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PREFACE
The Conference Proceedings include papers that present domestic research and development activities
by authors in Thailand, also overseas research by authors from Japan and Laos. The papers are focused on
Business and Industrial Management and are grouped into the following topics:
-Industrial Management
-Business and Marketing Management
-Human Resource Development
-Energy, Environment, Safety Management and Others.
The papers included in the Proceedings have been assessed by independent peer referees, ensuring
their high quality and value of The Proceedings. We are in debt to several distinguished colleagues who
dedicated their time and effort to the refereeing of the papers. We wish to acknowledge their outstanding
contribution to the Conference and thank them for their support. In addition, we receive strong support from
the Shiga University, Japan and the National University of Laos for their special articles in the Conference.
On behave of Thai-Nichi Institute of Technology staff, students, and associates, we express our sincere
gratitude to all colleagues for their contribution to the Conference.
Editor-in-chief
Associate Professor Dr. Pichit Sukcharoenpong.
May 2011

7

LIST OF PAPERS
Industrial Management
Implementation of Overall Equipment Effectiveness (OEE) to control the Biogas Process: A Case Study
of Cassava Factory**

15

การประยุกตใชคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ : กรณีศึกษา
โรงงานผลิตแปงมัน สําปะหลัง, อดิสรณ มะซอ, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน
Searching and Analysis of Patent Document for Thai Machinery Development Using Matheo Patent
Program : A Case Study Spray Dryer

21

การสืบคนและวิเคราะหเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการพัฒนาเครื่องจักรกลของไทย กรณีศึกษาโปรแกรม Matheo Patent
กับเครื่อง Spray Dryer, กฤษณะ เต็มตระกูล และทวีศักดิ์ พนาสถิตย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Application of Six Sigma Technique Approach to Increase the Conformed Products in Latex Gloves
Processing

31

การประยุ ก ต ใ ช แ นวทางของเทคนิ ค ซิ ก ซ ซิ ก ม า ในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ถุ ง มื อ ยาง เพื่ อ เพิ่ ม จํ า นวน
ผลิตภัณฑที่ผานเกณฑการยอมรับตามขอกําหนด, กิตติพล บุญทอง, ไพรัตน โสภโณดร และกันยา อัครอารีย,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
CREATING A COMPETITIVE ADVANTAGE BY APPLYING SIX SIGMA STRATEGY THROUGH
STRATEGY MANAGEMENT CASE STUDY OF THE HARD DISK DRIVE ASSEMBLY
MANUFACTURING

36

การสร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น โดยประยุ ก ต ใ ช ก ลยุ ท ธ ซิ ก ซ ซิ ก มา ผ า นกระบวนการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ
กรณีศึกษาของโรงงานประกอบชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟ, Chanchai Krasae, Dumrongkiat Ratana-Amornpin,
Korakot Hemsathapat and Narongpon Boonsongpaisan, Thai-Nichi Institute of Technology
Applications of Lean Tools in Apparel Industry: A Case Study in Manee Ubon Garment Co.,Ltd. Ubon
Ratchathani Province

46

การประยุกตใชเครื่องมือลีนในโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป: กรณีศึกษา บริษัท มณีอุบลการเมนท จํากัด จังหวัด
อุบลราชธานี, เพ็ญระวี อนุวรรณ, ศุภนัฐ วิริยะเสนา, อภิสิทธิ์ มะปรางพันธ และนัทธพงศ นันทสําเริง, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
The Study Problem for JIT system in production line: Case study Mitsubishi Elevator Co., Ltd.**

51

การศึกษาปญหาการนําระบบ Just in Time มาใชในกระบวนการผลิต : กรณีศึกษาบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด,
อนุวัต เจริญสุข, สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน
Business and Marketing Management
Marketing Strategy of Private Computer Schools in Sisattanak and Xaysettha Districts of Vientiane
Capital, Lao PDR, Thanomchai BOUNTHONG, LJI MBA

61

Analyze the effects of the technical usage level for the planning and control of the company profit on the
performance of the companies registered in Stock Exchange of Thailand

66

การศึ ก ษาผลกระทบของระดั บ การใช เ ทคนิ ค ในการวางแผน และควบคุ ม กํ า ไรต อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, อรทัย วานิชดี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Cost benefit comparison of investment in Jatropha and Eucalyptus Camaldulensis productions

การเปรี ย บเที ย บความคุ ม ค า ในการลงทุ น เชิ ง ธุ ร กิ จ ระหว า งการปลู ก พื ช สบู ดํ า และไม ยู ค าลิ ป ตั ส คามาลดู เ ลนซี ส ,
รัชนีกร ดานศิริชัยสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

** Academic Paper

9

73

Analyze the relations between the economic indicators and the financial ratio in Industry Resource
Group of the companies registered in the Stock Exchange of Thailand

78

วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งดั ช นี ชี้ วั ด ทางเศรษฐกิ จ และอั ต ราส ว นทางการเงิ น ของบริ ษั ท ในกลุ ม อุ ต สาหกรรม
ทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, อรวรรณ บุญบูชาไชย, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Ratio Analysis of Ribbed Smoked Rubber Sheet Manufacturing in Comparison with Industry Average
Ratios. Case Study : The Rubber Fund Cooperatives in The Southern Area

85

อัตราสวนเพื่อการเทียบเคียงการดําเนินธุรกิจผลิตยางแผนรมควันของสหกรณกองทุนสวนยาง : กรณีศึกษา สหกรณ
กองทุนสวนยางในพื้นที่ภาคใต, ปรียาวรรณ หัชบูรณ และดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน
FACTORS AFFECTING CONSUMER ADOPTION of 3G MOBILE SERVICES in PEOPLE’S
REPUBLIC of CHINA: a CASE STUDY of MOBILE USERS in BEIJING, Zhang Peng, Chittipa
Ngamkroeckjoti and Thongdee Kijboonchoo, Assumption University

95

The analysis of relation between Future Price and Future Spot Price of RSS3**

104

การวิเคราะห ความสัมพันธของราคาซื้อขายลวงหนา กับ ราคาที่แทจริงในอนาคตของยางแผนรมควันชั้น
ภาวัต อุปถัมภเชื้อ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

3,

Human Resource Development
Comparing the opinions about occupational Choices between government employees and entrepreneurs,
Phouvadon Viravong, LJI MBA Student

113

Analysis of labor force participation in industrial sector at Nakhornpatom province

118

การวิเคราะหการมีสวนรวมในกําลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม, ธีระวัฒน จันทึก, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
Cross Cultural Problems between Thai-Japanese in Thailand and Their Impact to MONOTZUKURI**

125

ปญหาจากสิ่งแวดลอมตางวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุนในอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุนในประเทศไทยและผลกระทบตอ
MONOTZUKURI, Sansanee Srithai and Narongpon Boonsongpaisan, Thai Nichi Institute of Technology
The Assessment of Satisfaction with the method of Teaching-Learning Activities based on LearnerCentred Technique in English Through Multimedia Course to Thai-Nichi Institute of Technology
Students, Bundit Anuyahong, Thai-Nichi Institute of Technology

132

Distinctive Competencies in the Knowledge Economy as Driving Trends in Higher Education: A Case
Study of English Instructors, College of General Education and Languages, Thai-NIchi Institute of
Technology, Wipanee Pengnate, Thai-Nichi Institute of Technology

137

ขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากรดานโลจิสติกสเพื่อรองรับเศรษฐกิจสรางสรรคกรณีศึกษา: อุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวน**, ชุมพล ธิติธํารงกุล, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

141

Energy, Environment, Safety Management and Others
The graduate’s characteristics from Faculty of Information Technology that were desired by private
companies

149

คุณลักษณะของบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่ตองการของภาคเอกชน, นรังสรรค วิไลสกุลยง, สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน
The Effectiveness of Product Design for Environmental Sustainability

ประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน, ปุญญภณ เทพประสิทธิ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

** Academic Paper

10

154

The Cost Reduction of Consumer Product Wholesale Business (Case Study of at Samutsakorn Province)

160

การศึกษาการลดตนทุนในธุรกิจคาสงสินคาประจําวัน (กรณีศึกษา: รานคาสงในจังหวัดสมุทรสาคร), ภิราภรณ กอนคํา
และวีระพัฒน กฤตธนาทิพย, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Information Technology Blueprint for Thailand Small Medium and Enterprise

แบบพิมพเขียวเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย,
อภิรชัย วงษศรีวรพล และรัชพล สันติวรากร, มหาวิทยาลัยขอนแกน
A Study of Idle Speed Control Performance Benchmarking of 1,000 cc. - 1,500 cc. Engine**

การศึ ก ษาประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมเครื่อ งยนตขณะรอบเดิ นเบาของรถยนต ข นาด 1,000 ซี ซี ถึ ง 1,500 ซี ซี
โดยวิธีการเทียบเคียง, สราวุฒิ ปนจันทร, สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุน

165

171

Firm Drivers of Relationship Trust: The Case of Thai Service Exporters, Araya Hongchindaket, ThaiNichi Institute of Technology

178

Technical Efficiency of Organic Vegetables Production

184

การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักอินทรีย, พัชรินทร สุภาพันธ, ชนิตา พันธุมณี และนิศาชล ลีรัตนากร,
มหาวิทยาลัยแมโจ
Special Navitation Papers
Small and Medium Enterprises (SMEs) in Japan and Niche Market Strategy, Chikako HIRONAKA,
Shiga National University

193

Technical Progress and Efficiency Change in the Economic Growth of Thailand, Korea and Japan,
Bounlouane Douangngeune, National University of Laos

200

Research in Community Based IT Tourism System, Shin-ichi TANIGUCHI, Shiga University

205

** Academic Paper

11

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

การประยุกตใชคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต
กาซชีวภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
Implementation of Overall Equipment Effectiveness (OEE) to control the Biogas Process
: A Case Study of Cassava Factory
อดิสรณ มะซอ1
1
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน 1771/1 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 0-26518215 โทรสาร 0-26518217 E-mail: masaw2000@yahoo.com
บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาการนํ า ค า ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมของเครื่ อ งจั ก ร
(OEE) มาประยุกตใชในการควบคุมกระบวนการผลิตกาซชีวภาพจากน้ํา
เสียโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความสูญเปลาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ และเพิ่มสมรรถนะของกระบวนการ
โดยนําคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมาเปนดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก
(KPI) ของกระบวนการผลิต ทั้งนี้วิธีการประยุกตใชจะตองศึกษาและคนหา
ความสูญเสียหลัก 7 ประการในกระบวนการผลิต และแยกประเภทของความ
สูญเสียเขาสูองคประกอบพื้นฐาน 3 ประการเพื่อนําไปคํานวณคา OEE สิ่ง
สําคัญอีกประการหนึ่งหลังจากคํานวณคา OEE แลวคือการหากลยุทธใน
การเพิ่มคา OEE ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มสมรรถนะของกระบวนการผลิตใน
ทายที่สุด
ผลการศึกษาวิจัยและการประเมินความคิดเห็นของหนวยงานที่เขาไป
ดํา เนิ น การศึ ก ษา ทํ า ใหส ามารถสรุ ป ได ว า การศึ ก ษาวิ จั ยนี้ ไ ด บ รรลุ ต าม
วั ต ถุ ป ระสงค โดยค า OEE ของเครื่ อ งกํ า เนิ ด ความร อ นและเครื่ อ งผลิ ต
กระแสไฟฟามีคาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยที่ 86% และ 77% ตามลําดับ การเพิ่มขึ้น
ของค า OEE ทําใหสามารถเพิ่มสมรรถภาพรวมของทั้งกระบวนการและ
สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดทั้งของทั้งเครื่องกําเนิดความรอนและเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟา อีกทั้งการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้นโดยสามารถควบคุมดูแลระบบไดอยางดีและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว

7 big loss categories were investigated and separated into 3 OEE loss
categories. After the calculation of OEE completed, the strategy of
increasing OEE would be studied and implemented to improve the
OEE. The performance of process will be increased eventually.
The study’s result and recommendation were passed to
concerned personnel. The result of this paper was achieved to the
objective by observation on the OEE parameter. The average OEE of
Heater and Generator were 86% and 77%, respectively. The increase
of OEE made the high efficiency of overall process and the high
production of both Heater and Generator. The performances of staffs
were highly efficient.
Keywords: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Biogas, Key
Performance Indicator (KPI), Heater, Generator, Efficiency
1. คํานํา
ปจจุบันโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังหลายๆโรงงาน ไดนําเทคโนโลยี่
การผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียในกระบวนการผลิต ผลผลอยไดจากการ
บําบัดน้ําเสียคือกาซชีวภาพที่สามารถนํามาใชทดแทนพลังงานไฟฟาและ
พลังงานความรอน ซึ่งสามารถลดตนทุนรวมการผลิตได
การควบคุมระบบผลิตกาซชีวภาพจะเนนการควบคุมกระบวนการดาน
ชีวภาพ (Biological Process) เนื่องจากเปนกระบวนการหลักที่ทําใหเกิด
กาซชีวภาพ จนอาจทําใหเกิดการละเลยตอระบบอุปกรณตอเนื่องและระบบ
ควบคุมดานอื่นๆ เชนระบบไฟฟา
ระบบอิเล็คโทรนิค และการควบคุม
เครื่องจักร ดวยเหตุนี้การศึกษาการนําหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE) มาประยุกตใชในการ
ควบคุมกระบวนการผลิตกาซชีวภาพทั้งกระบวนการตั้งแตรับน้ําเสียจาก
กระบวนการจนถึงขั้นตอนการสงมอบกาซชีวภาพใหแกเครื่องกําเนิดความ
ร อ นและเครื่ อ งผลิ ต กระแสไฟฟ า การคิ ด ค า ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมของ

คําสําคัญ: ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE), กาซชีวภาพ, ดัชนีชี้
วั ด สมรรถนะหลั ก , เครื่ อ งกํ า เนิ ด ความร อ น, เครื่ อ งผลิ ต กระแสไฟฟ า ,
สมรรถนะ
Abstract
This paper studies the Overall Equipment Effectiveness (OEE)
applied for the manufacturing case. The major objective is to reduce
the loss in biogas production process from wastewater of cassava
factory and to increases the performance of process. The OEE value
will be applied for the KPI and monitored the production process. The
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เครื่องจักรอุปกรณ (OEE) เปนวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง ที่นอกจากจะทําใหรูถึง
ประสิทธิผลของเครื่องจักรอุปกรณแลวยังทําใหรูถึงสาเหตุแหงความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นทั้งในภาพใหญและรายละเอียดกลาวคือ สามารถแยกประเภทการ
สูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุนั้น ทําใหสามารถที่จะปรับปรุง ลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง และเปนระบบ
การนําหลักการของ OEE มาประยุกตใชกับโรงงานกรณีศึกษาทําให
สามารถนําขอมูลในเรื่องความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิต
มาวิเคราะหและปรับปรุง ซึ่งสามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นตามมาอยางมากมาย
เช น ป ญ หาเครื่ อ งจั ก รเสี ย อย า งกระทั น หั น (Breakdown) เครื่ อ งจั ก รหรื อ
อุปกรณทํางานไม มีสมรรถภาพและผลผลิ ตที่ มีคุณภาพไม ตรงตามความ
ตองการของลูกคา
ดังนั้นเพื่อเปนการสรางระบบการควบคุมกระบวนการผลิตที่เหมาะสม
และลดปญหาจากความสูญเสียตางๆ งานวิจัยนี้จึงนําทฤษฎีแนวคิดการใชคา
OEE มาติดตามกระบวนการผลิตกาซชีวภาพทั้งระบบ

รูปที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการผลิตแกสชีวภาพ
2.2 สภาพปญหาที่พบในปจจุบัน
ลั ก ษณะการแก ป ญ หาของโรงงานกรณ ศึ ก ษานั้ น ยั ง ไม ไ ด พั ฒ นา
กระบวนการแกปญหาในเชิงระบบ (System Approach) การแกปญหายัง
เปนการแกปญหาเฉพาะหนาจากประสบการณของพนักงาน ทําใหความ
รุนแรงของปญหาและขอรองเรียนจากลูกคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และยังสงผล
กระทบต อ ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ ข ายให ลู ก ค า ลดลง ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2 จึ ง ได
นํ า เสนอเพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช OEE ในการกํ า หนดเป า หมาย เฝ า ติ ด ตาม
(Monitoring) ควบคุมและกําหนดแผนกลยุทธ เพื่อการปรับปรุง

2. สภาพอุตสาหกรรมและลักษณะของปญหา
2.1 ขอมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา
โรงงานกรณี ศึ ก ษาเป น โรงงานที่ ผ ลิ ต ก า ซชี ว ภาพปริ ม าณ 80,000
ลูกบาศกเมตร ตอ วัน กาซชีวภาพที่ไดจะถูกสงผานมายังทอสงกาซ และหัว
เผา (Burner) เพื่อใหความรอนแกเครื่องกําเนิดความรอน (Heater) และนํา
ความรอนนั้นมาอบแปง โดยกาซชีวภาพที่ไดสามารถใชทดแทนพลังงานจาก
น้ํามันเตาได 100% กาซสวนที่เหลือจะถูกสงไปผลิตกระแสไฟฟาดวยเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟา (Gas Generator) และจายกระแสไฟฟากลับไปยังโรงงาน
เพื่อลดการนําเขาไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ ประกอบดวยขั้นตอนกระบวนการตามผัง
การดําเนินงานดังแสดงในรูปที่ 1 โดยน้ําเสียจากโรงงานกรณีศึกษาซึ่งผลิต
แปงมัน โดยคาความเขมขนของสารอินทรียมีคา COD (Chemical Oxygen
Demand) ประมาณ 30,000 มิลลิกรัม ตอ ลิตร โดยน้ําเสียเหลานี้จะถูก
สงผานเขาสูกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ โดยใชเทคโนโลยี่การผลิตในบอ
น้ําเสียแบบ ABR (Anaerobic Baffle Reactor) มีแผนกั้นเพื่อบังคับใหน้ํา
เสียมุดขึ้นมุดลงอยูในแนวนอน จุดเดนของระบบนี้คือมีพื้นที่ตกตะกอนสูง
กวาระบบอื่นๆ ทําใหการเก็บกักเชื้อแบคทีเรียไดในปริมาณมาก ทําใหมี
ความสามารถในการรับภาระสารอินทรียไดสูง [4] กาซชีวภาพที่ผลิตไดจะมี
สวนประกอบของมีเทนในอัตราสวนรอยละ 60 ถึง 63 สวนผสมอื่นที่เหลือจะ
เปนกาซคารบอนไดออกไซด และอื่นๆ [1]

รูปที่ 2 จํานวนครั้งที่เกิดปญหาในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
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3. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
3.1 การคํานวนคา OEE
OEE เปนที่รูจักกันเปนอยางดีเปนตัวเลขที่ใชบงบอกสมรรถนะของ
โรงงานที่ใชเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเปนหลัก นอกจากนั้น OEE ยังใช
เปนตัวเลขในการวัดความสําเร็จของโรงงานที่ดําเนินกิจกรรมการบํารุงรักษา
ทวีผล ที่ทุกคนมีสวนรวม (Total Productive Maintenance, TPM) หรือ
เรียกวาการดําเนินกิจกรรม TPM ก็เพื่อเพิ่มคา OEE [5]
คา OEE ประกอบไปดวยองคประกอบหลักพื้นฐาน 3 ประการ [3] คือ
1. ความพรอมใชงาน (Available: A) สามารถคํานวณไดจากสมการ
ความพรอมใชงาน = (เวลาเดินเครื่อง÷เวลาปฏิบัติงานสุทธิ) x 100%
2. สมรรถนะ (Performance: P) สามารถคํานวณไดจากสมการ
สมรรถนะ = (ผลผลิตจริง ÷ ผลผลิตเปาหมาย) x 100%
3. คุณภาพ (Quality: Q) สามารถคํานวณไดจากสมการ
คุณภาพ = (ผลผลิตที่เปนของดี ÷ ผลผลิตจริง) x 100%
คา OEE สามารถคํานวณไดจากสมการ
OEE = ความพรอมของเครื่องจักร x สมรรถนะของ
เครื่องจักร x คุณภาพ

3. การออกแบบแบบฟอรมเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อความ
สะดวกในการคํานวณคา OEE
4. การตั้งคามาตรฐานชี้วัดสมรรถนะหลักจากคา OEE
5. การพัฒนากลยุทธเพื่อปรับปรุงเละเพิ่มคา OEE
6. การสรุปผล วิเคราะหและการนําเสนอ
5 ผลการวิจัย
5.1 การวิเคราะหกระบวนการผลิต
การวิเคราะหกระบวนการผลิตเปนการกําหนดขอบเขตในการวัดคา
OEE โดยการวิ เ คราะห ก ระบวนการผลิ ต จะไม คิ ด แยกเฉพาะเครื่ อ งจั ก ร
อุปกรณ หรือหนวยผลิตใดหนวยผลิตหนึ่ง แตจะคิดในเชิงภาพรวมทั้งหมด
ของกระบวนการ คือตองมีการนําแตละหนวยอุปกรณหรือเครื่องจักรมาทํา
การผลิตอยางตอเนื่อง จึงจะมี Output ออกมา ดังนั้นในกระบวนการผลิต
ของบริษัทกรณศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองหาคา OEE ออกมาเพียงคา
เดียว คือคา OEE ของทั้งกระบวนการจนถึงผลผลิตสุดทาย
5.2 การเก็บและแบงแยกขอมูลความสูญเสียตามองคประกอบพื้นฐาน
3 ประการของ OEE
จากการเก็ บ ข อ มู ล การผลิ ต ย อ นหลั ง เพื่ อ หาความสู ญ เสี ย และจั ด
หมวดหมูตามองคประกอบพื้นฐานของ OEE สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1

3.2 ความสูญเสียหลัก 7 ประการในกระบวนการผลิต
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตในแตละชวงเวลาที่ใชงาน หรือ ถูกกําหนดจะ
ใชงานจะมีพฤติกรรมตางๆที่จัดเปนความสูญเสียตางๆได 7 ประการหลัก
ดังนี้ [2]
1) เครื่องจักรเสีย
2) การเปลี่ยนรุน
3) การเปลี่ยนใบมีด
4) การหยุดเล็กๆนอยๆ
5) การสูญเสียความเร็ว
6) การเริ่มเดินเครื่อง
7) งานเสียและแกไขงาน

ตารางที่ 1 กลุมความสูญเสียตามองคประกอบพื้นฐาน 3 ประการของ OEE
กลุมความสูญเสีย
องคประกอบ
เหตุการณ
พื้นฐาน
ของ OEE
1.ก ลุ ม ที่ ทํ า ใ ห ความพรอมของ - ไฟฟาดับ
เครื่ อ งจั ก รหยุ ด
เครื่องจักร
- กาซชีวภาพหมด
ทํางาน
- ระบบควบคุ ม ด ว ยPLC
(Shut Down
ลมเหลว
Loss)
- ป ม ก า ซ ชี ว ภ า พ (Gas
Blower) เสีย
- หัวพนไฟ (Burner) เขา
เครื่องกําเนิดความรอนไม
ทํางาน
2.กลุมที่ทําให
อัตราสมรรถถนะ - ไฟตก
เครื่องจักรเสีย
ของเครื่องจักร - กาซชีวภาพนอย
กําลัง
- เครื่องกําเนิดความรอนไม
(Capacity Loss)
สามารถทําอุณหภูมิได
3.กลุมที่ทําให
คุณภาพ
- คามีเธนต่ํากวามาตรฐาน
ระบบผลิตงานเสีย
และซอม
(Yield Loss)

4. วิธีการศึกษาและดําเนินการ
4.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อประยุกตใชเทคนิคดานการจัดการ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิ ต ใหมีส มรรถภาพดีขึ้น โดยใช ค า OEE เปน ตั วชี้วั ด ดํ า เนิน การหาค า
OEE ที่ถูกตอง แกไขปรับปรุงตนเหตุของปญหาเพื่อใหไดคา OEE เพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในระหวางการผลิต
4.2 ขั้นตอนการวิจัยและดําเนินการ
การดําเนินการศึกษาไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่มีขั้นตอนเปนระบบ
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการศึกษาดังนี้
1. การวิเคราะหกระบวนการผลิต
2. การเก็ บ และแบ ง แยกประเภทความสู ญ เสี ย ตามองค ป ระกอบ
พื้นฐาน 3 ประการตามหลักการของ OEE
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5.3 การออกแบบแบบฟอรมเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อคํานวณ
คา OEE
การคํานวณคา OEE จะทําโดยการเก็บขอมูลความสูญเสียตางๆมา
แบงแยกตามกลุมความสูญเสียที่ระบุไวในตารางที่ 1 โดยกําหนดชวงเวลาที่
จะนํามาคํานวณในแตละครั้งแบบวันต อวัน และบันทึกลงในแบบฟอรม ที่
ออกแบบมาเพื่อคํานวณหาคา OEE โดยแบบฟอรมที่จัดทําขึ้นมาจะทําการ
เก็บขอมูลขององคประกอบพื้นฐาน 3 ประการของ OEE ผานขอมูลในรูป
ของเวลาตางๆดังนี้
1. เวลารับภาระงาน
2. เวลาเดินเครื่อง
3. เวลาเดินเครื่องสุทธิ
4. เวลาเดินเครื่องที่เกิดมูลคา

2. เคลือบ Circuit Board ของ PLC Card ดวยสารเคลือบ เพื่อปองกัน
การกัดกรอนจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
3. ตรวจสอบการทํางานของ Surge Protection Card เพื่อปองไฟ
กระชาก
4. ทําการติดตั้งระบบควบคุมสํารอง (Backup system) ในกรณีที่ระบบ
ควบคุมหลักลมเหลว
5. การจัดเก็บอุปกรณอะไหลที่มีความสําคัญตอระบบควบคุม
6. ทําการฝกอบรมพนักงาน ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการควบคุม
แผนกลยุทธที่ 3 รักษาคามีเธนใหไดมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ควบคุมการรับอัตราปอนสารอินทรีย (Organic Loading Rate;
OLR) ใหเหมาะสม
2. รักษาสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการผลิตกาซชีวภาพ
3.เติมโซดาไฟเพื่อเพิ่มคาความเปนดางและพีเอชใหกับระบบ

5.4 การตั้งคามาตรฐานชี้วัดสมรรถนะหลักจากคา OEE
คา OEE สามารถนํามาประยุกตใชเปนดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลักของ
กระบวนการผลิ ต ได เ นื่ อ งจากการหาค า OEE เป น การวั ด ผ า นค า ความ
สูญเสียตางๆที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรซึ่งจะสงผลโดยตรงตอกระบวนการ
ผลิตและเปาหมายตามแผนผลิตที่วางไวในที่สุด การควบคุมระบบการผลิต
กาซชีวภาพจะตั้งคา OEE ไวที่ 85% โดยอางอิงจากคา OEE ในระดับ
world class [6]

แผนกลยุทธที่ 4 ลดระยะเวลาการหยุดของเครื่องจักรอุปกรณหรือระบบ
เมื่อเกิดความเสียหาย
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. การจําลองเหตุการณความเสียหายในรูปแบบตางๆเพื่อหาแนวทาง
ในการแกไขปญหา
2. นําผลสรุปจากการจําลองเหตุการณมาทําระเบียบวิธีปฏิบัติ (WI)
3. จัดเตรียมอุปกรณซอมบํารุงและอุปกรณอะไหลใหพรอมใชงาน และ
ตรวจสอบสต็อคอะไหลเดือนละครั้ง
4. ทํ า การฝ ก อบรมพนั ก งาน ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการ
แกปญหาตามระเบียบปฏิบัติตางๆ
5. ทําการทบทวนและแกไขระเบียบปฏิบัติใหทันสมัยอยูเสมอ

5.5 การพัฒนากลยุทธเพื่อปรับปรุงเละเพิ่มคา OEE
ค า วั ด ค า OEE เป น วิ ธี ก ารที่ ดี วิ ธี ห นึ่ ง ที่ น อกจากทํ า ให รู ป ระสิ ท ธิ ผ ล
โดยรวมของเครื่องจักรแลวยังรูถึงสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในภาพ
ใหญ คือ สามารถแยกประเภทการสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุนั้น ทํา
ใหสามารถที่จะปองกัน ปรับปรุง ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง
และเป น ระบบ ค า OEE จึ ง ไม เ ป น เพี ย งค า ตั ว แปรหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิต แตเปนคาที่สามารถนํามาควบคุมกระบวนการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
ตัวอยางแผนกลยุทธในการเพิ่มคา OEE

5.6 การสรุปผลวิเคราะหและนําเสนอ
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลที่แยกประเภาตามองคประกอบพื้นฐาน 3
ประการ
เพื่อนํามาคํานวณคา OEE ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง
มกราคม 2554 มีผลของคา OEE แยกตามภาระการใชงานดังนี้

แผนกลยุทธที่ 1 ปองกันปญหาระบบไฟฟาลมเหลว
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. วางแผนการทํา PM (Preventive Maintenance) ของระบบควบคุม
การผลิตและจายกระแสไฟฟา
2. ทํา PM ตามแผนที่กําหนดไว
3. ทําการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใชในการควบคุมระบบการผลิตและ
จายกระแสไฟฟา

ตารางที่ 2 คํานวณคา OEE ของเครื่องกําเนิดความรอน
เดือน/ป
ความพรอม
อัตรา
คุณภาพ
ใชงาน
สมรรถนะ
พ.ย. 2553
96.64
94.68
91.36
ธ.ค. 2553
97.1
94.45
93.25
ม.ค. 2554
97.35
95.16
95.78

แผนกลยุทธที่ 2 ปองกันปญหาระบบควบคุมลมเหลว
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ควบคุมสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมของตูควบคุม PLC ปดตูใหสนิท
ควบคุมอุณหภูมิใหไมเกิน 25 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 3 คา OEE ของเครื่องผลิตกระแสไฟฟา
เดือน/ป
ความพรอม
อัตรา
ใชงาน
สมรรถนะ
พ.ย. 2553
97.35
80.00
ธ.ค. 2553
97.44
89.47
ม.ค. 2554
96.45
93.74

คุณภาพ

OEE %

90.93
90.92
91.25

70.82
79.26
82.50

2. ลดการขัดของของเครื่องจักร (Downtime)
3. ลดตนทุนการผลิตจากการลดลงของคาใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องจักร
4. เพิ่มการมีสวนรวมของพนักงานทั้งในเรื่องการดูแลเครื่องจักรและ
การแกปญหา
7. ขอเสนอแนะ
การประยุกตใช OEE มีขอควรระวังคือ ตองทําความเขาใจแหลงที่มา
ของข อ มู ล อย า งชั ด เจน เนื่ อ งจากหลั ก คิ ด ของ OEE มี จุ ด ที่ ทํ า ให เ กิ ด การ
ตี ค วาม และการตั ด สิ น ใจที่ แ ตกต า งกั น ได ดั ง นั้ น ในการหาค า OEE ควร
เตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้
1. ความพรอมทางดานบุคคลากร คือ การที่จะทําการสรุปขอมูลของคา
OEE หรือขอมูลในสวนตางๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้ลวนตองใชเวลาและความรู
ความเขาใจในการจัดเก็บขอมูล ดังนั้นบุคคลที่เขามารับผิดชอบจึงจําเปนตอง
มีความรูความสามารถในการรวบรวมขอมูลที่ไดรับมอบหมายดวย และตอง
มีความรอบคอบเปนอยางดี เพื่อใหไดขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ และถูกตอง
มากที่สุด
2. ความพรอมทางดานเครื่องมือ คือ การที่จะทําการสรุปขอมูลในเรื่อง
ของคา OEE หรือขอมูลในสวนตางๆ มีความเปนไปไดที่ยากมากถาไมมี
เครื่องมือชวยในการคํานวณหรือวิเคราะห เพราะคา OEE นั้นตองใชขอมูล
หลายสวนประกอบกัน และเปนขอมูลที่ตองมีการบันทึกเชนรายงานผลผลิต
รายงานปญหาตางๆที่เกิดขึ้น รายงานเวลาที่เกิดปญหาขึ้นจนถึงเวลาสิ้นสุด
ของปญหาโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชโปรแกรมในการจัดเก็บและบริหาร
จัดการขอมูล และโปรแกรมฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
3.
ความพรอมทางดานระบบ คือระบบการปฏิบัติงานนั้นจะตอง
สอดคลองกับการจัดเก็บขอมูลตางๆ เพื่อที่สามารถจะนําขอมูลนั้นไปทําการ
สรุปคา OEE ได

จากการวิ เ คราะห โ ดยเปรี ย บเที ย บความพร อ มใช ง าน สมรรถนะ และ
คุณภาพ ในแตละภาระการใชงานของเดือนพฤศจิกายนพบวา ตัวแปรที่มีคา
ต่ําสุดของเครื่องกําเนิดความรอนคือคุณภาพ สวนเครื่องผลิตกระแสไฟฟา
คือสมรรถนะ ดังนั้นในการปรับปรุงคา OEE ในเดือนตอมาจึงทําการปรับปรุง
ตัวแปรที่มีคาต่ําสุดดังกลาว โดยการนํากลยุทธเพื่อปรับปรุงคา OEE มา
ดําเนินการอยางจริงจัง ทําใหสามารถเพิ่มคา OEE ในเดือนตอมา
6. สรุป
จากผลการดําเนินงานตลอด 3 เดือน (พ.ย 52 – ม.ค 54) พบวา
สามารถเพิ่ ม ค า OEE ของเครื่ อ งกํ า เนิ ด ความร อ นและเครื่ อ งผลิ ต
กระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะคา OEE ของเครื่องกําเนิดความ
รอนสามารถบรรลุเปาหมายเกินกวาคา KPI ที่ตั้งไวที่ 85% ในเดือนธันวาคม
2553
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ในการเพิ่ ม ค า OEE คื อ การฝ ก อบรม
พนั ก งานให มี ค วามรู ค วามเข า ใจในกระบวนการใช ค า OEE ในการ
ควบคุมดูแลระบบ และการนําแผนกลยุทธที่วางไว ไปปฏิบัติอยางจริงจัง ทํา
ให ส ามารถปองกั น และลดความสู ญเสีย ในรู ป แบบต างๆที่มี ผลกระทบต อ
องคประกอบพื้นฐาน 3 ประการของคา OEE
ผลของการเพิ่มคา OEE ทําใหบริษัทไดรับผลประโยชนตางๆดังนี้
1.สามารถเพิ่ ม ผลกํ า ไรจากการเพิ่ ม มากขึ้ น ของผลผลิ ต ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 4

โรงงานกรณีศึกษาใชน้ําเสียจากกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังเปน
วัตถุดิบ จากการศึกษาพบวามันสําปะหลังเปนผลผลิตการเกษตรซึ่งขึ้นกับ
ฤดู ก าล โดยมี ผ ลผลิ ต มากในช ว งต น ป แ ละช ว งปลายป ส ว นกลางป จ ะมี
ผลผลิตออกนอย อีกทั้งความแปรปรวนของสภาวะอากาศและการระบาดของ
โรคพืช ลวนมีผลใหผลผลิตมันสําปะหลังนอย ซึ่งกระทบกระเทือนตอปริมาณ
น้ําเสียแปรผันตามปริมาณมันสําปะหลังที่เขาสูกระบวนการแปรรูป ในชวง
เวลาที่ มั น สํ า ปะหลั ง มากจะมี น้ํ า เสี ย จากกระบวนการมาก ปริ ม าณก า ซ
ชีวภาพที่เกิดขึ้นในชวงนี้จะมีปริมาณมาก ทําใหไมมีปญหาในเรื่องปริมาณ
กาซชีวภาพ ระบบสามารถจายแกสไปยังเครื่องกําเนิดความรอนและเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟาไดอยางเต็มที่ แตในชวงที่ผลผลิตมันสําปะหลังนอย ทําให
ปริมาณน้ําเสียนอยตามไปดวย สงผลใหปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตไดนอยลง
จนไมสามารถจายแกสตามความตองการของเครื่องกําเนิดความรอนและ
เครื่องผลิตกระแสไฟฟาไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะสงผลกระทบตอความพรอมใช
งานและสมรรถนะของเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาที่ตอง
ลดกําลังการผลิตลง

ตารางที่ 4 ปริมาณผลผลิตที่ไดเมื่อใชคา OEE ในการควบคุมกระบวนการ
ผ ล ผ ลิ ต ที่ ไ ด แ ย ก ต า ม พ.ย. 2553
ธ.ค. 2553
ม.ค. 2554
ภาระการใชงาน
ปริมาณกระแสไฟฟาที่
58,776
177,270
200,250
ผลิตได
(กิโลวัตต)
ปริมาณแกสที่ใชในเครื่อง 1,612,950
1,776,405
1,887,364
กําเนิดความรอน
(ลบ.เมตร)
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ดังนั้นในการตั้งคา OEE เปนดัชนีชี้วัดสมรรถนะของกระบวนการควร
กําหนดคาออกเปน 2 แผน (Scenario) ตามปริมาณวัตถุดิบเพื่อใหพนักงาน
สามารถบรรลุถึงเปาหมายไดตามสภาพความเปนจริงดังนี้
แผนที่1 ไดใชในชวงที่มีปริมาณมันสําปะหลังมากโดยใหอางอิงคา OEE
ที่ 85% อางอิงจากคา OEE ในระดับ world class ทั้งเครื่องกําเนิดความรอน
และเครื่องผลิตกระแสไฟฟา
แผนที่ 2 ไดใ ชใ นช ว งที่ มี ปริม าณมั น สํ า ปะหลั ง น อ ยโดยให อ า งอิ งค า
OEE จากเดือนพฤศจิกายน 2553 เปนขอมูลฐาน เนื่องจากเปนชวงปริมาณ
มันสําปะหลังนอยที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนอื่นๆที่มีการเก็บคาOEE
8.กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณดร.ดํารงเกียรติ รัตนอมรพินที่ไดใหคําแนะนําและขอคิด
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การสืบคนและวิเคราะหเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการพัฒนาเครื่องจักรกลของไทย กรณีศึกษา
โปรแกรม Matheo Patent กับเครื่อง Spray Dryer
Searching and Analysis of Patent Document for Thai Machinery Development Using Matheo
Patent Program : A Case Study Spray Dryer
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Abstract
The patent document was intellectual property that showed
the detail of process, technology knowledge, and new innovation of
industry development research and the other. At the present, the
patent document all the countries could search in online electronic
media and could accessible search by used searching and analysis
program and made patent mapping. It was the way to learned and
developed knowledge management innovation and research
efficiently. From the result of patent document researcher used benefit
from searching. The case study of Matheo Patent program for analyse
the result of patent document and took data to developed knowledge
management of Spray Dryer that protected repetition in research and
development (R&D). It knew that who was the leader and developed
technology to which way, helped the researcher didn’t get lost to
developed out of date technology that waste the time, resources, and
couldn’t compete. Moreover, helped researcher selected technology
that has ever been researched. It made researcher seen the gap of
technology therefore convenient knowledge management in several
technology. It is seen that when know the benefit and how to search
correctly patent document data, It reduced the problems of unknown
patent document and Thai machinery development extremely.
Thenceforth Japan, China and South Korea were copied patent
document of America and Europe to developed their country succeed.

