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รายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรม

หลักสูตร พัฒนาผู้น ารุ่นใหม ่(MRTA Young Leadership Development)

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด

1
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลและก าหนดการโครงการ 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ (MRTA Young Leadership Development)  
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทของตนเองและพัฒนาคุณค่าในตนเอง โดยดึง
ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาใช้น าไปสู่การยกระดับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องของลูกค้าและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การคิดนอกกรอบ การสร้างนวัตกรรม ตลอด
ทั้งการบริหารความขัดแย้งภายในทีมงาน 
- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์จากผู้น าองค์กรภาคเอกชนที่ประสบ
ความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
- เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์กับให้ผู้น ารุ่นใหม่ เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ มุมมอง และแนวคิดจากการศึกษาดู
งาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานระดับ 4 – 5 ที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 26 คน 
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. พนักงานระดับ 4 – 5 (นับถึงวันรับสมัคร) 
2. มีภาวะผู้น า ความประพฤติดีปฏิบัติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณของการเป็นพนักงาน รฟม. 

 
*** พนักงานจะต้องสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม เนี่องจากเมื่อได้รับคัดเลือก พนักงานจะต้องได้รับการ
พัฒนาที่หลากหลายและได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย ซึ่งจะต้องใช้ความร่วมมือและทุ่มเทของพนักงานเป็น
ส าคัญ 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) 
 

 การประเมินคัดเลือกพิจารณาตามเกณฑ์ ดังน้ี 

ประเด็นพิจารณา คะแนน น้ าหนัก 

1. การทดสอบภาษาอังกฤษ 100 ร้อยละ 60 

2. การประเมินศักยภาพด้านภาวะผู้น า (Leadership Assessment) 100 ร้อยละ 20 

3. การประเมินสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 100 ร้อยละ 20 

** การประเมินในข้อ 2 – 3 โดยผู้บังคับบัญชาโดยตรง ตามแบบฟอร์มที่ ฝบท. (เดิม) ก าหนด  
(แบบฟอร์มดูได้ที่ภาคผนวก) 

 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. การทดสอบภาษาอังกฤษ  
2. การประเมินศักยภาพด้านภาวะผู้น า (Leadership Assessment) (100 คะแนน) โดยใช้

คะแนนเฉลี่ยระหว่างผู้สมัครประเมินตนเอง และการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
3. การประเมินสมรรถนะหลักขององค์กร ( Core Competency) (100 คะแนน) โดยใช้คะแนน

เฉลี่ยระหว่างผู้สมัครประเมินตนเอง และการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรง จากสมรรถนะ
หลักองค์กร จ านวน 5 ตัว ได้แก่ 1) คุณธรรม 2) การท างานเป็นทีม 3) การท างานที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้วยมาตรฐาน 4) การท างานที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 5) การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

 
** พนักงานที่มีผลการประเมินจากทั้ง 3 ส่วน เรียงตามล าดับคะแนนสูงสุด จ านวน 25 คน จะได้รับคัดเลือก
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาในหลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้น า” (MRTA Young Leadership) ต่อไป 
 
 
รูปแบบการฝึกอบรม 
แบ่งรูปแบบการฝึกอบรม ดังนี้ 
1. ภาควิชาการ ประกอบด้วยภาคทฤษฎี กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ 
2. ภาคศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
3. ภาคการน าเสนอรายงานการศึกษาดูงาน  
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วันและสถานที่จัดอบรม 
- ภาควิชาการ   
ก าหนดบรรยายทุกวันพุธที่ 5, 12, 26 มีนาคม วันที่ 2 และ 9 เมษายน 2557 
สถานที่จัดฝึกอบรม ห้องประชุม 2 รฟม. 
 
- ภาคศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2557 
 
- ภาคการน าเสนอรายงานการศึกษาดูงาน และพิธีปิดการฝึกอบรม 
วันที่ 23 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 รฟม. 
 
ผู้ด าเนินการ 
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
ผู้จัดท าสรุปรายงานการฝึกอบรม 
นายรัชกร  ธรรมคารวตา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 พบ.กพร.ฝทบ. 
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ก าหนดการฝึกอบรม ภาควิชาการ 
 

วันที่ / เวลา หัวข้อ วิทยากร 

วันพุธที่ 5 มี.ค. 57 
08.00–08.30 น. 
 
08.30–09.00 น. 
 

  
ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
 
พิธีเปิดและแนะน าโครงการ 
 

คณาจารย์ประจ าโครงการ : 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 
รศ.ดร.พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ ์
รศ.จินตนา  บุญบงการ 
รศ.บุญเสริม  วิมุกตะนันทน ์
รศ.ศศนันท์วิวัฒนชาต 

09.00–12.00 น. “การคิดนอกกรอบ และการสร้าง
นวัตกรรม” 

ดร.พันธ์ณภัทร์  เศวตภาณุวงศ ์
 

13.00-16.00 น. “จับเทรนด์ใหม่ใส่อนาคต และฝึก
ปฏิบัติ” 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 
และทีมงาน 

วันพุธที่ 12 มี.ค. 57 
09.00 – 12.00 น. 
 
13.00 – 16.00 น. 

 
“คุณธรรมกับภาวะผู้น า” 
 
“จับเทรนด์ใหม่ใส่อนาคตผู้น า 
MRTA” 

 
รศ.ดร.พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ ์
 
คุณภัทร  ยงวณิชย์ 

วันพุธที่ 26 มี.ค. 57 
09.00 – 12.00 น. 
 
 
13.00 – 16.00 น. 

 
“กลยุทธ์การคิดและการตัดสินใจ 
และฝึกปฏิบัติ” 
 
“เทคนิคการสื่อสารและการน าเสนอ” 

 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 
 
 
รศ.จินตนา  บุญบงการ 

วันพุธที่ 2 เม.ย. 57 
09.00 – 12.00 น. 
 
13.00 – 16.00 น. 

 
“การสร้างแรงจูงใจ และบริหารความ
ขัดแย้ง” 
“EQ กับภาวะผู้น ารุ่นใหม่” 

 
คุณแสงอุษา  โลจนานนท์ 
 
คุณแสงอุษา  โลจนานนท์ 

วันพุธที่ 9 เม.ย. 57 
 
09.00 – 12.00 น. 
 
 
 
13.00 – 14.00 น. 

 
 
“การขับเคลื่อนนโยบายด้านโล 
จิสติกส์ของประเทศไทย” 
 
Post Test  

 
 
รศ.ดร.สมพงษ ์ ศิริโสภณศิลป ์
ผู้อ านวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ 
 
 
คณาจารย์ประจ าโครงการ 
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หลักเกณฑ์การผ่านฝึกอบรม 
ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีระยะเวลาการเข้าอบรมภาควิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 หากติด
ภารกิจเร่งด่วนส าคัญไม่สามารถเข้าอบรมได้ตามที่ก าหนด ต้องมีบันทึกชี้แจงผ่าน บังคับบัญชามายัง ฝทบ. 
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ส่วนที่ 2 สรุปการประเมินผลการฝึกอบรม 
2.1 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) ภาควิชาการ  
ทีมงานด าเนินการได้ท าการสรุปประเมินผล ความพึงพอใจต่อวิทยากรด้านต่างๆ ในภาพรวม หลังการฝึก
บรมภาควิชาการ หลักสูตร พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ (MRTA Young Leadership Development)  
 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 

ระดับคะแนน    ความหมาย 
 1.00 – 1.50    น้อยที่สุด  
 1. 51 – 2.50    น้อย 
 2. 51 – 3.50    ปานกลาง  
 3. 51 – 4.50    มาก 
 4. 51 – 5.00    มากที่สุด 
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การประเมินผลวิทยากร 
ความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากรด้านต่างๆ ในภาพรวม (วิทยากรจ านวน 7 ท่าน) 
 การเตรียมตัวเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด บุคลิกภาพเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด เนื้อหาที่

น าเสนอมีความสอดคล้องกับหัวเรื่องที่บรรยาย อยู่ในระดับ มากที่สุด การน าเสนอและการถ่ายทอด
เป็นที่น่าสนใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด การใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับ มากที่สุด กระตุ้นให้
ผู้ฟังได้ใช้ความคิด อยู่ในระดับ มากที่สุด การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับ มากที่สุด 
การใช้เอกสารและสื่อในการบรรยายเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด การตอบค าถามชัดเจน อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด การใช้เวลาเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด 

 
 

    
 

** ค าอธิบาย 
1. การเตรียมตัวเหมาะสม 
2. บุคลิกภาพเหมาะสม 
3. เนื้อหาท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับหัวเรื่อง

บรรยาย 
4. การน าเสนอและการถ่ายทอดเป็นท่ีน่าสนใจ 
5. การใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย 

6. กระตุ้นให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิด 
7. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
8. การใช้เอกสารและสื่อในการบรรยายเหมาะสม 
9. การตอบค าถามชัดเจน 
10. การใช้เวลาเหมาะสม 
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 ความพึงพอใจต่อวิทยากร (วิทยากรจ านวน 7 ท่าน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** รายชื่อวิทยากร 

1. คุณภัทร  ยงวณิชย์  หัวข้อวิชา จับเทรนด์ใหม่ใส่อนาคตผู้น า  MRTA  
2. ดร.พันธ์ณภัทร  เศวตภาณุวงศ์  หัวข้อวิชา การคิดนอกกรอบและการสร้างนวัตกรรม 
3. รศ.ดร.พักตร์ผจง  วัฒนสิทธ์ุ  หัวข้อวิชา คุณธรรมกับภาวะผู้น า 
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย  หัววิชา กลยุทธ์การคิดและการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติ 
5. รศ.จินตนา  บุญบงการ  หัวข้อวิชา เทคนิคการสื่อสารและการน าเสนอ 
6. คุณแสงอุษา  โลจนานนท์  หัวข้อวิชา การสร้างแรงจูงใจและบริหารความขัดแย้ง และ หัวข้อวิชา EQ กับภาวะผู้น ารุ่นใหม ่
7. รศ.ดร.สมพงษ์  ศิริโสภณศิลป์  หัวข้อวิชา การขับเคลื่อนนโยบายด้านโลจิสติกส์ 

  

 

4.56
4.49 4.46

4.61 4.62

4.4

4.52

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

1 2 3 4 5 6 7

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ

รายชื่อวิทยากรบรรยายด้านล่าง **



 รายงานหลักสูตร พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ (MRTA Young Leadership Development) ปี 2557 

 

10 
 

2.2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) ภาคการศึกษาดูงาน 
ทีมงานด าเนินการได้ท าการสรุปประเมินผลความพึงพอใจหลัง การศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้) จากแบบประเมินผลฯ ที่ได้จากผู้เข้าร่วมเดินทางศึกษาดูงาน จ านวน 26 ชุด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** ความพึงพอใจด้านต่างๆ อธิบายดังนี้

1. ได้รับประสบการณ์จากการเดินทางไปเกาหลีใต ้เพื่อขยายวิสัยทัศน์ และมุมมองให้กว้างไกล  
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาและช่วงเวลาที่จัด  
3. การประสานงานและการบริการในการเดินทาง (ผู้น าทัวร์ และการบริการอ่ืนๆ) 
4. การให้ทดลองขึ้นรถไฟฟ้าด้วยตนเอง  
5. อาหารระหว่างการเดินทาง 
6. โรงแรม Jewelry Hotel (คืนที่ 1) 
7. โรงแรม Golden Seoul Hotel (คืนที่ 2 - 3) 
8. พาหนะในการเดินทาง 
9. การน าความรู้ที่ได้จากการดูงานไปถ่ายทอด หรือแนะน ากับบุคคลอ่ืนได้ 
10. การน าความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการดูงานไปปรับใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้ 
11. ประโยชน์ในการดูงานครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงไร 
12. ความพึงพอใจต่อผู้ประสานงาน ฝบท. 
13. สรุปภาพรวมการศึกษาดูงาน 

  

 

4.31
3.88

4.46

3.62
3.96 3.80

4.50 4.62

4.00 4.00
4.42 4.54 4.35

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ

ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน

ความพึงพอใจด้านต่างๆ ค าอธิบายด้านล่าง** 
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สรุปการประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบติดตามความพึงพอใจหลังการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
 

 ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน 
- ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน เพ่ือขยายวิสัยทัศน์และมุมมองให้กว้างไกล อยู่ในระดับ มาก  
- ความเหมาะสมของระยะเวลาและช่วงเวลาที่จัด อยู่ในระดับ มาก  
- การประสานงานและการบริการในการศึกษาดูงาน (ผู้น าทัวร์และการบริการอื่นๆ) อยู่ในระดับ มาก 
- การให้ทดลองขึ้นรถไฟฟ้าด้วยตนเอง อยู่ในระดับ มาก อาหารระหว่างการเดินทาง อยู่ในระดับ 

มาก  
- โรงแรม Jewelry Hotel (คืนที่ 1) อยู่ในระดับ มาก  
- โรงแรม Golden Seoul Hotel (คืนที่ 2 – 3) อยู่ในระดับ มาก  
- พาหนะในการเดินทาง อยู่ในระดับ มากที่สุด  
- การน าความรู้ที่ได้จากการดูงานไปถ่ายทอด หรือแนะน ากับบุคคลอื่นได้ อยู่ในระดับ มาก  
- การน าความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดูงานไปปรับใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้  อยู่ใน

ระดับ มาก  
- ประโยชน์ในการดูงานครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงไร อยู่ในระดับ มาก  
- ความพึงพอใจต่อผู้ประสานงาน ฝทบ. อยู่ในระดับ มากที่สุด  
- สรุปภาพรวมการศึกษาดูงาน อยู่ในระดับ มาก 

 
 สิ่งที่ท่านประทับใจต่อการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งน้ี 

- ไปดูงานในสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น Digital Pavilian, คลองชองเกชอน (จ านวน 1 คน) 

- ได้ดูงานในมุมมองที่หลากหลาย ได้ประโยชน์กับทั้งตนเองและหน้าที่การท างานที่ รฟม. (จ านวน 6 คน) 
- การประสานงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ รฟม. (จ านวน 3 คน) 
- การได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าด้วยตนเอง (จ านวน 3 คน) 
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกาหลี (จ านวน 1 คน) 

- ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เปิดมุมมอง (จ านวน 2 คน) 
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สรุปการประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบติดตามความพึงพอใจหลังการศึกษาดูงาน (ต่อ) 

 
 สิ่งที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุงในการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้  

- เพิ่มสถานที่ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ รฟม. หรือหน่วยงานภาครัฐ ด้านอื่นๆ 
(จ านวน 7 คน) 
- ระยะเวลาในการดูงานแต่ละที่น้อยเกินไป (จ านวน 3 คน) 
- มีโปรแกรมที่บังคับไปชมศูนย์ฯ ต่างๆ ของเกาหลีมากเกินไป (จ านวน 1 คน) 
- ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสวิถีชีวิตและสังคม โดยปราศจากผู้น าทัวร์ เช่น การซื้ออาหาร
ด้วยตนเอง (จ านวน 1 คน) 
- สายการบินที่นั่งแคบมาก (จ านวน 1 คน) 

 
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- ควรมีการวางแผนที่รัดกุมกว่านี้ เนื่องจากตารางเวลาไม่เป็นไปตามที่ก าหนด และโปรแกรมแน่น
เกินไป (จ านวน 2 คน) 

- อยากได้ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นไกด์โดยตรง (จ านวน 1 คน) 
- อยากให้มีโครงการแบบนี้ทุกปี เพื่อสร้างเสริมวิสัยทัศน์และประสบการณ์แก่พนักงาน (จ านวน 6คน) 
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning)  
สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม 
ทีมงานด าเนินการได้ท าการประเมินผลการเรียนรู้ ( Learning) หลังจบการฝึกอบรม  โดยแบบทดสอบหลัง
การฝึกอบรม จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจ านวน 26 คน ดังนี้ 
 

 ผลการประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม  ผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้ โดย
ภาพรวมค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ  34.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม  45 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 
77.20 
 

 
 



คะแนน

เต็ม 60

1 นายสาโรจน์ จงกิตินนัทกุล พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝบก.2 56 93.3

2 น.ส.กัญญณพ ดวงส้ม พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝพค. 56 93.3

3 น.ส.วีริยา สงวนวงษ์ เลขานกุาร ผวก. 55.5 92.5

4 น.ส.นาริสา เจนเกียรติฟู พนกังานวิเคราะหง์บประมาณ ฝชง. 55.5 92.5

5 น.ส.วิภาดา ทองคง พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝบก.1 54.5 90.8

6 น.ส.ชวนพิศ ทองดี พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝบก.1 54.5 90.8

7 น.ส.อภฐิา วิริยะพงษ์ นติิกร ฝกท. 54 90.0

8 น.ส.อัญชลิกา เซ่งขุนทอง วิศวกร ฝบก.1 54 90.0

9 นายธนภณ จันทร์พินจิรัตน์ พนกังานบญัชี ฝชง. 52.5 87.5

10 น.ส.ณิชา ชูสังข์ พนกังานการเงิน ฝชง. 52 86.7

11 น.ส.ศิวลี เกตุคง พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝบก.2 51 85.0

12 น.ส.เบญจวรรณ นริมิตวสุ พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 48.5 80.8

13 น.ส.อัจฉรา พงษ์ฤกษ์ พนกังานทรัพยากรบคุคล ฝทบ. 46 76.7

14 นายคณากร เอกธาดานนท์ นติิกร ฝกม. 45.5 75.8

15 นายอภนินัท์ ต้ังเสริมวงศ์ วิศวกร ฝบก. 45.5 75.8

16 นายสุเทพ แร่อ่อน วิศวกร ฝรฟ. 44.5 74.2

17 น.ส.ฐิตาพร ลีละวัฒนพันธ์ เศรษฐกร ฝพพ. 44.5 74.2

18 น.ส.อติลักษณ์ วีสเพ็ญ พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝพค. 44 73.3

19 น.ส.ปณุยาพร ภริมจิตรผ่อง พนกังานการเงิน ฝชง. 43.5 72.5

20 น.ส.มนญัญา เหลืองตรีโรจน์ เลขานกุาร ผวก. 42.5 70.8

21 น.ส.อรรัมภา โตเร็ว พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 42.5 70.8

22 น.ส.นพวรรณ ต้ังศุภนมิิตรชัย พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝบก.1 42.5 70.8

23 น.ส.พิมพ์กมล เหล็กกล้า พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝบก.2 42 70.0

24 น.ส.วิสุตา ชลายนเดชะ พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝบก.1 42 70.0

25 น.ส.นจัจารี ทองมี พนกังานบริหารงานทั่วไป ฝบก.1 42 70.0

26 นายณัฐพงศ์ ตานพิพัฒน์ พนกังานบริหารพัสดุ ฝบท. 41 68.3

48.2 80.3

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

การประเมนิผลการเรียนรู้ โดยแบบทดสอบ Post - test

หลักสูตร พัฒนาผู้น ารุ่นใหม ่(MRTA Young Leadership Development)

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด
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ส่วนที่ 4 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 
4.1 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ภาควิชาการ  
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ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ภาควิชาการ (ต่อ) 
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4.2 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
 

 
ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 
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ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี(ต่อ) 
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ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

   
 

 

            
ตู้ขายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ และ ตู้แลกธนบัตร 
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สรุปเนื้อหาสาระ ภาควิชาการ 
หัวข้อวิชา จับเทรนด์ใหม่ใส่อนาคตผู้น า MRTA อาจารย์ภัทร  ยงวณิชย์ 
สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ   
 ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ IT นั้น เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะ
เป็นการด าเนินการโดยภาครัฐหรือเอกชน  ซึ่งล้วนแต่จะต้องท าการศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกล่าว  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือก าไรสูงสุดในส่วนของ
หน่วยงานเอกชน และเพื่อประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนส าหรับหน่วยงานของรัฐในส่วนของการตลาดใน
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ามามีส่วนในการก าหนดช่องทางทางการตลาดมากยิ่งขึ้น 
ที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งเดียวกัน  ความเป็นจริง
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมเท่านั้น ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงมักจะให้ความส าคัญ
ไม่เพียงแต่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เท่านั้น  ยังจะต้องน าเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีส่วนช่วยใน
การขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าและช่วยให้องค์กรมีความสามารถในแข่งขันที่เหนือกว่าองค์กรอื่นๆ อีกด้วย 
 
กรณีศึกษา นวัตกรรมในสมัยอดีต 

“บริษัท Kodak ผู้ผลิตม้วนฟิล์มรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก  เมื่อประมาณ  50 ปีที่ผ่านมา  
โดยเฉพาะในช่วงปีค .ศ.1975 บริษัท Kodak มียอดขายม้วนฟิล์มสูงมาก  ทุกคนในโลกไม่มีใครไม่รู้จักฟิล์ม
ยี่ห้อ Kodak นอกจาก Kodak จะท าธุรกิจจ าหน่ายม้วนฟิล์มแล้ว Kodak ยังเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วย
เสริมในการท าธุรกิจให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น การจัดตั้งร้านรับอัดรูปภายใต้แบรนด์Kodak ซึ่งภายในร้านยังใช้
วัสดุ-อุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ Kodak ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดภาพ  น้ ายาล้างภาพ  อีกทั้งยังเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพอื่นๆภายใต้แบรนด์ Kodak อีกด้วย ซึ่งถือว่าสมัยนั้นเป็นสิ่งที่
ทันสมัยมากที่บริษัท  Kodakสามารถน านวัตกรรมสมัยใหม่มาให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร  ซึ่งเริ่มตั้งแต่
จ าหน่ายกล้องถ่ายรูปฟิล์มส าหรับถ่ายรูป และรับอัดรูปทั้งหมดภายในร้านเดียว  นับว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับ
ลูกค้าอย่างมากในสมัยนั้น” 
 
กรณีศึกษา นวัตกรรมในสมัยอดีตสู่การปรับตัวสู่อนาคต 

“ในช่วงปี1985-1990 ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้น  คือ Digital Camera หรือที่เรารู้จักกัน
ทั่วไป คือ กล้องดิจิตอลนั่นเอง  ซึ่งการก าเนิดขึ้นของกล้องดิจิตอลนั้น  ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจการ
จ าหน่ายกล้องถ่ายรูปชนิดใช้ฟิล์ม และการจ าหน่ายม้วนฟิล์มของ Kodakซึ่ง Kodak เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้
พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง  โดยน าเอา“นวัตกรรม” ใหม่นี้ เข้ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ  ซึ่ง
ทาง Kodak ได้คิดค้นและพัฒนากล้องดิจิตอลรูปแบบใหม่  ที่ไม่ต้องใช้ม้วนฟิล์มในการถ่ายภาพ  เพื่อเข้า
แข่งขันในตลาดกล้องถ่ายรูปดิจิตอลที่มีคู่แข่งจ านวนมาก  ซึ่งต่างจากเดิมที่  Kodak เป็นผู้ครองตลาดราย
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ใหญ่รายหนึ่งในตลาดกล้องและฟิล์มถ่ายรูปและได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ  Kodak คือ กล้อง
ดิจิตอล รุ่น Kodak EasyShare ขึ้นในประมาณปี2002 ซึ่งท าให้ยอดขายม้วนฟิล์มรวมถึงกล้องถ่ายรูปแบบ
ใช้ฟิล์มลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2002-2005 และในที่สุด Kodak ก็ได้หยุดการผลิตม้วนฟิล์มลงเมื่อ
ประมาณปี2010 หลังจากที่ได้ผลิตมาเกือบ  75 ปีและยังเคยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้จ านวนมหาศาล
ให้กับ Kodak เมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว ถือว่าเป็นการปิดฉากกล้องถ่ายรูปแบบม้วนฟิล์มที่เคยรุ่งเรืองในอดีต
มากว่า 100 ป”ี 
 
