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 สวัสดีคุณผู อ าน OIE SHARE ฉบับเดือนกรกฎาคมคะ ชวงนี้อากาศ

เปลี่ยนแปลงบอย กลางวันก็รอนตับไหม เย็น ๆ ฝนก็เริ่มจะมาเยือน ยังไงก็ขอให

ทุกทานรักษาสุขภาพกันใหดี ๆ นะคะ และที่ขาดไมไดคือ ติดตามสาระความรู 

บทความดี ๆ จากเหลานักเขียน OIE SHARE ไปดูกันเลยเริ่มจากคอลัมน

Econ Focus กับหัวขอ ประเด็นไหนภาคอุตสาหกรรมไทยตองตามติด

ในเหตุการณวิกฤตตะวันออกกลาง สวนใครท่ีติดตามสรุปสถานการณการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ป 2560 อยูนั้นตองหามพลาดกับทุกความ

เคล่ือนไหวในคอลัมนนี ้คอลมัน Sharing มาเปน “ลกูไก” กนัเถอะ ปดทายกนัดวย

เก็บมาเลากับเรื่อง แนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาองคกร กรณีตัวอยาง

OIE Improvement Idol Award  เรายังเปดรับความคิดเห็นของทุกทานทุก

ฉบับทุกชองทาง ขอบพระคุณคุณผูอานท่ีติดตาม OIE SHARE แลวพบกันใหม

ฉบับหนา

        สวัสดีคะ
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประเด็นไหนภาคอุตสาหกรรมไทยตองตามติด 
ในเหตุการณความขัดแยงตะวันออกกลาง 

ที่มา : https://www.fi nnomena.com และ http://www.alamy.com

 จากกรณีความขัดแยงของประเทศในตะวันออกกลาง
ที่บางประเทศ อาทิ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
อิยิปต และบาหเรน ไดประกาศตัดความสัมพันธทางการทูต
กบัประเทศกาตาร รวมท้ังปดพรมแดนท้ังทางบก ทางอากาศ และ
ทางเรือ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยกลาวหาวากาตาร
ใหการสนับสนุนกลุมมุสลิมหัวรุนแรงและอิหรานซึ่งกาตาร
ไดปฏิเสธขอกลาวหาดังกลาว ความขัดแยงคร้ังนี้ถือเปนคร้ัง
ที่รายแรงที่สุดในรอบหลายปของกลุ มประเทศสมาชิกของ
คณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (The Cooperation 
Council for the Arab States of the Gulf: CCASG) หรือ
ที่รู จักอีกชื่อหนึ่งวา Gulf Cooperation Council (GCC) 
ซึ่งมีสมาชิก 6 ประเทศ ไดแก ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ยูเออี) กาตาร และบาหเรน ทั้งนี้ 
ภาคอุตสาหกรรมไทยควรจะตองมีการติดตามขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ อยางใกลชิดเพื่อเปนการเตรียมความพรอมโดยเฉพาะ
ในบริบทที่จะมีความเกี่ยวของหรือเปนประเด็นที่อาจจะมี
ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย

 ไทย-กาตารมีมูลคาการคาคิดเปนสัดสวนรอยละ 
13.23 ของมูลคาการคาไทย-กลุม GCC และรอยละ 0.66 
ของมลูคาการคาไทย-โลก สนิคานาํเขาทีส่าํคญั อาท ินํา้มนัดบิ 
กาซธรรมชาติ สินคาสงออกสําคัญ อาทิ อัญมณี รถยนต 
เคร่ืองปรบัอากาศ อาหารทะเลกระปอง ตูเย็น อยางไรก็ตาม
ตวัเลขการสงออกจากไทยไปกาตารบางสวนถูกซอนบนัทกึ
ไวในมูลคาการคาไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

 กาตาร หรือชือ่ทางการคอื รฐักาตาร ตัง้อยูในอาวเปอรเซีย
ของภูมิภาคตะวันออกกลาง มีลักษณะรูปรางเปนต่ิงยื่นออกไป
ในอาวเปอรเซียโดยมีทะเลลอมรอบ มีชายแดนทางบกเพียง
แหงเดียวทางทิศตะวันตกเฉียงใตยาว 65 กม. ติดกับพรมแดน
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ซาอุดีอาระเบีย กาตารมีเนื้อที่ 11,437 ตารางกิโลเมตร
มขีนาดใกลเคยีงกบัจังหวดัเลยหรอืจงัหวดันานของประเทศไทย 
พืน้ทีม่สีภาพเปนทะเลทรายและภเูขา มชีายฝงทะเลยาว 563 กม. 
กาตารมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติดานพลังงานมหาศาล อาทิ 
นํา้มนั กาซธรรมชาติ ซึง่เปนรายไดหลกัของประเทศ แตกาตาร
มีสภาพอากาศรอนแหง สภาพพื้นดินสวนใหญของกาตาร
ไมสามารถทําการเกษตรได โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศในชวง
ฤดูร อนท่ีร อนจัดไมเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกผลิตผล

ทางการเกษตร ฝนตกปละ 1-2 ครั้ง ไมมีแมนํ้ามีเพียง
นํ้าทะเล กาตารจึงไมสามารถผลิตอาหารไดดวยตัวเอง และ
จําเปนตองนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคจากทั่วโลก ซึ่งก็เปน
โอกาสใหประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยที่จะเสนอ
สงสินคาเขาไปขายในกาตาร และความตองการนําเขาสินคา
ประเภทตาง ๆ ของกาตารยังคงมีอัตราสูง และนอกจาก
กาซธรรมชาติและนํ้ามันแลว กาตารยังไมมีวัตถุดิบอื่น ๆ ที่
จําเปนตอกระบวนการผลิตสินคา ทําใหกาตารไมคอยมี