เอกสารสิทธิบัตรเปนทรัพยสินอุตสาหกรรมที่ไดเปดเผยรายละเอียด
กรรมวิธีการผลิตสินคาอุตสาหกรรมทุกสาขาทั่วโลก โดยเปดเผยความรู
เทคโนโลยีทุกสาขา รวมถึงแสดงนวัตกรรมใหมลาสุดของการวิจัยพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยสาขาตางๆ ปจจุบันเอกสารสิทธิบัตรของ
ประเทศตางๆทั่วโลก มีบริการในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน สามารถ
เขาถึงสืบคนไดโดยใชโปรแกรมสืบคนวิเคราะหและทําแผนที่สิทธิบัตร ที่
สามารถนํามาเปนแนวทางเพื่อเรียนรูและพัฒนาตอยอดสิ่งประดิษฐและการ
วิจัยพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง จากผลของสิทธิบัตรที่ไดกลาวมาแลว
นั้น ผูวิจัยจึงไดใชประโยชนจากการสืบคนเอกสารสิทธิบัตรและกรณีศึกษา
โปรแกรม Matheo Patent วิเคราะหผลของสิทธิบัตร และนําขอมูลที่ไดมา
เปนแนวทางการพัฒนาตอยอดกับเครื่อง Spray Dryer เชน ขอมูลของ
เอกสารสิทธิบัตรที่เปนหมายเลขรหัสหมวดหมู (IPC) สามารถบอกถึง
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีของเครื่อง Spray Dryer ซึ่งชวยปองกันการ
ทําซ้ําซอนเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ของเครื่อง Spray Dryer ทํา
ใหทราบวาใครเปนผูนําและกําลังพัฒนาเทคโนโลยีอะไรอยู ชวยใหผูวิจัยไม
หลงทางไปพัฒนาเทคโนโลยีที่ลาสมัยกวา หรือหมดสมัยไปแลว ซึ่งอาจทํา
ใหเสียเวลา ทรัพยากร และสุดทายก็ไมสามารถแขงขันได นอกจากนี้ยังชวย
ตัดหรือคัดเลือกเทคโนโลยีที่มีอยูแลว ทําใหเห็นชองวางของเทคโนโลยี จึง
สะดวกในการต อ ยอดเทคโนโลยี ต า งๆ ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า การทราบ
ประโยชนและวิธีการสืบคนขอมูลของสิทธิบัตรอยางถูกตองครบถวนจะชวย
ลดปญหาการไมเขาใจเรื่องสิทธิบัตรและการพัฒนาเครื่องจักรกลของไทยได
เปนอยางมาก
ซึ่งที่ผานมาทั้งญี่ปุน จีน และเกาหลีใต ก็ใชวิธี Copy
สิทธิบัตรของอเมริกาและยุโรปมาพัฒนาประเทศจนประสบผลสําเร็จมาแลว

Keywords: Patent, Matheo Patent, Spray Dryer
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1. คํานํา
เอกสารสิทธิบัตรเปนทรัพยสินอุตสาหกรรมที่ไดเปดเผยรายละเอียด
กรรมวิธีการผลิตสิน คาอุตสาหกรรมทุกสาขาทั่วโลก เป นคลั งเทคโนโลยี
สําคัญของโลกที่ไดสะสมมานานกวา 200 ป ที่สําคัญคือมีความทันสมัย
เนื่ อ งจากมี ก ารอั พ เดตข อ มู ล สิ ท ธิ บั ต รทุ ก ๆ ป ความสํ า คั ญ ของเอกสาร
สิทธิบัตร ที่เปดเผยความรูเทคโนโลยีทุกสาขา รวมถึงแสดงนวัตกรรมใหม
ลาสุดของการวิจัยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยสาขาตาง ๆ ทั่วโลก
ป จ จุ บั น เอกสารสิ ท ธิ บั ต รของประเทศต า ง ๆ ทั่ ว โลก มี บ ริ ก ารในรู ป สื่ อ
อิเ ล็ ก ทรอนิก สแ บบออนไลน สามารถเข า ถึง สืบ ค น ได ดว ยตนเอง และใช
โปรแกรมสื บ ค น วิ เ คราะห แ ละทํ า แผนที่ สิ ท ธิ บั ต ร ที่ ส ามารถนํ า มาเป น
แนวทางเพื่อเรียนรูและพัฒนาตอยอดสิ่งประดิษฐและการวิจัยพัฒนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [1]
ปญหาของการพัฒ นาเครื่ องจัก รกลของไทยตอ การละเมิด กฎหมาย
สิทธิบัตรที่สําคัญ ไดแก การไมเขาใจในเรื่องของทรัพยสินอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะเรื่ องของสิทธิ บั ตร คนส วนใหญไมทราบวาระบบสิทธิ บัตร ได
ออกแบบมาเพื่อให สังคมโลกได ประโยชน โดยจูงใจใหมี การคิ ดประดิ ษ ฐ
เทคโนโลยีใหมๆ แลกกับสิทธิการคุมครองระยะเวลาหนึ่ง [2] โดยสิทธิบัตร
ไทยให ก ารคุ ม ครอง 20 ป นั บ จากวั น ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร แต ต อ งเป ด เผย
รายละเอียดการประดิษฐไวใหผูอื่นทําตามได [1] ซึ่งเมื่อมีการประกาศ
โฆษณาตีพิมพแลว ทุกคนสามารถขอสําเนาเรื่องเต็มของการประดิษฐนั้นๆ
มาทํ า การศึ ก ษา วิจั ย และพัฒ นาต อ ยอดได แต ห า มนํ า ไปใช หรื อ ผลิ ต เชิ ง
พาณิชย ที่สําคัญคือคนสวนใหญไมทราบวา สิทธิบัตรใหการคุมครองเปน
รายประเทศ เฉพาะประเทศที่เจาของผลงานยื่นขอและประเทศนั้นๆรับจด
ทะเบี ย นแล ว เท า นั้น ดั ง นั้ น หากสิ่ ง ประดิ ษ ฐ เ รื่ อ งใด ไม ไ ปจดสิท ธิ บั ต รใน
ประเทศใด ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ยื่นครั้งแรกในประเทศแรก
แลว ก็หมดสิทธิขอรับสิทธิบัตรกลายเปนสิทธิสาธารณะในประเทศนั้นๆ ซึ่ง
ทุกคนสามารถนําไปใชประโยชนได วิธีการนี้ชวยใหโลกเจริญกาวหนาได
อยางรวดเร็ว [3]
จากผลของสิ ท ธิ บั ต รและป ญ หาที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ได ใ ช
ประโยชนจากการสืบคนเอกสารสิทธิบัตร และกรณีศึกษาโปรแกรม Matheo
Patent วิเคราะหผลของ สิทธิบัตร และนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางการ
พัฒนาตอยอดกับเครื่อง Spray Dryer เชน ขอมูลของเอกสารสิทธิบัตรที่บอก
เปนหมายเลขรหัสหมวดหมู (IPC) ที่สามารถบอกถึงความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยีของเครื่อง Spray Dryer ซึ่งชวยปองกันการทําซ้ําซอนเกี่ยวกับ
งานวิจัยและพัฒนา (R&D) ดานตางๆ ทําใหทราบวาใครเปนผูนําและกําลัง
พั ฒ นาเทคโนโลยี อ ะไรอยู ช ว ยให เ ราไม ห ลงทางไปพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่
ลา สมั ยกวา หรื อหมดสมัย ไปแล ว ซึ่ง อาจทํา ให เ สี ยเวลา ทรัพ ยากร และ
สุดทายก็ไมสามารถแขงขันได นอกจากนี้ยังชวยตัดหรือคัดเลือกเทคโนโลยี
ที่ มี อ ยู แ ล ว ทํ า ให เ ห็ น ช อ งว า งของเทคโนโลยี จึ ง สะดวกในการต อ ยอด
เทคโนโลยีตางๆเปนตน [4] จากการสืบคนเอกสารสิทธิบัตรทําใหทราบวา
ปจจุบันเราสามารถสืบคนเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติไดฟรี 50 ลานรายการที่
ฐานข อ มู ล ของสํ า นั ก สิ ท ธิ บั ต รต า งๆทั่ ว โลก เช น สํ า นั ก สิ ท ธิ บั ต รยุ โ รปที่
http://ep.espacenet.com [5] สํานักสิทธิบัตรอเมริกาที่ www.uspto.gov [6]
หรือกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยที่ www.iptthailand.org [7]

เปนตน ดังนั้นจะเห็นไดวาการทราบประโยชนและวิธีการสืบคนขอมูลของ
สิทธิบัตรอยางถูกตองครบถวนจะชวยลดปญหาการไมเขาใจเรื่องสิทธิบัตร
และการพัฒนาเครื่องจักรกลของไทยไดเปนอยางมาก ซึ่งที่ผานมาทั้งญี่ปุน
จีน และเกาหลีใต ก็ใชวิธี Copy สิทธิบัตรของอเมริกาและยุโรปมาพัฒนา
ประเทศจนประสบผลสําเร็จมาแลว [4]
2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 ซอฟแวร Matheo Patent
Matheo Patent คือ ซอฟแวรที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะหขอมูล
สิทธิบัตรอยางสมบูรณ จากฐานขอมูลสิทธิบัตรยุโรป (Espacenet Patent
Database; gb.espacenet.com) ทั้งนี้เพื่อวิเคราะหการแขงขันทางภูมิ
ปญญา (Competitive Intelligence) การทําแผนที่ภูมิปญญา (Patent
Information Mapping) การวิเคราะหแฟมขอมูลสิทธิบัตร (Patent Portfolio
Analysis) การสรางตัวชี้วัดเทคโนโลยี (Creation of Technological
Indicators) การจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) โครงการ
นวัตกรรม (Innovative Project) การสํารวจคูแขง (Competitors Survey)
และการวิเคราะหโอกาสทางเทคโนโลยี (Technological Opportunities)
คุณสมบัติของโปแกรม Matheo Patent
1. Download ขอมูลสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ
1.1 โดยการสกัดขอมูลสิทธิบัตรจากสารขอมูลสิทธิบัตรยุโรป ตาม
Criteria ที่ทําการสืบคน (Keyword, Dates, Companies, IPC Codes)
1.2 สรางฐานขอมูลจากขอมูลที่สกัดไดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ
2. จัดการขอมูลสิทธิบัตรไดอยางสมบูรณ
2.1 แบ ง หมวดหมู แ ละแสดงผลข อ มู ล สิ ท ธิ บั ต รด ว ย Patent
Number, Title, Dates, Companies, Inventors, IPC Code,
2.2 ประกอบดวยเนื้อหาที่ครบถวนตามมาตรฐานขอมูลสิทธิบัตร
ยุโรป ทั้ง Description, Claim, Full Text, Drawing และ Figures
3. วิเคราะหทางสถิติและแสดงผลดวยกราฟก ทําใหงายตอการ
เขาใจ ดวยการแสดงผลในรูป Matrices, Graphs, และ Networks
2.2 เครื่องอบแหงแบบพนฝอย (Spray Dryer)
รูปที่ 1 แสดงเครื่องอบแหงแบบพนฝอย โดยการอบแหงแบบพน
ฝอยเปนกระบวนการอบแหงที่ใชกับผลิตภัณฑอาหารที่มีปริมาณความชื้น
เริ่มตนสูงและอยูในสภาพเริ่มตนเปนของเหลวไดดีที่สุด ลักษณะเฉพาะของ
การอบแหงแบบพนฝอย คือ วงรอบการอบแหงเร็ว เวลาที่ผลิตภัณฑอยูใน
หองอบแหงสั้นและผลิตภัณฑสุดทายพรอมที่จะบรรจุทันทีขณะที่ออกมาจาก
เครื่องอบแหง [8] การอบแหงดวยเครื่องอบแหงนี้ หยดของเหลวของอาหาร
จะมีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศรอนที่ใชในเครื่องอบ
แหงจนกวาน้ําจะระเหยออกไปเกือบหมด เนื่องจากมีการระเหยอยางรวดเร็ว
ดังนั้นสารอาหารตางๆจึงไมถูกทําลายโดยความรอนมากนักผลิตภัณฑที่ได
จึ ง มี คุ ณ ภาพดี มี ลั ก ษณะเป น ผงไม เ กาะติ ด กั น เครื่ อ งอบแห ง ชนิ ด นี้ มี
คาใชจายในการดําเนินการต่ําและมีขอจํากัดวาใชไดกับอาหารที่มีลักษณะ
เปนของไหลไดเทานั้นโดยไมสามารถนํามาใชกับของแข็งได
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รูปที่ 1 เครื่องอบแหงแบบพนฝอย (Spray Dryer)
2.3 อุปกรณสําหรับทดสอบ
1. คอมพิวเตอรสวนบุคคล
2. โปรแกรม Matheo Patent 9.1

รูปที่ 3 หนาตางของ New Request
2.4.3. เมื่อกรอกรายละเอียดตางๆ ในสวนของ “New Request”
ครบแลว คลิก “OK” Software จะทําการประมวลผลเบื้องตนกอน ดังรูปที่ 4

2.4 วิธีการสืบคนและวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตรดวยโปรแกรม Matheo
Patent
2.4.1. เมื่อเขาสูโปรแกรม Matheo Patent จะปรากฏหนาจอดังภาพ
คลิก File > New เพื่อเริ่มการทํางาน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 4 การประมวลผลเบื้องตนของโปรแกรม
2.4.4. หลังจากนั้น จะปรากฏหนาตาง “Patents Selection” เพื่อ
ยืนยันการทํางานอีกครั้ง โดยสามารถเลือกการประมวลผลทุกปที่สืบคนหรือ
เฉพาะปที่เลือก คลิก “OK” เพื่อยืนยันการทํางาน ดังรูปที่ 5

รูปที่ 2 หนาแรกโปรแกรม Matheo Patent
2.4.2. รูปที่ 3 จะปรากฏหนาตางของ “New Request” เพื่อใหกรอก
รายละเอียดตางๆ กอนเริ่มทํางาน โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ General
สําหรับตั้งชื่อเรื่อง (Name) และRequest Parameters สําหรับกรอก
รายละเอียดของ Criteria ที่จะทําการสืบคน
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รูปที่ 7 หนาตางขอมูลที่บันทึกไวในคอมพิวเตอร

รูปที่ 5 หนาตาง Patent Selection
2.4.5.Software จะทําการ Download ขอมูลอีกครั้งอยางสมบูรณ
เสร็จแลวกดบันทึกเพื่อเก็บขอมูลไวในคอมพิวเตอร ดังรูปที่ 6
2.4.6.คลิก Open
เพื่อเลือกขอมูลสิทธิบัตรที่บันทึกไวใน
คอมพิวเตอร คลิก “OK” เพื่อยืนยันขอมูลที่เลือก ดังรูปที่ 7
2.4.7.คลิก Patent Analysis แลวเลือกวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตร เชน
ผูนําการประดิษฐ (Inventor)
บริษัทหรือผูขอรับสิทธิบัตร (Applicant)
ชวงเวลาการจดสิทธิบัตร (Year) และหมวดหมู IPC เปนตน ดังรูปที่ 8
2.4.8.คลิก Graphics เพื่อเลือกวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตรรูปแบบ
ตางๆ เชน แบบ Chart แบบ Matrix แบบ Network เปนตน ดังรูปที่ 9

รูปที่ 8 หนาตางการเลือกวิเคราะหขอ มูลตางๆของสิทธิบัตร

ดังรูปที่ 9 รูปแบบการวิเคราะหขอมูลของโปรแกรม

รูปที่ 6 หนาตางขอมูลสิทธิบัตรที่โปรแกรม Download
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3. ผลการทดลองและวิจารณ
ผลของการสื บ ค น ข อ มู ล เอกสารสิ ท ธิ บั ต รนานาชาติ เ รื่ อ ง Spray
Dryer โดยใชโปรแกรม Matheo Patent จากสํานักสิทธิบัตรยุโรป
http://ep.espacenet.com พบวาผลของการสืบคนและ Download ขอมูล
สิทธิบัตร เรื่อง Spray Dryer ที่คําสําคัญ ดังนี้
1. เอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเรื่อง Spray Dryer จํานวน 402 เรื่อง
2. ผูประดิษฐ (Inventors) จํานวน 414 คน
3. ชื่อหรือบริษัทผูขอรับสิทธิบัตรจํานวน 174 บริษัท
4. ชวงเวลาการสืบคนเอกสารสิทธิบัตรเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1973 ถึง
ป ค.ศ. 2008
5. การแบงหมวดหมู IP Class 4 digits ที่ระดับ Subclass
(ประเภทยอย) จํานวน 44 เรื่อง
6. การแบงหมวดหมู IP Class Full ที่ระดับ Subgroup (หมูยอย)
จํานวน 187 เรื่อง
7. การแบงหมวดหมู E Class (European Patent Classification)
จํานวน 36 เรื่อง
จากผลของการสืบคนขอมูลเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติเรื่อง Spray
Dryer โดยใชโปรแกรม Matheo Patent จากสํานักสิทธิบัตรยุโรป โดยทํา
การสืบคนเปนหมวดหมู พบวาเทคโนโลยีเรื่อง Spray Dryer แบงออกเปน
หมวดหมูที่สําคัญ 10 หมวดดังนี้
A23C1 Concentration, evaporation or drying
A23L3 Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g.
pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs
B01D1 Evaporating
B01J2 Processes or devices for granulating materials
B05B3 Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet
elements or moving deflecting elements
B01D53 Separation of gases or vapours; Recovering vapours
of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of
waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases,
aerosols.
F26B25 Details of general application not covered by group
F26B21/00 or F26B23/00
F26B17 Machines or apparatus for drying materials in loose,
plastic, or fluidized form e.g. granules, staple fibers, with progressive
movement.
F26B3 Drying solid materials or objects by process involving
the application of heat
F26B21 Arrangements

หมวดหมูสิทธิบัตรระหวางประเทศ (IP Class) การจัดหมวดหมูสิทธิบัตรใน
กลุมยุโรป (E Class), ป (Year), ผูประดิษฐ (Inventor), ผูขอรับสิทธิบัตร
(Applications), และความสัมพันธอางอิงของสิทธิบัตร (Patent family), ซึ่ง
จะแสดงผลของขอมูลชนิดตางๆ ดวยหมายเลขสิทธิบัตร ชื่อการประดิษฐและ
รายละเอียดตางๆของสิทธิบัตร ทําใหสะดวกในการวิเคราะหความสนใจของ
เทคโนโลยี และทิศทางการวิจัย แนวโนมของเทคโนโลยีและทิศทางการวิจัย
ซึ่งเปนประโยชนตอการวางแผนการวิจัยและพัฒนา

รูปที่ 10 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ spray Dryer ในหมวดหมู F26B
รูปที่ 10 แสดงผลของการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับ Spray Dryer จาก
สํานักสิทธิบัตรยุโรปดวยโปรแกรม Matheo Patent 9.1 โดยใชคําคนหา
(keyword) “spray dryer” โดยคนหาขอมูลยอนหลัง 35 ป (ตั้งแต ค.ศ. 1973
ถึงเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2008) พบขอมูลสิทธิบัตรทั้งหมด 402 ฉบับ และ
เมื่อวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตรและทําแผนที่สิทธิบัตรโดยใชโปรแกรม Matheo
Patent 9.1 ไดผลดังนี้
3.1.1.
การวิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยีในแตละชวงเวลา
(Technology, s growth trend) ดังรูปที่ 11

3.1 การวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตร (Patent Analysis)
ผลของการดาวนโหลดขอมูลเอกสารสิทธิบัตรเรื่อง Spray Dryer
จากสํานักสิทธิบัตรยุโรปมีจํานวนทั้งสิ้น 402 เรื่อง (ดาวนโหลดเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2008) สามารถจะแยกวิเคราะหตามขอมูลชนิดตางๆ ไดแก การจัด

รูปที่ 11 แนวโนมของเทคโนโลยีในแตละชวงเวลา
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จากการวิเคราะหของโปรแกรมและแสดงผลเปนกราฟ พบวาการจด
สิทธิบัตรเกี่ยวกับ Spray Dryer ในปยอนหลังสุดที่ทําการสืบคนคือป ค.ศ.
1972 มีการจดสิทธิบัตร 5 ฉบับตอป ตอมาความสนใจในการจดสิทธิบัตรเริ่ม
จริงจังมากขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1978 เปนตนมาซึ่งมีการจดสิทธิบัตรจํานวน 10
ฉบั บ ต อป แต แนวโน มของจํา นวนสิทธิ บั ตรต อป ตั้งแตป ค.ศ.1978 ถึง ป
ค.ศ. 2008 มีภาพรวมที่ใกลเคียงกันโดยเฉลี่ยที่ 11 ฉบับตอป แตอาจพบวา
จํานวนสิทธิบัตรในบางปจะนอยมากเชนป ค.ศ. 2002 มีจํานวนสิทธิบัตร
เพี ย ง 4 ฉบั บ แต ใ นป ค.ศ. 2006 เพิ่ ม ขึ้ น เป น 16 ฉบั บ อย า งไรก็ ต าม
แนวโนมของการจดสิทธิบัตรของเทคโนโลยี Spray Dryer ในปตอๆมายังคง
มีการจดสิทธิบัตรอยางตอเนื่องจนถึงป ค.ศ. 2008 จํานวนสิทธิบัตรยังคงใกล
คาเฉลี่ยคือที่ 10 ฉบับตอป
ตัวอยางเทคโนโลยีการประดิษฐเกี่ยวกับ Spray Dryer ที่ไดประกาศ
โฆษณาในป ค.ศ.1978 ที่มีการจดสิทธิบัตรไวจํานวน 10 ฉบับ ดังตารางที่ 1
ตัวอยางเทคโนโลยีการประดิษฐลาสุดเกี่ยวกับ Spray Dryer ที่ได
ประกาศโฆษณาในป ค.ศ. 2008 ที่มีการจดสิทธิบัตรไวจํานวน 9 ฉบับ ดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตัวอยางสิทธิบัตรเครื่อง Spray Dryer ที่จดสิทธิบัตรในป ค.ศ.
2008
หมายเลขสิทธิบัตร
EP1575696A1

JP2006043555A
EP1976607A1

WO2008077399A1

RU2326305C1

ตารางที่ 1 ตัวอยางสิทธิบัตรเครื่อง Spray Dryer ที่จดสิทธิบัตรในป ค.ศ.
1978
หมายเลขสิทธิบัตร
FR 2401682A1
FR2291466A1
SU628391A1
SU620767A1
SU620279A1

DISPERSEUR D'AIR POUR SECHOIR
ATOMISEUR
ET
PROCEDE
DE
CONCEPTION D'UN DISPERSEUR D'AIR
A METHOD OF CONTROLLING A SPRAY
DRYER APPARATUS BY REGULATING AN
INLET AIR FLOW RATE, AND A SPRAY
DRYER APPARATUS
SPRAY DRYER FOR LIQUID PRODUCTS IN
FLUIDISED BED OF INERT BODIES

ผลการวิเคราะหถึงศักยภาพของผูนําการประดิษฐจํานวน 414 คน
พบว า ผู นํ า การประดิ ษ ฐ ที่ ไ ด จ ดสิ ท ธิ บั ต รมากที่ สุ ด จํ า นวน 3 ท า นคื อ นั ก
ประดิษฐจากประเทศญี่ปุนชื่อ TAKAHASHI YOSHIAKI, UESUGI
MANABI, และ MIFUNE HIROYOSHI จํานวนทานละ 5 เรื่อง ดังตารางที่ 3

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
APPAREIL ET PROCEDE DE SECHAGE PAR
PULVERISATION
SECHOIR PERFECTIONNE A PULVERISATION
GAS-DISTRIBUTING DEVICE OF SPRAY
DRYER
VORTEX SPRAY DRYER

ตารางที่ 3 ตัวอยางสิทธิบัตรของนักประดิษฐชื่อ TAKAHASHI YOSHIAKI

METHOD OF MONITORING OPERATION OF
NOZZLES IN SPRAY DRYER

3.1.2. การวิเคราะหศักยภาพผูประดิษฐ (Potential
Analysis) แสดงดังรูปที่ 12

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
PROCEDES ET APPAREIL POUR LA
FABRICATION DE PARTICULES UTILISANT
UN SECHOIR A PULVERISATION ET UN
BROYEUR A JET EN LIGNE
SPRAY-DRYER

Inventors

หมายเลขสิทธิบัตร
JP2006043555A

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
SPRAY-DRYER

JP2008188589A

SPRAY-DRYER

JP2006064351A
JP2006061891A

SPRAY- DRYER
SPRAY DRYER AND PRODUCTION METHOD
OF GRANULE
SPRAY DRYER

JP2006051472A

3.1.3. การวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของบริ ษั ท หรื อ ผู ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต ร
(Potential Applicant Analysis) แสดงดังรูปที่ 13
ผลการวิเคราะหถึงศักยภาพของบริษัทหรือผูขอรับสิทธิบัตร พบวา
ผูนําของการขอรับสิทธิบัตรหรือบริษัทที่มีจํานวนสิทธิบัตรมากที่สุดคือ TDK
CORP ของประเทศ ญี่ปุนซึ่งมีจํานวนสิทธิบัตรเรื่อง Spray Dryer จํานวน
11 เรื่อง ดังตารางที่ 4
รูปที่ 12 ศักยภาพผูประดิษฐ
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ผลการวิ เ คราะห จ ากกราฟพบว า แนวโน ม ของเทคโนโลยี ห มวด
F26B ซึ่งเกี่ยวกับการทําแหงวัตถุดิบหรือ การเคลื่อนยายวัตถุออกจากเหลว
(DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID
THEREFROM) เปนเทคโนโลยีที่มีแนวโนมการประดิษฐมากที่สุดโดยมีการ
ประดิษฐมากถึง 96 เรื่องจากทั้งหมด 402 เรื่อง เชน เครื่องทําแหงแบบพน
ฝอย รองลงมาคือเทคโนโลยีหมวด B01D มีจํานวนสิทธิบัตร 75 เรื่อง ซึ่ง
เกี่ยวกับการทําใหเปนไอ, ตม หรือ เครื่องมือที่ทําใหของเหลวกลายเปนไอ
เชน เครื่องกระจายอากาศสําหรับเครื่องทําผงแหงและวิธีการออกแบบเครื่อง
กระจายอากาศ ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ตัวอยางสิทธิบัตรของเทคโนโลยีหมวด F26B
รูปที่ 13 ศักยภาพของผูขอรับสิทธิบัตร

หมายเลขสิทธิบัตร
US5782010

ตารางที่ 4 ตัวอยางสิทธิบัตรของบริษัท TDK CORP
หมายเลขสิทธิบัตร
JP2006043555A

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
SPRAY-DRYER

JP2008188589A

SPRAY-DRYER

JP2006326398A

SPRAY DISC, SPRAY APPARATUS AND
SPRAY DRYER
SPRAY DISC, SPRAY APPARATUS AND
SPRAY DRYER
SPRAY DRYER AND PRODUCTION METHOD
OF GRANULE

JP2006326396A
JP2006061891A

RU2326305

3.1.4.
การวิเคราะหขอมูลแนวโนมของเทคโนโลยีจากการจัด
หมวดหมูสิทธิบัตรระหวางประเทศ ระดับหมวดหลัก (International Patent
Classifications Analysis 4 Digits: Top 10)

รูปที่ 14 แนวโนมของเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมูสิทธิบัตร
ระดับหมวดหลัก

RU2326303
KR20080013251
CN101089525

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
DEVICE FOR PREPARING A SPRAYDRIED PRODUCT AND METHOD FOR
PREPARING A PRODUCT OF THIS KIND
SPRAY DRYER FOR LIQUID PRODUCTS
IN FLUIDISED BED OF INERT BODIES
SPRAY DRYER
LINT FREE AND CONDENSING MODULE
USING SPRAY CHAMBER FOR DRYER
POWDER-INJECTION TYPE MEDICINE
SPRAY DRYER

ตัวอยางรูปแบบของสิ่งประดิษฐเรื่อง DEVICE FOR PREPARING
A SPRAY-DRIED PRODUCT AND METHOD FOR PREPARING A
PRODUCT OF THIS KIND (อุปกรณสําหรับการเตรียมผลิตภัณฑเครื่อง
พนทําผงแหงและวิธีการเตรียมสําหรับผลิตภัณฑ ชนิดคลายๆกัน) หมายเลข
สิทธิบัตร US5782010 หมวด F26B แสดงดังรูปที่ 15

รูปที่ 15 สิ่งประดิษฐจากสิทธิบัตรหมายเลข US5782010

27

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

ตารางที่ 6 ตัวอยางสิทธิบัตรของเทคโนโลยีหมวด B01D
หมายเลขสิทธิบัตร
WO2007071238

JP2006071243
JP2006064351
JP2006061891
US6237247

the materials or objects to be dried by a gas or vapor, e.g. air)
ตัวอยางเทคโนโลยีหมวด F26B3/02 มีการประดิษฐจํานวน 72 เรื่องดัง
ตารางที่ 7

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
AIR DISPERSER FOR A SPRAY DRYER
AND A METHOD FOR DESIGNING AN AIR
DISPERSER
SPRAY DRYER
SPRAY DRYER
SPRAY DRYER AND PRODUCTION
METHOD OF GRANULE
APPARATUS AND METHOD FOR A
SPRAY DRYER

รูปที่ 16
แสดงตัวอยางรูปแบบของสิ่งประดิษฐเรื่อง AIR
DISPERSER FOR A SPRAY DRYER AND A METHOD FOR
DESIGNING AN AIR DISPERSER (เครื่องกระจายอากาศสําหรับเครื่อง
อบแหงแบบพนฝอย และวิธีการออกแบบเครื่องกระจายอากาศ)

รูปที่ 17 แนวโนมของเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมูสิทธิบัตร
ระดับหมวดยอย
ตารางที่ 7 ตัวอยางเทคโนโลยีหมวด F26B3/02
หมายเลขสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
FR2401682A1
APPAREIL ET PROCEDE DE SECHAGE
PAR PULVERISATION
EP1185360A1
PROCEDE ET USINE DE SECHAGE PAR
ATOMISATION
FR2291466A1
SECHOIR PERFECTIONNE A
PULVERISATION
US4380491A
SPRAY NOZZLE ASSEMBLY FOR SPRAY
DRYER
US4052255A
SPRAY DRYER DISCHARGE SYSTEM

รูปที่ 16 สิ่งประดิษฐจากสิทธิบัตรหมายเลข WO2007071238
3.1.6. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางหมวดหมูสิทธิบัตรระหวาง
ประเทศ (IPC) และป (Year) ดังรูปที่ 18
เมื่อวิเคราะหดูแนวโนมของหมวดหมูเทคโนโลยีการประดิษฐ ที่ได
จดสิทธิบัตรในแตละป(Technology Trends) พบวาเทคโนโลยีหมวด F26B
ซึ่งเกี่ยวกับ การทําแหงวัตถุดิบหรือการเคลื่อนยายวัตถุออกจากของเหลว
(DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID
THEREFROM) และเทคโนโลยีหมวด B01D ซึ่งเกี่ยวกับการแยกวัตถุดิบ
(SEPARATION) มีการจดสิทธิบัตรตั้งแตป ค.ศ. 1973 (ปยอนหลังที่กําหนด
ในการสืบคน) จนถึงป ค.ศ. 2008 อยางตอเนื่องและมีจํานวนอัตราเฉลี่ยการ
จดสิทธิบัตรในแตละปที่ใกลเคียงกัน เชนในป ค.ศ. 2006 ซึ่งเปนปที่มีการจด
สิทธิบัตรมากที่สุด เทคโนโลยีหมวด F26B มีการจดสิทธิบัตรจํานวน 13
เรื่อง เทคโนโลยีหมวด B01D มีการจดสิทธิบัตรจํานวน 14 เรื่องเปนตน

3.1.5.
การวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมู
สิทธิบัตรระหวางประเทศ ระดับหมวดยอย (International
Patent
Classifications Analysis Full: Top 10) ดังรูปที่ 17
จากแนวโนมของเทคโนโลยีหมวด F26B ซึ่งเกี่ยวกับการทําแหง
วัตถุดิบ หรือการเคลื่อนยายวัตถุออกจากของเหลว (DRYING
SOLID
MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM)
เป น เทคโนโลยี ที่ มี แ นวโน ม การประดิ ษ ฐ ม ากที่ สุ ด เมื่ อ วิ เ คราะห ล งไปใน
หนวยยอยของเทคโนโลยีแลวพบวาประเด็นที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือ
F26B3/02 ซึ่งเกี่ยวกับการพาความรอนที่นําไปจากแหลงกําเนิดของความ
ร อ นถึ ง วั ต ถุ ดิ บ หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการทํ า แห ง โดย แก ส หรื อ ไอ เช น
อากาศ (by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to
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3.1.8. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูประดิษฐ (Inventor) และ
ผูขอรับสิทธิบัตร (Applicant) ดังรูปที่ 20

รูปที่ 18 ความสัมพันธระหวางการจัดหมวดหมูสิทธิบัตร (IPC) และป
3.1.7. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูประดิษฐ (Inventor) และ
การกําหนดหมวดหมูสิทธิบัตรระหวางประเทศระดับหมวดหลัก (IPC) ดังรูป
ที่ 19

รูปที่ 20 ความสัมพันธระหวางผูประดิษฐและบริษัทหรือผูขอรับสิทธิบัตร
จากการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางผูประดิษฐและบริษัท
หรือผูขอรับสิทธิบัตร พบวา มีผลงานเทคโนโลยีของนักประดิษฐชาวญี่ปุนที่
มีสิทธิบัตรมากที่สุดทั้ง 3 ทานไดแก TAKAHASHI YOSHIAKI, UESUGI
MANBI, MIFUNE HIROYOSHI อยูภายใตบริษัทหรือผูขอรับสิทธิบัตร TDK
CORP ซึ่งเปนบริษัทหรือผูขอรับสิทธิบัตรที่มีจํานวนสิทธิบัตรมากที่สุด และ
พบวาผลงานการประดิษฐจํานวน 15 เรื่องของนักประดิษฐทั้ง 3 ทานนั้น
บริษัท TDK CORP เปนเจาของสิทธิบัตรทั้งหมด แสดงใหเห็นวาบริษัท
TDK CORP เปนผูนําทางดานเครื่อง Spray Dryer และมีความหลากหลาย
ของเครื่อง Spray Dryer มากที่สุด ถาตองการพัฒนาเครื่อง Spray Dryer
ควรศึกษาขอมูลเอกสารสิทธิบัตรของบริษัท TDK CORP ในลําดับตนๆ
3.2 วิจารณผลการสืบคน
การวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีเครื่อง Spray Dryer จากเอกสาร
สิทธิบัตรกรณีศึกษาโปรแกรม Matheo Patent โดยพบวาการอบแหงแบบ
พนฝอยหรือ Spray Dryer เปนกระบวนการอบแหงที่มีอัตราการถายเทความ
รอนสูง โดยขั้นตอนเริ่มจากของเหลวจะถูกพนเขาไปในหองอบแหง (drying
chamber) ซึ่งจะมีอากาศรอนพนเขามา ทําใหน้ําที่ถูกพนโดยหัวฉีด หรือ
nozzle จนเปนฝอยละอองเล็กๆ สัมผัสกับอากาศรอน การระเหยจึงเกิดขึ้น
บนพื้นผิวของละอองน้ําเล็กๆนั้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากเกิดกระบวนการ
ถายเทความรอนและมวลสาร จะไดผลิตภัณฑออกมาในลักษณะผงแหง เชน
นมผง ไขผง ชา กาแฟ ซึ่งเปนผลิตภัณฑทางดานอาหาร หรือผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรมเคมี เชน ผงซักฟอก ยาฆาแมลง ยารักษาโรค เปนตน
แนวทางในการพัฒนา สามารถทําไดโดยการสืบคนเทคโนโลยีจาก
เอกสารสิทธิบัตรที่โปรแกรม Matheo Patent Download มาเก็บไว และ
นํามาวิเคราะหเพื่อตอยอดเทคโนโลยี ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่อง Spray Dryer แบบกาวกระโดดได การนําเทคโนโลยีจากเอกสาร

ดังรูปที่ 19 ความสัมพันธระหวางผูประดิษฐและการจัด
หมวดหมูสิทธิบัตร (IPC)
จากการหาความสั มพัน ธระหวางผูประดิษฐและการจัดหมวดหมู
สิ ท ธิ บั ต รระหว า งประเทศระดั บ หมวดหลั ก เพื่ อ วิ เ คราะห ห มวดหมู ข อง
สิ ท ธิ บั ต รที่ นั ก ประดิ ษ ฐ แ ต ล ะคนให ค วามสนใจ พบว า สิ ท ธิ บั ต รของนั ก
ประดิษฐชาวญี่ปุนทั้ง 3 คนไดแก TAKAHASHI YOSHIAKI, UESUGI
MANBI, MIFUNE HIROYOSHI ซึ่งเปนเจาของเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐและมี
สิทธิบัตรมากที่สุดนั้นถูกจัดใหอยูในหมวด F26B และ B01D ทั้ง 5 ฉบับ
นั้นคือผูนําการประดิษฐทั้ง 3 ทานนี้ไดมุงเนนการประดิษฐเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับ การทําแหงวัตถุดิบแข็งหรือวัตถุประสงคเพื่อเคลื่อนยายของเหลว
ออกจากวัตถุดิบนั้น (DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY
REMOVING LIQUID THEREFROM) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการแยก
วัตถุดิบ (SEPARATION)
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สิทธิบัตรนานาชาติมาตอยอด โดยการวิเคราะหและจัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ จะเปนแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร เพื่อการวิจัยและการพัฒนา

3. วิ ธี ก ารใช ง านของแต ล ะสํ า นั ก สิ ท ธิ บั ต รในการสื บ ค น ข อ มู ล มี
ความแตกตางกันทําใหสับสนในการสืบคน ดังนั้นควรศึกษาวิธีการสืบคน
สิทธิบัตรแตละสํานักสิทธิบัตรอยางถูกตองกอน
4. โปรแกรม Matheo Patent ที่ใชในการวิเคราะหและจัดทําแผนที่
สิ ท ธิ บั ต รต อ งซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ปรแกรมจึ ง จะไดข อ มู ลที่ ค รบสมบู รณ ถ ว น การ
สืบคนขอมูลสิทธิบัตรโดยตรงจากสํานักสิทธิบัตรจะเสียคาใชจายนอยกวา

4. สรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการสืบคน
จากการสืบคนสิทธิบัตรพบวาเอกสารสิทธิบัตรเปนแหลงขอมูลดาน
เทคโนโลยีที่สําคัญของโลก เปนเอกสารที่เปดเผยถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของ
กับการประดิษฐผลิตภัณฑ หรือการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่มีผู
ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รให ไ ว โ ดยสมบู ร ณ ชั ด แจ ง นอกจากนี้ ก ารใช โ ปรแกรม
Matheo Patent ในการสืบคนจะไดขอมูลที่ครบถวนและรวดเร็ว งายตอการ
วิ เ คราะห โ ดยสิ ท ธิ บั ต ร 1 ฉบั บ จะประกอบด ว ยรายละเอี ย ดที่ สํ า คั ญ เช น
บทคัดยอ (Abstract)
ขอถือสิทธิ (Claims)
แบบหรือภาพประกอบ
(Drawing) ผูประดิษฐ (Inventor) บริษัทผูถือสิทธิ (Assignee) เปนตน
การใชโปรแกรม Matheo Patent สืบคนและวิเคราะหสิทธิบัตร
เครื่อง Spray Dryer จากสํานักสิทธิบัตรยุโรป (EPO Worldwide) และสํานัก
สิทธิบัตรอเมริกา (US Patent) โดยวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีสิทธิบัตร
เครื่อง Spray Dryer ชวงเวลาป ค.ศ. 1973 – ป ค.ศ. 2008 สรุปผลดังตาราง
ที่ 8

5.กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อ. ปราโมทย ธรรมรั ต น รองผู อํ า นวยการฝ า ยวิ จั ย
แ ล ะ วิ ช า ก า ร ส ถ า บั น ค น ค ว า แ ล ะ พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ า ห า ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูบริหาร เว็บไซต ตอยอด ดอดคอม ที่ให
ความรูและวิธีการสืบคนขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเอกสารสิทธิบัตร จากสํานัก
สิทธิบัตรนานาชาติและกรมทรัพยสินทางปญญาของไทย ตลอดจนความรู
ดานตางๆ ที่สามารถนํามาใชในการทําวิจัยจนประสบผลสําเร็จ
เอกสารอางอิง
[1] กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย. 2543. ความรูเบื้องตน
ดานทรัพยสินทางปญญา. หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพอักษรไทย.
กรุงเทพมหานคร.
[2] ดวงตา อุดมเลิศสกุล และ ปราโมทย ธรรมรัตน. 2550. ความสําคัญ
ของสิทธิบัตร.Toryod SMEs New letter ปที่ 1ฉบับที่ 11 หนา 8
[3] อภิราม สิทธิสาร และ ปราโมทย ธรรมรัตน. 2550. พื้นฐานความคิด
ในการจัดการดานทรัพยสินทางปญญา. Toryod SMEs New letter ป
ที่ 1 ฉบับที่ 11 หนา 9
[4] พรวิสาข บุญยงค และ ปราโมทย ธรรมรัตน. 2547. การใชโปรแกรม
Matheo Patent. สถาบัคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
[5] http://ep.espacenet.com
[6] www.uspto.gov
[7] www.iptthailand.org
[8] รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต. 2535. วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร :
การถนอมอาหาร. พิมพครั้งที่ 1. สํานักพิมพโอเดียนสโตร. กรุงเทพฯ.

ตารางที่ 8 รายละเอียดขอมูลสิทธิบัตรที่ Downloadโดยใชโปรแกรม Matheo
Patent
รายการ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
สิทธิบัตร
ผู
ผูถือ IPC 4
IPC
ประดิษฐ สิทธิ์
digits
Full
สิทธิบัตรยุโรป
402
414
174
44
187
สิทธิบัตรอเมริกา
9
17
10
6
15
การสืบคนขอมูลและการใชประโยชนจากเอกสารสิทธิบัตรเครื่อง
Spray Dryer จะตองวิเคราะหเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับ
เครื่อง Spray Dryer หลายๆฉบับเพื่อสกัดเอาสาระหรือสวนที่นาสนใจ ของ
เทคโนโลยีตางๆแลวนํามาประกอบเขาดวยกัน จนไดเทคโนโลยีของเครื่อง
Spray Dryer ที่ตองการนํามาพัฒนาตอยอดใหกาวหนาขึ้นตามลําดับ และ
ตองดําเนินการอยางระมัดระวังการละเมิดสิทธิบัตรของผูอื่นดวย
4.2 ขอเสนอแนะ
1. ขอมูลในเอกสารสิทธิบัตรถึงแมนจะเปนขอมูลที่เปดเผย แตก็มี
เอกสารสิทธิบัตรอีกเปนจํานวนมากที่เปดเผยขอมูลในเอกสารสิทธิบัตร เปน
ภาษาทองถิ่นของแตละประเทศทําใหยากตอการสืบคน ดังนั้นควรมีผูที่มี
ความชํานาญดานภาษาตางประเทศจะชวยใหไดขอมูลไดอยางถูกตอง
2. แหล ง การสื บ ค น ข อ มู ล มี จํ า นวนมากทํ า ให ต อ งใช เ วลามากใน
การศึกษา และสืบคนขอมูลอยางละเอียด ควรกําหนดวัตถุประสงคในการ
สืบคนใหชดั เจนเพื่อที่จะไดขอมูลตรงตามความตองการ
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การเพิ่มจํานวนผลิตภัณฑถุงมือยางที่ผานเกณฑการยอมรับตามขอกําหนด
โดยการประยุกตใชเทคนิคซิกซ ซิกมา
The Increasing of Conformed Latex Gloves Product
by Applying the Six Sigma Technique
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดประยุกตใชแนวทางของเทคนิคซิกซ ซิกมา ในการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ถุ ง มื อ ยาง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานเป น ไปตาม
หลักการ DMAIC ของเทคนิคซิกซ ซิกมา ในขั้นตอนการกําหนดหัวขอ
ป ญ หาพบว า จํ า นวนผลิ ต ภั ณ ฑ ถุ ง มื อ ยางที่ ผ า นเกณฑ ก ารยอมรั บ ตาม
ขอกําหนดซึ่งตองมีระดับคุณภาพไมเกิน AQL1.5 มีจํานวนต่ํากวาเปาหมาย
เปนปญหาที่มีผลกระทบตอธุรกิจขององคกรและการตอบสนองความตองการ
ของลูกคามากที่สุด ปจจัยวิกฤตตอคุณภาพของปญหาดังกลาวคือจํานวน
ของถุ ง มื อ ยางที่ สุ ม มาทดสอบแล ว ตรวจเจอตํ า หนิ รู รั่ ว จากการวั ด สภาพ
ปญหาพบวามีจํานวนผลิตภัณฑที่ผานเกณฑตามขอกําหนดเพียง 19.4%
และสัดสวนของถุงมือยางที่ตรวจพบตําหนิรูรั่วมากถึง 4.9%
หลังจาก
วิเคราะหสาเหตุของการเกิดตําหนิรูรั่วโดยการระดมสมอง และกลั่นกรอง
ปจจัยโดยใชเทคนิค C&E Matrix และ FMEA พบวามีปจจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด 23 ปจจัย สามารถแยกออกไดเปน 2 กลุม โดยกลุมที่ 1 ปจจัยที่
ดําเนินการปรับปรุงไดทันที 8 ปจจัย และกลุมที่ 2 ปจจัยที่ตองทดสอบความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 15 ปจจัย เมื่อพิจารณาถึงการลงทุน ความเปนไปได
ทางเทคนิคและผลกระทบตอกระบวนการผลิต ไดคัดเลือกเฉพาะปจจัยที่
เกี่ยวของกับคุณภาพของเบามือเทานั้น โดยปรับปรุง 7 ปจจัยในขั้นตอนการ
ลางทําความสะอาดเบามือ และทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ปจจัย
ประกอบดวย อายุการใชงานของเบามือ การตกคางของคราบสารชวยจับตัว
และสารเคลือบถุงมือยางบนผิวเบามือ ผลจาการวิเคราะหทางสถิติพบวาทั้ง
3 ปจจัยมีผลตอการเกิดตําหนิรูรั่วอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
ขั้นตอนสุดทายไดกําหนดแนวทางในการควบคุมปจจัยที่ไดทําการปรับปรุง
และทดสอบความมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ผลจากการปรั บ ปรุ ง และควบคุ ม
กระบวนการ ทําใหสัดสวนถุงมือยางที่สุมมาตรวจสอบและเจอตําหนิรูรั่ว
ลดลงเหลือเพียง 3.4% และจํานวนผลิตภัณฑถุงมือยางที่ผานเกณฑการ
ยอมรับตามขอกําหนดเพิ่มขึ้นจากเดิมเปน 34.1%

Abstract
Six sigma technique consisting of five phases i.e. define,
measure, analyze, improve and control was applied in latex gloves
processing of the case study factory to increase the conformed
products. Results from preliminary data showed that the main problem
affecting the organization’s business goal and customer demand is
non-conformed products. The amount of conformed products was only
19.4% of total manufactured products, which was lower than the
target. The important impact on critical to quality is pinhole defect.
After analyze base on the processing and causes of pinhole defect
using Cause & Effect Matrix and FMEA technique. There were 23
factors that affected such defects. Those factors could be classified
into 2 groups i.e. group-1 which are factors that can be readily
improved 8 factors and group-2 which are factors that need to be
tested for statistical significant consist of 15 factors. It was then
considered based on technical feasibility and investment to select only
factors from the quality of former. In group-1, there were 4 factors
including in former cleaning step. In group-2, there were 3 factors i.e.
shelf life of former and residual of polymer coating and coagulant
solution on former surface. The results from improve phase of those
factors were used to control the operating condition such as
inspection of former before installing and during production, select and
change a new former where appropriated, check the direction of the
brushing roller before starting the operation. It was found that, the
quantity of pinhole defect reduced from 4.9% to 3.4% of total tested
products and the quantity of conformed products increased from
19.4% to 34.1% of total manufactured products.

