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บทสรุปผูบริหาร 
 

มาตรวิทยา (Metrology) เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการคาท้ัง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ อีกท้ังยังเปนสวนสําคัญในชีวิตประจําวันซ่ึงเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนโดยระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (National metrology system) เปรียบเสมือนโครงสรางพ้ืนฐานเชิง

คุณภาพท่ีจําเปนตอการพัฒนามาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอันนํามาซ่ึงประโยชนตอการคาและระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ท้ังนี้ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีจัดหา รักษา และพัฒนามาตรฐานดานมาตรวิทยาแหงชาติใหไดในระดับสากล ซ่ึงไดมี

การกอตั้งมาตั้งแตป 2541 ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 และกลาวไดวา

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีบทบาทสําคัญในการทําหนาท่ีเปนฝายสนับสนุนใหการผลิตของอุตสาหกรรมมี

คุณภาพท่ีไดมาตรฐาน อันนํามาซ่ึงประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

งานศึกษานี้มีจุดประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ท้ังในสวนของ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการประเมินความตองการของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีตอระบบมาตรวิทยาของ

ประเทศไทย โดยคณะผูวิจัยไดศึกษาบทบาทของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต

พรอมท้ังประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพในการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  นอกจากนี้ยัง

ไดศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจท้ังในระดับมหภาค การคา อุตสาหกรรม และองคกร รวมกับการวิเคราะห

ความคาดหวังของภาคเอกชนในการใหบริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติเพ่ือเสนอแนะแนวทางใน 

การปรับปรุงแผนงานและนโยบายของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

1. การศึกษาบทบาทของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

จากการศึกษาพบวาระบบมาตรวิทยาเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพท่ีถือเปนสินคาสาธารณะและ

มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยมีสวนสงเสริมประสิทธิภาพของตลาด ดวยการลด

ปญหาความไมเทาเทียมกันของขอมูลขาวสาร จึงทําใหผูซ้ือและผูขายมีตนทุนในการตัดสินใจท่ีลดลง และสงผล

ใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังยังทําใหเกิดประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยี

ระหวางอุตสาหกรรม ซ่ึงทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใชในอุตสาหกรรมใหมนอกเหนือจากความสําคัญตอ

ระบบเศรษฐกิจแลว ระบบมาตรวิทยายังมีสวนสําคัญตอการกํากับดูแลดานการคุมครองทางการคาและ

ผูบริโภค สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ดังนั้น การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยาจึงไมสามารถ

พ่ึงพากลไกตลาดเพียงอยางเดียว แตภาครัฐตองเขามามีสวนในการลงทุน ซ่ึงตองมีการพิจารณาและจัดลําดับ

ความสําคัญในการลงทุนภายใตงบประมาณของภาครัฐท่ีมีอยูอยางจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ 

 



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

ท้ังนี้ คณะผูวิจัยไดประเมินการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตามบทบาทและหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 ในดานความเหมาะสมในการลงทุน การใหบริการ

และหนาท่ีทางวิชาการมาตรวิทยา การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา การพัฒนากําลังคนดาน 

มาตรวิทยา และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องท่ีเก่ียวของกับมาตรวิทยา  ซ่ึงสามารถอธิบาย

ดวยการวิเคราะหใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) ความเหมาะสมและครอบคลุมในการลงทุนของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติซ่ึงประเมินจากขอมูล

รายงานประจําป 2551-2555 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติเก่ียวกับการใชและการจัดสรร

งบประมาณ โดยพบวาครอบคลุมบทบาทและหนาท่ีของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตามท่ีระบุใน

พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 

2) ลักษณะการใหบริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติซ่ึงประเมินจากลักษณะผูใชบริการและ 

การใหบริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในป 2551-2555 โดยพบวาผูใชบริการสวนใหญคือ

หองปฏิบัติการสอบเทียบทุติยภู มิภาคเอกชน ซ่ึงประกอบไปดวยหองปฏิบัติการของ

ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีใหบริการหองปฏิบัติการโดยเฉพาะ สวนจํานวนการให

ใบรับรองการสอบเทียบสวนใหญอยูในสาขาเชิงกลและสาขามิติ เนื่องจากหองปฏิบัติการ 

สอบเทียบทุติยภูมิยังไมสามารถใหบริการสอบเทียบบางพารามิเตอรในสาขาดังกลาวได 

3) ศักยภาพของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติซ่ึงวิเคราะหดวยจํานวนรายการขีดความสามารถดาน

การสอบเทียบและการวัด (Calibration and Measurement Capability: CMC) ท่ีไดรับโดย

พบวาสาขาการสอบเทียบท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก สาขาไฟฟา รองลงมา ไดแก สาขาเคมีและ

ชีวภาพ และสาขามิติ นอกจากนี้สถาบันมาตรวิทยาแหงชาตินั้นมีศักยภาพสูงเม่ือพิจารณาจาก

สัดสวนของหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

4) เปาหมายเชิงกลยุทธของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและความคาดหวังภายในองคกรซ่ึงจาก 

การสัมภาษณและจัดประชุมกลุมยอย พบวาบุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีความ

คาดหวังใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมุงพัฒนางานวิจัยพ้ืนฐานควบคูกับงานวิจัยท่ีสราง

ผลกระทบทางบวกตอประเทศ รวมถึงมีการสํารวจความตองการดานมาตรวิทยาในประเทศเพ่ือ

ใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของผูใชงาน ตลอดจนมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

5) บทบาทในอนาคตของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติภายใตกรอบความตกลงทางการคาของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจากการวิเคราะหพบวา เปาหมายในการดําเนินการเพ่ือสราง

ความเปนมาตรฐานตามกรอบความตกลงดานการคาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุม

สินคา 8 ชนิด มีผลตอแนวโนมการดําเนินงานของระบบมาตรวิทยาของประเทศ ทําใหสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติตองมีการเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  

[2]| บทสรุปผูบริหาร 



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

2. การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาค การคา อุตสาหกรรม และองคกร 

การพัฒนาของระบบมาตรวิทยาในเชิงมหภาคสามารถสะทอนไดจากสัดสวนอุปกรณและเครื่องมือ

ทางวิทยาศาสตรและการแพทยท่ีใชในการผลิตสินคามวลรวมของประเทศท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน  โดยจากการศึกษาดวยตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output table: I-O table) พบวา

สัดสวนของการใชอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรฯ ในการผลิตของอุตสาหกรรมคิดเปนมูลคาทาง

เศรษฐกิจตอปประมาณรอยละ 0.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในชวงป 2548-2561  โดยมูลคาทาง

เศรษฐกิจของอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรฯ ในป 2561 อยูท่ีประมาณ 19,000 ลานบาท ภายใต

สมมตฐิานท่ีผลผลิตมวลรวมประชาชาติต้ังแตป 2557-2561 มีการขยายตัวรอยละ 3 ตอป  นอกจากนี้ มูลคา

การสอบเทียบอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรฯ ของไทยในป 2561 มีโอกาสสูงถึง 2,759 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 14.51 ของมูลคาเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรฯ หากกิจกรรมมาตรวิทยาของประเทศ

ไทยในป 2561 มีศักยภาพทัดเทียมกับสหภาพยุโรปท่ีไดมีการศึกษาไวเม่ือป 2543 สาเหตุท่ีระบบมาตรวิทยามี

ความสําคัญเพ่ิมข้ึนมาจากความตองการในดานคุณภาพของการผลิตสินคาและบริการ อันนํามาซ่ึงความ

ตองการระบบมาตรวิทยาท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหมีมาตรฐานในการผลิตท่ีมีคุณภาพ  โดยเฉพาะดานการคาระหวาง

ประเทศท่ีตองการระบบมาตรวิทยาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ เพ่ือลด

การกีดกันทางการคาระหวางประเทศ และสงเสริมใหเกิดการคาเสรีซ่ึงเปนการใชทรัพยากรในตลาดอยางมี

ประสิทธิภาพนอกจากนี้  การจัดทําความตกลงรวมกันระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการกําหนดระบบ

มาตรฐานสากลในการผลิตสินคาถือเปนอีกปจจัยท่ีทําใหมาตรวิทยามีความสําคัญตอการผลิตท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานดังนั้น ระบบมาตรฐานสากลของการผลิตสินคาจึงมีอิทธิพลสําคัญตอความตองการของอุตสาหกรรม

ในการสงเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการผลิตไปสอบเทียบ  โดยจากการประมาณการเบื้องตนพบวา การใช

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนในชวงป 2553-2556 โดยสัดสวนการใชบริการสอบเทียบกับ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของจํานวนลูกคาในสวนของโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต จึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของการใหบริการ 

ในดานประโยชนทางเศรษฐกิจ กิจกรรมมาตรวิทยามีประโยชนตออุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ 

อันไดแก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยานยนต และอาหาร  เนื่องจากมีมูลคาการสงออกท่ีสูงเกือบ

รอยละ 50 ของมูลคาการสงออกท้ังหมดของประเทศ  ท้ังนี้ การพัฒนาบริการสอบเทียบของประเทศในสาขา

ไฟฟา มิติ และเชิงกล ถือวาประสบความสําเร็จพอสมควรโดยสามารถประมาณการมูลคาการสอบเทียบ

เครื่องมือวิทยาศาสตรของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในป 2555 ไดประมาณ 120 ลานบาท ดังแสดงใน

หัวขอท่ี 4.4.2 ของการศึกษาบทท่ี 4 ยิ่งไปกวานั้น ดวยระบบมาตรวิทยามีความจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม จึงมีความสําคัญตออุตสาหกรรมใหมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยและนาโน

เทคโนโลยี ซ่ึงในปจจุบันการกําหนดมาตรฐานการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด ยังไมครอบคลุมทุก

เครื่องมือวัดสําหรับอุตสาหกรรมใหมเหลานี้ 
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สําหรับการวิเคราะหในระดับองคกร  การสํารวจเชิงลึกจากหองปฏิบัติการสอบเทียบและ

ภาคอุตสาหกรรมดวยการสัมภาษณและการใชแบบสอบถามพบวา หองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีใหบริการใน

ตลาดประกอบไปดวย หองปฏิบัติการสอบเทียบเชิงพาณิชยโดยเฉพาะ และหองปฏิบัติการสอบเทียบภายใน

อุตสาหกรรมหรือหนวยงาน  โดยหองปฏิบัติการสวนใหญในตลาดมักใหบริการเฉพาะทางมีขนาดคอนขางเล็ก 

และอยูในระดับภายในโรงงานอุตสาหกรรม สวนหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีมีการใหบริการหลายสาขามักมี

ขนาดกลางและใหญ ซ่ึงมักใหบริการโดยภาคธุรกิจท่ีมีขนาดใหญและมีศักยภาพในการผลิตสินคาและบริการ

คอนขางสูง  นอกจากนี้กิจการขนาดใหญท้ังของภาครัฐและเอกชนมักจะมีหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีสามารถ

รองรับกิจกรรมมาตรวิทยาภายในองคกร ซ่ึงสามารถใหบริการสอบเทียบแกหนวยงานภายนอกเพ่ิมเติมได  

ในกรณีท่ีมีศักยภาพสูง 

อยางไรก็ตาม การสํารวจขอมูลเชิงลึกของคณะผูวิจัยทําใหพบอุปสรรคบางประการในการดําเนิน

กิจกรรมมาตรวิทยาซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไทย โดยตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบภายในประเทศ

ท่ีมีศักยภาพสูงข้ึนในปจจุบันสามารถลดความสูญเสียจากการสงเครื่องมือไปสอบเทียบในตางประเทศได 

โดยเฉพาะสาขาท่ีมีการใชบริการจากอุตสาหกรรมหลักคอนขางสูง เชน สาขาไฟฟา เปนตน  แตการแขงขันใน

ตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีทําใหเกิดการบิดเบือนทางดานราคาอาจทําใหเกิดปญหาเชิงคุณภาพ เพราะ

อุตสาหกรรมบางสวนยังไมไดใหความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพในการสอบเทียบเครื่องมือเทาท่ีควร  ยิ่งไป

กวานั้น แมศักยภาพของตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบทุติยภูมิจะสูงข้ึน แตสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังไม

สามารถถายเทภาระงานในการสอบเทียบใหกับหองปฏิบัติการสอบเทียบในระดับท่ีต่ํากวาได ทําใหเปน

อุปสรรคตอการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของระบบมาตรวิทยาระดับประเทศ อีกท้ังการใหบริการ

ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในระดับท่ีต่ํากวาทุติยภูมิและการบริหารบุคลากรท่ียังมีปญหา ทําใหประสบกับ

ปญหาความลาชาในการใหบริการสอบเทียบ  นอกจากนี้ กระบวนการวางแผนในการใหบริการของสถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติยังมีปญหาในดานการวางแผนโดยคํานึงถึงความตองการใชงานของภาคอุตสาหกรรม (Demand 

driven) การประเมินความคุมคาทางเศรษฐกิจของการลงทุน (Cost-Benefit Analysis: CBA) ในระบบมาตร

วิทยาแตละสาขาและการผลิตงานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมทางดานมาตรวิทยาท่ีสงผลกระทบในทางบวกตอการ

ผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน อยางไรก็ตาม แมการใชบริการสอบเทียบจาก

ภาคอุตสาหกรรมในสาขาเสียงและการสั่นสะเทือนท่ีมีจํานวนไมสูงมากนัก แตกิจกรรมมาตรวิทยาในสาขา

ดังกลาวนั้นมีประโยชนตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยการผลิตและการใชงานเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับ

คุณภาพชีวิตประชาชนมักจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ ซ่ึงสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังมี

การประสานงานเชื่อมโยงท่ีคอนขางนอยกับหนวยงานดังกลาวในการรวมกันกําหนดมาตรฐานของเครื่องมือ

และการสอบเทียบ 
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3. แนวทางในการปรับปรุงแผนงานและนโยบายของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ

จากการศึกษาขางตนและการวิเคราะหความคาดหวังของภาคเอกชนตอการใหบริการของสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติสามารถสรุปไดวาการสอบเทียบเครื่องมือถือเปนกิจกรรมหลักท่ีกอใหเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ในฐานะท่ีทําหนาท่ีเปนผูพัฒนาและรักษามาตรฐานดานมาตรวิทยา

ของประเทศรวมถึงการพัฒนาความสามารถในการถายทอดคามาตรฐานตอไปสูตลาดการใหบริการสอบเทียบท่ีมี

ระดับต่ํากวา และการผลิตงานวิจัยท่ีเปนการสรางนวัตกรรมทางดานมาตรวิทยา ท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

ลวนมีสวนในการสรางประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรงและทางออม 

ท้ังนี้  เพ่ือใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสามารถทําหนาท่ีไดสมบูรณตามท่ีไดกลาวไวขางตน  

คณะผูวิจัยจึงไดเสนอแนะแนวทางเพ่ือใหเกิดผลตอการปรับปรุงแผนงานหรือนโยบายของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ ดังนี้ 

1) การพัฒนาขีดความสามารถในดานการสอบเทียบและการวัด เพ่ือขยายขีดความสามารถดาน 

การสอบเทียบและการวัดของแตละสาขาใหมีความเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน  โดยสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติควรศึกษารายละเอียดของโครงสรางและความตองการของภาคอุตสาหกรรม

เพ่ือทําความเขาใจแนวโนมของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในอนาคต และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานมาตรวิทยาท่ีตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของผูใชงานเครื่องมือวัดในระดับสุดทาย 

(End user) และสามารถเปนผูกําหนดทิศทางของการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศใหกับ

ตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบและภาคอุตสาหกรรมไดนอกจากนี้ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

ควรมีการศึกษา CBA ซ่ึงเปนการประเมินผลท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการ

ลงทุนในแตละสาขา ซ่ึงในอนาคตควรมีการเก็บขอมูลเชิงลึกดานโครงสรางอุตสาหกรรม

หองปฏิบัติการสอบเทียบเพ่ือประโยชนในการศึกษา 

2) การพัฒนาการถายทอดบรกิารสอบเทียบสูตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบเพ่ือผองถายงานบริการ

สอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติใหกับหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีมีศักยภาพสูง เชน 

สาขาไฟฟา เพ่ือใหสามารถบริหารเวลาในการพัฒนางานวิจัยและศักยภาพของระบบมาตรวิทยา

ของประเทศ โดยควรมีการศึกษาศักยภาพในการใหบริการของหองปฏิบัติการสอบเทียบในแตละ

ระดับศักยภาพ เพ่ือวิเคราะหความเหมาะสมของสาขาท่ีควรไดรับการผองถายงานบริการสอบ

เทียบ  และควรมีการศึกษาผลท่ีไดจากการถายทอดบริการสอบเทียบในระดับทุติยภูมิและระดับท่ี

ต่ํากวาในตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบ  ท้ังนี้ ความเขาใจในโครงสรางอุตสาหกรรมและความ

ตองการของตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบมีความสําคัญตอการสนับสนุนใหหองปฏิบัติการสอบ

เทียบเอกชนสามารถดําเนินการไดในเชิงพาณิชย 
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3) การสรางนวัตกรรมทางดานมาตรวิทยาท่ีมีผลทางบวกตอประเทศเพ่ือสรางตลาดในการดําเนินงาน

รูปแบบใหม โดยสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางของการพัฒนาระบบ

มาตรวิทยาท่ีถูกตองและสอดคลองกับกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ซ่ึง

ตองอาศัยขอมูลท่ีมีความถูกตองและชัดเจนเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีไดมาจากการศึกษา

แนวโนมของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในอนาคต การศึกษา CBA ของการลงทุนเพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมทางดานมาตรวิทยาตลอดจนการรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลในการ

กําหนดมาตรฐานดานมาตรวิทยาของเครื่องมือในอุตสาหกรรมใหมๆท่ีจะมีศักยภาพสูงหรือมี

ความสําคัญตอประเทศในอนาคตและรวมมือกับหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

ทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

[6]| บทสรุปผูบริหาร 



บทที่ 1 บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

มาตรวิทยา (Metrology) และระบบการวัด (Measurement System) เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ

ตอระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการคาท้ังภายในประเทศและการคาระหวางประเทศ ซ่ึงระบบการวัด

เปนสวนสําคัญท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน รวมถึงการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ในแทบทุกดาน เชน  

• การชั่ง ตวง วัด สินคาอุปโภคบริโภคตางๆ 

• การตรวจสอบคุณภาพ ท้ังในเชิงมิติ และเชิงสวนผสมของวัสดุท่ีใชในการผลิตสินคาตางๆ 

• การวัดสัดสวนของสวนประกอบในน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซท่ีใชในรถยนต อุตสาหกรรม หรือภาค

ครัวเรือน รวมถึงปริมาตร  

• การรักษาเวลามาตรฐานสากล เพ่ือความสอดคลองกันในการติดตอสื่อสาร และเชื่อมโยงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

ในดานเศรษฐกิจ ระบบมาตรวิทยาท่ีมีความถูกตองแมนยําและมีความนาเชื่อถือสูง จะชวยให

กระบวนการผลิตและการคาสินคาข้ันกลางมีประสิทธิภาพสูงและมีตนทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost) 

ต่ํา รวมไปถึงการเปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีมีการคา และการแลกเปลี่ยนสินคาข้ันกลาง

จําเปนตองมีกลไกและความสามารถในการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต ซ่ึงระบบการวัดเปนปจจัยสําคัญ

อันหนึ่งในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในดานนี้ได  กอปรกับปจจุบันการเชื่อมโยง

ระบบเศรษฐกิจสงผลจากการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศ โดยเฉพาะเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ซ่ึง

เปนสวนเริ่มตนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหการคาระหวางประเทศมีความสะดวกมากข้ึน ขอจํากัด

ดานการนําเขาและสงออกนอยลง แตขอจํากัดดานเทคนิค โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานสินคากลับมี

ความสําคัญมากยิ่งข้ึน ทําใหการตรวจสอบมาตรฐานสินคาและระบบการวัดยิ่งทวีความสําคัญกับการคา

ระหวางประเทศมากยิ่งข้ึน 

ประเทศไทยมีการกอต้ังสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติต้ังแตป 2541 ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบ

มาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดใหบริการสอบเทียบมาตรฐานการวัด ใหการ

อบรมเก่ียวกับการวัด การสอบเทียบ การประเมินความไมแนนอนการวัด และระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ 

และใหคําปรึกษาแกผูประกอบการโดยมุงเนนไปท่ีหองปฏิบัติการระดับทุติยภูมิ และหองปฏิบัติการของ

ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางมาตรฐานการวัดและพัฒนาวิธีการวัดใหมีความถูกตอง

แมนยําสอดคลองกับวัตถุประสงคและความจําเปนในการใชงาน  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

มาตรวิทยาแหงชาติ และเพ่ือสนับสนุนและแกปญหาทางการวัดใหแกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมมาตั้งแต

กอตั้งสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

เพ่ือเปนการประเมินผลการทํางานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ท้ังในสวนของผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและการประเมินความตองการของภาคอุตสาหรรมท่ีมีตอระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย ทาง

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติเห็นควรใหมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ความตองการของภาคเอกชนใน

บริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ การทบทวนบทบาทของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในปจจุบันและ

แนวโนมของบทบาทของระบบมาตรวิทยาในอนาคต โดยเฉพาะในดานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

การศึกษามีวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 

1)  เพ่ือประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของกิจกรรมมาตรวิทยาของประเทศไทย 

2)  เพ่ือประเมินบทบาทและหนาท่ีของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในอดีตและปจจุบัน 

3)  เพ่ือใหทราบถึงความคาดหวังและความตองการของภาคเอกชนท่ีมีตอระบบมาตรวิทยาและ     

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

4)  เพ่ือวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Impact) จากมาตรวิทยาใน 4 ระดับ ไดแก ระดับมหภาค 

ระดับการคา ระดับอุตสาหกรรม และระดับองคกร 

5)  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแผนงานและนโยบายดานมาตรวิทยาของประเทศไทย 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษามีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1)  ประเมินบทบาทและหนาท่ีของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ตามท่ีระบุไวในกฎหมายจัดตั้ง 

2)  วิเคราะห ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากผลการดําเนินการและบทบาทหนาท่ีของสถาบันมาตร

วิทยาแหงชาต ิ

3)  วิเคราะหบทบาทของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ในกรอบความตกลงการคาระหวางประเทศ 

และกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแนวทางการปรับปรุงนโยบาย

ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ

4)  วิเคราะหความคาดหวังและความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ในบทบาทของสถาบัน 

มาตรวิทยาแหงชาติ 
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โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

5)  ศึกษาบทบาทของระบบมาตรวิทยาในระบบเศรษฐกิจเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง

แผนงานและนโยบายดานมาตรวิทยาในอนาคต 

6)  วิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ  จากมาตรวิทยาใน 4 ระดับ ไดแก ระดับมหภาค ระดับการคา 

ระดับอุตสาหกรรม และระดับองคกร 

7)  เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแผนงานและนโยบายดานมาตรวิทยาของประเทศไทย 

ตารางท่ี 1.1: แผนการดําเนินงานของโครงการวิจัย  

กิจกรรม 
เดือนท่ี 

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

1. การทบทวนวรรณกรรมดานผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรวิทยา          

2. การทบทวนแผนแมบทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติและ

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

         

3. การสํารวจความคดิเห็นและความตองการของบุคลากรภายใน 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ

         

4. การสํารวจความคิดเห็นและความตองการของหองปฏิบัติการสอบ

เทียบตอการใหบริการ และความคาดหวังตอสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ 

         

5. การจัดทําการสัมภาษณเชิงลึกกับชมรมมาตรวิทยา และกลุม

อุตสาหกรรมการผลิต 3 กลุม  รวมถึงกลุมเครื่องมือวัดทาง

สาธารณสุข และกลุมเทคโนโลยีใหม 

         

6. การวิเคราะหความคาดหวังและความตองการของภาคอุตสาหกรรม

ท่ีมีตอสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

         

7. การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจของกิจกรรมสถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติในระดับตางๆ 

         

8. การสัมมนารับฟงความคิดเห็น 80 คน          

9. จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

         

10. การจัดสงรายงานข้ันตน (Inception Report)          

11. การจัดสงรายงานข้ันกลาง (Interim Report)          

12. การจัดสงรางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)          

13. การจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)          

หมายเหตุ:  แผนการดําเนินงานเดิมของโครงการวิจัย 

แผนการดําเนินงานที่ไดมีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติม 

รายงานที่ไดมีการปรับเปล่ียนการจัดสงรายงาน 

รายงานฉบับสมบูรณ|[1-3] 



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

จากแผนการดําเนินงานของโครงการวิจัยในขางตน (ตารางท่ี 1.1) ข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการศึกษา

คือการสัมมนารับฟงความคิดเห็น ภายหลังกระบวนการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบ

มาตรวิทยาในประเทศไทยดวยการทบทวนแหลงขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย และการ

วิเคราะหขอมูลท่ีไดมาท้ังหมดแลว  โดยคณะผูวิจัยไดจัดการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของใน

วันพฤหัสบดีท่ี 22  พฤษภาคม 2557  ดังรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1 

 

 

[1-4]| บทนํา 



บทที่ 2 ความสําคัญของระบบมาตรวิทยาในระบบเศรษฐกิจ 

 

2.1 ความสําคัญของระบบมาตรวิทยาในระบบเศรษฐกิจ 

ระบบมาตรวิทยามีความสําคัญตอประเทศ โดยเปนโครงสรางพ้ืนฐานท้ังในการพัฒนาอุตสาหกรรม

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ท้ังนี้ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีบทบาทท่ีสําคัญในการพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาของประเทศใหไดมาตรฐานสากล อีกท้ังยังมีสวนในการสนับสนุนใหเศรษฐกิจและสังคม

ขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จึง

มีประโยชนตอการกําหนดทิศทางเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของไทยใหดียิ่งข้ึนในอนาคต 

2.1.1 ระบบมาตรวิทยาและกิจกรรมการวัดประเภทตางๆ  

การวัดเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในระบบเศรษฐกิจ และมาตรวิทยาถือเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการวัด 

(Measurement Activity)  โดยสํานักงานกลางชั่งตวงวัดระหวางประเทศ (Bureau International des 

Poids et Mesures: BIPM) ใหคําจํากัดความของมาตรวิทยาวาเปนศาสตรท่ีวาดวยการวัด (Metrology is 

the science of measurement1)  ท้ังนี้ กิจกรรมการวัดท่ีสําคัญอาจแบงออกเปน 3 กลุม (Swann, 2009) 

ไดแก 

1) การวิจัยดานมาตรวิทยา ประกอบดวยงานวิจัยพ้ืนฐานดานการวัด การพัฒนาวิธีการวัดใหทันสมัย 

และการคนพบวัสดุอางอิงใหม 

2) การพัฒนาเครื่องมือและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการวัด ไดแก การสรางเครื่องมือวัด 

รวมถึงการพัฒนาวิธีการวัดและการประเมินผล การประมาณคาความไมแนนอนการวัด การ

ทดสอบความชํานาญ การผลิตและรับรองวัสดุอางอิง การถายทอดความรู ฯลฯ 

3) การนําไปใชงาน หมายถึงการใชงานเครื่องมือวัดหรือวิธีการวัดท่ีไดพัฒนาแลวในชีวิตประจําวัน 

สําหรับประเด็นเชิงนโยบาย  Swann (2009) ไดระบุถึงความแตกตางของกิจกรรมการวัด 3 กลุม

ดังกลาวไว 2 ประเด็น ไดแก (1) การวิจัยดานมาตรวิทยา สวนใหญดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ เชน ใน

มหาวิทยาลัย หรือในหองปฏิบัติการของหนวยงานราชการ และ (2) การพัฒนาเครื่องมือวัดและโครงสราง

พ้ืนฐาน ดําเนินการโดยท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ขณะท่ีการใชงานเครื่องมือวัดและเทคนิคการวัดอยูท้ัง

ในภาครัฐและเอกชนเชนกัน แตรวมถึงประชาชนท่ัวไปดวย  ท้ังนี้ รูปท่ี 2.1 แสดงถึงรายละเอียดของกิจกรรม

การวัดในกลุมตางๆ 

1 http://www.bipm.org/en/convention/wmd/2004/ 
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รูปท่ี 2.1: การแบงกลุมกิจกรรมการวัด 

 
ที่มา: รวบรวมจาก Swann (2009) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

ในทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมท้ัง 3 กลุมมีความแตกตางกันดานตนทุน ดังแสดงในตารางท่ี 2.1

กลาวคือ กิจกรรมดานการวิจัยมีตนทุนคงท่ี (Fixed cost) สูง ในขณะท่ีการนําผลงานวิจัยไปใชมีตนทุนต่ํา 

(หรือกลาวในทางเศรษฐศาสตรวามีตนทุนสวนเพ่ิมหรือ Marginal cost ต่ํา)  สวนการพัฒนาเครื่องมือ ถึงจะมี

ตนทุนคงท่ีสูงในการพัฒนาเครื่องมือวัดและมีตนทุนในการผลิตเครื่องมือวัดท่ีไมต่ํามากนัก แตมีนัยสําคัญนอย

กวาตนทุนคงท่ี และสําหรับการใชงานเครื่องมือวัดจะมีตนทุนคงท่ีต่ําท่ีสุด 

ตารางท่ี 2.1:  ตนทุนของกิจกรรมการวัด 

 ตนทุนคงท่ี (Fixed costs) ตนทุนสวนเพ่ิม (Marginal costs) 

การวิจัยดานมาตรวิทยา สูง (การผลิตงานวิจัยมีตนทุนสูง)  ต่ํา (การเผยแพรและนํางานวิจัยไปใชมีตนทุนต่ํา)  

การพัฒนาและผลิต

เครื่องมือวัด 

ปานกลาง (การพัฒนาเครื่องมือวัด

มีตนทุนคอนขางสูง – ปานกลาง)  
ปานกลาง (ตนทุนในการผลิตเครื่องมือวัดไมต่าํมากนัก)  

การใชงานเครื่องมือวัด ต่ํา  สูง (เน่ืองจากไมมีการประหยัดจากขนาด) 

ที่มา: รายงานจาก Swann (2009) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

2.1.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยา 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยามาจากการท่ีกิจกรรมทางอุตสาหกรรมท้ังหมดตอง

พ่ึงพาการวัดท่ีแมนยําในกระบวนการผลิตในทุกข้ันตอน ต้ังแตการวิจัย การผลิต และการตลาด ซ่ึงนอกจาก

การวัดจะสงผลกระทบทางตรงในระดับอุตสาหกรรมแลว การพัฒนาการวัดยังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน

กิจกรรมการวัด ตนทุน 
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และกอใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกดวย จากหลักฐานเชิงประจักษ แสดงใหเห็นวาผลกระทบทาง

เศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยานั้นมีนัยสําคัญ (Williams, 2002) ท้ังนี้ ระบบมาตรวิทยามีผลกระทบทาง

เศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางออมในบริบทของท้ังระบบเศรษฐกิจภายในและระหวางประเทศ โดยผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยานั้นสามารถแบงออกไดเปนผลกระทบทางเศรษฐกิจจุลภาค (Micro- 

economic impact) และผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic impact)  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจุลภาค 

Swann (2009) ไดระบุถึงผลกระทบของการวัด ซ่ึงจัดวาเปนผลกระทบทางเศรษฐกิจจุลภาคไวดังนี้ 

การวัดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขององคกรได ซ่ึงตัวอยางการผลิตในชวงศตวรรษท่ี 18 กระบวนการ

ผลิตไดมีการแบงสวนงานกัน โดยการท่ีสวนงานตางๆ จะมาเชื่อมตอกันไดจําเปนตองมีการวัดท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การวัดจึงเปนสวนหนึ่งของการควบคุมกระบวนการผลิตตางๆ การวัดยังเปนการสงเสริมนวัตกรรม และ

เปนเครื่องบงชี้ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมๆ วามีคุณสมบัติท่ีดีกวาผลิตภัณฑอ่ืนอยางไร ยิ่งไปกวานั้น การ

วัดยังชวยลดตนทุนธุรกรรม (Transaction cost) ระหวางผูขายและผูซ้ือ ซ่ึงถาผูซ้ือไมทราบถึงคุณสมบัติตางๆ 

ของสินคาก็ไมอาจแบงแยกคุณภาพของสินคาตางๆ ได 

นอกจากนี้ Choudary และคณะ (2006) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของการวัดตอระบบเศรษฐกิจไววา 

กิจกรรมการวัดถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหผูผลิตสามารถสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product 

differentiation) ในการสรางความแตกตางของผลผลิตบนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะ การวัด

ลักษณะเฉพาะดังกลาวจะตองเปนไปได และจะตองทําอยางเปนระบบและมีมาตรฐานท่ีผูผลิตเขาใจรวมกัน 

โครงสรางพ้ืนฐานดานการวัดจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหเกิดการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ และ

เปนการสงเสริมการแขงขันในตลาด  

จากผลกระทบดังกลาวในขางตน กลาวไดวาการวัดสงเสริมใหเกิดการแขงขันในตลาดมากข้ึน 

เนื่องจากการวัดเปนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของผูผลิต ซ่ึงความสามารถในการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึน 

ไดแก กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน การมีนวัตกรรมใหมๆ การท่ีผูผลิตและผูบริโภคมีขอมูลท่ี

ครบถวน (Perfect information) นอกจากนี้ Williams (2002) ยังไดสรุปวาระบบมาตรวิทยาแหงชาติเปน

แหลงของความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Competitive advantage) ซ่ึงสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมใน

ประเทศ ในกรณีท่ีระบบมาตรวิทยาแหงชาติมีการพัฒนาอยางมาก ระบบมาตรวิทยานั้นสามารถกอใหเกิดคลัสเตอร

ดานเทคโนโลยี (Technology cluster) ท่ีชวยใหประเทศพัฒนาความชํานาญพิเศษ (Specialization) ใน

อุตสาหกรรมท่ีล้ําสมัยได โดยเปนท่ีรูกันวาคลัสเตอรสามารถสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน จึงกลาวไดวาการ

วัดชวยสงเสริมการแขงขันในการคาระหวางประเทศดวย  

รายงานฉบับสมบูรณ| [2-3] 
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นอกจากท่ีกลาวมาแลว Gonçalves และ Peuckert (2011) ไดเสนอทฤษฎีผลกระทบของโครงสราง

พ้ืนฐานเชิงคุณภาพ2 ซ่ึงสนับสนุนขอสรุปของการศึกษาท่ีกลาวถึงในขางตน กลาวคือ โครงสรางพ้ืนฐานเชิง

คุณภาพมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในเชิงบวกในแงของการสงเสริมการแขงขัน และการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางเศรษฐกิจ 

ในแงของการสงเสริมการแขงขัน ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพชวยเปดตลาด เนื่องจากการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพชวยใหธุรกิจพ่ึงพาผูผลิตสินคา (Supplier) นอยลงได การรับประกัน

ความสามารถในการเปรียบเทียบได การสอบกลับได และความสอดคลองกันท่ีเกิดข้ึนจากระบบคุณภาพทําให

บริษัทตางๆ มีโอกาสในการขายมากข้ึน สงผลใหเกิดการแขงขันระหวางผูผลิตสินคา และเพ่ิมความม่ันใจของผู

ซ้ือในแงคุณภาพของสินคา นอกจากนี้ โครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพยังลดการกีดกันการเขาสูตลาด (Barriers 

to entry) เพราะระบบมาตรฐานเพ่ิมความโปรงใสและชวยใหบริษัทเขาถึงตลาดใหมๆ จากการศึกษาของ 

European Commission (2007) บริษัทตางๆ สามารถใชประโยชนจากขอมูลท่ีระบุในมาตรฐานตางๆ เพ่ือให

รูถึงความตองการของผูบริโภคในตางประเทศ และรับรูขอกําหนดตางๆ ดานเทคนิค ยิ่งไปกวานั้น การรับรอง

ผลิตภัณฑและการรับรองระบบงาน (Certification and accreditation) ยังชวยใหบริษัทในประเทศไดรับ

ความม่ันใจจากลูกคาตางชาติไดงายข้ึน เนื่องจากผลิตภัณฑตองมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

ประโยชนของโครงพ้ืนฐานเชิงคุณภาพในแงของการเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้น Gonçalves 

และ Peuckert (2011) ไดเสนอไวดังนี้ 

• โครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพชวยเพ่ิมประสิทธิภาพทางตลาด (Market efficiency) โดย 

- ลดความไมสมมาตรของขอมูล (Asymmetric information) ท่ีผูซ้ือและผูขายในตลาด

(Economic agents) มี ทําใหการจัดสรรทรัพยากร (Allocation of resources) เปนไปไดดีข้ึน 

- ตนทุนธรุกรรมลดลง เชนเดียวกับขอสรุปของ Swann (2009) 

- ตนทุนการคนหาสินคา (Search costs) ของผูบริโภคลดลง  เนื่องจากมาตรฐานตางๆ ไดระบุ

คุณลักษณะของสินคา และการรับรองมาตรฐานทําใหผูบริโภคม่ันใจไดวาคุณภาพสินคาตอง

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

2
โครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ (Quality infrastructure) ไดแก การกําหนดมาตรฐาน (Standardization) ระบบมาตรวิทยา (Metrology) 

การตรวจสอบรับรอง (Conformity assessment) และการรับรองระบบงาน (Accreditation) 
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- การเลือกสินคาท่ีตรงขามกับความเหมาะสม (Adverse selection)3 ลดลง เนื่องจาก

โครงสรางพ้ืนฐานชวยใหผูผลิตและผูบริโภคสามารถจําแนกคุณภาพของสินคาได ซ่ึงในขอนี้

สนับสนุนขอสรุปของ Choudary และคณะ (2009) 

• โครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต (Production efficiency) จาก 

- การประหยัดจากการขยายขนาดการผลิต (Economies of scale) กระบวนการกําหนด

มาตรฐานชวยจํากัดจํานวนคุณลักษณะของสินคา ทําใหความหลากหลายของสินคาท่ีบริษัท

หนึ่งผลิตมีนอยลง สงผลใหตนทุนตอหนวยสําหรับผูผลิตสินคานอยลงเชนกัน เนื่องจากไม

จําเปนตองผลิตสินคาเฉพาะสําหรับผูซ้ือแตละราย 

- การประหยัดจากการเรียนรู (Economies of learning) ความแตกตางท่ีลดลงตามท่ีกลางถึง

ในขางตนยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตจากการเพ่ิมทักษะและประสบการณในการผลิต 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคสามารถแบงยอยออกไดเปนผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม 

ผลกระทบทางตรงของการวัด ไดแก การปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity improvements) กลาวคือ ได

ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนตอจํานวนปจจัยการผลิต 1 หนวย จึงเปนการใชทรัพยากรในประเทศไดอยางคุมคามากข้ึน  

สวนผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคทางออม Williams (2002) ไดอธิบายถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซ่ึงกลาวในบริบทของมาตรวิทยาและการวัดโดยไดกลาวถึงผลกระทบดังกลาวใน

3 รูปแบบ ไดแก  

1) ผลประโยชนทางทรัพยากร (Resource benefits) 

จากท่ีกลาวในขางตนวา การวัดสงผลตอการปรับปรุงผลิตภาพซ่ึงกอใหเกิดการใชทรัพยากรไดอยาง

คุมคามากข้ึนนั้น สงผลใหท้ังระบบเศรษฐกิจเหลือทรัพยากรท่ีจะไปใชสําหรับการอ่ืน จึงกลาวไดวา ผลผลิตท่ี

เพ่ิมข้ึนตอปจจัยการผลิต 1 หนวยในภาคอุตสาหกรรมหนึ่งกอใหเกิดการเจริญเติบโตของอีกภาคอุตสาหกรรม

หนึ่งดวยเชนกัน ในบริบทของมาตรวิทยากลาวไดวา นวัตกรรมทางการวัดท่ีเพ่ิมความถูกตองแมนยําของ

สวนประกอบในการผลิตจํานวนมากจะชวยลดตนทุนและปลดปลอยทรัพยากรสําหรับการใชประโยชนอ่ืนได 

  

3เกิดขึ้นเมื่อสินคามีคุณภาพแตกตางกัน แตมีการต้ังราคาเดียวกัน เนื่องจากผูซ้ือไมมีขอมูลเพียงพอที่จะจําแนกคุณภาพที่แทจริงของสินคาไดในเวลา

ที่ทําการซ้ือขาย ทําใหสินคาคุณภาพตํ่าอยูในตลาดมากเกินไป และสินคาคุณภาพสูงมีนอยลงหรือหายไปจากตลาด 
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2) ผลกระทบลนไหลทางการประยกุต (Application spillovers4) 

เทคโนโลยีท่ีเกิดในภาคอุตสาหกรรมหนึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับภาคอุตสาหกรรมอ่ืนเพ่ือเพ่ิม

ผลิตภาพในอีกภาคอุตสาหกรรมดังกลาว กลาวคือ นวัตกรรมการวัดในอุตสาหกรรมหนึ่งสงผลใหอีก

อุตสาหกรรมมีผลิตภาพท่ีดีข้ึน Williams (2002) ไดเรียกผลกระทบชนิดนี้วา Application spillovers โดย

ตัวอยางในบริบทของการวัด ไดแก การพัฒนาการวัดท่ีชวยเพ่ิมความแมนยําของการใชเครื่องจักรอัตโนมัติ 

(Automation) ในกระบวนการผลิตหนึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับกระบวนการอ่ืนๆ สงผลใหกระบวนการ

อ่ืนๆ ดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลกระทบดังกลาวยังถือวาเปนจริงสําหรับอุตสาหกรรมท่ีผลิตเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมการวัดถือเปน

สวนสําคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีสรางมูลคาเพ่ิม การวิจัยและพัฒนาการวัดมีการดําเนินการใน

ภาคอุตสาหกรรมไมมากและมีแนวโนมท่ีจะไมสัมพันธกับการกระจายตัวของการวิจัยและพัฒนาโดยรวมอยาง

ใกลชิด แตมีความสําคัญเปนอยางมากตอการสนับสนุนภาคการผลิตอ่ืนๆโดยชองทางการสงตอผลิตภาพท่ีดีข้ึน

ไปสูอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มาจากความรูดานการวัดท่ีแฝงมากับปจจัยการผลิตในอุตสาหกรรม หรือมาจากการซ้ือ

ขายจากภาคอุตสาหกรรมท่ีตองใชการวัดมาก  

3) ผลกระทบลนไหลทางความรู (Knowledge spillovers) 

ผลกระทบลนไหลทางความรู หรือเรียกอีกอยางวาการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน 

หมายถึง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหนึ่งกอใหเกิดหรือชวยใหเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอีก

อุตสาหกรรมหนึ่ง ตัวอยางเชน นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงอาศัยการวัดดานมิติในระดับนาโน

ชวยสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมในนาโนเทคโนโลยี เปนตน  

ในทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม หรือการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจจากปจจัยภายใน (Endogenous growth theory) ไดอธิบายวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสวน

หนึ่งมาจากผลกระทบภายนอก (Externality) ซ่ึงการสะสมองคความรูถือเปนเปนการสะสมทุนอยางหนึ่งท่ี

กอใหเกิดผลกระทบภายนอกท่ีเปนบวก  

2.1.3 ผลกระทบของระบบมาตรวิทยาตอคุณภาพชีวิต 

นอกเหนือจากการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจแลว ระบบมาตรวิทยายังมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในประเทศอีกดวย ซ่ึงคุณภาพชีวิตดานตางๆ ท่ีระบบมาตรวิทยามีสวนเก่ียวของ ไดแก ดานการ

คุมครองทางการคาและผูบริโภค ดานสาธารสุขและความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม และดานอ่ืนๆ เชน การ

ปองกันประเทศ (รูปท่ี 2.2) 

4Spillover effects หรือผลกระทบลนไหล หมายถึงผลกระทบภายนอกเชิงบวกของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สงผลตอผูที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงดวย  
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บทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญของระบบมาตรวิทยาตอคุณภาพชีวิตคือ บทบาทในการสนับสนุนการกํากับ

ดูแลในดานตางๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต เนื่องจากการมีกรอบดานการวัดทําใหผูกํากับดูแลสามารถกําหนด

มาตรการตางๆ และสามารถตรวจสอบสิ่งตางๆ วาเปนไปตามกฎท่ีวางไวหรือไม ตัวอยางเชน สารเคมีชนิดหนึ่ง

เปนพิษตอสุขภาพของผูบริโภคหรือสิ่งแวดลอม การพัฒนาเครื่องมือวัดทําใหสามารถวัดปริมาณสารเคมีชนิด

นั้นในผลิตภัณฑตางๆ ได การกํากับดูแลทางเทคนิคดวยการกําหนดมาตรฐานสามารถกําหนดใหสินคาตางๆ มี

สารเคมีชนิดนั้นไมเกินระดับอันตรายได และการตรวจสอบรับรองทําใหผูบริโภคสามารถม่ันใจไดวาสินคาตอง

เปนไปตามมาตรฐานขอกําหนดดานสารเคมีชนิดนั้น (Gonçalves และ Peuckert, 2011)  

BIS (2011) ไดกลาววาการวัดเก่ียวของเกือบทุกสวนของชีวิตประจําวัน และเปนรากฐานของ

สวัสดิการสังคมดวยการสนับสนุนการคา การกํากับดูแล อุตสาหกรรม และการคุมครองผูบริโภค โดยได

ยกตัวอยางความสําคัญของการวัดตอคุณภาพชีวิตไวดังนี้ 

- การวัดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือทําความเขาใจและแกไขปญหาการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 

- การตรวจสอบคุณภาพของอากาศและการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีชวยลดมลพิษทางอากาศ 

- การสงเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพดานสาธารณสุข โดยเฉพาะการวินิจฉัยโรค และการ

บําบัดโรค 

- การสนับสนุนวิธีการผลิตท่ีมีความกาวหนา โดยชวยใหสินคาท่ีมีคุณภาพสูงมีการออกแบบและ

การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การวัดสวนประกอบ พลังงาน และปริมาณของกาซท่ีสงไปตามทอหรือท่ีใชในยานพาหนะ 

- การทําใหม่ันใจวาอาหารมีความปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ 

- การทําใหม่ันใจในมาตรฐานเวลานานาชาติ เพ่ือใหการสื่อสารมีความนาเชื่อถือและถูกตองท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ 

- การเปนรากฐานของการคาโดยชอบธรรม (Fair trading) ในสหราชอาณาจักร มีการคาขายสินคา

มูลคาประมาณ 340 พันลานปอนด (18.7 ลานลานบาท) ท่ีตองอาศัยการวัดปริมาณ 

- การเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญทางวิทยาศาสตร  
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รูปท่ี 2.2: การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยระบบมาตรวิทยา 

 

 
ที่มา: วิเคราะห โดยคณะผูวิจัย (2557) 

Poposki และคณะ (2009) ไดหาความสัมพันธระหวางการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในสหภาพยุโรป โดยกําหนดใหตัวแปรท่ีชี้วัดจํานวนการลงทุนในโครงสราง

พ้ืนฐานดานการวัดเปนรายจายสําหรับเครื่องมือวัดตอประชากร 100 คน ซ่ึงไดนําไปเปรียบเทียบกับดัชนีการ

พัฒนามนุษย (Human Development Index: HDI) ท่ีเปนตัวแปรแทนระดับคุณภาพชีวิตของแตละประเทศ 

จากการหาความสัมพันธพบวาตัวแปรท้ังสองมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) เทากับ 

0.505 หมายถึง การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยาและคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกันในเชิงบวก

ในระดับท่ีคอนขางสูง 

รูปท่ี 2.3:  ความสัมพันธระหวางดัชนีชี้วัดการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานมาตรวิทยาและคุณภาพชีวิต 

 
ที่มา: รวบรวมจาก Poposki โดยคณะผูวิจัย (2557) 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ดวยระบบ

มาตรวิทยา 

การคุมครองทาง

การคาและการ

คุมครองผูบริโภค 

สุขภาพและ 

ความปลอดภัย 
ส่ิงแวดลอม 

อ่ืนๆ เชน  

การปองกัน

ประเทศ 
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อยางไรก็ตาม เม่ือ Poposki และคณะ (2009) เปรียบเทียบงบประมาณของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

ของประเทศในสหภาพยุโรปกับดัชนีคุณภาพชีวิต (ดัชนีการพัฒนามนุษย) ของแตละประเทศ พบวา 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูท่ี 0.273 ซ่ึงนอยกวากรณีกอนหนาอยูเกือบรอยละ 50 แสดงใหเห็นวาการลงทุน

ในสถาบันมาตรวิทยาไมไดสะทอนการลงทุนในระบบมาตรวิทยาอยางแทจริง และการลงทุนในสถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติอาจไมไดสงผลกระทบสูคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไดมาก (รูปท่ี 2.4) 

รูปท่ี 2.4:  ความสัมพันธของงบประมาณท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดรับและคุณภาพชีวิต 

 
ที่มา: รวบรวมจาก Poposki โดยคณะผูวิจัย (2557) 

2.1.4 ความสําคัญของการสนับสนุนระบบมาตรวิทยาโดยภาครัฐ 

การวัดในบริบทโลกาภิวัฒนจะตองสามารถเปรียบเทียบได ดวยเหตุนี้การวัดในระดับชาติจะตองได

มาตรฐานการวัดสากล การทําใหผลการวัดมีความนาเชื่อถือในระดับนานาชาติจําเปนจะตองมีโครงสราง

พ้ืนฐานดานมาตรวิทยา เชน มาตรฐานการวัด หองปฏิบัติการ เครื่องมือทดสอบและสอบเทียบ เปนตน ซ่ึงตอง

กอใหเกิดความสามารถสอบกลับได (Traceability) ในหลายๆ ระดับ อยางไรก็ตาม แมวาการวัดและ

โครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยามีตลาดเปนตัวขับเคลื่อนในระดับหองปฏิบัติการสอบเทียบ แตการพ่ึงพา

ตลาดเปนตัวขับเคลื่อนอยางเดียวไมสามารถกอใหเกิดมาตรฐานการวัดท่ีเพียงพอ ดังนั้นจึงกลาวไดวา กิจกรรม

การวัดและโครงสรางพ้ืนฐานดานการวัด (โดยเฉพาะกิจกรรมการวิจัยและการสรางเครื่องมือวัดท่ีกลาวในขอ

2.1.1) เปน “สินคาสาธารณะ” (Public goods) ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ (Poposkiและคณะ, 2009) 

1) ลักษณะ “ไมสามารถกีดกันได” (Non-excludability) หมายถึงสถานการณท่ีผูบริโภคทุกรายใน

ตลาด ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงผูท่ีใชกิจกรรมการวัดและโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา สามารถ

เขาถึงสินคาดังกลาวไดโดยไมถูกกีดกัน และการมีผูบริโภครายใหมไมทําใหผูผลิตมีตนทุนสวนเพ่ิม

ในการผลิตสินคานั้นเพ่ิมข้ึน 1 หนวย ดังนั้น ราคาของสินคาเหลานี้อาจต่ํากวาราคาตลาดผานการ

อุดหนุนจากภาครัฐ 
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2) ลักษณะ “ไมกอใหเกิดการแขงขันในการบริโภค” (Non-rivalrous consumption) หมายถึง 

สินคา (ในท่ีนี้คือกิจกรรมการวัดและโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา) มีจํานวนเพียงพอตอความ

ตองการของผูบริโภค การเขามาของผูบริโภครายใหมไมทําใหผูบริโภคเดิมมีความพึงพอใจลดลง 

ดังนั้น การกําหนดราคาสําหรับสินคาเหลานี้อาจไมสามารถกําหนดตามราคาตลาดได  เนื่องจาก

ตามกลไกตลาดแลวในกรณีท่ีมีจํานวนอุปทาน (Supply) ของสินคาเทาเดิม เม่ือมีผูบริโภคมากข้ึน 

สงผลใหราคาตลาดสูงข้ึน ผูบริโภคเดิมจะมีความพึงพอใจลดลง  

นอกเหนือจากนี้ Swann (2009) ยังใหเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีระบบมาตรวิทยาควรไดรับการสนับสนุนจาก

นโยบายสาธารณะ ไดแก การท่ีระบบมาตรวิทยาสามารถกอใหเกิดผลกระทบภายนอกเปนอยางมาก เนื่องจาก

การลงทุนของหนวยงานทางมาตรวิทยาแหงหนึ่งจะสรางประโยชนสําหรับผูผลิตและผูบริโภครายอ่ืนๆ ดวย 

กิจกรรมทางมาตรวทิยายังกอใหเกิดผลกระทบจากเครือขาย (Network effects) ตอผูใชโครงสรางพ้ืนฐานทาง

มาตรวิทยา ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูใชโครงสรางพ้ืนฐานทางมาตรวิทยาคนหนึ่งมีอุปสงคเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูใชคน

อ่ืนๆ บริโภคโครงสรางพ้ืนฐานทางมาตรวิทยาดังกลาวมากข้ึน ยิ่งไปกวานั้น ภาครัฐยังตองทําใหม่ันใจวาระบบ

มาตรวิทยาไมไดถูกผูกขาด รวมท้ังมีความยุติธรรมและความเท่ียงตรงของผลการวัดอีกดวย 

ดวยเหตุผลในขางตน กิจกรรมการวัดและโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยาควรไดรับการอุดหนุนจาก

ภาครัฐ อยางไรก็ตาม ภาครัฐไมสามารถสนับสนุนกิจกรรมการวัดและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของท้ังหมดได  

นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนกิจกรรมการวัดของประเทศนั้นจึงมีความแตกตางกันระหวางกิจกรรมตางๆ 

การวิจัยดานมาตรวิทยาจําเปนตองไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐเปนจํานวนมากเนื่องจากมีตนทุนคงท่ีท่ีสูง 

และมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ ในขณะท่ีการพัฒนาเครื่องมือวัด ภาครัฐจะใหความสําคัญในการอุดหนุน

นอยกวาการวิจัย เนื่องจากเครื่องมือวัดสวนใหญสามารถพัฒนาและผลิตเชิงการคาได (Commercialization) 

และการใชเครื่องมือวัดสามารถใหเปนไปตามกลไกตลาดได (Swann, 2009) ท้ังนี้ รูปท่ี 2.5 แสดงความ

แตกตางของตนทุนของกิจกรรมการวัดประเภทตางๆ 

รูปท่ี 2.5:  ตนทุนของกิจกรรมการวัดประเภทตางๆ 

 
ที่มา: รายงานจาก Swann (2009) โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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นอกจากนี้ Poposki และคณะ (2009) ยังไดกลาวถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของภาครัฐท่ี

จะอุดหนุนกิจกรรมการวัด เชน ความกาวหนาในเทคโนโลยี และการคาระหวางประเทศ ในบริบทเฉพาะ

ภายในประเทศ พ้ืนฐานของเหตุผลทางเศรษฐกิจสําหรับการอุดหนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาและการ

คงมาตรฐานการวัดระดับชาติเปนไปตามสมมติฐาน ดังนี้ 

- กิจกรรมดังกลาวชวยสนับสนุนใหผลผลิตหรือการบริการตางๆ ไดมาตรฐานคุณภาพ 

- ผลประโยชนโดยรวมของกิจกรรมดังกลาวตองมากกวาตนทุนท่ีเก่ียวของ 

- กิจกรรมดังกลาวสงผลใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความกาวหนาทางการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development: R&D) 

โดยหลักการแลว การตัดสินใจอุดหนุนของภาครัฐข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน และมีจุดมุงหมายเพ่ือ

สนับสนุนการคงอยูของมาตรฐานระดับชาติและกิจกรรมวิจัยและพัฒนา เชน การพัฒนาคาอางอิง (Reference 

values) ใหมๆ การปรับปรุงความไมแนนอนในการวัด (Measurement uncertainty) ของคาอางอิงท่ีมีอยู 

การขยายพิสัยการวัด (Measuring range) ของคาอางอิงท่ีมีอยู และการตรวจสอบความใชไดของวิธีการวัด

สําหรับการพัฒนาคาอางอิง เปนตน ดังนั้น การสนับสนุนของภาครัฐสําหรับการคงมาตรฐานระดับชาติและการ

วิจัยดานมาตรวิทยาจึงเปนนโยบายสําคัญท่ีชวยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ ความสามารถในการการแขงขัน 

และกอใหเกิดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ตามท่ีไดกลาวในขางตน นโยบายภาครัฐในสวนของการวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการวิจัยใน

ดานมาตรวิทยามีความสําคัญและจําเปนตองไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐ อยางไรก็ดี Poposki และคณะ 

(2009) ใหความเห็นวาการวางแผนการใชจายของภาครัฐสําหรับโครงสรางพ้ืนฐานทางมาตรวิทยามีประเด็น

ตางๆ ท่ีตองพิจารณา เนื่องจากมีผลตอความคุมคาทางเศรษฐกิจของการลงทุน เชน 

- ในทางปฏิบัติ โครงสรางพ้ืนฐานทางมาตรวิทยาในระดับชาติไมสามารถใหระบบการสอบกลับได

ในทุกๆ สาขาของการวัดและในพิสัยการวัดท้ังหมด 

- ในปจจุบัน การนําเขาระบบการสอบกลับไดงายข้ึนกวาสมัยกอนมาก และตลาดบริการสอบเทียบ

และทดสอบ โดยสวนใหญมีการแขงขันคอนขางสูง 

- การอุดหนุนโครงสรางพ้ืนฐานทางมาตรวิทยาของภาครัฐตองไมบิดเบือนตลาดสําหรับคูแขง

ภาคเอกชนท่ีใหบริการสอบเทียบและทดสอบ  

- เศรษฐกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีประสิทธิภาพเม่ือเนนความเปนเลิศของมาตรวิทยาในจํานวน

สาขาไมมากนัก มากกวาเม่ือใชทรัพยากรท่ีมีอยูในการพัฒนามาตรวิทยาจํานวนหลายสาขา 

- การประหยัดจากการขยายขนาดการผลิตและผลกระทบภายนอกมีผลในตลาดของระบบมาตรวิทยา 

ดังนั้น การอุดหนุนของภาครัฐมีประโยชนในระดับชาติ 

รายงานฉบับสมบูรณ| [2-11] 



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

- การพิจารณาและการจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนดานมาตรวิทยาแตละชนิดจําเปนตองมี

การดําเนินการในระดับชาติกอนท่ีจะจัดสรรงบประมาณจากภาษี การพิจารณาตองคํานึงถึงความ

ตองการของลูกคากอนความสามารถเชิงเทคนิคท่ีมีอยูของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ท้ัง

ผูเชี่ยวชาญและผูใชงาน (รวมผูท่ีใชงานอยูแลวและผูท่ีมีแนวโนมท่ีจะใชงานในอนาคต) ควรหารือ

รวมกันในการพิจารณาถึงความตองการของประเทศ 

- ผูใชประโยชนสุดทาย (End user) ของบริการมาตรวิทยาควรไดแสดงความคิดเห็น  และมีสวน

รวมในการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณภาครัฐสําหรับโครงสรางพ้ืนฐานดาน

มาตรวิทยา 

ท้ังนี้ การวิเคราะหถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบเชิงปริมาณ (Quantitative 

impact) และเชิงคุณภาพ (Qualitative aspect) เปนสวนสําคัญท่ีจะสามารถกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมได 

2.2 ระบบมาตรวิทยาแหงชาต ิ

2.2.1 ความหมายของมาตรวิทยา 

มาตรวิทยา เปนศาสตรท่ีวาดวยการวัด ซ่ึงไดรวมท้ังการวิจัยพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด การพัฒนาวิธีการ

วัดใหมีความล้ําสมัย และการคนพบวัสดุอางอิงใหมๆ สวนเครื่องมือ รวมการสรางเครื่องมือการวัดและ

โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการวัด การประเมินและพัฒนาวิธีการวัด และการรับรองวัสดุอางอิง (Certification 

of reference materials) สุดทาย การใชงาน หมายถึงการใชเครื่องมือและเทคนิคในการวัดในชีวิตประจําวัน 

(Swann, 2009)  

จากรายงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (2548) ไดระบุความหมายของการวัด (Measurement) 

ไววาเปน “ปฎิบัติการท้ังปวงท่ีมีจุดประสงคเพ่ือตัดสินคาของปริมาณ” ซ่ึงถือวาเปนปฎิบัติการทางเทคนิคท่ี

ตองปฎิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดเพ่ือเปรียบเทียบกับปริมาณมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือวัดเปนตัวแทนของหนวยวัด 

ท้ังนี้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดท่ีใชข้ึนอยูกับระดับความถูกตองของการวัดท่ีตองการ ประกอบกับความชํานาญ

ของผูท่ีทําการวัด แตไมวาผูท่ีทําการวัดจะมีความเชี่ยวชาญเพียงใด ถาเครื่องมือวัดท่ีใชในกระบวนการไม

สามารถวัดไดอยางแมนยําเนื่องจากไมไดรับการสอบเทียบอยางถูกตอง ผูวัดก็ไมสามารถวัดไดถูกตองตาม