โรงงานอุตสาหกรรมสาขาอ่ืน นอกจากโรงกล่ันนํ้ามัน โรงงาน
ปโตรเคมี และโรงงานท่ีผลิตสินคาอันเก่ียวเน่ืองกับนํ้ามันและ
กาซธรรมชาติ
 เมื่อพิจารณาประเด็นที่จะมีความเก่ียวของหรือเปน
ประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย
ในดานความสัมพันธดานเศรษฐกิจการคาระหวางไทยกับ
กาตาร ในป 2559 การคาไทย-กาตารมีมูลคาประมาณ 
2,728.44 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.23 
ของมูลคาการคาไทย-กลุม GCC คิดเปนรอยละ 11.3 ของ
มูลคาการคาไทย-กลุมประเทศตะวันออกกลาง และคิดเปน
รอยละ 0.66 ของมูลคาการคาไทย-โลก ทั้งนี้สวนใหญการคา
ไทย-กาตาร ไทยจะเปนฝายขาดดุลการคา เนื่องจากการนําเขา
สินคาพลังงานจากกาตาร อาทิ กาซธรรมชาติชนิดเหลว 
(Liquefied Natural Gas : LNG) ตามสัญญาซื้อขายระยะยาว 
20 ป ตัง้แตเดอืนมกราคม พ.ศ. 2558 ในจาํนวน 2 ลานตนัตอป 
โดยในภาพรวมป 2559 ไทยนําเขาจากกาตารมูลคา 2,441.23 
ลานเหรียญสหรัฐ และไทยสงออกไปกาตารมูลคา 287.21
ลานเหรียญสหรัฐ สินคานําเขาท่ีสําคัญ อาทิ นํ้ามันดิบ 
กาซธรรมชาต ิปุย และยากาํจดัศตัรพูชืและสตัว เคมภีณัฑ สนิแร
โลหะอืน่ ๆ  เศษโลหะและผลติภณัฑ สนิคาสาํคญัทีไ่ทยสงออกไป
กาตาร อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ อาหารทะเล
กระปองและแปรรูป ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ อยางไร
ก็ตาม ตัวเลขการสงออกของไทยไปกาตารยังมีความไมชัดเจน
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อยูเน่ืองจากสนิคาท่ีไทยสงออกโดยตูบรรทกุสนิคา (container) 
จะถกูสงไปยงัทาเรอืดูไบของสหรัฐอาหรบัเอมิเรตสซึง่เปนทาเรอื
นํ้าลึกขนาดใหญที่มีความทันสมัย กระบวนการนําสินคาออก
มีความสะดวกรวดเร็วและไดมาตรฐานสากล จากนั้นพอคา
ในเมืองดูไบจะอาศัยขอตกลง FTA ของสมาชิกกลุม GCC 
กระจายสินคาไปยังประเทศตาง ๆ  ในภูมภิาค GCC ทัง้ 6 ประเทศ
ไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ตัวเลขการสงออกจากไทยไปกาตาร
บางสวนจึงถูกซอนบันทึกไวในมูลคาการคาไทย-สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตสดวย

 กรณีการปดพรมแดน สินคาที่ไทยสงออกไปกาตาร
อาจจะไมไดรับความสะดวก โดยเฉพาะสินคาที่ใชการขนสง
ผานแดนจากดูไบ อาทิ รถยนต เคร่ืองปรับอากาศ
ผูประกอบการอาจจะมีคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นทั้งจากเสนทาง
ที่ตองเดินทางไกลขึ้นหรือคาใชจายอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
แตทั้งนี้อิหรานอาจจะเปนทางผานสําคัญท่ีจะนําพาสินคา
เกษตรและอาหารและสินคาอื่น ๆ ของไทยไปสูกาตาร

 ในการที่ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ปดพรมแดนทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ ซึ่งจากท่ีได
กลาวไปแลวในขางตนวา สินคาที่ไทยสงออกไปกาตารทางเรือ
จะถูกสงไปยังทาเรือดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ทําใหการ
ขนสงสินคาทางถนนผานทางดูไบไปกาตาร หรือการ tranship 
(ถายสินคาลงเรือเล็กไปกาตาร) อาจจะไมไดรับความสะดวก
หรืออาจจะไมสามารถดําเนินการได แตการสงสินคาทาง
อากาศจากไทยมายังกาตาร ยงัสามารถทําไดโดยใชสายการบิน 
Qatar Airways ซึง่บนิตรงระหวางกรงุเทพฯ และกรงุโดฮาหรอื
สายการบินอื่นของประเทศท่ีไมไดรวมตัดความสัมพันธทาง

การทูตในครั้งนี้ และหากสถานการณยังเปนเชนนี้ต อไป
การสงออกของไทยมายังกาตารอาจจะตองสงตรงเขาทาเรือ
โดฮาของกาตารแทนการสงผานดูไบแลวสงตอทางถนนไปยัง
กาตารเหมือนที่ทําในสถานการณปกติ หรือใชทาเรืออื่นใน
ประเทศทีไ่มไดตดัความสมัพันธกบักาตาร อาท ิโอมาน อหิราน 
ทั้งนี้ ในเบื้องต นสินคาไทยที่ส งออกไปกาตาร ที่ ไม ได รับ
ผลกระทบมากนัก อาทิ อัญมณี ซึ่งสวนใหญใชการขนสง
ทางอากาศเปนหลักอยูแลว สวนรถยนต เครื่องปรับอากาศ
และตูเย็น อาจจะไมไดรับความสะดวก เพราะปจจุบันใชการ
ขนสงผานแดนจากดูไบ นอกจากนี้ เสนทางการคมนาคมขนสง
ที่ถูกปดกั้นทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ อาจจะทําให
ผู ประกอบการมีคาใชจายที่เพิ่มข้ึนทั้งจากเสนทางที่ต อง
เดินทางไกลข้ึนหรือคาใชจายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ คาใช
จายในการขนกลับกรณีไปตอถงึปลายทางท่ีกาตารไมได คาเชา
คลังสินคาที่ดูไบเพ่ือเก็บไวกรณีรอการขนสง
 อยางไรก็ตามในวิกฤตการณตึงเครียดนี้ ภายใตความ
กดดันของกาตารจากการถูกปดลอมชองทางการขนสง
ในกรณีของอิหรานซึ่งยังมีความสัมพันธอันดีตอกาตาร อิหราน
เปนประเทศเพื่อนบานใกลชิดที่สามารถทําการคากับกาตาร 
รวมทั้งไมปดกั้นชายแดน นานฟา และนานนํ้า การขนสงสินคา
ดําเนินไปไดตามปกติ อิหรานจึงอาจจะสามารถทําการคากับ
กาตารไดมากข้ึนเพ่ือทดแทนการคากบัประเทศอาหรับอืน่ ๆ  ที่
เคยคาขายกับกาตารและตัดสัมพันธทางการทูตกับกาตาร โดย
อิหรานเปนเพียงประเทศเดียวท่ีมีนานน้ําติดตอกับกาตารและ
สามารถขนสงอาหารไปยังกาตารไดอยางรวดเร็วท่ีสุด ไทยใน
ฐานะประเทศท่ีทาํการคากบัอหิรานมาอยางยาวนานโดยเฉพาะ
สินคาเกษตร และอาหาร ในสถานการณดังกลาว อิหรานจึง
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อาจเปนทางผานสําคัญที่จะนําพาสินคาเกษตรและอาหารและ
สินคาอื่น ๆ ของไทยไปสูกาตารเพื่อทดแทนความตองการของ
กาตารจากการถูกปดกั้นการทําการคากับกลุมประเทศอาหรับ 