กรณีศึกษา Cloud Computing ทางเลือกใหม่ของระบบ Server 

“Cloud Computing คือ วิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้  โดยผู้ใช้สามารถระบุ
ความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ  Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรร
ทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้  ทั้งนี้ระบบสามารถเพ่ิมและลดจ านวนของทรัพยากร  
รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา  โดยที่ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลจาก
ระบบเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานก็สามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ทันทีหรือ
ง่ายๆก็คือ ผู้ใช้บริการระบบ Cloud Computing ไม่จ าเป็นต้องมีServer หรือผู้ดูแล (ซึ่งหมายถึง องค์กรไม่
จ าเป็นต้องมีห้องส าหรับเครื่อง Server ขนาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอีกต่อไป โดยข้อมูลต่างๆจะถูก
แขวนและเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ต) องค์กรท าแต่เพียงแค่จ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ  Cloud Computing 
เท่านั้น” 
 
กรณีศึกษา Café Amazon ร้านกาแฟท่ีเป็นมากกว่าร้านกาแฟ 

“กลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวปิโตรเลียมในประเทศไทยรายใหญ่ที่สุด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปตท.สผ.ที่สร้างก าไรให้กลุ่มบริษัท  ปตท. จ ากัด (มหาชน) ปีละหลายล้านบาท  ซึ่งถือว่า 
ปตท.สผ. เป็นธุรกิจที่เรียกว่า “Upstream”(ธุรกิจที่ท าก าไรสูงในระดับต้น ) ของกลุ่มบริษัท  ปตท. เลยก็ว่า
ได้ซึ่ง ปตท.สผ.เป็นธุรกิจที่เน้นการขุดเจาะน้ ามันเป็นธุรกิจหลักในขณะที่ธุรกิจสถานีบริการ (ปั๊ม) น้ ามันของ
กลุ่มบริษัท ปตท. กลับกลายเป็นธุรกิจที่ท าก าไรให้กับกลุ่มบริษัท  ปตท. ในอัตราที่ต่ า  หรือที่เรียกว่า  
“Downstream” หลายคนจึงสงสัยว่าแล้ว  ปตท. จะเปิดปั๊มน้ ามันเองไปท าไมในเมื่อประสบภาวะก าไรต่ า  
ค าตอบก็คือ กลุ่มบริษัท ปตท.ยังคงต้องการให้มีปั๊มน้ ามันเพื่อเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือ 
ปตท. ไม่ว่าจะเป็นน้ ามัน  หรือแก๊สโซฮอล์  ท่ี ปตท. ผลิตขึ้นนั่นเองแล้ว  ปตท.จะแก้ไขสถานการณ์ผลก าไร
ของปั๊มน้ ามันที่ต่ าได้อย่างไร  ค าตอบก็คือ ปตท.ได้ใช้กลยุทธ์  “Business Intelligence” เพื่อวิเคราะห์ว่า  
ธุรกิจปั๊มน้ ามันที่ขายเพียงผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเลียมของ  ปตท. เองเพียงอย่างเดียว  ยังไม่สามารถสร้างก าไร
ในอัตราที่น่าพอใจได้ กลุ่มบริษัทปตท.จึงได้พัฒนาธุรกิจใหม่จากที่สังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคและลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการปั๊มน้ ามันของปตท .แล้วพบว่า  ลูกค้าไม่ได้เพียงเข้ามาเติมน้ ามันเพียงอย่างเดียว  แต่ยังมีการ
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จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าต่างๆ  อีกด้วย ดังนั้น ธุรกิจใหม่ที่  ปตท.ตั้งใจที่จะด าเนินการเคียงคู่ไปกับธุรกิจ
ปั๊มน้ ามันซึ่งก็คือธุรกิจร้านกาแฟ  หรือที่หลายๆคนคงคุ้นตาคือ  ร้านกาแฟ Café Amazon นั่นเองCafé 
Amazon เป็นธุรกิจใหม่ที่ก าลังเติบโตไปอย่างรวดเร็ว โดยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัท ปตท.เป็นอย่างมาก  
ซึ่งนับว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ “Business Intelligence” ที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากของ ปตท.” 
 
กรณีศึกษา มองคู่แข่งอย่างฉลาดแบบโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

“ตัวอย่างการมองคู่แข่งขันอย่างฉลาดและถูกต้องแบบโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  คือโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์เห็นว่าคู่แข่งขันรายใหญ่และส าคัญที่สุดไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนด้วยกันอย่างโรงพยาบาล
กรุงเทพหรือโรงพยาบาลอื่นๆ  หากแต่เป็นผู้ที่มีสุขภาพที่แข็งแรงต่างหากที่เป็นกลุ่มคู่แข่งที่ส าคัญ  นั่นก็คือ 
ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะท ากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร แต่ถ้าคนไม่ป่วย โรงพยาบาลก็ไม่สามารถมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้นได้ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนต่างๆจึงคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ที่เน้นท าการตลาดกับกลุ่มคนที่มี
สุขภาพแข็งแรง  จึงท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด  คือ แพ็กเกจตรวจสุขภาพในรูปแบบต่างๆขึ้น  ทั้งนี้
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่รักสุขภาพให้ได้ตรวจร่างกายเพื่อป้องกันตนเองจากอาการเจ็บป่วย ส่วน
โรงพยาบาลก็ได้รายได้จากผลิตภัณฑ์แพ็กเกจต่างๆ ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
การน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร รฟม. 

แม้ รฟม. จะไม่ได้เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าโดยตรงเหมือนกับผู้รับสัมปทาน แต่ รฟม. เป็นหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการด าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ  เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน  เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ  จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กรทั้งในด้านการบริหาร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร  รวมถึงความสามารถในการ
ก ากับผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ การเรียนรู้และเท่าทันความเป็นไปของกระแสของโลกเป็น
สิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์กรพัฒนาก้าวเดินไปข้างหน้า  นอกจากนี้การเปรียบเทียบการด าเนินการกับ
หน่วยงานคู่แข่งย่อมท าให้องค์กรทราบถึงทิศทางและแนวทางในการด าเนินการขององค์กรเพื่อให้สามารถ
ด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การพัฒนาองค์กรจึงต้องอาศัยนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับองค์กร โดยอาศัยปัจจัยหลายส่วน
โดยค านึงถึงทั้งปัจจัยภายใน  (Inside-out) เช่น การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรรวมถึง
ปัจจัยภายนอก (Outside-in) เช่น การตระหนักถึงความเป็นไปของกระแสสังคม  คู่แข่งและเทคโนโลยีด้วย
ปัจจัยเหล่านี้ย่อมสามารถท าให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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หัวข้อวิชา คุณธรรมกับภาวะผู้น า  รศ.ดร.พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์ 
สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ   

หน่วยงานของรัฐต่างๆ  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติราชการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยจะต้องเริ่มจากการศึกษาและท าความเข้าใจ ตลอดจนสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองด้านจริยธรรม  และคุณธรรมอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในต าแหน่งของผู้น า  ไม่ว่าจะเป็นผู้น าองค์กรหรือส่วนงานก็ล้วนแต่จะต้อง
น าเอาหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของตนทั้งสิ้น  คุณสมบัติของผู้น าที่มีคุณธรรม
จะต้องรู้จักตนเอง  มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความเชื่อถือระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  และมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรมก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้น าได้รับความไว้วางใจ
และเป็นผู้น าที่น่านับถือเป็นที่ยอมรับในสังคม  ผู้น าที่ดีต้องรู้จักเข้าใจลักษณะพื้นฐานของผู้ตาม  และมีวิธีที่
จะจัดการและปฏิบัติต่อผู้ตามแตกต่างกันไปตามลักษณะและความสามารถของผู้ตาม ผู้น าต้องรู้จักแยกแยะ
และยอมรับถึงความแตกต่างทั้งในความสามารถ ศักยภาพ และความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรของแต่ละคนที่มี
ไม่เหมือนกัน  จึงจะสามารถชักจูงหรือแนะน าให้ผู้ตามสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและบรรลุ
เป้าหมายในการท างานเพื่อความส าเร็จขององค์กรต่อไปได้ 
  
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  
1. Nine-NineStyle (9, 9 style) แบ่งลักษณะเด่นๆ ของผู้น าไว้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลัก แบบมุ่ง
คนเป็นหลัก แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า แบบทางสายกลาง และแบบท างานเป็นทีม ได้แก่ 

1.1. แบบมุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) ผู้น าจะมุ่งเอาแต่งานเป็นหลัก  
(Production Oriented) สนใจคนน้อย เผด็จการ เป็นผู้วางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติ มักออกค าสั่งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม เน้นผลผลิต ไม่สนใจสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน ห่างเหินผู้ร่วมงาน 

1.2. แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) ผู้น าจะเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์และเน้น
ความพึงพอใจของผู้ตามในการท างาน  ไม่ค านึงถึงผลผลิตขององค์กร ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข น าไปสู่สภาพส่ิงแวดล้อมและงานที่น่าอยู่ จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างความ
กดดันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บริหารมีความเชื่อว่า บุคลากรมีความสุขในการท างาน 

1.3. แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า  (Impoverished) ผู้บริหารจะสนใจคนและสนใจงานน้อยมากใช้
ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้งานด าเนินไปตามที่มุ่งหมาย  และคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพขององค์การ  
ผู้บริหารมีอ านาจในตนเองต่ า  มีการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยเพราะขาดภาวะผู้น า  และมักจะ
มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าเป็นส่วนใหญ่ 
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1.4. แบบทางสายกลาง  (Middle of The Road Management) ผู้บริหารหวังผลงานเท่ากับ
ขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผนในการท างาน  โดยเน้นความพึง
พอใจ หลีกเลี่ยงการใช้ก าลังและอ านาจ  ยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผู้บริหาร  มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการในการท างาน หลีกเลี่ยงการท างานที่เสี่ยงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความ
ขัดแย้ง ผู้ร่วมงานคาดหวังว่าผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้กระท าลงไป 

1.5. แบบท างานเป็นทีม  (Team Management) ผู้บริหารให้ความสนใจทั้งเรื่องงานและขวัญ
ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา  เน้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรยากาศในการท างานสนุก  ผลส าเร็จของ
งานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก  สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ตาม เกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน  ผู้บริหารแบบนี้เชื่อว่า  ตนเป็น
เพียงผู้เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น  อ านาจการวินิจฉัยสั่งการและอ านาจการ
ปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา  มีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล  ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
 
2. Situational/ Contingency Leadership (ทฤษฎีโดย Hersey and Blanchand) ทฤษฎีนี้กล่าว
ว่าภาวะผู้น าอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  โดยองค์ประกอบของภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ตามทฤษฎีของเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด ประกอบด้วย 

1. ปริมาณการออกค าสั่งค าแนะน าต่างๆหรือพฤติกรรมด้านงาน 
2. ปริมาณการสนับสนุนทางอารมณ ์สังคม หรือพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ ์
3. ความพร้อมของผู้ตามหรือกลุ่มผู้ตาม 

แบ่งภาวะผู้น าออกเป็น 4 แบบ คือ 
2.1 ผู้น าแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้น าประเภทนี้จะให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดและดูแลลูกน้อง

อย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับที่ 1 คือ (S1) บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ า 
2.2 ผู้น าแบบขายความคิด (Selling) ผู้น าประเภทนี้จะคอยชี้แนะบ้างว่าผู้ตามขาดความสามารถ

ในการท างาน แต่ถ้าผู้ตามได้รับการสนับสนุนให้ท าพฤติกรรมนั้นโดยการให้รางวัลก็จะท าให้เกิดความเต็มใจ
ที่จะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นที่จะท างานมากขึ้น ผู้บริหารจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และ 
ต้องคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ จะท าให้ผู้ตามเข้าใจและตัดสินใจในการท างานได้ดี เหมาะ 
กับผู้ตามที่มีความพร้อมในการท างานอยู่ในระดับที่ 2 คือ (S2) บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ าถึงปาน 
กลาง 

2.3 ผู้น าแบบเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม  (Participation) ผู้น าประเภทนี้จะคอยอ านวย
ความสะดวกต่างๆในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่อสาร  2 ทางหรือรับฟังเรื่องราว  ปัญหาต่างๆ
จากผู้ตามคอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ 
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ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับ 3 (S3) คือความพร้อมของผู้ 
ตามอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน 

2.4 ผู้น าแบบมอบหมายงานให้ท า  (Delegation) ผู้บริหารเพียงให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
เล็กๆน้อยๆ  ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง  เพราะถือว่าผู้ตามที่มีความพร้อมในการท างานระดับสูง
สามารถท างานให้มีประสิทธิภาพได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับ 4 (S4) คือ ความพร้อมอยู่
ในระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจหรือมั่นใจในการรับผิดชอบการท างาน 

 
การน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร รฟม. 

การเป็นผู้บริหารหรือผู้น าในองค์กร  นอกจากจะต้องมีศักยภาพ  ความสามารถให้ผู้ตามสามารถยืด
ถือเป็นแบบอย่างและเป็นที่ปรึกษาได้แล้ว  ผู้น าที่ดียังต้องมีคุณธรรมยึดถือไว้เป็นหลักประจ าใจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ผู้ตามก็ต้องยึดมั่นในคุณธรรม เคารพซึ่งกันและกันและค านึงถึงความส าเร็จ
ของส่วนรวมเป็นหลัก รวมถึงความก้าวหน้ามากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ปัจจุบันการด าเนินการทางธุรกิจมิได้มุ่งเน้นแต่เพียงผลก าไร  แต่ยังค านึงถึงการตอบแทนสู่สังคม  
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม  เพื่อให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  องค์กรจึงต้องมีผู้น าที่มีทั้ง
ความสามารถและคุณธรรมจึงจะสามารถน าพาให้องค์กรด าเนินงานไปตามทิศทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
คุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัว  ครอบครัวจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละบุคคล การมีหลักคุณธรรมยึดถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิตย่อมท าให้บุคคล
นั้นสามารถด าเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทและไม่เป็นภาระให้แก่สังคมส่วนรวม 
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หัวข้อวิชา การคิดนอกกรอบ ดร.พันธ์ณภัทร์  เศวตภาณุวงศ ์
สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ   
 Think outside the Box การคิดนอกกรอบ คือ การคิดให้แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิม โดยจะต้อง
คิดในสถานการณ์ผิดปกติ ซึ่งมีได้ทั้งทางบวก Best Case และทางลบ Worst Case (ฉุกเฉิน) ซึ่งสถานการณ์
นั้นๆ อาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการด าเนินงาน  โดยจะต้องคิดถึงสิ่งต่างๆ อย่างเชื่อมโยง (9 Dots) 
เพื่อท าให้เห็นภาพรวม อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่อาจขวางกั้นความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่  

1. FEAR    ความกลัว 
2. RULES  กฎระเบียบ ซึ่งตีกรอบความคิดของเรา 
3. ASSUMPTION การยึดติดกับ สมมติฐานของตนเอง 
4. HABIT  ความคิดเดิมของตนเอง  
5. COMPLACENCY  การยึดติดความส าเร็จในอดีต เป็นอุปสรรคการสร้างสิ่งใหม่ๆ 
6. KNOWLEDGE    ความรู้เดิม ท าให้ไม่กล้าคิดแตกต่างจากฐานความรู้ที่มี 

 
ทั้งนี้ กระบวนการคิดนอกกรอบ ก็คือ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เริ่มจาก  Associating คือ  การเชื่อมโยง
ความคิด Questioning คือ การตั้งค าถามแบบไม่เจาะจง Observing คือ การสังเกต  Experimenting 
คือ  การทดลอง และ Networking คือ การมีทีมงาน  

 
Innovation การสร้างนวัตกรรม  คือ การคิดสิ่งใหม่ ที่ไม่เคยมีหรือเกิดขึ้นมาก่อน ต้องอาศัย ส่วนประกอบ 
ได้แก่ Creativity, Invention, Implementation, Diffusion ดังน้ัน การคิดนอกกรอบ หรือ ความคิด
สร้างสรรค์ คือ จุดเริ่มต้น ของการคิดค้นนวัตกรรม 
 
การน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร รฟม.  

การคิดนอกกรอบ เป็นจุดเริ่มต้นของทุกกระบวนการ หากองค์กรต้องการปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่างๆ จะต้องไม่ยึดติดรูปแบบการท างานเดิมๆ เนื่องจาก ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่จะสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะน าพาให้องค์กรเกิดการพัฒนา 
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หัวข้อวิชา กลยุทธ์การคิดและการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัต ิ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย 
สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ   

Situation Analysis 

  คือ การวิเคราะห์ความเหมาะสมหรือโอกาสในการที่จะด าเนินการทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการขององค์กรให้ประสบความส าเร็จด้วยการศึกษาหรือวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
กิจการเพื่อ ประเมินจุดแข็ง ซึ่งข้อได้เปรียบและจุดอ่อน ประกอบด้วย 

- PEST Analysis 
- Customer Analysis 
- Business Model Canvas 
- MC Kinney 7-S Framework 
- SWOT Analysis 

 
ข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับ 

การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังนั้น  ต้องอาศัยการศึกษาหรือวิเคราะห์
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาก่อนตัดสินใจ
ด าเนินการใดๆ Situation Analysis คือการวิเคราะห์ความเหมาะสมหรือโอกาสในการที่จะด าเนินการและ
บริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ รฟม. ได้เป็นอย่างดี  เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่
จะน ามาบริหาร รฟม. เพื่อ ผลักดันให้ “เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพและครบวงจรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  
 
การน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร รฟม.  

ในการอบรมหัวข้อ “กลยุทธ์การคิดและการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติ ” วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ ผู้เข้า
รับการอบรมน าความรู้เกี่ยวกับ SWOT Analysis มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แผนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ของแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1: การพัฒนาบริการส าหรับผู้สูงอายแุละผู้พิการ 

จุดเด่น (S) 
1. มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและ

ผู้สูงอายุ 
2. มีความปลอดภัย 

3. 3. การบริการของพนักงาน มีการดูแลผู้พิการและ
ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ 

4. 4. ให้ราคาพิเศษลด 50% ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

จุดด้อย (W) 
1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง 
2. โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และสิ่งอ านวย   

ความสะดวกยังไม่พร้อม 
3. 3. เงินงบประมาณท่ีมีจ ากัด 

 

โอกาส (O) 
1. 1. มีคนสูงอายุเพิ่มขึ้น เป็นสังคมผู้สูงอายุ 

2. ผู้พิการพยายามช่วยตนเองมากข้ึน 
3. 3. สังคมโลกให้ความส าคัญเรื่องผู้สูงอายุและ 
4. ผู้พิการ 

อุปสรรค (T) 
1. 1. ประเทศไทยให้เงินสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้พิการ

จ ากัด 
2. สถานการณ์ของประเทศไทยไม่ปลอดภัย

โดยเฉพาะการเดินขบวน ท าให้ผู้สูงอายุแล 
ผู้พิการไม่เดินทาง 

3. 3. ประชากรผู้สูงอายุและผู้พิการของประเทศไทยไม่
ต้องการการเดินทางท่ีไม่คุ้นชิน 

 

กลุ่มที่ 2: การพัฒนาระบบ Feeder 
จุดเด่น (S) 

1. รถไฟฟ้าเป็นโครงสร้างเครือข่าย 
2. รถไฟฟ้ารวดเร็วและตรงเวลา  

5. 3. มีสถานีบริเวณชุมชน หรือสถานที่ที่ส าคัญ 
 

จุดด้อย (W) 
1. อัตราค่าโดยสารค่อนข้างสูง 
2. การเข้าถึงสถานียากล าบาก 

6. 3. ขาดพันธมิตร 
7. 4. ระบบบริหารเป็นแบบ Bureaucracy หรือระบบ

ราชการ 
โอกาส (O) 

5. 1. ความเป็นชุมชนเมือง 
6. 2. การมีสถานีบางซื่อเป็นศูนย์กลาง 
7. 3. แนวโน้มการเติบโตจ านวนประชากร 
8. 4. มีพันธมิตรที่ให้บริการขนส่ง 
3. ส 

อุปสรรค (T) 
4. 1. การขนส่งประเภทอ่ืนๆ  
5. 2. ขาดระบบตั๋วร่วม 
6. 3. ระบบการจ าหน่ายตั๋วเป็นแบบรวมอยู่ในที่ที่เดียว 

ไม่กระจายตัว 
7. 4. เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งอาจจะท าให้มีวิธีการ

เดินทางที่ดีกว่ารถไฟฟ้า 
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กลุ่มที่ 3:  แนวทางการเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
จุดเด่น (S) 

1. เป็นองค์กรชั้นน าในการให้บริการรถไฟฟ้า 
2.  มีภาพลักษณ์ท่ีดูทันสมัย  
3.  สามารถควบคุมเวลาในการเดินทาง 

8. 4. มีมาตรฐานในการเดนิรถที่มีประสิทธิภาพ 

จุดด้อย (W) 
1. ต้องใช้งบประมาณสูง 
2. เส้นทางการเดินรถไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุม 
3. อัตราค่าโดยสารค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับขนส่ง

มวลชนอื่นๆ 
โอกาส (O) 

1.  รัฐบาลให้การสนับสนุนในการด าเนินการ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 

2.  ให้องค์กรเอกชนมาร่วมลงทุน 
3.  เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง 
4. การเดินทางโดยรถยนต์และรถประจ าทาง      

ก่อให้เกิดปัญหาจราจร 
5. มีการปลูกสร้างคอนโดมิเนียมตามแนวสาย

ทางรถไฟฟ้ามากขึ้น ท าให้อาจมีผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

6. วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนมาใช้บริการ
รถไฟฟ้ามากขึ้น 

อุปสรรค (T) 
1. การด าเนินงานขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล 
2. มีข้อจ ากัดของสัญญาสัมปทาน 
3. มีคู่แข่งทางการค้า เช่น BTS รถ Taxi และรถ       

ประจ าทาง เป็นต้น 

กลุ่มที ่4: Information Center 
จุดเด่น (S) 

1. ข้อมูลครบถ้วน (แนวสายทาง/ สถานที/่ เหตุการณ์) 
2. มีสถานที่พร้อมต่อการพัฒนาระบบ 
3. ใช้เงินงลงทุนไม่สูงมาก 
4. รฟม. เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ 