คําสําคัญ: เทคนิคซิกซ ซิกมา, ถุงมือยาง, ผลิตภัณฑที่ผานเกณฑการ
ยอมรับตามขอกําหนด

Keywords: six sigma technique, latex gloves, conformed products
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1. คํานํา
อุตสาหกรรมถุงมือยางเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ปจจุบันประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออก
ผลิตภัณฑถุงมือยางเปนอันดับสองของโลก รองจากประเทศมาเลเซีย [1]
จากความพรอมและความไดเปรียบดานวัตถุดิบหลักที่สําคัญคือ น้ํายางขน
รวมไปถึ ง แนวโน ม ความต อ งการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ถุ ง มื อ ยางของผู บ ริ โ ภคใน
ตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหอุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศไทยมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง แตทั้งนี้หลายๆ สถานประกอบการก็ยังคงประสบกับ
ปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบตอการสรางโอกาสในการแขงขันทางธุรกิจและ
การก า วสู ก ารเป น ผู นํ า ในอุ ต สาหกรรมถุ ง มื อ ยางของโลก ไม ว า จะเป น
เทคโนโลยีการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภั ณฑ ตน ทุนการผลิตที่ เพิ่ ม
สูงขึ้น รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ [2] จากปจจัยตางๆ
เหลานี้สงผลใหสถานประกอบการมีการพัฒนาแผนกลยุทธทางธุรกิจ รวมถึง
แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อชวยสนับสนุน
ใหสามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนดไว และสามารถแขงขันกั บ
คูแขงรายอื่นๆ ได
เชนเดียวกับโรงงานกรณีศึกษาเปนอีกหนึ่งสถานประกอบการในกลุม
อุ ต สาหกรรมถุ ง มื อ ยาง ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต ส ว นใหญ ส ง ออกไปยั ง ลู ก ค า ใน
ต า งประเทศ จากการเข า ไปศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เบื้ อ งต น ใน
กระบวนการผลิต พบวามีปญหาเกิดขึ้นในหลายๆ ดาน แตปญหาที่จํานวน
ผลิตภัณฑถุงมือยางที่ผานเกณฑการยอมรับตามขอกําหนดระดับคุณภาพ
(Acceptable quality level: AQL) ซึ่งตองมีคาไมเกิน AQL1.5 ตามมา๖ฐาน
การสงออก [5] มีปริมาณต่ํากวาเปาหมาย เปนปญหาที่มีผลกระทบตอการ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและการตอบสนองตอความตองการของลูกคามาก
ที่สุด ที่จําเปนตองดําเนินการแกไขเปนลําดับแรก ซึ่งแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ
และประสบความสําเร็จในการประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาในหลายๆ องคกร
ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการคือ เทคนิคซิกซ ซิกมา ซึ่งถือเปนเทคนิค
ที่พยายามลดความแปรปรวนของกระบวนการใหอยูภายในขีดจํากัดของ
ขอกําหนด ยอมใหมีขอบกพรองเกิดขึ้นไดไมเกิน 3.4 สวนในลานสวน (Part
Per Million: ppm) [3] และมีหลักการการดําเนินงานมาจากวิทยาศาสตรและ
สถิติสามารถพิสูจนได และมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน [4], [9]
จากความสําเร็จของการนําเทคนิคซิกซ ซิกมาไปประยุกตใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของอุตสาหกรรมตางๆ เชน การลดขอบกพรองที่
เกิ ด จากการประกอบเครื่ อ งยนต ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ม าตรฐานที่ กํ า หนด [8]
การแกปญหาการสงมอบสินคาลาชาของธุรกิจศูนยกระจายสินคาอาหาร [6]
และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเสนดาย เพื่อลดปญหารอบเวลาการผลิตที่
เพิ่มขึ้น [7] ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะประยุกตใชแนวทางของเทคนิคดังกลาว ใน
การแก ป ญ หาจํ า นวนผลิ ต ภั ณ ฑ ถุ ง มื อ ยางที่ ผ า นเกณฑ ก ารยอมรั บ ตาม
ขอกําหนดมีจํานวนต่ํากวาเปาหมายของโรงงานกรณีศึกษา เพื่อชวยลดการ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจขององคกร และสามารถตอบสนองตอความตอการ
ของลูกคาไดสูงสุด

2. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
การดํ า เนิ น งานวิ จั ย ได คั ด เลื อ กสายการผลิ ต ต น แบบเพี ย ง 1
สายการผลิต โดยพิจารณาจากความพรอมและความตอเนื่องของแผนการ
ผลิต ขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก ตามแนวทางของ
เทคนิคซิกซ ซิกมา [5] ซึ่งมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 การกําหนดหัวขอปญหา (Define phase) สํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต ถุ ง มื อ ยาง ของโรงงานกรณี ศึ ก ษา จากนั้ น
คัดเลือกปญหาที่มีผลกระทบตอเปาหมายทางธุรกิจและการตอบสนองความ
ต อ งการของลู ก ค า มากที่ สุ ด มาดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเป น ลํ า ดั บ แรก
พรอมทั้งวิเคราะหและระบุผลกระทบวิกฤตตอคุณภาพ (Critical to quality:
CTQ) ของปญหาที่คัดเลือก
2.2 การวัดสภาพของปญหา (Measure phase) เก็บขอมูลการผลิตของ
สายการผลิตตนแบบยอนหลัง 5 เดือนตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 ประกอบดวยขอมูลจํานวนถุงมือยางที่ผลิตทั้งหมด จํานวนถุงมือ
ยางที่ผานเกณฑการยอมรับตามขอกําหนด และจํานวนถุงมือยางที่สุมมา
ทดสอบแลวตรวจพบ critical defect ทั้งหมด จากนั้นวิเคราะหความถูกตอง
ของระบบการวัด ในขั้นตอนการทดสอบถุงมือยางดวยสายตา (visual test)
และการรั่วซึมน้ํา (Water leak test)
2.3 การวิเคราะหหาสาเหตุ (Analyze phase) วิเคราะหหาสาเหตุของ
การเกิดตําหนิรูรั่วซึ่งเปน CTQ ของปญหา โดยการระดมความคิดรวมกับ
ที ม งาน เพื่ อ ระบุ ขั้ น ตอนการผลิ ต ที่ สั ม พั น ธ ต อ การเกิ ด ตํ า หนิ ดั ง กล า ว
วิเคราะหความผันแปรที่สําคัญของปจจัยนําเขา (Key Process Input
Variables: KPIVs) ในแตละขั้นตอน จากนั้นทําการกลั่นกรองปจจัย โดยการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวาง KPIVs ของแตละขั้นตอนกับสาเหตุของการ
เกิดตําหนิรูรั่ว โดยใชเ ทคนิคการวิ เคราะหเมตริก ซสาเหตุและผลกระทบ
(Cause & Effect Matrix) จัดเรียงคะแนนความสัมพันธดวยแผนผังพาเรโต
นํา KPIVs ที่ไดมาวิเคราะหตอดวยเทคนิคการวิเคราะหขอบกพรองและ
ผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) จัดเรียงคะแนน
ความเสี่ยงชี้นํา (Risk Priority Number: RPN) โดยใชแผนผังพาเรโต ระดม
ความคิดรวมกับทีมงานเพื่อแยกประเภทของปจจัย และคัดเลือกปจจัยที่จะ
ทําการปรับปรุงและทดสอบความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอกระบวนการผลิต ความเปนไปไดทางเทคนิค ความพรอมของ
โรงงานกรณีศึกษาและการลงทุน
2.4 การปรับปรุงกระบวนการ (Improve phase) ดําเนินการปรับปรุง
แก ไ ขป จ จั ย ที่ ไ ด คั ด เลื อ กในขั้ น ตอนการวิ เ คราะห ห าสาเหตุ โดยการ
ประยุกตใชเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม
2.5 การควบคุมกระบวนการ (Control phase) กําหนดแนวทางในการ
ควบคุมกระบวนการ โดยการประยุกตใชวิธีการที่เหมาะสม เพื่อเฝาติดตาม
และตรวจสอบการเกิ ด ความผั น แปรของป จ จั ย ที่ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
พรอมทั้งเปรียบเทียบผลกการดําเนินงานกอนและหลังการปรับปรุงแกไข
กระบวนการ

32

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

3. ผลการดําเนินงานวิจัย
3.1 การกําหนดหัวขอปญหา
จากการเข า ไปศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เบื้ อ งต น ในขั้ น ตอน
การผลิตถุงมือยางของโรงงานกรณีศึกษา พบวามีหลายๆ ปญหาเกิดขึ้น เชน
จํ า นวนถุ ง มื อ ยางที่ ผ า นเกณฑ ก ารยอมรั บ ตามข อ กํ า หนดมี จํ า นวน
ต่ํ า กว า เป า หมาย การสู ญ เสี ย เวลาการผลิ ต ของเครื่ อ งจั ก ร การสู ญ เสี ย
วั ต ถุ ดิ บ และสารเคมี ใ นกระบวนการผลิ ต และการควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ เป น ต น เมื่ อ วิ เ คราะห ถึ ง ผลกระทบของป ญ หาต อ การสู ญ เสี ย
โอกาสทางธุรกิจและการตอบสนองตอความตองการของลูกคาขององคการ
ร ว มกั บ ผู บ ริ ห ารและที ม งานของโรงงานกรณี ศึ ก ษา ได คั ด เลื อ กป ญ หา
ผลิตภัณฑถุงมือยางที่ผานเกณฑการยอมรับตามขอกําหนดระดับคุณภาพที่
ยอมรับได (AQL) ไมเกิน 1.5 มีจํานวนต่ํากวาเปาหมาย มาดําเนินการ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเป น ลํ า ดั บ แรก หลั ง จากวิ เ คราะห ป จ จั ย วิ ก ฤตต อ คุ ณ ภาพ
(Critical to quality: CTQ) ในการตัดสินใจยอมรับผลิตภัณฑและจัดระดับ
AQL
ของผลิตภัณฑถุงมือยางที่ผลิตในแตละลอต พบวาพิจารณาและ
ตัดสินใจจากจํานวนของถุงมือยางที่ตรวจเจอตําหนิในกลุม critical defect
โดยใชวิธีการทดสอบคุณภาพดวยสายตา (visual test) และการรั่วซึมน้ํา
(Water leak test) ซึ่งหลักเกณฑการสุมและการกําหนดระดับ AQL เปนไป
ตามหลักการของมาตรฐาน MIL-STD 105E โดยตําหนิในกลุมดังกลาว
จัดเปนตําหนิที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยในการใชงานของผลิตภัณฑ
ประกอบดวยตําหนิ 3 ชนิดคือ รูรั่ว (Pinhole) เบาชน (Knocking) และ
ฉีกขาด (Tearing) จากขอมูลการสุมถุงมือยางของสายการผลิตตนแบบ
มาตรวจสอบคุณภาพแลวตรวจเจอตําหนิ critical defect ชนิดตางๆ แสดงดัง
รูปที่ 1 พบวาสัดสวนของถุงมือยางที่สุมมาทดสอบแลวตรวจเจอตําหนิรูรั่ว
มีจํานวนมากที่สุดถึง 4.9% ของจํานวนถุงมือยางที่สุมมาทดสอบทั้งหมด
ดั ง นั้ น จึ ง ได กํ า หนดให ตํ า หนิ รู รั่ ว เป น ป จ จั ย วิ ก ฤตต อ คุ ณ ภาพ (CTQ)
ของปญหาที่ศึกษา

พบวาจํานวนผลิตภัณฑที่ผานเกณฑการยอมรับตามขอกําหนด ซึ่งมีระดับ
คุณภาพที่ยอมรับไดไมเกิน AQL 1.5 มีสัดสวนเฉลี่ยเพียง 19.4% ของ
ผลิตภัณฑถุงมือยางที่ผลิตทั้งหมด แสดงดังรูปที่ 2

Average = 19.4%

รูปที่ 2 จํานวนผลิตภัณฑถุงมือยางที่ผานเกณฑการยอมรับตามขอกําหนด
ของสายการผลิตตนแบบตั้งแตเดือน ม.ค. – พ.ค. 2553
ผลจากการวิ เ คราะห ค วามถู ก ต อ งของระบบการวั ด ในขั้ น ตอนการ
ทดสอบถุงมือยางดวยสายตา (Visual check) และการทดสอบการรั่วซึมน้ํา
(Water leak test) ซึ่งเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญตอการกําหนดระดับ
คุณภาพ AQL ของถุงมือยาง พบวาประสิทธิผลดานรีพีททะบิลิตี้และความ
ไมไบอัสของทั้ง 2 การทดสอบมีคาความถูกตองของการตัดสินอยูในเกณฑที่
สามารถยอมรับได แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิผลดานรีพีททะบิลิตี้และความไมไบอัสของการทดสอบ
ถุงมือยางดวยสายตาและการทดสอบการรั่วซึมน้ํา
ตัวชี้วัด
ขั้นตอนการทดสอบถุงมือยาง
ประสิทธิผลดาน ประสิทธิผลดาน
รีพีททะบิลิตี้
ความไมไบอัส
การทดสอบดวยสายตา
94%
94%
การทดสอบการรั่วซึมน้ํา
96%
96%
3.3 การวิเคราะหหาสาเหตุ
ขั้นตอนการวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดตําหนิรูรั่วบนผลิตภัณฑ
ถุงมือยาง เริ่มจากการระดมความคิดรวมกับทีมงาน เพื่อระบุสาเหตุของ
ตําหนิรูรั่ว พบวาสาเหตุหลักของตําหนิดังกลาวประกอบดวย
- การตกคางของคราบสิ่งสกปรกบนผิวของเบามือ
- การเสื่อมสภาพและการสึกหรอของผิวเบามือ
- ฟองอากาศที่เกิดจากสารชวยจับตัวและน้ํายางคอมปาวด
- การเกิดผังผืดบริเวณงามนิ้วของเบามือขณะดึงขึ้นจากการจุมสาร
ชวยจับตัวและน้ํายางคอมปาวด
- เบามือมีอุณหภูมิสูงเกินไปขณะจุมน้ํายางคอมปาวด

รูปที่ 1 จํานวนถุงมือยางที่สุมมาทดสอบแลวตรวจเจอ critical defect แตละ
ชนิดของสายการผลิตตนแบบตั้งแตเดือน ม.ค. – พ.ค. 2553
3.2 การวัดสภาพของปญหา
จากการเก็บขอมูลการผลิตยอนหลัง 5 เดือนของสายการผลิตตนแบบ
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เปนไปไดทางเทคนิค ความพรอมของโรงงานกรณีศึกษา และการลงทุน ได
คั ด เลื อ กเฉพาะป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ภาพของเบ า มื อ เท า นั้ น
โดยไดคัดเลือก 5 ปจจัยในกลุมที่ 1 และทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ของปจจัยในกลุมที่ 2 จํานวน 3 ปจจัยคืออายุการใชงานของเบามือ
การตกค า งของคราบสารชวยจั บ ตั ว และสารเคลื อ บถุ งมื อ ยางบนผิ ว ของ
เบามือ ผลจากการทดลองและวิเคราะหผลทางสถิติดวยวิธีการ t-test พบวา
ทั้ง 3 ปจจัย มีผลตอการเกิดตําหนิรูรั่วของถุงมือยางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ติดตั้งเบามือ
ลางทําความสะอาดเบามือ
จุมสารชวยจับตัว
จุมน้าํ ยางคอมปาวด
ชะลางสารเคมีและโปรตีน

3.4 การปรับปรุงกระบวนการ
ทําการระดมความคิดรวมกับทีมงาน เพื่อกําหนดรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับปรับปรุงปจจัยที่ไดคัดเลือกจํานวน 5 ปจจัยในกลุมที่ 1 ของขั้นตอน
การลางทําความสะอาดเบามือ เพื่อแกปญหาการตกคางของคราบสกปรก
บนผิวของเบามือ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดตําหนิรูรั่วของถุงมือยาง
รายละเอียดการปรับปรุง แสดงดังตารางที่ 2

เคลือบสารปองกันการเหนียวติด
ขึ้นขอบถุงมือยาง
อบถุงมือยาง
ถอดถุงมือยางออกจากเบามือ

ตารางที่ 2 แนวทางการแกไขปรับปรุงของแตละปจจัยที่คัดเลือกในกลุมที่ 1
รูปที่ 3 กระบวนการผลิตถุงมือยาง

ปจจัยที่คัดเลือก
ตําแหนงของชุดน้ําชะลางหลังการ
จุมสารละลายกรด
ทิศทางการหมุน ขนาด และ
ตําแหนงการสัมผัสระหวางลูกกลิ้ง
แปรงกับผิวของเบามือ
ตําแหนงของชุดน้ําชะลางของ
ลูกกลิ้งแปรงขัดเบามือ

ตอจากนั้นวิเคราะหกระบวนการผลิตถุงมือยาง แสดงดังรูปที่ 3 เพื่อ
ระบุขั้นตอนที่มีผลกระทบโดยตรงตอการเกิดสาเหตุของตําหนิรูรั่ว พบวามี
ขั้นตอนที่เกี่ยวของเพียง 4 ขั้นตอนเทานั้น คือ ขั้นตอนการติดตั้งเบามือ
ขั้นตอนการลางทําความสะอาดเบามือ ขั้นตอนการจุมสารชวยจับตัว และ
ขั้นตอนการจุมน้ํายางคอมปาวด จากนั้นระบุ KPIVs ทั้งหมดของแตละ
ขั้นตอนโดยพิจารณาถึงความผันแปรที่สามารถเกิดขึ้นไดของแตละปจจัย
นําเขา (Input) ผลจากการวิเคราะห พบวามีจํานวน KPIVs ทั้งหมด
61 ปจจัย จากนั้นใชเทคนิคการวิเคราะหเมตริกซสาเหตุและผลกระทบ
(C&E Matrix) เพื่อกลั่นกรอง KPIVs ของแตละขั้นตอนที่มีความสัมพันธกับ
สาเหตุ ข องการเกิ ด ตํ า หนิ รู รั่ ว และการจั ด เรี ย งคะแนนความสั ม พั น ธ โ ดย
ใชแผนผังพาเรโต เพื่อคัดเลือกเฉพาะ KPIVs ที่มีความสัมพันธกันมากที่สุด
ตามหลักการ 80/20 ผลจากการวิเคราะหพบวา KPIVs ทั้งหมดลดลงเหลือ
เพียง 47 ปจจัย ตอจากนั้นนํา KPIVs ที่ไดไปวิเคราะหตอดวยเทคนิค
การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) และจัดเรียงคะแนนความ
ความเสี่ยงชี้นํา (RPN) โดยใชแผนผังพาเรโต พบวาจํานวน KPIVs ลดลง
เหลือเพียง 23 ปจจัย โดยประกอบดวยปจจัยจากขั้นตอนการติดตั้งเบามือ
3 ปจจัย ขั้นตอนการลางทําความสะอาดเบามือ 11 ปจจัย ขั้นตอนการจุม
สารชวยจับตัว 5 ปจจัย และขั้นตอนการจุมน้ํายางคอมปาวด 4 ปจจัย
เมื่อพิจารณาแนวทางในการดําเนินการสําหรับ KPIVs ทั้ง 23 ปจจัย
รวมกับทีมงาน ไดจัดกลุมของปจจัยทั้งหมดออกเปน 2 กลุม โดยกลุมที่ 1
เปนปจจัยที่สามารถปรับปรุงแกไขไดทันที 8 ปจจัย และกลุมที่ 2 เปนปจจัย
ที่ตองดําเนินการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ 15 ปจจัย หลังจาก
ปรึกษารวมกับทีมงานเพื่อคัดเลือกปจจัยมาปรับปรุงแกไขและทดสอบความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอกระบวนการผลิต ความ

แนวทางในการปรับปรุง
ปรับปรุงทิศทางและตําแหนง
การไหลของน้ําชะลาง
ออกแบบและปรับปรุงใหมเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน
ปรับปรุงตําแหนงการสัมผัสของ
น้ําชะลางกับผิวของเบามือ

นอกจากนั้ น ผลที่ ไ ด จ ากการทดสอบความมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ข อง
3 ปจจัยในกลุมที่ 2 ของขั้นตอนกอนหนานี้ ไดมีการการปรับปรุงโดยการ
ตรวจเช็คคุณภาพของเบามือที่ใชงานอยูในสายการผลิต ทําการเปลี่ยนเบา
มือที่มีอายุการใชงานเกินกําหนด และคัดเลือกเบามือ ที่มีการตกคางของ
คราบสารชวยจับตัวและสารเคลือบถุงมือยางออก
3.5 การควบคุมกระบวนการ
ผลจากการปรับปรุงบางปจจัยในกลุมที่ 1 และ 2 ไดมีการกําหนด
แนวทางที่เหมาะสมรวมกับทีมงาน เพื่อเฝาติดตามและตรวจสอบการเกิด
ความผันแปรของปจจัยที่ไดรับการปรับปรุงไปแลว โดยจัดทํามาตรฐานการ
ทํางานของชุดลูกกลิ้งแปรงขัดเบามือตามรูปแบบที่ไดปรับปรุงแกไข เพื่อใช
ในการควบคุ ม และตรวจสอบความพร อ มของชุ ด ลู ก กลิ้ ง แปรง ก อ นและ
ระหว า งเดิ น สายการผลิ ต สํ า หรั บ ป จ จั ย จากคุ ณ ภาพของเบ า มื อ ได มี ก าร
กํ า หนดอายุ ข องเบ า มื อ ที่ จ ะนํ า มาใช ใ นการผลิ ตถุ งมื อ ยาง รวมไปถึ ง การ
ตรวจเช็คความสะอาดของเบามือกอนการติดตั้ง และระหวางการใชงานใน
ระหวางเดินสายการผลิต
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4. สรุป
การประยุ ก ต ใ ช แ นวทางของเทคนิ ค ซิ ก ซ ซิ ก ม า ในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิ ต ถุ ง มื อ ยาง เพื่ อ เพิ่ ม จํ า นวนผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ า นเกณฑ ก าร
ยอมรับตามขอกําหนด โดยลดปจจัยที่มีสงผลตอการเกิดตําหนิรูรั่วของถุงมือ
ยาง ซึ่งถือเปนปจจัยวิกฤตตอคุณภาพที่มีผลตอการยอมรับและกําหนดระดับ
AQL ของผลิตภัณฑถุงมือยาง ไดทําการระดมความคิดรวมกับทีมงานเพื่อ
วิเคราะหหาสาเหตุของตําหนิ รูรั่ว เริ่มจากการการคนหาสาเหตุหลักและ
วิ เ คราะห ขั้ น ตอนการผลิ ต ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเกิ ด ตํ า หนิ ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้
เนื่องจากกระบวนการผลิตถุงมือยางเปนสายการผลิตแบบตอเนื่อง มีขั้นตอน
ย อ ยหลายขั้ น ตอน แต ล ะขั้ น ตอนมี ค วามเชื่ อ มโยงกั น ทํ า ให มี ป จ จั ย ที่
เกี่ยวของคอนขางมาก หลังจากระบุ KPIVs ของแตละขั้นตอน ไดทําการ
กลั่นกรองปจจัยโดยใชการวิเคราะห Cause & Effect Matrix และเทคนิค
FMEA พบวามีปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดตําหนิรูรั่วเพียง 23 ปจจัย
จากนั้นไดแยกปจจัยออกเปน 2 กลุม และเลือกปจจัยในแตละกลุมเพื่อทํา
การปรับปรุง โดยคัดเลือกเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพของเบามือ
มาทําการปรับปรุงและทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติเปนลําดับแรก
ผลจากการปรับปรุงและควบคุมกระบวนการผลิต พบวาจํานวนถุง
มือยางที่สุมมาทดสอบแลวตรวจพบตําหนิรูรั่ว มีสัดสวนลดลงจากเดิม 4.9%
เหลือเพียง 3.4% ของถุงมือยางที่สุมมาทดสอบทั้งหมด และจํานวน
ผลิตภัณฑที่ผานเกณฑการยอมรับตามขอกําหนด เพิ่มขึ้นจากเดิม 19.4%
เปน 34.1% ของจํานวนถุงมือยางที่ผลิตทั้งหมด ผลจากการดําเนินงาน
ชี้ใหเ ห็นความสํา เร็จของการประยุ ก ตใชแนวทางของเทคนิค ซิก ซ ซิก มา
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิ ตถุ งมื อยางของโรงงานกรณีศึกษา ทํ าให
สามารถลดตําหนิรูรั่วของถุงมือยาง สงผลใหจํานวนผลิตภัณฑที่ผานเกณฑ
การยอมรับตามขอกําหนดเพิ่มสูงขึ้น จากความสําเร็จดังกลาวทําใหชวยเพิ่ม
โอกาสการแขงขันทางธุรกิจของโรงงานกรณีศึกษา และสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาไดเพิ่มขึ้น อีกทั้งสามารถประยุกตใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงสายการผลิตอื่นๆ แตอยางไรก็ตามโรงงานกรณีศึกษาควรจะ
หาเทคนิคและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงแกไขปจจัยที่
เหลืออีกสวนหนึ่ง เพื่อจะทําใหสามารถผลิตถุงมือยางที่มีคุณภาพผานเกณฑ
การยอมรับตามขอกําหนดและตามบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ไดกําหนดไว
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การสรางความไดเปรียบในการแขงขันโดยประยุกตใชกลยุทธซิกซ ซิกมา
ผานกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ กรณีศึกษาของโรงงานประกอบชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟ
CREATING A COMPETITIVE ADVANTAGE BY APPLYING SIX SIGMA STRATEGY
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งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟที่มี
การขยายตัวอยางตอเนื่อง มีการแขงขันที่รุนแรงดานความจุ ความเร็วและ
ตนทุนตอหนวย สงผลใหผูผลิตชิ้นสวนตองปรับกลยุทธ เพื่อสรางความได
เปรียบในการแขงขัน โดยการรักษาระดับคุณภาพและการลดตนทุนจากการ
ทิ้ ง งานเสี ย งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค คื อ การเพิ่ ม อั ต ราผลิ ต ผลดี ข องทั้ ง
กระบวนการ (Overall Yield) โดยประยุกตใชกลยุทธซิกซ ซิกมา ผาน
กระบวนการบริหารกลยุทธ เริ่มจากศึกษาปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห ค วามสามารถในการแข ง ขั น ของธุ ร กิ จ โดยเริ่ ม จาก
ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายใน วิเคราะหกลยุทธ
ทางเลื อ ก กํ า หนดกลยุ ทธ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก าร การนํ า กลยุ ท ธ ซิ ก ซ ซิ ก มาไป
ปฏิบัติและการเฝาติดตามควบคุมกลยุทธ ซึ่งซิกซ ซิกมาประกอบดวย 5
ขั้นตอนหลัก คือ Define, Measure, Analysis, Improve, Control โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 1) กําหนดปญหา โดยเลือกผลิตภัณฑที่มียอดการผลิตและ
การทิ้งของเสียสูงสุด 5 อันดับแรก แลวคํานวณมูลคาสูญเสียตอเดือนเทียบ
กับเปาหมายและกําหนดแผนการปฏิบัติ 2) การประเมินระบบการวัด โดย
ประเมินระบบการวัดของผลิตภัณฑที่เลือก 5 อันดับแรก 3) วิเคราะหสาเหตุ
ตามหลัก 3G (Gemba, Gembutsu, Genjitsu) และการเลือกตัวแปรหลักที่
เขากระบวนการ (Key Process Input Variable) และสรางสมมุติฐาน
(Hypothesis)
เพื่อพิสูจนตัวแปรหลัก 4) การแกไขปญหา โดยใชการ
ออกแบบการทดลอง (Design of Experiments) เพื่อปรับคาที่เหมาะสมของ
แตละตัวแปร 5)
การควบคุม โดยควบคุมคาของตัวแปรใหเปนไปตาม
เปาหมายและสรางเปนมาตรฐานใหม โดยการประยุกตใชกับทีมปรับปรุง
คุณภาพ
ผลการศึกษาดังกลาวพบวาการประยุกตใชกลยุทธซิกซ ซิกมา ใน
โรงงานกรณี ศึ ก ษาสามารถเพิ่ ม อั ต ราผลิ ต ผลดี ข องทั้ ง กระบวนการจาก
98.48% เปน 98.77% หรือคิดเปนมูลคาที่ลดตนทุนการทิ้งของเสียไดเทากับ
1,612,358 บาทตอเดือน ซึ่งเทากับ 19,348,296 บาทตอปและอีกหนึ่งปจจัย
ที่ทําใหประสบความสําเร็จ คือบุคลากรสามารถวิเคราะหและตัดสินใจ
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โดยหลั ก สถิ ติ ตามขั้ น ตอนของกลยุ ท ธ ซิ ก ซ ซิ ก มา ทํ า ให บ ริ ษั ท สามารถ
ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑและกระบวนการทําใหสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันใหกับองคกรไดอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: ฮารดดิสกไดรฟ กลยุทธซิกซ ซิกมา ความไดเปรียบในการแขงขัน
อัตราผลิตผลดีของทั้งกระบวนการ
Abstract
Hard Disk Drive (HDD) industry has been rapidly growing with
intense competition of the products such as its storage capacity,
speed, and unit cost. The research was conducted to investigate the
quality management issue of a company in the HDD industry with an
objective to increase the percentage of Overall Yield by applying Six
Sigma Strategy through Strategic Management. The study was started
with an examination of current problems that effected to business, then
evaluated competitive advantage, external environment and internal
environment, analyzed alternative strategies, and implemented Six
Sigma. Six Sigma composed of 5 steps or DMAIC as follows;
1) Define the problem, by selecting 5 highest regarding to the
production volume and defective items and calculated the value of loss
per month, compared with the targets and action plan. 2) Measure, by
evaluating the measurement system of those 5 selected products. 3)
Analysis, analyzed the cause regarding to 3G (Gemba, Gembutsu,
Genjitsu), and selected Key Process Input Variable (KPIV), and
created a hypothesis to identifies main variable. 4) Improve, applied
Design of Experiments (DOE) to select the appropriate value of each
variable 5) Control, Controlled the variables according to the goals
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and create a new standard. All 5 main steps are the provided to quality
improvement team.
The result found that the percentage of Overall Yield was
increased from 98.48% to 98.77% or 1,612,358 baht per month
(19,348,296 baht per year). Another success factor was personnel can
analyze and make decisions under Six Sigma concept which has
enabled the company to improve the quality of products and processes
that can create competitive advantage in the future.

สถานการณปจจุบันบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ในดานการผลิต การสงมอบและตองการเปนผูนําในเรื่องคุณภาพ
จึงมุงมั่น ยกระดับคุณภาพ (Superior Quality Level) เพื่อรักษาระดับความ
พึงพอใจของลูกคาและควบคุมตนทุนการผลิตอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลตอการ
รั ก ษาความสามารถในการแข ง ขั น โดยได ตั้ง เป า หมายในการดํ า เนิ น งาน
เพื่อใหไดอัตราผลิตผลดีของทั้งกระบวนการ (Overall Yield) เทากับ 99.00%
ดังรูปที่ 2 ซึ่งขอมูลจากอัตราผลิตผลดีของทั้งกระบวนการ ทุกๆเดือน ตั้งแต
เมษายน ถึ ง กั น ยายน 2010 มี ค า เท า กั บ 98.34% 98.28% 98.42%
98.69% 98.62% และ 98.52% ตามลําดับ พบวาทุกเดือนต่ํากวาเปาหมาย
Keywords: Hard Disk Drive (HDD), Six Sigma Strategy, Overall Yield, และใน 3 เดื อ นสุ ด ท า ย มิ ถุ น ายน สิ ง หาคมและกั น ยายนมี แ นวโน ม ลดลง
ในขณะที่ยอดการผลิตสูงขึ้นทุกๆเดือน ทําใหมียอดการทิ้งของเสีย (Scrap)
Competitive Advantage
ทุกๆเดือนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
1. คํานํา
จากแนวโน ม การส ง ออกในแต ล ะป ที่ สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งของ
Overall Yield & Production
Overall Yield (%)
อุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟโลก ไดสงผลกระทบกับผูประกอบการที่ผลิต
ฮารดดิสกไดรฟทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยโดยยอดการสงออกของป 2010 มี
ยอดรวม 600 ลานชิ้น และประมาณการสําหรับป 2015 เทากับ 800 ลานชิ้น
ดังรูปที่ 1
Target

Overall Yield
Production

รูปที่ 2 อัตราผลิตผลดีของทั้งกระบวนการและยอดการผลิต
จากเดือนเมษายน 2553 ถึง กันยายน 2553
ที่มา: ประยุกตจากบริษัทกรณีศึกษา
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาการทิ้งของเสียตอเดือน
รูปที่ 1 แนวโนมการนําฮารดดิสกไดรฟไปประยุกตใชกับอุปกรณตางๆ
และการขยายตัวของอุตสาหกรรมทั่วโลก
ที่มา: ประยุกตจาก www.google.brand.edgar-online.com

Month
NG (pcs)
X 1,000
Scrap
(BTH) x
1,000,000

ทําใหผูประกอบการที่ผลิตชิ้นสวนที่อยูในหวงโซอุปทานของฮารดดิสก
ไดรฟทั้ง 3 ลําดับขั้น ไดแก ลําดับที่ 1 กลุม Direct Material ลําดับที่ 2
ผูผลิต Suspension, Motor Parts, Sub-Assembly และลําดับที่ 3 ผูผลิต
Indirect Materials ตองเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาทั้งความจุ ความเร็วในการเขาถึงขอมูลและตนทุนตอหนวย ทําใหมีการ
แขงขันที่รุนแรง สงผลใหผูผลิตชิ้นสวนตองปรับตัวโดยปรับเปลี่ยนกลยุทธใน
การบริหารตนทุนและกลยุทธในการบริหารคุณภาพ เพื่อสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน
สําหรับบริษัทกรณีศึกษาซึ่งอยูในหวงโซอุปทาน ลําดับที่ 2 มีกําลังการ
ผลิตอยูที่ 27 ลานชิ้นตอเดือนและเพิ่มกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อขาย
สินคาใหกับ 5 ลูกคาหลักไดแก ลูกคา A B C D และ E ตามลําดับ

Apr

May

Jun

Jul

Aug Sep Summary

413

414

395

343

365

396

2,328

10.3

10.3

9.8

8.5

9.1

9.9

58.2

ที่มา: ประยุกตจากบริษัทกรณีศึกษา
ซึ่งสัมพันธกับยอดการทิ้งของเสียและมูลคาของเสียตอเดือน โดย
พิจารณาจากตารางที่ 1 พบวา เมษายน 2010 จํานวนที่ทิ้งของเสียเปน
เ ท า กั บ 413,168 ชิ้ น / เ ดื อ น คิ ด เ ป น มู ล ค า 10,329,000 บ า ท/ เ ดื อ น
พฤษภาคม ทิ้งเปนจํานวนเทากับ 414,622
ชิ้น/เดือน คิดเปนมูลคา
10,366,000 บาท/เดือน โดย 3 เดือนสุดทาย ตั้งแตกรกฎาคม สิงหาคมและ
กันยายนมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อรวมยอดของเสียทั้งหมด 6 เดือน
ยอดการทิ้งของเสียทั้งสิ้น 2,328,089 ชิ้น คิดเปนมูลคา 58,202,225 บาท

37

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

ยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 1.2) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business
Strategy) 1.3) กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)
2) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) หมายถึง
การนํากลยุทธที่กําหนดขึ้นมาทั้งกลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจและ
กลยุทธระดับหนาที่ ไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมขององคกรและประสานงานระหวางบุคลากรอยางเปนระบบ
3) การประเมินและควบคุมกลยุทธ (Strategy Evaluation& Control)
หมายถึง การติดตามและตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินปญหาเพื่อหาแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
บทสรุ ป ของการสร า งกระบวนการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ (Strategic
Management) เริ่มจากการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน
จากนั้นผูบริหารหรือทีมวางแผนกลยุทธ จะนําขอมูลที่ไดไปกําหนดทิศทาง
ขององคกรไดแกการสรางวิสัยทัศน พันธะกิจ ความสามารถหลัก กําหนด
เปาหมาย และสรางกลยุทธระดับตางๆขึ้นมา เพื่อเปนแนวทางสําหรับอนาคต
จากนั้นก็นํ ากลยุทธไปปฏิบัติ และประเมินผลตามลําดับ สิ่งที่ผูบ ริหารควร
พิจารณาขณะสรางกลยุทธ คือ การพิจารณาถึงขั้นตอนการนําไปปฏิบัติไป
พรอมกันดวย เชน โครงสรางขององคกร แรงตานของพนักงานที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดปญหาที่จะเกิดขั้นในอนาคต
นอกจากนี้แลวความสําเร็จจากการบริหารเชิงกลยุทธ ผูบริหารตองมี
แนวคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) ที่เหมาะสม เขาใจหลักการเชิงกล
ยุทธ การประเมินสถานการณและสื่อสารกับทุกๆคนในองคกรไดอยางถูกตอง
ชัดเจน เพื่อสรางพลังความมุงมั่นใหกับบุคลากร เปนแนวทางปฏิบัติที่ทาทาย
ตอการแขงขันของธุรกิจและเพื่อความสําเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหกับ
องคกร

จากขอมูลทั้งหมดเปนปญหาเรื้อรัง การแกไขจึงเปนเรื่องยาก สงผล
ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นและมีโอกาสที่ผานไปถึงลูกคา ดังนั้นเพื่อแกปญหา
ของระบบการจัดการคุณภาพปจจุบันและเพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันใหกับองคกรในอนาคต ผูวิจัยจึงนํากลยุทธซิกซ ซิกมา (Six Sigma
Strategy) เพื่อวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) หาสาเหตุ (Cause) และ
กําหนดแนวทางการแกไข (Corrective Action) โดยผานกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและวัฒนธรรมขององคกร
2. หลักการและทฤษฎี
2.1 แนวคิดการไดเปรียบในการแขงขัน
การไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) หมายความ
วา ทุกสิ่งทุกอยางที่องคกรหรือธุรกิจกระทําการใดๆไดดีเปนพิเศษเมื่อเทียบ
กับคูแขง[1] เชน เมื่อองคกรสามารถเพิ่มกําลังการผลิต เพื่อตอบสนองความ
ตองการลูกคาไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีระบบการผลิตแบบแนวดิ่ง (Vertical
Integration) เพราะผูผลิตชิ้นสวนเปนกลุมบริษัทเดียวกัน ซึ่งคูแขงเลียนแบบ
ไดยากเพราะตองอาศัยผูผลิตชิ้นสวนในตลาด จึงไมสามารถเพิ่มกําลังการ
ผลิตไดทันตามความตองการของลูกคา โดยทั่วไปแลวองคกรสามารถสราง
ความไดเปรียบไดชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น เพราะคูแขงสามารถเรียนรูและ
พัฒนาจนตามทัน ดังนั้นองคกรจึงตองพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาความ
ไดเปรียบในการแขงขันใหยั่งยืน (Sustained Competitive Advantage)
องคกรตองพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาความสามารถหลัก (Core
Competency) โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานเพื่อสนับสนุนและรองรับ
กิจกรรมตางๆ เชน การกําหนดกลยุทธการผลิตใหสอดคลองกับนโยบายหรือ
ปรั บ กลยุ ท ธ ก ารผลิ ต ให ส อดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ อื่ น ๆ ไม ว า จะเป น กลยุ ท ธ
การตลาด กลยุทธการเงินและกลยุทธการบริหารงานบุคคล เปนตน [2]

2.3 แนวคิดของกลยุทธซิกซ ซิกมา
ความหมายของซิกซ ซิกมา กําหนดไว 3 ระดับ ดังนี้ [4]
1) ความหมายเชิงสถิติ ของระดับคุณภาพซิกซ ซิกมา คือโอกาสทีจ่ ะ
เกิดขอบกพรองตองมีนอยกวา 3.4 Defect per Million Opportunity (DPMO)
2) ความหมายเชิงการบริหารโครงการ คือ วิธีการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นตอนที่ 1) กําหนดปญหา (Define Phase 2) การวัด (Measure
Phase) 3) วิเคราะหสาเหตุ (Analysis Phase) 4) การแกไขปญหา (Improve
Phase) 5) การควบคุม (Control Phase) [5] [6] โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน
การดําเนินงานตามวิธีการซิกซ ซิกมา ดังนี้ [11]
1. การกําหนดปญหาที่เกิดขึ้น ขั้นตอนนี้จะศึกษาความตองการของ
ลูกคาและนําความตองการของลูกคาที่เปนปญหา เพื่อจัดระดับความสําคัญ
และเลือกมาดําเนินการแกไขปรับปรุง
2. การวั ด เพื่ อ กํ า หนดหาสาเหตุ ข องป ญ หา ขั้ น ตอนนี้ จ ะกํ า หนด
แนวทางในการวัดความสามารถของกระบวนการ โดยศึกษากระบวนการ
อยางละเอียด กําหนดปจจัยหรือตัวแปรที่ไดรับจากกระบวนการหรือตัวแปร
ตอบสนองกระบวนการ
3. การวิเคราะหสาเหตุของปญหา ขั้นตอนนี้เลือกปจจัยหรือตัวแปรที่
ที่เขากระบวนการและมีความสําคัญมาวิเคราะหผานวิธีการทางสถิติโดยการ