 หากความขัดแยงยืดเย้ืออาจจะสงผลตอความเชื่อ
มั่นของผูบริโภคในกลุม GCC และอาจจะสงผลกระทบ
ในขนาดที่มากข้ึนตอประเทศไทย ซ่ึงประเทศในกลุม GCC 
เปนตลาดสงออกที่สําคัญของไทยในหลายอุตสาหกรรม 
อาทิ  อุตสาหกรรมรถยนต นั่ ง  รถป คอัพ  แล ะ
เคร่ืองปรับอากาศ 

 ประเดน็สาํคัญอกีประการหนึง่ทีค่วรจะพจิารณา ไดแก ผลก
ระทบในระดับภูมิภาคของกลุม GCC ตอภาคอุตสาหกรรมไทย 

ซึ่งจากที่ไดกลาวไวในขางตนวาความขัดแยงครั้งนี้ถือเปนครั้ง
ที่รายแรงที่สุดในรอบหลายปของกลุม GCC  หากความขัดแยง
ในครั้งนี้ยืดเยื้ออาจจะสงผลตอความเชื่อมั่นในการจับจาย
ใชสอยของทุกประเทศในกลุม GCC และจะสงผลกระทบใน
ขนาดทีม่ากขึน้ตอการสงออกของภาคอุตสาหกรรมไทยในทาย
ที่สุด โดยกลุม GCC นั้น ถือเปนตลาดขนาดใหญและมีอํานาจ
ซื้อสูง ทั้ง 6 ประเทศสมาชิกมีประชากรรวมกันกวา 50 ลานคน 
สวนใหญมีฐานะม่ังค่ังและมีกําลังซ้ือสูง กําลังซ้ือที่สูงของ
พลเมอืงในกลุมอาวอาหรบัสงผลใหความตองการบริโภคสนิคา
และบรกิารของประเทศเหลานีส้งูตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิง่
สินคาที่มีความจําเปนแกการดํารงชีพ โดยกลุม GCC มีสัดสวน
การสงออกในภูมิภาค (Intra-Regional) ประมาณ 1 ใน 4 
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จัดทําโดย
 นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน
 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

แหลงขอมูลอางอิง
 • http://www.thaiembassy.org/
 • http://www2.ops3.moc.go.th/
 • http://www.ditp.go.th
 • https://www.gccstat.org/en/

ทั้งนี้ในป 2559 ไทยสงออกสินคาไปยังกลุม GCC มูลคา 6,470 
ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 3 ของการ
สงออกทัง้หมดของไทย แมวาสดัสวนทีไ่ทยสงออกไปยงักลุม GCC 
อาจจะดูไมไดมากมายเทาไร แตประเด็นที่สําคัญ คือ ประเทศ
ในภูมิภาค GCC เปนตลาดสงออกที่สําคัญของไทยในหลาย
อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมรถยนตนั่ง มีซาอุดีอาระเบีย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ โอมาน เปนตลาดสงออกลําดบัที ่3, 6 
และ 10 ของไทยตามลาํดับ มสีดัสวนรวมกนัรอยละ 12.6 ของการ
สงออกรถยนตนั่งทั้งหมด ในอุตสาหกรรมรถปคอัพ รถบัสและ
รถบรรทุก ในป 2559 ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับ
เอมเิรตส เปนตลาดสงออกลาํดับที ่6 และ 14 ของไทยตามลาํดบั 
มสีดัสวนรวมกันรอยละ 6.15 ของการสงออกรถปคอพั ฯ ทัง้หมด 
อยางไรก็ตามการสงออกรถปคอัพ ฯ ไปยังซาอุดีอาระเบีย และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ในป 2559 ลดลงคอนขางมาก โดยลดลงมา
เปนลาํดบัต้ังแตป 2555 จากท่ีทัง้ 2 ประเทศเคยเปนตลาดสงออก
ใน 3 อนัดับแรก และมีสัดสวนรวมกันกวารอยละ 40 ของการ
สงออกรถปคอัพ ฯ ทั้งหมด ในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ
และสวนประกอบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และซาอุดีอาระเบีย 
เปนตลาดสงออกลําดับที่ 4 และ 11 ของไทยตามลําดับ
มสีดัสวนรวมกันรอยละ 9.34 ของการสงออกเคร่ืองปรับอากาศฯ 
ทั้งหมด
 กลาวโดยสรุป ในประเด็นสาํคญัทีต่องพจิารณาในเหตุการณ
วิกฤตตะวันออกกลาง ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยตองติดตาม
อยางใกลชดินัน้ ไทย-กาตารมมีลูคาการคาคดิเปนสดัสวนรอยละ 
13.23 มลูคาการคาไทย-กลุม GCC และคดิเปนรอยละ 0.66 ของ
มลูคาการคาไทย-โลก สนิคานําเขาทีส่าํคัญ อาท ินํา้มนัดบิ กาซ
ธรรมชาต ิปุย เคมภีณัฑ สนิแร สนิคาสงออกสาํคญั อาท ิอญัมณี
และเคร่ืองประดับ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เคร่ือง
ปรบัอากาศ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ตูเยน็ ตูแชแขง็และ
สวนประกอบ ท้ังนี ้จากกรณทีีบ่างประเทศ อาท ิซาอดุอีาระเบยี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิยิปต และบาหเรน ไดประกาศ
ตัดความสัมพันธทางการทูตกับประเทศกาตาร รวมทั้งปด
พรมแดนทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ สินคาที่ไทย
สงออกไปกาตารทางเรือซ่ึงปกติโดยสวนใหญจะถูกสงไปยัง
ทาเรอืดไูบของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส แลวขนสงสนิคาทางถนน
ตอผานทางดไูบไปกาตาร หรอื Tranship (ถายสนิคาลงเรือเล็ก
ไปกาตาร) อาจจะไมไดรับความสะดวกหรืออาจจะไมสามารถ
ดําเนินการได อาจจะตองสงตรงเขาทาเรือของกาตาร หรือใช
ทาเรืออื่นในประเทศท่ีไมไดตัดความสัมพันธกับกาตาร อาทิ 
โอมาน อิหราน ซึ่งอาจจะทําใหผูประกอบการมีคาใชจายท่ี
เ พ่ิมขึ้นบ าง ท้ังจากเส นทางท่ีต องเ ดินทางไกลข้ึนหรือ
คาใชจายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอิหรานนาจะเปนทางผาน
สําคัญท่ีจะนําพาสินคาเกษตรและอาหารและสินคาอื่น ๆ ของ
ไทยไปสูกาตาร นอกจากนี้ หากความขัดแยงในครั้งนี้ยืดเยื้อ
อาจจะสงผลตอความเช่ือมั่นในการจับจายใชสอยของทุก
ประเทศในกลุม GCC และจะสงผลกระทบในขนาดที่มากขึ้น
ตอการสงออกของภาคอตุสาหกรรมไทยในทายทีส่ดุ ซึง่ประเทศ
ในภูมิภาค GCC เป นตลาดส งออกท่ีสําคัญของหลาย
อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมรถยนตนั่ง รถปคอัพ และ
เครื่องปรับอากาศ เปนตน
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สรุปสถานการณ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2560