จุดด้อย (W) 
1. ข้อมูลยังไม่ถูกเชื่อมโยงกัน 
2. ข้อจ ากัดทางกฎหมาย 

9. 3. งบประมาณท่ีจ ากัด 
10. 4. นโยบายไม่ชัดเจน 

โอกาส (O) 
1. เพ่ิมจ านวนผู้โดยสารด้วยการอ านวยความสะดวก

ด้านข้อมูล 
2. พัฒนาธุรกิจจากสื่อโฆษณา 
3. น าเทคโนโลยีมายุกต์ใช้ได้หลากหลาย 
4. มีชุมชนตามแนวรถไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

อุปสรรค (T) 
8. 1. ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  
9. 2. ประชาชนยังนิยมใช้รถส่วนส่วนบุคคล 
10. 3. ความไม่แน่นอนของนโยบาย 
11. 4. ลูกค้ามีช่องทางการโฆษณาให้เลือกมากมาย 
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กลุ่มที่ 5: ระบบรักษาความปลอดภัย 
จุดเด่น (S) 

1. มีหน่วงานที่ดูแลเรื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะ 
2. การจัดการระบบความปลอดภัยในสถานีตาม

มาตรฐานสากล 
3. การออกแบบสถานีค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 

จุดด้อย (W) 
1. ความหละหลวมของผู้ปฏิบัติงาน 

11. 2.  ไม่สามารถติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยได้ทุกจุด 
12. 3. ขาดงบประมาณในการลงทุนเพ่ิมเติม 

โอกาส (O) 
1. 1.  มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมากขึ้น 
2. 2. ผู้ใช้บริการค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็น

อันดับต้นๆ  
 

อุปสรรค (T) 
12. 1. ผู้โดยสารบางรายไม่ให้ความร่วมมือ  

2. จ านวนผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนท าให้ไม่
สามารถให้บริการได้ทั่วถึง 

3. 3. มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือไม่คาดคิด 
4. 4. มีพาหนะอ่ืนที่มีเทคโนโลยีทดแทนที่มีความ

ปลอดภัยสูงกว่ารถไฟฟ้า 
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หัวข้อวิชา เทคนิคการสื่อสารและการน าเสนอ  รองศาสตราจารย์จินตนา  บุญบงการ 
สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ   
วิธีขจัดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร (7C of Communication) 
1. ความน่าเชื่อถือ (Credibility)ปัจจัยส าคัญของความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร ประกอบด้วยคุณสมบัติ 3 

ประการ คือความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  (expertise)ความน่าไว้วางใจ ( trustworthiness) และความ       น่า

ดึงดูดใจ (attractiveness)  

2. ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (Context)บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและ

สภาพทางจิตวิทยา ซึ่งความแตกต่างกันดังกล่าวนี้เป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้จากสังคมแตกต่างกัน โดยที่

บุคคลที่อยู่ต่างสภาพแวดล้อมกันจะได้รับการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงการเรียนรู้จาก

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันท าให้บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยมความเชื่อและบุคลิกภาพแตกต่างกัน 

3. เน้ือหาสาระ(Content)เนื้อหาสาระของข่าวสารต้องมีความหมายเป็นที่น่าสนใจต่อผู้รับสารเสมอและ

ต้องสอดคล้อง ไม่ขัดแย้งต่อวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมของผู้รับสาร 

4. ความชัดเจนและโปร่งใส (Clarity)เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารผู้ส่งสารควร

หลีกเลี่ยงการใช้ข่าวสารที่มีความสลับซับซ้อนเข้าใจยาก 

5. ความต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ(Consistency)การส่งสารซ้ าหลายครั้งจะท าให้สารนั้นถูกยอมรับโดยผู้รับ

สารมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้รับสารจ าเนื้อสารได้ดีขึ้นและสารนั้นจะมีประสิทธิภาพในการจูงใจเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  

6. ช่องทางการสื่อสาร (Channel)มีความหมายครอบคลุมถึงสื่อที่เป็นพาหะน าสารได้แก่ภาษาคือวัจ

นภาษาเช่นภาษาพูดภาษาเขียนและอวัจนภาษาเช่น ภาษาท่าทางรูปภาพตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสาร

สมัยใหม่ต่าง ๆ 

7. ความสามารถของผู้รับสาร (Capability) ป ระกอบด้วยทักษะในการสื่อสารเช่นความคิดและ

ความสามารถในการใช้ภาษาความสามารถในการอ่าน รวมทั้งพื้นฐานความรู้และระดับการศึกษาของผู้รับ

สารด้วย 

 
ข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับ 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือการสื่อสารที่สามารถส่งสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารได้อย่าง
ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ส่งสาร ท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนั้น
เพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงควรทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารเพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือขจัดอุปสรรคนั้น 
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การน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร รฟม.  
ในการบริหารงาน การสื่อสารเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญมากเนื่องจากท าให้เกิดกระบวนการ

ความร่วมมือ ความมุ่งมั่นของคนในหน่วยงาน ท าให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส าหรับการสื่อสาร
ในการบริหารงาน จะมีทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน หรือ
ระหว่างหน่วยงาน ดังนั้นเราจึงต้องเลือกวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน
ที่ตรงกันในเรื่องนั้นๆ และท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานด้วย  
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หัวข้อวิชา การสร้างแรงจูงใจและบริหารความขัดแย้ง  อ.แสงอุษา  โลจนานนท์ 
สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ   
 การสร้างแรงจูงใจและบริหารความความขัดแย้ง จ าเป็นต้องบริหาร EQ (Emotional Quotient) หรือ
บริหารอารมณ์ให้เหมาะกับทุกสถานการณ์การท างาน เพราะผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดต่างก็ต้อง
ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ องค์ประกอบของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีผลมาจากสมองที่เป็นอวัยวะสั่งการ
และควบคุมอารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์ และโดยปกติมนุษย์จะใช้สมองได้เต็มที่ 5% จากสมองทั้งหมด แต่หากอยู่
ในภาวะที่ส่งผลให้เครียดหรือกดดันก็จะส่งผลให้ใช้สมองได้เพียงแค่ 2% เท่านั้น หากต้องการให้อารมณ์ที่แสดง
ออกมาส่งผลดีทั้งต่อตัวผู้แสดงอารมณ์และผู้รับอารมณ์ย่อมต้องรู้จักควบคุมอารมณด์้วยการพิจารณาว่าชอบ
หรือไม่ชอบอารมณ์ที่เกิดขึ้น แล้วจึงใช้สติและปัญญาควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
 นอกจากกควบคุมอารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วนั้น ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถปรับ
มุมมองและทัศนคติต่อการท างานด้วยการมองโลกแง่บวก (Positive Thinking) และขจัดความคิดแง่ลบออก
จากตัวเอง โดยการเข้าใจ ความแตกต่างในตัวบุคคลทั้งช่วงอายุ นิสัย เป็นต้น 
 
ข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับ 
 จากการรับฟังวิทยากรเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจและบริหารความขัดแย้ง” และ “ EQ กับภาวะผู้น า
รุ่นใหม่” ท าให้ ได้ทราบว่าการด ารงชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัวและการท างานด้วยการใช้สติปัญญาควบคุมอารมณ์
ย่อมท าให้ปัญหาในชีวิตน้อยลงเป็นอย่างมาก เพราะหากผู้คนใช้อารมณ์เป็นหลักในการด าเนินชีวิตก็จะท าให้คิด
เข้าข้างตนเองว่าถูกอยู่เสมอโดยไม่เคยยอมรับความต่างของผู้อื่น และโดยปกติแล้วปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตมักจะมาจากเหตุเล็กน้อยแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่จากการ ใช้อารมณ์ร่วมด้วย เมื่อควบคุมอารมณ์แล้วก็
ควรจูงใจชีวิตการท างานให้มีความสุขยิ่งขึ้นด้วยการท าสิ่งที่ชอบ เมื่อเริ่มต้น การท าสิ่งต่างๆ ด้วยความชอบก็
จะได้รับความสุขตอบกลับมาโดยไม่ต้องรอวันเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ หรือวันเงินเดือนออกอีกต่อไป 
 
การน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร รฟม. 

การบริหารอารมณ์และความขัดแย้งถือได้ว่าเป็นการบริหารล าดับแรกๆ ที่ควรบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก การบริหารอารมณ์ไม่ได้เป็นเพียงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชีวิตประจ าวันและชีวิตการ
ท างานอย่างเป็นสุขเพียงเท่านั้น แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยนตนเองให้บริหารอารมณ์ตนเองให้มั่นคง
โดยไม่รับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้อื่นมากระทบ ต่อตนเองมากเกินไป เมื่อปรับอารมณ์ของตนเองได้
ย่อมถือได้ว่าสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์การควบคุมอารมณ์กับการท างานได้อย่างแท้จริง 
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หัวข้อวิชา การขับเคลื่อนนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย  รศ.ดร.สมพงษ์  ศิริโสภณศิลป ์
สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ   
แนวโน้มของบริบทในอนาคต 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย
ในช่วงต่อไป นอกจากค านึงถึงสถานภาพ ศักยภาพและปัญหาในปัจจุบัน ยังต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค
ดังนี้  
 

บริบทภายในประเทศ  

 การหยุดชะงักของโซ่อุปทาน ( Supply Chain Disruption) จากปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศ 
สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการไทยต้องค านึงถึงแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ
และเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ในกรณีฉุกเฉินมากขึ้น 

 ประเทศไทยมีการพัฒนาความเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นในหลายมิติ จึง
สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในจังหวัดตามแนวชายแดนทุกภูมิภาค 

 ภาคธุรกิจไทยมีระดับความตื่นตัวสูงต่อแนวโน้มการเปิดตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) แต่ยังมีข้อจ ากัดด้านองค์ความรู้เชิงลึกในการเข้าถึงตลาดเหล่านั้น 

 ความรุนแรงของสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานภายในประเทศและแนวโน้มค่าจ้างแรงงานที่
สูงขึ้นในทุกสาขาของกิจกรรมโลจิสติกส์ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการโยกย้ายหน่วยธุรกิจการผลิต
และบริการไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่ชายแดนหรือประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้าถึงแรงงานได้สะดวก
มากขึ้น 

 การเติบโตของเมืองที่ไม่มีการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบเริ่มเป็นข้อจ ากัดต่อการ
เคลื่อนย้ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 
บริบทภายนอกประเทศ 

 ศูนย์กลางกิจกรรมการค้าของโลกได้ย้ายจากตลาดเดิม (ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น) ไปสู่ตลาดใหม่ 
(GMS จีน และเอเชีย) 

 แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้านของไทยเติบโตในอัตราสูงและเป็นตลาดที่สินค้าไทยได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างดี 

 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือผลักดันให้เกิดพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแห่งใหม่ของ
ภูมิภาคที่ทวายก่อให้เกิดโอกาสส าหรับการปรับโครงสร้างของโซ่อุปทานในภูมิภาค 
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 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ( GMS) จะ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตที่ส าคัญของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคซึ่งจะเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายฐานภาคการค้าและบริการที่ทันสมัยเข้ามาให้บริการ
กับลูกค้าและผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านที่มีก าลังซื้อสูงขึ้นได้ 
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การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ก าหนดการศึกษาดูงาน  
ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2557 

ก าหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
วันที่ 17 มีนาคม 2557 

20.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  
23.15 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน Bussiness Air  เที่ยวบินที่ 8B 868 

 
วันที่ 18 มีนาคม 2557 

06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   

หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองชุนชอน  
ขึ้นเรือมุ่งหน้าสู่เกาะนามิ  เพ่ือทัศนศึกษาภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
13.00 น. จากนั้น เดินทางสู่ เมืองซูวอน  ทัศนศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพเมือง 
18.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
19.00 น. น่าเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Jewelry Hotel  

 
วันที่ 19 มีนาคม 2557 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. – 12.00 น. ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์คลองชองเกซอน 
12.30 น. – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
15.00 น. – 18.00 น. ศึกษาดูงาน ณ Digital Pavilian  
18.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
19.00 น. เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Summit Hotel Seoul 
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ก าหนดการศึกษาดูงาน  (ต่อ) 
 

ก าหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
วันที่ 20 มีนาคม 2557 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.00 น. – 12.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สมุนไพร และพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมือง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
13.00 น. ทัศนศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพเมือง สถานีรถไฟฟูาใต้ดิน 

ทดลองนั่งระบบรถไฟฟูาใต้ดินโดยตนเอง 
20.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร   

เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Summit Hotel Seoul 
วันที ่21 มีนาคม 2557 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
10.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โสม และวัฒนธรรมประเพณี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
13.00 น. สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Business Air เที่ยวบินที่ 8B 867 
21.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
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สรุปรายงานการศึกษาดูงานท่ีได้จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 ฝทบ. ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม (รายชื่อกลุ่ม : ภาคผนวก) โดยมอบหมาย
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มจัดท่ารายงานการศึกษาดูงาน มีหัวข้อดังนี้  

 กลุ่มที่ 1 ผู้น่าด้านการท่องเที่ยว (สถานที่ท่องเที่ยว สภาพเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ) 

1 น.ส.ณิชา ชูสังข์ พนักงานการเงิน ฝชง. 

2 น.ส.นาริสา เจนเกียรติฟู พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง. 

3 น.ส.อรรัมภา โตเร็ว พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝธส. 

4 น.ส.วิภาดา ทองคง พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก. 

5 นายสาโรจน์ จงกิตินันทกุล พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก. 

6 น.ส.อัญชลิกา เซ่งขุนทอง วิศวกร ฝบก. 

7 น.ส.ศิวล ี เกตุคง พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก. 

8 นายสุเทพ แร่อ่อน วิศวกร ฝฟค. 

9 น.ส.กัญญณพ ดวงส้ม พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝวช. 

 

 กลุ่มที่ 2 ผู้น่าด้านเทคโนโลยี (นวตกรรม สินค้า วิวัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยี ฯลฯ) 

1 น.ส.มนัญญา เหลืองตรีโรจน์ เลขานุการ ผชก.3 

2 น.ส.ปุณยาพร ภิรมจิตรผ่อง พนักงานการเงิน ฝชง. 

3 น.ส.นพวรรณ ตั้งศุภนิมิตรชัย พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก. 

4 น.ส.พิมพ์กมล เหล็กกล้า พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก. 

5 นายอภินันท์ ตั้งเสริมวงศ์ วิศวกร ฝบก. 

6 น.ส.นัจจาร ี ทองมี พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก. 

7 นายณัฐพงศ์ ตานพิพัฒน์ พนักงานบริหารพัสด ุ ฝบท. 

8 น.ส.อติลักษณ์ วีสเพ็ญ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝวช. 

9 น.ส.ฐิตาพร ลีละวัฒนพันธ์ เศรษฐกร ฝวช. 
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กลุ่มที่ 3 ผู้น่าด้านโลจิกติกส์ (โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิกติกส์ การ 
พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ฯลฯ) 

1 น.ส.วีริยา สงวนวงษ ์ เลขานุการ ผชก.1 

2 น.ส.อภิฐา วิริยะพงษ์ นิติกร ฝกท. 

3 น.ส.เบญจวรรณ นิรมิตวสุ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝกย. 

4 นายคณากร เอกธาดานนท์ นิติกร ฝกม. 

5 นายธนภณ จันทร์พินิจรัตน์ พนักงานบัญชี ฝชง. 

6 น.ส.ชวนพิศ ทองดี พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก. 

7 น.ส.วิสุตา ชลายนเดชะ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก. 

8 น.ส.อัจฉรา พงษ์ฤกษ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝบท. 
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รายงานการศึกษาดูงาน กลุ่มที่ 1 หัวข้อ ผู้น่าด้านการท่องเที่ยว 

ข้อมูลทั่วไป 
ประวัติศาสตร์เกาหลีเริ่มต้นประมาณ 4,300 ปีมาแล้ว เมื่อมีการก่อตั้งอาณาจักรแห่งแรก คือ โคโช

ชอน  ต่อมาในสมัยราชวงศ์โคเรียว ซึ่งปกครองประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 818 ถึงปี ค.ศ. 1392 และได้
ส่งเสริมศาสนาพุทธให้เจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของชื่อประเทศ
ว่า “Korea” หรือ “เกาหลี” ตามชื่อของราชวงศ์โคเรียวนั่นเอง 

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1948  คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยเส้น
ละติจูดที่ 38 องศาเหนือ (มักเรียกว่าเส้นขนาน 38) โดยสหภาพโซเวียตดูแลเกาหลีเหนือมีการปกครอง
ระบอบสังคมนิยม ส่วนสหรัฐอเมริกาดูแลเกาหลีใต้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ปัจจุบัน สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประมุขของประเทศคือ
ประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนให้เป็นหัวหน้าฝุายบริหาร มีนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติ และศาลท่า
หน้าที่ทางตุลาการ ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 จังหวัด และ 6 เขตการปกครอง (โซล ปู
ซาน อินชอน แตกู กวางจู แตชอน) 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อทางการ 
สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) 
 
ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี โดยมีเส้นขนานที่ 38 แบ่งกั้นระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ติดกับทะเลญี่ปุุน ระหว่างละติจูดที่ 37 00 องศา
เหนือ ลองติจูดที่ 127 30 องศาตะวันออก 

 

  



 รายงานหลักสูตร พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ (MRTA Young Leadership Development) ปี 2557 

 

25 
 

พ้ืนที่ 
99,392 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 45 ของพ้ืนที่คาบสมุทรเกาหลี (1 ใน 5 ของไทย) เป็นพ้ืนดิน 
98,190 ตารางกิโลเมตร พ้ืนน้่า 290 ตารางกิโลเมตร ความยาวรอบชายฝั่ง 2,413 กิโลเมตร 
 
อาณาเขต 
มีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือ 238 กิโลเมตร  
 
สภาพภูมิประเทศ 
พ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นทิวเขาและภูเขา มีที่ราบกว้างชายฝั่งตะวันตกและชายฝั่งทางภาคใต้  
 
สภาพภูมิอากาศ 
มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว เดือน มิ.ย.- ส.ค. เป็นช่วงที่ฝนตกชุก อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ย -5 C ในฤดูหนาว และ 33 C ในฤดูร้อน 
 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ถ่านหิน ทังสเตน กราไฟท์ แร่ Molyddenum ตะกั่ว  
 
ภัยธรรมชาต ิ
พายุไต้ฝุุนที่ท่าให้เกิดลมแรงและน้่าท่วม แผ่นดินไหวที่มีความสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย (ภาคตะวันตกเฉียง
ใต้)  
 
จ านวนประชากร 
48,955,203  คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2013) 
 
ศาสนา 
ศาสนาคริสต์ 26.3% (โปรแตสแตนท์ 19.7% โรมัน คาทอลิค 6.6%) ศาสนาพุทธ 23.3% ศาสนาอื่นๆ 
หรือไม่ทราบ 1.3% ไม่นับถือศาสนาใดๆ เลย 49.3% 
 
ภาษา 
เกาหลี ขณะที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย 
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สภาพเศรษฐกิจ 

เกาหลีใต้เคยถูกจัดเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ภายหลังสงครามเกาหลีในช่วงปี ค.ศ. 1950  – 
1953  ประเทศเต็มไปด้วยความยากจน มีรายได้ต่อหัว (GNI per capita) อยู่ที่เพียงแค่ 87 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
ต่อมานายพลปัก จุง ฮี ได้ประกาศนโยบายที่จะเข้ามาแก้้ไขปััญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่่างจริงจัง  โดยเน้น
การผลิตสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก หรือ ที่เรียกว่่า “นโยบายการมองออกไปสู่่ภายนอก ” 
(Outward-looking policy)  เนื่องจากนายพลปัก จุง ฮี เห็นว่าพื้นที่ของประเทศมีขนาดเล็ก มีพื้นทื่ที่
สามารถท่าเกษตรกรรมได้เพียงร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้น ท่าให้ไม่่สามารถท่าการพัฒนาประเทศ
โดยยึดการเกษตรกรรมเป็็นหลักได้้  ทางรัฐบาลได้สนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Chaebol) โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีระดับสูง  เช่น ฮุนได ซัมซุง เป็นต้น ท่าการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นส่าคัญ 
และพัฒนาให้เป็นตราสินค้าระดับโลก เช่น เรือเดินสมุทร รถยนต์ เครื่องจักร สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องมือสื่อสาร เป็นต้น  

ต่อมา เกาหลีใต้ประสบความส่าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ใน
ตอนกลางทศวรรษ 1980 และก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมเมื่อได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิก
กลุ่มประเทศ OECD ในปี 1996  โดยข้อมูลจาก World Bank ในปี 2012 เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีระดับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อันดับที่ 15 ของโลก  

 
แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ระหว่างปี 1911 - 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ใช้แนวคิด “Creative Economy” หรือ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ และหลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่ต้องต่อสู่ด้วยราคาเป็นหลัก โดยหัวใจของ

 
ที่มา Wikipedia 
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ก็คือ แนวคิดหรือแนวปฎิบัติที่สร้าง/เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการได้โดยที่ไม่ต้องใช้
ทรัพยากรมากนัก แต่ใช้ความคิด สติปัญญา และความสร้างสรรค์ให้มากขึ้น หลังจากเกิดแนวคิดเชิง      มห
ภาค แนวคิดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ก็ขยายตัวเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรม เป็น อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Industry) และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Business) ซึ่งอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ ก็มี
หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมแฟชั่น-เครื่องประดับ อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมสื่อ/
ภาพยนตร์/โทรทัศน์ และอุตสาหกรรมงานศิลป์ในแขนงต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากการวางแผน
ร่วมกันระดับประเทศในการยกระดับเกาหลีใต้ไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นั่นเอง 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)  
1.611 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ ปี 2012) 
 
GDP รายหัว (GDP per Capita) 
32,400 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ ปี 2012) 
 
GDP แยกตามภาคการผลิต 
ภาคการเกษตร 2.7% 
ภาคอุตสาหกรรม 39.8% 
ภาคการบริการ 57.5% (ค่าประมาณ ปี 2012) 
 
อัตราการว่างงาน 
3.2% (ค่าประมาณ ปี 2012) 
 
อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices) 
2.2% (ค่าประมาณ ปี 2012) 
 
อุตสาหกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟูา อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม การผลิตรถยนต์ เคมีภัณฑ์ ต่อเรือ อุตสาหกรรมเหล็ก  
 
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ 
อุปกรณ์กึ่งตัวน่า อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ คอมพิวเตอร์ 
เหล็ก เรือ  
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

นอกจากประเทศเกาหลีใต้จะอยู่ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน่าของโลกแล้ว  เกาหลีใต้ยังถือ
เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตอย่างมากในช่วงเกือบ 2 0 ปีที่ผ่านมา หลังจาก
วิกฤติต้มย่ากุ้งในเอเชีย  ซึ่งจากข้อมูลของ World Economic Forum ในปี 2013 เกาหลีใต้ได้รับการจัด
อันดับว่าเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวล่าดับที่ 25 ของโลก ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาล
เกาหลีใต้เล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ภายใต้
แนวคิด “Creative Economy” ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ นอกเหนือไปจาก
การส่งออกอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยี  ซึ่งสามารถผันผวนได้ตามเศรษฐกิจของโลก  และการแข่งขัน
ด้านราคาที่รุนแรงในตลาดโลก  นอกจากนี้ยังถือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีใต้ไปสู่ต่างชาติอีกด้วย 

