหนดนโยบายสำคัญใหทุกหนวยงานในภาคราชการจัดทำนโยบายและแนวทางเพ่ือการบริหารราชการแผนดินที่
เนนการมีสวนรวมของประชาชนใหชัดเจน โดยอิงกรอบกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญและมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ.2545 และติดตามใหมีการจัดทำกรอบแนวทางการทำงานท่ีเนนการมีสวนรวมในระดับ
หนวยราชการ ท้ังการมีสวนรวมภายในและระหวางหนวยงาน เพ่ือวางรากฐานการทำงานแบบมีสวนรวม  

2. สงเสริมใหสวนราชการปรับปรุงระบบบริหารงานท่ีเอื้อตอการสรางการมีสวนรวมโดยจำเปนตองกำหนดมิติ การมี
สวนรวมของประชาชนไวเปนสวนหนึ่งในการทำสัญญาขอตกลงการทำงาน และเปนปจจัยตัวหนึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงาน
ตามวิธีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม พรอมกับสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการวัดผล การปฏิบัติงานดังกลาว
ใหเปนกระบวนการที่เปดเผยโปรงใส รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหสาธารณชนเขามามี สวนรวมในการประเมินผล
งานอีกทางหน่ึงดวย นอกจากน้ัน ควรกำหนดรางวัลและแรงจูงใจสำหรับการทำงานอยางมีสวนรวมใหชัดเจน  

3. พัฒนาและสรางความรู ความเขาใจ ตลอดจนทักษะในการบริหารราชการแบบมีสวนรวมใหกับขาราชการในระดับ
ตาง ๆ โดยเฉพาะสำหรับผูบริหารของสวนราชการ โดยพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมสำหรับขาราชการระดับตาง ๆ ใหมีมิติการมี
สวนรวมของประชาชนควบคูไปกับหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง การหาขอยุติและการเจรจาในเชิงสันติ เทคนิค  การรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและกระตุนใหสวนราชการพัฒนาทักษะเหลาน้ีใหแกขาราชการทุกระดับ ในขณะเดียวกัน ตองปรับ
กระบวนทัศนและทัศนคติของขาราชการใหตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนของการมีสวนรวมของประชาชนดวย  

4. พัฒนานวัตกรรมการบริหาราชการแบบมีสวนรวม โดยการสงเสริมสนับสนุนสวนราชการใหพัฒนานวัตกรรม การ
บริหารราชการแบบมีสวนรวม ใหคำปรึกษาสวนราชการ รวมทั้งสรรหาสวนราชการท่ีมีวิธีการบริหารราชการแบบมี สวนรวมที่
โดดเดนเพ่ือเปนหนวยงานตัวอยางในเรื่องน้ี และเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีแกราชการอื่น ๆ  
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5. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการเพื่อรองรับการมีสวนรวมของภาคประชาชน เชน การทบทวน
รูปแบบและแนวทางในการเปดเผยขอมูล การสื่อสารกับประชาชนหรือผูรับบริการ การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช           

ในการสื่อสาร (สองทาง) และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางมีเหตุผล กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนเขาสูระบบราชการ  

6. พัฒนาความรูความเขาใจ ขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสของภาคประชาสังคมและชุมชนในการเขามา  มีสวน
รวมในการบริหารราชการ โดยสงเสริมการสรางกระบวนการเรียนรูและการไดรับขอมูลขาวสารของประชาชนเพ่ือการเขามามี
สวนรวมจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูนำการสรางเวทีการมีสวนรวมในการบริหารงานในระดับตาง ๆ จัดทำคูมือ  การบริหาร
ราชการที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนเผยแพรใหสวนราชการและประชาชนไดรับทราบในวงกวาง  พัฒนากระบวนการ
เรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยจะดำเนินการโครงสรางนำรองทั้งในสวนกลางและ  สวนภูมิภาค พรอมพัฒนา
โครงการเวทีประชาชนเพ่ือพัฒนาระบบราชการไทย 

ผูเขียนสรุปวา การมีสวนรวมในภาครัฐควรมีองคประกอบหลาย ๆ อยางรวมกันที่มุ งเนนการมีสวนรวมในระบบเปด 

โดยเปดโอกาสใหฝายตาง ๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สื่อสารมวลชน องคกรระหวางประเทศ และประชาชน
ไดมีสวนรวมกันทำงานชวยเหลือซึ ่งกันและกัน เพื่อทำใหเกิดระบบเครือขายการทำงาน โดยจะตองมีการตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย การสรางกิจกรรมการมีสวนรวม กำหนดระบบการมีสวนรวม และการเกิดสภาพแวดลอมที่อำนวย 

รวมถึงการสรางวัฒนธรรมการทำงานของเจาหนาท่ีที่เอื้อตอการเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมี สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของเขา
มามีสวนรวมในการบริหาร 

 

ความสำคัญของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

การสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมจะบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรมนั้น  จำเปนตองกำหนดรูปแบบ และ
กระบวนการบริหารของหนวยงานภาครัฐ การสรางคานิยมและวัฒนธรรมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของเจาหนาที่
ภาครัฐ โดยมีการปรับระบบและกลไกการบริหารราชการ และพัฒนาทักษะความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐเพ่ือรองรับ การเปด
ระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของภาคประชาชนในการเขามา มีสวนรวม
ในการบริหารราชการ 

 พรทิพย แกวมูลคำ (2560) ไดอธิบายวา ความสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชนมีความจำเปนสำหรับ
ความสำเร็จของการบริหารราชการ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ             
จึงเปนเรื่องประชาชนตองทำดวยความสมัครใจ และเลือกทำในสิ่งที่พวกเขาเห็นวาสำคัญตอตนเอง ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 

1. ความสำคัญตอประชาชนที่มีสวนรวม สิ่งที่จะเกิดแกประชาชนที่เขามามีสวนรวมในการบริหารงานของรัฐ ไดแก      

1) ประชาชนไดเรียนรูเน่ืองจากการกระบวนการมีสวนรวมเปนกระบวนการใหการศึกษาแกผูเขารวม ประชาชนจะไดรับขาวสาร
ตาง ๆ และเกิดความเขาใจในสถานการณและวิชาการที่ซับซอนขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มการมองภาพการแกไขปญหาของชุมชนได
กวางขวางขึ้น 2) ประชาชนไดรับการพัฒนา จากการเรียนรูที่ประชาขนไดรับผลที่ตามมาคือประชาชนไดรับ การพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลง การมีสวนรวมจะชวยใหคนที่มีสวนรวมมีความรูสึกรับผิดชอบ มีมโนธรรม และมีความตระหนัก ในความสามารถ
ของตนเอง โดยระบบการมีสวนรวม ประชาชนสามารถมีสวนรวมในทุกข้ันตอน เพ่ือใหชุมชนเพ่ิม การพ่ึงตนเอง (Self-Reliant) 

3) ใหความสำคัญกับคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาเนนการ  มีสวนรวมของประชาขนเปน
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สวนใหญ การเขารวมของประชาชนจึงเปนพื้นฐานของการปฏิบัติที ่นำผลสำเร็จมาสูโครงการและแผนงานตาง ๆ และ 4) 

ปรับปรุงผลลัพธทางสังคม เมื่อองคการภาครัฐยอมสละอำนาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจแกกลุมประชาชนท่ีเขาไปมีสวน
รวมเพื่อใหไดความรวมมือจากประชาชนมากขึ้น การตัดสินนโยบายก็จะเกิดจากการปรึกษาหารือกันอยางแทจริงจากทุกฝาย 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลลัพธทางสังคมก็จะเกิดจากการประนีประนอมและหาทางแกไขปญหารวมกันใน
หลาย ๆ ดาน  

2. ความสำคัญตอการบริหารงานภาครัฐ การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ ไมใชกระบวนการท่ีไร
คุณคา ทั้งยังเปนสิ่งที่ผูบริหารงานภาครัฐจะตองทำใหเปนจริง ดังน้ี 1) งานสำเร็จมากและเสียคาใชจายนอย ในสถานการณที่ผูมี
สวนไดสวนเสียรับฟงเหตุผลของกันและกัน จะทำใหงานที่รวมมือกันสำเร็จในเวลาที่กำหนด 2) เจาหนาท่ีของรัฐมีความใกลชิด
กับประชาชนและไวตอความรูสึกหวงกังวลของประชาชน เจาหนาท่ีของรัฐที่ทำงานในโครงการการมีสวนรวมของประชาชนจะ
คอย ๆ เพิ่มความรูสึกไวตอความหวงกังวลของสาธารณชน ทำใหเจาหนาที่เกิดความตระหนักถึงการตอบสนองที่เปนไปไดตอ
กระบวนการและการตัดสินใจตาง ๆ ใหเปนไปตามความตองการของประชาชน และ 3) สงเสริมแนวทางพัฒนาจากลางข้ึนบน 

การพัฒนาจากลางขึ้นบน ผูไดประโยชนจะมีสวนรวมในองคการในการกำหนดชนิดพัฒนาตามที่ตนตองการและอาจจะมีสวน
รวมในการปฏิบัติและดำเนินโครงการหรือติดตามผลการพัฒนาในโครงการพัฒนาภาครัฐที่มักดำเนินงานแบบบนลงลางอยาง
จริงจังจากประชาชน  

การปรับเปลี่ยนการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐ ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในลักษณะของหุนสวน 

การพัฒนาภายใตแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชน และการบริหารราชการแบบ มีสวนรวม   

จะกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงานภาครัฐในหลายประการ (พรทิพย แกวมูลคำ, 2560) ไดแก  

1. การตัดสินใจที่มีคุณคาและความหมาย (Meaningful decision) เพราะ ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ แผนงาน การใชงบประมาณ  

2. การใชทรัพยากร (Public resources) อยางรอบคอบ เพราะภาคประชาชนเขามามีสวนในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน  

3. ภาคประชาชนไดเขามามีสวนเกี่ยวของอยางสรางสรรค เพื่อหาทางแกไขปญหาสาธารณะตาง ๆ ทำใหแนวทาง
เหลาน้ันไดรับการสนับสนุนเมื่อนำไปปฏิบัติและไดรับการยอมรับ ซึ่งทำใหภาครัฐไมตองทำงานในลักษณะโดดเด่ียวตอไป  

4. การทำงานในลักษณะหุนสวน (Partnership) โดยภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาท เปนผูประสานและอำนวยความสะดวก 

(Facilitator) ซึ่งสอดคลองกับบทบาทภาครัฐในการบริหารราชการยุคใหม ทำใหรัฐสามารถลดขนาดลง และทำงานไดอยาง             
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะมีหุนสวนการพัฒนามาชวยแบงเบาภาระดานคาใชจาย บุคลากร และงบประมาณ  

5. ความสามารถในการใหบริการที ่ดีขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ            

มีประสิทธิภาพทั่วถึงและตรงจุดมากข้ึน เชน การสาธารณสุข การศึกษา เปนตน  

6. ความสัมพันธระหวางภาครัฐและประชาชนมีความไววางใจเปนพื้นฐาน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการไดรวมคิด 

รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมรับผลประโยชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและองคความรูอยางเปดเผยระหวางกัน 

สมศักด์ิ สมมัคคีธรรม (2551) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนการกำหนดนโยบาย มีประโยชนหลาย
ประการ กลาวคือ  
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 1. การมีสวนรวมเปนเครื่องมือในการแกปญหาขอขัดแยง โดยการทำใหเกิดความไมพอใจของประชาชนตอโครงการ
หรือนโยบายของรัฐแทนที่จะออกมาในรูปของการทำลายหรือการใชความรุนแรง ก็ใหมีทางระบายออกไดโดยการยื่นหนังสือ 

การเจรจาอยางสันติที่อยูบนความไวเน้ือเชื่อใจกัน 

 2. การเปดใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในนโยบาย ยังทำใหผูบริหาร
ประเทศสามารถเขาถึงขอมูลจากแหลงที่มาอันหลากหลาย ผูมีอำนาจในการตัดสินใจในนโยบายก็จะสามารถมีทางเลือกได มากข้ึน 

ซึ่งจะทำใหการตัดสินใจไดอยางรอบคอบและรอบดานมากข้ึน 

 3. การมีสวนรวมของประชาชนทำใหโครงการไดรับการสนับสนุนจากประชาชนและมีความชอบธรรมมากข้ึน ประชาชน
จะเกิดการยอมรับและอาจทำใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมเปนเจาของโครงการอีกดวย 

 4. การมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกหน่ึงในการท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของ
ภาครัฐ ทำใหเกิดความโปรงใส ลดการทุจริตและขอผิดพลาดตาง ๆ ลงได ดวยเหตุน้ีการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนมิติอัน
สำคัญของระบบการปกครองการบริหารท่ีเรียกวา “ธรรมาภิบาล” 

 5. การมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหลักการบริหารบนพื้นฐานความยุติธรรมภายใตระบบประชาธิปไตย เพื่อให
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางออมมีสวนรวมในการปรึกษาหารืหรือตัดสินใจ 

ผูเขียนสรุปวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวมไดรับอิทธิพลอยางสูงจากแนวทางการปฏิรูประบบราชการที่ต้ังอยูบน
พื้นฐานของหลักการรับใชประชาชนและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยพยายาม ใหประชาชน
และองคกรประชาสังคมไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปกครองบริหารบานเมืองโดยตรงมากขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐยังมี
บทบาทในการสงเสริมการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของจิตสำนึกสาธารณะหรือผลประโยชนสวนรวม ทั้งนี้การ
บริหารราชการแบบมีสวนรวมจึงเปนการบริหารที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ เปดโอกาสใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดำเนินการของรัฐทั้งทางตรงและทางออม โดยมี วัตถุประสงคคือเพ่ือ
ตองการตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะเปนการเสริมสรางการบริหารราชการที่เปนไปเพื่อประโยชนสุขแก
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การมีสวนรวมจะประสบความสำเร็จหรือไมน้ันข้ึนอยูกับหนวยราชการตาง ๆ จะสนับสนุน
ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนมากนอยเพียงใดรวมทั้งตองอาศัยกระบวนการความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกฝายใน
สังคมที่เปนพันธมิตรของภาคราชการโดยการดำเนินงานของภาคราชการตองทราบความตองการของประชาชนและปญหาที่
แทจริงลดความขัดแยงและตอตานลง ทั้งยังเปนการสรางสังคมแหงการเรียนรูที่เสริมสรางใหประชาชนรวมคิดรวมตัดสินใจใน
ประเด็นสาธารณะและหนวยงานของภาคราชการตองดำเนินการใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมอีกดวย 

 

ระดับของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของประชาชนไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในภาครัฐมากยิ่ง ข้ึน           

ซึ่งภาครัฐสามารถดำเนินการไดในหลายระดับตามความเหมาะสมและความตองการพ้ืนฐานของประชาชนในแตละสังคม 

Cohen & Uphoff (1980) ไดอธิบายถึงลักษณะหรือมิติของการมีสวนรวมวาประกอบดวย 1) การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) 2) การมีสวนรวมในการดำเนินการ (Implementation) 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

(Benefits) และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งจะตองประกอบดวยการมีสวนเกี่ยวของกับประชาชน           

4 ประการ ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจวา จะทำอะไรและทำดวยวิธีการอยางไร มีสวนในการดำเนินโครงการตัดสินใจใน
การใหทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการรวมมือกับองคกรหรือกลุมกิจกรรมเปนการเฉพาะ มีสวนรวมในการรับผลประโยชน
และมีสวนในการประเมินผลโครงการ 
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U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (2022) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนอาจเปนกระบวนการใด ๆ 

ก็ตามท่ีมีสวนรวมกับสาธารณะโดยตรงในการตัดสินใจ และใหการพิจารณาอยางเต็มที่ตอขอมูลปอนกลับของสาธารณะในการ
ตัดสินใจน้ัน การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการ ไมใชเหตุการณเดียว ประกอบดวยชุดกิจกรรมและการดำเนินการ
โดยหนวยงานสนับสนุนตลอดอายุโครงการ เพ่ือแจงใหสาธารณชนทราบและรับขอมูลจากพวกเขา การมีสวนรวมของประชาชน
ทำใหผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนไดสวนเสียในประเด็น เชน บุคคล กลุมผลประโยชน ชุมชน) มีโอกาสท่ีจะ
โนมนาวการตัดสินใจที่สงผลตอชีวิตของพวกเขา สำหรับรูปแบบตาง ๆ ที่การมีสวนรวมของประชาชนอาจใช ข้ึนอยูกับศักยภาพ
ในการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของประชาชน รูปแบบเหลาน้ีรวมถึง:  

1. ใหประชาชนทราบโดยใหขอมูลเพ่ือชวยใหเขาใจปญหา ทางเลือก และแนวทางแกไข  

2. ปรึกษากับสาธารณชนเพ่ือรับขอเสนอแนะเก่ียวกับทางเลือกหรือการตัดสินใจ  

3. เกี ่ยวของกับประชาชนเพ่ือใหมั่นใจวาขอกังวลของพวกเขาไดรับการพิจารณาตลอดกระบวนการตัดสินใจ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในการพัฒนาเกณฑและทางเลือกในการตัดสินใจ  

4. รวมมือกับประชาชนในการพัฒนาเกณฑการตัดสินใจและทางเลือกและระบุแนวทางแกไขที่ตองการ  
5 ใหอำนาจแกประชาชนโดยมอบอำนาจการตัดสินใจข้ันสุดทายไวในมือของพวกเขา 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2565) ไดกลาวถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนไว 5 ระดับ ดังน้ี  

ระดับที่ 1 คือ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน (To Inform) เปนระดับที่ประชาชนเขามามีสวนรวมนอยที่สุด             

แตเปนระดับที่สำคัญที่สุดเพราะเปนกาวแรกของการที่ภาครัฐจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่อง  

ตาง ๆ ซึ่งถือเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมตาง  ๆ  ของหนวยงานราชการ 
โดยหนวยงานราชการมีหนาที่ในการนำเสนอขอมูลที่เปนจริง ถูกตอง ทันสมัย และประชาชนสามารถเขาถึงได รูปแบบการมี
สวนรวมในลักษณะน้ีคือการใหขอมูลโดยผานชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การจัดทำสื่อเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง
สื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต การพาชม
สถานที่จริง การจัดกิจกรรมเปดบาน (open houses) เปนตน 

  ระดับที่ 2 คือ การปรึกษาหารือหรือการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน (To Consult) เปนกระบวนการที่เปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ
อยางอิสระและเปนระบบ เพ่ือนำมาประกอบการตัดสินใจของหนวยงานราชการ และหนวยงานราชการจะนำขอเสนอแนะ ความ
คิดเห็น และประเด็นจากประชาชนไปเปนแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

โดยจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น การปรึกษาหารือ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟงความ
คิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตเปนตน 

  ระดับที่ 3 คือ การใหประชาชนเขามามีบทบาทหรือเกี ่ยวของ (To Involve) โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
บทบาทในกระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการทำงาน  โดยหนวยงานราชการมีหนาที่จัดระบบ 

อำนวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจรวมกับภาคประชาชน การใหประชาชนมีบทบาทโดยรวมเสนอแนะ
แนวทางที่นำไปสูการตัดสินใจ จะสรางความมั่นใจ ใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูก
นำไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ การมีสวนรวมระดับนี้มักดำเนินการในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทน
ภาคประชาชนเขารวม เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ  การประชาพิจารณ การจัดต้ัง 
คณะทำงานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เปนตน 
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 ระดับที่ 4 คือ การสรางความรวมมือกับประชาชน (To Collaborate) โดยการใหกลุมประชาชนที่เปนผูแทน ภาค
สาธารณะเขามามีสวนรวมและมีบทบาทเปนหุนสวนหรือภาคีในการดำเนินกิจกรรมของหนวยงานราชการในทุกข้ันตอนของการ
ตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง เชน คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน 

  ระดับที่ 5 การเสริมอำนาจแกประชาชน (To Empower) โดยการเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทเต็มที่ในระดับสูง
ที่สุด โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ การบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพ่ือเขามาทดแทนการดำเนินงานของหนวยงาน
ราชการในการดำเนินการหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุดน้ีเนนใหประชาชน
เปนเจาของดำเนินภารกิจและภาครัฐมีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนเทาน้ัน เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ 

โครงการกองทุนหมูบานที่มอบอำนาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด เปนตน 

  สถาบันพระปกเกลา (2565) ไดอธิบายระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชน แบงไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
และความละเอียดของการแบงเปนสำคัญ โดยมีขอพึงสังเกตคือ ถาระดับการมีสวนรวมต่ำ จำนวนประชาชนท่ีเขามีสวนรวมจะ
มาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้นเพียงใด จำนวนประชาชนที่เขามีสวนรวมก็จะลดลงตามลำดับ ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนเรียงตามลำดับจากต่ำสุดไปหาสูงสุด ไดแก  

1. ระดับการใหขอมูล เปนระดับต่ำสุด และเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการกับ
ประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลแกประชาชน โดยวิธีการตาง ๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาวสาร และการแสดง
นิทรรศการ เปนตน แตไมเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเก่ียวของใด ๆ  

2. ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก กลาวคือ ผูวางแผนโครงการจะเชิญ
ชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อเปนขอมูลการประเมินขอดีขอเสียของโครงการอยางชัดเจนมากขึ้น เชน การจัดทำ
แบบสอบถามกอนริเริ่มโครงการตาง ๆ หรือการบรรยายและเปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการน้ัน ๆ เปนตน  

3. ระดับการปรึกษาหารือ เปนการเจรจาอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชนเพ่ือประเมินความกาวหนา
หรือระบุประเด็นขอสงสัยตาง ๆ การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปดกวางรับฟงความคิดเห็น เปนตน  

4. ระดับการวางแผนรวมกัน เปนระดับการมีสวนรวมที่ผูวางแผนโครงการกับประชาชนมีความรับผิดชอบรวมกันใน
การวางแผนเตรียมโครงการ และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดำเนินการโครงการ เหมาะท่ีจะใชสำหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความ
ยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน การใชกลุมที่ปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และการเจรจาเพ่ือ
หาทางประนีประนอมกัน เปนตน  

5. ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับที่ผูรับผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดำเนินโครงการ เปนข้ันการนำโครงการ
ไปปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว  

6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพื่อแกปญหาขอขัดแยงที่มีอยู
ทั้งหมด เชน การลงประชามติ แตการลงประชามติจะสะทอนถึงความตองการของประชาชนไดดีเพียงใดข้ึนอยูกับความชัดเจน
ของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายขาวสารเก่ียวกับขอดีขอเสียของประเด็นดังกลาวใหประชาชนเขาใจอยางสมบูรณ
และทั่วถึงเพียงใด 

สมศักด์ิ สามัคคีธรรม (2561) ไดเสนอแนวคิดวา การมีสวนรวมของประชาชนสามารถจำแนกออกเปน 6 ระดับ ไดแก 

รวมรับทราบ รวมรับฟงขอมูลความคิดเห็นจากชาวบาน รวมระดมทรัพยากร รวมปรุกษาหารือ รวมตัดสินใจ และตัดสินใจดวย
ตนเอง โดยท่ีแตละระดับตางก็มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1 ระดับและรูปแบบวิธีการของการมีสวนรวม 

ระดับการมีสวนรวม รูปแบบและวิธีการ ลักษณะสำคัญ 

1. รวมรับทราบขอมูล         

จากเจาของโครงการ 
แถลงขาว แผนพับ จดหมายขาว วีดีทัศน การย่ืนจดหมาย 

บอรด บรรยาย อภิปราย หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน          

ทัศนศึกษา 

เปนการใหขอมูล          

ใหความรู รณรงค 

2. รวมใหขอมูลและ       
แสดงความคิดเห็น 

สัมมนา กลุมศึกษา เสวนา จัดประชุม โพล (Poll)  

รับขอเรียกรอง ขอรองเรียน เว็บไซต สายดวนสายตรง  
ไปรษณียรับฟงความคิดเห็น 

รับฟงขอมูลจากประชาชน 

3. รวมระดมทรัพยากร ระดมแรงงาน บริจาคเงิน ออกวัสดุ ประชาชนในฐานะผูไดรับ
ประโยชน ควรมีสวนรวม
แบกรับตนทุนบางระดับ 

4. รวมปรึกษาหารือ คณะกรรมการปรึกษาหารือรวม  

(Joint consultation committee) 

ประชาพิจารณ (Public hearing) 

การรับฟงความคิดเห็นทางเทคนิค (Technical hearing) 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

สื่อสารสองทาง           
โดยผลสรุปจะนำเสนอ 

ตอผูมีอำนาจเพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจ 

5. รวมตัดสินใจ การเจรจาตอรองรวม 

กรรมการภาคีที่มีอำนาจตัดสินใจ 

ประชาชนเขารวมประชุม 

และมิตของที่ประชุมมีผ
ผลตอการตัดสินใจ 

6. ตัดสินใจดวยตนเอง ประชามติ (Referendum) 

การจัดการตนเอง (Self-management) 

ประชาชนมรอำนาจเต็ม
ในการตัดสินใจดวยตนเอง 

ที่มา : สมศักด์ิ สามัคคีธรรม (2561: 200) 

 

 จากการศึกษาขางตน ผูเขียนมีความเห็นวาการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการอาจทำได
หลายระดับ หลายรูปแบบ และหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถทำไดอยางงาย ๆ แตบางวิธีก็ตองใชเวลา ซึ่งข้ึนอยูกับความตองการ  

เขามามีสวนรวมของประชาชน คาใชจาย และความจำเปนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารราชการเปนเรื่องละเอียดออน จึงตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแก
ประชาชน การรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของขาราชการทุกระดับควบคูกันไปดวย 

ในทัศนะของผูเขียน การบริหารราชการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ควรมีลักษณะดังน้ี 

  1. การพัฒนาจากภายในภาคราชการ (Inside-out approach) โดยตองดำเนินสรางความรูความเขาใจกับทุกสวน
ราชการและจะตองมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานท่ีประสานเชื่อมโยงใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งในสวนกลาง 
สวนจังหวัด เชน การกำหนดนโยบายใหทุกหนวยงานในสวนราชการ จัดทำนโยบายและแนวทางการบริหารราชการแผนดินที่
เนนการมีสวนรวมของประชาชนใหชัดเจน รวมทั้งการพัฒนาสรางความรูความเขาใจและทักษะในการบริหารราชการแบบมีสวน

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 21



รวมใหกับขาราชการระดับตาง ๆ มีการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และมีการสรรหา
หนวยงานราชการที่มีวิธีการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่โดดเดนเพ่ือเปนหนวยงานตัวอยางในการเผยแพรแนวทางปฏิบัติที่ดี
แกหนวยงานราชการอื่น ๆ ตอไป 

  2. การพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ (Outside-in approach) โดยการสรางศักยภาพและโอกาส (Empowerment 

and enabling) ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม เชน การเผยแพรขอมูลการพัฒนาความรูความเขาใจ การเพ่ิมขีดความสามารถ 

การเพิ่มโอกาสและชองทางของภาคประชาชนที่จะสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการโดยเฉพาะการพัฒนาบริการ
สาธารณะ การติดตามตรวจสอบและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การสงเสริมการสรางกระบวนการเรียนรูและการไดรับขอมูล
ขาวสารของประชาชน การจัดทำหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูนำในการสรางเวทีการ มีสวนรวมในการบริหารระดับตาง ๆ การจัดทำคูมือ
การบริหารราชการที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนและเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบในวงกวาง การสรางเครือขายภาค
ประชาชนในระดับจังหวัด เพ่ือผลักดันการพัฒนาระบบราชการสูการบริหารงานในระบบเปดตอไป 

 3. สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนดำเนินการใหเกิดการควบรวมหรือการบูรณาการ การปรับโครงสราง
องคการ การปรับลดภารกิจที่ซ้ำซอน การบริการสาธารณะเชิงรุก การพัฒนาระบบสาธารณูโภคขั้นพื ้นฐานเต็มพื้นที่ และการ
ยกระดับการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

  4. การสงเสริมและพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเขาสูโครงสรางใหม การสรางความรัก 

ความสามัคคีในหมูผูนำทองถ่ิน และประชาชน การจัดเวทีประชาคมในทุกพ้ืนที่เพ่ือหาขอสรุปและการจัดเรียงลำดับความสำคัญ
เชิงปญหาและรับฟงความตองการของประชาชน 

 5. การสรางความรู ความเขาใจ และความรวมมือ เพื่อสรางการรับรูในทุกมิติถึงเหตุผลและความจำเปนในการ             

ควบรวมทุกภาคสวนและทุกกลุมที่มีสวนไดสวนเสีย บนฐานแหงภูมิปญญาทองถ่ินและทุนทางสังคมในระดับทองถ่ินและ สราง
เครือขายความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ินบนฐานของความเปนพ่ีเปนนองและเปนเครือญาติเดียวกัน 

 6. การทบทวนประเด็นขอขัดของเพื่อนำไปสูการพัฒนา ทั้งกรอบนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการควบรวมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โครงสรางระบบการบริหารจัดการในรูปแบบแนวด่ิง ระเบียบและข้ันตอนในการบริหารจัดการราชการ ทั้งน้ีเพ่ือให
ทันตอสภาพปญหาและความตองการของประชาชนและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชน 

  7. ควรสรางระบบฐานขอมูลกลางประชาชนและนำระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใชในการเชื่อมโยงกับระบบบริการ
สาธารณะตาง ๆ เพ่ือลดความซ้ำซอน เพ่ิมความถูกตอง และทันตอสถานเการณ ซึ่งจะชวยเสริมประสิทธิภาพในการใหบริการ
และยกระดับสมรรถนะภาครัฐใหสูงข้ึน 

 

สรุป  

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการเปนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่ให
ความสำคัญกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน  โดยสงเสริมใหประชาชนเขามา          
มีบทบาทต้ังแตรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดำเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล ซึ่งจะนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการ และบรรลุเปาหมายในการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
แทจริง อยางไรก็ตาม แมวาการพัฒนาระบบราชการใหเปนระบบราชการแบบเปดใหประชาชนมีสวนรวมเปนเรื่องใหมสำหรับ
สังคมไทย รวมถึงระบบราชการและขาราชการไทยคงยังคุนเคยกับการทำงานแบบรวมศูนยและสั่งการ แตเพ่ือให การดำเนินงาน
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บรรลุเปาหมายสำคัญนี้ จำเปนตองมีการกำหนดยุทธศาสตร แนวทาง และมาตรการที่ชัดเจน เพื่อเปนบรรทัดฐานใหม  ในการวาง
ระบบการบริหารราชการไทยใหสนับสนุนกระบวนการทำงานของสวนราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามา  มีสวนรวมมาก
ข้ึน เพราะหากระบบราชการมีการบริหารราชการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนผูที่เกี่ยวของและภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคมไดเขามามี
สวนรวมในงานราชการในระดับตาง ๆ อยางมีคุณภาพ ก็จะถือวาเปนกาวสำคัญอีกกาวหน่ึงในการพัฒนาระบบราชการ การเปด
ระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวมสามารถขับเคลื่อนไดดวยกลยุทธ 2 แบบ คือการสราง ความพรอมใหแกภาคราชการ
และภาคประชาชน โดยสงเสริมใหภาคราชการมีความรูเขาใจและตระหนักในเรื่อง การบริหารราชการแบบมีสวนรวม และเปด
โอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูรวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมการดำเนินการ รวมติดตามตรวจสอบ 

และรวมประเมินผลการบริหารราชการไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมกับการเสริมสรางศักยภาพใหกั บเครือขายภาค
ประชาชนในการเขามารวมดำเนินงานกับภาครัฐมากข้ึนใหไปถึงระดับที่เขามาเปนหุนสวนกับภาครัฐอยางครบวงจร ทั้งน้ีเพ่ือให
เกิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือราชการระบบเปดที่เปนรูปธรรมมีความตอเน่ืองและย่ังยืน 

   

กิตติกรรมประกาศ 

บทความฉบับนี้ สำเร็จสมบูรณไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหและเอาใจใส ใหคำปรึกษาเปนอยางดียิ่งจาก           

รองศาสตราจารย ดร.สมเดช มุงเมือง และเจาของงานประพันธทุกทาน ที่ไดเขียนหนังสือ บทความเอกสารวิชาการ และตำรา
ทุกเลม ไวสำหรับการคนควาและอางอิงเพื ่อประโยชนทางวิชาการและสำหรับการเขียนบทความฉบับนี้ ผูเขียนขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 
 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงคที่มุงผลสัมฤทธ์ิใหเกิดการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลกอใหเกิดประโยชนตอความตองการของประชาชนสูงสุด รวมตลอดจนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคา ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน การสรางความตระหนักรวมกันในสังคมไทยเพ่ือใหเกิดกระบวนการ
สรางสรรคกลไกการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีใหเกิดการปฏิรูปการบริหารภาครัฐอยางเปนรูปธรรม เรงแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมือง ซึ่งหลักธรร
มาภิบาลจะเกิดผลสำเร็จไดนั้นผูบริหารมีความสำคัญเปนอยางมากที่จะนำมายึดถือปฏิบัติเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีและเพื่อให
ประชาชนเกิดความเขาใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากข้ึน ตองเรงดำเนินการใหการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกประชาชน อีกทั้ง
หลักธรรมาภิบาลจะชวยใหระบบริหารของภาครัฐมีความยุติธรรมที่นาเชื่อถือไดเปนมาตรฐานสากลที่บงชี้ถึงระดับการพัฒนาของ
ประเทศ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หลักธรรมาภิบาลมีหลักการบริหารโดยยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักการมีสวน
รวม ซึ่งเปนกุญแจสำคัญในการนำไปสูการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีกำลังพัฒนาและประเทศยากจน  

 

คำสำคัญ : ธรรมาภิบาล การปฏิบัติงาน การจัดการภาครัฐ 
 
Abstract

Good government management in accordance with good governance The objective is 
to achieve work efficiency, efficiency, which will benefit the needs of the highest people. As 
well as achieving effective state missions and worthwhile Reducing the process of working more 
than necessary. Creating common awareness in Thai society in order to create a process for 
creating good government management mechanisms for concrete public administration reform. 
Accelerate the resolution of corruption and misconduct in government and private business 
sectors, and emphasize citizens to participate in the administration of the country For good 
governance to be successful, executives are very important to be adhered to as a good model and 
for the public to better understand the principles of good governance. Must accelerate the 
education process to increase knowledge for the people In addition, good governance will help 
the government administration to have fair, reliable, international standards that indicate the level 
of development of the country. In terms of economy, society, politics, good governance 
principles, administrative principles based on decentralization and participation. Which is the 
key to revitalizing and developing the economies of developing countries and poor countries.
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บทนำ 
ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยมีความเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจศึกษาอยางยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องความ

ขัดแยงดานแนวคิดทางการเมืองของประชาชนกลุมตางๆ ปญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหวาง คนรวย -คนจน หรือคนใน
เมือง-คนชนบท ปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ ปญหาเศรษฐกิจที่มีการแขงขันที่ไมเปนธรรมซับซอน และรุนแรง 
ผูประกอบการที่เปนนายทุนขนาดใหญผูกขาดในธุรกิจบางประเภท ไดกอใหเกิดการรวมกลุมของประชาชนเพื่อเรียกรองความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลของผูที่เดือดรอนจากปญหาตางๆ ซึ่งเปนปรากฏการณที่พบบอยครั้ง กลุมผูชุมชุมเรียกรองมักจะยึดสถานที่
สาธารณะเพื่อเรียกรองความสนใจจากรัฐบาลเปนระยะเวลายาวนาน และพบเห็นไดเสมอในทุกการบริหารประเทศของรัฐบาล
ทุกยุคสมัย ขอเรียกรองก็เปนเรื่องเดิม เชน ปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ำ ปญหาท่ีดินทำกิน เปนตน และถาหากปญหาเหลาน้ัน
ถูกเพิกเฉย หรือปญหาเหลานั้นไดรับการแกไขไมเหมาะสม ความเดือดรอนทั้งหลายก็จะทวีความรุน แรงขึ้น และเปลี่ยนการ
ชุมนุมโดยสงบใหกลายเปนการชุมนุมที่มีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งเกิดการปะทะกันของกลุมผูชุมชนหรือผูเรียกรอง
และเจาหนาที่ของรัฐบาลที่มาควบคุมสถานการณ นำมาซึ ่งความสูญเสียที ่ทุกฝายไมตองการใหเกิดขึ ้น  จากสภาพปญหาและ
สถานการณที่เปนอยูนั้นอาจมีสาเหตุจากหลายปจจัย หนึ่งในหลายปจจัยนั้น คือ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิาร
ประเทศโดยเฉพาะในตางจังหวัดหรือชุมชนทองถ่ินที่อยูในระดับนอยถึงปานกลาง (อรชร พรประเสริฐ. 2551:61) สาเหตุมาจากการ
ที่ประชาชนบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในสิทธิ หนาที่ขั้นพื้นฐานของตนเอง แมในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย            

พ.ศ.2550 ไดเปดชองทางใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมการบริหารราชการแผนดินหรือการปกครองตนเองตามระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยผานระบบรัฐสภา ซึ่งประชาชนไดเลื อกผูแทนของตนใหไปทำหนาที่แทนในรัฐสภา         
เพ่ือรวมผลักดันนโยบายในการพัฒนาประเทศ และบัญญัติกฎหมายท่ีเปนประโยชนอยางแทจริงแกประชาชนชาวไทยแลวก็ตาม 

แตในความเปนจริงผูแทนประชาชนหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเหลาน้ัน ถึงแมทำหนาท่ีของตนอยางเขมแข็งจริงจัง แตปญหา
ของประชาชนก็ยังไมไดรับการแกไขใหหมดไปได ปญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนก็ยังคงอยูและทวีความ
รุนแรงย่ิงข้ึน 

กระแสการปกครองแบบประชาธิปไตยและกระแสโลกาภิวัฒน ที่ไดทำใหแนวความคิดตลอดจนการรับรูเรื่องการมี
สวนรวมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล ฯลฯ มีการขยายตัวอยางกวางขวางในสังคมไทย สงผลใหเกิดขอ
เรียกรองในเรื่องการกระจายอำนาจ และทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก นับต้ังแตมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวงหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เปนตนมา จากขอเรียกรองและ
กระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน จึงเปนที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายตอเนื่องอื ่นๆ อีกรวม 11 ฉบับ 

กฎหมายท้ังหมดน้ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูประบบราชการอยางมาก โดยเฉพาะการลดบทบาทและการลดขนาดของ
ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคเพื่อกระจายอำนาจใหแกราชการสวนทองถิ่น ทำใหสวนราชการสวนทองถิ่นจะมีการ
ขยายขนาดและเพ่ิมบทบาทในการใหบริการสาธารณะตางๆ แกประชาชนมากข้ึน (โกวิทย พวงงาม 2548 : 121 - 123) ประเทศ
ไทยไดรับผลกระทบโดยตรงจากกระแสโลกในเร่ืองการบริหารจัดการที่ดี (good governance) จึงไดนำแนวทางการบริหารจัดการ
ที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลใหเปนกลยุทธหลักในการดำเนินงาน ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหประชาคมโลกรับรูวาประเทศไทยมีความมุงมั่นที่จะ
บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักการแหงธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนของประเทศ  
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 ดังน้ันจึงไดมีบทบัญญัติที่เปนแนวทางการดำเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลไวต้ังแตรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่ไดกลาวถึงสาระสำคัญของการรางรัฐธรรมนูญวาเปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเพ่ิมข้ึน ตลอดท้ังปรับปรุงโครงสราง
ทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยไดคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสำคัญ (ราชกิจจานุเบกษา , 

2540 : เลม 114 ตอนที่ 55 ก) 
 
รูปแบบการกระจายอำนาจการปกครองของภาครัฐ  

การกระจายอำนาจการปกครองเปนการดำเนินกิจการสารธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองคกรกลางไปใหองคกรชุมชน
ซึ่งต้ังอยูในทองถ่ินตางๆ ของรัฐ ทั้งน้ีเพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ิน องคกรดังกลาวตองเปนนิติบุคคลจึง
สามารถดำเนินกิจการตางๆ ไดโดยอิสระภายใตกฎหมายที่รัฐบาลกลางกำหนดการกระจายอำนาจการปกครองของไทยปจจุบัน
อยูในรูปองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก 

1. องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ อบจ. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตั้งตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด 

โครงสรางของ อบจ. ประกอบดวย ฝายบริหาร มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

และฝายสภา ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

2. เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 รวมถึงแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 โดยใหเทศบาล มีฐานะเปนนิติบุคคล 

แบงเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล โครงสรางของเทศบาลประกอบดวย ฝายบริหาร ไดแก 

นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และฝายนิติบัญญัติ ไดแก 

สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง โดยตรงของประชาชนเชนเดียวกัน  

3. องคการบริหารสวนตำบล หรือ อบต. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 โดยใหองคการบริหารสวนตำบลเปนนิติบุคคล 

แบงเปน 3 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยใชเกณฑรายไดที่องคการบริหารสวนตำบลจัดเก็บ โครงสราง
ขององคการบริหารสวนตำบลประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล มาจากการเลือกตั้งของประชาชาชนโดยตรง และ
ฝายบัญญัติ ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเชนกัน  

4. กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นรูปพิเศษเนื ่องจากเปนเมืองหลวง จัดตั ้งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีฐานะเปนนิติบุคคลโครงสรางของกรุงเทพมหานครประกอบดวย
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกต้ังโดยตรงประชาชนเชนกัน  

5. เมืองพัทยา เปนองคกรปกครองทองถิ่นรูปพิเศษเนื่องจากมีลักษณะเปนเมืองทองเที่ยว ตั้งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ฐานะเทียบเทาเทศบาลนคร มีฐานะเปนนิติบุคคล โครงสรางของเมืองพัทยาประกอบดวย
ฝายบริหารไดแกนายกเมืองพัทยา มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและฝายนิติบัญญัติไดแก สมาชิกสภาเมืองพัทยา           
มาจากการเลือกต้ังของประชาชนเชนเดียวกัน 
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ปญหาการพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐ 

ในชวงหน่ึงถึงสองทศวรรษท่ีผานมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนกับระบบการปกครองสวนทองถ่ินของหลายประเทศ
ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงการปกครองทองถิ่นของประเทศไทยดวย ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายประการดวยกัน โดยสาเหตุหลักที่เปนพลังผลักดันในการเปลี่ยนแปลงสาเหตุแรกคือ กระแสการปกครองแบบประชาธิปไตย
และกระบวนการทำใหการเมืองการปกครองเปนประชาธิปไตย (democratization) พลังผลักดันดังกลาวน้ีทำใหประเทศท่ีการ
ปกครองไมเปนประชาธิปไตยตองปรับระบอบการปกครองใหเปนแบบประชาธิปไตย ( semi democracy) สวนประเทศท่ี
ปกครองในระบอบกึ่งประชาธิปไตยตองปรับเปนประชาธิปไตยมากข้ึน และประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

(representative democracy) ตองมีการปรับการปกครองไปเปนระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (participatory democracy) 

สาเหตุหลักประการที่สองคือ กระแสความคิดแบบเสรีนิยม (neoliberalism) ซึ่งแนวความคิดดังกลาวนี้ตองการที่จะลดทอน
บทบาทของรัฐ ลดขนาดกำลังคนของภาครัฐ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบราชการ โดยสงเสริมใหภาคสังคม ภาค
ประชาชน องคกรเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการดำเนินภารกิจตางๆ มากย่ิงข้ึน สวนสาเหตุหลัก
ประการสุดทายคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตางๆ ไปสู
สังคมเมือง ซึง่สงผลตอการบริหารการจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะ 

(นครินทร เมฆไตรรัตน 2546 : 26 - 27) 

1. การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลในหวงเวลาที่ผานมาไดเกิดปญหาตางๆ มากมาย          

ทั้งปญหาการรองเรียนของประชาชนตอหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตรวจสอบการใชอำนาจของรัฐ เชน สำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน และปญหาการ
ฟองรองคดีตอศาลปกครองและศาลยุติธรรม หลายๆคดี ซึ่งนับเปนเรื่องที่ควรนำมาศึกษาหาขอเท็จจริง วาประเด็นดังกลาวมีปจจัย
อะไรบางท่ีเขามามีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. แมวาการปกครองทองถิ ่นไทยจะมีการปรับเปลี ่ยนมาตามลำดับ แตยังไมพัฒนาเทาที่ควรจะเปน ทั้งนี ้อาจ
เน่ืองมาจากการจัดต้ังและการดำเนินการตางๆ เกิดจากการสั่งการหรือหยิบยื่นให (Devolution) หลายโครงการไมเปนที่ตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินและทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ มากนัก ซึ่งทำ
ใหประชาชนในพื้นที่มีความรูสึกวาการเมืองเปนเรื่องของขาราชการหรือนักการเมืองเทานั้น ประชาชนในพื้นที่มีความรูสึกวา
การเมืองเปนเรื ่องของขาราชการและนักการเมืองเทานั ้น ประชาชนเปนเพียงผูที ่คอยปฏิบัติ ตามคำสั ่งของขาราชการและ
นักการเมือง ถึงแมวาโดยอุดมการณของการปกครองสวนทองถ่ินจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดปกครองตนเอง มีการติดตาม 

กำกับควบคุม ตรวจสอบการบริหารภายในทองถ่ินก็ตามซ่ึงความเชื่อ หรือแนวความคิดดังกลาว ทำใหการปกครองทองถ่ินอยูในมือ
ของกลุมคนเพียงบางกลุมเทาน้ัน ไมไดเปนไปตามเจตนารมณของภาคประชาชนหรือตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง 

3. จากผลการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางตน สิ่งที่ติดตามมาดวยจากผลของการกระจาย
อำนาจ คือ ภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ (public service) ที่ร ัฐบาลไดมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นเปน
ผูดำเนินการ และเพื่อศึกษาความหมายและขอบเขตของการจัดบริการสาธารณะดังกลาว จะพบวาในกลุมประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปไดใหความหมายของ “บริการสาธารณะ” (service d’interet general) ไววา บริการสาธารณะเปนบริการตางๆ ที่
รัฐเห็นวามีความสำคัญและกอใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวม และเมื่อไดศึกษาในรายละเอียดของสนธิสัญญาตาง ๆ ของกลุม
ประเทศสหภาพยุโรปกลับไมพบคำวา บริการสาธารณะ แตจะพบคำที่มีความหมายใกลเคียงกันคือ “บริการเพื่อผลประโยชน
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สวนรวมทางเศรษฐกิจ” (service d’interet economique general) ซึ่งไดแก บริการทางเศรษฐกิจตาง ๆ อาทิ การพลังงาน การขนสง 
การไปรษณีย การสื่อสาร และโทรคมนาคม เปนตน และคำวา “ขอบังคับของบริการสาธารณะ” (obligations de service public)         

ซึ่งหมายถึง ขอบังคับตาง ๆ ท่ีสหภาพยุโรป รัฐ หรือสวนการปกครองทองถ่ิน กำหนดไวสำหรับผูใหบริการสาธารณะ (Liberation, 

2004, p. 21 อางถึงใน ณัฐสุดา ธรรมถนอม, 2547) ดังนั้น การจำกัดขอบเขตและการรับผิดชอบดูแลบริการสาธารณะ จะเปน
หนาที่ของรัฐ หรือผูใชอำนาจรัฐในระดับตาง ๆ แลวแตกรณี โดยสวนใหญรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูที่มีอำนาจใน
การใหคำจำกัดความ จัดการ ใหทุนและความชวยเหลือในดานการเงิน และควบคุมดูแลการจัดการบริการสาธารณะ โดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดจะออกกฎและแนวทางในการปฏิบัติสำหรับธุรกิจในบางประเภท ซึ่งในขณะน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวา
ยังไมมีความจำเปนที่จะตองจัดต้ังองคการพิเศษข้ึนมาใหม เพ่ือดูแลเรื่องการบริการสาธารณะโดยเฉพาะ 

4. ในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งในสวนท่ีเปนภารกิจที่มีผลมาจากการกระจายอำนาจ
และการจัดบริการสาธารณะในสวนที่เปนภารกิจที่เปนผลมาจากอำนาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งประกอบดวยพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมจนถึงป พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งมีการ
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงป พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีการแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ป พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ปจจุบันการจัดบริการสาธารณะในทั้งสองสวนน้ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หลายแหงยังมีปญหาในเรื ่องของการจัดบริการ ทั้งปญหาในเรื ่องการบริหารจัดการ ปญหาการทุจริตคอรัปชั ่น และปญหา
ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ เปนตน  

ดังนั ้นจึงเปนประเด็นปญหาสำคัญสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มี การเติบโตของเศรษฐกิจในระดับสูง             
มีประชาชนผูรับบริการทั้งในสวนที่เปนประชากรตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และประชากรแฝงท่ีอพยพเขามาทำงานและ
อาศัยอยูในพื้นที่เปนจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นมากมาย อาทิ ปญหาอาชญากรรม 

ปญหาการเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาความออนแอของโครงสรางทางสังคม ปญหาทางดาน
สาธารณสุข และปญหาการขาดแคลนสิ่งบริการสาธารณะที่ดี เปนตน  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจเหลานี้ จะจัดการการใหบริการสาธารณะอยางไรเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของการปกครองทองถิ่น ในการที่จะ
ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในแตละพื้นที่ที่มีความแตกตางกัน  รวมไปถึงจะมีการจัดบริการ
สาธารณะอยางไรท่ีจะทำใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถสราง ความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ 

 

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีดังนี้  
 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงคที่มุงผลสัมฤทธ์ิใหเกิดการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล แลวกอใหเกิดประโยชนตอความตองการของประชาชนสูงที่สุด ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปนเพ่ือใหทัน
ตอสถานการณ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีดังน้ี  
 1. การบริหารราชการที่ใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหเกิด
ความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของ
ประเทศ 
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  2. การบริหารราชการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การบริหารงานมุงเนนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่สอดคลอง
เปนไปในแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงคที่กำหนดขึ้นไวสำหรับงานนั้นๆ โดยผลลัพธที่เกิดขึ้นมีความคุมคากับการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน  ซึ่งสงผลตอการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนโดยตรงตอความตองการของประชาชน 

  3. การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ โดยการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานของ
สวนราชการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและวัดความคุมคาในแตละภารกิจ โดยใหสวนราชการยึดหลัก ความโปรงใส 

ความคุมคาและความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ  
  4. เปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ โดยในการปฏิบัติงานไดจัดใหมีการกระจาย
อำนาจการตัดสินใจ เพื่อความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ โดยในการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ          

การดำเนินการอื่นใดของผูดำรงตำแหนงใดใหแกผูดำรงตำแหนงที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องน้ันโดยตรง เพ่ือให
เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 
  5. วิธีการดำเนินการ คือ ตองมีหลักเกณฑควบคุม ติดตามและกำกับดูแล การใชอำนาจมีการกำหนดความรับผิดชอบ
ของผูรับมอบอำนาจและผูมอบอำนาจใหชัดเจน ไมสรางข้ันตอนหรือกลั่นกรองงานที่ไมจำเปน 

 

กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
1. เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

2. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

4. ไมมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเปน 

5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

6. ประชาชนไดรับความอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองตอความตองการ 

7. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

 

กลยุทธในการสรางการบริหารจัดการที่ดี 
เปนการสรางระบบการบริหารจัดการภาครัฐและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม จำเปนตองรวมดำเนิน

กิจการอยางตอเน่ืองทั้งในระยะเฉพาะหนา ระยะกลาง ระยะยาว โดยตองมีการปฏิรูปใน 3 สวนดังน้ี 

1. ภาครัฐ ตองปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสราง และกระบวนการทำงานของหนวยงานภาครัฐใหมีความโปรงใส 

ซื่อสัตย สุจริต ซื่อตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการทำงาน สามารถทำงานรวมกับ
ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคเอกชนไดอยางราบรื่น 

2. ภาคธุรกิจ เอกชนตองปฏิรูปการทำงานโดยยึดกติกาที่โปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน เปนธรรมตอลูกคา รับผิดชอบ
ตอสังคม มีมาตรฐานการบริการมีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพสามารถทำงานรวมกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น 

3. ภาคประชาชน ตองสรางเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง มีความรูความเขาใจหลักการของการสรางการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
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หลักธรรมาภิบาล (Good governance)  
ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไป

ในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการ
บริหารงานนี้ มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญ ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได  

การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน  

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ ที่ใหความสำคัญกับหลักการประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมและใหความสำคัญกับประชาชนเพื ่อมุงใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี หลักพื้นฐานหรือองคประกอบของหลัก ธรรมาภิบาล         

6 ประการ คือ 

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การดำเนินการใหถูกตองตามหลักกฎหมาย การกำหนดกฎ 

กติกาและมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัดโดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน  

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน 

เพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย 

3. หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานของ
องคกรทุกองคกรใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

4. หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจปญหา
สำคัญของประเทศ ไมวาดวยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ การทำประชาพิจารณ การรวมลง
ประชามติ หรืออื่นๆที่เปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหา
สาธารณะของบานเมืองและการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะ
ยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตนเอง 

6. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดเพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม โดยการรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันได
ในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

 

หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
1. ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผูที่มาใชบริการ (Clear statement-high service 

quality) "องคกรจะตองมีการประกาศ (statement) พันธกิจและวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจน และใชเปนแนวทางในการวางแผน 

การปฏิบัติงานขององคกรน้ันๆ"  

2. ทำงานอยางมีประสิทธิภาพในหนาที่และบทบาทของตน (Public Statement วาจะทำหนาท่ีอยางไรโดยวิธีอะไร
ที่จะบรรลุเปาหมาย) "ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของตน โดยระบุใหทราบถึงการปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับขนาดและความซับซอนขององคกร"  
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3. สงเสริมคานิยม (Values) ขององคกรและแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม
(Behaviors) "ผูบริหารทำตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนชั้นอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน"  

4. มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอยางโปรงใส และมีการบริหารความเสี่ยงที ่รัดกุม ( Providing information to 

flow two-ways) "ตองมีระบบตรวจสอบการทำงานทุกอยาง เพื ่อใหแนใจวาทุกอยางดำเนินไปตามแผนการทำงาน มีการ
ตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงินรวมทั้งขอมูลตางๆ ที่ผลิตโดยองคกร"  

5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเน่ืองและใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (ผูบริหารตอง
มีความสามารถและพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ือง) "ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปน
ระยะๆ ทั้งน้ีรวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะที่ตองการใชในการปฏิบัติหนาท่ี"  

6. การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทำงานและผลงานอยางจริงจัง 
 

เคร่ืองมือในการเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมีหลายชนิด ที่นำมาใชบูรณาการเพ่ือใหการบริหารองคการ

ดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไว ซึ่งเครื่องมือดังกลาวที่นำมาใชประกอบการบริหารองคการตามหลักธรรมาภิบาลมี
ดังตอไปน้ี 

 1. การวางแผนและการจัดการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Planning and Strategic Management) การวางแผน
ยุทธศาสตร เปนวิธีการที่ประกอบไปดวยการวิเคราะหสถานการณภายนอกและภายในองคการ และนำมาพิจารณากำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรที่เปนทิศทางในการดำเนินงานขององคการนั้น เปนเครื่องมือในการกำหนดบทบาทภารกิจ 

หรือสิ่งที่องคการเลือกที่จะทำหรือไมทำในอนาคต  

2. การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ ์ (Result-based Management) การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ ์ (Result-based 

Management) หมายถึง การบริหารงานโดยมีการกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นอยางชัดเจน  โดยมีตัวชี้วัด (Key 

Performance Indicators) และมีการติดตามาวัดประประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาวอยางชัดเจน จริงจัง ซึ่งจะ
ชวยใหเกิดความโปรงใส วาใครจะตองกระทำงานอะไรใหบรรลุผลเชนใด ดวยปริมาณและคุณภาพเทาใด  

3. การบริหารกระบวนงาน (Business Process Management) เปนการบริหารวงรอบเวลาใหมีความคุมคามากที่สุด  

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช (Information Technology Management) เพื่อความรวดเร็ว โปรงใส 

ตรวจสอบได ไมสิ้นเปลืองเวลา 
5. การบริหารตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-based Costing and Management) การศึกษาและการคำนวณตนทุน

ในการดำเนินกิจกรรมเปนเครื่องมือในการพิจารณาความคุมคาของกิจกรรมขั ้นตอนตางๆ ที่ดำเนินการอยูและสรางความ
ตระหนักใหกับพนักงานเก่ียวกับตนทุนและความสิ้นเปลืองในการดำเนินงาน 

6. การบริหารคุณภาพทั้งองคการ (Total Quality Management)  

7. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) การบริหารทรัพยากรบุคคลในองคการในปจจบุัน
มักจะใชการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชขีดสมรรถนะเปนหลัก โดยมีการกำหนดขีดสมรรถนะหลักและขีดสมรรถนะเฉพาะ
ตำแหนงของบุคลากรอยาชัดเจน มีการประเมิน พัฒนาและพิจารณาความดีความชอบแตงต้ังโยกยายโดยอาศัยขอมูลขีดสมรรถนะ
เปนเกณฑ  
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การสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ในการเสริมสรางการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลใหเปนวัฒนธรรมองคการ ควรคำนึงถึงปจจัยดังน้ี 

1. สิ่งที่ผูนำใหความสำคัญและคอยติดตาม กำกับดูแล และทุมเทกวดขันอยูเสมอก็จะเปนสิ่งที่คนอื่นๆ ในองคการ
ตองใหความสำคัญไปดวย 

2. ลักษณะการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของผูนำ ในสถานการณตางๆ ซึ่งเปนการบงบอกแกสมาชิกทั ้งหลายใน
องคการวาสิ่งใดทำได สิ่งใดทำไมได ซึ่งบางครั้งวิธีการแกสถานการณของผูนำอาจมีผลตอพฤติกรรมในองคการมากกวานโยบายที่
ประกาศไว 

3. การจงใจปฏิบัติตนของผูนำใหเปนตัวอยางและการยกยองบุคคลตัวอยางในองคการเปนการทำใหเห็นวาคานิยมที่
สำคัญขององคการเปนอยางไร 

4. การที่ผูนำพยายามสื่อสารโดยตอกย้ำหลักการและขอความปฏิบัติอยางสม่ำเสมอคงเสนคงวาในทุกๆ ครั้ง ตามท่ี
โอกาสจะอำนวยก็เปนอีกสิ่งหน่ึงที่จะสะทอนความเอาจริงเอาจังในการสรางธรรมาภิบาลข้ึนในองคการ 

5. หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษและการแตงตั้งโยกยาย เลื่อนตำแหนงก็เปน
อีกปจจัยที่สำคัญตอวัฒนธรรมาภิบาลในองคการ 

 

กลไกที่ชวยสรางธรรมาภิบาล 
กลไกที่สามารถสงเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการปกครองบริหารองคการมีหลากหลายรูปแบบ เชน นำกลไกจาก

ภายนอกเขามาคานกับอำนาจภายนอก เชน การตั้งกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลกิจการที่มีกรรมการอิสระจากภายนอกหรือ
กลไกของการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการจากสถาบันภายนอก เชน ISO หรือ Malcolm Baldrige National 

Quality Award เพื่อเปนแรงขับจากภายนอกในการทำใหองคการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นใน  หลักธรรมาภิบาลเปนหลักที่ใชปก
ครอบบริหารจัดการท่ีดีที่สามารถทำใหองคการรักษาสมดุลระหวางความสุขความสำเร็จ ทั้งตอตนเองและหนวยงานขององคการ
ไดเปนอยางดี 

 

ประโยชนในการบริการจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เปนวิธีการที่ดีที่นำมาใชในการบริหารจัดการองคการหรือประเทศให
ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบไดและตรวจสอบไดและมีประสิทธิภาพในการ
แกปญหาของสังคม นำมาซึ่งความเจริญในดานตางๆ จะเห็นวาธรรมาภิบาลมีความสำคัญตอการบริหารจัดการและเปนประโยชน
ตอองคการ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก ดังตอไปน้ี 

  1. เปนหลักการพ้ืนฐานในการสรางความเปนธรรมในสังคม เอื้อประโยชนใหกับคนทุกระดับทั้งคนรวยคนจน  

  2. การใชหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับสงผลทำใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

 3. ชวยใหสังคมมีความเขมแข็งในทุกดาน  

  4. ชวยใหระบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมที่นาเชื่อถือได ลด บรรเทา และแกปญหาตางๆ ได เชน ลดปญหาการ 
ฉอราษฎรบังหลวง 
  5. เปนแนวคิดที่เก้ือหนุนสังคมประชาธิปไตย และสงเสริมใหคนมีสวนรวมซื่อสัตยสุจริต 
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  6. เปนมาตรฐานสากลที่บงชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง  
  7. มีหลักการการบริหารหลายรูปแบบท่ีถูกนำมาใชในการบริหาร เชน ระบบมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย 

ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากล การบริหารคุณภาพทั้งระบบ  

  8. เปนกุญแจสำคัญในการนำไปสูการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีกำลังพัฒนาและประเทศยากจน 

  9. เปนหลักการสำคัญที่องคการระหวางประเทศใชเปนเงื่อนไขในการพิจารณาใหความชวยเหลือแกประเทศยากจน
หรือประเทศที่กำลังพัฒนา 
  10. เปนแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบใหสังคมใหสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข  

  11. มีกระบวนการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ที่เปนธรรมตอคนในสังคมใหความมั่นใจแกกลุมผูดอยโอกาสและยากจน มี
การจัดระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
อยางมีเสถียรภาพ  

 

สรุป 
การมีสวนรวมของประชาชนมีความสำคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางย่ังยืนโดยเฉพาะอยางย่ิงในการบริหารงาน 

หากประชาชนมีสวนรวมมากขึ้นมากขึ้นเพียงใดก็จะชวยใหมีการตรวจสอบการทำงานของผูบริหาร และทำใหผูบริหารมีความ
รับผิดชอบตอสังคมมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังเปนการปองกันนักการเมืองจากการกำหนดนโยบายที่ไมเหมาะสมกับสังคมนอกจากน้ีการ
มีสวนรวมของประชาชนยังเปนการสรางความมั่นใจวาเสียงจากประชาชนจะมีสวนรวมของประชาชน  ยังเปนเงื่อนไขหลักของ
ระบอบประชาธิปไตย และยังชวยใหกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาและโครงการตางๆ ของรัฐบาลเปนไปดวยความรอบคอบ 

ลดความขัดแยงในสังคมและบังเกิดประโยชนสูงสุดทั้งแกชุมชนและสังคมประเทศชาติ  

การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของประชาชน (Participatory Governance) อาจเปนทางออกท่ีสามารถผลักดันให
เกิดข้ึนไดจริงและทำไดงายกวาหนทางอ่ืน เพราะเปนการเริ่มการมีสวนรวมของประชาชนจากชุมชนทองถ่ินที่เปนหนวยยอย แลว
พัฒนาไปสูประชาชนในระดับที่กวางข้ึนเปนภูมิภาค หรือในระดับประเทศ กลาวคือ เปนการริเริ่มการพัฒนาจากฐานรากสูระดับบน 

(Bottom up) สิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยในประเทศไทยไดยั่งยืนที่สุด ซึ่งเปนการมีสวนรวมที่ประชาชน
สามารถเขาไปมีสวนรวมไดตามสิทธิและหนาที่พลเมืองที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในหมวดที่ 3 สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 12 สิทธิชุมชน มาตราที่ 66 –67 (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2551 : 41-42) ที่
นอกเหนือจากการใชสิทธ์ิเลือกต้ังน้ันก็คือ การท่ีประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการบริหารราชการของหนวยงานในทองถ่ินของตน 

แตประชาชนสวนใหญก็ยังเห็นวา “การบริหารหรือการพัฒนาในชุมชนน้ันไมใชเรื่องของตน แตเปนเรื่องของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
อาทิ ภาคราชการ รัฐบาล” ประชาชนมีหนาที่เพียงบอกความตองการของตนในเวทีประชาคม แลวหนวยงานที่เกี่ยวของจะไป
ดำเนินการตอเอง ซึ่งปรากฏการณดังกลาวน้ีจะพบไดเสมอในชุมชนขนาดใหญทุกพ้ืนที ่

 

ขอเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของหลักการบริหารจัดภาครัฐที่ดี 

1. สรางความตระหนักรวมกันในสังคมไทยเพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางสรรคกลไกการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

2. ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนๆที่จำเปน 
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3. เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

4. เรงแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

จะเห็นไดวาหลักของธรรมาภิบาล มุงเนนใหทราบถึงปจจุบันที่มีการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยมุงเนนใหเกิดการทำงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แลวกอใหเกิดประโยชนตอความตองการของประชาชนสูงที่สุด และเปนการเนนใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมือง ซึ่งการที่จะทำใหหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบานเมืองเกิดผลสำเร็จไดน้ัน 

ผูบริหารหรือผูนำมีความสำคัญเปนอยางมากที่จะนำมายึดปฏิบัติเพ่ือใหเปนแบบอยางแกประชาชน และเพ่ือใหประชาชนเกิดความ
เขาใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากข้ึน ตองเรงดำเนินการใหการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกประชาชน 
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บทคัดยอ  

 กระบวนทัศนการจัดการสมัยใหมมีความสำคัญอยางย่ิงตอการดำเนินธุรกิจในยุคสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการสราง “นวัตกรรมการจัดการ” และสงเสริมนวัตกรรมการจัดการใหเปนวัฒนธรรมองคกรเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน สามารถ

นำไปเปนแนวทางการสรางนวัตกรรมการจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยรูปแบบมิกซยูสในประเทศไทย เพื ่อใหเขาใจถึง

ความสำคัญ รวมถึงกลไกที่เปนแรงผลักดันไปสูเปาหมาย และปจจัยสูความสำเร็จขององคกร และเปนการเตรียมความพรอมในการ

ตั้งรับกับภาวการณแขงขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรง และสถานการณตางๆ ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วขึ้น ทำให

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของไทยที่หันมาพัฒนาโครงการรูปแบบมิกซยูสสามารถหานวัตกรรมการจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหธุรกิจ

พัฒนา และเติบโตไดอยางย่ังยืนตอไปในอนาคต 
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Abstract
Innovative management is very important to the development of all businesses towards 

sustainability, especially real estate’s mixed-use business. This article includes the meaning, 
attribute, and procedure of turning innovative management into organizational culture in order 
to build sustainable businesses. The body of knowledge from this research will be used as a 
guideline for creating appropriate innovative management in mixed-use development business 
in Thailand and as a guideline for developers to adjust their management strategy to accomplish
the business goal for the sustainability of mixed-use development businesses in the future.