2.2 แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ
การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) หมายถึง กระบวน
การที่ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขอมูลสําคัญของธุรกิจ
เพื่อการติดสินใจ การวางแนวทางการดําเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธขององคกร เพื่อใหองคกรสามารถสรางความไดเปรียบในการ
แข ง ขั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให ส อดคล อ งกั บ สภาพแวดล อ มและ
สถานการณที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางและรักษาความสามารถใน
การแขงขัน เพื่อสรางคุณคาแกผูถือหุน ลูกคา พนักงาน ผูขายวัตถุดิบ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวซึ่งบริษัทสวนใหญจะมีแผนกลยุทธเพื่อสรางความได
เปรียบในการแขงขันอยูแลว [3]
ขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบ ดวย 3 ขั้นตอน คือ
1) การสรางกลยุทธ (Strategy Formulation) หรือ การวางแผนกล
ยุทธ (Strategy Planning) หมายถึง การนําขอมูลจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกและภายในมาวิเคราะห และสรางวิสัยทัศน พันธะกิจ
วัตถุประสงคหลักขององคกร เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ การผลิต
หรือการบริการในอนาคต โดยจะกําหนดกลยุทธเปน 3 ระดับ ไดแก 1.1) กล
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ในขั้ น ตอนนี้ ถ า ผู บ ริ หารสามารถปรั บ เปลี่ย นกลยุ ท ธเ พื่ อให สอดคล องกั บ
วัฒนธรรมองคกร สรางเปนวัฒนธรรมใหม สรางความไดเปรียบในการแขงขัน
และพั ฒนาองคกรให ดําเนิ น ธุรกิจได อ ยางมั่ นคงและยั่ งยืน จากการศึกษา
วัฒนธรรมองคกรสามารถแบงไดเปน 4 แบบ [3] [8]
1) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) ลักษณะมีความยืดหยุน
สูง ผูบริหารยึดมั่นในอุดมการณ มุงเนนการมีสวนรวมของพนักงานทุกคน
และใหความสําคัญกับพนักงาน เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
จากภายนอก เมื่อนํากลยุทธใหมๆมาประยุกตใช จะไดรับความรวมมือและ
ดําเนินโครงการเปนอยางดี ลักษณะวัฒนธรรมแบบนี้เปนลักษณะองคกรแบบ
ญี่ปุน
2) วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) ลักษณะมีความยืด
หยุนสูง เนนการตอบสนองจากภายนอก ผูบริหารทําหนาที่เปนผูนํากลยุทธ
ใหม ม าสร า งคุ ณ ค า ให กั บ องค ก รและมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การเปลี่ ย นแปลง
ภายในองคกร ทําใหพฤติกรรมของพนักงานในองคกรจะตอบสนองไดทัน
ตลอดเวลาและพนั ก งานได รั บ อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ (Employee
Empowerment) และลงมือปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว
3) วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) ลักษณะมีความ
ยื ด หยุ น และคล อ งตั ว น อ ย องค ก รยึ ด ความมี ร ะเบี ย บในการทํ า งาน การ
ดําเนินการตางๆ ชากวาที่ควรจะเปน พนักงานรอคําสั่งและการอนุมัติที่หลาย
ขั้นตอนและไมมีอํานาจในการติดสินใจ ไมเหมาะกับการบริหารงานในปจจุบัน
4) วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (Achievement Culture) ลักษณะ
มุงเนนเสถียรภาพและการยอมรับจากการตอบสนองจากภายนอก ทั้งลูกคา
และสวนแบงตลาด โดยผูบริหารจะกําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจขององคกร
และผู นํ า มุ ง เน น ผลสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย และเมื่ อ บรรลุ เ ป า หมาย จะให
ผลตอบแทนกับพนักงานที่มีผลงานดีเดนและพนักงานที่มีผลงานต่ํากวาจะถูก
ใหออก หรือ ลดบทบาท ลักษณะวัฒนธรรมแบบนี้ เปนลักษณะองคกรแบบ
ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
การนํากลยุทธที่สรางจากองคกรของเมริกาหรือยุโรป เชน กลยุทธ
ซิกซ ซิกมา ซึ่งตนกําเนิดจากบริษัทโมโตโรลา และจีอี จะมีวัฒนธรรมที่เนน
ความเปนผูนําสูงมีอํานาจการตัดสินใจที่เด็ดขาด ซึ่งเมื่อนําไปใชกับลักษณะ
องคกรที่เปนวัฒนธรรมแบบญี่ปุน ตองมีการปรับเปลี่ยนและประยุกตใช เพื่อ
ลดแรงตานจากวัฒนธรรมภายในองคกร โดยการสื่อสารที่ถูกตองทั้งในสวน
ของผูบริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ จู
แอน และ อีเลียน เปรียบเทียบระบบการพัฒนาขององคกรของชาติตะวันตก
และญี่ ปุ น พบว า ด ว ยปรั ช ญาการบริ ห ารที่ ต า งกั น และความแตกต า งทาง
วัฒนธรรมของแตละภูมิภาคสงผลใหลักษณะการบริหารงานของผูนําแตกตาง
กัน จึงทําใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติตองปรับใชใหเหมาะสมกับกับวัฒนธรรม
ภายในองคกรดวย [8]

ทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis) เพื่อดูปจจัยหลักตางๆ เหลานี้ มีนัยสําคัญ
กับปญหาซึ่งจะนําไปดําเนินการในขั้นตอนปรับปรุงกระบวนการ
4. การปรับปรุงแกไขกระบวนการ ขั้นตอนนี้เปนการออกแบบและทํา
การทดลอง (DOE) เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ ที่ แ ท จ ริ ง ระหว า งป จ จั ย ที่ นํ า เข า
กระบวนการกับปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสําคัญตอปจจัยที่นําเขากระบวนการ
นั้ น ๆ และหาค า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ของแต ล ะป จ จั ย หรื อ ตั ว แปรที่ ทํ า ให
ความสามารถของกระบวนการที่ดีที่สุด
5. การควบคุมตัวแปร ขั้ นตอนนี้เ ปนการออกแบบวิธีการควบคุ ม
ปจจัยตางๆ และทําการปรับปรุงตอตอเนื่อง สิ่งที่ไดในขั้นตอนสุดทาย คือ
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพใหมและเพิ่มระดับซิกมา (Sigma Quality
Level)
3) ความหมายในเชิงการธุรกิจ คือ ระบบการจัดการที่เห็นผลสําเร็จ
ชัดเจนทั้งดานกลยุทธทางธุรกิจ ตัววัดผลของโครงการและการกําหนดความ
รับผิดชอบของแตละตําแหนงของโครงสรางองคกรของซิกซ ซิกมา ไดแก [7]
แชมเปยน (Champion) เปนผูบริหารระดับสูงขององคกรทําหนาที่
กําหนดคัด เลือก แนวทางขององคกรเพื่อทําโครงการ (Project) ผูรับผิดชอบ
ประเมินผลลัพธเชิงตนทุนและกําไร
แบล็คเบลต (Black Belt) เปนผูบริหารโครงการที่ไดรับมอบหมาย
จากแชมเปยน โดยบริหารตามขั้นตอน DMAIC ที่กลาวในขันตน โดยใชหลัก
ของนักวิเคราะห การประยุกตใชขอมูล การตีความหมาย การตัดสินใจและ
ความสามารถในการเปน ผู นํา เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ที ม งานทุ ก คน ทั้ ง กรี น เบลต
เจาของกระบวนการและทีมงาน
กรีนเบลต (Green Belt) เปนผูบริหารระดับกลางหรือผูชวยแบล็ค
เบลต ทําหนาที่วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติในแตละขั้นตอนของ DMAIC และ
ประยุกตใชที่หนางาน
เจาของกระบวนการ (Process Owner/Sponsor) เปนเจาของพื้นที่
ทําโครงการทําหนาที่ดูแลและนําวิธีการตางๆไปปฏิบัติรวมทั้งเปนผูอํานวย
ความสะดวกเพื่อความสําเร็จของโครงการ
ตัวแทนฝายการเงิน (Finance Representative) ทําหนาที่คํานวณ
ตนทุนหาจุดคุมทุนและผลกําไรหรือผลสําเร็จที่ไดจากโครงการ และแยกแยะ
ประเภทรายงานบัญชีตางๆ
สมาชิกกลุม (Team Members) เปนคนทํางานในกระบวนที่เกี่ยว
ของกับโครงการ
นอกจากนี้แลว Lou Johnson และ Cate Twohill [12] ไดศึกษาและ
สํารวจขอมูล จาก 200 บริษัท ตลอดระยะเวลา10 กวาป พบวา 3 สิ่งหลักที่
ทําใหการประยุกตใชกลยุทธซิกซ ซิกมา ประสบผลสําเร็จ คือ 1) การเลือก
โครงการ คิดเปน 29.9% 2) การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร คิดเปน
25.3% และ 3) การดําเนินโครงการตามวิธีการ DMAIC คิดเปน 24.7% โดย
ถานําหลักการทั้ง 3 มาพิจารณาประกอบการดําเนินการ สามารถชวยลด
ขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไดในขั้นตอนการนําไปปฏิบัติได
2.4 กลยุทธกับวัฒนธรรมองคกร
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategies Implementation) เปนอีกหนึ่ง
ขั้นตอนที่มีความสําคัญ เนื่องจากเกี่ยวของกับวัฒนธรรมดั้งเดิมขององคกร
ซึ่งบุคลากรในองคกรไมตองการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหหลายๆองคกรลมเหลว
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย

จํานวนการทิ้งของเสียเปนเทากับ 413,168 ชิ้น/เดือน คิดเปนมูลคา
Strategy Levels

Internal
Environment Analysis
1) Core Competency
2) Distinctive Competency

Corporate
Strength

Weakness

Business

Functional
SWOT

External
Environment Analysis
1) Market Share
2) Five Forces Model

Opportunity

TOWS

Threat

รูปที่ 3 การสรางกลยุทธ (Functional Strategies Formulation)
10,365,200 บาท/เดือน พฤษภาคม ทิ้งเปนจํานวน เทากับ 414,622 ชิ้น/
เดือน คิดเปนมูลคา 10,365,550 บาท/เดือน โดย 3 เดือนสุดทาย ตั้งแต
กรกฎาคม สิงหาคมและกันยายนมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อรวมยอด
ของเสียทั้งหมด 6 เดือน ยอดการทิ้งของเสียทั้งสิ้น 2,328,089 ชิ้น คิดเปน
มูลคา 58,202,225 บาท เมื่อพิจารณาจากขอมูลปญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นเปน
ปญหาเรื้อรัง การแกไขปญหาเปนเรื่องที่ยากแตถาไมรีบเรงดําเนินการแกไข
ปญหา จะทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้นและมีโอกาสที่สินคาที่มีตําหนิผานไป
ถึงลูกคา
บทสรุปจากการศึกษาปญหาที่สงผลกระทบตอธุรกิจ คือ มูลคาการ
ส ง ออกของฮาร ด ดิ ส ก ไ ดร ฟ โลกมี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งและบริ ษั ท
ต อ งการเป น ผู นํ า เรื่ อ งคุ ณ ภาพ จึ ง มุ ง มั่ น ที่ จ ะยกระดั บ คุ ณ ภาพ (Superior
Quality Level) แตยังไมบรรลุเปาหมายในการเพิ่มอัตราผลิตผลดีของทั้ง
กระบวนการ ไมสามารถแกไขปญหาเรื้อรัง เกิดการทิ้งของเสียมูลคาเฉลี่ยตอ
เดือนประมาณ 10 ลานบาทและมีแนวโนมที่สูงขึ้น
แนวทางในการแกไขปญหา คือการหาสาเหตุของวิธีการแกไขปญหา
ณ ป จ จุ บั น โดยการพิ จ ารณาควบคู กั บ กลยุ ท ธ ข ององค ก ร (Corporate
Strategy) และกลยุทธของธุรกิจ (Business Strategy)
ความสัมพันธระหวางปญหาและแนวทางการแกไขของงานวิจัยนี้ คือ
เพิ่มอัตราผลิตผลดีของทั้งกระบวนการ ซึ่งสงผลใหปริมาณการทิ้งของเสีย
ลดลง ทําใหยกระดับคุณภาพของสินคา (Superior Quality Level) โดยการ
ประยุกตใชกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับ
ธุรกิจ

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย เริ่มจากศึกษาปญหาและผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับธุรกิจ การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ โดยเริ่มจาก
ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ประเมินสภาพแวดลอมภายใน วิเคราะหกล
ยุทธทางเลือก กําหนดกลยุทธระดับปฏิบัติการ การนํากลยุทธซิกซ ซิกมาไป
ปฏิบัติและการเฝาติดตามควบคุมกลยุทธ ตามลําดับดังนี้
ศึกษาปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจขององคกร
สําหรับบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งอยูในหวงโซอุปทาน ลําดับที่ 2 มีกําลัง
การผลิตอยูที่ 27 ลานชิ้นตอเดือนหรือ 81 ลานชิ้นตอไตรมาส ซึ่งคิดเปนสวน
แบงตลาดเทากับ 56 % ของยอดขายและกําลังเพิ่มกําลังการผลิต เพื่อขาย
สินคาใหกับ 5 ลูกคาหลักไดแก ลูกคา A ลูกคา B ลูกคา C ลูกคา D และ
ลูกคา E ตามลําดับ สถานการณปจจุบันบริษัทสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในดานการผลิต การสงมอบและตองการเปนผูนําในเรื่อง
คุณภาพ จึงมุงมั่นยกระดับคุณภาพ (Superior Quality Level) เพื่อให
สามารถรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคาและควบคุมตนทุนการผลิตได
อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ส ง ผลถึ ง การรั ก ษาความสามารถในการแข ง ขั น โดย
ตั้งเปาหมายในการดําเนินงานเพื่อใหไดอัตราผลิตผลดีของทั้งกระบวนการ
(Overall Yield) เทากับ 99.00% ดังรูปที่ 2 ซึ่งขอมูลจากอัตราผลิตผลดีของ
ทั้งกระบวนการ ทุกๆเดือน ตั้งแตเมษายน ถึงกันยายน 2010 มีคาเทากับ
98.34% 98.28% 98.42% 98.69% 98.62% และ 98.52% ตามลําดับ พบวา
ทุกเดือนต่ํากวาเปาหมายและใน 3 เดือนสุดทาย มิถุนายน สิงหาคมและ
กันยายนมีแนวโนมลดลง ในขณะที่ยอดการผลิตสูงขึ้นทุกๆเดือน ทําใหมียอด
การทิ้งของเสีย (Scrap) ทุกๆเดือนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง พิจารณาจากตาราง
ที่ 1 ที่แสดงปริมาณและมูลคาการทิ้งของเสียตอเดือน พบวา เมษายน 2010
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การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
เปาหมายของกิจกรรมธุรกิจในป 2010 (Business Activity of 2010)
คื อ การเพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต และลดต น ทุ น อย า งต อ เนื่ อ ง โดยการพั ฒ นา
คุณภาพ (Yield Improvement) ดังนั้นการวิเคราะหความสามารถในการแขง
ขันของธุรกิจการผลิตไพวอท จึงดําเนินการสรางกลยุทธ ตามรูปที่ 3 โดยเริ่ม
การวิเคราะหจากปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน จากนั้นวิเคราะหจุดออน จุด
แข็ง โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับกลยุทธของ
บริ ษั ท กลยุ ท ธ ข องธุ ร กิ จ และนํ า ไปสร า งเป น กลยุ ท ธ ใ นระดั บ หน า ที่
(Functional Strategies Formulating) ตามลําดับดังนี้

รูปที่ 5 แนวโนมการสงออกของสวนตลาด (Enterprise Segment)
HDD และ SSD [10]

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมจากพลังทั้ง 5 (Five-Forces Model)
เพื่อวิเคราะหหาโอกาสและพรอมรับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับองคกร และมุงหา
แนวทางการสรางกลยุทธในการแกไขปญหา
พลังที่ 1) อํานาจตอรองของซัพพลายเออร
ระบบการผลิตของบริษัทเปนแบบแนวดิ่ง (Vertical Integration) ดังรูป
ที่ 4 โดยจัดการวัตถุดิบหลักจากการผลิตของบริษัทในเครือ ไดแก 1) แกน
หมุน (Shaft) 2) ปลอกหุม (Sleeve) และ 3) ตลับลูกปน (Bearing) จึงทําให
บริ ษั ท สามารถควบคุ ม ต น ทุ น ของวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในระยะยาวและสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา จึงทําใหบริษัทไดเปรียบในการแขงขันสูง
โรงงานประกอบอารม

สํ า หรั บ การเปรี ย บเที ย บความต อ งการในส ว นตลาด (Enterprise
Segment) จากรูปที่ 5 แสดงใหเห็นวาใน ป 2011 การสงออกของ Solid
State Drive (SSD) มีการสงออก 547.2 ลานชิ้น เพิ่มขึ้น 10.9 % (493.0
ลานชิ้น) จาก ป 2010 และเมื่อเทียบกับการสงออกของ Hard Disk Drive
(HDD) มีสวนตลาด (Enterprise Segment) ป 2011 มีการสงออก 532.7
ลานชิ้น เพิ่มขึ้น 9.5 % (486.1 ลานชิ้น) จาก ป 2010 ดังนั้นพอที่จะสรุปได
วาทั้ง HDD และ SSD มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป ดังนั้น
Solid State Drive (SSD) ไดเปรียบทั้งดานขนาดความบางและการพัฒนา
เทคโนโลยีความจุที่คุมคากับราคา จะทําใหสามารถทดแทน Hard Disk Drive
(HDD) ไดในอนาคต
พลังที่ 4) อํานาจตอรองของผูบริโภค (Bargaining Power of
Customer) โรงงานกรณีศึกษาผลิตและขายสินคาใหกับ 5 ลูกคาหลัก ไดแก
ลูกคา A 33% ลูกคา B 27% ลูกคา C 20% ลูกคา D 19% และลูกคา E 1%
ตาม ลําดับ โดยคํานวณจากเปอรเซ็นตของยอดขายเฉลี่ย 25 ลานชิ้น/เดือน
ดังรูที่ 6 และมีเปาหมายการตลาดเทากับ 65% ในป 2010 เพิ่มจาก 56% ใน
ป 2009

Vertical Integration

โรงงานประกอบไพวอท

โรงงานผลิตแกน

โรงงานประกอบตลับลูกปน

โรงงานผลิตปลอกหุม

โรงงานผลิตลูกปน

รูปที่ 4 การผลิตแบบแนวดิ่งของบริษัทกรณีศึกษา
ที่มา: บริษัทกรณีศึกษา
พลังที่ 2) ศักยภาพของคูแขงใหม
การเขามาของผูผลิตรายใหมเขามาไดอยางลําบาก เนื่องจากตองใช
ตนทุน ที่สูงในการลงทุน โดยถาผูผลิตรายใหม อยากที่จะแขงขันตองมีซัพ
พลายเออร หรือโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบหลัก ไดแก 1) แกนหมุน (Shaft) 2)
ปลอกหุม (Sleeve) และ 3) ตลับลูกปน (Bearing) ซึ่งในอุตสาหกรรมมีผูผลิต
วัตถุดิบที่กลาวในขางตนนอยมาก และความยากลําบากอีกอยางคือการสราง
ตราสินคา การสรางคุณภาพของสินคาเพื่อใหลูกคาเชื่อมั่น
พลังที่ 3) ศักยภาพการผลิตสินคาทดแทน
ปจจุบันเทคโนโลยี Solid State Drive (SSD) เปนสินคาทดแทนที่
สํา คัญ และเป น ที่นิ ย มเนื่ อ งจาก มี ข อ ได เ ปรี ย บ คื อ เมื่ อ นํา ไปประกอบกั บ
อุปกรณ ไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือ กลองถายรูป โนตบุก ทําใหผูบริโภค
พกพาสะดวก มีราคาถูกกวาใชพลังงานนอยกวา ทนทานตอการกระแทก
แตเมื่อเทียบความจุกับราคาขายมีตนทุนที่สูงกวาฮารดดิสกไดรฟ

รูปที่ 6 แสดงสวนแบงตลาดทั้งในและนอกประเทศ
ที่มา: บริษัทกรณีศึกษา
ลูกคาหลักที่กลาวในขางตน มีอํานาจในการตอรองสูงทั้งดานราคา
และการเพิ่มระดับคุณภาพ (Superior Quality) เนื่องจากการพัฒนา
เทคโนโลยี โ ดยเพิ่ ม ความจุ ข องฮาร ด ดิ ส ก ทํ า ให ร ะดั บ ของการควบคุ ม
คุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เชน เปาหมายในการลดโอกาสเกิดของเสียตอง
นอยกวา 500 dpmo ปจจุบันมี 2 ผูผลิตหลักที่สามารถเพิ่มความจุฮารดดิสก
ไดถึง 1000 GB (1 TB) ในขณะนี้คือลูกคา A และลูกคา B [10]
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ดังนั้น บริษัทหรือซัพพลายเออร ที่ขายสินคาใหกับทั้ง 2 ผูผลิตตอง
เรงดําเนินการ คือพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรักษาสวนแบงตลาด (Market Share)
และเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร
พลั ง ที่ 5) คู แ ข ง ในอุ ต สาหกรรม สถานการณ ชิ ง ส ว นแบ ง ตลาด
(Market Share) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิ้นสวน ปจจุบันมีคูแขงทั้งหมด 3 บริษัท ซึ่งทั้ง 3 บริษัท มีแผนการเพิ่ม
กําลังการผลิตอยางตอเนื่องและมีระดับคุณภาพที่สูงกวาบริษัทกรณีศึกษา ทํา
ใหปจจุบันบริษัทกรณีศึกษามีสวนแบงตลาดลดลง จากรูปที่ 7 แสดงสวนแบง
ตลาดของคูแขงในอุตสาหกรรม ในป 2010 มีสวนแบงตลาด 56% ลดลงจาก
ป 2009 (65%) คิดเปนมูลคาที่สูญเสียโอกาสมากกวา 100 ลานบาทตอป
ในขณะที่คูแขง บริษัท X บริษัท Y และบริษัท Z มีสวนแบงตลาด เทากับ
22%, 11% และ 11% ตามลําดับ หมายความวาบริษัท X มีสวนแบงตลาด
เพิ่มขึ้น (ป 2009 เทากับ 15%) ซึ่งขอมูลการประเมินกําลังการผลิตและ
คุณภาพของทุกไตรมาสจากลูกคา พบวาระดับคุณภาพของบริษัท X สูงขึ้น
อยางตอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาเพิ่มขึ้นในแตละ
ไตรมาส ดังนั้นสิ่งที่ตองรีบดําเนินการ คือ การรักษาระดับคุณภาพเพื่อรักษา
สวนแบงตลาด

การผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งจากความสามารถหลักนี้ทําใหธุรกิจ
การผลิตไพวอท สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดอยางตอเนื่อง ดังรูปที่ 8 จาก
แนวโนมของตลาด Hard Disk Drive ที่มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป
2010, 2011, 2012 ถึงป 2013 มียอดขาย 605 700 800 และ 880 ลานชิ้น
ตอป ตามลําดับ ซึ่งแนวโนมของการผลิตไพวอท แปรผันตามแนวโนมของ
ตลาดอย า งต อ เนื่ อ ง จากความสามารถหลั ก นี้ ทํ า ให อ งค ก รสร า งความ
ไดเปรียบในการแขงขัน

รูปที่ 8 แนวโนมการตลาดของ Hard Disk Drive และการผลิตไพวอท
ที่มา: บริษัทกรณีศึกษา
2) การวิเคราะหความสามารถที่โดดเดน (Distinctive Competency)
ในการประเมินความสามารถที่โดดเดน พิจารณาจากลักษณะเฉพาะ
ของทรั พ ยากรและใช ท รั พ ยากรอย า งมี คุ ณ ค า โดยบุ ค ลากรทั้ ง ผู บ ริ ห าร
หั ว หน า งาน หรื อ แม แ ต พ นั ก งานเองขาดทั ก ษะ ไม ส ามารถที่ จ ะนํ า ข อ
ไดเปรียบดานความสามารถที่โดดเดนไปสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ได โดยสามารถพิจารณาตามแนวทางในรูปที่ 9

รูปที่ 7 สวนแบงตลาด (Market Share) ของคูแขงในอุตสาหกรรม
ที่มา : บริษัทกรณีศึกษา

การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage)

ความสามารถที่โดดเดน

(Distinctive Competency)

สรุปวาโอกาสที่ดีของบริษัทกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมฮารดดิส ก
ไดรฟ คือ อํานาจตอรองของซัพพลายเออรและศักยภาพของคูแขงใหม
สวนอุปสรรคของบริษัทกรณีศึกษา คืออํานาจตอรองของผูบริโภค ศักยภาพ
การผลิตสินคาทดแทนและคูแขงในอุตสาหกรรม

คุณภาพอยูในระดับแนวหนา (Superior Quality)

ความเปนเลิศของธุรกิจ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ คู แ ข ง หรื อ มาตรฐานของ
อุตสาหกรรม

คุณภาพตามขอกําหนด
ธุรกิจ

เปนจุดออนที่
ตองเรงแกไข

เหมือนธุรกิจอื่นๆ

ดอยกวาธุรกิจอื่น

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เริ่มจากการวิเคราะหความสามารถหลักขององคกร ความสามารถที่
รูปที่ 9 แนวทางการวิเคราะหความสามารถที่โดดเดน [9]
โดดเดนของบุคลากรและวิเคราะหความสัมพันธระหวางหนวยงานหลักและ
หนวยงานสนับสนุนโดยการวิเคราะหหวงโซคุณคา เพื่อนําไปประเมินจุดออน
จากการวิเคราะหพบจุดออนเนื่องจากความสามารถไมตอบสนองตอ
และจุดแข็งขององคกร
การแกปญหาเรื้อรังขององคกร เมื่อพิจารณาจากขอมูลคุณภาพ Overall
Yield เปาหมาย คือ 99.00 % ตั้งแตเดือน เมษายน-กันยายน ป 2010 ยังไม
1) การวิเคราะหความสามารถหลัก (Core Competency)
บรรลุเปาหมาย คาสูงสุดที่ทําได คือ 98.69% มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
ความสามารถหลักขององคกร คือการเป น ผูผ ลิตแบริ่งที่มีความละ และเมื่อพิจารณาขอมูลการอบรมพัฒนาบุคลากรในหนวยงานประกันคุณภาพ
เอียดสูงซึ่งเปนกลยุทธหลักของระดับองคกร (Corporate Strategy) เพื่อสราง หนวยงานควบคุมคุณภาพ และหนวยงานวิศวกรรม (รวมทั้งหมด 25 คน มี
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ค า และการบริ ห ารการผลิ ต แบบแนวดิ่ ง (Vertical เพียง 5 คนเทานั้น ที่ไดรับการอบรมเรื่องของซิกซ ซิกมา แบล็คเบลท ซึ่งคิด
Integration) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งดานสนับสนุนกําลัง เปน 20 % เทานั้น จึงไมเพียงพอสําหรับการแกปญหาคุณภาพทั่วทั้งองคกร
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3) การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis)
แนวคิดการวิเคราะหมูลคาเชื่อมโยงโดยการวิเคราะหกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมรองของการผลิตไพวอท เพื่อใหเขาใจสภาพปญหาหรือความ
ได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น ณ ป จ จุ บั น โดยเที ย บกั บ สมรรถภาพ คุ ณ ภาพ
รวมถึงการบริการ ดังนี้
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) การนําวัตถุดิบเขา การผลิต การ
ขายสงออก การตลาดและการขาย การใหบริการ
ปญหาที่พบคือ ขณะเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้นทําใหเกิดขอบกพรอง
ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม ากขึ้ น เมื่ อ ลู ก ค า เจอสิ น ค า ที่ มี ตํ า หนิ หน ว ยงานที่ ดู แ ล
คุณภาพใหกับลูกคา ตองวิเคราะหสาเหตุของปญหาเพื่อหาแนวทางในการ
แกไขและปองกันทําใหมีตนทุนสูงขึ้นทั้งสวนการผลิตและการตรวจสอบ เพื่อ
การประกันคุณภาพ ทําใหสูญเสียโอกาสในการแขงขัน
กิจกรรมรอง (Support Activity) โครงสรางพื้นฐานของกิจกรรม การ
บริหารทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาวัตถุดิบ
จากป ญ หาคุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากโครงสร า งองค ก รไม มี ห น ว ยงาน
โดยตรงที่ทําหนาที่ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องและขาดการพิจารณาความ
เหมาะสมของการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ทําใหองคกรไม
สามารถทําไดตามเปาหมายของการเปนผูนําดานคุณภาพ ดานตนทุน
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน พบวาจุดออนทําใหองคกร
เสี ย โอกาสการสร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น คื อ 1) ความรู
ความสามารถของบุคลากร 2) ระบบการทํางานขาดการประสานงานกัน
ระหวางหนวยงาน
สวนจุดแข็งคือความสามารถหลัก ที่สรางผลิตภัณฑที่มีคุณคาและ
การบริหารการผลิตดวยระบบ Vertical Integration ทําใหบริษัทสามารถสราง
ผลกําไรไดอยางตอเนื่อง
วิเคราะหกลยุทธทางเลือก

Weaknesses (W) จุดออนของธุรกิจ ไดแก 1) ความรูความสามารถของ
บุค ลากรไม เ พี ย งพอต อ การแก ไ ขป ญ หาคุ ณ ภาพในป จ จุ บั น 2) ระบบการ
ทํางานการประสานงานระหวางหนวยงานมีความผิดพลาด 3) ขาดการระดม
สมองเพื่อการทํางานและการทํางานเปนทีม
Opportunity (O) โอกาสของธุรกิจ ไดแก 1) แนวโนมการสงออกในแตละปที่
สูงขึ้นอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟโลก 2) ปจจุบันไมมี
อํานาจตอรองของซัพพลายเออร เนื่องจากวัตถุดิบหลักผลิตจากบริษัทใน
เครือ 3) ปจจุบันยังมีไมคูแขงรายใหมที่มีศักยภาพเขารวมแขงขัน
Threat (T) อุปสรรคของธุรกิจ ไดแก 1) อํานาจตอรองของผูบริโภคเรื่องการ
ลดต น ทุ น และการเพิ่ ม ระดับ คุณ ภาพ 2) ศัก ยภาพการผลิ ตสิ น ค า ทดแทน
SSD ที่มุงพัฒนาความจุและตนทุนตอหนวย 3) คูแขงในอุตสาหกรรมมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดย บริษัท X ระดับคุณภาพ สูงขึ้นอยางตอเนื่องและมี
แนวโนมไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาเพิ่มขึ้น
การกําหนดแนวทางกลยุทธระดับหนาที่
จากขอมูลการวิเคราะหสวอต นํามากําหนดเปนกลยุทธไดดังนี้
กลยุทธ S-O (TOWS Analysis) เลือกดําเนินกลยุทธการผลิตแบบ
Vertical Integration เนื่องจากการขยายตัว อยางตอเนื่องของอุตสาหกรรม
โดยเพิ่มกําลังการผลิตที่มีตอบสนองตลาดอยางตอเนื่องทําใหไดเปรียบตนทุน
กลยุทธ W-O (TOWS Analysis) ดําเนินกลยุทธซิกซ ซิกมา เพื่อ
ปรับปรุงจุดออนดานความรูความสามารถของบุคลากรและการทํางานเปนทีม
และเพื่ อ ตอบสนองกลยุ ท ธ ก ารเป น ผู นํ า เรื่ อ งคุ ณ ภาพขององค ก รและ
ตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
กลยุทธ S-T (TOWS Analysis) และกลยุทธ W-T (TOWS
Analysis) เนื่องจากอํานาจตอรองของผูบริโภคเรื่องการลดตนทุนและการเพิ่ม
ระดับคุณภาพ (Superior Quality) ในระยะยาวและเพื่อปองกันการเสียโอกาส
ในการแขงขันจากคูแขง จึงเลือกดําเนินกลยุทธแบบซิกซ ซิกมา โดยสราง
หลักสูตรฝกอบรมโดยเฉพาะ เพื่อสามารถพัฒนาบุคลากรใหกับองคกร

การทบทวนและการสรางกลยุทธระดับหนาที่
กลยุทธหลักของธุรกิจ (Business Strategy) ปจจุบันคือการเปนผูนํา
ในการผลิตและขายสินคาในราคาที่เหมาะสม โดยการเพิ่มระดับคุณภาพทั้ง
การผลิตและการบริการ แตผลของการยกระดับคุณภาพของสินคา (Superior
Quality Level) ยังไมประสบผลสําเร็จ
เมื่ อ พิ จ ารณาผ า นการวิ เ คราะห จ ากข อ มู ล ป จ จั ย ภายนอก ป จ จั ย
ภายใน จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ ความสามารถในการ
แขงขันขององคกร สรุปผลไดดังนี้
การวิเคราะห สวอต (SWOT Analysis)
Strengths (S) จุดแข็งของธุรกิจ ไดแก 1) การเปนผูนําตลาดมีสวนแบง
การตลาดมากกวา 55 % ซึ่งมากกวาคูแขงทั้งหมด 2) การผลิตแบบ Vertical
Integration ผลิตเองทั้งหมดตั้งแตวัสดุหลักจนถึงผลิตภัณฑสําเร็จ ทําใหมี
ตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาในระยะยาว บริษัทจึงสามารถสรางผลกําไรไดอยาง
ตอเนื่อง 3) บริษัทเปนผูผลิตชิ้นสวนที่มีความเที่ยงตรงที่มีกําลังผลิตเขมแข็ง
ที่สุดของโลก

การนํากลยุทธซกิ ซ ซิกมาไปประยุกตใชกับทีมคุณภาพ
การนํ า กลยุ ท ธ ซิ ก ซ ซิ ก มา ไปใช กั บ การสร า งที ม งานคุ ณ ภาพ
(Quality Team: QT) เพื่อดําเนินการแกปญหาคุณภาพและยกระดับคุณภาพ
เปาหมายคืออัตราผลิตผลดีของทั้งกระบวนการ ตองมากกวา 99.00 % สวน
ขั้นตอนการดําเนินการแสดงในรูปที่ 10 โดยทุกสัปดาหแรกของเดือนจะมีการ
สรุปผลของเดือนที่ผานมาจากนั้น Quality Leader ซึ่งไดรับการอนุมัติใหเปน
ตัวแทนของแชมปเปยนหรือผูบริหารระดับสูงจะพิจารณาขอมูลคางานเสียที่
ทิ้งและยอดการผลิตสูงสุด 5 อันดับแรกในแตละเดือน เพื่อกําหนดเปาหมาย
ในการลดของเสีย โดยอางอิงจากผลิตภัณฑที่มีคาต่ํากวาเปาหมาย คือ นอย
กวา 99.00% โดยปฏิบัติตามขั้นตอน DMAIC 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1) กําหนดปญหา โดยทุกๆคนในทีมเลือกผลิตภัณฑที่มียอดการผลิต
และการทิ้งของเสียสูงสุด 5 อันดับแรก แลวคํานวณมูลคาสูญเสียตอเดือน
เทียบกับเปาหมายและกําหนดแผนการปฏิบัติ
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2) การประเมินระบบการวัด โดยประเมินระบบการวัดของผลิตภัณฑที่
เลือก 5 อันดับแรก ถาไมผาน ใหทําการปรับใหไดคา GRR ตามเปาหมาย
ถาผาน ทีมสามารถดําเนินการในขั้นตอนการวิเคราะหเพื่อสาเหตุของปญหา
ตอไป
3) วิเคราะหสาเหตุ โดยสมาชิกทุกคนในทีมวิเคราะหหาสาเหตุตาม
หลัก 3G (Gemba, Gembutsu, Genjitsu) และการเลือกตัวแปรหลักที่เขา
กระบวนการ (Key Process Input Variable) และสรางสมมุติฐาน
(Hypothesis) เพื่อพิสูจนตัวแปรหลัก
4) การแกไขปญหา โดยใชการออกแบบการทดลอง(Design
of
Experiments) เพื่อปรับคาที่เหมาะสมของแตละตัวแปร ทดลองซ้ําและทดลอง
ล็อตที่ใหญขี้น
5) การควบคุม โดยควบคุมคาของตัวแปรใหเปนไปตามเปาหมายและ
สรางเปนมาตรฐานใหม โดยการประยุกตใชกับทีมปรับปรุงคุณภาพ ถาคาที่ได
เปนไปตามเปาหมาย นําเสนอกับ Engineering Manager และ Quality
Assurance Manager เพื่อเปลี่ยนคาการควบคุมกําหนดเปนมาตรฐานใหม
กําหนดทีมงานคุณภาพที่แบงตามพื้นที่การทํางานทั้ง
3 ทีม ไป
ดําเนินการแกไขในแตละทีมประชุมเพื่อดําเนินการสาเหตุและแกไขปญหา
ตามหลัก DMAIC และติดตามผลสรุปผลในทุกๆเดือน สําหรับโครงสรางของ
ทีมงานคุณภาพ แสดงดังรูปที่ 11 ซึ่งมีทีมงานชวยกันดําเนินการแกไขปญหา
ทําใหเกิดการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร

เมื่อเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางวิธีปจจุบันและการประยุกตใช
กลยุทธซิกซ ซิกมาสามารถสรุปขอแตกตางไดดังนี้
1) กลยุทธซิกซ ซิกมาใชวิธีการแกปญหาที่เปนมาตรฐาน ไดแก DMAIC
2) กลยุ ท ธ ซิ ก ซ ซิ ก มามี โ ครงสร า งองค ก รที่ กํ า หนดหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของแตละตําแหนงชัดเจน
3) กลยุทธซิกซ ซิกมาใชวิธีวิเคราะหทางสถิติในการแกไขปญหาทําให
สรางองคความรูใหมใหกับบุคลากรขององคกรและมีการทํางานแบบทีมเวิรค
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
การนํากลยุทธไปปฏิบัติตองทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมาย
กับผูปฏิบัติทุกคน ตั้งแตผูบริหารจนถึงพนักงานปฏิบัติงาน โดยเฉพาะองคกร
ที่มีวัฒนธรรมแบบญี่ปุน เมื่อนํากลยุทธซิกซ ซิกมา ซึ่งเปนแนวคิดของชาติ
ตะวันตกไปประยุกตใช เพื่อปรับใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรของบริษัท
กรณีศึกษา จึงดําเนินการเพื่อลดแรงตานและเพื่อความเขาใจที่ถูกตองโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1) ทํ า ความเข า ใจความแตกต า งของวิ ธี ก ารป จ จุ บั น และกลยุ ท ธ
ซิกซ ซิกมา
2) นําเสนอกับผูบริหารระดับสูงหรือแชมปเปยนเพื่ออนุมัติ
3) นํ า เสนอกั บ ทุ ก คนที่ นํ า ไปใช พ ร อ มทั้ ง ขอข อ เสนอแนะและแนว
ทางการจัดการกับปญหา
4) ทดลองใชและปรับปรุงแกไขกอนนําไปปฏิบัติจริง
5) สรุปผลและนําไปปฏิบัติจริง
บทสรุปของการประยุกต คือการทําใหผูบริหารและทุกคนที่ปฏิบัติงาน
เขาใจและเชื่อวาแนวทางของกลยุทธซิกซ ซิกมาสามารถแกไขปญหาได
การควบคุมและติดตามผลของกลยุทธ
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเป า หมายของการดํ า เนิ น การ จึ ง ควบคุ ม และ
ติดตามผลโดยแสดงสมรรถภาพการทํางานของแตละทีมดังรูปที่ 12 จากรูป
จะเห็นวา Area 2 จะมีคาอัตราผลิตผลดีของทั้งกระบวนการสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สูงกวาคาเฉลี่ยของทั้ง 3 Area สวน Area 1 จะมีคาต่ําที่สุดและ
Area 3 มีแนวโนมใกลเคียงคาเฉลี่ยของอัตราผลิตผลดีของทั้งกระบวนการ
(Overall Yield) โดยภาพรวมของ Area ทั้งหมดมีแนวโนมสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

รูปที่ 10 ขั้นตอนปรับปรุงคุณภาพโดยใชกลยุทธซิกซ ซิกมา

รูปที่ 11 โครงสรางของทีมงานคุณภาพโดยประยุกตใชโครงสราง
องคกรของกลยุทธซิกซ ซิกมา

รูปที่ 12 ประสิทธิภาพการทํางานของแตละทีม
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นอกจากการควบคุมและติดตามดังรูปที่ 12 แลว ในทุกๆสัปดาหแรก
ของเดือน ทุกคนจะตองเขาประชุมการนําเสนอปญหาและผลประกอบการ
ของบริษัท ซึ่งเปนอีกจุดควบคุมที่แสดงผลการพัฒนาระบบคุณภาพ เมื่อนํา
กลยุทธซิกซ ซิกมาไปปฏิบัติ