ECONECON  REVIEWREVIEW

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2560 
ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 
1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน อุตสาหกรรม
การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง 
อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2560 อยูที่
รอยละ 62.1

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2560 
ขยายตัวรอยละ 1.4 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว เช น 
อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส วนอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑยาง 

 • อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ดัชนี
ผลผลิตขยายตัวรอยละ 9.9 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอน  เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีป่รบัตวัดขีึน้สงผลใหการ
สงออกเพิม่ขึน้ รวมถึงผูผลติเพิม่ชองทางการจาํหนายสินคา

 • อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
ดชันผีลผลติขยายตัวรอยละ 9.2 เมือ่เทียบกบัเดอืนเดียวกนั
ของปกอน การผลติเพิม่ขึน้ในกลุมสนิคาหลกัคอื Other ICs 
Transistors Monolithic ICs และ PCBA ซึ่งเปนไปตาม
แนวโนมความตองการใชสินคาเทคโนโลยี (Internet of 
Things)

 • อตุสาหกรรมการผลติผลติภณัฑยาง ดชันผีลผลติ
ขยายตัวรอยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากมีวัตถุดิบ (นํ้ายาง) ออกสูตลาดเปนจํานวนมาก
สงผลใหสามารถผลิตสินคาไดมากขึ้น

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว 
เช น  อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล า 
อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งปรบัอากาศ และอตุสาหกรรม
การผลิตสวนประกอบและอุปกรณรถยนต

 • อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลา ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 17.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน เนือ่งจากราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตวัลดลง สงผล
ใหลูกคาชะลอคําส่ังซ้ือจากประเทศไทย อีกท้ังปจจุบัน
เขาสูฤดูฝนทําใหความตองการผลิตภัณฑเหล็กลดลง

 • อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เน่ืองจากเขาสู ฤดูฝนเร็วกวาปกติ สงผลให
ความตองการสินคาในตลาดลดลง

 • อตุสาหกรรมการผลติสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปก อน อันเปนผลมาจากการผลิต
เคร่ืองยนตเบนซินลดลง เนื่องจากความนิยมรถยนตที่ใช
เครื่องยนตเบนซินในตลาดตางประเทศลดลง จึงสงผลให
คําสั่งซ้ือจากตางประเทศลดลง
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 เมื่อเห็นหัวขอบทความน้ี เชื่อวาทานผูอานท้ังหลาย
คงเกิดความสงสัยอยางแนนอนวา อยู ๆ ทําไมผูเขียนถึงเชิญ
ชวนทุกทานใหมาเปน “ลูกไก” ลูกไกในที่นี้คืออะไร และเปน
ลูกไกแลวมันดีอยางไร ...เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา ขอเริ่มดวย
การเฉลยใหทุกทานทราบกอนเลยวา “ลูกไก” ในท่ีนี้ หมายถึง
นักวิจัยรุนใหม ที่เปนผลผลิตจากโครงการฝกอบรม “สราง
นักวิจัยรุนใหม (ลูกไก)” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธริาช (มสธ.) รวมกบั สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 
(วช.) ที่ผูเขียนไดมีโอกาสเขารับการอบรมในชวงระหวางวันที่ 
26 – 30 มถินุายน 2560 โครงการฝกอบรมนีเ้ปนภารกจิโดยตรง
ของ วช. ในฐานะหนวยกํากับดูแลนโยบายดานงานวิจัยของ
ประเทศ ตามแผนการขับเคล่ือนและปฏิรูประบบวิจัยแบบ
บูรณาการของประเทศ ภายใตกรอบยุทธศาสตรการวิจัย
แหงชาต ิ20 ป  ซึง่หนึง่ในภารกิจสาํคญั คอื การพฒันาและสงเสรมิ
อาชพีนักวจิยั การสรางนกัวจิยัรุนใหม รวมถึงการพัฒนาทักษะ 
สงเสริมนักวิจัยใหมีความเปนมืออาชีพในการวิจัยมากขึ้น เพื่อ
สรางงานวิจยัทีม่คีณุภาพและนําคณุคาของการวิจยัมาประยุกต
ใชในระดบัพืน้ทีห่รอืประเทศตอไป ทัง้นี ้ทีผ่านมา พบวา การเพิม่
จํานวนนักวิจัยใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศยังไมสามารถ
บรรลุผลไดตามเปาหมายเทาที่ควร ดังนั้น ตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 วช. จึงไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมวิทยากร 
“การพัฒนานักวิจัย (แมไก )” เพื่อใช ในการฝกอบรม
นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรจากภาคสวนอื่น ๆ
ซึง่สรรหาและคดัเลอืกจากมหาวทิยาลยั/หนวยงานทีไ่ดลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ วช. เพื่ออบรมให
เปนวิทยากรทีม่คีวามรู ความสามารถ และเปนหนวยดําเนนิการ
จดัฝกอบรม รวมกบั วช. เพือ่พฒันาและเพ่ิมจํานวนนักวจิยัหนา
ใหมตอไป และเม่ือพฒันานักวิจยัในระดับวทิยากร (แมไก) แลว 
ก็ตองมีการพัฒนา “ลูกไก” ควบคูกันไปดวย จึงเกิดโครงการ
ฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก)” รุนที่ 1 ขึ้น 