Keywords : Innovative Management, Real Estate, Mixed-Use Development, Sustainability
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บทนำ 
ในการบริหารจัดการองคกรเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน และการปรับตัวเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณโลกที่เปนไปอยางรวดเร็วน้ัน จำเปนจะตองเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบด้ังเดิมขององคกรใหเปนวิธีการทำงานและ

การจัดการสมัยใหม หรือที่เรียกวา นวัตกรรมการจัดการ ซึ่งอาจทำไดดวยการสงเสริมนวัตกรรมการจัดการใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

และสรางความเชื่อมั่นในคานิยมรวมขององคกร โดยนวัตกรรมนั้นสามารถสรางคุณคาใหกับองคกรได มุงเนนใหเกิดการริเริ่ม

สรางสรรคสิ่งใหม หรือพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ กระบวนการดำเนินงาน โครงสรางองคกร ทีมงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การจัดการความรู ใหดียิ่งขึ้น และทันสมัยเหมาะกับสถานการณ นอกจากนี้ยังถือไดวานวัตกรรมการจัดการเปนสิ่งที่มาจากการ

ขับเคลื่อนของผูนำ ผูนำองคกรจึงมีสวนสำคัญอยางมากตอนวัตกรรมการจัดการขององคกร และการกำหนดทิศทางขององคกร 

รวมถึงบริหารจัดการองคกรใหไปสูเปาหมายท่ีไดวางไว  

 

ความหมาย และความเปนมาของโครงการมิกซยูส 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนธุรกิจที่มีความสำคัญเปนอยางย่ิงสำหรับระบบเศรษฐกิจ และเปนธุรกิจที่อยูบนความตองการ

ขั้นพื้นฐานของมนุษย โครงการมิกซยูส คือ โครงการอสังหาริมทรัพยที่ใชที่ดินแบบผสมผสานโดยเปนโครงการที่มีประโยชน

หลากหลาย ทั้งใชเปนศูนยการคา สำนักงาน โรงแรม และที่อยูอาศัย ตั้งอยูในโครงการเดียวกัน และมีความเชื ่อมตอกัน           

โดยโครงการอสังหาริมทรัพยรูปแบบมิกซยูสจะตั้งอยูบนที่ดินที่มีศักยภาพสูง เปนที่ดินที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และมีโครงการ

หลายอยางรวมอยูในที่เดียวกัน มักจะเปนพ้ืนที่ใจกลางเมืองที่เขาถึงไดงายสะดวกสบาย ดวยการเดินทางหลายประเภท เปนการ

เชื่อมโยงศูนยกลางของเมืองเขาไวดวยกัน Savills Hong Kong บริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย ไดกลาวไวในบทความเรื่อง

ประโยชนของโครงการมิกซยูส ทางเว็ปไซต The Savills Bloc วาโครงการมิกซยูสมีวิวัฒนาการมายาวนาน โดยจะเริ่มตนจาก

โครงการเล็กๆ ที่มีสวนประกอบเพียงแค 2 อยาง เชน พ้ืนที่คาปลีก กับพ้ืนที่เชาสำหรับสำนักงาน แลวไดมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ 

เมื่อชวงไมถึง 10 ปที่ผานมา โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ที่มีการพัฒนาโครงการมิกซยูสขนาดใหญมากมายเกิดขึ้นในประเทศ  

โดยมีหลักสำคัญ 3 อยางที่สังเกตได คือ ความสะดวกสบาย การจัดสรรพ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่สวนกลาง (Green Space Allocation) 

และการสรางสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัยแบบทันสมัย (Modern Living Environment) (The Savills Global Blog, 2021) 

วิจัยเทศบาลและศูนยบริการของวอชิงตันไดใหความหมายของโครงการมิกซยูสไววาเปนพื้นที่ที่เอื้ออำนวยตอการ

เดินทางคมนาคมทางเทา (Pedestrian Friendly) ทั้งภายในโครงการ และจากภายนอกเขามาสูโครงการ โดยผสมผสานประเภท

ของอสังหาริมทรัพยตั้งแต 2 ประเภทขึ้นไป ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย พื้นที่พาณิชย พื้นที่ทางวัฒนธรรม พื้นที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

สถาบันสำคัญตางๆ หรือแมกระทั่งพ้ืนที่อุตสาหกรรม โดยถือเปนการวางแผนการเติบโตอยางชาญฉลาด (Smart Growth) ของเมือง 

หรือประเทศน้ันๆ (The Urban Land Institute, 2019) 

หัวใจของการทำโครงการมิกซยูส คือ การผสมผสานสวนประกอบของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆ ในโครงการอยาง

เหมาะสมลงตัว (Suitable Mix) การออกแบบที่เหมาะสมสอดคลองตอการใชงานโครงการ และมีความสวยงาม รวมถึง “ทำเล” 

ควรจะเปนที่ดินที่สามารถเขาถึงไดงาย คำนึงถึงปจจัยความสะดวกสายดานการคมนาคมขนสง ตองมีระบบราง/ขนสงมวลชน 

เพ่ือใหสามารถนำผูคนจำนวนมากเขามาไดงาย และมีถนนใหญตัดเขาถึงเพ่ือตอบโจทยผูใชรถยนต 
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การพัฒนาโครงการรูปแบบผสมผสาน (Mixed-Use Development) เปนกรอบแนวคิดสมัยใหม โดยเปนโครงการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับการยอมรับ เปนการนำเอาบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ มารวมกันไวบนพ้ืนที่เดียวกัน 

และยังมีความสอดคลองกับการวางแผนสรางเมืองใหมใหเปนเมืองที่มีความเจริญกาวหนาทางดานตางๆ ที่เรียกวาสมารทซิต้ี  

และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทยความตองการของผูใชบริการ ควบคูไปกับการเพิ่มมูลคาใหแกโครงการดวย  สำหรับ

คุณลักษณะเฉพาะของโครงการอสังหาริมทรัพยรูปแบบมิกซยูส นอกเหนือจากจุดเดนดานความสะดวกสบายที่ผสมผสานธุรกิจ

หลากหลายรูปแบบเขามาอยูในพื้นที่เดียวกันแลว ยังเปนเรื่องของการพัฒนาความเจริญมาสูพื้นที่ที่มีโครงการอสังหาริมทรัพย

รูปแบบมิกซยูส นอกจากการออกแบบรูปแบบโครงการท่ีมีธุรกิจแบบผสมผสานแลว การออกแบบใหสิ่งแวดลอมมีคุณภาพที่ดี มี

สิ่งอำนวยความสะดวก ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดึงดูดกลุมเปาหมายที่เปนกลุมคนรุนใหม และเกา รวมทั้งชาวตางชาติที่เขามา

ทำงานในพื้นที่ เปนสวนหนึ่งที่ทำใหการพัฒนาโครงการแบบผสมผสานมีแนวคิดความแตกตางจากโครงการอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู

ความสำเร็จและการพัฒนาอยางย่ังยืนได  

ทั้งหลายเหลานี้ เกิดมาจากการพัฒนานวัตกรรมการจัดการใหเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจขององคกร เพื่อใหองคกร

ธุรกิจสามารถผลิตสินคา และบริการออกมาตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบัน 

ทามกลางความทาทายจากความเส่ียงหลากหลายประการ โครงการมิกซยูสจึงตองมีการปรับตัวแกไขจุดดอยตางๆ ของโครงการ 

รวมถึงการสรางความแตกตาง เพ่ือดึงดูดผูใชงานเขาสูโครงการ การที่แตละโครงการมีจุดแข็งที่แตกตางกัน จะชวยเพ่ิมโอกาสใน

การทำใหโครงการประสบความสำเร็จ ขณะที่บางโครงการยังมีความทาทายที่ตองเผชิญ จึงตองมีการปรับตัวเพ่ือลดจุดดอยของ

โครงการลง เพ่ือกาวขามแรงกดดันจากการแขงขันในตลาดอสังหาริมทรัพย  

 

การวิเคราะหโอกาสของธุรกิจอสังหาริมทรัพยแบบมิกซยูส 

 จากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และชะลอตัวอาจกดดันอุปสงคการเชาพื้นที่ธุรกิจพาณิชย ซึ่งประกอบดวยพื้นที่อาคาร

สำนักงานใหเชา และพื้นที่คาปลีกในหางสรรพสินคา รวมถึงตนทุนที่ดินที่อยูในระดับสูง โดยเฉพาะที่ดินในพื้นที่ศักยภาพ เปน

สาเหตุสวนหน่ึงที่ทำใหผูประกอบการหลายราย หันมาสนใจพัฒนาโครงการในรูปแบบมิกซยูส จากจุดเดน 2 ประการ ไดแก  

1. เปนการลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาโครงการอสังหาริมทรัพยรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง (Single Use Project) และเปน

การเพ่ิมความหลากหลายของชองทางในการสรางรายไดที่สม่ำเสมอ เมื่อเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ (Economic Recession) 

ก็จะชวยบรรเทาผลกระทบไมใหรุนแรงมากนัก เน่ืองจากมีชองทางสรางรายไดอื่นๆ เชน ในสภาวะที่นักทองเท่ียวชะลอตัว สงผล

ใหรายไดจากโรงแรมลดลง โครงการมิกซยูสยังคงมีพ้ืนที่เชาสำนักงานใหเชาเปนแหลงรายไดอื่น ที่ไมไดรับผลกระทบจากภาวะ

ชะลอตัวของนักทองเท่ียว 

2. เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชที่ดิน และการใชพื้นที ่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากที่ดินที่อยูในทำเลที่ดี 

โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในปจจุบัน จะเหลืออยูไมมากนัก อีกทั้งยังมีราคาสูง ดังน้ันการผสมผสานการใชงานอสังหาริมทรัพย

แตละประเภทเขาดวยกัน จะทำใหโครงการอสังหาริมทรัพยมีมูลคา สามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคท่ีหลากหลาย 

ซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่ทำใหโครงการบางโครงการ สามารถพัฒนาไดบนพ้ืนที่ใจกลางเมืองศักยภาพสูง 

ดังนั้น ผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแบบมิกซยูสจึงจำเปนที่จะตองมีการหานวัตกรรมการจัดการที่เปนกุญแจท่ี

สำคัญสูความสำเร็จในธุรกิจ (Key Success Factors) ซึ่งไดแก 1) การสั่งสมประสบการณในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย   

2) การเลือกทำเลพื้นที่ตั้งที่เหมาะสม และสามารถเดินทางเขาถึงสะดวก และ 3) กลยุทธการสงเสริมกัน (Synergy) ของแตละ
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สวนของโครงการ รูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนโครงการมิกซยูสไมไดเปนการรับประกันวาโครงการมิกซยูสจะตอง

ประสบความสำเร็จเสมอไป โดยความสำเร็จของโครงการมิกซยูส จะข้ึนอยูกับการสรางนวัตกรรมการจัดการ โดยคำนึงถึงปจจัย

ตางๆ ที่มีผลตอความสำเร็จของโครงการ ดังน้ี 

การสั่งสมประสบการณในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยของผูพัฒนาโครงการ หรือพันธมิตร อาจประเมินไดจาก

ความสอดคลองของลักษณะของโครงการมิกซยูสที่จะเกิดขึ้นกับผลการดำเนินงานโครงการที่ผานมา และระยะเวลาที่ดำเนิน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดังน้ันประสบการณการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพยแตละประเภทจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะที่เก่ียวของ

กับลักษณะการใชงานของโครงการ  

การเลือกทำเลพ้ืนท่ีต้ังที่เหมาะสม และสามารถเดินทางเขาถึงไดสะดวก โดยการออกแบบโครงการจำเปนที่จะตอง

คำนึงถึงความตองการโดยรอบของพื้นที่ของโครงการ ตลอดจนการเดินทางเขาสูโครงการ เชน อยูใกลกับรถไฟฟา (ระยะทาง           

ไมเกิน 100 เมตร หรือมีทางเช่ือมเขาสูโครงการ) หรือทางดวน (ระยะทางไมเกิน 1 กิโลเมตรจากทางเขา-ออก) 

กลยุทธการสงเสริมกันของแตละสวนของโครงการ และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งการออกแบบโครงการตอง

คำนึงถึงการสงเสริมกันของลักษณะการใชพ้ืนที่ในแตละสวนดวย โดยพิจารณาความเขากันไดของอสังหาริมทรัพยหลัก ซึ่งพ้ืนที่ที่

สรางรายไดหลักของโครงการ กับอสังหาริมทรัพยรอง ซึ่งเปนพ้ืนทีอ่ำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของโครงการ นอกเหนือจากปจจัย

ที่ตองพิจารณาเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาโครงการมิกซยูสแลว ยังมีความทาทายที่สำคัญที่ผูพัฒนาโครงการตองระวัง คือ             

1) การบริหารพ้ืนที่ระหวางพ้ืนที่สวนตัวและพ้ืนที่สวนกลาง 2) การสรางแมเหล็กเพ่ือดึงดูดคนเขามาในโครงการ และ 3) นวัตกรรม

ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโครงการ 

 

นวัตกรรมการจัดการ (Innovative Management) 

ความหมายของ นวัตกรรมการจัดการ (Innovative Management) ไมไดเนนที่สินคา หรือผลิตภัณฑ แตเปนระบบ

การทำงานใหม วิธีการทำงานใหม การผสมผสานการทำงานใหม การสรางสิ่งใหม ๆ ในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งที่เปนประโยชน 

และไดรับการยอมรับ นวัตกรรมการจัดการ ถือวาเปนปจจัยสำคัญซึ่งทำใหองคกรไดเปรียบในการแขงขัน และมีบทบาททำให

องคกรประสบผลสำเร็จในระยะยาว องคกรทุกแหงจึงจำเปนตองพัฒนาปจจัยขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการจัดการนวัตกรรมอยาง

เปนรูปธรรม มีระบบ และเปนมาตรฐาน เพ่ือใหสามารถนำไปใชปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ (Drucker, 2020) 

ทุกสิ่งทุกอยางในโลกปจจุบันตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด ถาเราทำทุกอยางเหมือนเดิมมานานหลายป 

แปลวาองคกร หรือธุรกิจของเรากำลังจะแยลง ดังนั้นจึงควรพิจารณาดูวามีสิ่งใดที่ตองรีบเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถพัฒนา

องคกรใหกาวไปขางหนาไดในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เหตุผลที่จำเปนตองเปลี่ยนแปลงการทำงานเปนเพราะ

สิ่งแวดลอมตางๆ เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีตางๆ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลง กฏหมายเปลี่ยนแปลง ถาการ

ดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานไมมีการเปลี่ยนแปลง เราจะเผชิญปญหาระบบงานตางๆ ทีล่าสมัย ลาชา ไมสามารถสูกับคูแขงขันได 

สิ่งที่ผูประกอบการ หรือผูบริหารองคกรตองรีบดำเนินการคือ การนำนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการ และพัฒนาการ

ทำงานใหสอดคลองกับโลกในปจจุบัน ซึ่งเปนยุคของดิจิตัล และยุคโลกาภิวัติน (Globalization) (ธนพล กอฐานะ, 2018)  
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สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (FTPI) ไดกลาวถึง วิธีในการสรางนวัตกรรมการจัดการเพื่อกาวไปสูการเปนองคกรนวัตกรรม
ไวดังตอไปน้ี  

1. การเริ่มตนดวยนวัตกรรมการจัดการแบบงายๆ กอน เพ่ือใหทุกคนในองคกรรูสึกสบายใจในการมีสวนรวม ในกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบรวมกัน องคกรอาจใชการสื่อสารภายในเพื่อใหความรูกับพนักงานในเรื่องของความหมายและหลักการในการสราง

นวัตกรรมการจัดการ หรือแบงปนแนวคิดเรื่องนวัตกรรมการจัดการของผูบริหารไปสูพนักงาน ซึ่งสามารถเริ่มตนดวยการมุงเนนไปที่

แนวคิดพ้ืนฐาน เชน การทำงานรวมกันเปนทีม กอนที่จะเขาสูกระบวนการ และกรอบการดำเนินงานที่จริงจังมากข้ึน  

2. การเสริมสรางใหเกิดความหลากหลายในองคกร ซึ่งความหลากหลายเปนตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับนวัตกรรม 

โดยควรทำใหแนใจวามุมมองที่แตกตางจะถูกนำเสนอ และไมถูกละเลย นอกจากน้ี ในทีมงานสรางนวัตกรรมการจัดการควรจะ

ประกอบไปดวยตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ที่มีประสบการณทางดานอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังควรตองมีความ

หลากหลายทางดานเพศ วัยวุฒิ คุณวุฒิ และพ้ืนฐานการศึกษา  

3. การโยนกฎเกณฑบางอยางทิ้งไปบาง เพ่ือสรางอิสระทางความคิด และการทำงานใหแกพนักงาน เปนการสรางพ้ืนที่

สำหรับวิธีการดำเนินงาน หรือแนวคิดแบบใหม  

4. การสงเสริมความใฝรูใหแกคนในองคกร เพราะนวัตกรรมจะไมเกิดขึ้น หากไมสนใจโลกภายนอก วิธีจุดประกาย

ความอยากรูอยากเห็นใหกับทีมงาน ก็คือ การเปดโอกาสใหคิดคน สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งหลายขององคกร และการ

เขาฝกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับนวัตกรรมตางๆ และความคิดสรางสรรค (Palmer & Blake, 2018) 

5. การรูจักลักษณะนิสัยของคนในองคกร เมื่อมีการสื่อสาร หรือแนะนำนวัตกรรมใหมๆ ขององคกร พนักงานจะแบง

ออกเปน 3 กลุม กลุมแรกจะยอมรับแผนทันที กลุมที่สองจะตอตาน และกลุมสุดทายจะอยูเฉยๆ ไมตัดสินใจ ใหผูนำพูดคุยทำ

ความเขาใจกับพนักงานในกลุมสุดทาย เพ่ือใหเขาใจถึงความสำคัญ และประโยชนของนวัตกรรม รวมทั้งทำความเขาใจทักษะของ

พนักงานที่เอ้ือตอการสนับสนุนแผนนวัตกรรมการจัดการ และทรัพยากรตางๆ ที่มอียูในองคกรดวย 

กลาวโดยสรุป นวัตกรรมการจัดการเปนสิ่งที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวา การจะสรางนวัตกรรมการ

จัดการเพื่อใหตอบโจทยสถานการณในอนาคตไดนั้น ตองเริ่มตนจากการบมเพาะวัฒนธรรมความคิดริเริ่มสรางสรรคภายใน

องคกร ตองอาศัยระยะเวลายาวนานจนกวาจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลง แตสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การลงมือทำ องคกรที่มีการ

ดำเนินงานดานการสงเสริมนวัตกรรมการจัดการใหกลายเปนวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) จะสามารถพัฒนาไปสู

การเปนองคกรนวัตกรรม ซึ่งเปนสิ่งที่จำเปนมากสำหรับทุกองคกรที่ตองการเปนผูนำ และอยูรอดในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงน้ี 

(มรกต จันทรกระพอ และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข, 2019) 

หนังสือ Harvard Business Essentials: The Innovator’s Toolkit โดย Richard Luecke (2012) กลาวถึง การ

ทำงานโดยใชทีมงานที่มีความคิดสรางสรรค และพลังแหงการรวมมือกันไววา กลุมคนทำงานโดยสวนใหญ มักจะมีแนวโนมรีบหา

ขอสรุปอยางรวดเร็ววาอะไรคือแนวทางท่ีดีที่สุด เพ่ือจะไดไมตองมาถกเถียงกัน ผูนำองคกรมีบทบาทสำคัญในการปองกันไมให

เกิดเหตุการณเชนนี้ โดยการใหเวลากับเรื่องที่หารือ ใหอิสระทางความคิดกับทีมงาน และใหการสนับสนุนถกเถียง เสนอมุมอง

ความเห็นที่แตกตาง และพัฒนาความคิดในเรื่องนั้นๆ อยางเต็มที่ นวัตกรรมการจัดการ มักมาจากผลงานของกลุมคน หรือ

ทีมงานที่มีความคิดสรางสรรค ซึ่งกลุมคนเหลาน้ีควรมีความหลากหลายทางมุมมอง มีความขัดแยง ถกเถียงกันในเชิงสรางสรรค 

ไมคิดเออออไปตามๆ กัน ชวยใหสามารถจุดประกายความคิดใหมๆ และมุมมองที่ฉีกแนว ผูนำองคกรจึงตองสรางองคกรใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) อยางแทจริง และการจะเปนองคกรแหงนวัตกรรมไดน้ัน จะตองไมหยุดน่ิงใน
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การคนหา พัฒนาองคความรู พัฒนาบุคลากร (ศศิประภา ชัยประสิทธ์ิ, 2010) นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงกับปจจัยภายนอก

องคกรก็จัดเปนหนึ่งในปจจัยที่สำคัญ เนื่องจากหลายครั้งนวัตกรรมไมไดเกิดขึ้นจากภายใน แตเปนการคนหา เชื่อมโยงแนวคิด

ตางๆ จากภายนอกเขามาสูองคกร ไมวาจะเปนจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ คูคา และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงจากความตองการ

ของผูบริโภค (สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม, 2020) 

หนังสือ HBR’s 10 Must Reads: On Strategy โดย Michael E. Porter & James C. Collins ซึ่งรวบรวมแนวคิด

ดานการบริหารจัดการจาก Harvard กลาววา องคกรชั้นนำระดับโลกจะเขาใจความแตกตางระหวางสิ่งที่ไมควรเปลี่ยน กับสิ่งที่

ควรเปดรับสิ่งใหม รวมทั้งรูวาอะไรท่ีไมควรไปแตะตอง ซึ่งก็มีการนำทฤษฎีและกระบวนทัศนตางๆ ในการจัดการสมัยใหมมาใช

เปนแนวทางการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ สาเหตุแหงการมาถึงขององคกรรูปแบบใหม รวมถึงทฤษฎีและกระบวน

ทัศนการจัดการสมัยใหมขององคกร วามีความจำเปนภายใตภาวะแหงการเปลี ่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี ่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี และการเขาถึงสารสนเทศ ความทาทายของการบริหารจัดการองคกรจะอยูที่การจัดการการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ใหสอดคลองกับความเปนไปของตลาด โดยปรับอยางเปนระบบ มีข้ันตอนที่เหมาะสม ไดรับการยอมรับ และความรวมมือจากคน

ในองคกร ประโยชนของการนำทฤษฎีการจัดการสมัยใหม และนวัตกรรมการจัดการมาใชในการบริหารจัดการองคกร จึงมี

ประโยชนอยางมาก โดยสามารถสรุปประโยชนหลักตอองคกร คือ ทำใหการทำงานขององคกร และคนในองคกรมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น มีขั้นตอน และแนวทางที่เหมาะสมในการนำกลยุทธใหมไปใชปฏิบัติ ชวยใหการเปลี่ยนแปลงขององคกรในภารกิจที่มี

ความซับซอน สามารถบริหารการจัดการไดงายข้ึน เปนการเพ่ิมทักษะ และสมรรถนะการทำงานของบุคลากรในองคกร อีกท้ังยัง

สามารถตรวจสอบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับองคกร และทำใหเห็นวาองคประกอบใดควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือเปนการสรางคุณคารวมกัน และวัฒนธรรมที่เปนตัวยึดของคนในองคกรเพ่ือเปนแรงผลักดันไปสูเปาหมายที่วางไว  

 

แนวทางและข้ันตอนของนวัตกรรมการจัดการในองคกร  
การสรางนวัตกรรมการจัดการ ประกอบดวยข้ันตอนที่เริ่มจากการวิเคราะหวัฒนธรรมองคกร สิ่งแวดลอม และสมรรถนะ

ขององคกร จากน้ันก็วิเคราะห และกำหนดสิ่งขัดขวาง และสิ่งสนับสนุนการสรางนวัตกรรมการจัดการท่ีเหมาะสมกับองคกร โดย

มีองคประกอบ คือ ผูนำดานนวัตกรรม เพราะการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมจะตองเริ่มตนจากระดับบริหาร เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

ดานความสามารถ และพฤติกรรม การเรียนรูจากพฤติกรรมและประสบการณ โดยจะตองมีการกระจายอำนาจใหพนักงานไดมี

สวนรวม แลกเปลี่ยนแนวคิดใหมๆ และนำแนวทางการแกปญหาของธุรกิจ หรือกระบวนการดำเนินงานโดยนำมาปฏิบัติจริง              

มีการลงมือทำงาน การเรียนรู และพัฒนาความสามารถของพนักงานดวยกิจกรรมที่อาศัยความคิดสรางสรรค  และนำมา

แกปญหาทางธุรกิจได และสุดทายตองมีการทบทวนผลลัพธ และพัฒนายกระดับแผนการดำเนินงานใหดีย่ิงข้ึน (สถาบันการมอง

อนาคตนวัตกรรม, 2020) 

เอกกมล เอี่ยมศรี (2021) กลาววาการสรางวัตกรรมการจัดการในองคกรเพื่อใหองคกรสามารถสรางสรรคเปนวัฒนธรรม

องคกรที่มีความย่ังยืนได มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. การทำใหพนักงานในองคกรอยากมีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการใหมๆ  

2. การกำหนดงบประมาณจัดทำแผนนวัตกรรมการจัดการ 

3. ผูบริหารตองรวมกันคนหาเมล็ดพันธุแหงความคิดสรางสรรคที่ซอนอยูในตัวของบุคคลากรในองคกร  ซึ่งบางครั้ง

อาจจะถูกปดกั้นดวยกฎระเบียบตางๆ พรอมทั้งสนับสนุนในดานตางๆ แกทีมงานพัฒนาความคิดสรางสรรคดานนวัตกรรมจน

ประสบความสำเร็จ  
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4. การใหความสำคัญ และวางแผนปกปองขอมูลดานนวัตกรรมการจัดการขององคกร 

5. การไมหยุดคนหา และสรางทีมงานดานความคิดนวัตกรรมการจัดการใหมๆ ตอไป 

6. การกำหนดแนวทางของนวัตกรรมการจัดการใหหลากหลาย สามารถขยายโดยสรางความรวมมือกับองคกรพนัธ

มิตรอ่ืนๆ และสงเสริมจุดแข็งซ่ึงกันและกัน  

7. การนำเสนอผลงานดานนวัตกรรมการจัดการที่องคกรพัฒนาข้ึนจนสามารถนำไปสูการใชประโยชนจากนวัตกรรม 

ผูบริหารตองทำการมอบรางวัลใหกับทีมงาน และสื่อสารใหพนักงานในองคกรไดรับทราบโดยทั่วถึง เปนการสรางขวัญและกำลังใจ

ใหกับทีมงาน เกิดเปนแบบอยางของผูที่ประสบความสำเร็จ (อาภารัตน มหาขันธ, 2018) 

นวัตกรรมการจัดการในองคกรครอบคลุมถึงทัศนคติ ความคิด คุณคา ความเชื่อ บรรทัดฐาน และพฤติกรรมในการ

สรางวัฒนธรรมองคกรน้ัน ผูนำจะเปนหลักในการกระตุนใหพนักงานในองคกรเกิดการสรางจินตนาการ ความคิดสรางสรรคใหมๆ 

พรอมทั้งดำเนินการเพ่ือใหเกิดการซึมซับวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันจะตองสรางใหบุคลากรขององคกรเกิดความรัก ความผูกพัน

กับองคกร และใหความรวมมือผานกระบวนการตางๆ ไมวาจะเปน การสื่อสาร การฝกอบรมในขณะที่ทีมงานจะตองทำหนาท่ี

กระตุน และสนับสนุนใหเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานดานนวัตกรรมการจัดการดวย (Luecke, 2012) 
 

นวัตกรรมการจัดการเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 ภายใตสถานการณวิกฤติที่คุกคามธุรกิจในปจจุบัน จะเห็นไดวายังมีธุรกิจจำนวนไมนอยที่สามารถดำรงรักษาธุรกิจของ

ตนเองไวไดเปนอยางดี และยังมีอีกบางสวนที่มองเห็น และสามารถสรางโอกาสในการเติบโตใหแกธุรกิจได นวัตกรรมการจัดการ

มีสวนอยางย่ิงตอการสรางความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ (Dynamic Capability) ซึ่งถือเปนตัวชี้วัดอยางดีสำหรับธุรกิจที่

จะสามารถสราง และปรับธุรกิจใหสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ และรักษาความสามารถในการแขงขันของตนเองได  

แนวทางในการสรางความสามารถในการปรับตัวเพื่อใหธุรกิจเกิดความย่ังยืน ประกอบดวย  

1. การสรางความสามารถในการเรียนรู และซึมซับองคความรูใหมๆ เขาไปไวในธุรกิจอยูตลอดเวลา ซึ่งอาจแสดงให

เห็นไดโดยการมีโครงสรางองคกรที่ชัดเจนในการสราง หรือเพ่ิมพูนความรูในกับพนักงานทุกระดับ การมีหนวยงานดานการวิจัย

พัฒนาเพ่ือสรางสรรคผลิตภัณฑ และกลยุทธการตลาดใหมๆ เขาเปนสวนหน่ึงของการดำเนินงานทางธุรกิจ 

2. การสรางความสัมพันธ หรือความรวมมือกับพันธมิตรภายนอกที่สามารถเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน หรือใหความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในยามจำเปน ไมวาจะเปนในดานอาคารสถานที่ เครื่อ งจักรอุปกรณ บุคลากร หรือแมกระทั่งความ

รวมมือดานองคความรู ประสบการณ และการอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

3. การลงทุนเพ่ือแสวงหา และสะสมตอยอดทรัพยสินที่จะชวยสรางพ้ืนฐานที่แข็งแกรงใหกับธุรกิจ ไมวาจะเปนทรัพยสิน

เชิงเศรษฐกิจ ทรัพยสินทางปญญา ทรัพยากรบุคคล คุณภาพของสินคา หรือการใหบริการ รวมถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยีทันสมัย 

4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการใชงานเครื่องจักร อุปกรณ สถานที่ที่มีอยูใหสามารถใชงานอื่นไดอยางมี

ประสิทธิภาพเมื่อตองการ ไมวาเปนการใชงานภายในธุรกิจ หรือการปรับเปลี่ยนเพ่ือประโยชนในเชิงการตลาด หรือการบริการ 

รวมถึงการวางแผนลวงหนาสำหรับการใชงาน และความคลองตัวในการปรับเปลี่ยน หรือทดแทนการใชงานของวัสดุอุปกรณที่ได

มีการลงทุนไปแลว (เรวัต ตันตยานนท, 2021) 
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นวัตกรรมการจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยแบบมิกซยูส 
ในชวงที่ผานมา อุตสาหกรรมดานอสังหาริมทรัพยของไทย ตองเผชิญกับเหตุการณตางๆ ที่มีความทาทาย ทั้งจาก

ปจจัยภายใน เชน การแขงขันกันอยางสูงภายในตลาด การเกิดภาวะสินคาลนตลาด (Oversupply) การตัดราคาสินคา และความ

ทาทายจากปจจัยภายนอก อยางเชน ภาวการณเปลี่ยนอยางฉับพลันของเทคโนโลยี (Technology Disruption) ที่เขามาทดแทน

หลายสิ่งหลายอยางในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยรวมถึงภาวะวิกฤตตางๆ ของโลก ไมวาจะเปน ปญหาการวางงาน และหน้ี

ครัวเรือน สถานการณคาเงินโลก สถานการณสงครามระหวางรัสเซีย-ยูเครน สถานการณการโรคระบาดชนิดตางๆ ที่มีการกลาย

พันธุอยูตลอดเวลา ซึ่งสงผลกระทบอยางยิ่งตอการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ผูบริโภคในการใชงานโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆ เชน นโยบายการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ของ

บริษัทตางๆ การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) การลดการจับจายใชสอยลง และเก็บเงินเผื่อไวในยามวิกฤต ทำให

เกิดการชะลอตัวของธุรกิจประเภทตางๆ เพ่ือรอดูสถานการณอันไมแนนอนท่ีเกิดข้ึน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเอง ก็เปนกลุมธุรกิจที่

มียอดขายลดลงอยางมาก โดยการแพรระบาดของเชื ้อโรคสายพันธุใหม สงผลกระทบทางลบตออุปทานและอุปสงคของ

อสังหาริมทรัพยทุกประเภท ทั้งที่อยูอาศัย การใชพ้ืนที่สำนักงาน การเดินจับจายใชสอย หรือรับประทานอาหารในหางสรรพสินคา 

โดยมาตรการล็อกดาวนทำใหเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง เกิดการหดตัวของกำลังซื้อ และการชะลอการตัดสินใจซื้อของลูกคาทุก

กลุมทั ้งใน และตางประเทศ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบธุรกิจ และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไมสามารถ

ดำเนินงานตามแผนที่วางไวไดเกิดสินคาคงคาง ขาดสภาพคลอง และกระแสเงินสดหมุนเวียน รวมถึงการทำงานที่ไมคลอ งตัว

เหมือนเดิม แมโครงการอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะดานที่อยูอาศัยจะมีการเติบโตตอเนื่อง แตก็มีความผันผวนมาโดยตลอดจน

ปจจุบัน การแพรระบาดของเชื้อโรคสายพันธุใหมๆ ในชวงที่ผานมาก็สงผลใหคนไทยสวนใหญชะลอการซ้ือที่อยูอาศัย ดวยเหตุน้ี 

ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงจำเปนตองมีการหานวัตกรรมการจัดการที่เหมาะสม และชวยใหธุรกิจสามารถเดินหนา

ตอไปไดอยางตอเนื่อง กลาวคือ แนวโนมการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของผูประกอบการเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบรับกับ

พฤติกรรมตางๆ ที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคในชวงสถานการณปจจุบัน ถาเรามองท่ีความตองการของผูบริโภค จะพบวา ผูบริโภค

ไมไดมีความตองการเพียงอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน เพราะในปจจุบันผูบริโภคหน่ึงคนตองการท้ังที่ทำงาน ที่พัก และสถานท่ีเพ่ือ

เอาไวพักผอนหยอนใจ รวมถึงการใชชีวิตตางๆ เอาไวดวยกันโดยไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปหลายๆ สถานที่ ประกอบกับ

ที่ดินที ่ทำเลดีๆ ใจกลางแหลงธุรกิจ ก็มีราคาสูงขึ ้นเรื ่อยๆ ดวยเหตุนี ้ ทำใหผูประกอบการ และผูพัฒนาโครงการธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยตองคิดอยูเสมอวาจะใชประโยชนอยางไรใหไดมากที่สุดจากที่ดินผืนดังกลาว จะทำอยางไรใหปลอยเชา และขาย

ไดราคาสูง ท้ังหมดน้ีจึงเปนปจจัยที่มาของการเกิดโครงการมิกซยูส  

อยางไรก็ตาม โครงการมิกซยูสเองยังเปนแนวคิดใหม อีกทั้งยังมีขอจำกัดในการใชงาน กลาวคือ กลุมคนที่จะเขามาใช

งานในโครงการมีมากมายหลากหลาย และมีความตองการที่ไมเหมือนกัน จึงมีความจำเปนจะตองหานวัตกรรมการจัดการท่ี

เหมาะสม และสอดคลอง ชวยใหการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแบบมิกซยูสสามารถตอบโจทยผูคนที่มีความตองการท่ี

แตกตางกันภายใตพ้ืนที่โครงการอสังหาริมทรัพยเดียวกัน โดยเฉพาะโครงการมิกซยูสที่เปนอสังหาริมทรัพยรูปแบบใหมที่มีความ

ซับซอน และยุงยากในการบริหารจัดการมากกวาอสังหาริมทรัพยแบบ Single Use นอกจากน้ี โครงการมิกซยูสในประเทศไทยเปน

เรื่องที่คอนขางใหม บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยก็ยังมีประสบการณไมมากในการบริหารจัดการ แตแนวโนมการสรางโครงการ

อสังหาริมทรัพยแบบมิกซยูสก็มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองหลวง  โดยแนวทางการบริหารจัดการใน

บทความน้ี สามารถนำไปเปนแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ และโครงการรูปแบบใหมๆ ที่ตอบโจทยกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

ไปอยางตอเน่ือง และรวดเร็ว รวมถึงเตรียมความพรอมรับมือกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคตดวย  
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บทสรุป และขอเสนอแนะ 
การสรางวัฒนธรรมองคกรดวยนวัตกรรมการจัดการ และกระบวนทัศนในการจัดการสมัยใหมมีความสำคัญอยางย่ิงตอ

ความเปนเลิศขององคกร โดยเฉพาะในภาวะแหงความเปลี่ยนแปลงอยางรวมเร็ว และมีความทาทายทางเศรษฐกิจ และสังคม  

การนำทฤษฎีการจัดการสมัยใหมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร ถือวาเปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางยิ่งตอผูนำ

องคกรในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเดินหนาตอไป กลยุทธการบริหารจัดบุคลากรเพื่อใหเกิดความรวมมือ สรางกระบวนการสราง

คานิยมรวมกัน (Shared Value) ขององคกรจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และการผลักดันนวัตกรรมใหเปนสวนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนใหเกิดความเปนเลิศขององคกร ที่กลาวถึงในบทความน้ี ลวนแลวแตมีความสัมพันธสอดคลองกันทั้งสิ้น 

นวัตกรรมการจัดการนั้น จึงมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ 1) เปนการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคูแขงขัน 2) เปนการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร และ 3) เปนการสรางความเจริญเติบโต

ขององคกรในเศรษฐกิจสมัยใหม กลาวโดยภาพรวม ประโยชนที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ จะเปนการขับเคลื่อนใน

การพัฒนาองคกรไดอยางย่ังยืน และเปนตัวชี้วัดของความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกร นวัตกรรมการจัดการจึงเปน

แนวคิดในการบริหารจัดการองคกรเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะพฤติกรรมขององคกร  โดยเสนอแนะใหเกิดการสงเสริมความคิด

สรางสรรค สรางบรรยากาศแหงนวัตกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย ทีมงาน และการจัดการความรูโดยมีโครงสรางองคกรที่

สามารถกระจายอำนาจไดอยางทั่วถึง รวมไปถึงการวิเคราะหปจจัยภายนอกองคการตางๆ สามารถใชในการวัดและประเมิน

ผลลัพธความเปนเลิศขององคกรได ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถสรางนวัตกรรมการจัดการท่ีมีความแตกตาง และมีความสามารถในการ

แขงขัน โดยกลไกในการสรางนวัตกรรมการจัดการขององคกรใหประสบความสำเร็จนั้น มีองคประกอบที่สำคัญ คือ ผูนำ ซึ่งผูนำ

องคกรจะตองมีการเชื่อมโยงระหวางทีมงาน และองคความรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรเขาดวยกัน พรอมทั้งตองมี

ความสามารถในการกำหนดเปาหมายทิศทาง รูปแบบองคกร และวิธีการปฏิบัติงานขององคกรใหชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงตองมีการกระตุน และจูงใจบุคลากรในแตละสวนงานใหเกิดความมุงมั่นที่จะทำงานในสวนของตนใหสอดคลอง และเกิดการ

ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางดานการสรางคุณคาแกองคกรรวมกัน  
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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอแนวคิดเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรและการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม  

ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เปนการใหบริการหรือระบบที่ชวยเหลือประชาชนท่ีเริ่มเปนเกษตรกร โดยวิธีการใหเพ่ือปรับปรุง
วิธีการ และเทคนิคทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและรายได เปนกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตของเกษตรกรในชนบท รวมทั้งวิถีชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น อีกทั้งเปนการใหบริการแกประชาชนดานการเกษตร สราง
ความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือขาย การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนผูประกอบการ พัฒนาเกษตรกรรุน
ใหมใหเปน Young Smart Farmer เพื่อกาวสูการเปนผูประกอบการดานการเกษตรสมัยใหม และผูประกอบการ Start up              

ในภาคการเกษตร อีกท้ังสนับสนุนให Young Smart Farmer มีบทบาทสำคัญ และเปนผูนำในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน 

โดยเฉพาะในดานการตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร โดยมีหนวยงานภาครัฐใหคำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ตลอดจนแกไขปญหาตาง ๆ เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรูนำไปปฏิบัติดวยตัวเอง จนสามารถชวยเหลือตัวเองในการทำการเกษตรได 

 
คำสำคัญ : การพัฒนา, การสงเสริม, เกษตรกรรุนใหม 
 
Abstract

This article aims to present the content ideas about agricultural promotion and the 
development of new generation farmers. The development of the new generation of farmers is 
a service or system that helps people who have begun to become farmers using giving to improve 
their methods. and agricultural techniques, increasing production efficiency and income is a 
process to improve the productivity of rural farmers and livelihoods for better living and serve 
the people of agriculture, strengthening farmers' organizations and networked links. Developing 
a new generation of farmers to be entrepreneurs, developing a new generation of farmers to be 
Young Smart Farmers to become modern agricultural entrepreneurs and start-up entrepreneurs 
in the agricultural sector, as well as supporting the Young Smart Farmer to play an important 
role. and is a leader in the development of community agriculture, especially in the field of 
marketing and agribusiness management with government agencies to consult, Exchange 
opinions as well as solve various problems so that farmers can gain knowledge and apply them 
on their own can help themselves in farming

Keywords : Development, Promotion, Young Smart Farmer
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บทนำ 
 การสงเสริมการเกษตรเกิดข้ึนที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนการออกไปใหความรูการเกษตรแกประชาชนในชนบท กระท่ัง
ตอมาการใหความรูลักษณะนี้เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ ที่เห็นเดนชัด คือสหรัฐอเมริกา สวนประเทศไทยมีการตั้งกรมสงเสริม
การเกษตร ใน พ.ศ. 2510 เนนการสงเสริมเฉพาะจุดและใชระบบสงเสริมการเกษตรแบบฝกอบรมและเยี่ยมเยียน ตอมาใน  

พ.ศ. 2520-2527 ไดพัฒนาเจาหนาที่เพ่ือใหสามารถถายทอดความรูแกเกษตรกรจนสามารถปฏิบัติในไรนาได ใชระบบสงเสริม
การเกษตรแบบอบรม สัมมนาและสรางผูนำทางการเกษตร ระหวางป พ.ศ. 2527-2550 มีการปรับปรุงระบบการฝกอบรมให
เหมาะสมกับสถานการณ ชวง พ.ศ. 2551-2556 ใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลและยึดหลักการ
มีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการเกษตร และป พ.ศ. 2557 จนกระทั่งปจจุบัน การสงเสริมการเกษตรใชกระบวนการ
ทำงานของนักสงเสริมการเกษตรในการเขาไปปฏิบัติงาน ในลักษณะการสรางการเรียนรูและมีสวนรวมกับเกษตรกรในพื้นที่
อยางมีจุดมุงหมายชัดเจน ภายใตศักยภาพ ความพรอม และความตองการของพื้นที่ เกษตรกร และชุมชน หรือเรียกวาระบบ
สงเสริมการเกษตร MRCF (Mapping-remote sensing- community participation-field service) การพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร อาจพิจารณาไดตั้งแตที่มีการจัดตั้งกรมสงเสริมการเกษตร ตามแนวคิดและการดำเนินงานเพื่อใหมีหนวยงานที่
รับผิดชอบการสงเสริมและเผยแพรความรูทางการเกษตรไปสูเกษตรกร ทั้งดานพืช ดานปศุสัตว และดานประมงไวที่หนวยงานเดียว 
(กรมสงเสริมการเกษตร, 2553) 

 เกษตรกรรุนใหม เปนผูที่มีบทบาทสำคัญอยางย่ิงในการพัฒนาการเกษตรของประเทศทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เชน การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน คุกคามจากภัย
ธรรมชาติ เศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนความกาวหนาทางเทคโนโลยีและดิจิทัล เปนตน และเกษตรกรรุนใหมจะเปนกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร (สำราญ สาราบรรณ , 2561) ปญหาในปจจุบันที่
เกิดขึ้น คือ ลูกหลาน หรือทายาทของเกษตรกรไมเห็นความสำคัญของการทำเกษตร เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่
สรางรายไดนอย ไมเพียงพอตอการดำรงชีวิตประจำวัน และตองพ่ึงพาปจจัยจากสภาพแวดลอมภายนอกเปนอยางมาก ทำใหคน
รุนใหมโดยเฉพาะทายาทเกษตรกรจำนวนมากสนใจที่จะประกอบอาชีพรับจาง พนักงานโรงงาน พนักงานบริษัท ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสวนตัวมากขึ้น กอใหเกิดปญหาจำนวนเกษตรกรลดนอยลง จากสถานการณดานแรงงานภาคเกษตรของประเทศไทยที่
ลดลงน้ัน เปนสาเหตุใหประเทศไทยตกอยูในภาวการณที่นาเปนหวง เน่ืองจากปญหาภาคเกษตรของไทยจากอดีตถึงปจจุบันสวน
ใหญเปนปญหาที่อยูบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปนสำคัญ กลุมลูกเกษตรกรที่ไมขายที่ดินแตไมทำเอง เนื่องจากมีโอกาสเรียนสูง 
และหางานที่เชื่อไดวาดีกวาการทำเกษตรกรรม ความเสี่ยงของลูกเกษตรกรเหลานี้ คือ การเผชิญกับความไมรูและขาดทักษะใน
การทำการเกษตรสมัยใหม ขาดการตอยอดพัฒนาความรูในอาชีพของครอบครัว (วราดวง สมณาศักด์ิ และประยูร อิมิวัตร, 2565) 

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรและการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เพื่อนำความรูที่ไดไปพัฒนาตอ
ยอดเกี่ยวกับการทำการเกษตร อีกทั้งยังนำขอมูลที่ไดไปสงเสริมใหเกษตรกรรุนใหมไดนำไปใชในการประกอบอาชีพเกษตรกร
โดยพ่ึงพาตนเองไดตอไปในอนาคต 
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แนวคิดการสงเสริมการเกษตร 
 การสงเสริมการเกษตร คือ การเชื่อมความสัมพันธระหวางเกษตรกรกับแหลงวิทยาการ เพ่ือที่จะกระจายความรูใหม ๆ 

และหลักการท่ีดีไปสูเกษตรกร และทำใหเกษตรกรเหลาน้ีไดนำวิทยาการแผนใหมไปใชในฟารมของตน การสงเสริมการเกษตร 

เกี่ยวของอยางใกลชิดกับการเรียนการสอน และการคนควาวิจัย กลาวคือ ผลของการคนควาวิจัยทางเกษตรกรรมจะไมมี
ประโยชนอยางแทจริง ถาไมไดนำผลเหลาน้ีไปมอบใหแกเกษตรกร ซึ่งเปนผูปฏิบัติความสัมพนธระหวางการสงเสริมเกษตรกับ
การคนควาวิจัย พอสรุปเปนแผนผังได ดังน้ี 

1) ลักษณะของงานสงเสริมการเกษตร 
 เปนงานสงเสริมการเกษตรเปนแบบของการศึกษานอกโรงเรียนที่รัฐ หรือเอกชน ก็สามารถทำได การสงเสริมการเกษตร
เปนการติดตอสองทางกลับไปกลับมาระหวาง สถาบันกับเกษตรกร โดยมีเจาหนาที่สงเสริมเปนตัวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ควรเริ่มดวยสภาพที่เปนอยูจริง ๆ ของเกษตรกร และเรื่องที่จะสงเสริมนั้นจะตองเปนความตองการที่แทจริงของเขาดวย 

เกษตรกรตองมีโอกาสเรียนรูดวยการกระทำของจริง เปนการติดตอกับคนในชนบทเปนสวนใหญ และเปนการปฏิบัติงานกับ
สมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยไมจำกัดเพศ และอายุ ใชทรัพยากรในทองถิ่นเปนจุดเริ่มตน มีวิธีปฏิบัติงานที่ตอเนื่องกัน มีวิธี
ดำเนินงานที่เปนประชาธิปไตย เปนการสรางผูนำในทองถ่ิน มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานที่แนนอน และรูวาจะประสานงานกับ
ใครบาง มีการติดตามผลงานหลังการปฏิบัติ และมีการรายงานผล เพ่ือวางแผนปรับปรุงในปตอ ๆ ไป 

2) บทบาท และหนาที่ของนักสงเสริมหรือพัฒนากร 
 นักสงเสริมเกษตรเปนนักพัฒนาคนหนึ่ง ที่จะชวยใหเกษตรกรมีความรูใหม ๆ  เพื่อไปชวยในการเพิ่มผลผลิตของเขา 
ดังน้ันนักสงเสริมเกษตรจึงมีบทบาทเปนผูนำทางวิชาการ และเปนผูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หมายความวาเขาจะตองมีความรู 
และมีหูตากวางไกล เปนผูประสานงานทางวิชาการ และการปฏิบัติ กลาวคือนักสงเสริมจะตองประสาน เชื่อมโยงระหวางสถาบัน 

(นักวิชาการ) กับเกษตรกรผูปฏิบัติ เปนผูแกปญหาของชุมชน กลาวคือ นักสงเสริมซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิดกับเกษตรกร  ยอมจะรู
ปญหาของชุมชน เขาจะตองรวมมือกันแกปญหาตาง ๆ ดวย และเปนผูเชื่อมโยงบุคคล และองคการตางๆ เขาดวยกัน กลาวคือ
ในการทำงานในทองถ่ินยอมจะพบกับบุคคลหลายฝาย นอกจากจะเชื่อมโยงระหวางนักวิชาการกับเกษตรกรแลวจะตองประสานงาน
กับบุคคล และหนวยงานอื่น ๆ ดวย 

3) ลักษณะของนักสงเสริมที่พึงประสงค 
 เน่ืองจากงานสงเสริมการเกษตรเปนงานที่เก่ียวของกับบุคคลหลายประเภท ใครที่จะเปนนักสงเสริม หรือพัฒนากรที่ดี
ควรจะไดพิจารณาตัวเอง และเสริมสราง โดยตองมีความรูทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติในสาขาวิชาของตนอยางดี รูหลักการ
ถายทอคความรู คือ การฝกอบรม การเรียน การสอน และการแนะนำตาง ๆ ไดดี ดังน้ันจึงตองรูในเรื่องหลักการติดตออสื่อสาร 

การใชโสตทัศนูปกรณ หลักจิตวิทยา และสังคมชนบทดวย เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี และชอบงานที่ใหบริการแกประชาชน            

เปนผูที่มีความคิดริเริ่ม และชอบดัดแปลงแกไขสิ่งตาง ๆ เปนผูที่นำเอาทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

เชน สอนใหเกษตรกรทำปุยจากเศษพืชตาง ๆ ทำแกสจากมูลสัตว เปนตน เปนผูที่กระตุนใหเกษตรกรรูจัก ปญหา และแกไข
ปญหาเอง หรือโดยการทำงานเปนกลุม เปนผูสื่อสารระหวางเกษตรกรในชุมชนกับโลกภายนอก และตองรวมคิด รวมทำ รวมสุข 

รวมทุกขกับเกษตรกรดวยความสุจริตใจ อดทน และหนักแนน 
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4) การพัฒนาสงเสริมการเกษตร 
 จุดแรกเริ่มการสงเสริม หรือการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนนั้นเกิดจากการทำงานรวมกันของชาวบานกับองคกรพัฒนา
เอกชน ในระยะแรก ๆ ซึ่งในขณะน้ันประมาณ ป 2527-2528 สังคมไทยยังไมเชื่อมั่นเรื่องเกษตรย่ังยืนวา จะสามารถพัฒนาใหเปน
จริงได ดังนั้นในเรื่องนี้เองที่ทำใหเกษตรกรไมเคยไดรับความชวยเหลือจากทางหนวยงานทางราชการ เพราะวาหนวยงานราชการ          

ไมเชื่อมั่นตามแนวคิดเกษตรยั่งยืน เกษตรกรจึงตองพึ่งตัวเองเปนอยางมาก แนวคิดเกษตรทางเลือก ซึ่งมาจากการไดไปพบ
เกษตรกรบางคนที่สามารถอยูไดทามกลางกระแสการลมละลายของเกษตรกรไทย แตกลับมีเกษตรกรบางรายสามารถยืนอยูไดอ
ยางเพียงพอยั่งยืนและมีพอกิน พบวา เกษตรกรรายนี้มีการปลูกพืชอยางหลากหลาย เพื่อสนองตอบตอการบริโภคของตนเอง
เปนหลักมากกวา เพ่ือการพาณิชย เกษตรกรเหลาน้ีมีการจัดการที่หลากหลาย และพ่ึงตนเองเปนหลัก เน่ืองจากการเกษตรน้ัน
แทบไมมีคาใชจายเรื่องตนทุน ใชสติปญญาที่สะสมมาเปนองคความรูในการจัดการ และพัฒนากระบวนการผลิตใหสามารถ
ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้การสงเสริมการเกษตร คือ กระบวนการทางการศึกษาที่มุงพัฒนา
ความรูทศันคติ และทักษะเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อใหสามารถเพิ่มผลผลิต อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดบัความ
เปนอยูของตนเองครอบครัว และชุมชนใหดีข้ึน 

องคประกอบของการสงเสริมการเกษตร 
กระบวนการของการสงเสริมการเกษตรมีองคประกอบที่สำคัญ มีท้ังสิ้น 4 ประการ (จตุพร เสถียรคง, 2561) ไดแก 

 1) ความรู และทักษะ ถึงแมวาเกษตรกรจะมีความรูเก่ียวกับสภาพแวดลอม และระบบการทำฟารมของเกษตรกรเอง
แลวก็ตาม การสงเสริมการเกษตรยังสามารถนำความรู และขอมูลอื่น ๆ ท่ีเกษตรกรยังขาดไปเพ่ิมเติมใหไดการถายทอดเทคโนโลยี 

และการสรางความชำนาญใหเกษตรกรเปนกิจกรรมสำคัญ เพราะฉะน้ันนักสงเสริมการเกษตรตองศึกษาวา ความรู และทกัษะใด
ที่เกษตรกรยังขาด และตองศึกษาถึงรูปแบบวิธีการถายทอดที่เหมาะสมกับการเรียนรูของเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรสามารถรับ
เอาความรู และทักษะน้ัน ๆ ไปปฏิบัติได  

 2) คำแนะนำ และขอมูลขาวสาร การสงเสริมการเกษตรเปนการใหคำแนะนำดานเทคนิค และขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือให
เกษตรกรใชในการตัดสินใจ และนำไปปฏิบัติได ซึ่งคำแนะนำดานเทคนิคการผลิตน้ันไดมาจากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรเกษตร 
และนอกจากน้ันแลวตัวเกษตรกรก็อาจเปนแหลงที่จะใหคำแนะนำ และขอมูลขาวสารแกเกษตรกรรายอื่นๆ ดวย  

 3) องคกรเกษตรกร นักสงเสริมควรใหความชวยเหลือแนะนำเกษตรกรในการจัดจาง องคกรที่จะสามารถเปน
ศูนยกลางในการติดตอเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรกับเกษตรดวยกันในอนาคต องคกรเกษตรในทองถ่ินจะทำหนาท่ีเปนตัวกลาง
ในการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารได และการกระตุน และสรางความเชื่อมั่นขอจำกัดในการพัฒนาการเกษตร ก็คือ เกษตรกร
สวนใหญไมไดรับความสนใจจากรัฐเทาที่ควรทำใหมีความรูสึกวา การท่ีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูของตนเองใหดีขึ้นมี
ความเปนไปไดนอย ประเภทของวิธีการสงเสริมการเกษตร เปนวิธีการสงเสริมการเกษตรโดยอิงบุคคล หรือผูรับสารเปนเกณฑ 

แบบรายบุคคล หรือแบบบุคคลตอบุคคล กลุมบุคคล 

 4) การสงเสริมการเกษตรโดยอางอิงวัตถุประสงค หรือตัวสารเปนเกณฑ โดยการสงเสริมเพียงเรื่องเดียว การเลือกเรื่อง
เสริมหลาย ๆ เรื่อง การเลือกเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับฟารม และบานเรือน การสงเสริมการเกษตรโดยอิงเจาหนาท่ีหรือผูสงสารเปน
เกณฑ เปนการใชผูนำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรูแบบกวาง นักวิชาการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายหนวย และเจาหนาท่ีสื่อมวลชน 

วิธีการสงเสริมการเกษตรโดยอิงตามชองทางหรือสื่อที่ใชในงานสงเสริมเกษตร โดยใชสื่อคำพูด สื่อสิ่งพิมพ สื่อภาพ และเสียง และ
สื่อกิจกรรม วิธีการสงเสริมการเกษตรโดยอิงชุมชนชนบทและชุมชนในเมือง การสงเสริมการเลี้ ยงโคอเมริกันบราหมันพันธแุท 

เปนการสงเสริมวิถีเกษตรกรใหสอดคลองกับการเลี้ยงโค ใหมีแหลงวัตถุุดิบอาหารใหมีปริมาณมาก มีผลพลอยไดจากการเกษตร 

รวมถึงภาครัฐบาลมีนโยบายสนับสนุุน ดานอาหารโค การขยายพันธุ การปองกัน และดำจัดโรคระบาดในโค และดานการตลาด 
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แนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรุนใหม 
 เกษตรกรรุนใหม เปนผูที่มีบทบาทสำคัญอยางย่ิงในการพัฒนาการเกษตรของประเทศทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เชน การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน คุกคามจากภัยธรรมชาติ 

เศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนความกาวหนาทางเทคโนโลยีและดิจิทัล เปนตน และเกษตรกรรุนใหมจะเปนกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร (สำราญ สาราบรรณ, 2561) ปญหาในปจจุบันที่เกิดขึ้น คือ ลูกหลาน 

หรือทายาทของเกษตรกรไมเห็นความสำคัญของการทำเกษตร  เนื ่องจากอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่สรางรายไดนอย         

ไมเพียงพอตอการดำรงชีวิตประจำวัน และตองพ่ึงพาปจจัยจากสภาพแวดลอมภายนอกเปนอยางมาก อาทิ สภาพอากาศ เศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ เปนตน อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และคานิยมการประกอบอาชีพมีการเปลี่ยนแปลง ทำใหคนรุนใหม
โดยเฉพาะทายาทเกษตรกรจำนวนมากสนใจที่จะประกอบอาชีพรับจาง พนักงานโรงงาน พนักงานบริษัท ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัวมากข้ึน กอใหเกิดปญหาจำนวนเกษตรกรลดนอยลง จากสถานการณดานแรงงานภาคเกษตรของประเทศไทยที่ลดลงน้ัน 

เปนสาเหตุใหประเทศไทยตกอยูในภาวการณที่นาเปนหวง เน่ืองจากปญหาภาคเกษตรของไทยจากอดีตถึงปจจุบันสวนใหญเปน
ปญหาที่อยูบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปนสำคัญ ไดแก การไรที่ดินทำกิน คาเชาที่สูง ราคาผลผลิตที่ตกต่ำความยากจน หรือ
สภาวะหน้ีสิน เปนตน อีกท้ังปจจัยเสี่ยงของภาคเกษตร คือ การเผชิญกับปญหาเรื่องแหลงน้ำ และภัยธรรมชาติ เน่ืองจากไมมี
การจัดการบริหารเรื่องแหลงน้ำท่ีดี ความไมแนนอนของราคาผลผลิตการเกษตร และการขนสงที่เปนไปดวยความลำบาก และ
ปญหาระยะทางไกลจึงไมสามารถขายผลผลิตได จึงจำเปนตองขายใหกับพอคาคนกลางที่มารับซื้อถึงที่แทน ถึงแมราคาจะต่ำ
กวาก็ตาม 4 ปจจัยเส่ียงของภาคเกษตร คือ กลุมลูกเกษตรกรที่ไมขายท่ีดินแตไมทำเอง เน่ืองจากมีโอกาสเรียนสูง และหางานที่
เชื่อไดวาดีกวาการทำเกษตรกรรม ความเสี่ยงของลูกเกษตรกรเหลานี้ คือ การเผชิญกับความไมรู และขาดทักษะในการทำ
การเกษตรสมัยใหม ขาดการตอยอดพัฒนาความรูในอาชีพของครอบครัว ขาดการรูเทาทันถึงกลไกของตลาด ความไมแนนอน
ของราคาพืชผล ขาดความรูการจัดการที่ดินที่ดี เนื่องจากการเขาสูระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน และทำงานดานอื่นที่ไม
เก่ียวของกับการเกษตร จึงมักใชการจางวานเครือญาติ หรือจางแรงงานคนและเครื่องจักรกลการเกษตรในพ้ืนที่ทำนาแทน เนน
การทำนาโดยการใชทุนสูง นำไปสูความไมคุมทุนไป จนถึงการมีหน้ีสินที่ไมสามารถจัดการได และนำไปสูการละทิ้งที่ดินถาวรใน
ที่สุด แตในปจจุบันคนรุนใหมซึ่งเปนลูกหลานของเกษตรกรกลับไมใหความสำคัญที่จะสานตออาชีพจากบรรพบุรุษ เน่ืองจากมอง
วาอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่ไรเกียรติและศักดิ์ศรี ไมมั่นคง และยากจน โดยทายาทเกษตรกรเหลานี้รับรูขอมูลและซึมซับ
ความคิด ความเชื่อเหลาน้ีผานบรรพบุรุษ รวมไปถึงพอแมของตนเองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาต้ังแตในอดีต แตกลับไมได
ทำใหฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นแตอยางใดอีกทั้งคานิยมในปจจุบันคือ หากตองการชีวิตที่มั่นคง สะดวกสบายและมีรายได ตอง
ประกอบอาชีพรับราชการ ธุรกิจสวนตัว หรือเปนพนักงานบริษัท เปนตน (วราดวง สมณาศักด์ิ และประยูร อิมิวัตร, 2565) 

 การเสริมสรางและพัฒนาทายาทเกษตรกรรุนใหม เพื่อใหทายาทเกษตรกรในพื้นที่ สามารถทำไดอยางมีความสุข  

ไมมีหนี้สิน ทำใหมีรายได มีกัลยาณมิตร และมีชีวิตที่ยืนยาวในพื้นที่การเกษตรของตนเอง รวมทั้งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยใหเจริญเติบโตย่ิงข้ึน ซึ่งการพัฒนาเปนการเปล่ียนแปลงไปทิศทางที่ดีกวาเดิมเพ่ือใหประชาชน หรือชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความเจริญกาวหนา โดยการเปลี่ยนแปลงน้ันไดมีการดำหนดไวกอนและครอบคลุม ทั้งดานวัตถุและ ดานจิตใจ 

หรืออาจแบงเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากน้ีแลว การพัฒนาในแงที่เปนกระบวนการ (Process) จะประกอบดวย
หลายขั้นตอน (Stages) ที่มีความสัมพันธหรือเชื่อมโยง (Relation or linkage) และสอดคลองกัน การพัฒนายังเปนกระบวนการ
ตอเน่ือง (Continuing process) คือ หลังจากดำเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรมหน่ึงผานไปแลว ก็จะนำไปสูการเริ่มดำเนินกิจกรรม
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พัฒนากิจกรรมอื่นตอ ๆ ไปอีก (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , 2557) ในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนผูประกอบการเกษตรที่นำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาใชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจัดหลักสูตรที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของเกษตรกรรุนใหม และพัฒนาหลักสูตรรวมกับหนวยงานวิจัยตาง ๆ โดยใชศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมเปนแหลง
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนตนแบบของเกษตรกรรุนใหม รวมทั้งการสรางเครือขายของเกษตรกรรุนใหม นอกจากน้ีควรพัฒนาตอ
ยอดเกษตรกรรุนใหมที่มีศักยภาพใหเขาถึงแหลงเงินทุนและชองทางการตลาด การใชเทคโนโลยีดิจิตัลในการสื่อสารมากข้ึน           

ในสวนของเจาหนาที่ควรพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือสามารถเปนพ่ีเลี้ยงใหคำแนะนำแกเกษตรกรรุนใหม 

และการประชาสัมพันธใหสังคมรับรูและเขาใจถึงความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมอันจะมีบทบาทสำคัญยิ่งในการ
พัฒนาการเกษตรของไทย 

โครงการ Young Smart Farmer (YSF)  
 เกษตรกรรุนใหม ซึ่งเปนโครงการที่กรมสงเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณริเริ่มโครงการขึ้นมา  

มีเปาหมายที่จะพัฒนาคนรุนใหมที่มีใจรักการเกษตร ใหรูจักบริหารจัดการการเกษตรดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม 

เพราะเชื่อวาคนรุนใหมมีความคิดสรางสรรค สามารถตอยอดไปสูการเปนผูประกอบการที่สามารถพึ่งพาตนเอง และเปนผูนำ
ทางการเกษตรในทองถิ่นสืบตอรุนพอรุนแมได โดยในโครงการ Young Smart Farmer ชวงเริ่มแรกเกษตรกรรุนใหมจะเปน
ศูนยกลางและออกแบบการเรียนรูงานดานเกษตรกรรมดวยตนเอง โดยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนผูจัดการเรียนรู 
ปจจุบันมีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุนใหม เปนจำนวนมาก และดำลังตอยอดสงเสริม
และพัฒนาเกษตรรุนใหมเหลาน้ีใหเปนเจาของศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมดวย (THE STANDARD TEAM, 2019) 

 เกษตรกรรุนใหม YSF ที่จะเปนเจาของศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมไดน้ันจะตองผานคุณสมบัติตาง ๆ เพ่ือเปนผูนำ
ดานเกษตร 4.0 ทำหนาที่เปนจุดเชื ่อมโยงเครือขายแลกเปลี ่ยนเรียนรูเกษตรกรรุนใหม Young Smart Farmer หรือ YSF  

ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหพรอมเปนจุดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเกษตร และตอบโจทยความตองการในระดับพื้นที่ได
อยางแทจริง รวมทั้งเด็ก ๆ ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม และผูที่สนใจ จะมาศึกษาหาความรู ฝกปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู เปน
แหลงเชื่อมโยง Young Smart Farmer ตนแบบ เสมือนแหลงถายทอดความรูเฉพาะดานทุกสาขาการเกษตร สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม หลักการธุรกิจเกษตร การผลิต การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนหวงโซอุปทาน ที่กรม
สงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณมุงมั่น ตั้งใจพัฒนา และสงเสริม เพื่อใหขยายผลไปสูชุมชนเชื่อมโยงสูกลุม
เกษตรแปลงใหญในพ้ืนที่และการตลาดยุคใหมตอไป การเริ่มตนปรับตัวของภาคการเกษตรไทย ทั้งวิธีการผลิต แนวคิดในการทำ
การตลาด และเรียนรูเทคโนโลยีตาง ๆ เกษตรกรรุนใหมจะกลายเปนดำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรไทยใหกาวไป
ขางหนา สามารถแขงขันไดในโลกยุคดิจิทัล และกาวไปสูการเปนเกษตรกรไทย 4.0 อยางเต็มประสิทธิภาพตอไป 

 กรมสงเสริมการเกษตรไดดำเนินงานสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมมาตั ้งแตป  2551 มุงเนนการฝกอบรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเปนรายบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใชระบบ
สารสนเทศ ตอมาในป 2557 มีการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งมีการแบงชวงอายุ
ของกลุมเกษตรกรรุนใหม คือ อายุ 17 – 45 ป จึงยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer เนน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางเครือขาย โดยใหเกษตรกรเปน “ศูนยกลางการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง” 

และมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเปน “ผูจัดการเรียนรู” โดยมีเปาหมายหลัก คือ ทดแทนเกษตรกรผูสูงอายุ สรางแรงจูงใจให
คนรุนใหมทำกำรเกษตร เปนผูนำทำงการเกษตรในทองถ่ิน เชื่อมโยงเครือขายในทุกระดับและมีกระบวนการพัฒนา (กรมสงเสริม
การเกษตร, 2561) ดังน้ี 
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 1. การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง เปนการปรับแนวคิดและสรางแรงจูงใจในการทำการเกษตร 
 2. การแลกเปลี ่ยนเรียนรู เปนการจัดกระบวนการแลกเปลี ่ยนเรียนรูแบบผสมผสานระหวางเกษตรกรกับบุคคล
ตนแบบ การศึกษาดูงาน การลงมือฝกปฏิบัติจริง การเรียนรูผานสื่อสารสนเทศและสื่อออนไลน 

 3. การเชื่อมโยงเครือขาย เปนการเนนหนักในกระบวนการมีสวนรวม เชื่อมโยงองคความรู เทคโนโลยี และกิจกรรม
การเกษตร ต้ังแตกระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด 

 4. การประเมินศักยภาพ เปนการประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmerประกอบดวย มีความรูในเรื่องที่ทำ
อยู มีความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลและใชขอมูลในการบริหารจัดการได มีความรูและเขาใจในการบริหารจัดการผลผลติ
ตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคา และความปลอดภัยของผูบริโภค มีความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม/สังคม และมีความภาคภูมิใจในความเปนเกษตรกร 
 ปญหาและอุปสรรคในการปรับแนวคิดจากเกษตรกรรุนใหมมาเปน Young Smart Farmer พบวา ในปแรก (ป 2557)          

ของการดำเนินงาน เกษตรกรบางสวนยังคุนชินกับการฝกอบรมแบบเดิม กลาวคือ มุงเนนการฝกอบรมอยางเดียว มีเจาหนาท่ีเปน
ผูกำหนดหลักสูตร มีบุคคลเปาหมายจำนวนมาก เปาหมายไมชัดเจน และวัดผลสำเร็จไดยาก จึงตองใชเวลาในการปรับแนวคิด
และวิธีการเรียนรู โดยใช “การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง” เปนกระบวนการแรกในการพัฒนา ซึ่งเปนการปรับแนวคิดและสราง
แรงจูงใจในการทำการเกษตร โดยใหเกษตรกรรุนใหมใช “แผนที่กิจกรรม” ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีตนแบบมาจากเครือขาย
เกษตรกรรุนใหมภาคตะวันตก ใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหตนเอง เพื่อคนหาความตองการดานวิชาการและเทคโนโลยี 

รวมถึงเปนการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต/การตลาดกับเพื่อนเกษตรกรดวย เปนจุดเริ่มตนในการเปดใจระหวางเกษตรกรกับ
เกษตรกร และเกษตรกรกับเจาหนาท่ี 

 Young Smart Farmer เปนกลุมคนรุนใหมที่มีความมุงม่ันต้ังใจในการทำการเกษตรและตองการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง เปนกลุมคนที่มีความสามารถในการใชองคความรู เทคโนโลยีสมัยใหม ความคิ ดสรางสรรค และ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดในเชิงผูประกอบการเกษตรรุนใหม และเปนกำลังสำคัญของภาคเกษตรใน
อนาคต นอกจาก Young Smart Farmer จะสามารถพ่ึงพาตนเองไดแลว ยังมีบทบาทสำคัญในการเปนที่พ่ึงแกเพ่ือนเกษตรกร 

เปนผูนำทางการเกษตรในทองถ่ิน สามารถสรางแรงจูงใจและถายทอดองคความรูในการประกอบอาชีพใหแกเยาวชน เกษตรกร 

และบุคคลทั่วไป รวมถึงสรางเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรและองคกรเกษตรกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทำใหชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได 

องคความรูและการปฏิบัติที่ตองการพัฒนาตอยอด 
 จากการพัฒนาแนวคิดและสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายของเกษตรกรรุนใหมที่ไดรับการพัฒนาเปน Young Smart 

Farmer แลวนั้น พบวา เกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนเกษตรกรและตนแบบเกษตรกรที่หลากหลาย แตยังมีความ
ตองการในการเรียนรูดานวิชาการและเทคโนโลยีเฉพาะดาน เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลผลิตและสินคาทางการเกษตร ดังน้ีการ
พัฒนางานวิจัยสูการปฏิบัติ Smart Farm การพัฒนามูลคาและมาตรฐานสินคาเกษตร การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Post 

Harvest) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผูประกอบการรุนใหม การประกอบการเชิงสรางสรรค
และนวัตกรรมตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) การจัดการสงสินคา ขอมูล และทรัพยากร (Logistics) ชองทางการตลาด 

ตลาดทางเลือก และตลาดออนไลนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปาประสงคในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เพื ่อพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมใหมีขีดความสามารถดานการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผูสูงอายุ และสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจะตองมีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

การบริหารจัดการ และการตลาดสินคาเกษตรจนเปนผูนำทางการเกษตรในทองถ่ิน และสรางเครือขายความรวมมือในทุกระดับ 

(กรมสงเสริมการเกษตร, 2561) 
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 จากที่กลาวมาขางตน การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer ดำเนินการโดยยึดหลักการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรรุนใหมดวยตัวเกษตรกรเอง มีการใหความสำคัญกับการจัดกระบวนเรียนรูโดยมีเกษตรกรรุนใหมเปน
ศูนยกลางการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงและนำผลที่ไดจากการจัด
กระบวนการเรียนรูไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง มีการจัดกระบวนการเรียนรูแบบผสมผสานระหวางเกษตรกรรุนใหมกับพ่ีเลี้ยง
ซึ่งเปนการเรียนรูแบบเผชิญหนาหรือแบบเฉพาะกิจจากประสบการณของปราชญชาวบานหรือบุคคลตนแบบ รวมถึงการเรียนรู
จากการศึกษาดูงาน การลงมือฝกปฏิบัติจริง การเรียนรูผานสื ่อสารสนเทศและสื่อออนไลน นอกจากนี้ยังเนนหนักใน
กระบวนการมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางเครือขายเช่ือมโยงองคความรู เทคโนโลยี และกิจกรรมการเกษตร
ตั้งแตกระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด เพื่อการรวมกลุมของเกษตรกรรุนใหมที่มีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองเปน 

Young Smart Farmer นำไปสูการเปนผูนำดานการเกษตรในอนาคต ตลอดจนการสรางความเขมแข็งของกลุมและเครือขาย
การเรียนรูระหวางเกษตรกรรุนใหมและผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งน้ี การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer ไดมี
การดำเนินงานควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี มีเปาหมายหลักในการเพ่ิมทักษะใหเจาหนาท่ีเปนผูจัดการเรียนรู
เพื่อเปนเพื่อนคูคิดในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการ ความจำเปน และความเหมาะสมของเกษตรกร        

ซึ่งอาศัยความรวมมือจากหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

บทสรุป 
 การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เปนการใหบริการหรือระบบที่ชวยเหลือประชาชนที่เริ่มเปนเกษตรกร โดยวิธีการใหเพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการ และเทคนิคทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและรายได เปนกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตของเกษตรกรในชนบท รวมทั้งวิถีชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น อีกทั้งเปนการใหบริการแกประชาชนดานการเกษตร 
สรางความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือขาย การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนผูประกอบการ พัฒนา
เกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer เพื่อกาวสูการเปนผูประกอบการดานการเกษตรสมัยใหม และผูประกอบการ 
Start up ในภาคการเกษตร อีกท้ังสนับสนุนให Young Smart Farmer มีบทบาทสำคัญ และเปนผูนำในการพัฒนาการเกษตร
ของชุมชน โดยเฉพาะในดานการตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร โดยมีหนวยงานภาครัฐใหคำปรึกษา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรูนำไปปฏิบัติดวยตัวเอง  จนสามารถชวยเหลือตัวเองใน
การทำการเกษตรได 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการฉบับน้ีสำเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก รองศาสตราจารย ดร. สืบพงศ สุขสม อาจารย 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ที่ไดอนุเคราะห ใหความรูและประสบการณที่เปนประโยชน อีกทั้งใหการสนับสนุนและเปน
กำลังใจใหกับผูเขียนบทความ และขอขอบพระคุณบุคลากร ตลอดจนเจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

ที่กรุณาใหความชวยเหลือในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวของตาง ๆ ดวยดีตลอดมา จึงขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 
 ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมเปนรูปแบบของภาวะผูนำยุคใหมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 2022 โดยทฤษฏีของภาวะ

ผูนำเชิงนวัตกรรมเพ่ือนำองคกรสูความสำเร็จในยุค 2022 น้ัน มี 4 ทฤษฏี คือ 1) ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย (Path-goal theory) ผูนำ

สามารถสรางแรงจูงใจในการทำงานแกผูตามได โดยเพ่ิมจำนวนและชนิดของรางวัลผลตอบแทนที่ไดรับจากการทำงานน้ัน ผูนำสามารถ

สรางแรงจูงใจดวยการทำใหเสนทางท่ีไปสูเปาหมายชัดเจนข้ึน และมีความงาย 2) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนำกับสมาชิก 

(Leader-member exchange theory: LMX) ซึ่งเปนการใหความสนใจกับการมีปฏิสัมพันธภายในสังคมหรือภายในกลุมเดียวกัน 

ซึ่งต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความเชื่อใจกัน 3) ทฤษฎีภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) เปนผูนำจะสนับสนุน

การปฎิบัติงานใหแกผูตามโดยการจัดหารางวัล เพ่ือเปนการจูงใจผูตามไดมีผลการปฏิบัติงานหรือผลงานท่ีมีคุณภาพ 4) ทฤษฎี

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนผูนำที่มีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะสามารถจูงใจและ

สรางแรงบันดาลใจใหผูตามปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามที่มุงหวังได  

 
คำสำคัญ : ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม, ผูนำยุคใหม, ความสำเร็จขององคกร 

Abstract 
Innovative leadership is a form of modern leadership that according to the changes in the 

2022s. There are four theories of innovative leadership to lead organizations to success in 2022 :
1) the path-goal theory: Leaders can motivate their staffs to work by increasing the number and 
types of rewards from their work. Leaders can be motivated by making the path to the goal clearer 
and easy to be done. 2) The leader-member exchange theory (LMX): It focuses on interactions 
within a society or within a group based on trust. 3) The transactional leadership theory: leader 
supports the performance of the staffs by providing rewards in order to motivate them to meet a 
quality of performance or results. 4) The transformational Leadership theory: leader with 
transformational leadership is who can motivate and inspire their staffs to achieve their goals. 