ตองการได 

ระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (National metrology system) เปนโครงสรางพ้ืนฐานเชิงวิทยาศาสตร

และอุตสาหกรรมของประเทศ ท่ีทําหนาท่ีสรางหลักประกันความถูกตองของผลการวัดของเครื่องมือวัดตางๆ 

ในประเทศ ท้ังนี้ ระบบการวัดของประเทศไทยประกอบดวยระบบมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย (หรือเชิงพาณิชย) 

และระบบมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร (และอุตสาหกรรม) ซ่ึงสอดคลองกับระบบการวัดของนานาประเทศ 

ระบบมาตรวิทยาแหงชาติท้ังสองระบบทํางานเก้ือหนุนและประสานกัน เพ่ือใหระบบการวัดแหงชาติมีความ
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เขมแข็งและสามารถคํ้าประกันท้ังความเปนธรรมทางการวัดในกิจกรรมเชิงพาณิชยและความแมนของผล 

การวัดท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการวัดท้ังหลายในประเทศได (สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ, 2553)  

1) มาตรวิทยาเชิงกฎหมาย (Legal metrology) 

วัตถุประสงคหลักของระบบมาตรวิทยาเชิงกฎหมายคือการรักษาความถูกตองและเปนธรรมในการชั่ง 

ตวง วัดในเชิงพาณิชย 

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 กําหนดใหจัดตั้งสํานักงานกลางชั่งตวงวัดข้ึนในกรมการ

คาภายใน กระทรวงพาณิชย โดยใหมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแบบมาตราชั่งตวงวัด (ไดแก มาตรฐานการ

วัด) และชั้นของแบบมาตราชั่งตวงวัด กําหนดระดับความเท่ียงตรงของแบบมาตราชั่งตวงวัดชั้นตางๆ รวมท้ัง

ควบคุมใหเครื่องชั่งตวงวัดทางพาณิชยไดรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงกับแบบมาตราชั่งตวงวัดตามท่ี

กฎหมายกําหนดไว รวมท้ังกํากับดูแลใหผูประกอบการท่ีผลิตเครื่องชั่งตวงวัดปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

หรือตามกฎเกณฑเหมาะสม เขตความรับผิดชอบของสํานักงานกลางชั่งตวงวัดมิไดจํากัดอยูในสวนกลางเทานั้น 

แตครอบคลุมไปท่ัวประเทศ โดยมีสํานักงานสาขาในภูมิภาคตางๆ 

เครื่องชั่งตวงวัดท่ีอยูภายใตกํากับของกฎหมายคือ เครื่องชั่งและเครื่องตวงทุกชนิด ยกเวนเครื่องชั่ง

และเครื่องตวงท่ีประกาศกําหนดใหยกเวน และเครื่องวัดท่ีไดรับการประกาศใหควบคุม โดยพระราชบัญญัติ

มาตราชั่งตวงวัดฯ ไดจําแนกเครื่องชั่ง เครื่องตวงและเครื่องวัดไวดังนี้ 

- “เครื่องชั่ง” หมายความวา เครื่องสําหรับใชชั่งแสดงน้ําหนัก และใหหมายความรวมถึงตุมน้ําหนัก

ท่ีใชในการชั่งและสวนประกอบของเครื่องชั่ง 

- “เครื่องตวง” หมายความวา เครื่องท่ีมีลักษณะเปนภาชนะสําหรับใชตวงแสดงปริมาตรของสิ่งของ 

และใหหมายความรวมถึงสวนประกอบของเครื่องตวง 

- “เครื่องวัด” หมายความวา เครื่องสําหรับใชวัดแสดงปริมาณหรือหนวยของสิ่งใดๆ แตไมใชเครื่อง

ชั่งหรือเครื่องตวง 

2) มาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร (Scientific metrology) 

วัตถุประสงคหลักของระบบมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตรคือการสรางและรักษาความแมนยําและความ

เท่ียงตรงใหเกิดแกผลการวัดของกิจกรรมการวัดท้ังหลายในประเทศ และใหผลการวัดเหลานั้นสามารถ

เปรียบเทียบกับผลการวัดของประเทศอ่ืนได 

พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติกําหนดใหจัดตั้งสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติข้ึน โดย

ใหมีหนาท่ีพัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแหงชาติทุกสาขา เพ่ือใหประเทศมี

มาตรฐานการวัดท่ีสอดคลองกับระบบมาตรวิทยาระหวางประเทศแลวจึงถายทอดคาปริมาณและความไม

แนนอนการวัดจากมาตรฐานการวัดแหงชาติไปสูกิจกรรมการวัดภายในประเทศผานกระบวนการสอบเทียบ
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เครื่องมือวัด นอกจากนี้ยังกําหนดใหสนับสนุนการถายทอดความรู การฝกอบรม และการวิจัยและพัฒนาดาน

มาตรวิทยาอีกดวย 

2.2.2 มาตรฐานการวัด 

มาตรฐานการวัดเปนองคประกอบหลักและท่ีมาของความแมนยําและความเท่ียงตรงของการวัดและ

การสอบเทียบ และเปนปจจัยสําคัญในการสรางการยอมรับในผลการวัดหรือผลการสอบเทียบระหวางกัน เชน 

ระหวางผูทําการวัดกับผูใชผลการวัด ระหวางประเทศผูผลิตสินคาและประเทศท่ีนําเขาสินคา การสรางการ

ยอมรับรวมกันในความเทาเทียมของมาตรฐานการวัดจึงมีประโยชนในการสนับสนุนความรวมมือระหวาง

ประเทศในดานตางๆ การสรางการยอมรับในความเทาเทียมของมาตรฐานการวัดนี้ กระทําผานการสอบเทียบ

เปนลําดับชั้นและการรักษาความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยาไวไมใหขาดชวง 

มาตรฐานการวัดสามารถจัดหมวดหมูได 2 แบบ ในแตละแบบมีลําดับชั้นของตนแบบท่ี 1 คือการจัด

ตามบทบาทและขอบเขตการใชงาน แบบท่ี 2 คือการจัดตามลําดับการสอบเทียบ (สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ, 

2548) 

แบบท่ี 1 การจัดลําดับมาตรฐานการวัดตามบทบาทและขอบเขตการใชงาน 

• มาตรฐานการวัดระหวางประเทศ (International measurement standard) คือ มาตรฐานการ

วัดท่ียอมรับโดยประเทศภาคีตามขอตกลงระหวางประเทศ และมีจุดมุงหมายเพ่ือใหใชไดท่ัวโลก

เชน กิโลกรัมตนแบบระหวางประเทศไดรับการยอมรับตามสนธิสัญญาเมตริกจึงเปนมาตรฐานการ

วัดระหวางประเทศ 

• มาตรฐานการวัดแหงชาติ (National measurement standard) คือ มาตรฐานการวัดท่ีไดรับ

การยอมรับโดยผูมีอํานาจหนาท่ีระดับชาติใหใชในรัฐหรือเขตเศรษฐกิจหนึ่ง เพ่ือเปนพ้ืนฐานใน

การกําหนดคาปริมาณไปยังมาตรฐานการวัดอ่ืนๆ สําหรับชนิดของปริมาณท่ีเก่ียวของ 

• มาตรฐานการวัดอางอิง (Reference measurement standard) คือ มาตรฐานการวัดท่ีกําหนด 

ใหเปนมาตรฐานเพ่ือการเทียบมาตรฐานของมาตรฐานการวัดอ่ืนๆ สําหรับปริมาณชนิดท่ีกําหนด ใน 

องคกรหรือสถานท่ีท่ีกําหนด 

• มาตรฐานการวัดใชงาน (Working measurement standard) คือ มาตรฐานการวัดซ่ึงนํามาใช

เปนประจําเพ่ือเทียบมาตรฐาน หรือทวนสอบเครื่องมือวัด หรือระบบวัดโดยปกติแลวมักสอบเทียบ

มาตรฐานการวัดใชงานกับมาตรฐานการวัดอางอิง 

• มาตรฐานการวัดจร (Travelling measurement standard) คือ มาตรฐานการวัดท่ีสรางข้ึนเปน

พิเศษ เพ่ือการขนสงระหวางสถานท่ีเชน มาตรฐานการวัดความถ่ีดวยซีเซียม -133 ซ่ึงใชแบตเตอรี่

แบบพกพา 

[2-14]| ความสําคัญของระบบมาตรวิทยาในระบบเศรษฐกิจ 
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• อุปกรณการวัดถายโอน (Transfer measurement device) หมายถึง อุปกรณซ่ึงใชเปนตัวกลาง

ในการเปรียบเทียบมาตรฐานการวัด 

• วัสดุอางอิงรับรอง (Certified reference material) หมายถึง วัสดุอางอิงท่ีมีเอกสารหลักฐานซ่ึง

ออกโดยองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ี และใหคาสมบัติท่ีระบุคาหนึ่งหรือหลายคาพรอมกับความไม

แนนอนและความสามารถสอบกลับไดของคาสมบัติท่ีระบุโดยใชวิธีดําเนินการท่ีสมเหตุสมผล 

แบบท่ี 2 การจัดลําดับมาตรฐานการวัดตามลําดับการสอบเทียบ 

• มาตรฐานการวัดในตัว (Intrinsic measurement standard) หมายถึง มาตรฐานการวัดท่ีเกิด

จากสมบัติในตัว และสมบัติท่ีทวนซ้ําไดของปรากฏการณหรือสาร เชน เซลลจุดรวมสามสถานะ

ของนํ้าเปนมาตรฐานการวัดในตัวของอุณหภูมิเชิงเทอรโมไดนามิกมาตรฐานการวัดในตัวของ

ความตางศักยไฟฟาจากปรากฏการณโจเซฟสัน 

• มาตรฐานปฐมภูมิ (Primary measurement standard) หมายถึง มาตรฐานการวัดซ่ึงสรางข้ึน

จากสิ่ งประดิษฐ ท่ี เลือกโดยการตกลงกันหรือจัดตั้ งโดยใชวิธีดําเนินการวัดท่ีปราศจาก

ความสัมพันธกับมาตรฐานการวัดสําหรับปริมาณท่ีเปนชนิดเดียวกัน เชน เซลลจุดรวมสามของน้ํา

เปนมาตรฐานการวัดปฐมภูมิของอุณหภูมิเชิงเทอรโมไดนามิกกิโลกรัมตนแบบระหวางประเทศ

เปนมาตรฐานการวัดปฐมภูมิของมวลเนื่องจากเปนสิ่งประดิษฐท่ีเลือกโดยการตกลงกัน 

• มาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary measurement standard) หมายถึง มาตรฐานการวัดซ่ึงจัดตั้ง

ผานการสอบเทียบกับมาตรฐานการวัดปฐมภูมิของปริมาณชนิดเดียวกัน 

สวนการสอบเทียบนั้น หมายถึง “การปฏิบัติงานภายใตเง่ือนไขท่ีระบุ ซ่ึงในข้ันแรกสรางความสัมพันธ

ระหวางคาปริมาณกับความไมแนนอนการวัดท่ีไดจากมาตรฐานการวัด และคาบงชี้ท่ีสมนัยกับความไมแนนอน

การวัดท่ีเชื่อมสัมพันธคาบงชี้นั้น และในข้ันท่ีสองจะใชสารสนเทศดังกลาวสรางความสัมพันธเพ่ือใหไดผลการ

วัดจากคาบงชี้”  

ผลการสอบเทียบอาจแสดงโดยประพจน ฟงกชันการสอบเทียบ แผนภาพการสอบเทียบ เสนกราฟ

การสอบเทียบ หรอืตารางการสอบเทียบ ในบางกรณีอาจประกอบไปดวยคาตรวจแกท่ีเพ่ิมหรือคูณเขาไปกับคา

บงชี้ ซ่ึงมาพรอมกับความไมแนนอนการวัดท่ีเก่ียวของ (สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ, 2556) 

2.2.3 ความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยา 

ความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยา คือ สมบัติของผลการวัด ท่ีผลการวัดนั้นสัมพันธกับนิยาม

ของหนวยการวัดท่ีถูกทําใหประจักษในทางปฏิบัติหรือมาตรฐานการวัดอยางไมขาดชวงการสอบเทียบท่ีได

จัดทําเปนเอกสารไว โดยการสอบเทียบแตละครั้งมีสวนตอความไมแนนอนการวัด 
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ท้ังนี้ ผลการวัดจะไมมีความหมายหากไมสามารถโยงหรืออางอิงสูมาตรฐานการวัดท่ีมีความถูกตอง

และไดรับการยอมรับ ความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยาจึงเปนการสงตอหนวยการวัดจากนิยามไปสู

ผูใชงานผลการวัด โดยหัวใจสําคัญในการแสดงความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยาของผลการวัด ประกอบ

ไปดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 

- ความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยาไปยังหนวยการวัด  สวนนี้ถือเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติโดยตรง ท่ีจะตองพยายามดําเนินการใหมาตรฐานการวัดแหงชาติมี

ความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยาไปยังหนวยการวัด 

- หวงโซความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยา  สวนนี้เปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกฝาย 

ต้ังแตผูใชผลการวัด ผูทําการวัด หองปฏิบัติการสอบเทียบ และสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในการ

ทําใหลําดับชั้นของมาตรฐานการวัดและการสอบเทียบท่ีใชเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางผลการวัด

กับมาตรฐานการวัดแหงชาติครบถวนและไมขาดตอน 

ลําดับชั้นการสอบเทียบและบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของในระบบความสามารถสอบกลับไดทาง

มาตรวิทยา สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2:  ลําดับชั้นการสอบเทียบและบทบาทของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระบบความสามารถสอบกลับไดทาง

มาตรวิทยา 

องคกร ระดับของตัวมาตรฐาน ความรับผิดชอบ 

สถาบันมาตรวทิยา

แหงชาติ 

มาตรฐานการวัดแหงชาติหรือ 

มาตรฐานการวัดอางอิงของ

หองปฏิบัติการ 
 

มาตรฐานการวัดใชงานของ

หองปฏิบัติการ 
 

มาตรฐานการวัดของลูกคา 

1) สรางความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยาไปยังหนวยวัด

ใหแกมาตรฐานแหงชาติหรือมาตรฐานการวัดอางอิงของ

หองปฏิบัติการ 

2) สอบเทียบมาตรฐานการวัดใชงานของหองปฏิบัติดวยมาตรฐาน

อางอิงของหองปฏิบัติการ 

3) สอบเทียบมาตรฐานการวัดใหแกลูกคาดวยมาตรฐานการวัดที่มี

ความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยา 

หองปฏิบัติการสอบ

เทียบหรือ

หองปฏิบัติการ

ทดสอบ 

มาตรฐานการวัดอางอิงของ

หองปฏิบัติการ 
 

มาตรฐานใชงานของหองปฏิบัติการ 
 

มาตรฐานการวัดของลูกคา 

4) สรางความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยาใหแกมาตรฐาน

การวัดอางอิงของหองปฏิบัติการ 

5) สอบเทียบมาตรฐานการวัดใชงานของหองปฏิบัติดวยมาตรฐาน

อางอิงของหองปฏิบัติการ 

6) สอบเทียบมาตรฐานการวัดใหแกลูกคาดวยมาตรฐานการวัดที่มี

ความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยา 

หองปฏิบัติการสอบ

เทียบ หรือ

หองปฏิบัติการ

ทดสอบของโรงงาน

มาตรฐานการวัดอางอิงของ

หองปฏิบัติการ 
 

มาตรฐานใชงานของหองปฏิบัติการ 
 

7) สรางความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยาใหแกมาตรฐาน

การวัดอางอิงของหองปฏิบัติการ 

8) สอบเทียบมาตรฐานการวัดใชงานของหองปฏิบัติดวยมาตรฐาน

อางอิงของหองปฏิบัติการ 
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องคกร ระดับของตัวมาตรฐาน ความรับผิดชอบ 

อุตสาหกรรม เคร่ืองมือวัดที่ใชในกระบวนการผลติ

และวิเคราะหที่มีผลกระทบตอ

คุณภาพของกระบวนการผลิตและ

ผลการวเิคราะห 

9) สอบเทียบเคร่ืองมือวัดที่ใชในกระบวนการผลิตและวิเคราะหที่มี

ผลกระทบตอคุณภาพของกระบวนการผลิตและผลการ

วิเคราะหดวยมาตรฐานการวัดที่มีความสามารถสอบกลับไดทาง

มาตรวิทยา 

ผูใชเคร่ืองมือวัดที่ใช

ในกระบวนการผลิต

และวิเคราะห 

สงเคร่ืองมือวัดที่ใชในกระบวนการ

ผลิตและวิเคราะหไปรับการสอบ

เทียบที่เหมาะสมแกการใชงาน 

10) สรางความสามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยาใหแกเคร่ืองมือ

วัดที่ใชในกระบวนการผลิตและวิเคราะหที่มีผลกระทบตอ

คุณภาพของกระบวนการผลิตและผลการวเิคราะห 

ที่มา: รวบรวมจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (2553) 

2.2.4 ความสัมพันธของมาตรวิทยาและระบบการมาตรฐาน (Standardization) 

การสรางระบบการมาตรฐานของประเทศใหมีความสอดคลองกันกับระบบการมาตรฐานสากลมี

ความสําคัญเปนอยางมากในการลดอุปสรรคทางการคาเพ่ือใหเกิดการคาเสรีตามแนวทางขององคการการคา

โลก (World trade organization: WTO) ประเด็นดังกลาวทําใหเกิดการจัดทําความตกลงยอมรับรวม

(Mutual recognition agreement: MRA) เพ่ือทําใหการสอบเทียบ ทดสอบ ตรวจสอบ รวมถึงการรับรอง

สินคาและบริการในเขตเศรษฐกิจหนึ่งสามารถใชกับเขตเศรษฐกิจอ่ืนได โดยไมจําเปนท่ีตองทําการสอบเทียบ 

ทดสอบ ตรวจสอบ หรือรับรองอีกครั้ง 

จากรูปท่ี 2.6 พบวา การทําใหระบบการมาตรฐานในแตละประเทศมีความสอดคลองกันนั้นตองอาศัย

ความรวมมือขององคกรตางๆ ในแตละดาน ไดแก ดานการจัดทํามาตรฐาน (Standard Development) ดาน

การรับรองระบบงาน (Accreditation) และดานมาตรวิทยา (Metrology) ซ่ึงเปนความรวมมือกันของ

หนวยงานท่ีทําหนาท่ีปฏิบัติงานหรือกํากับดูแล ตั้งแตในระดับประเทศ (เชน สถาบันระดับชาติ) ระดับภูมิภาค 

(เชน กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟค หรือ Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ไป

จนถึงระดับสากล  

ในดานการจัดทํามาตรฐาน เปนการจัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑ และรายละเอียดทางเทคนิคใหกับ

ภาคอุตสาหกรรม โดยท่ัวไปมาตรฐานท่ีใชในระดับสากล ไดแก มาตรฐานขององคกรระหวางประเทศวาดวย

การมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) และมาตรฐานของคณะกรรมาธิการ

ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิค (International Electrotechnical Commission: 

IEC) ซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐานในดานตางๆ โดยมีสภามาตรฐานแหงภูมิภาคแปซิฟค 

(Pacific Standards Congress: PASC) ทําหนาท่ีในระดับภูมิภาคเพ่ือชวยสงเสริมและประสานงานใหกับ

องคกรระดับชาติของประเทศสมาชิกใหรับมาตรฐาน ISO และ IEC ไปใชงาน สําหรับประเทศไทย สํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เปนองคกรมาตรฐานแหงชาติ ทําหนาท่ีหลักในการจัดทํามาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในระดับประเทศ 
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สําหรับดานการรับรองระบบงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถแบงไดเปน 2 ดาน คือ ดานการรับรอง

หองปฏิบัติการ และดานการรับรองระบบงานท่ัวไป มีองคกรระหวางประเทศวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ 

(International Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) เปนผูประสานความรวมมือดานการ

รับรองหองปฏิบัติการ และองคกรระหวางประเทศวาดวยการรับรองระบบงาน (International Accreditation 

Forum: IAF) เปนผูประสานความรวมมือดานการรับรองระบบงานในระดับสากล โดยมีองคกรในระดับภูมิภาค

คือองคกรภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟควาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation 

Cooperation: APLAC) และองคกรภูมิภาคเอเชียแปซิฟควาดวยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation 

Cooperation: PAC) ทําหนาท่ีชวยเหลือประเทศสมาชิกและเชื่อมโยงกับ ILAC และ IAF ใหการรับรองเปนไป

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือทําใหผลการสอบเทียบและทดสอบเปนท่ียอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ยังมี

องคกรรับรองระบบงานแหงชาติท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานในระดับประเทศ เชน สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตรบริการ และกรมวิทยาศาสตรการแพทยของประเทศไทย 

ดานมาตรวิทยามีการแบงหนวยงานท่ีสําคัญออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร 

(Metrology) และมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย  (Legal metrology) ท้ังนี้ หนวยงานมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตรมี

จุดประสงคเพ่ือสนับสนุนระบบมาตรวิทยาของแตละประเทศและสรางความสามารถสอบกลับไดในระดับสากล  

โดยหนวยงานท่ีสรางความรวมมือในระดับสากลคือ BIPM ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ไดแก โครงการมาตร

วิทยาแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (Asia-Pacific Metrology Programme: APMP) และในระดับประเทศเปน

หนาท่ีของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (National metrology body) ของแตละประเทศ ในขณะท่ีมาตรวิทยา

เชิงกฎหมายมีองคการระหวางประเทศวาดวยกฎหมายชั่งตวงวัด (The International Organization of 

Legal Metrology: OIML) เปนผูรับผิดชอบในระดับนานาชาติ มีสภาการชั่งตวงวัดแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

(Asia-Pacific Legal Metrology Forum: APLMF) เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในระดับภูมิภาค และมี

หนวยงานในระดับประเทศท่ีทําหนาท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลดานการชั่งตวงวัดใหถูกตองตามขอบังคับ (National 

legal metrology body) เชน สํานักงานกลางชั่งตวงวัด ของประเทศไทย เปนตน 

จะเห็นไดวา ความพยายามในการลดอุปสรรคทางการคาอันจะนําไปสูการคาเสรีท่ีมีประสิทธิภาพดวย

ระบบการมาตรฐาน จําเปนตองมีการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ ท้ังในดานของการจัดทํามาตรฐานสําหรับ

ใชงานรวมกัน มีหนวยงานท่ีใหการรับรองระบบงาน มีระบบมาตรวิทยาเปนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน

การวัดในกระบวนการผลิตใหสินคามีคุณภาพ และไดรับการรับรองตามท่ีมาตรฐานกําหนด ตลอดจนมีการ

กํากับดูแลดานมาตรวิทยาเชิงกฎหมายเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม ในการคาระหวางประเทศ 
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รูปท่ี 2.6: ความเชื่อมโยงของระบบมาตรวิทยาและระบบการมาตรฐานสากล 

 
ที่มา: รวบรวมจาก APEC (2008) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

2.2.5 ความเปนมาของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) ไดกอตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ 

พ.ศ. 2540 โดยเปนหนวยงานรัฐท่ีมีระบบการบริหารอยางอิสระภายใตการกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และไดเริ่มดําเนินการเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2541 ปจจุบันสํานักงานตั้งอยูท่ีเทคโนธานี รังสิต 

อําเภอคลองหา จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงการกอสรางสํานักงานเกิดข้ึนดวยโครงการเงินกูดอกเบี้ยตํ่าจากธนาคาร

เพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหงประเทศญ่ีปุน (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) 

และการกอสรางเสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2548  

ท้ังนี้ ดวยความตระหนักถึงความสําคัญในการทําหนาท่ีเปนฝายสนับสนุนใหการผลิตของอุตสาหกรรม

ของประเทศมีคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน อันนํามาซ่ึงประโยชนทางเศรษฐกิจตอประเทศ  สถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติจึงมีความมุงหมายในการเปนสถาบันมาตรวิทยาแนวหนาของทวีปเอเชีย ผลิตนวัตกรรมบริการท่ี

ตอบสนองความจําเปนของประเทศท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชประโยชน สงเสริมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศสูสากล และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

หนาท่ีของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตามมาตรา 14 ในพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา

แหงชาติ พ.ศ. 2540 ระบุใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติทําหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค อันประกอบไปดวย 

1) การทําหนาท่ีเก่ียวกับงานวิชาการและงานธุรการใหแกคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานดานการกําหนด

แผนการจัดการ และใหความชวยเหลือแกหนวยงานและบุคคลตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาระบบมาตรวิทยา  2) การ

พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแหงชาติ วัสดุอางอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา 
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เพ่ือใหสอดคลองกับระบบมาตรวิทยาสากล รวมถึงการถายทอดความถูกตองของการวัดไปสูมาตรฐานแหงชาติ

และ 3) สงเสริมการประกอบวิชาชีพดานมาตรวิทยาและความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบ 

นอกจากนี้ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังมีหนาท่ีอันประกอบไปดวย 

• การบริหารกองทุนตามกฎหมายและระเบียบซ่ึงรัฐมนตรีกําหนด 

• การศึกษาสํารวจและวิเคราะหทางวิชาการ เพ่ือใชในการวางแนวทางในการพัฒนาระบบมาตร

วิทยาของประเทศ 

• การออกใบรับรองสําหรับเครื่องมือ อุปกรณ หรือวัสดุอางอิงท่ีใชในการวัดปริมาณท่ีไดทําการสอบ

เทียบแลววามีความถูกตองตามมาตรฐานแหงชาติ 

• การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัด และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานมาตรวิทยาของภาครัฐ 

ผูประกอบการภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมท้ังสงเสริมความรวมมือในกิจกรรมดานนี้

ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนกับนานาประเทศ 

• สนับสนุนหองปฏิบัติการสอบเทียบของผูประกอบการภาคเอกชนใหมีสวนรวมในกิจกรรมมาตร

วิทยาและระบบการถายทอดความถูกตอง การใหบริการขอมูลและการใหคําปรึกษาทาง

เทคโนโลยีการวัดและการใหบริการอ่ืนๆ ในสวนท่ีเก่ียวกับมาตรวิทยา 

• สนับสนนุการเพ่ิมสมรรถนะในการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัดระบบการถายทอดความถูกตอง

ของเครื่องมือและอุปกรณการวัด ความสอบกลับได ตลอดจนการจัดโครงการลงทุนและโครงการ

ท่ีเก่ียวของกับการรับเทคโนโลยีดานมาตรวิทยาจากตางประเทศ  

• ดําเนินงานและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยาของประเทศ รวมท้ังพัฒนา

กําลังคนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

• รับคาตอบแทนการใชประโยชนจากการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัด และคาบริการในการ

ใหบริการ รวมท้ังทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับคาตอบแทนและคาบริการนั้น โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

• ทําความตกลงและรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศในกิจการท่ี

เก่ียวกับการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัด และความสอบกลับได 

• จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัด ความสอบกลับได และการ

ประดิษฐหรือพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณการวัด หรือความรูเทคโนโลยีท่ีใชเปนมาตรฐานใน

กิจกรรมดานมาตรวิทยา 
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• ดําเนินการลงทุนเพ่ือประโยชนแกการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศและหรือจัดหาเงินทุน

ดวยการกูยืมหรือใหกูยืมเงิน เพ่ือการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการวัดและการบริการสอบเทียบ

ความถูกตองของเครื่องมือและอุปกรณการวัด 

กลาวโดยสรุปไดวาหนาท่ีหลักของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ประกอบไปดวย งานวิชาการดานมาตร

วิทยา ไดแก การศึกษา สํารวจ และวิเคราะหทางวิชาการ การออกใบรับรองสําหรับเครื่องมือวัดและวัสดุ

อางอิง การพัฒนาเทคโนโลยีการวัด และการสนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของ  นอกจากนี้ การสงเสริมการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยาของประเทศ การพัฒนากําลังคน และการสนับสนุนหองปฏิบัติการสอบเทียบ

ลวนเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง  ยิ่งไปกวานั้น สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังมีหนาท่ีสงเสริมความรวมมือ

ระหวางประเทศในเรื่องท่ีเก่ียวของอีกดวย 

2.3 การทบทวนงานศึกษา: แนวทางการประเมินบทบาทและหนาที่ของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติในตางประเทศ 

2.3.1 การประเมินผลกระทบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในตางประเทศ 

ทางดานการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในตางประเทศ  คณะผูวิจัยได

ทบทวนงานศึกษาของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแคนาดา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแคนาดา หรือ National Research Council Institute of National 

Measurement Standards (NRC-INMS) ไดศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันและ

กิจกรรมมาตรวิทยาของสถาบันในดานตางๆ โดยการประเมินผลกระทบครั้งนี้ไดจัดทําข้ึนในปงบประมาณ ค.ศ. 

2007-2008 และครอบคลุมตั้งแตปงบประมาณ ค.ศ. 2003-2004 ถึงกลางปงบประมาณ ค.ศ. 2007-2008  

ท้ังนี้ การศึกษาดังกลาวไดเนนการศึกษาผลกระทบของตัวสถาบันมากกวาผลกระทบของกิจกรรมมาตรวิทยา

ในระบบท้ังหมด อยางไรก็ตาม จากการท่ีสถาบันและระบบมาตรวิทยาท้ังหมดในประเทศลวนเชื่อมโยงกัน

อยางใกลชิด ทําใหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในบางครั้งนั้นเก่ียวของกันท้ังสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและระบบมาตร

วิทยาของแคนาดา 

ท้ังนี้ งานศึกษาดังกลาวไดประเมินผลกระทบในประเด็นตอไปนี้ 

• ความเก่ียวของ (Relevance) : รัฐบาลกลางของแคนาดามีหนาท่ีอะไรในระบบมาตรวิทยา และ

อะไรคือหนาท่ีเฉพาะของ NRC-INMS ในระบบนี้ 

• ความสําเร็จในการสรางผลกระทบ (Impact performance/success) : NRC-INMS สามารถ

บรรลุจุดประสงคของโครงการตางๆ ท่ีทําอยูไดมากนอยเพียงใด ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมของกิจกรรมของ NRC-INMS ในแคนาดาและในตางประเทศมีอะไรบาง 

รายงานฉบับสมบูรณ| [2-21] 
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• ประสิทธิภาพทางตนทุน (Cost effectiveness/value for money) : วิธีการในการบรรลุ

จุดประสงคของ NRC-INMS วิธีการใดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

• ประสิทธิภาพในการออกแบบและถายทอด (Effectiveness of designand delivery) : การออกแบบ

และการถายทอดกิจกรรมของ NRC-INMS (เชน การใชทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรมนุษย 

โครงสรางทางการปกครอง ระบบการบริหารและการสื่อสาร เปนตน) มีประสิทธิภาพเพียงใด (เชน 

ชวยสงเสริมใหบรรลุเปาหมายของสถาบันหรือไม) 

ในสวนของการหาคําตอบของประเด็นในขางตนงานศึกษาดังกลาวไดใชวิธีการประเมินดังตอไปนี้ 

การทบทวนเอกสารตางๆ จากท้ังภายในและภายนอกองคกร 

ความเก่ียวของและการสรางผลกระทบของ NRC-INMS สามารถวิเคราะหเปนบางสวนไดจากการ

ทบทวนเอกสารภายในและภายนอก เอกสารภายใน ไดแก แผนกลยุทธและธุรกิจ รายงานผลการดําเนินงาน 

สื่อนําเสนอ การศึกษาพิเศษท่ีทําโดย NRC และ NRC-INMS การศึกษาการประเมินผลท่ีผานมา รายงานการ

ตรวจสอบบัญชี และรายงานอ่ืนๆ ซ่ึงเอกสารเหลานี้จะถูกสังเคราะหและบูรณาการสําหรับการประเมิน โดย

เปนขอมูลท่ีสนุบสนันหลักฐานอ่ืนๆ ในการวิเคราะหความเก่ียวของและการสรางผลกระทบของสถาบัน 

เอกสารภายนอกท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมท่ีทางสถาบันดําเนินงานก็จะถูกทบทวนเพ่ือหาหลักฐานสําหรับ

ประเด็นดานความเก่ียวของและผลกระทบ รวมท้ังเพ่ือหาทางเลือกใหมๆ สําหรับการจัดการองคกรในอนาคต 

การทบทวนขอมูลทางดานการบริหารและผลการดําเนินงาน (Administrative and performance 

data) 

การประเมินในสวนนี้เปนการทบทวนขอมูลท่ีบงชี้ความสามารถในการบริหารและการดําเนินการ ซ่ึง

ไดแก 

• ขอมูลท่ีเก็บเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานประจําป 

• ขอมูลทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรรายไดและรายจายของสถาบัน 

• ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีใหโดยสถาบันเพ่ือการประเมินครั้งนี้โดยเฉพาะ เชน Project file  

 

ตัวชี้วัดความสามารถในการดําเนินการซ่ึงเก็บขอมูลโดยสถาบันใหขอมูลท่ีสําคัญและเปนประโยชนใน

การวิเคราะหผลลัพธทางวิทยาศาสตรและการบริหารซ่ึงมาจากกิจกกรรมตางๆ ท่ีทําโดยเจาหนาท่ีของสถาบัน 

อยางไรก็ตาม ขอมูลผลการดําเนินงานไมครอบคลุมผลลัพธระยะสั้นและระยะกลางอยางละเอียดและยังไมมี 
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การใชตัวแบบตรรกะ5 (Logic model) ในการเชื่อมโยงแผนกับผลลัพธเหลานี้ ขอจํากัดเหลานี้สามารถแกไข

ดวยการใชหลักฐานอ่ืนๆ มาประกอบ 

การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก (จากท้ังภายในและภายนอกสถาบัน) 

การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเปนกระบวนการสําคัญของการประเมิน ขอมูลท่ีไดมาจากข้ันตอนการ

สัมภาษณเชิงคุณภาพท่ีมีโครงสรางระดับปานกลางข้ึนอยูกับประสบการณสวนบุคคล ความคิดเห็น และความรู

ของผูเชี่ยวชาญ ขอมูลจากการสัมภาษณนี้ชวยใหเห็นภาพจากขอมูลผลการดําเนินงานและขอมูลสถิติไดมาก

ยิ่งข้ึน 

ผูทําการวิจัยชิ้นนี้ ไดสัมภาษณท้ังตัวแทนของ NRC และลูกคาภายนอก รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) อ่ืนๆ  โดยมีรูปแบบเปนการสัมภาษณตัวตอตัว (ถาสามารถทําได) หรือทางโทรศัพท การสัมภาษณ

ในแตละครั้งใชเวลา 30 ถึง 90 นาที และมีการใชคูมือการสัมภาษณรวมดวย ในคูมือการสัมภาษณมีประเด็นคําถามท่ี

ตองถามผูถูกสัมภาษณทุกคน เพ่ือใหม่ันใจวาผูถูกสัมภาษณทุกคนไดกลาวถึงประเด็นท่ีตองการศึกษา 

การสัมภาษณในครั้งนี้เปนจํานวน 43 ครั้ง (มีผูถูกสัมภาษณ 22 คนจาก NRC และอีก 21 คนเปนผูถือ

ประโยชนรวมท่ีอยูในประเทศแคนาดา) อัตราการใหสัมภาษณเปนดังตาราง 2.3 

ตารางท่ี 2.3:  อัตราการใหสัมภาษณในการศึกษาผลกระทบของ NRC-INMS 

กลุมผูใหสัมภาษณ 
จาํนวนใน
รายชื่อ 

มีการ
ติดตอ 

ใหการ
สัมภาษณ 

ไมไดให
สัมภาษณ 

เหตุผลท่ีไมใหสัมภาษณ 

INMS 14 14 13 1 ปฎิเสธ 
สถาบันอ่ืนๆ ของ NRC 10 10 9 1 ปฎิเสธ 
รัฐบาลกลางและรัฐบาลของแตละมลรัฐ 11 7 5 2 ติดตอไมได 
หองปฏิบัติการสอบเทียบเอกชน 7 6 3 3 ปฏิเสธ (1) 

ติดตอไมได (2) 
โรงพยาบาลและศูนยวิจัย 5 4 3 1 ติดตอไมได 
ภาคธุรกิจและองคกรท่ีไมแสวงหา
กําไร 

19 19 10 9 ไมสามารถติดตอได
ทันเวลา (2) 
ปฏิเสธ (1) 
ติดตอไมได (4) 
ไมมีขอมูลการติดตอ (2) 

รวม 66 60 43 17 ปฏิเสธ (4) 
ติดตอไมได (9) 
อ่ืนๆ (4) 

ที่มา: รวบรวมจาก NRC (2009) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

 

5
ตัวแบบตรรกะ หรือ Logic model หมายถึง รูปแบบที่แสดงความสัมพันธของแผนที่วางไวกับกับผลลัพธตามจุดประสงคที่ตองการ  รวมถึงการ

เชื่อมโยงทรัพยากรในโครงการ ตลอดจนผลลัพธที่เกิดขึ้นสามารถนําเสนอไดอยางเปนระบบ ประกอบดวยปจจัยดําเนินการ (Input) >กระบวนการ 

(Process) >ผลผลิต (Output) >ผลลัพธ (Outcome) [www.gotoknow.org/posts/514568] 
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กรณีศึกษา 

การศึกษาผลกระทบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติครั้งนี้ไดวิเคราะหกรณีศึกษา 3 กรณี เพ่ือศึกษา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมใน NRC-INMS การพัฒนากรณีศึกษาในแตละกรณีทําโดยการ

ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของรวมท้ังการสัมภาษณอีกจํานวนหนึ่ง 

ขอจํากัดหลักของการทํากรณีศึกษาคือการท่ีผูทําการประเมินตองพ่ึงพาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

สําหรับคําแนะนําการเลือกกรณีศึกษา ซ่ึงทําใหเกิดประเด็นท่ีวาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติอาจแนะนํา

กรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จแลวเทานั้น จึงอาจขาดโอกาสท่ีจะเรียนรูจากกรณีท่ีไมประสบความสําเร็จ การ

แกไขขอจํากัดนี้ทําไดโดยการวางกรอบการคัดเลือกกรณีศึกษาสําหรับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและการรับ

กรณีเสนอแนะโดยข้ึนกับหลักเกณฑเฉพาะท่ีกําหนดข้ึน  

การศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

วิธีการประเมินผลกระทบของ NRC-INMS อีกวิธีการหนึ่งท่ีคอนขางครอบคลุม คือการเปรียบเทียบ 

NRC-INMS กับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในประเทศอ่ืนๆ การศึกษาในสวนนี้ไดมีการวาจางใหหนวยงาน

ภายนอกเปนผูทบทวนเอกสารตางๆ ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในตางประเทศจํานวน8 แหง และ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญนานาชาติทางดานมาตรวิทยา สวนหนึ่งของการศึกษานี้เปนการเก็บขอมูลการลงทุนดาน

มาตรวิทยาของแตละองคกร ขอบเขตและอํานาจในการทํางานขององคกร งบประมาณท่ีถูกจัดสรรสําหรับ

โครงการดานการวัดแตละโครงการ จํานวนและประเภทของพนักงาน และกิจกรรมการวัดท่ีสถาบันไดจัดทําข้ึน 

ขอจํากัดหลักของการศึกษาดวยวิธีการนี้คือความยากในการเขาถึงผูท่ีมีสวนรวมท่ีทางสถาบันแนะนํา 

ผูท่ีมีสวนรวมเหลานี้โดยมากเปนผูบริหารของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติอ่ืนๆ ดังนั้นจึงอาจไมวางสําหรับการ

สัมภาษณ ปญหานี้สามารถแกไขดวยความชวยเหลือของผูอํานวยการ NRC-INMS ท่ีชวยติดตอและเชื่อมโยงผู

ท่ีเปนเปาหมายในการสัมภาษณ ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง ไดแก การท่ีเอกสารตางๆ ไมไดเปนภาษาอังกฤษ

หรือฝรั่งเศส (ภาษาราชการของประเทศแคนาดา) ทําใหการทําความเขาใจระบบมาตรวิทยาของตางประเทศ

เปนไปไดยากข้ึน 

การทบทวนขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ในฐานะสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ NRC-INMS เขารวมการศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศเพ่ือ

เปรียบเทียบระหวางสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของหลายๆ ประเทศ การเขารวมการศึกษาเปรียบเทียบโดย 

BIPM นี้ เพ่ือสรางขอมูลเก่ียวกับคุณภาพของผลงานดานวิทยาศาสตรท่ีทําโดยสถาบัน ขอมูลชิ้นสําคัญสวน

หนึ่งมาจากการเปรียบเทียบครั้งนี้ ซ่ึงทาง NRC-INMS เปนผูนํารองในกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบ จึงมีการ

ทบทวนขอมูลจากเว็บไซตของ BIPM การศึกษาในสวนนี้ไมมีขอจํากัดมากนักเนื่องจากเปนเพียงสวนนอยของ

กระบวนการประเมินผลท้ังหมด 
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การวิเคราะหผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

สวนประกอบสําคัญอันหนึ่งของการประเมินครั้งนี้เนนท่ีการระบุผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของ

มาตรวิทยาในประเทศแคนาดาท้ังในอดีตและท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในสวนนี้ได

นํามาใชในการประเมินความสามารถของ NRC-INMS ทําใหไดขอมูลท่ีนํามาใชเพ่ือระบุผลลัพธท่ีคาดหวังของ

กิจกรรมมาตรวิทยาของ NRC และองคกรอ่ืนๆ ในประเทศแคนาดา 

การวิเคราะหผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมมีสองข้ันตอน ข้ันตอนแรกเปนการทบทวนวรรณกรรม

ของขอเท็จจริงทางวิชาการเพ่ือระบุผลกระทบของมาตรวิทยาท้ังในและตางประเทศสวนข้ันตอนท่ีสองเปนการ

วิเคราะหความคุมคาของโครงการ (Cost-benefit analysis: CBA) เพ่ือคนหาผลกระทบเฉพาะดานของมาตร

วิทยาตออุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศดวยการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแหลงตางๆ การสัมภาษณ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะหความคุมคาใน

การดําเนินการโดยท่ีปรึกษาจากภายนอก 

ขอจํากัดท่ีสําคัญสําหรับวิธีนี้ ไดแก การใชตัวบงชี้แทน (Proxies) สําหรับกิจกรรมมาตรวิทยาตางๆ 

รวมท้ังการมีขอมูลดานผลลัพธของมาตรวิทยาท่ีไมเพียงพอ ท่ีปรึกษาท่ีถูกวาจางสําหรับการศึกษาในสวนนี้

พยายามท่ีจะแกไขขอจํากัดเหลานี้ดวยการใชหลักฐานตางๆ หลายรูปแบบเพ่ือสรางดัชนี (Indicators)  สําหรับ

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ประเทศแคนาดา 

สามารถสรุปผลของการศึกษาและขอเสนอแนะทางนโยบายไดตามประเด็นผลกระทบดังนี้ 

• ความเก่ียวของ 

การศึกษานี้ประเมินการความเก่ียวของของ NRC-INMS ตอภารกิจหลักของสถาบันและการตอบสนอง

ตอความตองการของประเทศดวยวิธีการทบทวนเอกสารท้ังจากภายนอกและภายในองคกร และการสัมภาษณ

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ซ่ึงพบวาบทบาทของรัฐบาลแคนาดาในการสนับสนุนศาสตรการวัดเนนท่ีการพัฒนา

และรักษามาตรฐานการวัดในฐานะสินคาสาธารณะ นอกจากนี้ NRC-INMS ยังตอบสนองความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมผานการสนับสนุนนวัตกรรม ความคุมครองทางการคา และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนชาวแคนาดา การพัฒนามาตรวิทยาสาขาใหมๆ เชน นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ แสดงถึง

ความตั้งใจของสถาบันท่ีจะสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในประเด็นท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนใน

อนาคต 

ขอเสนอแนะทางนโยบายจากผลการศึกษาดังกลาวคือ NRC-INMS ควรมุงพัฒนาสาขาใหมๆ ของ

มาตรวิทยาตามกลยุทธภาครัฐ อยางไรก็ตาม การลงทุนในทรัพยากรมนุษยและงบประมาณจะตองมีการชั่ง

น้ําหนักระหวางการพัฒนาสาขาใหมกับหนาท่ีหลักของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติดวย 
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• ความสําเร็จในการสรางผลกระทบ 

ภารกิจในการสรางผลกระทบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ประเทศแคนาดามีอยู 2 รูปแบบ ไดแก 

การพัฒนามาตรฐานการวัด และการเผยแพรศาสตรการวัด  

การพัฒนามาตรฐานการวัด ซ่ึงเปนงานวิจัยหลักของสถาบัน ถือเปนปจจัยผลักดันท่ีสําคัญสําหรับ

ความสําเร็จในการสรางผลกระทบทางวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมของ NRC-INMS และมีความ

เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวแคนาดาเปนอยางมาก แมวาผลกระทบจากงานวิจัยของสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติจะถูกประเมินดวยหลายๆ วิธีในการประเมินผลโครงการ การประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม

มากกวานั้นสามารถทําไดยาก เนื่องจากมีขอมูลของผลลัพธเฉพาะโครงการไมเพียงพอ การเก็บผลการ

ดําเนินงานของสถาบันชวยใหขอมูลผลลัพธทางวิทยาศาสตรและทางการบริหารได แตรายละเอียดของผลลัพธ

ระยะกลางและระยะสั้นไดมาจากการสัมภาษณและวิธีการวิจัยอ่ืนๆ ไดยาก ทําใหสามารถวิเคราะหในสวนนี้ได

จํากัด 

สําหรับการเผยแพรศาสตรการวัด โดยรวมแลวลูกคาของ NRC-INMS มีความพึงพอใจกับการบริการ

สอบเทียบและบริการดานการวัดอ่ืนๆ เปนอยางมาก แมวาจะยังมีประเด็นดานการบริหารหรือการดําเนินการ

ท่ียังตองแกไขบาง ประเด็นดังกลาวมาจากการเปลี่ยนวิธีการเก็บคาบริการเปนรูปแบบการจายเงินตามรายการ 

(Fee-for-service) ซ่ึงปญหาดังกลาวนาจะไดรับการแกไขไดไมยาก ผลของการศึกษายังชี้ใหเห็นประเด็น

ปญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับความเขาใจผิดของสมาชิกประชาคมมาตรวิทยา ไดแก ผลของการขาดความเขาใจ

เก่ียวกับขอตกลงนานาชาติ เชน บทบาทของ ILAC ตอการประเมินหองปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration 

laboratory assessment service: CLAS6) และความสับสนระหวางบทบาทของหองปฏิบัติการสําหรับ 

CLAS ในการใหบริการการวัดท่ีเปนกิจวัตร (Routine measurement activities) แกลูกคาและบทบาทของ 

NRC-INMS ในการใหบริการแบบเดยีวกัน   

สําหรับขอเสนอแนะทางนโยบายจากผลการศึกษาดังกลาว ระบบการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการ

ปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบการจายเงินตามรายการควรมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือลดภาระของ

ลูกคา นอกจากนั้น ควรมีการพัฒนาระบบการติดตามสําหรับกิจกรรมเผยแพรความรูและการเขาถึงสาธารณะ 

เพ่ือทําใหสถาบันสามารถใชประโยชนจากกิจกรรมเหลานี้ใหไดมากท่ีสุด ท้ังนี้ ฝายบริหารไดมีการตอบสนอง

ตอขอเสนอแนะทางนโยบายดังกลาวโดยอาศัยชองทางสื่อสารตางๆ เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับการเพ่ิมอัตราคาบริการ

ใหแกลูกคาในเวลาท่ีเหมาะสม ชองทางการสื่อสารไดแก การปรับแตงการสงขอมูลขาวสารสําหรับลูกคาหลัก 

การประชุมกับผูมีสวนรวมทางธุรกิจ การสื่อสารทางอินเตอรเน็ตแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive internet 

communication) และการบริหารความสัมพันธกับผูถือผลประโยชนรวม (Contract administration)  

6
Calibration laboratory assessment service (CLAS) เปนโครงการประเมินคุณภาพการบริการและใหการรับรองความสามารถในการสอบ

เทียบเฉพาะของหองปฏิบัติการสอบเทียบ ซ่ึงสนับสนุนระบบการวัดแหงชาติของประเทศแคนาดา (The canadian national measurement 
system)
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ขอเสนอแนะทางนโยบายอีกประการสําหรับปญหาความเขาใจผิดของสมาชิกประชาคมมาตรวิทยา

เก่ียวความซํ้าซอนของบริการสอบเทียบโดยหองปฏิบัติการของ CLAS และ NRC-INMS ไดแก การแกไขความ

เขาใจผิดนั้นผานการสื่อสารผลวิเคราะหภายในโดย NRC-INMS นอกจากนี้สถาบันยังตองพยายามแกปญหา

ดานการรับรอง CLAS ใหไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยการเผยแพรขอมูลและการเขารวมเวทีในระดับ

นานาชาติ 

• ประสิทธิภาพทางตนทุน 

NRC-INMS เพ่ิมประสิทธิภาพทางตนทุนโดยอาศัยความรวมมือในโครงการตางๆ กับสถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติในประเทศอ่ืนๆ และการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู ในปจจุบัน NRC-INMS ไดทํากิจกรรมท่ีรวมมือ

กับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติแหงอ่ืนๆ โดย NRC-INMS ไดกําหนดบทบาทของตนในกิจกรรมดังกลาวใน

ฐานะผูนํา อยางไรก็ตาม ผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมของความรวมมือดังกลาวยังมีขอมูลท่ีจํากัด โดยเฉพาะขอมูล

ท่ีมาจากผูท่ีใหความรวมมือการศึกษานี้ไดเสนอแนะใหสนับสนุนความรวมมือในการทําวิจัยของสถาบันตอไป

ท้ังในระดับผูบริหาร และระดับปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร นอกจากนี้แผนกพัฒนาธุรกิจ (Business 

development office: BDO) ควรมีสวนรวมมากข้ึนในการกําหนดขอตกลงทางความรวมมือในการวิจัย 

สําหรับการจัดสรรทรัพยากรของ NRC-INMS ทางสถาบันไดรับเงินอุดหนุนพรอมท้ังไดรับรายไดจาก

การใหบริการ เม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติแหงอ่ืนๆ ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติ ประเทศแคนาดาสามารถประสบความสําเร็จในเวทีนานาชาติดวยการใชทรัพยากรท่ีนอย

กวาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในประเทศอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม งบประมาณท่ีมีในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะไม

เพียงพอในภายภาคหนา เนื่องจากกิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน NRC-INMS อาจประสบปญหาในการคงกิจกรรมหลักใน

ฐานะสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของประเทศแคนาดา เนื่องดวยความตองการดานการวิจัยและพัฒนาในสาขา

ใหมๆ เพ่ิมมากข้ึน 

• ประสิทธิภาพในการออกแบบและถายทอด 

ความเปลี่ยนแปลงลาสุดของโครงสรางระบบการดําเนินการของสถาบันสรางผลกระทบในเชิงบวกตอ

ความรับผิดชอบรวมกันภายในองคกร การท่ีองคกรถูกแบงออกเปนตึก 4 ตึกแยกจากกันกอใหเกิดความกังวล

ในหมูนักวิจัย แมวาจะไมมีผลตอการสื่อสารและการบริหารภายในมากนักก็ตาม ความสําเร็จอ่ืนๆ ท่ีสําคัญใน

แงของการบริหาร ไดแก การนําระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system: QMS) มาใช และ

การกําหนดโครงสรางคาบริการมาตรฐาน การเปรียบเทียบกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในประเทศอ่ืนๆ 

แสดงใหเห็นวารูปแบบขององคกรในปจจุบันมีความเหมาะสมแลวเม่ือคํานึงถึงขนาด ทรัพยากร และ

กฎระเบียบท่ีมีอยู 
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2.3.2 การประเมินผลกระทบขององคกรอ่ืนภายในประเทศท่ีใกลเคียงกับสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ 

งานศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2553) ไดประเมินผลการดําเนินงานของ

องคกรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของไทยคือ สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) ในปงบประมาณ 2545–2551 ซ่ึงมีโจทยการศึกษาใกลเคียงกับการประเมินผลกระทบทาง

เศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาในครั้งนี้อันประกอบไปดวย 

• การประเมินผลลัพธและผลกระทบของ สวทช. ท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจและสังคม 

• การศึกษาทัศนะของผูมีสวนไดสวนเสียจากท้ังภายในและภายนอกองคกร 

• การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียและความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนของการ

ดําเนินงานขององคกร 

ท้ังนี้ แนวคิดหลักท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ประกอบไปดวยแนวคิด 5 

ประการ  

• การประเมินโดยทุกฝายท่ีเก่ียวของ (Participatory evaluation) โดยสงเสริมใหทุกฝายมีสวน

รวมในการประเมินและสรุปผล 

• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder engagement) โดยการทําความเขาใจ

มุมมองและความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอองคกร  

• การสอบถามขอมูลเชิงการเห็นคุณคา (Appreciative enquiry) โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในดานบวกเพ่ือกระตุนพลังสรางสรรคและความมุงม่ันในการบรรลุผลรวมกัน 

• การประเมินแบบมอบอํานาจ (Empowerment evaluation) โดยการใหผูปฏิบัติประเมินตนเอง

ดวยความเต็มใจดวยการสงเสริมการเรียนรู การสรางและการจัดการความรู 

• การวิจัยการคาดการณ (Foresight research) โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันคาดการณถึง

อนาคตท่ีเปนจริงได บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูท่ีเก่ียวของ

อ่ืนๆ  

ท้ังนี้ แนวคิดหลักในขางตนไดนํามาใชออกแบบวิธีการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ออกเปน 

4 วิธี ดังนี้ 

1) การประเมินตนเอง 

วิธีนี้เปนการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรจากผูบริหารและฝายปฏิบัติการ โดยอาศัยการ

เปรียบเทียบขอเท็จจริงกับเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดไว  
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2) การทบทวนโดยผูรูเสมอกัน (Peer review) และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

สําหรับวิธีนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกผูมีสวนไดสวนเสียบนพ้ืนฐานของความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีถูก

ประเมินและความเปนมิตรตอองคกรท่ีถูกประเมิน จากนั้นจึงเชิญผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับการคัดเลือกเหลานี้

มาประเมินผลจากรายงานผลการดําเนินการท่ี สวทช. จัดทําข้ึน ซ่ึงเปนการพิจารณา วิพากษวิจารณ และให

คําแนะนําแกองคกร โดยมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงองคกรและการดําเนินงานขององคกร รวมท้ังการวาง

แนวทางสําหรับอนาคตเพ่ือการบรรลุพันธกิจขององคกร 

3) การวิเคราะหเนื้อหาและการสรางองคความรู 

การประเมินวิธีนี้อาศัยคนกลางท่ีไดรับความเชื่อถือจากองคกรและผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูประเมิน 

โดยคนกลางจะเปนผูวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย ผานกรอบการ

วิเคราะหท่ีชวยใหไดความรูความเขาใจใหมๆ ท่ีมีประโยชนตอการบริหารจัดการองคกร โดยเฉพาะการพัฒนา

ความรูเก่ียวกับทางเลือกใหมๆ ในการตัดสินใจในประเด็นสําคัญ 

4) การสนทนาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

สําหรับวิธีการศึกษานี้ ผูบริหารองคกรรวมกันทําความเขาใจและประเมินความคิดเห็นของผูมีสวนได

สวนเสียตอรายงานผลการดําเนินงานขององคกร โดยสาระสําคัญอยูท่ีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เชิงกลยุทธ 

หรือเชิงปฏิบัติการ  

การประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ดังกลาวเปนการเนนประมวลผลทัศนะของผูมีสวนไดสวน

เสียท้ังภายนอกและภายในองคกร ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยแหลงขอมูลสําหรับการ

ประเมินผลในครั้งนี้ ไดแก รายงานการดําเนินงานของ สวทช. และขอมูลตางๆ ท่ี สวทช. สงให รวมท้ังยังใช

ขอมูลจากการสัมภาษณและการระดมสมองในสวนของการสัมภาษณ คณะผูวิจัยไดสัมภาษณผูมีสวนไดสวน

เสียท่ีผูบริหาร สวทช. เปนผูคัดเลือกมา 91 คน ในรายชื่อนี้ เปนผูบริหาร สวทช. 17 คน พนักงาน สวทช. 29 คน 

และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกอีก 45 คน โดยผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมาจากท้ังภาคธุรกิจ นักวิชาการ 

ขาราชการท่ีมาจากภาคสังคม และนักการเมือง ตามรูปท่ี 2.7 

รูปท่ี 2.7:  ประเภทของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีใหสัมภาษณ 

 
ที่มา: รวบรวมจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

การเมือง 
7% 

ราชการ 
15% 

ธุรกิจ 
50% 

วิชาการ 
17% 

สังคม 
11% 
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ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกรไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตอประเด็นตางๆ ใน

การดําเนินงานของ สวทช. อันประกอบไปดวย การวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา

กําลังคน การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารองคกร อยางไรก็ตาม  ผูมีสวนไดสวนเสียจากภายใน

และภายนอกไดใหความคิดเห็นตอประเด็นเหลานี้ในแงมุมท่ีตางกัน ผูมีสวนไดสวนเสียจากภายในใหความเห็น

และคําแนะนําเก่ียวกับผลงานขององคกรในมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และเปาหมายขององคกรใน

อนาคต สวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไดใหมุมมองความเห็นเก่ียวกับพันธกิจขององคกรท่ีควรจะเปน และ

ประสิทธิผลการดําเนินการขององคกรในสายตาของบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังสองฝายยังไดให

ขอเสนอแนะรวมให สวทช. ปรับปรุงบทบาท เชน การเนนการเติบโตภายใน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํา

วิจัยและพัฒนา การเปลี่ยนจากการแขงขันสูความรวมมือกับเอกชน เปนตน 

ขอเสนอแนะหนึ่งของผูวิจัยท่ีทําการประเมิน สวทช. ท่ีนาจะปรับใชไดกับการประเมินผลกระทบทาง

เศรษฐกิจของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและระบบมาตรวิทยาคือ การกําหนดดัชนีชี้วัดระดับมหภาค (Macro 

Indicator) ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีสามารถชี้วัดทิศทางการปรับปรุงการดําเนินงานท้ังระบบได สําหรับพันธกิจของ 

สวทช. ตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ไดแก ระดับการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาของภาคการผลิต และผลกระทบของ

โครงการของ สวทช. ตอภาคการผลิตและสังคม ท้ังนี้ ทางสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติควรจะกําหนดดัชนีชี้วัด

ระดับมหภาคท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานขององคกรดวยเชนกัน 

2.4 การประเมินการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ

2.4.1 วิธีการวิเคราะห  

ในการวิเคราะหบทบาทและหนาท่ีของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ คณะผูวิจัยไดประเมินการ

ดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตามหนาท่ีท่ีไดระบุไวในพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา

แหงชาติ พ.ศ. 2540 ดังอธิบายในหัวขอ 2.2.5  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2.4 

ตารางท่ี 2.4: หนาท่ีของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 

1) ทําหนาท่ีดานวิชาการมาตรวิทยา  

- ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหทางวิชาการ  

- ออกใบรับรองผลการสอบเทียบสําหรับ

เครื่องมือวัดและวัสดุอางอิง 

- พัฒนาเทคโนโลยีการวัด 

- สนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยาของประเทศ  

3) พัฒนากําลังคน และการสนับสนุนหองปฏิบัติการสอบเทียบ 

4) สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องท่ีเก่ียวของ 

5) ดําเนินงานในดานอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวของ เ พ่ือประโยชนแกการ

ดําเนินงานและพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ 

ที่มา:  สรุปจากพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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ท้ังนี้ ในการประเมินผลการดําเนินงานตามหนาท่ีดังกลาว  คณะผูวิจัยมีวิธีในการประเมินผลตาม

ตารางท่ี 2.5 

ตารางท่ี 2.5: วิธีประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

วิธีท่ีใชในการประเมิน หนาท่ีตาม พ.ร.บ. ท่ีประเมิน ขอมูลท่ีใช 

1) การวิเคราะหความเหมาะสมและครอบคลมุในการ

ลงทุนของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

- การวิเคราะหการใชงบประมาณประจําป 2554-

2555 เพ่ือดําเนินงานตามบทบาทและหนาท่ีของ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ตามงานศึกษาของ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2553) 

- การวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติของไทยเปรยีบเทียบกับ

ตางประเทศ 

- การวิเคราะหผลของการลงทุนของสถาบัน 

มาตรวิทยาแหงชาติท่ีมีตอคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน ตามงานศึกษาของ Poposki และ

คณะ (2009) 

- หนาท่ีหลักท้ัง 5 ประการของ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตาม

ตารางท่ี 2.4 

- รายงานประจําป 2551-

2555 ของสถาบัน 

มาตรวิทยาแหงชาติ 

2) การวิเคราะหลักษณะการใหบริการของสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติตามงานศึกษาของ NRC 

(2009) 

- การวิเคราะหลักษณะและจาํนวนผูใชบริการ

ในชวงป 2551-2555 

- การวิเคราะหจํานวนการใหใบรับรอง 

การสอบเทียบและจํานวนช้ินงานท่ีใหบริการ

สอบเทียบในชวงป 2551-2555 

- หนาท่ีดานวิชาการมาตรวิทยา 

 ออกใบรับรองผลการสอบ

เทียบสําหรับเครื่องมือวัด

และวัสดุอางอิง 

- รายงานประจําป 2551-

2555 ของสถาบัน 

มาตรวิทยาแหงชาติ  

3) การวิเคราะหศักยภาพของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติตามงานศึกษาของ NRC (2009) 

- การวิเคราะหจํานวนรายการขีดความสามารถ

ดานการสอบเทียบและการวัดท่ีไดรับ (CMC) 

- การวิเคราะหจํานวนหองปฏิบัติการสอบเทียบใน

แตละสาขาท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

- หนาท่ีในการสงเสริมการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดาน 

มาตรวิทยาของประเทศ  

- รายงานประจําป 2551-

2555 ของสถาบัน 

มาตรวิทยาแหงชาติ 

- สมอ. 