 ทันทีที่ผูเขียนในฐานะขาราชการนองใหมไดทราบขาว
การจัดอบรมนี้ ก็เกิดความสนใจและเล็งเห็นถึงประโยชนที่จะ
ไดรบัทัง้ในแงการพฒันาตนเอง ประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคกร 

รวมถงึมองเหน็ลูทางในการไดเครอืขายเพือ่นรวมอบรมทีม่าจาก
หลากหลายหนวยงาน เพื่อโอกาสในการรวมมือและประสาน
งานกันในอนาคต จึงไมลังเลท่ีจะสมัครเขารวมโครงการนี้ โดย
ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากผูบังคับบัญชาในทุกระดับ 
และเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณที่ไดรับ
จากการเขาฝกอบรมในคร้ังนี้ จึงขอนํามาเลาสูกันฟงใหทานผู
อานทุกทานไดรับทราบ ไมแนอาจจะมหีลายทานสนใจมารวม
เปน “ลูกไก” อยางผูเขียนบางก็ได…

 โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก)”
มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุ มเปาหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุม
นักวิชาการ บุคลากรดานการศึกษา ขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เกิดความรู ความเขาใจ และไดเรียนรูประสบการณ
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทําขอ
เสนอการวิจยัได รวมทัง้เพือ่เปนการบูรณาการเครอืขายนกัวจิยั
จากหนวยงานตาง ๆ ใหเขมแข็งและย่ังยืนตอไป หัวขอการ
อบรมประกอบดวยทัง้ภาคทฤษฎีซึง่อดัแนนไปดวยเน้ือหาสาระ 
และภาคปฏิบัติที่มุงเนนใหเกิดการทํางานเปนทีม การระดม
ความคิดเห็นและรวมแรงรวมใจกันเพื่อใหสามารถจัดทํา
ขอเสนอการวจิยัท่ีสามารถยืน่ขอรบัทนุการวจิยัจาก วช. ไดจรงิ 
โดยใชระยะเวลาในการฝกอบรมท้ังหมด 5 วัน ตั้งแต 08.00 
- 19.00 น. รวมท้ังส้ิน 40 ชั่วโมง ในทุกวันจะมีการทบทวน
บทเรียนในชวงเชา หลังจากนั้นจะเปนการฝกอบรมทฤษฎี
ตลอดท้ังวนั มชีวงพักรบัประทานอาหารกลางวันเพียง 30 นาที 
สวนชวงเย็นหลัง 16.00 น. เปนตนไป จะเปนการปฏิบัติ
เพื่อเขียนขอเสนอโครงการวิจัยมานําเสนอในวันสุดทายของ
การฝกอบรม โดยแบงเปนกลุมยอยเพื่อกําหนดโจทยการวิจัย
แบบบูรณาการและไดหวัขอการวจิยัท่ีฝกปฏบิตัติามบรบิทของ
ชุมชนและงานตามภารกิจหลัก จะเห็นวา การอบรมนี้มีการ
ใชเวลาอยางคุมคาท่ีสุด ถือเปนการฝกความอดทนไปในตัว 
เพราะการทําวิจัยจริงตองสามารถรับมือกับสภาพความกดดัน
หลายดาน ผูเขียนรูสึกชื่นชมจากใจจริงตอทีมงานผูจัดอบรม
ที่สามารถควบคุมเวลาไดตามกําหนดทุกข้ันตอนจนส้ินสุด
การอบรม

Shar ingShar ing

มาเปน “ลูกไก” กันเถอะ
สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
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ในสวนเนื้อหาที่เปนภาคทฤษฎี จะเปนการใหความรูเกี่ยวกับ
การวจิยั ทัง้ในเรือ่งของประเภทการวจิยั ซึง่แบงเปน 3 ประเภท
หลัก ที่มีจุดมุงเนนแตกตางกันไป คือ การวิจัยพื้นฐาน เปนการ
มุงแสวงหาความรูใหมดวยวธิวีทิยา (Methodology) เพือ่สราง
เปนทฤษฎีหรือเพื่อเพิ่มพูนความรูตาง ๆ ใหกวางขวางสมบูรณ
ยิ่งขึ้น การวิจัยประยุกต มุงผลดานการปฏิบัติ โดยนําความรูที่
แสวงหาขึ้นใหมของการวิจัยพื้นฐาน หรือนําวิทยาการตาง ๆ 
มาศึกษาและประยุกตใชใหเปนประโยชนเพื่อแกปญหาทาง
ปฏบิตั ิและ การวจิยัและพฒันา มุงเนนกระบวนการของผลผลติ
ที่พัฒนาขึ้นใหมจากการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยเชิงประยุกต 
โดยนาํผลการวจิยัทีไ่ดไปทดลองใชจริง แลวนาํขอบกพรองตาง ๆ  
มาปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ขั้นตอนสําคัญตาง ๆ  ของการ
วิจัย ประกอบดวย การกําหนดโจทยการวิจัย ซึ่งมุงเนนรูปแบบ
การบูรณาการที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัยของประเทศ 
ตามบริบทของชุมชน โดยเริ่มจากการตั้งปญหาวิจัย ซึ่งจะนํา
ไปสูการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย และการตั้งชื่อเรื่องวิจัยที่
กระชับ ชัดเจน และสอดคลองกัน จากน้ัน จึงเขาสูกระบวนการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับปญหาวิจัย เพื่อเปนการสอบ
ทานและยืนยนัถงึความเหมาะสมของหัวขอการศึกษา ความซ้ํา
ซอนกับงานวิจัยอ่ืน ๆ รวมทั้งชวยใหผูวิจัยนําผลงานวิจัยและ
ความรูใหม ๆ  ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมมาใชประโยชน/
มาพัฒนาตอยอด ในการทําวิจัยของตัวเองได แบบแผนการ
วิจัยที่จะใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย มีทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมที่ใชทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพรวมกัน แบบแผนการวิจัยที่ดีจะตองมีการ
ออกแบบใหสอดคลองกับปญหาการวิจัยและวัตถุประสงคการ
วจิยั โดยการกาํหนดรปูแบบการวจิยั การเลอืกตัวอยางและการ
วเิคราะหขอมลูใหเหมาะสม นอกจากน้ี สิง่สาํคญัทีค่วรคํานงึถงึ
ในขัน้ตอนนี ้คอื การควบคมุตวัแปรแทรกซอนทีส่ามารถเกดิขึน้
ไดระหวางการวิจยั ซึง่หากสามารถควบคุมตัวแปรเหลานีไ้ดกจ็ะ
ชวยเพิ่มความนาเชื่อถือของผลการวิจัยไดดวย 