Key words : Innovative leadership, Next-generation leaders, Organizational success
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บทนำ 
จากสภาพสังคมในยุคปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงและแขงขันกันสูง ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทำใหหลายประเทศกำลังเผชิญ กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีกำลัง

เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว การที่ผูนำหรือผูบริหารแสดงออกซ่ึงการมีภาวะผูนำที่ดีและเหมาะสมน้ัน  ยอมสงผลตอประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการบริหารงาน อีกทั้งยังชวยสรางความเชื่อมั่น ศรัทธาใหกับผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนผูมาติดตองานไดเปนอยางดี 

ซึ่งการมีผูนำท่ีดีน้ันบุคคลเหลาน้ีจะมีภาวะผูนำที่เปนบุคลิกภาพของตัวเองอยู โดยภาวะผูนำลักษณะน้ีจะกระตุนใหผูนำแสดง

พฤติกรรมในการคิดคนกิจกรรมการพัฒนาโดยใชแนวความคิดใหมๆ เปนการสรางความคิด กลยุทธใหมๆ เพ่ือใหไดขอคนพบ 

ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแบบสำรวจจะตองมีการกระตุนทางปญญาใหบุคลากร  และมีความเชื่อวา นวัตกรรมแบบสำรวจจะ

บรรลุผลไดน้ัน บุคลากรจะตองคิดสรางสรรคเปนรายบุคคล โดยผานแรงจูงใจท่ีสรางแรงบันดาลใจและความสามารถพิเศษของ

บุคคล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่มุงเนน  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณการสรางแรง

บันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลวิถีแหงภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมจากฐานรากของภาวะ

ผูนำเชิงนวัตกรรมท่ีสำคัญ จะเห็นไดวา ทฤษฎีภาวะผูนำในยุคตางๆ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดภาวะผูนำเชิง

นวัตกรรมได แตอยางไรก็ตาม กลับพบวาคุณลักษณะของภาวะผูนำตางๆ ดังกลาวยังไมเพียงพอท่ีจะสามารถปฎิบัติงาน

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีและโลกาภิวัตนที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วใหบรรลุผลสำเร็จที่เปนเลิศขององคการได  

(Organizational excellence achievement) Porter and Malloch (2010), Fabac, Kokot & Bubalo (2022) ไดกลาววา 

ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมจำเปนตองแสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหและสังเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก

องคการเพ่ือการบริหารจัดการใหบรรลุผลอยางย่ังยืน งานวิจัยหลายฉบับ พบวา พฤติกรรมของผูนำเชิงนวัตกรรมจะแตกตาง

จากพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในยุคกอนๆ ซึ่งสอดคลองกับ Parker and Bradley (2000), Delanoy & Kasztelnik (2020) ที่ไดระบุ

เก่ียววกับองคการตางๆ วาจำเปนตองมีผูนำที่มีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมท่ีมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวไดดีในสถานการณ

ตางๆ มีความเปนผูประกอบการ และที่สำคัญสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดข้ึนแก องคการไดนอกจากน้ี ภาวะผูนำเชิง

นวัตกรรมของผูนำจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพจำเปนตองมีการสรางวัฒนธรรมองคการที่มีคานิยมในการทำงานเชิง

สรางสรรค มีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในการสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม  รวมทั้งผูนำเชิงนวัตกรรมจะตองสรางแรง

บันดาลใจใหแกบุคลากรในการคิดคนสิ่งใหมๆ มีการพัฒนากรอบแนวคิดที่สนับสนุนกลยุทธเชิงนวัตกรรมและเสริมพลังอานาจ

ใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง (Valle et al., 2019) สิ่งตางๆ เหลาน้ี สะทอนใหเห็นถึงวิถีแหงภาวะผูนำเชิง

นวัตกรรมท่ีไมใชเปนเพียงแตสามารถบริหารงานใหเกิดการปฏิบัติงานในเชิงนวัตกรรมเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงกระบวนการท่ี

ผูนำใชวิถีแหงภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมในการนำองคการอยางเพ่ือการสรางสรรคงานนวัตกรรมอยางมีกลยุทธ ซึ่งจะนำพาองคกร

ไปสูความสำเร็จในอนาคตได 

 
ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม  

การสรางนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในองคการเปนบทบาทท่ีสำคัญอยางย่ิงของผูนำหรือผูบริหารยุคใหมซึ่งจำเปนตองมีภาวะ

ผูนำเชิงนวัตกรรม (Innovative leadership) ซึ่งนักวิชาการไดใหความหมายภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม ไวดังน้ี 

Wiriyanto, Hidayat, & Mastika (2020). กลาววา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมเปนผูนำท่ีใช กระบวนการของการสรางสรรค

ภายใตบริบททางนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในองคการที่มีความแตกตางกัน การสรางบทบาทการเปนผูนำนวัตกรรมและการใชบทบาท
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ผูนำนวัตกรรมอยางสรางสรรคในบริบททางสังคมที่แตกตางกัน รวมทัง้การกำหนดโครงสราง การตัดสินใจสั่งการสภาพแวดลอม 

เครือขายพันธมิตรในการทำงาน และอุปกรณตางๆ ในการสนับสนุนการคิด และการดำเนินการทดสอบในเชิงนวัตกรรม อันนำไปสู

ความสามารถใชเทคโนลียตางๆ เพ่ือเขามาพัฒนานวัตกรรมขององคกร เพ่ือทำใหองคกรน้ันอยูรอดไดกาวผานยุคของความเปน

เปลี่ยนทางสังคมที่รวดเร็วได 

Delanoy & Kasztelnik (2020) กลาววา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม คือ การแสดงออกของผูนำท่ีมีความสามารถในการ

เขาถึงปญหาหรือโอกาสที่อาจจะเกิดข้ึนที่มีความสลับซับซอน และคนพบแนวทางในการดำเนินการใหมๆที่เกิดข้ึน หรือไมเคย

เกิดข้ึนมากอน โดยผูนำหรือผูบริหารจะตองมีความฉลาดทางนวัตกรรม  (Innovative intelligence) เพ่ือชวยใหสามารถ

ตอบสนองและแกไขปญหาใน สถานการณจริงไดดีข้ึน และชวยใหเกิดนวัตกรรมในองคการมากข้ึนอีกดวย  

Davis (2019) ไดใหคำนิยามภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมวา เปนการสังเคราะหรูปแบบภาวะผูนำตางๆ อยางหลากหลาย

ในการท่ีจะมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาในการทำใหผูใตบังคับบัญชาไดคิดเพ่ือจะผลิตผลงานและการใหบริการอยางสรางสรรค  

จะเห็นไดวา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม เปนการแสดงออกถึงคุณลักษณะของผูนำที่มีสมรรถนะบุคลิกภาพ บทบาท 

ความสามารถในการเขาถึงปญหาหรือโอกาสที่สลับซับซอน  สามารถคนพบแนวทางในการดำเนินการใหมๆ ท่ีอาจจะมีใช

เทคโนโลยีเขามาชวยดำเนินการ มุงเนนสัมพันธภาพของกลุมบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีความไววางใจสมาชิกภายในองคการ 

รวมทั้งมีการใชกระบวนการของการสรางสรรคบริบททางนวัตกรรมเพ่ือเปนการขับเคลื่อนใหบุคลากร กอใหเกิดความสามารถ

สรางนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิต และการใหบริการอยางสรางสรรคได ภายใตสภาวะการณทางสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ความสำคัญของภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม  
จากผลการสำรวจของ Robert and Jeff (2010) พบวา ผูบริหารสูงสุดหรือผูนำขององคการ (CEO) เปนผูที่สามารถ

ผลักดันใหเกิดนวัตกรรมในองคการมากที่สุด การที่ผูนำมีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมจะสงผลใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมที่จะ

ชวยสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมแกองคการและประเทศชาติในระยะยาว สงผลดีตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ

องคการและความสำคัญของภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม ผูบริหารสูงสุดหรือผูนำขององคการ (CEO) เปนผูที่สามารถผลักดันใหเกิด

นวัตกรรมในองคการมากที่สุด การที่ผูนำมีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมจะสงผลใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีจะชวยสรางคุณคา

และมูลคาเพ่ิมแกองคการและประเทศชาติในระยะยาว (Davis, 2019) สงผลดีตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ

องคการและ ประเทศชาติไดอยางตอเน่ือง เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแลวจะมีความสำคัญ ดังน้ี  

Carmeli, Reiter-Palmon & Ziv (2010), Fabac, Kokot & Bubalo (2022) ไดศึกษาถึงความสำคัญของภาวะผูนำ

เชิงนวัตกรรมท่ีมีตอองคการ ดังน้ี  

1) ผูนำน้ันตองสามารถกระตุนใหบุคคลเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทำสิ่งใหมๆได และกอใหเกิดข้ึนซึ่งเปนผลดี

ตอการปฏิบัติงานในองคกรน้ันๆ  

2) ผูนำตองสามารถสะทอนผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกผูตามหรือผูปฏิบัติงานไดอยางครบถวนและ

และมีความชัดเจน  

3) ผูนำตองทำใหบุคลากรภายใจองคการของตนน้ัน มีจุดเนนหรือเปาหมายรวมกันในการปฏิบัติงานอันนำไปสูผลสำเร็จได 

4) ผูนำตองทำใหบุคลากรในองคการเกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในกลุม เกิดความสามัคคีในการทำงาน  

5) ผูนำตองทำใหบุคลากรภายในองคการกอเกิดความไวใจระหวางกันในการทำงานได 
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Janet (2016), Valle et al., (2019) กลาววาถึงภาวะผูนำ ในสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ภาวะ

ผูนำเชิงนวัตกรรมน้ัน จะมีความสำคัญตอการบริหารงานขององคการอยางย่ิง ดังน้ี  

1) ผูนำตองสามารถแกไขปญหาตางๆ ดวยวิธีการในเชิงสรางสรรคอยางมีกลยุทธ และมียุทวิธีที่ดี ท่ีจะสามารถทำให

ปญหาขององคกรมีแนวทางการแกปญหาท่ีตรงจุด และเกิดความพึงพอใจกับทุกฝาย 

2) ผูนำตองสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนซ่ึงบางปญหาน้ัน อาจจะเปนปญหาท่ีไมสามารถคาดการณวาจะกอใหเกิด

ผลกระทบที่รุนแรง (Black swan events) ไดอยางทันทวงท ี(Waldron et al., (2021) ดวยวิธีการเชิงนวัตกรรมอยางสรางสรรค  

3) ผูนำตองสามารถใชประโยชนจากบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดลอมตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงใน

เชิงเทคโนโลยี เพ่ือสรางนวัตกรรมใหมในการผลิตหรือปรับปรุงการผลิตสินคา และการบริการเพ่ือสรางมูลคาและประโยชนใน

การบริหารจัดการ  

4) ผูนำตองสามารถบริหารจัดการดวยวิธีการทำงานในรูปแบบใหมโดยใชการทำงานเปนทีมในรูปของเครือขายที่

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกลยุทธเชิงนวัตกรรม  

5) ผูนำตองสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการท่ีอาจจะมีความคาดหวังเพ่ิมข้ึน จากการที่ไดเขามาใช

บริการขององคการ 

จะเห็นไดวา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมมีความสำคัญตอการบริหารงานของบุคลากรในองคการ คือชวยกระตุนใหบุคคล

เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน มีจุดเนนหรือเปาหมายรวมกันในการปฏิบัติงาน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีภายในกลุม 

เกิดความไวเน้ือเชื่อใจระหวางกันในการทำงาน สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไปสูวิสัยทัศน

ขององคการ นอกจากน้ี ยังเปนประโยชนตอองคการในการกำหนดทิศทางขององคการอยางมีกลยุทธเชิงนวัตกรรมเพ่ือการ

ไดเปรียบในเชิงของการแขงขันและในเชิงของคุณภาพของผลผลิต การแกไขปญหาตางๆ ดวยวิธีการในเชิงสรางสรรคอยางมีกล

ยุทธ การสรางนวัตกรรมใหมในการผลิตหรือปรับปรุงการผลิตสินคาและการบริการ  การบริหารจัดการดวยวิธีการทำงานใน

รูปแบบของเครือขายและองคการสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการที่มีความคาดหวังเพ่ิมข้ึนจากการใชบริการ

ขององคการ และ สามารถสรางวัฒนธรรมองคการเชิงนวัตกรรมได 

 

องคประกอบของภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม  
องคการนวัตกรรมท่ีย่ังยืนตามแนวคิดของ กาญจนกมล พรมเหลา (2565) จากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ น้ันไดระบุถึง 

นวัตกรรมท่ีย่ังยืนถือเปนความต้ังใจขององคกรในความพยายามสรางการเปลี่ยนแปลงในสินคา บริการ หรือ กระบวนการดำเนิน

ธุรกิจ ใหสามารถสรางผลกระทบที่ดีในระยะยาวตอสังคมและสิ่งแวดลอมได ในขณะเดียวกันยังคงสรางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ใหกับบริษัทไดเชนกัน อยางไรก็ตามการทำนวัตกรรมท่ีย่ังยืนเปนสิ่งที่คอนขางทาทาย เน่ืองจากตองใชเวลา ความมุงม่ัน และความ

พยายามขององคกร เม่ืออางอิงกรอบแนวคิดนวัตกรรมท่ีย่ังยืนของนักวิจัย Richard Adams นวัตกรรมที่ย่ังยืนสามารถแบงออกเปน 

3 ประเภทกวางๆ ไดแก 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Operational Optimization) องคกรสามารถปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานไดโดยไมตองเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจพ้ืนฐาน องคกรสามารถคนหาวิธี “ทำสิ่งเดิม แตทำใหดีข้ึน” และลดผลกระทบดาน

ลบตอสิ่งแวดลอมและสังคม (เชน การใชพลังงานหมุนเวียนหรือการลดบรรจุภัณฑ) ซึ่งสามารถทำไดคอนขางงายโดยการเพ่ิมเกณฑ

พิจารณาดานสิ่งแวดลอมและสังคมเขากับเกณฑคุณภาพหรือแนวทางการสรางผลตอบแทนขององคกร แนวทางประเภทน้ีบางครั้ง

ถูกเรียกวา ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 2) การเปลี่ยนแปลงเชิงองคกร (Organizational Transformation) 
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สำหรับการยกระดับการเปลี่ยนแปลงที่มากข้ึน องคกรสามารถสรางผลิตภัณฑและบริการใหมที่ตอบความตองการของสังคม หรือ

ผลิตภัณฑและบริการที่สรางประโยชนตอสิ่งแวดลอม ข้ันตอนน้ีจะมุงเนนไปที่ “การทำความดีโดยการทำสิ่งใหม” องคกรที่มีการ

ดำเนินงานดวยแนวคิดดังกลาวมักจะมองวา แนวทางความย่ังยืนเปนโอกาสทางธุรกิจ ตัวอยางนวัตกรรมท่ีย่ังยืนที่กลาวถึงขางตน 

เชน เชื้อเพลิงชีวภาพที่ทำจากเศษกาแฟ หรือ Smart Phone ที่ถูกออกแบบมาใหแบงระบบตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ ที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบได ในการดำเนินการตามแนวคิดน้ีองคกรตองเปลี่ยนแนวคิดจากการทำสิ่งเดิมแตทำใหดีข้ึนเปนการทำสิ่งใหมที่

ดีกวาเดิม 3) การสรางระบบ (System Building)  เปนรูปแบบข้ันสูงสุดของการทำนวัตกรรมที่ย่ังยืน ซึ่งรวมถึงการรวมมือกับผูอื่น

ในการสรางผลกระทบที่ดีตอผูคนและโลกใบน้ี องคกรที่มีการดำเนินงานดวยแนวคิดน้ีมองตัวองคกรวาเปนสวนหน่ึงของระบบนิเวศ 

และตระหนักวาความย่ังยืนไมสามารถสรางไดโดยเพียงองคกรเทาน้ัน องคกรจะต้ังเปาในการ “การทำความดี โดยการทำสิ่งใหม

รวมกับผูอื่น” องคกรเหลาน้ีจะขยายขอบเขตออกไป ไมไดเพียงเปนพยายามสรางความย่ังยืนดวยตนเอง แตจะมีการรวมมือกับกลุม

พันธมิตรตางๆ ในระดับอุตสาหกรรมอีกดวย ซึ่งการที่ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนการสรางนวัตกรรมอยางจริงจัง การทำแผนที่

เสนทางนวัตกรรม การสนับสนุนใหบุคลากรสรางนวัตกรรม ซึ่งการที่จะสรางใหเกิดนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคน้ันตองควบคูกับ

ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม ซึ่งองคประกอบท่ีจะทำใหเกิดภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมน้ัน ไดมียังไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงไวอีก ดังน้ี  

Horth (2014) Delanoy & Kasztelnik (2020) กลาววา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก  

1) วิธีการนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการมีภาวะผูนำ (Innovative approach to leadership) คือ การที่ผูนำคิดหาวิธีการใหมๆ             

ที่แตกตางจากเดิมเพ่ือนำไปสูวิธีการบริหารงานแบบใหม และคิดหาวิธีการใหมในการแกไขปญหาหรือพัฒนางานบนพ้ืนฐานของการ

เขาถึงขอมูลหรือการคาดการณในเชิงวิสัยทัศน วิธีการนวัตกรรมตางๆ เหลาน้ีจะนำมาซึ่งการมีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม  

2) ภาวะผูนำสำหรับนวัตกรรม (Leadership for innovation) ผูนำจะตองเรียนรูวิธีการสรางบรรยากาศองคการเพ่ือให

บุคลากรในองคการสามารถประยุกตใชความคิดเชิงนวัตกรรมในการแกไขปญหาและพัฒนาสินคาและการบริการใหมๆ  ภาวะ

ผูนำสำหรับนวัตกรรมจะเปนปจจัยสำคัญในการสรางวัฒนธรรมแหงนวัตกรรม (Culture of innovation) ซึ่งจะชวยใหบุคลากร

มีกระบวนการคิดที่แตกตางและทำงานดวยวิธีการใหมๆ ในการเผชิญสิ่งที่ทาทาย เชน การทำงานทามกลางทรัพยากรที่ขาดแคลน 

หรือการทำงานเพ่ือความอยูรอดในการแขงขัน เปนตน 

ในขณะที่  Hunter and Cushenbery (2011), O’Reilly & Binns (2019) กลาววา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมจะเปน

ความคิดใหมของผลผลิตที่มีศักยภาพที่องคกรจะสามารถนำไปดำเนินการตอไปอีกได ซึ่งผลผลิตที่เกิดจากแนวความคิดใหมๆ น้ัน จะ

ประกอบดวยองคประกอบที่ถือไดวาสำคัญ 2 ประการ คือ การเกิดแนวความคิดใหม (Idea generation) และ การประเมินความคิด

และการนาไปสูการปฏิบัติ (Idea evaluation and implementation) ซึ่งแตละองคประกอบมีรายละเอียดดังน้ี  

1) การเกิดแนวความคิดใหม (Idea generation) การเกิดแนวความคิดใหมของผูนำตามแนวคิดของ Hunter and Cushenbery 

(2011) มีอยู 2 ประเภท ดังน้ี  

1.1) ภาวะผูนำท่ีจะกระตุนใหผูนำแสดงพฤติกรรมในการคิดคนกิจกรรมการพัฒนาโดยใชแนวความคิดใหมๆ 

เปนการสรางความคิดใหม การสรางกลยุทธ และการแกปญหาโดยการใชพฤติกรรมพฤติกรรมภาวะผูนำแบบเปด  (Open 

leadership behaviors) เชน การกระตุนใหบุคลากรคิดคนทดลองสิ่งใหม พฤติกรรมภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมประเภทน้ี เรียกวา 

ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแบบสำรวจ (Exploratory innovation leadership) ซึ่งนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากภาวะผูนำลักษณะน้ีจะ

มีลักษณะเฉพาะ คือ เปนการสรางความคิด กลยุทธใหมๆ เพ่ือใหไดขอคนพบ ซึ่งกรณีเชนน้ีจะมีความเสี่ยงเขามาเก่ียวของ ภาวะ

ผูนำเชิงนวัตกรรมแบบสำรวจจะตองมีการกระตุนทางปญญาใหบุคลากร (Nam & Park, 2019) และในการสรางสรรคนวัตกรรม
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แบบสำรวจ รูปแบบของผูนำท่ีใชเปนหลัก คือ ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) ซึ่งจะมีความเชื่อวา 

นวัตกรรมแบบสำรวจจะบรรลุผลไดน้ันบุคลากรจะตองคิดสรางสรรคเปนรายบุคคล โดยผานแรงจูงใจที่สรางแรงบันดาลใจและ

ความสามารถพิเศษของบุคคล  

1.2) ภาวะผูนำท่ีจะกระตุนใหผูนำแสดงพฤติกรรมโดยการปรับเปลี่ยนและการปรับปรุงความคิดที่มีอยูแลว 

พฤติกรรมภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมประเภทน้ี เรียกวา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแบบเพ่ิมมูลคา (Value added innovation leadership) 

ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมประเภทน้ีจะมีความเสี่ยงนอยกวาเมื่อเทียบกับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแบบสำรวจ ในกรณีเชนน้ี ภาวะผูนำ

ที่เหมาะสมที่สุดกับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแบบเพ่ิมมูลคาคือการใชภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ทั้งน้ี 

Edelbroek, Peters & Blomme (2019), Akkaya (2020) และ Kozioł-Nadolna (2020) กลาววา เน่ืองจากวาภาวะผูนำแบบ

แลกเปลี่ยนจะไมใชพฤติกรรมภาวะผูนำแบบเปด (Open leadership behaviors) เชน การกระตุนใหบุคลากรคิดคนทดลองสิ่งใหม 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูง แตจะใชพฤติกรรมภาวะผูนำแบบปด (Closed leadership behaviors) ที่มักจะใชรางวัลเปนการตอบแทนเมื่อ

มีผลงาน รวมท้ังภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยนจะลดความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนจากการบริหารไดมากกวาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแบบ

สำรวจ แตในขณะเดียวกัน หากผูนำตองการที่จะมีแนวความคิดใหมในการปรับรูปแบบการดำเนินงานที่มีอยูแลวเพ่ือใหเกิดผลการ

ปฏิบัติที่มีคุณคามากข้ึนกวาเดิมน้ัน องคกรอาจจะตองปรับมาใชภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership style) 

เน่ืองจากเปนผลผลิตที่อยูในรูปแบบใหม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากข้ึนจากเดิม ดังน้ัน ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแบบเพ่ิมมูลคาอาจ

ตองใชภาวะผูนำหลายรูปแบบใหมีความยืดหยุน เหมาะสมกับสถานการณและความจำเปนที่เกิดข้ึนในข้ันการเกิดแนวความคิด

ใหมน้ี สิ่งท่ีสำคัญ คือ ผูนำจะตองสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่จะนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมสำหรับบุคลากรในองคการ 

ซึ่งนอกจาก ผูนำจะมีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแลว ยังจะตองกระตุนใหบุคลากรในองคการแสดงความคิดใหมในการสรางสรรค

นวัตกรรมใหเกิดข้ึนดวย 

2) การประเมินความคิดและการนำไปสูการปฏิบัติ (Idea evaluation and implementation) ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม

ไมวาจะเปน ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแบบสำรวจหรือภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแบบเพ่ิมมูลคา จะตองมีการประเมินความคิดเชิง

นวัตกรรมกอนวา ความคิดเชิงนวัตกรรมน้ันสามารถนำไปสูกระบวนการที่จะสามารถปฏิบัติไดหรือไม สิ่งหน่ึงที่สำคัญอยางย่ิงใน

การนำความคิดเชิงนวัตกรรมไปสูการปฏิบัติ คือ ผูนำจะตองใชภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยนใหมากข้ึน เน่ืองจากเปนรูปแบบภาวะ

ผูนำท่ีจำเปนตองทำความกระจางกับนวัตกรรมที่ตองการใหเกิดข้ึนกับทีมบุคลากร รวมทั้งตองการมีอภิปรายถึงความคิดในเชิง

นวัตกรรม การประเมินและการพิจารณาถึงขอมูลที่เปนประโยชนที่จำเปนตองใชในกระบวนการ ซึ่งผูนำจำเปนตองใชพฤติกรรม

ภาวะผูนำแบบปด (Closed leadership behaviors) มีการกำกับควบคุม รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการนำ

นวัตกรรมไปใชอยางใกลชิดเพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ตองการ  

จะเห็นไดวา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมจะประกอบไปดวยสวนที่สำคัญ ไดแก วิธีการนวัตกรรมที่กอใหเกิดการมีภาวะผูนำ 

และภาวะผูนำสาหรับนวัตกรรม หรืออีกมมุมองหน่ึง ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมจะประกอบดวย องคประกอบการเกิดแนวความคิด

ทั้งแบบสำรวจและแบบเพ่ิมมูลคาอันจะนำไปสูวิธีการนวัตกรรมในการบริหารงาน การแกไขปญหาหรือพัฒนางานแบบใหม และ 

องคประกอบการประเมินความคิดเชิงนวัตกรรมและการนาไปสูการปฏิบัติ การกำกับ ควบคุม รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงใน

กระบวนการนำนวัตกรรมไปใชอยางใกลชิดเพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ตองการได 
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ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมสูความสำเร็จ 
ผูบริหารในปจจุบันจำเปนตองมีภาวะผูนำสูงควบคูไปกับการบริหารงานขององคการและบุคคลในองคการอยางมี

ประสิทธิภาพเพราะตางมีความสำคัญและความจำเปนตอองคการ โดยเฉพาะการบริหารองคการภายใตภาวะสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลาทำใหเกิดความตองการผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม

ที่จะสามารถนำพาองคการสูความสำเร็จ (Kozioł-Nadolna, 2020) การที่ผูบริหารจะมีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมไดน้ัน จะตองมี

องคประกอบสำคัญหลายสวน มีกิจกรรมที่หลากหลายการกระทำหรือพฤติกรรมของผูนำท่ีจะสะทอนถึงผลลัพธที่เปนนวัตกรรม

ใหมๆ นักวิชาการไดมีความพยายามศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมแลวพบวา ที่มาของภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม

เกิดจากการผสมผสานทฤษฎีภาวะผูนำหลายทฤษฎีทั้ง House (1971), Northouse, (2007), Valle et al., (2019), Avolio, 

Bass, & Jung, (1999),  Berson & Avolio, (2004) ในที่น้ี ขอนำเสนอฐานรากของภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมท่ีสำคัญ  และวิถี

แหงภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมอันจะนำองคกรไปสูความสำเร็จได ดังน้ี 

1) ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย (Path-goal theory) ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย เปนทฤษฎีเชิงสถานการณที่พัฒนาโดย House 

(1971) ซึ่งมีความเชื่อวา ผูนำสามารถสรางแรงจูงใจในการทำงานแกผูตามได โดยเพ่ิมจำนวนและชนิดของรางวัลผลตอบแทนท่ีไดรับ

จากการทำงานน้ัน ผูนำยังสามารถสรางแรงจูงใจดวยการทำใหเสนทาง (Path) ที่จะไปสูเปาหมาย (Goal) ชัดเจนข้ึน และงายพอที่ผู

ปฏิบัติจะสามารถทำสำเร็จ ซึ่งผูนำแสดงพฤติกรรมดวยการชวยเหลือแนะนำสอนงานและนำทางหรือเปนพ่ีเลี้ยงคอยดูแล นอกจากน้ี

ผูนำยังชวยสรางแรงจูงใจไดดวยการชวยแกไขอุปสรรคที่จะนำไปสูเปาหมาย รวมทั้งสามารถชวยในการทำใหตัวงานเองมีความ

นาสนใจ และทำใหผูตามเกิดความพึงพอใจตองานท่ีทำ House (1971), Fabac, Kokot & Bubalo (2022) ยังไดกลาวอีกวาบทบาท

หลักของผูนำคือการจูงใจผูตาม การเพ่ิมหรือทำใหผลประโยชนของทีมงาน/ผูตาม มีความชัดเจน หรือพยายามทาใหเปาหมายของ

ทีมงานบรรลุผล และบทบาทอีกประการหน่ึง คือ ทำใหเสนทางท่ีจะพาสูเปาหมายของทีมงานมีความชัดเจน  

2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนำกับสมาชิก (Leader-member exchange theory: LMX) ทฤษฎีน้ีจะใหความสำคัญ

กับการมีปฏิสัมพันธระหวางผูนำกับผูตาม (Northouse, 2007, Valle et al., 2019) กลาวคือ ใหความสนใจกับการมีปฏิสัมพันธ

ภายในสังคมหรือภายในกลุมเดียวกัน ซึ่งต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความเชื่อใจ (Trust) คือ เมื่อฝายหน่ึงไดใหความชวยเหลือกับอีกฝายหน่ึง 

ฝายที่ใหความชวยเหลือไป จะมีความเชื่อใจวาฝายรับจะตอบแทนกลับ ซึ่งเปนไปตามบรรทัดฐานของการตอบแทนซ่ึงกันและกัน 

(Norm of reciprocity) คือเมื่อไดรับสิ่งของหรือผลประโยชนใดๆจากบุคคลอื่นแลวจะใหผลตอบแทนกลับตามความเหมาะสม 

(Autio & Thomas (2020). ซึ่งทฤษฎีน้ีจะเนนปฏิสัมพันธการแลกเปลี่ยนระหวางผูนำกับสมาชิก หรือ ที่เรียกวาการแลกเปลี่ยนรายคู 

(Dyadic exchange) ซึ่งเกิดจากการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 2 ฝาย ที่สามารถเกิดข้ึนภายในกลุม (Group-level effect) 

โดยมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อใจและความไววางใจ เมื่อฝายใดฝายหน่ึง เอาใจใส ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการทำงานของ

อีกฝายหน่ึง ฝายที่ไดรับก็จะมีการตอบแทนพฤติกรรมดังกลาวดวยการใหความเปนมิตรและใหความชวยเหลือสนับสนุนเปนการ

ตอบแทน ความเคารพนับถือ สิ่งเหลาน้ีซึ่งถือวาเปนการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลที่นามาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

3. ทฤษฎีภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยนมีฐานคิดมาจากการ

แลกเปลี่ยนระหวางผูนำกับผูตาม (Avolio, Bass, & Jung, 1999) ภายใตมุมมองน้ี ผูนำจะสนับสนุนการปฎิบัติงานใหแกผูตาม

โดยผานการจัดหารางวัล เพ่ือเปนการจูงใจผูตามใหผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ (Kadam, 2020) นอกจากน้ี Kadam (2020) ยังได

กลาววา ภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยนเปนกระบวนการที่ผูนำใหรางวัลหรือลงโทษผูตามทั้งน้ีข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม 

ผูนำใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานและสามารถชวยใหผูตามน้ันบรรลุเปาหมาย 
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โดยจะระบุบทบาทและขอกำหนดงานท่ีชัดเจน ทำใหผูตามมีความเช่ือมั่นที่จะปฏิบัติงานและเห็นคุณคาของผลลัพธและจะตองรู

ถึงสิ่งที่ผูตามจะตองปฏิบัติเพ่ือใหไดผลลัพธที่ตองการ  มีการจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสำเร็จตาม

เปาหมาย 

4. ทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมีฐานแนวคิดใน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลโดยผูนำท่ีมีภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงซึ่งจะสามารถจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหผูตาม

ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามที่มุงหวังได (Berson & Avolio, 2004) นอกจากน้ี Madrid, Niven & Vasquez (2019) 

กลาววา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ผูนำมีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม  โดยพยายามเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามใหไปสูระดับที่สูงข้ึน ทำใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุมและ

ขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตามใหมองเห็นประโยชนของกลุม องคการหรือสังคม 

 

บทสรุป 
 ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมเกิดจากการผสมผสานคุณลักษณะของพฤติกรรมของผูนำในทฤษฎีภาวะผูนำหลายทฤษฎี             

ซึ่งทฤษฎีที่สำคัญๆ ปรากฎใหเห็นในทฤษฎีเสนทาง -เปาหมาย (Path-goal theory) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนผูนำสมาชิก 

(Leader-member exchange theory) ทฤษฎีภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) และทฤษฎีภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ที่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมที่กอใหเกิดภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมไดหรือ

แมแตทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ภาวะผูนำแบบบารมี (Charismatic leadership) ภาวะผูนำที่พรอมจะปรับตัว (Adaptive leadership) 

หรือ ภาวะผูนำแบบยุทธวิธี (Tactical leadership) ฯลฯ ที่เปนคุณลักษณะที่ผูนำสามารถใชภาวะผูนำเหลาน้ันในการสรางสรรค

นวัตกรรมได แตถึงกระน้ัน คุณลักษณะของภาวะผูนำตามทฤษฎีดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะสามารถปฎิบัติงานทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีและโลกาภิวัตนที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วใหบรรลุผลสาเร็จที่เปนเลิศขององคการได ดังน้ัน ผูนำเชิง

นวัตกรรมจำเปนตองสะทอนใหเห็นถึงวิถีแหงภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมทั้งความสามารถในการบริหารงานทามกลางวัฒนธรรม

องคการท่ีเนนการสราง นวัตกรรมและกระบวนการเชิงกลยุทธในการนาองคการเพ่ือการสรางสรรคงานนวัตกรรมสูผลผลิตของ

องคการที่เปนเลิศ 
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บทคัดยอ 

 การรับรูความเสี่ยงที่ทำใหตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากในปจจุบันประชาชนไดประสบปญหาการระบาด
ของแกงคอลเซ็นเตอรที่โทรศัพทมาหลอกลอใหประชาชนตกเปนเหยื ่อทำใหสูญเสียเงินเปนจำนวนมาก ถึงแมจะมีการ
ประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสารใหปองกัน ระมัดระวังรูปแบบการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร แตก็ไมไดทำใหจำนวนผูที่
ตกเปนเหย่ือลดลง แกงคอลเซ็นเตอรถือเปนแกงอาชญากรรมระดับประเทศ เปนภัยคุกคามระดับประเทศ เจาหนาท่ีตำรวจหรือ 

ผูที่มีสวนเกี่ยวของตองมีมาตรการในการปองกันแกงคอลเซ็นเตอรอยางเรงดวน เพื่อใหประชาชนไดรับวิธีการปองกันการรบัรู
ความเสี่ยงในการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ ของแกงคอลเซ็นเตอรไดถูกวิธี 
 

คำสำคัญ : การรับรูความเส่ียง การตกเปนเหยื่อ แกงคอลเซ็นเตอร 
 

ABSTRACT 

This article is intended to present the idea and content about the risk perception of 
victimization from the call center gangs. At the present, people are experiencing the outbreak of 
call center gangs that use phone call to deceive people to be a victim causing losing a lot of 
money. Even though there is publicity dissemination of the information to prevent and be aware 
of the scam schemes of the call center gangs, it did not reduce the number of victims. The call 
center gangs are national crime gangs, are a national threat. The police officers or those who get 
involved have to have urgent measure to prevent the call center gangs. So that the people get 
protection how to recognize correctly the risk perception of falling victim to various types of 
crime by call center gangs.

Keywords : Risk Perception, Victimization, Call Center Gangs
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บทนำ 
  การแพรระบาดของแกงคอลเซ็นเตอรในปจจุบันมีจำนวนมาก ซึ่งประชาชนที่ตกเปนเหยื่อของแกงคอลเซ็นเตอรตอง
สูญเสียทรัพยสิน สูญเสียเงินเปนจำนวนมาก รูปแบบการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรจะมาในรูปแบบใหม ๆ  เสมอ เพื่อให
เหย่ือไดหลงเชื่อโอนเงินใหกับแกงคอลเซ็นเตอร กวาเหย่ือที่โดนหลอกจะรูตัวก็ตองสูญเสียเงินในบัญชีไปหมดแลว ซึ่งเปนการยาก
ที่จะนำเงินที่โอนไปกลับคืนมา การรับรูความเสี่ยงที่ทำใหตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรเปนข้ันตอนเบื้องตนที่ประชาชนทุก
คนสามารถทำได โดยเริ่มจากการต้ังสติ การติดตามขาวสาร การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนถาเราตกอยูในสถานการณ
การหลอกลวง ความโลภหรือความกลัวอาจเปนผลที่ทำใหแกงคอลเซ็นเตอรกระทำการหลอกลวงเราไดงายข้ึน (The University 

of Exeter School of Psychology, 2009) ผูที่ไมตกเปนเหย่ือมักจะละท้ิงโดยไมอานขอความการหลอกลวงเลย รวมทั้งคนบาง
กลุมสามารถเรียนรู รับรู และตอตานการหลอกลวงได ดวยการรณรงคใหความรูสาธารณะ ติดประกาศปายขอความหรือโฆษณา
ออนไลนที่สามารถพบเห็นไดทั่วไป เปนการชวยใหผูที่ตกเปนเหยื่อหรือกำลังจะตกเปนเหยื ่อ รับรูตอการหลอกลวงแมมอง
ขอความเพียงผาน ๆ ดังนั้น ความพยายามในการปองกันการหลอกลวงสวนใหญตางมุงเนนไปที่ความพยายามในการใหความรู
แกผูทีอ่าจตกเปนเหย่ือ การแจงเตือนการหลอกลวงหรือสัญญาณแจงเตือนภัย เปนตน 

 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรูความเส่ียง 
  การรับรูความเสี่ยง หมายถึง การรับรูถึงความเปนไปไดที่อาจจะเกิดการสูญเสียจากการตัดสินใจกระทำบางสิ่งบางอยาง 
(Dinev & Hart, 2006) ความกังวลที่จะเกิดความสูญเสียจากการใชงานระบบออนไลน ซึ่งเกิดจากการที่ผูบริโภคไมสามารถ
จัดการความเปนสวนตัวได (Turban, Strauss & Lai, 2012) การรับรูถึงความเปนไปไดที่จะเกิดความไมแนนอน ซึ่งการรับรู
ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมออนไลนมีการพิจารณาความเสี่ยงท้ังในดานการเงิน ความปลอดภัยในการใชงานและขอมูลสวนตัว 
ซึ่งสามารถเกิดความเสี่ยงขึ ้นไดในสถานการณตาง ๆ และจะมีผลกระทบตามมาจากการรับรูความเสี ่ยงนั ้น  (Crawford & 

Benedetto, 2014) การรับรูความเสี่ยงเปนการรับรูถึงสิ่งเราจากภายนอกเขามากระตุนใหผูใชบริการ หรือผูที่กำลังตกเปนเหย่ือ
เกิดการรับรูเก่ียวกับบริการที่อาจเกิดความไมแนนอนของการกระทำบางอยางที่จะเกิดข้ึน ทำใหเกิดความรูสึกทางดานลบและ
ตอบสนองตอบริการในดานลบ อาจถึงข้ันเลิกใชบริการเหลาน้ัน (วุฒิชัย สุชรจิต และณรงค กุลนิเทศ, 2563) จากการศึกษาของ 
Maciejewski (2011) ไดแบงการรับรูความเสี่ยงออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Security Risk) เชน 

ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน 2) ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ (Performance Risk) 

เชน การทำงานของระบบไมถูกตองทำใหการทำธุรกรรมไมสมบูรณ 3) ความเสี่ยงทางดานการเงิน ( Financial Risk) เชน การ
สูญเสียเงินจากการหลอกลวงหรือโจรกรรมผานการใชงานระบบ 4) ความเสี่ยงทางดานสังคม (Social Risk) เชน ผลเสียตอ
สถานะทางสังคม ชื่อเสียง ภาพลักษณเมื่อเกิดความเสียหายจากการใชระบบ 5) ความเสี่ยงทางดานจิตใจ (Psychological Risk) 

เชน การเกิดสภาวะเครียดทางดานจิตใจหากเกิดเหตุผิดพลาดหรือการโจรกรรมจากการใชงานระบบ 6) ความเสี่ยงดานเวลา 
(Time Risk) เชน ผูใชบริการตองใชเวลานานในการติดตามขอมูลหรือคดีเก่ียวกับการถูกโจรกรรมขอมูล 

 การประเมินความเสี่ยงของผูใชบริการนั้นเปนขั้นตอนที่ซับซอน ซึ่งพฤติกรรมที่ใชประเมินความเสี่ยงสามารถแบงได
ออกเปน 4 ลักษณะ คือ 1) หลีกเลี่ยงโดยไมนำความเสี่ยงไปพิจารณาเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอ่ืน ตลอดจนประโยชนที่จะไดรับ 

ซึ่งการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้จะขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางสังคม เชน เจตคติ ความเชื่อตาง ๆ  2) การกำหนดมาตรฐานความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได โดยคาดคะเนจากความเปนจริงวาทุกการกระทำนั้นยอมมีความเสี่ยง แลวนำมาเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เปน
มาตรฐานวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม 3) ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเผชิญความ
เสี่ยงน้ัน ๆ 4) ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะไดรับ (จิรภา รุงเรืองศักด์ิ, 2557) 
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กฎหมายและมาตรการการปองกันแกงคอลเซ็นเตอร 
  การกระทำผิดของแกงคอลเซ็นเตอรยังมีความเกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปองกันอาชญากรรม 

กลาวคือ การปองกันอาชญากรรมหรือการกระทำผิดของแกงคอลเซ็นเตอรประกอบดวยแนวทางที่สำคัญโดยการพิจารณาจาก
สาเหตุในการเกิดอาชญากรรมเปนสำคัญ ซึ่งอาชญากรรมเกิดข้ึนจากมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิดหรือการเปดชองโอกาสในการ
กระทำผิดใหกับอาชญากร การปองกันอาชญากรรมจึงประกอบดวยการตัดมูลเหตุจูงใจของผูกระทำผิดซึ่งเปนการปองกันอาชญากรรม
ไมใหเกิดผูกระทำผิดข้ึน และในขณะเดียวกันก็มีการปองกันบุคคลทั่วไปไมใหตกเปนเหย่ืออาชญากรรมโดยการตัดชองโอกาสใน
การกระทำผิดของอาชญากร การบังคับใชกฎหมายมีความสอดคลองกับทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement Theory) 

ที่กลาวถึง แนวทางการปองกันอาชญากรรมโดยการบังคับใชกฎหมายเกิดข้ึนตามความเชื่อของสำนักด้ังเดิม (Classical School) 

ที่มีความเชื่อวา อาชญากรรมเกิดข้ึนเน่ืองจากมนุษยมีเจตจํานงอิสระ (Free Will) ติดตัวมาต้ังแตกำเนิด มนุษยมักจะทำในสิ่งที่
เกิดประโยชนกับตัวเองมากกวาโทษท่ีไดรับ หากเห็นวาการกระทำใดมีโทษมากกวาประโยชนที่ไดรับมนุษยก็จะเลี่ยงไมกระทำใน
สิ่งดังกลาว และการที่เกิดอาชญากรรรมขึ้นเนื่องจากมนุษยพิจารณาแลววาการประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชนมากกวา          
โทษที่จะไดรับตอไป ไมเกรงกลัวตอกฎหมายหรือบทลงโทษ รวมทั้งบทลงโทษท่ีไดรับไมมีความรุนแรงจึงไมมีความเกรงกลัว 
(สุมนทิพย จิตสวาง, ปยะพร ตันณีกุล และนัทธี จิตสวาง, 2563) ดานกฎหมายมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 โดยกำหนดรูปแบบและลักษณะการกระทำผิดในการ
ลอลวงผูเสียหายดวยวิธีโทรศัพทหรือวิธีการที ่มีลักษณะคลาย ๆ กันเปนความผิดรายแรง ตลอดจนแกไขเพิ ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญาในสวนของความผิดฐานฉอโกง การฉอโกงโดยแสดงเปนผูอื่นหรือการฉอโกงประชาชน ใหมีความผิดฐานฉอโกงใน
รูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอร โดยเปนความผิดที่มีระวางโทษที่สูงใหเหมาะสมกับลักษณะการกระทำความผิด (ธนภัทร ทองสอน, 

2564) ทั้งนี้ การกระทำดังกลาว ในเบื้องตนจะเปนความผิดในเรื่องการฉอโกงประชาชนโดยแสดงตนเปนคนอื่น ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 342 วรรคสอง ที่มีอัตราโทษจำคุกต้ังแต 6 เดือน ถึง 7 ป และปรับต้ังแต 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท) 

หรือ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) ยังไมเพียงเทานั ้น การกระทำความผิดในเรื่องนี ้ซึ ่งเปนความผิดฐานฉอโกงตาม
ประมวลกฎหมายอาญาอันเปนปกติธุระ ก็เปนความผิดมูลฐานของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ซึ่งผูที่โอน รับโอน เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือรับไวดวยประการใด ๆ ซึ่งเงินอันเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการกระทำความผิด หรือ
สมคบกันกระทำการดังกลาว ก็จะมีความผิดฐานฟอกเงิน หรือสมคบฟอกเงินดวย และมีอัตราโทษสูง กลาวคือ จำคุกต้ังแต 1-10 ป 

หรือปรับตั้งแต 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ถึง 200,000 บาท (สองแสนบาท) และถูกยึดทรัพยสินอีกดวย จะเห็นไดวาการ
กระทำผิดในเรื่องน้ี ผิดตอกฎหมายหลายฉบับและมีโทษสูง รวมถึงตองถูกยึดทรัพยดวย (ไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ, 2564)  

 การปองกันการตกเปนเหยื่อของแกงคอลเซ็นเตอร (ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป.) 1) มีสติรูเทาทัน 

ขออางท่ีมิจฉาชีพใชหลอกเหยื่อมักเปนเรื่องที่ทำใหเหย่ือตกใจกลัว หรือต่ืนเตนดีใจ และอางวาเปนเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ 
หรือสถาบันการเงิน เพื่อสรางความนาเชื่อถือและความเกรงกลัว ในบางครั้งอาจจะมีระบบโทรศัพทอัตโนมัติเพื่อใหดูเปนการ
ติดตอจากองคกรขนาดใหญ 2) ปองกัน ในอนาคตมิจฉาชีพอาจหาวิธีการใหม ๆ ดังน้ัน เราควรศึกษาวิธีปองกันไมใหตกเปนเหย่ือ 

(1) ขอมูลจริงหรือไม เมื่อมิจฉาชีพโทรมา ขอใหเราตรึกตรองวาขอมูลที่ไดรับเหลาน้ันมีมูลความจริงหรือไม เชน คุณมีบัญชี/บัตร
เครดิตธนาคาร หรือไดมีการทำธุรกรรมตามที่ถูกกลาวอางหรือไม (2) ไมทำรายการ/โอนเงิน มิจฉาชีพจะหลอกใหเหย่ือโอนเงินผานตู 

ATM หรือตูฝากเงินอัตโนมัติโดยมักใหเลือกเมนูภาษาอังกฤษ มิจฉาชีพจะถือสายพรอมกับบอกข้ันตอนการโอนจนกวาเหย่ือจะ
โอนเงินสำเร็จ (3) ไมใหขอมูล ไมบอกขอมูลสวนตัวและขอมูลทางการเงิน รวมถึงรหัสตาง ๆ ในทุก ๆ ชองทาง (4) ตรวจสอบขอมูล 
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ใหขอหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ และวางสายเพ่ือติดตอสอบถามไปยังหนวยงานหรือสถาบันการเงินที่ถูกอางถึง (5) เผื่อแผคน
รอบขาง นอกจากเราจะตองระวังภัยที่เกิดขึ้นกับตนเองแลว เราควรใหความรูเรื่องกลโกงมิจฉาชีพกับคนรอบตัว เชน ผูสูงอายุ  

ในครอบครัว หรือคนที่มีแนวโนมจะถูกหลอกลวงไดงาย เปนตน 3) พลาดแลวทำอยางไร (1) รวบรวมขอมูล หลักฐาน และ
เอกสารที่เกี่ยวของติดตอสถาบันการเงินเพ่ือระงับการโอนเงินดังกลาว รวมถึงแจงความกับเจาหนาท่ีตำรวจ ลงบันทึกประจำวัน
ไวเปนหลักฐาน (2) แจงเบาะแสกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

 

แกงคอลเซ็นเตอร  
 แกงคอลเซ็นเตอร (Call Center Gang) หมายถึง กลุมมิจฉาชีพผูไมประสงคดี หรือกลุมขบวนการหลอกโอนเงินขามชาติ 

ที่โทรศัพทมาหลอกลวงใหเหยื่อทำธุรกรรมทางการเงินออนไลนผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส (ฐิติมา อินกล่ำ, 2558) การกระทำของ
บรรดาแกงคอลเซ็นเตอรถือวาเปนภัยคุกคามและเปนอาชญากรรมระดับชาติ คำวาแกงคอลเซ็นเตอร หรือที่เรียกอีกอยางวาคดี
คอลเซ็นเตอรนั้น มิไดเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย แตมีที่มาจากประเทศไตหวัน โดยในตอนแรกไมไดใชคำวาคอลเซ็นเตอร  
แตใชคำวา เอทีเอ็มเกมส (ATM Game) เปนการสรางกลโกงตอประชาชนโดยการแอบอางแสดงตนเปนผูอื่น แลวหลอกลวงให
เหย่ือเชื่อทางโทรศัพทเพ่ือใหเหย่ือไปท่ีตู ATM และใหทำการโอนเงินแกคนราย โดยมีรูปแบบท่ีใชในการหลอกลวงผูเสียหายหรือ
เหยื่อใน 2 ลักษณะ คือ หลอกลวงดวยความโลภและหลอกลวงดวยความกลัว ดังน้ี การหลอกลวงดวยความโลภ เชน การ
หลอกลวงผูเสียหายวาไดรับคืนภาษี VAT ถูกรางวัล ไดรับเช็คคืนภาษี ฯลฯ โดยอางวาตองจายคาบริการเบื้องตนเปนคาบริการ
และคาธรรมเนียมตาง ๆ เมื่อผูเสียหายหลงเชื่อเพราะความโลภอยากไดเงินหรือทรัพยสิน ก็จะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของ
คนรายที่ไดเตรียมเปดรองรับไว (ธนภัทร ทองสอน, 2564) 

 

รูปแบบตาง ๆ ในการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร 
  แกงคอลเซ็นเตอรเปนกลุมมิจฉาชีพที่มีรูปแบบการทำงานเปนขบวนการ มีการแบงหนาที่ชัดเจนโดยการใชชองทาง
ความต่ืนกลัว ความโลภ และการสรางความสัมพันธอันดีกับเหย่ือหรือผูเสียหาย เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไตหวัน ในครั้งแรกน้ัน
ไมไดใชคำวาคอลเซ็นเตอร แตใชคำวา เอทีเอ็มเกม (ATM Game) เนื่องจากเปนการสรางกลโกงโดยการแอบอางแสดงตนเปน
ผูอื่น เพ่ือหลอกลวงใหเหยื่อหลงเช่ือทางโทรศัพทแลวใหเหยื่อไปที่ตูเอทีเอ็มและใหทำการโอนเงินแกคนราย โดยมีรูปแบบที่ใชใน
การหลอกลวงผูเสียหายหรือเหยื่อใน 2 ลักษณะ คือ การหลอกลวงดวยความโลภ เชน การหลอกลวงผูเสียหายวาไดรับคืนภาษี 
ไดรับเงินจากการถูกรางวัล หรือไดรับเช็คคืนภาษี โดยอางวาตองจายคาบริการเบื้องตนเพ่ือเปนคาบริการและคาธรรมเนียมตาง ๆ 

เมื่อผูเสียหายหลงเชื่อเพราะความโลภอยากไดเงินหรือทรัพยสิน ก็จะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของคนรายท่ีไดเตรียมเปดรองรับไว 
อีกรูปแบบ คือ การหลอกลวงดวยความกลัว โดยหลอกลวงผูเสียหายวาเปนหนี้คาโทรศัพท หนี้บัตรธนาคาร มีบัญชีธนาคาร
พัวพันกับยาเสพติด บัญชีธนาคารจะตองถูกอายัดและถูกตรวจสอบโดยสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เม่ือ
ผูเสียหายหลงเชื่อจะทำธุรกรรมทางการเงินตามที่กลุมคนรายแจง ซึ่งในปจจุบันสวนใหญลักษณะการหลอกลวงจะใชวิธีทำให
ผูเสียหายเกิดความกลัว (อาริยา สุขโต, 2565) การกระทำความผิดโดยการหลอกลวงทางโทรศัพทจะมีลักษณะเปนอาชญากรรม
ขามชาติอยางหนึ่ง โดยการหลอกลวงคนไทยหรือจางคนไทยเปนพนักงานประจำศูนยโทรศัพทนอกประเทศ เพื ่อทำการ
หลอกลวงผูเสียหายที่เปนคนไทยหรืออยูในประเทศไทย และมีผูกระทำหนาที่ถอนเงินสดจากตูถอนเงินอัต โนมัติหรือที่เรียกวา  
“มาถอนเงิน” เพ่ือถอนเงินสดในประเทศไทย ประเทศไตหวัน ประเทศมาเลเซีย หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน โดยกลุมองคกร
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อาชญากรรมจะแบงออกไดเปน 4 หนาที่ ดังนี้ 1) กลุมคอลเซ็นเตอร คือ การตั้งศูนยโทรศัพทหรือ Call Center ในตางประเทศเพ่ือ
สะดวกในการควบคุมพนักงานผูทำหนาท่ีพูดหรือหลอกลวงเหย่ือไมใหหลบหนี หรือไมใหความลับรั่วไหล มีการฝกหลักการทาง
จิตวิทยาในการพูดโนมนาวและหลอกลวง 2) กลุมมาถอนเงิน คือ กลุมบุคคลที่เปนชาวไตหวัน จีน มาเลเซีย หรือชาวไทยท่ีราบ
สูงท่ีสามารถพูดภาษาจีนได ทำหนาท่ีใชบัตรของเหย่ือในการถอนเงินสดจากตูถอนเงินสดอัตโนมัติ เมื่อไดรับคำสั่งจากผูควบคุม
วามีเงินเขาบัญชีธนาคารแลว 3) กลุมจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส คือ ผูทำหนาที่ในการรวบรวมบัญชีและบตัร
เอทีเอ็ม เพื่อสงใหกับกลุมมาถอนเงินและแจงรายละเอียดตาง ๆ ใหกับผูควบคุมมาถอนเงินและศูนยโทรศัพท โดยการจาง
ประชาชนทั่วไปใหเปดบัญชีธนาคารประเภทสะสมทรัพย พรอมขอใชบัตรเอทีเอ็ม 4) กลุมจัดการทางการเงิน คือ ผูทำหนาที่ใน
การรวบรวมเงินสดจากมาถอนเงินที่ทำการถอนเงินสดจากตูถอนเงินอัตโนมัติที่ทำการหลอกลวงมาได สงเงินใหกับเจาของหรือ
ระดับหัวหนาตอไป จากการรวบรวมสถิติการใหขอมูลและคำปรึกษาแกผูบริโภค โดยศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน (ศคง.) 
พบวารูปแบบของการใชกลอุบายอยูตลอด เชน 1) บัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือเปนหนี้บัตรเครดิต 2) บัญชีเงินฝากเกี่ยวของกับ
ขบวนการคายาเสพติดหรือการฟอกเงิน 3) เงินคืนภาษี 4) ไดรับรางวัลจากการจับสลากหรือเสี่ยงโชค 5) ขอมูลสวนตัวหาย  

6) โอนเงินผิด 7) พัสดุติดดานศุลกากร 8) หลอกซ้ำหลอกซอน และ 9) มีหมายเรียก (จักรพงษ กังวานโสภณ, 2565) 

  

บทสรุป 

  การรับรูความเสี่ยงที่ทำใหตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร คือ การรับรูความเปนไปไดที่อาจจะเกิดการสูญเสียจาก
การทำธุรกรรมทางการเงินบนมือถือผานระบบออนไลน การรับรูความเสี่ยงแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย (Security Risk) 2) ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ (Performance Risk) 3) ความเสี่ยงทางดานการเงิน (Financial 

Risk) 4) ความเสี่ยงทางดานสังคม (Social Risk) 5) ความเสี่ยงทางดานจิตใจ (Psychological Risk) 6) ความเสี่ยงดานเวลา (Time 

Risk) ปจจุบันแกงคอลเซ็นเตอรจะมาในรูปแบบการสุมโทรศัพทหาเหยื่อ ถาเหยื่อคนไหนขาดสติ มีความตระหนกตกใจ ก็จะ
หลงเชื่อกับการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งวิธีการ คือ หลอกเหยื่อวาบัญชีทางการเงินของเหยื่อเปนบัญชีที่ผิดกฎหมาย 

พูดจาหวานลอมหลอกใหเหย่ือโอนเงินมาตรวจสอบ โดยจะมีการสรางตัวละคร เชน การแสดงเปนตำรวจยศตาง ๆ เพ่ือใหเหย่ือเกิด
ความมั่นใจที่จะโอนเงินมาตรวจสอบ เม่ือเหย่ือหลงกลทำการโอนเงินไปยังปลายทางของแกงคอลเซ็นเตอร เหย่ือก็จะสูญเงินแบบ
ไมไดกลับคืนมา กวาที่เหย่ือจะรูตัววาโดนหลอกเงินในบัญชีก็ไมเหลือแลว ปญหาที่เกิดข้ึนน้ีมีใหเห็นอยูทุกวันตามการเสนอขาวหรือ
ในระบบออนไลน ผูมีสวนเก่ียวของหรือตำรวจก็ยังไมมีวิธีการที่ยับย้ังการหลอกลวงน้ี เพราะเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
เปนเหตุการณระหวางแกงคอลเซ็นเตอรกับเหยื่อ กฎหมายที่เปนบทลงโทษสวนมากจะลงโทษปลายเหตุ คือ การลงโทษของผูที่รับ
เปดบัญชีมา แตการจะจับกุมหรือลงโทษผูที่เปนตนเหตุไดยากมาก เพราะสวนมากผูที่กอเหตุจะอยูตางประเทศ  

 ดังน้ัน ควรมีการเพ่ิมอัตราโทษในการดำเนินคดีของแกงคอลเซ็นเตอร มีการประสานงานระหวางประเทศกับประเทศ
ปลายทางที่แกงคอลเซ็นเตอรทำงานเพื่อทำการจับกุม และไมใชแคการดำเนินคดีทางกฎหมาย แตผูที่มีสวนเกี่ยวของตองมี
มาตรการหรือระบบที่สามารถชวยเหลือเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอรใหทันทวงทใีนการโอนเงิน ธนาคารตองมีระบบการแจงเตือนเม่ือ
ลูกคามีการโอนเงินจนผิดสังเกต ตองรีบโทรแจงลูกคา หรือตรวจสอบบัญชีปลายทาง ซึ่งเมื่อเห็นวาผิดปกติตองรีบแจงใหลูกคา
ทราบ เพ่ือแกปญหาการหลอกลวงไมใหลูกคาตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรได  
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บทคัดยอ 
 บทความน้ี เปนการศึกษาถึงนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจสตารทอัพสูความย่ังยืน โดยการทบทวนเอกสารวรรณกรรม 

จากการทบทวนพบวานวัตกรรมหมายถึงการทำสิ่งใหมที่ดีกวาเดิม ทั้งน้ีการสรางสรรคสิ่งใหมไมจำเปนตองขจัดสิ่งที่มีอยูเดิม

ออกไปท้ังหมด แตอาจเปนการตอยอดจากส่ิงเดิมที่มีอยูมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับโอกาสและสภาวการณ 

เพ่ือใหไดสินคาใหม การบริการใหม กระบวนการทำงานใหม หรือรูปแบบของธุรกิจใหม ที่สามารถสรางคุณคาเพ่ิมข้ึนได โดย

ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม ตามแนวคิดของ Drucker (1985) สามารถแบงออกไดเปน 4 รูปแบบดังน้ี 1) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 

(product innovation) 2) นวัตกรรมดานการบริการ (service innovation) 3) นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต (business process 

innovation) 4) รูปแบบธุรกิจใหม (business model innovation) และในสวนของแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมสูความยั ่งยืนโดยยึดกระบวนการคิดพื้นฐานของการสรางนวัตกรรม ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ         

1) สรางความคิด 2) คัดเลือกความคิด 3) ศึกษาทางเลือก 4) คัดเลือกผลิตภัณฑ 5) ทดลองตลาด และ 6) การพัฒนาตอเน่ือง 

จะพบวา ถาองคกรเปนองคกรที่มีนวัตกรรมเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกรแลว จะทำใหองคกรสามารถสราง

นวัตกรรมไดอยางตอเนื่อง และสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนดวย ซึ่ง

ธุรกิจสตารทอัพของประเทศไทยควรจะใชเปนแนวทาง เพ่ือเปนการปรับตัวใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีความพรอมใน

การต้ังรับกบัภาวการณแขงขันที่จะทวีความรุนแรงข้ึนในอนาคต อีกท้ังการทีเ่ปนองคกรท่ีมีนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนแลว 

จะทำใหธุรกิจสตารทอัพของไทยจะสามารถเติบโตไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 

คำสำคัญ : นวัตกรรม ธุรกิจสตารทอัพ ความยั่งยืน 

 

Abstract
This article is a study of innovations in developing sustainable Startups businesses 

by reviewing the literature document. According to the review found that innovation means 
doing something new and better. Innovating doesn't have to eliminate the existing one. But it 
may be a continuation of the existing things to improve or change to suit the occasion and 
circumstances to get new products, new services, new workflow or a new business model 
that can create additional value The theory of innovation according to Drucker's (1985) 
concept can be divided into 4 types as follows: 1) product innovation 2) service innovation 
3) business process innovation 4) new business model (business model innovation) and in 
terms of guidelines for developing small and medium-sized enterprises towards sustainability 
based on the basic thinking process of innovation, consisting of 6 steps: 1) creating a selective 
idea 2) Choose an idea 3) Study options 4) product selection 5) market trial and 6) continuous 
development
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It found that if the organization has an innovation as a part of organization culture, 
this will enable the organization to continuously innovate and can create competitive 
advantage for the organization continuously and sustainably which Thai Startups should use 
as a guideline to adapt to create knowledge, understanding and readiness to cope with the 
increasingly of intense competition in the future. Moreover, being an innovation-driven 
organization, will enable Thai Startups to grow continuously and sustainably.