- BIPM 

4) การวิเคราะหความคาดหวังของบุคลากรภายใน

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติควบคูกับการวิเคราะห

เปาหมายเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนมุมมองของผูบริหาร 

- หนาท่ีดานวิชาการมาตรวิทยา 

 ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห

ทางวิชาการ  

- ขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึกกับ

ผูบริหารของสถาบัน 
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วิธีท่ีใชในการประเมิน หนาท่ีตาม พ.ร.บ. ท่ีประเมิน ขอมูลท่ีใช 

เพ่ือพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในอนาคต

เพ่ือวิเคราะหถึงอุปสรรคท่ีสําคญัตอการดําเนินงาน

ในปจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาการ

ดําเนินงานตามหนาท่ีดังกลาวในอนาคต ตามงาน

ศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(2553) 

 พัฒนาเทคโนโลยีการวัด 

 สนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

- หนาท่ีในการพัฒนากําลังคน 

และการสนับสนุน

หองปฏิบัติการสอบเทียบ 

มาตรวิทยาแหงชาติ และ

บุคลากรภายในองคกร 

5) การวิเคราะหบทบาทในอนาคตของสถาบัน 

มาตรวิทยาแหงชาติ ในกรอบความตกลงการคา

ของกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  

- หนาท่ีในการสงเสริมความ

รวมมือระหวางประเทศในเรื่องท่ี

เก่ียวของ 

- การวิเคราะหจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและ

ขอมูลเก่ียวกับแนวโนมของ

ระบบมาตรวิทยาเมื่อเขาสู

การเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน 

ที่มา: วิเคราะห โดยคณะผูวจิัย (2557) 

2.4.2 ผลการวิเคราะห 

ผลของการวิเคราะหตามวิธีในตารางท่ี 2.5 สามารถแสดงไดดังนี้ 

1) การวิเคราะหความเหมาะสมและครอบคลุมในการลงทุนของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

การวิเคราะหการใชงบประมาณประจําป 2554-2555 

การจัดสรรงบประมาณของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจะไดรับการจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง โดยไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน

ผูดําเนินการยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณให โดยงบประมาณรายจายประจําป 2554-2555 สามารถแสดง

ไดดังตารางท่ี 2.6 

ท้ังนี้ ตารางท่ี 2.6 แสดงใหเห็นถึงการจัดสรรงบประมาณและการใชจายจริงของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ  โดยจะเห็นไดวาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดใหความสําคัญกับโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพและหนวยวัดแหงชาติ (ป 2554-2559) โดยไดมีการจัดสรรและใชจาย

งบประมาณในดานนี้ในป 2554 คิดเปนรอยละ 44 ของงบประมาณท้ังหมดสําหรับกิจกรรมหลักท้ังท่ีไดรับการ

จัดสรรและใชจายจริง   

สําหรับการจัดสรรงบประมาณและการใชจายจริงของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติท่ีสูงเปนอันดับท่ี

หนึ่ง หากไมนับงบประมาณและรายจายจริงเพ่ือดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ป

2554-2559) ไดแก กิจกรรมการพัฒนาและสถาปนาหนวยวัดแหงชาติใหเปนท่ียอมรับในระดับสากลและ

เพียงพอกับความตองการของประเทศ  โดยคิดเปนรอยละ 27 และรอยละ 51 ของงบประมาณสําหรับ
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กิจกรรมหลักในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานตามหนาท่ีในการพัฒนาดาน

วิชาการมาตรวิทยา 

สวนการจัดสรรงบประมาณและการใชจายจริงในดานการพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ 

สอบเทียบระดับทุติยภูมิใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล นั้นมีสัดสวนมากเปนอันดับรองลงมา โดยคิดเปน

ประมาณรอยละ 22 และ 42 ของงบประมาณสําหรับกิจกรรมหลักในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ  ซ่ึงแสดง

ใหเห็นการใหความสําคัญตอการทําหนาท่ีในดานการสนับสนุนหองปฏิบัติการสอบเทียบ 

อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหในสวนของหนาท่ีในการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศและการ

ดําเนินงานดานอ่ืนๆ ในกิจกรรมมาตรวิทยา พบวา การจัดสรรงบประมาณและการใชจายจริงเพ่ือทําหนาท่ี

ดังกลาวจะนอยกวางบประมาณและการใชจายจริงในการทําหนาท่ีอ่ืนๆ  โดยเปนสัดสวนสําหรับกิจกรรมการ

สรางความตระหนักดานมาตรวิทยาสูสังคมไทยประมาณรอยละ 6 ของงบประมาณและการใชจายจริงสําหรับ

กิจกรรมหลักในป 2554 และ 2555  สวนการจัดสรรและการใชจายจริงของงบประมาณเพ่ือกิจกรรมในการ

สรางความรวมมือดานมาตรวิทยานานาชาติอยูท่ีประมาณรอยละ 0.7 และรอยละ 0.1 ในป 2554 และ 2555 

ตามลําดับ 

ดังนั้น จากการวิเคราะห พบวา สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีการจัดสรรงบประมาณและการใชจาย

จริงท่ีคอนขางครอบคลุมหนาท่ีในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 

2540  อยางไรก็ตาม การวิเคราะหในสวนนี้ยังไมสามารถอธิบายความครอบคลุมในระดับรายละเอียดของ

กิจกรรมได และควรตองมีการประเมินผลท่ีเกิดจากการลงทุนของกิจกรรมเหลานี้ประกอบดวย 

การวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของไทยเปรียบเทียบกับ

ตางประเทศ 

จากการศึกษาขอมูลของแตละประเทศดังตารางท่ี 2.7 ดวยการเปรียบเทียบขอมูลจํานวนประชากร 

สัดสวนของการลงทุนดานการลงทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนาตอผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 

Product: GDP) ของตางประเทศในชวงป 2542-2552 (ข้ึนอยูกับแตละประเทศ) เปรียบเทียบกับไทยในป 

2554 พบวาอัตราสวนคาใชจายดานการลงทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนาตอผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของไทย 

มีคาเพียงรอยละ 0.19 ในป 2554 ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงลวนเปนประเทศท่ีมีสัดสวนของผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศตอหัวประชากรสูงกวาไทย มีคาของสัดสวนคาใชจายดานการลงทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนาตอ

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท่ีสูงกวาไทยในชวงเวลากอนป 2554 ซ่ึงอยูในชวงรอยละ 0.7-3.62 ข้ึนอยูกับ

ระดับการพัฒนาของแตละประเทศ โดยอัตราสวนดังกลาวของญี่ปุนฟนแลนด และสหรัฐอเมริกามีคารอยละ 3.62 

รอยละ 3.46 และรอยละ 2.6 ตามลําดับ  
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ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณและจํานวนพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ พบวา สถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติของประเทศท่ีมีสัดสวนของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัวประชากรสูงกวาไทยนั้น

ไดรับงบประมาณท่ีมากกวาไทย เชน สถาบันมาตรวิทยาของสหรัฐอเมริกาไดรับงบประมาณตอปถึง 28,620 ลาน

บาท โดยมีจํานวนพนักงานท้ังสิ้น 3,000 คน  สถาบันมาตรวิทยาของออสเตรเลียไดรับงบประมาณ 2,700 ลานบาท 

โดยมีพนักงาน 360 คน  สถาบันมาตรวิทยาของบราซิลซ่ึงมีพนักงาน 1,500 คน ไดรับงบประมาณ 7,500 ลานบาท  

และสถาบันมาตรวิทยาของฟนแลนดและเดนมารกมีพนักงานเพียง 80 และ 18 คน ตามลําดับ ซ่ึงนอยกวาของไทย 

โดยไดรับงบประมาณ 474 ลานบาท และ 87 ลานบาท ตามลําดับ   

อยางไรก็ตาม เนื่องดวยวัตถุประสงคในการกอต้ังสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแตละประเทศ

แตกตางกัน  การเปรียบเทียบขอมูลดานงบประมาณและจํานวนพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

ขางตนนี้ไมไดมีเปาหมายเพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในแตละประเทศ  แตเพ่ือ

ประโยชนตอการศึกษาแนวทางในการลงทุนของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ผลิตสูงกวาไทย 
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ตารางท่ี 2.6:  งบประมาณรายจายประจําปของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2554-2555 ตามท่ีไดรับจัดสรรและตามผลการใชจาย 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

(เปนยอดหลังปรับโอนภายในสถาบัน) 
ผลจายการใชจายณ วันที ่18 ธ.ค.56  

  2554 2555 2554 25557 
1. การพัฒนาและสถาปนาหนวยวัดแหงชาติใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอกบัความตองการของประเทศ        39,630,538.43         40,750,650.00         36,410,016.82          36,592,259.87  

2. การพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบระดับทุติยภูมิใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล        30,900,250.00         32,990,176.30         29,878,631.84          30,876,755.33  

3. การสรางความตระหนกัดานมาตรวิทยาสูสังคมไทย          8,985,675.00           4,592,781.00           8,408,480.10           4,359,926.35  

4. ความรวมมือดานมาตรวิทยากบันานาชาติ            995,500.00             135,511.00             990,068.41              130,754.81  

5. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานมาตรวิทยาเคมีและชวีภาพและหนวยวัดแหงชาติ ตามแผนแมบทการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาแหงชาติ (พ.ศ.2554 -2559) 

       64,156,736.57                          -           59,414,064.15                          -    

รวม (1)      144,668,700.00        78,469,118.30       135,101,261.32          71,959,696.36  

กิจกรรมรายจายขั้นตํ่า 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

(เปนยอดหลังปรับโอนภายในสถาบัน) 
ผลจายการใชจายณ วันที ่18 ธ.ค.56  

  2554 2555 2554 25551 
คาใชจายดําเนินการ      110,331,300.00       121,530,881.70       103,640,439.94        112,486,823.92  

รวม (2)      110,331,300.00       121,530,881.70       103,640,439.94       112,486,823.92  

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)      255,000,000.00       200,000,000.00       238,741,701.26       184,446,520.28  

ที่มา:  รวบรวมจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (2556) โดยคณะผูวิจยั (2557)

7
ป 2555 ยังไมปดการใชจายงบประมาณ เพราะฉะนั้นยังมีการใชจายงบประมาณสําหรับรายการที่กันเงินไวเบิกเหลื่อมปอยู ดังนั้น ยอดผลการใชจายสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางท่ี 2.7: ขอมูลดานการลงทุนและงบประมาณของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแตละประเทศ* 

ประเทศ ประชากร 

GDP 
(ลาน
ลาน
บาท) 

สัดสวน GDP 
ตอหัวประชากร 
(ลานบาทตอ 1 

พันคน) 

สัดสวนของการ
ลงทุนดาน R&D 

ตอ GDP 
(รอยละ) 

การลงทุน 
ดาน R&D 

(พันลานบาท) 

งบประมาณของ
สถาบันมาตรวิทยา

ในแตประเทศ 
(ลานบาท/ป) 

จํานวนพนักงาน
ประจําใน

สถาบันมาตร
วิทยา (คน) 

แคนาดา 33,212,696 42.9 1,292 1.89 867 591 120 

ออสเตรเลีย 20,434,176 23.5 1,150 1.04 283** 2,700*** 360 

บราซิล 190,010,647 56.1 295 ไมปรากฎขอมูล 55**** 7,500 1,500 

เดนมารค 5,468,120 6.2 1,134 2.52** - 87***** 18 

ฟนแลนด 5,238,460 5.7 1,088 3.46 84 474 80 

ฝร่ังเศส 64,057,790 63.6 993 2.2 1,703 720****** 250 

ญี่ปุน 127,433,494 129.6 1,017 3.62 3,990 1,026 290 

เม็กซิโก 108,700,891 41.4 381 0.7 - 660 320 

สหรัฐอเมริกา 301,139,947 426 1,415 2.6 9,600** 28,620 3,000 

ไทย (2554) 64,264,757 10.43 162 0.19 20 255 
186 

(64 คนเปนฝาย
สนับสนุน) 

หมายเหตุ: *ขอมูลในตารางเปนขอมูลในชวงป 2542 – 2552 แตกตางกันในแตละประเทศ 

 **ขอมูลในป 2548-2549 ป 2545และป 2547 ตามลําดับ 

***งบประมาณดังกลาวมาจากรัฐบาลและรายไดของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จํานวน 1,800 ลานบาท และ 900 ลานบาทตามลําดับ 

 ****เปนการลงทุนต้ังแตป 2542 ใหกับโครงการตางๆ จํานวน 4,000 โครงการ 

 *****เปนงบประมาณในป 2545 จํานวน 87 ลานบาท และหากไดรับอนุมัติเพิ่มอีก 246 ลานบาท จะรวมเปน 333 ลานบาท 

 ******งบประมาณดังกลาวมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการวิจัย จํานวน 711 และ 9.3ลานบาทตามลําดับ 

 โครงสรางและรูปแบบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในแตละประเทศมีความแตกตางกัน จึงอาจไมสามารถเปรียบเทียบงบประมาณ 

และจํานวนพนักงานของแตละสถาบันได 

ที่มา: วิเคราะหจาก NRC (2009) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (2556) และ สวทน. (2554) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

2) การวิเคราะหลักษณะการใหบริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

การวิเคราะหจํานวนและลักษณะของผูใชบริการในชวงป 2552-2555 

สําหรับจํานวนผูใชบริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในชวงป 2552-2555 พบวา สัดสวนการใช

บริการของหองปฎิบัติการสอบเทียบทุติยภูมิภาคเอกชนมีสูงกวาภาครัฐ โดยมีสัดสวนของการใชบริการอยูท่ี

ประมาณรอยละ 90 ดังแสดงในตารางท่ี 2.8 
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ตารางท่ี 2.8:  จํานวนหองปฏิบัติการท่ีมาใชบริการสอบเทียบและซ้ือวัสดุอางอิงจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

ประเภทผูใชบริการ 
จํานวนหองปฏิบัติการ (รอยละ) 

2552 2553 2554 2555 

หองปฎิบัติการของรัฐ 
44 

(11.52) 
37 

(9.68) 
39 

(9.97) 
37 

(9.00) 

หองปฎิบัติการของเอกชน 
338 

(88.48) 
345 

(90.32) 
352 

(90.03) 
378 

(91.00) 
รวม 382 382 391 415 

ที่มา: รวบรวมจากรายงานประจําป 2552-2555 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ โดยคณะผูวิจัย (2557) 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาลักษณะของผูมาใชบริการจากผลการสํารวจขอมูลความพึงพอใจงาน

สนับสนุนการใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในป 2554 และ 2555 ดังตาราง

ท่ี 2.9 พบวา กลุมผูใชบริการสอบเทียบจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติท่ีเปนเปาหมายหลัก รอยละ 42.97 

และรอยละ 35.48 ไดแก หนวยการผลิตสินคาภาคอุตสาหกรรม (ท้ังท่ีมีและไมมีหองปฎิบัติการสอบเทียบ/

วิเคราะห/ทดสอบ เปนของตนเอง) และหนวยการใหบริการหองปฎิบัติการสอบเทียบ/วิเคราะห/ทดสอบ 

ประกอบไปดวยหนวยงานเอกชนเปนสวนใหญ  ท้ังนี้ สถานพยาบาลอาจมีแนวโนมท่ีจะเปนผูใชบริการท่ีมี

ศักยภาพในอนาคต ซ่ึงแสดงไดจากจํานวนการใชบริการท่ีเพ่ิมข้ึนของหองปฏิบัติการดานอ่ืนๆ เชน รังสีและ

งานวิจัย จาก 8 แหง ในป 2554 เปน 11 แหง ในป 2555 

ตารางท่ี 2.9:  กลุมตัวอยางผูใชบริการการสอบเทียบท่ีตอบแบบสํารวจของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จําแนกตาม

ลักษณะการดําเนินงาน 

ลักษณะการดําเนินงานของหองปฏิบัติการ 
2554 2555 

จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ 
อุตสาหกรรม 55 42.97 66 35.48 
- มีหองปฎิบัติการสอบเทียบ 
- มีหองปฎิบัติการวิเคราะห ทดสอบ 
- มีหองปฎิบัติการวิเคราะห ทดสอบ และสอบเทียบ 
- ไมมีหองปฎิบัติการ 
- ไมระบุ 

24 
13 
13 
1 
4 

8 
28 
16 
14 
0 

ใหบริการสอบเทียบ 43 33.59 71 38.17 
ใหบริการวิเคราะห ทดสอบ 8 6.25 23 12.37 
ใหบริการวิเคราะห ทดสอบ และสอบเทียบ 8 6.25 15 8.06 
อ่ืนๆ เชน เก่ียวกับดานรังสี งานวิจัย เปนตน 8 6.25 11 5.91 
ไมระบุ 6 4.69 0 0 

รวม 128 100.00 186 100 

ที่มา: รวบรวมจากรายงานผลสํารวจความพึงพอใจงานสนับสนุนใหบริการสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติป 2554 และ 2555 โดยคณะผูวิจัย 

(2557) 
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การวิเคราะหจํานวนการใหใบรับรองการสอบเทียบและจํานวนชิ้นงานท่ีใหบริการสอบเทียบในชวงป 

2552-2555 

สําหรับการใหบริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ พบวา ในชวงป 2552-2555 จํานวนการให

ใบรับรองการสอบเทียบสวนใหญอยูในสาขาเชิงกลมากท่ีสุด โดยสาขาเชิงกลมีการใหจํานวนใบรับรองการสอบ

เทียบมากท่ีสุด ในชวงป 2552-2555  รองลงมา ไดแก สาขามิติ และสาขาไฟฟา ตามลําดับ  ดังแสดงไวใน

ตารางท่ี 2.10 และรูปท่ี 2.8  นอกจากนั้น จํานฺวนการใหใบรับรองการสอบเทียบยังสอดคลองกับจํานวน

ชิ้นงานท่ีใหบริการสอบเทียบและจําหนายวัสดุอางอิงสาขาเครื่องมือในชวงเวลาเดียวกัน  ยกเวนบางปท่ีสาขา

มิติมีจํานวนชิ้นงานท่ีสอบเทียบสูงกวาสาขาเชิงกล แมวาจะมีจํานวนใบรับรองผลการสอบเทียบท่ีต่ํากวา  

ตารางท่ี 2.10: จํานวนการใหใบรับรองผลการสอบเทียบและชิ้นงานท่ีใหบริการในป 2552-2555 

สาขาการวัด เชิงกล ไฟฟา** มิต ิ
เคมีและ

ชีวภาพ 

เสียงและการ

สั่นสะเทือน 
อุณหภูม ิ แสง รวม 

2552 ใบรับรองผลการ 

สอบเทียบ 

จํานวน 484* 362 450 123 145 124 1 1,689 

รอยละ 29 21 27 7 9 7 0 100 

ชิ้นงานที่สอบเทียบและ

จําหนายวัสดุอางอิง 

จํานวน 1,087 409 1,566* 123 145 134 1 3,465 

รอยละ 31 12 45 4 4 4 0 100 

2553 ใบรับรองผลการ 

สอบเทียบ 

จํานวน 636* 433 442 279 164 188 14 2,156 

รอยละ 29 20 21 13 8 9 1 100 

ชิ้นงานที่สอบเทียบและ

จําหนายวัสดุอางอิง 

จํานวน 1,463* 447 1,435 306 164 193 14 4,022 

รอยละ 36 11 36 8 4 5 0 100 

2554 ใบรับรองผลการ 

สอบเทียบ 

จํานวน 577* 468 460 201 153 142 15 2,016 

รอยละ 29 23 23 10 8 7 1 100 

ชิ้นงานที่สอบเทียบและ

จําหนายวัสดุอางอิง 

จํานวน 1,118 474 1,399* 207 165 142 15 3,520 

รอยละ 32 13 40 6 5 4 0 100 

2555 ใบรับรองผลการ 

สอบเทียบ 

จํานวน 805* 505 531 364 167 201 84 2,657 

รอยละ 30 19 20 14 6 8 3 100 

ชิ้นงานที่สอบเทียบและ

จําหนายวัสดุอางอิง 

จํานวน 1,126* 505 1,013 371 170 204 86 3,475 

รอยละ 32 15 29 11 5 6 2 100 

หมายเหตุ:  * แสดงถึงสาขาที่มีจํานวนใบรับรองผลการสอบเทียบหรือชิ้นงานสอบเทียบฯ ที่มากที่สุดในแตละป 

 ** รวมการใหใบรับรองผลการสอบเทียบและชิ้นงานที่ใหบริการของสาขาเวลาและความถี่ 

ที่มา: รวบรวมจากรายงานประจําป 2552-2555 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ โดยคณะผูวิจัย 
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รูปท่ี 2.8: การใหบริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

จํานวนการใหใบรับรองผลการสอบเทียบ 

 

ชิ้นงานท่ีสอบเทียบและจําหนายวัสดุอางอิง 

 
ที่มา: รวบรวมจากรายงานประจําป 2552-2555 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ โดยคณะผูวิจัย (2557) 

จึงจะเห็นไดวา การใหบริการในสาขาเชิงกลและมิติท่ีคอนขางสูง สามารถวิเคราะหไดวายังมี

พารามิเตอรบางตัวท่ีหองปฏิบัติการสอบเทียบทุติยภูมิไมสามารถใหบริการสอบเทียบในสาขาดังกลาวได  จึงยัง

มีความจําเปนท่ีจะตองใชบริการกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  อยางไรก็ตาม การใหบริการสอบเทียบในบาง

สาขาท่ีนอยกวารอยละ 10 ของการใหบริการท้ังหมดในป 2555 เชน สาขาเสียงและการสั่นสะเทือน และสาขา

แสงแสดงใหเห็นวาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติควรพิจารณาการลงทุนในสาขาดังกลาว เพ่ือใหเกิดความคุมคา

ในดานการลงทุน เปรียบเทียบกับประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 

3) การวิเคราะหศักยภาพของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตามงานศึกษาของ NRC (2009) 

การวิเคราะหจํานวนรายการขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัด (CMC) ท่ีไดรับ 

ในการทําใหใบรับรองผลการวัดหรือผลการสอบเทียบโดยหองปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาตินั้น หองปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจะตองผาน
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กระบวนการตรวจสอบขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัดจาก BIPM  ท้ังนี้ ตารางท่ี 2.11 แสดง

ขอมูลจํานวนรายการท่ีไดรับรองขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัดจําแนกตามสาขาท่ีไดรับ ซ่ึง

สาขาไฟฟาเปนสาขาแรกท่ีไดรับการยอมรับในป 2546 โดยมีรายการวัดท่ีไดรับการยอมรับท้ังสิ้น 313 รายการ  

จากนั้นในป 2549 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดรับรองขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัดใน

สาขาเชิงกลจํานวน 11 รายการ  และไดรับเพ่ิมข้ึนในหลายสาขาจนกระท่ังในป 2556 มีรายการท่ีไดรับการ

ยอมรับและเผยแพรใน Appendix C ของ BIPM ท้ังสิ้น 452 รายการ  แบงเปนสาขาเชิงกล 19 รายการ สาขา

ไฟฟา 321 รายการ สาขาเคมีและชีวภาพ 36 ราย สาขามิติ 34 รายการ สาขาอุณภหูมิ 19 รายการ สาขา

เสียงและการสั่นสะเทือน 18 รายการ และสาขาแสง 5 รายการ ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2.11: จํานวนรายการขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัดแยกตามสาขา 

ป 
จํานวนรายการขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัด (CMCs) ท่ีไดรับ 

เชิงกล ไฟฟา* มิต ิ เคมีและชีวภาพ อุณหภูมิ แสง เสียงและการส่ันสะเทือน รวม 

2546 0 313 0 0 0 0 0 313 

2547 0 313 0 0 0 0 0 313 

2548 0 313 0 0 0 0 0 313 

2549 11 313 0 0 0 0 0 324 

2550 11 313 0 0 0 0 0 324 

2551 11 313 0 0 0 0 0 324 

2552 11 319 0 3 0 0 0 333 

2553 11 319 31 3 0 0 0 364 

2554 11 319 31 5 0 5 0 371 

2555 11 319 34 20 1 5 0 390 

2556 19 321 34 36 19 5 18 452 

หมายเหตุ:  * รวมรายการขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัด (CMCs) ที่ไดรับ ของสาขาเวลาและความถี่ 

ที่มา: รวบรวมจาก BIPM โดยคณะผูวิจัย (2557) 

 

จึงจะเห็นไดวา สาขาการสอบเทียบดานไฟฟาของไทยมีศักยภาพท่ีคอนขางสูง  โดยมีจํานวนการได

รับรองขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัดท่ีโดดเดนท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70 ของท้ังหมดท่ีสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติไดรับสวนสาขาการสอบเทียบทางดานเคมีและชีวภาพ และสาขามิติ นั้นมีความกาวหนา

ของระบบมาตรวิทยาโดดเดนรองลงมาท้ังนี้ ความกาวหนาของระบบมาตรวิทยาของท้ัง 3 สาขา จึงสงผลตอ

ประโยชนท่ีอุตสาหกรรมจะไดรับ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต และ

อุตสาหกรรมอาหาร 

ยิ่งไปกวานั้น หากวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางจํานวนการใหบริการและขีดความสามารถท่ีสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติไดรับ พบวา การใหบริการสอบเทียบและทดสอบในสาขาไฟฟามีนอยกวาสาขามิติและ

เชิงกล เม่ือเทียบกับขีดความสามารถท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดรับ เปนเครื่องชี้วัดไดวาตลาด
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หองปฏิบัติการสอบเทียบทุติยภูมิมีศักยภาพท่ีคอนขางสูงในการใหบริการในสาขาไฟฟา  ดังนั้น สถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติจึงควรปรับบทบาทการใหบริการในสาขาดังกลาว โดยควรวางนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบมาตร

วิทยาโดยพิจารณาถึงความตองการของอุตสาหกรรมและศักยภาพของตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบ

ประกอบดวย 

การวิเคราะหจํานวนหองปฏิบัติการสอบเทียบในแตละสาขาท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

สําหรับศักยภาพของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในดานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 พบวาในป 2554 มีจํานวนรายการวัดท่ีไดรับรองคุณภาพท้ังสิ้น 122 รายการ และปรับเพ่ิมข้ึนในป 

2555เปน 154 รายการโดยสาขาท่ีมีจํานวนรายการวัดท่ีไดรับการรับรองสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ประกอบไปดวย

สาขาไฟฟาจํานวน 40 รายการสาขาเชิงกลจํานวน 34 รายการ  และสาขามิติจํานวน 27 รายการ ตามลําดับ 

ดังตารางท่ี 2.12 

ตารางท่ี 2.12: จํานวนรายการวัดท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ป 
จํานวนรายการวัดท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานISO/IEC 17025 

เชิงกล ไฟฟา มิติ เคมีและชีวภาพ อุณหภูม ิ แสง เสียงและการสั่นสะเทือน รวม 

2554 25 37 27 8 12 3 10 122 

2555 34 40 27 23 17 3 10 154 

ที่มา: รวบรวมจากรายงานประจําป 2554 และ 2555 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ โดยคณะผูวิจัย (2557) 

ยิ่งไปกวานั้น เม่ือพิจารณาจํานวนหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025)  จากขอมูลของ สมอ. พบวา ในป 2556 มี

หองปฏิบัติการท่ีไดรับรองมาตรฐานดังกลาวท้ังสิ้น 129 แหง คิดเปนสาขาท่ีใหบริการของแตละแหงรวม 410 

สาขา โดยครอบคลุมในแตละสาขาการสอบเทียบดังตารางท่ี 2.13 โดยสามารถแยกรูปแบบการใหบริการของ

หองปฏิบัติการสอบเทียบไดเปนแบบถาวร และแบบนอกสถานท่ี จํานวน 286 แหง และ 124 แหง ตามลําดับ  

โดยหองปฏิบัติการสอบเทียบดานเชิงกลมีจํานวนการไดรับรองมาตรฐานสูงท่ีสุดคือ 138 แหง  รองลงมา คือ 

หองปฏิบัติการสอบเทียบดานอุณหภูมิจํานวน 86 แหง และหองปฏิบัติการสอบเทียบดานไฟฟาและมิติจํานวน 

67 แหง ตามลําดับ  นอกจากนั้น หองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีเหลืออีก 52 แหง มีการใหบริการสอบเทียบใน

ดานอ่ืนๆ เชน เคมี แสง และสาขาอ่ืนๆ เปนตน  
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ตารางท่ี 2.13: จํานวนหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีไดรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในป 2556 

สาขาการวัด 
จํานวนหองปฏิบัติการสอบเทียบ (แหง) 

ถาวร นอกสถานท่ี รวม 
เชิงกล 87 51 138 

- มวล 37 31 68 
- ความดัน 12 3 15 
- ปริมาตร 8 1 9 
- แรง 4 4 8 
- เชิงกลอ่ืนๆ 26 12 38 

อุณหภูม ิ 50 36 86 
ไฟฟา 50 17 67 
มิต ิ 57 10 67 
เคม ี 16 7 23 
แสง 6 0 6 
สาขาอ่ืนๆ 20 3 23 

รวม 286 124 410 
ที่มา: รวบรวมจาก สมอ. โดยคณะผูวิจัย (2557) 

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติใหความสําคัญตอการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

4) การวิเคราะหเปาหมายเชิงกลยุทธของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและความคาดหวังภายในองคกร 

คณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูบริหารฝายตางๆ และไดจัดประชุมกลุมยอยสําหรับฝายปฏิบัติการ

เพื่อใหบุคลากรภายในสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดแสดงความเห็นในเรื่องความคาดหวังตอสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติ โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดมีการวางแผนนโยบายและเปาหมายเชิงกลยุทธท่ีกําลังจะดําเนินการ 

โดยเปาหมายเชิงกลยุทธนั้นไดแบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้  

(1) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสามารถกาวข้ึนเปนอันดับท่ี 4-5 ของทวีปเอเชีย รองจากเกาหลีใต 

ญี่ปุน และจีน 

(2) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสามารถสรางนวัตกรรมท่ีสงผลกระทบตอประเทศได 

(3) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีความสามารถในการหารายไดเองได 

(4) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตองมีกลไลการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตองมีการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 

(6) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตองวางเสนทางอาชีพท่ีชัดเจนสําหรับบุคลากร 
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เปาหมายแรก ไดแก การเปนสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติชั้นนําของทวีปเอเชีย ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีไดมี

การดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยไดมีการพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติใหมีความสําเร็จในระดับนานาชาติ

ไดระดับหนึ่งแลว สวนเปาหมายท่ี 2 คือ การมุงสรางผลกระทบของนวัตกรรม ซ่ึงประเด็นหนึ่งท่ีบุคลากรแสดง

ความกังวลกับสถานการณในปจจุบันท่ียังไมสามารถสรางผลงานท่ีมีผลกระทบในวงกวางได ประเด็นนี้จึงได

กลายเปนเปาหมายสําคัญอีกอยางหนึ่งของสถาบัน เปาหมายขอท่ี 3 ท่ีเก่ียวกับความสามารถในการหารายได 

ในปจจุบัน สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังไมสามารถพ่ึงพาการหารายไดดวยตัวเองไดมากนัก สวนเปาหมาย 3 

ขอสุดทายเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญของการ

ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ และสรางชื่อเสียงใหกับองคกร 

จากความเห็นของบุคลากรภายในสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ การวางกลยุทธจะตองสอดคลองกับ

เปาหมายดังกลาว และมีแนวทางท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงผูบริหารของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดเสนอวิธีการใน

การดําเนินการตามแผนกลยุทธไวดังนี้ 

• ในการหาโจทยของงานบริการสอบเทียบและงานวิจัย บุคลากรจะตองหาโจทยจากผูใชประโยชน

สุดทาย โดยการศึกษากระบวนการผลิตและความตองการของตลาด เพ่ือใหสามารถตอบสนอง

ความตองการท่ีแทจริงของประเทศได 

• สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตองมีจํานวนโครงการท่ีหลายฝายรวมงานกันอยางนอย 4 โครงการ

ตอป เชน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตท่ีไดมีการดําเนินการอยูในปจจุบัน ซ่ึงโครงการ

ดังกลาวตองอาศัยความรวมมือของฝายไฟฟาและฝายมิติ ท้ังนี้วิธีการสนับสนุนการทํางานรวมกัน

ของหลายๆ ฝาย คือการสรางชองทางใหพนักงานแตละฝายสามารถสื่อสารและแบงปนความรู

ระหวางกันได 

• สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตองเพ่ิมความรวมมือกับหนวยงานรัฐ โดยเฉพาะในดานท่ีเก่ียวของกับ

การกํากับดูแล และการสํารวจความตองการดานมาตรวิทยาในประเทศ 

• การสอบเทียบระดับทุติยภูมิจะตองสะทอนตนทุนทางธุรกิจ เพ่ือใหการสอบเทียบในระดับ

ดังกลาวเปนไปตามกลไกตลาด และทําใหงานสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมี

ประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะสรางนวัตกรรมท่ีสรางผลกระทบไดมากข้ึน 

สําหรับภาระงานหลักของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ซ่ึงไดแก งานบริการสอบเทียบ และงานวิจัย 

บุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ มีความเห็นวายังตองมีการพัฒนาคุณภาพในบางดาน งานบริการสอบ

เทียบมีคุณภาพโดยรวมเปนท่ีพึงพอใจสําหรับบุคลากรฝายปฏิบัติการและลูกคาแลว แตยังใชเวลาสําหรับท้ัง

กระบวนการคอนขางนาน นอกจากนี้ บุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจึงยังความเห็นวาสถาบัน 

มาตรวิทยาแหงชาติ ควรจะใหบริการสอบเทียบแบบครบวงจร (One-stop services) ไดอีกดวย สวนงานวิจัย 

ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก งานวิจัยเพ่ือการใชงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ งานวิจัยเพ่ือ
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รักษาและพัฒนามาตรฐานการวัด และงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนภาคเอกชน ยังไมสามารถสรางผลกระทบไดในวง

กวาง และยังไมสามารถตอบโจทยของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไดเพียงพอ ดังนั้น บุลคากรของ

สถาบันฯ จึงมีความเห็นวาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติควรใหความสําคัญกับงานวิจัยท่ีสรางผลกระทบ 

(Applied research) ควบคูไปกับงานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) 

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติก็เปนสวนท่ีสําคัญท่ีทํา

ใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝายปฏิบัติการมีความเห็นวาฝายทรัพยากรมนุษยควรมี

สวนในการสงเสริมศักยภาพของบุคลากร เชน กําหนดลักษณะงาน (Job descriptions) ท่ีชัดเจนและเปน

รูปธรรม หรือการสรางระบบชี้แนะ (Coaching) ใหกับพนักงาน ดังนั้น ฝายทรัพยากรบุคคลจะตองมีความ

เขาใจในงานมาตรวิทยาเปนอยางมาก ระบบการประเมินผลและการตอบแทนพนักงานก็มีบทบาทสําคัญใน

การสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผลและการตอบแทน

พนักงานจะตองมีกฎเกณฑท่ีชัดเจน ตองสะทอนประสิทธิภาพการทํางานท่ีแทจริง สามารถเปรียบเทียบกันได 

และไดรับการยอมรับจากบุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

5) การวิเคราะหบทบาทในอนาคตของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ในกรอบความตกลงการคา

ของกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เปนอีกหนึ่ง

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประเด็นดานมาตรฐานของสินคาและการผลิต ซ่ึงสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตองพรอม

รับกับความทาทายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังนี้ คณะผูวิจัยไดนําเสนอรายละเอียดของแผนการดําเนินงานของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความคืบหนา และผลของการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนมาตรฐานภายใน

ภูมิภาคอาเซียน 

รายละเอียดของมาตรการเพ่ือสรางความเปนมาตรฐานภายในภูมิภาคอาเซียน 

ภายใตกรอบนโยบายความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) มาตรการดาน

การเคลื่อนยายสินคาอยางเสรีชวยยกระดับความเปนตลาดเดียว (Single market) ของภูมิภาค รวมไปถึงการ

สรางพ้ืนฐานทางการผลิตท่ีดีดวยการลดอัตราภาษีทางการคาและลดการตั้งกําแพงภาษีในการคาระหวางกัน  

ท้ังนี้ วิธีสําคัญในการลดการต้ังกําแพงภาษีคือการสรางความเปนมาตรฐานรวมกัน มีกฎระเบียบทางเทคนิค

เดียวกัน และมีขอตกลงรวมกันในกระบวนการประเมินระหวางประเทศสมาชิกในภูมิภาค  ท้ังนี้ คูมือนโยบาย

ของภูมิภาคอาเซียนเรื่องมาตรฐานและโครงสรางของแตละภาคการผลิตไดมีการจัดเตรียมเรื่องของความเปน

มาตรฐานเดียวกัน กฎระเบียบทางเทคนิคเดียวกัน และขอตกลงรวมกันในกระบวนการประเมิน เพ่ือใหเกิด

ความโปรงใส ท้ังในดานคุณภาพการประเมิน และการเขารวมจากภาคเอกชน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี ดังนี้ 

• สรางความเปนมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และการตรวจสอบรับรองผานแนวการปฏิบัติ

รวมกันระหวางประเทศขณะท่ีสามารถปรับใชได 
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• พัฒนาและจัดทําความตกลงรวมกันภายใตกรอบนโยบายความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

• เพ่ิมโครงสรางพ้ืนฐานเชิงเทคนิคและขีดความสามารถในการทดสอบหองปฏิบัติการ การสอบเทียบ 

การตรวจ การรับรองชิ้นงานและระบบงานท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการและคําแนะนําท่ี

ไดรับการยอมรับท้ังในระดับนานาชาติและภูมิภาค 

• เพ่ือยกระดับความโปรงใสในการพัฒนาและการใชประโยชนของความเปนมาตรฐาน กฎระเบียบ

ทางเทคนิคและกระบวนการประเมินความสอดคลองกันใหเปนไปตามขอตกลงขององคกรการคา

โลก เรื่องการกีดกันทางการคาโดยไมใชภาษีศุลกากร และคูมือนโยบายของอาเซียนเรื่องความ

เปนมาตรฐานและโครงสราง 

• สรางความเขมแข็งใหกับระบบการตรวจสอบของตลาด เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินการ

ของกฎระเบียบทางเทคนิคท่ีสอดคลองกัน 

• พัฒนาโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ เพ่ือสรางความม่ันใจในการดําเนินงานของโครงการได

อยางราบรื่น 

ท้ังนี้ มาตรการดังกลาวไดมีการดําเนินการดานมาตรฐานใหสอดคลองกัน มีกฎระเบียบทางเทคนิค

รวมกัน และมีการจัดทําขอตกลงรวมกันในกระบวนการประเมินกับสินคาจํานวน 8 ชนิด อันประกอบไปดวย 

ยานยนต เครื่องสําอาง อุปกรณเครื่องใชไฟฟา อุปกรณทางการแพทย ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม อาหาร

สําเร็จรูป ผลิตภัณฑยาง การแพทยแผนไทยและการสงเสริมสุขภาพ (Traditional Medicine and Health 

Supplement: TMHS)  โดยเปาหมายการดําเนินงานกับกลุมสินคาท้ัง 8 ชนิด แสดงไวในตารางท่ี 2.14 

ตารางท่ี 2.14: เปาหมายการดําเนินงานตามมาตรการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับกลุมสินคา 8 ชนิด 

ภาคสินคา มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิครวมกัน 
กระบวนการประเมินความ

สอดคลอง 
ผลิตภณัฑทาง
การเกษตร 

ความสอดคลองกันของมาตรฐาน
ความปลอดภัยดานอาหารและ
คุณสมบัติทางเทคนิคสําหรับ
สารเติมแตงอาหารและสาร
ปนเปอน 

คุณสมบัติดานการผลติอาหารท่ี
สอดคลองกัน มรีะบบการ
จัดการความปลอดภัยและ
คุณสมบัติดานอนามัยทาง
อาหาร โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐาน 
HACCP การตรวจสอบนําเขา-
สงออกและระบบการออก
ใบรับรองมาตรฐาน ระบบการ
ควบคุมอาหาร สุขอนามัย
อาหารและฉลากอาหาร  

การพัฒนาของขอตกลงรวม
สําหรับการยอมรับและการรับรอง
ของผลลัพธเรือ่งการตรวจสอบ
และการออกใบรับรองของ
ผลิตภณัฑอาหารสําเร็จรูปท่ีออก
โดยหนวยงานดานการตรวจสอบ
รับรองท่ีไดประกาศรายช่ือไว  
หลักสําคัญของวิธีการท่ัวไป
สําหรับการทดสอบ
หองปฏิบัติการอาหารและการ
จัดตั้งหองปฏิบัติการอาหารอางอิง
กําลังถูกกําหนดข้ึน 
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ภาคสินคา มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิครวมกัน 
กระบวนการประเมินความ

สอดคลอง 
ยานยนต ความสอดคลองของมาตรฐาน

ทางเทคนิคระดับประเทศและ
กฎระเบียบ/คณุสมบัติกับ
ขอตกลงของกฎระเบียบในป 
1958 จาก United Nation 
Economic Commission for 
Europe (UNECE) 

- 

การพัฒนาขอตกลงรวมอาเซียน
สําหรับการอนุมัตปิระเภทของ
สินคายานยนตในเรื่องของการ
ยอมรับและรับรองผลลัพธของ
การตรวจสอบรับรองออกโดยการ
ใหบริการทางเทคนิคท่ีไดประกาศ
รายช่ือไว  

เครื่องสําอาง 

- 

คําช้ีแนะดานผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางของอาเซียน และ
การประสานกันของคุณสมบัติ
ทางเทคนิคสําหรับสวนผสม
เครื่องสําอาง  

เครือขายหองปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องสําอางของอาเซียน 

อุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา 

การประสานกันของมาตรฐาน
ระดับประเทศกับ IEC  

ระบบควบคมุอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาท่ีสอดคลองกัน
ของอาเซียน 

ดานขอตกลงรวมของภูมิภาค
อาเซียนสําหรับอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา  

อุปกรณทาง
การแพทย 

การประสานกันของมาตรฐาน
ระดับประเทศกับมาตรฐาน ISO 
สําหรับอุปกรณทางการแพทย 

การพัฒนาของคําแนะนําดาน
อุปกรณทางการแพทยของ
อาเซียน  

การตรวจสอบรับรองของอุปกรณ
ทางการแพทยภายในขอบเขต
สํานักงานควบคุมระดับประเทศ 

ผลิตภณัฑ 
เภสัชกรรม 

- 

การพัฒนาแนวทางสําหรับ
กรณีศึกษา BA/BE การ
เปลี่ยนแปลงแนวทาง ความ
มั่นคงของแนวทางและการทํา
ใหแนวทางถูกตอง การประยุกต
ของคุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป
ของอาเซียนและเอกสารเทคนิค
ท่ัวไปของอาเซียน 

ขอตกลงรวมของอาเซียนสําหรบั
การตรวจตามเกณฑ GMP 
(Good Manufacturing 
Practice) ของผูผลิตเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑยาสําหรับการยอมรับ
และรบัรองของการออกใบ GMP 
จะออกโดยการใหบริการดานการ
ตรวจท่ีไดประกาศรายช่ือไว 

ผลิตภณัฑยาง การประสานกันของมาตรฐาน
ระดับประเทศกับมาตรฐานระดับ 
ISO สําหรับผลติภณัฑยาง 

- 
สมุดรายนามของหองปฏิบัติการ
รับรองระบบงานสําหรบั
ผลิตภณัฑยาง 

การแพทยแผน
ไทยและการ
สงเสริมสุขภาพ 

- 

การประสานกันของคุณสมบัติ
ทางเทคนิคท่ีกรอบงานไดอางไว 
รายช่ือระดบัเชิงลบของวิตามิน
และแรธาตุ การจํากัดการ
ปนเปอน สารเติมแตงและสาร
เพ่ิมปริมาณ การพัฒนาของ
ขอบเขตงานควบคุมสาํหรับ 
TMHS 

การตรวจสอบรับรองของ TMHS 
ภายในขอบเขตของสํานักงาน
ควบคุมระดับประเทศ 

ที่มา: รวบรวมจาก TDRI (2012) โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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การดําเนินการ 

วัตถุประสงคหลักของความสอดคลองกันของความเปนมาตรฐานและการทําตามมาตรฐานคือ การลด

การกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีศุลกากร ดวยการกําหนดมาตรฐานระดับประเทศท่ีสอดคลองกันในแตละ

ประเทศ เพ่ือใหเปนไปในทิศเดียวกันกับมาตรฐานระหวางประเทศ และพัฒนากระบวนการตรวจสอบรับรอง

สําหรับผลิตภัณฑเฉพาะอยาง  ท้ังนี้ แนวทางในการดําเนินการแตละประเด็นมีดังนี้ 

• ความเปนมาตรฐาน  

ประเทศสมาชิกอาเซียนควรประสานความรวมมือในการทําใหมาตรฐานระดับประเทศเปนไปทิศทาง

เดียวกันกับมาตรฐานระหวางประเทศท่ีไดตกลงไว  โดยประเทศสมาชิกสามารถประสานมาตรฐาน

ระดับประเทศของตัวเองเขากับมาตรฐานของอาเซียน ซ่ึงประกอบไปดวย กฎระเบียบของขอตกลง ค.ศ. 1958 

ของ UNECE สําหรับผลิตภัณฑยานยนต มาตรฐาน IEC สําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมาตรฐาน ISO 

สําหรับผลิตภัณฑเครื่องมือทางการแพทยและผลิตภัณฑยาง  

• กฎระเบียบทางเทคนิค 

ประเทศสมาชิกอาเซียนประสานความรวมมือดานกฎระเบียบทางเทคนิคเรื่องพ้ืนฐานขอบังคับ โดย

แตละประเทศตองแกไขมาตรฐานและกฎระเบียบพ้ืนฐานเพ่ือใหเปนไปทิศทางเดียวกันกับขอตกลง อีกท้ัง

ระดับของการบังคับใชในกฎระเบยีบทางเทคนิคตองสูงกวาหรือมากกวามาตรฐานท่ีไดประสานกันมากอน  

• การตรวจสอบรับรอง 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการทําขอตกลงรวมกันในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบรับรอง โดยมี

วัตถุประสงคหลักคือลดกระบวนการตรวจสอบใหม (Re-test) จากประเทศสงออกไปยังประเทศนําเขา  ท้ังนี้ 

ภายใตขอตกลงรวมกันดังกลาว อาเซียนไดตกลงท่ีจะรายงานการทดสอบจากหองปฏิบัติการแตละประเทศท่ี

ไดรับการจดทะเบียนจากหนวยงานตรวจสอบรับรองตามท่ีประกาศรายชื่อไว 

สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการเรื่องความเปนมาตรฐานและการปฏิบัติตาม

มาตรฐานในแตละผลิตภัณฑ ดังแสดงในตางรางท่ี 2.15 

ตารางท่ี 2.15: หนวยงานท่ีรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการเร่ืองความเปนมาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ หนวยงาน 
ยานยนต สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
เครื่องสําอาง กลุมควบคุมเครื่องสําอาง สํานักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
อุปกรณเครื่องใชไฟฟา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
อุปกรณทางการแพทย กองควบคุมเครื่องมือการแพทย สํานักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม กองควบคุมยา สํานักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
อาหารสําเร็จรูป สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
ผลิตภัณฑยาง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
การแพทยแผนไทยและเสริมสุขภาพ (TMHS) สํานักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ที่มา: รวบรวมจาก TDRI (2012) โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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ความคืบหนาในปจจุบัน 

ความคืบหนาของกระบวนการความเปนมาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐานในไทย ณ ขอมูลในป 

2555 มีดังนี ้

• ความเปนมาตรฐาน 

สําหรับมาตรฐานระดับประเทศของสินคาบางชนิดไดมีการปรับใหเปนไปในทิศเดียวกันกับมาตรฐาน

ระหวางประเทศเรียบรอยแลว เชน มาตรฐานระดับประเทศในผลิตภัณฑยานยนตไดปรับใหเปนมาตรฐาน

เดียวกับกฎระเบียบของขอตกลงป 2501 ของ UNECE สวนอุปกรณเครื่องใชไฟฟาไดปรับใหเปนมาตรฐาน

เดียวกับมาตรฐาน ISO/IEC และอาหารสําเร็จรูปไดปรับเปนมาตรฐานเดียวกับมาตรฐาน CODEX สวน

ผลิตภัณฑยางไดมีการปรับมาตรฐานใหเขากับมาตรฐาน ISO ซ่ึงอยูเพียงข้ันเริ่มตนในชวงกอนป 2555 

• กฎระเบียบทางเทคนิค  

ขอตกลงวาดวยกฎระเบียบทางเทคนิคในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีจะกลาวถึงในท่ีนี้ประกอบไปดวย 

ขอตกลงเรื่องขอบเขตของกฎระเบียบการประสานความรวมมือเก่ียวกับเครื่องสําอาง ท่ีไดลงนามไปเม่ือวันท่ี 2 

กันยายน 2546 และขอตกลงเก่ียวกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟา ซ่ึงเปนการปรับระบบดานกฎระเบียบและการ

ควบคุมบริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน  โดยขอตกลงแรกไดมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ควบคุมจากชวงกอนสินคาเขาตลาดเปนหลังสินคาเขาตลาด  ท้ังนี้ ในป 2555 การรางกฎระเบียบเรื่องของ

ประกาศการควบคุมเครื่องสําอางของไทยนั้นอยูในข้ันตอนของการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรี 

สวนขอตกลงเก่ียวกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟา ประกอบไปดวยหลักการสําคัญ 3 ประการเก่ียวกับ

มาตรฐานบังคับ ไดแก หลักความปลอดภัย หลักทางสิ่งแวดลอม และมาตรฐานความเขากันไดของ

สนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Compatibility: EMC)  โดยไทยตองแกไขกฎระเบียบและ

กระบวนการตางๆ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับการออกใบรับรองใหตรงตามคุณสมบัติท่ีตองการ  

• การตรวจสอบรับรอง  

ขอตกลงรวมวาดวยเรื่องการตรวจสอบรับรองท่ีไดลงนามโดยประเทศสมาชิกอาเซียนไปเรียบรอยแลว

มีจํานวน 2 ฉบับ ไดแก ขอตกลงรวมของอุปกรณเครื่องใชไฟฟา และขอตกลงรวมเรื่องผลิตภัณฑเภสัชกรรม 

ซ่ึงไทยไดอนุมัติขอตกลงรวมกันท้ัง 2 ฉบับนี้แลว  ท้ังนี้ ขอตกลงแรกไดมีความตกลงยอมรับรวมดานการ

มาตรฐานสาขาผลิตภัณฑยานยนตและชิ้นสวนภายในภูมิภาคอาเซียนท่ีลงนามไวเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2545 

โดยไทยไดยอมรับกิจกรรมดานการทดสอบแตไมรวมถึงการรับรอง (Certification) ซ่ึงในปจจุบันมีหนวยงาน

ดานการตรวจสอบรับรองอยูจํานวน 5 หนวยงาน ท่ีไดรับการอนุมัติใหอยูในขอตกลงรวมหรือภายใต

กฎระเบยีบทางเทคนิคดานภูมิภาค ไดแก สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส บริษัท Intertek Testing Services 

(Thailand) องคกรการทดสอบ TUV SUD PSB (Thailand) บริษัท TUV Rhienland Thailand (ประเทศ

ไทย) และบริษัท Pro-Application Thailand 
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สวนขอตกลงฉบับท่ีสองเปนขอตกลงรวมเรื่องผลิตภัณฑเภสัชกรรมเก่ียวกับความตกลงยอมรับรวม

รายสาขาของหลักเกณฑ GMP ซ่ึงหนวยงานของภาครัฐท่ีรับผิดชอบตอ GMP ในไทยคือแผนกควบคุมสินคา

หลังเขาสูตลาดของ อย. 

ปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการปรับมาตรฐานของอาเซียน 

การดําเนินการเพ่ือสรางมาตรฐานเดียวกันของอาเซียนมีปจจัยสนับสนุนและอุปสรรค ดังระบุไวใน

ตารางท่ี 2.16 

ตารางท่ี 2.16: ปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคตอการสรางมาตรฐานเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ปจจัยสนับสนุน อุปสรรค 

(1) มาตรฐานระดับประเทศมีการปรับใหเปนทิศทาง
เดียวกันกับมาตรฐานระหวางประเทศเปนท่ีเรียบรอย
แลว ดังน้ันไทยจึงไมจําเปนตองกระทํามากนักใน
ข้ันตอนน้ี 

(2) การดําเนินการของผลิตภัณฑบางชนิดไดรับความสนใจ
ในการปรับปรุงอยูแลวอยางสม่ําเสมอ เชน สําหรับ
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม การดําเนินการข้ึนอยูกับ
ความสมัครใจพ้ืนฐานในข้ันเริ่มตน และไดปรับปรุง
เพ่ิมเติมมาโดยตลอด เพ่ือเปนพ้ืนฐานภาคบังคับใน
ทายท่ีสุด 

(3) กระบวนการแกไขมาตรฐานระดับประเทศ ท่ีไดมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ อันประกอบไปดวย 
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และผู ถือ
ผลประโยชนรวม ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสามารถนํามาสูการ
รวมมือท่ีเขมแข็งระหวางกลุมดวยกัน  

อุปสรรคภายในประเทศ 
(1) มาตราท่ี 190 ของกฎหมาย ทําใหกระบวนการขอตกลง

ยอมรับรวมใชระยะเวลานานในการดําเนินงาน 
(2) การขาดแคลนหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจสอบหรือการ

รับรองเน่ืองจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด  
(3) การขาดแคลนผูชวยทางเทคนิคในสินคาบางชนิด เชน 

เครื่องสําอาง ซึ่งอาเซียนยังตองขอความชวยเหลือทาง
เทคนิคในประเด็นน้ีจากสหภาพยุโรปหรือองคกรระหวาง
ประเทศอยู  นอกจากน้ี ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมอยูใน
ภาวะขาดแคลนผูชํานาญในการประเมินการข้ึนทะเบียนยา 

(4) กระบวนการแกไขกฎระเบียบตางๆ คอนขางเปนไปอยาง
ลาชา ตัวอยางเชน การแกไขกฎระเบียบท่ีสัมพันธกับการ
ลงทะเบียนใบกํากับยา 

อุปสรรคภายในภูมิภาคอาเซียน 
(1) ความไม ชัดเจนของกฎหรือกระบวนการ ทําใหการ

ดําเนินการตางๆ คอนขางยากในบางสาขา เชน การสราง
การเตรียมการตรวจติดตามผลหลังสินคาเขาสูตลาด  

(2) ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปไมไดรับเงินทุนจากสหภาพยุโรป 
ทําใหการกอตั้งของหองปฏิบัติการอาเซียนมีความลาชาใน
การปฏิบัติงาน 

(3) ความรูดานการแพทยแผนไทยในแตละประเทศคอนขาง
แตกตางกัน อีกท้ังยากตอการหาขอสรุปในการจัดทํา
ขอตกลงรวมกัน โดยเฉพาะประเทศแตละประเทศมักไม
คอยยอมรับความรูท่ีแตกตางจากประเทศอ่ืนมากนัก 

ที่มา: รวบรวมจาก TDRI (2012) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

ผลกระทบจากการดําเนินการปรับมาตรฐานตามขอตกลงของอาเซียนตอระบบมาตรวิทยา 

การปรับมาตรฐานของอาเซียนใหเปนมาตรฐานเดียวกันมีแนวโนมท่ีจะทําใหคุณภาพของสินคาไดรับ

การกําหนดไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน เชน ผลิตภัณฑเกษตร ยานยนต เครื่องสําอาง อุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

อุปกรณการแพทย ผลิตภัณฑเภสัชกรรม และผลิตภัณฑยาง เปนตน อีกท้ังตลาดจะมีการขยายตัวมากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากมูลคาการคาและปริมาณการคาในผลิตภัณฑเหลานี้จึงมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวสูง  
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ดังนั้น การสรางมาตรฐานของภูมิภาคอาเซียนยอมมีผลตอแนวโนมการดําเนินงานของระบบมาตร

วิทยาของประเทศ  และสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในฐานะท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยาของ

ประเทศควรตองมีการเตรียมมาตรฐานการวัด/ทดสอบ ใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนดตามแนวทางของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพรอมสนับสนุนการผลิตของอุตสาหกรรม ดังเชนกรณีของสาขาเคมีและ

ชีวภาพของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ท่ีมีการวางแผนเพ่ือเตรียมวัสดุอางอิงสําหรับสินคาท่ีมีแนวโนมไดรับ

อิทธิพลจากการพัฒนามาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาความสามารถในการทดสอบของ

พนักงานสอบเทียบใหสามารถทําไดหลากหลายข้ึน 

2.5 สรุปประเด็นจากการศึกษา 

ในบทนี้ คณะผูวิจัยไดอธิบายถึงความสําคัญของระบบมาตรวิทยาตอเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในประเทศ สําหรับความสําคัญทางเศรษฐกิจ ระบบมาตรวิทยาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพทางตลาด 

กลาวคือ ชวยทําใหผูเลนทุกฝายในตลาดมีขอมูลท่ีสมมาตรกันมากข้ึน จึงทําใหตนทุนในการตัดสินใจลดลง 

และมีการจัดสรรทรัพยากรไดดีข้ึน ระบบมาตรวิทยายังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากทําใหเกิด

การประหยัดจากการขยายขนาด และการประหยัดจากการเรียนรู นอกจากนี้ ระบบมาตรวิทยายังสงผล

กระทบภายนอกในแงของการเผยแพรเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง สวน

ผลกระทบของระบบมาตรวิทยาตอคุณภาพชีวิต พบวาระบบมาตรวิทยามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน 

เชิงบวก และเปนสวนสําคัญในการกํากับดูแลดานการคุมครองทางการคาและผูบริโภค ดานสาธารณสุขและ

ความปลอดภัย รวมท้ังดานสิ่งแวดลอม 

จากนั้น คณะผูวิจัยไดทบทวนความสําคัญของการสนับสนุนระบบมาตรวิทยาโดยภาครัฐ พบวา

โครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยากอใหเกิดผลกระทบภายนอกท่ีเปนบวก แตถือเปนสินคาสาธารณะ การพ่ึงพา

กลไกตลาดอยางเดียวจึงไมเพียงพอ ดังนั้น รัฐควรอุดหนุนการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา 

อยางไรก็ตาม งบประมาณภาครัฐมีอยูอยางจํากัด จึงตองมีการพิจารณาและจัดลําดับความสําคัญในการลงทุน 

ในการวิเคราะหบทบาทและผลกระทบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ คณะผูวิจัยไดทําการประเมิน

ประสิทธิภาพและศักยภาพของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ความคาดหวังตอสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ และ

บทบาทของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในภูมิภาค ดังนี้ 

(1) ความเหมาะสมและครอบคลุมในการลงทุนของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

สําหรับการประเมินในสวนนี้ คณะผูวิจัยใชขอมูลงบประมาณจากรายงานประจําป 2551-2555 ใน

การวิเคราะหการใชและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ พบวาการจัดสรรงบประมาณ

และรายจายคอนขางครอบคลุมบทบาทหนาท่ีของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบ

มาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 และเม่ือเทียบกับตางประเทศ พบวาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของประเทศไทย

ไดรับงบประมาณนอยกวาในประเทศท่ีมีสัดสวนของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัวประชากรสูงกวาไทย 
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(2) ลักษณะการใหบริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

คณะผูวิจัยไดประเมินจํานวนและลักษณะของผูใชบริการ รวมท้ังจํานวนการใหใบรับรองการสอบ

เทียบและจํานวนชิ้นงานท่ีใหบริการสอบเทียบในป 2551-2555 พบวา หองปฏิบัติการสอบเทียบทุติยภูมิของ

ภาคเอกชนมีสัดสวนการใชบริการสูงท่ีสุดสวนกลุมผูใชบริการสอบเทียบจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติท่ีเปน

เปาหมายหลัก ไดแก หนวยการผลิตสินคาภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีใหบริการหองปฏิบัติการ สําหรับ

จํานวนการใหใบรับรองการสอบเทียบสวนใหญอยู ในสาขาเชิงกล และสาขามิติมากท่ีสุด เนื่องจาก

หองปฏิบัติการทุติยภูมิไมสามารถใหบริการสอบเทียบบางพารามิเตอรในสาขาดังกลาวได 

(3) ศักยภาพของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

ในการประเมินศักยภาพของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ คณะผูวิจัยวิเคราะหจํานวนรายการขีด

ความสามารถดานการสอบเทียบและการวัดหรือ CMC ท่ีไดรับ พบวา สาขาการสอบเทียบท่ีมีศักยภาพสูง 

ไดแก สาขาไฟฟา รองลงมา ไดแก สาขาเคมีและชีวภาพ และสาขามิติ  นอกจากนี้ การศึกษานี้ยังไดวิเคราะห

การไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซ่ึงพบวาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีศักยภาพ

คอนขางสูงเม่ือพิจารณาจากสัดสวนของรายการวัดของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 

(4) เปาหมายเชิงกลยุทธของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและความคาดหวังภายในองคกร 

คณะผูวิจัยใชวิธีสัมภาษณและจัดประชุมกลุมยอยเพ่ือวิเคราะหความคาดหวังภายในสถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติตอการดําเนินการตามเปาหมายเชิงกลยุทธ ไดผลการศึกษาวาบุคลากรของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ มีความคาดหวังใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมุงพัฒนางานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยท่ีสรางผลกระทบ

ควบคูกัน มีการสํารวจความตองการดานมาตรวิทยาในประเทศและใหบริการท่ีตอบสนองความตองการนั้น 

รวมท้ังตองมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

(5) บทบาทในอนาคตของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ในกรอบความตกลงการคาของกลุมประเทศ

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

คณะผูวิจัยเสนอรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการ ความคืบหนา และปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ

เพ่ือสรางความเปนมาตรฐานตามกรอบความตกลงดานการคาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงคณะผูวิจัย

ไดทบทวนเปาหมายการดําเนินการสําหรับกลุมสินคา 8 ชนิด สวนแนวทางในการดําเนินการนั้น ประเทศ

สมาชิกอาเซียนควรประสานความรวมมือดานกฎระเบียบทางเทคนิคและการตรวจสอบรับรอง ท้ังนี้ การปรับ

มาตรฐานของอาเซียนใหเปนมาตรฐานเดียวกันมีแนวโนมท่ีจะทําใหคุณภาพของสินคาไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน

ดังนั้น การสรางมาตรฐานของภูมิภาคอาเซียนยอมมีผลตอแนวโนมการดําเนินงานของระบบมาตรวิทยาของ

ประเทศ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจึงควรมีการเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 

 

รายงานฉบับสมบูรณ| [2-51] 



บทที่ 3 การศึกษาผลกระทบของระบบมาตรวิทยา 

ในระดับมหภาคและการคา 
 

3.1 ความสําคัญของการศึกษาระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

การศึกษาในบทท่ี 2 ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของระบบมาตรวิทยาตอระบบเศรษฐกิจ ท้ังในดาน

ของประโยชนทางการคา การผลิตของภาคอุตสาหกรรม และการบริโภคในชีวิตประจําวัน ยิ่งไปกวานั้น การ

ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากระบบมาตรวิทยายังมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบายในการ

บริหารจัดการทางดานระบบมาตรวิทยาของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ตั้งแตการใหบริการหองปฏิบัติการ

สอบเทียบ การผลิตของอุตสาหกรรมแตละสาขา การคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจน

ผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจในระดับมหภาคของประเทศ 

การศึกษาในบทนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาของประเทศ

ไทยท่ีมีตอเศรษฐกิจในระดับมหภาคและการคา  และประเมินการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

ของไทยในภาพรวม เพ่ือวิเคราะหแนวโนมของความทาทายท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจะตองเผชิญใน

อนาคต 

3.2 การทบทวนงานศึกษาการประเมินผลกระทบระดับมหภาคของระบบมาตรวิทยาใน

ตางประเทศ 

สําหรับการศึกษาในตางประเทศ คณะผูวิจัยไดทบทวนรายละเอียดของงานศึกษาตางประเทศทางดาน

การประเมินผลของสถาบันมาตรวิทยาและผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน  โดยมีจุดประสงคในการศึกษา

เปรียบเทียบวิธีการกับกรณีศึกษาของประเทศไทย เพ่ือนําไปประยุกตใชสําหรับการประเมินผลกระทบทาง

เศรษฐกิจของกิจกรรมมาตรวิทยาของประเทศไทยในการศึกษาครั้งนี้ 

3.2.1 การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบระดับมหภาคของโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพใน

ตางประเทศ 

ในการศึกษาของ German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 

(BMZ) โดย Gonçalves และ Peuckert (2011) โครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ (Quality infrastructure)

หมายถึง ระบบมาตรวิทยา การวางมาตรฐาน การจัดการมาตรฐาน (Standardization) และการรับรอง

คุณภาพ (Certification and accreditation) ท่ีเก่ียวของกับการประเมินความสอดคลอง ซ่ึงรวมท้ังสถาบัน

ของรัฐและเอกชน และกรอบระเบียบขอบังคับท่ีสถาบันเหลานี้ตองปฏิบัติตาม 
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Gonçalves และ Peuckert (2011) ไดออกแบบวิธีการวัดผลกระทบ (Impact assessment studies 

design) ของโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพในภาพรวม โดยวิธีการวัดผลกระทบดังกลาวตองบรรลุจุดประสงค

ตางๆ ตอไปนี้ 

• ระบุผลกระทบของโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพท้ังบวกและลบตอสังคม 

• เสนอแนะดานนโยบายเพ่ือการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธซ่ึงชวยใหบรรลุไดดวยการพัฒนาบริการ

โครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ 

• เพ่ิมความตระหนักของผูบริโภค ธุรกิจ และอุตสาหกรรมเก่ียวกับเครือขายและความสําคัญของ

โครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ 

• ศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพท่ีมีอยู 

วิธีการในการประเมินผลกระทบของการศึกษานี้ไดออกแบบเปน 3 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกคือ การสราง

ทฤษฎีเก่ียวกับผลกระทบของโครงการ ข้ันตอนท่ีสองคือ การพิสูจนทฤษฎีและการสรางวิธีการวิเคราะห

(Methodology) และข้ันตอนสุดทาย ไดแก การหาบทสรุปจากผลการศึกษาท่ีได และการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางทฤษฎีผลกระทบ (Impact theory) 

ในข้ันตอนนี้ นักวิจัยตองกําหนดความเชื่อมโยงระหวางการบริการโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพและ

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีคาดหวัง พรอมท้ังระบุผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีนาจะไดรับ

ผลกระทบ ประสิทธิภาพของการศึกษาผลกระทบนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการแสดงใหเห็นวาความ

เปลี่ยนแปลงเกิดจากโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ ไมใชเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ ดังนั้น การเชื่อมโยงผลกระทบ

ตางๆ จะตองระบุชัดเจนวามาจากการใชหรือการผลิตโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพชนิดเดียว หรือหลายชนิด

รวมกัน  นอกจากนี้ ทฤษฎีของผลกระทบควรจะตองต้ังคําถามวาปจจัยใดท่ีสงผลตอความสามารถในการ

ดําเนินการของดัชนีชี้วัด (Indicators)  และสุดทายในข้ันตอนนี้ควรตั้งคําถามเก่ียวกับสถานท่ีตั้งของโครงสราง

พ้ืนฐานเชิงคุณภาพนั้น ประเภทของกิจกรรม หรือลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ของผูท่ีมีสวนไดสวน

เสียท่ีอาจสงผลตอขนาดของผลกระทบของโครงสรางพ้ืนฐานนี้ ซ่ึงชวยทําใหเขาใจวาจะสรางผลกระทบให

ไดมากท่ีสุดไดอยางไร เม่ือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียมีลักษณะแบบใดแบบหนึ่ง และชวยสรางขอเสนอแนะทาง

นโยบายท่ีเก่ียวของได 

โดยสรุปแลว การสรางทฤษฎีผลกระทบคือ  การตั้งคําถามวา อะไรมีผลตอใคร อยางไร และผาน

ชองทางใด ซ่ึงข้ันตอนยอยของการสรางทฤษฎีผลกระทบสามารถสรุปไดดังนี้ 

- ระดมความคิด (Brainstorm) ภายในสถาบันตองอภิปรายและระบุผลกระทบท่ีสามารถเปนไปได 

- ระบุผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เชน บริษัทตางๆ ครัวเรือน ชุมชนใดๆ ประชาชนโดยรวม 

เปนตน 

[3-2]| การศึกษาผลกระทบของระบบมาตรวิทยาในระดบัมหภาคและการคา 
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- เชื่อมโยงความมีสวนรวม (Participatory mapping) โดยการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

จํานวนหนึ่งดวยแบบสอบถามสั้นๆ ท่ีสอบถามถึงผลกระทบท่ีผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้นรูสึกได 

ตั้งแตมีการเขาแทรกแซง และใหผูท่ีถูกสัมภาษณเรียงลําดับความสําคัญของผลกระทบเหลานั้น 

โดยประเด็นท่ีตองคํานึงถึงในการสัมภาษณ ไดแก 

 ถาผูมีสวนไดสวนเสียเปนบริษัท การสัมภาษณสามารถทําผานทางอีเมลได 

 ถาผูมีสวนไดสวนเสียเปนครัวเรือนหรือชุมชนทองถ่ิน การสัมภาษณควรทําในรูปแบบการ

อภิปรายกลุมยอยดวยความชวยเหลือของ NGO โดยจะมีกลุมอภิปราย 1-2 กลุม แตละกลุม

มีสมาชิกของชุมชน 8-12 คน 

- ระบุผลกระทบทางออม โดยระบุผลกระทบท่ีไมไดสงผลตอผูท่ีมีสวนไดสวนเสียโดยตรง เชน 

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม หรือ ผลกระทบภายนอก (Spillover) ท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไมไดรับรู 

เชน ผลประโยชนตอบุคคลท่ีสามจากการเขาแทรกแซง หรือผลกระทบทางออมประเภทอ่ืนๆ 

- สรางทฤษฎีผลกระทบ โดยการตอบคําถามเหลานี้ 

 ผลกระทบของการเขาแทรกแซงคืออะไร 

 ผลกระทบสงผลตอสิ่งใดในระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 ผลกระทบสงผลตอใคร (จับคูผูมีสวนไดสวนเสียแตละรายกับผลกระทบอันใดอันหนึ่ง) 

 ผลกระทบเปนอยางไร (ระบุกลไกการเกิดผลกระทบ และกลไกท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดรับ

ผลกระทบ) 

- เติมขอมูลลงในตารางท่ี 3.1 โดยผูประเมินตองมีความเขาใจท่ีชัดเจนตอสิ่งท่ีจะพิสูจน 

ตารางท่ี 3.1:  ตารางสรุปผล 

ตารางสรุปผล 

1. การแทรกแซง/ปรับปรุงท่ีใช 
   

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   

3. ทองท่ี เมือง หรือชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบ    

4. ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบ
โดยตรง 

ระบุผลกระทบโดยเรียงลาํดับ
ความสาํคัญสําหรับผูมีสวนได
สวนเสียจากมากไปนอย 

ดัชนีช้ีวัด 
ระยะเวลา (ระยะสั้น, ระยะ
กลาง, ระยะยาว) 

ก) 1) 
  

 
2) 

  

 

3) 
 
 

  

รายงานฉบับสมบูรณ | [3-3] 



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

ตารางสรุปผล 

ข) 1) 
  

 
2) 

  

 
3) 

  
ค) 1) 

  

 
2) 

  

 
3) 

  

5. ผลกระทบทางออม 
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับ
ผลกระทบ 

ดัชนีช้ีวัด 
ระยะเวลา (ระยะสั้น, ระยะ
กลาง, ระยะยาว) 

1) 
   

2) 
   

3) 
   

4) 
   

6. ปจจัยภายนอกท่ีอาจสงผลตอการแทรกแซง (เชน ปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ) โดยเรียงลําดับตามความสาํคัญ 

1) 
   

2) 
   

7. ปจจัยดานลบ 
   

1) 
   

2) 
   

ที่มา: รวบรวมจาก Gonçalves และ Peuckert (2011) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดวิธีการศึกษา  

วิธีการตางๆ ท่ีนิยมใชในการประเมินผลกระทบของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพมีอยู 4 

วิธีการหลักๆ ไดแก  

(1) วิธีการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental method) 

วิธีนี้ใชการเปรียบเทียบกลุมทดลอง (Treatment group) ซ่ึงเปนกลุมท่ีไดรับการแทรกแซงหรือการ

พัฒนาปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ และกลุมควบคุม (Control group) โดยการเลือกกลุมท้ัง

สองกลุมตองเปนการเลือกสุม และท้ังสองกลุมตองสามารถเปรียบเทียบกันได โดยความแตกตางของท้ังสอง

กลุมตองเกิดจากการแทรกแซงโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพเทานั้น ไมไดเกิดจากลักษณะทางเศรษฐกิจและ

สังคมอ่ืนๆ หรือเปนผลจากการแทรกแซงปจจัยอ่ืนๆ การประเมินผลกระทบของบริการโครงสรางพ้ืนฐานเชิง

คุณภาพสามารถแสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal relationship) ระหวางการแทรกแซงไดเปน

อยางมาก  อยางไรก็ตาม กระบวนการศึกษาดวยวิธีนี้ใชเวลามากและมีตนทุนสูง ดังนั้น วิธีการนี้จึงเหมาะกับ

โครงการนํารองเทานั้น   

[3-4]| การศึกษาผลกระทบของระบบมาตรวิทยาในระดบัมหภาคและการคา 
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(2) วิธีการศึกษาเชิงประหนึ่งทดลอง (Quasi-experimental method) 

วิธีนี้ใกลเคียงกับวิธีแรกมาก ความแตกตางท่ีสําคัญของวิธีการนี้คือ การเลือกกลุมตัวอยางไมไดเปน

การเลือกสุม (Random assignment) เนื่องจากไมสามารถสุมเลือกไดหรือทําไดยาก ดังนั้น การเลือกสมาชิก

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมอาจมีอคติในการเลือก (Selection bias) วิธีแกไขปญหานี้ คือ การจับคู

สมาชิกของท้ังสองกลุมในภายหลังดวยคะแนนความโนมเอียง (Propensity scores) ตามลักษณะทาง

เศรษฐกิจและสังคม เชน อายุ การศึกษา รายได ฯลฯ 

ท้ังวิธีเชิงทดลองและประหนึ่งทดลองมีประสิทธิภาพเม่ือสามารถกําหนดผลกระทบท่ีคาดหวังของการ

แทรกแซงไดโดยดัชนีทางเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ตาม โครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพมักจะมีผลกระทบท่ี

ไมสามารถกําหนดไดดวยดัชนีเหลานี้ 

(3) วิธีประเมินคาโดยการสัมภาษณโดยตรง (Contingent valuation method) 

วิธีประเมินคาโดยการสัมภาษณโดยตรงเปนการศึกษาโดยใชแบบสํารวจ โดยเปนการสอบถามถึงความ

เต็มใจท่ีจะจาย (Willingness to pay) ของผูท่ีไดรับประโยชนรวมสําหรับสินคาหรือบริการสาธารณะ สิ่งสําคัญท่ี

ตองคํานึงถึงเม่ือใชวิธีการศึกษานี้คือ ตองระวังไมใหคําตอบของผูตอบแบบสอบถามมีอิทธิพลตอราคาของ

สินคาและบริการนั้น ตัวอยางเชน เม่ือสินคาสาธารณะอยางหนึ่งมีประโยชนตอบริษัทหนึ่ง บริษัทนั้นอาจตอบ

แบบสอบถามโดยบอกถึงมูลคาของสินคาใดๆ ท่ีรัฐเปนผูจัดทํานั้นๆ นอยกวามูลคาท่ีบริษัทนั้นไดรับประโยชน

จริง เนื่องจากกลัววาราคาของการใชสินคานั้นจะสูงข้ึนในอนาคต ในทางกลับกัน ผูตอบแบบสอบถามอาจมี

แรงจูงใจใหประเมินมูลคาสินคานั้นสูงกวาความเปนจริงได 

(4) วิธีสรางสมมติฐานและอางเหตุผลแบบนิรนัย (Hypothetic-deductive method) 

วิธีนี้เปนการใชเหตุผลเม่ือไมสามารถวัดผลเชิงประจักษได  ดังนั้น วิธีการศึกษานี้จึงมีประโยชนเม่ือไม

สามารถหาดัชนีทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสามารถเปนตัวแทนผลกระทบของบริการโครงสรางพ้ืนฐานเชิง

คุณภาพได เชน การปรับปรุงมาตรวิทยาทําใหความถูกตองของเครื่องมือท่ีใชวัดปริมาณของซัลเฟอรในน้ํามัน 

(รอยละ X) ผลกระทบสมมติฐานอันหนึ่ง ไดแก ความนาจะเปนของกรณีท่ีบริษัทจะไมสามารถทําตาม

ขอกําหนดเรื่องปริมาณซัลเฟอรท่ีอนุญาตใหมีในน้ํามันปริมาณหนึ่งจะลดลงเทาใด  

ผลกระทบของวิธีนี้ไมไดมีการพิสูจนเชิงประจักษจึงแยกผลของการวัดท่ีดีข้ึนจากผลกระทบของตัว

แปรอ่ืนๆ ไดยาก การขาดการพิสูจนเชิงประจักษอาจทําใหมีการประเมินผลกระทบท่ีสูงกวาความเปนจริง ซ่ึง

สงผลตอความนาเชื่อถือของงานวิจัย 

วิธีการศึกษาเชิงทดลองและประหนึ่งทดลองจะเหมาะสมเม่ือมีผูใหการรับรองดัชนีท่ีจะใช เชน ถา

ผลกระทบสมมติฐานคือการลดปญหาสุขภาพหลังจากมีการกํากับควบคุมทางเทคนิคบางประการ ผูมีประโยชน

รวมจะตองบอกจํานวนวันตอเดือนท่ีพวกเขาตองลางานเนื่องจากปญหาสุขภาพ 
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ในทางกลับกัน เม่ือผลกระทบจากโครงสรางพ้ินฐานเชิงคุณภาพสามารถแยกจากผลกระทบจากปจจัย

อ่ืนๆ ไดยาก เชน เม่ือการสรางวัสดุอางอิงรับรอง (Certified reference material) หรือมาตรฐานใดๆ ทําให

ตนทุนการผลิตลดลง เนื่องจากมีตัวแปรหลายตัวท่ีสงผลตอตนทุนการผลิต จึงสรุปไดจากวาตนทุนการผลิตท่ี

ลดลงเปนผลจากการสรางวัสดุอางอิงรับรองมากนอยเพียงใด  วิธีสรางสมมติฐานและอางเหตุผลแบบนิรนัยจึง

เปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ในการใชวิธีการขางตนเพ่ือตอบคําถามวา สิ่งตางๆ จะเปลี่ยนไปอยางไรเม่ือไมมีบริการโครงสราง

พ้ืนฐานเชิงคุณภาพ จะตองมีการวางสมมติฐานดวยการคาดคะเนตรงกันขามกับความจริง (Counterfactual) 

ซ่ึงมีความสําคัญมากตอการออกแบบวิธีการศึกษาผลกระทบ ถาออกแบบสถานการณท่ีตรงขามกับความจริงได

ไมดีพอ  จะทําใหความนาเชื่อถือของการศึกษาลดลงได สําหรับบริการโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพในชุมชน

เล็กๆ นอกเมือง การคาดคะเนสถานการณตรงกันขามท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การศึกษาชุมชนเดียวกันนี้ ในชวง

เวลาเดียวกัน โดยท่ีชุมชนดังกลาวไมไดรับการแทรกแซงหรือการปรับปรุงบริการโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ

ท่ีกลาวถึง อยางไรก็ตาม การมีสถานการณ 2 สถานการณตรงขามกันดังกลาวในเวลาเดียวกันเปนไปไมได 

ดังนั้น จึงมีเพียงสถานการณตรงกันขามท่ีใกลเคียงเทานั้น 

วิธีการคาดคะเนสถานการณตรงกันขามมี 2 วิธี ไดแก 

(1) การเปรียบเทียบสังคมท่ีใกลเคียงกันแตไมไดมีการแทรกแซง/การปรับปรุง วิธีนี้เรียกไดวาวิธีกลุม

ควบคุม (Control group approach) ซ่ึงใชในวิธีการศึกษาเชิงทดลองและเชิงประหนึ่งทดลองดัง

แสดงไวในรูปท่ี 3.1 

รูปท่ี 3.1: วิธีกลุมควบคุม 

ที่มา: รวบรวมจาก Gonçalves และ Peuckert (2011) โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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(2) การเปรียบเทียบกับสถานการณท่ีสังคมนั้นจะไดรับผลกระทบจากบริการโครงสรางพ้ืนฐานเชิง

บริการนั้น ถาไมมีการแทรกแซง/ปรับปรุง วิธีการนี้ คือ วิธีท่ีไมใชการทดลอง (Non-experimental 

approach) ซ่ึงใชในวิธีประเมินคาโดยการสัมภาษณโดยตรงและวิธีสรางสมมติฐานและอาง

เหตุผลแบบนิรนัย 

วิธีการศึกษาท้ัง 4 แบบขางตนสามารถนํามาสรุปและเปรียบเทียบไดตามตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2:  การเปรียบเทียบวิธีการศึกษาตางๆ 

การออกแบบการ
ประเมินผลกระทบ 

วิธีการคาดคะเนตรงกันขามกับ
ความจริง  

(Counterfactual approach) 

รูปแบบผลกระทบท่ี
เหมาะสมกับการ

ประเมินวิธีนี้มากท่ีสุด 

ตัวอยางของผลกระทบท่ี
เปนไปไดท่ีประเมินได

ดวยวิธีนี้ 
กรณีศึกษา 

การศึกษาเชิงทดลอง 
(Experimental) 

วิธีกลุมควบคุม (เลือกและตอบ
แบบสํารวจกอนมีการปรับปรุง/
แทรกแซง) 

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

กําไรท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัท
สงออก 

INDECOPI1

ประเทศเปรู 

การศึกษาเชิงประหน่ึง
ทดลอง (Quasi 
experimental) 

วิธีกลุมควบคุม (เลือกและตอบ
แบบสํารวจหลังมีการปรับปรุง/
แทรกแซง) 

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

เงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนของ
พนักงาน 

GRADE2 
ประเทศเปรู 

การประเมินคาโดย
การสัมภาษณโดยตรง 
(Contingent 
valuation) 

วิธีท่ีไมใชการทดลอง ผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและ
ผลกระทบของสินคาท่ี
ไมมีราคาตลาด 

อรรถประโยชน (Utility) 
ท่ีไดจากคุณภาพอากาศท่ี
ดีข้ึน 

INMETRO3

ประเทศ
บราซิล 

การสรางสมมติฐาน
และอางเหตุผลแบบ
นิรนัย 
(Hypothetico-
deductive) 

วิธีท่ีไมใชการทดลอง ผลกระทบของ
ประสิทธิภาพการผลิต 
และการศึกษาเชิง
เศรษฐกิจมหภาค  

บทลงโทษท่ีลดลงของการ
ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับดานเทคนิค
เน่ืองจากมีการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดท่ีดีข้ึน  และ 
การเพ่ิมข้ึนของรายได
ประชาชาติจากการมี
มาตรฐาน 

CENAMEP4

ประเทศ
ปานามา 
และ INTI5

ประเทศ
อารเจนตินา 
ตามลาํดับ 

ที่มา: รวบรวมจาก Gonçalves และ Peuckert (2011) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

เม่ือไดกําหนดสถานการณคาดคะเนตรงกันขามกับความจริงแลว ข้ันตอนถัดไปคือการเก็บขอมูล จาก

แหลงตอไปนี้ เชน รายงานท่ีมีอยู  แบบสํารวจท่ีสรางข้ึน  การทดสอบในหองปฏิบัติการ (เม่ือตองการขอมูล

เก่ียวกับความถูกตองของอุปกรณการวัดท่ีเพ่ิมข้ึน) 

1
กรณีศึกษาโดยหนวยงาน INDECOPI ประเทศเปรู เกี่ยวกับผลกระทบของการติดต้ังมิเตอรน้ําในครัวเรือนในเมืองลิมา 

2กรณีศึกษาโดย GRADE ประเทศเปรู เกี่ยวกับผลกระทบของการนําการรับรอง (Certification) ของสุรา Pisco มาใชตออุตสาหกรรมสุรา Pisco 
3กรณีศึกษาโดย INMETRO ประเทศบราซิล เกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาวัตถุอางอิงที่ไดรับการรับรองสําหรับไบโอเอธานอลตอผูผลิตและ

หองปฏิบัติการสอบเทียบ 
4กรณีศึกษาโดย CENAMEP ประเทศปานามา เกี่ยวกับผลกระทบจากการสอบเทียบขนาดใหญ 
5กรณีศึกษาโดย INTI ประเทศอารเจนตินา เกี่ยวกับผลกระทบของมาตรวิทยาเชิงพาณิชย (Legal metrology) 
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โดยสรุปแลว ข้ันตอนการทดสอบผลกระทบสามารถสรุปกระบวนการไดดังนี้ 

การจับคูผลกระทบกับดัชนี  

ดัชนีท่ีใชวัดนั้นตองตรงกับผลกระทบท่ีเปนไปไดตามท่ีกําหนดในข้ันตอนแรก เชน กรณีโรคทองรวงท่ีมี

ความแพรระบาดนอยลง ดัชนีท่ีใชคือจํานวนของผูปวยเด็กท่ีมาโรงพยาบาลดวยโรคทองรวงตอเดือน 

การเก็บขอมูล 

ก. การใชขอมูลท่ีมีอยูท่ีสามารถใชเปนดัชนีสําหรับผลกระทบได เชน อัตราการจางงาน จํานวนคนท่ี

เปนโรคทองรวง การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติ 

ข. การออกแบบแบบสอบถามสําหรับขอมูลท่ีไมไดมีอยูเดิมโดยกําหนดจํานวนและความหลากหลาย

ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีจะทําการสํารวจ  

การวัดผลกระทบ 

ก. วิธีกลุมควบคุม เริ่มตนดวยการสรางกลุมท่ีทําการศึกษา 2 กลุม ไดแก 

- กลุมทดลอง ท่ีไดรับการแทรกแซง/ปรับปรุง 

- กลุมควบคุม ท่ีไมไดรับการแทรกแซง/ปรับปรุง 

กลุมควบคุมจะตองมีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมเหมือนกับกลุมทดลองและจะตองไมไดรับ

ผลกระทบจากการแทรกแซง/ควบคุม สําหรับการวัดผลกระทบ ผูวิจัยตองเปรียบเทียบดัชนีท่ีไดเลือกไว

ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยตองมีการเปรียบเทียบระหวาง 2 ชวงเวลา ไดแก กอนและหลังการ

แทรกแซง/ปรับปรุง 

ข. วิธีท่ีไมใชการทดลอง  

- วิธีประเมินคาโดยการสัมภาษณโดยตรง 

- วิธีสรางสมมติฐานและอางเหตุผลแบบนิรนัยเชน เปรียบเทียบวิวัฒนาการของดัชนีดวยการ

วิเคราะหอนุกรมเวลา (Time-series regression) โดยเปรียบเทียบดัชนีนั้นกอนและหลังจาก

มีการแทรกแซง/เปลี่ยนแปลง เชน การใชตัวแปรหุน (Dummy variable) เปนตน 

การควบคุมปจจัยอ่ืนๆ 

ปจจัยหรือเหตุการณอ่ืนๆ อาจสงผลใหตัวแปรท้ังสอง กลาวคือ การแทรกแซง และดัชนีท่ีใชใน

การศึกษานั้นมีความสัมพันธกัน  โดยไมมีความสัมพันธระหวางเหตุและผล (Correlation does not imply 

causality)  เชน เม่ือราคาในตลาดระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไปภายหลังมีการแทรกแซง รายไดจากการ

สงออกอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงโดยไมไดข้ึนกับการแทรกแซง ถาการแทรกแซงมีแนวโนมทําใหการสงออกเพ่ิมข้ึน 
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และการประมาณผลกระทบของการแทรกแซงนั้นไมไดมีตัวแปรสําหรับการลอยตัวของราคา ผลกระทบท่ี

ประเมินไดอาจสูงหรือต่ําเกินไปจากความเปนจริง 

ข้ันตอนท่ี 3 การประมวลผล 

ผลกระทบของการแทรกแซงถูกสงสัญญาณดวยดัชนีชี้วัด อยางไรก็ตาม ดัชนีเหลานั้นไมใชผลกระทบ

โดยตรง ดังนั้นจึงตองมีการประมวลผลการศึกษาจากข้ันตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือแปรผลความเปลี่ยนแปลงของ

ดัชนีเหลานั้น กระบวนการตางๆ ในข้ันตอนนี้สามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอจํากัดของการศึกษา 

ระบุขอจํากัดของการศึกษา ไดแก ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลตอผลของการศึกษาแตไมไดเก่ียวของกับ

การแทรกแซง ผลกระทบท่ีอาจประมาณเกินกวาความเปนจริง หรือกรณีท่ีกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี

ลักษณะท่ีแตกตางกัน 

การตรวจสอบสามเสา (Triangulation) 

เปรียบเทียบขอมูลท้ังหมดท่ีไดมา ไดแก ผลจากแบบสํารวจและผลการวิเคราะหดัชนี ในข้ันตอนท่ี 2 

พรอมท้ังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ การอภิปรายกลุม และการทบทวนวรรณกรรมในข้ันตอนท่ี 1 

การทําความเขาใจกับผลกระทบท่ีไมคาดคิด 

การเปรียบเทียบทฤษฎีท่ีกําหนดข้ึนตามความคาดหวังของผูวิจัย กับผลการศึกษาท่ีไดเม่ือมีการพิสูจน

ทฤษฎีนั้น และอภิปรายวาเหตุใดจึงแตกตางกัน การศึกษาในข้ันตอนนี้เปนโอกาสท่ีจะเรียนรูหนทางในการ

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ และหนทางสําหรับคําแนะนําเชิงนโยบาย 

บทสรุป 

สรุปผลกระทบท่ีเปนผลลัพธของการแทรกแซง/ปรับปรุง บทสรุปบางอยางอาจไมสามารถสรุปไดดวย

ขอมูลตัวเลข แตตองใชหลักฐานสนับสนุนอ่ืนๆ เปนผลจากการสัมภาษณหรือวิธีการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับผูท่ี

ไดรับประโยชนรวม  

อยางไรก็ตาม การศึกษานี้เสนอเพียงแตระเบียบวิธีการท่ีใชวัดผลกระทบของโครงสรางพ้ืนฐานเชิง

คุณภาพเพียงเทานั้น แตไมไดระบุผลของการศึกษาเชิงประจักษท่ีใชวิธีการดังกลาวในการวัดผลกระทบ  

3.2.2 การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบระดับมหภาคของระบบมาตรวิทยาใน

ตางประเทศ 

ในดานแนวทางการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับมหภาคจากการดําเนินงานของระบบมาตร

วิทยาคณะผูวิจัยไดทบทวนแนวทางการศึกษาของ Poposki และคณะ (2009) ซ่ึงเปนงานศึกษาเก่ียวกับการ

ประเมินผลของงบประมาณภาครัฐในคาใชจายดานมาตรวิทยาตอตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป

ท้ังนี้ งานศึกษาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็นถึงการพิจารณางบประมาณท่ีภาครัฐใชสําหรับการ
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ดําเนินงานดานมาตรวิทยา โดยคํานึงถึงการพิจารณาประเด็นดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง 

Poposki และคณะ (2009) ไดศึกษาเปรียบเทียบระหวางคาใชจายเพ่ือการดําเนินกิจกรรมดานมาตรวิทยาและ

ดัชนีทางเศรษฐกิจในการชี้วัดคุณภาพชีวิตเพ่ือตอบคําถามวิจัยอันประกอบไปดวย (1) ขอบขายของกิจกรรม

ดานมาตรวิทยาประเภทใดท่ีประเทศควรลงทุนเพ่ือใหเกิดมาตรฐานระดับชาติและงานวิจัยดานมาตรวิทยา 

(2) การลงทุนดังกลาวในประเทศท่ีมีความแตกตางทางเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปควรเปนอยางไร และ  

(3) แนวโนมของการลงทุนดังกลาวของสหภาพยุโรปในอนาคตจะเปนอยางไร 

ท้ังนี้ Poposki และคณะ (2009) ไดเปรียบเทียบคาใชจายดานการวัดและโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตร

วิทยากับดัชนีทางเศรษฐกิจท่ีแสดงคุณภาพชีวิต โดยดัชนี HDI (Human Development Index) เปนตัวแปร

สําหรับดัชนีทางเศรษฐกิจท่ีแสดงคุณภาพชีวิต  อีกท้ังขอมูลยอดขายเครื่องมือวัดและฐานขอมูลของ BIPM 

(The BIPM key comparison database) เปนตัวแปรท่ีแสดงถึงโครงสรางพ้ืนฐานดานการวัดและมาตรฐาน

ระดับชาติของแตละประเทศ  

ผลจากการศึกษาการประเมินผลงบประมาณภาครัฐในคาใชจายดานมาตรวิทยาตอตัวแปรเศรษฐกิจ

ของประเทศในสหภาพยุโรปไดแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดท่ีจะมีการลงทุนจากภาครัฐไปยังแตละสาขาการ

สอบเทียบ หากตลาดภายในสหภาพยุโรปยังคงเปนผูกําหนดขอบังคับดานการใหบริการดานมาตรวิทยาอยู 

งานศึกษาของ PA Consulting Group (1999) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

ของระบบการวัด (National measurement system: NMS) ของสหราชอาณาจักร และวิเคราะหระบบการ

วัดของประเทศในแตละสาขา เพ่ือพิจารณาสาขาท่ีควรมีการประเมินผลได-ผลเสีย ในกิจกรรมหลักของระบบ

การวัดของประเทศ  

คณะผูวิจัยไดทบทวนงานศึกษาของ PA Consulting Group (1999) ท่ีไดศึกษาผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจของระบบการวัดของสหราชอาณาจักร  ซ่ึงอาศัยการวิเคราะห 3 วิธีประกอบกัน อันไดแก การวัด

ทางตรง (Direct measurement)  การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case studies) และการประเมินผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ (Measuring the economic impact)  โดยผลจากการวิเคราะหของแตละวิธีจะนํามาวิเคราะห

รวมกันตามหลักการใหคาน้ําหนักของเหตุการณ (Weight of evidence) 

การวัดทางตรงเปนการแยกวิเคราะหประโยชนทางเศรษฐกิจของแตละกิจกรรมในระบบการวัดของ

ประเทศ  ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดเห็นความแตกตางระหวางกิจกรรมตางๆ ไดชัดเจน  การวิเคราะหทางตรงนั้นเปน

การวิเคราะหแบบจําลองการประเมินผลกระทบเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการมีกิจกรรมนั้นๆ (Pre-

existing Mapping Measurement Impact: MMI)  รวมกับการวิเคราะหอ่ืนๆ ดวยเครื่องมือวิเคราะห

หลักทรัพยในการลงทุน (Portfolio tools) ท่ีนํามาประยุกตใช  ท้ังนี้ เครื่องมือการวิเคราะหหลักทรัพย

ดังกลาวจะนําเสนอมุมมองในระดับสูงของกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบของกลุมคูอันดับท่ีแสดงประเภทของ

กิจกรรม ประโยชนทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และตนทุน  ซ่ึงขอมูลทางดานประโยชนทางเศรษฐกิจนั้นไดมา

จากการวิเคราะหขอมูลจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของสหราชอาณาจักรดวยแบบจําลอง MMI  

[3-10]| การศึกษาผลกระทบของระบบมาตรวิทยาในระดับมหภาคและการคา 
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สวนขอมูลอ่ืนๆ ไดมาจากรายงานประกอบคําอธิบายงบการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาดาน

กิจกรรมการวัดของประเทศในป ค.ศ. 1999  ท้ังนี้ ผลของการศึกษา พบวา ระบบการวัดของประเทศมีการ

จัดสรรงบประมาณในการลงทุนเพ่ือการทําวิจัยเปนสวนใหญ โดยคิดเปนรอยละ 25 ของท้ังหมด  รองลงมา 

ไดแก การพัฒนามาตรฐานการวัดใหมรวมถึงปรับปรุงมาตรฐานการวัดเดิมใหสอดคลอง และการสนับสนุน

โครงสรางพ้ืนฐานดานการวัดพรอมท้ังรักษามาตรฐานการวัดของชาติใหกับผูใชงานในระดับตางๆ ซ่ึงคิดเปน

รอยละ 21 และ 18 ตามลําดับ  นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะหดวย Portfolio tools พบวา งบการลงทุน

ภายในระบบการวัดของประเทศนั้นอยูในเกณฑดี แตผูกําหนดนโยบายควรมีการศึกษาในเชิงลึกเพ่ิมเติมในบาง

สาขาเพ่ือใหไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีมากข้ึน เชน  สาขาไฟฟา เวลา ออพติคอล และความยาว  

นอกจากนี้ PA Consulting Group (1999) ไดเสนอแนะใหงบการลงทุนควรมีการพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในอนาคตประกอบดวย เชน มาตรวิทยาควอนตัม และมาตรวิทยาไบโอเทคโนโลยี  ยิ่ง

ไปกวานั้น ผูวิจัยไมสนับสนุนใหลดงบประมาณท่ีมีตอระบบการวัดของประเทศ เพราะการเพ่ิมงบประมาณชวย

เพ่ิมโอกาสในการสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคต 

การวิเคราะหกรณีศึกษา หรือการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรเชิงวิศวกรรม เปนวิธีการศึกษาเชิง

ประจักษ ซ่ึงไดนําเสนอผานกรณีศึกษาจํานวน 8 กรณี โดยเนนในเรื่องของวิธีในการสรางผลกระทบตอ

เศรษฐกิจจากเทคโนโลยีในการวัดและโครงการท่ีแตกตางกัน  ผลของการศึกษา พบวา ระบบการวัดของ

ประเทศสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ 4 ประการ ไดแก การรักษาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวัด การ

สนับสนุนการสรางนวัตกรรม การทําใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและปลอดภัย และการสะทอนหนาตาและ

ชื่อเสียงของประเทศ  ยิ่งไปกวานั้น เนื่องดวยประโยชนท่ีไดจากระบบการวัดของประเทศจะไดรับการสั่งสม

จากการลงทุนต้ังแตอดีต ดังนั้น ผูกําหนดนโยบายจะตองมีวิธีในการหาประโยชนจากการลงทุนในอดีตและ

รักษาผลประโยชนในอนาคตใหไดดีท่ีสุด  นอกจากนี้ PA Consulting Group (1999) ไดขอสรุปจากการศึกษา

ถึงสาเหตุท่ีตองมีการลงทุนในดานระบบการวัดของประเทศจากภาครัฐ เนื่องจากผลประโยชนท่ีเกิดตอระบบ

เศรษฐกิจคอนขางสูง เชน ผลประโยชนสําคัญท่ีไดจากการแขงขันระหวางประเทศ กระบวนการเชิงนวัตกรรม

ทางการคาและการสรางมูลคาจํานวน 6.3 พันลานปอนด ใหกับอุตสาหกรรมการวัดและธุรกิจขนาดกลางและเล็ก  

ยิ่งไปกวานั้น ระบบการวัดของประเทศไดกอใหเกิดประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากเชิงเศรษฐกิจคือ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตในเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม การคา และการคุมครองผูบริโภค 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนการนําเสนอผลสรุปของการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ท่ี

รวมการวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิต การคา และการคํานวณผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: 

TFP) ดวยวิธีเศรษฐมิติ  การวิเคราะหในสวนนี้ประกอบไปดวยการวิเคราะหผลกระทบของระบบมาตรวิทยาตอ

ระบบเศรษฐกิจในภาพรวม การวิเคราะหผลกระทบของระบบมาตรวิทยาตออุปสงคข้ันสุดทาย และการ

วิเคราะหผลกระทบของระบบมาตรวิทยาตอความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ   
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ท้ังนี้ การวิเคราะหผลกระทบของระบบมาตรวิทยาตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเปนการวิเคราะห

ทางเศรษฐมิติ โดยเนนความสําคัญท่ีการสะสมทุนทางดานวิทยาการและความรู (Knowledge stock) ซ่ึงการ

สะสมทุนดังกลาวของผูผลิตภายในประเทศมาจาก 3 แหลงสําคัญ ไดแก วิทยาการและความรูภายในประเทศ 

วิทยาการและความรูจากตางประเทศท่ีไดจากการคา วิทยาการและความรูจากตางประเทศท่ีไดจากวิธีการ

อ่ืนๆ รวมเปนการสะสมทุนทางดานวิทยาการและความรูท้ังหมดของประเทศ (Total knowledge stock)  

ท้ังนี้ มาตรวิทยาจัดเปนสวนหนึ่งของการสะสมทุนดังกลาวท้ังหมด และงานศึกษาตองการวิเคราะหปจจัยท่ีทํา

ใหสัดสวนของมาตรวิทยาในการสะสมทุนทางความรูท่ีมีตอผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic 

Product: GDP) ของประเทศ  ดังนั้น วิธีในการศึกษาจึงประกอบไปดวยการจัดสรรสัดสวนของการขยายตัว

ของ GDP ไปสูการขยายตัวของ TFP  การจัดสรรสัดสวนของการขยายตัวของ TFP ไปยังการขยายตัวของ

วิทยาการและความรู  และการจัดสรรสัดสวนของการขยายตัวของวิทยาการและความรูไปสูปจจัยการผลิตเชิง

มาตรวิทยา (Metrology inputs)  ท้ังนี้ ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหคือขอมูลการใชจายในดาน R&D ของภาค

ธุรกิจของ OECD ท่ีเปรียบเทียบไดในระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนขอมูลในป ค.ศ. 1999  โดยภาคธุรกิจดังกลาว

ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่ีใหบริการตั้งแตป ค.ศ. 1973 จํานวน 22 แหง  ยิ่งไปกวานั้น งาน

ศึกษาของ PA Consulting Group (1999) ไดทบทวนงานศึกษาในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมา

จากปจจัยภายใน (Endogenous growth) และปจจัยการผลิตดานเทคโนโลยี โดยพบวา รอยละ 20-25 ของ

การขยายตัวของ GDP มาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการขยายตัวของ TFP  และวิทยาการและ

ความรูของผูผลิตภายในประเทศมาจากแหลงตางประเทศและในประเทศ ประมาณรอยละ 40 และ 60 

ตามลําดับ  ยิ่งไปกวานั้น PA Consulting Group (1999) ไดสํารวจการจดสิทธิบัตรของประเทศและพบวา

รอยละ 10 ของท้ังหมดมีกิจกรรมมาตรวิทยาเขามาเก่ียวของ 

สําหรับการวิเคราะหผลกระทบของระบบมาตรวิทยาตออุปสงคข้ันสุดทาย PA Consulting Group 

(1999) ไดประมาณการประโยชนจากการสะสมทุนทางดานวิทยาการ และความรูท่ีมีตออุปสงคข้ันสุดทาย 

ไดแก การบริโภคของภาคเอกชน การบริโภคของภาครัฐ การลงทุนและการสงออกในภาพรวม ดวยการ

วิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-output analysis)  ซ่ึงทําใหสามารถประเมินผลกระทบทางตรง

จากกิจกรรมในแตละอุตสาหกรรมไดดีเทากับการประเมินผลกระทบทางออมจากประโยชนของปจจัยการผลิต

ข้ันกลางท่ีมีตออุตสาหกรรม   

สวนการวิเคราะหผลกระทบของระบบมาตรวิทยาตอความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  PA 

Consulting Group (1999) ไดวิเคราะหโดยการใชวิธีปจจัยการผลิต-ผลผลิต ซ่ึงสามารถคํานวณมูลคาของ

วิทยาการและความรูในมูลคาการสงออกของสหราชอาณาจักรจํานวน 1 พันลานปอนดได และสามารถ

เปรียบเทียบกับการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับมูลคาการนําเขาของสหราชอาณาจักรจํานวน 1 พันลาน

ปอนดเทากัน  หากกําหนดใหวิทยาการและความรูเปนการผลิตท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ  ดังนั้น ตัวเลขการ

สงออกท่ีสูงกวานําเขาสามารถบงชี้ไดวาสหราชอาณาจักรผลิตความรูและวิทยาการไดเขมขนมากกวาคูคา 

[3-12]| การศึกษาผลกระทบของระบบมาตรวิทยาในระดับมหภาคและการคา 
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งานศึกษาไดระบุวาการวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิตเปนสวนหนึ่งท่ีมีประโยชนตอการวิเคราะห

ผลิตภาพรวมของเศรษฐกิจท้ังหมด (TFP analysis) เนื่องจากการวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิตใหผล

การวิเคราะหท่ีคอนขางเท่ียงตรงในเรื่องของการสะสมทุนทางดานวิทยาการและความรู และผลกระทบของ

มาตรวิทยาตอระบบเศรษฐกิจ  ยิ่งไปกวานั้น การวิเคราะหดวยวิธีนี้ยังสามารถแยกความแตกตางระหวาง

ผลกระทบทางตรงและทางออมของการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค  อยางไรก็ตาม การวิเคราะหดวยวิธีนี้ของ PA 

Consulting Group (1999) มีขอจํากัดทางดานขอมูลท่ีนํามาใช  กลาวคือขอมูลพ้ืนฐานท่ีนํามาใชมีเฉพาะป 

2533 เทานั้น ซ่ึงขาดความทันสมัย (OECD, 1997)  แตดวยลักษณะของขอมูลท่ีใชนั้นครอบคลุมอุตสาหกรรม 

34 สาขาของระบบเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักร ทําใหรูปแบบท่ีสําคัญของความสัมพันธระหวางสาขา

อุตสาหกรรมไมเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนฐาน  นอกจากนี้ ขอมูลท่ีใชนั้นอธิบายความสัมพันธระหวางสาขาในรูป

ของคาเฉลี่ย ซ่ึงตองคํานึงในการกลาวถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของขอมูล เชน การคาดการณ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค เปนตน 

ท้ังนี้ ในการวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิตในงานศึกษาเปนการพยายามตอบคําถามวิจัยหลัก 2 

ขอ ไดแก (1) สัดสวนของมาตรวิทยาในการผลิตสินคาข้ันสุดทายของแตละภาคการผลิตมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญหรือไม  และ (2) ปจจัยดานการสะสมทุนทางดานวิทยาการและความรูนั้นมีนัยสําคัญในการ

อธิบายความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรหรือไม 

จากการท่ีการตัดสินใจในการลงทุนและการบริโภคนั้นมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และตองอาศัย

การสะสมทุนทางดานวิทยาการและความรูในการตัดสินใจ  ดังนั้น การวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิตจึงมี

ประโยชนคอนขางมากเนื่องจากสามารถศึกษาผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบ และ

ผลกระทบโดยออมตออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของในหวงโซการผลิต (Supply chain) เชน หากความตองการใน

อาหารสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน แสดงวาอุตสาหกรรมอาหารจะไดรับผลกระทบโดยตรงเปนอันดับแรก และเกิดผลกระทบ

ตอเนื่องเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ ท่ีเปนผูจําหนายสินคา (Suppliers) ใหกับอุตสาหกรรมอาหาร เชน 

อุตสาหกรรมการเกษตร เปนตน  ดังนั้น การเกิดผลกระทบทางออมของการเปลี่ยนแปลงอุปสงคดังท่ีกลาวแลวนั้น

มีความสําคัญ เนื่องจากคาใชจายของธุรกิจดาน R&D มีจํานวนคอนขางสูงในภาคการผลิตของเศรษฐกิจในสหราช

อาณาจักร ท้ังนี้ เนื่องดวยการผลิตเปนปจจัยนําเขาท่ีสําคัญของภาคการผลิตอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นใน

ความเปนจริง การสะสมทุนทางดานวิทยาการและความรูจึงมีการนาํมาใชอยางกวางขวาง 

ผลกระทบท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคข้ันสุดทายสามารถคํานวณไดดวยอินเวอรส 

เมตริกซ (Leontief inverse matrix)  โดยการศึกษานี้ไดใชชุดขอมูลของ OECD สําหรับตัวแปรการสะสมทุน

ทางดานวิทยาการและความรูซ่ึงมีความสอดคลองกับคาประมาณการของตัวแปรดังกลาว (OECD, 1997) 

การใชคาประมาณการสัดสวนของกิจกรรมมาตรวิทยาในการสะสมทุนทางดานวิทยาการและความรู

ทําใหสามารถคํานวณหาความแตกตางของสัดสวนท่ีอุปสงคข้ันสุดทายตองอาศัยกิจกรรมมาตรวิทยาได โดยผล

จากการพิจารณาผลกระทบท้ังหมดจากอุปสงคข้ันสุดทาย พบวา ภาคการสงออกและการลงทุนนั้นข้ึนอยูกับ

รายงานฉบับสมบูรณ | [3-13] 
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กิจกรรมมาตรวิทยาของระบบเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับการสะสมทุนทางดานวิทยาการและความรูมากกวา

คาใชจายดานการบริโภคท้ังภาครัฐและครัวเรือน  

ในการตอบคําถามท่ีสองของการศึกษา PA Consulting Group (1999) ไดเปรียบเทียบผลประโยชน

ของการสะสมทุนทางวิทยาการและความรูท่ีมีตอการผลิตเพ่ือการสงออกซ่ึงการสงออกดังกลาวนั้นตองมีการ

ผลิตสินคาและบริการเพ่ือทดแทนการนําเขา  ท้ังนี้ ผลของการศึกษา พบวา สหราชอาณาจักรมีความไดเปรียบ

เชิงเปรียบเทียบในการผลิตท่ีเนนการใชวิทยาการและความรูเปนปจจัยในการผลิต และการผลิตสินคาและ

บริการท่ีเนนการเก่ียวของกับมาตรวิทยา 

ผลจากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะหดวย TFP analysis แสดงไดวามาตรวิทยา

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจตอปประมาณรอยละ 0.8 ของ GDP คิดเปนมูลคา 5 พันลานปอนดตอป  ซ่ึงผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนนี้สามารถกลาวไดวามาจากการทําหนาท่ีสนับสนุนของโครงสรางพ้ืนฐานดานการวัดผานหวงโซของการ

สอบเทียบอยางไรก็ตาม สัดสวนท่ีแมนยําของระบบการวัดของประเทศท่ีมีตอมาตรวิทยาท้ังหมดไมสามารถบอก

จํานวนได หากผลกระทบจํานวนมากมาจากผลกระทบภายนอก  การศึกษาในสวนนี้จึงเนนผลท่ีสามารถคํานวณ

ไดของ TFP และพิจารณาใหสามารถเปนสวนสนับสนุนดวยระบบการวัดของชาติไดในบางวิธี    

ยิ่งไปกวานั้น ผลการศึกษาพบวามาตรวิทยาเปนสวนประกอบท่ีสําคัญตอการตัดสินใจในการลงทุน

และการสงออก โดยการบริโภคมีสวนประกอบของมาตรวิทยาท่ีนอยกวา เนื่องจากผูวิจัยไมไดวิเคราะห

ผลกระทบทางตรงของการลงทุนในอุตสาหกรรมกอสราง ซ่ึงมีสัดสวนของมาตรวิทยาเพียงเล็กนอย  ท้ังนี้ โดย

สาขาของอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบจากระบบการวัดมากท่ีสุดคือสาขาท่ีมีการลงทุนทางดาน R&D เพ่ือให

ประสบความสําเร็จในตลาดการสงออก  นอกจากนี้ การตัดสินใจในการลงทุนในระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการใช

มาตรวิทยาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของการวัด เนื่องจากสงผลตอระดับและคุณภาพ

ของการลงทุนของสหราชอาณาจักร 

3.3 การทบทวนงานศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยในอดีต 

คณะผูวิจัยไดทบทวนการศึกษาในอดีตท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลกระทบของระบบมาตรวิทยาของ

ประเทศไทย ซ่ึงสามารถแบงประเภทในการทบทวนไดเปน 2 กลุม คือ การศึกษาเก่ียวกับการประเมินผลของ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ และการศึกษาผลของระบบมาตรวิทยาในระดับการคาและอุตสาหกรรม 

3.3.1 การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจงานสนับสนุนการใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติในป 2553  เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของลูกคาท่ีมารับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ มาวิเคราะหผลเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพในอนาคต  โดยการศึกษาในครั้งนี้เปน

การวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนลูกคาท่ีเขามารับบริการ

การสอบเทียบเครื่องมือวัดของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ในชวงวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
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เปนจํานวนท้ังสิ้น 382 ราย โดยมีการตอบรับจากลูกคาท้ังหมด 208 ราย หรือคิดเปนรอยละ 54.45 ของ

แบบสอบถามท้ังหมดและมีระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 

ผลจากการสํารวจสามารถสรุปไดวาลูกคามีความพึงพอใจตองานสนับสนุนการใหบริการสอบเทียบ

เครื่องมือวัดเปนจํานวนสูงถึงรอยละ 95.55 โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจเทากับ 3.73 ซ่ึงถือเปนระดับท่ีมี

ความพึงพอใจมาก และสามารถจัดอันดับความพึงพอใจได 4 ลําดับไดแก ความสมบูรณถูกตองของเครื่องมือ

หลังจากไดรับการสอบเทียบ ความพึงพอใจเก่ียวกับความสมบูรณถูกตองของใบเสนอราคา ความพอใจความ

สมบูรณถูกตองของใบแสดงความจํานงขอใชบริการสอบเทียบ และความพึงพอใจเก่ียวกับการติดตามงานระหวาง

ท่ีเครื่องมืออยูระหวางการสอบเทียบ ตามลําดับนอกจากนี้ ลูกคาของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสวนใหญยังมี

ความตองการสงเครื่องมือมาสอบเทียบกับสถาบันมาตรแหงชาติอีกในอนาคต โดยคิดเปนรอยละ 94.23 เนื่องจาก

มีความเห็นวาเครื่องมือวัดและหองปฏิบัติการมีมาตรฐาน มีความนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง  

อยางไรก็ตาม ลูกคาประมาณรอยละ 2.88 ไมมีความตองการสงเครื่องมือวัดมาสอบเทียบเนื่องจากระยะเวลาใน

การสอบเทียบและการจองคิวคอนขางนานยิ่งไปกวานั้น ลูกคามีความตองการใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติขยาย

ขีดความสามารถในการใหบริการสอบเทียบในสาขาไฟฟา สาขาอุณหภูมิและสาขาแรง 

ในสวนของการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการสอบเทียบเครื่องมือวัด พบวาการสรางมูลคา 

ทางเศรษฐกิจของการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีมูลคารวมเทากับ 11.33 ลานบาทตอป โดยมูลคาการสงสอบเทียบ

กับหองปฏิบัติการระดับทุติยภูมิมีจํานวนสูงท่ีสุด ซ่ึงคิดเปนรอยละ 38.51 รองลงมาไดแก การสงสอบเทียบกับ

ตางประเทศและสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 34.13 และ 27.37 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม หาก

พิจารณาคาใชจายในการสงสอบเทียบเครื่องมือวัดเฉลี่ยตอครั้ง พบวา คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการสงสอบเทียบ

กับตางประเทศมีมูลคาสูงท่ีสุด คิดเปน 23,446.73 บาทตอครั้ง รองลงมาไดแก การสงสอบเทียบกับสถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติและหองปฏิบัติการระดับทุติยภูมิในประเทศ ซ่ึงคิดเปนมูลคา 4,743.20 บาทและ 3,226.01 บาท

ตอครั้ง ตามลําดับ 

นอกจากนี้ การศึกษาพบวาการสอบเทียบในประเทศสรางมูลคาทางเศรษฐกิจภายในประเทศเทากับ 

7.46 ลานบาทตอป หรือรอยละ 65.88 ของมูลคาการสอบเทียบท้ังหมดอีกท้ังคาใชจายเฉลี่ยของการสอบ

เทียบกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาตินั้นถูกกวาการสอบเทียบในตางประเทศประมาณ 4.94 เทา และคาใชจาย

เฉลี่ยในการสอบเทียบกับหองปฏิบัติการระดับทุติยภูมิในประเทศนั้นถูกกวาการสงไปตางประเทศประมาณ 

7.27 เทา หรือถูกกวาการสงสอบเทียบกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติประมาณ 1.47 เทา 

ยิ่งไปกวานั้น งานศึกษาในครั้งนี้ยังไดสรางขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ อันไดแก (1) การลดระยะเวลาในการสอบเทียบ (2) การจัดการดานบริการท่ีควรแจงความคืบหนา 

ติดตามงาน เพ่ิมบริการรับ-สงเครื่องมือ และเพ่ิมชองทางในการจองการรับบริการ (3) การเพ่ิมจํานวนพนักงาน

ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และจิตบริการของพนักงาน และ (4) การปรับลดคาบริการสอบเทียบ และควรมี

การเก็บคาบริการสอบเทียบหลังจากสงงานแลว 
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3.3.2 การศึกษาผลของระบบมาตรวิทยาในระดับการคาและอุตสาหกรรม 

ในสวนของการศึกษาผลกระทบของระบบมาตรวิทยาท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจในระดับการคาและอุตสาหกรรม  

การศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2544) ไดศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรวิทยาของ

ไทย โดยท่ีจุดประสงคของงานวิจัยคือการสรางองคความรูท่ีจําเปนตอการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจลงทุนของ

ภาครัฐในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาในระดับชาติ การตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาหองปฏิบัติการสอบเทียบใน

ภาคเอกชน และสรางความตื่นตัวตอการพัฒนาระบบมาตรวิทยาท่ีไดมาตรฐานในระดับโรงงาน 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยไดวิเคราะหกรณีศึกษา 10 กรณี ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมจํานวน 5 

สาขาดังตอไปนี้ 

1) ภาคการเกษตร 

2) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

3) อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนประกอบรถยนต 

4) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

5) อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

ในการจัดทํากรณีศึกษา คณะผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหาร พนักงานฝายคุณภาพและพนักงานท่ี

เก่ียวของกับระบบมาตรวิทยาในโรงงานตางๆ เพ่ือเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิต การใชมาตรวิทยา

ในการผลิต ปญหาในดานมาตรวิทยาท่ีพบ ตลอดจนตนทุนและประโยชนจากการพัฒนาระบบมาตรวิทยาใน

โรงงาน ซ่ึงกรณีศึกษาพบวาผลกระทบทางเศรษฐกิจของปญหาระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย ไดแก 

1) การสิ้นเปลืองวัตถุและพลังงาน 

- การสูญเสียจากการเผื่อ เนื่องจากไมม่ันใจในระบบมาตรวิทยาของตน 

- การวัดท่ีคลาดเคลื่อน ทําใหสูญเสียวัตถุดิบโดยไมจําเปน 

- การวัดอุณหภูมิท่ีผิดพลาด ทําใหสูญเสียพลังงานโดยไมจําเปน 

2) การผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน 

- เปนอุปสรรคไมใหโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคาท่ีมีความละเอียดสูง 

- เปนอุปสรรคตอการวิจัยและพัฒนา  

3) การหยุดชะงักในกระบวนการผลิต 

- การวัดท่ีคลาดเคลื่อนทําใหตองตรวจสอบซํ้า 
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4) การลงทุนซํ้าซอนในดานเครื่องมือวัด 

- ตองซ้ือเครื่องมือวัดมากเกินความจําเปน เพ่ือใหสามารถดําเนินการผลิตไดขณะสงเครื่องมือ

ไปวัดสอบเทียบกับหองปฏิบัติการ 

- ซ้ือเครื่องมือวัดสวนประกอบหลายชนิด เพราะไมแนใจวาเครื่องมือวัดไดถูกตองหรือไม 

นอกจากการทํากรณีศึกษา ยังมีการศึกษาตนทุนและประโยชนในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาโดยรวม

เพ่ือลดการสงเครื่องมือวัดไปสอบเทียบยังตางประเทศในสาขาท่ีไมสามารถสอบเทียบในประเทศไทยได 

การศึกษาในรายงานนี้ประมาณความสูญเสียดังกลาวในระดับอุตสาหกรรม โดยเลือกศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรม

ท่ีมีการสงเครื่องมือออกไปสอบเทียบยังตางประเทศ 2 สาขา คือ อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  โดยมีเหตุผลท่ีเลือกอุตสาหกรรม 2 สาขาดังกลาวคือ  การเปน

อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาการสงออกสูงมากและมีการสงเครื่องมือวัดไปสอบเทียบยังตางประเทศมากท่ีสุด อีกท้ัง

ยังเปนอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนตัวอยางท่ีสมบูรณเพียงพอสําหรับการประมาณการ 

3.4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย 

การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาของไทยในสวนนี้เปนการประเมินผลใน

ระดับมหภาคและระดับการคา โดยการประเมินผลในระดับมหภาคเนนการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจของ

กิจกรรมมาตรวิทยาในภาพรวม หรือสัดสวนของมูลคาเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรท่ีตองอาศัย

กิจกรรมดานมาตรวิทยาเม่ือเทียบกับมูลคาของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ สวนการประเมินผลในระดับ

การคานั้นเนนการวิเคราะหผลของมาตรวิทยาท่ีมีตอการคาระหวางประเทศของไทย ซ่ึงเปนการวิเคราะห

ผลกระทบในเชิงมาตรฐานท่ีมีตอแนวโนมการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรของโรงงาน

อุตสาหกรรม  โดยคณะผูวิจัยไดอธิบายวิธีการศึกษาพรอมท้ังผลการวิเคราะหไวในบทนี ้

3.4.1 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาในระดับมหภาค 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาในระดับมหภาคมีจุดประสงคเพ่ือชี้ใหเห็น

ถึงประโยชนของระบบมาตรวิทยาในปจจุบันท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  โดยไดวิเคราะห

ผลกระทบของกิจกรรมมาตรวิทยาท่ีมีตอผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ และแนวโนมของกิจกรรมมาตรวิทยา

ของประเทศในอนาคตท้ังนี้ คณะผูวิจัยอธิบายวิธีการวิเคราะหและผลของการศึกษาไดดังนี้ 

1) วิธีการวิเคราะห 

การวิเคราะหในสวนนี้ คณะผูวิจัยไดประยุกตวิธีการศึกษาจากงานศึกษาของ PA Consulting Group 

(1999)  ในการศึกษาประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยใชเครื่องมือและ

อุปกรณทางวิทยาศาสตรและการแพทยท่ีผานการสอบเทียบ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญของมาตรวิทยา  ดังนั้น 

ภายใตขอสมมติท่ีใหเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ท่ีใชในอุตสาหกรรมท้ังหมดผานกระบวนการทาง
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มาตรวิทยา สัดสวนมูลคาเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯท่ีใชในการผลิตของอุตสาหกรรมท้ังหมดใน

ประเทศ จึงแสดงถึงผลประโยชนท่ีไดจากบทบาทของกิจกรรมมาตรวิทยาของประเทศ 

ท้ังนี้ คณะผูวิจัยไดพิจารณาหาสัดสวนของมูลคาการผลิตของเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ 

ท่ีใชในการผลิตของแตละภาคอุตสาหกรรม และหาความสัมพันธระหวางสัดสวนดังกลาวและมูลคาผลผลิตมวล

รวมในประเทศของการผลิตของแตละภาคอุตสาหกรรม (Gross domestic product at current market 

prices by economic activities) โดยคณะผูวิจัยไดวิเคราะหดวยการใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 

(Input-Output table: I-O table) ท่ีมีการจําแนกสินคาและบริการออกเปน 58 รายการ ในป 2533-2548 

(สามารถดูรายละเอียดวิธีการวิเคราะหดวยตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตไดในภาคผนวกท่ี 4)  รวมกับการ

พิจารณาขอมูลผลผลิตมวลรวมในประเทศจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในป 2549-

2556 ดังรายละเอียดในรูปท่ี 3.2 

รูปท่ี 3.2: วิธกีารศึกษาผลของระบบมาตรวิทยาในระดับมหภาค 

 
ที่มา:  วิเคราะหโดยคณะผูวิจัย (2557) 

2) ผลการศึกษา 

ผลจากการพิจารณาสัดสวนของมูลคาการผลิตเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรและการแพทยใน

ภาคการผลิตแตละประเภทจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ดังแสดงในตารางท่ี 3.3 พบวา การผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณพิเศษ (รหัสการผลิต 115) เครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม (รหัส

การผลิต 117) และเครื่องใชและอุปกรณไฟฟาภายในบาน (รหัสการผลิต 119) มีการขยายตัวเฉลี่ยของสัดสวน

ในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ในชวงป 2533-2548 โดยมีการขยายตัว

เฉลี่ยตอปอยูท่ี รอยละ 175 รอยละ 79.38 และรอยละ 21.88 ตามลําดับ  ท้ังนี้ การขยายตัวเฉลี่ยของสัดสวน

ดังกลาวในชวงป 2543-2548 ท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟาสําหรับงาน

อุตสาหกรรม (รหัสการผลิต 117) อุปกรณและเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน และการคมนาคม (รหัสการผลิต 118) 
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และเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรและการแพทย (รหัสการผลิต 129)6 โดยมีการขยายตัวเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 

56.99 รอยละ 22.22 และรอยละ 10.06 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3.3: สัดสวนของมูลคาการผลิตของการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตรและการแพทยในภาคการผลิต

ในชวงป 2533-2548 

ที่มา: คํานวณจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของ สศช. ป 2533-2548 โดยคณะผูวิจัย 

 

6
การผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตรและการแพทยรหัส 129 ในตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตประกอบไปดวยการผลิตเคร่ืองมือ

และอุปกรณวิทยาศาสตร เคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย เชน เคร่ืองวัด เคร่ืองมือทําฟน เข็มฉีดยา รวมทั้งการผลิตชิ้นสวนและ

สวนประกอบ และการซอมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณดังกลาว 

 

ภาคการผลิต 

รอยละ อัตราการขยายตัวเฉลี่ย/ป 

2533 2538 2541 2543 2548 
2533-

2548 

2543-

2548 

129 การผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตรและการแพทย 25.22 21.06 22.86 35.48 56.89 7.85 10.06 

022 ผลผลิตจากสัตวปก 0.13 0.14 0.13 0.12 0.10 -1.44 -2.78 

061 การผลิตอาหารสัตว  0.56 0.59 0.24 0.12 0.00 -8.33 

088 การผลิตยารักษาโรค 0.23 0.23 0.39 0.23 0.22 -0.27 -0.72 

115 การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณพิเศษ 0.02 0.03 0.03 0.40 0.58 175.00 7.50 

117 การผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม 0.10 0.06 0.07 0.31 1.37 79.38 56.99 

118 การผลิตอุปกรณและเคร่ืองมือทางวิทยุ โทรทัศน และการคมนาคม  0.07 0.09 0.09 0.21 0.00 22.22 

119 การผลิตเคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาภายในบาน 0.12 0.09 0.11 0.42 0.54 21.88 4.76 

137 การประปา  0.56 0.53 0.33 0.34 0.00 0.51 

138 การกอสรางที่อยูอาศัย 0.04 0.04 0.23 0.07 0.07 4.69 0.00 

157 บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง 0.17 0.14 0.16 0.10 0.07 -3.68 -5.00 

164 การบริการทางดานธุรกิจ 1.30 1.25 1.46 0.56 0.47 -3.99 -2.68 

167 บริการการศึกษา 0.26 0.17 0.21 0.19 0.18 -1.92 -0.88 

168 สถาบันวิจัย 5.16 5.92 5.69 4.04 3.34 -2.20 -2.89 

169 บริการทางการแพทยและบริการทางอนามัยอื่นๆ 0.86 0.85 1.74 1.35 1.15 2.11 -2.47 

190 ผลรวมของมูลคาปจจัยการผลิตขั้นกลางทั้งหมด 0.06 0.06 0.10 0.12 0.15 9.38 4.17 

302 รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาล 0.14 0.78 0.16 0.59 0.18 1.79 -11.58 

303 การสะสมทุน 1.16 1.25 1.99 3.98 3.08 10.34 -3.77 

305 การสงออก 0.20 0.40 0.53 0.45 0.54 10.63 3.33 

309 อุปสงคขั้นสุดทายรวม 0.37 0.49 0.53 0.58 0.69 5.41 3.16 

310 อุปสงครวม 0.19 0.24 0.28 0.31 0.38 6.25 3.76 

401 สินคานําเขา 1.14 1.42 1.58 1.42 1.74 3.29 3.76 

402 ภาษีศุลกากร 1.22 0.86 1.05 0.83 1.00 -1.13 3.41 

403 ภาษีการคานําเขา 1.92 0.96 1.49 1.29 1.40 -1.69 1.42 

409 การนําเขารวม 1.07 1.19 1.34 1.24 1.52 2.63 3.76 

600 ผลผลิตรวมในประเทศ 0.05 0.07 0.12 0.15 0.13 10.00 -2.22 

700 อุปทานรวม 0.19 0.24 0.28 0.31 0.38 6.25 3.76 
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อยางไรก็ตาม การผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ตองอาศัยเครื่องมือและอุปกรณทาง

วิทยาศาสตรฯ และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ในการผลิต ดังแสดงในรูปท่ี 3.3 

รูปท่ี 3.3: สัดสวนของปจจัยการผลิตในการผลิตสินคา 

 
ที่มา: วิเคราะหโดยคณะผูวิจัย (2557) 

 

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดพิจารณาเปรียบเทียบมูลคาเพ่ิมตอผลผลิตรวม (Value added : Total 

output) ของการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ เพ่ือวิเคราะหผลตอบแทนจากการผลิตท่ีตกอยู

กับปจจัยการผลิตขางตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการวิเคราะหผลตอบแทนท่ีเจาของปจจัยเครื่องมือและ

อุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ไดรับในการผลิตสินคานี้เชนกัน โดยผลจากการวิเคราะหสามารถแสดงไดดังตาราง

ท่ี 3.4  จึงจะเห็นไดวา เจาของปจจัยการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ท่ีใชในการผลิตสินคา

ประเภทเดียวกันนี้ไดรับผลตอบแทนลดลงจากรอยละ 35.68 ในป 2533 เปนรอยละ 18.32 ในป 2548 หรือ

ลดลงเฉลี่ยท่ีรอยละ 3.24 ตอป ในชวงป 2533-2548 

ยิ่งไปกวานั้น เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางสัดสวนของผลตอบแทนท่ีเจาของปจจัยเครื่องมือและ

อุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ไดรับจากการผลิตสินคาประเภทเดียวกันนี้ และสัดสวนของผลผลิตท้ังหมดใน

ประเทศท่ีไดจากการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ เม่ือเทียบกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ

ท้ังหมด พบวา มูลคาการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ มีสัดสวนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท้ังหมด ในชวงป 2533-2548 โดยมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10.67 ตอป 

ในขณะท่ีผลตอบแทนจากการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ท่ีเจาของปจจัยการผลิตข้ันตน

ไดรับกลับลดลงในชวงเวลาเดียวกัน 
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ตารางท่ี 3.4: การเปรียบเทียบสัดสวนตางๆ ของการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ 

รายการ 
รอยละ เฉลี่ย/

ป 2533 2538 2541 2543 2548 
สัดสวนของมลูคาเพ่ิมของการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรฯ ตอผลผลติเครื่องมอืและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ 
ท้ังหมด (Value added/Total output) 

35.68 36.22 36.04 25.21 18.32 -3.24 

สัดสวนของผลผลิตมวลรวมในประเทศของการผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ตอผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท้ังหมด 
(Total output of scientific equipment/Total output of 
all products) 

0.05 0.07 0.12 0.15 0.13 10.67 

สัดสวนของผลรวมมูลคาเพ่ิมของการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรฯ ตอผลผลติรวมมูลคาเพ่ิมของการผลิตท้ังหมด 
(Value added of scientific equipment/Total value 
added) 

0.05 0.08 0.14 0.12 0.08 4.00 

ที่มา: คํานวณจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของ สศช. ป 2533-2548 โดยคณะผูวิจัย (2557) 

นอกจากนี้ หากพิจารณาตามหลักการประมวลผลรายไดประชาชาติทางดานการผลิต (Production 

approach) มูลคาเพ่ิมในการผลิตสินคา (Value added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาผลผลิต (Gross 

output) และตนทุนคาใชจายข้ันกลาง (Intermediate consumption) ของสถานประกอบการในกิจกรรมท่ี

เก่ียวของท้ังหมด  ดังนั้น ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศทางดานอุปทานมวลรวม (Aggregate supply) จะ

เทากับการนํามูลคาเพ่ิมของทุกสาขาการผลิตมารวมกัน ดังแสดงในสมการ (1) 

 

𝐺𝐷𝑃 =  ∑ 𝑉𝐴_𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖𝑁
𝑖=0   (1) 

เม่ือ 𝑉𝐴_𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖 คือ มูลคาเพ่ิมของกิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจแตละประเภท 

 

ดังนั้น การพิจารณาผลรวมมูลคาเพ่ิมคือการพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในอีกทางหนึ่ง  

จากตารางท่ี 3.4 คณะผูวิจัยไดพิจารณาสัดสวนของผลรวมมูลคาเพ่ิมของการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทาง

วิทยาศาสตรฯ ตอผลรวมมูลคาเพ่ิมของการผลิตท้ังหมด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการขยายตัวท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 4 

ตอป ตั้งแตป 2533-2548 

ท้ังนี้ คณะผูวิจัยไดคาดการณแนวโนมเบื้องตนเก่ียวกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของการผลิต

เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ในอีก 7 ปขางหนา หรือในชวงป 2549-2555 ภายใตขอสมมติท่ีให

การขยายตัวเฉลี่ยตอปของสัดสวนดังกลาวอยูท่ีรอยละ 4 ตอป เพ่ือใหสามารถศึกษาแนวโนมของผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจจากการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ เม่ือเทียบกับผลผลิตมวลรวมในประเทศ

ท้ังหมด  โดยผลจากการคาดการณเบื้องตนในชวงเวลาดังกลาวสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 3.5 
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ตารางท่ี 3.5: การคาดการณแนวโนมเบ้ืองตนเกี่ยวกับผลผลิตมวลรวมในประเทศของการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ

ทางวิทยาศาสตรฯ ในป 2549-2555 

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

GDP  

(ลานบาท) 
7,092,893 7,844,939 8,525,197 9,080,466 9,041,551 10,104,821 10,540,134 11,375,349 

GDP scientific 

equipment 

(VA)*  

(ลานบาท) 

6,441 6,752 7,631 8,453 8,754 10,175 11,037 12,389 

Total value 

added (TVA)**  

(ลานบาท) 

7,782,799 7,844,939 8,525,197 9,080,466 9,041,551 10,104,821 10,540,134 11,375,349 

VA/TVA*** 

(รอยละ) 
0.0828 0.0861 0.0895 0.0931 0.0968 0.1007 0.1047 0.1089 

หมายเหตุ: * คาดการณขอมูลจากการคํานวณในป 2549-2555 

** ใชขอมูล GDP ของ สศช. แทน Total Value Added ในป 2549-2555 

*** สมมติใหสัดสวน (VA/TVA) มีการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 4 ตอป 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลรายไตรมาสของ สศช. ณ ไตรมาสที่ 4 ป 2556 โดยคณะผูวิจัย (2557) 

 

ดังนั้น การวิเคราะหในเบื้องตนทําใหเห็นวา ถามูลคาเพ่ิมท่ีไดจากการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทาง

วิทยาศาสตรฯ ขยายตัวเฉลี่ยอยางนอยรอยละ 4 ตอป ผลผลิตมวลรวมประชาชาติท่ีไดจากการผลิตเครื่องมือ

และอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกับผลผลิตมวลรวมประชาชาติท้ังหมดของประเทศ  

ดังแสดงไดจากรูปท่ี 3.4 

รูปท่ี 3.4: แนวโนมการขยายตัวของ GDP ของการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ในป 2548-2555 

 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลรายไตรมาสของ สศช. ณ ไตรมาสที่ 4 ป 2556 โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

การคาดการณดังกลาวเปนเพียงการประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจของกิจกรรมมาตรวิทยาใน

ภาพรวม  ซ่ึงวิเคราะหภายใตแนวคิดท่ีภาคอุตสาหกรรมผลิตสินคาโดยใชเครื่องมือและอุปกรณทาง

วิทยาศาสตรท่ีผานการสอบเทียบ จึงเปนการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจตอปประมาณรอยละ 0.09 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในชวงป 2548-2555 

นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดคาดการณแนวโนมเบื้องตนในอนาคต คือในชวงป 2556-2561 ดวยวิธีการ

เดียวกัน โดยใชขอมูลผลผลิตมวลรวมประชาชาติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) ในป 2556 ภายใตขอสมมติท่ีการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมประชาชาติอยูท่ีรอยละ 3 ตอป7  

และมูลคาเพ่ิมท่ีไดจากการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ขยายตัวเฉลี่ยอยางนอยรอยละ 4 ตอป  

ดังนั้น ผลของการคาดการณมูลคาเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ในป 2556-2561 สามารถแสดงได

ดังตารางท่ี 3.6  โดยจะเห็นไดวามูลคาการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ในป 2561 จะสูงถึง 

19,008 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.14 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ   

ตารางท่ี 3.6: การคาดการณแนวโนมเบ้ืองตนเกี่ยวกับผลผลิตมวลรวมในประเทศของการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ

ทางวิทยาศาสตรฯ ในป 2556-2561 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

GDP  

(ลานบาท) 
11,898,710 12,255,671 12,623,341 13,002,042 13,392,103 13,793,866 

GDP scientific 

equipment 

(VA)*  

(ลานบาท) 

13,477 14,436 15,464 16,565 17,745 19,008 

Total value 

added 

(TVA)**  

(ลานบาท) 

11,898,710 12,255,671 12,623,341 13,002,042 13,392,103 13,793,866 

VA/TVA*** 

(รอยละ) 
0.1133 0.1178 0.1225 0.1274 0.1325 0.1378 

หมายเหตุ: * คาดการณขอมูลจากการคํานวณในป 2556-2561 

** ใชขอมูล GDP ที่อาศัยการคาดการณจาก สศช. ใหขยายตัวเฉล่ียที่รอยละ 3 ตอป แทน Total Value Added ในป 2556-2561 

*** สมมติใหสัดสวน (VA/TVA) มีการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 4 ตอป 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลรายไตรมาสของ สศช. ณ ไตรมาสที่ 4 ป 2556 โดยคณะผูวิจัย (2557) 

 

7
 การประมาณการเศรษฐกิจไทยของ สศช. ณ ไตรมาสที่ 4 ป 2556 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่รอยละ 3-4 ในป 2557 
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ดังนั้น ภายใตแนวคิดท่ีภาคอุตสาหกรรมผลิตสินคาโดยใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ท่ี

ผานการสอบเทียบ ทําใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจของเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ตอป ประมาณ 

รอยละ 0.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ในชวงป 2548-2561  ยิ่งไปกวานั้น หากสมมติใหกิจกรรม 

มาตรวิทยาของประเทศไทยในป 2561 มีศักยภาพทัดเทียมกับสหภาพยุโรป ซ่ึงมีสัดสวนของตนทุนท่ี

อุตสาหกรรมสงเครื่องมือสอบเทียบตอผลผลิตมวลรวมประชาชาติของสหภาพยุโรปอยูท่ีรอยละ 0.02 ในป 

2543 (คํานวณจาก Williams, 2002) จึงอาจกลาวไดวา ในป 2561 มูลคาการสอบเทียบเครื่องมือและ

อุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ ของไทยจะสูงถึง 2,759 ลานบาท (= รอยละ 0.02 × 13,793,866 ลานบาท) โดย

คิดเปนรอยละ 14.51 ของมูลคาเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ 

นอกจากนี้ การพิจารณามูลคาทางเศรษฐกิจของกิจกรรมมาตรวิทยาในประเด็นดานการสงออกของ

ภาคอุตสาหกรรม เปนการประเมินผลกระทบในระดับการคาท้ังในประเทศและระหวางประเทศ ซ่ึงไดอธิบาย

ไวในหัวขอ 3.4.2 

3.4.2 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาในระดับการคา 

ระบบมาตรวิทยาถือเปนตัวกลางสําคัญในการทําใหการผลิตสินคามีมาตรฐาน ซ่ึงมีประโยชนตอ

การคาท้ังในประเทศและระหวางประเทศ  โดยเฉพาะการคาระหวางประเทศท่ีสินคาสงออกตองไดมาตรฐานท่ี

ไดรับการยอมรับในระดับสากล สวนการคาภายในประเทศของบางอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหาร 

และเครื่องมือแพทย ลวนจําเปนตองมีการผลิตท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือสวัสดิภาพในการบริโภคของผูบริโภค 

1) วิธีการวิเคราะห 

ในการประเมินประโยชนทางเศรษฐกิจของกิจกรรมมาตรวิทยาในระดับการคาของประเทศ  

คณะผูวิจัยไดวิเคราะหแนวโนมของการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 3 ประเภท ซ่ึงเปนเปาหมายของ

การศึกษาในครั้งนี้ อันประกอบไปดวย อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต และ

อุตสาหกรรมอาหาร   

วิธีการท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้แบงออกเปน (1) การศึกษาความสําคัญของระบบมาตรวิทยา ระบบ

มาตรฐาน และการผลิตสินคา เพ่ือประเมินผลประโยชนทางการคาระหวางประเทศท่ีไทยไดรับจากการผลิต

สินคาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน อันมีระบบมาตรวิทยาเปนสวนสนับสนุนท่ีสําคัญ และ (2) การศึกษาแนวโนม

ในการสงเครื่องมือสอบเทียบของโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือวิเคราะหแนวโนมของความทาทายท่ีสถาบัน 

มาตรวิทยาแหงชาติตองเผชิญในอนาคตท้ังนี้ วิธีการศึกษาและการรวบรวมขอมูลสามารถแสดงไดในตารางท่ี 3.7 
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ตารางท่ี 3.7:  วิธีการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาในระดับการคา 

วิธีการวิเคราะห ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

1) การศึกษาความสําคัญของระบบมาตรวิทยา ระบบ

มาตรฐาน และการผลิตสินคา 

 การศึกษาความสําคัญของระบบมาตรวิทยาและการคา

ระหวางประเทศ 

 การศึกษาความสําคัญของระบบมาตรวิทยาและการ

ลดปญหาการกีดกันทางการคา 

 การศึกษาระบบมาตรวิทยาและการลดปญหาการ 

กีดกันทางการคา 

- ขอมูล ท่ีไดจากการทบทวนงานศึกษาท่ีเ ก่ียวกับระบบ

มาตรฐานและการผลิตสินคาจาก KPMG Consulting 

(2002) และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2544)  

- ขอมูลทุติยภูมิดานจํานวนการไดรับการรับรองมาตรฐานสากล

ของบริ ษัทของไทย จากสํานักงานสงเสริมมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (สมอ.) 

2) การศึกษาแนวโนมในการสงเครื่องมือสอบเทียบของ

โรงงานอุตสาหกรรม 

- ขอมูลจากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจงานสนับสนุน

การใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติป 2553  

- ขอมูลสถิติจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมจากกลุมสถิติและ

เผยแพรสารสนเทศอุตสาหกรรม ศูนยสารสนเทศโรงงาน

อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นป 2556 

ที่มา: วิเคราะหโดยคณะผูวิจัย (2557) 

2) ผลจากการศึกษา 

การศึกษาในสวนนี้ไดนําเสนอความสําคัญของมาตรวิทยาและการคาระหวางประเทศ ในประเด็นดาน

การปองกันการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ  และไดนําเสนอรูปแบบของมาตรฐานการผลิตสินคาสําหรับ

การคาระหวางประเทศท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทยในระดับสูง ความสําคัญของกิจกรรมมาตรวิทยาตอ

มาตรฐานดังกลาว  อีกท้ังยังไดวิเคราะหแนวโนมของมูลคาการสงออกของแตละอุตสาหกรรมท่ีเปนเครื่อง

แสดงแนวโนมความสําคัญของกิจกรรมมาตรวิทยาของไทย รวมกับการคาดการณแนวโนมของการใชบริการ

สอบเทียบเครื่องมือวัดของไทยในอนาคต 

การศึกษาความสําคัญของระบบมาตรวิทยา ระบบมาตรฐาน และการผลิตสินคา 

(1) ความสําคัญของระบบมาตรวิทยาและการคาระหวางประเทศ 

ปญหาสําคัญประการหนึ่งของการคาระหวางประเทศ ไดแก การกีดกันทางการคา ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก

กระบวนการท่ีไมเหมือนกัน กระบวนการมีตนทุนท่ีสูง หรือการนํามาตรฐานมาใชในกระบวนการท่ีตางกัน จึง

ทําใหตองมีการกําหนดกฎระเบียบในการคาขายสินคาระหวางประเทศ ซ่ึงเปนการสรางตนทุนใหกับประเทศ 

คูคา ทําใหตางฝายตางปกปองตลาดของตัวเอง จนสูญเสียประโยชนทางเศรษฐกิจ  ท้ังนี้ ผลของการจัดตั้ง

องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ในป 2537 ทําใหรูปแบบของการกีดกันทางการคา

ระหวางประเทศเปลี่ยนจากการตั้งกําแพงภาษี (Tariff) และการอุดหนุนการสงออก (Export subsidy) มาเปน
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การใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measure: NTM) เชน การจํากัดโควตาการ

นําเขาสินคา (Quota restriction) การตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping) และการกําหนดมาตรฐานดาน

เทคนิคหรือสุขอนามัยท่ีเขมงวด 

ในการแกปญหาดังกลาว สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของประเทศผูนําแตละแหงไดรวมลงนามเพ่ือการ

กําหนดขอตกลงรวมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ในเรื่องของมาตรฐานการวัดระดับชาติ 

และขีดความสามารถทางการสอบเทียบของหองปฏิบัติการ (Calibration and Measurement Capability: 

CMCs) ในเดือนตุลาคม 2542 ซ่ึงมีสองสถาบันหลักเปนผูรวมดําเนินการ ไดแก คณะกรรมการมาตรวิทยา

สากล (Comité International des Poids et Mesures: CIPM) และ สํานักงานกลางชั่งตวงวัดระหวาง

ประเทศ (the Bureau International des Poids et Mesures: BIPM)  ท้ังนี้ การกําหนดขอตกลงรวมกัน

ดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการกําหนดขอตกลงทางดานการคาและการพาณิชยท่ีไดรับการยอมรับ

ในวงกวางตอไป  โดยขอตกลงดังกลาวมีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแตละประเทศท่ีเขารวมจํานวน 48 แหง 

และมีสถาบันท่ีเปนผูรวมกําหนดมาตรฐานเขารวมประมาณ 40 แหง ณ ป 2544   

การกําหนดขอตกลงรวมกันดังกลาวเปรียบเสมือนเครื่องมือในการลดปญหาการกีดกันทางการคาท่ี

ไมใชภาษีศุลกากร ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ระบบมาตรวิทยามีความสําคัญใน

การกําหนดมาตรฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือลดการกีดกันทางการคาระหวางประเทศดังกลาว อันจะกอใหเกิดผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจคอนขางมาก   

(2) ระบบมาตรวิทยาและการลดปญหาการกีดกันทางการคา 

ในการกําหนดขอตกลงรวมกันเรื่องมาตรฐานของชาติ ความสามารถในการสอบกลับได (Traceability) 

ของมาตรฐานการวัดของชาติ ซ่ึงกําหนดโดยสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแตละประเทศ มีความสําคัญมาก โดย

ความสามารถในการสอบกลับไดถือเปนเครื่องชี้วัดถึงศักยภาพในการดําเนินการของแตละบริษัท  ท้ังนี้ สาเหตุท่ี

บริษัทตองการมีความสามารถในการสอบกลับและวิธีการในการไดรับสามารถอธิบายไดดังตารางท่ี 3.8 

ตารางท่ี 3.8: ความสําคัญและวิธีการไดรับความสามารถในการสอบกลับไดของบริษัท 

เหตุผลท่ีบริษัทตองมี Traceability วิธีในการไดมาซ่ึง Traceability 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

บริษัทท่ีผลิตสินคาซึ่งตองการความเท่ียงตรง

และความแมนยําทางการวัด เพ่ือยืนยันไดวา

เปนไปตามมาตรฐานท่ีไดมีการกําหนด ท้ัง

ดานลักษณะ คุณภาพ และความปลอดภัย

ของสินคา หรือเพ่ือควบคุมความแมนยําใน

ดานปริมาณ 

• บริษัทตองสงผลิตภัณฑไปสอบเทียบและ/หรือทดสอบกับหนวยงานภายนอก 

และรายงานผลการทดสอบ โดยผลการทดสอบจะตองมีความสามารถในการ

สอบกลับไดทางมาตรวิทยา  

• บริษัทตองสงเครื่องมือวัดไปสอบเทียบกับหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีไดรับ

การรับรองมาตรฐาน โดยหองปฏิบัติการสอบเทียบสามารถยืนยันความสามารถ

ในการสอบกลับได ผานการเปรียบเทียบหรือการรับคาจากการสอบเทียบ ซึ่ง

เปนมาตรฐานการวัดเบ้ืองตนจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของประเทศ

หรือหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 
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เหตุผลท่ีบริษัทตองมี Traceability วิธีในการไดมาซ่ึง Traceability 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

บริษัทท่ีตองการสงออกสินคาชนิดเดียวกันกับ

ท่ีขายในประ เทศไปยั งต า งประ เทศ ท่ีมี

มาตรฐานกําหนดไว โดยมาตรฐานดังกลาว

อาจเปนมาตรฐานท่ีเหมือนหรือตางกันกับของ

บริษัทผูสงออกก็ได 

บริษัทจะตองรายงานผลการวัดท่ีไดรับการยอมรับจากประเทศผูนําเขา  โดย

การยอมรับในแตละระดับจะมีผลตอตนทุนทางการคาท้ังน้ี รูปแบบของการ

ยอมรับผลการวัดจากบริษัทผูสงออก ไดแก 

− การยอมรับในระดับการผลิต (Field-level measurement conformity) 

ซึ่งตองเปนไปตามกระบวนการและกฎท่ีกําหนด โดยบริษัทผูสงออกอาจจะ

ตองมีการสอบเทียบและทดสอบเพ่ือสงออกอีกครั้ง รูปแบบน้ีจึงมีตนทุนท่ีสูง 

− การยอมรับในระดับการสอบเทียบ (Calibration-level measurement 

conformity) เกิดข้ึนในกรณีท่ีประเทศผูนําเขาตองการใหหองปฏิบัติการ

สอบเทียบของบริษัทผูสงออกหรือท่ีบริษัทผูสงออกใชบริการ ไดรับการ

ประเมินจากระบบการสอบเทียบของประเทศผูนําเขา โดยตนทุนท่ีเกิดข้ึนใน

รูปแบบน้ีจะเกิดข้ึนกับหองปฏิบัติการซึ่งจะถูกผลักไปท่ีบริษัท 

− การยอมรับในระดับความตกลงรวมกัน (Mutual recognition) ซึ่งประเทศ 

ผูนําเขาจะไดรับการรายงานผลการวัดจากบริษัท แลวจึงตัดสินยอมรับโดย

คํานึงถึงกฎระเบียบดานการนําเขาดวย  ท้ังน้ี การยอมรับในระดับน้ีจะไม

สรางตนทุนในการวัดเพ่ิมเติมใหกับตลาด และเปนวิธีท่ีไดรับการแนะนําวา

เหมาะสมสําหรับบริษัทและลูกคา  ยิ่งไปวาน้ัน ประเทศผูนําเขาสามารถ

กําหนดการทําความตกลงรวมกันระหวางประเทศไดในแตละระดับของหวง

โซการสอบกลับ (ดังรายละเอียดในบทท่ี 2) 

ที่มา: รวบรวมจาก KPMG Consulting (2002) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

สําหรับการคาระหวางประเทศ การยอมรับรายงานผลการวัดของประเทศผูนําเขาสินคามีสวนสําคัญ

ในการกําหนดตนทุนการวัดท่ีเก่ียวของกับการคา ท้ังในระดับธุรกิจโดยตรง และระดับระหวางบริษัทหรือ

อุตสาหกรรม  ดังนั้น การท่ีตนทุนท่ีเก่ียวของกับการวัดนั้นมีคาเปนบวกจึงแสดงไดวามีการกีดกันทางการคา

เกิดข้ึน โดยการกีดกันดังกลาวนั้นเริ่มจากการเพ่ิมข้ึนของตนทุนจนกลายเปนอุปสรรคทางการคาในท่ีสุด 

ท้ังนี้ KPMG Consulting (2002) ไดแสดงความสัมพันธระหวางความตองการท่ีจะไดรับความสามารถ

ในการสอบกลับไดและตนทุนทางการคาระหวางประเทศ A และ B สามารถแสดงไดในรูปท่ี 3.5 โดยจะเห็นได

วา หากเปนการคาภายในประเทศ บริษัทหรือธุรกิจ A (Firm-level measurement A) ตองไดรับการรับรอง

ผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการสอบเทียบภายในประเทศ A (Calibration laboratory A) ซ่ึงไดรับการ

รับรองผลการสอบเทียบจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของประเทศ A (NMI: National standard A)  โดย

ผลการสอบเทียบท้ังของระดับธุรกิจ หองปฏิบัติการสอบเทียบ และสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จะตองไดรับ

การรับรองมาตรฐานจากหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานมาตรฐานของประเทศ A (National accreditation body 

A) ซ่ึงตัวอยางของหนวยงานดังกลาวในไทยคือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

รายงานฉบับสมบูรณ | [3-27] 



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

หากบริษัทหรือธุรกิจ A ตองการสงสินคาไปขายยังประเทศ B จะตองรายงานผลการสอบเทียบท่ีไดรับ

ใหกับบริษัทหรือธุรกิจ B (Firm-level measurement B) เพ่ือใหไดรับการยอมรับในระดับการผลิต โดยจะมี

ตนทุนท่ีคอนขางสูง  นอกจากนี้ หากบริษัทหรือธุรกิจ A ตองการไดรับการยอมรับในระดับการสอบเทียบ 

หองปฏิบัติการของบริษัทหรือธุรกิจ A หรือท่ีบริษัทหรือธุรกิจ A ใชบริการ จะตองไดรับการยอมรับจาก

หองปฏิบัติการสอบเทียบของประเทศ B (Calibration laboratory B) ดวย โดยตนทุนจากการสอบเทียบ

รูปแบบนี้จะถูกผลักภาระจากหองปฏิบัติการไปสูบริษัทหรือธุรกิจ A  จึงจะเห็นไดวาการจะไดรับการยอมรับ

รายงานผลการสอบเทียบในระดับการผลิตและการสอบเทียบนั้นมีตนทุน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการกีดกันทาง

การคาท่ีไมใชภาษีศุลกากรท่ีเกิดข้ึน  อยางไรก็ตาม หองปฏิบัติการสอบเทียบของประเทศ B (Calibration 

laboratory B) นั้นตองไดรับการรับรองผลการสอบเทียบจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของประเทศ B (NMI: 

National standard B) เชนกัน ยิ่งไปกวานั้น ท้ังหองปฏิบัติการสอบเทียบและสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของ

ประเทศ B ลวนตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานมาตรฐานของประเทศ B 

(National accreditation body B) เชนกัน 

รูปท่ี 3.5: ความสามารถในการสอบกลับไดและการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีศุลกากร 

 
ที่มา: รวบรวมจาก KPMG Consulting (2002) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

จึงจะเห็นไดวา การจัดทําความตกลงรวมกันเปนความพยายามท่ีจะหาทางกําจัดการกีดกันทางการคา

ท่ีไมใชภาษีศุลกากร และลดตนทุนทางการคาท่ีเก่ียวของกับการวัดและการสอบเทียบ โดยแนวคิดดังกลาว

ไดรับการสนับสนุนในขอตกลงดานการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีศุลกากร (Agreement on Technical 

Barrier to Trade: TBT) ของ WTO  โดยมีสาระสําคัญคือการยินยอมใหประเทศสมาชิกสามารถกําหนด

มาตรฐานหรือขอกําหนดซ่ึงวางอยูบนรากฐานของคุณลักษณะของผลิตภัณฑไดตราบเทาท่ีไมเปนอุปสรรคตอ

การคาระหวางประเทศ  นอกจากนี้ WTO ยังไดกําหนดขอตกลงวาดวยมาตรการดานสุขอนามัย (Agreement 

on the application of sanitary and phytosanitary measures: SPS) โดยยินยอมใหประเทศสมาชิก

สามารถกําหนดมาตรฐานดานสุขอนามัยของตนข้ึนได เฉพาะกรณีท่ีมีผลการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรท่ีเปน
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กลางมารองรับ ซ่ึง WTO ไดสงเสริมใหประเทศสมาชิกกําหนดมาตรฐานดานเทคนิคและสุขอนามัยข้ึนโดยอิง

กับมาตรฐานสากล เชน ระบบ ISO/IEC และระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

เปนตน  ท้ังนี้ มาตรฐานท่ีกลาวมานั้นหมายความรวมถึงท้ังมาตรฐานของผลิตภัณฑและมาตรฐานในการ

ทํางาน ซ่ึงเรียกวาระบบมาตรฐาน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2544) 

ท้ังนี้ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2544) ไดศึกษาตัวอยางของระบบมาตรฐานสากลท่ีมี

ความสําคัญตอไทยในระดับสูง ซ่ึงประกอบไปดวย ระบบมาตรฐาน ISO 9000 ระบบมาตรฐาน QS 9000 

ระบบมาตรฐาน ISO 14000 ระบบมาตรฐาน ISO 22000 และระบบมาตรฐาน HACCP ซ่ึงสามารถสรุป

รายละเอียดไดดังตารางท่ี 3.9 

ตารางท่ี 3.9: สรุปรายละเอียดระบบมาตรฐานท่ีมีความสําคัญตอไทย 

ระบบ
มาตรฐาน 

รายละเอียดโดยสรุป อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ความเกี่ยวของกับมาตรวิทยา 

ISO 9000 ระบบมาตรฐานดานคณุภาพท่ีระบุถึง
หนาท่ี วิธีการปฏิบัติและหลักเกณฑตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาผลิตภณัฑท่ีผลติ
เปนไปตามมาตรฐานและตรงตามความ
ตองการลูกคา 

ทุกอุตสาหกรรมรวมถึง
พณิชยกรรมและธุรกิจ
ตางๆ  

มาตรฐานกําหนดวา ผูประกอบการท่ี
ไดรับการรับรองจะตองควบคุม  
สอบเทียบ และบํารุงรักษาเครื่องวัดและ
เครื่องทดสอบในการผลติ รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพ 

QS 9000 ระบบมาตรฐานท่ีมเีปาหมายหลักคือ การ
ลดความสูญเสยีในสายการผลิตทุกข้ันตอน 
ระบบมีการควบคุมคุณภาพเพ่ิมจากระบบ 
ISO 9000 ท้ังดานการวางแผน การ
ควบคุมการออกแบบ การควบคุมเอกสาร 
การจัดซื้อ การควบคุมการผลิต การ
ควบคุมการทดสอบ การเคลื่อนยาย รวม
ไปถึงการสงมอบสินคา 

อุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวน 

- มาตรฐานกําหนดใหมีการสอบเทียบ
เชนเดียวกับระบบ ISO 9000 

- มาตรฐานมีขอกําหนดเพ่ิมเตมิคือ 
เครื่องมือวัดท่ีใชงานตองไดรับการ
สอบเทียบท่ีไดการรับรอง ISO/IEC 
Guide 25 และตองมีการวิเคราะห
ระบบการวัด (Measurement 
system analysis) ดวย 

ISO 14000 ระบบมาตรฐานในการจัดการธุรกิจท่ีมีผล
ตอสิ่งแวดลอม เนนในดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม ปรับปรุงผลปฏิบัติงาน เพ่ือ
ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

ธุรกิจท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานกําหนดใหการรับรองท่ีไดตอง
มีการสอบเทียบและรักษาเครื่องมอืวัด
และเครื่องทดสอบ รวมถึงการบันทึก
การสอบเทียบและการบํารุงรักษา 
เพ่ือใหมั่นใจวาคาท่ีไดมีความนาเช่ือถือ  

ISO 22000 - ระบบมาตรฐานในการจัดการดาน
คุณภาพและความปลอดภัยของ
อุตสาหกรรมอาหาร และเสริมเรื่องการ
จัดการและระบบเอกสาร 

- มาตรฐานน้ีสามารถประยุกตใชไดกับทุก
องคกร ซึ่งเก่ียวของกับองคกรในหวงโซ
อาหาร โดยมีหลักการสําคัญ 4 ประการ
คือ (1) โปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน (2) ระบบ 
HACCP (3) ระบบการจัดการ และ (4) 
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

- อุตสาหกรรมอาหาร 
- อุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองในหวงโซ
อาหาร 

มาตรฐานกําหนดใหองคกรตางๆ ตอง
ยืนยันคาตัวเลขหรือมาตรฐานท่ีอางอิง
เรื่องความเหมาะสม รวมถึงการทวน
สอบอุปกรณ เครื่องมือสาํคัญ โดยการ
สอบเทียบและทวนสอบระบบ  
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ระบบ
มาตรฐาน 

รายละเอียดโดยสรุป อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ความเกี่ยวของกับมาตรวิทยา 

HACCP - ระบบมาตรฐานดานการปองกัน
อันตรายในอาหารท่ีกําหนดข้ึนโดย 
FAO/WHO Codex Alimentarius 
Commission (CODEX)  

- มาตรฐานกําหนดแนวทางการควบคุม
ความปลอดภัย เพ่ือใหมั่นใจวาอาหาร
ปราศจากสิ่งปนเปอนทางชีวภาพ สิ่ง
ปนเปอนทางเคมีและสิ่งปนเปอนทาง
กายภาพ 

อุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานกําหนดวาตองมีการวัดในการ
ผลิต กอนเขาสูระบบ HACCP รวมถึง
โปรแกรมพ้ืนฐานท่ัวไป เชน การวัด
วัตถุดิบทางเคมีเพ่ือหาสารพิษ วัตถุเจือ
ปนและสารปนเปอน หรือการวัด
ปริมาณตางๆ ในกระบวนการผลติท่ีตอง
ไดรับการดูแลและสอบเทียบ รวมไปถึง
การจัดทําเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ที่มา: รวบรวมจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2544) และกองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยคณะผูวิจัย 

(2557) 

ดังนั้น การรวมกันกําหนดมาตรฐานหรือการมีระบบมาตรฐานสากลจึงสามารถชวยลดความสูญเสีย

จากการกีดกันทางการคา และสงเสริมใหการคาระหวางประเทศดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งไปกวานั้น 

ภายหลังจากการมีระบบมาตรฐานดังท่ีไดกลาวขางตน ทําใหผูสงออกไทยท่ีตองการสงออกสินคาไปยัง

ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเขารวมระบบสากล  ท้ังนี้ สถิติจํานวน

การไดรับการรับรองระบบมาตรฐานสากลตางๆ ของบริษัทไทยในชวงป 2556-2557 สามารถแสดงไดดังตาราง

ท่ี 3.10 โดยจะเห็นไดวาระบบมาตรฐาน ISO 9000 มีจํานวนผูไดรับการรับรองระบบสูงท่ีสุด รองลงมาคือ

ระบบมาตรฐาน ISO 14000   ท้ังนี้ ธุรกิจทางดานการขายสงและปลีก ธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑโลหะ และ

ธุรกิจเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ มีจํานวนผูไดรับการรับรองระบบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก โดยมีจํานวน

รวมกันคิดเปนรอยละ 28 ของท้ังหมด  

ตารางท่ี 3.10: สถิติจํานวนการไดรับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ณ ป 2557 

ระบบ
มาตรฐาน 

จํานวนผูไดรับ

ทุกสาขา 

สาขาท่ีมีจํานวนผูไดรับสูงสุด 3 อันดับ 

อันดับ 1 
จํานวน 

(รอยละ) 
อันดับ 2 

จํานวน 

(รอยละ) 
อันดับ 3 

จํานวน 

(รอยละ) 

ISO 9000 3,103* การขายสง/ปลีก 
351 

(11.31) 
ผลิตภณัฑโลหะ 

305 
(9.83) 

เครื่องมือทางไฟฟา
และอุปกรณ 

197 
(6.35) 

ISO 14000 893** ผลิตภณัฑโลหะ 
74 

(8.29) 

การขนสงและ
กิจกรรม
สนับสนุน 

61 
(6.83) 

สารเคมีข้ันมลู
ฐาน/ผลิตภณัฑ

พลาสติก 

60 
(6.72) 

อ่ืนๆ*** 320** 
การขนสงและ

กิจกรรม
สนับสนุน 

46 
(14.38) 

ผลิตภณัฑอาหาร
อ่ืน 

43 
(13.44) 

การผลิต แปรรูป
และการถนอม

อาหาร 

35 
(10.94) 

หมายเหตุ: * และ ** คือการปรับปรุงขอมูลคร้ังสุดทาย ณ ป 2557 และ 2556 ตามลําดับ 

             *** ระบบมาตรฐานอื่นๆ เชน GMP HACCP และ TIS 18001 เปนตน 

ที่มา: รวบรวมจาก สมอ. โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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ท้ังนี้ เม่ือพิจารณามูลคาการสงออกของไทยในชวงป 2551-2555 ดังแสดงในรูปท่ี 3.6 พบวา มูลคา

การสงออกของแตละอุตสาหกรรมในภาพรวมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงเวลาดังกลาว  โดยอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสมีมูลคาการสงออกโดยเฉลี่ยสูงท่ีสุดประมาณ 1 ลานลานบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมอาหาร 

ซ่ึงมีมูลคาการสงออกโดยเฉลี่ยต่ํากวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสประมาณ 2 แสนลานบาท  สวนอุตสาหกรรม

ยานยนตและอุตสาหกรรมไฟฟานั้น มีมูลคาการสงออกใกลเคียงกันคือประมาณ 4–5 แสนลานบาท ในป 2555 

และสุดทายอุตสาหกรรมชิ้นสวนมีมูลคาการสงออกประมาณ 2 แสนลานบาท  

รูปท่ี 3.6: มูลคาการสงออกของไทยในแตละอุตสาหกรรม ชวงป 2551-2555 

 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลการคา กระทรวงพาณิชย โดยคณะผูวิจัย (2557) 

 

จึงจะเห็นไดวา ทิศทางการเพ่ิมข้ึนของมูลคาการสงออกของแตละอุตสาหกรรมในชวงป 2551-2555 

สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมของมาตรฐานสินคาสงออกท่ีไดรับการยอมรับเพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้ ประเภทของธุรกิจ

ท่ีไดรับการรับรองระบบมาตรฐานมากท่ีสุดและอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงท่ีสุดยังสอดคลองกัน กลาวคือ ธุรกิจ

และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โลหะและยานยนต และอาหาร มีจํานวนธุรกิจท่ีไดรับ

การรับรองระบบมาตรฐานท่ีสูงท่ีสุด และมีมูลคาการสงออกท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอนาคต ดังนั้น บทบาทของ

มาตรวิทยาตออุตสาหกรรมเหลานี้ในประเด็นของประโยชนจากการคาระหวางประเทศจึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน

อนาคตเชนกัน   

การวิเคราะหแนวโนมของการใชบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

จากขอมูลในภาพรวมเก่ียวกับมูลคาการสงออกสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน อันเปนผลมาจากการไดรับการรับรอง

มาตรฐานของอุตสาหกรรม ทําใหสามารถวิเคราะหไดวาบทบาทของมาตรวิทยา โดยเฉพาะดานการสอบเทียบ

เครื่องมือในภาพรวม จะมีแนวโนมขยายตัวข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะสงผลตอสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติท่ีตองมี

บทบาทสําคัญตอการขยายตัวของกิจกรรมมาตรวิทยาของประเทศ 

 -
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ยิ่งไปกวานั้น การศึกษาในหัวขอ 3.4.1 ทําใหทราบถึงแนวโนมการขยายตัวของการผลิตเครื่องมือและ

อุปกรณทางวิทยาศาสตรและการแพทยในภาพรวม ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีควรมีการใหความสําคัญกับการกําหนด

มาตรฐานของอุปกรณและเครื่องมือเหลานั้นดังนั้น การดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาในดานการใหบริการ

สอบเทียบจึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจสําหรับการประเมินศักยภาพของการใหบริการ  ซ่ึงคณะผูวิจัยไดวิเคราะห

แนวโนมของการใชบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดจากงานศึกษาและงานสํารวจในอดีต 

การวิเคราะหในสวนนี้เปนการพิจารณาสัดสวนของการใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและจําหนาย

วัสดุอางอิงของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติแกหนวยงานตางๆ  ท้ังนี้ ตารางท่ี 3.11 แสดงใหเห็นถึงจํานวนการ

ใชบริการสอบเทียบท่ีเพ่ิมข้ึนในชวงป 2553-2556 โดยสัดสวนการใชบริการของหนวยงานเอกชนนั้นสูงถึง 

รอยละ 90 ตอป  

ตารางท่ี 3.11: จํานวนผูมาใชบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในป 2553-2556 

ประเภทผูมาใช
บริการ 

จํานวนหองปฏิบัติการท่ีมาใชบริการกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
2553 2554 2555 2556 

ภาครัฐ 37 39 37 36 
(รอยละ) (9.68) (9.97) (9.00) (9.00) 

ภาคเอกชน 345 352 378 397 
(รอยละ) (90.32) (90.03) (91.00) (91.00) 

รวม 382 391 415 433 

ที่มา: รวบรวมจากรายงานประจําป 2553-2556 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ โดยคณะผูวิจัย (2557) 

จากการศึกษารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจงานสนับสนุนการใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ คณะผูวิจัยพบวารายงานผลการสํารวจในป 2553 มีประเด็นท่ีนาสนใจสําหรับ

การศึกษาคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการสอบเทียบในแตละหนวยงานโดยเฉพาะในประเด็นของการปรับ

เปาหมายการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ใหมีความสามารถท่ีจะใหบริการสอบเทียบกับ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ และสามารถลดการสงไปสอบเทียบตางประเทศได 

ท้ังนี้ การวิเคราะหในสวนนี้เปนการพิจารณาสัดสวนในการสอบเทียบเครื่องมือของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ หองปฏิบัติการในประเทศ และหองปฏิบัติการตางประเทศ จากขอมูลรายงานการสํารวจความพึง

พอใจฯ ดังท่ีกลาวไวของป 2553 ซ่ึงสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 3.12 โดยจะเห็นไดวา ในดานการสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจของการสอบเทียบเครื่องมือวัด พบวา กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีมูลคารวมเทากับ 

11.33 ลานบาทตอป โดยมูลคาดังกลาวมาจากการสอบเทียบเครื่องมือวัดกับหองปฏิบัติการระดับทุติยภูมิใน

ประเทศสูงท่ีสุด อยูท่ีรอยละ 38.51 รองลงมา ไดแก มูลคาจากการสงสอบเทียบในตางประเทศและกับสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.13 และ 27.37 ตามลําดับ 

สําหรับคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งของการสอบเทียบเครื่องมือวัด พบวา การสงสอบเทียบในตางประเทศมี

คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งสูงท่ีสุดอยูท่ี 23,446.73 บาทตอครั้ง รองลงมา ไดแก คาใชจายเฉลี่ยจากการสงสอบเทียบกับ
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สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ และหองปฏิบัติการระดับทุติยภูมิในประเทศ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4,743.20 บาท และ 

3,226.01 บาทตอครั้ง  ยิ่งไปกวานั้น การสอบเทียบภายในประเทศสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ

ประเทศไดถึง 7.46 ลานบาท (หรือเทากับมูลคาการสอบเทียบกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 3.1 ลานบาท 

รวมกับมูลคาการสอบเทียบกับหองปฏิบัติการระดับทุติยภูมิภายในประเทศจํานวน 4.36 ลานบาท) หรือคิด

เปนรอยละ 65.88 ของมูลคาท้ังหมดจากการสอบเทียบ  ในทางกลับกัน การสอบเทียบกับท้ัง 2 หนวยงานใน

ประเทศ ทําใหประเทศไทยลดการสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจในรูปของคาใชจาย จากการสงเครื่องมือวัดไป

สอบเทียบในตางประเทศเปนมูลคาเทากับ 47.05 ลานบาทตอป ซ่ึงคิดไดจากการนําจํานวนการใชบริการ 

2,007 ครั้ง คูณดวยคาใชจายเฉลี่ย 23,446.73 บาทตอครั้ง  ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของการใหบริการการ

สอบเทียบเครื่องมือวัดสามารถสรางประโยชนใหกับเศรษฐกิจและลดมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจไดดวย

เชนกัน 

ตารางท่ี 3.12: มูลคาคาใชจายในการสงเคร่ืองมือสอบเทียบในป 2553 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานท่ีลูกคาสง
เคร่ืองมือวัดไป 

สอบเทียบ 

จํานวนลกูคา
ท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

การสงเคร่ืองมือสอบเทียบใน 1 ป 
จํานวนคร้ัง 

ท่ีใชบริการสอบเทียบ 
คาใชจายในการสงเคร่ืองมือวัดสอบเทียบท้ังหมด 

รวม 
(คร้ัง) 

เฉลี่ยตอราย 
(คร้ัง) 

คาใชจายรวม คาใชจายเฉลี่ยตอคร้ัง 
จํานวน (บาท) รอยละ จํานวน (บาท) รอยละ 

สถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติ 

189 654 3.46 3,102,051.30 27.37 4,743.20 15.10 

หองปฏิบัติการระดับ
ทุติยภูมใินประเทศ 

108 1353 12.53 4,364,787.00 38.51 3,226.01 10.27 

หองปฏิบัติการ
ตางประเทศ 

49 165 3.37 3,868,710.00 34.13 23,446.73 74.63 

รวม 11,335,548.30  31,415.94  

ที่มา: คํานวณจากขอมูลรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจงานสนับสนุนการใหบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  

ป 2553 โดยคณะผูวิจัย (2557) 

นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดคาดการณมูลคาการสอบเทียบเครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรม จากการ

ประยุกตวิธีการท่ีรายงานการสํารวจความพึงพอใจฯ ป 2553 ไดศึกษาไว โดยประมาณมูลคาการสอบเทียบ

เครื่องมือวัดจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการในป 2556 ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีโรงงานเหลานั้น

จะสงเครื่องมือวัดมาสอบเทียบ เพ่ือหาสัดสวนของการสอบเทียบในแตละหนวยงาน และสามารถประมาณการ

สถานการณการสอบเทียบเครื่องมือในอนาคตได 

ท้ังนี้ คณะผูวิจัยไดปรับสัดสวนของการใชบริการการสอบเทียบจากรายงานการสํารวจความพึงพอใจฯ 

ป 2553 ดวยขอมูลจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการและจํานวนชิ้นงานท่ีสอบเทียบและวัสดุอางอิงท่ีจําหนายโดย

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในป 2556 แลวจึงประมาณการสัดสวนจากขอมูลสถิติจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม

ท่ีประกอบกิจการในป 2556 ภายใตขอสมมติท่ีกําหนดใหจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปนลูกคาของสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติมีประมาณรอยละ 16.67 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการท้ังหมดหรือ

รายงานฉบับสมบูรณ | [3-33] 



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

คิดเปน 755 ราย  รวมถึงสัดสวนข้ันต่ําของการใชบริการสอบเทียบในแตละหนวยงานและคาใชจายเฉลี่ยตอ

ครั้งเทากับสัดสวนท่ีไดจากรายงานการสํารวจความพึงพอใจฯ ป 2553 

ผลการประมาณการเบื้องตนของป 2556 ท่ีแสดงไดดังตารางท่ี 3.13 จะเห็นไดวาหากสัดสวนการใช

บริการสอบเทียบในแตละหนวยงานของลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีคาเทากับ

กลุมตัวอยางจากการสํารวจในป 2553  จํานวนครั้งท่ีลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมใชบริการสอบเทียบกับสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติ หองปฏิบัติการระดับทุติยภูมิในประเทศ และหองปฏิบัติการในตางประเทศ (เม่ือปรับ

สัดสวนดวยขอมูลจํานวนชิ้นงานท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติใหบริการในป 2556) จะเทากับ 2,043 ครั้ง 

4,226 ครั้ง และ 515 ครั้ง ตามลําดับโดยคิดมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีไดจากการสอบเทียบรวมท้ังสิ้นประมาณ 35 

ลานบาทตอป (เม่ือกําหนดใหคาใชจายในการสอบเทียบเฉลี่ยตอครั้งมีคาเทากับกลุมตัวอยางจากการสํารวจใน

ป 2553)  อยางไรก็ตาม หากไมมีการพัฒนาศักยภาพของการใหบริการการสอบเทียบในประเทศใหดีข้ึนกวาป 

2553 ประเทศจะตองสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจในการสงสอบเทียบในตางประเทศถึง 12 ลานบาทตอป  

อยางไรก็ตาม ผลการประมาณการสัดสวนของการศึกษานี้ไมไดจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตาม

ขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม8เหมือนกับในวิธีศึกษาของรายงานการสํารวจความพึงพอใจฯ ป 2553 รวมถึง

การประมาณเบื้องตนในครั้งนี้ยังขาดการพิจารณาตามสัดสวนของการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรหรือเครื่องมือ

วัดในอุตสาหกรรม 

 

8
การจําแนกขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมมีเกณฑดังนี้ 

1) โรงงานขนาดยอมหรือขนาดเล็ก จะตองมีเงินทุนไมเกิน 50 ลานบาทหรือมีจํานวนคนงานไมเกิน 50 คน 

2) โรงงานขนาดกลาง จะตองมีเงินทุน 50-200 ลานบาท หรือมีจํานวนคนงาน 50-200 คน 

3) โรงงานขนาดใหญ จะตองมีเงนิทุนมากกวา 200 ลานบาท และมีจํานวนคนงานมากกวา 200 คนข้ึนไป 
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ตารางท่ี 3.13: มูลคาคาใชจายในการสงเคร่ืองมือสอบเทียบในป 2553 และการคาดการณเบ้ืองตนในป 2556 จําแนกตามหนวยงาน 

ท่ีมาของขอมูล 
หนวยงานท่ีใหบริการ

สอบเทียบ 

จํานวนลกูคา 
การสงเคร่ืองมือสอบเทียบใน 1 ป 

จํานวนคร้ังท่ีใชบริการสอบเทียบ คาใชจายในการสงเคร่ืองมือวัดสอบเทียบท้ังหมด 

ราย รอยละ รวม (คร้ัง) 
เฉลี่ยตอราย 

(คร้ัง) 
คาใชจายรวม คาใชจายเฉลี่ยตอคร้ัง 

จํานวน (บาท) รอยละ จํานวน (บาท) รอยละ 
กลุมตัวอยางจาก
แบบสอบถามป 
2553 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 189 54.62 654 3.46 3,102,051.30 27.37 4,743.20 15.10 
หองปฏิบัติการระดับ 

ทุติยภูมิในประเทศ 
108 31.21 1,353 12.53 4,364,787.00 38.51 3,226.01 10.27 

หองปฏิบัติการตางประเทศ 49 14.16 165 3.37 3,868,710.00 34.13 23,446.73 74.63 
รวม 346  11,335,548.30 31,415.94  

กลุมตัวอยางจาก
การปรับสัดสวน
ดวยจํานวนลูกคา
และการใหบริการ
ในป 2556 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 237 54.62 1,143 4.83 5,420,023.19 27.37 4,743.20 15.1 
หองปฏิบัติการระดับ 

ทุติยภูมิในประเทศ 
135 31.21 2,364 17.49 7,626,327.74 38.51 3,226.01 10.27 

หองปฏิบัติการตางประเทศ 61 14.16 288 4.70 6,759,556.24 34.13 23,446.73 74.63 
รวม 433  19,805,907.17 31,415.94  

กลุมประชากรจาก
การประมาณการ
ดวยขอมูลในป 
2556 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 423 54.62 2,043 4.83 9,688,447.93 27.37 4,743.20 15.1 
หองปฏิบัติการระดับ 

ทุติยภูมิในประเทศ 
242 31.21 4,226 17.49 13,632,281.00 38.51 3,226.01 10.27 

หองปฏิบัติการตางประเทศ 110 14.16 515 4.70 12,082,901.92 34.13 23,446.73 74.63 
รวม 775  35,403,630.85 31,415.94  

ที่มา:  คํานวณจากขอมูลรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจงานสนับสนุนการใหบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดของสถาบันฯ ในป 2553 และขอมูลจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมจากกลุมสถิติและเผยแพรสารสนเทศอุตสาหกรรม  

ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ส้ินป 2556 โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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นอกจากนี้ การวิเคราะหดวยวิธีการเดียวกันทําใหสามารถพิจารณาแนวโนมของการใชบริการการสอบ

เทียบกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและหองปฏิบัติการระดับทุติยภูมิในประเทศในชวงป 2553-2556 ภายใต

ขอสมมติท่ีกําหนดใหสัดสวนของการสอบเทียบข้ันต่ํากับแตละหนวยงานมีคาเทากับสัดสวนท่ีไดจากการสํารวจ

จากกลุมประชากรในรายงานการสํารวจความพึงพอใจฯ ป 2553 ซ่ึงแนวโนมดังกลาวสามารถแสดงไดดังรูปท่ี 