โดยตั้งแต่ปี 1997 หลังวิกฤติต้มย่ากุ้งเป็นต้นมา พบว่ามีจ่านวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  จนสามารถแตะหลัก 10 ล้านคนได้ในปี 2012 
นั่นเอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเกิน 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 6% ของ GDP 

 
ตารางแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่ปี 1997 – 2013 

Year 
Visitor Arrivals 

(Number) 
Tourism Receipts 

(US$ 1,000) 

1997 3,908,140(6.1) 5,115,963(-5.8) 

1998 4,250,216(8.8) 6,865,400(34.2) 

1999 4,659,785(9.6) 6,801,900(-0.9) 

2000 5,321,792(14.2) 6,811,300(0.1) 

2001 5,147,204(-3.3) 6,373,200(-6.4) 

2002 5,347,468(3.9) 5,918,800(-7.1) 

2003 4,752,762(-11.1) 5,343,400(-9.7) 

2004 5,818,138(22.4) 6,053,100(13.3) 

2005 6,022,752(3.5) 5,793,000(-4.3) 

2006 6,155,047(2.2) 5,759,800(-0.6) 

2007 6,448,240(4.8) 6,093,500(5.8) 

2008 6,890,841(6.9) 9,719,100(59.5) 

2009 7,817,533(13.4) 9,782,400(0.7) 

2010 8,797,658(12.5) 10,321,400(5.5) 

2011 9,794,796(11.3) 12,396,900(20.1) 

2012 11,140,028(13.7) 13,448,110(8.5) 

2013 12,175,550(9.3) 14,303,000(6.4) 

ที่มา Korea Tourism Organization 
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แผนภูมิแสดงจ านวนการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2003 - 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลจากการศึกษาดูงาน 
ในปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักว่าอุตสาหรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส่าคัญอย่าง

ยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโลก และเป็นที่ยอมรับกันว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนเป็นสินค้าหลักใน
ระบบการค้าระหว่างประเทศ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในประเทศและเร่งด่าเนินการที่จะผลักดันให้ประเทศของตนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาวตะวันตกที่มักมีทัศนคติหรือภาพลักษณ์เชิงลบต่อประเทศของตน 
เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นช่องทางในการสร้างการรับรับรู้ถึงภาพลักษ์ที่ดีและ
เผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ไปสู่คนทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการที่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศเกาหลีใต้ ระหว่าง
วันที่ 17-21 มีนาคม 2557ได้พบว่ารัฐบาลเกาหลีใต้มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ ดังนี้ 

ศูนย์สินค้าของรัฐบาล  
ร้านค้าหลายแห่ง เช่น ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ศูนย์น้่ามันสนเข็มแดง 

และโรงงานพลอยสีม่วง Amethyst ได้ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ที่จัดน่าเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศมายังประเทศของตน ( Inbound Tour Operator)  
ผู้ประกอบการฯ จึงได้มีการแทรกร้านค้าดังกล่าวไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากทางรัฐบาลเกาหลีใต้และร้านค้าเหล่านี้  นอกจากนี้ บริษัทซัมซุง ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่
ในประเทศเกาหลีใต้ ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท่าการตลาดช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีด้วยเช่นกัน  

 
ที่มา World Travel and Tourism Council 
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ด้วยการรับประกันความปลอดภัยของสินค้าสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบ่ารุง 
ฟ้ืนฟู และรักษาตับ เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ี

 

   
ศูนย์น้่ามันใบสนเข็มแดง 

 

   
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนาม ู
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บริการเสริมด้านการท่องเที่ยว  
- ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นประเทศ

ชาตินิยม และในชีวิตประจ่าวันผู้คนก็ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนประเทศเกาหลีนั้นมีหลายสัญชาติด้วยกัน รัฐบาลเกาหลีได้มองเห็นจุดอ่อนในข้อนี้ จึงมีการใช้
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน รวมถึงภาษาไทย เพ่ือดึงดูดความสนใจและ
เข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการส่งคนจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ซึ่ง
เป็นคนท้องถิ่นเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
โรงงานพลอยสีม่วง Amethyst 

 

       
                      การใช้ภาษาต่างประเทศ                                              คนจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ 
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 ใช้เทคโนโลยีสีเขียวในระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว คือการให้บริการรถบัสเพื่อบริการ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นชมหอคอยกรุงโซล (Seoul Tower) ซึ่งเป็นรถบัสที่ใช้ระบบไฟฟูาในการขับเคลื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ทฤษฎีการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) 
 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ให้ความส่าคัญกับตราสินค้าและภาพลักษณ์ของประเทศของตนเอง (National 
Brand and Image) ในสายตาของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้มีการตั้ง
องค์กรส่งเสริมการสร้างตราสินค้าแห่งชาติขึ้นมา  เพื่อส่งเสริมตราสินค้าและภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลี
ใต้ไปสู่ตลาดโลก 
 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตระหนักถึงความส่าคัญของวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมประชานิยม (Pop 
culture) อาหารประจ่าชาติ ภาษา ศิลปะ และการแสดงต่างๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากมีแนวคิดว่าวัฒนธรรม
จะเป็นพลังอ่านาจอันนุ่มนวล (Soft Power) ที่สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เกาหลีใต้ในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งพาอ่านาจแบบแข็ง (Hard Power) ได้แก่ 
อ่านาจทางการเมืองหรือการทหาร ด้วยเหตุนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จึงเลือกใช้ทฤษฎีการทูตวัฒนธรรม (Cultural 
Diplomacy) กล่าวคือ ใช้วัฒนธรรมในการเผยแพร่วัฒนธรรมและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศของ
ตนเองในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยได้ด่าเนินการดังต่อไปนี้ 
 สนับสนุนให้ภาคเอกชนตั้งโรงเรียนสอนท ากิมจิและเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ทดลองใส่ชุด
ประจ าชาติของเกาหลีใต้  
 เนื่องจากกิมจิถือได้ว่าเป็นอาหารประจ่าชาติของประเทศเกาหลีใต้ รัฐบาลฯ จึงได้ให้ความส่าคัญ
จนถึงขั้นบรรจุในเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นอาหารประจ่าของทุกร้านส่าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดตั้งโรงเรียนสอนท่ากิมจิส่าหรับชาวต่างชาติ เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมเยือน
โรงเรียนแห่งนี้ ก็จะถูกน่าไปเข้าห้องเรียนเพ่ือเรียนรู้และร่วมลงมือท่ากิมจิด้วยตนเอง 

 
รถบัสเพือ่บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึน้ชมหอคอยกรุงโซล 
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หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนท่ากิมจิแล้ว นักท่องเที่ยวก็จะถูกพามาเพื่อลองใส่ชุดประจ่าชาติเกาหลีใต้ 

หรือ “ชุดฮันบก” โดย “ฮัน หมายถึง ชาวเกาหลี   และ “บก” หมายถึง ชุดหรือเสื้อผ้า  ดังนั้นเมื่อน่ามา
รวมกันจึงหมายถึง  “ชุดของชาวเกาหลีนั่นเอง ”  เดิมหญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน 
สุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและ
ชีมา (กระโปรง) ปัจจุบันชุดฮันบกใช้สวมเฉพาะโอกาสพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   
โรงเรียนสอนท่ากิมจ ิ

 

   
ทดลองใส่ชุดฮันบก 
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การพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาคลองช็องเกชอน 
 คลองช็องเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซ็อน ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 
5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ. 1957-1977 ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด ท่าให้คลองถูกถมลงเป็นถนนและทางด่วน มีการก่อสร้างตึกสูงมากมาย คลองช็องเกชอน
จึงเริ่มเน่าเสียและตื้นเขิน เรียงไปด้วยชุมชนแออัด 
 กระทั่งปี ค.ศ. 2002 นายอี มย็อง-บักได้รับต่าแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล และได้เสนอโครงการฟ้ืนฟู
คลองช็องเกชอน โดยมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่อต้านจ่านวนมาก จนต้องมีการประชุมร่วมกันมากกว่า 
4,300 ครั้ง แต่โครงการก็เริ่มขึ้นได้ด้วยดีในปี ค.ศ. 2003 จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งใช้งบประมาณกว่า
สามแสนแปดหมื่นล้านวอน หรือราวหนึ่งหมื่นล้านบาท พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง ตลิ่งถูกตกแต่ง
ประดับประดาอย่างสวยงาม และใช้วิธีขุดท่อผันน้่าจากแม่น้่าฮันเข้ามาที่ต้นคลอง แล้วไล่น้่าเสียออกทะเล มี
การสร้างน้่าพุตลอดแนว เขื่อนชะลอความเร็วน้่า ลานกิจกรรม ที่พักผ่อน และมีน้่าตกเป็นแนวกั้นน้่าฝน มี
ทางเดินเลียบคลอง และสะพานกว่า 22 แห่ง ซึ่งจัดให้ประชาชนร่วมออกแบบสะพานประกวด ท่าให้สะพาน
ทุกแห่งล้วนมีรูปแบบที่ไม่ซ้่ากัน และแสดงออกถึงความเป็นเกาหลี ปัจจุบันคลองช็องเกชอนแห่งนี้ยังได้
กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่าคัญในกรุงโซล 
 ชาวเกาหลีใต้ให้ความส่าคัญกับคลองชองเกชอนเป็นอย่างมากและได้ยึดคลองเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา เนื่องจากเชื่อว่าคลองดังกล่าวมีบทบาทส่าคัญต่อการพัฒนาเมืองหลวงของประเทศตนเอง  
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชาวกรุงโซล รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเกาหลี
ใต้ได้ไม่น้อยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
คลองช็องเกชอนในปัจจุบัน 
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 ต่อได้มีการสร้างศูนย์วัฒนธรรมคลองชองเกชอน เพ่ือบอกเล่าประวัติการด่าเนินการกู้คลองชองเก
ชอน รวมถึงแสดงวิสัยทัศน์และรูปแบบของเมืองที่เปลี่ยนไปหลังจากการกู้คลอง  นิทรรศการในศูนย์
วัฒนธรรมคลองชองเกชอน ได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางและความส่าเร็จในการพัฒนาชุมชนบนสองข้างคลอง
กลางกรุงโซลได้เป็นอย่างดี  ท่าให้ผู้ที่ไปเยี่ยมชมเห็นภาพในอดีตที่แสดงถึงความเสื่อมโทรมของเมืองที่
สะท้อนให้เห็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น  ภาพของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย  บอกเล่าถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นระยะๆ  รวมถึงภาพที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่น การปรับภูมิทัศน์ การสร้างสถาปัตยกรรมภายในเมือง และการสร้างเส้นทางคมนาคม เป็นต้น 
 
 
 
 

 

 

 

ศูนย์วัฒนธรรมคลองชองเกชอน 
  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZwydJ0Gg6pJQGM&tbnid=s10r4Mg76oa7AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://studytour.cs.cityu.edu.hk/stkr12/index.php/entertainment/cheong-gye-cheon-museum&ei=QrhHU7fwF-W4iAeQyYCIDw&bvm=bv.64542518,d.aGc&psig=AFQjCNFgi6tmceEqXWoV6eSJF0sRoExYGQ&ust=1397295546839658
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ปัจจัยความส าเร็จ 

 จากความส่าเร็จด้านการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มากกว่า 10 ล้านคนเข้าไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ในปี 2012  ทางกลุ่มได้ท่าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ท่า
ให้เกาหลีใต้ประสบความส่าเร็จด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
 การที่เกาหลีใต้สามารถพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศชั้นน่าของโลก ทั้งด้านการเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นน่าและประเทศด้านการท่องเที่ยวชั้นน่านั้น  ปัจจัยส่าคัญอย่างแรก คือ การที่ผู้น่าประเทศมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล  ตั้งแต่การพัฒนาประเทศภายหลังพ้นจากการครองครองของญี่ปุุน โดยสามารถลบจุด
ด้อยด้านสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรอันจ่ากัด มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จน
กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น 
 และเมื่อประเทศก้าวขึ้นเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นน่าส่าเร็จแล้ว  เกาหลีใต้มองว่ารายได้จากการ
ท่องเที่ยวจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส่าคัญได้  จึงเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  โดยจัดตั้ง
หน่วยงานขึ้นมาบริหารจัดการโดยเฉพาะ  และน่าเอาจุดเด่นทางวัฒนธรรม มาเป็นจุดเชื่อมโยงคนต่างชาติ 
ให้สนใจในวัฒนธรรมและประเทศเกาหลีใต้   
 การด าเนินงานอย่างจริงจังของภาครัฐและเอกชน 
 หน่วยงานภาครัฐ ทั้งกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เกาหลี และองค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี ต่างมีมีนโยบายการท่างานที่ชัดเจน เพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมาย
เดียวกัน  
 นอกจากนี้ ภาคเอกชนของเกาหลีใต้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ Chaebol ยังให้การสนับสนุนเงินทุน 
เพื่อกิจการของประเทศ เช่น การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ และศูนย์แสดงวัฒนธรรม เป็นต้น   

กระแสวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Wave) 
 ส่วนหนึ่งที่ท่าให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเกาหลีใต้มากขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น  เกิดจากกระแส
วัฒนธรรมเกาหลีเป็นส่าคัญ  พลังกระแสวัฒนธรรมเกาหลีเป็นกระแสที่ค่อยๆ สร้างความนิยมในวัฒนธรรม
เกาหลีใต้และประเทศเกาหลีใต้อย่างไม่รู้ตัว (Soft Power)  จนท่าให้อุตสาหกรรมบันเทิง และท่องเที่ยวของ
เกาหลีใต้ เติบโตอย่างมาก 

ประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
 จากประวัติศาสตร์อันเลวร้ายในอดีต ทั้งภาวะสงคราม และการถูกรุกรานจากญี่ปุุนและประเทศ
ใกล้เคียง กลายเป็นแรงผลักดันให้คนเกาหลีใต้รักชาติของตนเอง มีชาตินิยมสูง มุ่งมั่นในการต่อสู้ เพ่ือพัฒนา
ประเทศให้รอดพ้นจากความยากจน จากประเทศด้อยพัฒนา กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปัจจุบัน  
 ถึงแม้ว่า ประเทศเกาหลีใต้จะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วปัจจุบัน ไม่ได้ยากจนข้นแค้นอย่างอดีต 
แต่คนเกาหลีใต้ก็ยังคงมีนิสัยมุ่งมั่น ขยันท่างาน คล่องแคล่วว่องไว  คนเกาหลีใต้มีวัฒนธรรม “เร็วๆ” ท่ีจะ
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รีบเร่งกับทุกสิ่ง แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆ  นอกจากนี้ ยังมีจิตสาธารณะสูง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เห็นได้จากกรณีการปรับปรุงคลองชองเกชอน หรือในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 
ซึ่งเกาหลีใต้ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างมาก คนเกาหลีใต้กว่า 3,500,000 คนร่วมมือกันบริจาคทอง
ให้แก่รัฐบาล คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 227 ตัน 
 ระบบขนส่งมวลชนท่ีมีคุณภาพ 
 ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของเกาหลีใต้ ท่าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางทั้งในกรุงโซลและ
เมืองอื่นๆ ได้สะดวกมาก ทั้งระบบรถไฟฟูาความเร็วสูง KTX ที่เดินทางระหว่างเมือง รถไฟฟูาใต้ดินภายใน
กรุงโซล รถบัสประจ่าทางโดยใช้เลนพิเศษเพื่อความคล่องตัว รวมถึงรถแท็กซี่ ซึ่งมีทั้งแบบธรรมดา และแบบ 
VIP ให้เลือกเดินทาง 
 นอกจากนี้ การใช้ระบบตั๋วเดียว (Single Journey Ticket) ได้แก่ บัตร T-Money  ท่าให้
นักท่องเที่ยวสามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ทุกระบบอย่างสะดวก  และยังสามารถซื้อบัตร T-Money 
ได้จากร้านค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วไป  
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4.2.2 รายงานการศึกษาดูงาน กลุ่มที่ 2 ผู้น าด้านเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสาธารณรัฐเกาหล ี
ความเป็นมา 

  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทร มีเนื้อที่ 99,720 
ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศราวร้อยละ 70 เป็นภูเขา มีที่ราบลุ่มทางภาคตะวันตกของประเทศใช้เป็นแหล่ง
เกษตรกรรมเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ทางภาคตะวันออกและบริเวณรอบๆกรุงโซลเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ของประเทศ ปัจจุบัน เกาหลีใต้ มีจ านวนประชากร 48,860,500 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติเท่ากับ 1,164 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยราว 31,700 เหรียญต่อปี 

  ภายหลังการก่อตั้งประเทศเมื่อปีค .ศ. 1948 จากนั้นอีกสองปีต่อมาก็ได้เกิดสงครามเกาหลี
ขึ้นสงครามได้ล้างผลาญทุกสิ่งไปจนหมดสิ้นคงเหลือไว้แต่ความยากจนของมวลประชาชนทุกหมู่เหล่า ท าให้
เกาหลีใต้ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกมาจนถึงปี 1960  

 

 

 

 

 

 

 

  ต่อมานายพลปาร์ค จุงฮ ีได้ท าการพัฒนาประเทศด้วยการประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับที่หนึ่ง
ใน ค .ศ. 1962 และเร่งระดมทรัพยากรทุกอย่างเพื่อให้เปูาหมายการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรม
บรรลุผล ท าให้เกาหลีใต้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วภายใต้ระบบการเมืองเผด็จการในรูปแบบประชาธิปไตยใน
ยุคนั้น แม้ในระยะแรกอุตสาหกรรมเกาหลีใต้จะยังเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยแรงงานในการด าเนินการ 
แต่เกาหลีใต้ได้เรียนรู้การพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุุนจนสามารถพัฒนาและน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ฐานะทางเศรษฐกิจเจริญพุ่งพรวดกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพยิ่ง
ในเอเชียประเทศหนึ่งอีกทั้งได้เร่งรัดให้เกาหลีใต้เป็นสังคมแห่งความรู้ด้วยการพัฒนาใช้เทคโนโลยีระดับสูง
เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ก้าวหน้าน าเกาหลีไปสู่สังคมอุตสาหกรรมชั้นน าของโลก 

พัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

นายพลปาร์ค จุง-ฮี ผู้น าการพัฒนา
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้เป็น
ประเทศท่ีก้าวหน้าทั้งในอุตสาหกรรม 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในระดับชั้น

น าของโลก 
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ยุคที่ 1 : รัฐน า - ราษฎร์หนุน (ค.ศ. 1962 - 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สภาพสังคมสาธารณรัฐเกาหลีภายหลังสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950 – 1953) เต็มไปด้วย
ความยากจน รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้พยายามทุกทางที่จะให้ประชาชนมีกินมีใช้ไปวันหนึ่งๆ ด้วยการส่งเสริม
ให้ประชาชนท าการเพาะปลูกผลิตอาหารและน าอาหารที่ได้รับจากการช่วยเหลือของนานาประเทศมา
แจกจ่ายให้แก่คนยากไร้ เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการบ าบัด รัฐบาลจึงได้สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของคนในชาติ 
อีกทั้งยังเรียกร้องให้นายทุนชาวอเมริกันเข้ามาผลิตสินค้าในเกาหลีแทนที่จะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ แม้
สหรัฐอเมริกาจะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่เกาหลีใต้เป็นจ านวนมาก เศรษฐกิจเกาหลีใต้ในขณะนั้น
เติบโตค่อนข้างช้า ท าให้เกาหลีใต้ในขณะนั้นด้อยพัฒนากว่าเกาหลีเหนือเสียอีก เนื่องจากเกาหลีเหนือมี
แหล่งแร่และทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจก็เริ่มกลับ
ฟ้ืนตัวขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเกาหลีใต้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้ว จึงได้ตัด
ทอนปริมาณ และมูลค่าการช่วยเหลือแบบให้เปล่าลง  
  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของเมืองโสมก็ยังอยู่ในสภาพย่ าแย่ 
เมื่อคณะปฏิวัติท าการยึดอ านาจนายพลปาร์ค จุงฮี จึงได้ประกาศนโยบายที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างจริงจัง ประธานาธิบดีปาร์ค จุงฮี ได้ก าหนดค าขวัญของประเทศ คือ “ผลิตมากขึ้น ส่งออก 
และก่อสร้าง” รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจขึ้นและได้เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับแรก โดยเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก ประเภทอุตสาหกรรมเบา เช่น สิ่งทอ รองเท้า ฯลฯ 
นอกจากนี้รัฐบาลได้ก าหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ โดยก าหนดพ้ืนที่ส าหรับ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตามความพร้อมของพื้นที่นั้น เช่น แถบ Siwha ทางตอนใต้ของกรุงโซลเป็นพ้ืนที่ 

 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในช่วงแรกยังคงเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ท่ีรายได้หลักของประเทศมาจากผลิตผลทางการเกษตรเท่านั้น 
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ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักร แถบ Ulsan ก าหนดเป็นพ้ืนที่ส าหรับอุตสาหกรรมหนักและต่อเรือ เป็นต้น 
ในช่วงแรก เกาหลีใต้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีต่ าและใช้แรงงานจ านวนมากก่อน โดยใน
ระยะแรกเป็นเพียงโรงงานที่ประกอบชิ้นส่วนที่น าเข้าจากประเทศญี่ปุุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
  ต่อมาเกาหลีใต้ได้พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถลดการใช้
ชิ้นส่วนที่น าเข้าจากต่างประเทศและก้าวไปสู่การวิจัยและพัฒนาเพื่อเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตมาเป็นการ
ผลิตโดยออกแบบด้วยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแรกของเกาหลี
ใต้ซึ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก ประธานาธิบดีปาร์ค จุงฮี จึงได้เริ่มแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจในเฟสต่อไปที่มีชื่อว่า Heavy and Chemical Industries (HCI) โดยเปลี่ยนจากการมุ่งเน้น
อุตสาหกรรมเบา ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น เช่น เครื่องจักรกล และปิโตรเคมี อีกทั้ง
รัฐบาลได้ก าหนดอุตสาหกรรมเปูาหมาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ต่อเรือ ปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก รวมถึงต้องอาศัยเทคโนโลยีในระดับสูง  

 

 

 

 

 

 

  นโยบายภายใต้แผน HCI ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง โดยสัดส่วนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหนักและเคมีต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นราว 15 เปอร์เซ็นต์ใน

 

พ้ืนที่แถบ Ulsan (อุล-ซาน) ที่ถูก
ก าหนดให้เป็นพื้นที่ส าคัญส าหรับ

อุตสาหกรรมหนักและการต่อเรือในการ
พัฒนาของเกาหลีใต้ในยุคต่อมา 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคต่อมาของ
เกาหลีใต้ ได้ใช้แผนการพัฒนาที่ชื่อว่า 
“Heavy and Chemical Industries 