Keywords : Innovation, Startups Business, Sustainability
 

บทนำ 
 การกาวเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ทำใหประเทศไทยตองแขงขันทางธุรกิจอยาง

ทวีความรุนแรงขึ้น ผูประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจสตารทอัพ จำเปนตองปรับตัวและเตรียมพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง         

ทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งในระดับโลก ในภูมิภาคและในประเทศ นอกจากนั้นยังตองปรับตัวใหทันตอการพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยนวัตกรรมจะเปนอาวุธสำคัญที่ใชในการปรับปรุง เสริมสรางและตอยอดธุรกิจ เพ่ือให

ภาคธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเทียบเทาธุรกิจของตางชาติ รวมถึงเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 

ธุรกิจใดก็ตามที่ไมสามารถปรับตัวใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี  ก็ยากที่จะเปนผูนำของธุรกิจ

ดานนั้นๆได จะเห็นไดชัดจากตัวอยางของ 2 คายธุรกิจโทรศัพทมือถืออยาง Nokia กับ Apple ที่ในอดีต Nokia เคยเปนที่

หนึ่งของโลกในดานโทรศัพทมือถือ โดยถือครองสวนแบงการตลาดสูงสุดมาโดยตลอดแตกลับตองมาพบกับความลมเหลว

และสูญเสียตลาดไปใหกับ Apple เน่ืองจากไมสามารถบุกตลาดสมารทโฟนได อีกท้ังยังตองเผชิญกับปญหาโครงสรางภายใน

องคกร จึงทำให iphone สุดยอดนวัตกรรมแหงมือถือจากคาย Apple เขามาครองใจผูบริโภคและครองสวนแบงตลาดได

อยางรวดเร็วแทนท่ี Nokia ดวยการออกแบบมือถือที่ล้ำสมัย โดยใหโทรศัพทเปนมากกวาโทรศัพท รูปลักษณที่สวยงาม

ทันสมัย การใชงานที่แสนจะสะดวกรวดเร็ว บวกกับเทคโนโลยีใหมๆที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาอยูตลอดเวลา จึงทำให 

iphone ไดรับการยกยองจาก Times Magazine ในค.ศ. 2007 วา เปนสุดยอดนวัตกรรมแหงป (Lev Grossman, 2007) 

อยางไรก็ตามนวัตกรรมท่ีประสบความสำเร็จน้ัน ไมไดเปนเพียงแคนวัตกรรมทางดานสินคา แตยังรวมถึงดานกระบวนการ

ทำงาน ดานการใหบริการ ดานการจัดการหรือดานการตลาด ที่นำมาซ่ึงความใหมและแตกตาง 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -19 ตั้งแตปลายป 2562 จนถึงปจจุบัน          

ที่ทวีความรุนแรงและแพรกระจายไปทั่วทุกมุมโลกยังคงดำเนินตอไป โดยไมมีทีทาวาจะยุติลงโดยงาย มีหลายฝายไดออกมา

ประเมินความเสียหายจากการแพรระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้วา รุนแรงกวาการแพรระบาดของโรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรุนแรงที่ไมทราบสาเหตุ หรือที่ทุกคนรูจักดีในชื่อ ‘ซารส’ เมื่อป 2545-2546 มากถึง 3-4 เทา สถานการณการ

แพรระบาดในครั้งนี้ สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของผูคน การทำงานขององคกร และหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจเผชิญกับภาวะชะงักงัน และสงผลกระทบตอโซอุปทาน ผูคนตกงาน 

และกำลังซื้อที่หดหาย ทั้งน้ีนางสาว วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุนสวนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย กลาววา 

ปจจุบันหลายองคกรกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติที่เกิดจากการแพรระบาดของโควิด -19 เชน พนักงานติดเชื้อ หรือตกเปน

บุคคลที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานและความเชื่อมั่นของธุรกิจ ดังน้ัน องคกรตองเตรียมความพรอม

ในการรับมือกับสถานการณการแพรระบาดครั้งนี้ใหดี ไมวาจะเปนการรวบรวมขอมูล การวางแผนการรับมือภาวะวิกฤติ 

และการสื่อสารที่ชัดเจนเพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคา คูคา และพนักงาน 
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 ปจจุบันนวัตกรรมนับวาเปนยุทธศาสตรหลักและนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ในขณะท่ีไทยกำลังจะกาวเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทุกสาขาธุรกิจจำเปนตองปรับตัว 

โดยที่ผานมาหนวยงานตางๆในประเทศไทยมีความต่ืนตัวและเริ่มใหความสำคัญกับการสรางนวัตกรรมอยางมาก โดยเฉพาะ

องคกรภาคธุรกิจขนาดใหญที่มีการปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมสรางนวัตกรรมอยางตอเน่ือง 

เพื่อผลักดันใหเกิดการคิดนอกกรอบ ทั้งนี้อาจดูเหมือนไมใชเรื่องยากเกินไปสำหรับบริษัทใหญที่มีเงินทุนและบุคลากรที่

พรอมมากกวา ขณะที่ในมุมของผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพซึ่งไมไดพรอมในเรื่องของเงินทุนบุคลากรและเวลา จึงเปน

เรื่องยากท่ีผูประกอบการจะมีทุนและเวลามาสรางนวัตกรรมใหมๆ 

 จากสภาพปญหาและความตองการขางตน บทความนี้จึงไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความหมาย

และความสำคัญของนวัตกรรม กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสตารทอัพของประเทศไทย หลักการสราง

วัฒนธรรมองคกรที่จะกอใหเกิด “นวัตกรรม” ขอจำกัดของการขับเคลื่อนนวัตกรรมในธุรกิจสตารทอัพ และแนวทางการ

สรางนวัตกรรมในธุรกิจสตารทอัพในประเทศตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับตัวของผูประกอบการใหเกิดความรูความ

เขาใจและมีความพรอมในการต้ังรับกับภาวการณแขงขันที่จะทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนในอีกไมชา โดยที่ผานมาการขับเคลื่อน

นวัตกรรมในธุรกิจสตารทอัพในประเทศไทยน้ัน นับวายังมีอุปสรรคอยูมากซึ่งถาหากเราสามารถกาวขามผานอุปสรรคเหลาน้ี

ไปได แนนอนวาธุรกิจสตารทอัพไทยจะสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืน 

 

ธุรกิจสตารทอัพ (Startups) 
 ปจจุบันปฏิเสธไมไดเลยวาเทคโนโลยีสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆใหเขามามีสวนในการดำเนินชีวิตประจำวันมาก

ขึ้นกวาสมัยกอน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งในดานกิจวัตรประจำวัน ตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน การประกอบ

อาชีพที่ตองใชเทคโนโลยีและอินเตอรเน็ตเขามาชวยรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจ ผูประกอบการจะตองปรับตัวใหทันกบัการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว หลายๆธุรกิจที่ปรับตัวไมไดก็ตองปดตัวลง เพราะในขณะน้ีประเทศไทยกำลังกาวเขาสูยุค

เปลี่ยนผานจากไทยแลนด 3.0 ซึ่งเปนยุคของอุตสาหกรรมหนักไปเปนไทยแลนด 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี 

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ในปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบทำมากไดนอย  จึงตองการ

ปรับเปลี่ยนใหเปนทำนอยไดมาก (ปานระพี รพิพันธุ, 2560) ตองเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

อยางเชน การเกษตรก็ตองเปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมไปเปนเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการใชเทคโนโลยีมา

เกี่ยวของหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรตองเปนเกษตรกรแบบที่เปนผูประกอบการที่สามารถนำนวัตกรรมใหมๆ           

มาพัฒนาการเกษตรของตนใหสามารถทำรายไดเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงผูประกอบการธุรกิจ SMEs ก็ตองเปลี่ยนจากการดำเนิน

ธุรกิจแบบเดิมไปสู Smart Enterprises และเปนธุรกิจสตารทอัพ (Startups) ที่มีศักยภาพสูง 

  

ความหมายของธุรกิจสตารทอัพ 
 ธุรกิจสตารทอัพ (Startups) คือ การท่ีเรามองเห็นปญหาที่เกิดข้ึนกับคนสวนมากแลวสรางโมเดลธุรกิจเพ่ือมาแกไข

ปญหา โดยใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ ดวยวิธีการที่แตกตางจากเดิม และธุรกิจน้ีตองทำซ้ำได (Repeatable) และขยายตัว 

(Scalable) หรือเติบโตแบบกาวกระโดดโดยไมตองใชตนทุนในการขยายกิจการจำนวนมหาศาล ดังเชน Steve Blank ผูไดชื่อ

วาเปนบิดาแหง Startups ใหคำนิยาม Startups ไววา “a Startups is an organization formed to search for a repeatable 

and scalable business model” แปลไดวา “สตารทอัพคือกิจการที่ต้ังข้ึนเพ่ือคนหาโมเดลธุรกิจ (Business model) ที่ทำซ้ำได 

(Repeatable) และขยายตัวได (Scalable)” และโมเดลธุรกิจนั้นตองสามารถสรางกำไรไดอยางตอเนื่องเพิ่มผูใชไดอยาง

ตอเนื่องและสามารถเติบโตขึ้นไดอยางรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นและกลายเปนบริษัทขนาดใหญนั่นเอง (โครงการพัฒนา

ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม (มศก.), 2560) 
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ความแตกตางระหวางธุรกิจสตารทอัพ (Startups) กับธุรกิจ SMEs  

 ดังที่ทราบกันท่ัวไปวา ธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprise) หมายถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชเกณฑวัดจากจำนวนของคนงานและมูลคาสินทรัพยที่ใชดำเนินกิจการ 

วิสาหกิจขนาดยอมกำหนดใหมีการจางงานไมเกิน 50 คน มูลคาของสินทรัพยไมเกิน 50 ลานบาท สวนวิสาหกิจขนาดกลาง 

จางงานได 50 – 200 คน มูลคาสินทรัพยอยูที่ 50 – 200 ลานบาท (วาสนา ปยะบวรนันท, 2559) โดยธุรกิจ SMEs จะทำธุรกิจ

ที่มีคนเคยทำอยูแลวจะใชเงินลงทุนเปนของตัวเองหรืออาจกูยืมมาโดยจะมีอิสระในการบริหารงาน การจัดการทุกอยางกับ

ธุรกิจของตน หากตองการขยายกิจการหรือเปดสาขาใหม ก็ตองใชเงินลงทุนและกำลังคนเพ่ิม ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจใน

สาขาใหม อาจจะไมเหมือนกับสาขาแรกที่เปด จึงทำใหการที่จะขยายกิจการใหเติบโตเปนไปไดอยางชาๆ ซึ่งธุรกิจสตารทอัพ 

(Startups) จะไมเปนเชนน้ัน การขยายกิจการของธุรกิจสตารทอัพ (Startups) จะไมตองใชเงินลงทุนเพ่ิมหรือเพ่ิมกำลังคน 

แตจะสำคัญที่การคิดสรางสรรคแนวความคิดใหมๆ ตอนเริ่มตนวาจะตองตรงกับปญหาหรือความตองการของผูคนสวนมาก 

แลวโมเดลธุรกิจนั้นจะตองทำซ้ำได (Repeatable) และขยายตัว (Scalable) หรือเติบโตแบบกาวกระโดด โดยไมตองใช

ตนทุนในการขยายกิจการจำนวนมหาศาลเพื่อใหธุรกิจของตนนั้นเติบโตแบบรวดเร็วดังที่กลาวมาแลวในหัวขอความหมาย

ของธุรกิจสตารทอัพ (Startups) โดยธุรกิจสตารทอัพ (Startups) จะไมไดใชเงินลงทุนของตัวเอง แตจะคิดสรางสรรคแนวความคิด

ใหมๆ ที่แตกตางจากคนอื่นแบบที่ไมเคยมีใครเคยทำมากอน ออกแบบโมเดลธุรกิจท่ีดีเพ่ือไปนำเสนอใหกับนักลงทุน เพ่ือที่จะขอ

เงินมาลงทุนในธุรกิจของตน แลวตกลงแบงหุนสวนกันกับนักลงทุน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและเห็นพองกันของทั้ง

สองฝาย ดังน้ันจะกลาวไดวาธุรกิจสตารทอัพ (Startups) เปนธุรกิจที่ใชเวลาในการเติบโตในระยะสั้นกวาเมื่อเทียบกับธุรกิจ 

SMEs หรือบริษัททั่วไป ในการท่ีธุรกิจ SMEs จะประสบความสำเร็จในระดับพันลานหมื่นลานได ตองใชเวลานานหลายสิบป

หรืออาจเปนชั่วอายุคน แตธุรกิจสตารทอัพ (Startups) สามารถเติบโตแบบรวดเร็วดังที่กลาวมาขางตนไดในระยะเวลาไมถึง 

10 ปหรือ 20 ป 

เทคโนโลยีกับธุรกิจสตารทอัพ (Startups) 

 ในยุคปจจุบันปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยีมีความสำคัญและมีอิทธิพลตอการดำเนินชีวิตของผูคนสมัยใหมเปนอยางมาก 

เปนยุคที่ผูคนมีโทรศัพทมือถือ (Smartphone) เปนอวัยวะท่ี 33 ต้ังแตต่ืนนอนจนถึงตอนนอน ไมวาจะเปนการใชโทรศัพท

ตั้งเปนนา ิกาปลุกในการตื่นนอน ใชต้ังแจงเตือนกิจกรรมตางๆ ที่ตองทำในแตละวัน ใชในการจดบันทึกแทนการจดใส

กระดาษ ขณะเดียวกันที่กำลังแทรกซึมเขาสูพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษยทุกเพศทุกวัยในตอนนี้คือ  สื่อสังคมออนไลน 

(Social Networks) ไมวาจะเปน Line, Facebook, Instagram ที่มีอิทธิพลตอการดำเนินชีวิตในทุกๆ อิริยาบถไมวาจะเปน

การใชสื่อออนไลนในการติดตองานติดตอเรื่องการเรียน  การนัดหมาย การรับรูขาวสารบานเมืองตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

เชนเดียวกับวงการธุรกิจ ถาหากนำเอาเทคโนโลยีเขามาเปนตัวชวยในการทำธุรกิจ ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจใหเติบโตได

อยางรวดเร็ว ซึ่งเปนวิถีของธุรกิจสตารทอัพ (Startups) หลายคนอาจเขาใจวาธุรกิจสตารทอัพ (Startups) คือการทำธุรกิจ

ที่เปนเทคโนโลยีเทาน้ัน เชนจะตองเขียนแอปพลิเคชั่น เขียนโปรแกรมซอฟตแวรตางๆ เทาน้ัน แตความจริงแลวเพียงแคคุณ

ทำธุรกิจ เชน ทำรานกาแฟแลวใชเทคโนโลยีเขามาชวยใหธุรกิจเติบโตแบบรวดเร็ว ก็ถือวาเปนธุรกิจสตารทอัพ (Startups) 

ไดเชนกัน เนื่องจากธุรกิจสตารทอัพ (Startups) มีหัวใจสำคัญคือ การเติบโต (Growth) คือมีการเติบโตแบบกาวกระโดด 

การที่จะเปนเชนนั้นได โมเดลธุรกิจนั้นตองสามารถทำซ้ำได (Repeatable) และขยายตัวได (Scalable) อยางรวดเร็วและ

งาย ซึง่การที่จะเปนเชนน้ันไดเราจำเปนอยางย่ิงที่จะตองอาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเขามาชวยขับเคลื่อน เพราะในยุค

ปจจุบันปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยีมีความสำคัญและมีอิทธิพลตอการดำเนินชีวิตของผูคนสมัยใหมเปนอยางมาก ที่ตองกลาว

เชนน้ันเพราะแมแตประเทศไทยเราเองท่ีตองยอมรับวาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆยังชากวาหลายๆ ประเทศ แตกระน้ัน

ถึงแมเทคโนโลยีพ่ึงเขามาไดไมนาน แตสถิติคนไทยใชสื่อออนไลนน้ันมากเปนอันดับ 7 ของโลกดวยสัดสวน 67% จากจำนวน
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ประชากรทั้งหมดในประเทศ ซึ่ง "กรุงเทพมหานคร" กลายเปนเมืองหลวงที่มีจำนวนผูใชงาน Facebook มากที่สุดในโลก        

(11.8 ลานคน) ผูใชงาน Line มากเปนอันดับ 2 ของโลก (15 ลานคน) สนามบินสุวรรณภูมิไดรับการจัดอันดับเปน The World’s 

Most Instagram Popular Destination 2012 ขณะที่ประเทศไทยยังติดอันดับ 15 ประเทศแรกในโลกสำหรับตลาดของ

อุปกรณสื่อสารที่ใชในการพกพา (Mobile Application) และเปนเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต        

(จีราวัฒน คงแกว, 2560) พรอมทั้งไดรับการผลักดันจากภาครัฐที ่มีนโยบายใหคนไทยไดใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงเปนผลใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีนั้นสามารถเขาถึงผูคนจำนวนมากได

และรวดเร็ว ทำใหธุรกิจเติบโตเร็วและสามารถสรางธุรกิจใหมีมูลคามากในระยะเวลาอันสั้น ดังน้ันจึงถือวาเทคโนโลยีหรือไอ

ทีมีความสำคัญอยางยิ่งกับธุรกิจสตารทอัพ (Startups) หรือที่ในวงการธุรกิจสตารทอัพ (Startups) จะเรียกธุรกิจที่นำ

เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจจนเติบโตอยางรวดเร็วน้ีวา “Tech Startups” 

 

นวัตกรรม 

 ความหมายของ “นวัตกรรม (Innovation)” โดยทั่วไปหมายถึง “การเปลี่ยนแปลงสูสิ่งใหม หรือการปรับปรุงจากสิ่งเดิม 

ที่เกิดจากการนำความรู และความคิดริเริ่มสรางสรรค ไปพัฒนาใหเกิดคุณคาตอลูกคาตอองคกร ตอสังคมและประเทศชาติ” 

หรือ หมายถึง “การทำสิ่งใหมที่ดีกวาเดิม” ทั้งน้ีการสรางสรรคสิ่งใหมไมจำเปนตองขจัดสิ่งที่มีอยูเดิมออกไปท้ังหมด แตอาจ

เปนการตอยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยูมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับโอกาสและสภาวการณ เพื่อใหไดสินคาใหม 

การบริการใหม กระบวนการทำงานใหม หรือรูปแบบของธุรกิจใหม ที่สามารถสรางคุณคาเพ่ิมข้ึนได คนทั่วไปมักเขาใจวา “นวัตกรรม” 

คือสิ่งใหมที่คนไมเคยคาดคิดมากอนเทาน้ัน แตในความเปนจริงแลว ความใหมเปนแคหน่ึงในองคประกอบโดยเปนเพียงแค

จุดเริ่มตนสวนหน่ึงของนวัตกรรมเทาน้ัน เพราะ “นวัตกรรม” จะเกิดข้ึนไดน้ัน ตองมีทั้งเหตุและทั้งผลลัพธดวย ซึ่ง “เหตุ” 

หมายถึง ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Initiative) บวกกับความเพียรพยายาม(Effort) (พูลสวัสด์ิ เผาประพัธน, 2557) 

 Drucker (1985 อางใน สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และคณะ , 2553) ไดใหคำจำกัดความของคำวานวัตกรรมไววา 

เปนเครื่องมือที่สำคัญของผูประกอบการในการสรางศักยภาพการแขงขันในเชิงธุรกิจและความมั่งคั่ง โดยใชทรัพยากรที่มีอยู 

หรือจากการสรางข้ึนใหม รวมท้ังเปนการพัฒนาข้ึนจากความรูใหม 

 Morgan (2015) ไดใหความหมาย นวัตกรรม หมายถึง การนำวิธีการใหม ๆ มาปฏิบัติหลังจากไดผานการทดลองหรือ

ไดรับการพัฒนามาเปนขั้นๆแลว โดยเริ่มมาตั้งแตการคิดคน (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเปนรูปของ

โครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) แลวจึงนำมาปฏิบัติจริง ซึง่มีความแตกตางไปจากการปฏิบัติเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา 

 สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2558) ไดใหความหมายของคำวา นวัตกรรม ไววา คือ “สิ่งใหมที่เกิดจากการใช

ความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม” นวัตกรรมนับเปนกระบวนการที่เกิดจากการนำความรู

และความคิดสรางสรรคมาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือสรางใหเกิดเปนธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม อัน

จะนำไปสูการลงทุนใหมที่สงผลตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย “นวัตกรรม” สามารถแบงออกได

เปน 4 รูปแบบดังน้ี 1) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (product innovation) 2) นวัตกรรมดานการบริการ (service innovation) 

3) นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต (business process innovation) 4) รูปแบบธุรกิจใหม (business model innovation) 

 ซึ่งจากความหมายและความสำคัญดังกลาวจึงทำใหหลาย ๆ ธุรกิจตางก็แสวงหานวัตกรรมเพ่ือใหไดมาซึ่งจุดตาง 

และโอกาสท่ีจะนำพาไปสูความสำเร็จใหม ๆ ในอนาคต รวมถึงความย่ังยืนในระยะยาวขององคกรภายใตภาวการณแขงขันที่

เพ่ิมสูงข้ึน โดยเมื่อวิเคราะหการแขงขันระหวางผูประกอบการรายหลักของแตละตลาดในปจจุบันจะเห็นไดวาปจจัยหลักของ

การแขงขันจะอยูที่คำวา “นวัตกรรม” ทั้งการใชนวัตกรรมเสริมมูลคาใหแกสินคาเกา หรือการสรางนวัตกรรมขึ้นเพื่อเปน

สินคาใหม อีกท้ังจากผลสำรวจแหงสหัสวรรษของบริษทัดีลอยททูช โธมัทสุ จำกัด (Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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หรือ DTTL) พบวารอยละ 78 ของผูนำทางธุรกิจในอนาคต เชื่อวา “นวัตกรรม”เปนสิ่งจำเปนสำหรับการเติบโตทางธุรกิจ 

(พูลสวัสดิ ์ เผาประพัธน, 2556) ดังนั ้น อาจกลาวไดวาตัวแปรสำคัญของการแขงขันทางธุรกิจคงหนีไมพนนวัตกรรม            

ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นขององคกรที่เปนผูนำในแตละธุรกิจเหลานั้นมักเกิดจากนวัตกรรมไมทางใดก็ทางหนึ่ง ไมวาจะเปน

นวัตกรรมทางดานสินคา ดานกระบวนการทำงาน ดานการใหบริการ ดานการจัดการ หรือดานการตลาด หากองคกรไม

สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองจากสิ่งใหม ๆ ก็ยากท่ีจะทำใหองคกรยังคงครองความเปนท่ีหน่ึงได 

 

การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจสตารทอัพ 

 ธุรกิจสตารทอัพ (Startups) เปนแนวคิดธุรกิจแบบใหมที่สอดคลองกับยุคของไทยแลนด 4.0 ซึ่งการทำธุรกิจ

สตารทอัพ (Startups) คือการที่เรามองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นกับคนสวนมากแลวสรางโมเดลธุรกิจเพื่อมาแกไขปญหาโดยใช

เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของดวยวิธีการที่แตกตางจากเดิมและธุรกิจจะตองสามารถสรางกำไรไดอยางตอเน่ือง  สามารถเพ่ิมผู

ใชไดอยางตอเน่ือง อีกท้ังยังสามารถเติบโตข้ึนไดอยางรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นและกลายเปนบริษัทขนาดใหญน่ันเองธุรกิจ

สตารทอัพ (Startups) มีจุดเริ่มตนท่ี Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเปนศูนยกลางแหงเทคโนโลยีปจจุบันนัก

ลงทุนเริ่มใหความสนใจกับธุรกิจสตารทอัพ (Startups)มากขึ้นเพราะธุรกิจสตารทอัพ (Startups) มีแนวโนมที่จะเติบโตได

แบบกาวกระโดดเมื่อเทียบกับการทำธุรกิจแบบในอดีตที่ตองใชเวลาและเงินลงทุนจำนวนมากในการขยายธุรกิจใหเติบโต

หลายบริษัทระดับโลกเชน 1.Apple 2.Google 3.Facebook 4.Instagram 5.Twitter ฯลฯ ลวนแลวแตเคยผานการเปน

ธุรกิจสตารทอัพ (Startups) มากอนแลวทั้งน้ัน ประเทศไทยในสมัยกอนที่เทคโนโลยียังไมไดมีบทบาทมากนักทำใหเรามอง

วาธุรกิจสตารทอัพ (Startups) เปนเรื่องที่ไกลตัวมองวาเปนเรื่องที่เพอฝนมีแตตางประเทศเทาน้ันที่ทำได เปนเรื่องที่เปนไป

ไมไดหรือเปนไปไดยากเพราะประเทศไทยยังไมมีธุรกิจสตารทอัพ (Startups) ที่ประสบความสำเร็จใหไดเห็นกัน ทั้งภาครัฐ

และเอกชนจึงยังไมไดใหความสนใจธุรกิจประเภทน้ีมากนัก แตปจจุบันมีคนกลุมเล็กๆ หลายกลุมไดพิสูจนใหไดเห็นแลววา 

คนไทยเราสามารถทำไดไมแพชาติใดในโลก ยกตัวอยางธุรกิจสตารทอัพ (Startups) ของไทยที่ประสบความสำเร็จอาทิ              

1. Wongnai 2. Builk 3. Computerlogy 4. Ookbee และอื่นๆอีกมากมายที่เปนธุรกิจสตารทอัพ (Startups) ของไทย  

คนกลุมน้ีไดพิสูจนใหเห็นแลววาคนไทยก็สามารถทำธุรกิจสตารทอัพ (Startups) ได แตอยางไรก็ตามหากคิดเปนเปอรเซ็นแลว 

จำนวนของธุรกิจสตารทอัพ (Startups) ที่ไมประสบความสำเร็จมีมากถึง 90 % สวนธุรกิจสตารทอัพ (Startups) ที่ประสบ

ความสำเร็จมีเพียงแค 10 % เทานั้น ซึ่งจากงานวิจัยของสุพเนตร แสนเสนา, ธิดาทิพย บุตรแสง และกุลยา พัฒนากูล (2560) 

กลาววา ในยุคแรกธุรกิจสตารทอัพ (Startups) มีอัตราการลมเหลวมากถึงรอยละ 90 อาจเพราะยังไมมีสมาคมหรือหนวยงาน          

ที่สนับสนุน โดยผลจากการสำรวจในอดีตของ CBinsights พบวา ปญหาหลัก ๆ ก็คือ 1. ผลิตภัณฑไมมีคุณภาพ ไมเปนที่

ตองการของตลาด และไมมีแผนการตลาดที่ดี 2. ธุรกิจไมมีทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและ 3. ความไมชำนาญของ

ทีมงานหรือการทำงานท่ีไมสัมพันธกัน 

 ที่ผานมานวัตกรรมในตลาดเดิมจะเปนนวัตกรรมแบบคอยเปนคอยไป  แตปจจุบันนวัตกรรมในตลาดใหมจะเปน

นวัตกรรมแบบกาวกระโดด คือไปอยางรวดเร็วมาก สังเกตไดจากการใชโทรศัพทมือถือที่ทุกวันนี้แทบจะออกรุนใหมๆ            

มาตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค ดังน้ันสิ่งสำคัญคือองคกรตองมีแนวทางหรือกระบวนการเพ่ือนำไปสู

นวัตกรรม ซึ่งทุกวันนี้องคกรนวัตกรรมทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับโลกตางก็พยายามคนหาเคล็ดลับของกระบวนการ

สรางสรรคนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับองคกรตนเอง โดยมักจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับสภาวการณและบริบทของแตละองคกร

ยกตัวอยางเชน บริษัท 3M มีนโยบายใชเงินลงทุนจำนวนมหาศาลกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาและนำความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและการคนพบใหมๆ มาสรางสรรคผลิตภัณฑใหมที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งข้ึน

อยางตอเน่ือง โดยมุงเนนใน 5 กลุมธุรกิจคือ กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมพลังงานและไฟฟา กลุมผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ 
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(Health Care) กลุมธุรกิจอุตสาหกรรม กลุมความปลอดภัย และปายสัญญาณตาง ๆ (พูลสวัสดิ ์ เผาประพัธน , 2557)           

ซึ่งการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมน้ันไมใชสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนไดเองจากความบังเอิญ แตเกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบ และแบบแผนการดำเนินงานในสวนของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เหมาะสม โดยกระบวนการคิดพ้ืนฐานของ

การสรางนวัตกรรมประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ สรางความคิด คัดเลือกความคิด ศึกษาทางเลือก คัดเลือกผลิตภัณฑ ทดลอง

ตลาดและพัฒนาตอเน่ือง 

 โดยในข้ันตอนแรกที่เปนการสรางความคิด หรือสราง Idea น้ัน 3M ลงทุนดาน R&D มากถึงรอยละ 6 ของรายได

ในแตละป โดยพนักงานใชเวลารอยละ 15 ของเวลางานทั้งหมดในการทำโครงการตาง ๆ ที่ตนเลือก นอกจากนี้ยังไดสราง

วัฒนธรรมองคกรที่เอ้ือตอการสรางนวัตกรรม เชน สงเสริมใหกลาเสี่ยง และยอมรับความผิดพลาดที่เกิดข้ึน รวมถึงใหรางวัล

จากความสำเร็จที่ได ข้ันตอนตอมา คือ การคัดเลือกความคิดที่ไดจากข้ันตอนแรก โดยความคิดท่ีเหมาะสมจะนำมาตอยอด

จะตองตรงตามแนวคิดหลักที่ไมเคยมีมากอนและตอบโจทยความตองการของมนุษย ซึ่งความตองการน้ันจะตองพิสูจนแลว

วามีอยูจริง และเมื่อไดความคิด หรือ Idea แลว ก็ตองศึกษาทางเลือก ความเปนไปไดตาง ๆ ในการทำตลาดจากสินคาที่เกิด

จากความคิดดังกลาว โดยอาจสรางตัวอยางสินคาหลากหลายรูปแบบออกมากอน จากนั้นจึงคัดเลือกรูปแบบที่มีศักยภาพ

ที่สุดเพ่ือนำไปพัฒนาเปนสินคาตนแบบ หลังจากไดสินคาตนแบบแลวจะเปนการนำเสนอสินคาน้ันแกผูบริโภค โดยในกรณี

ของกระดาษโนตกาวในตัว (Post-it) จะใชการแจกสินคาตัวอยาง สุดทายจึงใชเสียงตอบรับจากผูบริโภคท่ีทดลองสินคามาใช

ปรับปรุงสินคาตนแบบใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด ข้ันตอนเหลาน้ีคือกระบวนการเบ้ืองหลังที่ใหกำเนิด

สินคากวา 55,000 รายการ ของ 3M และยอดขายกวา 3 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ (สยามธุรกิจ, 2556) 

 ขณะที่ Google เริ่มตนจากพนักงานเพียง 2 คน จนมาถึงปจจุบันมีพนักงานรวมกวา 50000 คน โดยใชแนวคิด

แบบ Startups มาตั้งแตเริ่มตน แตถึงแมทุกวันนี้จะเติบโตเปนองคกรใหญมาก แตก็ยังบริหารดวยแนวคิดแบบ Startups 

เพื่อทำใหบริษัทสามารถเติบโตไดรวดเร็วตลอดเวลา วัฒนธรรมองคกรของ Google อันเลื่องชื่อ ที่ไมเหมือนรูปแบบการ

ทำงานขององคกรทั่วไป ไมแปลกที่ทำไมสินคาของ Google สรางความต่ืนตาต่ืนใจและสามารถเปลี่ยนโลกได หรือเรียกไดวา 

“วัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนที่ทำใหเกิดนวัตกรรม” เพราะ Google คือบริษัทสรางนวัตกรรม จึงตองมีพ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรม

องคกรที่จะสามารถขับเคลื่อนใหเกิดนวัตกรรมไดน่ันเอง 

Google เนนการออกแบบสถานที่ทำงานที่ชวยสรางบรรยากาศใหเกิดความคิดสรางสรรคไดตลอดเวลา 

(Innovative Workplace) สงผลใหพนักงานมีอิสระเสรีในการใชความคิดสรางสรรค มีบรรยากาศของการทำงานเปนทีม 

นอกจากนั้นยังกระตุนใหคนของ Google กลาคิดและกลาที่จะสรางสิ่งประดิษฐ และบริการใหมๆ ในเชิงนวัตกรรมขึ้นได

มากมายย่ิงข้ึนทุกป ซึ่งคนที่จะทำงานกับ Google ไดน้ัน Google จะคัดเลือกพนักงานใหมที่มีคุณภาพ บวกกับแนวคิดที่จะ

สรางนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับผูใช โดยยึดถือผูใชเปนอันดับแรก นอกจากนั้นพนักงาน Google (ซึ่งจะเรียกวาชาว Googler) 

ตองกลาคิด กลาลุย กลาทำในสิ่งที่ถูกตอง ดวยแนวคิดการใหญ 10X สรางนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ตอบโจทยกับผูใช และ           

ย้ำอยูเสมอมั่นใจในแนวความคิดของพนักงาน Googler วา “ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได” จึงไมแปลกใจที่ทำไมสินคาของ Google 

ที่นอกจากพวก search engine , ฟรีอีเมล , บริการอื่นๆ จะเปนสินคาที่คนอ่ืนใหความสนใจ และทำให Google มีชื่อเสียง

และเติบโตแบบกาวกระโดด  

โดยจากสถิติการสัมภาษณรับพนักงานใหม Google กำหนดวา พนักงานใหมของ Google จะตองผานการ

สัมภาษณถึง 4 คน โดยคุณสมบัติที่จะสามารถรวมงานกับ Google ไดคือ 1) มีความเปนผูนำ 2) มีความรูความสามารถและ

มีความรับผิดชอบตามบทบาทท่ีเก่ียวของ 3) วิธีที่คิด 4) มีความ Googley (วัฒนธรรมขององคกร Google) อยูในตัว” เรียก

ไดวาวัฒนธรรมองคกรของ Google วัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนใหเกิดนวัตกรรมเน่ืองจาก Google คือบริษัทสรางนวัตกรรมดังน้ัน

พื้นฐาน จึงตองมาจากวัฒนธรรมองคกรที่จะสามารถขับเคลื่อนใหเกิดนวัตกรรมไดโดยบรรยากาศในสำนักงาน  Google 
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ประเทศไทยนั้นก็เอื้อตอการคิดงานที่สรางสรรคไมนอยไปกวาสำนักงานใหญของ Google (Googleplex) ที่สหรัฐอเมริกา

โดยมีโซนมุมพักผอนและสามารถนัดพบปะคุยประชุมแบบไมเปนทางการหรือน่ังรับประทานอาหารของวางไดโดยทุกมุมจะ

มีขนมใหหยิบทานและน่ังชมวิวไดขณะเดียวกัน 

 ดาน Apple ก็มีการออกแบบผลิตภัณฑที่สรางสรรคและสรางความแตกตางเหนือคูแขง นับไดวามีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตและพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทมือถือของผูบริโภคอยางสิ้นเชิง โดยใชหลักความเรียบงาย 

นำเสนอประสบการณการใชงานที่เปนมิตร รูปลักษณที่สวยงามเนนหลักการทำงานนอย ๆ แตใหไดผลงานมาก ๆ เชน เพียง

ปุมเดียวหรือหนาจอเดียวก็สามารถทำงานไดหลายหนาท่ี เชน ปุมโฮม (Home Button) หรือ หนาจอสัมผัส (Touch Screen) 

หนาจอเดียวก็สามารถเขาถึงโปรแกรมตาง ๆ ไดเปนจำนวนมาก นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑอยู

ตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน รวมถึงการใหบริการลูกคาท่ียอดเย่ียมผานทางราน 

iStudio ของ Apple จนอาจกลาวไดวา Apple ไมไดเพียงแคสรางผลิตภัณฑตัวแรกที่สรางความแตกตางเทาน้ัน แต Apple

เปนบริษัทที่สรางผลิตภัณฑที่ดีที่สุดออกมา สงผลให Apple ประสบความสำเร็จเปนอยางสูงในตลาดทั่วโลกและครองใจ

ผูบริโภคมาจนทุกวันน้ี 

 จากที่กลาวมา เปนตัวอยางของ 3 บริษัทระดับโลก ซึ่งถือไดวาเปนองคกรนวัตกรรมชั้นนำที่มีเคล็ดลับการสราง

ผลงานนวัตกรรมในแนวทางของตนเอง นวัตกรรมเปนการสรางองคความรูและแนวคิดใหมๆ เพื่อเอื้อตอผลลัพธทางธรุกิจ

ใหมๆ โดยมุงเปาไปท่ีการปรับปรุงกระบวนการภายในทางธุรกิจและโครงสราง (Preethi Kesavan, 2021) 

ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพไทยที่ตองการจะเติบโตในธุรกิจและตองการขยายตลาดรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงตองพยายามคนหาเคล็ดลับของกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ

องคกรตนเองเชนกัน โดยสิ่งสำคัญที่ตองคำนึงถึงคือตองคนหาแนวทางในการสรางความมั่นใจใหไดวา สินคาหรือบริการที่จะ

นำออกสูตลาดจะสามารถสรางคุณคาและคุณประโยชนที่มากกวาใหกับผูบริโภคและผูอื่นที่เก่ียวของไดอยางแทจริง รวมทั้ง

มีความคิดในเชิงสรางสรรคที่โดดเดน ยากตอการลอกเลียนแบบ กอปรกับมีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี มีความใหมหรือ

ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค รวมทั้งมีชองทางหรือตลาดใหญเพียงพอสำหรับขยายผลในเชิงพาณิชย ซึ่ง

ประเด็นหลังน้ีจะมีความสำคัญอยางย่ิงในกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมของประเทศไทย เพราะบอยครั้งที่ผูประกอบการ

ธุรกิจสตารทอัพทีม่ีสินคาหรือบริการที่ดี แตขาดชองทางในการเขาถึงตลาดหรือผูบริโภคจำนวนมาก ผลงานน้ันก็ไมสามารถ

ขยายผลเชิงพาณิชยไปสูผลงานนวัตกรรมท่ีประสบความสำเร็จได ดังน้ันผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพของไทยจึงควรหากล

ยุทธในการเขาถึงตลาดหรือผูบริโภคจำนวนมากที่ใชการลงทุนนอยแตไดผลมาก โดยการใชชองทางการจัดจำหนายแบบ 

B2B (Business to Business) ซึ่งนับวาเปนอีกหนึ่งกลยุทธที่ตอบโจทยและเปนเคล็ดลับของกระบวนการสรางสรรค

นวัตกรรม ที่แมแตองคกรนวัตกรรมระดับโลกอยาง Apple ก็ยังตองนำกลยุทธน้ีมาใช โดยเห็นไดชัดจากการท่ี Apple จับ

มือกับคายผลิตรถยนตชั้นนำของโลก อยาง Ferrari, Honda, Hyudai, Jaguar, Mercedes-Benz และ Volvo เพ่ือรวมกัน

ออกแบบเครื่องเลน Carplay สำหรับติดตั้งในรถยนตหรู เชื่อมตอการใชงานกับผลิตภัณฑของ Apple อยาง iPhone และ 

iPad ได จึงทำให Apple สามารถประหยัดตนทุนคาใชจายในการขยายฐานลูกคา อีกทั้งยังสามารถนำผลิตภัณฑใหมไปสู

ตลาดผูใชรถยนตทั่วโลกไดในระยะเวลาอันสั้น ขณะเดียวกันผูผลิตรถยนตเองก็ไดนวัตกรรมจากคายของ Apple เขาไปเปน

อุปกรณเสริมในรถยนตที่สามารถตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือ Lifestyle ในปจจุบันของเจาของรถผูใชงานไดอีกดวย 

นับวาเปนกลยุทธที่ทำใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย ทั้ง Apple บริษัทผลิตรถยนตและผูบริโภค (พูลสวัสด์ิ เผาประพัธน, 2557) 

ดังน้ัน จึงเปนเรื่องที่ดีหากผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพไทย หันมาใหความสำคัญโดยศึกษาแลวนำมาประยุกตใชใหเหมาะสม

กับบริบทขององคกรตนเอง เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และตอยอดธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
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การสรางวัฒนธรรมองคกรที่จะกอใหเกิด “นวัตกรรม” 
 วัฒนธรรมในองคกรมักเกิดจากความเชื่อและพฤติกรรมท่ีทำกันมาอยางตอเน่ืองของสมาชิกในองคกร ซึ่งสวนใหญ

เกิดจากผูบริหารเปนผูกำหนดวิธีการหรือระบบข้ึนมาเพ่ือใสความเชื่อและผลักดันพฤติกรรมน้ันเขาไปในองคกร ดังน้ัน การ

จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการจึงตองอาศัยเวลาและจะตองเริ่มตนจากตัวผูบริหารกอน ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทำใหผูบริหาร

มักมองวา วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานซึ่งยากตอการเปล่ียนแปลง หรือหากเปลี่ยนแปลงก็อาจสงผล

กระทบตอการบริหารงานของผูบริหารเองได ดังน้ัน หากตองการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองคกร ผูบริหาร

จะตองทำตัวเปนผูนำของการเปลี่ยนแปลงเสียกอน และจะตองเปนผูทำหนาที่ใหคำแนะนำมากกวาการเปนผูชี้นำ ซึ่งตอง

ยอมรับความจริงวา ผูนำกับการเปลี่ยนแปลงก็จะมีทั้งคนเกลียดและคนรัก แตจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ภายในองคกรอยางรวดเร็ว (กนช รัติวานิช, 2556) สอดคลองกับ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทรคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดกลาววา การพัฒนาองคกรใหเดินหนาไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมไดนั้น ความมุงมั่นและ

ทุมเทตองเริ่มตนจากผูบริหาร ตามดวยโครงสรางองคกรที่กระตุนและกอใหเกิดนวัตกรรมภายในองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิง

โครงสรางองคกรที่ตองมีความยืดหยุนในระดับที่เหมาะสมที่จะกระตุนใหเกิดนวัตกรรมภายในองคกร จากน้ันความสำคัญอยู

ที่บุคลากรซึ่งทำหนาที่ตามบทบาทตาง ๆ  ภายใตกระบวนการนวัตกรรม ทั้งผูที่มีบทบาทในแตละโครงการ ( Champions) 

หรือผูสนับสนุน (Promoters) ซึ่งจะตองมุงเนนรูปแบบการทำงานเปนทีมมากกวาปจเจกบุคคล นวัตกรรมยังเกิดข้ึนไดโดยไม

จำเปนตองเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เปนทางการเทานั้น แตสามารถเกิดขึ้นไดในสภาพแวดลอมอื่นๆ ซึ่งการคิดแตละครั้ง

จะตองเชื่อมโยงใหเขากับงานที่กำลังทำอยูได (กรุงเทพธุรกิจ, 2554 ) ขณะที่นายพูลสวัสด์ิ เผาประพัธน ผูอำนวยการศูนย

นวัตกรรม บริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) (2557) ไดนำเสนอหลักปฏิบัติไว 3 แนวทาง ในการสราง “องคกรนวัตกรรม” ดังน้ี 

 1. ใชเทคโนโลยีนำ (Technology Drivers) เปนแนวทางแรกที่ปฏิบัติไดงายที่สุด คือสรางใหเกิดความรูสึก

ภาคภูมิใจในความสามารถท่ีองคกรมี แลวดึงทักษะหรือความรูภายในองคกรออกมาเปนสินคาและบริการที่ตอบโจทยลูกคา 

 2. มองทะลุตลาด (Market Readers) เปนแนวทางสำหรับสรางใหเกิดความรวมมือ (Collaboration) ระหวาง

หนวยงานที่อยูใกลชิดกับลูกคาและหนวยงานสนับสนุนอยางหนวยงาน R&D เนื่องจากหนวยงานที่อยูใกลชิดลูกคาหรือ

หนวยงานที่เปนลักษณะปฏิบัติการจะรูความตองการของลูกคามากสุด รูวาอะไรที่ลูกคาตองการ/ไมตองการ โดยเฉพาะ

องคกรที่มีตลาดอยูในหลายภูมิภาคจำเปนตองสงเสริมวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยปฏิ บัติการกับ

หนวยงานสนับสนุน 

 3. คนหาจากภายนอก (Need Seekers) เปนแนวทางที่องคกรนวัตกรรมระดับโลกนิยมใช คือ การสรางใหเกิด

การมีสวนรวมจากภายนอกโดยเฉพาะลูกคาและคูคา เปนการทำใหคนในองคกรเปดใจยอมรับสิ่งใหมๆ จากภายนอก และ

คนหานวัตกรรมใหมๆ จากการดึงใหลูกคาและคูคามามีสวนรวมในกระบวนการคิดคนนวัตกรรม เพราะตัวลูกคาจะเปนคนที่

รูความตองการของตัวเองดีที่สุด และคูคาคือผูที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจึงสามารถชวยใหองคกรประหยัดเวลาและเงินทุนใน

การทำนวัตกรรม ซึ่งตัวอยางองคกรที่ใชแนวทางน้ีไดดี คือ บริษัท Procter & Gamble (P&G) ซึ่งเปนบริษัทที่ทำนวัตกรรม

แบบเปด (Open Innovation) การจะทำนวัตกรรมแบบเปดได บริษัทตองสงเสริมใหพนักงานยอมรับความคิดใหมๆ 

ผูบริหารตองมีทัศนคติที่ดีตอการรับฟงคำเสนอแนะหรือคำวิจารณ เมื่อลูกคาและคูคามามีสวนรวม สินคาและบริการที่

บริษัทนำออกสูตลาดจึงมีอัตราการประสบความสำเร็จไดมากกวา 

การเรียนรูขององคกรเปนตัวกลางท่ีสมบูรณที่กระทบตอนวัตกรรมผานวัฒนธรรมองคกร ในทางกลับกัน สมาชิก

ในองคกรที่มีประสบการณและวัฒนธรรมองคกรที่ดีจะสงเสริมประสิทธิภาพขององคกรรวมถึงนวัตกรรมดวย ( Kambiz 

Abdi และAslan Amat Senin, 2014) บุคลากรในองคกรควรจะมีเปาหมายที่เหมือนกันหรือคลายกัน องคกรควรจะสราง

บรรยากาศการทำงาน แลวจัดโครงสรางองคกร ที่สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม รวมทั้งใหรางวัลกับผูที่คิดคน

นวัตกรรมดวย (ราลฟ แคทซ, 2550) 
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ความรูทำใหเกิดนวัตกรรม และนวัตกรรมยังคงทำใหเกิดความรูใหมๆ ขึ้นมาดวย ดังนั้นจะเห็นวานวัตกรรมมี

ความสำคัญอยางย่ิงที่ควรสงเสริมใหเปนวัฒนธรรมรวมขององคกร เพราะวัฒนธรรมองคกรจะเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

และการใชชีวิตประจำวันของทุกคนในองคกร ซึ่งเมื่อองคกรมีวัฒนธรรมที่เปนนวัตกรรมแลว จะเอื้ออำนวยใหบุคลากรใน

องคกรสามารถสรางนวัตกรรมไดอยางตอเนื่อง และจะสรางความไดเปรียบในทางการแข็งขันใหกับองคกรอยางสม่ำเสมอ 

ซึ่งทุกฝายในองคกรสามารถสรางนวัตกรรมได เชน นวัตกรรมการบริการ นวัตกรรมการจัดการทางดานการเงิน เปนตน ซึ่ง

นวัตกรรมไมไดจำกัดกับการสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐเพียงอยางเดียว 

 

ขอจำกัด อุปสรรค และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจสตารทอัพ 

 ปจจุบัน อาจกลาวไดวานวัตกรรมไดกลายเปนตัวแปรที่สำคัญในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจขนาดใหญที่มี

เงินทุนและบุคลากรที่พรอม เนื่องจากนวัตกรรมนอกจากจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสรางความ

แตกตางระหวางคูแขงแลว นวัตกรรมยังเปนเครื่องมือที่ชวยสรางการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ขณะที่การขับเคลื่อน

นวัตกรรมของธุรกิจสตารทอัพน้ัน มักประสบกับปญหาและอุปสรรคตางๆ จนทำใหธุรกิจที่มีอยูยังไมประสบความสำเร็จมาก

นัก อีกทั้งการที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในไมชายอมตองเผชิญกับการแขงขัน

ทางธุรกิจที่ทวีความเขมขนมากขึ้น ดังนั้นจำเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการควรจะรูและเขาใจถึงขอจำกัดของการขับเคลื่อน

นวัตกรรมในธุรกิจสตารท รวมไปถึงแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการ

วางแผนและกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธสำหรับการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจสตารทอัพในประเทศไทยใหสามารถเจริญเติบโต

ไดอยางยั่งยืน ซึ่งจากงานวิจัยของ ณัฐวัฒน สุขะศิริวัฒน และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (2557) พบวา ปจจัยที่สำคัญที่มีผลตอการ

พัฒนานวัตกรรมในองคกรธุรกิจ มีปจจัยท่ีสำคัญดังน้ี 

 1. ตนทุนของการพัฒนานวัตกรรมและ R&D ที่สูง 

 2. การขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร 

 3. ความเสี่ยงดานอุปสงค 

 4. การขาดบุคลากรที่มีทักษะ 

 5. ความยากในการแสวงหาแหลงเงินทุน 

 6. การขาดการอบรมบุคลากรภายในหนวยงาน 

 7. ความไมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานและผูบริหาร 

 8. การขาดสภาพแวดลอมในการพัฒนานวัตกรรม 

 9. การสนับสนุนของรัฐบาลท่ีไมเพียงพอ 

 10. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

 

สรุป 

 จากการศึกษาขางตน อาจกลาวไดวา นวัตกรรม เปนตัวแปรที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน ธุรกิจ

สตารทอัพที่จำเปนตองมีการผลักดันนวัตกรรมเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน อีกท้ังปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันดีวา

“นวัตกรรม” ไมไดมีสวนสำคัญเฉพาะการพัฒนาธุรกิจเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

ใหกับประเทศดวย ทั้งน้ี การสรางนวัตกรรมในแตละธุรกิจยอมแตกตางกันไปตามแตสภาวการณและบริบท บางธุรกิจอาจ

เหมาะกับการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ ในขณะท่ีบางธุรกิจอาจเหมาะกับนวัตกรรมในดานกระบวนการ หรือในดานบริการ
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เพื่อสรางความเปนเลิศใหกับธุรกิจของตน เหลานี้ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไมวาจะเปนในเรื่องของเงินทุนบุคลากร หรือเวลา 

ดังน้ัน แตละธุรกิจจึงควรหานวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับตนมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความเปนท่ีหน่ึงหรือผูนำในธุรกิจดานน้ันๆ จาก

ตัวอยางตนแบบองคกรนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จขางตนนั้น จะพบวาแตละองคกรตางก็มีเคล็ดลับในการนำไปสูการ

เปนองคกรนวัตกรรมอยูมากมาย ใหผูประกอบการไดเรียนรูและนำมาประยุกตใชโดยเฉพาะกลยุทธการใชชองทางการจัด

จำหนายแบบ B2B (Business to Business) ซึ่งนับวาเปนเคล็ดลับของกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมที่หลายองคกรชื่อ

ดังทั่วโลกเลือกใช เพ่ือสรางผลงานนวัตกรรม สรางตลาด รวมไปถึงสรางชื่อเสียง นับวาเปนกลยุทธที่เกิดประโยชนกับทุกฝาย 

อยางไรก็ตาม การจะกาวไปสูองคกรนวัตกรรมที่เปนผูนำในยุคนี้ สิ่งสำคัญที่จะขาดไมไดคือ การเสริมสรางวัฒนธรรม

นวัตกรรมในองคกร ซึ่งเปนการสรางบรรยากาศใหบุคลากรภายในองคกรใหกลาท่ีจะคิดนอกกรอบ ทดลองทำสิ่งใหมๆ และ

เรียนรูที่จะยอมรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนได เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอองคกร ดังจะเห็นไดจาก

วัฒนธรรมนวัตกรรมในองคกรของ Google ที่มีการสงเสริมในทุกดาน ไมวาจะเปนบรรยากาศสถานที่ทำงานที่เอื้อตอการ

เกิดความคิดสรางสรรค สงผลใหพนักงานมีอิสรเสรีในการใชความคิดสรางสรรคตลอดเวลาเกิดบรรยากาศของการทำงาน

เปนทีม หรือการรับบุคลากรที่มีความเปนผูนำ กลาคิด กลาทำ มีความคิดสรางสรรค และมีความ Googley (วัฒนธรรมของ

องคกร Google) อาจกลาวไดวา องคกรจะกลายเปนองคกรนวัตกรรมไดก็ตอเมื่อองคกรน้ันจะตองมีวัฒนธรรมนวัตกรรมเปน

องคประกอบอยูดวย ดังนั้นจากนี้ไปจึงเปนโอกาสอันดีของไทยที่จะกาวขามพนขอจำกัดตางๆ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่

ผานมา โดยเรียนรูรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนของประเทศตางๆ รวมถึงกลยุทธที่องคกรนวัตกรรมชั้นนำตางๆ เลือกใช  

เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนนวัตกรรมในธุรกิจสตารทของไทย ใหมีศักยภาพทัดเทียมคูแขงนานา

ประเทศ ซึ่ง “นวัตกรรม” น้ีเอง จะเปนกุญแจหลักที่ผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไปสู

ระดับสากลไดอยางรวดเร็ว และย่ังยืน 
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ภาวะผูนำสำหรับผูบริหารธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 
 

Leadership for Business Executives in the 21st Century.
 

ผูเขียน   ธนิตพงศ  พงศเจริญโสภณ 

   

บทคัดยอ 

 บทความน้ีจัดทำเพ่ือศึกษาภาวะผูนำสำหรับผูบริหารธุรกิจในศตวรรษท่ี 21ที่เปนรูปแบบของภาวะผูนำยุคใหมที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 โดย “ผูนำ” ซึ่งเปนบุคคลที่สำคัญในองคการ มีบทบาทที่ตองดำเนินไป
ภายใตเงื่อนไขปจจัยของสภาวะโดยรอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โลกในทุกวันนี้ มีการ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความรูใน
เรื่อง “ภาวะผูนำ” น้ัน จึงมีความสำคัญอยางย่ิงสำหรับทุกองคการ ในกระแสโลกยุค โลกาภิวัตนที่ความเจริญทางเทคโนโลยี 

กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดีต สู ปจจุบันอยางรวดเร็วมาก เราจึงตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงใหทันกับ
เหตุการณของโลกปจจุบันตลอดเวลา 
 องคความรู/ขอคนพบจากบทความน้ีเพ่ือนำไปเปนแนวทางการสรางภาวะผูนำสำหรับผูบริหารธุรกิจแนวใหมที่ได
ถูกสังเคราะหข้ึนจาก ทฤษฎีภาวะผูนำพ้ืนฐาน เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันสอดคลองกับยุคโลกาภิวัฒน และโลกในศตวรรษที่ 21 

โดยมีองคประกอบสำคัญ ซึ่งประกอบดวย 1) ดานการนำตนเอง 2) ดานการนำทีม 3) ดานการนำองคกร 
 

คำสำคัญ : ภาวะผูนำ,ผูบริหารธุรกิจ,ศตวรรษที่ 21 

 

Abstract
This article aims to study leadership for business executives of the century. 21 that is 

a form of leadership in the new era that corresponds to the changes in the 21st century by the 
“leader” who is an important person in the organization. There is a role that must be 
performed under the conditions of the ambient conditions. especially the world today has 
changed rapidly Knowledge of “leadership” is therefore extremely important for every 
organization. in the world trend Globalization where technology advances causing the change 
of society from the past to the present very quickly We therefore have to adapt and change to 
keep up with the current world events all the time.

The knowledge/findings from this article to be used as a guideline for creating 
leadership for new business executives have been synthesized from basic leadership theory to 
have characteristics consistent with the globalization era and the world in the 21st century with 
important elements which consists of 1) self-leading 2) team leadership 3) organizational leadership

Keywords : Leadership, Business Executives, 21st Century
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บทนำ 
 “ผูนำ” เปนบุคคลที่สำคัญในองคการธุรกิจที่มีบทบาทตองดำเนินงานภายใตเงื่อนไขปจจัยของสภาวะโดยรอบ 

โดยเฉพาะอยางย่ิง โลกในทุกวันน้ี มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความรูในเรื่อง “ภาวะผูนำ” น้ัน จึงมีความสำคัญอยาง
ยิ่งสำหรับทุกองคการ ในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตนที่ความเจริญดานวัตถุเขามาแทนที่ วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมจ ากอดีต         

สู ปจจุบัน เราจึงตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงใหทันกับเหตุการณของโลกปจจุบันตลอดเวลา จากความเจริญที่รุดหนาอยาง
รวดเร็วของโลกยุคใหมที่มีความสลับซับซอน ผูนำ (Leader) และ “ภาวะผูนำ” จึงเปนปจจัยคูสำคัญที่ตองการเพ่ิมมากข้ึน
จนอาจเกิดวิกฤตภาวะผูนำข้ึนได ซึ่งอาจนำไปสูปญหาในสังคมของทุกชนชั้น ทุกระดับ จนกระทั่ง นำไปสูปญหาระดับประเทศ
ในที่สุด (สมบัติ กุสุมาวลี, 2556) การพัฒนาภาวะผูนำในปจจุบัน ยังละเลยและมองขาม เรื่องของการพัฒนาท่ีต้ังอยูบนทาง
สายกลาง และ การรักษาสมดุล ขององคประกอบตางๆ โดยคำนึงถึง จุดของความพอเหมาะ ในเรื่องของ จังหวะ เวลา และ 

การจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปจเจกบุคคล และในระดับผูนำ 
เนื่องจาก หากผูนำขาดทักษะของการจัดลำดับความสำคัญ และการรักษาดุลยภาพของปจจัยตางๆ ในขณะนั้นๆ สามารถ
นำไปสูการตัดสินใจท่ีผิดพลาด หรือเปนการตัดสินใจท่ีจะนำไปสูผลลัพธที่ไมสัมฤทธ์ิ ได ดังน้ัน คุณลักษณะ และการพัฒนา 
ภาวะผูนำ ที่สงเสริมการใชความรอบคอบประกอบการวางแผนอยางระมัดระวังในเรื่องการจัดการความรู  การปฎิบัตแิละ
การตัดสินใจ โดยตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต อดทน มีความเพียรในการใชสติปญญาในการดำเนินชีวิตจึงเปนสิ่งที่
สำคัญยิ่ง หากผูนำบกพรองในทักษะหรือคุณลักษณะของการจัดสรรและรักษาสมดุลของภาวะผูนำเหลานี้ สามารถทำให
เกิดผลกระทบและความลมเหลวตามมา ต้ังแตในระดับชุมชน สังคม หนวยงาน องคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน จนนำไปสูปญหา 
ระดับประเทศ ได  

 ความรูในเรื่อง “ภาวะผูนำ” จึงมีความสำคัญมากกับทุกองคกรและมีความสำคัญอยางย่ิงกับองคกรธุรกิจในปจจุบัน 

ซึ่งกระแสโลกยุคโลกาภิวัตนที่ความเจริญทางเทคโนโลยีกอใหเกิดความเปลี ่ยนแปลงของสังคมจากอดีตสูปจจุบันอยาง
รวดเร็วมาก ดังน้ันจึงตองปรับตัว และเปลี่ยนแปลงใหทันกับเหตุการณของโลกปจจุบันตลอดเวลา ฮอรดเดอร (Horder, 2010) 

กลาววา ความทาทายท่ีนักธุรกิจกำลังเผชิญในปจจุบันคือ การเปลี่ยนแปลงที่เรงข้ึน (Accelerating Change) ความซับซอน
ที่เพิ่มขึ้น (Increasing Complexity) และการแขงขันที่ทวีคูณมากขึ้น (Multiplying Competition) อีแวนวิช เจ เอ็ม โคโนปาสคี 
อาร และแมททีสัน เอ็ม ที (Ivancevich, J. M., Konopaske, R. andMatteson, M. T., 2008) กลาววา ผูนำมีความสำคัญ
ในการนำองคกรไปสูทิศทางที่เหมาะสม กาวสูความสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว มีความรอบรูหลักการบริหารจัดการที่ดี             

รูหลักการจัดการใชทรัพยากรในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด กลาวคือ ภาวะผูนำมีความสำคัญตอการพัฒนาองคกร และ
การบริหารจัดการใหประสบความสำเร็จ และความอยูรอดขององคกร ในขณะเดียวกันตองรักษากำลังคนและบรรยากาศ
ของการทำงานใหดี หมายความวาความสำเร็จของ การบริหารงานเปนผลมาจากความรวมมือระหวางบุคลากรในองคกร 
 ดังน้ัน ผูเขียนจึงเห็นวา จะเปนประโยชนอยางย่ิง หากไดมีการนำเอาองคความรูและขอมูลเก่ียวกับแนวโนมของ
สังคมโลกที่กำลังอยูในยุคของการเปลี่ยนถาย เพื่อกาวเขาสูศตวรรษใหม คือ ศตวรรษที่ 21  เขามาผนวกกับแนวคิดและ
ทฤษฎีดานภาวะผูนำดังกลาว เพ่ือทำการสังเคราะหใหได รูปแบบภาวะผูนำแนวใหม ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสังคมโลก
ในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ันผูเขียนจึงทำการศึกษา ภาวะผูนำเชิงบูรณาการในแบบตางๆ และเรียบเรียงบทความน้ีข้ึนโดยไดมา
จากการสังเคราะหหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ นานาทัศนะและบทความจากวารสารตางๆ ทั้งที่มีการเผยแพรในรูป
ของหนังสือ สิ่งพิมพและในรูปของสื่อทางอิเลคทรอนิคสที่เก่ียวกับเรื่องของภาวะผูนำในรูปแบบตางๆ อันลวนแตเปนขอเขียน
ที่ไดผานการสังเคราะหความคิดเชิงทฤษฎีในภาพรวมเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม และเชิงสถานการณ
ของผูนำ มากอนแลวเปนอยางดี เพ่ือนำมาปรับใชกับการพัฒนาภาวะผูนำ เพ่ือใหเกิดเปนผูนำตนแบบที่สมบูรณทั้งในเรื่อง
ของการดำเนินชีวิตสวนตัวและดานหนาท่ีการงานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 
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คุณลักษณะที่สำคัญของผูนำยุคปจจุบัน 

 นักบริหารหรือผูนำทุกคน สามารถแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนำของตนไดในรูปแบบตาง ๆ ไดดีหรือไมไดดี 

มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถในการเปนผูนำของนักบริหารหรือผูนำสังเกตไดจากความรวมมือความเต็มใจของ         

ผูตามในการปฏิบัติงาน (พรนพ พุกกะพันธุ, 2554) ไดอธิบายคุณลักษณะของผูนำท่ีดังน้ี 

 1. เปนผูมีสติปญญาดีซึ่งประกอบไปดวยความสามารถทางจินตนาการ (Imagination) ความสามารถในทางสรางสรรค 

(Creative) มีวิจารณญาณดี (Judgement) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และมีความรอบรูในเหตุการณตาง ๆ 

(Alertness) ทั้งภายในและภายนอกกลุม และปรับปรุงสถานการณไดทันตอการเปล่ียนแปลง 
 2. เปนผูทำงานหนักอยูเสมอ ตองขยันทำงานมากกวาผูใตบังคับบัญชา 
 3. คำนึงถึงขวัญและกำลังใจของกลุม 

 4. ผูนำท่ีดีตองมีลักษณะเหนือกวาผูนำ 
 5. ผูนำท่ีดีจะตองมีอารมณคงท่ี (Wellbalanced) คือ มีความหนักแนนไมใชอารมณสวนตัวในการแกไขปญหา 
 6. เปนนักกลยุทธ (Strategic man) 

 7. ตองมีอำนาจ (Power) 

แซคส (Sachs,1966) กลาวถึงลักษณะของผูนำที่ดีวาควรมีลักษณะ ดังน้ี  

 1. จะตองมีความเขาใจในตนเอง  
 2. ยอมรับฟงและเคารพในความคิดเห็นของคนอ่ืน  

 3. มีความเขาใจในสถานภาพของผูรวมงานเปนอยางดี  

 4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

 5. สามารถนำความคิดของผูรวมงานไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน  

ชัชชาติ สิทธิพันธุ (2563) กลาววา คนเราสามารถเปนผูนำที่ดีไดโดยจะตองฝกคุณลักษณะผูนำทั้ง 8 อยาง ดังน้ี 

 1. การนำโดยตนเองเปนตัวอยาง การนำโดยเปนตัวอยางคือสิ่งที่เราเรียกวา walk the talk คือผูนำตองพูดแลวทำดวย  
 2. ตรงเวลา ลักษณะ 4 อยางของคนท่ีตรงตอเวลาคือ 1) เปนคนท่ีคิดและอยูในโลกของความจริง 2) เปนคนท่ีเผื่อ
เวลาใหตัวเอง 3) เปนคนที่มีการบริหารจัดการท่ีดี 4) เปนคนท่ีสามารถรับมือปญหาตางๆ ไดดี “การตรงตอเวลาเปนคุณสมบัติ 

ข้ันพ้ืนฐานที่ผูนำท่ีดีตองมี” 

 3. การดูแลสุขภาพ การออกกำลังการนอกจากจะทำใหสมองปลอดโปรงแลวยังเปนการแสดงถึงวินัยในตัวเองดวย  

 4. มีอารมณขัน ซึ่งอารมณขันเปนสวนหน่ึงของศิลปะในการเปนผูนำ เพ่ือจะเขากับคนอื่นไดและสามารถทำงานใหสำเร็จ 
 5. หาความรูอยางไมหยุดหยอน (willing to learn) ซึ่งยกตัวอยาง ประธานธิบดี จอหน เอฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy) 

กลาวไววา การเปนผูนำและการเรียนรู เปนสิ่งที่ขาดกันไมได “จงกระหาย และทำตัวโงใหตลอดเวลา” คือเปนสุดยอดของคุณสมบัติ 

แหงความเปนผูนำ 
 6. มีวินัย วินัยคือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผูนำทุกคน ยกตัวอยาง ลี กวน ยู กลาวไววา ถาคุณอยากจะไปถึงจุดหมาย
และความฝน คุณจะขาดระเบียบวินัยไมได 

 7. ตองยอมรับวาไมรู (Admit you don’t know) อยากลัวที่จะถามหรือขอความชวยเหลือ มันไมใชการแสดงออก 

ซึ่งความออนแอ แตมันแสดงถึงความกลา กลาท่ีจะยอมรับวาไมรู และมันเปนทางที่จะทำใหเราไดเรียนรูอะไรใหมๆ  

 8. สื่อสารไดชัดเจน ผูนำตองเขาใจเรื่องราว และสามารถถายทอดใหไดดีมากๆ เพราะการท่ีเราไมสามารถอธิบาย
มันใหงายๆได แปลวาเรายังไมเขาใจมันดีพอ ยกตัวอยางเชน TED Talk คนที่ข้ึนมาพูดสามารถพูดเรื่องอะไรก็ไดยากแคไหนก็ได 

แตทำใหผูฟงเขาใจไดใน 18 นาที น่ีคือความสามารถของผูนำท่ีดี 
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 สรุปไดวา คุณลักษณะผูนำท่ีดีจะตองมีคุณลักษณะหลายประการรวมกันอยูในตัวบุคคลเดียวกัน มีความสามารถ
รอบดานทางดานรางกาย มีความสมบูรณแข็งแรง มีน้ำเสียงและทาทีเปนมิตร มีสงาราศีทางดานอารมณ สังคม สติปญญา 
เปนผูที่มีวิสัยทัศน คิดเปนระบบ ตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค มีไหวพริบและพรอมที่จะแกปญหา           

มีมนุษยสัมพันธ มีความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย สามารถสรางผูนำรุนใหมโดยสงเสริมใหผูตามมีคุณลักษณะ
ของความเปนผูนำ มีความคิดเชิงระบบอันจะสงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานขององคการที่ตนรับผิดชอบ 

 

ภาวะผูนำแนวใหม 

 ภาวะผูนำเปนการใชอิทธิพลของตนหรือของตำแหนงใหผูอื่นยินยอมปฏิบัติตาม เพ่ือจะนำไปสูการบรรลุเปาหมาย
ของกลุมที่ไดกำหนดไวหรือสรุปไดวา ภาวะผูนำ คือรูปแบบของอิทธิพลระหวางบุคคล (Interpersonal) โดยกระบวนการที่
ใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมในอันที่จะกอใหเกิดการปฏิบัติกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม            

ใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามท่ีกำหนดดวยความเต็มใจ รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลขององคการ ชวยใหกลุม
บุคคลสามารถดำเนินการตาง ๆ บรรลุเปาหมายที่กำหนด องคประกอบท่ีเกี่ยวของในกระบวนการภาวะผูนำ ไดแก ผูนำ ผูตาม 

บริบทสถานการณและผลลัพธที่เกิดข้ึน องคประกอบเหลาน้ีจะเกี่ยวของสัมพันธกันและตางสงผลกระทบซ่ึงกันและกันเสมอ 

เปนกระบวนการซ่ึงผูนำใชอิทธิพล ศิลปะ หรือความสามารถท่ีจะจูงใจใหผูอื่นทำตาม ไดปฏิบัติการ ไดอำนวยการใหรวมใจกับตน 

ดำเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว โดยจะตองแสดงใหเห็นวา สนับสนุนในความสามารถของผูตาม 

ใหพลังชนิดหน่ึงที่สามารถสงแรงกระทำอันกอเกิดการขัยเคลื่อนของกลุมคน และระบบองคการ ไปสูการบรรลุเปาประสงค 

 โชค บลูกุล (2555) ไดกลาวไวใน “คำนิยม” ของหนังสือ “Smart Leadership: กลยุทธการนำระดับกูรู” เอาไววา 
เพียง “ศาสตร” ในการบริหารจัดการสิ่งมีชีวิตที่เรียกวามนุษยน้ัน คงมิอาจนำพาองคกรใหกาวไปสูความย่ังยืนได หากแตการมี 
“ศิลปะในการครองใจคน” ตางหาก ที่จะสามารถสรางแตมตอใหกับองคกรหรือธุรกิจ เพราะการ “ไดใจคน” คือจุดเริ่มตน
ของความสำเร็จในทุกมิติ จึงมั่นใจวา ผูนำมืออาชีพทั้งหลายนาจะใช “ศิลปะ” เปนเครื่องมือในการบริหารคน มากกวาท่ีจะใช 