3.7 โดยจะเห็นวาสัดสวนการใชบริการการสอบเทียบภายในประเทศจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของ

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต  ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของการใหบริการดังกลาวจึงมี

ความสําคัญมาก 

รูปท่ี 3.7: แนวโนมของการใชบริการการสอบเทียบกับแตละหนวยงานในป 2553-2556 

 
ที่มา:  คํานวณจากขอมูลรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจงานสนับสนุนการใหบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดของสถาบันฯ ในป 2553  

และขอมูลจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมจากกลุมสถิติและเผยแพรสารสนเทศอุตสาหกรรม ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ส้ินป 2556 โดยคณะผูวิจยั (2557) 

3.5 สรุปผลการศึกษาผลกระทบของมาตรวิทยาในระดับมหภาคและการคา 

จากการศึกษาขางตน พบวา การพัฒนาของระบบมาตรวิทยาในเชิงมหภาคสามารถสะทอนไดจาก

สัดสวนอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีใชในการผลิตสินคาของประเทศท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน  โดยจากการศึกษาดวยตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตพบวาสัดสวนของการใชอุปกรณและ

เครื่องมือทางวิทยาศาสตรฯ ท่ีผานการสอบเทียบในการผลิตของอุตสาหกรรมคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจตอป

ประมาณรอยละ 0.09 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในชวงป 2548-2555 และมีแนวโนมท่ีจะมีมูลคาทาง

เศรษฐกิจตอปประมาณรอยละ 0.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ในชวงป 2548-2561 โดยมูลคาทาง

เศรษฐกิจของอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในป 2561 อยูท่ีประมาณ 19,008 ลานบาท  ภายใตขอ

สมมติท่ีการขยายตัวของมูลคาเพ่ิมท่ีไดจากการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ อยูท่ีอยางนอยรอย

ละ 4 ตอป และการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมประชาชาติตั้งแตป 2557-2561 อยูท่ีอยางนอยรอยละ 3 ตอป 

นอกจากนี้ มูลคาการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯของไทยในป 2561 มีโอกาสสูงถึง 
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2,759 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.51 ของมูลคาเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ หากกิจกรรม

มาตรวิทยาของประเทศไทยในป 2561 มีศักยภาพทัดเทียมกับสหภาพยุโรปในป 2543 

ท้ังนี้ สาเหตุของการพัฒนาความสําคัญของระบบมาตรวิทยาในเชิงมหภาคมาจากความตองการใน

ดานคุณภาพของการผลิตสินคาและบริการอันนํามาซ่ึงความตองการโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพหรือระบบ

มาตรวิทยาเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหมีมาตรฐานในการผลิตท่ีมีคุณภาพ  โดยเฉพาะในดานการคาระหวางประเทศท่ี

ระบบมาตรวิทยามีความสําคัญในการกําหนดมาตรฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือลดการกีดกันทางการคาระหวาง

ประเทศ อันจะกอใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจคอนขางมาก  และเปนสาเหตุใหมีการจัดทําความตกลง

รวมกันระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการกําหนดระบบมาตรฐานสากลในการผลิตสินคารวมกันเชน ระบบ

มาตรฐาน ISO 9000 ระบบมาตรฐาน ISO 14000 และระบบมาตรฐาน HACCP เปนตน   

ดังนั้น ระบบมาตรฐานสากลของการผลิตสินคาจึงมีอิทธิพลสําคัญตอความตองการของอุตสาหกรรม

ในการสงเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการผลิตไปสอบเทียบโดยจากการประมาณการเบื้องตนดวยสัดสวนการ

ใชบริการของลูกคาสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติท่ีเปนผูตอบแบบสอบถาม จากรายงานการสํารวจความพึง

พอใจงานสนับสนุนการใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในป 2553 รวมกับ

ขอมูลสถิติจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการในป 2556 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา การใช

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยสัดสวนการใชบริการการสอบเทียบกับสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพของการใหบริการใหสามารถรองรับกับการขยายตัวของการใชบริการในอนาคต 
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บทที่ 4  การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ในระดับอุตสาหกรรมและองคกร 
 

4.1 บทนํา: ความสําคัญของการศึกษาในระดับอุตสาหกรรม 

จากการศึกษาในบทท่ีผานมา ทําใหทราบถึงบทบาทของมาตรวิทยาท่ีมีตอการสรางมาตรฐานใหกับ

การผลิตสินคา และมีประโยชนตอการสงออกสินคาเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ  ท้ังนี้ 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตสินคาของแตละอุตสาหกรรมนั้นมีความสัมพันธกับพัฒนาการของ

เทคโนโลยีท่ีใชในการสอบเทียบเครื่องมือในแตละสาขาท่ีเก่ียวของ  ดังนั้น การศึกษาผลจากกระบวนการ 

มาตรวิทยาของอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ จึงมีประโยชนตอการวิเคราะหผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ี

เกิดข้ึนจากกิจกรรมมาตรวิทยาใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

การศึกษาในสวนนี้ประกอบไปดวยการศึกษาพัฒนาการของอุตสาหกรรมสําคัญของไทย เพ่ือทําความ

เขาใจการเขามามีบทบาทของระบบมาตรวิทยาตออุตสาหกรรม รวมถึงการทบทวนกรณีศึกษาท้ังในประเทศ

และตางประเทศท่ีศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาท่ีมีตออุตสาหกรรมแตละสาขาแลวจึง

วิเคราะหผลกระทบดังกลาวในกรณีของประเทศไทย โดยไดแบงอุตสาหกรรมท่ีศึกษาออกเปนอุตสาหกรรม

หลักท่ีมีความสําคัญตอภาคการสงออกของไทย  และอุตสาหกรรมใหมท่ีควรใหความสําคัญในการพัฒนาระบบ

มาตรวิทยามารองรับ เพ่ือสรางคุณภาพท่ีไดมาตรฐานของสินคาอันจะนํามาซ่ึงการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

ใหกับอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญจากการศึกษาและขอเสนอแนะตอการ

ปรับปรุงระบบมาตรวิทยาในอนาคตไวในสวนสุดทาย 

4.2 การทบทวนงานศึกษา: แนวทางการศึกษาผลทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรม 

สําหรับการทบทวนงานศึกษาในอดีตเก่ียวกับการศึกษาผลทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมแตละสาขา  

คณะผูวิจัยไดทบทวนกรณีศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศเก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบ

มาตรวิทยาท่ีมีตออุตสาหกรรมแตละสาขา เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

และอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน ซ่ึงลวนเปนอุตสาหกรรมหลักในการศึกษาครั้งนี้ 

4.2.1 แนวทางการศึกษาผลทางเศรษฐกิจของกิจกรรมมาตรวิทยาตออุตสาหกรรมในประเทศไทย 

การศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2544) ไดทําการสํารวจกรณีศึกษาเพ่ือศึกษา

ปญหาท่ีเก่ียวของกับระบบมาตรวิทยาในอุตสาหกรรมหลายสาขาในประเทศไทย โดยแตละอุตสาหกรรมพบ

ปญหาดานมาตรวิทยาและการวัดท่ีเฉพาะเจาะจงไป  
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ท้ังนี้ วิธีการท่ีใชในการศึกษานั้นเปนการจัดทํากรณีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบมาตรวิทยาใน

อุตสาหกรรม 5 สาขา ไดแก ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  โดยใชวิธีการสัมภาษณผูบริหาร พนักงานฝายคุณภาพและ

ฝายท่ีเก่ียวของกับระบบมาตรวิทยาของโรงงานตางๆ เพ่ือเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิต การใช

มาตรวิทยาในการผลิต ปญหาในดานมาตรวิทยาท่ีพบ ตลอดจนตนทุนและประโยชนจากการพัฒนาระบบ

มาตรวิทยาในโรงงาน  เพ่ือประมาณการผลกระทบในเชิงปริมาณของการพัฒนาระบบมาตรวิทยาในแตละกรณี

นอกจากนี้งานศึกษาดังกลาวยังไดวิเคราะหตนทุนจากการสงเครื่องมือไปสอบเทียบในตางประเทศ โดยนํา

ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมาใชในการวิเคราะหคาทางสถิติเพ่ือนําไป

ประมาณการตนทุนจากการสงเครื่องมือวัดไปสอบเทียบในตางประเทศของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสงออกท้ัง

ทางตรงและทางออม ภายใตขอสมมติทางดานโครงสรางอุตสาหกรรมและอัตราการขยายตัวของการสงออก 

สําหรับผลของการศึกษา พบวา ปญหาท่ีเก่ียวของกับการวัดของอุตสาหกรรมยานยนตมาจากการวัดท่ี

ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ทําใหสูญเสียวัตถุดิบในการผลิต รวมท้ังสิ้นเปลืองเวลาและแรงงานในการประกอบ

ชิ้นสวน  การขาดแคลนหองปฏิบัติการสอบเทียบและการใหบริการท่ีลาชา ประสิทธิภาพในการผลิตท่ีลดลง

จากความไมม่ันใจในการวัดอุณหภูมิ รวมท้ังการวัดสีท่ีคลาดเคลื่อนทําใหสีของรถยนตไมไดตรงตามความ

ตองการ การพัฒนาระบบมาตรวิทยาใหไดมาตรฐานมีสวนชวยทําใหบริษัทท่ีทํากรณีศึกษาลดความเสียหาย

จากการชั่งมวลท่ีคลาดเคลื่อน การวัดอุณหภูมิท่ีคลาดเคลื่อน และการจัดซ้ือเครื่องมือท่ีมากเกินความจําเปน 

ความเสียหายท่ีลดลงดังกลาวคิดเปนมูลคากวา 10 ลานบาท 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพบปญหาการมีของเสียในข้ันตอนการผลิตจากระบบมาตรวิทยา

ท่ีผิดพลาด การตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ีคลาดเคลื่อน การขาดความแมนยําของระบบมาตรวิทยาทําใหไม

สามารถผลิตสินคาบางชนิดได และการไมมีหองปฏิบัติการสอบเทียบทําใหตองสงเครื่องมือไปสอบเทียบ

ภายนอก จึงไมสามารถสอบเทียบไดบอยตามตองการ จากการศึกษา พบวาการท่ีระบบมาตรวิทยาของบริษัท

ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไมไดรับการดูแลท่ีดีทําใหเกิดการสงคืนสินคาบอยครั้ง สงผลใหลูกคา

ขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคา 

ในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบมาตรวิทยาท่ีไมดีพอกอใหเกิดความสูญเสียหลายประการ การชั่งน้ําหนัก

วัตถุดิบท่ีคลาดเคลื่อนทําใหเกิดความไมยุติธรรมในการซ้ือขาย ท้ังยังสิ้นเปลืองวัตถุดิบ เวลา และแรงงาน 

นอกจากนี้ยังทําใหไมไดรับความเชื่อถือจากตางประเทศเม่ือสงออกสินคา  การวัดความเปนกรด-เบส หรือ

ความหวานท่ีคลาดเคลื่อนยังทําใหรสชาติของผลิตภัณฑไมไดตามตองการ เปนตน  

4.2.2 แนวทางการศึกษาผลทางเศรษฐกิจของกิจกรรมมาตรวิทยาตออุตสาหกรรมใน

ตางประเทศ 

ทางดานการศึกษาของตางประเทศ  คณะผูวิจัยไดทบทวนกรณีศึกษาดานผลกระทบทางเศรษฐกิจของ

ระบบมาตรวิทยาของอุตสาหกรรมยานยนตในสหภาพยุโรป ซ่ึง Williams (2002) ไดทําการศึกษาไว 
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Williams (2002) ไดแบงกิจกรรมการวัดในอุตสาหกรรมยานยนตออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

- กิจกรรมมาตรวิทยา ซ่ึงเปนการทํางานท่ีข้ึนกับกระบวนการผลิต ซ่ึงมุงใหเกิดกระบวนการท่ี

เหมาะสมตั้งแตการออกแบบไปจนถึงการออกสูตลาด 

- การสอบเทียบอุปกรณการวัดเปนการทํางานท่ีข้ึนกับอุปกรณท่ีใชในการผลิต  เปนการติดตั้ง

เครื่องมือเพ่ือใหการวัดเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานแหงชาติ 

ในขณะท่ีการสอบเทียบอุปกรณการวัดเปนกิจกรรมเดี่ยว มาตรวิทยาถือเปนกระบวนการโดยสมบูรณ

ของกิจกรรมท้ังหมดในอุตสาหกรรมยานยนต จึงเปนการยากท่ีจะหาผลประโยชนและตนทุนทางเศรษฐกิจของ

การวัดและกิจกรรมการทดสอบอันใดอันหนึ่ง ยิ่งไปกวานั้น ยังมีปญหาของการเก็บขอมูลตนทุนของการวัดและ

การทดสอบท่ีเก็บไดยาก และการท่ีธุรกิจในอุตสาหกรรมไมตองการท่ีจะเปดเผยขอมูลเพราะอาจทําใหขอมูล

เชิงกลยุทธรั่วไหล 

การศึกษานี้ไดระบุวาการวัดในอุตสาหกรรมสามารถปรับปรุงไดใน 3 ประเด็น ไดแก การยอมรับความ

คลาดเคลื่อนในการวัด (Measurement tolerance) ความผิดพลาดของมนุษย (Human failure) และการ

พัฒนาความสามารถดานกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการวัดภายในองคกร (Development of in-house capability 

of measurement related activities) ผูวิจัยไดวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจของการวัดดวยการสัมภาษณ 

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดจากผูผลิตยานยนตรายใหญในสหภาพยุโรป 2 ราย ไดแก Land Rover ในสหราช

อาณาจักร และ IVECO/Fiat ในอิตาลี จากนั้นไดเพ่ิมเติมขอมูลจากการสัมภาษณดวยขอมูลท่ีรวบรวมจาก

แหลงอ่ืน เชน ขอมูลขนาดของอุตสาหกรรม และการใชการวัดภายในอุตสาหกรรมนี้ 

โครงสรางดานกิจกรรมการวัดแตกตางกันไปในแตละบริษัท ศูนยสอบเทียบอุปกรณของ Land Rover 

(Land Rover Calibration Centre : LRCC) มีระบบรับรองท่ีเปนศูนยกลางสําหรับท้ังบริษัท ตามรูปท่ี4.1 ซ่ึง

เกือบทุกสวนท่ีใชบริการสอบเทียบตั้งอยูท่ีเมืองโซลิฮัลล (Solihull) ยกเวนสวนวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา 

และกิจกรรมอุโมงคลมเทานั้นท่ีตั้งอยูท่ีเมืองเกยดอน (Gaydon) 
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รูปท่ี 4.1.:  โครงสรางพ้ืนฐานดานการวัดของ บริษัท Land Rover 

ที่มา: รวบรวมจาก Williams (2002) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

ในทางกลับกันระบบการวัดและการทดสอบของบริษัท IVECOมีการกระจายตัวมากกวา โดยมี

ศูนยกลางทางเทคนิค (Technical centre) สําหรับทุกกิจกรรม และในแตละภาคสวนกิจกรรม เชน ระบบ

โรงงานบริการ (Service factory system) และระบบการจัดการดานคุณภาพ (Quality management 

system)มีหนวยท่ีทําหนาท่ีดานมาตรวิทยาอยูภายใน (ตามรูปท่ี 4.1-4.4) 

รูปท่ี 4.2: ศูนยกลางดานเทคนิคในโครงสรางของ บริษัท IVECO 

 
ที่มา: รวบรวมจาก Williams (2002) โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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รูปท่ี 4.3:  การวัดในระบบโรงงานบริการของ บริษัท IVECO 

 
ที่มา: รวบรวมจากWilliams (2002) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

รูปท่ี 4.4:  การวัดในระบบการจัดการดานคุณภาพของ บริษัท IVECO 

 
ที่มา: รวบรวมจากWilliams (2002) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

 

ในอุตสาหกรรมยานยนต การใชระบบมาตรวิทยาและการวัดมีจุดประสงคตางๆ ดังนี้ 

- เพ่ือใหการผลิตและคุณภาพสินคาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

- เพ่ือลดการสูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต 

- เพ่ือควบคุมสินคาใหผลิตออกมามีคุณภาพสูง 

- เพ่ือสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต 
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การศึกษาของ Williams (2002) สามารถสรุปการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการวัดใน

อุตสาหกรรมยานยนตท้ังในระดับอุตสาหกรรม ระดับการคาระหวางประเทศ และระดับสังคม ดังนี้ 

1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับอุตสาหกรรม 

การวัดและทดสอบมีความสําคัญสําหรับการออกแบบและการผลิต เพ่ือควบคุมคุณภาพ เพ่ือใหได

มาตรฐานความปลอดภัยและขอกําหนดทางกฎหมายอ่ืนๆ และเพ่ือลดความผิดพลาดในการผลิต อยางไรก็ตาม 

มาตรฐานท่ีการแยกตนทุนการวัดเพ่ือควบคุมคุณภาพกับตนทุนการวัดเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย

ทําไดยาก  นอกจากนี้ การแยกตนทุนและประโยชนของเครื่องมือการวัดในข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาสินคา 

เทคนิค หรือกระบวนการใหมๆ ลวนทําไดยากเนื่องจากการวัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

ท้ังหมด เชนเดียวกับการเก็บขอมูลตนทุนโดยตรงท่ีเก่ียวของกับการวัด ดังนั้น ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของตนทุน

โดยตรง ไดแก 

- จํานวนการสอบเทียบอุปกรณ และจํานวนของการวัด แยกตามประเภท 

- จํานวนพนักงานท่ีทําหนาท่ีรองรับและพัฒนาการวัดตอจํานวนพนักงานท้ังหมดในองคกร 

- จํานวนพนักงานในสายการผลิตท่ีใชเครื่องมือวัดหรือเทคนิคการวัดตอจํานวนพนักงานท้ังหมด 

- การลงทุนในเครื่องมือการวัด รวมท้ังสินคาคงคลัง (Inventories) 

ผลประโยชนทางตรงของการวัดมาจากการลดความผิดพลาดของการผลิต  ตนทุนท่ีลดลงในสวนนี้

สามารถคํานวณไดจากการใชเวลาท่ีนอยลงสําหรับยานพาหนะท่ีไมสมบูรณ เวลาท่ีใชนอยลงในการผลิต

เนื่องจากมีชิ้นสวนท่ีผิดพลาด ตนทุนท่ีลดลงจากการเรียกยานพาหนะคืน และตนทุนท่ีลดลงจากความผิดพลาด

ในกระบวนการผลิต  

2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับการคาระหวางประเทศ 

อุตสาหกรรมยานยนตเปนภาคธุรกิจท่ีเปนสากล ไมใชเฉพาะภายในประเทศเทานั้น เนื่องจากชิ้นสวน

ตางๆ มีการซ้ือจากบริษัทตางๆ ท่ัวโลก ข้ันตอนการผลิตในแตละข้ันสามารถทําท่ีโรงงานในตางประเทศ และยัง

มีการสงออกยานพาหนะท่ีประกอบสมบูรณแลวไปยังตางประเทศอีกดวย  

จากการเก็บขอมูลจากบริษัท Land Rover พบวามีกระบวนการวัดและตรวจสอบเพ่ิมเติมสําหรับการ

สงออกรถยนตไปยังสหรัฐอเมริกา การวัดนี้ชวยลดตนทุนดวยการลดจํานวนการสงคืนยานพาหนะเพ่ือแกไข

สวนท่ีไมสมบูรณ ซ่ึงชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ Land Rover ของตลาดรถยนตในสหรัฐอเมริกา 

ดังนั้น ในระดับการคาระหวางประเทศ ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนดานการวัดและการตรวจสอบกอใหเกิดผลลัพธท่ีคุมคา  
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3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับสังคม 

การปรับปรุงระบบการวัดและการตรวจสอบในภาคอุตสาหกรรมยานยนตมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ตอสังคมท่ีสําคัญในดานสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม ผลกระทบในแงของสุขภาพเปน

สวนหนึ่งของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

ในดานสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมยานยนตในสหภาพยุโรปไดมุงเนนการทําวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุง

การประหยัดเชื้อเพลิง (Fuel economy1) โครงการนี้ไดรับเงินสนับสนุนจาก Fifth Framework Programme 

(FP5) ของประชาคมยุโรป และอยูในความรวมมือของภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแหงชาติของประเทศ

ตางๆ และมหาวิทยาลัย 

ตนทุนโดยตรงของการวัดและการทดสอบตางๆ นั้นคาดการณไดยาก แตนาจะเปนตนทุนท่ีคอนขางสูง 

และยังไมมีขอมูลดานการลงทุนท้ังหมดของการวิจัยและพัฒนาในสวนนี้ แมวาการวัดจะมีบทบาทสําคัญในการ

สนับสนนุกระบวนการนวัตกรรม มีเพียงแคเทคโนโลยีใหมๆ เทานั้นท่ีจะไดรับผลจากการวัดในการลดมลภาวะ 

ดังนั้น การประเมินผลกระทบโดยรวมตอสิ่งแวดลอมและอนามัยของการวัดในอุตสาหกรรมยานยนตจึงทําไดยาก 

อุตสาหกรรมยานยนตไดพยายามท่ีจะปรับปรุงความปลอดภัยของยานพาหนะดวยการพัฒนาคุณภาพ

ดานตางๆ ของรถยนต เชน พัฒนาการมองเห็น ความสามารถในการเบรค และความสบายในการนั่งภายใน

รถยนต ซ่ึงยังไมมีขอมูลตนทุนของการพัฒนามาตรการเหลานี้ 

ในระดับอุตสาหกรรม ตนทุนในการวัดและทดสอบเปนสวนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ทําใหการสืบหาตนทุนเฉพาะในสวนของการวัดทําไดยาก ในการศึกษานี้ตัวชี้วัดท่ีใช ไดแก ตนทุน

สําหรับแรงงานท่ีใชในการวัด ตนทุนคาเครื่องมือ และคาใชจายในการทําการวัดและสอบเทียบอุปกรณสวน

ผลประโยชนจากการวัดในระดับอุตสาหกรรมมาจากคุณภาพสินคาท่ีดีข้ึน ความผิดพลาดในการผลิตท่ีลดลง 

ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน และการนําเครื่องจักรมาใชแทนคน (Automation) ในกระบวนการผลิตใหมากข้ึน ซ่ึง

สามารถชวยลดความผิดพลาดของมนุษยได 

นอกจากนี้ ประโยชนอ่ืนของการวัดท่ีมีศักยภาพท่ีจะประเมินได ไดแก การลดความคลาดเคลื่อนใน

การวัด การลดความจําเปนในการวัดหรือทดสอบซํ้า การลดความเสี่ยงจากพนักงาน และเพ่ิมความสามารถใน

การสอบเทียบเครื่องมือภายในองคกร 

  

1
Fuel economy หมายถึง ความสัมพันธดานประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงระหวางระยะทางที่เดินทางและปริมาณเชื้อเพลิงที่ยานพาหนะนั้นใช 

ซึ่งสามารถแสดงไดโดยปริมาตรเชื้อเพลิงที่ใชตอระยะทาง หรือระยะทางที่เดินทางตอหนึ่งหนวยของเชื้อเพลิงที่ใช 
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4.3 การวิเคราะหผลกระทบของระบบมาตรวิทยาตออุตสาหกรรมรายสาขาในประเทศไทย 

4.3.1 พัฒนาการของอุตสาหกรรมสําคัญของไทย 

จากการประเมินของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

เปนสาขาท่ีมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจไทยในปจจุบันคอนขางมาก  เนื่องจากมีจุดแข็งในดานของการเปนฐาน

การผลิตเพ่ือการสงออกท่ีสําคัญของสหรัฐอเมริกา สิงคโปร และญี่ปุน  โดยเฉพาะญี่ปุนท่ีเขามาลงทุนจํานวน

มากในไทยชวงหลายปท่ีผานมา รวมถึงการท่ีไทยเริ่มท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถของการทดสอบผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามมาตรฐานสากลมากข้ึน  ทําใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของ

ไทยเริ่มเปนท่ียอมรับในศักยภาพและไดรับความเชื่อถือในดานการผลิตจากหนวยงานและบริษัทตางประเทศ

เปนลําดับ  ท้ังนี้  ความพัฒนาของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดสงผลกระทบทางบวกตอ

อุตสาหกรรมยานยนตในดานเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต โดยเฉพาะเครื่องมือและเทคโนโลยีทางดานไฟฟาท่ีใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตหรือใชในกระบวนการผลิต  ทําใหเกิดผลในทางบวกตอระบบมาตรวิทยาในสาขาท่ี

รองรับตอการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟาและยานยนตดวย  จึงอาจกลาวไดวาระบบมาตรวิทยาในสาขาท่ีมี

ความเก่ียวของกับอุตสาหกรรมท้ังสองมีแนวโนมท่ีจะมีความกาวหนาใหทัดเทียมกัน 

สวนอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิตเพ่ือบริโภคในประเทศและเพ่ือ

สงออก เนื่องดวยพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตรท่ีดีของไทย ทําใหมีผลผลิตท่ีสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบ

ในการแปรรูปไดอยางหลากหลายและตอเนื่อง อีกท้ังยังมีแรงงานท่ีมีคุณภาพและมีการพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตท่ีทันสมัย ทําใหสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดไดมากข้ึน (แผน

วิเคราะหขอมูล ฝายบริการขอมูล สถาบันอาหาร, 2553)  ดังนั้น บทบาทของระบบมาตรวิทยาในสาขาท่ี

ใหบริการสอบเทียบเครื่องมือสําหรับอุตสาหกรรมอาหารจึงมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนตามแนวโนมการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมในอนาคต 

จากพัฒนาการของอุตสาหกรรมหลักของไทยท่ีกลาวมา ทําใหคณะผูวิจัยสามารถศึกษาผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมมาตรวิทยาของอุตสาหกรรมสําคัญท้ัง 3 สาขา และวิเคราะหศักยภาพในปจจุบัน

ของสาขาการสอบเทียบท่ีเก่ียวของกับการผลิตของแตละอุตสาหกรรม ภายใตสมมติฐานท่ีวาความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และยานยนต ท่ีมากกวาอุตสาหกรรมอาหาร มี

ความเก่ียวของกับศักยภาพและความกาวหนาของสาขาการสอบเทียบท่ีเก่ียวของ 

4.3.2 วิธีการวิเคราะห  

คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยาตออุตสาหกรรมสําคัญ 5 สาขา 

อันประกอบไปดวย (1) อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน (2) อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ  

(3) อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญและมีความโดดเดนในระบบเศรษฐกิจดังท่ี

ไดกลาวไวขางตน  อีกท้ังระบบมาตรวิทยามีความสําคัญเปนอยางมากในการผลิต ท้ังสําหรับการควบคุม
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คุณภาพการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังไดศึกษา (4) อุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย และ (5) อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมใหมท่ีควรตองมีการวางโครงสราง

พ้ืนฐานดานระบบมาตรวิทยา เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยนั้นเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีนั้น มีบทบาทสําคัญตอการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

ซ่ึงมีมูลคาการผลิตคอนขางสูง 

ในการศึกษาผลกระทบของระบบมาตรวิทยาท่ีมีตออุตสาหกรรมของไทย  คณะผูวิจัยไดประยุกตใช

แนวทางการเก็บขอมูลเชิงลึกดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณผูเก่ียวของดานการดําเนินกิจกรรมมาตรวิทยา

ของหองปฏิบัติการสอบเทียบและอุตสาหกรรมท่ีเปนกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ตามงานศึกษาของ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2544) และ Williams (2002)  เพ่ือวิเคราะหความเชื่อมโยงทาง

กิจกรรมมาตรวิทยาระหวางหองปฏิบัติการและอุตสาหกรรม รวมถึงผลจากกิจกรรมมาตรวิทยาท่ีมีตอการผลิต

ของอุตสาหกรรม  พรอมท้ังไดศึกษาขอมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการศึกษา

ครั้งนี้ เพ่ือวิเคราะหทิศทางและแนวโนมของอุตสาหกรรมอันจะมีผลตอการปรับปรุงระบบมาตรวิทยาของไทย 

ท้ังนี้ รายละเอียดของวิธีการวิเคราะหประกอบไปดวย 

1) ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบไปดวย (1) ขอมูลทุติยภูมิของอุตสาหกรรมหลักท่ีเก่ียวกับโครงสราง

การผลิตและการสงออก  รวมถึงขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับความเชื่อมโยงของกิจกรรมมาตรวิทยาตอการผลิตหรือ

การสงออกของอุตสาหกรรมท้ัง 5 สาขาท่ีเปนเปาหมายในการศึกษาอีกท้ังยังมีขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับมูลคา

เครื่องมือทางวิทยาศาสตรฯ และผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ของ

อุตสาหกรรมบางสาขาและ (2) ขอมูลปฐมภูมิเก่ียวกับรายละเอียด ปญหา และอุปสรรค ดานศักยภาพและการ

ใหบริการหองปฏิบัติการสอบเทียบ การใชบริการสอบเทียบเครื่องมือของหองปฏิบัติการสอบเทียบ รวมถึง

ความคาดหวังของภาคเอกชนท่ีมีตอสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

ขอมูลทุติยภูมิของอุตสาหกรรมไดมาจากขอมูลสถิติของกระทรวงพาณิชย สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  และการทบทวนงานศึกษาในอดีต  สวนขอมูลทุติยภูมิของการศึกษาเปน

การรวบรวมดวยการสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม  สวนขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับมูลคาเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตรฯ และผลผลิตมวลรวมประชาชาติของอุตสาหกรรมบางสาขาไดมาจากการวิเคราะหดวยตาราง

ปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-output table: I-O table) ท่ีจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

ท้ังนี้ ในการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก คณะผูวิจัยไดสัมภาษณผูเก่ียวของดานกิจกรรม 

มาตรวิทยาของหองปฏิบัติการสอบเทียบท้ังในระดับทุติยภูมิและระดับทํางาน ภายใตการกํากับของรัฐบาลและ

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 18 แหง โดยมีสาขาครอบคลุมท้ัง 7 สาขา ของระบบ

มาตรวิทยา ไดแก สาขามิติ สาขาไฟฟา สาขาแสง สาขาเสียงและการสั่นสะเทือน สาขาอุณหภูมิ สาขาเคมีและ
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ชีวภาพ และสาขาเชิงกล  ตลอดจนมีรูปแบบการใหบริการสอบเทียบเฉพาะภายในองคกรและใหบริการสอบ

เทียบท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยมีรูปแบบของคําถามในการสัมภาษณดังรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 2 

สําหรับการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม คณะผูวิจัยไดรวบรวมการตอบแบบสํารวจของหองปฏิบัติการ

สอบเทียบท้ังท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐวิสาหกิจและองคกรอิสระ รวมถึงภาคเอกชน ซ่ึงสามารถนํามาใช

ในการวิเคราะหผลตอไปไดจํานวน 13 แหง และคิดเปนสาขาท่ีใหบริการรวม 54 สาขา ดังแสดงในตารางท่ี 4.1  

ท้ังนี้ รายละเอียดของแบบสอบถามและขอมูลเบื้องตนสามารถดูไดในภาคผนวกท่ี 3 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.1:  รายละเอียดการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

ประเภทหองปฏิบัติการตามสังกดั จํานวนหองปฏิบัติการ (แหง) จํานวนสาขาท่ีใหบริการ 

รัฐวิสาหกิจและองคกรอิสระ 5 11 

เอกชน 8 43 

รวม 13 54 

ที่มา: จากการสํารวจ โดยคณะผูวจิัย (2557) 

2) แนวทางการวิเคราะห 

คณะผูวิจัยไดวิเคราะหและประมวลผลขอมูล เพ่ือใชในการศึกษาซ่ึงสามารถแบงไดเปน 4 ประเด็น

สําคัญ ดังอธิบายในตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2:  วิธีการวิเคราะหผลกระทบของระบบมาตรวิทยาตออุตสาหกรรมของไทย 

วิธีการวิเคราะห ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

1) การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมหลัก 

 การวิเคราะหมูลคาการสงออกของกลุมอุตสาหกรรม

หลัก 

 การวิเคราะหโครงสรางปจจัยการผลิตและตนทุนการ

ผลิตของกลุมอุตสาหกรรมหลัก 

- ขอมูลการคาระหวางประเทศของกระทรวงพาณิชย 

- ขอมูล เ ก่ียวกับผลิตภาพและผลประกอบการของ

อุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2) การศึกษาความเช่ือมโยงของหองปฏิบัติการสอบเทียบและ

อุตสาหกรรม 

 การศึกษารูปแบบการใหบริการของหองปฏิบัติการ 

สอบเทียบในตลาด 

 การศึกษาความเช่ือมโยงของกิจกรรมการสอบเทียบของ

หองปฏิบัติการและอุตสาหกรรมในทางปฏิบัติ 

 การวิเคราะหประโยชนจากการสงเครื่องมือสอบเทียบ

ของหองปฏิบัติการในตลาด 

- ขอมูลจากการสํารวจจากผูดําเนินกิจกรรมมาตรวิทยา

ของหองปฏิบัติการสอบเทียบและอุตสาหกรรม ดวยการ

สัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม 

- ขอมูลจากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจงาน

สนับสนุนการใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติป 2553  

- ขอมูลจากสถิติรายงานผลิตภาพและผลประกอบการ

อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

[4-10]| การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับอุตสาหกรรมและองคกร 



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

วิธีการวิเคราะห ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 การประมาณการจํานวนการสงสอบเทียบของแตละ

อุตสาหกรรม โดยประยุกตวิธีการมาจากหัวขอ 3.4.1 

และ 3.4.2 

อุตสาหกรรม ณ ป 2555 

- ขอมูลมูลคาเครื่องมือทางวิทยาศาสตรฯ จากตาราง

ปจจัยการผลิตและผลผลิตท่ีจัดทําโดย สศช. 

- ขอมูลผลผลิตมวลรวมประชาชาติของอุตสาหกรรมบาง

สาขาจาก สศช. 

3) การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมใหม - ขอมูลเก่ียวกับความเช่ือมโยงของกิจกรรมมาตรวิทยาตอ

การผลิตหรือการสงออกของอุตสาหกรรม จากการ

ทบทวนงานศึกษาในอดีต 

- ขอมูลจากการสํารวจจากผูดําเนินกิจกรรมมาตรวิทยา

ของหองปฏิบัติการสอบเทียบและอุตสาหกรรมใหม ดวย

การสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม เก่ียวกับความ

เช่ือมโยงของระบบมาตรวิทยาและอุตสาหกรรมใหม 

4) การวิเคราะหความคาดหวังตอสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

จากภาคเอกชน 

- ขอมูลจากการสํารวจจากผูดําเนินกิจกรรมมาตรวิทยา

ของหองปฏิบัติการสอบเทียบและอุตสาหกรรม ในดาน

ของความคาดหวังท่ีมีตอสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ใน

การใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด การพัฒนา

ศักยภาพมาตรวิทยาของประเทศ และความเช่ือมโยง

ระหวางตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบและสถาบัน 

มาตรวิทยาแหงชาติ  ดวยการสัมภาษณเชิงลึกและ

แบบสอบถาม 

ที่มา: วิเคราะหโดยคณะผูวิจัย (2557) 

ท้ังนี้ แนวทางการวิเคราะหในตารางท่ี 4.2 สามารถอธิบายแยกเปนแนวทางการศึกษาในระดับ

อุตสาหกรรมและระดับองคกรได ดังนี้ 

สําหรับแนวทางการศึกษาในระดับอุตสาหกรรม คณะผูวิจัยไดสํารวจขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก

และรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เพ่ือศึกษาบทบาทของกิจกรรมมาตรวิทยาท่ีมีผลตอการผลิตสินคาของธุรกิจ 

รวมถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีภาคอุตสาหกรรมไดรับจากการดําเนินกิจกรรมมาตรวิทยา อันไดแก การสง

เครื่องมือท่ีมีสวนเก่ียวของในการผลิตไปสอบเทียบ เพ่ือใหกระบวนการผลิตและสินคาท่ีผลิตมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ  รวมถึงไดศึกษาในระดับองคกรรวมกันดวย ซ่ึง

การศึกษาในระดับองคกรในท่ีนี้คือในระดับหองปฏิบัติการ  

นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาผลกระทบในระดับองคกรรวมดวย ซ่ึงการศึกษาในระดับองคกรในท่ีนี้

คือในระดับหองปฏิบัติการสอบเทียบ ซ่ึงมีท้ังหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีใหบริการสอบเทียบไดในระดับทุติยภูมิ

และในระดับทํางาน ดวยการสํารวจขอมูลจากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานหองปฏิบัติการสอบเทียบ เพ่ือ
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ศึกษาลักษณะโครงสรางตลาดของหองปฏิบัติการสอบเทียบในปจจุบัน ศักยภาพของตลาดหองปฏิบัติการสอบ

เทียบในแตละสาขา ตลอดจนสามารถวิเคราะหแนวทางในการกําหนดนโยบายของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

เพ่ือตอบสนองตอตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบในปจจุบัน 

4.4 ผลการศึกษา: ผลกระทบทางเศรษฐกจิตออุตสาหกรรมรายสาขา 

4.4.1 การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมหลัก 

ในการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมหลัก คณะผูวิจัยไดศึกษาโครงสรางของการ

สงออกของอุตสาหกรรม โครงสรางปจจัยการผลิตและตนทุนท่ีใชในการผลิตของอุตสาหกรรม เพ่ือวิเคราะหถึง

ผลทางเศรษฐกิจของแตละอุตสาหกรรมท่ีไดจากกิจกรรมมาตรวิทยา 

1) การวิเคราะหมูลคาการสงออกของกลุมอุตสาหกรรมหลัก 

หากพิจารณามูลคาการสงออกของกลุมอุตสาหกรรมของไทยในชวงป 2551-2555 ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

ดังแสดงในรูปท่ี 4.5 และตารางท่ี 4.3 พบวา อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนและยานยนต และ

อาหาร เปนสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงของไทย  โดยมีมูลคาเฉลี่ยในชวงป 2551-2555 คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 48.36 ของมูลคาการสงออกสินคาทุกประเภทเฉลี่ยในชวงเวลาเดียวกัน  ท้ังนี้ การขยายตัวของมูลคา

การสงออกของอุตสาหกรรมท้ัง 3 ประเภทนี้รวมกันเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 8 ตอป ในชวงป 2552-2555  

ยิ่งไปกวานั้น เม่ือพิจารณาถึงสัดสวนมูลคาการสงออกเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแตละสาขาในชวงเวลา

ดังกลาว พบวา อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีสัดสวนสูงท่ีสุด โดยคิดเปนรอยละ 26 ของมูลคาการ

สงออกท้ังหมด  รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชิ้นสวนและยานยนต ซึงมีมูลคาการ

สงออกคิดเปนรอยละ 13 และ 9 ของมูลคาการสงออกท้ังหมด  ท้ังนี้ หากพิจารณาสัดสวนของการขยายตัว

เฉลี่ยตอปของมูลคาการสงออก อุตสาหกรรมชิ้นสวนและยานยนตมีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 8 ตอป ในขณะท่ี

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีการขยายตัวท่ีรอยละ 4 ตอป ในชวงป 2551-2555 และอุตสาหกรรม

อาหารมีการขยายตัวเฉลี่ยในชวงป 2552-2555 อยูท่ีรอยละ 4 ตอป เชนกัน 

อยางไรก็ตาม แมมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมหลักมีสัดสวนสูงถึงเกือบรอยละ 50 ของมูลคา

การสงออกท้ังหมดในชวงป 2552-2555 แตแนวโนมของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีแนวโนมขยายตัวข้ึนในชวงเวลา

เดียวกัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.5 โดยอุตสาหกรรมการผลิตยาง พลาสติก และเครื่องจักร มีสัดสวนของมูลคาการ

สงออกคอนขางสูง และมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องในชวงป 2552-2555 สูงถึงรอยละ 19 รอยละ 15 

และรอยละ 13 ตอป ตามลําดับ  สวนอุตสาหกรรมดานเคมีจัดวามีมูลคาการสงออกคอนขางสูงและมีการ

ขยายตัวอยางตอเนื่องในชวงป 2552-2554 ถึงรอยละ 22 ตอป  จึงจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมเหลานี้ไดเริ่มมี

บทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึนเชนกัน 
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รูปท่ี 4.5: สัดสวนมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมในชวงป 2551-2555 

 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลการคา กระทรวงพาณิชย โดยคณะผูวิจัย (2557) 

ตารางท่ี 4.3:  สัดสวนมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมในชวงป 2551-2555 

อุตสาหกรรม 
มูลคาการสงออกเฉลี่ยป 2551-2555 การขยายตัวของมูลคาการสงออก/ป 

(รอยละ) ลานบาท รอยละ 

ช้ินสวนและยานยนต 579,024 9.40 8 

อาหาร 799,207 12.97 4 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1,452,305 23.58 3 

อ่ืนๆ 3,180,839 54.05 5 

รวมทุกสาขา 6,159,723 100 4 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลการคา กระทรวงพาณิชย โดยคณะผูวิจัย (2557) 

นอกจากนี้ เม่ือคํานวณหามูลคาของดุลการคาของแตละประเภทอุตสาหกรรมจากการนํามูลคาการ

สงออกหักออกดวยมูลคาการนําเขา ดังแสดงในรูปท่ี 4.6 พบวา อุตสาหกรรมอาหารมีมูลคาดุลการคาสูงท่ีสุด

และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงป 2551-2555 โดยมีการขยายตัวของดุลการคาเฉลี่ยรอยละ 3.4 ตอป  ในขณะท่ี

มูลคาดุลการคาของอุตสาหกรรมชิ้นสวนและยานยนตคอนขางผันผวน  โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคา

ดุลการคาอยูท่ีรอยละ 1.97 ตอป  สวนมูลคาดุลการคาของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนม

ลดลงในชวงเวลาเดียวกัน และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาดุลการคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 13.92 ตอป 
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รูปท่ี 4.6:  มูลคาดุลการคาระหวางประเทศของอุตสาหกรรมหลักในชวงป 2551-2555 

 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลการคา กระทรวงพาณิชย โดยคณะผูวิจัย (2557) 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแยกรายละเอียดของอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ยานยนต 

ชิ้นสวน และอาหาร ดังแสดงในรูปท่ี 4.7 พบวา อุตสาหกรรมดังกลาวมีดุลการคาเกินดุลประมาณ 6 แสนลาน

บาทตอป  โดยอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีมีดุลการคาในป 2551 ใกลเคียงกัน แต

กลับแตกตางกันในป 2555 โดยดุลการคาของอุตสาหกรรมยานยนตปรับเพ่ิมสูงข้ึนมากจากประมาณ 3 แสน

ลานบาทเปน 4 แสนลานบาท ในขณะท่ีดุลการคาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสปรับลดลงจาก 3 แสนลาน

บาทเปนประมาณ 2 แสนลานบาท และกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและชิ้นสวนซ่ึงมีดุลการคาท่ีเกือบสมดุลในป 

2551 และขาดดุลในป 2555 ประมาณ 1 แสนลานบาท 

รูปท่ี 4.7:  มูลคาดุลการคาระหวางประเทศ โดยแบงเปนรายอุตสาหกรรมหลักในชวงป 2551-2555 

 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลการคา กระทรวงพาณิชย โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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จากการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นวามูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยานยนต และอาหาร ท่ีเปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีสรางมูลคา

ใหกับประเทศคอนขางสูงและมีแนวโนมขยายตัวในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น ขอมูลของภาพรวมราย

อุตสาหกรรมดังกลาวจึงสามารถอนุมานไดวากระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีสําคัญท้ัง 3 ประเภท

นั้น เปนไปตามมาตรฐานของสินคาและการสงออกท่ีตกลงรวมกับประเทศคูคา  และเปนเครื่องสะทอนใหเห็น

ถึงบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนของระบบมาตรวิทยาในไทยดวย   

อยางไรก็ตาม ขอมูลมูลคาการสงออกในภาพรวมแสดงใหเห็นถึงการสรางประโยชนเชิงมูลคาทาง

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแตละประเภทเพียงเทานั้น แตยังขาดการพิจารณาถึงสัดสวนของการใชเครื่องมือ

และอุปกรณ หรือปจจัยทุน ในการผลิตสินคาของแตละอุตสาหกรรม เพ่ือสะทอนถึงสัดสวนท่ีกิจกรรม 

มาตรวิทยาสามารถเขาไปมีสวนในการสรางมูลคาใหกับเศรษฐกิจไดในแตละอุตสาหกรรม   

2) การวิเคราะหโครงสรางปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิตของกลุมอุตสาหกรรมหลัก 

ในการวิเคราะห คณะผูวิจัยไดใชขอมูลจากรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมของ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนการสํารวจสถานประกอบอุตสาหกรรมรายป 

โดยมีการสอบถามถึงลักษณะและผลการดําเนินการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีสําคัญๆ เชน 

ประเภทสินคาท่ีผลิต การลงทุนจากตางประเทศ ขนาดโรงงาน กําลังการผลิต การสงออกและการนําเขา 

โครงสรางตนทุน  

จากตารางท่ี 4.4  เม่ือพิจารณาสัดสวนของการสงออกตอการจําหนาย พบวา อุตสาหกรรมยานยนต

และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  มีสัดสวนของการผลิตสินคาเพ่ือสงออกท่ีสูงใกลเคียงกัน  โดยสูงถึง

เกือบรอยละ 50 ของการขายสินคาท้ังหมดในบางป แตสัดสวนดังกลาวมีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2551 ในอัตรา

เฉลี่ยรอยละ 5-7 ตอป  ในขณะท่ีอุตสาหกรรมอาหารมีสัดสวนของการสงออกท่ีมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 

0.51 ตอป  ขอมูลของสถิติดังกลาวสอดคลองกับขอมูลมูลคาการสงออกและดุลการคาของอุตสาหกรรมท้ัง 3 

ประเภท ในหัวขอขางตน 

ขอมูลสัดสวนทุนตอแรงงานของแตละอุตสาหกรรม ท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะความเปนอุตสาหกรรมท่ี

ใชปจจัยทุนในการผลิตเขมขน (Capital intensive industry) ของแตละอุตสาหกรรมในชวงป 2550-2555 

ทําใหสามารถวิเคราะหไดวาอุตสาหกรรมยานยนตมีการผลิตท่ีพ่ึงพาปจจัยทุนในการผลิตมากท่ีสุด โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงของสัดสวนดังกลาวเฉลี่ยรอยละ 3.6 ตอป  ในขณะท่ีอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ

อุตสาหกรรมอาหารมีสัดสวนของการใชปจจัยทุนในการผลิตท่ีเขมขนนอยกวาอุตสาหกรรมยานยนต แต

อุตสาหกรรมท้ังสองมีการขยายตัวของสัดสวนการใชปจจัยทุนเขมขนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.52 และ 1.85 ตอป  

ดังนั้น อุตสาหกรรมท้ัง 3 สาขา จึงมีแนวโนมท่ีจะใชปจจัยทุนหรือเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนใน

อนาคต ซ่ึงคณะผูวิจัยสามารถตั้งสมมติฐานไดวาอุตสาหกรรมเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะตองดําเนินกิจกรรม 

มาตรวิทยาในอนาคต 
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นอกจากนี้ ขอมูลสัดสวนมูลคาตนทุนวัตถุดิบตอตนทุนการผลิตนั้นสอดคลองกับขอมูลการใชปจจัยทุน

ในการผลิต กลาวคือการใชปจจัยทุนในการผลิตเขมขนสงผลใหมูลคาของตนทุนวัตถุดิบในการผลิต ซ่ึงถือเปน

หนึ่งในตนทุนการผลิตนั้นสูงตามไปดวย ทําใหสัดสวนของมูลคาตนทุนวัตถุดิบในการผลิตตอตนทุนการผลิตนั้น

คอนขางสูงเชนกัน  อยางไรก็ตาม สัดสวนดังกลาวในอุตสาหกรรมท้ัง 3 ประเภทนั้นลดลงเฉลี่ยประมาณ 

รอยละ 1 ตอป จากป 2550-2555  จึงแสดงใหเห็นไดวามูลคาของตนทุนวัตถุดิบในการผลิตของแตละ

อุตสาหกรรมนั้นลดลง ซ่ึงมีความเปนไปไดวาคาใชจายท่ีเก่ียวของกับวัตถุดิบในการผลิตนั้นลดลง และมีความ

เปนไปไดวากิจกรรมมาตรวิทยามีสวนตอสถานการณดังกลาวอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสัดสวนมูลคาวัตถุดิบ

เทียบกับมูลคาท่ีขายได พบวา มูลคาของวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ

อาหารมีสัดสวนท่ีคอนขางสูง เม่ือเทียบกับมูลคาท่ีขายได โดยมีสัดสวนอยูท่ีประมาณมากกวารอยละ 50 ใน

อุตสาหกรรมท้ัง 3 สาขา  

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาวามูลคาเพ่ิมในการผลิตของอุตสาหกรรมมีสัดสวนท่ีเปนคาเสื่อมอยูเทาใด 

ขอมูลในตารางท่ี 4.4 แสดงใหเห็นถึงสัดสวนดังกลาวของอุตสาหกรรมท้ัง 3 ประเภทท่ีไมสูงมากนัก โดย

อุตสาหกรรมอาหารมีสัดสวนดังกลาวท่ีนอยกวาอุตสาหกรรมท้ังสอง 

ตารางท่ี 4.4:  สัดสวนมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมหลักในชวงป 2550-2555 

ผลิตภาพในการผลิตของอุตสาหกรรม 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

การ

เปลี่ยนแปลง

เฉลี่ย/ป  

(รอยละ) 
(1) อุตสาหกรรมยานยนต 
สัดสวนทุนตอแรงงาน (ลานบาท/คน) 1.62 1.63 1.51 1.52 1.52 1.97 3.60 
สัดสวนการสงออกตอการจําหนาย (รอยละ) 42.59 39.42 32.63 38.22 24.21 30.95 -4.56 
สัดสวนมูลคาวัตถุดิบตอมูลคาจําหนาย (รอยละ) 69.22 73.28 52.8 53.08 58.26 64.66 -1.10 
สัดสวนมูลคาตนทุนวัตถุดิบตอตนทุนการผลติ (รอยละ) 83.09 85.29 86.09 85.37 74.15 77.64 -1.09 
สัดสวนคาเสื่อมตอมลูคาเพ่ิมอุตสาหกรรม (รอยละ) 20.14 18.63 9.76 8.45 10.04 11.22 -7.38 
(2) อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สัดสวนทุนตอแรงงาน (ลานบาท/คน) 0.49 0.56 0.37 0.53 0.57 0.77 9.52 
สัดสวนการสงออกตอการจําหนาย (รอยละ) 60.29 56.52 26.55 31.36 28.71 35.83 -6.76 
สัดสวนมูลคาวัตถุดิบตอมูลคาจําหนาย (รอยละ) 74.22 77.2 55.1 49.54 50.68 52.06 -4.98 
สัดสวนมูลคาตนทุนวัตถุดิบตอตนทุนการผลติ (รอยละ) 83.67 84.12 83.67 81.43 74.88 76.21 -1.49 
สัดสวนคาเสื่อมตอมลูคาเพ่ิมอุตสาหกรรม (รอยละ) 17.69 19.95 8.74 11.45 10.79 7.23 -9.85 
(3) อุตสาหกรรมอาหาร 
สัดสวนทุนตอแรงงาน (ลานบาท/คน) 0.72 0.68 0.66 0.56 0.61 0.8 1.85 
สัดสวนการสงออกตอการจําหนาย (รอยละ) 25.66 21.32 22.07 27.11 29.49 26.45 0.51 
สัดสวนมูลคาวัตถุดิบตอมูลคาจําหนาย (รอยละ) 63.67 66.56 59.1 55.33 55.88 52.69 -2.87 
สัดสวนมูลคาตนทุนวัตถุดิบตอตนทุนการผลติ (รอยละ) 78.72 81.04 80.33 81.28 73.18 73.5 -1.11 
สัดสวนคาเสื่อมตอมลูคาเพ่ิมอุตสาหกรรม (รอยละ) 6.98 6.26 5.83 6.99 6.47 6.88 -0.24 

ที่มา: รวบรวมจากรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะผูวิจัย 

(2557) 
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การวิเคราะหโครงสรางบัญชีการเจริญเติบโต (Growth accountancy analysis) พบวา หาก

พิจารณามูลคาเพ่ิมจากสัดสวนของการใชทุนของแตละอุตสาหกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 มูลคาเพ่ิมของแต

ละประเภทอุตสาหกรรมมีการผันผวนตลอดชวงระยะเวลาในป 2551-2555 โดยพบการหดตัวของมูลคาเพ่ิมใน

ป 2552 และ 2553 (เฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร) แตมีการขยายตัวในปอ่ืนๆ ซ่ึงภายในชวงระยะเวลาดังกลาว 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมท่ีมีคาเฉลี่ยของมูลคาเพ่ิมสูงท่ีสุด ในขณะท่ี

อุตสาหกรรมอาหารมีคาเฉลี่ยของมูลคาเพ่ิมหดตัว 

หากแยกพิจารณาผลของการขยายตัวหรือหดตัวของมูลคาเพ่ิมในแตละอุตสาหกรรม พบวาผลของทุน

และผลของ TFPG เปนปจจัยสําคัญตอมูลคาเพ่ิมของทุกอุตสาหกรรม โดยท่ีอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมอาหารไดรับผลของ TFPG ตอมูลคาเพ่ิมสูงสุดในตลอดระยะเวลา 5 ป 

ในขณะท่ี ผลของทุนมีผลตอการขยายตัวและหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต ยิ่งไปกวานั้น ในดานแรงงานมี

ผลกระทบตอมูลคาเพ่ิมของแตละอุตสาหกรรมในระดับท่ีต่ํา 

ตารางท่ี 4.5:  โครงสรางบัญชกีารเจริญเติบโตในชวงป 2550-2555 

ผลิตภาพในการผลิตของอุตสาหกรรม 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

การ
เปลี่ยนแปลง

เฉลี่ย/ป 
(รอยละ) 

อุตสาหกรรมยานยนต 
มูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรม 0.16 -0.18 0.05 0.03 -0.08 0.70 0.01 

ผลของทุน -0.13 0.02 -0.18 0.14 0.03 0.74 0.10 
ผลของแรงงาน -0.05 -0.01 0.00 0.04 -0.03 0.004 -0.01 
ผลของ TFPG 0.34 -0.19 0.23 -0.15 -0.07 -0.04 0.02 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
มูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรม 0.57 -0.13 0.07 0.02 -0.29 0.26 0.08 

ผลของทุน 0.36 0.03 -0.37 0.05 0.05 -0.07 0.01 
ผลของแรงงาน  -0.01 0.0005 0.01 -0.001 0.01 0.002 
ผลของ TFPG 0.21 -0.15 0.44 -0.05 -0.35 0.32 0.070 

อุตสาหกรรมอาหาร 
มูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรม 0.44 -4.34 -0.01 0.04 0.03 0.7 -0.52 

ผลของทุน -0.08 -0.02 0.04 -0.12 -0.07 0.74 0.08 
ผลของแรงงาน -0.02 -0.002 -0.001 -0.01 -0.01 0.004 -0.01 
ผลของ TFPG 0.53 -4.31 -0.05 0.17 0.11 -0.04 -0.60 

ที่มา: รวบรวมจากรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะผูวิจัย 

(2557) 

ดังนั้น จากการวิเคราะหดวยขอมูลดังกลาว ท้ังโครงสรางปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิต แสดงให

เห็นถึงความสําคัญของทุนของอุตสาหกรรมท้ัง 3 ประเภท ซ่ึงในสวนนี้ ระบบมาตรวิทยาจะสามารถมีสวน

สําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในแตละประเภทได 
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4.4.2 การศึกษาความเช่ือมโยงของหองปฏิบัติการสอบเทียบและอุตสาหกรรม 

1) รูปแบบการใหบริการของหองปฏิบัติการสอบเทียบในตลาด 

จากการสัมภาษณเชิงลึกและเก็บขอมูลจากการสํารวจดวยแบบสอบถาม ทําใหคณะผูวิจัยสามารถ

อธิบายรูปแบบของการใหบรกิารสอบเทียบของตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบได ดังนี้ 

หองปฏิบัติการสอบเทียบในตลาดสามารถแบงตามลักษณะการใหบริการไดเปน (1) หองปฏิบัติการท่ี

ใหบริการสอบเทียบเชิงพาณิชยโดยเฉพาะ โดยจะเนนการใหบริการสอบเทียบซ่ึงเปนธุรกิจหรือกิจกรรมหลัก

ของหนวยงาน และ (2) หองปฏิบัติการท่ีใหบริการสอบเทียบภายในอุตสาหกรรมหรือหนวยงาน โดยจะเนน

การใหบริการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณเพ่ือนําไปใชในการผลิตสินคาและบริการของหนวยงาน  ท้ังนี้ 

หองปฏิบัติการสอบเทียบภายในอุตสาหกรรมหรือหนวยงานบางแหงท่ีมีศักยภาพสูง นอกจากจะเนนการ

ใหบริการเพ่ือสนับสนุนการผลิตภายในองคกรแลว ยังสามารถใหบริการแกหนวยงานภายนอกควบคูไปดวย 

โดยหองปฏิบัติการสอบเทียบในลักษณะนี้เปนหองปฏิบัติการขนาดใหญในกิจการของรัฐวิสาหกิจและ

บริษัทเอกชนรายใหญ 

ท้ังนี้ ความสัมพันธระหวางขนาดของหองปฏิบัติการและสาขาของการใหบริการสามารถแสดงไดดังรูป

ท่ี 4.8 โดยจากการสํารวจพบวา หองปฏิบัติการสอบเทียบสวนใหญในตลาดมีการใหบริการสอบเทียบเฉพาะ

ทาง หรือมีสาขาท่ีใหบริการเปนบางสาขา และมักพบวาเปนหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีมีขนาดคอนขางเล็ก 

โดยมักเปนหองปฏิบัติการสอบเทียบระดับทํางานภายในโรงงานอุตสาหกรรมสวนหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีมี

การใหบริการหลายสาขา มักเปนหองปฏิบัติการท่ีมีขนาดกลางและใหญ โดยประกอบไปดวยการใหบริการโดย

ภาคธุรกิจท่ีมีขนาดใหญและมีศักยภาพในการผลิตสินคาและบริการคอนขางสูง จึงมีความคุมทุนในการลงทุน

ดานหองปฏิบัติการสอบเทียบเพ่ือสนับสนุนมาตรฐานการผลิตของตัวเอง และสามารถใหบริการแกหนวยงาน

ภายนอกไดเชนกัน  นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยการใหบริการหองปฏิบัติการสอบเทียบในสังกัดของ

หนวยงานรัฐ ซ่ึงมีจุดประสงคในการจัดต้ังเพ่ือสนับสนุนการสรางมาตรฐานในการผลิตสินคาของภาคเอกชน

และหนวยงานท่ีสําคัญของประเทศ โดยไดรับงบประมาณในการลงทุนในกิจกรรมมาตรวิทยาเพ่ือใหบริการตาม

วัตถุประสงคดังกลาว ทําใหภาระดานตนทุนในการลงทุนและใหบริการของหองปฏิบัติการสอบเทียบในสังกัด

ของหนวยงานรัฐนั้นแตกตางจากภาคเอกชน 
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รูปท่ี 4.8:  ความสัมพันธระหวางขนาดในการใหบริการและสงักัด ของหองปฏิบัติการสอบเทียบจากการสํารวจ 

 
หมายเหตุ: * หนวยงานรัฐในที่นี้หมายความรวมถึง หนวยงานในสังกัดของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 

ที่มา: จากการสํารวจโดยคณะผูวิจัย (2557) 

จากการสํารวจขอมูลทางดานงบประมาณการลงทุนในกิจกรรมมาตรวิทยาของหองปฏิบัติการ 

สอบเทียบ ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 พบวา หองปฏิบัติการสอบเทียบขนาดใหญมีการลงทุนในงบประมาณดาน

บุคลากรในการสอบเทียบและการสงเครื่องมือไปสอบเทียบสูงกวาประมาณ 10 และ 20 เทาของ

หองปฏิบัติการสอบเทียบขนาดเล็ก ตามลําดับจึงจะเห็นไดวาหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีมีขนาดใหญท่ีเปน

หนวยงานในสังกัดของรัฐและไดรับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในการลงทุนจากภาครัฐซ่ึงอาจสูงกวาภาคเอกชน 

ทําใหสามารถใหบริการไดหลายสาขาและมีกําลังการผลิตท่ีมากกวาภาคเอกชน  ดังนั้น การลงทุนของภาครัฐ

ในดานหองปฏิบัติการสอบเทียบจึงมีสวนสนับสนุนกิจกรรมมาตรวิทยาของประเทศ โดยเฉพาะในการสอบ

เทียบพารามิเตอรบางชนิดท่ีมีตนทุนในการใหบริการคอนขางสูงและภาคเอกชนไมสามารถรับภาระตนทุนหรือ