(HCI)” ที่เปลี่ยนจากการประกอบ
อุตสาหกรรมขนาดเบามาเป็น

อุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี เป็นต้น 
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ระยะเวลา 10 ปี ขณะเดียวกันเกาหลีใต้เริ่มส่งออกเทคโนโลยี กล่าวคือเมื่อปี ค.ศ. 1978 บริษัท Halla 
ได้รับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในรูปแบบ turnkey โดยไม่เพียงแต่
ด าเนินการก่อสร้างโรงงานเท่านั้น แต่รวมถึงจ าหน่ายเทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต์ให้โรงงานในประเทศ
ซาอุดิอาระเบียด้วย การผลิตสินค้าประเภทอุตสาหกรรมมุ่งเน้นเพ่ือการส่งออก หรือที่เรียกนโยบายหลักของ
การพัฒนาเศรษฐกิจนี้ว่า “นโยบายการมองออกไปสู่ภายนอก” (Outward-looking policy) นั่นเอง 

  เหตุผลเบื้องหลังของการประกาศนโยบายมองออกไปสู่ภายนอกแทนการพัฒนาตามยุทธวิธี
การผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า ได้แก่  
  (1) พ้ืนที่ของประเทศมีขนาดเล็ก โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดราวหนึ่งในห้าของเนื้อที่ประเทศไทย 
แต่มีจ านวนพลเมืองมาก ส่วนพื้นที่ที่สามารถท าเกษตรกรรมได้มีเพียงร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมดเท่านั้น 
ท าให้ไม่สามารถท าการพัฒนาประเทศโดยยึดการเกษตรกรรมเป็นหลักได้   
  (2) การลดจ านวนเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศลงไป ท าให้เกาหลีใต้จ าเป็นต้องหาเงินตรา
เพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งที่เป็นอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องยึดนโยบาย
การผลิตเพ่ือการส่งออก 

  ข้อจ ากัดที่กล่าวถึงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีในยุคนั้นต้องตระหนักถึงผลกระทบ จึงเลือกการ
พัฒนาที่จะท าให้เกาหลีกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม  

-  ยุคที่ 2 : ราษฎร์น า – รัฐหนุน (ค.ศ. 1988 – 2002) 

  ในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ภาวะทางการเมืองมีส่วนเกื้อหนุนส าคัญที่จะยังผลให้การ
พัฒนาบรรลุเปูาหมายได้เร็วหรือช้า เพราะการเมืองเป็นตัวชี้น าให้รัฐทุ่มเททรัพยากรและหล่อหลอมจิตใจ
ของคนทั้งชาติให้ก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน กรณีของเกาหลีเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
ความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นผลมาจากการรวบอ านาจทางการเมืองไว้กับคนกลุ่มหนึ่งภายใต้การ
น าของพรรคการเมืองของรัฐบาล และผู้น าทางการเมืองต่างใช้อ านาจของตนผลักดันให้เกิดการพัฒนา 
แทนที่จะเบียดบังทรัพย์สินของแผ่นดินไปเป็นของตนดังเช่นผู้น าเผด็จการของประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆ  

  โดย ในแง่ผลดีนั้น อาจจ าแนกได้หลายประเด็น ดังนี้ 
  (1) การรวบอ านาจ ท าให้ผู้น าสามารถก าหนดเปูาหมายของการพัฒนาไปในทิศทางหนึ่งได้ 
เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงเปูาหมายของการพัฒนาบ่อยๆ ตามแนวคิดของแต่ละกลุ่มแล้ว จะท าให้การ
ด าเนินงานตามเปูาหมายหลักต้องหยุดชะงักลง และจะท าให้มีการเริ่มต้นใหม่กันอีก ในกรณีนี้ การปกครอง
แบบเผด็จการในรูปของประชาธิปไตยจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลดีในการเลือกเปูาหมายและยุทธวิธี
การพัฒนา   
  (2) ก่อให้เกิดการสะสมทุนขึ้นในประเทศเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจอุตสาหกรรม เพราะการ
รวบอ านาจมีผลท าให้นักธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิต ด้วยการจ่ายค่าแรงต่ าได้ ผลก าไรที่เกิดขึ้นก็



 รายงานหลักสูตร พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ (MRTA Young Leadership Development) ปี 2557 

 

42 
 

น าไปใช้ในการลงทุนต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของทรัพย์สินในมือของกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ หากรัฐบาลไม่ระมัดระวังแล้วคนกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองต่อไป ประเทศเกาหลีใต้
ได้ออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อปูองกันการกระจุกตัวของกลุ่มนายทุน ผลที่ได้รับก็เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง   
  (3) การรวบอ านาจท าให้ผู้น าประเทศสามารถบังคับกลไกของรัฐให้ตอบสนองเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของการพัฒนาได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงระบบบริหารงานของรัฐ 
  กล่าวโดยสรุป นโยบายส าคัญในยุคที่สองนี้ก็คือ การลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการเข้า
แทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิ่งขึ้น 

-  ยุคปัจจุบัน : การสร้างความเสมอภาคทางสังคม (ค.ศ. 2003 – ปัจจุบัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เกาหลีใต้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศสูงสุด จนมี
การกล่าวขวัญกันว่าเป็น “มหัศจรรย์ในผลงานของมนุษย์บนฝั่งแม่น้ าฮัน ” (Man-made miracle on the 
Han river) เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก ประชากรมีรายได้ต่อหัวเป็น 
10,560 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ขนาดและปริมาณการลงทุนจากกลุ่มบริษัทภายในและจากต่างประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) หรือองค์กรของกลุ่มประเทศร่ ารวย ส่งผลให้คนเกาหลีต่างลิงโลดใจและมีความเชื่อมั่นใน

 

เกาหลีใต้สามารถพัฒนาประเทศของ
ตนเองจนประสบความส าเร็จเป็น

ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับท่ี 11 ของโลก 

 

จากความส าเร็จของการพัฒนา ท าให้
เกาหลีใต้ได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็น 
“มหัศจรรย์ในผลงานของมนุษย์บนฝั่ง

แม่น้ าฮัน” 
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ความสามารถสูงที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สิ่งเหล่านี้เองน าไปสู่การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันอย่าง
ฟุุมเฟือย และลดความขยันขันแข็งในการท างานลง อีกทั้งมีการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ไม่ระมัดระวัง
และไตร่ตรองอย่างรอบคอบ จนท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจนรัฐบาลต้องไปขอกู้เงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศในเดือนพฤศจิกายน ค .ศ. 1997 เป็นจ านวนเงินถึง 57 พันล้านเหรียญสหรัฐฯซึ่งถือเป็น
ประเทศที่สามในทวีปเอเชียที่เกิดปัญหาต่อจากไทยและอินโดนีเซียในปีเดียวกัน 

  วิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของเกาหลีใต้เป็นผลมาจากปัจจัย
หลักอีกปัจจัยหนึ่ง นั่นคือ แชโบล์ หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีต้นแบบมาจากประเทศญี่ปุุน คนเกาหลีส่วน
ใหญ่ต่างเชื่อว่า ปัญหาวิกฤตดังกล่าวเป็นเพราะแชโบล์ไม่ได้ใช้ความคิดและการปฏิบัติการอย่างรอบคอบใน
การลงทุนและไม่สนใจต่อการบริหารที่เน้นประสิทธิภาพ อีกทั้งด าเนินธุรกิจผิดพลาดมากมาย จนต้องกู้ยืม
เงินจ านวนมหาศาลจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ 

  เมื่อเกิดวิกฤตของเศรษฐกิจขึ้น ความภาคภูมิใจในความส าเร็จในด้านการพัฒนาได้สะดุด
หยุดลงโดยทันที ความอับอายและความเสียใจเข้ามาแทนที่และความโกรธแค้นได้บังเกิดขึ้นในหัวใจของคน
เกาหลีทั่วไปที่มองเห็นสังคมของตนถูกท าลายจากคนกลุ่มเล็กๆ ทั้งที่เป็นนักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งได้น าพาชาติไปสู่กาลวิบัติ อย่างไรก็ตาม 
ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้เข้ามากอบกู้ภาวะเศรษฐกิจจนได้รับความส าเร็จ สามารถคืนเงินกู้ให้กองทุน
การเงินระหว่างประเทศจนหมดสิ้นนอกจากนี้ นายคิมยังได้ประกาศให้เกาหลีใต้เป็นศูนย์กลางด้านการค้า
และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียและพัฒนาบริเวณโดยรอบของเมืองอินชอนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
เป็นแหล่งทุนที่ทันสมัยที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ในปี ค.ศ. 2004 รัฐบาลได้เน้นการปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคมด้วยการทุ่มงบประมาณถึง 
12 หมื่นล้านวอน (10.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ) หรือเพิ่มกว่าร้อยละ 9 ของงบส่วนนี้ในงบประมาณของปี
ก่อน นับเป็นวงเงินสูงที่สุดเมื่อเทียบกับงบของรัฐบาลใดๆ ก่อนหน้านี้ โครงการส าคัญที่เน้น ได้แก่ การสร้าง
งานใหม่ การให้เงินอุดหนุนเพ่ือการยังชีพแก่คนยากไร้ การให้บริการรักษาพยาบาลฟรี การสร้างที่พักและ

 

ประธานาธิบดีคิม แด-จุง ผู้กอบกู้
เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ให้กลับมา

เจริญรุ่งเรืองอีกคร้ัง ภายหลังจากที่
ประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขั้นร้ายแรง

ที่สุดในประวัติศาสตร์ 
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ศูนย์ฝึกอาชีพแก่คนชรา การตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 340 แห่งทั่วประเทศแก่ลูกของสตรีที่ท างานเต็มเวลา ส่วน
ปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลย้ าถึงนโยบายการลดความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มคนรวยกับกลุ่ม
คนจนลง และได้ก าหนดงบประมาณมากกว่า 10 หมื่นล้านวอนในโครงการช่วยเหลือเพื่อยกเลิกหนี้สินให้แก่
คนจน การสร้างงานใหม่สี่หมื่นต าแหน่ง และการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจ านวนสามหมื่น
แห่ง เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 
  เกาหลีใต้ ซึ่งมีฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ยังมิได้หยุดที่จะ

พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ เกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันยังมีนโยบายที่จะมุ่งยกระดับฐานเทคโนโลยีที่มีอยู่โดย
ค านึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่สู่เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ค านึงถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ของประเทศโดยมุ่งสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าพร้อมๆกัน 
ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการพัฒนาการผลิตยานพาหนะโดยใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรืออุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีการผลิตสิ่งทอแนวใหม่ เช่น สิ่งทอสีเขียว เป็นต้น นอกจากนี้ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวยังเป็นการอนุรักษ์พลังงานและเลือกใช้พลังงานแนวใหม่่ หรือพลังงานทดแทน
รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง
ของเกาหลีใต้จึงน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศเกาหลีใต้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
สามารถยกระดับและก้าวไปสู่ระดับต้นๆและโดดเด่นในเวทีโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

 

 

ในปัจจุบัน เกาหลีใต้ยังมนีโยบายท่ีจะมุ่งยกระดับฐานเทคโนโลยี
ที่มีอยู่โดยค านึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่สู่เศรษฐกิจสีเขียว        
(Green Economy) อีกด้วย 
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Samsung ยักษ์ใหญ่ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกาหลีใต้และเศรษฐกิจโลก 
 บริษัท Samsung เป็นบริษัทระดับนานาชาติของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มีส านักงาน

ใหญ่อยู่ที่เมืองซูวอน ( Suwon) ของเกาหลีใต้ บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd เป็นบริษัทหนึ่งใน
อภิมหาอาณาจักร Samsung Group ที่กลายเป็นบริษัทผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
โดยวัดจากการเจริญเติบโตของผลประกอบการ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 

  บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ประกอบไปด้วยโรงงาน และเครือข่ายของ
ส านักงานขายครอบคลุมไปกว่า 88 ประเทศทั่วโลกและมีการจ้างงานมากกว่า 370,000 ต าแหน่ง โดยมี
ผู้บริหารสูงสุด หรือ CEO ในปัจจุบัน คือ นายควาน โอ ฮยุน (Kwon Oh-Hyun) Samsung เป็นผู้ผลิตหลัก
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มายาวนาน อาทิเช่น การผลิตแบตเตอรี่ลิเธี่ยม-อิออน, สารกึ่งตัวน า
คุณภาพยอดเยี่ยม (Semiconductor), แผงวงจรอัจฉริยะ (Chips), อุปกรณ์ส ารองข้อมูลคุณภาพสูง (Flash 
Drives) และยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive Devices) ให้แก่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ เช่น 
Apple, Sony, HTC และ Nokia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semiconductor ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในยุคแรกของ Samsung 
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  นอกจากนี้ทาง Samsung ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้าออกไป
ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ที่ถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ออกมา 
ซึ่งก็คือ โทรศัพท์มือถือ นั่นเอง ซึ่งจากการตัดสินใจอันชาญฉลาดในครั้งนี้ ท าให้  Samsung กลายเป็น
บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยแรงสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าที่ให้ความนิยมและการ
สนับสนุนในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมของ Samsung ที่เรารู้จักกันดี ก็คือ โทรศัพท์มือถือในตระกูล
รุ่น Samsung Galaxy นอกจากโทรศัพท์มือถือของ Samsung ที่จะครองใจลูกค้าและท ายอดขายสูงถล่ม
ทลายแล้ว ทาง Samsung ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็น Tablets ในตระกูล Galaxy Tab ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งรูปแบบ การท างาน และขุมพลังของ
ระบบปฏิบัติการ Android หรือ เทคโนโลยีล้ าสมัยอย่าง Phablets ที่เป็นการผสมผสานเอาความอัจฉริยะ
ของ Tablets กับความสามารถในสื่อสารของโทรศัพท์มือถือมารวมกันได้เป็นอย่างดี จึงเกิดเป็น ผลิตภัณฑ์
ในตระกูล Galaxy Note ที่สร้างยอดขายและรายได้ให้แก่ Samsung อย่างมหาศาล 

 

 

 

 

 

Samsung Galaxy ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพท้ังรูปแบบ 
การท างาน และขุมพลังของระบบปฏิบัติการ Android 
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  นอกจากนี้ Samsung ยังได้รับความนิยมอย่างมากจากผลิตภัณฑ์โทรทัศน์จอแบน หรือ 
LCD TV ซึ่งสืบเนื่องมาจากแต่เดิมนั้นทาง Samsung ได้เป็นผู้ผลิตแผงวงจรLCD ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงท าให้
เกิดความคิดว่า ในเมื่อ Samsung เป็นผู้ผลิตแผงวงจรที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ท าไม Samsung ถึงไม่ท าการผลิต
โทรทัศน์ LCD ออกมาขายเอง จากแนวความคิดดังกล่าวท าให้ในปัจจุบันเราจึงได้เห็นโทรทัศน์แบบ LCD 
LED SMART TV และล่าสุด Samsung Smart LED TV ออกสู่ตลาดและได้รับการตอบรับและความนิยมที่
สูงอย่างที่ Samsung ไม่คาดคิดมาก่อน  ซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Samsung ได้อีกทาง 

 

เทคโนโลยีล้ าสมัยอย่าง Phablets ที่เป็น
การผสมผสานเอาความอัจฉริยะของ 
Tablets กับความสามารถในสื่อสารของ
โทรศัพท์มือถือมารวมกันได้เป็นอย่างดี 
จึงเกิดเป็น ผลิตภัณฑ์ในตระกูล Galaxy 
Note ที่สร้างยอดขายและรายได้ให้แก่ 
Samsung อย่างมหาศาล 

 

Samsung Smart LED TV ผลิตภัณฑ์โทรทัศน์อัจฉริยะที่สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์พร้อมกับใช้อินเทอร์เน็ตในคราวเดียวกัน 
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นอกจากจะเพียงมีรายได้อย่างมหาศาลจากการจ าหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมอย่างโทรศัพท์มือถือ 
หรือ Tablets เท่านั้น 

  หลายคนคงสงสัยว่า Samsung มีที่มาจากไหน ท าไมถึงได้เป็นบริษัทที่น าเอานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจจนถึงขั้นที่เรียกว่า ประสบความส าเร็จไม่เพียงแต่ในระดับชาติเกาหลี
เท่านั้น อาจจะกล่าวได้ว่า Samsung นั้นประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจจนเป็นบริษัทชั้นน าระดับ
โลกเลยก็ว่าได้จากบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้เล็กๆที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ าหน่าย บริษัทมีพัฒนาการ
และวิวัฒนาการอย่างไร ถึงได้กลายเป็นผู้ผลิตแผงวงจร LCD ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็น
ผู้ผลิตโทรทัศน์รายใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 และเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2011 และยังเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของเกาหลีใต้อีกด้วย จากนี้ไปเราจะมา
ศึกษาวิวัฒนาการและการพัฒนาของบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้นี้กัน 
 
ประวัติศาสตร์แห่งความส าเร็จ 

ช่วงแรกของการพัฒนา (18 ปี) ค.ศ. 1969 – 1987  

  บริษัท Samsung Electric Industries ได้ถือก าเนิดขึ้นในฐานะโรงงานเล็กๆโรงงานหนึ่ง
ภายในเครือ Samsung Group ในเมืองซูวอน ของเกาหลีใต้ ผลิตภัณฑ์ในยุคเริ่มแรกของ Samsung นั้น
เป็นการท าการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูาทั่วไป เช่น โทรทัศน์ เครื่องคิดเลข ตู้เย็น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องล้างจาน เป็นต้น ต่อมาในปี ค.ศ.1970 ทาง Samsung Group ได้เข้าร่วมเป็น
พันธมิตรการค้ากับบริษัท NEC Corporation ของญี่ปุุน ท าให้มีการก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้น คือ บริษัท 
Samsung-NEC โดยด าเนินกิจการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ในการรับชมและถ่ายทอดเสียง 
ต่อมาในปี ค.ศ.1974 ทาง Samsung Group ได้ท าการขยายธุรกิจจากเดิม โดยเริ่มหันมาจับธุรกิจการผลิต
สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) โดยได้เป็นพันธมิตรกับบริษัท Korea Semiconductor บริษัทยักษ์ใหญ่
ในการผลิตแผงวงจรรายหนึ่งในขณะนั้น  

 

 

 

 

 
 

นาย ลี บยุง-ชุล (Lee Byung-Chull) 
ผู้ก่อตั้งมหาอาณาจักร Samsung Group 
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ในต้นทศวรรษ 1980 กิจการสื่อสารโทรคมนาคมในเกาหลีใต้ขึ้นได้ถือก าเนิดขึ้น ซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจที่ได้หันมาให้ความส าคัญกับการท าธุรกิจอุปกรณ์สื่อสารโทรมานาคมกันมากขึ้น 
ในปี ค.ศ.1981SamsungElectric Industries ได้ท าการผลิตโทรทัศน์ขาว-ด าออกมากว่า 10 ล้านเครื่อง 
จากนั้นในปี ค.ศ.1983 ผู้ก่อตั้ง Samsung นั่นก็คือ นาย ลี บยุง-ชุล (Lee Byung-Chull) ได้ลงนามใน
ประกาศข้อตกลง “ปฏิญญาโตเกียว” ที่ก าหนดให้ Samsung ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปใน
รูปแบบ DRAM (Dynamic Random Access Memory) หลังจากนั้น 1 ปี Samsung ได้กลายเป็นบริษัท
อันดับสามของโลกที่ได้ท าการพัฒนา Memory ตัวใหม่ ซึ่งก็คือ 64 kb DRAM และในปี ค.ศ.1988 
Samsung Electric Industries ได้ก่อตั้งบริษัท Samsung Semiconductor & Communications ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือ Samsung Electric Industries ซึ่งต่อมาก็คือ บริษัท Samsung Electronics ใน
ปัจจุบัน 

ช่วงท่ีสองของพัฒนา (7 ปี) สงครามแย่งชิงลูกค้า ค.ศ. 1988-1995  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
บริษัท Samsung Electronics ได้ผลิตและจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกในปี ค.ศ.1988 ออกสู่

ตลาดภายในประเทศในเบื้องต้น ยอดขายโทรศัพท์มือถือของ Samsung Electronics ในช่วงแรกประสบ
ความล้มเหลว ไม่ได้รับความนิยมและการตอบรับจากลูกค้า ซึ่งในขณะนั้น Samsung Electronics  มีคู่แข่ง 
 

 

Samsung Electronics มีคู่แข่งในตลาดผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์มือถือที่ส าคัญคือ โมโตโรล่า (Motorola) 
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ในตลาดผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือที่ส าคัญคือ โมโตโรล่า (Motorola) ซึ่งในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 โมโตโร
ล่า ได้ครองส่วนแบ่งทางตลาดของโทรศัพท์มือถือในสัดส่วนถึงร้อยละ  60 ของมูลค่าตลาดรวมของ
โทรศัพท์มือถือ ในขณะที่ Samsung ครองส่วนแบ่งแค่ร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งทาง Samsung เองก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจ ก็พยายามคิดค้นกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในตลาดโทรศัพท์มือถืออย่างจริงจัง จนกระทั่งในช่วง
กลางทศวรรษที่ 1990 Samsung จึงตัดสินใจปลดตัวเองออกจากตลาดโทรศัพท์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่
กล่าวขานกันอย่างมากในช่วงนั้น 

ช่วงที่สามของพัฒนา (13 ปี) ก้าวสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน ค.ศ. 1995-2008 

  ด้วยการตัดสินใจครั้งส าคัญของนาย ลี คุน-ฮี ในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ครั้งส าคัญของ 
Samsung ที่ว่ากลยุทธ์ใหม่ของ Samsung จะต้องท าการก าจัดการผลิตที่ไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถขายได้และมีอ านาจการแข่งขันต่ า โดยเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่เป็นความเชี่ยวชาญของ Samsung และการลงทุนใน
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ส าหรับองค์กรอื่นๆ 

  นอกจากนี้ Samsung มีเปูาประสงค์ภายใน 10 ปีที่จะท าการลบภาพ “สินค้าราคาถูก” ไป
และท าการแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุุนอย่าง Sony ในฐานะที่จะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลกหลังจากที่ Samsung ตัดสินใจออกจากตลาดเมื่อช่วงต้นปี ค.ศ.1995 ท า
ให้ประชาชนหรือลูกค้ารายใหม่บางคนยังไม่รู้จักแบรนด์ Samsung บริษัทฯจึงใช้กลยุทธ์ในการรักษาตัวตน
ในตลาดไว้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมที่ส าคัญๆเพ่ือให้ประชาชนยังคงรู้จักแบรนด์ Samsung 
แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตลาด ตัวอย่างการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การเป็นผู้สนับสนุนกีฬาโอลิมปิก
ฤดูหนาวในปี ค.ศ.1998 ที่จัดขึ้นที่เมืองนากาโนะ ประเทศญี่ปุุน 

 

 

 

 

 

 

  

Samsung Electronics เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมที่
ส าคัญ คือ การเป็นผู้สนับสนุนกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