“ศาสตร” เพียงเทาน้ัน  

 อน่ึง ผูนำ (leader) สวนมากในปจจุบัน ที่จะเปนผูที่ดีงามท้ังในดานความประพฤติ การปฎิบัติตัวน้ัน มีอยูใหพบ
เห็นไดนอยมาก สวนมากมักพบผูนำที่มาจากการแตงตั้งขึ้น โดยอาศัยเครือญาติ เพื่อนฝูง คนสนิท หรือเปนเรื่องบุญคุณที่
ทดแทนกัน อันทำใหเกิดความไรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งๆที่ “ผูนำ (Leader)” ถือไดวาเปนตนทุนที่สำคัญ
ที่สุดในการบริหารจัดการองคกรดังน้ัน ในตัวผูนำจึงตองมีทั้ง “ศาสตร” และ “ศิลป” ที่มีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน จึงจะสามารถ
นำพาผูคนเหลาน้ันและไดรับความไววางใจและเช่ือใจอยางเต็มที่ อีกท้ังตองไดรับความเคารพนับถือ รวมมือและรวมใจจาก
ผูใตบังคับบัญชาอยางจริงจัง ดังน้ัน จึงเปนจำเปนอยางยิ่งที่ “ผูนำ” จะตองมี “ภาวะผูนำ (leadership)” ที่เหมาะสมท่ี
สามารถจะจูงใจหรือมีอิทธิพลตอผูอื่นท่ีเกี่ยวของในสถานการณตางๆ เพ่ือทำใหเกิดการปฏิบัติการ และ อำนวยการ โดยใช
กระบวนการสื่อสารความหมายหรือการติดตอกันและกันเพ่ือรวมมือกันดำเนินงานใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค สิ่งสำคัญ
ตองรูจักเดินทางสายกลาง อยางพอประมาณ มีเหตุผล มีความรูมีคุณธรรมเปนลักษณะนิสัย ดังที่ สุภัชชา พันเลิศพาณิชย 

กลาวไวใน บทความทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาภาวะผูนำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วา ในปจจุบัน ผูนำสวนมาก 

(leader) ไมมี 3 หวง 2 เงื่อนไข ซึ่ง 3 หวง ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุมกันตัวเอง สวน 2 

เงื่อนไข คือ ความรู คู คุณธรรม ซึ่งสิ่งเหลาน้ีตองทำควบคูกันไปเสมอ จะขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงมิได (สุภัชชา พันเลิศพาณิชย, 2558) 
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 จากทัศนะขางตน จึงทำใหเกิดการบูรณาการศิลปะการครองใจคน หรือ ศิลปะการจูงใจ เขามาสูศาสตรของภาวะผูนำ 
ตลอดท้ังศิลปะการบริหารจัดการ การจัดลำดับความสำคัญ และการจัดสัดสวนของคุณลักษณะ ทักษะดานตางๆ อยางสมดุล 

ดังที่ทำใหเกิดภาวะผูนำแบบใหมๆข้ึน ภายใตกระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนำเชิงบูรณาการในเวลาตอมา ทั้งน้ีก็เพ่ือที่จะใหได
รูปแบบของภาวะผูนำท่ีเหมาะสมกับกาลสมัยและบริบทขององคการ หรือ สังคมในขณะน้ัน 

 ดังน้ัน การสังเคราะหใหไดภาวะผูนำแนวใหมที่ใชชื่อเรียกวา “ภาวะผูนำแบบดุลยภาพ” ตามบทความวิชาการน้ี 

จึงถือเปนสวนหนึ่ง ของความพยายามที่ผูเขียนไดทำการสังเคราะหจาก ทฤษฎีภาวะผูนำพื้นฐาน 5 รูปแบบ และนำมาทำ
การสังเคราะหจุดเดนทางความคิดและคุณลักษณะตางๆท่ีมีคุณลักษณะอันสอดคลองกับยุคโลกาภิวัฒน และโลกในศตวรรษที่ 21 

ที่ปรากฏอยางโดดเดนและควรจรรโลงไวอยางเหมาะสม ดังน้ี 

1. ภาวะผูนำแบบแบบผนึกกำลัง (Synergistic Leadership) 

 ภาวะผูนำแบบแบบผนึกกำลัง เปนทฤษฎีสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ใหกรอบแนวคิดในการตรวจสอบและสะทอน
เสียงของสตรีในภาวะผูนำทางการศึกษา ในองคประกอบสำคัญ 4 องคประกอบที่จะตองสอดคลองเปนไปในแนวทาง
เดียวกันทั้ง 4 องคประกอบ คือ 1) โครงสรางขององคกร ที่สงเสริมตอการบำรุงรักษาและการดูแลเอาใจใส การใหรางวัล 

การพัฒนาวิชาชีพ และการใหคุณคากับความเปนสมาชิกขององคกร 2) พฤติกรรมภาวะผูนำ มีลักษณะเปนพฤติกรรมโดยรวม 

(inclusive) มุงการบำรุงรักษา (nurturing) และมุงงาน (task-oriented) 3) พลังขับภายนอกที่มีอิทธิพลตอการรับรู การกระทำ 
และความคาดหวังของผู ตองใชแนวคิดแบบองครวมเพ่ือบูรณการพลังขับตางๆ เขาดวยกัน 4) ความเชื่อ ทัศนคติและที่มีผล
ตอการตัดสินใจของผูนำ มีองคประกอบสำคัญ คือ การใหคุณคา (valuing) จริยธรรม (ethics) การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม 

(integrity) ความเคารพ (respect) ความตองการกาวหนาในอาชีพ (professional growth) การสรางความไววางใจ (building trust) 

และการสนับสนุนคนงาน (support among employees) 

2. ภาวะผูนำเชิงจริยธรรม(Ethical Leadership)  

 ภาวะผูนำเชิงจริยธรรมมีสององคประกอบที่สำคัญ คือ (หนึ่ง) มีการปฏิบัติและการตัดสินใจอยางมีจริยธรรม และ 
(สอง) มีการนำอยางมีจริยธรรม ทั้งในสวนที่มองเห็นได และ มองเห็นไมได เชน มีคานิยมหรือหลักการที่ยึดถือจริยธรรมเปนหลัก 

ซึ่งลักษณะทั้งสองนี้ ตองมีอยูอยางเปนปกติวิสัยตลอดเวลาเพื่อเปนตนแบบ และ เพื่อสรางความไววางใจ ความนาเชื่อถือ
และความเคารพตอตัวผูนำเองและองคกร ซึ่งสิ่งเหลาน้ี มีเพ่ือทำใหเกิด ความรวมมือรวมใจ เพ่ือสรางบรรยากาศองคกรที่ดี 

เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความมีคุณธรรม และเพ่ือความเคารพในตนเอง (วิโรจน สารรัตนะ, 2557) 

3. ภาวะผูนำดิจิตอล(Digital Leadership) 

 เนื่องจากสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 เปนสังคมความรู สังคมสารสนเทศ และสังคมเครือขาย จึงทำใหผูนำในยุคน้ี
และยุคหนา จำเปนตองมีคุณลักษณะพิเศษบางประการ คือ ทัศนคติใหม ทักษะใหม และความรูใหมในขอจำกัดและโอกาส
ของ ICT และ การใชงานอยางมีประสิทธิผลโดยเฉพาะใน 3Cs คือ การใชคอมพิวเตอร การสื่อสาร และเน้ือหารวมท้ังมัลติมีเดีย 

อันเปนคุณลักษณะที่ควรตองมี เพ่ิมเติมจากคุณสมบัติที่ดีที่มีอยูแบบด้ังเดิม เชนความเห็นอกเห็นใจ ความศรัทธา ความผูกพัน 

และอื่นๆ นอกจากน้ันแลว ลักษณะสวนบุคคลสำหรับผูนำดิจิตอล ยังประกอบดวย ความยืดหยุน ความสามารถในการปรับตัว 

ความอยากรูอยากเห็นทางปญญา และความกระหายใครรูตอความรูใหม ซึ่งตองเขาใจวา ภาวะผูนำดิจิตอลน้ัน ไมใชสิ่งที่คงที่ 
แตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (วิโรจน สารรัตนะ, 2557) 

4. ภาวะผูนำยอดเยี่ยม (Transcendental Leadership) 

 วิโรจน สารรัตนะ (2557) ไดกลาวถึง ภาวะผูนำยอดเยี่ยม (Transcendental Leadership)ภาวะผูนำยอดเยี่ยม
สำหรับศตวรรษที่ 21โดย Dariush (2010) ไดกลาวไววา หากพิจารณาถึงความปลี่ยนแปลงในทฤษฎีภาวะผูนำจากอดีต คือ 

ทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man Theory) สูภาวะผูนำเชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม เชิงมีสวนรวม ตามสถานการณ แบบใฝบริการ 
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แบบแลกปลี่ยน และแบบการเปลี่ยนแปลง ถือเปนพัฒนาการทางทฤษฎีที่ดีข้ึน เขาเห็นวา ภาวะผูนำยอดเย่ียม อันเปนภาวะ
ผูนำพึงประสงคและเปนความหวังของผูคนระดับโลกมากขึ้นนั้น หมายถึงภาวะผูนำที่มีความสามารถ ดังนี้ (1) อยูเหนือ
อัตตาและความปรารถนาของตัวเอง (2) ชวยใหผูตามทำในสิ่งดังกลาวและมุงตอบสนองจุดมุงหมายที่ดีข้ึน (3) ชวยใหผูคน
ผูกพันกันอยางเปนมนุษย และ (4) มีเสนทางรวมและชะตากรรมรวม Dariush ยังชี้ใหเห็นวา ผูนำท่ีย่ิงใหญในอดีต ตางมีวิถี
ชีวิตท่ีเรียบงาย ตางแสดงความกลาหาญทางศึลธรรมเพ่ือยืนหยัดในความจริงและความยุติธรรม ยอมทุกขทรมานหรือยอม
ตาย เพ่ือความเชื่อและคานิยมของตนเอง ในปจจุบัน เราอยูในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการมีทัศนะระดับโลก 

จึงเปนชวงเวลาของภาวะผูนำยอดเย่ียมที่มีการเปล่ียนแปลงในมิติตางๆดังน้ี 

 (1) เปลี่ยนจากการยึดมั่นในตนเอง เปน มีจิตสำนึกในตนเอง 
 (2) เปลี่ยนจากการพูด เปน การกระทำ 
 (3) เปลี่ยนจากความเปนอิสระจากกัน เปน การพ่ึงพาอาศัยกัน 

 (4) เปลี่ยนจากรายบุคคล เปน หมูคณะ 
 (5) เปลี่ยนจากประเทศที่แยกกัน เปน ชุมชนโลกท่ีบูรณาการกัน 

 สามารถกลาวไดวาภาวะผูนำยอดเยี่ยม ใหกรอบความคิดเชิ งปฏิวัติ ในการมองความสัมพันธระหวางมนุษยใน
องคกรใหม เปน ความสัมพันธของผูคนที่มีความแตกตางกันมากขึ้น (More diverse people) ในกระบวนการกำกับดูแล
รวมกันที่แทจริง และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนจากเกาสูใหม ทำใหในปจจุบันคอยๆ คืบไปสูภาวะผูนำ
ยอดเย่ียมที่มีลักษณะสำคัญกันมากข้ึน ดังน้ี 

 (1) รับฟงการสะทอนผล (reflective) 

 (2) ยึดคานิยมเปนศูนยกลาง (value centered) 

 (3) มีทัศนะระดับโลก (global in perspective) 

 (4) อำนวยความสะดวกตอสุนทรีนสนทนา (dialogue) 

5. ภาวะผูนำแบบสุนทรียสนทนา (Dialogic Leadership) 

 Isaacs (1999) เปนผูนำเสนอแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนำแบบสุนทรียสนทนา กลาวถึงขอปฏิบัติ 4 ประการ สำหรับ
การเปนผูนำแบบสุนทรียสนทนา ไววา (1) ฟงคนอ่ืน (Listening) (2) เตารพความเห็นคนอ่ืน (Respecting) (3) เปดใจกวาง 
(Suspending) ทั้งไมระงับ หรือ ไมสนับสนุนความคิดดวยความเชื่อมั่นฝายเดียว (4) แสดงความคิดเห็น (Voicing) ภายหลัง 
David Bohm ไดนำปรากฏการณปฏิสัมพันธดังกลาวมายกระดับการอธิบายดวยกฎเกณฑ และ ทฤษฎีทางควอนตัมฟสิกส 

เพ่ือนำไปใชในสังคมตะวันตกปรากฎวาไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวาง ถูกนำไปใชในการเรียนการสอนเพ่ือดึงศักยภาพ
ผูเรียนใหเปนที่ปรากฎ สามารถสราง ญาณวิทยา (intuition) ใหมๆข้ึนมากมาย องคกรท่ีนำไปใช พบวาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ข้ึนอยางชัดเจน คนในองคกร มีความรักกันและเขาใจกันมากข้ึน ในขณะเดียวกัน คนในองคกรก็มีการคนพบศักยภาพของ
ตนเองและนำไปใชประโยชนืภายในองคกรไดมากกวาแตกอน (วิโรจน สารรัตนะ, 2557) 

 David Bohm (2006) หันมาสนใจกับวิธีคิดแบบตะวันออกอยางจริงจัง จนชวง 10 ปสุดทายของชีวิตสามารถ
นำเอาศาสตรทางดานควอนตัมฟสิกสสมานเขากับมนุษยศาสตรไดอยางแนบแนนจนแทบเปนเรื่องเดียวกัน David Bolm 

เริ ่มมองเห็นวา การที่มนุษยถูกแบงแยกออกจากกัน โดยมิติตางๆ เชน ศาสนา วัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และมิติทางเพศน้ัน ลวนเปนผลมาจาก การทำงานของ ความคิด (Thought) ทั้งสิ้นความคิด ทำหนาท่ีเปนผูสังเกต 

และเปน ผูกำหนดความหมายและการดำรงอยูของสิ่งที่ถูกสังเกต ความคิด จึงเปนตัวการ แบงแยก ผูสังเกต จาก สิ่งที่ถูก
สังเกต และเปนการเริ่มตนของการแบงแยกระหวาง มนุษย กับ ธรรมชาติ ออกจากกัน ในขณะเดียวกัน ความคิด ก็เปนตัว
สรางความรูและตรรกะ ชุดตางๆ เพื่อนำสิ่งที่ถูกสังเกต เชื่อมโยงเขาหากันใหม เพื่อรับใชความตองการอันไมสิ้นสุดของ       

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 21



ผูสังเกต โลกทั้งใบจึงเต็มไปดวย ความแตกตางอันสับสนวุนวายและความขัดแยงที่ไมมีทางออก เน่ืองจากการปดกั้นของชุด
ตรรกะความรูและ มายาคติแหงการแบงแยกแตกตางที่ผูสังเกตสรางขึ้น ทำใหไมสามารถกลับมาพูดคุยแบบมนุษยสัมผัส
มนุษยเพื่อถายเทสภาพการดำรงอยูสูความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได ดังน้ัน เขาจึงประกาศความเชื่อวา เพื่อแกปญหาท่ี
มนุษยเผชิญอยูนี ้ จำเปนอยางยิ่งที่มนุษยจะตองสลัดความคิด ความรูเดิมทิ้งไป และรวมกันแสวงหาความคิดใหมจาก
ธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการดังกลาว David Bohm เรียกวา การสนทนา (Dialogue) โดยที่มีเงื่อนไขสำคัญของการสนทนา 
เปนกฎกติกาอยู 3 ประการ คือ (David Bohm, 2006) 

 (1) การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) หมายถึง การฟงโดยไมนำฐานคติ (presupposition) เดิมมาเปนกรอบ
อางอิงในการตัดสินเสียงที่ไดยินไดฟงจากผูอื่น ซึ่งเปนสิ่งที่ทำยากที่สุด จึงมีขอแนะนำในการปฏิบัติไว 3 ประการคือ ใหฟง
เสียงของตนเอง (Self-reflection) นั่นคือ ฟงเสียงหรือความคิดหรือคำพูดที่มีอยูในใจ ( inner call) ที่ยังไมไดพูดออกมา 
กอนที่จะทำการพูดหรือโตตอบอะไรออกไป การฟงเสียงตนเองใหดีๆ จะเปนโอกาสที่ดีที่เราจะไดรูจักและเขาใจตนตอ
ความคิดไดดีย่ิงข้ึน ประการที่สองคือ ชื่นชมกับเสียงของความเงียบ (appreciation of silence) ในระหวางความเงียบของ
วงสนทนา อาจมีเสียงธรรมชาติที่ควบคุมไมได แตถาเรากำหนดความรูสึกใหชื่นชมกับเสียงที่ไดยิน เราจะ สามารถเรียนรู
อะไรมากขึ ้น เพราะไมมีการปดกั้นหรือตัดสินสียงที ่ไดยินลวงหนา และประการสุดทายคือ เคารพเสียงของคนอื่น 

(respecting the participants’ voice) ซึ่งจะเปนสิ่งที่ทำให ผูที่พูดเกิดความรูสึกเชื่อมั่นและเกิดความไววางใจมากข้ึน 

 (2) ความไววางใจ มีความรูสึกเปนอิสระ และผอนคลาย (Trust, Free and relaxing) อันเปนผลมาจากวัตถุประสงค
เบื้องตนของวงสนทนาแบบ Dialogue น้ันคือการมาฟงและเรียนรูจากคนอ่ืน 

 (3) เคารพในความเทาเทียมกันของความเปนมนุษย (equality) วงสนทนาคือชุมชนของผูมี “ศีลเสมอกัน” หรือ         

มีความเสมอภาคกันภายใตกฎกติกาที่ตกลงดกันไวไมมีการแยกเขาแยกเรา จะตองปลอยวางสิ่งเหลานี้ลงทั้งหมดโดยไมมี
เงื่อนไขเพ่ือใหความคิด ความรูสึกที่มาจากความเปนปจเจกบุคคล สามารถไหลถึงกันไดโดยอัตโนมัติ 

 อยางไรก็ตาม David Bohm ไมคิดวา Dialogue คือคำตอบสุดทายของการแกปญหาไดทุกเรื่อง แตเขาคิดวา           

มันเปนจุดเริ่มตนของ สัมมาทิฐิ การสนทนาในลักษณะน้ี จึงควรกระทำอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ คนในวงสนทนาจะเปน
กระจกเงาใหกันและกัน อยางปราศจากอคติ เพื่อเปดโอกาสใหแตละคนเรียนรูตัวเองและแกไขปรับปรุงตนเองใหสามารถ
ทำงานรวมกันและอยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุขสามารถแกไขปญหาท่ียากๆที่ไมสามารถจัดการดวยวิธีการธรรมดาได 

 องคประกอบภาวะผูนำของนักวิชาการขางตนถูกสังเคราะหเปนขอมูล 3 ดาน คือ 1) ดานการนำตนเอง หมายถึง
การมีองคความรูในโลกาภิวัตน ความคิดเชิงบวกและทัศนคติแบบทำได กระบวนทัศนที่เปนโลกาภิวัตน การพัฒนาตนเอง
ดานเทคโนโลยีใหทันสมัยตามสถานการณ การเปนตัวอยางที่ดีดานคุณธรรมและจริยธรรม 2) ดานการนำทีม หมายถึง การ
สรางขวัญกำลังใจและการจูงใจการบริหารทีมและความขัดแยง การติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค การสอนงานฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาผลงานของทีมพัฒนาทีมงานดานเทคโนโลยี และดานตาง ๆ สงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมและจริยธ รรม           

3) ดานการนำองคกร หมายถึง กำหนด ใช และทบทวนวิสัยทัศนปรับเปลี่ยนกลยุทธรวมใหเหมาะสม กำหนดคานิยมและ
วัฒนธรรมรวม เปนผูนำดานการเปลี่ยนแปลง ควบคุมงานดวยระบบสมดุล พัฒนาบุคลากรดวยการจัดอบรมใหความรู และ
สงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

องคประกอบภาวะผูนำสำหรับผูบริหารธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 

 องคประกอบภาวะผูนำสำหรับผูบริหารธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ที่สังเคราะหไดทั้ง 3 ดาน คือ ดานการนำตัวเอง 
ดานการนำทีม และดานการนำองคกร มีประเด็นที่สำคัญ คือ 
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 1. ดานการนำตัวเอง ผูนำเปนผูมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานขององคกรใหประสบความสำเร็จตองเรียนรู และ
เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง การเปนผูนำที่ดีตองรูจักศิลปะการเปนผูนำ รูหลักการบริหารงาน และบริหารคนสมยัใหม 

องคประกอบภาวะผูนำในศตวรรษที่ 21 ดานการนำตัวเองที่สำคัญคือ การมี องคความรูและกระบวนทัศนเชิงโลกาภิวัตน 

หมายถึงการมีแนวคิด และกลยุทธที่สรางสรรคผลงานเปดกวางทางความคิดและคนหาแนวทางใหม ๆ ในการสรางความ
ซื่อสัตยใหกับพนักงาน ผูนำตองมีความยืดหยุนสามารถที่จะยายหรือเดินทางไปตางประเทศไดบอย และเขากับวัฒนธรรม
องคกร มีกรอบความคิดที่เขมแข็ง และมีความสามารถท่ีจะสรางยุทธศาสตรในการคิดเพ่ือจัดการ และรับมือกับความเสี่ยง
ตลอดจนความไมแนนอนตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในโลกแหงโลกาภิวัตน 

 2. ดานการนำทีม ทีมงานเปนหัวใจสำคัญอยางย่ิงในการชวยสรางพลังรวมเพ่ือใหเกิดเปนอันหน่ึงอันเดียวกันซึ่งจะ
สงผลใหการบริหารงานตาง ๆ ขององคกรบรรลุตามเปาหมาย การเสริมสรางและผลักดันใหบุคลากรภายในองคกรรูจัก
วิธีการทำงานรวมกันเปนทีม และคนหาเทคนิคเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงทีมงานใหมีศักยภาพที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
องคประกอบภาวะผูนำในศตวรรษที่ 21 ดานการนำทีมที่สำคัญคือ การสรางขวัญกำลังใจและการจูงใจ และการพัฒนา
ทีมงานดานเทคโนโลยี ขวัญกำลังใจเปนสิ่งจำเปนที่ผูนำจะตองเอาใจใสตอทีมงานเพราะถาการบำรุงขวัญที่ดีทำใหมีการสราง
ผลงานที่มีคุณภาพใหแกองคกร ดังน้ันจึงควรมีการเสริมสรางขวัญและกำลังใจของทีมงาน เพ่ือรักษาเสถียรภาพของทีมงาน
ใหอยูในระดับสูงตามความตองการ และสงผลไปถึงประสิทธิภาพของงาน เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร ฟลิปโป 

(Flippo,1967) กลาววา การใหความสำคัญแกขวัญ และกำลังใจในการทำงานเปนภาวะทางจิตใจที่จะทำการอุทิศตัวเพ่ืองาน 

นอกจากความสามารถในการเปนผูนำของผูบริหารแลวความพึงพอใจในลักษณะ และสภาพของงานที่ปฏิบัติตามที่ไดรับ
มอบหมายหรือสมัครใจเขาไปทำน้ันเปนองคประกอบสำคัญตอการสรางขวัญและกำลังใจและการปฏิบัติงานดวย นอกจากน้ี
ผูนำตองกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากำลัง และการทำงานแบบบูรณาการทีมงาน เพื่อสงเสริม
สมรรถนะการทำงานใหสูงข้ึน (เทียมจิต คงอรุณ และสุภาภรณต้ังดำเนินสวัสด์ิ, 2561) และการพัฒนาทีมงานดานเทคโนโลยี
มีความสำคัญเชนเดียวกัน คมกริช นันทะโรจพงศ,เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ (2560) กลาววา เครื่องมือ
ที่สำคัญในการพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง คือ ทีมงานซึ่งเปนการพัฒนาองคกรระดับกลุมโดยการสรางและพัฒนา
ทีมงานใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอยางมีแบบ
แผนในการวินิจฉัยปญหา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา ตลอดจนประเมินผลและ
ติดตามผล จนพัฒนาไปเปนทีมจัดการความรู กอเกิดวัฒนธรรมองคการใหม โดยมีเทคโนโลยี และการสื่อสารในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลมาสนับสนุนทีมในการพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง 
 3. ดานการนำองคกร ปจจัยหน่ึงที่ทำใหองคกรประสบความสำเร็จในการดำเนินงานคือ ความรูความสามารถและ
ทักษะในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอยางย่ิงการมีภาวะผูนำของผูบริหารท่ีจะสามารถนำพาองคกรใหมีความเปนน้ำหน่ึงใจ
เดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน ปจจัยสำคัญที่ทำใหองคกรประสบความสำเร็จ คือ การกำหนด
วิสัยทัศน และกลยุทธรวม การพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยตามสถานการณในปจจุบัน และการสงเสริมดานคุณธรรมและ
จริยธรรมในองคกร วิสัยทัศนเปนการมองภาพอนาคตของผูนำ และสมาชิกในองคกร และกำหนดจุดหมายปลายทางท่ี
เชื่อมโยงกับภารกิจ คานิยม และความเชื่อเขาดวยกัน แลวมุงสูจุดหมายปลายทางท่ีตองการ และจุดหมายปลายทางดังกลาว
ตองชัดเจน ทาทาย มีพลังและมีความเปนไปได สวนกลยุทธเปนการกำหนดเปาหมาย และวิธีการเดินหนาสูเปาหมาย ที่ผาน
การวิเคราะหภาพรวมทั้งภายในและภายนอก สิ่งสำคัญที่สุดของการทำกลยุทธ คือการสรางการรับรูรวมกันของทุกคนใน
องคกร ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยตามสถานการณในปจจุบัน คือ ความกาวหนาและพัฒนาการเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองคกรซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน องคกรตาง ๆ ในฐานะที่เป นระบบยอย
ภายในระบบสังคมมีความจำเปนที่จะตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดและการเจริญเติบโตในอนาคต หลายหนวยงานไดปรับ

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 21



โครงสรางขององคกรจากโครงสรางแบบลำดับข้ันเขาสูโครงสราง ระบบเครือขายพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศชวย
ลดข้ันตอนการทำงาน ชวยใหการตัดสินใจและการประสานงานระหวางหนวยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ัน จึงมีความ
จำเปนที่ผูนำในหนวยงานตาง ๆ ตองติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปประยุกตใชในหนวยงานของตนตอไป 

ASoftBiz (2014) กลาววา ผูนำควรเตรียมองคกรเพ่ือกาวสูยุคสารสนเทศอยางมั่นคง ดังน้ี 1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน 2) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและกำลังเกิดข้ึนในแตละหนวยงาน โดยเฉพาะ
ความตองการทางดานขอมูลขาวสาร เพื่อหาแนวโนมความตองการ จัดทำแผน และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของ
องคกร 3) เตรียมความพรอมดานบุคลากร และงบประมาณ เพ่ือรองรับตอการนำเทคโนโลยีมาใช และที่สำคัญการสงเสริม
ดานคุณธรรม และจริยธรรมภายในองคกร ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2014) กลาววาการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมภายใน
องคกรทำไดหลายวิธีข้ึนอยูกับวัฒนธรรมแตละองคกรและรูปแบบการบริหารงาน เชน 1) การจัดทำจรรยาบรรณขององคกร 
และสื่อสารใหพนักงานทุกระดับทราบถึงจรรยาบรรณขององคกร เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการประพฤติตนในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการหรือบทลงโทษตอบุคคลที่มีความประพฤติที่ขัดตอจรรยาบรรณ 2) ผูบริหารตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และ 3) การจัดใหมีการ
ฝกอบรมเก่ียวกับคุณธรรม และจริยธรรมในองคกร 
 

สรุป 

 จากการศึกษาขางตน สรุปไดวา “ภาวะผูนํา” คือปจจัยที่สำคัญประการหน่ึงของการบริหารจัดการและการพัฒนา
องคการของโลกยุคปจจุบันและในแวดวงวิชาการดานการบริหารจัดการไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับพัฒนาแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผูนําและการพัฒนาภาวะผูนํามาอยางเปนพลวัตตอเนื่องและ คุณสมบัติของการเปน “ผูนำ” ที่สำคัญนั้นคือ 

ตองใฝรูและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมของยุคศตวรรษท่ี 21 ที่ตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีทั้งท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน อยางตอเน่ือง (Continuous Change) และ (2) การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนอยางกะทันหัน (Discontinuous Change) จึงเปนความจำเปนที่องคกรจะตองปรับเปลี่ยนใหพรอมที่จะ ยืดหยุน
และกลายเปนองคกรที่เขมแข็งพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ภาวะผูนำสำหรับผูบริหารธุรกิจใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงควรมี 1) ดานการนำตนเอง หมายถึงการมีองคความรูในโลกาภิวัตน ความคิดเชิงบวกและทัศนคติแบบทำได 

กระบวนทัศนที่เปนโลกาภิวัตน การพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยีใหทันสมัยตามสถานการณ การเปนตัวอยางที่ดีดานคุณธรรม
และจริยธรรม 2) ดานการนำทีม หมายถึง การสรางขวัญกำลังใจและการจูงใจการบริหารทีมและความขัดแยง ความสามารถ
ในการติดตอสื่อสาร มีวิสัยทัศน ตอการเปล่ียนแปลง และ การสอนงานฝกอบรมเพ่ือพัฒนาผลงานของทีมพัฒนาทีมงานดาน
เทคโนโลยี และดานตาง ๆ สงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมและจริยธรรม 3) ดานการนำองคกร หมายถึง กำหนด ใช 

และทบทวนวิสัยทัศนปรับเปลี่ยนกลยุทธรวมใหเหมาะสม กำหนดคานิยมและวัฒนธรรมรวม เปนผูนำดานการเปลี่ยนแปลง 
ควบคุมงานดวยระบบสมดุล พัฒนาบุคลากรดวยการจัดอบรมใหความรู และสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธร รมและ
จริยธรรม หากยึดหลักของ ภาวะผูนำสำหรับผูบริหารธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เปนแนวทางปฏิบัติน้ัน ผูเขียนคาดวาผลที่จะ
ไดรับจากการประยุกตใชคือ การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี สำหรับโลกในยุคสมัยน้ีและในอนาคตตอไป จะเห็นไดวาหากประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ถายึดถือปรัชญาน้ีเปนแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตน มีสำนึกในคุณธรรม 

มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความรอบรูที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ 

สังคมโลกจะสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ผสมผสานอยางสมดุลอยางย่ังยืนตอไป 
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บทคัดยอ 

 การพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาไดเริ่มอยางจริงจังภายหลังการปฏิวัติสยาม มีการจัดตั้งกรม
ศิลปากรขึ้นมาดูแลรักษาและประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และมีการบูรณะโบราณสถานเรื่อยมา แตก็หยุดชะงกัลง
บางในบางชวงเวลา ตลอดจนความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐที่ตองการนำพ้ืนที่ไปใชประโยชน แตก็สามารถอยูรอด
ไดจากการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ภายหลังไดมีการใชแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2534–2544 ขึ้นเพื่อการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรและพื้นที่ใกลเคียง และดวยการ
เปนเมืองเกาท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร มีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนท่ีแสดงถึงอารยธรรมเกาแกที่ยังคง
หลงเหลืออยูที่บงชี้ถึงความรุงเรืองในอดีต นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาจึงไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนเปนแหลง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติเมื่อป พ.ศ. 2534  และใน
ปจจุบันมีหลายหนวยงานที่เกี ่ยวของกับการพัฒนานครประวัติศาสตร ซึ่งแตละหนวยงานตางก็มี แผนในการอนุรักษ
ประวัติศาสตร โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีควบคูกับการพัฒนาการทองเท่ียวแตยังไมมีความชัดเจน ขาดการ
มีสวนรวมของคนในทองถิ ่น ทำใหเกิดการบุกรุกพื ้นที ่โบราณสถาน การต้ั งรานขายของไมเปนระเบียบ การทำลาย
โบราณสถาน เน่ืองจากการขาดการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวที่เหมาะสม มีหนวยงานรับผิดชอบหลายหนวยงานอำนาจ
หนาท่ีซ้ำซอนกัน ตลอดจนกฎหมายท่ีใชบังคับมีความลาหลังไมทันตอสถานการณในปจจุบัน 

 

คำสำคัญ : นครประวัติศาสตร; การพัฒนาการทองเที่ยว; เมืองมรดกโลก 

 

Abstract
The development of the historical city of Ayutthaya began in earnest after the 

Siamese Revolution. The Fine Arts Department was established to maintain and register the 
ancient monuments. And has continued to restore ancient monuments but stopped at some 
point. As well as conflicts between government agencies that want to use the area but it can 
survive with the participation of the local people. After that, the Master Plan for the 
Conservation and Development of the Historical City of Ayutthaya (1991–2001) was used 
for the conservation and development of the historical city and nearby areas. And by being 
an old city with historical significance It has a distinctive architectural identity that shows 
the remains of an ancient civilization that signify its former glory. The historical city of 
Ayutthaya was therefore declared a World Cultural Heritage Site by the United Nations 
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Educational, Scientific, and Cultural Organization in 1 9 9 1 , today there are many agencies 
involved in the development of the historical city. Each agency has different plans for 
preserving history, archaeological sites, arts, and culture and traditions along with the 
development of tourism, but it is unclear. Lack of participation by local people causes an 
invasion of ancient sites Disorganized store setup; destruction of ancient sites due to the lack 
of proper management of tourist attractions. There are many responsible agencies; the 
authority is redundant. The applicable laws are lagging behind the current situation.

Keywords : historical city; tourism development; world heritage city
 

1. บทนำ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเปนเมืองหลวงของไทยมานานต้ังแต พ.ศ. 1893 – 2310 รวม 417 ป ดวยภูมิสถาน
เมืองที่เอื้อตอการติดตอสัมพันธกับดินแดนตาง ๆ ทั้งที่อยูในผืนแผนดินและดินแดนโพนทะเล สรางความมั่นคงทางการ
เมืองการปกครองและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ทำเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาที่มีลักษณะเปนเกาะเมืองมีแมน้ำที่สำคัญ             

4 สายไหลผาน คือ แมน้ำเจาพระยา แมน้ำปาสัก แมน้ำนอย และแมน้ำลพบุรีทำใหมีความอุดมสมบูรณของแผนดิน รวมทั้ง
เปนชุมทางคมนาคม และเปนปราการธรรมชาติในการปองกันขาศึกศัตรู กรุงศรีอยุธยาจึงเปนราชธานีใหญสามารถกุมอำนาจ
เหนือเมืองใกลเคียงเปนเวลานาน (กรมศิลปากร, 2563) ตอมาหลังจากที่อยุธยาเมืองหลวงเกาไดถูกชาวพมาบุกเขาปลนและ
เผาทำลาย จนกลายสภาพเปนเมืองรางไปในท่ีสุด ผูคนไดขนอิฐจากเมืองเกาท่ียอยยับไปสรางเมืองใหมกรุงเทพฯ ในตอนตน
กรุงรัตนโกสินทรแตก็ยังหลงเหลือโบราณสถานอยูเปนจำนวนมาก (โรม บุญนาค, 2562) จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ         

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาโบราณราชธานินทรขุดแตงพระท่ีน่ังบางองคในเขตพระราชวังหลวง 
(ศิลปวัฒนธรรม, 2564) และเมืองกรุงเกาไดเริ่มมีการบูรณะอยางจริงจังเมื่อภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดมีการต้ัง
กรมศิลปากรข้ึนมาดูแลรักษาและประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 75 แหงในเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง
เพื่อรักษาไวเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในป พ.ศ. 2478 แตการบรูรณะโบราณสถานเพิ่งจะดำเนินการไดในป พ.ศ. 2498 

เมื่อรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อรัฐบาลจัดงานฉลองสมโภช 25 พุทธศตวรรษ โดยริเริ่มโครงการ
บูรณะพระที่นั่งและวัดสำคัญในกรุงศรีอยุธยาไดมอบหมายใหกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานดำเนินการ             
แตการขุดแตงและบูรณะดำเนินการไดระยะหนึ่งก็ตองหยุดชะงักลงเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตนทำการปฏิบัติและยกเลิก
กระทรวงวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2502 และโอนงานกรมศิลปากรมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการบูรณะโบราณสถาน
พระนครศรีอยุธยาตองยกเลิกไป และในป พ.ศ. 2507 กระทรวงศึกษาธิการไดสั่งการใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจางเหมาะถม
ดินปรับบริเวณทองสนามจักรวรรดิ พระราชวังโบราณเพื่อสรางสนามกีฬาประจำจังหวัด แตไดรับการคัดคานจากมวลชน
จำนวนมาก งานกอสรางสนามกีฬาบนโบราณสถานจึงดำเนินการไดเพียงการถมดินเทาน้ัน (กองโบราณคดี, 2533)  

 โบราณสถานในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาก็ถูกทิ้งรกรางอีกครั้ง มีการวิพากษวิจารณของประชาชนตอกรม
ศิลปากรในการทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเปนอยางมาก จนกระทั่งในป พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกลเคียงตามขอเสนอของสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และ
กรมศิลปากรไดรับอนุมัติงบประมาณ 1,000,000 บาทใหสำรวจชั้นละเอียดเพื่อจัดทำแผนแมบทโบราณคดีในการขุดแตง
และบูรณะโบราณสถานทั้งหมด แตเน่ืองจากในระยะน้ันอยูในระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2-3 

ซึ่งเจาหนาที่ของกรมศิลปากรยังไมคุนเคยกับการบริหารงานท่ีมีข้ันตอนตามแระบวนการจัดการทางวัฒนธรรม จึงดำเนินการ
ขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเปนหลัก ไมสามารถสำรวจเก็บขอมูลโดยละเอียดได ตอมาเม่ือสำนักผังเมืองประกาศแผน
แมบทการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ. 2518 ไดรับการคัดคานจากหนวยราชการในกระทรวง 
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ศึกษาธิการเปนจำนวนมาก ทั้งน้ีเพราะผังเมืองฉบับดังกลาวมีขอขัดแยงกับแผนการกอสรางวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
ของกรมการฝกหัดครู และการกอสรางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ของกรมสามัญศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการก็ตองการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ศึกษาใหสัมพันธกับแผนการศึกษาของชาติดวย เปนผลใหสำนักผังเมืองจำเปนตองปรับปรุงแผน
แมบทการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยตองลดพ้ืนที่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาจากท่ี
เสนอเดิมประมาณ 2,000 ไรเหลือเปน 1,810 ไร (กองโบราณคดี, 2533) 

 โครงการสำรวจ ขุดแตง และบูรณะโบราณสถานดังกลาวไดพัฒนาเปนโครงการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 4 นับแต พ.ศ.2520 เปนตนมา และใน พ.ศ.2530 กรมศิลปากรไดเสนอแผนแมบทโครงการอนรุักษและ
พัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2534 – 2544 ขึ้นเพื่อการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรและ
พื้นที ่ใกลเคียง เพราะเห็นวากรุงศรีอยุธยาเปนนครประวัติศาสตรที่มีความสำคัญมิใชพาะระดับชาติเทานั ้น แตยังมี
ความสำคัญระดับโลก และอยูระหวางการดำเนินการเสนอใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ซึ่งจำเปนตองมีการอนุรักษและ
พัฒนานครประวัติศาสตรแหงน้ีใหดำรงอยูสืบไป (กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533)  

 ในป พ.ศ. 2540 กรมศิลปากรไดประกาศเขตโบราณสถานเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่เกาะเมอืง
อยุธยาและพื้นที่รอบเกาะเมืองที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดีรวม 3,000 ไร โบราณสถานสำคัญในพื้นที่น้ี 

ไดแก พระราชวังจันทรเกษม กำแพงและปอมปราการเมืองของกรุงศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธสวรรย วัดพนันเชิง วัด
ภูเขาทอง หมูบานโปรตุเกส หมูบานฮอลันดา หมูบานญ่ีปุน เปนตน 

 ดวยการเปนเมืองเกาท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร มีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนที่แสดงถึงอารย
ธรรมเกาแกที่ยังคงหลงเหลืออยูที่บงชี้ถึงความรุงเรืองในอดีต นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาจึงไดรับการประกาศข้ึน
ทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) 

จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 15 ณ กรุงคารเรจ ประเทศตูนิเซีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 

ดวยหลักเกณฑที่วา เปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณที่หาไดยากยิ่ง หรือเปนพยานหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรืออารยธรรมซ่ึงยังคงหลงเหลืออยู หรืออาจสูญหายไปแลว นับเปนมรดกโลกตามบัญชีในลำดับที่ 476 (ศิลปวัฒนธรรม, 

2564) เมืองมรดกโลกนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาถือเปนแหลงทองเท่ียวอันมีชื่อเสียงสำคัญของประเทศที่มีแหลง
ทรัพยากรทองเที่ยวทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ และวัฒนธรรม (ธาตรี มหันตรัตน และปณณธร หอมบุญมา, 2562) 

จนทำใหเมอืงมรดกโลกพระนครศรีอยุธยากลายเปนสถานที่ทองเท่ียวที่ดึงดูดนักทองเที่ยว โดยในแตละปจะมีนักทองเท่ียว
เดินทางมาทองเท่ียวเปนจำนวนมาก ดังตารางท่ี 1 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 สถิติจำนวนนักทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาป พ.ศ. 2564 

จำนวนนักทองเที่ยว (คน) ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564  

นักทองเท่ียวชาวไทย 6,183,177 3,272,237 2,318,228  

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 2,109,632 288,629 14,659  

รวมทั้งหมด 8,292,809 3,560,866 2,332,887  

ที่มา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2565) 

 จากตารางที่ 1 พบวา โดยปกติที่ไมมีสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เชน ในป พ.ศ. 2562 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีนักทองเท่ียวชาวไทยจำนวน 6,183,177 คนและนักทองเท่ียวชาวตางชาติจำนวน 2,109,632 คนรวม
จำนวนท้ังสิ้น 8,292,809 คน ซึ่งเปนจำนวนนักทองเท่ียวที่มากสงผลใหการทองเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายได
มากตามตารางท่ี 2 แมวาตอมาในป พ.ศ. 2563 จำนวนนักทองเท่ียวชาวไทยลดลงเหลือ 3,272,237 คนจำนวนนักทองเท่ียว
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ชาวตางชาติลดลงเหลือ 288,629 คนและในป พ.ศ. 2564 จำนวนนักทองเท่ียวชาวไทยลดลงเหลือ 2,318,288 คนจำนวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติลดลงเหลือ 14,659 คน ซึ่งสาเหตุเกิดจากปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด -19 แตคาดวา
ปญหาน้ีจะคลี่คลายลง (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2565) 

  

ตารางที่ 2 สถิติรายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาป พ.ศ. 2564 

รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท) ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564  

นักทองเท่ียวชาวไทย 12,988.61 5,526.09 3,709.70  

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 6,165.31 627.92 25.68  

รวมทั้งหมด 19,153.92 6,154.01 3,735.38  

ที่มา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2565) 

 จากตารางที่ 2 พบวา โดยปกติที่ไมมีสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เชน ในป พ.ศ. 2562 รายได
จากการทองเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนักทองเท่ียวชาวไทยจำนวน 12,988.61 ลานบาทและจากนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติจำนวน 6,165.31 ลานบาทรวมจำนวนทั้งสิ้น 19,155.92 ลานบาท แมวาตอมาในป พ.ศ. 2563 รายไดจากการ
ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนักทองเท่ียวชาวไทยลดลงเหลือ 5,526.09 ลานบาท จากนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
ลดลงเหลือ 627.92 ลานบาท และในป พ.ศ. 2564 รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนักทองเท่ียว
ชาวไทยลดลงเหลือ 3,709.70 ลานบาทและจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติลดลงเหลือ 25.68 ลานบาท (กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา, 2565) 

 เหตุที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนักทองเท่ียวเขามาทองเที่ยวเปนจำนวนมากโดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยที่
แมวาจะมีสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ก็ยังมีเปนจำนวนมาก เน่ืองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเปน
เมืองหลวงของไทยมานาน มีสถาปตยกรรมและโบราณสถานทางประวัติศาสตร  และภาพลักษณของความเปนมรดกโลก
เปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยว อีกทั้งระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปยังสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดไมไกลมาก นัก เสนทาง
คมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก นักทองเท่ียวสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง รถไฟและเรือไดอยางสะดวก 

และสามารถทองเท่ียวไดภายในวันเดียว รายไดจากการทองเที่ยวจึงเปนรายไดที่คอนขางแนนอนเขาสูจังหวัดและผูประกอบการ 
ตลอดจนประชาชนในทองถ่ินอยางทั่วถึง (กรมศิลปากร, 2563) 

 อยุธยามีโบราณสถานที่สำคัญอาทิ พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม 

วิหารพระมงคลบพิตร วัดโลกยสุธาราม วัดธรรมิกราช หรือแมกระท่ังพ้ืนที่สาธารณะสมัยโบราณ เชน ยานการคา ถนน คลอง 
หรือ บานเรือนที่อยูอาศัย ลวนเปนหลักฐานทาง อารยธรรมที่แสดงถึงผลงานสถาปตยกรรม ประติมากรรม ประณีตศลิป 

ของชวงเวลาที่ยาวนานในประวัติศาสตรชาติไทยตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สิ่งเหลาน้ีแสดงถึงความเจริญรุงเรือง 
(อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา, 2562) 

 ตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติไดกลาวถึง ความหมายของมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติสามารถกลาวโดยรวมไดวา “มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติหมายถึง สวนหน่ึง
สวนใดของวัฒนธรรมและของธรรมชาติที่มีคุณลักษณะพิเศษที่โดดเดนอันมี คุณคาในระดับสากลและมีความสำคัญตอ
มนุษยชาติทั้งมวลในโลก ซึ่ง ปจจุบันนี้แหลงมรดกโลกฯ ไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้นอาทิ การบุกรุกพื้นที่       
มีปจจัยมาจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐ และการขยายตัวของชุมชน
โดยรอบแหลงมรดกโลก (อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา, 2562) 
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2. เนื้อหา 
 เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของการทองเท่ียวนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลกท่ีสำคัญสามารถทำ
ใหการทองเที่ยวประสบความสำเร็จไดน้ัน แหลงทองเท่ียวจะมีองคประกอบสำคัญ 6 ประการ (6A’s) (Pelasol, 2012) ไดแก 

โดยองคประกอบของการทองเที่ยวนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาที่ทำใหการทองเที่ยวประสบความสำเร็จมี
รายละเอียดดังน้ี 

 1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ไดแก ประเภทมรดกวัฒนธรรมมีพื ้นที ่ประวัติศาสตรโดดเดน  มีเอกลักษณ                

มีประวัติศาสตรความเปนมาท่ีนาสนใจ มีศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณและนาสนใจ (สุขุม คงดิษฐ และธนรัตน รัตนพงศธระ, 

2558) ประเภทมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดง เทศกาล ประเพณี ความรู วิถีชีวิตและแนวปฏิบัติที่มีแบบ
แผนมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีสามารถพัฒนาและฟนฟูข้ึนมาใหม (ธนรัตน รัตพงศธระ และคณะ, 2561) เสนหในวิถีชีวิต
ของผูคนในแหลงทองเที่ยว ผูคนในแหลงทองเที่ยวเปนมิตรและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี และมีน้ำใจกับนักทองเที่ยว อีกทั้ง
ชื่อเสียงของนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนที่รูจัก สามารถเลาประสบการณจากการมาทองเที่ยวแหลงทองเท่ียว
ของนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาใหแกเพ่ือน หรือคนรูจัก 

 2) ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) สามารถเดินทางท้ังการเดินทางโดยรถยนตสวนตัว การเดินทาง
โดยรถโดยสารสาธารณะ การเดินทางโดยรถไฟ การเดินทางโดยทางเรือ และการเดินทางภายในจังหวัดโดยรถประจำทาง
และรถรับจาง (ธนรัตน รัตพงศธระ และคณะ, 2561) ตลอดจนความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูล บริษัทนำเที่ยวหรือ
มัคคุเทศกทองถ่ินหางายและมีคุณภาพ (สุขุม คงดิษฐ และธนรัตน รัตนพงศธระ, 2558) 

 3) สิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในการทองเที่ยว ไดแก ที่พักสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวไดจำนวนมาก และยังมีรานอาหาร ศูนยการคา ศูนยใหบริการนักทองเที่ยวและการใหบริการหองน้ำ
สาธารณะ ครอบคลุมพื้นที่ (ธนรัตน รัตพงศธระ และคณะ, 2561) ราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการและ
รสชาติที่ไดรับ ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมการเย่ียมชม ราคาสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา (สุขุม คงดิษฐ 

และธนรัตน รัตนพงศธระ, 2558) 

 4) ที่พัก (Accommodation) สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดเปนจำนวนมาก มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว ไมวาจะเปน ไฟฟา น้ำประปา การสาธารณสุข ธนาคารมีจุดใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และ
ดานความปลอดภัยเพียงพอตอการรองรับนักทองเท่ียว (ธนรัตน รัตพงศธระ และคณะ, 2561) 

 5) กิจกรรม (Activities) ไดแก กิจกรรมชมโบราณสถาน กิจกรรมทองเที่ยวทางน้ำ กิจกรรมขี่จักรยานตาม
เสนทางประวัติศาสตร กิจกรรมน่ังชาง เปนตน (ธนรัตน รัตพงศธระ และคณะ, 2561) 

 6) การใหบริการของแหลงทองเที่ยว (Ancillary Service) สถานท่ีทองเที่ยวสามารถใชเปนที่พักผอนหยอนใจไดดี 

(สุขุม คงดิษฐ และธนรัตน รัตนพงศธระ, 2558) มีโปรแกรมการทองเที่ยวสำเร็จรูป เชน การทองเที่ยวสามารถกลับเรือ 

สามารถใหบริการนักทองเท่ียวไทยและชาวตางประเทศ (ธนรัตน รัตพงศธระ และคณะ, 2561) 

 แมวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะประสบความสำเร็จทางดานจำนวนนักทองเท่ียว แตในการบริหารจัดการท่ีตอง
ไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน ไมวาจะเปน ปญหาดานการพัฒนาการทองเที่ยวและการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก ซึ่งถือวาเปน
จุดขายทางการทองเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากแผนในการพัฒนาการทองเท่ียวแตละแนวทางท่ีจะอนุรักษ
ประวัติศาสตร โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีควบคูกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั้นยังไมมีความ
ชัดเจน ขาดการมีสวนรวมของคนในทองถิ่น การปลูกฝงจิตสำนึกในการรัก หวงแหนและรักษาทรัพยากรการทองเที่ยว    
(วีรพล นอยคลาย, 2562) 
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 เมื่อทำการประเมินสภาพปจจุบันของการพัฒนาการทองเที่ยวและการจัดการพื้นที่มรดกโลกโดยใชรูปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP Model (Stufflebeam & Coryn, 2014) ดังน้ี  

 1) การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) แหลงทองเที่ยวนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเคย
เปนเมืองหลวงของไทยมานานถึง 417 ป มีสถาปตยกรรมและโบราณสถานทางประวัติศาสตรเปนสิ่งดึงดูดนักทองเท่ียว อีก
ทั้งอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนมรดกโลก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปยังสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด
ไมไกลมากนัก เสนทางคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก สามารถทองเที่ยวไดภายในวันเดียว (กรมศิลปากร, 2563) 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาของ ธาตรี มหันตรัตน และปณณธร หอมบุญมา (2562) พบวา สภาพปญหาการบริการจัดการ
พ้ืนที่นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาน้ันกลับมีปญหาการบุกรุกพ้ืนที่เปนปญหาท่ีสะสมมานานเน่ืองจากมีประชาชน
อาศัยอยูกอนประกาศข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก และการบุกรุกเพ่ือสรางที่อยูอาศัยและการคาเพ่ิมข้ึน จนทำใหยูเนสโกย่ืน
ขอเรียกรองใหจัดระเบียบพ้ืนท่ีและทำการปรับปรุงแกไขปญหาบริเวณอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยากอนที่จะถูก
ถอดทะเบียนออกจากมรดกโลกอันเนื่องมาจากปญหาชุมชนบุกรุก การปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบมีภูมิทัศนไมเปนไป
ตามหลักเกณฑของอนุสัญญาการคุมครองมรดกโลก (พรพรรณ โปรงจิตร, 2561) 

 2) ปจจัยนำเขา (Input Evaluation: I) นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยามีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพท่ีจูงใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียว ไดแก โบราณสถาน โบราณวัตถุที่เกาแกแสดงถึงอารยธรรมและความ
เจริญในอดีต มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน การทำบุญไหวพระ การชมโบราณสถาน การลองเรือ การชมวิถี
ชีวิตริมฝงน้ำ การน่ังชาง มีงานประเพณีที่สำคัญที่หลากหลาย เชน งานลอยกระทง งานแขงเรือ การคมนาคมมีความสะดวก 

สามารถเลือกเดินทางไดหลากหลายรูปแบบทั้งทางรถยนต รถไฟและเรือ มีที่พักสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดจำนวนมาก 

มีอาหารที่หลากหลาย ตลอดจนบริษัทนำเที่ยว (วันทนีย แสนภักดี, 2562) แตจากการศึกษาของ ธาตรี มหันตรัตน 

และปณณธร หอมบุญมา (2562) พบวา ในการพัฒนาการทองเที ่ยวนั ้นยังขาดหนวยงานหลักและบุคลากรเพื่อเปน
ศูนยกลางการบริหารจัดการพ้ืนที่เน่ืองจากพ้ืนท่ีดังกลาวมีหลายหนวยงานรับผิดชอบดูแล ไดแก หนวยงานบริหารราชการ
สวนกลาง ประกอบดวย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม หนวยงานราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และยังมีหนวยงานราชการสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
ซึ่งทำหนาที่ไมสัมพันธและสอดคลองกันอยางเปนระบบ ทำใหการบริหารงานรวมกันขาดประสิทธิภาพ เกิดความขัดแยง
ดานการประสานงานระหวางหนวยงาน การบังคับใชกฎหมาย ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่โดยตรง 
 3) กระบวนการ (Process Evaluation: P) ในการพัฒนาการทองเที่ยวมีหลายหนวยงานที่หลากหลายตางมี
แผนในการพัฒนาการทองเที ่ยว ทั้งการสงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเที ่ยวดานประวัติศาสตร งานประเพณี การ
พัฒนาการใหบริการของบุคลากรดานการทองเที่ยว การฟนฟูแหลงทองเที่ยว การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เดินทาง การพักอาศัย การเย่ียมชมแหลงทองเท่ียว (วันทนีย แสนภักดี, 2562) อยางไรก็ตามจาการศึกษาของ พัดยศ เพชรวงษ 

(2561) พบวา ในการพัฒนานั้น ภาคเอกชนและภาคประชาชนควรมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและ
จริงจัง ภาครัฐและภาคเอกชนควรสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืน ใหมีความนาสนใจ
ควบคูกับวัฒนธรรมไทย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีอาชีพและรายได ควรพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลง
ทองเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ลานจอดรถ ปายสื่อความหมาย ศูนยขอมูลทองเที่ยว หอ งน้ำและสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับนักทองเที่ยว คนพิการและผูสูงอายุใหไดมาตรฐานตามหลักสากล นอกจากนั้นควรสรางความรวมมือกับ
ทองถิ่น สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายยุทธศาสตร แนวทางการสงเสริม
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว นอกจากนั้นจากการศึกษาของ ธาตรี มหันตรัตน และปณณธร หอมบุญมา (2562) พบวา 
การเมืองทองถ่ินภายในพ้ืนที่เปนความขัดแยงดานนโยบายของสวนราชการในพ้ืนที่ ซึ่งแตละหนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ี
แตกตางกันไมสอดคลองกัน การหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอคะแนนเสียงของนักการเมืองทองถ่ิน
จนทำใหกระบวนการพัฒนาการทองเท่ียวขาดประสิทธิภาพ  
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 4) ผลผลิต (Product Evaluation: P) ผลจากการพัฒนาการทองเที่ยวนั้น พบวาโดยปกติ เชน ในป พ.ศ. 2562 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายไดจากนักทองเท่ียวจำนวน 19,155.92 ลานบาท ตอมาเกิดสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ทำใหรายไดจากนักทองเท่ียวในป พ.ศ. 2563 ลดลงเหลือ 6,154.01 ลานบาทและในป พ.ศ. 2564 ลดลงเหลือ 

3,735.38 ลานบาท สวนจำนวนนักทองเที่ยวในป พ.ศ. 2562 มีจำนวน 8,292,809 คน และลดลงในป พ.ศ. 2563 เหลือ 

3,560,866 คน และในป พ.ศ. 2564 ลดลงเหลือ 2,332,887 คน แตเมื่อสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19 

คลี่คลายลงคาดวาจะสามารถมีรายไดจากการทองเท่ียวและมีจำนวนนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน (กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา, 2565) อยางไรก็ตามกลับพบวา การใชที่ดินของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เนื่องจากหลายหนวยงานมีรายไดจาก
การใชประโยชนในพ้ืนที่ แตขาดแผนการใชพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ สงผลใหเกิดการทับซอนดานผลประโยชนจาการใชพ้ืนที่
ทำใหขาดความเปนเอกภาพ (ธาตรี มหันตรัตน และปณณธร หอมบุญมา, 2562)  

 

3. สรุป 

 การพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาไดเริ่มข้ึนอยางจริงจังภายหลังชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
มีการจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นมาดูแลรักษาและประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และมีการบูรณะโบราณสถานมาเรื่อย ๆ     

แตก็หยุดชะงักลงบางในบางชวงเวลา และมีความเสี่ยงที่จะถูกทำลายจากการพัฒนาของหนวยงานรัฐที่ตองการนำพ้ืนที่ไป
ใชประโยชนในชวงตนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตอยูรอดจากการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินที่
คัดคานการทำลายดังกลาว ภายหลังไดมีการใชแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2534 – 2544 ขึ้นเพื่อการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรและพื้นที่ใกลเคียง เพราะเห็นวากรุงศรีอยุธยาเปน
นครประวัติศาสตรที่มีความสำคัญมิใชพาะระดับชาติเทาน้ัน แตยังมีความสำคัญระดับโลก 

 ดวยการเปนเมืองเกาท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร มีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนที่แสดงถึงอารย
ธรรมเกาแกที่ยังคงหลงเหลืออยูที่บงชี้ถึงความรุงเรืองในอดีต นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาจึงไดรับการประกาศข้ึน
ทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) 

เมื่อป พ.ศ. 2534 ประกอบกับการที่นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนพื้นที่ประวัติศาสตรที่มีความโดดเดน มี
เอกลักษณ มีประวัติศาสตรความเปนมาที่นาสนใจ ชื่อเสียงของนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ไดเปนที่รูจักเปนสิ่ง
ดึงดูดใจนักทองเที่ยว ในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวสามารถเดินทางสามารถเดินทางไดจากทั้งทางรถยนต ทางรถไฟ และ
ทางเรือ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทองเที่ยว ทั้งที่พัก รานอาหาร ศูนยการคา ศูนย
ใหบริการนักทองเท่ียว มีที่พักสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดเปนจำนวนมาก มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักทองเที่ยว 

ตลอดจนมีกิจกรรมที่หลากหลาย ไมวาจะเปน กิจกรรมชมโบราณสถาน กิจกรรมทองเท่ียวทางน้ำ กิจกรรมข่ีจักรยานตาม
เสนทางประวัติศาสตร กิจกรรมน่ังชาง เปนตน นอกจากน้ันการใหบริการของแหลงทองเท่ียว สถานที่ทองเท่ียวสามารถใช
เปนที่พักผอนหยอนใจไดดี มีโปรแกรมการทองเที่ยวสำเร็จรูป เชน การทองเที่ยวสามารถกลับทางเรือ สามารถใหบริการ
นักทองเท่ียวไทยและชาวตางประเทศ  

 อยางไรก็ตามอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยากลับมีปญหาการพัฒนาการทองเท่ียวและการจัดการพ้ืนที่
มรดกโลก เน่ืองจากแผนในการพัฒนาการทองเที่ยวแตละแนวทางที่จะอนุรักษประวัติศาสตร โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีควบคูกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนน้ันยังไมมีความชัดเจน ขาดการมีสวนรวมของคนในทองถ่ิน ทำ
ใหเกิดการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน การตั้งรานขายของไมเปนระเบียบ การทำลายโบราณสถาน เนื่องจากการขาดการ
บริหารจัดการแหลงทองเท่ียวที่เหมาะสม มีหนวยงานรับผิดชอบหลายหนวยงานอำนาจหนาท่ีซ้ำซอนกัน ขาดแผนพัฒนา
หลักที่ในการบริหารจัดการอยางครอบคลุมครบวงจร ไมทันตอสถานการณในปจจุบัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิชาการฉบับน้ีเกิดข้ึนไดจนเปนผลสำเร็จ จากความกรุณาของผูมีพระคุณหลายฝาย โดยเฉพาะอยางย่ิง
ตองขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัครดา เกิดประทุม ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธที่คอยใหคำปรึกษา คำแนะนำ
และกำลังใจอยางดียิ่ง และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสเสมอมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย ขอกราบไว
เปนอยางสูงซึ่งเปนความสำเร็จทีส่รางความภาคภูมิใจใหแกตนเองทามกลางความยินดีของครอบครัวและกัลยาณมิตรที่
กรุณาใหคำปรึกษาชี้แนะตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ และเอาใจใสดวยดีตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่งและ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ สุดทายที่สุดนี้ คุณคาอันพึงบังเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชา 
พระคุณบิดา - มารดา ครู อาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานตอไป 
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บทคัดยอ 
 การบริหารเปนกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกันดำเนินการอยางมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑโดย
ใชทรัพยากร และเทคนิคตางๆอยางเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวรวมกัน เปนการสรางกลไกและโครงสราง
ใหกับองคกรจัดเตรียมบุคลากรที่มีความชำนาญตางกัน สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกันภายในองคกรตามหลักการบริหาร 
(POSDCoRB) ทั้งการวางแผน การจัดองคการ การจัดการดานบุคลากร การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน การจัดการงบประมาณ 

ที่นำมาใชในการบริหารงานในหนวยงานตางๆ ภายในองคกรเพ่ือใหองคกรสามารถมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งน้ียังรวม
ไปถึงการบริหารผูจางแรงงานตางชาติ คาจางตามกฎหมายแรงงาน การขจัดการเอารัดเอาเปรียบดวย สำหรับการบริหารจัดการ
แรงงานน้ันเปนรูปแบบการบริหารระหวางอุปทานและความตองการของกำลังแรงงาน ซึ่งจะสามารถนำหลักการของการบริหาร
เขามาบริหารจัดการปญหาตลาดแรงงานธุรกิจรับเหมากอสรางในประเทศไทยได โดยเปนปญหาการคาแรงงาน ปญหาดานการ
ขาดแคลนแรงงาน ปญหาดานการทักษะฝมือของแรงงาน และปญหาแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากน้ียังมีปญหาสำคัญใน
ตลาดแรงงานไทยที่มีอยูกอนการแพรระบาดของโควิด-19 ซึ่งเปนความไมสอดคลองของทักษะท่ีแรงงานมีและท่ีตลาดแรงงาน
ตองการ ดังน้ันการบริหารแรงงานสามารถสรางมาตรฐานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ท้ังในสวนของการยกระดับใหแรงงานมี
ทักษะสูงข้ึนและปรับทักษะแรงงานใหมีความยืดหยุนสามารถยายงานไปสูธุรกิจในรูปแบบใหมๆ ได ซึ่งบริษัทอาจตองปรับ
เงินเดือนพนักงานที่มีความสามารถเพ่ือรักษาบุคลากรหลักๆ และสำคัญน้ีไว เพ่ือใหบุคลากรธำรงอยูกับบริษัทตอไป  

 
คำสำคัญ : ปญหาการบริหารจัดการแรงงาน, อุตสาหกรรมรับเหมากอสราง, การวางแผน, การจัดองคการ, การจัดการดาน

บุคลากร, การสั่งการ, การประสานงาน, การรายงาน, การจัดการงบประมาณ 
 
Abstract 

Management is a process or activities process or activity in which several people work 
together in a systematic, orderly, and regulatory manner by using appropriately resources and 
techniques to achieve the goals. It is the creation in mechanism and structure for the 
organization to prepare their staffs with different expertise. Promote the POSDCoRB Planning, 
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Report, Budgeting) to operate consistency within the 
organization to reach the efficiency in operating. Including the management of foreign workers, 
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labor wages, also eliminating the exploitation over the labor. Labor management which is a 
form of administrative management between supply and demand of the labor force, was 
applied the principal to solve the problem issue on the construction labor market in Thailand 
(labor wages, labor shortage, lack of construction essential skill, and illegal workers). More 
over, the major issue which existed before the COVID-19 epidemic was the miss match on the 
labor’s skill and the labor skills which market needed. Thus, the labor management is the 
solution to solve this problem by developing labor skill to meet the labor standard for the 
workers, and also adjust the flexible labor skill to apply to use in different area in the new 
businesses model. The business might adjust salaries of talented employee to retain the key 
person to remain with the company.