กรณีศึกษา อาจารยจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนทุกๆทาน โดยเฉพาะ
อาจารยที่ปรึกษา ดร. ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน ที่ใหแนวทางและคําแนะนํา
ที่เปนประโยชน จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จเเละการสนับสนุนจาก The
Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ของรัฐบาล
ญี่ปุนที่ใหทุนฝกอบรมหลักสูตร The Training Program Industrial
4. สรุปผลการวิจัย
Management for Thailand-2 (THIM-2) ทําใหเกิดแรงผลักดันในการ
ผลการศึกษาดังกลาวพบวากลยุทธซิกซ ซิกมา เมื่อเริ่มดําเนินการ ดํา เนิ นการงานวิ จั ยฉบั บ นี้จนสํ า เร็จ ผู วิจั ยหวั งเป น อยา งยิ่ งวา ความรู จ าก
ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม มีอัตราผลิตผลดีของทั้งกระบวนการ งานวิจัยนี้จะสามารถนําไปพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตอไป
เทากับ 98.53%, 98.63% และ 98.77% ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มจากคาเฉลี่ย ของ
6 เดือน (98.48%) ดังรูปที่ 13 หรือคิดเปนมูลคาที่ลดตนทุนการทิ้งของเสียได เอกสารอางอิง
เทากับ 1,612,358 บาทตอเดือน ซึ่งเทากับ 19,348,296 บาทตอป
[1] เฟร็ด อาร เดวิด (สาโรจน โอพิทักษชีวิน แปลและเรียบเรียง), การ
บริหารเชิงกลยุทธ Concept and Cases (7th), พิมพครั้งที่ 1.,
Overall Yield (%)
กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา จํากัด, 2550.
[2] ตรีทศ เหลาศิริหงสทอง, กลยุทธการผลิต/ปฏิบัติการเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน, พิมพครั้งที่ 1.,
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552.
Yield Target
[3]
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, การจัดการเชิงกลยุทธ (ฉบับปรับปรุง), พิมพ
Overall Yield
Production
ครั้งที่ 1., กรุงเทพฯ: สํานักพิมพซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
[4] มหาวิทยาลัยโมโตโรลา. (2008). What is Six Sigma?. สืบคนเมื่อ 4
เ ม ษ า ย น 2553, จ า ก http://www.motorola.com/Business/US-N
/Motorola+University/Free+Six+Sigma+Lessons
รูปที่ 13 ยอดการผลิตและอัตราผลิตผลดีของทั้ง
[5] Breyfogle Forest W., Implementing Six Sigma Smarter Solutions
กระบวนการตั้งแตเดือนเมษายน ถึง ธันวาคม 2553
Using Statistic Methods, 1st Ed., New York: John Wiley & Sons,
2008.
นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรในการวิ เ คราะห แ ละตั ด สิ น ใจตาม
[6] Jay Heizer, Barry Render., Operations Management. 8th., New
ขั้นตอนของกลยุทธซิกซ ซิกมา จากเดิมที่มี กรีนเบ็ลท 5 คน หลักจากที่ได
Jersey: Pearson & Prentice Hall, pp. 199-200, 2008.
อบรมและนําปฏิบัติจริง ทําใหมีกรีนเบ็ลทเพิ่มเปน 40 คน จึงทําใหบริษัทมี
บุคลากรใชแนวคิดวิธีการและเครื่องมือของกลยุทธซิกซ ซิกมา พัฒนาและ [7] Edward Abramowitz, Six Sigma for Growth. 1st Ed., Singapore:
John Wiley &Sons (Asia) Pte Ltd., 2005.
ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑและกระบวนการ ซึ่งสรางความไดเปรียบในการ
[8] Juan A. Magana-Campos and Elaine Aspinwall, “Comparative
แขงขันในอนาคตใหกับองคกรไดอยางยั่งยืน
study of Western and Japanese improvement systems,” Total
5. ขอเสนอแนะ
Quality Management., vol.14, No. 4., 2003.
สถานการณของการแขงขันระดับโลกในปจจุบัน การสรางความได [9] สุพานี สฤษฎวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ: แนวคิดและทฤษฎี, พิมพ
เปรียบในการแขงขันสําหรับองคกรเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญมาก เนื่องจาก
ครั้งที่ 3., กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553.
การพัฒนาใหองคกรอยูรอดไดอยางยั่งยืนตองอาศัยผูบริหารและบุคลากรที่มี [10] Fang Zhang, Shipments and revenue in Q4 will post a second
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและปฏิบัติ เพื่อสรางกลยุทธใหมๆ
consecutive period of gains. Retrieved December 10, 2010, from
กลยุทธซิกซ ซิกมาในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนเพียงหนึ่งในหลายกล
http://www.isuppli.com/ Memory-and-Storage/ News/ Pages/
ยุทธเ ทานั้น ยังมีกลยุทธอื่นอี กมากมายที่ผูบ ริหารสามารถประยุกต ใชกับ
Hard-Drives-Have-a-Happy-Holiday.aspx
วัฒนธรรมขององคกรได เชน ลีน TPS กลยุทธของลีนและซิกซ ซิกมา
[11] S. H. Park, Six Sigma for Quality and Productivity Promotion,
ดังนั้นผูบริหารที่มีวิสัยทัศนสามารถนํากลยุทธที่หลากหลายไปประยุกตใชกับ
32th ed, Japan: The Asian Productivity Organization, 2003.
องคกรไดอยางเหมาะสม
[12] Lou Johnson, Cate Twohill. The Three Key of Six Sigma
Successful. Retrieved April 04, 2010, from http: //www.
6. กิตติกรรมประกาศ
minitab.com
ความสําเร็จของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูที่ใหความรู
และข อ มู ล สนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ ได แ ก ผู ร ว มงานทุ ก ๆท า น ของบริ ษั ท
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Applications of Lean Tools in Apparel Industry:
A Case Study in Manee Ubon Garment Co.,Ltd. Ubon Ratchathani Province
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงผลิตภาพของกระบวนการผลิต
กางเกงขาสั้ น ของบริ ษั ท มณี อุ บ ลการ เ มนท จํ า กั ด โดยการประยุ ก ต ใ ช
เครื่องมือของระบบการผลิตแบบลีน จากการเก็บขอมูลและจัดทําแผนผังสาย
ธารคุณคาทําใหพบวาโรงงานมีของเสีย 1.84% ตอวัน, จํานวนชิ้นงานที่ได
จากกระบวนการที่เปนคอขวดเทากับ 464 ชิ้นตอชั่วโมง และมีเวลาหยุด
เปลี่ ย นอะไหล เ ครื่ อ งจั ก ร 16 นาที ต อ ครั้ ง โดยเฉลี่ ย ผู วิ จั ย ได ป ระยุ ก ต ใ ช
หลั ก การของระบบจิ โ ดกะเพื่ อ สร า งระบบเตื อ นเมื่ อ เกิ ด ของเสี ย ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิตทําใหลดของเสียตอวันลงเหลือเพียง 0.27% หรือลดลงถึง
83.95% และปรับปรุงสายการผลิตที่กระบวนการคอขวดโดยทําการจัด
ปริมาณงานของพนักงานใหมและจัดกระบวนการในรูปแบบเซลล ทําใหผลิต
งานไดเพิ่มขึ้นเปน 470 ชิ้นตอชั่วโมงหรือคิดเปน 1.27% นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับปรุงขั้นตอนการเปลี่ยนอะไหลโดยยายงานที่ไมจําเปนตองทําขณะหยุด
เครื่องจักรออกไปทํากอนลวงหนาทําใหลดขั้นตอนการเปลี่ยนอะไหลจากเดิม
33 ขั้นตอนเหลือ เพียง 17 ขั้นตอนทําให เวลาที่ต องหยุ ดเครื่ องเมื่ อมี ก าร
เปลี่ยนอะไหลลดลงเหลือ 6 นาทีตอครั้งหรือลดลง 41.17%

process, we rearrange working steps of each operator and
implemented cellular manufacturing concept. Therefore, a capacity in
bottleneck was increased to 470 pieces per hour or 1.27% increasing.
Finally, we applied a concept of quick changeover to change internal
activities to external activities. So, working steps was reduced from 33
steps to 17 steps and changeover time was reduced from 16 to 6
minutes or 41.17% reduction.
Keywords: Lean manufacturing, Apparel industry, Jidoka,
Quick changeover
1. บทนํา
อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานจํานวนมาก
ตลอดโซอุปทานทําใหเกิดการกระจายรายไดไปยังประชากรทุกระดับของ
ประเทศมาอย า งยาวนาน แต ด ว ยสภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิ จ ที่ แ ปร
เปลี่ ย นไปอั น เนื่ อ งมาจากการเติ บ โตของยุ ค สารสนเทศและการเป ด เสรี
ทางการคาทั้งในระดับทวิภาคีและในระดับภูมิภาคตางก็ทําใหความไดเปรียบ
ในการแข ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ ม ห ม ภายในประเทศมี
แนวโน ม ลดลง โดยจากข อ มู ล ของศู น ย ข อ มู ล สิ่ ง ทอ สถาบั น พั ฒ นา
อุตสาหกรรมสิ่งทอพบวาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
ดัชนีแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมลดลงกวารอยละ 4
และอัตราการนําเขา
เครื่องจักรขยายตัวลดลงกวารอยละ 28 [1] สงผลใหภาพรวมการสงออกสิ่ง
ทอของประเทศมีแนวโนมลดลงอยางมาก ดังแสดงในรูปที่ 1

คําสําคัญ: ระบบการผลิตแบบลีน, อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป,
จิโดกะ, การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอยางรวดเร็ว
Abstract
This research aims to improve the productivity of shorts
production process in Manee Ubon Garment Co., Ltd. Some of lean
manufacturing’s tools were applied to identify and eliminate wastes in
process. A result from Value stream mapping revealed defect 1.84%
per day, production capacity at bottleneck process was 464 pieces per
hour and average changeover time was 16 minutes per time.
Researchers tried to implement JIDOKA system as an alarm
mechanism while defective items were created. These result in defect
reduction to 0.27% per day or 83.95% decreasing. For the bottleneck

รูปที่ 1 มูลคาการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยไปยังตลาดโลก [1]
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ในสภาวการณเชนนี้ การคงความไดเปรียบในดานตนทุนจะนําไปสูการ
รักษาความสามารถทางการแขงขันของอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปซึ่งมีการใชแรงงาน
เป น จํ า นวนมากด ว ยแล ว การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต โดยการ
ประยุกตใชเครื่องมือลีนจะชวยใหโรงงานสามารถลดตนทุนโดยรวมไดโดยไม
ตองลงทุนเพิ่มในแงของอุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนเครื่องจักรที่มีราคาแพง
โดยมีผูศึกษาและนําระบบการผลิตแบบลีนไปประยุกตใชอุตสาหกรรมตางๆ
มากมาย ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตซึ่งสามารถลด
คาใชจายโดยรวมจาก 337,902.82 บาท เหลือเพียง 268,864.10 บาทตอป
[2] หรือแมแตอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวที่สามารถลดตนทุนรวมไดถึง
113,289,840 บาทตอป [3] ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดนําเครื่องมือของระบบการ
ผลิตแบบลีนมาประยุกตใชโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สายการผลิตกางเกงในโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป

ไปยังกระบวนการถัดไป โดยอาจทําไดดวยการติดตั้งเครื่องมือที่สามารถ
พิ จ ารณาตั ด สิ น ได ว า สิ่ ง ใดดี ห รื อ ไม ดี หรื อ แม แ ต ก ารสร า งจิ ต สํ า นึ ก ด า น
คุณภาพใหแกพนักงานเพื่อพนักงานสามารถตัดสินใจหยุดสายการผลิตเมื่อ
พบสิ่งผิดปกติแลวจึงสงสัญญาณไปยังหัวหนางานหรือผูที่รับผิดชอบใหมา
ดูแลแกไขปญหาดังกลาวเพื่อใหสามารถกลับไปสูสภาวะปกติได [6]
2.4 การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอยางรวดเร็ว (Quick changeover or
SMED)
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอยางรวดเร็วเปนหลักการที่ใชลดเวลาใน
การหยุดเครื่องลงโดยทําใหขั้นตอนในการปรับตั้งเครื่องจักรงายขึ้น และ
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาที่กําหนด โดยหัวใจสําคัญคือพยายามลด
เวลาที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด คุ ณ ค า ลงให เ หลื อ น อ ยที่ สุ ด และปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรม
ภายในใหเปนกิจกรรมภายนอกใหไดมากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรอยางรวดเร็วจะประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ การระบุขั้นตอน
ปจจุบัน, การกําหนดงานภายในและภายนอก, การปรับเปลี่ยนงานภายในให
เปนภายนอก, การกําหนดกิจกรรมที่ทําขนานกันไปได, การลดเวลาที่ใชใน
การทํากิจกรรมภายใน, การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อตรวจติดตาม และ การเขียน
เอกสารขั้นตอนการทํางานแบบใหม [4]

2. หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing)
ระบบการผลิตแบบลีน เปนชื่อเรียกของระบบการผลิตรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งนิยามโดยศาสตราจารย ดร.เจมส พี วอแม็ค แหงสถาบันเทคโนโลยีแหง
แมสซาชูเซทส ซึ่งหมายถึงระบบการผลิตที่มุงเนนในเรื่องการไหลของงาน
โดยกํ า จั ด ความสู ญ เปล า ต า งๆ ในกระบวนการและเพิ่ ม คุ ณ ค า ให กั บ
ผลิตภัณฑหรือบริการอยางตอเนื่องเพื่อลดตนทุนในการผลิต เพิ่มผลิตภาพ
และนําไปสูความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา [4]
ในการจัดทําระบบการผลิตแบบลีนนั้นจําเปนตองมีการคนหาและชี้
บงความสูญเปลาซึ่งแบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก การผลิตมากเกินไป,
สินคาคงคลัง, การรอคอย, การเคลื่อนยายหรือลําเลียง, การเกิดของเสียหรือ
การซอมงาน, กระบวนการที่ไมจําเปน และ การเคลื่อนไหว [2]

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มีงานวิจัยจํานวนมากที่เกี่ยวของกับการนําระบบการผลิตแบบลีนไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมตางๆ ดังนี้
สุภาวดี และคณะ [2] ไดใชแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนในการ
ปรับปรุงสายการผลิตชิ้นสวนบานพับประตูรถยนตโดยเริ่มจากการใชแผนผัง
การไหลของสายธารคุณคาในการคนหาความสูญเปลา จากนั้นจึงประยุกตใช
ระบบดึงในกระบวนการผลิตและทําการปรั บปรุงขั้ นตอนการปรั บเปลี่ยน
เครื่องจักรใหม ผลคือสามารถลดเวลาการเปลี่ยนแมพิมพจาก 20 นาทีให
เหลือเพียง 10.5 นาทีได อีกทั้งยังสามารถลดคาใชจายในการเปลี่ยนแมพิมพ
และการจัดเก็บโดยรวมจาก 337,902.82 บาท เหลือเพียง 268,864.10 บาท
ตอป
สมจิตร และ พรหมพงษ [3] ไดทําการปรับปรุงกระบวนการผลิต
อาหารสัตวโดยเลือกแกไขปรับปรุงใน 2 กระบวนการไดแกกระบวนการ
อัดเม็ดซึ่งเปนจุดคอขวด และกระบวนการผสมซึ่งสามารถผลิตไดเร็วกวาที่
ลูกคาตองการเพียง 23 แบทชตอวัน เครื่องมือลีนที่ใชคือ การปรับเรียบการ
ผลิต, การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอยางรวดเร็ว และ การวางแผนการผลิตให
สอดคลองกับจังหวะการดึงของลูกคา โดยจากการแกปญหาสามารถเพิ่มคา
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรได และลดตนทุนรวมไดถึง 113,289,840
บาทตอป

2.2 แผนผังสายธารคุณคา (Value stream mapping)
แผนผังสายธารคุณคาเปนเครื่องมือที่เปนการมองภาพรวมการผลิต
ในระดับบนซึ่งทําใหมองเห็นคุณคาของกระบวนการทั้งหมดและการไหลของ
ขอมูลสารสนเทศตลอดจนการไหลของวัตถุดิบไดชัดเจนขึ้น โดยลักษณะเดน
ของแผนผังสายธารคุณคาคือจะเปนการเขียนยอนจากปลายทางมายังตน
ทางซึ่งจะตางการแผนผังการไหลของกระบวนการปกติ โดยทั่ ว ไปแผนผั ง
สายธารคุณคาจะแบงออกเปนสองประเภทใหญๆ คือ (1) แผนผังสายธาร
คุณคาของสถานะปจจุบัน (Current state VSM) และ (2) แผนผังสายธาร
คุณคาของสถานะที่ตองการใหเปนไปในอนาคต (Future state VSM) ซึ่ง
แผนผังของสถานะปจจุบันจะถูกวาดขึ้นกอนเพื่อเก็บขอมูลที่จําเปนในการ
วิเคราะหการไหลที่จําเปน จากนั้นแผนผังของสถานะที่ตองการในอนาคตจะ
ถูกวาดตามขึ้นมาเพื่อกําหนดเปาหมายในการปรับปรุง [5]

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การเลือกผลิตภัณฑเพื่อนํามาปรับปรุง
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยเลือกศึกษากางเกงรุนแร็พเชิงเด็ก ซึ่ง
ไดจากการวิเคราะห Product-Process Analysis โดยใชขอมูลยอดขาย
ยอนหลังในป พ.ศ. 2552 มาทําการวิเคราะห

2.3 ระบบจิโดกะ (JIDOKA system)
ระบบจิโดกะ หรือ ระบบหยุดสายการผลิตอัตโนมัติเมื่อพบของเสีย
(Autonomation) เปนความสามารถในการควบคุมคุณภาพเพื่อปองกันไมให
เกิดของเสียลุกลามใหญโตมากขึ้น โดยการปองกันไมใหเกิดการสงของเสีย
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3.2 การเขียนแผนผังสายธารคุณคาเพื่อหาความสูญเปลา
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษากระบวนการผลิ ตและเก็บขอมูลในระหวา ง
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พบวาสามารถเขียนแผนผังสายธารคุณคาได
ดังแสดงในรูปที่ 2
Value Stream Mapping
มณีอุบลการเมนท

Current State
1.
2.
3.

Production Control

คุณรัตนา กองหาญ (ผูจัดการโรงงาน)
คุณอุไร นาดี
(หัวหนาฝายผลิต)
คุณบุษากร นามสีสุข (หัวหนาฝายผลิต )

1.
2.
3.
4.

Lead Time = 23.64 day
Total Cycie Time = 135.94 sec
Total Distance = 134.7 m.

300,000 pcs / month
(S) 50,000 (M) 50,000
(L) 100,000 (XL) 100,00
12,500 pcs / day(DGR)
(S) 2,083 (M) 2,083
(L) 4,167 (XL) 4,167

Customer

คุณนรินทิพย ศรีธรรม
คุณนวลฉวี เงาวรรณ
คุณทองสุข สวัสดี
คุณสายสมร ภูศิริ

Daily

Ship

1 shift / Day (9 hrs.)
1hr.(Lunch)
Available Time = 480 mm / day

2 ครั้ง / สัปดาห

010

020

6

030

1

1

040

3

1

050

2
1

6,426

23,000

149

060

2

1
173

070

3

1
23

080

3

1

175

ตารางที่ 1 ตารางสรุปปญหาดานคุณภาพ, สาเหตุและการแกไข
ปญหา
สาเหตุหลัก
แนวทางแกไข
1. คิ้วขางตก
พนักงานจับผาไมดีและมี ไมสามารถแกไขไดเนื่อง
การเรงงาน
ทางโรงงานมีการการเรง
การผลิตทําใหพนักงาน
เรงงานการทํางาน
2. คิ้วขางเปนจีบ
พนักงานปรับตั้ง
บอกหัวหนาแตละหมวด
เครื่องจักรเองและมีการ ไปบอกพนักงานวาไมให
เรงงาน
ปรับจักรเอง สวนการเรง
งานนัน้ ไมสามารถแกไข
ไดเนื่องทางโรงงานมีการ
เรงการผลิตทําให
พนักงานเรงการทํางาน
3. ดายตก
เกิดจากการที่ปรับดาย
แจงใหแผนกชางมาทํา
แนนไป
การเซ็ตจักรใหเหมาะสม
กับการใชงาน
4. เปาหนาดายตก
เกิดจากการที่เครื่องจักร แจงใหแผนกชางมาทํา
แนนไป
การปรับตั้งจักรให
เหมาะสมกับการใชงาน
5. เปาหนาดายแตก พนักงานเย็บไมระวังและ แจงหัวหนาหมวดใหไป
มีการเรงงาน
บอกพนักงาน สวนการ
การเรงงานนัน้ ไม
สามารถแกไขไดเนื่อง
ทางโรงงานมีการเรงการ
ผลิตทําใหพนักงานเรง
การทํางาน
6. ขอบเอวปน
เกิดจากชิ้นงานหลนและ จัดทํากลองงานหลน
พนักงานที่เก็บชิ้นงาน
ตกพื้นไมไดดูขนาดวา
ขนาดไหน
7. เอวแตก
ความไวเกินของ
แจงใหแผนกชางมาทํา
เครื่องจักรและพนักงาน การเซ็ตจักรใหเหมาะสม
ทําการปรับเครื่องจักร
กับการใชงานและแจง
เอว
หัวหนาหมวดใหทําการ
แจงพนักงานวาอยาปรับ
เครื่องจักรเอง

24/8/53

Production Supervisor

JJ Club

จากรูปที่ 3 ทําใหไดทราบถึงปญหาที่แทจริงวาปญหา ที่สงผลใหเกิด
ของเสียรอยละ 80 ไดแก คิ้วขางเข็มคู (3/16), เย็บเขาถ้ําชิ้นหนา และเขา
ขอบเอว ซึ่งผูวิจัยไดทําการคนหาสาเหตุของแตละปญหาโดยการใชแผนผัง
สาเหตุและผล ซึ่งผลที่ไดเปนดังแสดงในตารางที่ 1

090

2

1
108

100

4

1
14

110

2

1

120

3

1

14

40

130

2

1

495

140

6

1
137

150

1

1

160

5

1

197

2

1

800

1

520

200

1,100

3,500
14.72 วัน

4.11 วัน
3.43 sec

0.09 วัน
4.04 sec

0.11 วัน
2.67 sec

0.11 วัน
2.37 sec

0.01 วัน
9.21 sec

0.06 วัน
13.31 sec

- วัน
8.66 sec

- วัน
12.47 sec

0.31 วัน
8.79 sec

0.02 วัน
7.77 sec

0.08 วัน
6.63 sec

0.12 วัน
5.55 sec

0.51 วัน
3.58 sec

0.33 วัน
5.00 sec

0.12 วัน
2.68 sec

2.94 วัน
39.78 sec

รูปที่ 2 แผนผังสายธารคุณคากอนการปรับปรุง
จากรูปที่ 2 คณะผูวิจัยไดกําหนดหัวขอประเด็นปญหารวมกับทาง
โรงงานฯ และพบวามีประเด็นที่สามารถทําการแกไขไดคือ การลดปริมาณ
ของเสีย, การลดเวลาในกระบวนการโพงขางซึ่งเปนจุดคอขวด และ, การลด
เวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต
4.1 การลดปริมาณงานเสีย
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลของเสียอยางละเอียดอีกครั้งเพื่อนําขอมูล
มาจัดทําแผนผังพาเรโต ไดผลดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนผังพาเรโตจําแนกประเภทของเสีย
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ผูวิจัยไดทําหารือกับสถานประกอบการเพื่อเลือกจัดทํามาตรการในการ
ตอบโตปญหาของเสีย โดยที่ประชุมตัดสินใจเลือกดําเนินการตามมาตรการ
ดังนี้ คือ (1) จัดทํากลองเก็บชิ้นงานที่หลนเพื่อปองกันไมใหงานหลนปะปน
กับงานอื่นๆ, (2) ออกกฎของโรงงานเพิ่มเติมเรื่องหามพนักงานปรับแตงจักร
ดวยตนเอง และ, (3) ประยุกตใชหลักการของระบบจิโดกะ โดยใหพนักงาน
หยุดสายการผลิตหากพบวามีของเสียและสงสัญญาณโดยแขวนธงสีแดงไวที่
หนาจักรเพื่อใหหัวหนางานมาทําการแกปญหาให
ผลการดําเนินมาตรการทั้งสามประการทําใหปริมาณของเสียมีแนวโนม
ลดลงอยางเห็นไดชัด ดังแสดงในรูปที่ 4

คณะผูวิจัยจึงไดทําการทดลองออกแบบกระบวนการใหม โดยสมมติ
ใหสภาพการผลิตอยูในชวงเรงดวนและจําเปนตองมีการใชพนักงาน 3 คน
ซึ่งในกรณีนี้ไดออกแบบใหพนักงานสองคนซึ่งมีรอบเวลาการทํางานชาจับคู
กัน และใหพนักงานที่สามารถทํางานไดเร็วทําการผลิตเพียงลําพังดังแสดงใน
รูปที่ 5
วิธีที่ 3

รูปที่ 5 การจัดรูปแบบการผลิตแบบกลุมผสมแบบเดี่ยว
ผลการทดลองจัดรูปแบบการผลิตดังแสดงในรูปที่ 5 ทําใหผลิตงาน
ไดเพิ่มขึ้นเปน 470 ชิ้นตอชั่วโมงหรือคิดเปน 1.27%
ซึ่งจําเปนตองมึ
การศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการผลิตในทางสถิติ
ตอไป
รูปที่ 4 ผลจากการใชมาตรการปรับปรุงเพื่อลดของเสีย

4.3 การลดเวลาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
ผูวิจัยไดทําการศึกษากระบวนการที่ตองมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
ในสายการผลิต ซึ่งพบวาในโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปที่เปนกรณีศึกษานี้
มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใน 4 เรื่องดวยกัน คือ การเปลี่ยนเข็ม, การ
เปลี่ยนแผนคลัชตหรือแผนเบรค, การเปลี่ยนกระสวยและวงเดือน และ การ
ปรับสโตรกเข็ม
จากการเก็บขอมูลขั้นตอนวิธีการและศึกษาเวลาในการปรับเปลี่ยน
แตละแบบสามารถสรุปเปนขอมูลเบื้องตนไดดังตารางที่ 2

ผลการปรับปรุงพบวาสามารถลดปริมาณของเสียลงไดจาก 1.84%
ตอวัน เหลือเพียง 0.27% ตอวัน หรือคิดเปน 83.95% โดยเมื่อคิดจากคา
ซอมชิ้นงานจะพบวาสามารถลดลงไปไดถึง 36,504 บาทตอป
4.2 การลดเวลาในกระบวนการโพงขาง
จากการศึกษาพบวากระบวนการโพงขาง 5 เสน จะเริ่มจากการจับ
ชิ้นงานปอนเขาเครื่องจักร แลวจึงเริ่มทําการโพงจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่ง
โดยปกติแลวจะใชพนักงาน 2 คน นั่งทํางานในลักษณะขนานกันและตางคน
ต า งทํ า งานของตนเอง ซึ่ ง ปริ ม าณงานที่ ไ ด จ ะขึ้ น อยู กั บ ทั ก ษะและความ
ชํานาญของพนักงานโพงแตละคน
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเวลาการทํางานของพนักงานที่ปฏิบัติงานปกติ
ในตําแหนงพนักงานโพง โดยพบวามีความแตกตางของเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย
ระหวางคนที่ทําไดเร็วและคนที่ทําไดชาถึง 6.58 วินาทีตอตัว ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดออกแบบกระบวนการทํางานใหมโดยใหพนักงานทํางานเปนคู พนักงาน
คนแรกจะทําการโพงเฉพาะดานซายของกางเกง สวนพนักงานคนถัดมาจะ
ทําการโพงเฉพาะดานขวา ทั้งนี้เพื่อลดเวลาการพลิกกางเกงของพนักงาน
เย็บนั้นเอง ผลปรากฏวาพนักงานสามารถทํางานไดชาลงเนื่องจากเวลาของ
พนักงานที่ทํางานเร็วจะถูกเฉลี่ยไปใหกับพนักงานที่ทํางานชา

ตารางที่ 2 สรุปผลการเก็บขอมูลการเปลี่ยนอะไหลเครื่องจักร
ชื่อกระบวนการ
จํานวนขัน้ ตอน
เวลาการเปลี่ยนอะไหล
การเปลี่ยนเข็ม
3
1.02 นาที
การเปลี่ยนแผน
33
16.24 นาที
เบรก/แผนคลัตช
การเปลี่ยนกระสวย/
14
3.56 นาที
วงเดือน
การปรับสโตก
4
1.35 นาที
จะเห็นไดวากระบวนการเปลี่ยนแผนเบรก/แผนคลัตชนั้น ใชเวลาใน
การเปลี่ ย นที่ ม ากกว ากระบวนการอื่ น ๆ และมีจํา นวนขั้น ตอนที่ เ ยอะกว า
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ดังนั้นทางคณะผูวิจัยจึงนําเอากระบวนการนี้มาปรับปรุงแกไขโดยการนํา
หลักการของ SMED มาใชในการปรับปรุงโดยจะมีการเปลี่ยนกิจกรรม
ภายใน (Internal Activity) คือกิจกรรมที่ตองทําขณะหยุดเครื่องจักร ใหเปน
กิจกรรมภายนอก (External Activity) เพื่อที่จะงายตอการปรับตั้ง ซึ่งขั้นตอน
ดังกลาวจะเปนหัวใจหลักของการลดเวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ดังนั้นจะ
ใช วิ ธี ก ารเปลี่ ย นอะไหล แ ทนการซ อ มแซม โดยนํ า แผ น เบรก/แผ น คลั ต ช
สําเร็จรูปมาใชแทน โดยขั้นตอนที่ปรับปรุงใหมนี้จะเริ่มจากการถอดสายพาน
ออกกอนจากนั้นก็ทําการขันนอตลอกฝาคลัตชออกโดยแผนเบรกนั้นจะอยูใน
ฝาคลัตชดวยพอขันนอตออกเสร็จแลวก็ถอดฝาเบรกออกแลวก็นําฝามอเตอร
ออกมาโดยใชปากกาจับชิ้นงานจับฝามอเตอรเพื่อใหขันนอตลอกฝาเบรก
ออกไดงายขึ้นพอขันนอตลอกออกแลวจากนั้นก็ถอดแผนคลัตชออกแลวนํา
แผนคลัตชและแผนเบรกใหมมาประกอบเขา จากนั้นทําการขันนอตใหแนน
แลวจึงนําฝามอเตอรประกอบเขากับตัวมอเตอร จากนั้นใสสายพานคืนและ
ขันนอตลอตขาตะเกียบ และทําการตั้งระยะเบรกใหมเปนขั้นตอนสุดทาย
หลังการปรับปรุงสามารถลดขั้นตอนลงเหลือ 17 ขั้นตอน และใชเวลา
เฉลี่ยอยูที่ 6 นาที โดยลดลงได 31.25 % อยางไรก็ตามเนื่องจากการเปลี่ยน
มาใชอะไหลสําเร็จรูปจะมีคาใชจายดานอะไหลเพิ่มมากขึ้น แตเมื่อนํามา
คํานวณโดยหักออกจากคาแรงงานของฝายซอมบํารุงที่จะลดลงไดแลวจะ
พบวาสามารถประหยัดคาใชจายได 252 บาทตอปตอจักรหนึ่งตัว แตหากคิด
คาเสียโอกาสอันเนื่องมาจากจักรตองหยุดการทํางาน จะพบวาสามารถลดคา
เสียโอกาสได 144,000 บาทตอป
5. สรุป
จากการทดลองประยุกตใชเครื่องมือลีนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตในโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป โดยเริ่มตนจากการ
คนหาความสูญเปลาผานแผนผังสายธารคุณคาจากนั้นจึงทําการระบุปญหาที่
ตองการปรับปรุงรวมกับสถานประกอบการและดํ าเนินการปรับปรุ งใน 3
หัว ข อ คื อ การลดของเสี ย , การลดเวลาการโพ ง และการลดเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เครื่ อ งมื อ ลี น ที่ นํ า มาใช ใ นงานวิ จั ย นี้ ไ ด แ ก ระบบจิ โ ดกะ, การจั ด
สายการผลิต และ การปรั บเปลี่ ย นเครื่อ งจัก รอย า งรวดเร็ ว โดยหลั ง จาก
ดําเนินมาตรการดังกลาวพบวาสามารถลดตนทุนในโรงงานลงไดอยางนอย
36,756 บาทตอป และลดคาเสียโอกาสลงไดกวา 144,000 บาทตอป
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณบริษัท มณีอุบลการเมนท จํากัด ที่เอื้อเฟอ
เวลาและสถานที่ในการเก็บขอมูลตลอดจนใหความรวมมือในการทดลอง
ปรับปรุงกระบวนการผลิตตางๆ
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การศึกษาปญหาการนําระบบ Just in Time มาใชในกระบวนการผลิต
: กรณีศึกษาบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด
The Study Problem for JIT system in production line: Case study Mitsubishi Elevator Co., Ltd.
อนุวัต เจริญสุข
สาขาวิชา บริหารธุรกิจญี่ปุน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10250 โทร 02 7632725 ตอ 2723 โทรสาร 02 7632600 E-mail anuwat@tni.ac.th
บทคัดยอ
จุดมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาปญหาการนําระบบ
JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร
จํากัด 2) เพื่อเปรียบเทียบปญหาการนําระบบ JIT มาใชในกระบวนการ
ผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในบริษัท
มิ ต ซู บิ ชิ เอเลเวเตอร จํ า กั ด โดยการสุ ม ประชากรตรงตามลั ก ษณะที่
กําหนดจะศึกษาโดยใชวิธีการเปดตาราง Yamane มีจํานวน 268 คน
เปนกรณีศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลทั่วไปของ
กลุมตัวอยางโดยใชคาสถิติไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ดานปจจัยนําเขา
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานปจจัยนําเขาตอปญหาการนํา
ระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเว
เตอร จํากัด อยูในระดับมาก ซึ่งปจจัยดานวิธีการและดานแรงงานพบวามี
คาเฉลี่ยของปญหาสูงที่สุดอยูในระดับมาก จําแนกเปนประเด็นดังนี้
1.1 แรงงาน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงงานตอปญหาการ
นําระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเล
เวเตอร จํากัด อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ
พนักงานมีสวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจแกปญหา ขอความพรอม
ของพนักงานในการผลิต และขอการทํางานเปนทีม มีระดับของปญหา
สูงที่สุด
1.2 เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆตอปญหาการนําระบบ JIT
มาใชใน
กระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด อยูใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ เครื่องจักรสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอความสามารถในการซอมบํารุง
เครื่องจักร ขอมีแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร ขอมีการใชประโยชนสูงสุด
จากเครื่องจักร มีระดับของปญหาสูงที่สุด
1.3 วัตถุดิบ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ
ตางๆตอปญหาการนําระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงาน
บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอคุณภาพของวัตถุดิบ และขอปริมาณนําเขาวัตถุดิบที่
มากกวาการผลิต มีระดับของปญหาสูงสุด

1.4 วิธีการ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการตอปญหาการนํา
ระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเว
เตอร จํากัด อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอการ
วางผังการผลิตสะดวกตอการเคลื่อนไหว ขอกระบวนการตรวจสอบ
วัตถุดิบกอนการผลิต และขอมีการวางแผนการผลิต มีระดับของปญหา
สูงสุด
2. ดานกระบวนการ
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานกระบวนการตอปญหาการนํา
ระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเว
เตอร จํากัด อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอความ
ชํ า นาญของพนั ก งานในการผลิ ต ข อ การเกิ ด ของเสี ย ในงานที่ ผ ลิ ต
ขอความเขาใจของพนักงานตอคูมือการผลิต และขอการหยุดการผลิต
เนื่องจากการขาดวัตถุดิบ มีระดับของปญหาสูงสุด
3. ดานผลผลิต
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานผลผลิตตอปญหาการนําระบบ
JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร
จํากัด อยูในระดับมากโดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ขอจํานวนครั้งที่ผลิตเสร็จทันตามกําหนดเวลา ขอคุณภาพของ
การบรรจุหีบหอ และขอขั้นตอนในการจัดเก็บสินคา มีระดับของปญหา
สูงสุด
คําสําคัญ: Just in time
Abstract
The purposes of this study were 1) to investigate problems of
using JIT system in production line of employees of Mitsubishi
Elevator Co., Ltd. and 2) to compare problems of using JIT system
in production line of employees of Mitsubishi Elevator Co., Ltd. The
sampling group of this research was the employees of Mitsubishi
Elevator Co., Ltd. Using the Taro Yamane table, the total number
of population taken as a case study was 268. The research
instrument was a 5-point rating scale questionnaire. Then the data
were analyzed to find percentage, sample mean, and sample
standard deviation. Here is the summary of research result:
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1. คํานํา
การผลิตในปจจุบันจําเปนตองบรรลุวัตถุประสงคทั่วไป อันไดแก การ
ลดตนทุน การลดเวลานํา การมีคุณภาพในการผลิต ซึ่งไมใชเงื่อนไข 3
ขอที่กลาวมาเลย ดังนั้นแลว JIT นาจะมีความหมายมากกวานั้น แลว
ความหมายนั้นคืออะไร
โดยความจริงแลว JIT ถูกมองในแงของระบบ Logistics
ซึ่งเรา
พิจารณาตั้งแตการรับคําสั่งซื้อจากลูกคาไปจนถึงการสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคาในลักษณะของเงื่อนไข 3 ขอ นั้นคือ ทันเวลาพอดี จํานวนถูกตอง
ชนิดถูกตอง เชน ฝายการตลาดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาและสงมอบใหฝาย
ผลิตทันเวลาพอดี จํานวนถูกตอง และชนิดถูกตอง สวนฝายผลิตทําการ
ผลิตสินคาไดทันเวลาพอดี (ไมชาไมเร็ว) จํานวนถูกตอง และชนิดถูกตอง
และสงมอบใหกับฝายจัดสง เปนตน (ปยเดช, การบริหารจัดการ:รูจัก Just
in Time อยางแทจริง.2550)
การผลิตแบบทันเวลาพอดี เปนระบบการผลิตที่นํามาใชเพื่อสนอง
ปรัชญาในการผลิตที่มุงเนนกําจัดความสูญเสียหรือกิจกรรมที่ไมเกิดมูลคา
ตางๆ ออกจากระบวนการ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัทโตโยตา ประเทศญี่ปุน
เพื่อใหการบริหารจัดการวัตถุดิบและชิ้นสวนเขาสูกระบวนการผลิตใน
ปริมาณและเวลาที่ตองการ เพื่อใหผลิตเปนสินคาไดพอดีกับความตองการ
ทั้งปริมาณและเวลา ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียและตนทุนที่มาจากการคง
คลัง และลดงานระหวางกระบวนการอันเปนขอเสียของการผลิตแบบคราว
ละมากๆ
สํ า หรั บ การเป น ผู นํ า ด า นต น ทุ น บริ ษั ท ต า งๆที่ ใ ช ก ลยุ ท ธ นี้ ต อ ง
พยายามลดตนทุนตางๆที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนตนทุนการผลิต ตนทุนการ
บริหาร รวมทั้งตนทุนในการจัดเก็บสินคาคงคลัง ซึ่งตนทุนในการจัดเก็บ
สินคาคงคลังถือเปนตนทุนจม ดังนั้นตนทุนจากการมีวัสดุคงคลังไดแก
สินคาสําเร็จรูปที่คงเหลืออยูในโรงงาน งานระหวางการผลิตที่คางอยูใน
กระบวนการผลิต ซึ่งประกอบดวยคาวัสดุ คาแรงงาน และคาใชจา ย
ทางออมตางๆ
ตนทุนจมจากการมีวัตถุดิบเก็บรักษาไวมากเกินไป ซึ่งทําใหบริษัท
ตองเสียดอกเบี้ยและพื้นที่จัดเก็บเปนจํานวนมาก รวมทั้งคาเสียหายจาก
การผลิตสินคาที่ไมมีคุณภาพ เชน สินคาที่มีตําหนิ หรือสินคาที่ไมได
คุณภาพตามความตองการของลูกคา กระบวนการแปรรูปไมเรียบรอย
ตองนํามาปรับปรุงใหม ทําใหตองมีคาใชจายที่เกิดขึ้น (ทัศนีย วชิรเวช
,2545, หนา 3-4 )
องคกรธุรกิจตางๆ มีนโยบายที่จะผลิตสินคาตามความตองการของ
ลู ก ค า โดยผลิ ต ตามจํ า นวนที่ ลู ก ค า ต อ งการ ไม ผ ลิ ต สิ น ค า เก็ บ ไว ใ น
คลังสินคาเหมือนเดิม ทั้งนี้ เพราะสินคามีการลาสมัยมากขึ้น บางองคกร
จึงไดนําระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time Production) มา
ใช เพื่อไมใหมีการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป หรือสินคาระหวางกระบวนการ
ผลิต มากเกินความจําเปนแตสําหรับวัตถุดิบนั้น บริษัทยังตองมีการเก็บ
สํารองไว เพื่อใชในการผลิตสิ นคาสําเร็จรูป เมื่ อลู กคา สั่งซื้ อมา ดั งนั้น
บริ ษั ท จึ ง ต อ งมี ก ารจั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ คงคลั ง ไว เพื่ อ ใช ใ นการผลิ ต สิ น ค า
สําเร็จรูป เพื่อใหองคกรดําเนินตอไป ดังนั้นองคกรธุรกิจจึงนําระบบการ

1. Inputs
The employees’ opinion towards problems from inputs when
using JIT system in production line of employees of Mitsubishi
Elevator Co., Ltd was at the high level. Methods and labor were
factors from the inputs that showed the highest means of problems
at the high level. Here is the explanation of each input:
1.1 Labor The employees’ opinion towards problems from labor
when using JIT system in production line of employees of
Mitsubishi Elevator Co., Ltd was at the high level. Regarding all
items about labor problems, the study finds that the following items:
“employees can take part in making decision on problem solving,”
“employees’ readiness in production,” and “teamwork” were at the
highest level.
1.2 Machines and Instruments The employees’ opinion towards
problems from machines and instruments when using JIT system in
production line of employees of Mitsubishi Elevator Co., Ltd was at
the high level. Regarding all items about these problems, the study
finds that the following items: “machine can work effectively,”
“maintenance abilities,” “maintenance plans,” and “machine can be
used with its high potential” were at the highest level.
1.3 Raw materials The employees’ opinion towards problems
from raw materials when using JIT system in production line of
employees of Mitsubishi Elevator Co., Ltd was at the high level.
Regarding all items about the raw material problems, the study
finds that “the quality of raw materials” and “the number of import
raw materials that are more than the production” were at the
highest level.
1.4 Methods The employees’ opinion towards problems from
methods when using JIT system in production line of employees of
Mitsubishi Elevator Co., Ltd was at the high level. Regarding all
items about the method, the study finds that the following items:
“the convenience of production plan,” “raw material checking
processes before production,” and “production plans” were at the
highest level.
Keyword: Just in Time
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ผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time Production ) มาใช เพื่อลดปริมาณ
วัตถุดิบ
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี มีแนวคิดอยูที่วา “ขายกอนแลว
คอยทํา (sell it them make it)” กลาวคือโดยหลักการแลวจะไมผลิตสินคา
จนกวาจะระบุลูกคาได ซึ่งจะชวยขจัดความตองการเก็บสินคาคงคลังและ
ค า ใช จ า ยต า งๆ ในการสํ า รองอื่ น ๆ ดั ง นั้ น องค ก รหรื อ ธุ ร กิ จ จะต อ งมี
การศึกษาขอมูลของทุกขั้นตอนการตัดสินใจ
สุพัตรา กลิ่นไกล (2550).ไดอธิบายไววา แนวคิดและเทคนิคแบบลีน
ที่กําลังเปนที่นิยมและไดถูกนํามาใชเปนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใน
ระดั บ โลก จากการผลิ ต แบบดั้ ง เดิ ม ที่ ผ ลิ ต เป น จํ า นวนมากๆ(Mass
Production) สูการผลิตตามความตองการของลูกคา (Customization)
การผลิตที่นําหลักการการกําจัดความสูญเปลาเพื่อสรางคุณคาเพิ่ม (Value
Added) ที่เรียกวา การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เนื่องจากใน
ทศวรรษ 2000 อุตสาหกรรมตางๆ จะตองเนนถึงความตองการของลูกคา
(หรือเรียกวาตลาดเปนของผูบริโภค) และลูกคาตองการสินคาที่มีแบบหรือ
ทางเลือกสินคามากขึ้น ดังนั้นการผลิตแบบเดิมหรือการผลิตจํานวนมาก
จึงตองมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะตองแขงขันกันระหวางโซ
อุปทาน (Supply Chain) วิธีการแบบลีนจึงขยายขอบเขตออกไปเปนการ
จัดการวิสาหกิจแบบลีน (Lean Enterprise)
จากระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System: TPS)
ไดมีการพัฒนาเปนกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) ของการผลิตใน
ขณะนี้ ก็คือ การผลิตแบบลีน ซึ่งกระบวนทัศนนี้มีแนวคิดซึ่งมีลักษณะที่
เราไดเห็นและเขาใจในกระบวนการผลิตมากขึ้น และเปนระบบที่สราง
ความเชื่อมั่นที่จะทํางานไดโดยไมเปนเพียงแคระบบทันเวลาพอดี (Just in
Time: JIT) แตจะเปนระบบที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดเปนอยางดี ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการพัฒนาดานการบริหาร
เวลาและการทํางานโดยการลดความสูญเปลา เมื่อโตโยตาตองการที่จะให
ระบบมีความยืดหยุน และลดเวลาในระหวางการสั่งซื้อจนถึงการขนสงใน
กรณีที่เปนการสั่งซื้ออยางเรงดวน หลักการที่สําคัญก็คือการลดชวงเวลา
โดยการกําจัดทุกสิ่งทุกอยางที่ไมมีคุณคาเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ ซึ่งความ
สูญเปลา(Muda) ที่สําคัญจากในกระบวนทัศนของระบบการผลิตแบบโต
โยตาก็คือ การผลิตมากเกินไป (Overproduction) การผลิตสินคาหลายๆ
อยางที่ตองการและจัดเก็บไว จนกระทั่งกลายเปนสินคาที่สะสมไวนานใน
คลังสินคานี้ (Inventory) การเก็บสินคาไวมากมายนี้ทําใหเกิดการรักษาที่
ยุงยากจากรูปแบบการผลิตที่เปนแบบเบทช (Batches) ของผลิตภัณฑ
ขนาดใหญที่มุงเนนในเรื่องของความประหยัดเวลาในการผลิตแบบจํานวน
มาก ซึ่งอุปสรรคเหลานี้จะสามารถปองกันและแกไขภายใตการผลิตแบบ
ลี น ที่ มี เ ครื่ อ งจั ก รที่ เ หมื อ นกั น การดํ า เนิ น งานในทางที่ เ หมื อ นกั น แต
สามารถมองเห็นความแตกตางในการปองกันปญหาอยางสมบูรณแบบ
(วิทยา สุหฤทดํารง(ผูแปล),2548,26-27)
ผูบริหารอุตสาหกรรมในระดับโลกมีแนวโนมที่จะใชการผลิตแบบลีน
ซึ่งลักษณะเปนการผลิตจํานวนมากตามความตองการของลูกคา (Mass
Customization) ที่เปนทางเลือกที่ดีกวาการผลิตแบบจํานวนมาก โดยการ
จัดการอยางงายๆ นั่นคือ การรวมกลุมเครื่องจักรจากกระบวนการและ