ในปี ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541)  
ที่จัดขึ้นที่เมืองนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น 
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  ในช่วงเวลานั้น Samsung ได้ท าการผลิตอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ประเภทการ์ดความจ า 
แผงวงจรความจ า ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ในขณะนั้น และได้กลายเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน ซึ่งที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดขณะนั้นได้แก่ แผงวงจรความจ าขนาด 64 MB ชิ้นแรกของโลก (DRAM 64MB) ซึ่งออกสู่
วงการอุตสาหกรรมในปี ค.ศ.1992 และพัฒนาเป็น 256MB ในปีค.ศ.1994 และในที่สุดได้พัฒนาเป็นขนาด 
1GB ในปีค.ศ.1996และในปี ค.ศ.2004 Samsung ได้ท าการพัฒนาสุดยอดแผงวงจรความจ าให้มีขนาดใหญ่
ที่สุดครั้งแรกในโลก คือขนาด 8GB (NAND Memory 8GB) ซึ่ง Samsung ได้ท าการผลิตชิ้นส่วนแผงวงจร
เพื่อปูอนให้แก่บริษัท Apple ในปี ค.ศ. 2005 อีกด้วย โดยในปัจจุบันSamsung ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนหลัก 
ยังคงผลิตชิ้นส่วน A7 Processor ในการประกอบเป็นเครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 5s ให้กับ
บริษัท Apple อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Samsung ได้ท าการพัฒนาสุดยอด
แผงวงจรความจ าให้มีขนาดใหญ่ที่สุดคร้ัง

แรกในโลก คือขนาด 8GB (NAND 
Memory 8GB) ซ่ึงSamsung  

ได้ท าการผลิตชิ้นส่วนแผงวงจรเพ่ือป้อน
ให้แก่บริษัท Apple อีกด้วย 

 
 

Samsung ในปัจจุบันยังคงท าผลิตชิ้นส่วน A7 Processor ในการประกอบเป็น
เคร่ืองโทรศัพท์ ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 5s ให้กับบริษัท Apple อีกด้วย 
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ช่วงที่สี่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลูกค้า ค.ศ.2008-ปัจจุบัน 
  นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2003  Samsung ได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่า ในขณะที่โลกเผชิญกับ

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ทาง Samsung ยังสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่ได้หวั่นไหวไปกับวิกฤติเศรษฐกิจแต่อย่างใด 

  ในปี ค.ศ. 2005 Samsung ได้พัฒนาตัวเองจนมีความเจริญรุดหน้า ก้าวล้ าบริษัทยักษ์ใหญ่
ของญี่ปุุนอย่าง Sony ได้เป็นผลส าเร็จ และในปี ค.ศ. 2007 Samsung ได้กลายเป็นบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์ที่
ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก แซงหน้าคู่แข่งขันตลอดกาลอย่าง โมโตโรล่า (Motorola) และยังเอาชนะ
คู่แข่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่าง Hewlett-Packard หรือ HP ได้อย่างขาดลอยในปี ค.ศ. 2009 ด้วย
ยอดขายที่มหาศาล 

  ในปัจจุบัน Samsung ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนานวัตกรรม โดยได้ก าหนดให้เป็นกล
ยุทธ์หลักของการด าเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และได้ถูกน ามาบรรจุเป็นกลยุทธ์หลักอีกครั้งในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์อนาคตของ Samsung หรือที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ ปี 2020 (The Vision 2020) โดยบริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะท ายอดขายให้ทะลุเปูา 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยอาศัยผลิตภัณฑ์
หลักของบริษัท ซึ่งได้แก่ โทรทัศน์ แผงวงจรความจ า (Memory Chip) บริษัทฯได้พยายามและส่งเสริมให้
เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการลงทุนจ านวนมหาศาล ซึ่งท าให้บริษัทฯก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 24 ศูนย์ครอบคลุมทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ในปี ค.ศ.2013 Samsung ได้ประกาศความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในเครือว่า 

สามารถรองรับเทคโนโลยีสื่อสารขั้นสูงล่าสุด คือเทคโนโลยี 5G (Speed-enhanced fifth Generation) ได้
อย่างประสบความส าเร็จแล้ว และในปี ค.ศ.2014 Samsung ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานประกาศผล
รางวัลออสการ์ประจ าปี 2014 (หรือรางวัล Academy Awards) เนื่องจากเหตุบังเอิญที่ท าให้ Samsung 
เป็นที่กล่าวขานของชาวโลกอีกครั้ง เมื่อดาราผู้เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลดังกล่าว นั่นก็คือ Ellen 
DeGeneres ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note ในการถ่ายภาพตนเองและกลุ่มเพื่อน หรือที่
เรียกว่า การถ่ายภาพแบบเซลฟ่ี (Selfie) ซึ่งท าให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวแพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งล้วนแต่

           

 Samsung ได้ประกาศความพร้อมในการ

ทดสอบผลิตภัณฑ์ในเครือว่า สามารถรองรับ

เทคโนโลยีสื่อสารขั้นสูงล่าสุด คือเทคโนโลยี 

5G (Speed-enhanced fifth Generation)  

ได้อย่างประสบความส าเร็จ ในปี 2013 
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ส่งผลต่อยอดขายโทรศัพท์มือถือ Samsung อย่างล้นหลาม ทาง Samsung จึงได้สนับสนุนเงินบริจาค
จ านวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับองค์กรจ านวน 2 แห่ง ซึ่งก็คือ St Jude’s และ Humane Society 
จ านวนแห่งละ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่ Ellen DeGeneres มีความประสงค์  

 

การศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital Pavilion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดิจิตอล พาวิเลี่ยน (Digital Pavilion) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ที่ Sangam-

dong, Mapo-gu, กรุงโซล จัดตั้งโดยกระทรวงเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งล่าสุดของประเทศเกาหลีใต้  ที่ผู้เข้าชมสามารถ 
"มองเห็น สัมผัส และรู้สึก" ถึงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรมที่
ทันสมัย รวมทั้งได้สัมผัสประสบการณ์แห่งโลกอนาคต  จะช่วยให้ผู้เข้าชม Digital Pavilion ท าความคุ้นเคยกับ
และเพลิดเพลิน ไปกับเทคโนโลยีไอทีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และช่วยให้มองเห็นภาพในอนาคตโดยการเข้าถึง
เครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่จ ากัดเวลาหรือพ้ืนที่ ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เชื่อมโยงเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุก
เวลา และเป็นทิศทางของสังคมสารสนเทศในอนาคต ซึ่งเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น ดิจิตอล พาวิเลี่ยน เป็นสถานที่ที่รัฐบาลเกาหลีใต้จัดตั้งขึ้นเพ่ือแสดงความก้าวล้ าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ท าให้อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
ของชาวโลก และเป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ผลิตและบริษัทต่างๆ ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ทาง
เทคโนโลยีได้แสดงสินค้าและนวัตกรรมผ่านสถานที่แห่งนี้  
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 จึงไม่น่าแปลกใจที่ ดิจิตอล พาวิเลี่ยน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยงชาวต่างชาติ ที่ให้ความสนใจเข้า
เยี่ยมชม เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในการเข้าชม เพียงแค่ผู้เข้าชมท าการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อได้รับบัตรแสดงตนเฉพาะบุคคล (RFID Card) ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายใน ผ่านเทคโนโลยแีละการ
สื่อสารไร้สาย โดยใช้คลื่นวิทยุส าหรับการระบุข้อมูลเป็นรายบุคคล (RFID Tracking) ภายในศูนย์นิทรรศการ
จะจ าลองอุปกรณ์เครื่องมือและระบบต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าในอนาคตซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ระบบการจัดการพลังงาน ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟูา ภายในบ้าน อุปกรณ์ด้าน
ความบันเทิง เครื่องดนตรี หรือแม้กระทั่งระบบการจัดการสุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภายในศูนย์แสดงนิทรรศการได้แบ่งส่วนของการจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งในแต่ละชั้น ก็
จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไป ผ่านเทคโนโลยีระบบสัมผัส เซ็นเซอร์ และหุ่นยนต์  พ้ืนที่ของ Digital 
Pavilion ที่ได้ศึกษาดูงานในครั้งนี ้มีทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 เป็น Innovation Hall ให้โอกาสในการส ารวจ
สินค้าไอที ใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจ าวันของประเทศเกาหลีใต้ ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันจาก 19 บริษัทชั้นน า ที่เกี่ยวข้องกับไอที นอกจากนี้ ยัง
เป็นห้องแสดงประวัติศาสตร์ของการสื่อสารแบบดิจิตอลแบบมีสายและไร้สายที่ทันสมัย อีกทั้งห้อง
ข้อมูลภาพ ชั้นที่ 2  Exploration Hall  ในชั้นที่สองนี้ ผู้เข้าชมจะสามารถสัมผัสกับเทคโนโลยีที่เป็นระบบ 
digital ด้วยตนเอง  และชั้นที่ 3 Imagination Hall เป็นห้องแห่งจินตนาการที่ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคต  ความโดดเด่นของการแสดงเทคโนโลยีที่  Digital 

      

        บัตรแสดงตนเฉพาะบุคคล  
(RFID Card) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายใน  Digital Pavilion 
ผ่านเทคโนโลยแีละการสื่อสารไร้สาย 
โดยใช้คลื่นวิทยุส าหรับการระบุ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล  (RFID 
Tracking)  ถือว่าเป็นต้นแบบท่ี
สามารถน ามาใช้พัฒนาระบบตั วร่วม
ของรฟม. ได้ในอนาคต 
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Pavilion อยู่ที่การเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมได้ทดลองใช้เทคโนโลยีและมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีต่างๆ ได้จริง 
โดยเน้นประสบการณ์ตรงและท าให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีในโลกอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ าสมัยที่จัดแสดงใน Digital Pavilion 
Smart Prescription (ระบบการตรวจสุขภาพอัจฉริยะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ระบบการตรวจสุขภาพอัจฉริยะ เป็นการตรวจสุขภาพด้วยระบบ RFID การ์ด จ าลองการใช้บริการ
ด้านการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยระบบเซ็นเซอร์ผ่านเทคโนโลยี สามารถรอผลตรวจได้ทันที  โดย
การสแกนร่างกาย หลังจากนั้นผู้ใช้จะได้รับค าชี้แจงจากแพทย์ที่ปรากฏบนจอทีวี ซึ่งอธิบายถึงสุขภาพของ
เรา รวมไปถึงการปูองกัน รักษา และการดูแลตนเอง  
  

      

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระบบคอมพิวเตอร์ จะอ่านข้อมูลสภาวะร่างกายจาก RFID Card และแปลผลออกมาเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของแต่ละคน พร้อมทั้งบอกข้อมูลทั่วไป และการดูแลรักษาตัวเองให้มีสุขภาพดี 
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Digital Pond (อ่างเลี้ยงปลาอิเล็กทรอนิกส)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อสัมผัสบัตร RFID Card ที่เครื่องอ่านบัตร ปลาจ าลองที่อยู่ในสระก็จะว่ายมาหาคุณตามต าแหน่ง
ที่สัมผัส โดยอ่านค่าผ่านคลื่นวิทยุในการระบุคนหรือวัตถุโดยอัตโนมัติเพื่อติดตามข้อมูลที่ติดอยู่กับบัตรด้วย
เทคโนโลยี RFID   

 
Digital Melody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Digital Pond จะมีระบบการท างานด้วยการใช้ RFID Card ในการก าหนดตัวเจ้าของบ่อปลา จากนั้นเจ้าของ
บ่อปลาสามารถน า RFID Card ไปสัมผัสกับจุดต่างๆของบ่อปลา เพ่ือเรียกปลาในบ่อให้ว่ายมาหาตนเองได้ 

 

Digital Melody จะมีระบบที่จ าลองการท างานของพิณ โดยใช้
ระบบ Sensor System แทนสายของพิณในการเล่นเคร่ืองดนตรี

ชนิดนี้ เพียงดีดหรือสัมผัสไปท่ีช่องว่างระหว่างเคร่ืองดนตรี ก็จะเกิด
เสียงดนตรีเหมือนได้เล่นพิณจริงๆ 
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 Digital melody เป็นการเล่นดนตรี  พิณไร้สาย โดยมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติส าหรับจับความ
เคลื่อนไหว หากเราอยู่ต าแหน่งใดหรือสัมผัส ท าท่าทางดีดพิณหรือโบกมือ ก็จะเกิดเสียงดนตรีที่ต าแหน่งนั้น 
และเปลี่ยนไปตามคีย์ต่าง ๆ  

 
Robot Stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสั่งการของหุ่นยนต์เคลื่อนไหวเสมือนมนุษย์สามารถปูอนข้อมูลสั่งการโดยตรงและผู้เข้าชม
สามารถเพลิดเพลินไปกับการเต้นประกอบเพลง K-pop ของกลุ่มหุ่นยนต์ดังกล่าว 
 
Live Sketchbook  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Robot Stage ระบบหุ่นยนต์ที่สามารถออกค าสั่งให้เคลื่อนไหวตามที่ก าหนดได้ ในภาพหุ่นยนต์ก าลัง
เคลื่อนไหวด้วยการเต้นตามจังหวะเพลง ในบทเพลง Gang-Nam Style ของนักร้องชื่อดังของเกาหลีใต้ 

 

Live Sketchbook ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีหลายระบบไม่ว่าจะเป็น จอแสดงภาพ LED ขนาดใหญ่และ
จอรับข้อมูล LED ที่ใช้ระบบการสัมผัสในการสั่งงาน และส่งผ่านข้อมูลที่เราได้เขียนหรือวาดลงไป ขึ้นสู่

จอแสดงผล LED ขนาดใหญ่ ในขณะที่ยังใช้ระบบ Sensor System ในการท าให้สิ่งที่เราวาดลงไป แสดง
ปฏิกิริยากับผู้วาดเมื่ออยู่ในจอแสดงผลด้วย 
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Live sketchbook เป็นสมุดบันเทิงที่ผู้เข้าชมโดยเฉพาะเด็กๆ สามารถสนุกสนานไปกับการวาดสัตว์
บนโต๊ะสัมผัสและโต้ตอบกับภาพวาดของพวกเขาผ่านทางหน้าจอขนาดใหญ่ โดยเลือกสัตว์ที่ชื่นชอบของ
พวกเขา วาดสัตว์และสีของภาพและสะบัดภาพที่วาดไปบนหน้าจอหลัก ท าให้เด็กเพลิดเพลินไปกับการเห็น
สัตว์ที่พวกเขาวาด ย้ายไปเหมือนมีชีวิตอยู่บนหน้าจอแสดงผล 
 
Information Technology Today and Tomorrow 
 

 
 
 

จอภาพแบบอนาคต คือจอภาพที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด ทั้งรายการทีวีช่องปกติ และรายการทีวีทางช่อง
เคเบิ้ล โดยแสดงโลกเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต แบบ Intelligent พร้อมจอสัมผัสแบบ Touch screen 
ผ่านจอ LCD ขนาดใหญ่ สร้างบรรยากาศแห่งการผ่อนคลาย โดยการคอนโทรลเพียงนิ้วสัมผัส สามารถเล่น
วีดีโอ ดูทีวี ได้ เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานก็จะมีลักษณะเหมือนจอประมวลผลทั่วไป 
 
  

นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตด้วยระบบแสดงภาพบนจอ LCD ขนาดใหญ่ที่มองผิวเผินจะเหมือนเป็นพียงกระจก
บานใหญ่ เกาหลีใต้สามารถพัฒนาให้ระบบการสั่งงานด้วยระบบสัมผัสเชื่อมโยงกับระบบแสดงผลบนจอ

ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 รายงานหลักสูตร พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ (MRTA Young Leadership Development) ปี 2557 

 

59 
 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตเสมือน หรือ Virtual Store 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
หากคุณเคยไปช้อปปิ้งตามร้านซุปเปอร์มาเก็ต คุณก็อาจนึกถึงการซื้อของภายในห้างหรือร้าน

สะดวกซื้อ ต้องผ่านคนจ านวนมาก รอจ่ายแคชเชียร์ก่อนเดินทางกลับ แต่ด้วยชีวิตประจ าวันที่ค่อนข้างยุ่ง 
วุ่นกับงานหนักจนไม่มีเวลาซื้อข้าวของ  แต่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ ร้านซุปเปอร์สโตร์ชื่อดัง สร้าง
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเสมือน หรือ Virtual Store ที่อยู่บน ก าแพงชานชาลา ของรถไฟฟูาใต้ดิน 

 โดยใช้เทคโนโลยี 3 สิ่งคือ  โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ทุกคนพกติดตัว  ร้านค้าออนไลน์ ( E-
Commerce) ที่คุณสามารถช้อปได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือที่ท างาน และ QR CODE ที่มักพบตามแผ่น
พับโฆษณา หรือ นามบัตร ก็สามารถสร้างนวัตกรรมแปลกใหม่ ที่เพ่ิมยอดขาย เพิ่มความสะดวกสบาย ที่ไม่
ต้องกังวลเรื่องของหายโดนขโมย ไม่ต้องจ้าง รปภ. ไม่ต้องจ้างพนักงาน   เพราะมันเป็นแค่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เสมือน วิธีการซื้อก็เพียงแค่น าโทรศัพท์มือถือมาถ่ายที่ QR CODE ของสินค้าชิ้นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น นมสด  
น้ าผลไม้  เนื้อสัตว์ ผักต่างๆ เมื่อถ่ายติด  ระบบก็จะตรวจสอบความถูกต้องแล้วคิดเงินจากกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ซื้อ และเชื่อมโยงไปยังระบบร้านค้าออนไลน์ เมื่อช าระเงินเสร็จ สินค้าที่ซื้อก็จะถูกจัดส่ง
ไปให้ถึงหน้าบ้านทันที ลูกค้าก็แค่ ขึ้นรถไฟฟูาใต้ดิน กลับถึงบ้าน ของก็ไปถึงบ้านพอดี ไม่ต้องแบกหิ้วถือของ
ให้เมื่อยเหมือนแต่ก่อน  ส่งผลให้ร้านค้าซุปเปอร์สโตร์ที่ท า Virtual Store รายนี้ก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของ
ร้านค้าออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้ทันที 

 
 

 

ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับนวัตกรรมที่ท าให้เกิดซุปเปอร์มาร์เก็ตเสมือนจริงในสถานที่ต่างๆ เช่น 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ทุกที่ เสมือนกับได้เดิน

เลือกซื้อสินค้าภายในซุปเปอร์จริงๆ 
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Subway (Jihachul) 
 Subway หรือ Jihachul เป็นแอพพลิเคชั่น แสดงรายละเอียดแผนที่เส้นทางรถไฟในสาธารณรัฐเกาหลี 

รวมถึงจัดการเส้นทาง ซึ่งสามารถใช้งานได้แม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต (Offline) โดยท าการดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่
ที่ต้องการให้เรียบร้อยล่วงหน้า แอพพลิเคชั่นนี้ได้รับการพัฒนาโดย Broong, Inc.ใช้งานได้ทั้งบน
ระบบปฏิบัติการ Android และ iOSรองรับภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี สามารถ เลือกพื้นที่ที่ต้องการใช้
งานได้ เช่น โซล,ปูซาน, แดกู, แดจอน และควางจู  

 Jihachul สามารถแสดงแผนที่ค้นหาสถานีจากต าแหน่ง GPS Bookmark สถานีที่ต้องการ 
นอกจากนี้ในแอพพลิเคชั่นยังมีตารางเวลาข้อมูลประตูทางออก สามารถเลือกสถานีต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทางได้ จากนั้นแอพพลิเคชั่นจะแสดงเส้นทางที่ควรไปในแบบเร็วที่สุดและเปลี่ยนสาย น้อยที่สุด และ
แสดงข้อมูลของสถานีที่ต้องท าการเปลี่ยนสาย และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณ ลักษณะของ
โปรแกรมสามารถแสดงได้ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้าจอเร่ิมต้นของ Application 
Jihachul ที่รองรับภาษาอังกฤษ 
ภาษาเกาหลี และภาษาเกาหลี

ด้ังเดิม และสามารถเลือกเมืองที่เรา
ต้องการสอบถามเส้นทางได้ เมื่อ

เลือกเมืองได้แล้ว ก็จะปรากฏแผนที่
แสดงเส้นทางรถไฟฟ้าภายในเมือง

นั้นๆ 

 

เมื่อเลือกสถานที่ต้นทางและ
ปลายทางได้แล้ว โปรแกรมจะ
ค านวณเส้นทางการเดินทางใน

หลายรูปแบบ เพ่ือให้เราตัดสินใจ
เดินทางในเส้นทางที่รวดเร็วท่ีสุด 
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  ซึ่งจากรายงานการวิจัยของ รฟม.ท่ีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน : กรณีศึกษา โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล”  โดยส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟูา การส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถามจากผู้ที่ใช้บริการโครงการรถไฟฟูามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล จ านวน 2,700 คนเพื่อศึกษาความต้องการใช้บริการเสริม (แอพพลิเคชั่น) ของผู้ใช้บริการ
พบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการแอพพลิเคชั่น การตรวจสอบเวลาการมาถึงของรถไฟฟูา ณ สถานีต่างๆ ได้  
เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 23.85 อันดับที่ 2 คือ การจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟูาผ่านทางโทรศัพท์มือถือแทน
การออกบัตรโดยสารร้อยละ 23.57 ส่วนบริการเสริมแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ผู้ใช้บริการมีความต้องการลดหลั่น
กันไป ดังแสดงในตาราง 

 
ความต้องการใช้บริการเสริม (แอพพลิเคชั่น) ของผู้ใช้บริการ 

ล าดับที่ บริการเสริมแอพพลิเคชั่น (Application) คะแนน ร้อยละ 
1 การตรวจสอบเวลาการมาถึงของรถไฟฟูา ณ สถานีต่างๆได้ 6,058 23.85 
2 การจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟูาผ่านทางโทรศัพท์มือถือแทนการออกบัตร

โดยสาร 
5,987 23.57 

3 การแนะน าการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและสะดวกที่สุด 4,941 19.46 
4 การบอกสิทธิประโยชน์ของบัตร MRT เช่น ส่วนลดต่างๆ 4,570 17.99 
5 การจองและตรวจสอบที่จอดรถ ณ จุดจอดแล้วจรของรถไฟฟูา 3,841 15.12 
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4.2.3 รายงานการศึกษาดูงาน กลุ่มที่ 3 ผู้น าด้านโลจิสติกส์ 
 
ประวัติและวิวัฒนาการของโลจิสติกส์(Evolution of Logistics)  

ในปัจจุบันLogistics ที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง สถานศึกษาชื่อดังจ านวนมากได้จัดให้มีการเรียน
การสอนทางด้าน Logistics โดยเฉพาะทั้งในระดับที่ต่ ากว่าปริญญาจนถึงปริญญาเอก หน่วยงานของรัฐรวม
ไปถึงหน่วยงานเอกชนหลายแห่งมีการก าหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ Logistics  