Key words : Problems in the Management of Workers, Construction Building the Business, 
Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Report, Budgeting

บทนำ 
ประเทศไทยเปนประเทศหลักที่มีการเขามาของแรงงานตางชาติในภูมิภาคอาเซ่ียน ทำใหรัฐบาลไทยจำเปนตองสราง

ระบบการจัดการกับแรงงานจากตางชาติใหอยูในระบบการจัดการของรัฐเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสราง
ปลอดภัยความม่ันคงใหกับรัฐ รวมไปถึงปญหาของแรงงานตางชาติที่อยูในประเทศไทยท้ังถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตอง
ตามกฎหมาย เปนอีกหน่ึงปญหาท่ีรัฐจะตองใหความสำคัญเปนอยางมากท้ังในดานสิทธิความเปนอยูและการทำใหแรงงาน
สามารถอยูภายในระบบของรัฐไมเชนน้ันจะสงผลกระทบทางสังคมนำไปสูความเสียหายทางดานเศรษฐกิจที่เปนรากฐานที่สำคัญ
ของรัฐได (ธนพัฒน พันธสุข, 2559) มีแรงงานตางชาติเขามาทำงานในประเทศไทยมากข้ึนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแต
ยังคงพบวาธุรกิจผูรับเหมาไทยเสี่ยงขาดแคลนแรงงานมากถึง 50,000 – 200,000 คน ดาน ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 

ธนาคารไทยพาณิชย (SCBEIC) ยังไดประเมินวา ชวงป 2561-2583 ผูรับเหมาไทยมีโอกาสที่จะเผชิญกับปญหาขาดแคลน
แรงงานราว 50,000 – 200,000 คนตอป อันเน่ืองมาจากความตองการแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการกอสรางภาครัฐ ขณะเดียว 
กันคาดวาแรงงานตางชาติจะลดลง เน่ืองจากไดรับผลกระทบจาก พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนตางชาติ พ.ศ. 2561 

นอกจากน้ี ผูประกอบการยังตองเผชิญกับปญหาตนทุนแรงงานท่ีสูงข้ึน จากการปรับข้ึนคาแรงข้ันต่ำ เชน ในป 2561 คาแรงข้ัน
ต่ำในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปรับตัวสูงข้ึนราว 5% มาอยูที่ 325 บาทตอคนตอวัน นอกจากน้ี แรงงานไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพ 

ขณะท่ีสัดสวนแรงงานที่อายุ 50 ปข้ึน มีสัดสวนรอยละ 31.7 ซึ่งในกลุมน้ีจะมีปญหาในการปรับทักษะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดวยเทคโนโลยีระดับสูงในอนาคต จึงสะทอนปญหาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร       
ไทยพาณิชย, 2561) 

ปญหาตลาดแรงงานเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับดานกฎหมายและขอบังคับ คือ ผูรับเหมาบางสวนยังคงไมจดทะเบียน
อนุญาตทำงานใหกับแรงงานตางชาติ จากการตองเสียคาใชจายสูงและเสียระยะเวลาการดำเนินการมาก ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐในการจางแรงงานตางชาติไมสอดคลองกับลักษณะธุรกิจรับเหมากอสราง และมักมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ รวมถึงการ
ทำงานของเจาหนาท่ีรัฐที่มีความลาชาและประพฤติมิชอบ ปญหาดานทักษะและฝมือแรงงานคือ แรงงานตางชาติสวนใหญยังคง
ขาดทักษะการทำงานโดยเฉพาะแรงงานที่เปลี่ยนสายอาชีพ หรือไมมีประสบการณดานงานกอสรางมากอน แรงงานสวนใหญ
ขาดความประณีต ความละเอียดรอบคอบ และไมรูจักการใชวัสดุและอุปกรณใหเหมาะสมกับงานนอกจากน้ียังเกิดจากการขาด
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การสอนและควบคุมงานที่ดีของผูรับเหมาอีกดวย ปญหาดานการสื่อสารและการปฏิบัติงานคือ แรงงานตางชาติมีความแตกตาง
ทางดานภาษา วัฒนธรรม และทัศนคติในการทำงาน จึงทำงานรวมกับผูอื่นไดลำบาก ประกอบกับจุดประสงคในการเดินทางมา
ทำงานยังประเทศไทยคือ ความตองการไดเงินในจำนวนมากเปนหลัก ทำใหมีการรวมกลุมเพ่ือตอรองหรือมีการโยกยายเปลี่ยนแปลง
งานเสมอเมื่อเห็นชองทางหารายไดที่ดีกวา (สิริโฉม พรหมโฉม, 2558) ผูรับเหมาเองก็ตองปรับตัวและรับมือกับสถานการณตางๆ        

ทั้งปญหาจากทางหนวยงานของภาครัฐ และปญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหได เพ่ือใหสามารถดำเนินโครงการ
กอสรางไดแลวเสร็จตามกำหนดระยะเวลา สามารถบริหารจัดการตนทุนไดอยางเหมาะสมในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได และ
แนนอนวาความกาวหนาทางเทคโนโลยีในหลายๆ ดานที่สามารถนำมาประยุกตใชเพ่ือการดำเนินงานกอสรางได ผูรับเหมา
จำเปนตองเรียนรูและนำไปปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 
การบริหารจัดการแรงงาน 

การบริหารจัดการแรงงานเปนรูปแบบการบริหารระหวางอุปทานและความตองการของกำลังแรงงาน การกระตุนกิจกรรม
การยายถ่ินของประชากร การปรากฏตัวของอาณาเขตและภาคไมสมสวนในตำแหนงงาน การแบงของคาจางและเงินเดือนใน
สาขาเศรษฐกิจ ไมสมสวนระหวางผูเชี่ยวชาญระดับมหาวิทยาลัยกับชางฝมือ เปนตน กระบวนการยายถ่ิ นมีผลกระทบที่
หลากหลายตอการกอตัวของอายุเพศและโครงสรางการศึกษาและวิชาชีพของตลาดแรงงานการแบงสังคมของแรงงานและระดับ
การจายเงิน การกระจายและแจกจายแรงงาน ซึ่งนำไปสูความไมสมดุลในการประกอบอาชีพโครงสรางคุณสมบัติของการจางงาน 

(Bakhov & Boichenko, 2019) ดวยความสนใจที่เพ่ิมข้ึนในการประกอบการของนักธุรกิจ เปนการสรางและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สำหรับนักสังคมศาสตรกำลังใหความสนใจในหัวขอตลาดแรงงานและการจางงานอยางกวางขวาง มุงความสนใจไปท่ีบริษัทใหม
และนโยบายและแนวปฏิบัติควรใหความสนใจเปนพิเศษกับสถาบันตลาดแรงงาน สภาพแวดลอมของนายจางที่มีอยูและแนว
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ใหบริบทเชิงกลยุทธสำหรับผูประกอบการและสรางโอกาสทางอาชีพใหกับคนงาน ความพรอม
ใชงานของขอมูลการบริหารใหมๆ ในหลายประเทศจะชวยใหสามารถเปรียบเทียบแรงงานขามชาติ และมีการศึกษาที่จะ
กอใหเกิดโอกาสในการนำแนวทางเชิงคุณภาพและแบบผสมมาสูการศึกษาตลาดแรงงานของผูประกอบการ (Burton, Fairlie & 

Siegel, 2019) โดยการบริหารหรือการจัดการเปนความรูที่สามารถถายทอด มีหลักเกณฑ สามารถพิสูจนความจริงได ตลอดจน
ไดรับการศึกษาคนควากันอยางตอเน่ือง สวนในดานของการเปนศิลป ซึ่งหมายถึงการประยุกตเอาความรูมาใชใหเกิดประโยชน 

เพราะการจัดการในองคกรแตละองคกรมีปจจัยที่แตกตางกัน ดังน้ันศาสตรหรือความรูในดานการจัดการเพียงอยางเดียวจึงไม
สามารถจะนำมาใชใหเกิดระโยชนกับองคกรได จำเปนตองประยุกตความรูใหเหมาะสมและสอดคลองกับองคกรแตละองคกร 
(Shinde, 2018; Kaur et al., 2020; Pagare, 2020)  

คำวาการบริหารมีนักวิชาการทางการบริหารหลายทานไดใหความหมายไว สำหรับ Pagare (2020) ไดใหความหมาย
ของการบริหารไววา การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลต้ังแต2 คนข้ึนไปรวมมือกันดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยารวมกัน Sharma (2020) การบริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปที่รวมปฏิบัติการให
บรรลุเปาหมายรวมกัน Narula (2020) กลาววา การบริหารการศึกษาเปนการใชอิทธิพล (Influencing) ตอคนอีกกลุมหน่ึงคือ 

นักเรียน เพ่ือใหมีความเจริญงอกงาม บรรลุสูวัตถุประสงคที่ไดกำหนด โดยการใชกลุมคนกลุมที่สอง ไดแกครู ในฐานะตัวแทน 

(Agent) ดำเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค วรฉัตร วริวรรณ (2563)  กลาวถึง การบริหารวาเปนกระบวนการ ดำเนินงานเพ่ือให
บรรลุจุดหมายขององคการ โดยอาศัยหลักการในการบริหารอยางนอย 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการการนำ และการ
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ควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบที่จะใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล            

ซึ่งจะเห็นไดวา การบริหาร เปนกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดำเนินการอยางมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ
โดยใชทรัพยากร และเทคนิคตางๆอยางเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวรวมกัน  นอกจากน้ี ยังมีนักทฤษฎี 
POSDCoRB ลูเธอร กูลิค (Luther Halsey Gulick) ชาวอเมริกัน เจาของทฤษฎีจุดเดนก็คือ ทฤษฎีองคกร (Organization Theory) 

เปนการพัฒนาแนวความคิดตอยอดมาจากแนวคิดของ Henri Fayol จุดเริ่มตนที่ทำใหเกิดประกายความคิดของ Gulick มีลักษณะ
เหมือน Taylor ตรงที่ไปเห็นสภาพการทำงานของคนงานในโรงงานที่ไมมีประสิทธิภาพทำใหเกิดแรงบันดาลใจ การทำงานอยาง
ไมมปีระสิทธิภาพน้ันอาจจะแสดงถึงความไมขยันในการทำงานอยางเดียวแตยังหมายถึงการเปนคนทุจริตดวย เพราะการไมขยัน
ก็เทากับทุจริตเวลาของราชการ Gulick มีสมมุติฐานวา “ความสำเร็จของงานข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มากกวา
การทำงานของฝายปฏิบัติการ” (Chalekian, 2019; Thapa, 2020)  และยังมีความเชื่อวาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
ประหยัดของการปฏิบัติงานภายใตการนำของผูบริหารจะเกิดข้ึนถาฝายบริหารยึดแนวทางการบริหารตามหลัก POSDCoRB อีกดวย 
ดังน้ัน จุดสนใจการศึกษาของ Gulick จึงมุงเนนไปที่วิธีการทำงานและพฤติกรรมของฝายบริหารโดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหาร
ระดับสูงดวยแนวความคิดและความสนใจในชวงเวลาน้ันเหมือนกับ Urwick โดยนักวิชาการทั้ง Gulick และ Urwick จึงชวยกันพัฒนา 
The Theory of Organization ข้ึนมาจนไดรับการยอมรับและถือเปนแนวทางการบริหารจัดการองคกรมาจนถึงปจจุบัน Gulick 

และ Urwick ทำงานมีผลงานรวมกัน ไดรวมกันเปนบรรณาธิการหนังสือชื่อ Papers on the Science of Administration : 

Notes of the Theory of Organization โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่งเปนที่รูจักกันดี ชื่อวา “POSDCoRB” อันเปน
คำยอของภาระหนาที่ที่สำคัญของนักบริหาร 7 ประการ POSDCoRB ไดรับการยอมรับในการบริหารจัดการองคการ (วรฉัตร 
วริวรรณ, 2563ว Kaur et al., 2020; Pagare (2020) อีกดวย 

 สำหรับหลักและแนวคิดการบริหารจัดการ POSDCoRB น้ัน ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพสหรัฐไดรวบรวม
นักวิชาการเพ่ือประเมินขอผิดพลาดในการบริหารจัดการในกองทัพที่ผานมา เพ่ือใชปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพสูงสุด Luther H. 

Gulick and Lyndall Urwick ก็เปนหน่ึงในกลุมนักวิชาการท่ีไดมารวมตัวกันครั้งน้ัน ในป ค.ศ. 1937 โดยเสนอแนวคิดและ
ภาระหนาท่ีที่สำคัญของผูบริหาร POSDCoRB โดยไดขยายสวนสำคัญพ้ืนฐานที่เรียกวา The Elements of Management 5 

ประการของ Fayol มาปรับปรุงและประยุกตกับการบริหารงานราชการ ไดเสนอแนะการจัดหนวยงานในทำเนียบแกประธานาธิบดี 

รัฐบาลสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวสท ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือใหตอบคำถามท่ีวาอะไรคื องานของประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ในที่สุดไดคำตอบสั้น ๆ คือ POSDCoRB ซึ่งหมายถึงกระบวนการบริหาร 7 ประการ POSDCoRB เปนเครื่องมือ
สำคัญสำหรับผูบริหาร (Chongesiriroj & Bunchapatanasakda, 2020) สรางกลไกและโครงสรางใหกับองคกรจัดเตรียม
บุคลากรท่ีมีความชำนาญตางกันใหอยูในแผนกที่เหมาะสมกับองคกร บุคลากรรูหนาท่ี และผูบริหารสามารถบริหารและสั่งการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ วางกรอบการทำงานใหองคกรเพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกัน
ภายในองคกรองคประกอบ POSDCoRB ดังน้ัน POSDCoRB คือ หลักในการบริหารจัดการองคกรที่ใชกันทั้งในภาครัฐและ
เอกชนที่ผูมีอำนาจบริหารมีหนาที่ และบทบาทการบริหาร แมวายุคสมัยจะเปลี่ยนไปตามกระแสสมัยนิยม แตกระบวนการ
บริหารแบบ POSDCoRB เปนหลักการบริหารที่เปนที่นิยมอยางมากแมจะเปนหลักการบริหารแบบด้ังเดิมในยุคคลาสสิกก็ตาม 

และยังถือวาเปนหลักการบริหารพ้ืนฐานที่ผูบริหารในหนวยงานภาครัฐ หรือแมแตผูบริหารในหนวยภาคเอกชนจำเปนตองใชใน
การบริหาร นอกจากกระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB ที่นำมาใชในการบริหารงานในหนวยงานตางๆ ภายในองคกรเพ่ือให
องคกรสามารถมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ท้ังน้ียังรวมไปถึงผูจางแรงงานตางชาติ คาจางตามกฎหมายแรงงาน การขจัด
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การเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งนำมาใชเปนปจจัยในการศึกษาบริหารจัดการแรงงานตางชาติของธุรกิจรับเหมากอสรางใหมีการบริหาร
จัดการและดำเนินการดานตลาดแรงงานของธุรกิจใหไมประสบสบปญหาดานแรงงานงาน แลพัฒนาแรงงานในธุรกิจใหมี
คุณภาพที่ดีข้ึนทั้งทักษะการทำงานและคุณภาพชีวิตของแรงงานท่ีดีข้ึน 

 

การเคล่ือนยายแรงงานตางชาติและคุณภาพชีวิตของแรงงานตางชาติ  
 พงษศักด์ิ ผกามาศ และคณะ (2562) ไดกลาวถึงรูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่มี  
ผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติมี 4 องคประกอบ ไดแก 1) นโยบายเก่ียวกับแรงงานตางดาว 2) กฎหมายและระเบียบท่ีกำกับ
ดูแลแรงงานตางดาว 3) การจัดองคกรบริหารจัดการแรงงานตางดาว และ 4) การสรางเครือขายฐานขอมูลแรงงานตางดาว สวน
แนวทางการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบดวยประเด็นตอไปน้ี 1) การกำหนดนโยบาย
และมาตรการดานแรงงานตางดาว 2) แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับแรงงานตางดาวสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 3) การ
ติดตามประเมินผลดานการบริหารจัดการแรงงาน ตางดาว 4) ปจจัยแหงความสำเร็จในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว และ 
5) โครงการที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการแรงงานตางดาว แนวทางน้ีสามารถนำไปประยุกตใชในการบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวเพ่ือความมั่นคงแหงชาติของประเทศไทยอยางเปนระบบ ซึ่งจะทำใหการบริหารจัดการแรงงานตางดาวมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนไดในอนาคต อยางไรก็ตามการบริหารจัดการแรงงานตางชาติยังมีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายแรงงานตางชาติและ
คุณภาพชีวิตของแรงงานตางชาติ โดยแนวคิดการเคลื่อนยายแรงงานตางชาติน้ัน Ravenstein (1889); Rees & Lomax (2019) 

ไดอธิบายกฎแหงการยายถ่ิน 6 ขอ คือ 1) ผูยายถ่ินสวนมากจะยายในชวงระยะทางใกลๆ โดยทั่วไปมุงสูศูนยกลางการคาและ
อตุสาหกรรม 2) การยายถ่ินมักจะดำเนินไปอยางเปนข้ันตอน ผูอยูอาศัยอยูบริเวณใกลๆ เมืองที่มีความเจริญเติบโตเร็ว จะยาย
เขาสูเขตเมืองน้ัน และผูอยูอาศัยเขตหางไกล ก็จะยายเขาแทนที่ 3) การยายถ่ินที่กระจายออกไปจะมีแรงดึงดูดนอยลง 4) ความ
แตกตางระหวางเมือง (Urban) กับชนบท (Rural) เปนปจจัยที่ทำ ใหเกิดแนวโนมของการยายถ่ินเขาสูเมือง 5) การยายถ่ินมี
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนทั้งน้ีเปนผลมาจากความสะดวกสบายในการคมนาคม และการพัฒนาของการคาและอุตสาหกรรม 6) ไมวาการ
ยายถ่ินจะเกิดจากเหตุผลใด ปจจัยสำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลทำ ใหเกิดการยายถ่ิน คือ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดแก ความตองการ 
ในแงวัตถุเพ่ือทำใหชีวิตความเปนอยูดีข้ึนกวาเดิม นอกจากน้ัน Benassi, et al., (2019); Rees & Sander (2019) ยังไดศึกษา
กระบวนการเคลื่อนยายแรงงานท่ีเกิดข้ึนโดยใชปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด (Push–Pull Hypothesis) มาอธิบายปรากฏการณ  

ที่เกิดข้ึนโดยอาศัยสมมุติฐานที่วาการเคลื่อนยายแรงงานจะเกิดจากปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด ซึ่งปจจัยผลักดันหมายถึง
ปจจัยกดดันที่ทำใหแรงงานตองละทิ้งถ่ินที่อยูเดิม สวนปจจัยดึงดูดคือปจจัยที่ชักนำหรือดึงดูดแรงงานใหเขาสูพ้ืนที่เปาหมายซ่ึ ง
จากการศึกษาพบวาสาเหตุที่แรงงานเคลื่อนยายมาจากปจจัยผลักดันในพ้ืนที่ตนทางมากกวาปจจัยดึงดูดในพ้ืนที่เปาหมาย โดยที่
กระบวนการเคลื่อนยายแรงงานจะเปนการโยกยายระยะทางสั้นๆ ในชวงแรก และจะถูกดึงดูดเขาสูตัวเมืองไดอยางรวดเร็ว และ
ปริมาณการเคลื่อนยายจะหมดไปเมื่อการขยายตัวของเมืองไดแผกวางออกไปครอบคลุมพ้ืนท่ีชนบทน้ัน  

 สำหรับคุณภาพชีวิตของแรงงานขามชาติสัญชาติจากการศึกษาของ กัญญารัตน ทุสาวุธ (2562) ท่ีไดศึกษา คุณภาพ
ชีวิตแรงงานขามชาติกรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพมา เขตตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ไดพบวา กอนแรงงาน
ตางชาติที่จะเดินทางเขามาเปนแรงงานในประเทศไทยน้ันมีคุณภาพชีวิตที่อยูในระดับเกณฑที่ต่ำ การทำงานน้ันหางานยาก
เพราะมีคนตองการที่จะทำงานเยอะแตงานที่มีใหทำนอยมากรายไดทั้งเดือนสวนใหญจะอยูที่  3,000-4,000 บาท เน่ืองจาก
ปญหาภายในประเทศสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในประเทศ เม่ือไดเขามาทำงานในประเทศไทยแลวคุณภาพชีวิตของแรงงาน
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ขามชาติดีข้ึนจากเมื่อกอน ในระดับที่แรงงานขามชาติพึงพอใจอีกทั้งการทำ งานของแรงงานขามชาติในเขตมหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร มีความเสี่ยงจากอันตรายนอยจากการทำงานภายใตสถานประกอบการท้ังในอุตสาหกรรมตอเน่ือง ทางทะเล และใน
ดานเกษตรกรรม ท้ังน้ีอาจพบปญหาเล็กนอยในสถานท่ีทำงาน ในสวนของการใชชีวิตของแรงงานขามชาติในเขตมหาชัยจังหวัด
สมุทรสาคร พบวา การดำเนินชีวิตประจำวันน้ันดีข้ึนจากเดิมทีเ่คยใชชีวิตกอนเดินเขามาทำ งานในประเทศไทย แตอาจเกิดการ
กดดันจากทัศนคติที่ไมดีของ คนไทยและมักจะถูกกอกวนโดยเจาหนาท่ีของรัฐสงผลใหมีความเปนอยูที่ตองหลบๆ ซอนๆ ภาครัฐ
และภาคเอกชนควรใหการสนับสนุนและใหความเปนธรรมแกแรงงานขามชาติ  

 

ปญหาแรงงานของอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 
 ที่ผานมาจะพบวาธุรกิจในประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากปญหาดานคาแรง ธำรงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ  (2562) การ
ปรับคาจางข้ันต่ำเม่ือ 1 มกราคม 2560 ปรับเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เปอรเซ็นต และในป 2561 น้ีมีการปรับคาจางข้ันต่ำเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 4 เปอรเซ็นต อาจจะมีเปอรเซ็นตไมสูงนักก็ตาม แตจะมีผลกระทบกับธุรกิจ ตนทุนในการจางพนักงานเขาใหมในอัตรา
คาจางข้ันต่ำเพ่ิมข้ึน เฉพาะตนทุนเรื่องเงินเดือนเพียงอยางเดียวจะสูงข้ึนจากเดิมประมาณ 4 เปอรเซ็นตตอคน บริษัทตองปรับ
เงินเดือนพนักงานเกาท่ีทำงานมากอน ทำใหตนทุนเพ่ิมข้ึนเพ่ือรักษาคนเกาเอาไว รวมถึงอาจจะตองปรับอัตราเริ่มตนตามคุณวุฒิ
สำหรับพนักงานท่ีเพ่ิงจบการศึกษาใหม เพ่ือหนีผลกระทบของการข้ึนคาจางข้ันต่ำ ทำใหตนทุนเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตามจำนวน
อัตรากำลังที่จะรับพนักงานจบใหมในคุณวุฒิตาง ๆ เขาทำงาน เชน ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท และเปอรเซ็นตการข้ึน
เงินเดือนประจำปของพนักงานจะลดลงเมื่อเทียบกับเปอรเซ็นตการเติบโตของคาจางในตลาดภายนอกบริษัท ซึ่งจะทำใหเกิด
ปญหาตามมาอีก 3 เรื่องคือ 1) บริษัทอาจจะตองปรับเงินเดือนพนักงานที่เปน Talent หรือพนักงานที่มีความสามารถที่บริษัท
เห็นวาสำคัญเพ่ือรักษาบุคลากรหลัก (Key position) เหลาน้ีเอาไว 2) พนักงานท่ีทำงานปานกลางถึงคอนขางดีอาจจะลาออก 

ถาพบวาเงินเดือนของตัวเองถูกพนักงานที่เขาใหมเงินเกือบเทาหรือกำลังจะเทาตนเองมากเกินไป และ 3) พนักงานที่ยังไปไหน
ไมไดและยังจำเปนตองอยูกับบริษัท จะเริ่มกอหวอดเรียกรองขอเงินเดือนเพ่ิมจากฝายบริหาร   
 ในตางประเทศ Kapela (2019) ไดกลาวถึงคาแรงในโปแลนดคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป 

(EU) หลังจากท่ีโปแลนดทำงานเปนเวลานานในระบบเศรษฐกิจแบบปด เงื่อนไขที่ออนแอลงอยางมากระดับความสามารถในการ
แขงขันในตลาดตางประเทศ แรงงานราคาถูกเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดประการหน่ึงในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในเวลา
เดียวกัน โลกาภิวัตนและความเปนสากลของการผลิตไดสรางโอกาสสำหรับผูประกอบการในการสรางหวงโซคุณคาระดับโลก 

การมีสวนรวมในหวงโซคุณคาระดับโลก (GVC) ของโปแลนดสามารถขยายไดการคาระหวางประเทศและเพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในทางกลับกัน คาแรงต่ำดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่ำ และย่ิงไปกวาน้ัน โปแลนดอยูตรง
กลางของหวงโซคุณคาที่ซึ่งผลิตภัณฑกึ่งสำเร็จรูปถูกประกอบเขาดวยกันและมูลคาเพ่ิมใหมน้ันเกินความจำเปน ทำใหโปแลนด
มองวาการมีคาแรงต่ำไมไดเปนผลเสียตอประเทศมากเทาไหรแตสงผลใหคาแรงต่ำดึงดูดนักลงทุนใหจัดสรรสวนหน่ึงของการ
ผลิตในโปแลนด อยางไรก็ตาม สวนใหญของการสงออกเปนผลิตภัณฑกึ่งสำเร็จรูปที่ไมสรางมูลคาเพ่ิมใหม โปแลนดไปสู
จุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของหวงโซคุณคาท่ีผลกำไรสูงข้ึนซึ่งก็ถือวาเปนขอดีของการมีคาแรงต่ำ ซึ่งตางจากประเทศไทยที่มีคาแรง
ที่เพ่ิมข้ึนสงผลใหไมมีผูเขามาลงทุนและยายฐานการผลิตที่ผลมาจากคาแรงที่สูงข้ึน 

 นอกจากน้ีปญหาดานแรงงานยังพบวาในประเทศไทยขาดแคลนแรงงานและมีปญหาเก่ียวแรงงานผิดกฎหมาย โดย
กระทรวงแรงงานไดประเมินวาปริมาณความตองการจางแรงงานตางชาติมีอยูประมาณ 424,703 คน แบงเปนสัญชาติเมียนมา 
256,029 คน กัมพูชา 130,138 คน และลาว 38,536 คน และลาสุดภาคเอกชนประเมินวาประเทศ ไทยจะเกิดวิกฤติขาดแคลน
แรงงานตางชาติสูงถึง 800,000 คนโดยประเภทกิจการท่ีตองการจางแรงงานมากท่ีสุด คือเกษตรและปศุสัตว ตามมาดวยกอสราง 
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การเกษตร การผลิตหรือจำหนายเส้ือผาสำเร็จรูป โดยจังหวัดที่มีความตองการแรงงานมากท่ีสุดคือ เชียงใหม กรุงเทพฯ จันทบุรี 
สมุทรสาคร และระยอง ในภาวะที่การเปดประเทศกำลังขับเคลื่อนไปไดดวยดี ฟนเฟองเศรษฐกิจเริ่มกลับมาทำงานไดเกือบ
สมบูรณอีกครั้ง ภาคการผลิตที่กำลังเผชิญหนากับความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงาน (ไทยรัฐ, 2564) นอกจากน้ี เกรียงไกร เธียรนุกุล 
(2564) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไดกลาววา โควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลกในรอบ 2 ปที่ผานมา 
สงผลกระทบในวงกวางทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง แรงงานตางชาติที่ทำงานในประเทศไทยทยอยเดินทางกลับประเทศ 

จนหลังการแพรระบาดเริ่มลดลง ภาคการผลิตและการบริการเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมไดมากข้ึน แตแรงงานตางชาติยังไม
สามารถกลับเขามาทำงานได เน่ืองจากมีขอจำกัดดานการเขาเมืองและคาใชจายในการเดินทางและการตรวจรางกายที่เพ่ิมข้ึน 

ตลอดจนเอกสารท่ีตองใชประกอบการเขาเมืองมีความยุงยาก ลักษณะงานบางประเภทที่แรงงานไทยไมยอมทำ หรือมีการ
แขงขันดึงแรงงานตางชาติ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจที่ใหคาจางที่สูงกวา สงผลใหสถานการณการขาดแคลนแรงงานตางชาติมีความ
รุนแรงตอเน่ือง ทำใหในปจจุบันภาคธุรกิจยังประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน มากกวา 500,000 คน โดยสวนใหญอุตสาหกรรม
ที่ประสบปญหาการขาดแคลน จะมีการใชแรงงานเขมขน เชน อาหาร กอสราง สิ่งทอและเครื่องนุงหม ซึ่งเปน ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ในชวงที่ผานมากระทรวงแรงงานไดกำหนดแนวทางการนำแรงงานตางชาติมาทำงานกับนายจางในประเทศ
ตามบันทึกขอตกลง (เอ็มโอยู) ภายใตสถานการณการแพรระบาด ของโควิด-19 กับประเทศเพ่ือนบานที่สงเสริมใหภาคธุรกิจมี
แรงงานตางชาติเขามาเพ่ิมปริมาณแรงงานตางชาติใหกับภาคเอกชน ดวยกลไกการควบคุมโรคต้ังแตประเทศตนทางจนถึงกอน
เขาโรงงาน ซึ่งมาตรการดังกลาวชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานไดบางสวน  

ในกรุงเทพมหานครก็มีจำนวนคนตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหทำงานเฉพาะในเขตกรุเทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2563 

ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีจำนวนคนงานตางชาติที่มายืนคำขอจดทะเบียนมากที่สุดโดยในป 2563 กรุงเทพมหานครมีแรงงานตางชาติขอ
อนุญาตทำงานทั้งหมดจำนวน 70,684 คน (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2563) ซึ่ง สุชาติ ชมกลิ่น (2564) รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน ไดระบุวาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางเปนระบบ พบความเดือดรอนของนายจางและ
สถานประกอบการ ที่ขาดแคลนแรงงานพรอมกับควบคุมปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดในกลุมแรงงานขามชาติ และปญหา
แรงงานผิดกฎหมาย เพ่ือใหดำเนินการเขาสูระบบการจางงานตามกฎหมายประเทศไทย และไดรับการดูแลตามสิทธิที่พึงมี  
ภายหลังจาก 30 พ.ย. 64 กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานพรอมดวยเจาหนาท่ีจากสำนักงานตรวจคนเขาเมือง และ
หนวยงานความมั่นคง ซึ่งมีทั้งฝายปกครอง ทหาร และตำรวจ จะตรวจสอบ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนตางชาติทำงาน
ผิดกฎหมายฯอยางจริงจัง หากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายนายจางรับคนตางชาติเขาทำงานโดยไมมีใบอนุญาตทำงาน จะมี
โทษปรับต้ังแต 10,000 – 100,000 บาท ตอคนตางชาติหน่ึงคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และหามจางคนตางชาติทำงานอีก 

3 ป สวนคนตางชาติที่ลักลอบทำงานโดยไมไดรับอนุญาตมีโทษปรับต้ังแต 5,000 – 50,000 บาท และถูกสงตัวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร และไมสามารถขอรับใบอนุญาตทำงานไดจนกวาจะพนโทษมาแลวเปนระยะเวลา 2 ป” ไพโรจน โชติกเสถียร 
(2564) อธิบดีกรมการจัดหางาน กลาววา ชวงที่ผานมานโยบายกระทรวงแรงงานพรอมปรับเปลี่ยนมาตรการ ตลอดจนระเบียบและ
ประกาศตาง ๆ ของกระทรวงฯใหมีความยืดหยุนสอดรับกับสถานการณ เพ่ือบริหารจัดการให "แรงงานตางชาติ" ที่ทำงานอยูใน
ประเทศไทยสามารถเขาสูระบบการจางงานในประเทศไทยอยางถูกตอง และมีสวัสดิการตางๆ ตามสิทธิ ไมตองอยูอยางหลบ
ซอน ใหคนตางชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยูในราชอาณาจักร เปนกรณีพิเศษภายใตสถานการณโควิดระลอกใหม 

โดยใหนายจางท่ีจางแรงงานขามชาติ ไมถูกตองตามกฎหมาย ย่ืนบัญชีรายชื่อแจงความตองการจางคนตางชาติผานระบบ
ออนไลน ซึ่งทำใหแรงงาน 3 สัญชาติ กวา 4 แสนรายไดรับอนุญาตทำงาน cและผอนผันใหแรงงานตางชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน
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อยูแลวหรือเคยไดรับอนุญาตทำงาน แตไมสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานตามข้ันตอนปกติเน่ืองจากมาตรการควบคุม
และปองกันการแพรระบาดโรคโควิด -19 สามารถอยูในราชอาณาจักรเพ่ือการทำงานไดตอไป เพ่ือลดแรงงานผิดกฎหมาย และ
ชวยแกปญหาใหนายจางที่ขาดแคลนแรงงาน และลดภาระคาใชจายเปนจำนวนมาก 

 และปญหาสำคัญในตลาดแรงงานไทยท่ีมีอยูกอนการแพรระบาดของ COVID-19 คือ ความไมสอดคลองของทักษะที่
แรงงานมีและที่ตลาดแรงงานตองการ ดังน้ัน มาตรการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ท้ังในสวนของการยกระดับใหแรงงานมีทักษะ
สูงข้ึนและปรับทักษะแรงงานใหมีความยืดหยุนสามารถยายงานไปสูธุรกิจในรูปแบบใหม ๆ ได ในภาพรวมของประเทศแลว 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ไดพัฒนาแพลตฟอรม futureskill-newcareer.in.th ซึ่งไมเพียงแต
จะมุงยกระดับและปรับทักษะ แตจะเนนสรางทักษะใหมหรือ New Skill เชน ทักษะสำหรับเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ทักษะ
การดูแลผูปวยและผูสูงอายุ (Care Giver) ทักษะการจัดการขอมูลดิจิทัล และทักษะเพ่ือการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการ
นวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur) เปนตน เพ่ือเตรียมคนไทยทุกชวงวัยใหสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ภายใตแนวคิด 

“เสริมทักษะ สรางคน เพ่ิมโอกาส สรางงาน” โดยมุงเปดพ้ืนที่เชื่อมความตองการทักษะของนายจางและโยงการพัฒนาทักษะ
โดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2563) 

 

บทสรุป 
 การบริหาร เปนกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดำเนินการอยางมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑโดย
ใชทรัพยากร และเทคนิคตางๆอยางเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวรวมกัน สรางกลไกและโครงสรางใหกับ
องคกรจัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความชำนาญตางกันใหอยูในแผนกที่เหมาะสมกับองคกร บุคลากรรูหนาที่ และผูบริหารสามารถ
บริหารและสั่งการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ วางกรอบการทำงานใหองคกรเพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร สงเสริมการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกันภายในองคกรตามหลักองคประกอบ POSDCoRB ซึ่งจะสงผลตอปญหาตลาดแรงงานธุรกิจรับเหมา
กอสรางในประเทศไทยทั้งปญหาการคาแรงงาน ปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน ปญหาดานการทักษะฝมือของแรงงาน และ
ปญหาแรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันเพ่ือประโยชนในการรวมกันรับผิดชอบเรื่องความตองการแรงงานตางชาติในอนาคตระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนองคกรดานการจางแรงงาน โดยมีหนวยงานในรูปองคกรดานการจางแรงงานแรงงานตางชาติรวมกันเพ่ือ
การจางงานแรงงานตางชาติไรฝมือ ทำหนาท่ี คัดเลือกแรงงานตางชาติ การวาจาง การทำสัญญาจางงาน การยายงาน การ
ประกันสังคม การคุมครองแรงงาน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนยายแรงงานตางชาติไรฝมือ โดยไมอนุญาตใหมีนายหนา
จัดหางาน และเปนไปตามหลักสากลในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ตางชาติ รวมถึงเรื่องการคามนุษย นอกจากน้ีรัฐควรดำเนินนโยบายสงเสริมแรงงานตางชาติที่มีฝมือเขามาประกอบประกอบ
อาชีพอิสระโดยมีเงื่อนไขในการลงทุนประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดีย่ิงจาก รองศาสราจารย ดร.สืบพงศ  สุชสม อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณา

ใหคำแนะนำ และตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาต้ังแตตนจนเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  

ไวเปนอยางสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ทุกทานที่ใหความชวยเหลือเปนอยางดี 
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Abstract  
Policy affecting the dental health promotion and disease prevention operations of the 

Office of Dental Public Health. The policy is a guideline in operating for dental public health 
operations which is related to the group of insurers. The dental public health policy for the year 
2022 relates to the social security policy which is a compensation fund for Thailand. It 
provides security to employees in the event of in danger or sickness due to the work. The 
promotion of working age dentists project is a one of related policy that encourages the 
working age groups who are under the social welfare to keen on their oral health. Self-
assessment of oral condition whereby the state has budget support, so that people who are in 
the social welfare system can access to oral health care The dental benefits by their rights 
within 900 baht without reservation. If the payment is over the right’s budget, the exceed can 
be claim a refund afterward by submitting the dental benefits form manually to the social 
security fund office. 

Key words : Public Policy, The Dental Policy, Dental, Insured Persons
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การสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ 
 
Creating Financial Stability After Retirement
 
ผูเขียน     ลักษณณภัทร  บุญม ี
 
บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอแนวคิดเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ และการ
เตรียมความพรอมเกษียณอายุ ในการสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุน้ันเปนการวางแผนทางการเงินซึ่งเปนเครื่องมือที่
ชวยเตรียมความพรอมและนำชีวิตไปสูความม่ันคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ โดยนำแนวคิดที่ไดศึกษาไปใชเปนแนวทางสําคัญใน
การสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุใหกับประชาชนทุกกลุมอาชีพ เปนการวางแผนทางการเงินซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวย
เตรียมความพรอมและนำชีวิตไปสูความมั่นคงทางการเงิน ปจจัยที่สงผลตอการสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ ไดแก 
ปจจัยดานการบริหารจัดการของรัฐ ดานสุขภาพ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และดานนวัตกรรม
การจัดการ ซึ่งเมื่อประชาชนมีการสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุแลว นอกจากจะสงผลดีตอตัวเองยังสงผลดีตอ
ประเทศชาติในการลดภาระคาใชจายดานสวัสดิการในการดูแลผูสูงอายุในอนาคต และเมื่อประชาชนมีการสรางความมั่นคงทางการ
เงินมากข้ึน ก็จะชวยใหระดับเงินออมของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 
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ABSTRACT

This article aims to present content ideas on building financial stability after retirement 
and retirement preparation. Creating financial stability after retirement is a financial planning 
tool that helps prepare and lead a life of financial stability after retirement by applying the 
studied concepts as an important guideline for creating financial stability after retirement. 
Financial stability after retirement for people of all occupations. It is a financial planning which 
is a tool that helps prepare and lead a life of financial stability, factors affecting financial stability 
after retirement are the factors of government management, health, social, economic, housing 
and environment, and management innovation. When people have financial stability after 
retirement, in addition to benefiting themselves, it also benefits the nation by reducing the 
burden of welfare expenses in care. Elderly people in the future and when people have more 
financial stability will help increase the national savings level.
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บทนำ 
 ในปจจุบันประเทศไทยมีระบบรายไดผูสูงอายุที่จัดการโดยภาครัฐอยูหลายระบบ และสามารถครอบคลุมคนไทยแทบทั้งหมด 
แตก็พอเปนที่ทราบกันวา รายไดจากระบบเหลาน้ีไมเพียงพอตอการยังชีพสำหรับผูสูงอายุหลาย ๆ กลุม ระบบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ซึ่งครอบคลุมผูสูงอายุสัญชาติไทยทุกคน ยกเวนเพียงกลุมขาราชการซึ่งมีระบบบำเหน็จบำนาญของตนเอง มีระบบประกันสังคม
ภาคบังคับ ครอบคลุมลูกจางเอกชนในระบบ ลูกจางนอกระบบสามารถเขารวมระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ หรือกองทุนการ
ออมแหงชาติ (กอช.) แมในปจจุบันหลายครัวเรือนยังสามารถพึ่งพาลูกหลานได แตการที่คนไทยอายุยืนยาวขึ้นและมีลูกนอยลง 
การอาศัยลูกหลานนาจะเปนไปไดยากในอนาคต ดังนั้น ระบบรายไดยามชราภาพที่จัดการโดยภาครัฐ จึงจำเปนตองเขามามี
บทบาทมากข้ึน ซึ่งหากผูสูงอายุเหลาน้ี มีเงินบำเหน็จบำนาญ หรือมีสวัสดิการเพียงพอรองรับชีวิตหลังเกษียณอายุได ก็คงไมเกิด
ปญหาเทาใดนัก เพราะหากไมใชขาราชการหรือเปนลูกจางบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินแลว มีผลตอบแทนใหหลังจาก
เกษียณอายุแลว ผูสูงอายุเหลาน้ีจะลำบากไมนอย เน่ืองจากประชากรโดยสวนใหญยังมีอาชีพอิสระ หรือหาเชากินค่ำ การเก็บ
ออมเงินไวใชเมื่อคราวแกชราดวยการฝากเงินกับกองทุนตาง ๆ หรือการเก็บออมเงินไวเองก็คงทำไดยาก (สุรพงษ มาลี, 2561) 
การสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ เปนการวางแผนทางการเงินซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยเตรียมความพรอม และนำ
ชีวิตไปสูความมั่นคงทางการเงิน ดังน้ันการเกษียณอายุแตละคนยอมมีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับทัศนคติดานการเตรียมความ
พรอมการวางแผนการเงิน (อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ , 2562) เพื่อไปสูเปาหมายสำหรับเกษียณสวนบุคคล ผูที่มีการเตรียมความ
พรอมเพ่ือวัยเกษียณไวลวงหนา อาจไมกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่จะเกิดข้ึน 
 ดังน้ัน บุคคลจึงมีความจำเปนตองเตรียมความพรอมดานการเงิน เพ่ือที่ในชวงเกษียณอายุบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยูได
โดยไมลำบาก และไมกลายเปนภาระบุตรหลาน บุคคลใกลชิด สังคม และประเทศชาติ ถึงแมวาเงินอาจไมใชสิ่งที่สำคัญที่สุดของ
ชีวิต แตทุกชวงชีวิตตางก็ตองใชเงินดวยการบริหาร และการวางแผนดานการเงินตามรูปแบบเฉพาะของบุคคลที่แตกตางกัน          
ซึ่งการวางแผนทางการเงินตองทำกอนวัยเกษียณ เชน การเก็บออมเงิน ไมวาจะฝากประจำ หรือทำประกันเงินออมระยะยาว          
การทำบัญชีรายรับรายจาย การแบงเงินกอนจำนวนหนึ่งลงทุนที ่ใหผลกำไรแนนอน การประกอบอาชีพเล็ก ๆ นอย ๆ หลัง
เกษียณอายุ การใชเงินเทาที่จำเปนมากที่สุด และกอนจะเกษียณอายุตองเคลียรปญหาตาง ๆ  ใหเสร็จสิ้น ไมวาจะเปนผอนบาน 
ผอนรถ หรือภาระอื่น ๆ (ไกรวิชญ ประชุมพันธ, ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ และสุคนธ เครือคำ, 2561) ซึ่งการตระหนักรูถึงการ
วางแผนเกษียณเปนปจจัยสำคัญ ควรมีการวางแผนการเงินในขณะที่ยังทำงานมีรายไดการเตรียมพรอมดานการเงินสำหรับวั ย
เกษียณเปนกระบวนการวางแผน หรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการเงินที่มั่นคงสำหรับใชจายในชีวิตหลังเกษียณ 
ซึ่งถาบุคคลใดมีการบริหารการเงินที่ดียอมทำใหบุคคลน้ันมีความมั่นคงทางการเงิน สงผลใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต 
 
การเตรียมความพรอมเกษียณอายุ 
 ความสูงอายุเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เมื่อเกษียณอายุจะเกิดการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ การเตรียมความพรอมการ
เกษียณอายุ สามารถเตรียมการลวงหนาได ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุเกิดข้ึนจากตัวผูเกษียณอายุเอง 
และรวมถึงปจจัยสภาพแวดลอม ใหสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม มีความพึงพอใจและเปนไปตามความ
ปรารถนาของตน ประกอบดวย การมีอายุยืนยาวที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรูสึกในคุณคาของการเปนผูสูงอายุมีความสามารถ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความพึงพอใจในชีวิต มีความอิสระในการใชชีวิต อยูในที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอมที่เปนมิตร การ
เกษียณอายุสามารถเตรียมการลวงหนาไดอยางแนนอน การรูกอน เตรียมการไดกอน นำไปสูความมั่นคงในชีวิตเมื่อการเกษียณอายุ 
มีทฤษฎีอธิบายไววา “ความสูงวัยเปนพัฒนาการชวงสุดทายของชีวิตมนุษยหากพัฒนาการต้ังแตชวงวัยตน ๆ มีความไมสมบูรณ
ยอมจะสั่งสมไปจนถึงวัยสุดทาย คือ วัยเกษียณอายุ”  
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 ดังนั้น จึงควรเตรียมความพรอมสูการเปนผูเกษียณอายุ ตั้งแตอยูในครรภมารดา จากแนวคิดของ เจิมศักดิ์ ปนทอง 
(2562) ไดกลาวไววา ทำอยางไรใหพึ่งพาตัวเองไดยาวที่สุด คำวา “แก” แปลวาจะตองพ่ึงพาคนอ่ืน เมื่อไหรก็ตามท่ีพ่ึงพาตัวเอง
ไมได ก็ตองพ่ึงพาคนอ่ืน ดังน้ัน จะตองพ่ึงพาตัวเองใหยาวที่สุด ใหไกลตายที่สุดและเจ็บสั้นสุด เจ็บสั้นสุดแลวตายเลย น้ันคือ สุด
ยอดปรารถนาของสังคม เกิด แก เจ็บ ตาย เลื่อนเวลาแกไปใกลตาย เจ็บใหสั้นที่สุด “แก” แปลวาพ่ึงพาตัวเองไดยาวที่สุด คือ 
ยังไมยอมแก ในทางเศรษฐกิจ ถาหยุดทำงานเร็ว ก็ตองพ่ึงพาคนอ่ืนยาวข้ึน การที่บอกวาแกแลว อายุ 60 ป หยุดทำงาน ตอนน้ี
อายุมนัยืดออกไปอีก 20 ป เพราะฉะน้ันจะกิน จะอยูอยางไรอีก 20 ป แลวพ่ึงลูกไดไหม พ่ึงรัฐไดไหม หรือตองพ่ึงตัวเอง ในทาง
เศรษฐกิจถาพ่ึงตัวเองจะตองมีเงินออมสำหรับในอนาคตที่ตองหยุดทำงาน และตองคิดถึงเรื่องการทำงานใหยาว เมื่อกำลังวังชาลดลง 
จำเปนตองเปลี่ยนทักษะอาชีพหรือไม โดยเฉพาะในอนาคตเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอยางไร เพราะฉะน้ันอาชีพอะไรที่จะเหมาะ
กับผูเกษียณอายุในอนาคต ถามีอาชีพเดียวโอกาสก็จะลำบาก ดังนั้นจึงเริ่มมองเห็นแลววามันมีชองทางไป คือ หนึ่งจะตองออม 
จะตองหาทักษะชีวิต ในการที่จะมีทักษะในการทำงานไดหลายแบบยามที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนแปลงหรือ
รางกายเราไปไมไหวก็สามารถจะหาอาชีพ หารายไดเพ่ิมเติมได สอง คือ เรื่องสภาพแวดลอม ปรับสภาพแวดลอมใหทุกคนใชรวมกัน
ไดทั้งผูสูงอายุ เด็ก คนพิการคนหนุมสาว บานที่ชอบมีข้ัน บานที่ชอบมีบันไดสูงชัน พ้ืนลื่น ขรุขระ ทางเดิน อาคารสาธารณะไม
เหมาะสม ถาปรับสภาพแวดลอม โอกาสท่ีจะเปนผูที่จะพ่ึงพาคนอื่นเร็วก็จะลดนอยลง เพราะผูสูงอายุจะพ่ึงพาตนเองไดยาวข้ึน 
เรื่องที่สาม คือ เรื่องสุขภาพ จะตองทำใหสุขภาพดี สุขภาพดีตองเริ่มต้ังแตหนุมสาว เริ่มต้ังแตวัยทำงาน ออกกำลังกาย กินอาหารที่
ถูกตอง เพราะตอไปผูสูงอายุจำนวนมากข้ึน เริ่มติดบาน ผูที่มีสุขภาพไมดีก็เริ่มติดเตียงมากข้ึน  
 
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการสรางความม่ันคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ 
 นโยบายเปนแนวทาง หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไดทำการตัดสินใจและกำหนดไวลวงหนา เพ่ือชี้นำ
ใหมีกิจกรรม หรือการกระทำตาง ๆ เกิดข้ึน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดกำหนดไว โดยมีการวางแผน การจัดทำโครงการวิธีการ
บริหาร หรือกระบวนการดำเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งในการศึกษานโยบายที่เกี่ยวของกับการสราง
ความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ มีนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
1) นโยบายของรัฐบาลดานผูสูงอายุ 
 คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวัน
ศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ไดกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน 11 ดาน โดยนโยบายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ คือ นโยบาย
ดานที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ ไดแก ขอที่ 3 ในระยะตอไป จะพัฒนา
ระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพ และมีความย่ังยืนมากย่ิงข้ึน รวมทั้ง
การดูแลใหมีระบบการกูยืมที ่เปนธรรมและการสงเคราะหผูยากไรตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิ         
จัดสวัสดิการชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาสผูพิการผูสูงอายุ สตรี และเด็ก และขอที่ 4 เตรียมความพรอม
เขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมใน
อนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลผูสูงอายุ 
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2) นโยบายในการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
 นโยบายในการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต กำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 3S ประกอบดวย (1) Strong สงเสริมสุขภาพให
แข็งแรง มีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบ (2) Security สงเสริมความมั่นคงปลอดภัย กระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบ 
และ (3) Social Participation สงเสริมการมีสวนรวมในสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรับผิดชอบ  
มีมาตรการรองรับสังคมผูสูงอายุ 4 มาตรการ คือ (1) การจางงานผูสูงอายุ เพ่ือสรางหลักประกัน/ ความมั่นคงในเรื่องรายไดของ
ผูสูงอายุใหสามารถเล้ียงดูตนเองไดยาวนานข้ึน (2) การสรางที่พักอาศัยสำหรับผูสูงอายุ สงเสริมใหมีการสรางที่พักอาศัยทั้งใน
รูปแบบมีความเหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเปนการเฉพาะใหกับผูสูงอายุ และ(3) สินเชื่อที่อยูอาศัยสำหรับผูสูงอายุ 
(Reverse mortgage) เปนการใหเงินกูแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป แตไมเกิน 80 ป ผูสูงอายุที่ไมไดเปนขาราชการบำนาญไม
มีเงินสำรองเพียงพอตอการใชชีวิต และไมมีลูกหลานไวคอยดูแล มีวงเงินกูไมเกินรายละ 10 ลานบาท ใชที่อยูอาศัยที่ปลอดภาระ
หนี้ของผูสูงอายุเปนหลักประกัน 20 มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ (ฉบับปรับปรุง) และ (4) 
การบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ มาตรการน้ีจะใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน ทำหนาที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา และกำกับดูแลระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศและ
จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแหงชาติ (กบช.) รวมถึงมาตรการใหเงินชวยเหลือ เพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุที่มีรายไดนอย ตาม
โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ โดยกำหนดแหลงที่มาของเงินเปน 2 สวน คือ เงินภาษีสรรพสามิตในสวนของสินคาสุรา
และยาสูบ ในอัตรารอยละ 2 แตไมเกิน 4,000 ลานบาทตอปและจากการบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยจะนำสงเงินดังกลาวเขา
กองทุนผูสูงอายุ และสงตอใหผูสูงอายุที่มีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ โดยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
3) นโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการออม 
 สำนักนโยบายการออมและการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที ่ 130/2560 วันที ่ 15 พฤศจิกายน 2560)  
ไดแบงนโยบายการออมและการลงทุน เปน 4 ข้ันตอน คือ 1) การจัดทำแผนการสงเสริมความรูทางการเงินแหงชาติ การใหความรู
พ้ืนฐานทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดเปาหมาย และแนวทางการดำเนินงาน เรื่องการใหความรูพ้ืนฐาน
ทางการเงินระดับประเทศอยางบูรณาการและทำใหการขับเคลื่อนการดำเนินอยางมีประสิทธิภาพมีเปาหมาย 2 ดาน ไดแก (1) 
เพ่ือใหคนไทยมีการตระหนักรูและเห็นถึงความสำคัญของการบริหารการเงินสวนบุคคล โดยกำหนดใหความรูทางการเงินเปนวาระ
แหงชาติ และมีการรณรงคระดับชาติ เพ่ือใหการดำเนินนโยบายการใหความรูทางการเงินของทุกภาคสวน (2) เพ่ือใหคนไทยมีความรู 
มีความสามารถ และมีวินัยทางการเงิน สามารถวางแผนและบริหารจัดการการเงินของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยหนวยงานตาง ๆ 
รวมทั้งการพัฒนาสื่อและสาระความรูทางการเงินใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ทั้งนี้ไดยกตัวอยางกลุมเฉพาะ ไดแก คนเริ่ม
ทำงาน กลุมผูที่ทำงานในภาคเอกชนและกลุมผูที่ทำงานในภาครัฐ ฯลฯ 2) การสรางความแข็งแกรงใหองคกรการออมท่ีไมใชสถาบัน
การเงิน ในระบบเพื่อเปนการสรางความแข็งแกรงใหกับระบบสหกรณ และสรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิกของสหกรณ 3) การเพ่ิม
ผลิตภัณฑการออม และมาตรการลดรายจายฟุมเฟอยภาครัฐ ควรมีมาตรการผลักดันใหประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการ
ลดรายจายที่ฟุมเฟอยเพื ่อใหมีเงินเหลือสำหรับการออมเงิน ในขณะเดียวกันควรมีการออกผลิตภัณฑการออมใหม ๆ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑการออมแบบระยะยาวเพ่ือจูงใจใหมีการออมเงินเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะทำใหมีเงินใชในยามจำเปน และในยามชราภาพไดอยาง
เพียงพอรวมถึงการชวยแกไขปญหาหน้ีสิน และ 4) การเติมเต็มระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ กระทรวงการคลังเห็นควรปรับปรุง
ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ เชน การเรงรัดการบังคับใชรางพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแหงชาติ การปรับปรุง
กฎหมายของกองทุนการออม เพ่ือการเกษียณอายุที่ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เปนตน (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560) 
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 สรุปไดวา นโยบายเปนแนวทาง หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไดทำการตัดสินใจและกำหนดไวลวงหนา 
เพ่ือชี้นำใหมีกิจกรรม หรือการกระทำตาง ๆ เกิดข้ึน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ไดกำหนดไว โดยมีการวางแผน การจัดทำโครงการ
วิธีการบริหาร หรือกระบวนการดำเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งในการศึกษานโยบายที่เกี่ยวของกับการ
สรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ มีนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายของรัฐบาลดานผูสูงอายุ นโยบายใน
การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต และนโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการออม เปนตน 
 
ปจจัยที่สงผลตอการสรางความม่ันคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ 
 การสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ มีปจจัยสำคัญที่จะกลาวไว ไดแก ปจจัยดานการบริหารจัดการของรัฐ 
(รัฐสวัสดิการ) ปจจัยดานสุขภาพ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และปจจัยดาน
นวัตกรรมการจัดการ (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562) ดังน้ี 
ปจจัยดานการบริหารจัดการของรัฐ (รัฐสวัสดิการ)  
 จะเห็นไดวานโยบายของภาครัฐเปนสิ่งสำคัญจะเห็นไดวารัฐน้ัน เปนรัฐสวัสดิการหรือไม ใหพิจารณาที่นโยบายสังคม 
อันนำไปสูเงื่อนไขการจัดการรัฐสวัสดิการผานกระบวนการกระจายความเจริญทางสังคม ภายใตการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม  
ที่มีการแขงขันอยางเสรีสูสังคม เพราะถารัฐไมสามารถกระจายโอกาสทางสังคมใหกับประชาชนไดทั่วถึง ทำใหคนเพียงกลุมเดียว
ไดรับประโยชน คนสวนใหญไดรับความเดือดรอน จากการพัฒนาหรือการแขงขันเสรีมากเกินไป (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562) ดังน้ัน 
รัฐจึงตองใชอำนาจรัฐแทรกแซง เพ่ือสรางความเปนธรรมทางสังคมใหเกิดข้ึน หรือสิทธิทางสังคม (Social Right) ซึ่งเปนองคประกอบ
หน่ึงในสิทธิพลเมืองอยางเทาเทียมกันภายใตหลักการศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
ปจจัยดานสุขภาพ 
 การมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถปฏิบัติหนาท่ีประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และดำเนิน
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม
เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล (พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550) เมื่อเขาสูวัยเกษียณอายุที่มีสุขภาพดีจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีคนทุกวัย จึงควรเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพ่ือเปนผูเกษียณอายุที่มีศักยภาพในอนาคต สิ่งท่ีควรรับรูในการ
เตรียมความพรอมดานสุขภาพ ควรรับรูถึงองคประกอบของการเตรียมความพรอมดานสุขภาพ ในดานจิตใจ ดานปญญา เทาทัน
สังคม ดานรางกาย และดานสังคม มีการเตรียมความพรอมดานสุขภาพในชวงวัยตาง ๆ การเปลี ่ยนแปลงดานสุขภาพในวัย
เกษียณอายุ (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562) การสรางเสริมสุขภาพทางรางกาย หมายถึง การมีสภาพรางกายที่ดีอวัยวะตางๆอยูใน
สภาพที่ดีมีความแข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บ รางกายสามารถทำงานไดตามปกติ และการสรางเสริมสุขภาพทางจิตใจ 
หมายถึง การปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม มีความสุข มีจิตใจ เบิกบานแจมใสรูจักควบคุมอารมณไดเหมาะสมกับสถานการณ 
จะชวยใหเมื่อเขาสูวัยเกษียณอายุมีจิตใจมั่นคง ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเปนผูเกษียณอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดี 
ปจจัยดานสังคม 
 การรับรูและแสวงหาแนวทางในการทำใหตัวเองมีความพรอมทางดานสังคม เชน การเรียนรูเพ่ือเขาสูวัยเกษียณอายุ
การรูสิทธิการเขารวมกิจกรรมรวมกลุมเพื่อประโยชนของตนเองและผูอื่นเมื่อเขาสูวัยเกษียณอายุ สิ่งที่ควรรับรูในการเตรียม
ความพรอมดานสังคมไดแก การเรียนรูเพ่ือเขาสูวัยเกษียณอายุ (การเปลี่ยนแปลงของวัยผูเกษียณอายุสิทธิขอมูลขาวสาร) การมี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับคนในครอบครัวและสังคม กิจกรรม งานอดิเรก และงานจิตอาสา สิทธิประโยชนของผูเกษียณอายุ และกฎหมาย
อื่นที่ควรรู (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562) 
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ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 การมีความมั่นคงทางรายไดการวางแผนทางการเงิน ทั้งการออมในรูปแบบตาง ๆ และการลงทุน การมีเงินสำรองเพ่ือ
ไวใชจายในยามฉุกเฉิน การบริหารจัดการทรัพยสิน การจัดการหน้ีสินการทำงานท่ีเพ่ิมรายได การเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ                    
มีความสำคัญอยางย่ิง เพราะวัยเกษียณอายุเปนวัยมีคาใชจายหลายประการท้ังคาใชจายในชีวิตประจำวัน คารักษาพยาบาลสวน
ทางกับการมีรายไดที่ลดลง เนื่องจากพนเกณฑอายุการจางงานหรือมีสภาพรางกายไมอำนวยในการประกอบอาชีพ ดังน้ัน          
เราควรเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ โดยมีการสรางความมั่นคงทางรายไดการทำงานและการวางแผนทางการเงิน จะชวยให
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเมื่อเขาสูวัยเกษียณอายุ การเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย การทำงาน และการ
วางแผนทางการเงิน ซึ่งการเตรียมความพรอมในการทำงาน ทำใหมีรายได ทำใหมีประสบการณที่เปนประโยชนภายหลังที่ยุติ
จากงานประจำ มีความมั่นคงทางรายไดเปนการ“รูจักหา”เพ่ือเตรียมไวเปนรายไดในชวงที่ไมตองทำงานแลว สามารถพัฒนาทักษะ
ดานอาชีพตาง ๆ ใหกับตนเองที่สนใจเรียนรูอาชีพใหม ๆ (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562) ในการศึกษาหาขอมูลในการพัฒนาอาชีพ            
สั่งสมความรู ดานการทำงาน และอาชีพเพื่อคนหางานที่มั่นคงและงานที่ตนเองชอบ และหาอาชีพสำรองที่สามารถเพิ่มรายได 
สวนการวางแผนทางการเงิน เปนการเตรียมทรัพยสินเงินทองของตน สำหรับใชในวัยเกษียณอายุใหรูสึกมั่นคงทางการเงิน และ     
มีอิสระและการพ่ึงตนเองไดซึ่งตองวางแผนดานตาง ๆ 
ปจจัยดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 
 แนวทางในการเตรียมการในดานที่อยูอาศัยท่ีมั่นคง แข็งแรง เพ่ือการใชชีวิตประจำวันของผูเกษียณอายุไดอยางเหมาะสม
สามารถเขาถึงบริการสังคมไดอยางสะดวกสบาย สิ่งที่ควรรับรูในการเตรียมความพรอมดานที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอม คือ 
ลักษณะการอยูอาศัย เปนการวางแผนลวงหนาวาจะใชชีวิตกับใคร หรืออยูลำพัง อยูในบานตนเอง หรือสถานบริการของรัฐ เอกชน 
โดยมีทางเลือกของการอยูอาศัยในวัยเกษียณอายุแตละแบบ ที่ตั้งของที่อยูอาศัยที่เหมาะสม ควรมีความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางอยูใกลแหลงชุมชน สามารถติดตอกับบุตรหลาน ญาติเพ่ือนสนิทไดงาย การจัดบานและสภาพแวดลอมในบาน เปนการจัด
บานและสภาพแวดลอมในบาน บริเวณบานใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย ขอจำกัดของวัย เพ่ือลดอันตรายหรืออุบัติเหตุการทำ ให
สามารถใชชีวิตประจำวันไดงายและสะดวกข้ึน และการออกแบบสภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับคนทุกวัย เปนการสงเสริมสุขภาวะที่ดี 
ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญที่จะชวยใหบุคคลสามารถอาศัยรวมกันในบานไดอยางมีความสุข กอนเขาสูวัยเกษียณอายุ 
ปจจัยดานนวัตกรรมการจัดการ 
 การมีความรูความเขาใจที่ถูกตองตอการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชประโยชนในชีวิตประจำวัน และการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอยางรูเทาทัน ปกปองการตกเปนเหย่ือของเทคโนโลยีและผูใชเทคโนโลยีทางมิจฉาชีพสิ่งที่ควรรับรูในการเตรียม
ความพรอมดานเทคโนโลยี ควรรูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนประโยชนตอตัวเองในปจจุบันและเม่ือเขาสูวัยเกษียณอายุ 
ศึกษาเรียนรูและฝกใชเทคโนโลยีจะทำใหคุนเคยและสามารถนำปรับใชในการเตรียมความพรอมสูวัยเกษียณอายุในอนาคตใน
ดานตาง ๆ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเดินทางระบบการเงิน การสื่อสาร และการเรียนรูการสงเสริมพัฒนาจิตใจ การใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอยางรูเทาทัน ปกปองการตกเปนเหย่ือจากมิจฉาชีพ (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562) 
 สรุปไดวา การเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยเกษียณอายุ เปนเรื่องสำคัญที่ทุกคนตองตระหนักรูและปรับใชกับตนเอง 
เพราะความแกชราเปนสิ่งที่หามกันไมไดเมื่อเกษียณอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่สามารถเตรียมการลวงหนาได 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุเกิดข้ึนจากตัวผูเกษียณอายุเอง และรวมถึงปจจัยสภาพแวดลอม หาก
เปาหมายปลายทางของชีวิต คือ การอยากอยูอยางมีความสุขไมวาจะเปนผูเกษียณอายุที่สุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงทางการเงิน 
ตลอดจนมีลูกหลานหอมลอม ก็คงตองกลับไปดูที่ตนทางในวัยเด็ก และชวงกลางทางในวัยทำงานวา ไดสั่งสมเตรียมตัวไวอยางไร
และการรูกอน เตรียมการไดกอนนำไปสูความมั่นคงในชีวิตเมื่อการเกษียณอายุ 
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บทสรุป 
 การสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุใหกับประชาชนทุกกลุมอาชีพ เปนการวางแผนทางการเงินซึ่งเปน
เครื่องมือที่ชวยเตรียมความพรอมและนำชีวิตไปสูความมั่นคงทางการเงิน ปจจัยที่สงผลตอการสรางความมั่นคงทางการเงินหลัง
เกษียณอายุ ไดแก ปจจัยดานการบริหารจัดการของรัฐ ดานสุขภาพ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 
และดานนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งเม่ือประชาชนมีการสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุแลว นอกจากจะสงผลดีตอตัวเอง
ยังสงผลดีตอประเทศชาติในการลดภาระคาใชจายดานสวัสดิการในการดูแลผูสูงอายุในอนาคต และเมื่อประชาชนมีการสรางความ
มั่นคงทางการเงินมากข้ึน ก็จะชวยใหระดับเงินออมของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 
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ABSTRACT
This article intends to present ideas and content of the sustainable management models 

in the Next Normal era of Thai civil servants due to the spread of the Covid-19 infectious disease 
widely affecting working in government organizations that have to change their work patterns to 
accommodate the situation while the results of the performance of the work are still maintained 
the efficiency as before or more than before. The executives and personnel in the organization 
will adapt and cope with the changes that occur in a timely manner. It can be seen that the online 
work style is very popular at this time because social distancing to reduce the spread of the 
Covid-19 infectious disease.

Keywords : Sustainable Management Models, Next Normal, Thai Civil Servants 
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บทคัดยอ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอแนวคิดและเน้ือหาเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจชีวภาพกับธุรกิจสมุนไพรไทย เน่ืองจาก
ระบบเศรษฐกิจชีวภาพเปนระบบเศรษฐกิจท่ีนำความรูและนวัตกรรม โดยเฉพาะวิทยาศาสตรชีวภาพมาชวยพัฒนาตอยอดสราง
มูลคาใหกับสมุนไพรของไทย เพิ่มผลผลิตทางเกษตรใหเปนสินคาและบริการที่ใชประโยชนในดานตาง ๆ  ซึ่งระบบเศรษฐกิจ
ชีวภาพมีรากฐานจากความตองการทำใหการเกษตรทันสมัย ผานการเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบ การประกอบการธุรกิจสมุนไพร
ไทยดวยระบบเศรษฐกิจชีวภาพเปนสิ่งที่สวนราชการและองคกรเอกชน จะเขามามีบทบาทอยางสูงในการสนับสนุนใหเกิดการ
ผลิตสมุนไพรที่ไดมาตรฐานมีคุณภาพ ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑสมุนไพรไทย สงเสริมใหเกิดความเชื่อมั่นในการ
ใชสมุนไพรไทย รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและตางประเทศอยางตอเน่ืองและเปน
ระบบตอไป 

 
คำสำคัญ : ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ, ธุรกิจ, สมุนไพรไทย 
 
ABSTRACT

This article aims to present concepts and content about the bio-economy and the Thai herbal 
business since the bio-economy is an economy that brings knowledge and innovation, especially 
biological sciences, to help develop and create value for herbs in Thailand. Thailand increases 
agricultural productivity to be useful products and services in various fields. The bio-economy 
system is based on the need to modernize agriculture by adding value to raw materials. Government 
and non-governmental organizations will play a high role in supporting the production of herbs that 
meet quality standards, which will create added value for Thai herbal products and promote 
confidence in the use of Thai herbs. as well as increase the competitiveness of Thai herbs in both 
domestic and international markets continuously and systematically.