ใหบริการได 

ตารางท่ี 4.6:  การเปรียบเทียบงบประมาณของหองปฏิบัติการสอบเทียบจากการสํารวจในชวงป 2553-2556 

ขนาดของ

หองปฏิบัติการ 

จํานวนบุคลากร 

ดานการสอบเทียบ 

คาใชจายเฉลี่ย 

ดานบุคลากร 

จํานวนเคร่ืองมือ

เฉลี่ยท่ีตองสอบเทียบ 

คาใชจายเฉลี่ยในการสง

เคร่ืองมือไปสอบเทียบ 

ใหญ 

(ใหบริการหลายสาขา) 

- มากกวา 10 คน 

- เฉลี่ย 24 คน 
8.5 ลานบาท/ป 68 เครื่อง/ป 2.1 ลานบาท/ป 

เล็ก 

(ใหบริการเฉพาะทาง) 

- นอยกวา 10 คน 

- เฉลี่ย 5 คน 
0.6 ลานบาท/ป 153 เครื่อง/ป 0.2 ลานบาท/ป 

ที่มา: จากการสํารวจโดยคณะผูวิจัย (2557) 

นอกจากนี้  จากการสํารวจยังพบวา แมหองปฏิบัติการสอบเทียบภาคเอกชนจะตองรับภาระดาน

ตนทุนเอง แตการแขงขันในตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบของภาคเอกชนนั้นคอนขางสูง และมีการแขงขัน

ทางดานราคาเปนหลัก  ซ่ึงประเด็นดานการกําหนดราคาในการใหบริการสอบเทียบของภาครัฐและเอกชนยังมี

รายงานฉบับสมบูรณ | [4-19] 



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

ความแตกตางกันคอนขางมาก  โดยการกําหนดราคาของหองปฏิบัติการสอบเทียบภาคเอกชนนั้นคอนขาง

สะทอนกลไกตลาดท่ีมีการแขงขันคอนขางสูง ในขณะท่ีการกําหนดราคาของหองปฏิบัติการสอบเทียบในสังกัด

ภาครัฐไมเปนเชนนั้น เนื่องจากเปนการกําหนดโดยระเบียบของทางราชการท่ีไมไดมีการปรับมาเปนเวลานาน 

2) ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการสอบเทียบของหองปฏิบัติการและอุตสาหกรรมในทางปฏิบัติ 

จากรายละเอียดในบทท่ี 2 ท่ีอธิบายถึงลําดับข้ันของการสอบเทียบซ่ึงเชื่อมโยงกันในหวงโซของการ

สอบกลับได (Traceability chain) และการศึกษาเชิงลึกจากการสัมภาษณผูประกอบการหองปฏิบัติการ 

ทุติยภูมิและอุตสาหกรรมเก่ียวกับระบบมาตรวิทยาขององคกร พบวา การใหบริการสอบเทียบยังมีความ

ซับซอนและไม เปนไปตามหวงโซของการสอบกลับไดในทางปฏิบัติ  โดยจากรูปท่ี 4.9 จะเห็นไดวา

หองปฏิบัติการทุติยภูมิสามารถใหบริการสอบเทียบในระดับทุติยภูมิ ซ่ึงเปนการถายทอดมาตรฐานอางอิง 

(Reference standard) ใหกับหองปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานท่ีใชเครื่องมือวัดใน

กิจกรรมมาตรวิทยาของตัวเอง  ท้ังนี้ หองปฏิบัติการทุติยภูมิบางแหงสามารถถายทอดมาตรฐานอางอิงใหกับ

หองปฏิบัติการทุติยภูมิดวย เนื่องจากมีศักยภาพในการสอบเทียบในระดับทุติยภูมิได  ยิ่งไปกวานั้น 

หองปฏิบัติการของอุตสาหกรรมบางแหงท่ีมีศักยภาพสูงสามารถใหบริการในระดับทุติยภูมิใหกับหองปฏิบัติการ

สอบเทียบของโรงงานอุตสาหกรรมและหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ ได อยางไรก็ตาม การท่ีหองปฏิบัติการของ

โรงงานอุตสาหกรรมใชบริการสอบเทียบท่ีไมใชเปนการสอบเทียบในระดับทุติยภูมิกับสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติถือเปนภาระและอุปสรรคตอการดําเนินงานตามหนาท่ีของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจึงจะเห็นไดวา

ความซับซอนท่ีเกิดข้ึนทําใหการศึกษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากกิจกรรมมาตรวิทยาทําไดยากข้ึน   

รูปท่ี 4.9: ความซับซอนท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติของการสอบเทียบ 

 
ที่มา: จากการสํารวจโดยคณะผูวิจัย (2557) 
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จากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานการสอบเทียบในหองปฏิบัติการพบวา อุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมอาหาร มีการใชบริการการสอบเทียบในสาขาท่ีสําคัญ 

คือ การใชบริการสอบเทียบของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนการสอบเทียบในสาขา

ไฟฟา  สวนอุตสาหกรรมยานยนตนั้นตองอาศัยการสอบเทียบเครื่องมือในสาขาไฟฟา เชนเดียวกับ

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการสอบเทียบในสาขามิติและเชิงกล  นอกจากนี้ การสอบเทียบ

เครื่องมือในสาขาเคมีและชีวภาพและสาขาอุณหภูมิถือเปนสาขาท่ีสําคัญในการสอบเทียบและวิเคราะหทดสอบ

ทางเคมีท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาศักยภาพในการสอบเทียบของระบบมาตรวิทยาของประเทศดานการสอบเทียบและ

การวัดผานการไดรับรองขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัด (Calibration measurement 

capability: CMC) ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ดังตารางท่ี 4.7 พบวา สาขาการสอบเทียบดานไฟฟามี

จํานวนการไดรับรอง CMC ท่ีโดดเดนท่ีสุด โดยคิดเปนรอยละ 70 ของท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดรับ

ท้ังหมด  แสดงวาสาขาการสอบเทียบในดานไฟฟาของไทยมีศักยภาพท่ีคอนขางสูง  ดังนั้น อุตสาหกรรมไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนตจึงมีแนวโนมท่ีดีในการไดรับประโยชนจากความกาวหนาของ

ระบบมาตรวิทยาในสาขาไฟฟา นอกจากนี้ สาขาการสอบเทียบในดานเคมีและชีวภาพ และสาขามิติ เปนสาขา

ท่ีไดการรับรอง CMC สูงรองลงมา โดยคิดเปนประมาณรอยละ 8 ของจํานวนท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

ไดรับการรับรองท้ังหมด  สวนการสอบเทียบในสาขาเชิงกล สาขาอุณหภูมิ และสาขาเสียงและการสั่นสะเทือน 

มีจํานวนการไดรับรับรอง CMC ประมาณรอยละ 4 ของท้ังหมด 

ตารางท่ี 4.7:  จํานวนรายการขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัดของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

จํานวนรายการขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัด (CMC) 

เชิงกล ไฟฟา* มิต ิ
เคมีและ

ชีวภาพ 
อุณหภูม ิ แสง 

เสียงและการ

สั่นสะเทือน 
รวม 

19 321 34 36 19 5 18 452 

(4.20) (71.02) (7.52) (7.96) (4.20) (1.11) (3.98) (รอยละ) 

หมายเหตุ: * รวมรายการขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัดของสาขาเวลาและความถี ่

ที่มา: รวบรวมจาก BIPM โดยคณะผูวิจัย (2557) 

ดังนั้น จากการเปรียบเทียบผลจากการสัมภาษณหองปฏิบัติการสอบเทียบและศักยภาพของสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติท่ีถือเปนมาตรฐานของชาติ จึงเปนการสนับสนุนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณท่ีวา

ความกาวหนาในการสอบเทียบในสาขาไฟฟา มีสูงกวาสาขาอ่ืนๆ ทําใหอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ไดรับประโยชนคอนขางสูง อีกท้ังยังสงผานความกาวหนาในการสอบเทียบทางดานไฟฟา ไปยังอุตสาหกรรม

ยานยนตใหไดรับประโยชนรวมดวย  นอกจากนี้ สาขาการสอบเทียบทางดานเคมีและชีวภาพ และสาขามิติ ท่ีมี

ความกาวหนารองลงมา ยังสงผลท่ีดีตออุตสาหกรรมอาหารและยานยนตเชนกันแตอุตสาหกรรมอาหารนั้น

คอนขางท่ีจะไดรับประโยชนจากความกาวหนาดานการสอบเทียบท่ีคอนขางนอยกวาอุตสาหกรรมไฟฟาและ
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ยานยนต  อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหาร พบวา 

ศักยภาพในการสอบเทียบในสาขาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหารยังเพียงพอตอการใชเครื่องมือเพ่ือ

ดําเนินการผลิตในปจจุบันอยู  เนื่องจากผูประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารท่ีใหสัมภาษณยังไม

จําเปนตองสงเครื่องมือไปสอบเทียบยังตางประเทศ 

3) การวิเคราะหประโยชนจากการสงเครื่องมือสอบเทียบของหองปฏิบัติการในตลาด 

ในการวิเคราะหประโยชนของการท่ีหองปฏิบัติการสอบเทียบในตลาดสงเครื่องมือไปสอบเทียบ

คณะผูวิจัยไดวิเคราะหผลจากการสํารวจดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเก่ียวของดาน 

มาตรวิทยาของหองปฏิบัติการสอบเทียบและอุตสาหกรรมโดยได (1) วิเคราะหตนทุนเฉลี่ยตอปในการสง

เครื่องมือไปสอบเทียบของหองปฏิบัติการ และ (2) ประโยชนท่ีหองปฏิบัติการสอบเทียบสามารถใหบริการได

ในรูปของจํานวนชิ้นงานท่ีใหบริการเฉลี่ยตอป จากการนําเครื่องมือท่ีสงสอบเทียบหรือตัวอยางทดสอบ 1 ครั้ง

ในแตละสาขา มาใหบริการสอบเทียบรวมถึง (3) การคํานวณข้ันต่ําของจํานวนชิ้นงานท่ีสงสอบเทียบเฉลี่ยตอป

ของอุตสาหกรรมหลักท้ัง 3 สาขาและสรุปประเด็นสําคัญจากการสงเครื่องมือไปสอบเทียบของแตละ

อุตสาหกรรม 

การวิเคราะหตนทุนดานการสอบเทียบของหองปฏิบัติการแตละสาขาในตลาด 

ผลการคํานวณตนทุนเฉลี่ยตอปในการสงเครื่องมือไปสอบเทียบของหองปฏิบัติการสามารถแสดงไดใน

รูปท่ี 4.10 โดยจะเห็นไดวา เครื่องมือในสาขาไฟฟาและสาขาอุณหภูมิ มีจํานวนการสงสอบเทียบตอปสูงท่ีสุด 2 

อันดับแรก โดยมากกวา 100 ครั้งตอป  แตตนทุนในการสงสอบเทียบเฉลี่ยตอปของเครื่องมือใน 2 สาขานี้ไม

สูงมากนัก  เนื่องจากขนาดของเครื่องมือสวนใหญท่ีตองสงสอบเทียบมีขนาดไมใหญ และประสิทธิภาพท่ีดีของ

ระบบสอบเทียบทําใหตนทุนในการสอบเทียบไมสูงนัก  ในขณะท่ีสาขามิติ เชิงกลอ่ืนๆ แรง และเสียงและการ

สั่นสะเทือน มีตนทุนในการสงสอบเทียบเฉลี่ยตอปของเครื่องมือท่ีคอนขางสูง เม่ือเทียบกับจํานวนเครื่องมือท่ี

สงสอบเทียบเฉลี่ยตอป 

จึงอาจกลาวไดวา การใหบริการสอบเทียบในสาขาไฟฟาและสาขาอุณหภูมิ ของหองปฏิบัติการสอบ

เทียบภายในประเทศ (ซ่ึงหมายรวมท้ังหองปฏิบัติการสอบเทียบในระดับทุติยภูมิและหองปฏิบัติการสอบเทียบ

ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ) มีศักยภาพในการใหบริการท่ีคอนขางดีกวาสาขาอ่ืนๆ  
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รูปท่ี 4.10: จํานวนและตนทุนดานการสอบเทียบของหองปฏิบัติการแตละสาขาในตลาดจากการสํารวจ 

จํานวนการสงเคร่ืองมือสอบเทียบเฉลี่ย (คร้ัง/ป) 

 
 

ตนทุนในการสอบเทียบเคร่ืองมือเฉลี่ย (บาท/ป) 

 
ที่มา: จากการสํารวจโดยคณะผูวิจัย (2557) 

ประโยชนจากการสอบเทียบของหองปฏิบัติการแตละสาขา 

จากการศึกษาดวยการสํารวจขอมูล พบวา การใหบริการสอบเทียบเครื่องมือของหองปฏิบัติการแตละ

แหงจะมีการใหบริการสอบเทียบมากกวา 1 สาขา  ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสามารถคํานวณประโยชนท่ี

หองปฏิบัติการสอบเทียบสามารถใหบริการไดในรูปของจํานวนครั้งท่ีใหบริการเฉลี่ยตอป จากการนําเครื่องมือ

ท่ีสงสอบเทียบหรือตัวอยางทดสอบ 1 ครั้ง ในแตละสาขา มาใหบริการสอบเทียบ ดังแสดงในรูปท่ี 4.11 และ

ตารางท่ี 4.8  โดยจะเห็นไดวาเครื่องมือท่ีสงสอบเทียบ 1 ครั้ง ในสาขาอุณหภูมิ และสาขาไฟฟามีสัดสวนของ

การใหบริการสอบเทียบของหองปฏิบัติการสูงท่ีสุด 2 อันดับแรก ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความคุมคาในการลงทุน

ในการสงเครื่องมือสอบเทียบของหองปฏิบัติการ 
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รูปท่ี 4.11: แนวทางในการคํานวณประโยชนท่ีไดจากการสงเคร่ืองมือไปสอบเทียบ 1 คร้ัง ของหองปฏิบัติการสอบเทียบ 

 
ที่มา: วิเคราะหจากการสํารวจโดยคณะผูวิจัย (2557) 

ตารางท่ี 4.8: จํานวนเคร่ืองมือท่ีใหบริการไดของหองปฏิบัติการสอบเทียบจากการสงเคร่ืองมือไปสอบเทียบ 1 คร้ัง 

สาขาในการสอบเทียบ 

จํานวนการสอบเทียบ  

(คร้ัง/ป) 

(A) 

จํานวนการใหบริการ 

(คร้ัง/ป) 

(B) 

สัดสวนจํานวนเคร่ืองมือท่ีใหบริการได 

จากการสงเคร่ืองมือสอบเทียบ 1 คร้ัง 

(B)/(A) 

เชิงกล 55 5,103 93 

มิติ 25 2,956 118 

ไฟฟา* 19 3,403 409 

อุณหภูม ิ 13 40,125 3,232 

หมายเหตุ: * รวมจํานวนเคร่ืองมือที่ใหบริการของสาขาเวลาและความถี่ 

ที่มา: จากการสํารวจและคํานวณโดยคณะผูวิจัย (2557) 

การสงเครื่องมือไปสอบเทียบของอุตสาหกรรมแตละสาขา 

จากการพิจารณาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเก่ียวกับการใชบริการสอบเทียบของแตละอุตสาหกรรม 

และการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติมจากผูประกอบการหองปฏิบัติการสอบเทียบดวยแบบสอบถาม  ทําใหสามารถ

สรุปประเด็นสําคัญจากการสอบเทียบได ดังตารางท่ี4.9 

ตารางท่ี 4.9: ประเด็นสําคัญจากการสงเคร่ืองมือไปสอบเทียบของอุตสาหกรรมแตละสาขา 

อุตสาหกรรม 
สาขาที่ตองสอบเทยีบ

สูงที่สุด 3 อันดับแรก 

จํานวนครั้งในการ

ใหบริการสอบเทียบ

เฉลี่ยตอป 

ประเด็นดานการสงสอบเทียบ 

ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

(1) ไฟฟา 

(2) มิติ  

(3) เชิงกล 

21,000 ช้ิน - การสงสอบเทียบของอุตสาหกรรมสวนใหญเปนเครื่องมือท่ีมี

ขนาดเล็ก จึงมีจาํนวนการสงสอบเทียบตอปคอนขางสูง 

- หองปฏิบัติการสอบเทียบระดับทุตยิภูมิภายในประเทศมี

จํานวนมาก และมีศักยภาพเพียงพอตอการรองรับการ

ใหบริการ เน่ืองจากการสงสอบเทียบกับทางสถาบันมาตร-

วิทยาแหงชาติน้ันใชเวลานาน  ดังน้ัน สถาบันมาตรวิทยา-

แหงชาติสามารถถายทอดวิทยาการและความรูไปยัง

หองปฏิบัติการสอบเทียบในระดับทุติยภูมิใหสามารถ
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อุตสาหกรรม 
สาขาที่ตองสอบเทยีบ

สูงที่สุด 3 อันดับแรก 

จํานวนครั้งในการ

ใหบริการสอบเทียบ

เฉลี่ยตอป 

ประเด็นดานการสงสอบเทียบ 

ใหบริการสอบเทียบท้ังในระดับทํางานหรือใหบริการในระดับ

ทุติยภูมิ (ข้ึนอยูกับศักยภาพของหองปฏิบัติการ) เพ่ือลด

ภาระงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติได 

- จํานวนหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีไดรับการรับรอง ISO/IEC 

17025 มีจํานวนเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน ทําใหผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมมีทางเลือกในการสงเครื่องมือสอบเทียบมากข้ึน 

- บริษัทผูผลิตเครื่องมือมีแนวโนมในการใหบริการสอบเทียบ

เครื่องมือรวมดวย 

ยานยนต (1) มิติ  

(2) เชิงกล 

(3) ไฟฟา 

8,000 ช้ิน - การสงสอบเทียบของอุตสาหกรรมสวนใหญเปนเครื่องมือท่ีมี

ขนาดใหญ จึงมีจํานวนการสงสอบเทียบตอปท่ีนอยกวา

อุตสาหกรรมท้ัง 2 สาขา 

- ศักยภาพของหองปฏิบัติการท่ีใหบริการสอบเทียบในระดับ

ทุติยภูมิคอนขางสูง แตมีในบางสาขาท่ีตองสงไปสอบเทียบ

ยังตางประเทศ เชน เรื่องเก่ียวกับมาตรฐานของแกส ซึ่งมี

คาใชจายคอนขางสูงอยางไรก็ตาม สถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติควรมีการถายทอดวิทยาการและความรูท่ีเก่ียวของ

กับเครื่องมือท่ีใชในอุตสาหกรรมยานยนตใหครบวงจร เพ่ือ

แบงเบาภาระงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและรองรับ

กับการขยายตัวของอุตสาหกรรมได 

อาหาร (1) อุณหภูมิ  

(2) เคมี  

(3) เชิงกล 

10,000 ช้ิน - การสงสอบเทียบของอุตสาหกรรมสวนใหญเปนเครื่องมือท่ีมี

ขนาดเล็ก จึงมีจาํนวนการสงสอบเทียบตอปคอนขางสูง 

- การสอบเทียบในดานเคมีของอุตสาหกรรมอาหารยังตองการ

การพัฒนาวัสดุอางอิงท่ีใชในการสอบเทียบใหไดรับการ

ยอมรับเพ่ิมข้ึน  โดยควรมีการรวมมือกับ

กรมวิทยาศาสตรการแพทยและกรมวิทยาศาสตรบริการ   

- การสอบเทียบในดานอุณหภูมิท่ีแมมาตรฐานของชาติยังไม

สามารถทําไดครอบคลุมทุกระดับความสามารถ แตก็

เพียงพอสําหรับการใหบริการสอบเทียบกับอุตสาหกรรม

อาหาร 

หมายเหตุ: * การคํานวณขั้นตํ่าจากการสัมภาษณผูประกอบการหองปฏิบัติการสอบเทียบใหกับอุตสาหกรรมทั้ง 3 สาขา 

ที่มา: รวบรวมจากการสํารวจ โดยคณะผูวิจัย (2557) 
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4) การประมาณการจํานวนการสงเครื่องมือไปสอบเทียบของแตละอุตสาหกรรม 

สําหรับการประมาณการจํานวนเครื่องมือท่ีอุตสาหกรรมสงไปสอบเทียบ คณะผูวิจัยไดประยุกตใช

วิธีการเชนเดียวกับการประมาณมูลคาคาใชจายในการสงเครื่องมือสอบเทียบท้ังหมดของโรงงานอุตสาหกรรม

ในหัวขอท่ี 3.4.2 เพ่ือใชในการประมาณการจํานวนการสงเครื่องมือสอบเทียบและคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน

จากการสงเครื่องมือสอบเทียบของอุตสาหกรรมในแตละสาขาในป 2555 ท้ังนี้ ขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม

ในท่ีนี้เปนกลุมตัวอยางท่ีไดจากการสํารวจสถานประกอบอุตสาหกรรมในป 2555 ของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ดังนั้น ผลท่ีไดจึงเปนการประมาณการข้ันต่ําของจํานวนการสงเครื่องมือ

สอบเทียบและคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.10 

ตารางท่ี 4.10: การประมาณการเบ้ืองตนของการสงเคร่ืองมือสอบเทียบของแตละอุตสาหกรรมในป 2555 

หนวยงานท่ี 
ใหบริการสอบ

เทียบ 

จํานวนลกูคา 
รายละเอียดการสงเคร่ืองมือสอบเทียบ 

จํานวนคร้ังท่ีใชบริการ 
สอบเทียบ 

คาใชจายในการสง 
เคร่ืองมือสอบเทียบท้ังหมด 

ราย 
สัดสวนตามกลุม
ตัวอยางป 2553 

คร้ัง 
เฉลี่ยตอรายตาม
กลุมตัวอยางป 

2555* 
บาท 

สัดสวนตาม
กลุมตัวอยางป 

2553 
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

สถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติ 
97 54.62 446 4.62 2,116,914.67 27.37 

หองปฏิบัติการ

ระดับทุตยิภูมิ

ในประเทศ 

55 31.21 923 16.71 2,978,404.39 38.51 

หองปฏิบัติการ

ตางประเทศ 
25 14.16 113 4.49 2,639,893.36 34.13 

รวม 177 1,482 7,735,212.43 

อุตสาหกรรมยานยนต 

สถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติ 
45 54.62 207 4.62 980,717.53 27.37 

หองปฏิบัติการ

ระดับทุตยิภูมิ

ในประเทศ 

26 31.21 428 16.71 1,379,825.76 38.51 

หองปฏิบัติการ

ตางประเทศ 
12 14.16 52 4.49 1,223,001.45 34.13 

 

รวม 

 

82 687 3,583,544.74 
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หนวยงานท่ี 
ใหบริการสอบ

เทียบ 

จํานวนลกูคา 
รายละเอียดการสงเคร่ืองมือสอบเทียบ 

จํานวนคร้ังท่ีใชบริการ 
สอบเทียบ 

คาใชจายในการสง 
เคร่ืองมือสอบเทียบท้ังหมด 

ราย 
สัดสวนตามกลุม
ตัวอยางป 2553 

คร้ัง 
เฉลี่ยตอรายตาม
กลุมตัวอยางป 

2555* 
บาท 

สัดสวนตาม
กลุมตัวอยางป 

2553 
อุตสาหกรรมอาหาร 

สถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติ 
102 54.62 472 4.62 2,236,514.37 27.37 

หองปฏิบัติการ

ระดับทุตยิภูมิ

ในประเทศ 

58 31.21 975 16.71 3,146,675.83 38.51 

หองปฏิบัติการ

ตางประเทศ 
26 14.16 119 4.49 2,789,039.88 34.13 

รวม 187 1,566 8,172,230.08 

หมายเหตุ:  * กลุมตัวอยางป 2555 เปนการปรับสัดสวนที่คํานวณดวยวิธีในตารางที่ 3.12 หัวขอ 3.4.2 บทที่ 3 

ที่มา:   คํานวณจากขอมูลรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจงานสนับสนุนการใหบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

ในป 2553 ขอมูลรายงานประจําปของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในป 2553-2556 และขอมูลรายงานผลิตภาพและผลประกอบการ

อุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ป 2555  โดยคณะผูวิจัย (2557) 

 

ผลจากการประมาณการเบื้องตน พบวา หากสัดสวนการใชบริการสอบเทียบในป 2555 เทากับ

สัดสวนจากกลุมตัวอยางท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดทําการสํารวจในป 2553  ดังนั้น คาใชจายในการสง

เครื่องมือสอบเทียบท้ังหมดของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยานยนต และอาหารจะมีมูลคาไมต่ํา

กวา 7.7 ลานบาท 3.6 ลานบาท และ 8.2 ลานบาท ตามลําดับ หากมีการใชบริการจากโรงงานในอุตสาหกรรม

ท้ัง 3 สาขา ดวยจํานวนอยางนอยเทากับกลุมตัวอยางจากการสํารวจดังกลาว ดังแสดงในรูปท่ี 4.12  ท้ังนี้ หาก

ระบบมาตรวิทยาของประเทศมีการพัฒนาจะสามารถลดความสูญเสียจากการสอบเทียบในตางประเทศใน

อุตสาหกรรมไฟฟา ยานยนต และอาหาร เทากับ 2.6 ลานบาท 1.2 ลานบาท และ 2.8 ลานบาท ตามลําดับ 
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รูปท่ี 4.12: ผลประมาณการของการสงเคร่ืองมือไปสอบเทียบของโรงงานในแตละอุตสาหกรรมในป 2555 

จํานวนการใชบริการสอบเทียบของโรงงานอุตสาหกรรม (คร้ัง/ป) 

 

 

คาใชจายท้ังหมดในการสอบเทียบของโรงงานอุตสาหกรรม (ลานบาท/ป) 

 
ที่มา:   คํานวณจากขอมูลรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจงานสนับสนุนการใหบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

ในป2553 ขอมูลรายงานประจําปของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในป 2553-2556 และขอมูลรายงานผลิตภาพและผลประกอบการ

อุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ป 2555  โดยคณะผูวิจัย (2557) 

 

อยางไรก็ตาม  วิธีการประมาณการดังกลาวอยูภายใตกรอบแนวคิดในการพยายามคํานวณมูลคาท่ีจะ

สามารถลดความสูญเสียจากการสงสอบเทียบตางประเทศได หากพัฒนาศักยภาพของระบบมาตรวิทยา

ภายในประเทศใหสูงข้ึน  ซ่ึงภายหลังจากการศึกษาขอมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมและหองปฏิบัติการสอบเทียบ 

พบวา หองปฏิบัติการสอบเทียบและอุตสาหกรรมสามารถใชบริการสอบเทียบภายในประเทศเปนสวนใหญ 

เนื่องจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและหองปฏิบัติการสอบเทียบทุติยภูมิบางแหงมีศักยภาพท่ีเพียงพอตอการ

ใหบริการ  ดังนั้น กรอบแนวคิดในปจจุบันจึงควรเปนการวิเคราะหผลิตภาพท่ีหองปฏิบัติการสอบเทียบสรางได
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จากการสงสอบเทียบกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติหรือหองปฏิบัติการสอบเทียบทุติยภูมิภายในประเทศ  

อยางไรก็ตาม เนื่องดวยความจํากัดของขอมูลในการใชบริการสอบเทียบและใหบริการตอของหองปฏิบัติการ

สอบเทียบในตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบ ซ่ึงควรเปนขอมูลท่ีมีรายละเอียดรายสาขาและเครื่องมือ และดวย

ความซับซอนเกิดข้ึนในทางปฏิบัติของการสอบเทียบในระบบหวงโซของการสอบกลับได ทําใหการวิเคราะห

ดวยแนวคิดผลิตภาพจากการสงสอบเทียบนั้นทําไดยาก  คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาผลประมาณการเบื้องตนดวย

กรอบแนวคิดเดิม ซ่ึงเปนมูลข้ันต่ําท่ีเกิดข้ึนในป 2555 

ท้ังนี้ คณะผูวิจัยไดพยายามศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการดานหองปฏิบัติการสอบ

เทียบในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงทําใหทราบวาการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรของ

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีมูลคาประมาณ 120 ลานบาท ในป 2555  ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงได

ประมาณการสัดสวนของมูลคาการสอบเทียบเครื่องมือในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในป 2555 ดวย

การประยุกตใชวิธีการประมาณการมูลคาของผลผลิตมวลรวมในประเทศของการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ

วิทยาศาสตรและการแพทยท่ีแสดงในหัวขอท่ี 3.4.1 โดยสามารถอธิบายวิธีการประมาณการเพ่ิมเติมไดดังรูปท่ี 4.13 

รูปท่ี 4.13: การประมาณการมูลคาการสอบเทียบเคร่ืองมือในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในป 2555 

 

ที่มา: วิเคราะหโดยคณะผูวิจัย (2557) 
 

ท้ังนี้ หากสัดสวนมูลคาเพ่ิมท่ีไดจากการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ เม่ือเทียบกับ

มูลคาเพ่ิมท้ังหมดของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดจากการคํานวณขอมูลจากตารางปจจัยการ

ผลิตและผลผลิตขยายตัวเฉลี่ยอยางนอยรอยละ 1.54 ตอป เชนเดียวกับชวงป 2533-2548เม่ือแทนคา

มูลคาเพ่ิมท้ังหมดของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดวยคาของผลผลิตมวลรวมในประเทศของ

อุตสาหกรรมดังกลาวในชวงป 2549-2555 จะสังเกตไดวามูลคาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของเครื่องมือ
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และอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ จะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและมีคาประมาณ 15,259 ลานบาท ในป 2555 ดังแสดง

ในตารางท่ี 4.11 

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสามารถคํานวณสัดสวนของการสอบเทียบตอมูลคาเครื่องมือและอุปกรณทาง

วิทยาศาสตรฯ ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในป 2555ไดเทากับ รอยละ 0.79 (= (120 ลาน

บาท÷15,259 ลานบาท)×100) 

ตารางท่ี 4.11: การประมาณการเบ้ืองตนของการสงเคร่ืองมือสอบเทียบของแตละอุตสาหกรรมในป 2555 

รายการ 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

VA/TVA*** 

(รอยละ) 0.0301 0.0305 0.0310 0.0315 0.0320 0.0324 0.0329 0.0335 0.0340 0.0345 0.0350 0.0356 0.0361 

GDP 

เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร 

(VA)* 

(ลานบาท) 

6,183 3,701 4,854 6,406 7,147 8,990 10,847 13,415 15,352 15,936 18,400 15,595 15,259 

GDP  

อุตสาหกรรม 

ไฟฟาฯ 

(ลานบาท) 

(TVA)** 

(ลานบาท) 

205,714 121,253 156,610 203,558 223,657 277,038 329,210 400,955 451,877 461,946 525,246 438,421 422,463 

หมายเหตุ: * คาดการณขอมูลจากการคํานวณในป 2544-2555   

** ใชขอมูล GDP ของ สศช. แทน Total Value Added ในป 2544-2555 

*** สมมติใหสัดสวน (VA/TVA) มีการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 1.54 ตอป 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ สศช. ป 2548-2555 โดยคณะผูวิจัย (2557) 

4.4.3 การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมใหม 

ในการศึกษาผลของระบบมาตรวิทยาท่ีมีตออุตสาหกรรมใหม คณะผูวิจัยไดเลือกศึกษาผลท่ีเกิดตอ

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย และอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยถือเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจ 

สังคม และคุณภาพชีวิต จากขอมูลของ Eucomed ในป 2550 ตลาดเครื่องมือแพทยในทวีปยุโรปมีมูลคาถึง 

72 พันลานยูโร (3.2 ลานลานบาท) และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน และมีการจางงานมากกวา 500,000 คน 

(Feireira, 2011) 
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ระบบมาตรวิทยาในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากความผิดพลาดของการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทยอาจ

สงผลตอคุณภาพของการรักษาพยาบาลได ในแงของผลกระทบของระบบมาตรวิทยาของอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทยตอคุณภาพชีวิตท่ีสงผลกระทบทางออมตอเศรษฐกิจ NIST (2004) ไดศึกษาผลกระทบของ

ความผิดพลาดของการสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับแคลเซียมท่ีคลินิกเมโย (Mayo Clinic) ในชวงป 2541-

2542 พบวาจํานวนข้ันตอนการติดตามผลการรักษา และตนทุนการรักษาพยาบาลมีความเก่ียวของโดยตรงกับ

คาการทดสอบแคลเซียมข้ันตน จากการศึกษาสามารถประเมินไดวา ผลวิเคราะหแคลเซียมของเครื่องมือท่ี

เบี่ยงเบนไป 0.1 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร เพ่ิมตนทุนการรักษา 8-31 ดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณ 260-1000 บาท) 

และผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึนมีขนาด 60-199 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณ 2 พันลาน – 6.5 

พันลานบาท) ตอป สําหรับความเบี่ยงเบนในการวัดตั้งแต 0.1-0.5 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 

จากการสํารวจผูดําเนินงานดานหองปฏิบัติการและผูเก่ียวของดานอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย  

คณะผูวิจัยไดวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมนี้วาเก่ียวของกับการขาดการกําหนดบทบาท

ในการกํากับดูแลดานมาตรฐานเครื่องวัดทางการแพทยท่ีชัดเจนโดยหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลเก่ียวกับเครื่องวัด

ทางการแพทยในปจจุบัน ไดแก (1) สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย (2) สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  และ (3) กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ท้ังนี้ จากการศึกษา พบวา สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 

• ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางหองปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาดานสาธารณสุขและ

เศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังตรวจวิเคราะหเพ่ือประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยทางสุขภาพ เชน 

วิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคติดตอสําคัญตางๆ ตรวจหรือวิเคราะหเพ่ือประเมินความเสี่ยง

ทางหองปฏิบัติการและเตือนภัยทางสุขภาพดานวิจัยและพัฒนาสมุนไพรในการใชประโยชนดาน

ยา อาหารเสริมและเครื่องสําอางแบบครบวงจรและนําผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย

ไปสูการพัฒนาชุมชน 

• การตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายรวมท้ังเปนหองปฏิบัติการ

อางอิงการตรวจชันสูตร เชน การชันสูตรทางดานอาหาร ยา สารเสพติด เครื่องสําอาง เครื่องมือ

แพทย โรคทางหองปฏิบัติการ เปนตน 

• การพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานทางหองปฏิบัติการของรัฐและเอกชนดานการแพทย และ

สาธารณสุขตามมาตรฐานสากล ท้ังนี้ กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวยงานหนึ่งของไทยท่ีทํา

หนาท่ีพัฒนาและใหการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของหองปฏิบัติการดานชันสูตรสาธารณสุข

ในโรงพยาบาลตางๆ 
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ในขณะท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

• ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาท ยาเสพติดใหโทษ เครื่องมือแพทย การปองกันการใชสารระเหย และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

• พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

• เฝาระวังกํากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑสถานประกอบการ และการ

โฆษณา รวมท้ังผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวังขอมูล

ขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

• ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สงเสริมและพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสม 

ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ังเพ่ือใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียน เพ่ือปกปองสิทธิของตนได 

• ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

สวนกองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีอํานาจหนาท่ีตาม กฎกระทรวง แบงสวน

ราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังตอไปนี้ 

• สงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานดานวิศวกรรมการแพทย วิศวกรรม ความปลอดภัย และ

วิศวกรรมสื่อสารใหกับสถานบริการสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

• สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการรับรองและ ดําเนินการสอบเทียบมาตรฐาน ของครุภัณฑ

ทางการแพทยและการสาธารณสุขใหแกหนวยบริการสุขภาพ 

• พัฒนา สงเสริม จัดระบบวิศวกรรมการสื่อสาร สําหรับระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

• พัฒนาบุคลากรของสถานบริการสุขภาพ ดานวิศวกรรมการแพทยใหไดมาตรฐาน 

• ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ผลิต และประเมินเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการแพทยและ

สาธารณสุข 

• ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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จึงจะเห็นไดวาหนาท่ีของกรมวิทยาศาสตรการแพทยนั้นไมไดระบุในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานใน

การสอบเทียบและทดสอบเครื่องวัดทางการแพทย  แต เปนผู ใหการรับรองคุณภาพมาตรฐานของ

หองปฏิบัติการทางการแพทย ซ่ึงเปรียบเสมือนการใหการรับรองหองปฏิบัติการ มอก. 17025 ของสํานักงาน

มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)  คลายกันกับกองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  สวนหนาท่ี

ของ อย. นั้น แมจะมีหนาท่ีในการดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับเครื่องมือแพทย รวมถึงมีหนาท่ีกํากับและ

ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ แตเนื่องดวยประเทศไทยยังไมมีการกําหนดมาตรฐานทางดานการ

สอบเทียบและทดสอบเครื่องวัดทางการแพทยท่ีชัดเจน ทําใหหนาท่ีในการกํากับดูแลทําไดยาก 

ท้ังนี้  มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการแพทยและสาธารณสุขในปจจุบัน คือ การรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (Hospital accreditation) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกลไกกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของ

โรงพยาบาลควบคูไปกับการเรียนรูแลกเปลี่ยน และมีการรับรองจากองคกรภายนอก ซ่ึงการรับรองนี้ได

ครอบคลุมประเด็นดานกระบวนการทํางานท่ีเปนมาตรฐานของโรงพยาบาลควบคูไปดวย โดยในปจจุบันพบวา 

โรงพยาบาลเอกชนบางแหงไดมีการนําการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาบังคับใช และไดกําหนดใหตองมีการ

สอบเทียบและทดสอบเครื่องวัดทางการแพทยจึงอาจกลาวไดวาแนวโนมความตองการใชบริการสอบเทียบและ

ทดสอบเครื่องวัดทางการแพทยมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต หากเปรียบเทียบกับตางประเทศแลวนั้น การ

กําหนดมาตรฐานการสอบเทียบและทดสอบเครื่องวัดทางการแพทยเปนภาคบังคับทางกฏหมาย  ดังนั้น ใน

ประเทศไทย การกําหนดระเบียบ ขอบังคับ ดานมาตรฐานเครื่องมือแพทยจึงเปนประเด็นท่ีผูมีสวนเก่ียวของใน

การกําหนดนโยบายควรใหความสําคัญ โดยสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติควรรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง

สามในการกําหนดมาตรฐานท่ีชัดเจนทางดานการสอบเทียบและทดสอบเครื่องวัดทางการแพทยทุกประเภท  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการกําหนดมาตรฐานดังกลาวไดเริ่มนํามาใชกับเครื่องมือท่ีใชในทางการแพทยบาง

ชนิด เชน เครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดแอลกอฮอล 

2) กรณีศึกษาอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 

Williams (2002) ยังไดศึกษาผลกระทบของการวัดตออุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีในสหภาพยุโรป 

ในการศึกษาชิ้นนี้ไดใหคําจํากัดความกับนาโนเทคโนโลยีวาเปนการศึกษาและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ และระบบท่ี

โครงสรางท่ีมีมิตินอยกวา 100 นาโนเมตรมีความสําคัญตอการใชงาน ซ่ึงความเปนนาโนเทคโนโลยีรวมท้ังดาน

การออกแบบ การใชงาน และการสรางแบบจําลองสําหรับโครงสรางและมาตรวิทยาระดับนาโน ซ่ึงเก่ียวของ

กับสิ่งตางๆ เชน 

- เทคนิคการคิดคนเครื่องจักรระดับนาโน 

- วัสดุท่ีมีโครงสรางระดับนาโน 

- การคิดคนเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส 

- การตรวจกลองจุลทรรศน 
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- เทคโนโลยีไมโครอิเล็กโทรเมคานิเคิลซิสเต็มส (Microelectromechanical systems - MEMS) 

- การประกอบโครงสรางระดับโมเลกุล 

- ระบบชีวเวช (Biomedical systems) 

การวัดสําหรับนาโนเทคโนโลยีสามารถแบงไดออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

- การวัดสําหรับการควบคุมคุณภาพของชิ้นสวน เพ่ือใหชิ้นสวนเหลานี้สามารถประกอบเขากันได

พอดีในกระบวนการผลิต 

- การวัดในสายการผลิตเพ่ือผลิตสินคาไดถูกตองตามเกณฑการผลิต 

โทรคมนาคม ทัศนศาสตร อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร และอุตสาหกรรมยานยนตถือเปนอุตสาหกรรมท่ี

เปนตัวแทนของอุตสาหกรรมท้ังหมดท่ีมีผูลงทุนในการวัดและเครื่องมือสอบเทียบระดับนาโนเทคโนโลยี 

การศึกษาของ Williams (2002) ไดระบุถึงผูมีบทบาทสําคัญในวงการการวัดสวนประกอบขนาดเล็ก

มาก (Very Small Parts: VSPs) เพ่ือวัดวาเก่ียวของกับนาโนเทคโนโลยีอยางไร ผูท่ีมีบทบาทสําคัญดังกลาว

สามารถแบงไดเปนสองประเภท ประเภทท่ีหนึ่งคือผูผลิตอุปกรณการวัดและเทคนิคการวัดใหมๆ ซ่ึงใหบริการ

เฉพาะแกอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับนาโนเทคโนโลยี สวนประเภทท่ีสองประกอบดวยสถาบันดานการวัดท่ี

ควบคุมมาตรฐานและจัดทําวัสดุอางอิงสําหรับท้ังภาคอุตสาหกรรมและผูผลิตอุปกรณการวัด 

ในระบบมาตรวิทยาสําหรับนาโนเทคโนโลยี ผูมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนานาโนเทคโนโลยีสามารถ

แบงออกไดเปน 4 ประเภท ตามรูปท่ี 4.14 ผูท่ีมีสวนรวมดังกลาวมีการสื่อสารและดําเนินการรวมกันในการ

พัฒนาการวัดวิธีใหมๆ  

ผูผลิตสวนประกอบนาโนเทคโนโลยีเปนผูจัดสงชิ้นสวน (Supplier) ใหกับผูผลิตและผูประกอบชิ้นสวน 

ซ่ึงคุณภาพและความถูกตองของชิ้นสวนตองเปนไปตามท่ีลูกคาตองการ ดังนั้น การวัดและการตรวจสอบสินคา

จึงสําคัญมาก เพ่ือใหสินคาไดมาตรฐานคุณภาพ ผูผลิตชิ้นสวนตองพ่ึงพาระบบการวัดท่ีพัฒนาโดยผูผลิต

เครื่องมือวัด หรือพัฒนาเครื่องมือวัดข้ึนมาเอง กรณีหลังเปนไปไดยากสําหรับผูจัดสงชิ้นสวนท่ีเปน

ผูประกอบการขนาดเล็กท่ีไมสามารถลงทุนในการทําวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือวัด ซ่ึงมีตนทุนคอนขางสูง 

ผูท่ีมีบทบาทสําคัญกลุมท่ีสอง ไดแก ผูผลิตเครื่องมือวัดท่ีจัดหาอุปกรณท่ีไดมาตรฐาน หรือวิธีการวัด

และทดสอบสําหรับภาคอุตสาหกรรม ผูผลิตอุปกรณการวัดโดยสวนใหญเปนบริษัทเอกชนท่ีพัฒนาอุปกรณการ

วัดในทองตลาด 

ผูท่ีทําวิจัยมาตรวิทยาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญกลุมท่ี 3 ท่ีพัฒนาระบบและเทคนิคการวัดใหมๆ ผูมี

บทบาทในกลุมนี้ตองพ่ึงพาผูผลิตเครื่องมือวัดในการทําการตลาดใหสิ่งประดิษฐใหมๆ ท่ีผูวิจัยทําข้ึน ใน

ขณะเดียวกัน ผูผลิตเครื่องมือวัดก็ตองอาศัยงานวิจัยดานมาตรวิทยาในการพัฒนาเครื่องมือการวัดดวยเชนกัน 
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สุดทาย ผูผลิตและประกอบชิ้นสวนของเครื่องจักรตองการความแมนยําระดับนาโนเทคโนโลยี จึงตอง

พ่ึงพาผูท่ีมีบทบาทกลุมอ่ืนท้ังหมดเนื่องจากการประกอบชิ้นสวนและการผลิตเปนข้ันตอนท่ีซับซอน ท่ีตอง

อาศัยการวิจัยและโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาเพ่ือใหไดการวัดท่ีดี  

จากการสัมภาษณกับกลุมผูมีบทบาทแตละกลุมดังกลาว ทําใหมองเห็นแนวโนมท่ีแตละกลุมจะเพ่ิม

ความรวมมือเพ่ือคนหาวิธีการวัดท่ีงายข้ึนสําหรับปญหาดานการวัดท่ีซับซอนรวมท้ังมีตนทุนการวัดท่ีสูง สงผล

ใหเกิดโครงการวิจัยรวมระหวางสถาบันเอกชนและก่ึงเอกชน และการจดลิขสิทธิ์สําหรับการพัฒนางานวิจัยชิ้น

ใหม เพ่ือใหการผลิตคราวละมากๆ และในทางการคาสามารถใชเครื่องมือและเทคนิคการวัดใหมๆ นี้ได 

รูปท่ี 4.14:  ผูมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนานาโนเทคโนโลยี 

 
ที่มา: รวบรวมจาก Williams (2002) โดยคณะผูวิจัย (2557) 

ความทาทายท่ีสําคัญตอระบบมาตรวิทยาสําหรับนาโนเทคโนโลยี ซ่ึงสงผลใหความละเอียดในการวัด

ไมสูงนัก ไดแก การขาดความรูท่ีเก่ียวกับการวัดอยางถูกตองแมนยํา การท่ีไมสามารถทําการวัดไดเนื่องจาก

อุปกรณการวัดยังไมดีพอหรือเหมาะสม และตนทุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตนาโนเทคโนโลยีท่ีคอนขางสูง 

ถาสามารถแกไขอุปสรรคเหลานี้ได ความสามารถในการผลิตสินคาตางๆ จะขยายขอบเขตไดกวางข้ึนมาก 

ในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจของการวัดและทดสอบในภาควิศวกรรมนาโน ในข้ันแรก Williams 

(2002) ไดประเมินตนทุนท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือการวัดในแวดวงการสอบเทียบท่ีมีความแมนยําสูง (Precision 

measurement) ซ่ึงเปนการวัดตนทุนสวนหนึ่งของการวัดท้ังหมด จากนั้นจึงประเมินตนทุนท้ังหมดจากตนทุน

ดานเครื่องมือวัดท่ีไดประเมินไว สวนผลประโยชนทางเศรษฐกิจของการวัดประเมินไดยากกวา เนื่องจากการวัด

โดยนาโนเทคโนโลยีไมไดสรางผลผลิตท่ีวัดไดโดยตรง แตเปนการเพ่ิมคุณภาพของการผลิตและลดขอบกพรอง

ในการผลิต สงผลใหเกิดตลาดใหมๆ และวิธีการผลิตแบบใหม รวมท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีกอใหเกิด

เทคโนโลยีข้ันสูง  

ผูผลิตสวนประกอบ
นาโนเทคโนโลยี 

ผูพัฒนาเครื่องมือวดั
ระดับนาโน 

ผูผลิตและผูประกอบ
ชิ้นสวน 

ผูทําวิจัย 
มาตรวิทยา 

รายงานฉบับสมบูรณ | [4-35] 
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรมของนาโนเทคโนโลยีมีความสําคัญเปนอยางมาก 

อุตสาหกรรมหลักท่ีมีการลงทุนในนาโนเทคโนโลยี ไดแก อุตสาหกรรมสารก่ึงตัวนํา (Semiconductor) 

อุตสาหกรรมเสนใยแกวนําแสง (Fiber optics) และอุตสาหกรรมยานยนต เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้มี

ความสามารถท่ีจะใชเงินลงทุนจํานวนมากในการวิจัยและพัฒนา ท้ังสามอุตสาหกรรมดังกลาวก็ไดรับประโยชน

อยางมากจากการลดขนาดชิ้นสวน (Downsizing) ซ่ึงสวนประกอบท่ีสําคัญของการลดชิ้นสวนคือความสามารถ

ในการวัด ขอจํากัดในการวัดยังเปนขีดจํากัดในการพัฒนาเทคโนโลยีอีกดวย ดังนั้นการเติบโตของนาโน

เทคโนโลยีจึงมาจากความตองการของภาคอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ท้ังนี้ ตนทุนของการวัดของ

อุตสาหกรรมระดับนาโนและไมโครอยูระหวางรอยละ 15 ถึงรอยละ 35 ของตนทุนการผลิตท้ังหมด ข้ึนอยูกับ

ระดับความละเอียดหรือความแมนยําของการวัดท่ีอุตสาหกรรมนั้นๆ ตองการ 

แมวาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงอยางอุตสาหกรรมก่ึงตัวนําหรืออุตสาหกรรมเสนใยแกวนําแสง

จะผลิตเครื่องมือวัดของตนเอง อุตสาหกรรมเหลานี้ตองการใชอุปกรณการวัดมาตรฐานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทํา

ไดเพ่ือลดตนทุน  นอกจากนี้ วิธีการวัดระดับนาโนอาจทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive 

advantage) ดังนั้น ผูประกอบการในอุตสาหกรรมท่ีใชนาโนเทคโนโลยีมีแนวโนมท่ีจะไมรวมมือกัน โดยเฉพาะ

เม่ือเทคนิคการวัดคอนขางแปลกใหมและเฉพาะเจาะจงกับกระบวนการผลิตของตน สถาบันมาตรวิทยาก่ึง

เอกชน (Semi-private metrology institutes) จึงทําหนาท่ีเปนแหลงความรูและพัฒนานาโนเทคโนโลยีท่ี

สําคัญ สถาบันเหลานี้ยังใหคําปรึกษากับบริษัทขนาดเล็กท่ีไมมีความรูภายในพอท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 

ดวยตัวเองได ดังนั้น สถาบันมาตรวิทยาจึงเปนสวนหนึ่งท่ีกอใหเกิดการพัฒนานาโนเทคโนโลยีในสวนการผลิตท่ี

มีการพัฒนานวัตกรรมท่ีเชื่องชากวา ถือเปนการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของตลาดท่ีไมมีนวัตกรรม

มากนักอีกดวย สถาบันมาตรวิทยาและสถาบันวิจัยตางๆ ท่ีทําการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีมีศักยภาพท่ี

จะใหบริการแกบริษัทจํานวนมากดวยการแจกจายความรูดานนาโนเทคโนโลยีใหกับบริษัทตางๆ ในหลาย 

ภาคอุตสาหกรรม โดยรวมแลว สถาบันเหลานี้จึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการกระจายเทคโนโลยีใหมๆ 

สําหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจของนาโนเทคโนโลยีระดับการคาระหวางประเทศ วิศวกรรมนาโนถือ

เปนภาคอุตสาหกรรมยุทธศาสตรสําหรับหลายประเทศ เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และประเทศในสหภาพยุโรป 

มุงท่ีจะขยายขีดความสามารถในนาโนเทคโนโลยี สวนจีน ไตหวัน และเกาหลีใตมีความกระตือรือรนในการผลิต

ชิ้นสวนนาโนคราวละมากๆ  

ดวยลักษณะตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีข้ันสูงของภาควิศวกรรมนาโน เชน ตนทุนการวิจัย

พัฒนาและตนทุนดานอุปกรณและเครื่องจักรท่ีสูง ทําใหมีบริษัทจํานวนไมมากท่ีสามารถพัฒนาและผลิต

เครื่องมือสําหรับการผลิตและการควบคุมคุณภาพของ VSPs ได อยางไรก็ตาม ผลกระทบระดับการคาระหวาง

ประเทศของนาโนเทคโนโลยีสงผลกระทบตอหลายภาคสวนท้ังทางตรงและทางออม ตัวอยางเชน อุตสาหกรรม 

Wafer-stepper ท่ีเปนเครื่องจักรสําหรับการผลิตชิป (Chip) ผูผลิต Wafer-stepper ท่ีคิดคนนวัตกรรมไดจะมี

ความไดเปรียบ (First-mover advantage) หรือการไดเปรียบในการแขงขันในระดับการคาระหวางประเทศ
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จากการเปนผูประกอบการแรกท่ีใชนวัตกรรมนั้น ถาผูผลิตรายนั้นสงออกเครื่อง Wafer-stepper ของตน สวน

ผูผลิตชิปท่ีไดใชเครื่อง Wafer-stepper ท่ีมีนวัตกรรมดังกลาวก็จะสามารถผลิตชิปขนาดเล็กลงดวยตนทุนท่ีถูก

ลง ซ่ึงทําใหผูผลิตชิปรายนั้นมีความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือผูผลิตรายอ่ืน ผูผลิตชิปท่ีไมยอมลงทุนหรือ

ลงทุนชาเกินไปในเครื่องจักรท่ีดีข้ึนดังกลาวอาจสูญเสียสวนแบงในตลาดได เหตุการณเชนเดียวกันนี้ก็จะเกิด

ข้ึนกับตลาดท่ีผูผลิตใชชิปในการผลิตสินคาของตนเอง ผูท่ีเริ่มกอนก็จะไดเปรียบจากการดึงดูดผูซ้ือจาก

ตางประเทศ ดัชนีท่ีชี้วัดผลกระทบในสวนนี้คือจํานวนและมูลคาของการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีใชอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีการคาขายในระดับโลก 

จุดมุงหมายหลักของนาโนเทคโนโลยีไมใชการสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับสังคม อยางไรก็

ตาม มาตรวิทยาระดับนาโนไดสงผลกระทบตอสังคมอยางแนนอน เนื่องจากไดมีการนํา VSPs มาใชในหลาย

ภาคสวนท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย การมีเทคโนโลยีระดับนาโนทําใหหลาย

อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมยานยนตและโทรคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก การใชนาโน

เทคโนโลยีกับการผลิตรถยนตทําใหการขับข่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน ระบบการสื่อสารดวยคอมพิวเตอร

สามารถเขาถึงขอมูลไดมากข้ึนและงายดายยิ่งข้ึน เปนตน เทคนิคการวัดระดับนาโนมีประโยชนอยางมาก

สําหรับการแพทยเชนกัน เชน การใชเทคโนโลยีหากอนเนื้องอกซ่ึงสามารถหาตําแหนงในระดับ 3 มิติได 

การลงทุนภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการกระตุนการพัฒนาการวัดและการทดสอบสําหรับนาโน

เทคโนโลยี ซ่ึงแรงกระตุนท่ีสําคัญท่ีทําใหภาครัฐลงทุนในนาโนเทคโนโลยีและมาตรวิทยานาโน ไดแกเหตุผล

ดังตอไปนี้  

- การวิจัยและพัฒนาสําหรับนาโนเทคโนโลยีถือเปนแหลงกําเนิดนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังมีความสําคัญสําหรับการคงความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ซ่ึงทางรัฐก็หวังวาการพัฒนาดังกลาวจะกอใหเกิดความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ดวย 

- นาโนเทคโนโลยีเปนจุดเชื่อมของหลายสาขาอุตสาหกรรมท่ีมักจะแยกจากกัน เชน อิเล็กทรอนิกส 

เชิงกล ฟสิกส ทัศนศาสตร และเคมี การลงทุนโดยภาครัฐในโครงการตางๆ ชวยกอใหเกิดการ

ริเริ่มความรวมมือและการสรางเครือขายในหลายสาขา รวมท้ังชวยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและ

ถายทอดความรูระหวางสาขา 

- ผลลัพธของการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในมาตรวิทยานาโนประเมินโดยภาคเอกชนไดยาก 

เนื่องจากความไมแนนอนของผลลัพธและผลกระทบสูภายนอก (Spillover effect) ท่ีคอนขางสูง 

ทําใหเอกชนขาดแรงจูงใจ การลงทุนในมาตรวิทยานาโนจึงมีนอยเกินไป ดังนั้น รัฐจําเปนตองเขา

มามีบทบาทในการลงทุนสวนนี ้

รายงานฉบับสมบูรณ | [4-37] 



โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย 

 

- ระบบการวัดและการสอบเทียบสําหรับนาโนเทคโนโลยีจําเปนตองมีมาตรฐานท้ังในระดับชาติ

และระดับโลก การเขาแทรกแซงโดยภาครัฐจะชวยใหกระบวนการสรรหาและคัดเลือกมาตรฐาน

ดังกลาวเปนไปไดรวดเร็วข้ึน พรอมท้ังลดความเสี่ยงสําหรับภาคเอกชนดวย 

4.4.4 การวิเคราะหความคาดหวังตอสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจากภาคเอกชน 

จากการสัมภาษณหองปฏิบัติการเอกชนและผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่ีตองพ่ึงพาการบริการ

ดานมาตรวิทยา ภาคเอกชนไดใหความเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการและบทบาทของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติท่ีสงผลกระทบตอภาคเอกชนไวดังนี้ 

1) การใหบริการดานการสอบเทียบ 

ทางภาคเอกชนมีความเห็นตรงกันวาการบริการสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติใชเวลา

คอนขางนานสําหรับท้ังกระบวนการ ต้ังแตกอนจะไดรับการสอบเทียบจนไปถึงการรับเครื่องมือท่ีนํามาสอบ

เทียบ จึงคาดหวังใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการใหบริการใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ภาคเอกชนยังอยากใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติขยายขีดความสามารถในการสอบเทียบในบางสาขาท่ี

ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการ เชน สาขาอุณหภูมิ นอกจากนี้ ถาทําได การเพ่ิมหรือขยายพารามิเตอรใน

การใหบริการสอบเทียบ เชน ดาน Fiber optics จะเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมเปนอยางมาก 

2) การพัฒนาศักยภาพของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

ในดานการพัฒนาศักยภาพ ภาคเอกชนมีความคาดหวังใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสรางและพัฒนา

วัสดุอางอิงในสาขาเคมีและชีวภาพใหมีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากลมากข้ึน เนื่องจากในปจจุบัน 

หองปฏิบัติการเอกชนและผูประกอบการยังตองพ่ึงพาการนําเขาวัสดุอางอิงประเภทดังกลาวจากตางประเทศ 

ทําใหตนทุนคอนขางสูง สําหรับการถายทอดมาตรฐานและการพัฒนาระบบมาตรวิทยาในระดับรองลงมาจาก

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ภาคเอกชนไดเสนอใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติถายทอดวิทยาการความรูเพ่ือ

พัฒนาหองปฏิบัติการทุติยภูมิใหมีศักยภาพและไดมาตรฐานสากล 

3) การปรับบทบาทของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

เพ่ือใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ภาคเอกชนไดคาดหวังใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติลดบทบาทการใหบริการสอบเทียบในระดับท่ีต่ํากวา 

ทุติยภูมิ เชน ในสาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากภาคเอกชนสามารถดําเนินการได ตลาดการสอบเทียบ

ในสาขาเหลานี้จึงไมตองอาศัยการแทรกแซงจากภาครัฐมากเทาสาขาอ่ืน สุดทาย สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

ควรใหความสําคัญแกการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบมาตรวิทยาในประเทศไทยเปนอันดับแรก 
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4.5 สรุปผลการศึกษาผลกระทบของมาตรวิทยาในระดับอุตสาหกรรมและระดับองคกร 

จากการศึกษาขางตน ทําใหสามารถสรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรวิทยาวามีความสําคัญตอ

อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ อันไดแก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยานยนต และอาหาร  

เนื่องจากมีบทบาทตอการสงออกซ่ึงสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ  และดวยระบบมาตรวิทยามีความ

จําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมในดานตางๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  จึงมีความสําคัญตอ

อุตสาหกรรมใหมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยและนาโนเทคโนโลยี ดวย 

ท้ังนี้ประเด็นปญหาของระบบมาตรวิทยาท่ีมีตออุตสาหกรรมสําคัญมีดังนี้ 

- การขยายตัวของการใหบริการหองปฏิบัติการสอบเทียบ โดยเฉพาะหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ี

ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน อีกท้ังยังมีการแขงขันท่ีสูง

ทางดานราคาและระยะเวลาในการใหบริการ ทําใหตองมีการกํากับ ดูแล และควบคุม มาตรฐาน

ของหองปฏิบัติการใหมีความเหมาะสม เพ่ือไมใหสงผลเสียตอคุณภาพของมาตรฐานในการ

ใหบริการสอบเทียบ 

- การกําหนดนโยบายของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังเชื่อมโยงกับแนวทางในการดําเนินงานของ

หองปฏิบัติการทุติยภูมิและอุตสาหกรรมไดไมดีเทาท่ีควร  โดยการดําเนินงานของสถาบันมาตร-

วิทยาแหงชาติท่ีผานมาเปนการวางแผนการดําเนินงานตามกลุมสาขาของหองปฏิบัติการสอบ

เทียบซ่ึงเนนเชิงเทคนิคของมาตรวิทยาคอนขางมาก และพิจารณาความตองการจาก

ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนผูใชงานรายสุดทาย (End user) ไดไมมากพอ ทําใหไมสามารถวาง

แผนการลงทุนหรือขยายขีดความสามารถของระบบมาตรวิทยาของประเทศใหคุมคาไดเทาท่ีควร

ในขณะท่ีหองปฏิบัติการสอบเทียบในระดับทุติยภูมิมีการใหบริการเพ่ือรองรับการใชงานของ

อุตสาหกรรม และมีความพยายามในการขยายขีดความสามารถของการสอบเทียบ เพ่ือรองรับ

การขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเนนการสงออก เชน ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ยานยนต และอาหาร 

- การกําหนดกลยุทธของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติท่ีไมชัดเจน และไมเปนไปตามหวงโซของการ

สอบเทียบกลับได จากการท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังคงใหบริการสอบเทียบในระดับต่ํากวา

ทุติยภูมิอยูบาง  มีสาเหตุมาจากการวางแผนในการใหบริการท่ียังไมสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดรวมถึงการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐกิจในการลงทุนท่ียังไมดีเทาท่ีควร  ทําใหเกิด

ปญหาความลาชาในการใหบริการสอบเทียบ และทําใหเบียดบังการใชเวลาในการพัฒนางานวิจัย 

หรือขีดความสามารถของระบบมาตรวิทยาของประเทศใหดียิ่งข้ึนโดยเฉพาะการพัฒนาขีด

ความสามารถในบางสาขาของการสอบเทียบใหสูงข้ึน จนสามารถลดการสงเครื่องมือไปสอบเทียบ

ยังตางประเทศได 
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สวนประเด็นปญหาท่ีสําคัญของระบบมาตรวิทยาท่ีมีตออุตสาหกรรมใหมนั้นเก่ียวของกับการกําหนด

มาตรฐานการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด ท่ียังไมครอบคลุมทุกเครื่องมือวัด ซ่ึงควรมีการสรางความ

รวมมือกับหนวยงานท่ีมีสวนในการกําหนดมาตรฐานของสาขาดังกลาวท่ีตองอาศัยความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 

ในดานผลของระบบมาตรวิทยาท่ีมีตอระดับองคกรจากการศึกษาพบวา หองปฏิบัติการสอบเทียบท่ี

ใหบริการในตลาดประกอบไปดวย หองปฏิบัติการสอบเทียบเชิงพาณิชยโดยเฉพาะ และหองปฏิบัติการสอบ

เทียบภายในอุตสาหกรรมหรือหนวยงาน  โดยหองปฏิบัติการสวนใหญในตลาดมักใหบริการเฉพาะทาง และมี

ขนาดคอนขางเล็ก ซ่ึงมักเปนหองปฏิบัติการสอบเทียบระดับทํางานภายในโรงงานอุตสาหกรรมสวนหองปฏิบัติการ

สอบเทียบท่ีมีการใหบริการหลายสาขา มักเปนหองปฏิบัติการท่ีมีขนาดกลางและใหญ ซ่ึงมักเปนการใหบริการ

โดยภาคธุรกิจท่ีมีขนาดใหญและมีศักยภาพในการผลิตสินคาและบริการคอนขางสูง นอกจากนี้กิจการขนาด

ใหญท้ังของภาครัฐและเอกชนมักจะมีหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีรองรับกิจกรรมมาตรวิทยาภายในองคกร โดย

ในรายท่ีมีศักยภาพสูงจะสามารถใหบริการสอบเทียบแกหนวยงานภายนอกเพ่ิมเติมดวย 

 

 

[4-40]| การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับอุตสาหกรรมและองคกร 



บทที่ 5 สรุปและขอเสนอะแนะตอการปรับปรุงแผนงาน 

และนโยบาย 
 

ระบบมาตรวิทยาเปนโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพท่ีจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมในดานตางๆ 

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  ซ่ึงสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 ในการพัฒนาระบบดังกลาวนี้และยังทําหนาท่ีจัดหา รักษา และพัฒนา

มาตรฐานการวัดแหงชาติใหไดรับการยอมรับในระดับสากล   

คณะผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญจากการศึกษาเก่ียวกับความสําคัญของระบบมาตรวิทยาท่ีมีตอระบบ

เศรษฐกิจ และความเชื่อมโยงของกิจกรรมมาตรวิทยาและอุตสาหกรรมของไทย ตลอดจนไดมีการจัดทํา

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแผนงานและนโยบายของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในอนาคต 

5.1 ความสําคัญระบบมาตรวิทยาตอระบบเศรษฐกิจ 

จากการศึกษา พบวา การพัฒนาของระบบมาตรวิทยาในเชิงมหภาคสามารถสะทอนไดจากสัดสวน

อุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและการแพทยท่ีใชในการผลิตสินคามวลรวมของประเทศมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  เนื่องจากอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรฯ ดังกลาวนั้นตองอาศัยกิจกรรม

การวัดและการสอบเทียบ  ซ่ึงผลจากการศึกษาดวยตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output table: 

I-O table) ในบทท่ี 3 ไดประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจเบื้องตนจากการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรฯ 

ท่ีผานการสอบเทียบในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอยูท่ีประมาณ 13,000 ลานบาท ในป 2555  และคิดเปน

มูลคาทางเศรษฐกิจตอปประมาณรอยละ 0.09 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในชวงป 2548-2555 และมี

แนวโนมท่ีจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจตอปประมาณรอยละ 0.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในชวงป 

2548-2561  ซ่ึงคิดเปนมูลคาประมาณ 19,000 ลานบาท ในป 2561  ภายใตสมมติฐานผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติตั้งแตป 2557-2561 มีการขยายตัวรอยละ 3 ตอป  นอกจากนี้ มูลคาการสอบเทียบเครื่องมือและ

อุปกรณวิทยาศาสตรฯ ของไทยในป 2561 มีโอกาสสูงถึง 2,759 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.51 ของ

มูลคาเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรฯ หากกิจกรรมมาตรวิทยาของประเทศไทยในป 2561 มีศักยภาพ

ทัดเทียมกับสหภาพยุโรปท่ีไดมีการศึกษาไวเม่ือป 2543 

สาเหตุของการเพ่ิมข้ึนของความสําคัญของระบบมาตรวิทยาในเชิงมหภาคมาจากความตองการ

คุณภาพในการผลิตสินคาและบริการท่ีสงผลใหความตองการโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพซ่ึงไดแกระบบ

มาตรวิทยาเพ่ิมมากข้ึน 
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นอกจากนี้ องคประกอบเรื่องการคาเสรีในดานการคาระหวางประเทศ ยิ่งสงเสริมใหมาตรฐานสินคา

และผลิตภัณฑนั้นกลายเปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากในประเด็นดานการคา 

ระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาเปนสิ่งสําคัญในระบบการคาระหวางประเทศ ซ่ึงถาแตละ

ประเทศมีการกําหนดมาตรฐานท่ีแตกตางกัน จะเปนการกีดกันทางการคาชนิดหนึ่ง อยางไรก็ดี ขอตกลงการคา

เสรีไดมีการกําหนดเรื่องระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคา รวมถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมและ

กระแสโลกาภิวัฒนท่ีทําใหเกิดรูปแบบของการผลิตท่ีมีการสรางเครือขายในการผลิต (Production network) 

ท่ีทําใหการผลิตสินคาในบางอุตสาหกรรมตองอาศัยวัตถุดิบและชิ้นสวนในการผลิตจากหลายพ้ืนท่ี ทําให

มาตรฐานของสินคายิ่งทวีความสําคัญ และระบบมาตรวิทยาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานผลิตภัณฑจึงมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนไปดวย  เนื่องจากตองมีการกําหนดมาตรฐานในการผลิตของ

ชิ้นสวนแตละชนิดใหไดตรงตามมาตรฐานท่ีบริษัทผูผลิตเปนผูกําหนดไว ถึงจะทําใหกระบวนการผลิตดําเนินไป

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ การดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติในปจจุบันถือไดวาประสบความสําเร็จในดานของ

การพัฒนาบริการสอบเทียบของประเทศโดยเฉพาะสาขาไฟฟา มิติ และเชิงกล ซ่ึงมีความจําเปนตอการผลิต

ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศอันไดแก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมยานยนต

โดยจากการศึกษาในบทท่ี 4 สามารถประมาณการมูลคาการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรของอุตสาหกรรม

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสวามีมูลคาประมาณ 120 ลานบาท ในป 2555 

อยางไรก็ตาม กระบวนการวางแผนในการใหบริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังตองปรับปรุงใน

ดานการวางแผนโดยคํานึงถึงความตองการใชงานของภาคอุตสาหกรรม (Demand driven) การพิจารณาถึง

ผลได-ผลเสียหรือประเมินความคุมคาทางเศรษฐกิจ (Cost-Benefit Analysis: CBA) จากการลงทุนในระบบ

มาตรวิทยาแตละสาขา และการผลิตงานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมทางดานมาตรวิทยาท่ีสงผลกระทบในทางบวก

ตอการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.2 ความเช่ือมโยงของกจิกรรมมาตรวิทยาและอุตสาหกรรมของไทย 

การมีระบบมาตรวิทยาสะทอนใหเห็นถึงการใหบริการสอบเทียบท่ีแพรหลายข้ึนจากการศึกษาพบวา

การใชบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะการใหบริการสอบเทียบในระดับ

ทุติยภูมิของหองปฏิบัติการ ท้ังนี้ ตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบนั้นมีลักษณะท่ีเนนการแขงขันทางดานราคา

และคุณภาพ โดยจากการศึกษาพบวาหองปฏิบัติการสอบเทียบในปจุบันท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 

17025 มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากอดีต ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพท่ีสูงข้ึนทําใหผูใชบริการสอบเทียบมีทางเลือกในการใช

บริการเพ่ิมข้ึน และตัดสินใจใชบริการสอบเทียบในระดับทุติยภูมิ (Secondary measurement standard)

และระดับใชงาน (Working measurement standard) กับหองฏิบัติการสอบเทียบโดยคํานึงถึงปจจัยทาง

ราคาและระยะเวลาท่ีใชในการสอบเทียบเปนสําคัญ  นอกจากนี้ ศักยภาพท่ีสูงข้ึนในการใหบริการของ

[5-2] | สรุปและขอเสนอะแนะตอการปรับปรุงแผนงานและนโยบาย   
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หองปฏิบัติการสอบเทียบภายในประเทศ และยังสามารถลดความสูญเสียจากการสงเครื่องมือไปสอบเทียบใน

ตางประเทศได  

อยางไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมบางสวนยังไมไดใหความสําคัญหรือเห็นประโยชนของการควบคุม

คุณภาพอยางแทจริงในการสอบเทียบเครื่องมือ  เนื่องจากคํานึงถึงเพียงความตองการใหไดรับการรับรองวามี

มาตรฐานเพียงเทานั้น ซ่ึงหากฝายกํากับดูแลดานมาตรฐานไมไดมีการติดตามหรือควบคุมอยางเปนระบบแลว 

อาจกอใหเกิดปญหาเรื่องความนาเชื่อถือของการใหบริการสอบเทียบของหองปฏิบัติการบางแหงวามีมาตรฐาน

นาเชื่อถือจริงหรือไม  

ยิ่งไปกวานั้น การใหบริการดานการสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังมีอุปสรรคในดานของ

ระยะเวลาในการใหบริการ เนื่องดวยปญหาดานโครงสรางในการบริหารบุคลากรและวางกลยุทธในการ

ใหบริการของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  โดยจํานวนบุคลากรท่ีใหบริการสอบเทียบหรือนักมาตรวิทยาของ

สถาบันมาตรวิทยาท่ีไมเพียงพอตอจํานวนผูใชบริการท่ีคอนขางมาก แมวาสัดสวนของงบประมาณรายจายใน

การลงทุนดานบุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติคอนขางสูง นอกจากนี้ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังมี

การใหบริการแกหองปฏิบัติการสอบเทียบในระดับท่ีต่ํากวาทุติยภูมิ ซ่ึงไมเปนไปอยางท่ีควรจะเปนตามหวงโซ

ของการสอบกลับได 

จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวา ตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบภายในประเทศท่ีมีศักยภาพสูงข้ึน

ในปจจุบันสามารถลดความสูญเสียจากการสงเครื่องมือไปสอบเทียบในตางประเทศไดโดยเฉพาะสาขาท่ีมีการ

ใชบริการจากอุตสาหกรรมหลักคอนขางสูง เชน สาขาไฟฟา เปนตน  แตการแขงขันในตลาดหองปฏิบัติการ

สอบเทียบท่ีทําใหเกิดการบิดเบือนทางดานราคาอาจทําใหเกิดปญหาเชิงคุณภาพ เพราะอุตสาหกรรมบางสวน

ยังไมไดใหความสําคัญหรือเห็นประโยชนของการควบคุมคุณภาพอยางแทจริงในการสอบเทียบเครื่องมือ  ยิ่งไป

กวานั้น แมศักยภาพของตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบทุติยภูมิจะสูงข้ึน แตหากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยัง

ไมสามารถสนับสนุนใหหองปฏิบัติการสอบเทียบทุติยภูมิเปนกิจการท่ีสามารถดําเนินการไดในเชิงพาณิชยและ

สามารถลดภาระการสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดจะทําใหเปนอุปสรรคตอการผลิตผลงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของระบบมาตรวิทยาในระดับประเทศ 

อยางไรก็ตาม การใหบริการสอบเทียบในสาขาเสียงและการสั่นสะเทือน แมจะมีการใชบริการจาก

ภาคอุตสาหกรรมท่ีไมสูงมากนัก แตกิจกรรมมาตรวิทยาในสาขาดังกลาวมีประโยชนตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ท้ังนี้ การควบคุมการผลิตและการใชงานเครื่องมือตางๆ เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนมักจะ

อยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เปนตน ซ่ึงสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังมีการประสานงานเชื่อมโยงท่ีคอนขาง

นอยกับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีควบคุมดูแลดังกลาว เพ่ือรวมกันกําหนดมาตรฐานของเครื่องมือและการสอบเทียบ 

 

รายงานฉบับสมบูรณ|[5-3] 
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5.3 ขอเสนอแนะการปรับปรุงแผนงานและนโยบาย 

การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือถือเปนผลผลิตหลักท่ีกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจของสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติ ในฐานะท่ีทําหนาท่ีเปนผูพัฒนาและรักษามาตรฐานดานมาตรวิทยาของประเทศ ดังนั้น 

การมีขีดความสามารถในดานการสอบเทียบและการวัด (Calibration and Measurement Capability: 

CMC) ท่ีสูงของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจึงเปนเครื่องสะทอนถึงการผลิตของประเทศท่ีไดมาตรฐานซ่ึงสงผล

ทางบวกตอเศรษฐกิจของประเทศ  

นอกจากนี้ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติถือเปนผูท่ีอยูในระดับบนสุดของหวงโซของการสอบกลับไดซ่ึง

หากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสามารถถายทอดมาตรฐานและเทคนิควิธี ในการสอบเทียบให กับ

หองปฏิบัติการสอบเทียบในระดับทุติยภูมิในระบบไดมาก และมีการถายทอดบริการสอบเทียบตอไปในตลาด

การใหบริการสอบเทียบท่ีมีระดับต่ํากวาจะทําใหระบบเศรษฐกิจไดรับประโยชนมากข้ึนตามไปดวย ดังนั้น 

ระดับความเชื่อมโยงระหวางสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ และหองปฏิบัติการสอบเทียบระดับทุติยภูมิในตลาด

จึงมีผลตอประโยชนท่ีระบบเศรษฐกิจจะไดรับ 

ยิ่งไปกวานั้น การผลิตงานวิจัยท่ีเปนการสรางนวัตกรรมทางดานมาตรวิทยายังเปนอีกหนึ่งบทบาทท่ี

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจะสามารถสรางประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยังเกิดประโยชนตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศบางสาขาท่ีไมไดมีผลทางบวกตอเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง 

ท้ังนี้  เพ่ือใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสามารถทําหนาท่ีไดสมบูรณตามท่ีไดกลาวไวขางตน  

คณะผูวิจัยจึงไดเสนอแนะแนวทางเพ่ือใหเกิดผลตอการปรับปรุงแผนงานหรือนโยบายของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ ดังรายละเอียดในรูปท่ี 5.1 
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รูปท่ี 5.1: แนวทางเพ่ือใหเกิดผลตอการปรับปรุงแผนงานหรือนโยบายของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

 
ที่มา: วิเคราะหโดยคณะผูวิจัย (2557) 
 

1) การพัฒนาขีดความสามารถในดานการสอบเทียบและการวัด 

ในการพิจารณาการลงทุนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในดานการสอบเทียบและการวัด เพ่ือพิจารณา

การลงทุนเพ่ือขยายขีดความสามารถดานการสอบเทียบและการวัดของแตละสาขา ใหมีความเหมาะสมและ

คุมคาตอการลงทุน  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติควรศึกษารายละเอียดของโครงสรางอุตสาหกรรม และ

ประเมินความคุมคาทางเศรษฐกิจของการลงทุนหรือการศึกษา CBA 

• การศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรม 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติควรศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรมเพ่ือทําความเขาใจแนวโนมของ

อุตสาหกรรมท่ีจะขยายตัวในอนาคต  รวมถึงการสํารวจความตองการทางดานมาตรวิทยาของอุตสาหกรรมท้ัง

ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  เนื่องจากแนวทางในการดําเนินงานในปจจุบันของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาตินั้น ไมสามารถใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยาท่ีตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของ

อุตสาหกรรมซ่ึงเปนผูใชงานเครื่องมือวัดในระดับสุดทาย (End user) ได  ท้ังนี้ แนวทางท่ีเปนไปไดใน
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การศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรมเพ่ือวิเคราะหความตองการทางดานมาตรวิทยาในอนาคต ประกอบไป

ดวย (1) การจัดตั้งผูจัดการสําหรับแตละภาคอุตสาหกรรมในการวางแผนกลยุทธของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ (2) การจัดตั้งกรรมการในการวางแผนกลยุทธท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรมและหองปฏิบัติการ รวมท้ัง 

(3) การศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรมแตละสาขา 

• การประเมินความคุมคาทางเศรษฐกิจของการลงทุน 

การศึกษา CBA เปนการประเมินผลท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุนในแตละ

สาขาของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติท้ังนี้ แนวทางเบื้องตนในการประเมินประโยชนท่ีไดจากการลงทุน

ดังกลาวประกอบไปดวย (1) การพิจารณาจํานวนการใชบริการสอบเทียบของสาขาท่ีตองการจะลงทุนวามี

จํานวนเหมาะสมและสามารถสะทอนความตองการของผูใชงาน อันไดแก หองปฏิบัติการสอบเทียบและ

อุตสาหกรรมไดเพียงใด รวมกับ (2) การคาดการณจํานวนการใชงานเปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีใชในการ

ลงทุนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถ  และ (3) การประมาณจํานวนการใหบริการท่ีหองปฏิบัติการสอบเทียบ

สามารถผลิตไดจากการสงเครื่องมือไปสอบเทียบกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 1 ครั้ง ในสาขาท่ีตองการ

ลงทุน ซ่ึงทางสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตองมีการเก็บขอมูลของการใหบริการสอบเทียบและการสงเครื่องมือ

ไปสอบเทียบของตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบในระดับท่ีต่ํากวาระดับปฐมภูมิ 

นอกจากนี้ การใหบริการสอบเทียบในบางสาขาท่ีไมไดสงผลทางบวกตอระบบเศรษฐกิจโดยตรง ควรมี

การตัดสินใจลงทุนดวยการศึกษา CBA เพ่ือพิจารณาประโยชนในดานอ่ืนท่ีจะเกิดข้ึน เชน ประโยชนในเชิง

คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีจะไดรับเพ่ิมข้ึน ความสามารถในการลดการติดตอของเชื้อโรคบางชนิด หรือความ

แมนยําท่ีเพ่ิมข้ึนในการวินิจฉัยโรค เปนตน 

2) การพัฒนาการถายทอดบรกิารสอบเทียบสูตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบ 

การพัฒนาการถายทอดบรกิารสอบเทียบและการวัดใหกับหองปฏิบัติการสอบเทียบในตลาด เพ่ือเปน

การถายเทภาระงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติใหกับหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีมีศักยภาพสูง ในการ

ใหบริการ โดยเฉพาะในสาขาไฟฟาและเชิงกล เพ่ือใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสามารถบริหารเวลาในการ

พัฒนางานวิจัย หรือขีดความสามารถของระบบมาตรวิทยาของประเทศใหดียิ่งข้ึน 

ท้ังนี้ แนวทางในการพัฒนาการถายทอดบริการสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติประกอบไป

ดวย (1) การศึกษาศักยภาพในการใหบริการของหองปฏิบัติการสอบเทียบในตลาด โดยมีการวิเคราะหสวนแบง

ทางการตลาดเพ่ือจําแนกผูใหบริการตามระดับศักยภาพ และสามารถคํานวณหรือประมาณการมูลคาการสอบเทียบ

ของผูใหบริการในแตละระดับได เพ่ือเปนการพิจารณาสาขาท่ีควรไดรับการถายทอดและ (2) การศึกษาผลท่ีได

จากการถายทอดบริการสอบเทียบระดับทุติยภูมิ หรือตํ่ากวาในตลาดหองปฏิบัติการสอบเทียบดวยการเก็บ

รวบรวมขอมูลและคํานวณมูลคาของการใหบริการสอบเทียบ และสงเครื่องมือไปสอบเทียบของหองปฏิบัติการ

ในแตละระดับ อยางไรก็ตาม การมีความเขาใจในโครงสรางของอุตสาหกรรมและความตองการของตลาด
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หองปฏิบัติการสอบเทียบลวนเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาการถายทอดบริการสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ  เพ่ือสนับสนุนใหหองปฏิบัติการสอบเทียบเอกชนสามารถดําเนินการไดในเชิงพาณิชย 

3) การสรางนวัตกรรมทางดานมาตรวิทยาท่ีมีผลทางบวกตอประเทศ 

การสรางนวัตกรรมทางดานมาตรวิทยา เปนแนวทางท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติควรหันมาให

ความสําคัญ  เนื่องจากผลของการศึกษาและวิจัยเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดังกลาวนั้น มีความสําคัญตอการสรางและ

พัฒนาความเชื่อมโยงในการถายทอดมาตรฐานระหวางสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ และหองปฏิบัติการสอบเทียบ

ในตลาด 

ท้ังนี้ แนวทางในการผลิตนวัตกรรมทางดานมาตรวิทยาใหเกิดประสิทธิผลตอระบบเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางของการพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาท่ีถูกตองและสอดคลองกับกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ซ่ึงตอง

อาศัยขอมูลท่ีมีความถูกตองและชัดเจนในการประกอบการตัดสินใจ ท้ังนี้ ในการไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาวสถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติควรศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมท่ีจะมีศักยภาพสูง หรือมีความสําคัญใน

อนาคตและศึกษา CBA ของการลงทุน เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางดานมาตรวิทยาดังกลาว ตลอดจนมีการ

รวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลในการกําหนดมาตรฐานดานมาตรวิทยาของเครื่องมือในอุตสาหกรรม

ใหมๆ ท่ีจะมีศักยภาพสูงหรือมีความสําคัญตอประเทศในอนาคต รวมถึงหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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ภาคผนวก 



  รายละเอียดและสรุปผลการประชุมภาคผนวกที่ 1 :  
 

1. กําหนดการประชุม 

 

กําหนดการการประชุมเสนอผลการศึกษาและรับฟงความคิดเห็น 

“โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย” 

และ "(ราง) แผนกลยุทธสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2557 - 2561” 

วันพฤหัสบดีที่  22  พฤษภาคม  2557  เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ หองพาโนรามา 1  ชั้น 14  โรงแรมดิ เอมเมอรัลด รัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 

*********************************************** 

08.30 – 09.00 น. :   ลงทะเบียน  

09.00 – 10.00 น. :   การนําเสนอผลการศึกษา โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล :  นักวิชาการอาวุโส (TDRI)   

 1.1.1 ภาพรวมของโครงการ 

 1.1.2 บทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศ 

10.00 – 10.35 น. :   รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และพักรับประทานอาหารวาง 

10.35 – 11.20 น. :   การนําเสนอผลการศึกษาดานผลกระทบทางเศรษฐกิจรายสาขา  โดย ดร.สุเมธ  องกิตติกุล 

11.20 – 12.00 น. :   รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

12.00 – 13.00 น. :   รวมรับประทานอาหารกลางวนัที่หองอาหารคอฟฟช็อป ชั้น 1 

13.00 - 13.10  น. : รายงาน “วัตถุประสงคการจัดทําแผนกลยุทธสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ รวมทั้งความเปนมาจาก

อดีตถึงปจจุบัน” 

โดย  ดร.สิวินีย สวัสดิ์อารี : หัวหนาสวนวิเทศสัมพันธฯ  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ

13.10 - 13.40 น. : การนําเสนอ “สาระสําคัญของ (ราง) แผนกลยุทธสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2557 - 2561” 

โดย นายประยูร เชี่ยววัฒนา  ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ

13.40 - 15.00 น. : แบงกลุมตามกลยุทธเพื่อหารือและรับฟงความคิดเห็น โดยแบงเปน 5 กลุม ดังนี้ 

 

กลุมที่ 1 : กลยุทธมุงสรางผลกระทบใหเกิดตอภาคเศรษฐกิจและสังคมอยางรับรูได โดยผานองคความรูดานมาตรวิทยา 

กลุมที่ 2 : กลยุทธปรับเปลี่ยนทัศนคติ เสริมสรางทีมการทํางาน มุงสงมอบผลงานเพื่อตอบโจทยประเทศและสังคม 

กลุมที่ 3 : กลยุทธจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ พัฒนาบุคลากรทุกกลุมงาน ทุกระดับชั้น มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

กลุมที่ 4 : กลยุทธปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบงานภายในสถาบัน สรางหลักประกันของธรรมาภิบาลและใหเกิด  

  ประสิทธิผล 

กลุมที่ 5 : กลยุทธพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันใหเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญ รองรับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

15.00 - 15.50 น. : การนําเสนอผลการระดมความคิดเห็นของแตละกลุม  

โดย ผูแทนจากผูเขารวมประชุมในแตละกลุม 

15.50 - 16.00 น. : สรุปผลภาพรวมการรับฟงความคิดเห็นและปดการประชุม 



2. รายช่ือผูเขารวมการประชุม 

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง หนวยงาน 
1.  นายประยรู  เช่ียววัฒนา ผูอํานวยการ 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  
 

2.  นางอัจฉรา  เจริญสุข รองผูอํานวยการ 
3.  นางปนัดดา  ซิลวา รองผูอํานวยการ 
4.  ร.อ.ธวัช  ชางปน หัวหนาฝายมาตรวิทยาเชิงกล 
5.  นายสมชาย  นวมเศรษฐี หัวหนาฝายมาตรวิทยาไฟฟา 
6.  นายอนุสรณ  ทนหมื่นไวย รักษาการหัวหนาฝายมาตรวิทยามติิ 
7.  ร.ท.อุทัย  นรน่ิม รักษาการหัวหนาฝายมาตรวิทยาอุณหภมู ิ
8.  นายรภัทร  โพธิวัชร ผูจัดการฝา1ยนโยบายและยุทธศาสตร 
9.  นายณรัฐ  รจุิรัตน ผูชวยหัวหนาฝายมาตรวิทยาไฟฟา 

10.  
นายจรัญ  ยะฝา ผูชวยหัวหนาฝายมาตรวิทยาเคมีและ

ชีวภาพ 
11.  น.ส. ทัศนีย  แสนพลพัฒน หัวหนาสวนนโยบายและยุทธศาสตร 
12.  น.ส. สิวินีย  สวัสดิ์อาร ี รักษาการหัวหนาสวนวิเทศสัมพันธ 
13.  น.ส. ลักขณา  ตระกูลทับทิมด ี ผูชวยหัวหนาสวนนโยบายและยุทธศาสตร 
14.  น.ส. ธีรารักษ  ชินารักษ นักมาตรวิทยา ฝายมาตรวิทยาเชิงกล 
15.  นายนรินทร  จันทวงศ นักมาตรวิทยา ฝายมาตรวิทยามิต ิ
16.  นายประเวศน  มหารตันสกุล ผูจัดการฝายบริหารงานกลาง 
17.  น.อ.ปยะ  ภูษาแกว หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18.  นายทศพร  เอียดคง หัวหนาสวนทรัพยากรบุคคล 
19.  นายสุนทร  จรรยาวด ี รักษาการหัวหนาหองปฏิบัติการแสงฯ 
20.  นายไพโรจน  รัตนางกูร นักมาตรวิทยา ฝายมาตรวิทยาเสยีงฯ 
21.  น.ส. จริยา  บัวเจริญ นักมาตรวิทยา ฝายมาตรวิทยามิต ิ
22.  น.ส. โรจนา  ลี้เจริญ นักมาตรวิทยา ฝายมาตรวิทยาแสง 

23.  น.ส. คุณากร  จันทรไพศร ี
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร 

24.  นายวโรดม  ขวัญเผือก พนักงานสารสนเทศ 

25.  
นายสุทธิเวช  ต.แสงจันทร   

ผูตรวจราชการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

26.  
นายธานินทร  ผะเอม 

รองเลขาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ

27.  
นายกอปร  กฤตยากีรณ 

ท่ีปรึกษาอาวุโส 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาต ิ
28.  นายกิตติพงศ  เจียมวิทยานุกูล รักษาการ ผอ.กลุมพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร สทน. 

29.  น.ส. วดี  วิชัยดิษฐ 
ผอ. หองปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

30.  นางสุมาลี  นิลพฤกษ นักนิวเคลียรเคม ี สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

31.  นางกาญจนา  ยานุราช ผอ. ฝายแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ 
ศูนยความเปนเลิศ 
ดานชีววิทยาศาสตร 

32.  นายสุรศักดิ์  ญานประสาท 
เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการสอบเทียบดาน
อุณหภูม ิ
 

การไฟฟาฝายผลิต 
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ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง หนวยงาน 

33.  นางปทมา  ศรีประเสริฐ หัวหนากองติดตามและประเมินผล 
องคกรพิพิธภัณฑ 

วิทยาศาสตรแหงชาต ิ
34.  นายจรินทร  สุทธนารักษ ผอ. สํานักช่ังตวงวัด 

กรมการคาภายใน 
35.  นางภัทราภรณ  สรุสิทธ์ิ ผอ. สวนสงเสรมิและพัฒนาช่ัวตวงวัด 

36.  ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ ผูอํานวยการศูนย 
ศูนยทดสอบผลติภณัฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (PTEC) 

37.  น.ส. ศศิกาญจน  กันทาธรรม นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ 
สํานักงบประมาณ 

38.  นายปราโมทย  โชติคง นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ 
39.  น.ส. รชาภา  ฐานวัฒน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

40.  นางสุรีย  ยูนุช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
41.  นายชวิน  พิมพอาภรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
42.  น.ส. อนุรี  เครือศรี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ 
43.  นายดํารหิ  สุภาพ ผูจัดการงานวิศวกรรม 

บจก. วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย 

44.  นายศักดิ์ชาย  เกตุปราชญ ผูจัดการงานวิศวกรรม 
45.  นายสุรเชษฐ  วัฒนไพโรจน วิศวะบริหารระบบ 

46.  ร.อ. ภาสธร  มาภักด ี
ผูจัดการแผนกซอมและปรับเทียบ
มาตรฐานเครื่องวัด 

บจก. อุตสาหกรรมการบิน 

47.  คุณสวามิตรี  พรหมยศ นักวิเทศสัมพันธ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี48.  คุณนันทิกานต  มั่นมาก ASEAN Coordinator 

49.  คุณสาธิต  ปานขวัญ นักฟสิกสรังส ี กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

50.  นายยุทธพงษ  ชํานินาจ ผูจัดการคุณภาพ 
บจก. สยาม เจเนอรลั อินสต

รูเมนท 

51.  นายวัลลภ  มหัทธนันชัย เลขาธิการ 
สมาคมมาตรวิทยาแหง

ประเทศไทย 

52.  นายชัชพล  จิโตจจาตรุนต กรรมการ 
บจก. ไดเมนช่ัน แคลิเมอรัล 

เซ็นเตอร 

53.  นายมิตร  วีระธรรม  
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุน) 
54.  นายวินัย  ปติยนต ท่ีปรึกษา บจก. หองปฏิบัติกลาง 
55.  นางอรุณี  บํารุงธรรม ผูจัดการหองปฏิบัติการสอบเทียบ บจก. เมเชอรโทรนิกซ  
56.  วาท่ี ร.อ. วรวัฒน  ดวงแกวมณ ี Section Manager บจก. พรีไซซ อีเลคตริค แมนู

แฟคเจอริ่ง 57.  นายสุรวุฒิ  ครรชิตวินิจกุล General Manager 
58.  นายทวี  บุญอินทร Assistance Manager Fujikura Electronics 

(Thailand) Ltd. 59.  นายเทอดทูล  คะใจ Supervisor calibrator 
60.  นายโกศล  รมยสมิต ผอ. ฝายบริการและสอบเทียบ บจก. เมเชอรโทรนิกซ 
61.  นายธนสิทธ์ิ  ประกอบกิจ Laboratory Manager Unithai Group Co., Ltd. 

62.  นายรุงธรรม  ปานไกร หัวหนากลุมงานหองปฏิบัติการสอบเทียบ 
บจก. โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย 
63.  นายภัครเวทย  กงศร ี Laboratory Analyst บจก. เชลลแหงประเทศไทย 
64.  น.ส. ชุติกร  บุญเรือง รองกรรมการผูจดัการ 

บจก. แคลิเบรช่ัน แลบบรา
ทอร ี  

65.  นายสมศักดิ์  ยศสุนทร กรรมการ 
66.  นายชินกร  บุญเรือง Sales Engineer 

67.  นายพีระพัฒน  เตือนจิตร ผูจัดการแผนกสอบเทียบ 
สถาบันอาหาร 
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ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง หนวยงาน 

68.  นายสมหมาย  ประสานด ี
ผจก.ดานวิชาการและหัวหนา
หองปฏิบัติการสอบเทียบฯ 

บจก. โยโกกาวา (ประเทศ
ไทย) 

69.  นายทวีศักดิ์  อริยชาต ิ ผูจัดการหองปฏิบัติการสอบเทียบ 
บจก. เทคโนโลยีอินสตรู

เมนท 
70.  นายศักดิ์ชัย  สุใจ กรรมการผูจดัการ 

บจก. ทรีท เมด 
71.  นายขาวกลา  สุใจ  

72.  นายสุวิทย  จอดนอก ผูจัดการสวนสอบเทียบ 
บจก. ยูไนเต็ด แอนนาลสิต 
แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลั

แตนท 
73.  นายภวัต  รัตนกรนุวัตร กรรมการผูจดัการ บจก. อินเตอรเทมป เซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย 74.  น.ส. ปุณณดา  รตันกรนุวัตร ผูจัดการฝายการตลาด 

75.  นายวิรัตน  สมานกสิกรรม Sales & Marketing Manerger 
Professional Calibration 
& Services Co., Ltd. 

76.  น.ส. พรพณา  ลิรัฐพงศ Hard lines Testing Manager 
SGS (Thailand) Ltd. 

77.  น.ส. กมลทิพย  วงษหิรัญวานิช E & E Lab Manager 

78.  นายธีระยุทธ  ชุลีเลิศวิทยาภรณ ผอ. สายงานบริการ 3 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุน) 
79.  นายวิฑูร  เวชสิทธ์ิ กรรมการผูจดัการ WJ Technology co., Ltd. 
80.  คุณสมบูรณ  ปรีชาพูด S-TECH บจก. ไดก้ินอินดสัทรสี 

(ประเทศไทย) 81.  คุณปนน  ทะวันรัมย TECH 
82.  นายธีระพล  เปยมสัมฤทธ์ิ ผูจัดการคุณภาพ บจก. สุมิพล 

83.  นายสุพจน  วัฒนวิเชียร ผูจัดการ 
Minebea Group of 

Companies 
84.  นายสมัชญ  อนันตบุร ี ผูจัดการแผนกเครื่องมือ บจก. ยามาเซน (ประเทศ

ไทย) 85.  นายฐานะวุฒิ  เจียเปลี่ยน ผูจัดการวิชาการ 
86.  น.ส. อัจฉรา  แปนนุช Supervisor 

บจก. ถิรไทย (มหาชน) 
87.  นายวินัย  ปุลสถาพร Engineer 
88.  นายไชยันต  สารยศ Chief of calibration lab 
89.  นายกิตติพงษ  พิบูรณ Engineer 
90.  ดร. สเุมธ  องกิตติกุล หัวหนาโครงการ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย 

91.  ดร. เสาวรัจ  รตันคําฟู นักวิจัยหลัก 
92.  น.ส. ณิชมน  ทองพัฒน ผูชวยนักวิจัย 
93.  น.ส. ณัชชา  โอเจรญิ ผูชวยนักวิจัย 
94.  นายปุญญภพ  ตันติปฎก ผูชวยนักวิจัย 
95.  น.ส. ชุติมา  ทองชมภ ู เลขานุการโครงการ 
96.  น.ส. กิตตยิา  ยิษฐาณิชกุล นักศึกษาฝกงาน 
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3. สรุปผลการประชุม 

จากการประชุมเพ่ือเสนอผลการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ไดรับ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการศึกษาหลายประการจากผูเขารวมการประชุม ดังนี้ 

1) ความรวมมือของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและหนวยงานอ่ืน 

หนวยงานดานมาตรวิทยาในระดับประเทศ ไดแก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

ซ่ึงเปนหนวยงานดานมาตรฐานระดับชาติ สํานักงานกลางชั่งตวงวัด ซ่ึงเปนหนวยงานดานมาตรวิทยาเชิง

กฎหมาย (Legal metrology) แหงชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ควรมีการประสานงานกันอยางเต็ม

รูปแบบและเปนทางการ เพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาในประเทศเปนไปอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ 

และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

2) ระบบมาตรวิทยาและคุณภาพชีวิต 

จากวรรณกรรมท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางระบบมาตรวิทยาและคุณภาพชีวิตในสหภาพยุโรป ซ่ึง

พบวาคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกับการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยาพอสมควร แตมี

ความสัมพันธกับงบประมาณของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติเพียงเล็กนอย ผูเขารวมการประชุมไดตั้งขอสงสัย

วา งบประมาณของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติอาจสงผลทางดานเศรษฐกิจมากกวาสงผลถึงคุณภาพชีวิต

โดยตรง 

3) การเปรียบเทียบบทบาทของระบบมาตรวิทยาในแตละประเทศ 

การเปรียบเทียบความสําคัญของระบบมาตรวิทยาแหงชาติในประเทศตางๆ ดวยการเปรียบเทียบ

งบประมาณของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจะตองทําดวยความระมัดระวัง เนื่องจากโครงสรางของการใช

งบประมาณของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ในแตละประเทศมีความแตกตาง โดยเฉพาะการจัดสรร

งบประมาณสําหรับกิจกรรมมาตรวิทยาประเภทตางๆ เชน งานสอบเทียบ งานพัฒนาหองปฏิบัติการสอบเทียบ

ทุติยภูมิ หรืองานวิจัย 

4) ทิศทางการลงทุนของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

ในการกําหนดทิศทางการลงทุนของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมใหม และ

การจัดลําดับความสําคัญของการลงทุน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

ควรเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยการกําหนดแผนกท่ีดูแลดานการสํารวจตลาดหรือภาคอุตสาหกรรม 

5) มุมมองของภาคเอกชน 

ผูเขารวมการประชุมท่ีอยูในภาคเอกชนไดแสดงถึงปญหาตางๆ ในการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของกับ

ระบบมาตรวิทยา เชน 
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- หองปฏิบัติการสอบเทียบเอกชนเก็บคาบริการไดต่ํา แตมีตนทุนการลงทุนสูง นอกจากนี้ อุปสงค

ในประเทศยังลดลง เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในประเทศ 

- ภาคเอกชนมีความตองการใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติเปดเผยขอมูลมากข้ึน เนื่องจาก

ตองการนําขอมูลดังกลาวไปใชงาน  

- คาบริการการสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติคอนขางสูง ซ่ึงถาหากสูงข้ึนมาก 

ภาคเอกชนมีแนวโนมท่ีจะสงเครื่องมือไปสอบเทียบยังตางประเทศมากยิ่งข้ึน  

- ภาคเอกชนตั้งขอสงสัยวาสาเหตุท่ีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีตนทุนการสอบเทียบคอนขางสูง 

เนื่องจากตนทุนดานบุคลากรคอนขางสูงหรือไม 

4. รูปถายในการประชุม 
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การสัมภาษณหองปฏิบัติการภาคผนวกที่ 2 :  
 

แนวทางของประเด็นคําถาม 

 จํานวนการสอบเทียบของหองปฏิบัติการแตละแหง 

 สัดสวนลูกคาจากแตละภาคอุตสาหกรรม ท่ีมาสอบเทียบท่ีหองปฏิบัติการสอบเทียบแตละแหง 

 ความตองการดานการสอบเทียบของหองปฏิบัติการนั้นๆ ท้ังในอดีตและปจจุบัน 

 การขยายตัวของกิจกรรมการวัด/การสอบเทียบ ตั้งแตมีการกอตั้งหองปฏิบัติการ 

 การตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยระบบการสอบเทียบท่ีมีอยูในปจจุบัน 

 รูปแบบการบริการการสอบเทียบใหมๆ ท่ีหองปฏิบัติการสอบเทียบไดใช และผลกระทบของ

หนวยวัดใหมนั้นตอประสิทธิภาพในการสอบเทียบ 

 ความละเอียดท่ีเ พ่ิม ข้ึนของการสอบเทียบเม่ือมีการพัฒนาระบบมาตรวิทยาในดานท่ี

หองปฏิบัติการนั้นทําการสอบเทียบ 

 ความคาดหวังของหองปฏิบัติการในการพัฒนาการวัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

o สิ่งท่ีหองปฏิบัติการอยากใหมีเพ่ิมเติม 

o สิ่งท่ีหองปฏิบัติการอยากใหยกเลิก 

 ความคาดหวังของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีสะทอนถึงการใชงานของหองปฏิบัติการ 

 ความจําเปนในการสงไปสอบเทียบตอยังตางประเทศ 

 กฎระเบียบและขอบังคับในการดําเนินการสอบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายช่ือหองปฏิบัติการท่ีไดสัมภาษณ 

1. บจก. แคลิเบรชัน แลบอราทอรี่ 

2. บจก. แสงชัยมิเตอร 

3. บมจ. ปตท. 

4. สถาบันอาหาร 

5. บจก. ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี 

6. บจก. แพ็คฟูด 

7. บจก. เอสจีเอส ประเทศไทย 

8. สถาบันยานยนต 

9. สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

10. บจก. ทรีทเมด 

11. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

12. หองปฏิบัติการกลาง 

13. บจก. เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

15. สถาบันวิจัยยาง 

16. สมาคมสงเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุน) (สสท.) 

17. บจก. ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร 

18. บจก. แอซเซ็ท แมเนจเมนท ซิสเต็มส 
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 แบบสอบถามหองปฏิบัติการและรายละเอียดเบื้องตนภาคผนวกที่ 3 :  
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รายละเอียดเบ้ืองตนของการสํารวจหองปฏิบัติการดวยแบบสอบถาม 

คณะผูวิจัยไดเก็บขอมูลหองปฏิบัติการดวยแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด ซ่ึงมีจํานวนผูสงกลับมา

จํานวน 20 ชุด  ท้ังนี้ แบบสอบถามท่ีมีขอมูลเพียงพอตอการนํามาใชประมวลผลมีเพียง 13 ชุด ทําใหสามารถ

วิเคราะหหองปฏิบัติการแตละสาขาไดจํานวน 54 แหง ดังตารางท่ี 1 โดยจะเห็นไดวา หองปฏิบัติการสวนใหญ

ท่ีตอบแบบสอบถามมีการใหบริการสอบเทียบท้ังภายในหนวยงานตัวเองและลูกคาภายนอก คิดเปนรอยละ 63  

จากจํานวนหองปฏิบัติการแตละสาขาท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ยิ่งไปกวานั้น หองปฏิบัติการสวนใหญนั้น

เปนของภาคเอกชน โดยคิดเปนรอยละ 80 จากจํานวนหองปฏิบัติการแตละสาขาท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

นอกจากนี้ ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีหองปฏิบัติการแตละสาขาเปดใหบริการอยูท่ี 10-30 ป 

ตารางท่ี 1:  จํานวนหองปฏิบัติการท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถาม 

สาขาท่ี

ใหบริการ 
รวม 

จํานวนหองปฏิบัติการ (แหง) 

ระยะเวลา

ท่ีเปดทํา

การ (ป) 

สอบเทียบ ทดสอบทางเคมี 
ทดสอบ

ผลิตภัณฑ 

สอบเทียบ

และทดสอบ

ทางเคมี 

(ภายใน/

ภายนอก) 

ประเภท

หองปฏิบัติการ 

ภายใน ภายนอก 
ภายใน/

ภายนอก 
ภายใน ภายนอก เอกชน 

รัฐวิสาหกิจ

/องคกร

อิสระ 

เชิงกลอ่ืนๆ 2 -  2 - - - - 2 - 10** 

มิต ิ 6 1 1 4 - - - - 6 - 14** 

ไฟฟา  8 1 1 4 - - 1 1 5 3 16** 

เคมีและชีวภาพ 2    1 1 - - 1 1 14* 

อุณหภูม ิ 9 - 1 7 - - - 1 6 3 17** 

เสียงและ 

การสั่นสะเทือน 
3 - 2 1 - - - - 3 - 14* 

แสง 4 - 3 1 - - - - 3 1 22* 

มวล 7 - 1 6 - - - - 6 1 16* 

ความดันและ

สุญญากาศ 
6 - 2 4 - - - - 5 1 17** 

แรงและแรงบิด 4 - 1 3 - - - - 4 - 16* 

ปริมาตร 2 - - 2 - - - - 1 1 10 

เครื่องมือแพทย 1 - 1 - - - - - 1 - 30 

รวม 54 2 13 34 1 1 1 2 43 11  

หมายเหตุ: *ไมมีขอมูลจํานวน 1 แหง  **ไมมีขอมูลจํานวน 2 แหง 

ที่มา: จากการสํารวจโดยคณะผูวิจัย (2557) 
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ศักยภาพของหองปฏิบัติการแตละสาขา 

คณะผูวิจัยไดพิจารณาศักยภาพของหองปฏิบัติการเบื้องตนตามการไดรับรองมาตรฐาน มอก. 

170251  ดังแสดงในตารางท่ี 2  ซ่ึงจะเห็นไดวาหองปฏิบัติการแตละสาขาเกือบท้ังหมดนั้นไดรับการรับรอง

มาตรฐาน มอก. 17025 โดยมีเพียงสาขามิติและสาขาไฟฟาเทานั้น ท่ีมีหองปฏิบัติการท่ียังไมไดรับมาตรฐาน

ดังกลาว จํานวน 1 และ 2 แหง ตามลําดับ  

ตารางท่ี 2:  การไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 ของหองปฏิบัติการแตละสาขาจากการสํารวจ 

จํานวน

หองปฏิบัติการ

แตละสาขา 

(แหง) 

มวล 
ความดัน/

สุญญากาศ 

แรง/

แรงบดิ 

เชิงกล

อ่ืนๆ 
มิต ิ ไฟฟา 

เคมี/

ชีวภาพ 
อุณหภูม ิ เสียง แสง ปริมาตร 

เครื่องมือ

แพทย 
รวม 

ไดรับ  

มอก. 17025 
7 6 4 2 5 6 2 9 3 4 2 1 51 

ไมไดรับ  

มอก. 17025 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

รวม 7 6 4 2 6 8 2 9 3 4 2 1 54 

ที่มา: จากการสํารวจโดยคณะผูวิจัย (2557) 

ท้ังนี้ คณะผูวิจัยไดพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวนของจํานวนหองปฏิบัติการจากการสํารวจท่ีไดรับการ

รับรองมาตรฐาน มอก. 17025 และจํานวนหองปฏิบัติการสอบเทียบท้ังหมดท่ีไดรับมาตรฐานดังกลาวจาก

สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3:  สัดสวนของหองปฏิบัติการจากการสํารวจท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 

สัดสวนของ

หองปฏิบัติการจากการ

สํารวจท่ีไดรับ มอก. 

17025  

มวล 
 ความดัน/

สุญญากาศ 

แรง

และ

แรงบิด 

เชิงกล

อ่ืนๆ 
มิติ ไฟฟา 

เคมีและ

ชีวภาพ 
อุณหภูมิ เสียง แสง ปริมาตร 

จํานวนหองปฏิบัติการท่ี

ไดรับ มอก. 17025 

ท้ังหมด* 

85 85 85 85 85 82 0 82 82 82 23 

จํานวนหองปฏิบัติการท่ี

ไดรับ มอก. 17025 จาก

การสํารวจ 

7 6 4 2 5 6 2 9 3 4 2 

1 มอก. 17025 เปนมาตรฐานที่กําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถหองปฏิบัติการในการดําเนินการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ซ่ึงจะประกอบดวยขอกําหนดดานการบริหารงานคุณภาพและขอกําหนดดาน

วิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนํามาใชไดกับทุกองคกรที่มีการดําเนินกิจกรรมการทดสอบและหรือสอบเทียบ 
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สัดสวนของ

หองปฏิบัติการจากการ

สํารวจท่ีไดรับ มอก. 

17025  

มวล 
 ความดัน/

สุญญากาศ 

แรง

และ

แรงบิด 

เชิงกล

อ่ืนๆ 
มิติ ไฟฟา 

เคมีและ

ชีวภาพ 
อุณหภูมิ เสียง แสง ปริมาตร 

สัดสวนการไดรับ มอก. 

17025 เมื่อเทียบ

ระหวางจากการสํารวจ

และจํานวนท้ังหมด 

(รอยละ) 

8.24 7.06 4.71 2.35 5.88 7.32 0 10.98 3.66 4.88 8.70 

หมายเหตุ: *ขอมูลของ สมอ. ไดแบงหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. (17025) ออกเปน 1) หองปฏิบัติการสอบเทียบดานแรง มวล 

ความดัน กลศาสตรอื่นๆ และมิติ  2) หองปฏิบัติการสอบเทียบดานไฟฟา อุณหภูมิ และสาขาอื่น และ 3) หองปฏิบัติการสอบเทียบดาน

ปริมาตร เคร่ืองมือดานการทดสอบเคมีและทางเคมีอื่นที่เกี่ยวของ 

ที่มา: จากการสํารวจและวิเคราะหขอมูลจาก สมอ. โดยคณะผูวิจัย (2557) 

ตนทุนของหองปฏิบัติการ 

คณะผูวิจัยไดพิจารณาประเด็นดานตนทุนของหองปฏิบัติการออกเปน 2 ประเด็น ไดแก ตนทุนดาน

บุคลากรในหองปฏิบัติการ และตนทุนในการสงเครื่องมือสอบเทียบ 

ตนทุนดานบุคลากรในหองปฏิบัติการ 

หากพิจารณาจํานวนบุคลากรท่ีใหบริการสอบเทียบของหองปฏิบัติการในภาพรวม ดังตารางท่ี 4 

พบวา คณะผูวิจัยไดแบงการพิจารณาคาใชจายดานบุคลากรในหองปฏิบัติการออกเปนหองปฏิบัติการท่ีมี

จํานวนบุคลากรนอยกวาและเกินกวา 10 คน  ซ่ึงมีคาใชจายดานบุคลากรในหองปฏิบัติการเฉลี่ยตอปประมาณ 

610,000 และ 8,500,000 บาท ตามลําดับ  

ตารางท่ี 4:  จํานวนบุคลากรและคาใชจายดานบุคลากรในภาพรวม 

ประเภท

หองปฏิบัติการใน

ภาพรวม 

N* 

จํานวนบุคลากรใน

หองปฏิบัติการเฉลี่ยตอป (คน) 
คาใชจายดานบุคลากรในหองปฏบัิติการเฉลี่ยตอป (บาท) 

เฉลี่ย max min sd เฉลี่ย max min sd 

หองปฏิบัติการท่ีมี

จํานวนบุคลากร

นอยกวา 10 คน 

6 5 7 2 2 608,467 2,040,000 200,000 707,996 

หองปฏิบัติการท่ีมี

จํานวนบุคลากร

เกิน 10 คน 

4 24 35 12 10 8,487,500 18,050,000 1,250,000 7,671,525 

หมายเหตุ: *ไมมีขอมูลจํานวน 2 แหง 

ที่มา: จากการสํารวจโดยคณะผูวิจัย (2557) 
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ท้ังนี้ จํานวนบุคลากรและคาใชจายดานบุคลากรในหองปฏิบัติการจําแนกรายสาขาสามารถแสดงไดดัง

ตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5:  จํานวนบุคลากรและคาใชจายดานบุคลากรในหองปฏิบัติการจําแนกรายสาขา 

สาขาท่ี

ใหบริการ 

จํานวน

หองปฏิบตัิการ

แตละสาขา 

(แหง) 

จํานวนบุคลากรใน

หองปฏิบัติการ 

เฉลี่ยตอป (คน) 

คาใชจายดานบุคลากรในหองปฏบัิติการเฉลี่ยตอป 

(บาท) 

เฉลี่ย max min sd เฉลี่ย max min sd 

มวล 7 20 35 7 11 6,835,000 18,050,000 225,000 7,602,171 

ความดันและ

สุญญากาศ 
6 20 35 7 11 6,835,000 18,050,000 225,000 7,602,171 

แรงและ

แรงบิด 
4 28 35 22 7 10,166,667 18,050,000 1,250,000 8,447,534 

เชิงกลอ่ืนๆ 2 17 35 22 23 3,760,080 1,250,000 11,200,000 7,602,171 

มิต ิ 6 36 76 22 23 6,231,500 18,050,000 200,000 8,045,128 

ไฟฟา เวลา 

และความถ่ี 
8 14 35 2 13 4,801,186 18,050,000 225,000 7,023,955 

อุณหภูมิและ

ความช้ืน 
9 16 35 4 12 5,222,500 18,050,000 225,000 6,808,273 

เสียงและการ

สั่นสะเทือน 
3 21 35 7 14 4,225,000 11,200,000 225,000 6,062,229 

แสง 4 12 22 7 9 3,922,500 11,200,000 225,000 6,302,774 

ที่มา: จากการสํารวจโดยคณะผูวิจัย (2557) 

ตนทุนในการสงเครื่องมือสอบเทียบ 

ในดานการสงเครื่องมือไปสอบเทียบของหองปฏิบัติการในภาพรวม คณะผูวิจัยไดแบงการวิเคราะห

ออกเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ีคาใชจายในการสงเครื่องมือไปสอบเทียบเฉลี่ยตอปเกิน 1 ลานบาท และไมเกิน 1 

ลานบาท ดังตารางท่ี 6 ซ่ึงสามารถคํานวณเบื้องตนไดวาคาใชจายในการสงเครื่องมือไปสอบเทียบของ

หองปฏิบัติการท่ีมีงบประมาณกดานการสอบเทียบเกิน 1 ลานบาทตอป และไมเกิน 1 ลานบาทตอป คิดเปน 

39,543 และ 15,698 บาทตอเครื่อง ตามลําดับ 

  

  ภาคผนวกท่ี 3 - 11  
  



ตารางท่ี 6:  จํานวนเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีสงสอบเทียบและคาใชจายในการสอบเทียบในภาพรวม 

รายละเอียดงบประมาณ 

ดานการสงสอบเทียบเคร่ืองมือในภาพรวม 
N เฉลี่ย max min sd 

กรณีงบประมาณเฉลี่ยเกิน 1 ลานบาทตอป 

จํานวนเครื่องมือท่ีสงสอบเทียบตอป (เครื่อง) 4 68 120 30 40 

คาใชจายในการสงสอบเทียบตอป (บาท) 4 2,079,375 2,750,000 1,500,000 530,677 

คาใชจายเฉลี่ยตอเครื่อง (บาท) 4 39,543 73,333 15,563 24,312 

งบประมาณท้ังหมดตอปโดยประมาณ (บาท) 2 22,221,610 22,443,220 22,000,000 313,404 

สัดสวนคาใชจายในการสงสอบเทียบตอป (รอยละ) 2 11.13 12.25 10.00 1.59 

กรณีงบประมาณเฉลี่ยตํ่ากวา 1 ลานบาทตอป 

จํานวนเครื่องมือท่ีสงสอบเทียบตอป (เครื่อง) 8 153 1,072 4 372 

คาใชจายในการสงสอบเทียบตอป (บาท) 8 241,608 687,500 51,250 199,651 

คาใชจายเฉลี่ยตอเครื่อง (บาท) 6 15,698 43,750 641 17,181 

งบประมาณท้ังหมดตอปโดยประมาณ (บาท) 8 3,769,994 11,666,667 648,858 4,240,415 

สัดสวนคาใชจายในการสงสอบเทียบตอป (รอยละ) 7 17.13 36.22 1.50 14.28 

ที่มา: จากการสํารวจโดยคณะผูวิจัย (2557) 

อยางไรก็ตาม คาใชจายในการสงสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณในภาพรวมนี้เปนงบประมาณรวม

ของหองปฏิบัติการแตละแหง ซ่ึงยังไมไดระบุรายละเอียดสัดสวนการใชงบประมาณของหองปฏิบัติการในแตละ

สาขา และยังไมไดมีการระบุวาหองปฏิบัติการไดสงเครื่องมือไปสอบเทียบภายในประเทศหรือตางประเทศ 

ตลอดจนเปนการสอบเทียบกับหนวยงานใด 

ท้ังนี้  คณะผูวิจัยไดวิ เคราะหงบประมาณดานคาใชจายในการสงเครื่องมือไปสอบเทียบของ

หองปฏิบัติการแตละสาขาไดดังตารางท่ี 7 
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การวิเคราะหดวยโครงสรางของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตภาคผนวกที่ 4 :  
 

ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ใหเปนระบบ โดยการแบงกลุมกิจกรรมเหลานั้นใหเปนหมวดหมูตามสาขาการผลิต 

ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตจะแสดงใหเห็นการหมุนเวียนของสินคาและบริการ ระหวางสาขาการผลิต

ตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ ในชวงระยะเวลาท่ีแนนอน (โดยปกติจะกําหนดระยะเวลา 1 ป) ลักษณะของตาราง

ปจจัยการผลิตและผลผลิตจะเปนเมตริกซ โดยทางดานสดมภ (Column) ของตารางจะแสดงตัวโครงสรางการ

ผลิต (Input Structure) และทางดานแถว (Row) จะแสดงถึงการกระจายผลผลิต (Output Distribution) 

ของแตละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ 

ลักษณะท่ัวไปของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ดังแสดงไวตามรูปดานลางนี้  

รูปโครงสรางของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 

Xij fi ei qi

yj

qj
 

 

โดยท่ี  x ij คือ การหมุนเวียน (Flow) ของสินคาสาขาการผลิต i เพ่ือการผลิตสินคาสาขาการ

ผลิต j 

  q i คือ มูลคาผลผลิตรวมของสาขาการผลิต i  

  q j คือ มูลคาปจจัยการผลิตรวมของสาขาการผลิต j 

  f i คือ อุปสงคข้ันสุดทายท่ีมีตอสินคาสาขาการผลิต i 

  ei คือ การสงออกสุทธิท่ีมีตอสินคาสาขาการผลิต i 

  y j คือ มูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิต j 

ดานแถวจะแสดงถึงการกระจายผลผลิตสาขาการผลิต i โดยสมมติใหมี n สาขาการผลิต ดังสมการท่ี 1  



∑
=

=++
n

1j
iiiij qefx  สมการท่ี 1 

และในทํานองเดียวกัน ดานสดมภจะแสดงถึงโครงสรางคาใชจายการผลิต ของการผลิตสินคาสาขาการผลิต j 

ดังสมการท่ี 2  

∑
=

=+
n

1i
jjij qyx  สมการท่ี 2 

สมมุติใหการใชปจจัยการผลิตเปนสัดสวนโดยตรงกับมูลคาผลผลิต จะไดดังสมการท่ี 3  

A ij =  xij / qj  สมการท่ี 3 

โดยท่ี A ij เรียกวา Technical Coefficient 

นําสมการท่ี 3 แทนในสมการท่ี 1 จะไดสมการท่ี 4  

∑
=

=++
n

1j
iiijij qefqA  สมการท่ี 4 

จากความสัมพันธท่ีแสดงขางตนนี้ สามารถอธิบายในรูปเมตริกซและเวกเตอร โดยกําหนดมิติของตัวแปรตางๆ 

ดังนี้ 

A เปนเมตริกซมิติ   และ f , e และ q เปนเวกเตอรขนาด   ไดสมการความสัมพันธ ดังสมการท่ี 5 และ

สามารถจัดจัดรูปสมการใหมไดดังสมการท่ี 6 

Aq + f + e = q สมการท่ี 5 

q = [I-A]-1 (f+e) สมการท่ี 6 

 

[I-A]-1 เรียกวา Leontief Inverse Matrix หรือ อินเวอรสเมตริกซ เปนสวนสําคัญในการวิเคราะหดวยตาราง

ปจจัยการผลิตและผลผลิต โดยท่ี อินเวอรสเมตริกซ นี้ จะแสดงลักษณะการขยายตัวของปจจัยการผลิต 
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