สรางรูปแบบการไหลชิ้นเดียว (One-piece Flow) ที่เปนกลุมสินคาที่
คล า ยกั น ที่ ทํ า ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ความยื ด หยุ น และคุ ณ ภาพซึ่ ง มี ก าร
ประสานรวม (Integration) ระหว า งโรงงานกั บ ลู ก ค า ที่ ต อ งการข อ
ไดเปรียบในการแขงขัน ในบางบริษัทตองการสรางวิสาหกิจแบบลีนที่
เชื่อมตอระหวางโรงงานแบบลีน (Lean Factories) กับลอจิสติกสแบบลีน
(Lean Logistics) ซึ่งทําใหไดผลลัพธที่คุมคา
นอกจากนี้เรายังตองเสียคาใชจายในการนําสินคาไปเปลี่ยนหรือสง
สินคาเรงดวนเพิ่มเติม ซึ่งตองเสียคารถบรรทุก เสียพนักงานที่ตองไปตอบ
คําถามลูกคา และที่สําคัญคือ เสียเครดิตทางการคาดวย ดังนั้นแลวเราจะ
พบวา Just In Time นั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบัน ทีนี้เราลองพิจารณาเงื่อนไข 3 ประการของ JIT แลวลองคิดวาจะ
ทําอยางไรใหบรรลุเงื่อนไข คําตอบแรกๆ สุดนั้นคือ การกําหนดใหมีสินคา
คงคลังในปริมาณที่เพียงพอ แตผูรูหลายทานคงบอกวาไมไดมีแคนี้อยาง
แนนอน ซึ่งผูเขียนเห็นดวยวาไมไดมีแคนี้
จะเห็นวาระบบ Just In Time เปนระบบที่มีประสิทธิภาพเหมาะที่จะ
นํ า มาใช ใ นกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให ก ารผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมมี
ประสิทธิภาพ แตจากการบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเตอร จํากัด ไกนําระบบ
Just In Time มาใชในกระบวนการผลิต ทั้งนี้มีวัตถุประสงคก็เพื่อลด
ตนทุนตางๆในการผลิตรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การนําเอา
ระบบที่บริษัท โตโยตา จํากัดเปนผูริเริ่มมาใชกับบริษัทฯ นั้นจะตองมีการ
เตรียมตัวหลายดานเพื่อรองรับกับระบบที่จะนําเขามาใช เพื่อที่จะทําให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเปนการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ แตจากการนําระบบมาใชไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง ปญหาตางๆ
ยังคงเกิดขึ้น บริษัทฯเองเขาใจวาไดปฏิบัติตามกระบวนการอยางถูกตอง
แลว เหตุใดบริษัทฯยังดําเนินการไมถึงเปาหายที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงเพื่อหาสาเหตุ
ของปญหาตางๆ เพื่อที่สามารถแกไขไดตรงประเด็น และการแกไขแบบ
บูรณาการโดยการมองภาพรวม จึงไดศึกษาถึงปญหาตางๆ ในการนํา
ระบบ Just In Time มาใชเพื่อที่จะทําทราบถึงปญหาและใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคตตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการนําระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของ
พนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการนําระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิต
ของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล
3. สมมติฐานของการศึกษา
1. พนักงานที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนําระบบ
JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร
จํากัด แตกตางกัน
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2. พนักงานที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนําระบบ
JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร
จํากัด แตกตางกัน
3. พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
การนําระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ
เอเลเวเตอร จํากัด แตกตางกัน
4. พนักงานที่มีอายุงานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนํา
ระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเว
เตอร จํากัด แตกตางกัน
5. พนักงานที่มีสายปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
การนําระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ
เอเลเวเตอร จํากัด แตกตางกัน

2.3 ดานผลผลิต (Output) จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 3 เป น แบบสอบถามปลายเป ด แสดงความคิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะ
6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดเก็บขอมูล
ตัวอยางไวโดยวิธีการเก็บขอมูลดังนี้
1. เตรียมแบบสอบถามใหสอดคลองกับจํานวตัวอยางที่กําหนดไว
2. ดําเนินการแจกและเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการสุมตัวอยาง
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
4. โดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางคนละ 1 ชุด
7. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การประมวลผลขอมูลโดยแปลงใหอยูในรูปของรหัสและแปลผล
โดยใชโปรแกรม SPSS
2. วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) เปนรายขอและรายดาน
3. หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
แบบสอบถามเปนรายขอและรายดาน
4. แปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคําถามแบงเปน ตามแนวคิดของ
เบสท (ณรงคศักดิ์ สุมาลยโรจน.2534 : 67. อางอิงมาจาก Best. 1970 :
201-204) ดังนี้

4. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด แ ก พนั ก งานบริ ษั ท มิ ต ซู บิ ชิ
เอเลเวเตอร จํากัด จํานวน 1,300 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก พนักงานบริษัท มิตซูบิชิ
เอเลเวเตอร จํากัด โดยการใชตาราง Yamane ได จํานวน 268 คน
ขอบเขตเนื้อหา
1. ดานปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ดานแรงงาน เครื่องจักรและวัสดุ
อุปกรณ กระบวนการ สถานที่
2. ดานกระบวนการผลิต (Process)
3. ดานผลผลิต (Output )
ตัวแปรที่ทําการวิจัย
1. ตั ว แปรต น ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อายุ ง าน สาย
ปฏิบัติงาน
2. ตัวแปรตาม ไดแก ปญหาการนําระบบ JIT มาใชในกระบวนการ
ผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด

คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง สภาพปญหาอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง สภาพปญหาอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง สภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง สภาพปญหาอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง สภาพปญหาอยูในระดับมากที่สุด
5. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช T- test
และ F- test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบงเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เปนสวนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน สายการปฏิบัติงาน เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการนําระบบ Just in Time
มาใชกับบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเตอร จํากัด
2.1 ดานปจจัยนําเขา (Input)
2.1.1 แรงงาน จํานวน 13 ขอ
2.1.2 เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ จํานวน 10 ขอ
2.1.3 วัตถุดิบ จํานวน 7 ขอ
2.1.4 วิธีการ จํานวน 5 ขอ
2.2 ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 16 ขอ

8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยใชคาสถิติไดแก ความถี่
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ชูศรี วงศรัตนะ,2541)
2. การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ T- test และ F- test วิเคราะห
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย(กัลยา วานิชยบัญชา, 2546)
9. ผลการศึกษาและขอวิจารณ
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปสาระสําคัญของการวิจัยได
ดังตอไปนี้
1. ลักษณะทั่วไป
มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 268 คน สามารถแบงเปนเพศชาย
จํานวน 229 คิดเปน 85.4 เปอรเซ็นต เพศหญิงจํานวน 39 คน คิดเปน
14.6 เปอรเซ็นต
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ชวงอายุ ผูตอบแบบสอบถามมีอายุไมเกิน 25 ป จํานวน 55 คน คิด
เปน 20.5เปอรเซ็นต อายุ 26-35 ป จํานวน 154 คน คิดเปน 57.5
เปอรเซ็นต อายุ 36 ปขึ้นไป จํานวน 59 คน คิดเปน 22 เปอรเซ็นต
ระดับการศึกษา โดยผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 216 คน คิดเปน 80.6เปอรเซ็นต ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 49 คน คิดเปน 18.3 เปอรเซ็นต ระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีปขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปน 1.1 เปอรเซ็นต
อายุงาน ผูตอบแบบสอบถามมีอายุงานต่ํากวา 1 ป จํานวน 74 คน
คิดเปน 27.6เปอรเซ็นต อายุงาน 2-5 ป จํานวน 103 คน คิดเปน 38.4
เปอรเซ็นต อายุงาน 6 ปขึ้นไป จํานวน 91 คน คิดเปน 34.0 เปอรเซ็นต
รวม 268 คน
สายปฏิบัติงาน โดยผูตอบแบบสอบถามประจําสายการผลิตจํานวน
204 คิดเปน 76.1 เปอรเซ็นต สายสนับสนุนการผลิตจํานวน 64 คน คิด
เปน 23.9 เปอรเซ็นต
2. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตปญหาการ
นําเอาระบบ Just In Time มาใชในกระบวนการผลิตเปนรายดาน
ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอปญหาการนําเอาระบบ Just In
Time มาใชในกระบวนการผลิตเปนรายดาน ดานปจจัยนําเขามีระดับ
ปญหาอยูที่ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.6739 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.70530 ดานกระบวนการผลิตมีระดับปญหาอยูที่ระดับมาก คาเฉลี่ย
3.6455 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.52601 ดานผลผลิตมีระดับปญหาอยู
ที่ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.1381 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7641
คาเฉลี่ยปญหาโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.4328 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.70257
3. ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอปญหาการนําเอาระบบ Just In
Time มาใชในกระบวนการผลิตเปนดานปจจัยนําเขา (แรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการ)
4. ดานปจจัยนําเขาโดยแบงเปนประเด็นของแรงงาน เครื่องจักรและ
อุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการ ระดับของปญหาประเด็นวิธีการมีระดับปญหาอยู
ที่ระดับมากคาเฉลี่ยของปญหาสูงที่สุดคือ 3.7910 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.08354 ประเด็นของแรงงานมีปญหาระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยของ
ปญหาต่ําที่สุดคือ 3.6306 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.0188
5. การทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห Independent Samples Test ระหวางเพศกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนําเอาระบบ Just In Time มาใชใน
กระบวนการผลิตพบวา คา Sig (2-tailed) ในทุกขอมีคามากกวา 0.05
หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนําเอาระบบ Just In Time มาใชใน
กระบวนการผลิตไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การวิเคราะห ANOVA อายุของพนักงานกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาการนําเอาระบบ Just In Time มาใชในกระบวนการผลิต โดยมีคา
Sig มากกวา 0.05 หมายความวาอายุของพนักงานกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาการนําเอาระบบ Just In Time มาใชในกระบวนการผลิต
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

การวิเคราะห ANOVA ระดับการศึกษาของพนักงานกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาการนําเอาระบบ Just In Time มาใชในกระบวนการผลิต
โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 หมายความวาอายุของพนักงานกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนําเอาระบบ Just In Time มาใชใน
กระบวนการผลิตแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การวิเคราะห ANOVA :Post Hoc Tests Multiple Comparisons
ของระดั บ การศึ ก ษาของพนั ก งานกับ ความคิ ด เห็น เกี่ย วกั บ ป ญ หาการ
นําเอาระบบ Just In Time มาใชในกระบวนการผลิต โดยพนักงานที่มี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีกับระดับปริญญาตรีจะมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาการนําเอาระบบ Just In Time มาใชในกระบวนการผลิต
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การวิเคราะห ANOVA อายุงานของพนักงานกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาการนําเอาระบบ Just In Time มาใชในกระบวนการผลิต โดยมีคา
Sig มากกวา 0.05 หมายความวาอายุงานของพนักงานกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาการนําเอาระบบ Just In Time มาใชในกระบวนการผลิต
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การวิเคราะหพบวาวิเคราะห Independent Samples Test ระหวาง
สายปฏิบัติงานกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนําเอาระบบ Just In
Time มาใชในกระบวนการผลิต คา Sig ( 2-tailed ) ในทุกขอมีคามากกวา
0.05 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามไมวาจะปฏิบัติงานสายการผลิต
หรือสายสนับสนุนการผลิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนําเอาระบบ
Just In Time มาใชในกระบวนการผลิตไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. Drawing ในการผลิตบางครั้งซับซอนเกินไป ควรใหมีการปรับปรุง
ให Drawing ดูงายกวานี้
2. เพิ่มเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตเชนรถโฟลกลิฟ เพื่อใหทัน
การผลิตและเพิ่มคุณภาพของเครื่องมือ
3. ใหมีการอบรมพนักงานอยางตอเนื่องใหเขาใจการผลิตมากขึ้นเมื่อ
มีงานแบบใหมเขามา
4. หัวหนางานเอาใจใสดูแลลูกนองและรับฟงความคิดเห็นใหมากกวา
นี้
5. ปญหาการจัดสรรพื้นที่ใหสะดวกตอการปฏิบัติงาน
6. ปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื่องจากปญหาการรอคอย
7. ลดการเพิ่มงานมาแทรกขณะที่ยังทํางานเดิมอยู
8. ปญหาจากการจายวัตถุดิบเขากระบวนการผลิตยังลาชาโดยเฉพาะ
วัตถุดิบที่สั่งจากตางประเทศบางครั้งกอใหเกิดการหยุดการผลิต
9. ปญหาการเขาออกของพนักงานทําใหขาดทักษะควรเพิ่มในสวน
ของสวัสดิการใหกับพนักงาน
10. ขาดความจริงจังในการปรับปรุงงานในทุกระดับ
11. ใหมีการทดสอบกอนการบรรจุพนักงาน
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10. บทสรุป
ในการศึกษาปญหาการนําระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของ
พนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด ผูวิจัยไดทําการศึกษาในดาน
ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ดานปจจัยนําเขา
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานปจจัยนําเขาตอปญหาการนํา
ระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเว
เตอร จํากัด อยูในระดับมาก ซึ่งปจจัยดานวิธีการและดานแรงงานพบวามี
คาเฉลี่ยของปญหาสูงที่สุดอยูในระดับมาก จําแนกเปนประเด็นดังนี้
1.1 แรงงาน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงงานตอปญหาการ
นําระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเล
เวเตอร จํากัด อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ
พนักงานมีสวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจแกปญหา ขอความพรอม
ของพนักงานในการผลิต และขอการทํางานเปนทีม มีระดับของปญหา
สูงที่สุด
1.2 เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆตอปญหาการนําระบบ JIT
มาใชใน
กระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด อยูใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ เครื่องจักรสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอความสามารถในการซอมบํารุง
เครื่องจักร ขอมีแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร ขอมีการใชประโยชนสูงสุด
จากเครื่องจักร มีระดับของปญหาสูงที่สุด
1.3 วัตถุดิบ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ
ตางๆตอปญหาการนําระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงาน
บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอคุณภาพของวัตถุดิบ และขอปริมาณนําเขาวัตถุดิบที่
มากกวาการผลิต มีระดับของปญหาสูงสุด
1.4 วิธีการ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการตอปญหาการนํา
ระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเว
เตอร จํากัด อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอการ
วางผังการผลิตสะดวกตอการเคลื่อนไหว ขอกระบวนการตรวจสอบ
วัตถุดิบกอนการผลิต และขอมีการวางแผนการผลิต มีระดับของปญหา
สูงสุด
2. ดานกระบวนการ
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานกระบวนการตอปญหาการนํา
ระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเว
เตอร จํากัด อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอความ
ชํ า นาญของพนั ก งานในการผลิ ต ข อ การเกิ ด ของเสี ย ในงานที่ ผ ลิ ต
ขอความเขาใจของพนักงานตอคูมือการผลิต และขอการหยุดการผลิต
เนื่องจากการขาดวัตถุดิบ มีระดับของปญหาสูงสุด
3. ดานผลผลิต
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานผลผลิตตอปญหาการนําระบบ
JIT มาใชในกระบวนการผลิตของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร
จํากัด อยูในระดับมากโดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ขอจํานวนครั้งที่ผลิตเสร็จทันตามกําหนดเวลา ขอคุณภาพของ
การบรรจุหีบหอ และขอขั้นตอนในการจัดเก็บสินคา มีระดับของปญหา
สูงสุด
จากผลการศึกษาปญหาการนําระบบ JIT มาใชในกระบวนการผลิต
ของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร จํากัด มีประเด็นที่ผูวิจัยนํามา
อภิปรายผลดังนี้
จากผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการ
นําเอาระบบ Just In Time มาใชในกระบวนการผลิตพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง อายุของพนักงาน อายุ
งานของพนักงาน สายการปฏิบัติงานของพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาการนําเอาระบบ Just In Time มาใชในกระบวนการผลิตไม
แตกตางกัน ยกเวนระดับการศึกษาของพนักงานจะมีความคิดเห็นที่
แตกตางกันเมื่อระดับการศึกษาตางกัน
11. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะหสรุปงานวิจัย จะพบวา
ประการแรก ระดับการศึกษาจะมีผลตอปญหาการนําระบบ JIT มาใช
ในกระบวนการผลิต นั่นคือ พนักงานตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบ JIT ใหดีกอนที่จะนําระบบเขามาใช ไมเชนนั้นการนําระบบเขาไป
ใชเพื่อหวังใหมีการพัฒนางานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลด
การสูญเสียตางๆ จะทําใหพนักงานมีความรูสึกวาระบบ JIT เปนตัว
ขัดขวาง เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การพัฒนางานเปนไปไดยาก จึง
ควรใหการศึกษา โดยการจัดหลักสูตรการฝกอบรมอยางตอเนื่องใหกับ
พนักงานทุกระดับ
ประการที่สอง การให คําปรึกษาของหัวหนางาน การรับฟงความ
คิดเห็นจากพนักงาน เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนางาน การให
พนักงานมีสวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจแกปญหา ความพรอมของ
พนักงานในการผลิต การทํางานเปนทีม ทั้งนี้ควรจัดใหมีการฝกอบรมใน
หลั ก สู ตรต า งให เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน ง งานของแตล ะบุ ค ลซึ่ ง ถื อ เป น สิ่ ง
สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนางานพัฒนาใหระบบสามารถดําเนินไปอยาง
สมบูรณ
ประการที่สาม ควรใหมีการพัฒนาดูแลเครื่องจักรใหสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพฝกอบรมพนักงานใหมีความสามารถในการซอม
บํารุงเครื่องจักร ควรมีแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ชัดเจนและตอเนื่อง
มีการใชประโยชนสูงสุดจากเครื่องจักรใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา
ประการที่สี่ ตองมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบใหไดมาตรฐาน
อยูเสมอ และมีการตรวจสอบปริมาณนําเขาวัตถุดิบที่ไมใหมากกวาการ
ผลิตเพราะถือเปนตนทุนทั้งตองจัดเก็บ พื้นที่การจัดเก็บ การดูแลใหมี
คุณภาพอยูเสมอ ทั้งหมดเปนตนทุนและเปนตัวขัดขวางการปฏิบัติงาน
ประการที่หา ควรใหมีการพิจารณการวางผังการผลิตใหสะดวกตอ
การเคลื่อนไหวตลอดจนกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบกอนการผลิต และ
มีการวางแผนการผลิตที่คํานึงถึงทุกปจจัยที่ผลตอการผลิต ทั้งกําลังคน
เครื่องจักร วัตถุดิบ และสวนอื่นๆประกอบกันเพื่อไมใหสายการผลิตตอง
หยุดการผลิต
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ประการที่หก ดานกระบวนการพัฒนาความชํานาญของพนักงานใน
การผลิ ต ลดการเกิ ด ของเสี ย ในงานที่ ผ ลิ ต ให มี ก ารพั ฒ นาคู มื อ การ
ปฏิบัติงานใหเขาใจงายเพื่อเพิ่มความเขาใจของพนักงาน และใหมีการ
ตรวจสอบวัตถุดิบเปนประจํากอนการผลิตเพื่อจะไดไมมีการหยุดการผลิต
เนื่องจากขาดวัตถุดิบ
ประการที่เจ็ด ดานผลผลิตควรมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
ผลิ ต เสร็ จ ให ทั น ตามกํ า หนดเวลา คุ ณ ภาพของการบรรจุ หี บ ห อ และ
ขั้นตอนในการจัด เก็บสิ น ค า ทั้งนี้อาจจั ดกิจกรรมสําหรับพนัก งานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ
ประการที่แปด ผูบริหารทุกระดับจะตองใหความสําคัญกับการนําเอา
ระบบมาใชอยางจริงจังสามารถใหคําปรึกษา แกปญหาและพัฒนาระบบ
อยางตอเนื่อง
ประสุดทาย ควรมีการชี้แจงใหกับพนักงานไดรับทราบถึงนโยบาย
ของบริ ษั ท ฯ และรั บ รู อย า งทั่ ว ถึ ง ตลอดจนมี แ ผนปฏิ บั ติ ง านรองรั บ
นโยบายของบริษัทฯอยางชัดเจน ตลอดจนสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของตั ว บุ ค ลากรอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให
กระบวนการผลิตแบบ Just in Time สามารถดําเนินตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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Marketing Strategy of Private Computer Schools in
Sisattanak and Xaysettha Districts of Vientiane
Capital, Lao PDR
Thanomchai BOUNTHONG
LJI MBA

In Sisattanak and Xaysettha Districts, Vientiane Capital
consists of 10 private computer schools which are 3 colleges and
7 training centers. So, the business of computer school can be
highly competitive within these areas and also other places so that
market strategy is extremely important school operation.

Abstract- This research aimed to study the marketing strategy
of private computer schools in Sisattanak and Xaysetta
Districts, Vientaine Capital. Data collection was completed
through questionnaire distributed to owners or managers of
10 private computer schools which included 3 universities and
7 training centers. The data were analyzed based on
descriptive statistics such as frequency, percentage, mean,
standard deviation, and t-test was also applied. The study
found that marketing strategy and marketing mix strategy
were valued as important mechanisms for managing private
computer schools in both types.

II. Objective
The main objective of this research is to study the
important of marketing strategy of private computer schools in
Sisattanak and Xaysettha Districts, Vientiane Capital.

As for components of marketing mix; the private
computer schools gave the first priority to product and place,
then price, and promotion respectively. In terms of product
factor, most private computer schools considered the
availability of their instructors and also the facilities for their
classes before setup some courses. In terms of place factor,
most schools thought about the location on main streets, close
to major business areas, and have convenient parking lot. For
the price factor, most school setup their fees by considering
the quality of service that was offered to the customers.
Moreover, they also set the fees based on their customers’
ability to pay, and the operating cost. In terms of promotion
factor, to be well-known to target customers, most schools
used advertising to promote their schools. And the most
effective advertising was advertising on newspapers, leaflets,
and sign boards.

III. Theories
A. Marketing Strategy
Perreault, Jr & McCarthy (15th edition: 36) stated that
marketing strategy is the process of using marketing mix to meet
the needs of the defined target group. The marketing mix deals
with the way in which a business uses product, price, place
(distribution), and promotion to market and satisfy the needs of
the customers.
B. Marketing Mix Strategy
Kotler and Amstrong (1989:45) expressed in Phiboon
Thipaparn (1994:17) explained about the marketing mix strategy
in the marketing mix model (Chart 1) that the marketing mix is
often referred to as the “four P’s” since the most important
elements of marketing are concerned with product, price, place,
and promotion. There are known as the “marketing mix” because
each element affects the other and the mix must overall be
suitable to target customer.

I. Introduction

Chart 1: Marketing Mix

In this modern world, technology constantly seems to seep
its way into our daily routines. Technology in term of computer is
widely used for both personal and business purposes. It plays an
important role in almost every phase of human life since its
operations and applications can help people to get work done
faster and easier. In other words, computer has become incredibly
important nowadays because it is very much accurate, fast, and
can accomplishes many tasks easily (Saiyawat Kittikoon, 2010).
As computers are being used widely today, the need of
employees who have a basic knowledge and a proficient
knowledge of computer has spread out all over the work place.
Many organizations either government sector or private sector are
required people who have computer skills. Therefore, lots of
people in all ages are in need of computer skills to fulfill their
capacity. Unfortunately, there are only a few computer classes in
all general schools which can not satisfy the great need of a
learner. As a result, this is a good chance for expertise on
computer to run a business about computer training.
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1). Product (the goods or service for the target’s need)
The first element of the marketing mix is the Product.
One of the most important aspects of good marketing is to be sure
to produce products or services that meet the target consumer’s
need, as well as desires. Define the characteristics of products or
service to ensure that products or services meet the expectations
of target customers. For private computer schools, product means
the way of set up courses and services.
2). Price (making it right and fair)
The price is the amount a customer pays for the product.
So, marketer needs to price the products or services right and fair
for consumers. Since the price act as a very important aspect in
customer’s buying decision, pricing the product must consider
under the customer’s attraction as well as the position of the
product in the market. For private computer schools, price means
the school’s fees.
3). Place (reaching the target)
Place represents the location where a product can be
purchased.
Place is concerned with various methods of
transporting and storing goods, and then making them available
for the customer. Getting the right product to the right place at the
right time involves in the distribution system. And the choice of
distribution method will depend on a variety of circumstances.
For private computer schools, place refer to school’s location.
4). Promotion (telling and selling customer)
Promotion represents all of the communications that a
marketer may use in the marketplace to communicate with the
customers. It will provide information that will assist consumers
in making a decision to purchase a products or services.
Promotion has four distinct components: sales promotion,
advertising, personal selling, and public relation. For private
computer schools, promotion means the way of advertising.

Rating Scale could define as the score below:
Score
Meaning
4
most important
3
very important
2
less important
1
least important
The level of marketing mix strategy could define as the
following:
1 – 1.75
= least important marketing mix component
1.76 – 2.51
= less important marketing mix component
2.52 – 3.27
= very important marketing mix component
3.28 – 4.00
= most important marketing mix component
V. Analysis
A. School’s Information
1). School Type and Course
The result from the data was pointed out that there are
ten private computer schools divided into three colleges which
cover thirty percent and seven training centers which cover
seventy percent. They both had two types of courses; there are
basic course, and advance course that students can choose to study
only a specific field.
According to the research, it also found that the most
favorable courses that colleges and training center focused on are
that the basic course and advance course together, cover seventy
percent. Only twenty percent is a single basic course, and ten
percent is advance course.
Furthermore, the data was specifically shown that
colleges itself preferred to run schools based on two courses
together. Oppositely, training center chose to run schools with
mix courses. In other word, training centers separated curriculum
into 3 courses. The majority course is basic course and advance
course together, cover seventy percent; only a single basic course
is twenty percent, and ten percent is advance course.
2). Customers
Based on the finding, it’s shown that the customer of
private computer schools in both types mostly is a student which
covers seventy-eight percent out of the total of customers.
Thirteen percent is official person, and nine percent is general
person respectively.
3). Instructors
Based on the finding, it’s shown that more than twenty
instructors taught in the colleges. Some of them are part time
teacher, cover sixty-three percent; some of them are specialist,
cover twenty-four percent, and a full time teacher cover thirteen
percent. Furthermore, the data also explained that nearly half of
instructor graduated with a Bachelor’s degree. Twenty-four
percent of them are specialist who is proficient computer trainer.
Other twenty-three percent is an instructor who graduated with a
Master’s degree. And, six percent is a instructor who had finished
Ph.D.’s degree
On the other hand, the training center had
approximately one-ten teachers. More than half of them are a
specialist. About thirty-nine percent is a full time teacher. And six
percent is a part time teacher. Teaching in the training centers,
need not much qualification. Therefore, nearly half of the trainer
is a specialist. Twenty-seven percent of the trainer is a person who
had only finished short training course. Nineteen percent of the
trainer had finished high education curriculum. And, seven
percent of the trainer had finished a Bachelor’s degree.

IV. Methodology
A. Data Collection
The information for this research is based on two sources,
the primary source and secondary source.
1). Primary Source
The primary source is gathered from questionnaires of
10 owners or managers of 10 private computer schools.
2). Secondary Source
The secondary source is gathered from textbooks,
related research, and other related documents.
B.Sampling
The sampling of this research is the owners or managers
of 10 private computer schools that divided into 3 colleges and 7
training centers.
C. Tool for collecting data
All data was collected by questionnaires consisted of 2
parts as the following:
Part 1: Questions about the school’s information
Part 2: Questions about the marketing mix strategy.
The questionnaires were divided into 3 categories such as
Open-Form, Close-Form, and Rating Scale based on Likert Rating
Scale Method (Sinjaru, 2007:77 expressed in Viengsai Phongsai,
2010:22).
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B. Marketing Mix Strategy (Four P’s)
The marketing mix is very essential for the marketing
operation. Marketing mix is a term often used in marketing to
reach the target customer groups as well as to reach organization
objectives. Marketing mix is the combination of marketing
variables. There are product, price, place, and promotion
(Bloggang, 2010).
The result from the data is as the following: (shown in
table 1, 2, and 3). According to table 1 above, it’s shown that
owners or managers of 10 private computer schools agreed that
school’s course/service, and school’s location are the most
significant factors in marketing mix strategy. Besides, school’s
fee and promotion factor are also important for the process of
operating school.

Table 2
The level of marketing mix strategy for universities
Marketing Mix Strategy
1.

Product (School’s
course and service)
Set up course based on:
‐
Customer’s need
‐
‐
‐

Table 1
The level of marketing mix strategy for private computer schools
in both types.
Marketing Mix Strategy
1.

Product (School’s
course and service)
Set up course based on:
‐
Availability of
facilities
‐
Availability of
instructor
‐
Customer’s need

0.00

3.90

0.32

3.80

0.42

3.50

0.53

Facilities
‐
Desktop Computer

3.80

0.42

‐

Projector

3.40

0.70

‐

Whiteboard

3.10

0.57

2.

Price (School’s fee)

3.20

0.63

‐

Availability of
classroom

Set up school fee based on:
‐
Price and service
quality are suitable

Most
important
Most
important
Most
important
Most
important

0.32

Most
important

Customers’ ability to
pay
Operating cost

3.20

0.63

3.20

0.63

3.50

0.53

3.60

0.52

3.50

0.53

3.00

0.82

4.

Place (School’s
location)
Locate on main
streets
Convenient parking
lot
Convenient entrance
and exist
Promotion

3.20

0.92

‐

Sign board

3.30

0.67

‐

Newspapers

3.20

0.79

‐

Leaflet

2.70

1.34

Very
important
Very
important
Most
important
Most
important
Most
important
Very
important
Very
important
Most
important
Very
important
Very
important

‐
3.
‐
‐
‐

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

‐

Desktop Computer

3.67

0.58

‐

Whiteboard

3.33

0.58

‐

Printer

2.67

1.53

2.

Price (School’s fee)

3.33

0.58

4.00

0.00

4.00

0.00

3.33

058

Place (School’s
location)
Locate on main street

3.67

0.58

3.67

0.58

3.33

0.58

3.00

0.00

4.

Convenient parking
lot
Convenient entrance
and exist
Promotion

3.67

0.58

‐

Newspaper

3.33

0.58

‐

Leaflet

3.00

1.00

‐

Sign board

3.00

1.00

Set up school fee based on:
‐
Customers’ ability to
pay
‐
Price and service
quality are suitable
‐
Operating cost

Most
important
Most
important
Very
important
Very
important

3.90

‐

Facilities
‐
Projector

The level of marketing
mix strategy
Mean
S.D
Meaning
3.90
0.32
Most
important
4.00

Availabilities of
instructor
Availabilities of
facilities
Availabilities of
classroom

The level of marketing mix
strategy
Mean
S.D
Meaning
4.00
0.00
Most
important

3.
‐
‐
‐

Most
important
Most
important
Most
important
Most
important
Most
important
Most
important
Very
important
Very
important
Most
important
Most
important
Most
important
Most
important
Most
important
Most
important
Most
important
Very
important
Most
important
Most
important
Very
important
Very
important

According to table 2 above, it’s shown that managers of
colleges considered all marketing mix elements: school’s
course/service, school’s fee, school’s location, and promotion as
the most essential factor for managing school because they
believed that not only good services that satisfy customer’s need,
has availability of instructor, facilities, and availabilities of
classroom; the school’s fee which can motivate customer,
school’s place which can reach customer, and school’s promotion
which can communicate with target customer are also the most
important factors. The four elements need to be used together
because there are related to each other.
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Table 3
The level of marketing mix strategy for training centers

Marketing Mix Strategy

The level of marketing mix
strategy
Mean

1.

Product (School’s course
and service)
Set up course based on:

Moreover, school’s fee and promotion are very essential
for managing training center because customer in general use
price as a tool for making a decision before using some services.
Thus, to price the product/service competitively, the owners need
to think about customers’ ability to pay, operating cost, and make
sure that price and service quality are appropriate. For promotion,
it’s the activities to promote the product/service such as advertise
on sign board, in newspaper, and create a leaflet.
To sum up, the result of the data in table 1, 2, and 3
obviously show that the owners and managers of private computer
schools in both types thought that the marketing mix strategy
which contain of four elements are playing an important role in
school management. The four elements need to be used together
to meet the need of the defined target group. The result of this
research is agreeable to the marketing mix model of Kotler and
Amstrong (1989) and also accord to the research paper of
Phetmany Pajuebphansaly (1995).

S.D

Meaning

3.86

0.38

Most
important
Most
important
Most
important
Most
important
Most
important

‐

Availability of facilities

4.00

0.00

‐

Availability of instructor

3.86

0.38

‐

Customer’s need

3.71

0.49

‐

Availability of classroom

3.29

0.49

-

Desktop Computer

3.86

0.38

-

Projector

3.14

0.69

-

Whiteboard

3.00

0.58

-

Printer

1.71

0.95

2.

Price (School’s fee)

3.14

0.69

Facilities

a. Hypothesis
The hypothesis in this research is different types of school
emphasized on different level of marketing mix strategy.

Most
important
Very
important
Very
important
Least
important
Very
important

Table 4: The result of hypothesis test on the differentiate level of
marketing mix strategy divided into two types of school.
Types of school

College and Training Center

Marketing Mix Strategy (4 Ps)

Set up school fee based on:
-

Price and service quality
are suitable

3.86

0.38

Most
important

Product (School’s
course/service)

-

Operating cost

3.14

0.69

Price (School’s fee/service fee)

-

Customers’ ability to pay

2.86

0.69

3.

Place (School’s location)

3.43

0.53

‐

Locate on main street

3.57

0.53

‐

Convenient parking lot

3.57

0.53

‐

Convenient entrance and
exist

3.00

1.00

4.

Promotion

3.00

1.00

-

Sign board

3.43

0.53

-

Newspaper

3.14

0.90

-

Leaflet

2.57

1.51

Very
important
Very
important
Most
important
Most
important
Most
important
Very
important
Very
important
Most
important
Very
important
Very
important

df

t

Significant

9

-4.392**

.002

9

-2.058

.070

9

-2.905*

.017

9

-1.633

.137

Place (School’s location)
Promotion

This analysis used t-test statistic to examine and compare
the result of differentiates level of marketing mix strategy
classified by two types of school: college and training center.
According to table 4 above, it found that different types of
school emphasized on different level of marketing mix strategy
for product and place component. In contrast, the different types
of school emphasized on similar level of marketing mix strategy
for price and promotion component.
VI.Conclusion
To conclude, this survey research is to study about the
important of marketing strategy of private computer schools in
Sisattanak and Xaysettha District, Vientiane Capital. The research
proceeds on the marketing strategy and marketing mix strategy
theories. The research sampling is the manager of 3 colleges and
the owner of 7 training centers.
The result of the level of marketing mix strategy was
clearly show that the four elements of marketing mix strategy
such as product, price, place, and promotion, all of them are the
most significant factor for private computer school, college type.
Besides, the two elements of marketing mix strategy such as
product and promotion are the most necessary factor for training

According table 3 above, it’s shown that the owners of
training centers agreed that school’s course/service, and school’s
place are the most vital components because service or course is
the main factor that was introduced to customers. So, the
availabilities of facilities, instructors, classrooms, and the
satisfaction of customer’s need are the most significant factor.
In addition, school’s place is one of the most important
components because places which can access easily such as locate
on main street, has a convenient parking lot and a convenient
entrance and exist. Those factors are simply reach customer’s
need and want.
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center, and the other two elements such as price and place are
very important also.
The result of hypothesis test apparently verified that the
different types of school emphasized on different level of
marketing mix strategy for product and place elements; and
emphasized on similar level for price and promotion elements.
Overall, the research indicated that marketing strategy and
marketing mix strategy are playing a very important role in
private computer school operation. This shown by the fact that
both types of private computer school considered all four
components of marketing mix as the most influential factor
because each component is combine tightly to each other and they
need to be managed together to reach customers and to satisfy
customers’ need.
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เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไรตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสรางสมการพยากรณ
ผลการดําเนินงานของบริษัทจากระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและ
ควบคุ ม กํ า ไร ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย รวบรวมจากแบบสอบถามซึ่ ง เป น
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบกับการเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงิน
ของบริษัทรวมดวยจากการวิเคราะหผลกระทบของระดับการใชเทคนิคใน
การวางแผนและควบคุ ม กํ า ไรที่ ไ ด จ ากการจั ด ทํ า งบประมาณ
(Budgeting)และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร
(Cost Volume Profit Analysis) กับผลการดําเนินงานของบริษัทไดแก
อัตราผลตอบแทนจากยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยใชวัดการ
เปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานของบริษัทในการประเมินความสามารถใน
การทํากําไร อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย ใชวัดการเปลี่ยนแปลงผล
การดําเนินงานของบริษัทในการประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ภายนอกด า นการตลาด อั ต ราส ว นต น ทุ น ขายต อ ค า ขายใช วั ด การ
เปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานของบริษัทในการประเมินประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานภายในดานกระบวนการผลิตพบวาระดับการใชเทคนิคใน
การวางแผนและควบคุมกําไรมีผลกระทบเชิงบวกตออัตราผลตอบแทน
จากยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย และมีผลกระทบเชิงลบตออัตราสวนตนทุนขายตอคาขาย แสดง
ใหเห็นการใชประโยชนจากระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุม
กําไรทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทมีแนวโนมดีขึ้นและสามารถนํา
สมการพยากรณไปใชในการพยากรณผลการดําเนินงานของบริษัทจาก
ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไร

Abstract
This research aimed to study the effects of the technical
usage level for the planning and control of the company profit on
the performance of the companies registered in Stock Exchange of
Thailand and using the forecast equation.
A set of questionnaire was used as a tool to collect research data
together with the financial data of the company. Results
analysis on the effects of the technical usage level for the planning
and control of the company profit involved with Budgeting whereas
the Cost Volume Profit Analysis and the company operational
showed in Return on Sales , Return on Asset. Assets Turnover
Ratio measured changes in the company operation when assessing
the marketing efficiency and COG/SALES Ratio applied with
production. Findings indicated the effects of the technical usage
level for the planning and control of the company profit yielded the
positive effects towards Return on Sales, Return on Asset, Asset
Turnover. Lastly, the effects of the technical usage level for the
planning and control of the company profit yielded the negative
effects towards COGS/Sales Ratio. Such findings revealed that the
technical usage level for the planning and control of the company
profit improved the companies’ performances and the forecast
equation could be used for forecasting operation of the company.
Keywords : Technical for the profit planning and control,
erformance

คําสําคัญ : เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไร, ผลการดําเนินงาน
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1. บทนํา
การวางแผนและควบคุมกําไร เปนแนวทางการดําเนินงานที่มี
ระเบียบเพื่อใหงานในความรับผิดชอบของฝายบริหารดานการวางแผน
การประสานงานและการควบคุมดําเนินไปอยางที่ตองการ จุดมุงหมายที่
สําคัญของแนวคิดในการวางแผนกําไร คือ ใหฝายบริหารเนนความสนใจ
ตอหนาที่การวางแผนและการควบคุมโดยสม่ําเสมอ(กัลยานี พิริยะพันธุ,
2534: 8)
หากองคการธุรกิจใดไมมีการวางแผนและควบคุมกําไรจะทําให
ไมมีแผนงานซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติในอนาคตที่เปนแบบแผนที่มีระเบียบ
อั น จะนํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ไ ด และใน
ขณะเดียวกันเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในอนาคต องคการธุรกิจก็ไมมีเครื่องมือ
ลดความเสี่ ย งภั ย หรื อ การกํ า หนดขั้ น ตอนการทํ า งานที่ ใ ช ใ นการแก ไ ข
ป ญ หาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานมี ค วามยื ด หยุ น
เหมาะสมกับสภาวะแวดลอม โดยเฉพาะเมื่อสภาวการณซึ่งเปนปจจัย
ภายนอกขององค ก ารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลา ไม ว า จะเป น
พฤติกรรมของผูบริโภค สภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย การแขงขันที่รุนแรง
เสถียรภาพทางดานการเมือง โดยเฉพาะเทคโนโลยีซึ่งเปนทั้งโอกาสและ
อุปสรรคหรือขอจํากัดของธุรกิจ หากธุรกิจปรับตัวทันก็สามารถดัดแปลง
หรื อ ประยุ ก ต นํ า มาใช เ ป น กลยุ ท ธ สู ค วามสํ า เร็ จ ตามเป า หมายได ใน
ขณะเดียวกันธุรกิจที่ปรับตัวไมได ก็จะกลายเปนขอจํากัดตอการเติบโต
และการที่ธุรกิจปรับตัวไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการ
เชน ระดับขอมูล วิสัยทัศน เปนตน แตที่สําคัญที่สุด คือ การวางแผน
และการควบคุมที่มีมาตรฐานใชงานในทางปฏิบัติไดจริงโดยสัมฤทธิผล
ตามเปาหมายที่กําหนดไว (สรัสวดี ราชกุลชัย , 2549 : 49-51)
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางเปนอุตสาหกรรมที่มี
มู ล ค า และความสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ สู ง เนื่ อ งจากเป น ภาคที่ ส ามารถ
กระตุนการใชจายของประชาชนรวมทั้งมีความสัมพันธเชิงเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันในภาคอุตสาหกรรมตอเนื่อง เริ่มจากอุตสาหกรรมตนน้ํา เชน การ
ออกแบบกอสราง การพัฒนาและการเตรียมสถานที่ ผูผลิตและผูคาวัสดุ
กอสราง ตลอดจนใหเชาอุปกรณเครื่องจักร สวนอุตสาหกรรมกลางน้ํา
เชน รับเหมากอสราง อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร งานติดตั้ง งานตกแตง
งานไม งานซอมแซม จนถึงส ว นอุ ตสากรรมปลายน้ํ า ซึ่งได แก กลุม
พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย โครงการกอสรางของภาครัฐ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และการกอสรางยังมีความสําคัญใน
การจา งงาน โดยมีสัดส ว นตอการจ า งงานในประเทศระดั บ สูง โดย ณ.
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 มีการจางงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 12.95%
ของการจางงานทั้งหมดถือเปนอันดับ 3 ของการจางงานในประเทศ ที่
สํ า คัญ ธุรกิจ อสัง หาริม ทรัพย มีสัดส ว นสิ น เชื่ อ ในระบบธนาคารพาณิ ช ย
ประมาณ 1.5 ลา นล า นบาท ดั งนั้ น หากภาคอสัง หาริม ทรั พยเ กิ ด การ
ชะลอตัว ยอมสงผลกระทบตอการใหสินเชื่อ