Keywords : Bio-Economic System, Business, Thai Herbal
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บทนำ 
 ระบบเศรษฐกิจชีวภาพเปนระบบเศรษฐกิจที่นำความรูและนวัตกรรม โดยเฉพาะวิทยาศาสตรชีวภาพมาชวยพัฒนาตอ
ยอดสรางมูลคา เพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ และผลผลิตทางเกษตรใหเปนสินคา และบริการที่ใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน 

การเกษตร และอาหาร สุขภาพ การแพทย และพลังงาน ใหมีความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ระบบเศรษฐกิจ
ชีวภาพของตางประเทศในแตละประเทศมีทิศทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพในประเด็นที่คลาย และประเด็นที่แตกตาง
กัน เน่ืองจากบริบทของระบบเศรษฐกิจชีวภาพของแตละประเทศมีความแตกตางกัน ระบบเศรษฐกิจชีวภาพมีรากฐานจากความ
ตองการทำใหการเกษตรทันสมัย ผานการเพ่ิมมูลคาใหกับวัตถุดิบ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพไปสูความเทาเทียมทางสังคม
และความย่ังยืน ในการท่ีจะประสบความสำเร็จไดน้ันจะตองเกิดจากการรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ นับต้ังแตเกษตรกร
รายยอยขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ การทำความเขาใจตอมุมมองที่แตกตางกันของแตละภาคสวน (Aung, M. T., 2021) 

อีกทั้งระบบเศรษฐกิจชีวภาพยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ระบบเศรษฐกิจที่ใหความสำคัญกับการใชวัสดุและผลิตภัณฑ
ตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนครบวงจร ตั้งแตภาคการผลิต การบริโภคไปจนถึงการจัดการของเสียดวยกระบวนการใชซ้ำ 
หมุนเวียนกลับมาใชใหมและการผลิตใหม อันจะนำไปสูความยั่งยืนของทั้งระบบเศรษฐกิจการใชทรัพยากรอยางคุมคา และลด
มลภาวะที่จะเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม (United Nation Thailand, 2562) 

 

แนวคิดเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจชีวภาพ 
 ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) คอื การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการเพ่ิมคุณคา หรือประยุกตการใชงาน
และแปรรูปผลิตภัณฑที่ไดจากการเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาทางการเกษตรแกผลผลิตทางการเกษตร การนำ
เทคโนโลยีชีวภาพมาใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ทำใหเปนระบบเศรษฐกิจชีวภาพ การนำนวัตกรรมมาเพ่ิมความเขมแข็งของภาค
การเกษตรในระบบเศรษฐกิจ และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปลี่ยนจากการสรางผลิตภัณฑแบบเดิมมา
เปนการสรางกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมแบบสรางสรรค เพื่อตอบสนองความตองการที่มีคุณคาสูงขึ้นของ
ผูบริโภค (สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา, 2562) 

 ระบบเศรษฐกิจชีวภาพยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ระบบเศรษฐกิจที่ใหความสำคัญกับการใชวัสดุและ
ผลิตภัณฑตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนครบวงจร ภาคการผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียดวยกระบวนการใชซ้ำ 
หมุนเวียนกลับมาใชใหม และการผลิตใหม อันจะนำไปสูความยั่งยืนของทั้งระบบเศรษฐกิจการใชทรัพยากรอยางคุมคา และ          

ลดมลภาวะท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีระบบเศรษฐกิจชีวภาพยังมีสวนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

ซึ่งมุงแกปญหามลพิษที่โลกเผชิญอยู และอาจรวมกับชีวสารสนเทศ เชน การใชเซนเซอรตรวจวัดขอมูลในกระบวนการผลิตทุก
ขั้นตอน แลวนำขอมูลมาใชกับปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) นำมาวิเคราะหเพื่อหาทางปรับปรุงลดการใชพลังงาน 

หรือเพ่ิมผลผลิตโดยใชพลังงานเทาเดิม (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2562) 

 โดยภาพรวมระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เนนการสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใชทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรีย) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย/น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตวและชุมชน 

พัฒนาตอยอดเปน “ผลิตภัณฑชีวภาพ” (Bio-based Product) ที่มีมูลคาสูงกอใหเกิดความกาวหนาและนวัตกรรมในมิติใหมๆ           

ที่สงผลตอการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจ              

โดย Bio Economy เขามามีบทบาทในเรื่อง 1) การใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตเพ่ือใชทรัพยากรในหวงโซมูลคา (Value chain) 
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อยางคุมคา 2) การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพใหเปนสินคาที่มีมูลคาเพิ ่ม และ 3) การพัฒนาองคความรูและบุคลากรดาน
เทคโนโลยีชีวภาพในระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มีการนำเอาทรัพยากรชีวภาพมาผลิตเปนผลิตภัณฑที่หมุนเวียนไดดีกวาเดิมและมี
มูลคาเพ่ิม เชน อาหารคน อาหารสัตว เครื่องสำอาง ตลอดจนผลิตภัณฑที่ใหพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) เชน ไบโอดีเซล และเอทา
นอล เมื่อพิจารณาแลว ระบบเศรษฐกิจชีวภาพสามารถแบงออกได 3 เรื่องใหญ คือ 1) Food Agriculture ดานเกษตรกรรมและ
อาหารจะข้ึนกับพืชใหมๆ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากความรูดานระบบเศรษฐกิจชีวภาพ รวมไปถึงการใชแหลงโปรตีนใน
อาหารใหม เชน สาหราย และแมลง 2) Non Food (กลุมที่ไมใชอาหาร/ สมุนไพร/ บรรจุภัณฑชีวภาพ) เชน Health Wellness           

ไปจนถึง Precision medicine หรือ Bio pharma และ 3) Biomaterial หรือ Energy (กลุมพลังงาน) เชน สารชีวมวล (Biomass) 

เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ไบโอเอทานอล (Bioethanol) และไบโอดีเซล (Biodiesel) ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจชีวภาพจัดไดวาเปน 

เกษตรกรรมสมัยใหมที่บริหารจัดการดวยเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดคุณคาและสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนการ
เปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปเปนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยในกรณีประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจชีวภาพอาจใชสินคา
เกษตร เชน มันสำปะหลังและออย ซึ่งเปนสินคาเกษตรไทยที่สงออกเปนอันดับ 1 และ 2 ของโลก เปนตัวนำรอง ซึ่งจะกอใหเกิด
อุตสาหกรรมในลักษณะหวงโซที่เพ่ิมมูลคา (Value Chain) ไมวาจะเปนการพัฒนาพลังงานชีวภาพ เชน เอทานอล พลังงานไฟฟาชีว
มวล เพ่ือเปนพลังงานทางเลือกที่มั่นคงและแขงขันได อุตสาหกรรมชีวเคมี ไดแก พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต 

ที่จะเขามาเปน Ingredient ผสมในอาหารแทนการใชสารเคมี หรือแมแตผสมในอาหารสัตว เพ่ือใหสัตวไดรับโปรตีนจากธรรมชาติที่
ดีมีความสมบูรณ ตลอดจนอุตสาหกรรมทางชีวเภสัชภัณฑ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมใหมและตองมีการลงทุนทางดานวิจัยและพัฒนา
อยางตอเน่ือง (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2562) 

 

แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจสมุนไพรไทย 
 สมุนไพร หมายถึง พืช สัตว ธาตุวัตถุ สารสกัด ที่มีการใชอยูในประเทศไทย และใหรวมถึงผลิตภัณฑยา และตำรับยา
ในคัมภีรโบราณของไทย อาหาร เครื่องสำอาง ที่มีสวนผสมของสิ่งดังกลาว เพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิม สรางเสริมสุขภาพ รักษาโรค และ
สรางความย่ังยืนของเศรษฐกิจประเทศไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2564) สมุนไพรไทยมีประวัติศาสตรความเปนมา
อันยาวนานควบคูสังคมไทย นับต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน ดังจะเห็นเปนสวนประกอบในอาหารคาว-หวาน เปนยา
รักษาโรคใชในการดูแลสุขภาพ และยาอายุวัฒนะ กระทั่งการเสริมความงาม ภูมิปญญาเหลานี้ไดรับการสั่งสม สืบทอด และ
พัฒนาตอเนื ่อง สรางคุณคาและมูลคาใหแกสมุนไพรไทยจนถึงปจจุบัน ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย คือ ที่สุดแหงภูมิปญญาไทย 

กลายเปนหน่ึงในผลิตภัณฑสงออกสำคัญของประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 

 สถานการณวัตถุดิบสมุนไพรในประเทศไทย การผลิตพืชสมุนไพรและวัตถุดิบสมุนไพรที่ชุมชนรูจักคุณสมบัติ  และ
นำมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ มีประมาณ 800-1,800 ชนิด 12 นอกจากนี้มีพันธุพืชของไทยที่ทราบชื่อวิทยาศาสตรแลว 
20,000 ชนิด ซึ่งคิดเปนรอยละ 8.1 ของพันธุพืชที่พบทั่วโลก ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่หายากและพืชที่ถูกคุกคาม จำนวน 1,131 ชนิด 

(กรมสงเสริมการเกษตร, 2559) ซึ่งหากยังไมมีการจัดการวัตถุดิบสมุนไพรที่ดี และไมมีการปลูก หรือขยายพันธุทดแทน ก็จะทำ
ใหสมุนไพรในธรรมชาติอยูในภาวะถูกคุกคาม และอาจสูญพันธุไดในอนาคต โดยแหลงวัตถุดิบสมุนไพรในประเทศไทยมาจาก             

3 แหลงท่ีสำคัญ ไดแก (1) สมุนไพรที่ไดจากการปลูกๆ ปจจุบันแหลงปลูกพืชสมุนไพรกระจายอยูทั่วประเทศ ไดแก กระชายดำ 
ขมิ้นชัน บัวบก กระเจี๊ยบแดง ไพล ฟาทะลายโจร วานหางจระเข กระวาน คำฝอย ตะไครหอม พลูคาว เพชรสังฆาต ดีปลี มะระ
ข้ีนก วานชักมดลูก กฤษณา จันทนเทศ พริกไทย สมแขก มะแขวน พลู และสมุนไพรอ่ืนๆ (2) สมุนไพรท่ีไดจากแหลงธรรมชาติ 
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สมุนไพรหลายชนิดในตำรับยาแผนโบราณตองเก็บจากปาธรรมชาติ ซึ่งยังขาดระบบการจัดการที่ดิน และการปลูก หรือขยายพันธุ
ทดแทน ทำใหสมุนไพรในธรรมชาติมีปริมาณลดนอยลง ขาดแคลน และอาจสูญพันธุไดในอนาคต เชน ขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต 

ชะเอมเหนือ ชิงชี่ เถาวัลยเปรียง ฝางสมุลแวง สารพัดพิษ ลำพันหางหมู ลำพันแดง หัวรอยรู และอบเชยไทย เปนตน (3) สมุนไพร         
ที่ไดจากการนำเขา ปริมาณการนำเขาสมุนไพรในปจจุบันยังคอนขางสูงเปนการนำเขาวัตถุดิบสมุนไพรเฉพาะท่ีเปนยาสมุนไพร
บางชนิดไมใชพืชทองถิ่นของไทย แตสามารถปลูกไดในประเทศไทย เชน สมุนไพรกลุมโกฐ , สมุนไพรกลุมเทียน เปนตน หรือ
สมุนไพรบางชนิดไมทราบแหลงปลูก และแหลงซ้ือ การนำเขาสะดวกกวามีพอคาคนกลางจัดการ หรือมีราคาต่ำกวาที่ซื้อในประเทศ 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2559)  

 

หวงโซคุณคาของระบบเศรษฐกิจชีวภาพของไทย 
การพัฒนาหวงโซคุณคาของระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) ของไทย คือ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต

ทางการเกษตรและการปรับปรุงกระบวนการผลิต ใหสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ทั้งหวงโซธุรกิจ ต้ังแต
ตนน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ ดังน้ัน เพ่ือบรรเทาปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ำ การนำเทคโนโลยีมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดตนทุนใหเกษตรกร สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตร และเปนการสรางโอกาสในการเกิดธุรกิจใหม ๆ โดยเฉพาะ 

SMEs และผูประกอบการไทยยุคใหมที่ตองการตอยอดธุรกิจการเกษตรแบบด้ังเดิมไปสูการทำธุรกิจเกษตรนวัตกรรมประเทศไทย
เปนผูผลิต และสงออกสินคาเกษตร และอาหารที่สำคัญของโลก ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตและสงออกสินคาในรูปแบบวัตถุดิบ 

หรือผลิตภัณฑข้ันตนที่มีมูลคาเพ่ิมนอย นอกจากน้ียังประสบปญหาความผันผวนของปริมาณผลผลิต ราคา และความตองการ
ของตลาด รวมถึงประเทศไทยมีการนำเขาสารเคมี วัสดุ และพลังงานรวมกันมูลคาประมาณ 2 ลานลานบาทตอป ตลอดจนที่
ผานมาการแทรกแซงราคาสินคาเกษตร ยังเปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาการเกษตรและการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของ
เกษตรกร ย่ิงกวาน้ันยังเปนมาตรการที่เปดโอกาสใหแกการทุจริตที่สรางความเสียหายรายแรงแกระบบเศรษฐกิจ ระบบราชการ 
และระบบการเมืองของไทยหากนำเรื่องเทคโนโลยีเขามาสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรในแงระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เพ่ือเปน
การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตรแบบเดิมไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในดาน
ตางๆเชน อาหาร ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ พลังงาน วัสดุชีวภาพ สารเคมี และยา ที่มีแนวโนมความตองการของตลาดเพิ่มข้ึน  

สำหรับประเทศไทย ไดมีกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2552) ที่มีเปาหมายเรงรัด
การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยใหเพ่ิมข้ึน การดำเนินการตามกรอบนโยบายฯ ดังกลาวเปนผล
ใหเกิดความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยอยางมาก การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจน ไดแก การเพิ่มจำนวน
ของธุรกิจชีวภาพอยางรวดเร็วการลงทุนวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพของบริษัทที่มีอยูเดิมและจัดต้ังใหม การพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการใหมๆ ดานชุมชนมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใชในวิถีชีวิตมากขึ้น ทั้งในเรื่องการผลิตอาหารหมัก การผลิตปุยชีวภาพ 

และการขยายพันธุพืชพื้นเมือง/หายาก เปนตน อยางไรก็ตาม แมวาองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย มีการ
พัฒนามากขึ้นแตทุนความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพของไทย และปจจัยเอื้อตาง  ๆ เชน กลไกทางการเงิน การคลัง ระบบการ
จัดการทรัพยสินทางปญญากฎระเบียบและมาตรฐาน ยังไมคลองตัวและเหมาะสมเพียงพอที่จะสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีไป
ใชพัฒนาประเทศไดอยางเต็มศักยภาพ และสามารถรับมือตอการเปลี ่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ ้นในหลาย ๆ ดาน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) 
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สรุปไดวา การดำเนินการสงเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยในดานตาง ๆ  นั้นยังมีคอนขางนอยและไมมีความตอเนื่อง 
การตลาดของสมุนไพรไดรับการพัฒนานอยมาก โดยสะทอนใหเห็นไดจากมูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมสมุนไพร มูลคาทาง
การตลาดของผลิตภัณฑจากสมุนไพร และมูลคาการสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่นอยมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม และ
การตลาดของสินคาในประเภทอื่นๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงไดจัดทำแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที ่ 1       

พ.ศ. 2560-2564 ระบุใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณกระทรวงพาณิชย 

พัฒนาพืชสมุนไพรไทยใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ
แปรรูปจากสมุนไพรไทย และกำหนดใหมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสริมภูมิปญญาไทยและสมุนไพรไทยใหมีคุณภาพครบวงจร 
และเกิดผลดีตอเศรษฐกิจไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) สวนยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติการดานสมุนไพรแหงชาติฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2566-2570 ไดมีการกำหนดการพัฒนาสมุนไพรเปนประเด็นสำคัญในวาระของประเทศ ผานมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                  
4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบตอแผนแมบทวาดวยการพัฒนาสมุนไพรแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเปนการดำเนินงาน
รวมกันจาก 10 กระทรวง มีการดำเนินงานประประสานความรวมมือจากทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดดำเนินการศึกษา และกำหนด
ประเด็นทางยุทธศาสตรเพ่ือประกอบการยกรางดังกลาว โดย (ราง) แผนปฏิบัติการดานสมุนไพรแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 

มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรตลอด หวงโซอุปทาน ยุทธศาสตรที่ 
3 การสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑสมุนไพร ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรอยางเหมาะสม และ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2564) ซึ่งการพัฒนาจะใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมายไดน้ัน ตองมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดำเนินนโยบาย ไมวาจะ
เปนการบริหารจัดการ การจัดการปญหา ใหเปนไปตามความตองการทางสังคม มีแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคมดวย (สืบพงศ สุขสม และอิมรอน มะลูลีม, 2557) 

 

บทสรุป 
 ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) คือ การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการเพ่ิมคุณคา หรือประยุกตการใชงานและ
แปรรูปผลิตภัณฑที่ไดจากการเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาทางการเกษตรแกผลผลิตทางการเกษตร การนำเทคโนโลยี  

ชีวภาพมาใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน มีสวนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุงแกปญหา
มลพิษที่โลกเผชิญอยู โดยภาพรวมระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เนนการสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใช
ทรัพยากร รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย/น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตว และชุมชน พัฒนาตอยอดเปน
ผลิตภัณฑชีวภาพที่มีมูลคาสูงกอใหเกิดความกาวหนาและนวัตกรรมในมิติใหม  ๆ ที่สงผลตอการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร 
สาธารณสุข และการแพทย พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจ โดยระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เขามามีบทบาทใน
เรื่อง 1) การใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตเพ่ือใชทรัพยากรในหวงโซมูลคาอยางคุมคา 2) การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพให
เปนสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม และ 3) การพัฒนาองคความรูและบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพในระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มีการนำเอา
ทรัพยากรชีวภาพมาผลิตเปนผลิตภัณฑที่หมุนเวียนไดดีกวาเดิมและมีมูลคาเพิ่ม โดยระบบเศรษฐกิจชีวภาพสามารถแบงออกได              

3 เรื่อง คือ 1) Food Agriculture ดานเกษตรกรรมและอาหารจะขึ้นกับพืชใหม ๆ  และการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากความรู
ดานระบบเศรษฐกิจชีวภาพ 2) Non Food (กลุมที่ไมใชอาหาร/ สมุนไพร/ บรรจุภัณฑชีวภาพ) เชน Health Wellness ไปจนถึง 
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Precision medicine หรือ Bio pharma และ 3) Biomaterial หรือ Energy (กลุมพลังงาน) เชน สารชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอ
เอทานอล และไบโอดีเซล เปนตน การดำเนินการสงเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยในดานตาง ๆ น้ันยังมีคอนขางนอยและไมมีความ
ตอเน่ือง การตลาดของสมุนไพรไดรับการพัฒนานอยมาก โดยสะทอนใหเห็นไดจากมูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมสมุนไพร มูลคา
ทางการตลาดของผลิตภัณฑจากสมุนไพร และมูลคาการสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่นอยมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม และ
การตลาดของสินคาในประเภทอ่ืนๆ ซึ่งการพัฒนาจะใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมายไดน้ัน ตองมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดำเนิน
นโยบาย ไมวาจะเปนการบริหารจัดการ การจัดการปญหา ใหเปนไปตามความตองการทางสังคม มีแผนยุทธศาสตร และการมีสวน
รวมของภาคประชาสังคมดวย 
 ดังน้ัน การนำระบบเศรษฐกิจชีวภาพมาใชในการเพ่ิมคุณคา หรือประยุกตการใชงาน และแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรที่ได
จากการเกษตร ระบบเศรษฐกิจชีวภาพจึงเปนการพัฒนาตอยอดสรางมูลคาทางการเกษตร อีกทั้งยังเปนการชวยเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรใหเปนสินคาและบริการที่เปนประโยชนในภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุข และการแพทย พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี 

ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจไดในอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการฉบับนี้สำเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร. สืบพงศ สุขสม อาจารย           

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ที่ไดอนุเคราะห ใหความรูและประสบการณที่เปนประโยชน อีกทั้งใหการสนับสนุนและเปนกำลังใจ
ใหกับผูเขียนบทความ และขอขอบพระคุณบุคลากร ตลอดจนเจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ที่กรุณาใหความ
ชวยเหลือในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวของตาง ๆ ดวยดีตลอดมา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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การจัดการองคกรในภาวะวิกฤตการแพรระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 
 
Organization Management During the Covid-19 Epidemic Crisis
 
ผูเขียน     สุธี  โนวาง 
 

บทคัดยอ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดการองคกรในภาวะวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19         

ซึ่งประเทศไทยและทั่วโลกตองเผชิญกับวิกฤติการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอสุขภาพกาย และชีวิตความ

เปนอยูของคนในทุกดาน เปนภาวะวิกฤตที่ตองไดรับการจัดการองคการเพ่ือไมใหสงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนการจัดการองคกรในภาวะ

วิกฤตน้ี องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนจึงควรมีการจัดการองคกรในภาพรวม 3 ดาน ไดแก (1) ดานการบริหารจัดการ

ภาวะวิกฤต เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคตามมาตรการของรัฐบาล (2) ดานวัฒนธรรมและกลยุทธในองคกร ในการปฏิบัติงาน

หรือการใหบริการ บุคลากรจะตองเอาใสใจและดูแลซึ่งกันและกัน ทำงานแบบเห็นอกเห็นใจ และเอาใจเขามาใสใจเรา และ (3) ดาน

ทักษะจำเปนเพ่ือบริหารจัดการภาวะวิกฤต ควรใหความสำคัญกับการสื่อสาร รับฟงขาวสาร ในการบริหารงานบุคคล ควรพัฒนาทักษะ

บุคลากรใหสามารถทำงานไดหลาย ๆ อยางพรอมกัน การจัดการองคการในชวงการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 นั้นเปนการท่ี

องคกรมีการจัดระบบความสัมพันธระหวางสวนงาน หนวยงานตาง ๆ รวมถึงบุคคลในองคการโดยกำหนดภารกิจ อำนาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบใหชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
คำสำคัญ : การจัดการ, องคกร, ภาวะวิกฤต, เชื้อโรคโควิด-19 
 
Abstract

This article aims to present the concept of organizational management during the COVID-
19 epidemic crisis. Thailand and the world have to face the crisis of the epidemic of Covid-19 that 
affects physical health and the lives of people in all aspects It is a crisis that must be managed by 
the organization in order not to affect the organization in this crisis. Organizations, whether public 
or private, should have organizational management in 3 aspects as follows: (1) Crisis Management 
to control the epidemic of the disease according to the measures of the government (2) in terms of 
culture and strategy in the organization in performing work or providing services Personnel must 
take care of each other and take care of each other, work with empathy and empathize with them, 
and (3) skills needed to manage the crisis, should focus on communication, listening to 
information, in personnel management. Personnel skills should be developed to be able to perform 
multiple tasks simultaneously. Organization management during the COVID-19 epidemic It is 
that the organization has a systematic relationship between departments, various departments, 
including people in the organization by clearly defining the mission, authority, and responsibility 
for the implementation of the mission of the organization to achieve the objectives and goals 
effectively even more
 

Keywords : Management, Organization, During, Covid-19 Epidemic
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บทนำ 
 วิกฤติการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 สงผลกระทบตอสุขภาพกายและจิต ชีวิตความเปนอยูของคนในทุกดาน             

มีผลโดยตรงตอการจัดการบริการสาธารณสุขที่จะตองตอบสนองความจําเปนของประเทศ โดยปองกันและควบคุมการแพรระบาด 

เพ่ือลดการสูญเสียชีวิต รวมทั้งสงผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เน่ืองจากลักษณะของสถานการณโรค

ระบาดน้ีสรางการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน มีความผันผวนยากจะคาดเดา มคีวามไมแนนอน มีความซับซอน และความคลุมเครือ 

(กรมควบคุมโรค, 2563) จึงจําเปนตองอาศัยความสามารถในการนําและการจัดการภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพ โดยผูนําประเทศได      

ประกาศใหโรคติดเชื้อโควิด 19 เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และประกาศใชพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) จัดตั้งศูนยบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินใน

การแกปญหาการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศอฉ. โควิด-19) เปนศูนยบัญชาการเหตุการณระดับประเทศ เพื่อใหระบบ

สาธารณสุขของประเทศมีเสถียรภาพในการปองกันโรคติดเชื้อโควิด 19 (อุไรวรรณ บุญสง, ปราโมทย ทองสุข และประภาพร          

ชูกําเหนิด, 2564) 

 สำหรับประเทศไทยอาจมองวาพบผูติดเชื้ออยูในระดับที่ควบคุมไดดีแตแทจริงแลว ภายใตการจัดการตาง ๆ ยอมมี

ผลกระทบอยูมากข้ึนอยูกับวาภาครัฐ และภาคเอกชนจะมีการบริหารจัดการการแพรระบาดน้ีอยางไร บริษัทเอกชนสวนมากมี

การจัดการรองรับสถานการณการแพรระบาดเพื่อไมใหไดรับผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัท คือใหพนักงานบ ริษัท

ทำงานที่บานหรือ Work From Home แตผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการปดเมือง หรือการยกเลิกกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตางๆ น้ัน สงผลกระทบตอทุกภาคสวนเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการผลิตการคาปลีกการคาระหวางประเทศ

และการขนสง เมื่อการดำเนินกิจกรรมแบบปกติตองงดลงแนนอนวารายไดหลักของบริษัทยอมหายไป จึงสงผลตอการจางงาน

ของบริษัท มีแรงงานจำนวนมากท่ีตองวางงานอยางฉับพลันเม่ือแรงงานวางงานก็ทำใหรายไดของประชาชนลดลง โดยประชาชน

สวนหน่ึงอาจประสบภาวะยากจนฉับพลัน เน่ืองจากรายไดที่มีไมเพียงพอตอการยังชีพข้ันพ้ืนฐานในสังคม นอกจากน้ัน ผลจาก

การยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน อาจทำใหเกิดภาวะขาดแคลนของสินคาอุปโภคและบริโภค ซึ่งทำใหประชาชนอยูใน

ภาวะยากลำบากย่ิงข้ึน (ฉัฐวัฒน ชัชณาภัฏฐ, 2563) 

 ดังน้ัน การจัดการองคการในชวงการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จึงเปนสิ่งสำคัญที่องคกรจะตองมีการจัดการ มีการ

จัดระบบความสัมพันธระหวางสวนงาน หนวยงานตาง ๆ รวมถึงบุคคลในองคการโดยกำหนดภารกิจ อำนาจหนาที่และความ

รับผิดชอบใหชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

แนวคิดการจัดการในภาวะวิกฤติ 
 แนวคิดการจัดการในภาวะวิกฤตไดพัฒนาแนวคิดการจัดการตามวงจรชีวิตของภาวะวิกฤต (Crisis Life Cycle) ข้ึน 

(Coombs W. T., 2010) ซึ่งแบงการจัดการภาวะวิกฤตออกเปน 3 ชวง ดังน้ี 

 1. ชวงกอนการเกิดภาวะวิกฤต (Pre-Crisis) ในชวงน้ีภาวะวิกฤตยังไมเกิดข้ึน ซึ่งเปนชวงท่ีเริ่มเห็นถึงประเด็นปญหาท่ี

อาจกลายเปนภาวะวิกฤตได องคกรสามารถจัดการกับประเด็นปญหา เพ่ือไมใหลุกลามไดในชวงน้ีและควรมีการจัดทำแผนการ

เพ่ือเตรียมพรอมกับภาวะวิกฤตในกรณี ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
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 2. ชวงเกิดเหตุการณภาวะวิกฤต (Crisis Event) เปนชวงท่ีมีจุดเริ่มตนเม่ือมีสัญญาณบอกถึงภาวะวิกฤตไดเกิดข้ึนแลว 

และจบเมื่อพิจารณาแลววาภาวะวิกฤตไดรับการแกไขเรียบรอยแลว องคกรตองประเมินสถานการณดวยความรอบคอบและ

ตัดสินใจเลือกวิธีแกไขสถานการณใหเหมาะสม  

 3. ชวงหลังเหตุการณภาวะวิกฤต (Post- Crisis) เปนชวงท่ีไดแกไขสถานการณภาวะวิกฤตใหผานพนไปเรียบรอยแลว 

องคกรควรประเมินผลถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนำไปพิจารณาคนหากระบวนการจัดการหรือกำหนดมาตรการ

รองรับความเปลี่ยนแปลงหลังสิ้นสุดภาวะวิกฤต ซึ่งเปนชวงที่หากองคกรมีการจัดการแกไขสถานการณไดเปนอยางดีจะสามารถ

ใชเปนโอกาสในการกอบกูชื่อเสียงที่ดีคืนและสรางความเชื่อมั่นที่มีตอองคกรใหมากข้ึนได 

 สรุปไดวา ภาวะวิกฤตเปนสภาวะเหตุการณที่ไมไดคาดคิด มีความสับสน เกิดขึ้นอยางกระทันหัน สรางใหเกิดความต่ืน

ตระหนก ซึ่งโดยสวนใหญน้ันจะไมไดมีการเตรียมการเพ่ือรับมือ โดยภาวะวิกฤตน้ันจะสงใหเกิดผลเสียกับหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ 

ซึ่งจะสรางใหเกิดความกดดัน ภัยคุกคาม ผลกระทบทางลบตอคนท่ีเกี่ยวของ แนวปฏิบัติที่ดีในการรับมือภาวะวิกฤติ ในการใชกลไก

ระบบบัญชาการเหตุการณเพื่อสัง่การควบคุม และประสานงานความรวมมือของแตละหนวยงานในการบริหารสถานการณฉุกเฉิน  

ไมวาจะเปนชวงกอนการเกิดภาวะวิกฤต ชวงเกิดเหตุการณภาวะวิกฤต หรือชวงหลังเหตุการณภาวะวิกฤตก็ตาม 

 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองคกร 
 การจัดการเปนกระบวนการที่จะทำใหองคกรบรรลุตามเปาหมายขององคกร โดยนำทรัพยากรการบริหารมาใชให

บรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการบริหาร ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนำ (Leading) 

และการควบคุม (Control) (สิรินพรรณ สุขใยพัธน, 2560) สอดคลองกับ Hellriegel, D., Slocum, J. W., & Jackson, S. E. 

(2005: 7) ที่ไดกลาวไววา การจัดการ คือ งานและกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการกำกับองคกร หรือหนวยงานขององคกรโดยใชกระบวนการ

ทางจัดการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การชี ้นำ (Leading) และการควบคุม (Controlling)          

เปนกระบวนการของการออกแบบและการรักษาสภาพแวดลอม ทั้งในระดับปจเจกบุคคลและการทำงานรวมกันเปนกลุม เพ่ือให

บรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสรุปผูบริการจะตองดำเนินการตามหนาที่ทางการจัดการ การจัดการสามารถ

ประยุกตใชไดกับองคกรทุกประเภท การจัดการสามารถประยุกตใชไดกับผูบริหารทุกคน และการจัดการเกี่ยวของกับการผลิตผล

โดยนัยของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Weihrich, H., & Koontz, H., 2005: 4) การดำเนินการในการวางแผนตัดสินใจ การจัด

องคการ การนำ และการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานขององคการ ไดแก ทรัพยากร การเงิน สินทรัพยถาวร ขอมูลและทรัพยากร

มนุษย เพ่ือชวยใหองคการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลความสำคัญของการจัดการ การจัดการเปนงานที่

ตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ในการดำเนินการโดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติดานการจัดการนั ้นเปนเรื ่องที ่มีความยุงยากและซับซอน 

จำเปนตองอาศัยผูบริหารที่มีวิสัยทัศนคอยดูแลเอาใจใส และใชความพยายามสนับสนุนกลุมบุคคลในองคการ เพื่อใหเกิดการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด ตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว เพ่ือใหเกิดผลดีทางการจัดการ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550: 32-33 อางถึงใน 

สิรินพรรณ สุขใยพัธน, 2560)  

 เกิดผลดีทางการจัดการองคกร ไดแก 1) ทำใหเกิดประสิทธิภาพทางการบริหาร โดยทั่วไปจะเห็นวาการดำเนินงานของ

องคการจะประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด องคการจำเปนตองมีประบวนการปฏิบัติงานที่ดีทั้งเรื่องการวางแผนจัดองคการ     

จัดคนเขาทำงาน การชี้นำ และการควบคุม คือตองทำใหงานตาง ๆ ดำเนินไปตามเปาหมายที่วางไวและไดรับผลประโยชนตอบ

แทนอยางคุมคา โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด 2) ทำใหเกิดประโยชนในดานเวลา หมายถึง การดำเนินงานขององคการที่มีการ
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วางแผนไวชัดเจน จะทำใหงานตาง ๆ ขององคการดำเนินไปอยางราบรื่น รวดเร็ว สำเร็จตามระยะเวลา และวัตถุประสงคที่

กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 3) เปนวิธีทางการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง หมายถึง การจัดการเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะ

ชวยเสริมบุคลากรในองคการเห็นความสำคัญตองานมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยจะตองใหทุกคนไดรับ ทราบถึงบทบาท

หนาท่ีของตนเองอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติงานไดดวยความมั่นใจเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 4) ชวยลดตนทุนในการดำเนินงาน 

หมายถึง ในกรณีที่องคการมีผูบริหาร และกระบวนการจัดการท่ีดีแลว ยอมจะชวยลดคาใชจายในการดำเนินงานได โดยเฉพาะ

ในเรื่องปจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงาน เชน คน เงิน วัสดุ-อุปกรณ เวลา เปนตน 5) ทำใหเกิดคุณคาทางสังคม องคการที่ได

พยายามบริหารงานใหมีประสิทธิภาพจนเปนที่รูจัก และยอมรับโดยทั่วไป ยอมสนองความตองการของสังคมในดานผลิตภัณฑ

และการบริการที่ดีได หนาที่ในการจัดการ (Functions of management) หนาที่ทางการจัดการ หรือการบริหารถือวาเปน

หนาท่ีสำคัญของงานแตละงานในองคการ ผูบริหารท่ีประสบความสำเร็จสวนใหญจะเปนผูสรางโอกาสในการปฏิบัติงาน ใหแก

คณะบุคคลหรือกลุมบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดรับความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชา ที่สำคัญผูบริหารจะตองมีความรู

ความชำนาญ มีประสบการณในแงมุมตาง ๆ ของกระบวนการบริหารจัดการองคกร 

บทบาทหนาท่ีของกระบวนการบริหารจัดการ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550 อางถึงใน สิรินพรรณ สุขใยพัธน, 2560)  

 1) การวางแผน (Planning) เปนงานข้ันแรกที่องคการจะตองลงมือกระทำกอนที่จะไปจัดการในหนาท่ีอื่น ๆ ซึ่งงานที่

เก่ียวกับแผนน้ันจะเปนเรื่องของการกำหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการดำเนินงานในข้ันตน โดยจะตองกำหนดเปนโครง

รูปของงานออกมาอยางชัดเจน เพื่อเปนการตัดสินใจวา องคการจะทำอยางไรบาง ทำอยางไร ทำเมื่อไหร และจะใหใครเปน

ผูปฎิบัติบางในงานแตละสวนที่จะกำหนดข้ึน  

 2) การจัดองคการ (Organizing) เปนงานที่ถูกจัดทำตอจากแผนงานที่ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ในการจัด

องคการน้ันผูบริหารจะตองจัดรูปแบบโครงสรางของงานออกมาใหชัดเจนในเรื่องของปริมาณงานที่จะตองจัดทำไมวาจะเปนการ

จัดระบบการทำงาน ตลอดจนการประสานสัมพันธของงานแตละงาน เพื่อใหเปนระเบี ยบแบบแผนของการปฏิบัติที่ดี และ

กอใหเกดิประโยชนตอองคการมากท่ีสุด  

 3) การจัดคนเขาทำงาน (Staffing) หลังจากท่ีองคการมีแผนงาน และจัดโครงสรางของงานไวเรียบรอยแลว งานในข้ัน

น้ีจะดูแลเก่ียวกับการวางแผน เพ่ือสรรหาบุคลากรเขามาปฏิบัติงานองคการซึ่งกระบวนการน้ัน จะถูกเริ่มตนต้ังแตการวางแผน 

เพื่อพิจารณาความตองการกำลังคนดวยการสรรหาคัดเลือก บรรจุ ฝกอบรม และพัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมไปถึง

กำหนดคาตอบแทน จัดสวัสดิการ และการออกจากงาน  

 4) การชี้นำ (Leading) เมื่อองคการไดทำการคัดเลือกบุคลากรตามกระบวนการที่ถูกตองและเปนธรรมแลว ก็จะได

บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความตองการเขามาปฏิบัติงาน และในข้ันน้ีผูบริหารจะตองทำหนาท่ีชักจูงใหบุคคลฝายตาง ๆ 

รวมมือปฏิบัติงานอยางเต็มที่ การชี้นำ หรือสั่งการถือวาเปนงานท่ีตองใชศิลปะคอนขางสูงที่จะทำใหผูบังคับบัญชารวมมือดวย

ความเต็มใจ ดังน้ันในการชี้นำอาจจะใชวิธีการออกคำสั่งแบบขอรองใหคำแนะนำ โดยจะไมใชวิธีการบังคับอยางเด็ดขาด 

 5) การควบคุม (Controlling) ถือเปนงานข้ันสุดทายของกระบวนการจัดการท่ีคอยดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของ

บุคลากรแตละคนวาเปนอยางไร งานคืบหนาไปถึงไหน มีปญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้น ซึ่งวิธีการควบคุมนั้นผูบริหารอาจจะใช

วิธีการสังเกตการณปฏิบัติงานดวยตนเอง หรือการตรวจสอบผลงานตามข้ันตอน ซึ่งแลวแตความเหมาะสม ที่สำคัญคือ อยาให

ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวากำลังถูกจับผิด หลังจากน้ันจะนำผลท่ีไดจากการดูแลควบคุมมาดำเนินการแกไขตอไป 
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การจัดการองคกรในภาวะวิกฤตการแพรระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 
 วิกฤติการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอสุขภาพกาย และชีวิตความเปนอยูของคนในทุกดาน  

เปนภาวะวิกฤตที่ตองไดรับการจัดการองคการเพ่ือไมใหสงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนการจัดการองคกรในภาวะวิกฤตน้ี องคกรตางๆ 

ไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนจึงควรมีการจัดการองคกรในภาพรวม โดยการจัดการภาวะวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่

เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ การกำหนดมาตรการตาง ๆ ที่ทางภาครัฐเปนผูประกาศและกำหนดใชในดานแรก คือ การใหเปดเผย

ขอมูลการเดินทางไปตางประเทศของตัวพนักงานและคนในครอบครัว การกักตัวพนักงานที่กลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเปนเวลา 14 วัน 

การปองกันการติดเชื้อขั้นพื้นฐานของสวนบุคคลตามมาตรการของภาครัฐ เชน การสวมหนากากอนามัย การเวนระยะหาง 

Social Distancing การไมรวมกลุมกัน ซึ่งองคการก็มีการแจกหนากากอนามัย และเจลลางมือฆาเชื้อ รวมถึงการติดตั้งเครื่อง

ตรวจจับอุณหภูมิรางกายเพื่อคัดกรองผูคน การจัดการภาวะวิกฤติในชวงของการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ที่ทุก ๆ 

องคการตองปฏิบัติ และกระทำใหเปนปกติ หรือที่รูกันดีกับคำวาการใชชีวิตแบบ New Normal ไมเพียงเทาน้ันองคการยังตองมี

การจัดการใหเกิดความสมดุลในดานตาง ๆ อีกดวย  

 การจัดการองคการในชวงการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 น้ันเปนการที่องคการควรมีการจัดระบบความสัมพันธ

ระหวางสวนงาน หนวยงานตาง ๆ รวมถึงบุคคลในองคการโดยกำหนดภารกิจ อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน 

เพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปได (ฉัฐวัฒน 

ชัชณาภัฏฐ, 2563) ดังน้ี 

 1. การจัดการองคการในภาวะวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยการแกไขระเบียบองคการ ความทาทาย

ที่สงผลกระทบกับพนักงาน ลูกคาองคการเทคโนโลยีหรือการทำงานนอกออฟฟศ พรอมทั้งออกมาตรการพื้นฐาน  เพื่อปกปอง

สภาพคลอง เชน การแกไขนโยบายสำหรับพนักงาน โดยใหทำงานจากท่ีบาน หรือเพ่ิมระยะหางทางสังคมในท่ีทำงาน การแกไข

นโยบายความปลอดภัยของพนักงาน โดยการเปลี่ยนแปลงน้ีอาจสงผลใหพนักงานเกิดความเครียดและทำใหประสิทธิภาพในการ

ทำงานลดลง องคการหรือบริษัทควรกำหนดนโยบายอื่น ๆ รองรับ  

 2. การจัดการองคการในภาวะวิกฤตโดยเพ่ิมการผอนคลาย (Resilience) การตอบสนองเพ่ือผอนคลายดานวินัย หรือ 

Financial Stress Scenarios Test คือ ปจจัยสำคัญในการตอบรับกับความทาทายจากการบริหารงานในระยะสั ้น ซึ่งการ

ปรับตัวตอวิกฤตน้ี ไดแก ระบุและจัดลำดับความเสี่ยง สรางแบบจำลองสถานการณจากความเสี่ยงขั้นสูงสุด ทำการทดสอบ

ความสามารถในการรับผลกระทบทางการเงินที่หนวยงานทนรับไดระบุแนวทางการดำเนินงานเพ่ิมความโปรงใสและการบริหาร

การเงินที่รัดกุม และสรางศูนยรวมขอมูล เพ่ือติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ 

 3. การจัดการองคการในภาวะวิกฤตโดยการทบทวน การวางแผนมาทำงานในการทบทวนภาวะปกติ หรือ Normal 

Supply Chain โดยเริ่มตนจากการติดตามสถานการณอยางใกลชิดวามีจำนวนผูติดเชื้อที่ลดลง และมาตรการจากภาครัฐที่ใหมี

การกักตัวที่ผอนคลายลงหรือไมรวมทั้งจะตองมีชุดทดสอบโรคที่ใชอยางกวางขวาง  และทราบผลอยางรวดเร็ว หรือมีวัคซีน

ปองกันโรคที่ใชไดผลหากสถานการณคลี่คลายลงใหดำเนินการยกระดับเปนมาตรฐานขององคการเพ่ือปกปองพนักงาน เชน วัด

ไขลางมือบอย ๆ สรางความมั่นใจแกลูกคาวาองคการมีมาตรการที่รัดกุม 

 4. การจัดการองคการในภาวะวิกฤตโดยการประยุกตแนวทางใหม (Imagination) สภาพสังคมใหมหลังจากการแพร

ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือ Next Normalจะเปนไปในรูปแบบใด สงผลอยางไร และองคการควรปรับตัวอยางไร เชน      

การประยุกตแนวทางใหมโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสาธารณสุขใหครอบคลุมโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาชวย  
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 5. การจัดการองคการในภาวะวิกฤตโดยการปฏิรูปวิถีชีวิตใหม การปฏิรูปวิถีชีวิตใหม  คือความจำเปนตามที่กลาว 

ทั้ง 4 ขอขางตน ใหเขามามีสวนเก่ียวของกับกฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และอาจจะสงผลที่ดีในระยะยาว 

 การจัดการภาวะวิกฤตเปนประโยชนตอองคกรและผูที่เกี่ยวของ งานศึกษาหลายชิ้นนำแนวคิด “ความยืดหยุนในการปรับตัว 

(Resilience)” ซึ่งหมายถึง การปรับตัวในเชิงบวกแมอยูในชวงทุกขยากของธุรกิจหรือองคกรในชวงสถานการณวิกฤตโควิด-19 

มี 2 มิติ คือ (1) มิติการปรับตัวเชิงบวก คือความพยายามท่ีจะเอาชนะอุปสรรค หาหนทางแกไขปญหา และพัฒนาเรียนรูทักษะ

และความสามารถใหม ๆ ของบุคคลและองคกร และ (2) มิติความทุกขยาก ซึ่งโรคระบาดโควิด- 19 สงผลใหแกสังคมทั้งความ

เจ็บปวย ปญหาการตกงาน และรายไดที่ลดลง โดยมีการบริหารจัดการภาวะวิกฤตในภาพรวมใน 3 ดาน ไดแก (1) ดานการบริหาร

จัดการภาวะวิกฤต เพ่ือความอยูรอดและควบคุมการแพรระบาดของโรคตามมาตรการของรัฐ มีความยืดหยุนในการปรับตัว (2) ดาน

วัฒนธรรมและกลยุทธในองคกร ในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ บุคลากรจะตองเอาใสใจและดูแลซ่ึงกันและกัน ทำงานแบบ

เห็นอกเห็นใจ และเอาใจเขามาใสใจเรา และ (3) ดานทักษะจำเปนเพื่อบริหารจัดการภาวะวิกฤต ควร ใหความสำคัญกับการ

สื่อสาร รับฟงขาวสาร ในการบริหารงานบุคคล ควรพัฒนาทักษะบุคลากรใหสามารถทำงานไดหลาย ๆ อยางพรอมกัน ซึ่งจะทำ

ใหการบริหารจัดการองคกรในภาวะวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (เสาวณี จันทะพงษ 

และเจริญชัย เอกมาไพศาล, 2565) 

 สรุปไดวา การจัดการ คือ กระบวนการท่ีจะทำใหองคกรบรรลุตามเปาหมายขององคกร โดยนำทรัพยากรการบริหาร

มาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามข้ันตอนการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การนำ และการควบคุม เปนกระบวนการ

ของการออกแบบ และการรักษาสภาพแวดลอม ทั้งในระดับปจเจกบุคคล และการทำงานรวมกันเปนกลุม เพื ่อใหบรรลุ

จุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานจะตองอาศัยองคประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ทั้งปจจัยเหตุ หรือสิ่งที่จะใชไป

ในการบริหารงาน และจะตองมีกระบวนการบริหารงานเพ่ือใชปจจัยเหตุ และเมื่อกระบวนการตาง ๆ ดำเนินการไปแลว ก็จะได

ผลผลิตหรือสิ่งที่ไดออกมา การจัดการองคการในชวงการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 น้ันเปนการท่ีองคการควรมีการจัดระบบ

ความสัมพันธระหวางสวนงาน หนวยงานตาง ๆ รวมถึงบุคคลในองคการโดยกำหนดภารกิจ อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบให

ชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

บทสรุป 
 การจัดการทำใหองคกรบรรลุตามเปาหมายขององคกร โดยนำทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

ขั้นตอนการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การนำ และการควบคุม เปนกระบวนการของการออกแบบ และการรักษา

สภาพแวดลอม ทั้งในระดับปจเจกบุคคล และการทำงานรวมกันเปนกลุม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ

จัดการองคการในชวงการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 นั้นเปนการที่องคการควรมีการจัดระบบความสัมพันธระหวางสวนงาน 

หนวยงานตาง ๆ รวมถึงบุคคลในองคการโดยกำหนดภารกิจ อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินงานตาม

ภารกิจขององคการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายรัฐในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอางของประเทศไทย 
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บทคัดยอ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาความสามารถดานการแขงขันดีข้ึนหลายดาน แตยังไมเร็วพอที่จะกาวทันการเปลี่ยนแปลง

ตามบริบทของโลกเมื ่อเทียบกับประเทศอื่น ทั้งนี ้ปจจัยเดนของไทยยังคงเปนภาวะเศรษฐกิจ  มหภาคที่มีเสถียรภาพ            

ภาคการเงินมีความเขมแข็ง และสวัสดิการดานสุขภาพที่ดี ซึ่งประชากรสวนใหญของประเทศสามารถเขาถึงได สำหรับดานที่
ไทยตองพัฒนาตอเน่ือง ไดแก การปรับปรุงกฎระเบียบและเกณฑปฏิบัติ ลดข้ันตอนและความซับซอนในการติดตอราชการ 

สนับสนุนการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมทักษะของกำลังแรงงานในลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต จะตองมีการเพ่ิมทักษะและการเนนทักษะ 

รวมถึงสนับสนุนการผลิตและการจำหนายจากหลายๆ แหลง เพ่ือเพ่ิมระดับการแขงขันและลดการผูกขาดตลาด นอกจากน้ี 

ไทยยังตองเรงปรับปรุงในดานอื่นๆ ไดแก โครงขายที่เชื่อมโยงของระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิทธิประโยชนของทุนมนุษยใน
ตลาดแรงงาน ความสามารถดานนวัตกรรม ทั้งการพัฒนาสิ่งใหม การประยุกตใช และความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรรวมถึงดานการวิจัยและพัฒนาปญหาเชิงโครงสรางของไทยอาจตองใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเพื่อกาวสูยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ทำใหเปนขอจำกัดตอภาคสงออกของไทยและเสี่ยงตอการสูญเสียตลาดจากความสามารถในการแขงขัน
ดอยลงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 

นโยบายและกฎระเบียบตางๆ ของภาครัฐมีผลตอภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอาง
ของประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมน้ีมีความสำคัญและมีมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงกวาแสนลานบาท แตการจะแขงขัน
กับนานาประเทศไดจะตองมีนโยบายรัฐในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอางน้ี ไดแก นโยบาย 

สงเสริมดานการลงทุนในอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอาง การลดหยอนทางดานภาษีตางๆ นโยบายการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอาง การใชภูมิปญญาไทยมาผลิตเครื่องสำอาง และการใช
ซอฟทพาวเวอรในการสงเสริมการตลาดของงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย  

 

คำสำคัญ : นโยบายรัฐ, อุตสาหกรรมเคร่ืองสำอาง, การรับจางผลิต 

 

Abstract
Thailand has developed competitive abilities in many areas. But it is not fast enough to 

keep up with changes in the global context compared to other countries. Thailand's dominant 
factor remains stable macroeconomic conditions. The financial sector is strong, and most of 
the country's population can access good health care. The areas that Thailand must
continuously improvements to rules and regulations Reduce the process and complexity of 
dealing with government officials. Support learning to improve the skills of the workforce in 
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a lifelong learning style.Upskilling and reskilling will be required, including supporting 
production and distribution from multiple sources to increase competitiveness and reduce 
market . In addition, Thailand must accelerate improvements in other areas, such as the 
network that connects the infrastructure system. Benefits of human capital in the labor market
include innovation capability, both in the development of new things application and cyber-
security awareness. Including research and development, Thailand's structural problems may 
require a period to adjust to stepping into the Industry 4.0 era, constraining Thai exports and 
risking losing the market due to competitiveness. Deteriorated is , the change in policy for
promoting and supporting the cosmetic industry’s business. 

Policies and regulations of the government sector affect the cosmetic industry, the 
cosmetic manufacturing industry in Thailand. This industry is essential and has an overall 
economic value of more than 100 billion baht. But to compete with other countries, there 
must be government policies to promote business operations in this cosmetic manufacturing 
industry. These include investment promotion policies in the cosmetic manufacturing 
industry, various tax abatements, policies to support the development of technology and 
innovation in the cosmetic manufacturing industry, using Thai wisdom to produce cosmetics,
the use of soft power to promote the marketing of the Thai cosmetic industry.

Keywords : PublicPolicy, Cosmetic Industry, Original Equipment Manufacturing
 
บทนำ 

แนวโนมธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2564-2566 ภาพรวมแนวโนมอุตสาหกรรมไทยในระยะ 3 ปขางหนาจะ
พิจารณาครอบคลุมทั้งปจจัยดานความทาทายและโอกาสที่สะทอนความนาสนใจ (Attractiveness) ในการทำธุรกิจของแต
ละอุตสาหกรรม ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาคและปจจัยภายในเฉพาะดานของอุตสาหกรรมน้ันเศรษฐกิจ
โลกเปลี่ยนแปลงโครงสรางจากการพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมไปสูภาคบริการมากขึ้น ภาคบริการมีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลกจากสัดสวน 62.0% ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของโลกในป 2551 มาเปนประมาณ 65.1% ป 2560 โดย
กลุมประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐฯ อังกฤษและฝรั่งเศส มีสัดสวนภาคบริการสูงเฉลี่ย 75% ของ GDP นำโดยธุรกิจบริการ
สมัยใหม (Modern services) อาทิ บริการดาน IT Software และการเงิน ขณะที่สัดสวนภาคบริการของไทยเพิ่มจาก 55.8% 

ในป 2551 มาเปน 63.2% ป 2562 นำโดยธุรกิจบริการแบบด้ังเดิม (Traditional services) เชน ภาคทองเท่ียว ภาคการคา 
โรงแรมและภัตตาคาร ขณะที่ Modern services มีสัดสวนเพียง 14% ของ GDP และกระจุกตัวในธุรกิจการเงินและ
โทรคมนาคมเปนหลัก (วิจัยกรุงศรี,2564) ในระยะตอไป พัฒนาการของเทคโนโลยีจะผลักดันให Modern services เปนที่
ตองการมากขึ้นเนื ่องจากเปนการสรางมูลคาเพิ่มในตัวสินคา เชน บริการดานออกแบบและการใหคำปรึกษาผานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี เชน Artificial intelligence และ Big data เพ่ือชวยเพ่ิมยอดขายและออกแบบผลิตภัณฑใหมที่ตอบ
โจทยความตองการของผูบริโภคไดตรงจุดมากขึ้น นับเปนปจจัยทาทายของเศรษฐกิจไทยที่ตองเรงปรับตัวไปสูธุรกิจแบบ 

Modern services เพ่ือเกาะกระแสการเติบโตไปพรอมกับเศรษฐกิจโลกไดอยางย่ังยืนในระยะยาว 

ดัชนีชี้วัดความสามารถดานการแขงขันป 2562 The Global Competitiveness Index (GCI) พบวาไทยมีคะแนนรวม 

ดีขึ้นเปน 68.1 จาก 67.5 ป 2561 แตอันดับลดลงมาอยูที่ 40 ของโลกจาก 141 ประเทศทั่วโลก จากอันดับ 38 ในปกอนหนา 
สะทอนใหเห็นวาไทยมีพัฒนาการดีข้ึนหลายดาน แตยังไมเร็วพอท่ีจะกาวทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น ทั้งนี้ ปจจัยเดนของไทยยังคงเปนภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพ ภาคการเงินมีความเขมแข็ง และ
สวัสดิการดานสุขภาพที่ดี ซึ่งประชากรสวนใหญของประเทศสามารถเขาถึงได สำหรับดานที่ไทยตองพัฒนาตอเนื่อง ไดแก 
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การปรับปรุงกฎระเบียบและเกณฑปฏิบัติ ลดขั้นตอนและความซับซอนในการติดตอราชการ สนับสนุนการเรียนรูเพื่อเพ่ิม
ทักษะของกำลังแรงงานในลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต จะตองมีการ Upskill & Reskill รวมถึงสนับสนุนการผลิตและการ
จำหนายจากหลายๆ แหลง เพื่อเพิ่มระดับการแขงขันและลดการผูกขาดตลาด นอกจากนี้ ไทยยังตองเรงปรับปรุงในดาน
อื่นๆ ไดแก โครงขายที่เชื่อมโยงของระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิทธิประโยชนของทุนมนุษยในตลาดแรงงาน ความสามารถดาน
นวัตกรรม ทั้งการพัฒนาสิ่งใหม การประยุกตใช และความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ( Cybersecurity) 

รวมถึงดานการวิจัยและพัฒนาปญหาเชิงโครงสรางของไทยอาจตองใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเพ่ือกาวสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 

ทำใหเปนขอจำกัดตอภาคสงออกของไทยและเสี่ยงตอการสูญเสียตลาดจากความสามารถในการแขงขันดอยลงการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทยกฎระเบียบตางๆ ของทางการที่
อาจมีผลตอภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 

ธุรกิจที่นาจับตามองป 2565 จำนวน 10 ธุรกิจน้ัน สวนใหญเปนธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับการใชชีวิตประจำวัน ทั้งธุรกิจ
ดานเทคโนโลยี ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการจับจายใชสอยออนไลน และธุรกิจดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาประสงครวมกัน
ในการตอบสนองความตองการของคนยุคใหม และพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน มีมูลคาตลาดรวมกวา 1.32 ลานลานบาท 

โดยผูประกอบการที่กำลังจะลงทุนทำธุรกิจ นอกจากกระแสธุรกิจที่กำลังไดรับความนิยมแลว ความชื่นชอบและความถนัด
เปนอีกคุณสมบัติที่ตองคำนึง ซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยง ดังน้ันการทำธุรกิจตองรอบคอบใหมากที่สุด 

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 หลายครั้งในประเทศไทย ทำใหภาคธุรกิจตางไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมเปนอยางมาก เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตองหยุดชะงักลงชั่วคราวจากการเวนระยะหางทางสังคมเพ่ือปองกัน
การแพรกระจายของเชื้อโรคฯ ประกอบกับประชาชนมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตหลายดานทำใหการใชจายเกิดการ
ชะลอตัว และมีความระมัดระวังเรื่องการจับจายใชสอยมากข้ึน อยางไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลไดออกมาตรการตางๆ เพ่ือเยียวยา
ผูที่ไดรับผลกระทบฯ และกระตุนเศรษฐกิจประเทศโดยรวม ทำใหธุรกิจกลับมาประกอบธุรกิจและขยายการลงทุนอีกครั้ง     

ซึ่งระหวางป 2563-2564 ผูประกอบการท้ังรายเกาและรายใหมตางหันมาประกอบธุรกิจท่ีสอดรับกับการใชชีวิตยุค New Normal 

มากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจอี-คอมเมิรซ ธุรกิจผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพร และธุรกิจจำหนายสินคาทางเภสัชภัณฑ
และทางการแพทย 

สำหรับป 2565 การประกอบธุรกิจยังคงยึดโยงกับพฤติกรรมผูบริโภคและตอบสนองความตองการของคนยุคใหม
เปนหลัก กระทรวงพาณิชย โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดทำการวิเคราะหธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตที่นาสนใจ และถือ
เปนธุรกิจดาวเดนที่นาจับตามองในป 2565 จำนวน 10 ธุรกิจ โดยไดทำการวิเคราะหจากขอมูลทางธุรกิจของกรมฯ ต้ังแต
สถิติจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวนธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู สถานที่ตั้ง งบการเงิน ผลการประกอบธุรกิจ และ
ขอมูลปจจัยทางธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ 

โดย 10 ธุรกิจ ที่นาจับตามองป 2565 มีความโดดเดน นาสนใจ และมีปจจัยสนับสนุนที่หลากหลาย แตสวนใหญ
ยังคงมีสาเหตุหลักจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยสามารถจำแนกได ดังน้ี 

1) ธุรกิจ e-Commerce ไดแก ธุรกิจการคาปลีกออนไลนและแพลตฟอรมเพื่อการคาออนไลน โดยไดรับปจจัย
สนับสนุนจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผูบริโภคไมสามารถออกมาจับจายใชสอยในรานคาและสถานบริการได
ตามปกติ รวมทั้ง การปรับตัวของผูประกอบการที่ตองการเพ่ิมชองทางการตลาดคาผานทางออนไลนมากข้ึน และการเพ่ิมข้ึน
ของการใชสื่อสังคมออนไลน (Social media) ทำใหผูบริโภคหันมาใชบริการออนไลนเพ่ิมสูงข้ึนเชนเดียวกับป 2564 

2) ธุรกิจดานขนสง โลจิสติกส ไดแก ธุรกิจรับสงเอกสารและสิ่งของ((Delivery)และธุรกิจขนสงโลจิสติกส (Logistic) 

กลุมธุรกิจน้ียังเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองและไดรับประโยชนจากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce เน่ืองจาก ผูบริโภคปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหันมาซื้อ-ขายสินคาผานชองทางออนไลนมากข้ึน ทำใหมีความตองการบริการดานขนสงโลจิสติกสมากข้ึนตามไปดวย 
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3) ธุรกิจเวชภัณฑและแปรรูปสมุนไพร กลุมธุรกิจน้ีมีปจจัยหลักมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในป 2565 

ทั่วโลกอาจตองเผชิญกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุโอไมครอน ซึ่งเปนสายพันธุใหมที่สามารถแพรระบาดไดอยางรวดเร็ว 
จึงมีความจำเปนที่อาจตองพึ่งพากลุมธุรกิจเวชภัณฑ และธุรกิจผลิต/แปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อบรรเทาและปองกันสุขอนามัย         

ของตนเองและครอบครัว 
4) ธุรกิจดานเทคโนโลยี ไดแก ธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร ธุรกิจจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ และธุรกิจบริหารจัดการ/ประมวลผลขอมูล ปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับการ
ระบาดของโควิด-19 สงผลใหหลายธุรกิจหันมาพึ่งพาเทคโนโลยี หรือซอฟตแวรตางๆ เพื่อชวยใหการดำเนินธุรกิจเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง การใชประโยชนจากการบริหารจัดการและประมวลผลขอมูลของลูกคาเพ่ือนำมาใหบริการลูกคา
อยางรวดเร็วและตรงจุด เปนอีกหน่ึงเหตุผลที่สงเสริมใหธุรกิจสามารถทำกำไรไดเพ่ิมข้ึนและตอเน่ือง 

5) ธุรกิจรีไซเคิล (Recycling) กลุมธุรกิจน้ีไดรับอิทธิพลมาจากรูปแบบการประกอบธุรกิจใหยั่งยืนดวย ESG (Environmental, 

Social, and Governance) และ BCG (Bio, Green, and Circular) model โดยประกอบธุรกิจผานการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

สังคม และธรรมมาภิบาล อีกท้ัง ยังเนนเรื่องการใชทรัพยากรหมุนเวียนเพ่ือลดการทำลายสิ่งแวดลอม และสรางธุรกิจใหเกิด
ความย่ังยืน ซึ่งธุรกิจการนำวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหมตอบโจทยความตองการตามรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ย่ังยืนน้ี 

6) ธุรกิจเครื่องสำอาง ไดแก ธุรกิจคาสงเครื่องสำอางและธุรกิจคาปลีกเครือ่งสำอาง มีปจจัยมาจากกระแสการดูแลสุขภาพ 

การดูแลตนเอง เพ่ือเสริมภาพลักษณและสรางความมั่นใจใหกับตนเอง อีกท้ัง มีปจจัยเรื่องการขายสินคาออนไลน การเปน
ตัวแทนขาย มาชวยสนับสนุนยอดขายทำใหมีผูประกอบการรายใหมเขามาในธุรกิจมากข้ึน 

7) ธุรกิจขายปลีกสัตวเลี้ยงและอุปกรณที่เกี่ยวของ สวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของการแขงขันดานพัฒนา
อาหารสัตวใหมีคุณภาพสูงข้ึน และการทำการตลาดสินคาราคาแพง (Premium) เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ี
ใหความสำคัญกับคุณภาพสินคา และเติมเต็มคุณคาทางใจเมื่อเกิดการใชจายเพ่ือสัตวเลี้ยง 

8) ธุรกิจดูแลผูสูงอายุ ธุรกิจน้ีไดรับแรงสนับสนุนจากการที่ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบต้ังแต
ป 2560 จากสัดสวนจำนวนผูสูงอายุในประเทศไทยที่มากกวารอยละ 60 ของจำนวนประชากรในประเทศ รวมทั้งสัดสวน
ประชากรวัยแรงงานตอผูสูงอายุในปจจุบันที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง 

9) ธุรกิจกลองกระดาษและบรรจุภัณฑกระดาษ ไดรับปจจัยสนับสนุนจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำให
ผูบริโภคลดการเดินทางออกจากที่พักและตัดสินใจซ้ือสินคาผานออนไลนมากข้ึน ประกอบกับการปรับตัวของผูประกอบการ
ที่ตองการเพิ่มชองทางการคาออนไลนมากขึ้น สงผลใหมีความตองการบรรจุภัณฑสำหรับการจัดสงสินคาใหแกผูบริโภค
จำนวนมาก สอดคลองกับธุรกิจ e-Commerce ที่มีการเติบโตอยางโดดเดน 

10) ธุรกิจโฆษณา สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 สงผลใหไมสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดในพ้ืนที่
สาธารณะได ทำใหการทำโฆษณาโดยเฉพาะชองทางออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางมาก โดยจากสถิติของสมาคมโฆษณา
ดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน เฟซบุค (Facebook) และยูทูบ (Youtube) ครองสัดสวนการใชจายมากท่ีสุด 2 อันดับแรก รวมกัน
กวารอยละ 50 

ธุรกิจดาวเดน 10 ธุรกิจ มีมูลคาตลาดรวมกวา 1.32 ลานลานบาท (งบการเงินป 2563) และมีธุรกจิคงอยูทั้งสิ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 49,117 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 482,576.70 ลานบาท แบงเปน ธุรกิจ e-Commerce 

จำนวน 4,858 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 42,829.97 ลานบาท ธุรกิจดานขนสง โลจิสติกส จำนวน 2,551 ราย ทุนจดทะเบียน
รวม 25,817.90 ลานบาท ธุรกิจเวชภัณฑและแปรรูปสมุนไพร จำนวน 12,247 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 90,096.31 ลานบาท 

ธุรกิจดานเทคโนโลยี จำนวน 7,173 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 137,792.53 ลานบาท ธุรกิจรีไซเคิล (Recycling) จำนวน 726 ราย 

ทุนจดทะเบียนรวม 7,079.00 ลานบาท ธุรกิจเครื่องสำอาง จำนวน 9,028 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 30,694.25 ลานบาท 
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ธุรกิจขายปลีกสัตวเลี้ยงและอุปกรณที่เกี่ยวของ จำนวน 494 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 2,635.72 ลานบาท ธุรกิจดูแลผูสูงอายุ 

จำนวน 533 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 2,191.56 ลานบาท ธุรกิจกลองกระดาษและบรรจุภัณฑกระดาษ จำนวน 1,225 ราย 

ทุนจดทะเบียนรวม 35,625.45 ลานบาท ธุรกิจโฆษณา จำนวน 10,282 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 53,814.01 ลานบาท (กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กองขอมูลธุรกิจ, 2565)ทั้งน้ี คาดการณวาป 2565 น้ี การประกอบธุรกิจของภาคธุรกิจจะมีสัญญาณการฟนตัว
ที่ดีขึ้นและเห็นภาพ ไดชัดเจนมากขึ้น โดยตองพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงที่ เกี่ยวของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ
ผลกระทบจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะเกื้อหนุนใหเศรษฐกิจของประเทศเดินหนาตอไปได รวมทั้ง ขอแนะนำวา 
ผูประกอบการที่กำลังจะลงทุนประกอบธุรกิจ และกำลังมองหาธุรกิจที่นาสนใจ ซึ่ง 10 ธุรกิจดังกลาวขางตน นาสนใจเปน
อยางมาก แตอยางไรก็ตาม นอกจากกระแสธุรกิจที่กำลังไดรับความนิยมแลว ความชื่นชอบและความถนัดเปนอีกคุณสมบัติ
ที่ตองคำนึง เน่ืองการลงทุนมีความเสี่ยง การลงทุนทำธุรกิจตองมีรอบคอบใหมากที่สุด 

เครื่องสำอางในปจจุบันนอกจากจะถูกนำมาใชในการบำรุงและตกแตงผิวภายนอกแลว ยังถูกนำมาใชในการดูแล
สุขอนามัยในแตละสวนบุคคลดวย เชน สบู ยาสีฟน แชมพู ครีม เปนตน ไมมีใครในโลกท่ีไมสามารถปฏิเสธการใชเครื่องสำอางได 

ดังน้ัน มนุษยทุกคนทั่วโลกจึงไมสามารถท่ีจะปฏิเสธวาเครื่องสำอางไมมีความจำเปนตอการใชชีวิตประจำวันของคนทุกเพศ
ทุกวัยตราบใดท่ีมนุษยทุกคนไมหยุดสวยก็ยอมสงผลใหตลาดเครื่องสำอางของไทยเจริญเติบโตข้ึนแบบกาวกระโดด แบบไม
แครเศรษฐกิจหรือการเมือง โดยเฉพาะเครื่องสำอางท่ีผลิตจากธรรมชาติ เครื่องสำอางเฉพาะกลุม แมแตเครื่องสำอางที่จับ
ตลาดชาวมุสลิมก็มีมูลคาสูงถึง 5.7 หมื่นลานดอลลารฯ นับเปนขุมทรัพยที่เอสเอ็มอีมีโอกาสไมนอยสำหรับมูลคารวมของ
อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยอยูที ่ประมาณ 2.51 แสนลานบาท แยกเปนตลาดในประเทศ 66.9% ตลาดสงออก 

33.1% อีกทั้งตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางดานการสงออกตองแขงขันกันเปนอยางมากในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตและความปลอดภัย ประกอบกับในปจจุบันน้ีมีการนำวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติรวมถึงความหลากหลายของประเภท
เครื่องสำอางซึ่งมีเอกลักษณและนวัตกรรมการผลิตที่หลากหลายเขามาในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางของไทยจึงทำใหไดรับ
ความนิยมในตางประเทศเปนจำนวนมากการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในตลาดโลกโดยรวมมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2558 เปนตนมา ทั้งนี้ขนาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกในป 2562 มีมูลคารวม 514,800 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งขยายตัว 5.49% เม่ือเทียบกับป 2561 และขยายตัว 16.68% เมื่อเทียบกับป 2558 (ธนาคารกสิกรไทย, 2561) 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอางในประเทศไทยในปจจุบัน มีการพัฒนาและกาวหนามากข้ึน และดวยมูลคาของ
ตลาดความงามท่ีสูงข้ึนทุกป และการประกอบธุรกิจทั้งภาคการคาและภาคการผลิตเครื่องสำอางในประเทศไทยที่ทำไดงาย
ข้ึนที่มีจำนวนผูผลิต และผูคาในเครื่องสำอางมากข้ึนในแตละป แตในขณะเดียวกันมีสภาวะการแขงขันที่สูงข้ึนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เน่ืองจากเครื่องสำอางดูแลผิวเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วโลก และมีความตองการสูง 

รวมทั้งนานาประเทศไดเขามามีสวนแบงตลาดในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ ประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุน รวมทั้ง
ประเทศเพ่ือนบานของเรา เชน มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และ ลาว เปนตน ที่เขามาแบงตลาดทั้งในภาคการผลิตและการคา 
(วิจัยกรุงศรี, 2564) อุปสรรคอีกอยางของผูประกอบการไทยที่ประสบ ประการแรก คือ ตองนำเขาวัตถุดิบเกือบท้ังหมด เชน 

หัวน้ำหอมน้ำมันบำรุงผิว และสารสกัดตาง ๆ จากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศในยุโรป รวมทั้งบรรจุภัณฑที่ผลิตใน
ประเทศยังมีตนทุนและราคาท่ีสูงกวา ประเทศจีน ที่มีบทบาทสวนแบงตลาดการคาท่ีใหญท่ีสุดของโลก ทำใหตนทุนการผลิต
ของผูผลิตเครื่องสำอางในประเทศไทยคอนขางสูง ประการที่สอง คือ ขอจำกัดในการสงออกของไทยและความเสี่ยงตอการ
สูญเสียตลาดจากความสามารถในการแขงขันดอยลงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย และกฎระเบียบตางๆ ของทางภาครัฐที่สงผลตอการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางในประเทศไทยทำใหความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดตางประเทศลดลงทำใหผูดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
เครื ่องสำอางในประเทศไทยจำเปนจะตองปรับตัวเพื่อใหอยูไดอยางยั่งยืนและสามารถแขงขันไดในทุกๆ สถานการณ 
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นอกจากน้ีจะตองมุงเนนไปในเรื่องการสรางนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพราะตอนน้ี
หลายประเทศในยุโรปก็ไดใชมาตรการดังกลาวเปนกลไกหนึ่งในการคัดเลือกสินคานำเขาจากตางประเทศ ทุกวันนี้แม
คุณภาพการผลิตเครื่องสำอางของไทยจะไมเปนรองใคร แตถากลาวถึงการทำตลาดในระดับสากล ประเทศไทยเรายังไมมี
ความแข็งแกรงพอ  

ดังนั ้นจากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาวขางตน เปนประเด็นที่ ควรจะมีการศึกษาเรื ่อง 
“นโยบายรัฐในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอางของประเทศไทย” เพื่อเปนการศึกษา
นโยบายการสงเสริมการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย โดยทำการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสงออกเครื่องสำอางในประเทศไทย 

 
แนวความคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรือไมกระทำ สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำจึงครอบคลุม
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เปนกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดข้ึนในบางโอกาส ในสวนของการเลือกที่จะไม
กระทำนั้น ก็ถือวาเปนนโยบายสาธารณะเชนเดียวกัน อาทิเชน การที่รัฐบาลบางประเทศยกเลิกนโยบายการเกณฑทหาร  
นั่นคือรัฐบาลเลือกที่จะไมบังคับใหชายฉกรรจทุกคนตองเปนทหารรับใชชาติแตเปลี ่ยนเปนการรับตามความสมัครใจ          

(Dye, 1978, p. 3) หรือเปนการจัดสรรผลประโยชนหรือคุณคาแกสังคม ซึ่งกิจกรรมของระบบการเมืองนี้จะกระทำโดย
บุคคลผูมีอำนาจสั่งการ ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระทำหรือไมกระทำเปนผลมาจาก “การจัดสรรคานิยมของสังคม” โดย
เปนความสัมพันธระหวางผูตัดสินใจนโยบายกับประชาชนในสังคมวาการตัดสินในนโยบายใด ๆ ของรัฐบาลจะตองคำนึงถึง
คานิยมและระบบความเชื่อของประชาชนในสังคมเปนสำคัญ (Easton,1971, p. 130) หรือแนวทางการปฏิบัติของรัฐที่มี
วัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางและติดตามดวยผูกระทำหรือการปฏิบัติซึ่งอาจจะปฏิบัติโดยคนๆ เดียวหรือ
คณะบุคคลก็ไดในการที่จะแกปญหาที่เกี ่ยวของ  (Anderson,1975, p. 3) ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงเปนแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมของรัฐบาลน่ันเอง (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548, หนา 3) 

นโยบายสาธารณะเปนเครื่องมือสำคัญของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
แตนโยบายจะมีความสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการนำไปปฏิบัติใหปรากฏเปนจริง (สมบัติ ธำรงธัญวงศ, 2549, หนา 42 - 45) 

จำแนกได 2 ลักษณะคือ 

1) เปนการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหนวยงานที่รับผิดชอบไดทันทีโดยไมตองจัดทำแผนหรือการ
วางแผนรองรับ อาทิ การประกาศนโยบายภาษีสรรพสามิต 

2) เปนการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองทำการวางแผนรองรับ (วงจรนโยบาย)  

ซึ่งอาจเปนแผนระยะยาว 
ดังนั้นอาจกลาวไดวา นโยบายรัฐในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอางของ

ประเทศไทยควรจะเปนในลักษณะที่ 2 คือ หนวยงานที่รับผิดชอบจะตองทำการวางแผนรองรับและเปนแผนในระยะยาว 
เพื่อเปนหลักประกันวาการนำนโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุเปาหมายที่พึงประสงคอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพซ่ึง
สามารถจำแนกความสัมพันธระหวางนโยบายและแผนออกเปน 2 ลักษณะ คือ (ถวัลยรัฐวรเทพพุฒิพงษ, 2540, หนา 67)  

1. ความสัมพันธในแนวด่ิงหรือแนวต้ัง หมายถึง ความสัมพันธระหวางนโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเปนความสัมพันธ
ตามลำดับชั้น ตามภาพ 
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ภาพประกอบที่ 1 ความสัมพันธระหวาง นโยบาย แผน โครงการ โครงงาน 

(ถวัลยรัฐวรเทพพุฒิพงษ, 2540, หนา 69) 
 

2. ความสัมพันธในแนวราบ (Horizontal relationship) หมายถึง ความสัมพันธในแนวนอน ซึ่งมีแผนเปนจุด
เชื่อมโยงระหวางนโยบายกับการนำนโยบายไปปฏิบัติหลังจากแปลงเปนรูปธรรมแลว หรือเรียกวา The PPIP Model (Alexander, 

1985, pp. 410-413)  

โดยสรุปคือ นโยบายสาธารณะที่ดีคือนโยบายสาธารณะที่นำไปสูความถูกตอง เปนธรรม และประโยชนสุขของ
มหาชนนโยบายสาธารณะจะตองสนองตอบตอความตองการของสังคม (ประเวศวะสี, 2554, หนา 7) กลาววา ดวยความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตองเปนนโยบายที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงจริยธรรมทุกดาน เชน ดานการเมือง คือ การมี
สวนรวมในกระบวนการนโยบายของผูเกี่ยวของดานนโยบาย (Policy) แผน (Plan) โครงการ (Program) โครงงาน (Project) 

นโยบาย แผน/โครงการ การนำนโยบาย/แผนงาน/โครงการไปปฏิบัติเศรษฐกิจ คือ ผลประโยชนหรือผลสำเร็จตกอยูกับประชาชน
สวนใหญ ดานสังคม คือสอดคลองกับคานิยมของมวลชน นโยบายสาธารณะที่ถูกตองดีงาม คือ นโยบายที่มีจริยธรรมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งภาคราชการและขาราชการ ตลอดจนผูเกี่ยวของสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติดวย
ความมีจริยธรรม ดังน้ันนโยบายรัฐในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอางของประเทศไทย 

ก็ควรเปนนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดีงามตอทุก ๆ ฝายในสังคมไทย 

 

อุตสาหกรรมรับจางเคร่ืองสำอาง 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอางถือเปนอีกอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีแนวโนมการเติบโตที่สดใส ดวยขนาดตลาดในประเทศ 

ที่ใหญกวา 1 แสนลาน และอัตราการเติบโตทบตนยอนหลังเกือบ 10% เครื่องสำอางจึงกลายเปนอีกสินคาหนึ่งที่ไดรับการจับ
ตามองจากนักธุรกิจและนักลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ ่งชวงหลังตลาดหุนไทยมีบริษัทจดทะเบียนที ่ทำธุรกิจ
เครื่องสำอางแลวมีการเติบโตท่ีดีหลายบริษัท จึงทำใหตลาดเครื่องสำอางจึงกลายเปนสตอรี่ใหมที่นาสนใจไมแพเมกะเทรนดอื่นๆ 

ที่เคยไดรับความนิยมในชวงที่ผานมา อุตสาหกรรมเครื่องสำอางประกอบไปดวย 5 องคประกอบหลักดวยกัน (Investerest, 

2022) คือ 
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1. ผูผลิตสินคา ไดแก โรงงานผูทำการผลิตสินคาเครื่องสำอางขึ้นมาเพื่อทำการจำหนาย การผลิตสินคามีหลาย
ลักษณะ ทั้งการรับจางผลิต (OEM) เชน S&J หรือการผลิตแบรนดของตนเอง (OBM) ซึ่งมีทั้งผูผลิตที่เปนแบรนดระดับโลก อยาง 
Nivea, Eucerin หรือ Bioreรวมไปถึงผูผลิตที่เปนแบรนดของไทยเอง เชน Mistine, Snailwhite, BSC  

2. ผูนำเขาสินคา คือ บริษัทท่ีไดสิทธ์ิในการนำเขาสินคาเครื่องสำอางที่ผลิตในตางประเทศมาจำหนายในประเทศไทย 

โดยมีทั้งบริษัทที่เปนบริษัทยอยของแบรนดเอง เชน LVMH Loreal ELCA บริษัทที่เปนบริษัทรวมคากับบริษัทในประเทศไทย 

เชน Shiseido, Kaneboรวมไปถึงบริษัทไทยที่ไดรับสิทธ์ิการจัดจำหนาย เชน ICC, OCC, MINT เปนตน  

3. ผูจัดจำหนายสินคา ไดแก บริษัทที่ทำธุรกิจกระจายสินคาใหไปถึงจุดจำหนายสูผูบริโภค ซึ่งบริษัทอาจจะเปน
เจาของแบรนดเอง อยาง Made in nature, Gino Mccreyหรือ Magiqueหรือจะเปนเพียงผูจัดจำหนายเพียงอยางเดียวก็ได 

เชน DKSH  

4. ธุรกิจคาปลีก ถือเปนอีกสัดสวนหน่ึงของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางท่ีมีความสามารถในการตอรองสูง เน่ืองจาก
เครื่องสำอางเปนธุรกิจที่มีแบรนดในทองตลาดจำนวนมาก และเจาของแบรนดมักมุงเนนการทำการตลาดมากกวาการสราง
ชองทางคาปลีกของตนเอง รานคาปลีกจึงเขามามีบทบาทในฐานะคนกลางระหวางเจาของแบรนดกับผูบริโภค รานคาปลีกที่
เปนผูจัดจำหนายหลักของเครื่องสำอางมี 5 กลุมดวยกัน ไดแก  

1. หางสรรพสินคา เชน Central, The Mall, Siam Piwat 

2. ซูเปอรมารเก็ต/ไฮเปอรมารเก็ต เชน Tops, BigC, Tesco  

3. รานคาเฉพาะทาง เชน รานเครื่องสำอาง Beauty Buffet, Karmart shop, Stardust, Eve and boy 

รานขายยา Boots, Watson, Fascino 

4. รานสะดวกซื้อ เชน Seven eleven, BigC mini, Lotus Express, Lawson, Family mart  

5. รานคาออนไลน เชน Lazada, Central online และ ตลาด SME ในเฟสบุคและอินสตาแกรม  

5. ผูบริโภค ผูบริโภคท่ีจับจายซื้อเครื่องสำอางในประเทศไทย แบงออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก ผูบริโภครายยอยทั่วไป 

นักทองเท่ียว (รอยละ 48 ของนักทองเท่ียวที่มาเที่ยวประเทศไทยซื้อเครื่องสำอาง) และรานบิวต้ีซาลอน ซึ่งถือเปนผูบริโภค
กลุมใหญอีกกลุมหน่ึงที่มีการซ้ือเครื่องสำอางเขารานเปนประจำและตอเน่ือง  
 
สวนสรุป 

จากขอมูลและการวิเคราะหขางตนจะเห็นไดวา อุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอางของประเทศไทยมีความสำคัญ
และมีมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงกวาแสนลานบาท แตการจะแขงขันกับนานาประเทศไดจะตองมีนโยบายรัฐในการสงเสริม
การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอางน้ีอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกตองทางจริยธรรมและมี
ความโปรงใส ไดแก นโยบายสงเสริมดานการลงทุนในอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอาง การลดหยอนทางดานภาษีตางๆ 

นโยบายการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมรับจางผลิตเครื่องสำอาง การใชภูมิปญญาไทยมา
ผลิตเครื่องสำอาง และการใชซอฟทพาวเวอรในการสงเสริมการตลาดของงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยใหเจริญกาวหนา
และย่ังยืนตลอดไป  
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บทคัดยอ 

ความรวมมือมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกรสูความสำเร็จเปนสิ่งที่สามารถ ประยุกตใชเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลในการสรางความสัมพันธอยางย่ังยืน จากนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุน ดานเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานบริการ
และการทองเที่ยว และนโยบายดานพาณิชยและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งสอดคลอง สัมพันธ กับการดำเนินธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดังน้ันจึงเปนสิ่งจำเปนที่รัฐบาลตองเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริม เพ่ือพัฒนาและตอยอดธุรกิจ
ใหมีความกาวหนาอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติไดตอไป 

 

คำสำคัญ : ความรวมมือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาครัฐและเอกชน 

 
ABSTRACT

Cooperation is very important to the development of an organization to be successful. 
Apply it to be effective in building sustainable relationships. from government policies that 
support agriculture, industry service and tourism and international commerce and economic 
policies, which are in line with small and medium-sized businesses Therefore, it is necessary 
for the government to participate in supporting, promoting, in order to develop and expand the 
business to make progress, which will affect the development of the nation further.