 นอกจากทฤษฎีและข้ันตอนในการวิจยัแลว การฝกอบรม
นี้ยังชี้ใหเห็นอีกวา การสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีคุณคา
นั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับความรูความสามารถของนักวิจัยแลว

ยังข้ึนอยูกับจริยธรรมของนักวิจัยในการทํางานดวย โดยมี
จรรยาบรรณการวิจัยเปนแนวทางมาตรฐานที่นักวิจัยพึงยึดถือ
และปฏิบัติ นอกจากนี้ หลังจากเตรียมความพรอมในการวิจัย
ดานตาง ๆ  เรียบรอยแลว หากผูวิจัยมีเรื่องที่ตองการศึกษาและ
ประสงคใหงานวิจัยของตนไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน
ตาง ๆ ผูทําวิจัยควรเรียนรูเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการ
วจิยัทีด่ดีวย เพราะการเขยีนขอเสนอโครงการวจิยัเปนดานแรก
ที่จะไดรับการพิจารณาจากแหลงทุน ถาผูอานอยากรูเทคนิค
ดังกลาว...ลูกไกเลาใหมรอคุณอยูคะ

 เมื่อเลาเนื้อหาเชิงทฤษฎีใหทราบพอสังเขปแลว คราวนี้
จะขอเลาถึงสวนที่เปนภาคปฏิบัติกันบาง กลุมหรือเลาไกของ
ผูเขยีนมสีมาชกิ 10 คน ประกอบดวยเพือ่น ๆ  จากหลายหนวยงาน
เชน อาจารยจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดานกฎหมาย วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม บริหารธุรกิจ และฟสิกส บุคลากรดานการวิจัย
ของ มสธ. ขาราชการจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีแมไกหรือวิทยากรท่ี
ปรึกษาประจํากลุมคอยใหคําปรึกษาจนกวาจะแยกยายกัน
ในแตละวัน โดยกลุมไดรับมอบหมายในโจทยงานวิจัยดาน
สิง่แวดลอม ประเด็นปญหาท่ีทางกลุมสนใจเพ่ือฝกเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยนั้น เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเปนโจทยการวจิัยที่
สอดคลองกับนโยบายของชาติและนโยบายดานการวิจัย และ
เปนปญหาท่ีเกดิขึน้จรงิ มคีวามสัมพนัธกนัทัง้ภาคอุตสาหกรรม 
สังคม สิ่งแวดลอมและกฎหมาย ในสามวันแรกท่ีเราทํางาน
รวมกัน มีการถกประเด็นไปมาระหวางกันวา อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศคืออะไรกันแน ทําไมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
ประเทศไทยจึงยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร มีปญหา
อยูตรงไหน....พวกเราชวยกันระดมสมอง แสดงความคิดเห็น 
รวมแลกเปล่ียนความรูแขนงตาง ๆ พูดคุยจนเกิดความเขาใจ
ในที่มาของปญหา ซึ่งใชเวลาคอนขางมากจนเกินเวลาฝกอบรม 
แตผลท่ีไดคุมคามากเพราะทําใหทุกคนยอมรับความคิดเห็น

ซึง่กันและกัน ไมมใีครยึดตนเปนทีต่ัง้ จนไดขอสรุปรวมกัน ซึง่การ
ทําวิจัยจริงคงเจอเหตุการณลักษณะนี้และตองใชเวลามากกวา
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การอบรมเปนหลายเทาตวัอยางแนนอน นอกจากน้ี เพือ่ใหงาน
ที่ไดรับมอบหมายแลวเสร็จภายในกําหนด เราแบงภาระงานให
ทุกคนกลับไปคนควาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
สงัเคราะห วเิคราะห และเรยีบเรยีงเพือ่ใชในการเขยีนหวัขอตาง ๆ  
เชน ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย ทฤษฎีและ
กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย ทั้งนี้ ในวันที่สองของการอบรม
ทุกเลาไกตองนําเสนอเกี่ยวกับหัวขอวิจัย ปญหา วัตถุประสงค
ในเบ้ืองตน เพื่อใหแมไกและผูทรงคุณวุฒิในฐานะยาไกชี้แนะ
ถึงสิ่งที่ดีและบอกขอบกพรองที่ควรนําไปปรับปรุงอยางถึง
พริกถึงขิง ผูเขียนอยากบอกวา แมจะมีคําวิจารณที่ฟงแลว
อาจทําใหเจ็บปวดบาง แตแปลกท่ีเรากลับรูสกึสนกุและกระตุน
ใหฮึกเหิมมากกวาเดิม หลังจากน้ันเรามีเวลาปรับปรุงผลงาน
ในวันที่สามและวันที่สี่ของการอบรม โดยวันที่สี่นี้ นอกจาก
จะไดขอเสนองานวิจยัตามแบบ ว-1ด (แบบฟอรมการเขียนขอทุน
ของ วช.) ที่เริ่มเปนรูปรางมากข้ึน เรายังมีกิจกรรมพิเศษ
คลายความตงึเครยีด คอื การทาํสมัภาษณกลุม (Focus group) 
ซึ่งเปนที่มาของขอมูลสําหรับการทําวิจัยเชิงคุณภาพ หัวขอท่ี
นํามาทดลองปฏิบัติ คือ “เน็ตไอดอลควรมีลักษณะอยางไร”
ปดทายในชวงหัวคํ่าดวยงานเล้ียงและกิจกรรมสรางความ
สัมพันธ มีการแสดงของแตละกลุมและการรองรําทําเพลง
ที่สนุกสนานเต็มไปดวยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม 

 และแลววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง ทุกเลาไกตองมานํา
เสนอขอเสนอโครงการวจิยัของตนเอง กลุมของผูเขยีนนาํเสนอ
ในหวัขอวิจยัเรือ่ง “รปูแบบการคดัเลอืกตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมตอ
โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกจิภาค
ตะวันออก” ถาโครงการวิจัยนี้สําเร็จ ผลที่ไดรับ คือ ฐานขอมูล 
ดชันีชีว้ดั และคูมอืดชันชีีว้ดัของโครงการอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ
ในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึง่หากนําไปปฏิบตัจิรงิ
จะทาํมสีวนชวยสนบัสนนุใหเกดิอตุสาหกรรมเชงินเิวศตนแบบที่

ประสบความสําเร็จ เปนการสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมที่
เปนมติรกบัสิง่แวดลอม และมสีวนชวยสนบัสนนุใหประเทศไทย
เขาสูสังคมคารบอนตํ่า หลังจากสิ้นสุดการนําเสนอ ทางกลุมได
รบัคาํแนะนาํจากยาไกใหไปปรบัปรงุเนือ้หาเพิม่เพือ่ใหสามารถ
ยื่นขอรับทุนจาก วช. ไดจริง ซึ่งหากผูอานทานใดมีความสนใจ
เก่ียวกับทุนตาง ๆ  ของ วช. เชน ทุนวิจัยมุงเปา ทุน วช. เพื่อการ
พัฒนาประเทศ รวมถึงทุนอื่น ๆ ของ วช. สามารถเขาไปดูราย
ละเอยีดในเว็บไซดของ วช. โดยตรงที่ www.nrct.go.th และ
กอนจะแยกยายกลับไปทํางานยังหนวยงานของตนเอง ลกูไกจะ
ไดรบัใบวุฒบิตัรและรวมบันทึกภาพเพ่ือเปนท่ีระลึกและย้ําเตือน
ถึงความพยายามของนักวิจัยรุนใหมทุกคนไวดวย 

 สดุทายนี ้ผูเขียนขอขอบคณุทมีงานยาไก แมไก ตลอดจน
ทีมงาน มสธ. และ วช. มา ณ โอกาสนี้ ที่ทําใหการอบรมตลอด
ระยะเวลา 5 วนั 40 ชัว่โมงนี ้เกดิประโยชนมากมายท้ังตอตวัเอง 
และตอองคกร ผูเขียนไดรับความรู ความเขาใจ ไดเพ่ิมพูน
ประสบการณเกีย่วกับการวิจยั และยงัไดมติรภาพอันดรีะหวางผู
เขารบัการอบรมทีม่าจากหนวยงานตาง ๆ  ซึง่จะสามารถพฒันา
เปนเครือขายนักวิจัยท่ีเขมแข็งและยั่งยืนตอไปไดในอนาคต 
“ลกูไก” ทีอ่าจดูตวัเล็ก นารัก แตหาก “ลกูไก” ทีเ่กิดข้ึนจากการ
ฝกอบรมในแตละรุนรวมกนัสรางสรรคงานวจิยัในลักษณะบรูณา
การทีส่อดคลองกบับรบิทของประเทศ ชมุชน และเกดิประโยชน
แกประชาชนในภาพรวม ลูกไกเหลานี้ก็จะเปรียบเสมือน
ฟนเฟองตัวเล็ก ๆ ที่รวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ภายใตกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่มุ งเนนการ
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยีและความคิด
สรางสรรค ใหบรรลุผลสาํเรจ็ไดตามเปาหมายทีต่ัง้ไว แลวคณุละ...
สนใจอยากจะเปน “ลูกไก” กันบางหรือยังคะ

จัดทําโดย
สิริรักษ ชูเชิด

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

แหลงขอมูลอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.),

คูมือโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก), 
พฤษภาคม 2560

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.),
จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ,

พิมพครั้งที่ 6, 2560
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กลุมพัฒนาระบบบริหารกลุมพัฒนาระบบบริหาร

 ยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งระบบ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม ทําใหองคกร
ทัง้ภาครฐัและเอกชนตองปรบัตวัเพือ่รองรบักบัการเปลีย่นแปลง 
และพัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีคุณภาพ สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เองก็เชนเดียวกับทุกองคกรได
มีการพัฒนาปรับปรุง และสรางนวัตกรรม เพ่ือตอบรับตอการ
เปลี่ยนแปลงมาอยางตอเนื่อง ทั้งการพัฒนาระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม (Early Warning System) การพัฒนาดัชนี
อุตสาหกรรมตัวใหม ๆ การพัฒนา Mobile Application หรือ
อยูระหวางการพัฒนาการปฏิบตังิานรองรับชดุขอมลูขนาดใหญ 
(Big Data) และการมองภาพอนาคต (Foresight)

 อยางไรก็ตาม การพัฒนาการปรับปรุงไมไดเกิดขึ้นใน
ระดับองคกรเทานั้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน สศอ.

ไดนําระบบ “ตนแบบการปรับปรุงเพื่อการพัฒนา” (OIE
Improvement Idol Award) มาใชในองคกรอยางตอเนือ่ง คอื
การมุงเนนที่ทําใหบุคลากรใน สศอ. ทุกระดับ ทุกกลุมงาน ได
มีสวนรวมในการแสวงหาแนวทางใหม ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
ทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ เชน 
การลดขั้นตอนการทํางาน การลดระยะเวลา การนําเทคโนโลยี
ที่ เหมาะสมมาใช กับงาน เพื่อเป นการพัฒนางานให มี
ประสิทธิภาพ ลดคาใชจาย อีกทั้งยังชวยประหยัดงบประมาณ
ขององคกร ดวยเชนกนั โดยหวัใจสาํคัญอยูทีก่ารปรบัปรงุอยางตอ
เนือ่งไมมทีีส่ิน้สดุ (Continuous Improvement) เปนเคร่ืองมือ
พัฒนาองคกรในการประเมินการจัดการกระบวนการ การให
บริการ และกระบวนการอ่ืนที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อใหบรรลุ
พันธกิจขององคการ ทั้งนี้การสรางนวัตกรรมและการเรียนรู
ในองคกร ยังเปนการยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพของ

ระบบราชการไทย ใหมศีกัยภาพและขีดความสามารถเทียบเทา
ระดับสากลอีกดวย

 การจดักจิกรรม “ตนแบบการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา” 
ของ สศอ. เริ่มตั้งแตป พ.ศ.2556 เปนตนมา ซึ่งเร่ิมตั้งแต
การปรับปรุงในกิจกรรมงาย ๆ อาทิ การปรับเปล่ียนวิธีการสง
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จากที่ตองจัดพิมพแลว
สงทางไปรษณีย มาเปนการจัดทําเปนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(PDF file) แลวสงใหผูรับ ทาง Email ซึ่งทําใหผูรับบริการไดรับ
ขอมูลที่รวดเร็วยิ่งข้ึน และสามารถนําเอกสารไปใชอางอิงตอได
งายขึ้น หรือการจัดทํา Template ตนแบบงานที่สําคัญตาง ๆ  
เชน บันทึกหรือหนังสือท่ีเสนอเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี และ
เผยแพรผานส่ือภายในองคกร เชน Intranet, Social Network 
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรมากยิ่งข้ึน

 สําหรับในป พ.ศ. 2557 เริ่มมีกิจกรรมท่ีซับซอนขึ้น
อาทิ มีการนําระบบ Cloud Starage มาประยุกตใชในการปรับ
เปล่ียนรูปแบบการทํางาน ทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึง
ขอมูลไดจากทุกที่ และแกไขขอมูลไดทันทวงที หรือมีการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ มาทําใหการทํางานหรือติดตอ
ประสานงานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน เชน ใชโปรแกรม
Microsoft Outlook มาอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของฝายเลขานุการ และคณะกรรมการตรวจรับงาน การใช
โปรแกรม Line เพื่อสรางระบบการส่ือสารสองทาง ระหวาง
ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน การใชโปรแกรม Facebook เพ่ือ
สรางเครือขายการจัดประชุมสัมมนากับหนวยงาน กระทรวง
อุตสาหกรรมในตางจังหวัด เปนตน

   ตอมาในป พ.ศ. 2558 เนื่องจากรัฐบาลในสมัยนั้นให
ความสําคัญกับการสื่อสารที่ตรงประเด็น และเขาใจงาย ดังนั้น

แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาองคกร
กรณีตัวอยาง

OIE Improvement Idol Award
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กิจกรรมหน่ึงที่เกิดขึ้น คือ การประยุกตใช Infographic
ในการเขียนบทความท่ีรายงานตอสาธารณะ เพื่อใหบทความ
มีความนาสนใจมากข้ึน หรือการใชโปรแกรม Dropbox
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศในการทํางาน
ระหวางกันมากขึ้น

 สวนในชวงป พ.ศ. 2559 เนื่องจากสํานักงานฯ ใหความ
สาํคญักับความชดัเจนของการจดัทาํกระบวนการทาํงานภายใน
สวนราชการ จึงรณรงคใหเจาหนาที่ สศอ. ดําเนินจัดทําหรือ
ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติ
งาน และเพ่ือใหมคีวามโปรงใส ตรวจสอบได ตลอดจนเกิดความ
ชัดเจนในการสื่อสารของกระบวนการทํางานระหวางกัน

    ซึ่งความสําคัญของโครงการ PMQA ในดานการจัด
กิจกรรมประกวดตนแบบการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาองคกร 
(OIE Improvement Idol Award) จะประสบความสําเร็จได 
ตองมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบกระบวนการทํางานใหเปน

รวมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมประกวดตนแบบการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Improvement Idol Award) ผลงานแตละปที่ผาน ๆ มา

งานที่สนุก นาตื่นเตน ทาทาย แปลกใหม สงเสริมบุคลากรใน
หนวยงาน ใหมคีวามต่ืนตวัมากขึน้มคีวามสุขกบัการทาํงานอยาง
แทจริง มีการพัฒนารูปแบบการทํางานท่ีดีขึ้น มีกระบวนการ
ทํางานท่ีชัดเจน ลดข้ันตอน ลดระยะเวลา ลดความผิดพลาด 
ไดรับคําชมเชยเพ่ิมข้ึน ขอรองเรียนลดลง ลดตนทุนคาใชจาย
ในองคกร การมีสวนรวมจากเจาหนาท่ีในองคกรเปนอยางดี 
อยางเชนทุกป และกอใหเกิดการปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
รปูแบบกระบวนการทาํงานอยางตอเนือ่งในทกุ ๆ  ป เพือ่พฒันา
องคกรใหสามารถยกระดับไปสูองคกร ที่มีการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ และมุ งสู ความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล
ซึ่งผูเขียนเช่ือวานาจะเปนประโยชนกับทานผูอานในการที่จะ
นําไปประยุกตใชทําความเขาใจ เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุง
เพื่อการพัฒนาองคกรของทานไดตอไป

จัดทําโดย
อุรัสยา ชวยนิมิตร

นักจัดการงานท่ัวไป 
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นายวรีศกัดิ ์ศภุประเสรฐิ รองผูอาํนวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลง
ขาวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 
2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ หองประชุม 202 สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม “ปนนํ้าใจ สรางรอยยิ้ม” ณ สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม 
จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหวางวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2560

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและรวมเสวนา
ในหัวขอ “อุตสาหกรรมบริการ : กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอีสทิน 
แกรนดสาทร โดยเปนการดําเนินงานภายใต โครงการศึกษากลยุทธการสรางความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
บริการของไทย ภายใตสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ระยะท่ี 2

นายวีรศกัดิ ์ศภุประเสริฐ รองผูอาํนวยการสํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เปนประธานกลาวเปดการจัดการสัมมนาเผยแพรผลการ
ศกึษาในหัวขอ “โครงการเตรียมความพรอมภาคอุตสาหกรรมไทยเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงในภูมภิาคดวยเศรษฐกิจดจิติอล ระยะท่ี 2”
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ หองชฎาแกรนดบอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา หวยขวาง กรุงเทพฯ

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมเปนวิทยากรหัวขอการสัมมนา “ใชพลาสติกถูกวิธี
ชีวีปลอดภัย” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เค พารค จังหวัดสุราษฎรธานี
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75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0 2202 4274,  0 2202 4284  โทรสาร 0 2644 7023
www.oie.go.th

สนใจรายละเอียดขอมูลการสัมมนา สามารถเขาไปดูไดที่
เว็บไซต สศอ. : www.oie.go.th

หรือ Application การจัดงานที่ “OIE FORUM 2017”