Logistics มีรากศัพท์มาจาก LOG ซึ่งแปลว่า ซุง หรือ ท่อนไม้ เนื่องจากการขนส่งของและคนใน
ยุคโบราณใช้ไม้ซุงมาท าเป็นเกวียน อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่า Logistics มีตั้งแต่สมัยเส้นทางใหม่ทางบกซึ่ง
เชื่อมตะวันตกกับจีนหรือการค้นพบโลกใหม่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-17โดยโคลัมบัสผู้ค้นพบทวีปอเมริกาใต้ 
และวอสโดดากามา นักส ารวจชาวโปรตุเกสผู้ค้นพบเส้นทางสายใหม่ทางทะเลของเครื่องเทศ ในศตวรรษที่ 
18 การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในยุโรปได้ปรับเปลี่ยนจากการค้าแบบพา ณิชนิยม  (Mercantilism) 
เศรษฐกิจมีการขยายตัวท าให้ต้องการวัตถุดิบราคาถูกและการขยายตลาดในการระบายสินค้า ท าให้พัฒนา
มาสู่เป็นแบบทุนนิยม (Capitalism) ซึ่งเน้นการแข่งขันและการค้าเสรีนิยม (Liberalism) ท าให้มีการ
ขยายตัวทางการค้าแบบผูกขาดโดยบรรษัทข้ามชาติมีการจัดระบบการจัดซื้อและการขนส่งวัตถุดิบจาก
ประเทศที่เป็นอาณานิคม โดยการสร้างบริษัทต่างๆขึ้นมารองรับ เช่น บริษัทอินเดียตะวันออก อาจกล่าวได้
ว่ายุคล่าอาณานิคมนั้น มีมูลเหตุจากความต้องการวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศในโลกที่สามโดยภาคธุรกิจใน
ฐานะผู้มีอิทธิพลทางการเมืองได้เป็นผู้ผลักดันทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการมีระบบการจัดการด้านการขนส่ง
และการจัดการที่เกี่ยวกับวัตถุดิบและสินค้าจาก Place of Source Origin ไปสู่ Place of Consumer 
Origin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิยามของ Logistics 

Logistics เข้ามามีบทบาทในปัจจุบันก็เนื่องจากการวิวัฒนาการของโลก นับแต่ยุคสงครามเย็น  
(Cold War) โลกซึ่งเคยแบ่งเป็น 2 ค่าย มีกลุ่มประเทศนาโต้และบริวาร โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น า กับ
กลุ่มวอซอร์และบริวาร โดยมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้น า ซึ่งต่างมีการแข่งขันกันทางด้านการทหารและ
การเมือง Logistics จึงได้ถูกน ามาใช้ทั้งในการจัดซื้อและระบบการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพสหรัฐ 
โดยเฉพาะตั้งแต่ปี ค .ศ . 1950 ในช่วงสงครามเวียดนาม Logistics ก็ได้เริ่มแพร่หลายและเป็นที่รู้จักหลังจาก 
ค.ศ. 1990 เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง สงครามทางอุดมการณ์ได้เปลี่ยนเป็นสงครามทางการค้า ข้อตกลง
สนธิสัญญาต่างๆ ทั้ง WTO และสนธิสัญญาทั้งที่เป็นทวิภาคี (Bilateral) และ พหุภาคี (Multilateral) ท าให้
โลกมีความเชื่อมโยงกัน โดยตั้งแต่ 1990 – ปัจจุบัน การเข้ามาของ Internet ท าให้โลกกลายเป็น 
Globalization เป็นโลกที่ไร้พรมแดนทางการค้า การซื้อขายไม่ได้มีการจ ากัดขอบเขต การแข่งขันในเวทีโลก 
มีการช่วงชิง-แข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Logistics จึงเข้ามามีบทบาทหรืออาจกล่าวได้ว่า หากไม่
มี Logistics ก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ซึ่ง Logistics ตามความหมายในปัจจุบันมี
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วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันที่เหนือกว่า (Core Competency) และมูลค่าเพิ่ม Value 
Added ให้แก่องค์กร 
บทบาทของ Logistics ที่มีต่อแต่ละ Sector อาจมีได้ดังต่อไปน้ี 

1. บทบาทของ Logistics ที่มีต่อภาคธุรกิจ 
1) Economy of Scale & Speed ท าให้ธุรกิจเป็นการผลิตและส่งมอบสินค้าแบบพอดีกับ

ความต้องการของลูกค้า 
2) Cost Efficient มีต้นทุนการผลิตที่ต่ า 
3) Competitiveness มีความสามารถทางการแข่งขันที่ดีกว่า 
 

2. บทบาทของ Logistics ที่มีต่อภาคการส่งออก 
1) ท าให้มีการจัดการวัตถุดิบและการเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นแบบ Just In Time ได้รับความ

เชื่อถือจากต่างประเทศ 
2) เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยลดต้นทุนด้าน Logistics ไม่น้อยกว่า 10-15% หรือ

ประมาณ 96,000 ล้านบาทต่อปี (ปี 2547 มูลค่าส่งออกของไทย USD 80,000 ล้าน คิด
เป็นต้นทุนโลจิสติกส์640,000 ล้านบาท) 

3) ช่วยส่งเสริมให้มีการค้าชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ   ประสิทธิผล 
 

3. บทบาทของ Logistics ที่มีต่อภาคราชการ 
1) เพื่อให้มีการกระจายงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว 
2) เป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สนองนโยบายประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Center) 
 

4. บทบาทของ Logistics ที่มีต่อภาคเกษตร 
1) เคลื่อนย้ายผลิตผลไปสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว 
2) ลดต้นทุนรวมของผลิตผล 
3) ลดความเสียหายจากการเน่าเสีย 
4) มีการพัฒนารูปแบบ Packaging และ ศูนย์กระจายสินค้า 

5) ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ Update เพื่อก าหนดพ้ืนที่การเกษตร 
6) เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี 
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5. บทบาทของ Logistics ที่มีต่อภาคสังคม 
1) ช่วยกระจายสินค้าของธุรกิจรากหญ้า และ OTOP ได้อย่างรวดเร็ว 
2) ลดต้นทุน Logistics ของ SMEs โดยวิธี Cost Sharing 
3) ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่ดีและมีต้นทุนต่ า 
4) ลดอุบัติภัยที่เกิดจากการขนส่ง 
5) เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 

 
การวางผังประเทศเกาหล ี

ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก  มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทร
เกาหลี  พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ  มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมี
ทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นกลาง มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 99,373 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ของน้ า 

(ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า แม่น้ า) ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมายเรียงรายตลอดชายฝั่ง โดยร้อยละ 65 
ของประเทศเป็นภูเขา มีพื้นที่เพียง 1 ใน 4 เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย มีประชากรประมาณ 49 ล้านคน ประเทศ
เกาหลีใต้จึงเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก 

 

 
รูปที ่1 แสดงที่ตั้งและภูมิศาสตร์ประเทศเกาหล ี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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ประเทศเกาหลี สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 1960 ส่งผลให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่            
ซึ่งมีอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมทางด้านการต่อเรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ด้วยประเทศเกาหลีใต้มีพื้นที่จ ากัดแต่มีการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
จึงให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการก าหนดนโยบายและการ
วางแผน /ผังพัฒนาพื้นที่ของประเทศ โดยมีสถาบัน Korea Research Institute For Human 
Settlements (KRIHS) เป็นหน่วยงานหลักในการ ท าหน้าที่จัดท านโยบายการพัฒนาพื้นที่และวางแผน /ผัง
เมืองของเกาหลีใต้ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค และระดับเมือง 

 
 

 

 
รูปที่ 2 แสดงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของสถาบัน KRIHS 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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 สถาบัน KRIHS ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1978 เป็นสถาบันวิจัยที่อยู่ในสังกัดกระทรวงที่ดิน คมนาคมขนส่ง
และการเดินทะเล ( Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs) นอกจากจะเป็นผู้จัดท า
นโยบายด้านที่ดินและการวางแผน/ผังเมืองแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่ผลิตงานวิจัยมากมายให้กับประเทศทั้งใน
ด้านการพัฒนาภาค การพัฒนาเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน การใช้ ¬ประโยชน์ที่ดิน สิ่งแวดล้อม การคมนาคม
ขนส่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อีกด้วย (ดังรูปที่ 3 แสดงโครงสร้างสถาบัน) เนื่องจากมีนักวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญชั้นน าของประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
(ร้อยละ 85) จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานระดับมันสมอง (Think Tank) ของประเทศเกาหลีใต้ 
 

 
  

รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างสถาบัน KRIHS 
 

การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ประเทศเกาหลีมีการจัดท าแผน/ผังในหลายระดับ คือ          
ผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด และผังเมือง/ชุมชน โดยผังประเทศ ( Comprehensive National 
Territorial Plan : CNTP) อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการใช้ที่ดินแห่งชาติ 2002 ( Framework Act on 
National Territory 2002) ซึ่งผังประเทศ ( CNTP) จะเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาอนุรักษ์และการ
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อนุรักษ์พ้ืนที่ของประเทศในระยะยาว และเป็นกฎหมายส าคัญสูงสุด การจัดท าแผน/ผังการพัฒนาอื่นๆ 
จะต้องด าเนินการให้สอดคล้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างสมดุลของการพัฒนาเพื่อลดช่องว่างความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศ 

 
รูปที่ 4 แสดงระบบการวางแผน/ผังพัฒนาเชิงพื้นที่ประเทศเกาหลีใต ้

 
กระบวนการวางและจัดท าผังประเทศ  (CNTP) ด าเนินการโดย สถาบัน  KRIHS จัดตั้ง

คณะท างานร่วมกับสถาบันวิจัยในสังกัดกระทรวงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น กระทรวงเกษตร  กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ โดยด าเนินการวางแผนและจัดท านโยบายและโครงการต่างๆ  ให้
รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นพิจารณา เพื่อจัดท าร่างผังประเทศ  (CNTP) จากนั้นจะน าไปสู่กระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ  และผ่านการรับฟังค าปรึกษาจากคณะรัฐมนตรี  
ก่อนจะน าไปสู่กระบวนการเสนอต่อประธานาธิบดีลงนามต่อไป  ทั้งนี้การวางและจัดท าผังประเทศ  (CNTP) 
ฉบับปัจจุบัน มีผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลกลาง  รัฐบาลท้องถิ่น  และสถาบันวิจัยในสาขาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมในกระบวนการทั้งหมด 210 ท่าน จาก 98 องค์กร 

ประเทศเกาหลีใต้ได้ด าเนินการวางผังประเทศ ( CNTP) มาเป็นระยะเวลาประมาณ 40 ปี ซึ่ง
ปัจจุบันใช้ผังที่ 4 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (2011-2020) โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระจากผังที่ 4 (2000-2020) 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ( Climate Change) กระแสพัฒนาของโลกให้
ความส าคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเติมโตแบบสีเขียว ( Green Growth) การแข่งขันทาง
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เศรษฐกิจในเวทีโลก และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและขั้วอ านาจของเศรษฐกิจโลก โดยผังปัจจุบันได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีสาระส าคัญที่มุ่งเน้น ดังนี้ 

 การพัฒนาแกนเศรษฐกิจพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ชายฝั่งทะเลตะวันตก และชายฝั่งทะเลทาง

ตอนใต้ ตามยุทธศาสตร์การเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก (Gate Way) ผ่านการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของระบบคมนาคมขนส่งทางสนามบิน ท่าเรือ ถนนและรถไฟเชื่อมต่อคาบสมุทร

เกาหลีกับประเทศจีนและภูมิภาคเอเชีย 

 พัฒนาให้เป็นประเทศชั้นน าของโลกภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth) 

ด้านการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว สร้างสภาพแวดล้อมเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคต่างๆ สู่ระดับโลก เช่นการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค (Mega/Supra – Reginal Economic Zone) การปรับปรุงและ

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาพ้ืนที่เพ่ือการลงทุนอุตสาหกรรม (Industrial Complex) และ

การส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย (R&D) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลัก 

 พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและใช้ความเร็วสูง (High–Tech & High-

Speed) ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และคาร์บอนต่ า (Low-Carbon) 

 พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศความเร็วสูง (High Speed Information Network) เชื่อมโยงกับระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Spatial Information System) เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นประเทศชั้นน าใน

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Ubiquitous Territorial Information) 

 พัฒนาที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ และสะดวกสบายส าหรับผู้มีรายได้น้อยภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้

แนวคิดการเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth) และคาร์บอนต่ า (Low-Carbon) และใกล้สถานที่

ท างาน 

 บริหารจัดการน้ า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยด าเนินการ
จัดตั้งโครงการแม่น้ า 4 สาย ได้แก่ Han, Geum, Nakdong และ Yeongsan โดยโครงการมี
เป้าหมายเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ยามขาดแคลน ควบคุมและป้องกันอุทกภัย ปรับปรุงคุณภาพน้ าและ
ระบบนิเวศน์ สร้างสรรค์พ้ืนที่ริมแม่น้ าให้มีประโยชน์ได้หลายรูปแบบ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ภาคและเมืองในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งกุญแจของความส าเร็จของโครงการ คือ การประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การคมนาคมในประเทศเกาหลีใต ้
 ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาระบบคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน และมี
ความทันสมัย เพื่อรองรับการกระจายตัวของประชากรในประเทศและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อีกทั้งระบบ
คมนาคมของประเทศเกาหลีใต้นั้นมีความเชื่อมต่อกันเป็นระบบเดียว ท าให้การเดินทางไปสถานที่ต่างๆหรือไปยัง
เมืองต่างๆนั้นมีความรวดเร็วและสะดวกสบายเป็นอย่างมาก โดยสามารถแบ่งประเภทการคมนาคมได้ ดังนี้ 
 1. รถโดยสารประจ าทาง 
 1.1 รถโดยสารประจ าทางภายในเมือง ( Inner-City Buses) เป็นระบบขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายราคา
ถูกที่สุด ซึ่งจะมีบริการอยู่ในตัวเมืองและบริเวณชานเมือง โดยแบ่งออกเป็น 4 สีตามพื้นที่ที่แต่ละสี
ครอบคลุม 

• สีน้ าเงิน (Blue buses) วิ่งบนถนนหลัก เป็นรถเมล์สายหลักที่วิ่งเชื่อมพ้ืนที่ระหว่างเขตต่างๆของ
กรุงโซลเข้ากับพื้นที่ใจกลางชุมชนของกรุงโซล 

• สีเขียว (Green buses) วิ่งตามเส้นทางย่อย เป็นรถเมล์สายรองวิ่งวนรอบๆกรุงโซล โดยเชื่อม
ถนนย่อยๆเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟใต้ดินต่างๆ 

• สีแดง (Red buses) วิ่งในพื้นที่กว้าง วิ่งเชื่อมพื้นที่ชุมชนกับศูนย์กลางของกรุงโซลที่เริ่มมีการ
พัฒนาใหม่ โดยเน้นพ้ืนที่รอบนอกเมืองหลวง 

• สีเหลือง (Yellow buses) วิ่งเป็นวงกลมอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์กลาง โดยจะเชื่อมต่อระหว่างสถานี
รถไฟใต้ดินต่างๆ ป้ายรถเมล์ ย่านธุรกิจ ท่องเที่ยว 
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1.2 รถโดยสารประจ าท้องถิ่น (Regional Buses) 
     รถโดยสารประเภทนี้จะเดินทางเชื่อมต่อกบั 2 ภูมิภาคที่มีระยะไกลหรือปานกลาง โดยมีสถานี

ปลายทางหลานสถานีตามเมืองใหญ่ ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วได้ที่จุดจ าหน่ายหรือท าการจองล่วงหน้าได้ 
1.3 รถโดยสารด่วนส าหรับระยะทางไกล (Long Distance Express Buses) 
     รถโดยสารดว่นนีเ้หมาะส าหรับระยะทางไกล เช่นเดียวกับรถโดยสารประจ าทอ้งถิ่น หากแต่รถ

โดยสารประเภทนี้วิ่งบนทางหลวงหรือถนน High Way ซึ่งในแต่ละเมืองจะมรสถานีปลายทางของรถ
โดยสารด่วนนี้เพียง 1 สถานี 

      ระบบค่าโดยสาร  ค่าโดยสารจะขึ้นกับระยะทางรวมในการเดินทาง โดยไม่ขึ้นกับประเภท
ของรถและระยะเวลาในการเดินทาง ส าหรับระยะทางเบื้องต้น 10 กิโลเมตรแรกหรือน้อยกว่าคิดเป็นเงิน 
900 วอนและคิดเงินเพิ่ม 100 วอนในทุกๆระยะทาง 5 กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้น 

 การรอรถ Bus Lane ของประเทศเกาหลีใต้อยู่ตรงกลางถนน รถเมล์จะจอดตรงป้ายเท่านั้น 
ผู้โดยสารสามารถ เช็คข้อมูลที่ป้ายรถเมล์  ว่ารถเมล์สายที่ ผู้โดยสารต้องการ ขึ้นจอดตรงนั้นหรือไม่ และ
เส้นทางเดินรถมุ่งหน้าไปทางใด ในปัจจุบันป้ายรถเมล์ในกรุงโซลส่วนใหญ่จะมีป้ายไฟบอกว่ารถเมล์ที่ก าลัง
จะมามีสายอะไรบ้างและจะมาในกี่นาที (เป็นภาษาเกาหลีเท่านั้น) 

 วิธีการขึ้น-ลงรถ  เพื่อความเป็นระเบียบ ผู้โดยสารจะขึ้นรถเมล์ทางประตูหน้าและ ลงทาง
ประตูหลัง รถเมล์ทุกประเภทจะมีเสียงประกาศบอกว่าป้ายที่จะถึงชื่ออะไร (ภาษาเกาหลีและอังกฤษ) และ
ประกาศด้วยว่าป้ายถัดไปชื่ออะไร เมื่อต้องการลง ให้กดปุ่มซึ่งอยู่ภายในรถโดยสารและไปยืนใกล้ประตูหลัง
เพื่อเตรียมตัวลง  

           การจ่ายค่าโดยสาร เมื่อผู้โดยสารขึ้นรถทางประตูหน้า ผู้โดยสารต้องหยอดเหรียญที่กล่อง
เงินด้านคนขับ (ไม่มีเงินทอน) หากแต่ คนเกาหลีส่วนมากจะใช้บัตรโดยสารที่เรียกว่า  
T-Money เพราะสะดวกกว่า ไม่ต้องเสียเวลาทอนเงินและได้ส่วนลดราคาด้วย เพียงแค่แตะบัตรที่แป้นแตะ
บัตรใกล้คนขับตอนขึ้นรถและแตะบัตรอีกครั้งที่แป้นแตะบัตรใกล้ประตูหลังตอนลงจากรถ  
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 2. รถแท็กซี่ 

 แท็กซี่เป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนเลือกใช้บริการเป็นจ านวนไม่น้อย เพราะมีความ
สะดวก ปลอดภัย บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเรียกได้ตามท้องถนนหรือเรียกใช้บริการทางโทรศัพท์ โดย

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  
 

 รถแท็กซี่ปกติ (Regular Taxi) เป็นรถสีขาว สีบรอนด์หรือสีส้ม มิเตอร์จะเริ่มต้นที่ 2,400 
วอนใน 2 กิโลเมตรแรกและเพิ่ม 100 วอนทุกๆ 144 เมตร ค่าบริการจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ20 ระหว่างเที่ยงคืนถึง
ตีสี่ รับผู้โดยสารได้สูงสุด 4 คน รวมคนขับเป็น 5 คน ห้ามนั่งเกินกว่าเด็ดขาด ห้ามนั่งเกินกว่าเด็ดขาด 

     

 

 รถแท็กซี่หรูหรา (Deluxe Taxi) เป็นรถสีด ามีป้ายสีเหลืองอยู่ข้างบน มีที่นั่งผู้โดยสาร

กว้างกว่าที่นั่งปกติ มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่า สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้โดยสารทุกครั้งที่จ่ายค่า

โดยสาร มิเตอร์เริ่มต้นที่ 4,500 วอนใน 3 กิโลเมตรแรกและเพิ่ม 200 วอนทุกๆ164 เมตรคนขับใส่

เครื่องแบบที่สุภาพสามารถพูดภาษาอังกฤษได ้               
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    แท็กซี่ส าหรับผู้พิการ มีลักษณะเป็นรถตู้สีเหลืองส าหรับบริการผู้พิการเท่านั้น โดย

สามารถโทรหา Call Center ของ Taxi โดยสามารถให้มารับได้ถึงที่บ้านและเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษ 

                   

 

    Jumbo Taxi สามารถจุผู้โดยสาร 8 คน  

                 
   

     จุดเรียกแท็กซี่ สามารถเรียกได้ทั่วๆไปแล้วแต่ความสะดวกของผู้โดยสาร หากแต่ควรหลีกเลี่ยง
การเรียกแท็กซี่ ณ สี่แยกไฟแดงหรือจุดที่รถแท็กซี่จะจอดไม่สะดวก หากเป็นที่ห้างสรรพสินค้าหรือสถานี
รถไฟใหญ่ๆอาจจะมีจุดส าหรับเรียกแท็กซี่โดยเฉพาะ แท็กซี่ที่ว่างจะมีตัวอักษรภาษาเกาหลีเป็นไฟสีแดง ท่ี
แปลว่ารถว่างอยู่หน้ารถ  
      การจ่ายค่าแท็กซี่  นอกจากเงินสดแล้วส่วนใหญ่แท็กซี่จะรับบัตรเดบิตเกาหลี รวมทั้งบัตร
โดยสาร T-Money และบัตรเครดิตด้วย แต่ถ้าไม่ใช้เงินสด ควรสอบถามแท็กซี่ก่อนขึ้นรถ 
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 3. รถไฟใต้ดิน 
  การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นบริการขั้นพ้ืนฐานที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชน ระบบ
รถไฟฟ้าใต้ดินนั้นมีความก้าวหน้ามาก มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด คนเกาหลีส่วนมากนิยมใช้
รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง  โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างโซล เพราะรถไฟฟ้าใต้ดินครอบ
คุลมแทบทุกพื้นที่ ท าให้สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวก สบาย   อีกทั้งเพ่ือความสะดวกแก่นักเดินทาง
ต่างชาติ รถไฟฟ้าใต้ดินจึงมีอยู่ตามเมืองใหญ่ๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานี ช่อง
ขายตั๋วและป้ายต่างๆจะเขียนระบุเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน บัตรรถไฟฟ้าใต้ดินที่
เกาหลี มี 2 แบบ คือบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว  และ บัตรแบบเติมเงินเรียกว่าบัตร  T- Moneyหลังจาก
ออกจากที่กั้นสถานีปลายทาง 

บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว )Single Journey Ticket) สามารถซื้อได้ที่ตู้จ าหน่ายตั๋ว
อัตโนมัติทุกสถานี อัตราค่าโดยสารขั้นต่ าอยู่ที่ 1,150 วอน และค่ามัดจ าบัตรอีก  500 วอน ส าหรับค่ามัดจ า
บัตรจะได้คืนโดยน าบัตรไปแลกที่ตู้คืนเงิน  (Deposit Refund Machine) หลังจากออกจากที่กั้นสถานี
ปลายทาง 
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วิธีซื้อตั๋วโดนสารแบบเที่ยวเดียว  
1. เลือกภาษาที่จะใช้งานเครื่อง โดยเลือก จาก 4 ปุ่มสีน้ าเงินด้านล่าง ให้เลือกเป็น ภาษา English   