Keyword : Cooperation, Small and Medium Businesses, Public and Private Sectors
 

บทนำ 
โลกกำลังอยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงหลายอยางท่ีจะเกิดข้ึนรวดเร็วและนับวันย่ิงรุนแรงข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

เหลาน้ีจะกระทบตอการดำเนินธุรกิจและวิถีการใชชีวิตของมนุษยทุกคน ไมวาจะมีผลพวงที่มาจากทั้งการระบาดของโควิด-19 

ความขัดแยงในยูเครนและรัสเซีย ตลาดการเงินที่เปราะบางอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึง
ปญหาจากระบบหวงโซอุปทาน และครัวเรือนทั่วโลกขณะนี้กำลังเผชิญหนากับราคาอาหาร และราคาพลังงานที่พุงสูงข้ึน
อยางมาก (กรุงเทพธุรกิจ. 2565) ที่จะสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจในหลายๆ กิจการ ขณะเดียวกันประเทศจีนก็กำลัง
ประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจที่มาจากการแพรระบาดของโควิด-19 จนเกิดการล็อกดาวนในเมืองเซี่ยงไฮ เพื่อควบคุม
การเดินทางของผูบริโภคและประชาชนชน ซึ่งไดสรางความเสียหายตอยอดคาปลีก ผลผลิตอุตสาหกรรม และการจางงาน 

จนอาจทำใหเศรษฐกิจแยลงไปอีก (กรุงเทพธุรกิจ. 2565) 

ในสวนของประเทศไทยเองตางก็ตองมีโอกาสไดรับผลกระทบตางๆ ทางดานเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอยูดวยไมนอย 

ดังน้ันเพ่ือเตรียมการสำหรับการรับมือไดอยางถูกตองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอันเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจไทยมี
อยางนอย 4 เรื่องสำคัญ (วิรไท สันติประภพ. 2565) ไดแก 
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1. เทคโนโลยี ที่มีการเลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและประสิทธิภาพก็สูงข้ึนมาก เชน การทำธุรกรรมทางการเงินมา
อยูบนสมารทโฟน เทคโนโลยีแพลตฟอรมที่เปนสื่อกลางระหวางผูซื้อและผูขายทำใหเกิดเศรษฐกิจเชิงแบงปน ซึ่งธุรกิจตาง ๆ 

ไมจำเปนตองเปนเจาของทรัพยากรทางการผลิตเองสามารถใชรวมกันได หรือเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ Artificial 

Intelligence (AI) Machine Learning เทคโนโลยีชีวภาพ จะเห็นไดวาไมมีธุรกิจใดที่จะไมไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีเลย 

และนับวันจะย่ิงเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน 

2. อำนาจตอรองที่มาจากหวงโซการผลิต ที่มีผลมาจากระบบอัตโนมัติ (Automation) และหุนยนตสามารถ
ทำงานแทนคนไดเกือบทั้งหมด ทำใหหลายธุรกิจซึ่งเดิมที่ไดกระจายขั้นตอนการผลิตไปหลายจุดทั่วโลก ตองยายกลับมา
ผลิตในภูมิภาค (Regionalization) มากข้ึนหรือดึงกลับไปผลิตภายในประเทศปลายทาง (Onshoring) เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของตลาดไดเร็วข้ึน การเปลี่ยนแปลงดานน้ี สำคัญมากเพราะประเทศไทยเปนเศรษฐกิจแบบเปดที่พ่ึงพาการ สงออก 

และภาคอุตสาหกรรมไทยก็เปนสวนหน่ึงใน Supply Chain ของโลกดวย อีกท้ังภาคบริการจะมีบทบาทมากข้ึนใน Supply 

Chain ไมวาจะเปนการออกแบบ ทรัพยสินทางปญญา หรือบริการหลังการขาย กิจกรรมบริการจะชวยสรางความแตกตาง
ใหกับสินคาทำใหธุรกิจมีอำนาจตอรองเรื่องการต้ังราคา 

3. ภาวะโลกรอน ที่ถือวาเปนอุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจซึ่งนำไปสูสถานการณหลายอยางที่เราไมคาดคิดมา
กอนที่เปนสาเหตุทำใหเกิดทั้งภัยแลงรุนแรงและน้ำทวมฉับพลัน กับการขาดแคลนน้ำสะอาดจะเกิดในอนาคต ถือเปนความ
เสี่ยงโดยตรงตอธุรกิจและกระทบกับคนทั้งโลก และปจจัยความเสี่ยงทางออมที่อาจเปนผลตอเน่ืองมาจากกฎเกณฑใหม ๆ 

และความคาดหวังของสังคมถึงมาตรฐานในการทำธุรกิจที่ตองคำนึงถึงสิ่งแวดลอม 

4. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ในป 2578 ที่จะมีจำนวนผูสูงอายุมากข้ึน คนวัยทำงานนอยลง โครงสราง
แรงงานที่เปลี่ยนไปทำใหการทำธุรกิจรูปแบบเดิมที่ตองใชแรงงานจำนวนมากอาจไมเหมาะสมอีกตอไป โครงสรางตลาดและ
การบริโภคของประชาชนก็จะเปลี่ยนไปมากดวย 

ถึงแมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะมีจำนวนมากและมีแนวโนมดีขึ้นตอเนื่องนับตั้งแตไตรมาส 2 ของป 

2564 เปนตนมาท่ีไดมาจากการเปรียบเทียบกับป 2563 ที่คาดวา GDP จะขยายตัวรอยละ 2.4 หรือมีมูลคารวม 5.49 ลาน
ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.6 ของ GDP รวมของประเทศ โดยคาดการณวาสาขาธุรกิจที่มีการขยายตัวมากที่สุด ไดแก 

ธุรกิจดานความบันเทิงและนันทนาการ รองลงมาคือ ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย และธุรกิจดานการศึกษา สวนธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว ยังคงลดลง การฟนตัวของธุรกิจชวงไตรมาสสุดทายของป 2564 และตอเนื่องถึงป 2565 ที่มี
ปจจัยมาจากการคลายมาตรการล็อกดาวนและการเปดประเทศ กับการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ไดครบจำนวน ตาม
เปาหมายของรัฐบาล แตปจจัยสำคัญที่ตองจับตาคือการแพรระบาดของโอมิครอนวาจะมีสถานการณรุนแรงอยางไรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพราะจะสงผลกับนักทองเที่ยวที่จะตัดสินใจเดินทางมาเยือนประเทศไทยดวย นอกจากนี้การ
สงออกสินคาไปตางประเทศมีทิศทางดี โดยคาดวาหากสามารถรับมือการแพรระบาดไดเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการคาดการณวาสถานการณในป 2565 หากสามารถควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 โอมิครอนได 

ธุรกิจจะเติบโตระหวางรอยละ 3.2 – 5.4 หรือมีมูลคาประมาณ 5.669 - 5.789 ลานลานบาท โดยมีปจจัยบวกมาจากการ
ฟนตัวของเศรฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่จะมีจำนวนนักทองเที่ยว
ตางชาติและนักทองเท่ียวไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 30 - 40 มีรายไดจากการทองเท่ียว 0.59 ลานลานบาท ธุรกิจในภาคบริการจะ
เติบโตระหวางรอยละ 3.4 – 5.8 และธุรกิจที่นาจับตามองในป 2565 ไดแก ธุรกิจอาหารแปรรูป ธุรกิจใหความบันเทิง 
(สันทนาการ) ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจคลังสินคา ธุรกิจโมเดิรนเทรด 

ธุรกิจโลจิสติกส ธุรกิจแปรรูปยางพารา แตอยางไรก็ตาม จากมาตรการกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะมีผลบังคับ
ใชในป 2565 ไมวาจะเปนมาตรการเพิ ่มกำลังซื ้อ อยางชอปดีมีคืน โครงการคนละครึ ่ง มาตรการลดภาระผูประกอบการ/ 
ประชาชน รวมถึงมาตรการทางการเงิน ในโครงการของขวัญปใหมป 2565 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือเสริมสภาพคลอง
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และลดคาใชจาย ฯลฯ จะเปนสวนสำคัญที่ชวยเพ่ิมอำนาจซื้อใหกับประชาชน กระตุนใหเกิดการบริโภค การคา การลงทุน ชวย
ลดตนทุนรวมถึงคาใชจายสงผลดีตอการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (M Report. 2565)  

ดังนั้น ธุรกิจไทยตองสำรวจความสามารถในการแขงขันของตนเอง อีกทั้งในการทำธุรกิจจะตองคำนึงถึงผลกระทบ
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา หากไมมีการคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะเกิดเปนความเสี่ยงสำคัญของภาคธุรกิจ ซึ่ง
จะตองเนนเรื่องความย่ังยืนเปนสำคัญ ดังน้ันเราอยูในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ถาคิดแบบนักเศรษฐศาสตร สิ่งสำคัญที่สุด 

คือ ตองสรางระบบแรงจูงใจท่ีสงเสริมใหคนเรงปรับตัวไปสูโลกใหม (วิรไท สันติประภพ. 2565) และท่ีสำคัญการเขามาใหความ
รวมมือจากภาครัฐบาลท่ีตองสงเริม สนับสนุน ใหเกิดกระบวนการทางความคิดอยางตอเน่ือง โดยใชกลยุทธและกฎในการนำมา
ออกแบบที่ถือวาเปนสวนสำคัญที่จะทำใหเกิดผลสะทอนกลับเชิงบวกที่สงผลใหฐานความรวมมือสามารถปรับตัวและประสบ
ความสำเร็จของธุรกิจ เพราะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเปนกลไกลหลักในการฟนฟู
ทางดานเศรษฐกิจและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกลในการแกไขปญหาความยากจนโดยมีบทบาท
สำคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยในหลายหลายดาน เชน กอใหเกิดการจางงาน เปนจุดกำเนิดใหผูที่สนใจลงทุนเปนผูประกอบการ
รายใหมมาทำการลงทุนเนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชเงินทุนไมสูงและมีความเสี่ยงนอยกวาอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

เปนแหลงฝกอาชีพของแรงงานประเภทตางๆ ซึ่งสามารถฝกฝนเรียนรูจากประสบการณในการทำงานไดจริง 
 

การสรางความรวมมือ 
ความรวมมือมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกรสูความสำเร็จเปนสิ่งที่สามารถ ประยุกตใชเพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลในการสรางความสัมพันธอยางย่ังยืนตลอดจนการใชทรัพยากร รวมกันทั้งในระหวางบุคคล ครอบครัวและเพ่ือนบาน 

การสรางความรวมมืออาจมีทั้งในระดับหุนสวนแบบไมเปนทางการไปจนถึงระดับการวางแผนสรางความสัมพันธเชิงการ
รวมมืออยางจริงจังเปนแบบแผน กลาวไดความรวมมือเปนการเปดโอกาสในการสรางความสัมพันธสงเสริมความเปนเพ่ือนบาน 

ความเปนชุมชน เพ่ิมความตระหนักในการยอมรับประโยชนในการขยายขอบเขตการใชทรัพยากรรวมกันดวยการลดทอน
ความซ้ำซอน ซึ่งความสำเร็จในการสรางความรวมมือ มีลำดับชั้นในการดำเนินการดังน้ี (กนกอร สมปราชญ. 2556) 

1. ระบุผูมีสวนไดสวนเสีย (Identify Stakeholder) ความรวมมือจะประสบผลสำเร็จได ตองมีการระบุถึงกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย เพ่ือจะไดรวมประชุมวางแผน กำหนดความตองการ นิยาม เปาหมายและมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งจะ
ทำใหเกิดประโยชนสูงสุดจากความเปนผูเชี่ยวชาญ ในแตละดานของผูมีสวนไดสวนเสียของแตละคนซึ่งถือไดวาเปน
ทรัพยากรที่มีคุณประโยชน ตอการสรางความรวมมือ  

2. การสนองเหตุผลและความตองการในการมีสวนรวม (Have Collaborators State Their Reasons for Wanting 

to Participate) หลังจากการกำหนดผูเปนหุนสวนความรวมมือซึ่งอาจอยูในรูปตัวแทนองคกรหรือครอบครัวชุมชนแลว 
ตองทบทวนอยูเสมอวาความรวมมือท่ีดำเนินการอยูไดสนองความตองการโดยทำใหเกิดการแบงปนทรัพยากรและแลกเปล่ียน
ความเชี่ยวชาญเพ่ือสนองตอบความตองการและเปาหมายของชุมชนแลวหรือยัง  

3. สรางพันธะสัญญาสูเปาหมายรวมกัน (Get a Commitment to Stated Goals) ความรวมมือที่เกดิจากการ
สั่งการจะไมทำใหเกิดจิตสำนึกและการแลกเปลี ่ยนความคิดและหากปราศจาก การแลกเปลี่ยนความคิดในการกำหนด
เปาหมาย จะทำใหโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสรางความรวมมือมีนอย ดังนั้นควรพิจารณาถึงขอตอไปอยูเสมอ 

คือ 1) ใครมีพันธะสัญญาและมีความสามารถในการระดมทรัพยากร 2) ใครคือผูสนับสนุนหรือผูดำเนินการใหประสบ
ผลสำเร็จ 3) ทุกคนมีทักษะเฉพาะมีอำนาจหรือมีความรูที่จะชวยใหเกิดความรวมมือหรือไม 4) ครอบครัวและชุมชนจะ
ไดรับประโยชนจากการเมืองครั้งน้ีอยางไร 5) เราเปนหุนสวนที่สะทอนความตองการท่ีหลากหลายของชุมชนหรือไม 6) ประโยชน
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ของความรวมมือจะมีความสำคัญกวาคาใชจายหรือไม 7) เราเคยรูมากอนหรือไมวาเคยมีความรวมมือระหวางกลุมของ
องคกรและชุมชนในอดีต 8) ผูบริโภคจะมีความสำคัญเทากับหุนสวนใชหรือไม 9) องคกรแตละแหงมีกลุมทีมงานที่พอเพียง
และมีเงินทุนที่จะสนับสนุนกิจกรรมความรวมมืออยางพอเพียงในการดำเนินการวันตอวันใชหรือไม และ 10) สิ่งใดท่ีสังคม
และผูนำจะตองมีตอการสรางความรวมมือ  

4. การกำหนดวิสัยทัศนรวม (Establishing a Shared Vision) การสรางความรวมมือจะประสบความสำเร็จจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีภูมิหลังและมุมมองที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามความหลากหลายอาจนำมาซึ่งความขัดแยงเกี่ยวกับ
อำนาจและการควบคุมการหลอมรวมความรวมมือทำไดดังน้ี 1) ในระหวางอภิปรายตองชวยใหผูมีสวนรวมวิเคราะหจุดแข็ง
และจุดออนโดยปราศจากการสรางอาณาจักรทางความคิดสวนตนจนเกินไป 2) สรางใหเกิดภาวะที่งายตอการตัดสินใจดวย
คำถาม ไดแก ผูรวมมือจะรักษาความสมดุลระหวางการมีสวนรวมและความรับผิดชอบไดอยางไร ผูรวมมือทุกคนมี
ความรูสึกวาไดรับการแบงปนอำนาจใชหรือไม และประสบการณใดที่ไดจากครอบครัว หรือเพ่ือนบานท่ีไดนำมาใชในการ
วางแผนสรางความรวมมือ 3) สรางการยอมรับในนิยาม วิธีการและบทบาทของสมาชิกโดยการพิจารณาคำถาม ไดแก
กิจกรรมที่ดำเนินอยูเปนการใหโอกาสในการมีสวนรวมพอเพียงแลวใชหรือไม ทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจใชหรือไม           

ทุกคนมีความเขาใจอยางแจมชัดตอพันธะสัญญาแลวใชหรือไม การประชุมดำเนินไปอยางไร และจะมีการสื่อสารขอสนเทศ
เก่ียวกับความรวมมือในการดำเนินงานและพันธะกิจตาง ๆ ใชหรือไม 4) สรางและประกาศพันธะกิจเพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน
และเปาหมายรวม โดยการเนนย้ำดวยคำถามไดแกใครคือผูที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเหลาน้ี สิ่งใดบางที่ตองเตรียมการ และ
อะไรคือความปรารถนาของหุนสวนทุกคน 5) กำหนดวิธีการติดตอสื่อสารระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการหรือไมเปนทางการระหวางหุนสวนตาง ๆ มีการกำหนดกลไกใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสาร มีการสรางบรรยากาศ
ที่เปนการใหเสรีภาพในการใชภาวะผูนำ ของหุนสวนทุกคน 6) ใหโอกาสทุกคนแลกเปลี่ยนขาวสารการประชุม มีการเลือก
ประเด็นที่เปนแนวคิดของแตละคนมาสื่อสารและอภิปรายเพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่น 

5. การพัฒนาแผนยุทธศาสตรความรวมมือ (Developing Collaborative Strategic Plan) การวางแผนยุทธศาสตร
เปนการกำหนดเปาหมายเพ่ือใหเกิดความสำเร็จระยะยาวภายใน 2 – 4 ป ในที่ประชุมผูมีสวนรวมทุกฝายตองรวมแลกเปลี่ยน
ความเชี่ยวชาญ ความหวัง สิ่งท่ีเปนความวิตกกังวลและรวมกันรางแผนยุทธศาสตร โดยคำนึงถึงความใสใจตอทรัพยากรที่
ขาดแคลน เนนมุมมองที่หลากหลาย อธิบายถึงรายละเอียดขององคประกอบตาง ๆ ที่จะเกิดผลตอองคกรและเพื่อนบาน 

สงเสริมใหเกิดความสามารถในการชี้แจงเหตุผล บริการจัดการโดยการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่น สรางพันธะสัญญา
ความรวมมือในการสรางพันธะกิจและเปาหมายและประเมินจุดแข็งจุดออนของหุนสวนทุกคน 

6. การกำหนดขอปฏิบัติในการประชุม (Determining Meeting Rules) ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถรวมกำหนด
ขอปฏิบัติบางสวนในการประชุม ซึ่งอาจเปนเพียงเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหรือเรื่องที่จำเปน ไดแก 1) เริ่มประชุมตามวาระท่ี
กำหนดใหและมีเวลาเพียงพอตอการอภิปรายในแตละประเด็น 2) หุนสวนแตละคนตองไดรับการกำหนดหนาที่รับผิดชอบ
และบทบาทในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติใหเสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กำหนด 3) เริ่มตนและสิ้นสุดการประชุมอยางตรง
เวลา 4) การใชภาวะผูนำใหเกิดประสิทธิผลเปนกุญแจสำคัญที่จะดำเนินการในทุกขั้นตอนซึ่งผูนำจะตองใชความพยายาม
อยางสูงเพ่ือแสวงหาขอตกลงรวมกันของตัวแทนกลุมตาง ๆ  

7. การสรางขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Building Consensus about Decision Making) ขอขัดแยง
ตาง ๆ เปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมไดที่จะตองเกิดข้ึน ดังน้ันการสรางความรวมมือจึงถือเปนสิ่งที่ทาทาย การยอนกลับไปทบทวน
เพื่อหาคำตอบของขอขัดแยงและทักษะการสรางขอตกลงรวมกันเปนกุญแจสูความสำเร็จ การใหความไววางใจเปนสิ่งที่มี
ความสำคัญหากปราศจากความไววางใจแลวหุนสวนทุกคนจะไมยอมเปดเผยความคิดเห็นสวนตัว นอกจากความไววางใจยัง
มีประเด็นอื่น ๆ อีกที่จะสงเสริมใหเกิดขอตกลงรวมกัน ไดแก 1) การสรางความสัมพันธโดยกำหนดใหมีชวงเวลาเปนระยะ ๆ 
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ในการรวมอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคับของใจหรือการยกยองชมเชย 2) ดำเนินการเก่ียวกับการกำหนดเปาหมายท่ัว ๆ 

ไปและมีการกำหนดวาระที่จะสะทอนผลของการปฏิบัติตามวัตถุประสงคนั้น 3) สื่อสารขอมูลอยางทั่วถึงเพื่อใหทุกคนได
ศึกษาทบทวนและนำไปสูขอสรุปในท่ีประชุม และ 4) การแสดงความยินดีกับความสำเร็จ หลงัสิ้นสุดการทา งาน เพราะเปน
สิ่งที่จา เปนอยางหนึงตอการสรางทีมงาน 

 

หลักการสรางความรวมมือ
การจัดการความรวมมือในปจจุบันน้ีไดกลายเปนเครื่องมือทางนโยบายท่ีไดรับการนำไปใชอยางแพรหลาย ทำให

กลยุทธความรวมมือจำตองสามารถที่จะขยายขนาดและขอบเขตจากพื้นที่หนึ่งไปสูอีกพื้นที่หนึ่งได ดังนั้นจำเปนที่จะตอง
เขาใจหลักการของความรวมมือ เพ่ือนำไปประยุกตใช โดยแนวคิดของฐานความรวมมือดังกลาวเปนของ Ansell, Chris. & 

Alison, Gash (2008) ซึ่งท้ังสองไดนิยามวา ฐานความรวมมือหมายถึงองคการหรือแผนงานที่มีความสามารถและทรัพยากร
เฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการสรรคสรางและการปรับตัวที่นำไปสูความสำเร็จของการทางานรวมกัน ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและหลากหลายในรูปแบบเครือขายหรือโครงการ ซึ่งฐานความรวมมือที่มีตัวกลาง  เชิงกลยุทธและกฎในการ
ออกแบบเปนสวนสำคัญที่จะทำใหเกิดผลสะทอนกลับเชิงบวกที่สงผลใหฐานความรวมมือสามารถปรับตัวและประสบ
ความสำเร็จ ฐานของความรวมมือยังสงเสริมใหเกิดการขยายขอบเขตของการจัดการปกครอง โดยการสรางตัวแบบความ
รวมมือในฐานะที่เปนกลยุทธในการสรางสาขาความรวมมือฐานความรวมมือมีเปาหมายสุดทายอยูที่การบรรลุเปาหมายใน
ระดับที่สูงหรือเปนกลยุทธที่แสดงถึงความหมายและเนื้อหาที่จะนำไปสูการกำหนดการทางานรวมกั นเปนการเฉพาะ 

นัยสำคัญที่แสดงถึงการรักษาเปาหมายรวมกันคือการมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดในลักษณะเฉพาะซึ่งเปนรูปแบบที่
สามารถวิวัฒนาการได เพ่ือแสวงหาคานิยมรวมในการปรับตัวตามสถานการณ ความสัมพันธระหวางเปาหมายท่ีเปดกวางใน
การนิยามรวมกันกับความสามารถในการวิวัฒนาการจะเปนตัวกำหนดการออกแบบฐานความรวมมือ ซึ่งจะสงผลใหฐาน
ความรวมมือดังกลาวมีเสถียรภาพและมีโครงสรางกรอบแนวคิด ซึ่งจะมีผลใหเกิดความเปนพลวัตสูงเพ่ือใหสามารถปรับตัว
ไดอยางตอเนื่องการปะติดปะตอบนฐานความรวมมือยังทำใหเกิดการปฏิบัติการในบริบทของการกระจายการดำเนินงาน 

ขณะเดียวกันก็ยังเปนตัวสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการโดยสรางการเชื่อมตอระหวางกันนอกจากน้ียังทำใหเกิดการบูรณา
การจากความเปนอิสระและความหลากหลายของตัวแสดงและกิจกรรมไปสูการปฏิสัมพันธอยางเปนระบบในการกำหนด
ขอบเขตของเปาหมาย การบูรณาการการดำเนินงานที่กระจายไปใหตัวแสดงตาง ๆ มีสวนสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกัน
ระหวางตัวแสดงและยังชวยจัดระเบียบองคการที่มีความเปนอิสระใหสามารถประสานงานรวมกันกับองคการอื่น ในอีกดาน
หน่ึงการบรรลุการทางานบนฐานความรวมมือกันระหวางการกระจายการดำเนินงานและการบูรณาการที่มาจากตัวกลางใน
การเชื่อมทุกฝายเขาไวดวยกัน มีผลใหการทางานรวมกันจำเปนตองมีตัวกลางเชิงกลยุทธในการเชื่อมโยงระหวางสถาบัน 

ฐานความรวมมือจึงมีตัวกลางในระดับที ่แตกตางกันตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหวางประเทศ ซึ่ง
ตัวกลางในการเชื่อมประสานจะใหความสำคัญกับความเปนเหตุและผลของการกระทำในฐานความรวมมือที่มีมากกวาแค
การควบคุมระหวางกัน การบรรลุซึ่งความสมดุลระหวางตัวกลางกับการควบคุมเปนสิ่งที่ฐานความรวมมือคาดหวังจะให
เกิดข้ึน ประเด็นสำคัญเก่ียวกับการออกแบบตัวกลาง การควบคุมและผลที่ไดโดยจะตองเปนฐานความรวมมือที่มักเก่ียวของ
กับนวัตกรมแบบเปด ซึ่งจะชวยใหผูที่นำไปใชสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานของฐาน
ความรวมมือเพื่อวัตถุประสงคของตนเอง ฐานความรวมมือที่ดำเนินการในลักษณะที่เปด เปนผลมาจากการรวมกันสรา ง
ตั้งแตครั้งแรกของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด โดยมีตัวกลางในการทำใหเกิดคานิยมที่จะสะทอนกลับที่นำไปสูการสรางขอ
ผูกมัดรวมกันจากการสมัครใจเขารวม นอกจากน้ีฐานความรวมมือจะตองมีสวนทำใหเกิดการดึงดูดผูมีสวนไดสวนเสียในการ
รวมอยางตอเน่ือง เชน สามารถทำใหบรรลุเปาหมาย มีการแบงปนผลไดผลเสียกันเปนตัน อีกทั้งฐานความรวมมือยังเปนพ้ืนที่
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ของการเรียนรูที่จะเปนตัวเสริมสรางใหเกิดความรวมมือกันตอไป โดยจะชวยยกระดับความสามารถในการทำใหแตละ
องคการบรรลุเปาหมาย ซึ่งมาจากการประสานทรัพยากร ทักษะและมุมมองจากความรวมมือ (Ansell & Gash. 2008) 

Jeff Bezos (2015) ผูกอตั้ง amazon.com ไดตั้งทฤษฎีที่นาสนใจมากขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งนั่นก็คือ  "Two pizza 

rule" ซึ่งทฤษฎีนี้บอกวาจำนวนคนทางานในทีมหนึ่งตองไมเกินจำนวนคนที่สามารถทานพิซซาไดสองถาด นั่นเพราะวา
จำนวนนี้เปนจำนวนที่เหมาะสมใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพและสัมพันธภาพในทีมที่มีจำนวนคนไมมากจะคลองตัวและ
วองไวกวา แตในองคกรใหญๆเราไมสามารถจางพนักงานจำนวนเทาน้ีมาทางานท่ีมีหลายสวนได การประสานความรวมมือ
เพ่ือลดข้ันตอนความยุงยากของการสื่อสาร ขจัดปญหาความขัดแยงในหนวยงานจึงมีความจำเปน ประกอบไปดวย 

1. สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นในองคกร ความสัมพันธที่ดีเปนสิ่งที่ชวยใหการดำเนินงานในองคกรราบรื่น การ
พูดคุย ประสานงานในแตละหนวยงานลวนมีผลมาจากความสัมพันธทั้งสิ้น ซึ่งผูบริหารสามารถสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธ
ทีดี่ในองคกรไดทั้งทางตรงและทางออม เชนการจัดกิจกรรมสัมพันธรวมกัน เปดพ้ืนที่ใหพนักงานทำความรูจักกัน 

2. สรางแบบอยางของความรวมมือและการมีสวนรวม สรางแบบอยางคานิยมองคกรใหเกิดพฤติกรรมทางบวกท่ี
จะสงผลดีตอการสรางความรวมมือในองคกร และชี้ใหเห็นวาหากสิ่งเหลาน้ีเกิดข้ึนกับองคกรแลวจะมีผลดีตอการปฏิบัติงาน
และพนักงานในองคกรอยางไร 

3. สรางวัฒนธรรมของการแบงปน ไมใชเพียงการใหของขวัญ แตเปนการใหคำปรึกษา คำแนะนำ การชวยเหลือ
ในการปฏิบัติงานรวมกัน รวมถึงชื่นชมกันและกัน ใหกำลังใจกันในการทางาน 

4. สงเสริมทักษะที่จำเปนในการทางาน ใหเกิดความชำนาญในทักษะงานที่ทำ เพ่ือพรอมที่จะทางานในสวนของ
ตนไดอยางราบรื่นและสงเสริมใหพนักงานมีทักษะการสื่อสาร การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

5. สรางความแข็งแกรงในองคกร ใหเกิดการถายทอดทักษะการทางานในสวนตาง ๆ ไดและจะดียิ่งขีึ้นหากไดรู
และเขาในแนวทางการทางานในสวนตาง ๆ รูปญหาและอุปสรรคที่มีรวมกัน 

6. สรางผูนำท่ีเขมแข็งและมีสวนผลักดันดานความสัมพันธ ความรวมมือ ซึ่งไมไดหมายถึงเฉพาะหัวหนางานเอง
เทานั้น แตเปนผูนำตามธรรมชาติในการสรางความคิดทางบวก สานสัมพันธที่ดีตอผูอื่นและคอยผลักดัน คอยชวยให
บรรยากาศในการทางานรวมกันดีขึ้น หรืออาจจะเปนผูนำในการสรางโครงการอบรม  ผูอาสา ผูมีสวนรวมในคณะทางาน
รับผิดชอบโครงการสรางความสัมพันธทีมงาน อบรมTeam Building เปนตน 

7. เชื่อมั่น ไวใจ ความเชื่อใจระหวางกันชวยใหการรวมมือประสบความสำเร็จ  

8. เขาใจบทบาทหนาท่ีของตน เมื่อแตละสวนงานตางเขาใจบทบาทหนาที่ของตน เห็นความสำคัญในหนาที่ที่ทำ
วามีความสำคัญอยางไร ยอมทำใหความรวมมือในการทางานประสบความสำเร็จ 

 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเปนกลไกลหลักในการฟนฟูทางดานเศรษฐกิจ

และเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมท้ังเปนกลไกลในการแกไขปญหาความยากจนโดยมีบทบาทสำคัญตอระบบ
เศรษฐกิจไทยในหลายหลายดาน เชน กอใหเกิดการจางงาน เปนจุดกำเนิดใหผูที่สนใจลงทุนเปนผูประกอบการรายใหมมา
ทำการลงทุนเนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชเงินทุนไมสูงและมีความเสี่ยงนอยกวาอุตสาหกรรมขนาดใหญ           

เปนแหลงฝกอาชีพของแรงงานประเภทตางๆ ซึ่งสามารถฝกฝนเรียนรูจากประสบการณในการทำงานไดจริง และปองกัน
การผูกขาดในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม ชวยทำใหเกิดการแขงขันในการดำเนินงานธุรกิจและ
เกิดการแขงขันอยางเปนธรรม ดังนั้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปรียบเสมือนฟนเฟองตัวเล็กๆ เมื่อมีการหมุนไป
พรอมกันก็จะเปนพลังผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดใหญน้ันคือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
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ลักษณะเดนที่สำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถจำแนกได ดังน้ี 

1. งายสูการเขาทำธุรกิจ เพราะใชเงินทุนและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ไมสูงมากนักและหากเกิดผิดพลาดใน
การดำเนินกิจการก็เสียหายไมมากเกินไป และมีโอกาสฟนตัวไดงายกวากิจการที่มีขนาดใหญ 

2. มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ ผูประกอบการสามารถควบคุมดูแลกิจการไดอยางทั่วไปและใกลชิด 

3. สามารถสรางความชำนาญเฉพาะดานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและพัฒนาไปสูการผลิตสินคาและบริการที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว 

4. การดำเนินธุรกิจไมวาจะเปนดานการผลิตสินคา การจัดจำหนายหรือการบริการจะมีความยืดหยุนสูง สอดคลอง
กับยุคการผลิตและการคาที่ตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick Response) ตลอดจนการผลิตและการคาที่มุงความหลากหลาย
ของรูปแบบหรือบริการมากกวามุงปริมาณ 

5. ในกรณีที่มีสถานการณวิกฤตขอบเขตของความเสียหายจะไมมากเทากับธุรกิจขนาดใหญเน่ืองจากธุรกิจ (SME) 

มีอยูเปนจำนวนมากและหลากหลายประเภท ดังน้ัน แมจะไดรับผลกระทบความผันผวนทางเศรษฐกิจ จนเกิดความเสียหาย
ตอกิจการใดกิจการหน่ึงหรือหลาย ๆ กิจการ ความเสียหายที่เกิดข้ึน ก็จะไมมากเทากับกิจการขนาดใหญ 

6. เปนกลไกที่สำคัญท่ีจะปองกันการผูกขาด หรือชวยใหเกิดการแขงขันในระดับเศรษฐกิจ ประโยชนที่ไดรับจาก
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีผลตอเศรษฐกิจไทย มีดังน้ี 

1. มีการกระจายตัวในการจางงาน 

2. มีการสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

3. มีการสงออกและสรางเงินตราตางประเทศ 

4. ผลิตสินคาและบริการ สนองความตองการภายในประเทศ รวมทั้งทดแทนการนำเขาอันเปนการชวยประหยัด
เงินตราตางประเทศ 

5. มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจไดทั่วท้ังระบบ 

6. เปนแหลงสรางเสริมประสบการณของนักลงทุนหนาใหม 

ลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการพึ่งตัวเองสูงธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เปนกิจการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตจัดทำกระบวนการผลิตและจัดหาตลาดไดดวยตัวเอง มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ
และไมไดฝากอนาคตไวกับคำสั่งซื้อจากโรงงานขนาดใหญ มีความวองไวในการปรับตัวเน่ืองจากธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม เปนกิจการที่มีคนงานจำนวนไมมาก ดังนั้น จึงมีความวองไวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือการบริการใหมี
ความสอดคลองกับความตองการของลูกคาและตลาดสถานการณในปจจุบัน ใชทุนนอยเปนกิจการท่ีใหทุนในการดำเนินการ
ในชวงเริ่มตนนอย มีภาระหน้ีสินไมมากนักจึงสามารถควบคุมระบบการบริหารการเงินไดงายกวาธุรกิจขนาดใหญ ใชทักษะ
ในการผลิตสินคาสวนใหญจะมีลักษณะเปนสินคาหัตถกรรม หรือทำดวยมือและมีการใชทักษะความชำนาญเปนพิเศษและ
ทำการผสมผสานภูมิปญญาทองถิ ่นใหเขากับเทคโนโลยีระดับที ่เหมาะสมในการออกแบบและผลิตสินคาที่ม ีความ
หลากหลายมีเอกลักษณและคุณคาในระดับสากล ใชวัตถุดิบในประเทศ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม สวนใหญจะเปนวัตถุดิบที่มีอยูในประเทศ และจะใชวัตถุดิบหรือสวนประกอบที่จำเปนเทาน้ัน ที่จะสั่งซื้อนำเขา
มาจากตางประเทศ ผลิตสินคาที่มีคุณภาพผลิตภัณฑสินคาที่ไดจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะเนนในเรื่องของ
คุณภาพมากกวาปริมาณ เนื่องจากผลผลิตที่ไดจะมาจากแรงงานคนเปนสวนใหญ และเปนสินคาที่มีเอกลักษณเปนของ
ตนเองซึ ่งไดจากความเพียรพยายามและความตั้งใจของคน ใชประสบการณในชีวิตที ่ผานมาเปนแนวทางดำเนินงาน 

ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จำนวนไมนอยที่ผานการลองผิดลองถูกในการทำงาน ซึ่งอาจจะเปนลูกจาง
หรือทำงานหารายไดตามชองทางตางๆ อยูพอสมควร กอนที่จะเริ่มทำธุรกิจสวนตัว ซึ่งผูประกอบการเหลานี้ก็สามารถนำ
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ประสบการณที่ไดมาปรับใชใหเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินการอยู กิจการเปนสวนหน่ึงของชุมชน กิจการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม สวนใหญจะกระจายอยูตามแหลงชุมชนตางๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำใหเกิด การกระจายตัวของ
แหลงงานไมเปนการกระจุกตัวอยูแตในเมืองใหญ ซึ่งทำใหเกิดการกระจายรายไดสูทองถ่ินเพ่ิมข้ึน หรือลักษณะอีกรูปแบบ
หน่ึงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ประกอบไปดวย 

1. ปริมาณยอดขายมีนอย โดยรายไดในทองถิ่นอาจจะตอบสนองธุรกิจขนาดใหญไมได แตก็มากพอที่จะทำใหผู
ประกอบธุรกิจขนาดยอมสามารถอยูรอดไดตามสมควร ดังน้ันธุรกิจขนาดใหญจึงไมตองการแขงขันกับธุรกิจขนาดเล็ก 

2. มีฝมือและประสบการณของตนเองในการบริการลูกคา เนื่องจากเจาของเปนผูบริหารงานเอง จึงใชความสามารถ
สวนตัวในการบริหารงาน เชน ชางตัดเส้ือ นักออกแบบภายใน 

3. มีการบริการในลักษณะเปนการสวนตัว โดยจะตองข้ึนอยูกับความสามารถ และบุคลิกภาพของผูประกอบการ
เปนสำคัญ สวนใหญแลวจะมีอยูในธุรกิจขนาดยอม 

4. มีความสะดวก ธุรกิจขนาดยอมสามารถแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญได โดยการเสนอความสะดวกสบายท่ีธุรกิจ
ขนาดใหญซึ่งเปนคูแขงขันไมสามารถหาได 

5. สามารถปรับตัวเขากับความตองการของทองถ่ิน ธุรกิจขนาดยอมในทองถ่ินที่ตัดสินใจดวยตัวเองโดยใชความรู
ความตองการ และความพอใจของทองถ่ินจะไดเปรียบธุรกิจขนาดใหญ และธุรกิจมีความสัมพันธเปนการสวนตัวกับเจาของ
และพนักงาน 

6. มีแรงจูงใจสูง เมื่อประกอบธุรกิจของตนเอง เจาของจะตองทำงานหนักและเสียสละมากกวาการทำงานใหกับผูอื่น 

เน่ืองจากเปนเจาของธุรกิจเอง จึงทำใหมีการดำเนินธุรกิจของตนเอง 
7. มีความคลองตัวทางการบริหาร ธุรกิจขนาดเล็กสามารถปรับตัวเองใหเขากับความเปลี่ยนแปลงไดเร็วย่ิงข้ึน 

8. ตนทุนในการดำเนินงานต่ำ เน่ืองจากใชแรงงานของสมาชิกในครอบครัวท่ีสามารถใหผลผลิตมากกวา แตจาย
คาจางต่ำกวาคาจางที่จายใหกับแรงงานที่จางจากท่ีอื่น  

 

นโยบายของรัฐบาลกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
นโยบายการสรางรายได 

ดานเกษตร 
เนนการฟนฟูและสงเสริมความเขมแข็งของเกษตร โดยการปรับโครงสรางสินเชื่อสงเสริมการทำเกษตรแบบ

ผสมผสานและสงเสริมใหเกษตรกรมีที่ดินทำกิน 

ดานอุตสาหกรรม 

1. ปรับโครงสรางการผลิตในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทักษะภูมิปญญาไทย 

ศักยภาพการผลิตและการตลาด 

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

3. พัฒนาบุคลากรและแรงงานภาคอุตสาหกรรมสงเสริม (SME) ใหมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ โดยการสนับสนุนและการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีระหวางภาครัฐบาล เอกชนและ
สถาบันการศึกษาขายสารสนเทศเก่ียวกับปจจัย การผลิตและการตลาด 

4. สงเสริมบทบาทของสถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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ดานบริการและการทองเท่ียว  
1. พัฒนาภาคการบริการจากการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานจากหนวยงานและองคกรเพื่อใหมีการใช

ศักยภาพบริการอยางเต็มที่ พัฒนาผูประกอบการใหมีความรูและทักษะดานภาษามาตรฐานและการบริการและการจัดการ 
2. สงเสริมการทองเท่ียวดวยการเรงฟนฟูระดับความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือใหไทย

เปนประตูหลักของการทองเท่ียวในภูมิภาคน้ี 

3. เพ่ิมความหลากหลายของการทองเท่ียวในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเชิงอนุรักษ เชิงสุขภาพ และเชิงเกษตรกรรม  

นโยบายดานพาณิชยและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดต้ังธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม Development Bank โดยการปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวของเพ่ือแปรสภาพ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) เปนธนาคารเพ่ือเปนแหลงเงินทุนใหกับขนาดกลาง
และขนาดยอม ทั้งในรูปเงินกูและการคาประกันสินเชื่อ 

2. มอบหมายใหสถาบันทางการเงินของรัฐ เรงรัดปลอยสินเชื่อใหกับ (SME) 

3. ลดภาษีเงินไดนิติบุคคลใหกับขนาดกลางและขนาดยอม เฉพาะกรณีที่ผูประกอบการมีทุนจดทะเบียนชำระ
แลวไมเกิน 6 ลานบาท จากอัตราภาษีฐานปจจุบัน รอยละ 30 

3.1 ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีกำไรไมเกิน 1 ลานบาท เสียภาษี รอยละ 20 

3.2 ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีกำไรไมเกิน 1-3 ลานบาท เสียภาษี รอยละ 25 

3.3 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีกำไรไมเกินกวา 3 ลานบาท ข้ึนไป 

4. ใหสิทธิประโยชนทางภาษีสำหรับธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital) เพ่ือจูงใจใหนำเงินลงทุนไปลงทุน
ในกิจการขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพ 

4.1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหสำหรับรายไดที่เปนเงินปนผล หรือผลประโยชนที่ไดจัดการโอนหุนที่
ธุรกิจรวมลงทุนไดรับ 

4.2 ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินปนผลและผลประโยชนจากการโอนหุนที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุน
ในธุรกิจเงินรวมลงทุน 

 

สรุป 

ความรวมมือมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกรสูความสำเร็จเปนสิ่งที่สามารถ ประยุกตใชเพื่อให เกิด
ประสิทธิผลในการสรางความสัมพันธอยางย่ังยืนตลอดจนการใชทรัพยากร รวมกันทั้งในระหวางบุคคล ครอบครัวและเพ่ือนบาน 

และพรอมกันน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการพ่ึงตัวเองสูงธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนกิจการจัดหาวัตถุดิบใน
การผลิตจัดทำกระบวนการผลิตและจัดหาตลาดไดดวยตัวเอง มีความหลากหลายในผลิตภัณฑและไมไดฝากอนาคตไวกับคำ
สั่งซื้อจากโรงงานขนาดใหญ มีความวองไวในการปรับตัวเนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนกิจการที่มี คนงาน
จำนวนไมมาก จึงมีความวองไวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือการบริการใหมีความสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคาและตลาดสถานการณในปจจุบัน ใชทุนนอยเปนกิจการที่ใหทุนในการดำเนินการในชวงเริ่มตนนอย มีภาระหน้ีสินไมมาก
นักจึงสามารถควบคุมระบบการบริหารการเงินไดงายกวาธุรกิจขนาดใหญ สิ่งสำคัญอยางหนึ่ง จากนโยบายของรัฐบาลท่ี
สนับสนุน ดานเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานบริการและการทองเท่ียว และนโยบายดานพาณิชยและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

ซึ่งสอดคลอง สัมพันธ กับการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนั้นจึงเปนสิ่งจำเปนที่รัฐบาลตองเขามามีสวนรวมใน
การสนับสนุน สงเสริม เพ่ือพัฒนาและตอยอดธุรกิจใหมีความกาวหนาอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติไดตอไป 
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บทคัดยอ 
เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

และวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน จึงเปนความทาทายใหทองถ่ินจะตองพัฒนากลไกเพ่ือสราง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาทักษะ 
และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหทองถิ่นสามารถดำเนิน  บริการสาธารณะของทองถิ่นใหตอบสนองความ
ตองการของประชาชนภายใตกฎหมายตางๆ  

ธรรมาภิบาลในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทางเพื่อใหการบริหารจัดการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหความเปนอยูที่ดีขึ้น พรอมทั้งการพัฒนาเปนไปตามนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน และการบริหารทองถ่ินควรคำนึงถึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งถือไดวาเปนนโยบายของรัฐบาล
ที่กำหนดใหหนวยงานราชการทองถ่ินบริหารราชการและการปฏิบัติหนาท่ี โดยมุงสรางองคกรใหเปนไปตามหลักประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา เปนเปาหมาย
สูงสุดในการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
 
คำสำคัญ : หลักธรรมาภิบาล, การบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. 
 
Abstract

The purpose is to study administration according to principles of Good Governance 
affecting effectiveness administration in local administrative organization. Social economic,
and political trends in the globalized world, it is a challenge for organization localities to 
develop mechanisms to create, modify and develop skills in political management and the 
process of public participation so that localities can take action to respond to the needs of the 
people under various laws. The objective is to provide management responding to the needs 
of the people for better living, along with the development of policies in accordance with the 
needs of the local people. Local administration should take into account the principles of 
Good Governance. This is the government's policy that requires local government agencies to 
administer and perform duties to create an organization based on efficiency and effectiveness 
to benefit the people, resulting in the achievement of the mission of the state, efficiency, cost-
effectiveness and the ultimate goal of the service of the local administrative organization.

Keywords : Good Governance, Local government organizations administration.
 
 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 21



บทนำ 
การปกครองทองถ่ินเปนกลไกสำคัญในการบริหารจัดการภาครัฐในยุคปจจุบัน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจการ

ปกครองและการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง องคกรปกครองทองถ่ิน เปนองคกรท่ี
จัดต้ังข้ึน โดยกฎหมายจากสวนกลาง มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย มีขอบเขตของการปกครองท่ีแนนอน และมีคณะ
ผูแทนที่ไดรับเลือกต้ังจากประชาชนในทองถ่ินน้ันเปน ผูรับผิดชอบตอการบริหารงานอยางอิสระ และมีอำนาจอิสระในดาน
การคลัง เชน การจัดเก็บภาษีและการจัดหารายไดอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด และจัดทำงบประมาณ ของตนเอง รวมทั้งมี
อำนาจอิสระในการกำหนดนโยบายและมีการบริหารงานของตนเอง ไมตองขอคำสั่งจากราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งองคกร
ปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นน้ี จะมีบุคลากรของตนเองบริหารงานภายในทองถิ่น เปนพนักงานของทองถิ่นที่ไดรับเงินเดอืน 
จากงบประมาณของทองถ่ินเอง (ปณณพงศ วงศณาศรี, 2557) ในกระแสสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในโลกยุคโลกาภิวัตน 
จึงเปนความ ทาทายใหทองถิ่นจะตองพัฒนากลไกเพื่อสรางปรับเปลี่ยน และพัฒนาทักษะ กระบวนการ  บริหารการเมือง 
และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหทองถิ่นสามารถดำเนิน  บริการสาธารณะของทองถิ่นใหตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได และโดยเฉพาะอยางย่ิงปจจุบันที่ประเทศไทยเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนที่มีการรวมมือกัน
ในการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม สงผลให ทองถ่ินจะตองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน
และจัดการกับความหลากหลายมากขึ้น (วลินเนศวร ธีรการุณวงค, 2562) การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใต
กฎหมายตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการบริหารจัดการตอบสนองความตองการของประชาชนใหความเปนอยูที่ดีข้ึน การ
พัฒนาเปนไปตามนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น การบริหารทองถิ่นควรคำนึงถึงหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีซึ่งถือไดวาเปน นโยบายของรัฐบาลท่ีกำหนดใหหนวยงานราชการทองถ่ิน บริหารราชการและการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจำเปน และประชาชน
ไดรับการอำนวยความ สะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการรวมทั้งกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อยางสม่ำเสมอ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดการอำนวยความสะดวกและเปน
การตอบสนองความตองการของ ประชาชนในแตละพ้ืนที่การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน (อภิษฎาข ศรีเครือ ดง นภัทร แกวนาค ธนู ทดแทนคุณ และลัดดา แพรภัทรพิศุทธ, 2563) 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเจตนารมณของรัฐบาลคือการกระจายอำนาจในการสนองความเปนอยูของประชาชน 
ใหดีข้ึน มีการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การบริหารของรัฐ
ลงสูประชาชนไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันรัฐบาลจึงมีแนวนโยบายใหสวนราชการและองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน มีการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา โดยมุงสรางองคกรใหเปนไปตามหลักประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โกวิทย พวงงาม, 2558) 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามแนวทางและหลักเกณฑที่กำหนดไวเพื ่อเปนการกำหนดขอบเขต  
ความหมายแนวทางการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมตนเอง  
(กิตตระวี เลขากุล, 2561) การมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารองคกรปกครอง สวนทองถิ่นเปนหวัใจ
ของการปกครองแบบประชาธิปไตย ในขณะที่การปกครองในระดับทองถิ่นไดใหความสำคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในทุกข้ันตอนของการบริหารจัดการบริการสาธารณะของทองถ่ิน ซึ่งประชาชนน้ันมีสวนรวมมากข้ึนจากการท่ีประเทศ ไทย 
มีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและมีชองทางใหประชาชนไดมีโอกาสในการมี  สวนรวมมากขึ้นไมวาการเลือกตั้งและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่นำเอาแนวคิดธรรมาภิบาลมาใชมีสวนสงเสริมใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมมากข้ึนซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหลักสากลที่อารยประเทศใหความสำคัญและเปนประเด็นหลักที่
สังคมไทยใหความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตย แบบมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาลท่ีภาครัฐจะตองเปด
โอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของ ทุกภาคสวนรับรูรวมคิดรวมตัดสินใจเพ่ือสรางความโปรงใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของ
ภาครัฐใหดีขึ ้นตอบสนองตอความตองการของสังคมสวนรวมและเกิดประโยชนตอ สังคมชุมชนสูงสุดมีความรับผิดชอบมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพดวยซ่ึงเปนรูปแบบ สถาบันประชาธิปไตยชั้นสูงที่ตองรับฟงความคิดเห็นจากสังคมจากประชาชน
และเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกๆ ฝายในการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน (นฤมล เพ็ญสิริวรรณ, 2562).  
 
การบริหารจัดการทองถ่ินของประเทศไทย 

การบริหารจัดการทองถิ่นเปนแนวคิดทางการบริหารจัดการที่ประกอบดวยแนวคิดความเปนประชาธิปไตยการ
กระจายอำนาจและการบริหารจัดการ (SNV Netherlands Development Organization, SNV East and Southern Africa, 
2004 ; นันธิดา จันทรศิริ, 2558) โดยแนวคิดความเปนประชาธิปไตยเปนแนวคิดที ่มุงสรางและพัฒนากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ไมมีความเปนประชาธิปไตยไปสูการปกครองแบบประชาธิปไตยอยางเปนกระบวนการ  
(Powell, Jr. & Powell, 2005) ทำใหเกิดความเปนอิสระมากกวาการมีสวนรวมแตจะมีความเปนอิสระนอยกวาการเปน
สังคมของผูมีอำนาจโดยชอบธรรม (United Nations, 1996) และเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่นำไปสูระบบ
การเมือง ซึ่งทำใหแตละสังคมเปนระบบการปกครองที ่ม ุงเนนการมีสวนรวมทางการเมือง ( Samarasinghe,1994)           
ซึ่งแตกตางจากหลักประชาธิปไตยที่ของประชาชนเสรีภาพเสียงขางมากและนิติธรรม (บูฆอรี ยีหมะ, 2552; วิศาล ศรีมหาวโร, 
2556; ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2553)สวนแนวคิดการกระจายอำนาจ คือ แนวคิดการโอนหรือขยายการบริการสาธารณะบางเรื่อง
จากรัฐหรือองคกรภาครัฐสวนกลางไปใหชุมชนในทองถ่ินตาง ๆ ซึ่งอาจเปนการกระจายอำนาจทางพ้ืนที่การกระจายอำนาจ
ทางหนาที่ (Cramer & Persaud, 2004; นันธิดา จันทรศิริ, 2558 ; บูฆอรี ยีหมะ, 2555; ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2535; วุฒิสาร ตันไชย
, 2557) การกระจายอำนาจการเมืองการกระจายอำนาจการบริหารหรือการกระจายอำนาจการคลัง (Schneider, 2003; 
White, 2011) ขณะที่แนวคิดการบริหารจัดการเปนแนวคิดทางการบริหารที่รวมแนวคิด  การจัดการภาครัฐและนโยบาย
สาธารณะเขาดวยกัน รัชยา ภักดีจิตต, 2557; นันธิดา จันทรศิริ, 2558) 

บทบาทและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน บทบาทและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในปจจุบันเปนไปตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ ่น และเปนไปตาม 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.  2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบ การบริการสาธารณะ โดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติกำหนด แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2549 ไดกำหนดอำนาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน ได กำหนดอำนาจและหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว 1 มาตรา ดังน้ี (สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา, 2560)  
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 มาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแก
ประชาชนในทองถ่ิน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรใหเปนหนาท่ี
และอำนาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานหลัก
ในการดำเนินการใด ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายได ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคสี่ 
และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับ  กลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาที่และอำนาจ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาท่ี และอำนาจดังกลาวของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยในการ
จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอำนาจของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาการรวม
ดำเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดำเนินการ จะเปนประโยชน
แกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดำเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรวมหรือ
มอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดำเนินการนั้นก็ได รัฐตองดำเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของ
ตนเองโดยจัดระบบ ภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอ ในระหวางที่ยังไมอาจ ดำเนินการได ใหรัฐจดัสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพลางกอนกฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการสวนทองถิ ่น ตอง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ การ
สงเสริมและ สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่ง ตองทำเพียง
เทาที่จำเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของ  ประเทศเปนสวนรวม การปองกันการ
ทุจริตและการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละรูปแบบ และตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกายการ
ปฏิบัติหนาท่ีของ ขาราชการสวนทองถ่ินดวย 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและ หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ไดกำหนด
อำนาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวน ทองถ่ินไว 6 มาตรา ดังน้ี (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560) 
 1. มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและ หนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  

2. มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจและ หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  

3. มาตรา 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายกำหนดใหเปนองคกร ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ
ไมเต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการ สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง
ตามมาตรา 16 ใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกำหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษเต็ม
พื้นที่จังหวัด มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของ  ตนเองตาม
มาตรา 16 และมาตรา 17  

4. มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจ และหนาท่ีเก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจและ
หนาท่ีรับผิดชอบในสวนใด  
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5. มาตรา 21 บรรดาอำนาจและหนาท่ีที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอำนาจและหนาที่
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการแทนไดในการดำเนินงานตามอำนาจและหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา 16 มาตรา 17 
มาตรา 18 และมาตรา 19 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมมือกันดำเนินการหรืออาจรองขอให รัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอื่น แลวแตกรณี ดำเนินการแทนได  

6. มาตรา 22 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนดำเนินการตามอำนาจและหนาที่แทนได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
ปญหาการปกครองทองถ่ินของประเทศไทย 

ผลการศึกษาของวุฒิสาร ตันไชย (2557) ผลการศึกษาของ บูฆอรี ยีหมะ (2555) แสดงใหเห็นปญหาการบริการ
สาธารณะระดับทองถ่ินของประเทศไทยที่เกิดจากการปกครองทองถ่ินหลายประเด็น ซึ่งสามารถสรุปได ดังน้ี 

1. ปญหาการมีสวนรวมในภาคประชาชน มีสาเหตุมาจากการขาดความรูความเขาใจ และความสนใจของประชาชน
ตอการปกครองทองถ่ิน แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป พ.ศ. 2540 ฉบับป พ.ศ. 2550 และฉบับป พ.ศ. 2560 
จะมีบทบัญญัติเรื่องสิทธิการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคสวนอื่น ๆ  

2. ปญหาการถายโอนอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรื่องแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (2544) เรื่องแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (2548) และ
เรื่องการบังคับใชแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น (ฉบับที ่ 2) (2551) ซึ่งถูกกำหนดโดยอำนาจของ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 
(2550) เปนการกระจายอำนาจท่ีลาชา และไมสอดคลองกับศักยภาพและความพรอมทางการบริหารจัดการบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3. ปญหาการรวมมือจัดบริการสาธารณะระหวางองคกรภาครัฐสวนกลางองคกรภาครัฐสวนภูมิภาคและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งพบวา การรวมมือจัดบริการสาธารณะระหวางองคกรภาครัฐสวนกลางกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังขาดการบูรณาการระหวางแผนการกระจายอำนาจกับทิศทางการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินทั้งระบบมี
การจัดต้ังองคกรเพ่ือความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน การจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น การเงินการคลังและการใหเงินอุดหนุน รวมถึงการควบคุมองคกร  ความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การพัฒนาระบบราชการ และสงเสริมการพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยการใหคำปรึกษาใหบริการเกี่ยวกับการฝกอบรม และพัฒนาแก
หนวยงานของรัฐหนวยงานรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ในการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดีไดพิจารณา
เห็นชอบ กับขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดีอยางย่ังยืน
และเห็นชอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี (GG framework) ซึ่งประกอบดวย 4 หลักการสำคัญและ 
10 หลักการยอยดังกลาวขางตน และโดยที่ในบริบทของประเทศไทยอาจไมสามารถใชแนวทางฉันทามติกับทุกเรื่องไดจึงเห็น
ควรรวมหลักน้ีไวกับหลักการมีสวนรวม และปรับถอยคำเปนหลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ 
Consensus oriented) แสดงหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (GG framework) ปรากฏดังภาพที่       1. 
นำเสนอไดดังน้ี 
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ภาพที ่1 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) 

 
สวนสรุป 

ธรรมาภิบาลในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือเปนลักษณะของการบริหารการจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีเปาหมายสำคัญอยูที่การพัฒนาทองถิ่นเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนที่อาศัยอยูใน
ทองถ่ิน โดยมีลักษณะของการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงองคประกอบของภาคสวนตางๆ ที่อยูในทองถ่ินเขาดวยกัน น่ันก็คือ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมตลอดจนทั้งใหมีการสนับสนุนซึ ่งกันและกันอยางสรางสรรคจนกระทั่ง
กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยางสมดุล ซึ่งจะสงผลใหสังคมทองถิ่นดำรงอยูรวมกันอยาง
สันติ ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีการใชอำนาจในการบริหารจัดการทองถ่ินที่มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพ มีความโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได อันจะสงผลใหการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติใหเปนไป
อยางม่ันคง ย่ังยืน และมีเสถียรภาพ ทั้งน้ี ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน รวมทั้งปรับเปลี่ยน
บทบาทในการจัดทำบริการสาธารณะ ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับบริบทของความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดังกลาว
ใหมากที่สุด เพ่ือพัฒนาประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรมอยางแทจริง โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง การบริหารท่ัวไป การบริหารการคลัง และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเสนอยุทธศาสตรการเสริมสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานเพ่ือเปนแบบอยางในการบริหารจัดการท่ี สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิชาการฉบับน้ีเกิดขึ้นไดจนเปนผลสำเร็จ จากความกรุณาของผูมีพระคุณหลายฝาย โดยเฉพาะอยางย่ิง

ตองขอกราบขอบพระคุณ ดร.อุดม สมบูรณผล ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธที่คอยใหคำปรึกษา คำแนะนำและกำลังใจอยางดีย่ิง 
และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสเสมอมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่งและ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี สุดทายที่สุดนี้ คุณคาอันพึงบังเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชา 
พระคุณบิดา - มารดา ครู อาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานตอไป 
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