ผู วิ จั ย จึ ง มี ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ก า ร วิ จั ย ก ลุ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง ซึ่งมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ
โดยทําการศึกษาผลกระทบของระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและ
ควบคุมกําไร ซึ่งเปนเทคนิคทางการบัญชีบริหารตอผลการดําเนินงานของ
องคการ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จไดในชวงวิกฤตและใน
ระยะยาวเนื่องจากแนวคิดการวางแผนและควบคุมกําไร เนนแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีเหตุผลตอการบริหารงานโดยเปาหมายและ
ตระหนักถึงความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานกอใหเกิดการประสานงาน การวิเคราะหทางเลือกที่มีความเสี่ยง
นอยที่สุด และใหประโยชนตอกิจการสูงสุด ทําใหการใชทรัพยากรของ
บริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของระดับการใชเทคนิคในการวางแผน
และควบคุมกําไรตอผลการดําเนินงานของบริษัท
2. เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข องระดั บ การใช เ ทคนิ ค ในการ
วางแผนและควบคุมกําไรตอผลการดําเนินงานของบริษัท
3. เพื่อสรางสมการพยากรณผลการดําเนินงานของบริษัทจาก
ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไร
3. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุม
กําไรมีผลกระทบเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนจากยอดขาย (ROS)
สมมติฐานที่ 2: ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุม
กําไรมีผลกระทบเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)
สมมติฐานที่ 3: ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุม
กําไรมีผลกระทบเชิงบวกตออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Assets
Turnover)
สมมติฐานที่ 4: ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุม
กํ า ไรมี ผ ลกระทบเชิ ง ลบต อ อั ต ราส ว นต น ทุ น ขายต อ ค า ขาย (COGS
/SALES Ratio)
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากร คือ บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
และการกอสรางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน
91 บริษัท ขอมูล ณ 15 พฤศจิกายน 2552
4.2 กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ บริ ษั ท ในกลุ ม ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย และการกอสรางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จํานวน 91 บริษั ท ใชวิ ธีการเลือ กตัวอยางจากประชากร
ทั้งหมด (Census Method) คิดเปนตัวอยางขนาด 100 เปอรเซ็นต
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4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน
สว นที่ 1 สํ า หรั บ รวบรวมข อมู ลทั่ ว ไปของบริ ษั ท กลุ ม ตั ว อย า ง
เกี่ ย วกั บ ทุ น จดทะเบี ย น จํ า นวนพนั ก งาน สั ด ส ว นการถื อ หุ น ของ
ชาวตางชาติ ประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการ สัดสวนการสงออกสินคา
ไปตางประเทศ กลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท ประเภทธุรกิจของ
บริษัท สรางเปนแบบเลือกตอบ
สวนที่ 2 สําหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระดับการใชเทคนิคใน
การวางแผนและควบคุมกําไร ตามที่ระบุในขอบเขตงานวิจัย สรางเปน
แบบเลือกตอบ
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย
ลงทะเบี ย นไปยั ง กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง 91 บริ ษั ท เพื่ อ ให ผู ต อบ โดยผู ต อบ
แบบสอบถามคือผูจัดการฝายบัญชี / การเงินของบริษัทกลุมตัวอยาง เปน
การสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของบริษัท และระดับการใชเทคนิคใน
การวางแผนและควบคุมกําไร และเก็ บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของกลุมตัวอยางจากงบการเงินของบริษัทจากโปรแกรมงบ
การเงินและขอมูลทางการเงินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบ
ความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับการตอบ พบวามีแบบสอบถามที่
สมบูรณจํานวน 77 ชุด คิดเปนรอยละ 84.61 จึงนําแบบสอบถามดังกลาว
ไปทําการวิเคราะหขอมูล
4.5 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อ
การประมวลผลทางสถิ ติ และกํ า หนดระดั บ ความมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ อั ล ฟ า 0.05 โดยใช เ ทคนิ ค สถิ ติ คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา(Descriptive
Statistics) โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด และคาสูงสุด เพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของบริษัท และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential
Statistics)
โดยใชการวิเคราะห ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อทดสอบผลกระทบของระดับการใชเทคนิคใน
การวางแผนและควบคุมกําไร ตอผลการดําเนินงานของบริษัท
4.6 ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) คือ ระดับการใชเทคนิคใน
การวางแผนและควบคุ ม กํ า ไรประกอบด ว ย 1) ระดั บ การใช เ ทคนิ ค
งบประมาณ (LPCP1) และ 2) ระดับการใชเทคนิคการวิเคราะหตนทุน
ปริมาณ กําไร/การวิเคราะหจุดคุมทุน (LPCP2)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การเปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึ้น/ลดลง) ของผลการดําเนินงานของบริษัท (ΔOP) เฉลี่ย 3 ป โดย
วัดจากอัตราผลตอบแทนจากยอดขาย (ROS) อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยรวม (ROA) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Assets
Turnover) และอัตราสวนตนทุนขายตอคาขาย (COGS/SALES Ratio)

4.7 การอภิปรายผล
ผลการวิ เคราะห คาสถิติพื้ นฐาน ข อมูลทั่วไปของกลุมตัวอยา ง
พบว า บริ ษั ท ในกลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ป น บริ ษั ท ขนาดใหญ มี ทุ น จด
ทะเบียนมากกวา 1,000 ลานบาท มีจํานวนพนักงานอยูในระดับปานกลาง
คือ มากกวา 100 คนแตไมเกิน 300 คน มีนักลงทุนชาวตางชาติเขามามี
สวนรวมในการบริหารงานของบริษัทในจํานวนนอย สวนใหญมีผูบริหาร
เปนคนไทย มีลักษณะผลิตสินคา/บริการหลายประเภท การจัดหาเงินทุน
สวนใหญจากภายในประเทศ ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาชาวไทย กลยุทธที่
ใช ใ นการดํ า เนิ น งานให ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง การลดต น ทุ น รวม(Cost
Leadership) และใหความสําคัญความแตกตางของคุณภาพผลิตภัณฑ
(Product Differentiation) ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการใช
เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไร ระดับการใชเทคนิคการจัดทํา
งบประมาณโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากคา Mean เทากับ
4.73 และระดับการใชเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน
ปริ ม าณ กํ า ไร โดยเฉลี่ยอยู ใ นระดับ สู งสุ ด โดยพิ จ ารณาจากค า Mean
เทากับ 4.39
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
(ผลการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3 ปของอัตราสวนทางการเงินที่ใชในการวัด
คาตัวแปรตาม) ประกอบดวย
(1) การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3 ป ของอัตราผลตอบแทนจาก
ยอดขาย (ROS) โดยเฉลี่ย (Mean) อยูที่ – 2.94 แสดงใหเห็นวาในรอบ
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการ
ทํากําไรในแงการควบคุมตนทุนหรือบริหารคาใชจายในการดําเนินงาน
โดยเฉลี่ยอยูในทิศทางลบ(ลดลง) -2.94 เทา ของปกอน เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแลวพบวาบางบริษัทผลการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย3ป ของอัตรา
ผลตอบแทนจากยอดขายต่ําสุด(Min)อยูที่-82.07แสดงใหเห็นวาในรอบ
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบางบริษัทมีความสามารถในการทํากําไร ในแง
การควบคุมตนทุนหรือบริหารคาใชจายในการดําเนินงานอยูในทิศทางลบ
(ลดลง) -82.07 เทาของปกอนในทางตรงกันขาม บางบริษัทมีผลการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ย3ปของอัตราผลตอบแทนจากยอดขายสูงสุด (Max) อยู
ที่ 23.51 แสดงใหเห็นวาในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบางบริษัทมี
ความสามารถในการทํากําไร ในแงการควบคุมตนทุนหรือบริหารคาใชจาย
ในการดําเนินงานอยูในทิศทางบวก (เพิ่มขึ้น) 23.51 เทาของปกอน
(2) การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3 ป ของอัตราสวนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย (ROA) โดยเฉลี่ย (Mean) อยูที่ -0.38 แสดงใหเห็นวาในรอบ
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการ
ทํากําไรในแงของประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยโดยเฉลี่ยอยูใน
ทิศทางลบ(ลดลง) -0.38 เทาของปกอน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว
พบวาบางบริษัทผลการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3 ป ของอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต่ําสุด (Min) อยูที่ -11.75 แสดงใหเห็นวาในรอบระยะเวลา 3 ป
ที่ผานมาบางบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรในแงของประสิทธิภาพ
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สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
ระดับการใชเทคนิคในการ
วางแผนและควบคุมกําไรซึ่งเปนเทคนิคที่ระบุในขอบเขตงานวิจัยมี
ผลกระทบเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนจากยอดขาย (ROS)
จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 1 พบวา เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ
ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคมกําไร ไดแก เทคนิคการ
จัดทํางบประมาณและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ
กําไรมีผลกระทบเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนจากยอดขายอยางมี
นัยสําคัญ (p-value < 0.05) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่
1 นั่นหมายความวาบริษัทที่มีการประยุกตใชเทคนิคในการวางแผนและ
ควบคุมกําไรตามที่ ระบุไวในขอบเขตการวิจัยสูงจะทําใหผลตอบแทนจาก
ยอดขายอยูในระดับสูงดวย
ผลการทดสอบนี้สอดคลองกับทฤษฎีที่วาการวางแผนและ
ควบคุมเปนหนาที่เกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ
รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว เชน การเพิ่มขึ้นของสวนแบงตลาดการเพิ่ม
ขึ้นของกําไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ศศิวิมล มีอําพล , 2550 : 5)
จากทฤษฎีดังกลาว แสดงใหเห็นวา ระดับการใชเทคนิคในการ
วางแผนและควบคุมมีผลกระทบเชิงบวก (เพิ่มขึ้น ) ตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในแงของการควบคุมตนทุนหรือบริหารคาใชจายในการ
ดําเนินงาน อยางไรก็ตามผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนจาก
ยอดขายอาจมาจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได

ในการบริหารสินทรัพยอยูในทิศทางลบ (ลดลง) – 11.75 เทาของปกอน
ในทางตรงกันขามบางบริษัทมีผลการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3 ป ของอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยสูงสุด (Max) อยูที่ 10.61 แสดงใหเห็นวาใน
รอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบางบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรในแง
ของประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยอยูในทิศทางบวก
(เพิ่มขึ้น)
10.61 เทาของปกอน
(3) การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3 ป ของอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย (Asset Turnover) โดยเฉลี่ย (Mean) อยูที่ – 0.02 แสดงให
เห็นวาในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานภายนอกดานการตลาดโดยเฉลี่ยอยูใน
ทิศทางลบ (ลดลง) – 0.02 เทาของปกอน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
แลวพบวาทางบริษัทผลการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
3
ปของอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยต่ําสุด (Min) อยูที่ – 0.35 แสดงใหเห็นวาในรอบ
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบางบริษัทมีประสิทธิภาพการดําเนินงานภายนอก
ดานการตลาดอยูในทิศทางลง (ลดลง) -0.35 เทาของปที่ผานมา ในทาง
ตรงกันขามบางบริษัทมีผลการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3 ป ของประสิทธิภาพ
การดําเนินงานภายนอกดานการตลาดสูงสุด (Max) อยูที่ 0.32 แสดงให
เห็นวาในรอบระยะเวลา 3 ป ที่ผา นมา บางบริษัทมีประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานภายนอกดานการตลาดอยูในทิศทางบวก (เพิ่มขึ้น) 0.32 เทา
ของปที่ผานมา
(4) การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3 ป ของอัตราสวนตนทุนขายตอคา
ขาย (COGS /SALES Ratio) โดยเฉลี่ย (Mean) อยูที่ 0.61 แสดงวาใน
รอบระยะเวลา 3 ป ที่ผานมาบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานภายในดานการผลิตอยูในทิศทางลบ (ลดลง) 0.61 เทา
ของปกอน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวพบวา บางบริษัทมีผลการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3 ป ของอัตราสวนตนทุนขายตอคาขายต่ําสุด (Min)
อยูที่ -8.22 แสดงใหเห็นวาในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บางบริษัทมี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดานการผลิตอยูในทิศทางบวก
(เพิ่มขึ้น) -8.22 เทาของปที่ผานมา ในทางตรงกันขามบางบริษัทมีผลการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3 ปของประสิทธิภาพการดําเนินงานภายดานการผลิต
(Max) อยูที่ 8.46 แสดงใหเห็นวาในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บาง
บริษัทมีประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดานการผลิตอยูในทิศทางลบ
(ลดลง) 8.46 เทาของปที่ผานมา
ผลการวิเคราะหผลกระทบของระดับการใชเทคนิคในการ
วางแผนและควบคุมกําไรตอผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
สมมติฐานการวิจัย
จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุสามารถสรุปผลกระทบ
ของระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไรที่ระบุในขอบเขต
งานวิจัยตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดยสามารถสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยเรียงตามสมมติฐานงานวิจัย ไดดังนี้

สมการพยากรณจากตัวแบบที่ 1
ΔR0S เฉลี่ย 3 ป = 5.452 (intercept) + 2.290 (LPCP1)
+5.494(LPCP2)
โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = 0.164)
สมการนี้
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนจากยอดขายได รอยละ 16.4 สวนอีกรอยละ 83.6 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรจากปจจัยภายนอก ไดแก พฤติกรรมผูบริโภค สภาวะ
เศรษฐกิจ กฎหมาย การแขงขันที่รุนแรง รวมทั้งเสถียรภาพทางดาน
การเมือง ซึ่งปจจัยภายนอกที่สําคัญ และมีผลกระทบรุนแรงตอระบบ
เศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย คือ ในป 2551 เกิดวิกฤตการณ
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหตลาดสงออกของไทย ตั้งแตป
2551 ถึงป 2552 ลดลงไปรอยละ 20 – 30 โดยการสงออกของสินคาและ
บริการเปนพลังขับเคลื่อนทีส่ ําคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีบทบาท
ถึงกวารอยละ 70 ของ GDP
และมีผลตอการจางงาน ทําให
ผูประกอบการตองลดการจางแรงงานลงรอยละ 10 -15 นอกจากนั้น
วิกฤตการณ ทางการเงินครั้งนี้ทําใหสภาพคลองในระบบการเงินของโลก
เกิดการตึงตัวทําใหตนทุนการกูยืมใน
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รูปดอลลารสูงขึ้นเปนอันมาก ธุรกิจตาง ๆ จึงหันมากูยืมในประเทศแทน
สงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูในประเทศสูงขึ้นตามไปดวย การขอสินเชื่อมี
ความยุงยากมากขึ้นจากปจจัยภายนอกดังกลาว รวมถึงปจจัยภายนอกอื่น
ไดแก ปญหาทางการเมือง ราคาน้าํ มันที่สูงขึ้น จึงมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากยอดขายรอยละ 83.6
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ระดับการใชเทคนิคในการ
วางแผนและควบคุมกําไรซึ่งเปนเทคนิคที่ระบุในขอบเขตงานวิจัยมี
ผลกระทบเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)
จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 2 พบวา เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ
ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไร ไดแก เทคนิคการ
จัดทํางบประมาณและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ
กําไร
มีผลกระทบเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยอยางมี
นัยสําคัญ ( p – value < 0.05) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ขอ
ที่ 2 นัน่ หมายความวา บริษัทที่มีการประยุกตใชเทคนิคในการวางแผน
และควบคุมกําไรตามที่ระบุไวในขอบเขตงานวิจัยสูงจะทําใหผลตอบแทน
จากสินทรัพยอยูในระดับสูงดวย
ผลการทดสอบนี้สอดคลองกับงานวิจัยในหลาย ๆ งานวิจัย
และทฤษฎีดังนี้ งานวิจัยของ Johanan Hyvonen (2005) ศึกษาถึง
ประโยชนที่ไดรับจากการใชสารสนเทศจากระบบบัญชีบริหารของบริษัท
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศฟนแลนด ซึ่งไดมีการนําเทคนิคทางการ
บัญชีบริหารมาประยุกตใช
ประโยชนที่ไดรับจากการใชสารสนเทศ
ทางการบัญชีบริหาร คือ การนํามาใชประกอบการตัดสินใจในการวาง
แผนการปฏิบัติงานในอนาคต การวัดผลการปฏิบัติงานทางการเงิน โดยใช
เทคนิคการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร ของสินคาแตละ
รายการ
การใชเทคนิคการจัดทํางบประมาณในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงาน
งานวิ จั ย ของ Joshi (2001) ทํ า การศึ ก ษาการประยุ ก ต ใ ช
เทคนิ ค ทางการบั ญ ชี บ ริ ห ารที่ ไ ด มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น จากแนวคิ ด การบั ญ ชี
บริหารแบบดั้งเดิมในประเทศอินเดีย โดยใชกลุมตัวอยางบริษัทที่ อ ยู ใ น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ใ ห ญ จํา น ว น
ทั้ ง สิ้ น 6 0 บ ริ ษั ท โ ด ย ใ ช แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากบริษัทที่มีการประยุกตใชเทคนิคทางการบัญชีบริหาร
ตามแนวคิดดั้งเดิม และศึกษาแนวโนมที่จะประยุกตใชเทคนิคทางการ
บั ญ ชี บ ริ ห ารตามแนวคิ ด สมั ย ใหม ต ลอดจนประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการ
ประยุกตใชเทคนิคทางการบัญชีบริหารทางการบัญชีบริหารโดยเทคนิคที่
นิ ย มใช ม ากที่ สุ ด คื อ การจั ด ทํ า งบประมาณและระบบการวั ด ผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งเปนเทคนิคที่ใหประโยชนมากที่สุด
งานวิจัยของดนุชา คุณพนิชกิจและคณะ (2545) ศึกษาถึง
ความสอดคลองของเทคนิคทางการบัญชีบริหารกับกลยุทธการแขงขันใน
กลุมผูผลิตสินคาบริโภคในประเทศไทยซึ่งในงานวิจัยยังศึกษาถึง

ความสัมพันธระหวางการนําเทคนิคทางการบัญชีบริหารไปใชกับกําไร
กอนดอกเบี้ยและภาษีซึ่งพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางการใชเทคนิค
ทางการบัญชีบริหาร เพื่อพิจารณากําหนดจํานวนผลิตภัณฑใหมกับกําไร
กอนดอกเบี้ยและภาษี
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเปนการวัดความสามารถใน
การทํากําไรจากสินทรัพยทั้งหมดของบริษัท
โดยไมคํานึงวาสินทรัพย
เหลานั้นจะไดมาโดยทางใด ถานําไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นก็จะเปน
ประโยชนในการประเมินความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพยของ
บริษัทได (อัญชลี พิพัฒนเสริญ , 248 : 183)
จากงานวิจัย และทฤษฎีดังกลาวแสดงใหเห็นวา ระดับการใช
เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไรมีผลกระทบเชิงบวก (เพิ่มขึ้น) ตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในแงของประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย โดยสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูจํากัดเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัท โดยทําใหสัดสวนของกําไรที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มสูงขึ้นมากกวาสัดสวนของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้น
สมการพยากรณจากตัวแบบที่ 2
ΔR0A เฉลี่ย 3 ป = 2.373 (intercept)+1.701 (LPCP1)
+3.111 (LPCP2)
โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = 0.271)
สมการนี้
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยไดรอยละ 27.1 สวนอีกรอยละ72.9 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรจากปจจัยภายนอก ไดแก พฤติกรรมผูบริโภค สภาวะ
เศรษฐกิจ กฎหมาย การแขงขันที่รุนแรง รวมทั้งเสถียรภาพทางดาน
การเมือง ดังที่กลาวมาแลว
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 ระดับการใชเทคนิคในการ
วางแผนและควบคุมกําไรซึ่งเปนเทคนิคที่ระบุในขอบเขตงานวิจัยมี
ผลกระทบเชิงบวกตออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย
(Assets
Turnover)
จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ขอที่ 3 พบวาเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ
ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไรไดแก
เทคนิคการ
จัดทํางบประมาณและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ
กําไร มีผลกระทบเชิงบวกตออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยอยางมี
นัยสําคัญ (p – value < 0.05 ) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ขอ
ที่ 3 นั่นหมายความวาบริษัทที่มีการประยุกตใชเทคนิคในการวางแผน
และควบคุมกําไรตามที่ระบุไวในขอบเขตการวิจัยสูงจะทําใหอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยอยูในระดับสูงดวย
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ผลการทดสอบนี้สอดคลองกับทฤษฎีและงานวิจัยในหลาย ๆ
งานวิจัย ดังนี้
การประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายนอกดาน
การตลาด มีแนวคิดคือ การที่กิจการมีการวางแผน และควบคุมที่ดีเพื่อใช
ในการตัดสินใจในประเด็นตางๆ
จะชวยใหกิจการมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ
การวางแผนสวนผสมผลิตภัณฑ
สวนผสมการขาย เพื่อใหกําไรสูงสุดภายใตทรัพยากรที่มีจํากัด อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยเปนเครื่องมือที่ใชวัดประสิทธิภาพของกิจการใน
การใชสินทรัพยหรืออาจกลาวไดวาเปนการวัดความสามารถของกิจการใน
การใชสินทรัพยเพื่อเพิ่มยอดขาย (ศศิวิมล มีอําพล , 2550 : 349)
งานวิจัยของ Chenhall ,R.H (1997) ศึกษาถึงการใช
ประโยชนจากระบบบัญชีบริหารของแตละสวนงานของบริษัทโดยการวิจัย
ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ ผูจัดการฝายตลาดและผูจัดการฝาย
ผลิต จากการศึกษาพบวาการใชประโยชนจากระบบบัญชีบริหารในการ
วางแผนและควบคุมของผูจัดการฝายตลาดมีความ
สัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝายการตลาด
จากทฤษฎีและงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาระดับการใช
เทคนิคในการวางแผนและควบคุมมีผลกระทบเชิงบวก (เพิ่มขึ้น) ตอการ
เปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานของบริษัท
ในแงของประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานภายนอกดานการตลาดโดยใชประโยชนสินทรัพยภายใตการ
ควบคุมของกิจการ โดยใหบริษัทไดรับผลตอบแทนสูงสุด

นัยสําคัญ (p –value < 0.05) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4
นั่นหมายความวา บริษัทที่มีการประยุกตใชเทคนิคในการวางแผนและ
ควบคุมกําไรตามที่ระบุไวในขอบเขตงานวิจยั สูงจะทําใหประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานภายในดานกระบวนการผลิตของบริษัทอยูในระดับสูงดวย
ผลการทดสอบนี้สอดคลองกับงานวิจัยหลาย ๆ งานวิจัย ดังนี้
งานวิจัยของ Choe
(2004)
ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางสารสนเทศทางการบัญชีบริหาร
การเรียนรูของ
องคการ และผลการดําเนินงานดานการผลิต เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมใหบรรลุประสิทธิภาพในการผลิต
จากการศึกษาไดมีการ
สํารวจถึงความสัมพันธระหวางระดับความกาวหนาของเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรม การใชสารสนเทศจากบัญชีบริหารและผลการดําเนินงาน
ดานการผลิต เชน สารสนเทศในการวางแผนและควบคุม การประเมินผล
พบวาการใชสารสนเทศทางการบัญชีบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
งานวิจัยของ Rulea และ Fredendall (2002) พบวา การ
บัญชีบริหารมีอิทธิพลตอการวางแผนเกี่ยวกับโครงสรางผลิตภัณฑ
สวนผสมการขาย (Product Mix) รวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงานของ
อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
จากงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาระดับการใชเทคนิคในการ
วางแผนและควบคุมมีผลกระทบเชิงลบ(ลดลง)ตอการเปลี่ยนแปลงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในแงของการลดลงในของเสีย งานทําซ้าํ และรายการ
ที่ไมเพิ่มมูลคาตาง ๆ นําไปสูตนทุนรวมที่ลดลงในที่สุด

สมการพยากรณจากตัวแบบที่ 3
ΔAsset Turnover เฉลี่ย 3 ป = 5.081 (intercept)
+ 2.022 (LPCP1)
+ 3.002 (LPCP2)
โดยคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = 0.292)

สมการพยากรณจากตัวแบบที่ 4
ΔCOGS /SALES Ratioเฉลี่ย 3 ป = - 5.297 (intercept) –
1.074 (LPCP1) –
2.197 (LPCP2)
โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = 0.394)

สมการนี้
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยไดรอยละ 29.2 สวนอีกรอยละ 70.8 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรจากปจจัยภายนอก ไดแก พฤติกรรมผูบริโภค สภาวะ
เศรษฐกิจ กฎหมาย การแขงขันที่รุนแรง รวมทั้งเสถียรภาพดาน
การเมืองดังที่กลาวมาแลว
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 ระดับการใชเทคนิคการวางแผน
และควบคุมกําไรซึ่งเปนเทคนิคที่ระบุในขอบเขตงานวิจัยมีผลกระทบเชิง
ลบตออัตราสวนตนทุนขายตอคาขาย (COGS /SALES Ratio)
จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 4 พบวา เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ
ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไรไดแก
เทคนิคการ
จัดทํางบประมาณและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ
กําไร
มีผลกระทบเชิงลบตออัตราสวนตนทุนขายตอคาขายอยางมี

สมการนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนตนทุน
ขายตอคาขายไดรอยละ 39.4 สวนอีกรอยละ 60.6 เกิดจากอิทธิพลของตัว
แปรจากป จ จั ย ภายนอก ได แ ก พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค สภาวะเศรษฐกิ จ
กฎหมาย การแข งขัน ที่ รุนแรง รวมทั้ งเสถี ยรภาพด า นการเมืองดั งที่
กลาวมาแลว
5. สรุป
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของระดับการใชเทคนิค
ในการวางแผนและควบคุมกําไรตอผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยทําการสรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงคดังนี้
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ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไรมีผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดยสามารถแสดงความสัมพันธและสราง
สมการพยากรณไดดังนี้
ระดับการใชเทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไรมีผลกระทบ
เชิ ง บวกต อ อั ต ราผลตอบแทนจากยอดขาย อั ต ราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยและมีผลกระทบเชิงลบตอ
อัตราสวนตนทุนขายตอคาขาย

[5]

สมการพยากรณ
ΔROSเฉลี่ย3ป = 5.452(intercept) + 2.290(LPCP1) +
5.494(LPCP2)
(1)
ΔROAเฉลี่ย3ป = 2.373(intercept) + 1.701(LPCP1) +
(2)
3.111(LPCP2)
ΔAsset Turnoverเฉลี่ย3ป = 5.081(intercept) + 2.022(LPCP1)
+ 3.002(LPCP2)
(3)
ΔCOGS/SALES Ratioเฉลี่ย3ป = - 5.297(intercept)
- 1.074(LPCP1)
- 2.197(LPCP2) (4)

[8]

[6]

[7]

[9]
[10]

[11]

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู ต อบแบบสอบถามทุ ก ท า นที่ ไ ด ส ละเวลาตอบ
แบบสอบถามและใหขอคิดเห็นกลับมาในแบบสอบถามอันเปนสวนสําคัญ
ยิ่งของการวิจัย

[12]

[13]
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การเปรียบเทียบความคุมคาในการลงทุนเชิงธุรกิจระหวาง
การปลูกพืชสบูด ําและไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส
Cost benefit comparison of investment in
Jatropha and Eucalyptus Camaldulensis productions.
รัชนีกร ดานศิริชัยสวัสดิ1์
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โทร 042-221978 โทรสาร 042-221978 E-mail: ku_nu_tomm@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเชิงธุรกิจระหวางการปลูก
พืชสบูดําและไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุน
การดําเนินการและผลตอบแทนในการลงทุนเชิงธุรกิจของสบูดําและไมยูคา
ลิปตัสคามาลดูเลนซีส โดยใชแบบสอบถามและการสํารวจภาคสนามในการ
เก็บขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหจุดคุมทุน ระยะเวลาคืนทุนและมูลคาเทียบเทา
ปปจจุบัน ในการเปรียบเทียบความคุมคาในการลงทุนเชิงธุรกิจ บนเนื้อที่
10 ไร ระยะเวลาโครงการ 10 ป พบวา การลงทุนปลูกพืชสบูดํามีคาใชจาย
ในการปลูก 36,200.00 บาท คาใชจายในการดูแลรักษา 30,960.00 บาท
คาใชจายในการเก็บเกี่ยว2,480.00 บาท และค าใชจ ายในการสกัดน้ํ า มั น
สบูดํา62,800.00 บาท ดังนั้นคาใชจายการดําเนินการรวมทั้งสิ้น 193,640.00
บาท ปริมาณผลผลิตจากน้ํามันสบูดําที่สกัดไดเฉลี่ย 132.50 ลิตรตอไรตอป
ระยะเวลาคืนทุน 9 ป 4 เดือน มีจุดคุมทุน 345,016.00 บาท ณ ราคารับซื้อ
น้ํามันสบูดํา 28 บาทตอลิตร สวนการลงทุนปลูกไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลน
ซิส มีคาใชจายในการปลูก 47,985.00 บาท คาใชจายการดูแลรักษา
73,675.00 บาท และคาใชจายการตัดไม 46,360.00 บาท ดังนั้น คาใชจาย
ในการดําเนินการรวมทั้งสิ้น 167,820.00 บาท ผลผลิตของน้ําหนักไมเฉลี่ย
6.0 ตันตอไรตอป มีจุดคุมทุนที่ 375,997.10 บาท จากการวิจัย พบวา
การลงทุนปลูกไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
เปนบวก ตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนจากโครงการ(IRR)
อยูที่รอยละ 8
ซึ่งมากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู สวนการลงทุนปลูกสบูดํา มูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV) มี ค า เป น ลบ และตั ว ชี้ วั ด อั ต ราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)
นอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู สรุปไดวา ระยะเวลาโครงการ 10 ป การลงทุน
ปลู ก ไม ยู ค าลิ ป ตั ส คามาลดู เ ลนซี ส มี ค วามคุ ม ค า ในการลงทุ น มากกว า
การปลูกสบูดํา แตการปลูกสบูดําสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและสรางรายได
ตลอดทั้งป โดยที่ไมตองลงทุนใหมอีกครั้ง เนื่องจากสบูดําเปนไมยืนตน
สวนการปลูกไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีสสามารถตัดได 2-3 รุนเทานั้น
แลวตองทําการรื้อตอและลงทุนปลูกใหมอีกครั้ง

Abstract
This research is cost benefit comparison of invesment in
Jatropha Curcas Linn and Eucalyptus Camaldulensis productions.
The objective of this research were to study about operating costs and
revenues. The study was done by interview and field survey. The
analysis was done in the terms of breakeven point, payback period
and the present worth which lead to analyze the advantages of
investments on the 10 Rai area with the 10 years project. It was found
that the costs of Jatropha production were; planting cost 36,200.00
Baht, maintenance cost 30,960.00 Baht, harvesting cost 2,480.00
Baht and extraction cost 62,800.00 Baht. Hence, the total cost of
Jatropha was 193,640.00 Baht. The average quantity of Jatropha oil
was 132.50 liters/Rai/year, payback period was 9 years 4 months
approximately. The revenue at breakeven point is 345,016.00 Baht
with the price 28 Baht/ litres. For the Eucalyptus Camaldulensis
production; the expenses for planting was 47,985.00 Baht,
maintenance cost was 73,675.00 Baht and woodcutting cost was
46,360.00 Baht. Therefore, the total cost of Eucalyptus Camaldulensis
was 167,820.00 Baht. Average weight of Eucalyptus wood is 6.0 tons
per rai per year. Payback period is 10 years. The revenue at
breakeven point is 375,997.10 Baht. From the research, it was found
that the expenses of investing in Eucalyptus Camaldulensis project
positive net present value (NPV), internal rate of return (IRR)
8 percent which is upper than interest rate. Jatropha project have
negative net present value (NPV), internal rate of return (IRR) which is
lower than interest rate. Consequently, the study can be concluded
that Eucalyptus Camaldulensis project could bring more advantages
rather than Jatropha Curcas Linn. Jatropha could make revenue
whole year and can be harvested in the long run without replanting.

คําสําคัญ: สบูดํา, ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส, จุดคุมทุน, ระยะเวลาคืนทุน,
อัตราผลตอบแทนจากโครงการ

Keywords: Jatropha, Eucalyptus Camaldulensis, Breakeven point,
Payback period, Net present value, Internal rate of return
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1. ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย
ในอดีตประเทศไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ อาทิ
ปาไม น้ํา น้ํามัน เปนตน ซึ่งการใชประโยชนจากทรัพยากรเหลานี้มีเพียงใช
ในการดํารงชีวิตประจําวันเทานั้น ในปจจุบันทรัพยากรตางๆมิไดถูกใชไป
เพื่ อ ตอบสนองต อ ความต อ งการขั้ น พื้ น ฐานเท า นั้ น หากแต เ พื่ อ แสวงหา
ผลประโยชนทางการคาอีกทางหนึ่งดวย จึงเปนเหตุผลใหไดรับผลกระทบ
จากการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง เชน วิกฤตการณน้ํามัน ในป พ.ศ.2516
วิกฤตการณในครั้งนั้นไดกอใหเกิดสภาวการณขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศ ในป พ.ศ.2550 สถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
เปนอยางมาก ทําใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้นตาม รวมทั้ง
ความต อ งการพลั ง งานเชิ ง พาณิ ช ย ข องประเทศ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ภาคอุตสาหกรรมและการขนสง ทําใหตนทุนการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรมสูงขึ้น สบูดําจึงเปดตัวอีกครั้งหลังจากถูกทอดทิ้งมา
นานกวา 20 ป น้ํามันสบูดําเปนเชื้อเพลิงที่สามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ
จากการทดสอบและวิเ คราะหไ อเสี ย ของเครื่ องยนต ที่ ใช น้ํา มั น สบู ดํา และ
เครื่ องยนตที่ใชน้ํา มัน ดีเซลของศู น ยสง เสริมและพั ฒ นาอาชี พ การเกษตร
จังหวัดชัยนาท พบวา น้ํามันสบูดําสามารถใชกับเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็ก
เพื่อการเกษตรได และไมกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศที่สงผลกระทบตอ
การเกิดสภาวะโลกรอนเมื่อเปรียบเทียบกับปโตรเลียมดีเซลที่เปนพลังงาน
เชื้อเพลิงที่ไดมาจากการทับถมของซากพืชและสัตว (Fossil) และนับวันจะ
ลดนอยลงซึ่งคาดวาอาจจะหมดไปจากโลกในที่สุด [2]
ป า ไม เ ป น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ อี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ ใ ห คุ ณ ประโยชน
นานาประการ อาทิ ปา ไม เ ปนแหลงต น น้ํ า ลํา ธารซึ่ งเปรีย บไดกั บฟองน้ํ า
ขนาดใหญ ที่ทํา หนา ที่ กักเก็บ น้ําตามธรรมชาติ ปา ช วยในการอนุ รัก ษ ดิน
และน้ํา เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา เปนแนวปองกันลมพายุ ชวยปรับสภาพ
บรรยากาศและชวยลดมลพิษทางอากาศ เปนตน ทรัพยากรปาไมไดรับ
ผลกระทบจากการใชอยางสิ้นเปลืองและเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไข
อยางเรงดวนเชนกัน จากการสํารวจเมื่อป พ.ศ.2543 ประเทศไทยมีพื้นที่ปา
33 เปอรเซ็นตของพื้นที่ประเทศไทย แตในป พ.ศ.2549 มีพื้นที่ปาเหลืออยู
เพียง 30.92เปอรเซ็นตของพื้นที่ประเทศไทย [5] ในอนาคตพื้นที่ปามี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุจากการลักลอบตัดไมโดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการบุกรุกทําลายปาสูงกวาภาคอื่นๆ อีกทั้งยัง
ขาดการอนุรักษและปลูกทดแทน ทําใหปจจุบันราคาไมรวมถึงสินคาที่ใชไม
เปนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นอยางมาก ประกอบกับแนวโนมที่แสดงใหเห็นวา
จะตองประสบกับภาวะขาดแคลนไมซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมตางๆ
ที่ใชไมเปนวัตถุดิบอยางแนนอนในอนาคตอันใกล ดังนั้น หนวยงานราชการ
ที่ เ กี่ ย วข อ งตลอดจนหน ว ยงานเอกชนที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ไม จึ ง ได
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และตื่ น ตั ว ขึ้ น อี ก ครั้ ง ป จ จุ บัน กรมป า ไม ไ ด จั ด ตั้ ง
โครงการสงเสริมใหเอกชนปลูกสรางสวนปาไมโตเร็วหรือโครงการปลูกสวน
ปาเอกชนขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษปาและใชทดแทนไมจาก
ธรรมชาติที่ปจจุบันลดจํานวนลงทุกขณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนปาโตเร็วซึ่ง
สามารถตั ด ไม อ อกมาใช ป ระโยชน ไ ด ใ นระยะเวลาอั น สั น ยู ค าลิ ป ตั ส
(Eucalyptus) จัดเปนพันธุไมที่ไดรับการสนับสนุนใหปลูกมากกวาพันธุไม
ชนิดอื่นๆ เนื่องจากคุณสมบัติทางพฤษศาสตรเหนือกวา กลาวคือสามารถ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วและปลูกไดทุกภาคในประเทศไทย ตลอดจนมี
ระยะเวลาในการตัดฟนเพื่อที่จะนําไปใชประโยชนสั้นกวาและสามารถใช
ประโยชนไดมากกวาพันธุไมชนิดอื่น [6]
ดังนั้น จากปญหาทรัพยากรที่สําคัญของประเทศทั้ง 2 ประเภทที่ได
กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนปลูก
สบู ดํ า ซึ่ ง เป น พลั ง งานทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ น า สนใจในการสร า งรายได ใ ห กั บ
เกษตรกรและสามารถลดการใชน้ํามันลงได และการลงทุนปลูกไมยูคาลิปตัส
คามาลดูเลนซีส ซึ่งเปนไมที่สามารถทดแทนไมจากธรรมชาติได เพื่อเหตุผล
ในการลดการตัดไมทําลายปา เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญอาจไมมีความรู
เกี่ยวกับคาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการ ผลตอบแทนจากผลผลิตที่จะ
ไดรับ และระยะเวลาการคืนทุน งานวิจัยนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับตนทุนในการ
ดําเนินการ ผลตอบแทน ระยะเวลาการคืนทุน จุดคุมทุน เพื่อเปรียบเทียบ
ความคุ ม ค า ในการลงทุ น ปลู ก สบู ดํ า และไม ยู ค าลิ ป ตั ส คามาลดู เ ลนซี ส
ซึ่งสามารถเปนแนวทางและขอมูลในการตัดสินใจใหกับเกษตรกรที่สนใจ
ลงทุนในเชิงธุรกิจทางดานการเกษตร
2. วัตถุประสงค
1) ศึกษาตนทุ นการดําเนินการและผลตอบแทนในการลงทุนเชิ ง
ธุ ร กิ จ ของสบู ดํ า และไม ยู ค าลิ ป ตั ส คามาลดู เ ลนซี ส เพื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห
จุดคุมทุนและระยะเวลาคืนทุน
2) วิเคราะหโครงการเพื่อใหทราบถึงความคุมคาในการลงทุนเชิง
ธุรกิจระหวางการปลูกสบูดําและไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส
3. ขอบเขตงานวิจัย
ศึกษาการปลูกพืชสบูดําและไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส บนเนื้อที่
10 ไร ในเขตจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาดําเนินโครงการ 10 ป (ตั้งแต พ.ศ.
2548-2557)
4. ขอสมมติในงานวิจัย
4.1 พืชสบูดํา
1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู 7 เปอรเซ็นตตอป
2) ระยะที่ใชในการปลูกพืชสบูดํา กวาง 2 เมตร ยาว 2 เมตร
3) ราคาตนกลาสบูดําราคาตนละ 3 บาท
4) รายได เ ริ่ ม ต น ที่ ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ในป แ รกของการปลู ก
(พ.ศ. 2548)
5) ราคารับซื้อน้ํามันสบูดํา 28 บาทตอลิตร (พ.ศ.2552)
4.2 ไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส
1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู 7 เปอรเซ็นตตอป
2) ระยะที่ใชในการปลูกยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส กวาง 3 เมตร
ยาว 2 เมตร
3) ราคาตนกลายูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสราคาตนละ 2.50 บาท
4) รายไดเริ่มตนที่การตัดรุนแรกในปที่ 5 (พ.ศ.2552) ของการปลูก
และการตัดรุนที่ 2 ในปที่ 10 (พ.ศ.2557) ของการปลูก ตามลําดับ
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5.5 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value : NPV)
มูลคาปจจุบันสุทธิใชในการประเมินโครงการ เพื่อใหการประเมิน
โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิธีนี้จะคํานึงถึงมูลคาปจจุบันของเงิน
มีขั้นตอนดังนี้ [4]
1) หามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในแตละป ทั้งกระแสเงินสดรับ
และกระแสเงิ น สดจ า ย โดยใช ต น ทุ น ของเงิ น ทุ น ของโครงการเป น อั ต รา
สวนลด
2) รวมกระแสเงินสดซึ่งเปนกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
3) ถา NPV เปนบวก จะยอมรับโครงการนั้น แตถา NPV เปนลบ
จะปฏิเสธโครงการ ถาสองโครงการตางมี NPV เปนบวกทั้งคู และเปน
โครงการที่ทดแทนกันได จะเลือกโครงการที่ NPV เปนบวกมากกวา คํานวณ
โดยใชสูตร ดังนี้

5) เกษตรกรตัดไมและขนสงไมไปขายที่จุดรับซื้อไมเอง
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความคุมคาในการลงทุนเชิง
ธุรกิจระหวางการปลูกสบูดําและไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส มีวิธีในการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไป แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)
เป น การรวบรวมข อ มู ล จากการสํ า รวจภาคสนามและสั ม ภาษณ
เกษตรกรผูปลูกสบูดําและยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส เกี่ยวกับคาใชจายตางๆ
ในการดําเนินการ ไดแก คาใชจายในการปลูก คาใชจายในการดูแลรักษา
คาใชจายเก็บเกี่ยว คาใชจายในการสกัดน้ํามัน และผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก
การปลูกสบูดําและยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
เปนการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ
งานวิจัย ขอมูลที่จัดทําจากหนวยงานราชการและสถาบันตางๆเชนกรมปาไม
จากการสื บ ค น ทางเว็ บ ไซต ที่ เ กี่ ย วข อ ง ศู น ย ส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ
การเกษตร กรมศุลกากร เปนตน

NPV = CF0 + CF1 /(1+k)1 + CF2 /(1+k)2 + CF3 /(1+k)3
+……………..+ CFn /(1+k)n
โดยที่

= PMT (PVIFA i , n )

CF0 คือ เงินลงทุนครั้งแรก
CFt คือ กระแสเงินสดในปที่ t
k
คือ ตนทุนของเงินทุนของโครงการ

5.6 อัตราผลตอบแทนจากโครงการ ( Internal rate of return:IRR)
อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น เป น วิ ธีก ารประเมิ น ค า โครงการ
ลงทุน โดยจะตองหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทําใหกระแสเงินสดซึ่ง
คาดว า จะได รั บ ในอนาคตมี ค า เท า กั บ มู ล ค า ป จ จุ บั น ของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ
คํานวณโดยใชสูตร ดังนี้ [4]

5.2 การคํานวณการผอนชําระเงินกูเปนงวดๆ
ในการวิจัยนี้กูเงินจํานวน 100,000บาท มาใชในการลงทุน นอกจาก
เงินทุนสวนตัว และคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 7 เปอรเซ็นตตอป มีระยะเวลาใน
การชําระคืนทั้งสิ้น 10 ป ซึ่งตองผอนชําระเปนงวดๆละเทาๆกัน โดยแตละ
งวดที่ชําระเปนการชําระคืนพรอมทั้งเงินตนและดอกเบี้ย คํานวณโดยใชสูตร
ดังนี้ [3]
PVA n

(2)

NPV = CF1 /(1+IRR)1 + CF2 /(1+IRR)2 + CF3 /(1+IRR)3
+……………..+ CFn /(1+IRR)n

(1)