2. จากนั้น เลือก 1 Single Journey Ticket ที่ปุ่มใหญ่สีส้ม  

3. เลือกอักษร น าหน้าของสถานีที่จะลงที่ปุ่ม A-Z ด้านขวามือ  หลังจากนั้นหาชื่อสถานีที่จะลงแล้วเลือก  

4. ใส่จ านวนบัตรรถไฟฟ้าที่ต้องการซื้อ ตามจ านวนคน  สามารถซื้อได้มากสุด 5 ใบต่อ 1 ครั้ง   

5. หลังจากใส่จ านวนบัตรที่ต้องการซื้อแล้ว ระบบจ าค านวณ ราคาค่าบัตรทั้งหมดที่ต้องจ่าย  (อัตราค่าโดยสารขั้นต่ า

อยู่ที่ 1,150 วอน และค่ามัดจ าบัตรอีก  500 วอน ส าหรับค่ามัดจ าบัตรจะได้คืนโดยน าบัตรไปแลกที่ตู้คืนเงิน )  

6. จ่ายเงินค่าบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินโดยการใส่ ธนบัตร  หรือเหรี ยญให้พอดีกับจ านวนที่ระบบแจ้ง หรือหาก

จ่ายเกิน ตู้ก็จะทอนเงินให้ในช่องรับเงินด้านล่าง  ( ธนบัตร ที่สามารถใช้กับตู้ซื้อตั๋วได้ คือ 

ธนบัตร  1,000/5,000/10,000 วอน และ เหรียญ 50/100/500 วอน )   

7. หลังจากจ่ายเงินแล้ว รอรับบัตรที่ช่องรับบัตร  

8. หน้าตาบัตรที่ได้รับ  

9. เลือกเข้าทางที่มีเครื่องหมาย ลูกศร สีเขียว ใช้ด้านหลังบัตรแตะลงตรงเครื่องหมาย T-Money เพื่อผ่านทาง   
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วิธีรับเงินค่ามัดจ าบัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน 
1. เครื่องคืนเงินมัดจ าบัตรรถไฟฟ้า หน้าตาเป็นแบบนี ้ 

2. พอเจอเครื่องแล้วรีบสอดบัตรรถไฟฟ้าแบบเดินทางเที่ยวเดียวเข้าไปที่ช่องรับบัตรได้เลย   

3. เอามือไปรอเหรยีญ 500 วอนที่ช่องรับเงินคืน   

 

 
  

บัตร T-Money สามารถใช้จ่ายค่าบริการขนส่งสาธารณะได้ทั้งหมด รวมไปถึงแท็กซี่  นอกจากนั้น
ยังใช้จ่ายค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน หรือค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างพระราชวัง หรือพิพิธภัณฑ์ สามารถ
เติมเงินได้และหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ GS25  แฟมิลี่ มาร์ท  7-11 หรือจะซื้อกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องใน
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือซื้อด้วยตนเองกับตู้ขายตั๋วอัตโนมัติก็ได้  ซึ่งหากใช้บัตรทีมันนี่แตะจ่ายแทนเงินสด 
จะสามารถลดค่าบริการทั้งรถเมล์และรถไฟฟ้าใต้ดินลงเที่ยวละ 100 วอน ทุกระยะทาง ค่าบัตรราคา 2500 
วอน ผู้ที่ใช้บัตรนี้สามารถต่อรถโดยสารประจ าทางหรือรถไฟฟ้าใต้ดินได้ฟรี หากไม่จ าเป็นต้องใช้บัตรนี้แล้ว 
ผู้โดยสารสามารถคืนบัตรที่จุดจ าหน่ายใดก็ได้ พนักงานจะท าการคืนเงิน 2,500 วอนค่าบัตรและเงินที่เหลือ
ในบัตรให้ แต่ถ้าใครอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปเมื่อมาเยือนโซลอีกก็ได้ เพราะซื้อครั้ง

เดียวเก็บไว้ใช้ได้อีกหลายครั้ง โดยไม่ต้องซื้อใหม่ และ ไม่มีวันหมดอายุ 
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วิธีเติมเงินบัตร  T-Money 
1. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน   
2. เลือกที่ปุ่มที่ 3  สีฟ้าๆ ที่เป็น รูปบัตร T-Money   
3. วางบัตร T-Money ที่ต้องการเติมเงินลงบนช่องเติมเงิน  
4. เลือกจ านวนเงินที่ต้องการเติมในบัตร   
5. จ่ายเงินตามจ านวนที่เลือกเติมเงินไว้ในข้อ 4   
6. รอสักครู่ หลังจากเครื่องเติมเงินเรียบร้อยแล้วจะมีสัญลักษณใ์ห้รับบัตรคืนไป   
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4. รถไฟความเร็วสูง (KTX) 
   วิ่งด้วยความเร็วสูง 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางได้
ค่อนข้างมาก ปัจจุบันรถไฟ KTX เปิดให้บริการสองเส้นทางหลักคือ 

1.  จากสถานี Seoul Station-เมืองปูซาน ผ่าน Yongin, Gwangmyeong, Cheonan-Aasn, 
Daejeon,  Daegu และ Pusan 

2.  จากสถานี Seoul Station-เมืองมกโพ มุ่งหน้าสู่ Daejeon ผ่าน  Nonsan, lksan, Gimje, 
Jeongeup, Jangseong, Gwaangiu, Naju และ Mokpo 

                ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ www.english.barota.com หรือ www.korail.go.kr 
มีขบวนรถไฟให้เลือก ตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าครึ่ง จนถึงขบวนสุดท้ายในแต่ละวันก่อนเวลาสี่ทุ่มห่างกันทุก ๆ 
15-40 นาที มีให้เลือก สองราคา คือ Standard Class และ First Class ในเว็บไซต์จะแสดงจ านวนที่นั่งที่
ยังว่าง ให้ทราบอีกด้วย 
                นอกจากรถไฟความเร็วสูง KTX แล้วยังมีรถไฟด่วนพิเศษ ให้บริการควบคู่ไปด้วย 
มีสองเส้นทางคือ 

1.  เส้นทางด่วนพิเศษแซมาอึลโฮ (Saemaul) 
2. เส้นทางด่วนพิเศษมูกุงฮวา (Mugunghwa) 

                 ทั้งสองเส้นทางมีขบวนรถไฟกระจายไปตามเมืองน้อยเมืองใหญ่ทั่วประเทศ และมีเส้นทาง
เชื่อมกับรถไฟ KTX สามารถส ารองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์เดียวกัน  
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การขนส่งสนับสนุน (Feeder) 

 
การขนส่งสนับสนุน คือ การขนส่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทเป็นตัวเชื่อมต่อ หรือ

ส่งเสริมระบบการขนส่งอีกระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการน าคนเข้า เเละกระจายคนออกจาก
ระบบคมนาคมอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่การคมนาคมอีกประเภทหนึ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านความสะดวก และรวดเร็วในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการทุกคนได้
อย่างสมบูรณ์  
 ระบบรถไฟฟ้าของโซล หรือ Seoul Metropolitan Rapid Transit (SMRT) เป็นระบบการ
ขนส่งหลักในกรุงโซล ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงโซลเป็นส่วนใหญ่ ในระบบประกอบด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินที่วิ่ง
เฉพาะใน    ตัวเมืองโซลจ านวน 9 สาย เเละรถไฟฟ้าสายพิเศษที่วิ่งทั้งบนดินและใต้ดิน เชื่อมต่อจากตัวเมือง
โซลออกไปยังนอกเมืองอีกจ านวน 8 สาย แม้ว่าระบบรถไฟฟ้าของโซลทั้งหมดจะเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี เเต่
ทั้งนี้ระบบดังกล่าวก็ยังไม่สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงโซลได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องอาศัยการขนส่ง
สนับสนุน หรือ Feeder เป็นตัวช่วยในการเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงระบบรถไฟฟ้า และเพื่อเป็นการ
ขยายพ้ืนที่บริการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งการขนส่งสนับสนุนของระบบรถไฟฟ้าของโซล มีหลายรูปเเบบ 
ได้แก่ 
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1. รถโดยสารประจ าทาง 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 รถโดยสารประจ าทาง เป็นระบบการขนส่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อระบบรถไฟฟ้าในประเทศ
เกาหลีในแง่ของการเป็นระบบขนส่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าสามารถเข้าถึงระบบรถไฟฟ้า

ได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางมีหลายเส้นทางมาก จึง
ครอบคลุม      เเทบทุกพื้นที่ในกรุงโซล ทั้งในย่านชุมชุน  ,ย่านท่องเที่ยว เเละย่านเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งในเมือง 

และนอกเมือง โดยมีป้ายขึ้น-ลงรับส่งผู้โดยสารอยู่บริเวณทางขึ้น-ลง ของสถานีรถไฟฟ้าหลายสายทั่วเม ือง 
และตามสถานที่ส าคัญ จึงสะดวกต่อผู้ใช้บริการที่ต้องการโดยสารรถไฟฟ้า มีความต้องการเข้าสู่ระบบ
รถไฟฟ้า แต่ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีสถานีให้บริการ หรือผู้ใช้บริการที่มีความจ าเป็นจะต้อง เปลี่ยนหรือต่อรถ
จากระบบรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่ได้อยู่ในเเนวเขตทางของรถไฟฟ้า หรือการเดินทางระหว่าง
เมืองที่อาจจะไม่มีการให้บริการรถไฟฟ้า รถโดยสารประจ าทางจึงเป็นระบบการขนส่งที่ผู้คนนิยมใช้ควบคู่ไป
กับการโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงโซล  
 
 ประเภทของรถโดยสารประจ าทางที่มีบทบาทส าคัญเป็นระบบการขนส่งสนับสนุน ได้แก่  
1.1 รถโดยสารประจ าทางภายในเมือง (Inner-City Buses) ซึ่งเป็นรถโดยสารประจ าทางสายหลักของ
กรุงโซล มีจ านวน 4 สาย ได้แก่  

 สายสีน้ าเงิน (Blue buses) วิ่งบนถนนหลัก เป็นรถสายหลักที่วิ่งเชื่อมพื้นที่ระหว่างเขตต่างๆของ
กรุงโซลเข้ากับพื้นที่ใจกลางชุมชนของกรุงโซล 

 สายสีเขียว (Green buses) วิ่งตามเส้นทางย่อย เป็นรถสายรองวิ่งวนรอบๆกรุงโซล โดยเชื่อมถนน
ย่อยๆเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟใต้ดินต่างๆ 
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 สีแดง (Red buses) วิ่งในพื้นที่กว้าง วิ่งเชื่อมพื้นที่ชุมชนกับศูนย์กลางของกรุงโซลที่เริ่มมีการพัฒนา
ใหม่ โดยเน้นพ้ืนที่รอบนอกเมืองหลวง 

 สีเหลือง (Yellow buses) วิ่งเป็นวงกลมอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์กลาง โดยจะเชื่อมต่อระหว่างสถานี
รถไฟใต้ดินต่างๆ มีป้ายจอดรับผู้โดยสารอยู่ในบริเวณย่านธุรกิจ และย่านท่องเที่ยว 
 

1.2 รถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง (Intercity Bus) เป็นรถโดยสารประจ าทางที่ใช้ในการเดินทาง
จากภายในตัวเมืองโซลออกไประหว่างเมือง หรือการเดินทางจากนอกเมืองเข้ามายังตัวเมืองโซล โดยมีสถานี
จอดรถให้บริการอยู่ในโซล 5 แห่ง ได้แก่  

•       Seoul Express Bus Terminal เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดเเละมีสายรถมากที่สุด สามารถ
เดินทางมาได้ด้วยรถไฟใต้ดิน โดยลงสถานี  Express Bus Terminal 

 •      Central City Bus Terminal อยู่ติดกับ Seoul Express Bus Terminal 
 •      Nambu Bus Terminal อยู่ทางทิศใต้ของ Seoul Express Bus Terminal สามารถ

เดินทางมาได้ด้วยรถไฟใต้ดิน โดยลงสถานี Nambu Bus Terminal 
 •      Dongseoul Bus Terminal อยู่ทางทิศตะวันออกของโซล สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟ

ใต้ดิน โดยลงสถานี Gangbyeon  
 •      Sangbong Bus Terminal อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโซล สามารถเดินทางมาได้

ด้วยรถไฟใต้ดิน โดยลงสถานี Sangbong  
 

ข้อสังเกต - ป้ายรถโดยสารประจ าทางที่ประเทศเกาหลีมีทั้งที่ตั้งอยู่ริมถนน เเละบริเวณเกาะกลางถนน 
 - รถโดยสารประจ าทางเเต่ละสีจะจอดตามป้ายที่มีสัญลักษณ์ของสีเดียวกันเท่านั้น 
 - ช่วงเวลา 08.00  – 09.00 น. เเละ 17.00  – 18.00 น. เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนเเละพนักงาน

เดินทางไปท างานเเละหลับบ้าน รถจะเเน่นมากกว่าปกติ   
 

1.3  รถโดยสารเที่ยวชมกรุงโซล (Seoul City Bus Tour) เป็นรถส าหรับเที่ยวชมเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว
ในกรุงโซลที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยมีบริการ 4 เส้นทางให้เลือก ดังนี้ 

        • City Circulation Course วิ่งรอบใจกลางโซล จอดรับส่งนักท่องเที่ยว 26 จุด ใจกลางเมือง
ตามแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของกรุงโซล อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 10,000 วอน และเด็ก 8,000 วอน 

       • Cheonggyecheon/Palace Course วิ่งผ่านคลองชองเกชอน และพระราชวังส าคัญ โดย
จอดรับส่งนักท่องเที่ยว 13 จุด อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 10,000 วอน และเด็ก 8,000 วอน  
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       • Night Bus1 วิ่งผ่านแม่น้ าฮันและสะพานส าคัญ จอดรับส่งนักท่องเที่ยว 9 จุด อัตราค่า
โดยสาร ผู้ใหญ่ 5,000 วอน และเด็ก 3,000 วอน 

       • Night Bus2 วิ่งผ่านแม่น้ าฮันและสะพานส าคัญ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวใจกลางกรุงโซล      
จอดรับส่งนักท่องเที่ยว 11 จุด อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 5,000 วอน และเด็ก 3,000 วอน 
ข้อสังเกต - จุดจอดรับส่งแต่ละจุดสามารถเดินทางมาได้โดยรถไฟฟ้าของโซลสายต่างๆ  

 - ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรแล้ว สามารถขึ้น-ลงรถ Seoul City Bus Tour ได้ทุกจุดที่รถจอดรับส่งและ
จะขึ้นลงกี่รอบก็ได้ในหนึ่งวัน เพียงแค่แสดงบัตรโดยสาร 
 
2. รถไฟความเร็วสูง 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 นอกจากระบบรถไฟฟ้าของโซล หรือ SMRT ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าหลักในการเดินทางของผู้คนใน
กรุงโซลและนักท่องเที่ยว ยังมีระบบรถไฟความเร็วสูง ที่เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการโดยสาร
ออกไปนอกเมืองแต่มีเวลาในการเดินทางจ ากัด ซึ่งสถานีต้นสายของรถไฟความเร็วสูงจะเชื่อมต่อกับสถานี
รถไฟฟ้า สถานีSeoul Station  
 
ข้อสังเกต - สามารถจองบัตรโดยสารล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์   
            - อัตราค่าโดยสารค่อนข้างสูง และมีเส้นทางที่เปิดให้บริการน้อย 
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3. รถเเท็กซี ่

 
  
 
 
 

  
 รถเเท็กซี่เป็นอีกหนึ่งการขนส่งสนับสนุนทางเลือกส าหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก เพราะสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน เนื่องจากมีให้พบเห็นได้ทั่วไปและมี International Taxies ไว้ส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ เเท็กซี่ในกรุงโซลให้บริการตลอด 24 ชม . สามารถ
เรียกใช้บริการได้ตามสะดวก และยังสามารถโทรเรียกให้มารับยังจุดที่ต้องการได้ โดยมีแท็กซี่ให้เลือกหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งอัตราค่าโดยสารก็จะต่างกันออกไป การช าระค่าโดยสาร
สามารถช าระด้วย   เงินสด และบัตรเครดิต 
 ข้อสังเกต -  รถแท็กซี่บางประเภทจะเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเพิ่ม  20 เปอร์เซ็น  หากผู้ใช้บริการ
เรียกแท็กซี่ในช่วงเวลา เที่ยงคืน ถึง ตีสี ่
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บริการส่งเสริมระบบรถไฟฟ้า SMRT 
 นอกจากระบบการขนส่งสนับสนุนที่คอยส่งเสริมระบบรถไฟฟ้าท าให้การคมนาคมในกรุงโซล
สะดวกและรวดเร็วดังที่กล่าวมาเเล้วข้างต้น ประเทศเกาหลียังให้ความส าคัญในการพัฒนาการให้บริการ
ระบบขนส่งภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสารในการเข้าถึงบริการ
การใช้รถไฟฟ้า และการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างการขนส่งแต่ละรูปแบบเข้าด้วยกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ โดยได้จัดให้มีบริการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมให้การเข้าถึงเเละการใช้ประโยชน์จากระบบ
รถไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ง่าย เเละสะดวกมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งในกรุงโซลเป็นไปอย่างเอกภาพและครบวงจร 
 

1. บัตรโดยสารรถไฟฟ้า ประเภทต่างๆ  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 1.1    บัตร T-money เป็นบัตรเติมเงินส าหรับใช้บริการระบบขนส่งในเกาหลี สามารถใช้บัตรนี้ได้
กับรถไฟฟ้า , รถโดยสาร ประจ าทาง เเละเเท็กซี่ โดยผู้ใช้บัตรจะได้ ส่วนลด 100 วอน/เที่ยว จากการ
โดยสารรถไฟฟ้า คิดค่าโดยสารพื้นฐาน   หาซื้อได้ง่าย ทั้งจากเครื่องจ าหน่ายบัตร หรือ ร้านสะดวกซื้อ 

ดังนั้นการใช้บัตร T-money ในการเดินทางในประเทศเกาหลีจึงเป็นที่นิยมมากเพราะนอกจากจะสะดวก
เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการนับเงิน หรือค านวนค่าโดยสารเเล้ว ยังประหยัดค่าโดยสารได้อีกด้วย 

1.2 บัตร Seoul City Pass เป็นบัตร Prepaid ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวใน กรุงโซล ซึ่ง
ผู้ใช้บัตรสามารถใช้บัตรนี้ในการขึ้นรถไฟฟ้าเเละรถโดยสารประจ าทางในโซลเเบบไม่จ ากัดระยะทาง (ยกเว้น
รถโดยสารประจ าทางสีแดง เเละรถโดยสารประจ าทางที่ให้บริการในพ้ืนที่จังหวัดคยองกีเเละเมืองอินชอน ) 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้บัตรในการขึ้นรถ โดยสารเที่ยวชมกรุงโซล (Seoul City Tour Bus) ซึ่งมีบัตรชนิด
ต่างๆ ดังนี้ 
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       • 1- Day Pass : 15,000 วอน ใช้บริการรถโดยสารน าเที่ยวได้ไม่จ ากัดใน 1 วัน เเละใช้ขึ้น  –
รถไฟฟ้าเเละรถโดยสารประจ าทางได้ 20 เที่ยว 
       • 2  -Day Pass 25,000 วอน ใช้บริการรถ โดยสารน าเที่ยวได้ไม่จ ากัดใน 2 วัน เเละใช้ขึ้น  –
รถไฟฟ้าเเละรถโดยสารประจ าทางได้ 40 เที่ยว (วันละ 20 เที่ยว) 
       • 3  -Day Pass 35,000 วอน ใช้บริการรถ โดยสารน าเที่ยวได้ไม่จ ากัดใน 3 วัน เเละใช้ขึ้น  –
รถไฟฟ้าเเละรถโดยสารประจ าทางได้ 60 เที่ยว (วันละ 20 เที่ยว)       
 

1.3 บัตร  Seoul City Pass Plus เป็นบัตร T-money ที่มีคูปองส่วนลดส าหรับเข้าชมสถานที
ต่างๆ ในกรุงโซลเเละส่วนลดในการซื้อสินค้า มีราคาบัตรอยู่ที่ 3,000 วอน (ราคาบัตรเปล่า) 

 
2.  Application บนโทรศัพท์มือถือ 

Subway Jihachul เป็นเเอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเเสดงรายละเอียดแผนที่รถไฟใต้ดินในเกาหลี
รวมถึงจัดการเส้นทางในการเดินทางตามเส้นทางรถไฟใต้ดิน ซึ่งใช้งานง่าย อ านวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร
ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีให้เลือกใช้งานได้ทั้งภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ 
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  วิธีใช้ เลือกสถานีที่ต้องการจะไป (Arrive at) เเละเลือกสถานีต้นทาง (Depart from) 
การเเสดงผล ระบบจะประมวลผล เส้นทางการเดินรถที่เราจะต้องโดยสารตามสถานที่ที่เราเลือก จะมีการ

เเสดงสถานีที่ต้องมีการเปลี่ยนสายรถ, ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง, จ านวนเเละชื่อสถานีที่ผ่าน รวมถึงค่าโดยสาร  
          ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางในเส้นทางที่เราเลือก (Transit info) โดยจะเเสดงรายละเอียด
ทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทาง เริ่มจากเวลาที่รถจะมายังสถาน,ี เวลาที่รถขบวนสุดท้ายที่จะวิ่ง, ฝั่งประตูที่ต้อง
ออก เเละหากว่าป้อนข้อมูลเวลาเริ่มเดินทางล่วงหน้า ระบบจะเเสดงผลเวลาที่ใกล้ที่สุดที่รถจะมาถึงสถานีได้
อีกด้วย 
  ข้อสังเกต   - แอพพลิเคชั่นนี้สามารถใช้งานได้เเม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต (Offline) เพียงเเต่ดาวน์โหลด
ข้อมูลแผนที่ที่ต้องการล่วงหน้าให้เรียบร้อย ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Android เเละ iOS  
 

3. Website ส าหรับการตรวจสอบตารางการเดินรถของรถไฟฟ้า 

 ส าหรับผู้ที่ต้องการ หรือวางแผนล่วงหน้าที่จะเดินทางโดยรถไฟฟ้า สามารถเข้าไปตรวจสอบตารางเวลา
การเดินรถของระบบรถไฟฟ้าทุกสายของโซลแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.smrt.co.kr ซึ่งจะแสดง
เส้นทางการเดินรถของสายรถไฟฟ้าแต่ละสายตามชื่อและสีอย่างละเอียด และยังสามารถคลิ๊กที่เมนูเพ่ือดูว่ามีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในสถานีที่เราจะเดินทางไปหรือไม่ได้อีกด้วย เช่น ลิฟต์ส าหรับคนทั่วไป  ,ลิฟต์ส าหรับคนพิการ  ,

ที่จอดรถ เป็นต้น การจัดให้มีการบริการตรวจดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการเดินรถไฟฟ้าทั้งหมดของกรุงโซลถือว่า
เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

 
 

 

http://www.smrt.co.kr/