5.3 วิเคราะหกระแสเงินสด (Cash flow analysis)
วิเคราะหความแตกตางระหวางคาใชจายสวนเพิ่มกับผลประโยชน
สวนเพิ่มแตละปของโครงการ เพื่อวิเคราะหความสามารถในทางการเงินของ
โครงการ สําหรับในการดําเนินการโครงการในปแรกๆ กระแสเงินสดติดลบ
เพราะเปนระยะการลงทุนกอนจะกลายเปนตัวเลขบวกในเวลาตอมา [3]

โดยที่

(3)

NPV คือ มูลคาปจจุบนั สุทธิ
CFt คือ กระแสเงินสดในปที่ t

5.7 มูลคาเทียบเทาปปจจุบัน (Present-worth comparison of equallife alternatives)
การแปลงเงิ น ในแต ล ะช ว งเวลาของแต ล ะโครงการมาเป น มู ล ค า
เทียบเทาปปจจุบัน หรือปที่ 0 จากนั้นทําการเปรียบเทียบแลวพิจารณาเลือก
แตละโครงการที่มีคาใชจายในการลงทุนต่ําที่สุดหรือโครงการที่ไดกําไรสูง
ที่สุด [4]

5.4 วิเคราะหระยะเวลาคืนทุน (Payback period) และจุดคุมทุน
(Breakeven point analysis)
การคํานวณระยะเวลาคืนทุน ในกรณีที่ผลตอบแทนจากโครงการ
ในแตละปไมเทากัน สามารถทําไดโดยการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุนที่
ไดรับในแตละปจนเทากับเงินลงทุนสุทธิของโครงการนั้นๆ และการคํานวณ
จุดคุมทุนคํานวณจากระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระหนึ่งที่กอใหเกิด
รายไดรวม (Total revenue) เทากับตนทุนรวม (Total cost) [3]

5.8 เปรียบเทียบการลงทุนเชิงธุรกิจระหวางการปลูกพืชสบูดําและ
ไมยูคาลิปตัส
การเปรี ย บเที ย บการลงทุ น เชิ ง ธุ ร กิ จ เป น การเปรี ย บเที ย บการ
ดําเนินการและผลประกอบการในการปลูกสบูดําและไมยูคาลิปตัสคามาลดู
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6.4 การคํานวณการผอนชําระเงินกูเปนงวดๆ
เงิ น กู 100,000 บาท อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู 7 เปอร เ ซ็ น ต ต อ ป
ระยะเวลาการผอนชําระ 10 ป จากการคํานวณจะตองผอนชําระเงินกูปละ
14,237.71 บาท ในระยะเวลา 10 ป ตองผอนจายทั้งสิ้น 142,377.10 บาท
คิดเปนดอกเบี้ย 42,377.10 บาท

เลนซีส โดยเลือกโครงการที่ใหผลตอบแทนคุมคามากที่สุด ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
6. ผลการวิจัย
การวิจัยการลงทุนเชิงธุรกิจระหวางการปลูกสบูดําและไมยูคาลิปตัส
คามาลดูเลนซีส บนพื้นที่ 10 ไร มีรายละเอียด ดังนี้

6.5 การวิเคราะหระยะเวลาคืนทุนและจุดคุมทุนในการปลูกพืชสบูดํา
จากข อ มู ล ค า ใช จ า ยต า งๆในการดํ า เนิ น การ และผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจากการปลูกสบูดํา โดยนํามาคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน พบวา
การปลูกพืชสบูดํามีระยะเวลาคืนทุน 9 ป 4 เดือน และมีจุดคุมทุน 12,322
ลิตร หรือ 49,288 กิโลกรัม (เมล็ดสบูดํา 4 กิโลกรัม สามารถสกัดน้ํามันสบู
ดําไดประมาณ 1 ลิตร) หรือ 345,016.00 บาท ณ ราคารับซื้อน้ํามันสบูดํา
28 บาทตอลิตร

6.1 คาใชจายในการดําเนินการ
การลงทุนปลูกสบูดํา พบวา มีคาใชจายในการปลูก 36,200.00 บาท
คาใชจายการดูแลรักษา 30,960.00 บาท คาใชจายการเก็บเกี่ยว 2,480.00
บาท และคาใชจายการสกัดน้ํามันสบูดํา 62,800.00 บาท ดังนั้น มีตนทุนการ
ดําเนินการรวมทั้งสิ้น 193,640.00 บาท สวนการลงทุนไมยูคาลิปตัสคามาลดู
เลนซีส มีคาใชจายในการปลูก 47,985.00 บาท คาใชจายการดูแลรักษา
73,675.00 บาท และคาใชจายการตัดไม 46,360.00 บาท ดังนั้น ตนทุนการ
ดําเนินการรวมทั้งสิ้น 167,820.00 บาท ดังตารางที่ 1

6.6 การวิเคราะหระยะเวลาคืนทุนและจุดคุมทุนในการปลูกไมยูคา
ลิปตัสคามาลดูเลนซีส
จากขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับคาใชจายตางๆในการดําเนินการ และ
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการปลูกไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส โดยนํามา
คํานวณหาระยะเวลาคืนทุน พบวา การปลูกไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส
มีระยะเวลาคืนทุน 10 ป (รุนที่ 2) และมีจุดคุมทุน 375,997.10 บาทหรือ
คิดเปนน้ําหนักไม ณ จุดคุมทุน 363.45 ตัน

ตารางที่ 1 คาใชจายในการดําเนินการของพืชสบูดําและยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส บนเนื้อที่ 10 ไร
(หนวย:บาท)
คาใชจายในการดําเนินการ
สบูดํา ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส
ตนทุนในการปลูก
36,200.00
47,985.00
ตนทุนการดูแลรักษา
30,960.00
73,675.00
ตนทุนการเก็บเกี่ยว
2,480.00
46,360.00
ตนทุนการสกัดน้ํามัน
62,800.00
ตนทุนการดําเนินการรวม
193,640.00
167,820.00

6.7 การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนเชิงธุรกิจระหวางการปลูก
พืชสบูดําและไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส
การลงทุนเชิงธุรกิจระหวางการปลูกพืชสบูดําและไมยูคาลิปตัสคา
มาลดูเลนซีส มีระยะเวลาคืนทุนใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงนําทั้ง 2 โครงการมา
วิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)
และมูลคาเทียบเทาปปจจุบัน (Present-worth comparison of equal-life
alternatives) เพื่อใชประกอบการตัดสินใจอีกทางหนึ่ง พบวา การลงทุนปลูก
สบูดํามีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเปนลบ และตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทน
ของโครงการ (IRR) นอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู สวนการลงทุนปลูกไมยูคา
ลิปตัสคามาลดูเลนซีส มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเปนบวก และตัวชี้วัด
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) รอยละ 8 ดังตารางที่ 2

6.2 ผลตอบแทนจากการปลูกสบูดํา
พบวา สบูดําสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได 2 ครั้งตอป คือ ชวงเดือน
มิ ถุ น ายนถึ ง กรกฎาคม และช ว งเดื อ นตุ ล าคมถึ ง ธั น วาคม เมล็ ด สบู ดํ า 4
กิโลกรัม สามารถสกัดน้ํามันสบูดําไดประมาณ 1 ลิตร ขอมูลที่นํามาใชใน
งานวิจัยนี้เริ่มปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตั้งแตปแรกของการปลูก (ปพ.ศ.
2548) เปนตนมา จํานวนการปลูกตนสบูดํา 400 ตนตอไร ปริมาณน้ํามันสบู
ดําที่สกัดไดเฉลี่ย 132.50 ลิตรตอไรตอป รายรับจากการขายน้ํามันสบูดํา
เฉลี่ย 3,468.95 บาทตอไรตอป
6.3 ผลตอบแทนจากการปลูกไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส
พบวา ไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีสสามารถตัดเพื่อนําไปจําหนาย
ไดเมื่อไมมีอายุประมาณ 4-5
ป ขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยครั้งนี้ เริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2548-2557 ซึ่งครบกําหนดตัดไมรุนแรกในปที่ 5
(พ.ศ.2552) โดยเกษตรกรตัดไปจําหนาย ณ จุดรับซื้อไมดวยตนเอง รุนที่1
น้ําหนักไมเฉลี่ย 15 ตันตอไร หรือคิดเปน 141,000 บาท ณ ราคาไมทอน
940 บาทตอตัน และรุนที่ 2 (พ.ศ.2557) น้ําหนักไมเฉลี่ย 45 ตันตอไร หรือ
471,600 บาท ณ ราคาไมทอน 1,048 บาทตอตัน (จากการพยากรณโดย
วิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ป)

ตารางที่ 2 การวิเคราะหการปลูกสบูดําและไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส
การเปรียบเทียบ
พืชสบูดํา
ไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส
คาลงทุนเริ่มตน (บาท)
100,945
47,985
อายุโครงการ (ป)
10
10
อัตราดอกเบี้ย (เปอรเซ็นต)
7
7
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
ลบ
บวก
อัตราผลตอบแทนจาก
1%
8%
โครงการ (IRR)
มูลคาเทียบเทาปปจจุบัน
-245,387.40
43,595.24
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9. สรุปผลการวิจยั
งานวิจัยนี้ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเชิงธุรกิจระหวางการปลูก
พืชสบูดําและไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส โดยกูเงินจากธนาคารจํานวน
100,000 บาท มาลงทุนนอกเหนือจากเงินทุนสวนตัว อัตราดอกเบี้ยเงินกู
7 เปอรเซ็นตตอป ระยะเวลาโครงการ 10 ป ผอนชําระเปนงวดๆละ
14,237.71 บาทตอป ในแตละงวดที่ชําระเปนการชําระคืนพรอมทั้งเงินตน
และดอกเบี้ย (ลดเงินตนและดอกเบี้ย)

ไมยูคาลิปตัสสามารถสรางรายไดจากการตัดไมรุนแรกในปที่ 5 ของการปลูก
(พ.ศ.2552) การตัดรุนที่ 2 ในปที่ 10 (พ.ศ.2557) ตามลําดับ โดยเกษตรกร
ตัดไมและนําไมไปขายที่จุดรับซื้อไมดวยตนเอง จากการวิเคราะห พบวา
น้ําหนักไมเฉลี่ย 6.0 ตันตอไรตอป ณ ราคาไมเฉลี่ยที่ 1,034.50 บาท
จากการวิจัย พบวา มีระยะเวลาคืนทุน 10 ป จุดคุมทุน 375,997.10 บาท
หรือคิดเปนน้ําหนักไม ณ จุดคุมทุน 363.45 ตัน มูลคาเทียบเทาปปจจุบัน
43,595.24 บาท กําไรสุทธิ 236,602.90 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
มีคาเปนบวก สําหรับตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อยูที่
รอยละ 8 ดังตารางที่ 3
จากการวิจัยการลงทุนเชิงธุรกิจระหวางการปลูกพืชสบูดําและไม
ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส ระยะเวลาโครงการ 10 ป สรุปไดวา การลงทุน
ปลูกไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส มีความคุมคาในการลงทุนมากกวาการ
ปลู ก พืช สบูดํา แต การปลู กไม ยูคาลิ ปตัส คามาลดู เ ลนซี ส จะสร างรายได
ใหแกผูลงทุนเปนชวงๆ เทานั้น สวนการปลูกสบูดําสามารถสรางรายไดใหแก
เกษตรได ทุ ก ๆ เดื อ น เพี ย งแต ดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษา เพื่ อ ให ไ ด ผ ลผลิ ต อย า ง
สม่ําเสมอ เนื่องจากสบูดําเปนไมยืนตนมีอายุประมาณ 20-60 ป และสามารถ
สร า งรายได เ สริ ม จากการปลู ก พื ช คลุ ม ดิ น หรื อ การปลู ก พื ช ชนิ ด อื่ น แซม
พืชที่นิยมปลูกแซม คือพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เปนตน [1]
สวนการปลูกไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส สามารถตัดไมได 2-3 รุนเทานั้น
แลวตองทําการรื้อตอและลงทุนปลูกใหมอีกครั้ง

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคุมคาในการลงทุนเชิงธุรกิจระหวางการปลูก
พืชสบูดําและไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส
การเปรียบเทียบ
สบูดํา
ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส
เงินตน (บาท)
100,000
100,000
ตนทุนในการปลูก (บาท)
36,200.00
47,985.00
ตนทุนการดูแลรักษา (บาท)
30,960.00
73,675.00
ตนทุนการเก็บเกี่ยว (บาท)
2,480.00
46,360.00
ตนทุนการสกัดน้ํามัน (บาท)
62,800.00
กําไรสุทธิ (บาท)
10,877.90
236,602. 90
จุดคุมทุน (บาท)
345,016
375,997.10
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
ลบ
บวก
อัตราผลตอบแทน (IRR)
1%
8%
มูลคาเทียบเทาปปจจุบัน
-245,387.40
43,595.24
รายได (บาท)
ทุกเดือน
5 ป
รายไดเสริม
พืชตระกูลถั่ว
-

เอกสารอางอิง
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ฟนนี่พับบลิชชิ่ง
[2] พินิจ จันทร. 2549. พืชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล. นาคาอินเตอร
มีเดีย. กรุงเทพมหานคร.
[3] ศศิวิมล มีอําพล. 2550. การบัญชีเพื่อการจัดการ. สํานักพิมพ
อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่งจํากัด. กรุงเทพมหานคร.
[4] โสภณ ฟองเพชร. 2545. การเงินธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : เพียรสัน
เอ็ดดูเคชัน. อินโดไซนา
[5] สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไมสวนปลูกปาภาคเอกชน. 2548.
ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส.
[6] สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไมสวนปลูกปาภาคเอกชน. 2549.
ผลกระทบของการปลูกไมยูคาลิปตัสและมันสําปะหลังตอดินระบบ
นิเวศและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ.

การปลูกสบูดําบนเนื้อที่ 10 ไร ตนกลาสบูดําราคาตนละ 3 บาท
ระยะที่ใชในการปลูกกวาง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ราคารับซื้อน้ํามันสบูดํา
28 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ป มีกําไรสุทธิ 10,877.90 บาท
พบวา มีคาใชจายในการปลูก 36,200.00 บาท คาใชจายในการดูแลรักษา
30,960.00 บาท คาใชจายในการเก็บเกี่ยว 2,480.00 บาท และคาใชจายใน
การสกัดน้ํามันสบูดํา 62,800.00 บาท ดังนั้น การปลูกสบูดํามีตนทุนการ
ดําเนินการรวม ทั้งสิ้น 193,640.00 บาท และสามารถเริ่มตนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตสบูดําไดในปแรกของการปลูก (พ.ศ.2548) เปนตนไป ปริมาณน้ํามัน
สบูดําเฉลี่ย 132.50 ลิตรตอไรตอป จากการวิจัย พบวา สบูดํามีระยะเวลาคืน
ทุน 9 ป 4 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการปที่ 0-8 ไมกอใหเกิดผลกําไร
และมีจุดคุมทุนที่ 12,322 ลิตร หรือ 49,288 กิโลกรัม (เมล็ดสบูดํา) หรือ
คิดเปน 345,016 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเปนลบ สําหรับตัวชี้วัด
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อยูที่ระดับนอยกวาอัตราดอกเบี้ย
เงินกู และมีมูลคาเทียบเทาปปจจุบันติดลบ 245,387.40 บาท
การปลูกไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ตนกลาราคาตนละ 2.50 บาท
ระยะที่ใชในการปลูกกวาง 3 เมตร ยาว 2 เมตร ตลอดระยะเวลาโครงการ
10 ป มีกําไรสุทธิ 16,522.90 บาท พบวา มีคาใชจายในการปลูก 47,985.00
บาท คาใชจายในการดูแลรักษา 73,675.00 บาท และคาใชจายในการตัด
ไม 46,360.00 บาท ดังนั้น ตนทุนการดําเนินการรวมทั้งสิ้น167,820.00 บาท
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วิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและอัตราสวนทางการเงิน
ของบริษทั ในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Analyse the relations between the economic indicators and the financial ratio in Industry
Resource Group of the companies registered in the Stock Exchange of Thailand
อรวรรณ บุญบูชาไชย
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร 0-2320-2777 โทรสาร 0-2321-4444 E-mail: orawanbun@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนีเ้ ปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึง
อัตราสวนทางการเงิน
เปรียบเทียบความแตกตางของอัตราสวนทางการเงิน ในชวงที่เศรษฐกิจ
รุงเรืองกับในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํารวมไปถึง
ทําการศึกษาวามีดัชนีชี้วัด
ทางเศรษฐกิจใดบางที่มีผลกระทบตออัตราสวนทางการเงิน
โดยศึกษา
จากกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จํานวนทั้งสิน้ 27 บริษัท และเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางป
พ.ศ. 2548 – 2551
ผลการศึกษาพบวาในป 2551 อัตราสวนทาง
การเงินโดยสวนมาก
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ยกเวนเฉพาะอัตราสวนวัด
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย ซึ่งพบวาในป 2551 มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น
เล็กนอยจากในป 2550 ทางดานของอัตราสวนทางการเงิน ทีม่ ีความ
แตกตางกัน ในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง
กับในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา
ประกอบดวย อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน
อัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ย อัตรากําไรสุทธิ จํานวน
วันหมุนเวียนของลูกหนี้และจํานวนวันหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ อีกทั้ง
อัตราสวนที่ไมมีความแตกตางกัน
ในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรืองกับในชวงที่
เศรษฐกิจตกต่ํา ประกอบไปดวย อัตราเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวน
สินทรัพยคลองตัว อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร อัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพยรวม อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย
และอัตราอัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของเจาของ สําหรับดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ ที่สงผลกระทบตอ
อัตราสวนทางการเงิน ประกอบดวย อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ และ
ดุลการชําระเงิน

Abstract
The objective of this research is to study the financial ratio,
compare with the difference of the financial ratio between economy
of peak and decline and the study the economic indicators an effect
to the financial ratio. The data used in this research consists of
the companies in industry resource group total 27 companies
from the Stock Exchange of Thailand from 1 January 2005 to
31 December 2008. The research finding that in year 2008
valuable mean of financial low ratio most but the financial
ratio analysis of asset management efficiency in year 2008
valuable mean of financial a little rise from in year 2007. The
result of compare with the difference of the financial ratio
between economy of peak and decline reveals that have the
difference by gross profit margin, operating income margin, return
on assets, return on equity, collection period, net profit margin,
interest coverage ratio and inventory turnover period. The
economic indicators an effect to the financial ratio reveals that
interest rate, inflation rate and balance of payment.
Keywords : Economic Indicators, Financial Ratio
Resource Industry

คําสําคัญ : ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ อัตราสวนทางการเงิน
อุตสาหกรรมทรัพยากร
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1. บทนํา

เครื่องมือที่จะทําใหทราบถึงความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทและแนวโนมในอนาคต รวมไปถึงระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
จากการลงทุนไมวาจะเปนความเสีย่ งของธุรกิจ (Business Risk) ความ
เสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงทางดานสภาพคลอง
(Liquidity Risk) นั่นก็คืออัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) ทั้งนี้
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2545) ไดกลาวถึง อัตราสวนทาง
การเงินวา เปนเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ชวยทําใหสามารถประเมิน ฐานะ
ทางการเงิน และความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ไดดียิ่งกวา
ตัวเลขที่อยูในรูปขอมูลดิบซึ่งแสดงไวในงบการเงิน โดยอัตราสวนทาง
การเงินก็คือ
การนําเอารายการในงบดุล และงบกําไรขาดทุนที่มี
ความสัมพันธกัน
มาทําเปนสัดสวนในลักษณะเปรียบเทียบกันทําให
สามารถตีความหมายของงบการเงินนั้นไดมากขึ้น ตัวเลขที่ไดสามารถที่
จะสื่อไปถึงธุรกิจวามีผลประกอบการดีหรือไมดีอยางไร มีปญหาที่ธุรกิจ
ควรจะแกไขตรงจุดใดบาง อยางไร
ซึ่งหากมีการตัดสินใจลงทุนบน
ขอมูลเหลานี้ ก็จะเปนทางหนึ่งที่ชวยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนลงได
จากสิ่งตางๆที่ไดกลาวมา จึงเปนผลใหงานวิจัยนีม้ ุงวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตาง
ของอัตราสวนทางการเงินระหวางชวงที่
เศรษฐกิจรุงเรือง กับชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา รวมไปถึงศึกษาวา มีดชั นีชี้
วัดทางเศรษฐกิจใดบางที่สงผลกระทบตออัตราสวนทางการเงิน
ของ
บริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยทําการศึกษาจากบริษัทที่
ทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ ถือเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับทุกบริษัท
เนื่องจากเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงสถานการณทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงยังชวย
ในเรื่องของการพยากรณแนวโนมของความสําเร็จ หรือความลมเหลวของ
เศรษฐกิจไดอีกดวย ทั้งนี้เปนเพราะ อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ เปนสิ่งบงบอกถึงการกินดีอยูดีของประชาชนใน
ประเทศอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงผลตอบแทนที่พึงไดรับจากการ
ลงทุน อัตราเงินเฟอเปนสิง่ บงชี้ถึงอํานาจการชื้อสินคาของประชาชน รวม
ไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศก็มีความสําคัญไปยิ่งหยอนไป
กวากัน ทั้งนี้เนื่องมาจากเศรษฐกิจของประเทศไทยไมสามารถดํารงอยูได
เพียงประเทศเดียวโดยลําพังได ตองอาศัยการคาขายสินคาและบริการกับ
ประเทศตางๆดวย ดังนั้น จึงจะเห็นวาดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ
บริษัทตางๆทั้งทางตรง และทางออม นอกจากขอมูลที่ไดจากดัชนีชี้วัดทาง
เศรษฐกิจแลว ยังตองพิจารณาอีกดวยวา ระบบเศรษฐกิจอยูในชวงใด ทั้งนี้
ทางสถาบันพัฒนาความรู ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(2549) ไดกลาววาในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การบริโภคของภาคเอกชน
การลงทุน และการจางงานยอมลดลง
สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ยอดขาย และกําไรของบริษัทลดลงดวย ในทาง
ตรงกันขามชวงที่ภาวะเศรษฐกิจรุงเรือง
ธุรกิจตางๆ จะลงทุนเพิ่มขึ้น
เนื่องจากคาดการณวาจะไดกําไรจากการลงทุน และการขายสินคามากขึน้
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
ซึ่งนับไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเราเปนอยางยิ่ง และอาจทํารายไดเขาประเทศ มากกวาหรือเทากับ
บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเชน กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สินคาอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพยและกอสราง เปนตน ดังจะเห็นได
จากในป 2550 ที่ประเทศไทยสามารถสงออกน้ํามัน และนํารายไดเขาสู
ประเทศถึง 4,631,042 ลานบาท หรือมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 85.5 ของ
มูลคาสงออกทั้งหมด (สารวิจัยธุรกิจ ฝายวิจัยธุรกิจสายงานบริหารความ
เสี่ยง และกํากับปที่ 12 ฉบับที่ 31 กันยายน 2551)
แตเนื่องจากการที่ภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทั้ง
ปจจัยภายในประเทศ อาทิเชน ความไมสงบทางการเมือง
การใชจาย
ภายในประเทศ นโยบายของรัฐบาล และปจจัยภายในประเทศ อาทิเชน
ราคาน้าํ มันในตลาดโลก ซึ่งอาจสงผลเสียตอบริษัท ทําใหประสบปญหา
การลดลงของกําไรสุทธิ หรือเกิดมีสภาพคลองทางการเงินทีล่ ดลงจนถึงขั้น
ตองเลิกกิจการได
สิ่งตางๆเหลานี้จึงเปนผลทําใหบริษัทตองแสวงหา
เครื่องมือ
เพื่อมาชวยเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึน้
วาบริษัทมีผลการ
ดําเนินงานเปนอยางไรกําไรสุทธิของบริษัทที่เกิดขึ้น มีความสมเหตุสมผล
หรือมีขอนาสงสัยประการใดบาง
ในอนาคตบริษัทจะทํากําไรไดอยาง
ตอเนื่อง หรือมีโอกาสประสบปญหายุงยากหรือไม อยางไร มีการบริหาร
จัดการสินทรัพยที่มีอยู เพื่อกอใหเกิดรายไดเปนอยางไร ตลอดจนลักษณะ
ของการใชเงินลงทุนไปนัน้ มีความเสี่ยงมากนอยแคไหน

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นงเยาว ตั้งศิริ (2543)ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจ และอัตราสวนทางการเงินที่มตี อกลุมอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งผลการศึกษาพบวา ในระหวางปพ.ศ. 2537 –
2539 อัตราสวนเฉลี่ยทางการเงินของอุตสาหกรรม มีแนวโนมที่ลดลง
ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% อัตราสวนเฉลี่ยทางการเงิน โดยสวนใหญมี
ความแตกตางกันในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรืองและตกต่ํา และจากดัชนีชวี้ ัด
ภาวะเศรษฐกิจทั้ง 7 ตัวพบวามีเพียง ประชากร อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟอเทานั้น ที่สงผล
กระทบตออัตราสวนเฉลี่ยทางการเงินอยางมีนัยสําคัญ
อุมาพร สุนทรรังสรรค (2544) ไดทําการศึกษาถึง ดัชนีชี้วดั
ทางเศรษฐกิจที่มผี ลตออัตราสวนเฉลี่ยทางการเงินของอุตสาหกรรม
พลังงาน จากผลการศึกษาวาการวิเคราะหแนวโนมของผลการดําเนินงาน
ของอุตสาหกรรมพลังงานในกลุมอัตราสวนแสดงสภาพคลองจะมีแนวโนม
ที่สูงขึ้นทัง้ อัตราสวนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยประจํา สินทรัพยรวม และสินคา
คงเหลือ ยกเวนอัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้ที่มีแนวโนมทีล่ ดลง
สําหรับกลุมของอัตราสวนแสดงสภาพเสี่ยง ในสวนของอัตราสวนหนี้สนิ
และอัตราสวนหนีส้ ินระยะยาวตอเงินทุนระยะยาว พบวามีแนวโนมทีไ่ ป
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ในทิศทางเดียวกัน สําหรับอัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถือหุนมีแนวโนมที่
ลดลง อัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย มีแนวโนมทีส่ ูงขึ้น
ดานกลุมอัตราสวนแสดงสมรรถภาพในการหากําไร ในสวนของอัตรากําไร
ขั้นตนตอยอดขายมีแนวโนมที่คอนขางคงที่
แตสําหรับทางดานของ
อัตราสวนกําไรสุทธิ พบวาจะมีแนวโนมทีส่ ูงขึ้น สวนของอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนมีแนวโนมที่
เพิ่มสูงขึ้น
ในขณะที่การทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนเฉลี่ย
ทางการเงิน กับดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจนั้น พบวาอัตราสวนแสดงสภาพ
คลอง มีความสัมพันธกับการสงออกในกลุมอัตราสวนแสดงความสามารถใน
การบริหารสินทรัพยมีความสัมพันธกับการสงออก
จํานวนประชากร
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และอัตราเงินเฟอ ในกลุมของอัตราสวน
แสดงสมรรถภาพในการทํากําไร
มีความสัมพันธกับจํานวนประชากร
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ การสงออก อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟอ

สวนที่ 1 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยใชวิธีการคํานวณหาคาทางสถิติ แบงเปน คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด
(Maximum) และคาต่ําสุด (Minimum)
สวนที่ 2
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
อัตราสวนทางการเงิน ระหวางชวงที่เศรษฐกิจรุงเรืองกับชวงที่เศรษฐกิจ
ตกต่ํา โดยนําสถิติการทดสอบหาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2
ประชากรแบบจับคู (Paired – Sample T-Test) มาใชสําหรับคํานวณเพือ่
ทําการทดสอบใหไดผลลัพธที่ตองการ
สวนที่ 3 การวิเคราะหผลกระทบของดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่
มีตออัตราสวนทางการเงิน ของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรที่
ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชการวิเคราะห
ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) และได
กําหนดระดับความมีนัยสําคัญไวที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95%

3.วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ขอมูลและกลุมตัวอยาง
อัตราสวนทางการเงินนํามาจากงบการเงิน ของบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากรทั้งหมดรวม 27 บริษัท ซึ่งไดจัดสงใหกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหนําไปดําเนินการจัดเก็บขอมูลรายงาน
ทางการเงิน รวมไปถึงแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56 - 1) โดย
จะปรากฎอยูในฐานขอมูลของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักแหงประเทศไทยฉบับออนไลน SETSMART และ เก็บขอมูลเปน
รายป ตั้งแตปพ.ศ. 2548 – 2551
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ มีการจัดเก็บขอมูลมาจากสารสนเทศที่
เผยแพรผานทาง website ของธนาคารแหงประเทศไทย ในระหวางป
พ.ศ. 2548 – 2551
2. ตัวแปรที่ใชศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบไปดวย ดัชนีชี้
วัดทางเศรษฐกิจ 6 ดัชนี ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย ดุลการชําระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด และ
อัตราแลกเปลี่ยน
ตัวแปรตาม(Dependent Variable) ประกอบไปดวย อัตราสวน
ทางการเงิน 4 ดาน ไดแก อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร
อัตราสวนวัดสภาพคลอง หรือ ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน
และความสามารถในการชําระคาใชจายทางการเงิน
3. การวิเคราะหขอ มูล
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมได
จึงนํามาวิเคราะหโดยแบงการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดังนี้

4. ผลการศึกษา
สวนที่ 1 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ของบริษัทใน
กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร ที่ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จากการศึกษาพบวา
1. อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร
1.1 อัตรากําไรขัน้ ตน พบวาในป พ.ศ. 2548 – 2551 มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 5.6037-22.2626 % โดยที่ในป พ.ศ. 2551 มีคาเฉลี่ยของ
อัตรากําไรขั้นตนต่ําสุด อยูที่ 5.6037% และในปพ.ศ.2548 มีคาเฉลี่ย
ของอัตรากําไรขัน้ ตนสูงสุด ที่ระดับ 22.2626% ซึ่งในชวงระหวางป พ.ศ.
2548 – 2549 อยูในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง แสดงใหเห็นวาในป พ.ศ.
2548 ซึ่งเปนปที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เปนผลมาจากประสิทธิภาพในเรือ่ ง
ของการควบคุมตนทุนของสินคา ทําใหเกิดมีผลกําไรที่สูงขึ้นถึงแมจะมี
ยอดขายที่ต่ําก็ตาม
1.2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน พบวาในป พ.ศ.2548–
2551 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.1826–17.0096 % โดยในป พ.ศ.2551 คาเฉลี่ย
อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่ําสุด อยูที่ระดับ 2.1826% และในป พ.ศ.
2548
มีคาเฉลี่ยอัตรากําไรจากการดําเนินงานสูงทีส่ ุดอยูที่ระดับ
17.0096% ซึ่งในชวงระหวางป พ.ศ.2548–2549 เปนชวงที่เศรษฐกิจ
รุงเรือง จึงแสดงใหเห็นวาในป พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนปที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
เปนผลมาจากความสามารถในดานการบริหารจัดการควบคุมมิใหมีตนทุน
สินคาและคาใชจายจากการดําเนินงานสูงเกินไป
1.3. อัตรากําไรสุทธิ พบวาในปพ.ศ.2548–2551 มีคาเฉลี่ยอยู
ที่ 2.3715–11.6356% โดยในป พ.ศ. 2551 พบวามีคาเฉลี่ยของอัตรา
กําไรสุทธิต่ําสุด อยูที่ระดับ 2.3715% และในป พ.ศ. 2548 พบวามี
คาเฉลี่ยอัตรากําไรสุทธิสูงที่สุด อยูที่ระดับ 11.6356% ซึ่งในชวงระหวางป
พ.ศ.2548 – 2549 อยูในชวงเศรษฐกิจรุงเรือง จึงแสดงใหเห็นวา ในป
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พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนปที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เปนผลมาจากความสามารถใน
การควบคุมตนทุนสินคาและคาใชจาย เมื่อเทียบกับยอดขาย
1.4. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด ในป พ.ศ.2548–
2551 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.4385–13.7481% โดยในป พ.ศ. 2551 มีจํานวน
ของคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมดต่ําที่สุด อยูที่ระดับ
2.4385% และในป พ.ศ.2549 มีจํานวนของคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยทั้งหมดสูงที่สุด อยูที่ระดับ 13.7481% ซึ่งในป พ.ศ.2548–
2549 อยูในชวงเศรษฐกิจรุงเรือง จึงแสดงใหเห็นวาในป พ.ศ.2549 เปนปที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ทั้งนี้เปนผลอันเนื่องมาจากความสามารถในการสราง
ยอดขายจากการลงทุนในสินทรัพย
1.5. อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน ในป พ.ศ.2548–
2551 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.1493–13.3778 % โดยในป พ.ศ. 2551 มีคาเฉลี่ย
ของอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนต่ําสุด อยูที่ 2.1493% และในป
พ.ศ.2549 มีคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนสูงที่สุด ที่
ระดับ 13.3778% ซึ่งป พ.ศ.2548–2549 เปนชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง จึง
แสดงใหเห็นวาในปพ.ศ.2549
ซึ่งเปนปที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดนั้นเปนผลอัน
เนื่องมาจากความสามารถในการสรางยอดขายจากระดับการลงทุนใน
สินทรัพย
2. อัตราสวนวัดสภาพคลองหรือความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้น
2.1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน พบวาในป พ.ศ.2548–2551 มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 1.4589–1.9274 เทา โดยในป พ.ศ. 2551 มีคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนต่ําสุดอยูที่ 1.4589 เทา และในปพ.ศ.2548 มี
คาเฉลี่ยของอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสูงสุด อยูที่ระดับ 1.9274 เทา ซึ่งใน
ปพ.ศ. 2548–2549 เปนชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง นั่นแสดงวาในปพ.ศ.2548
ซึ่งเปนปที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
เปนผลมาจากบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
ทรัพยากร มีปริมาณของเงินสดและสินทรัพยหมุนเวียน
ที่สามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดมากพอที่จะจายชําระหนี้สินหมุนเวียนไดนั่นเอง
2.2. อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว พบวาในป พ.ศ.2548–2551
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.8559–1.2022 เทา โดยในป พ.ศ. 2551 พบวาคาเฉลี่ย
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวต่ําสุดอยูที่ 0.8559 เทา และในป พ.ศ. 2548 มี
คาเฉลี่ยของอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวสูงที่สุด ทีร่ ะดับ 1.2022 เทา ซึ่ง
ในป พ.ศ. 2548 – 2549 เปนชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง จึงแสดงใหเห็นวาในป
พ.ศ.2548 ซึ่งเปนปที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เปนผลมาจากการที่ บริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากร
มีประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดละสินทรัพย
หมุนเวียน ที่สามารถนําไปเปลี่ยนเปนเงินสดไดนนั่ เอง
2.3. จํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้ พบวาใน ป พ.ศ.2548–
2551 มีคาเฉลี่ย 4.5826–17.7030 วัน ในป พ.ศ.2551 คาเฉลี่ยจํานวนวัน
หมุนเวียนของลูกหนี้ต่ําที่สดุ อยูที่ 4.5826 วัน ในป พ.ศ.2548 มีคาเฉลี่ย
ของจํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้สูงสุด อยูที่ 17.7030 วัน ซึ่งในป พ.ศ.
2548–2549 เปนชวงเศรษฐกิจรุงเรือง แสดงใหเห็นวาในป พ.ศ. 2548 ซึ่ง

เปนปที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
เนื่องจากการที่บริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
ทรัพยากรดอยประสิทธิภาพในดานของการบริหารติดตามเก็บหนี้ จึงมี
ระยะเวลาการเก็บเงินจากลูกหนี้โดยเฉลี่ยสูงกวาในปอื่นๆ
2.4. จํานวนวันหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ
ในปพ.ศ.
2548–2551 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.5459 –11.9063 วัน ในป พ.ศ.2551
คาเฉลี่ยของจํานวนวันหมุนเวียนของสินคาคงเหลือต่ําสุดอยูที่ 4.5459
วัน และในป พ.ศ. 2549 มีคาเฉลี่ยของจํานวนวันหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือสูงสุดอยูที่ 11.9063 วัน ในชวงป พ.ศ. 2548 – 2549 เปนชวงที่
เศรษฐกิจรุงเรือง
จึงแสดงใหเห็นวาใน ป พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนปที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดนั้น
เปนผลมาจากการที่บริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
ทรัพยากร เกิดการดอยประสิทธิภาพในดานการบริหารติดตามเก็บหนี้
จึงมีระยะเวลาการเก็บเงินจากลูกหนี้โดยเฉลี่ยสูงกวาในปอื่น
3. อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย
3.1. อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร พบวาในป พ.ศ.
2548–2551 มีคา เฉลี่ยอยูที่ 3.4752–4.3415 เทา ในป พ.ศ. 2550 มี
คาเฉลี่ยของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรต่ําสุดอยูที่ 3.4752 เทา
และในป พ.ศ. 2549 มีคาเฉลี่ยของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรสูง
ที่สุดที่ 4.3415 เทา ซึ่งในป พ.ศ.2548–2549 เปนชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง
แสดงใหเห็นวาในปพ.ศ.2549 ซึ่งเปนปที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เปนผลจาก
บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร มีประสิทธิภาพในดานการนําเอา
สินทรัพยที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งสินทรัพยถาวร มาใชเพื่อกอใหเกิด
รายไดขึ้นมาเปนจํานวนมาก
3.2. อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม พบวาในป พ.ศ.
2548–2551 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.7556–3.3156 เทา ในป พ.ศ. 2551 มี
คาเฉลี่ยอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวมต่ําสุดอยูที่ 1.7556 เทา และ
ในป พ.ศ. 2548มีคาเฉลี่ยของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวมสูงที่สุด
ที่ 3.3156 เทา ซึง่ ในป พ.ศ. 2548 – 2549 เปนชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง
แสดงใหเห็นวาในป พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนปที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเปนผลจาก
บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร มีประสิทธิภาพในดานของการใช
สินทรัพยรวมที่มีอยูทั้งหมด เพื่อกอใหเกิดรายไดขึ้นมาเปนจํานวนมาก
4. อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน และความสามารถในการชําระ
คาใชจายทางการเงิน
4.1 อัตราสวนหนีส้ ินตอสินทรัพย พบวาในป พ.ศ. 2548–2551
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.4130–0.6152 เทา โดยในป พ.ศ. 2550 มีคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยต่ําสุดอยูที่ 0.4130 เทา และในปพ.ศ.2549
มีคาเฉลี่ยของอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยสูงสุด คือ 0.6152 เทา ซึ่งใน
ปพ.ศ. 2548–2549 เปนชวงที่เศรษฐกิจรุงเรืองจึงแสดงใหเห็นวา การ
ลงทุนในสินทรัพยของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2549 สวน
ใหญจัดหาเงินเพื่อใชในการลงทุนมาจากการกูยืมมานัน่ เอง
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4.2. อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของเจาของพบวา ในป พ.ศ.2548 –
2551 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.6785–1.1459 เทา โดยในปพ.ศ. 2550 คาเฉลี่ยของ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของต่ําที่สุดอยูที่ 0.6785 เทา และในปพ.ศ.
2549 พบวาคาเฉลี่ยของอัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของเจาของ สูงที่สุด คือ
อยูที่ 1.1459 เทา ซึ่งในปพ.ศ. 2548 – 2549 เปนชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง
แสดงใหเห็นไดวาในป 2549 มีการกูเงินมาเปนจํานวนมากจึงทําใหบริษัท
ใชเงินทุนจากสวนของผูถอื หุนนอย
ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่บริษัทมีภาระ
หนี้สินทีส่ ูงนั่นเอง
4.3. อัตราสวนความสามารถในการจายคืนดอกเบี้ย ในป พ.ศ.
2548 – 2551 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.5637 – 6.4493 เทา โดยที่ในป พ.ศ.
2551 มีคาเฉลี่ยอัตราสวนความสามารถในการจายคืนดอกเบี้ยต่ําที่สุดอยูที่
0.5637 เทา และในป พ.ศ.2548 มีคาเฉลีย่ อัตราสวนความสามารถในการ
จายคืนดอกเบี้ยสูงสุดคือ 6.4493 เทา ซึ่งในป พ.ศ. 2548– 2549 เปนชวง
ที่เศรษฐกิจรุงเรือง แสดงใหเห็นวา ในปพ.ศ. 2548
บริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากร
มีกําไรจากการดําเนินงานมากพอที่จะจายชําระ
ดอกเบี้ย
สวนที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของอัตราสวน
ทางการเงินระหวางชวงที่เศรษฐกิจรุงเรืองกับชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา แบง
ออกเปน อัตรากําไรขั้นตน ผลการศึกษาพบวา มีความแตกตางกันทีร่ ะดับ
นัยสําคัญ 0.01 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ผลการศึกษาพบวา มีความ
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 อัตรากําไรสุทธิ ผลการศึกษาพบวามี
ความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
ทั้งหมดผลการศึกษาพบวามีความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 อัตรา
ผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน ผลการศึกษาพบวามีความแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.01 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ผลการศึกษาพบวาไมมี
ความแตกตางกัน
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว ผลการศึกษาพบวาไมมี
ความแตกตางกัน จํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้ ผลการศึกษาพบวามี
ความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 จํานวนวันหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือ ผลการศึกษาพบวามีความแตกตางกันทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบวาไมมีความ
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร
แตกตางกัน อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม ผลการศึกษาพบวาไมมีความ
แตกตางกัน อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย ผลการศึกษาพบวาไมมีความ
แตกตางกัน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ ผลการศึกษาพบวาไมมี
ความแตกตางกัน
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย ผล
การศึกษาพบวา มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
สวนที่ 3 การวิเคราะหผลกระทบของดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่มี
ตออัตราสวนทางการเงินของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรที่ไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา อัตรา
ดอกเบี้ยสงผลกระทบตออัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไรดานอัตรา
กําไรขั้นตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน

รวมไปถึง
อัตราสวนวัดสภาพคลองหรือความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นดาน จํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้ จํานวนวันหมุนเวียนของ
สินคาคงเหลือ และอัตราสวนวัดภาระหนี้สิน และความสามารถในการ
ชําระคาใชจายทางการเงิน
ในดานอัตราสวนความสามารถในการจาย
ดอกเบี้ย ดุลการชําระเงินสงผลกระทบตอ อัตราสวนวัดความสามารถ
ในการทํากําไร ในดานอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด อัตราเงิน
เฟอ สงผลกระทบตอ อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร ในดาน
อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถอื หุน
5. สรุปผลการศึกษา
อัตราสวนทางการเงิน บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร
1. อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร ซึ่งแบงเปน 5
อัตราสวน คือ อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรา
กําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด
และอัตรา
ผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน
พบวาคาเฉลีย่ ที่ประกอบอยูใน
อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
ทรัพยากรมีคาที่ลดลงมา ตั้งแตป2548 เปนตนมาจนถึงป2551 พบวามี
คาต่ําสุดอยูในป 2551 เปนเพราะในปดังกลาว เปนชวงที่เศรษฐกิจ
ตกต่ํา ดังนั้นบริษัทสวนใหญ จึงประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจเปน
อยางมาก สงผลใหมีตนทุนสินคา และคาใชจายจากการดําเนินธุรกิจ
เพิ่มสูงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ขณะที่ปริมาณการขายขยับตัวลดลงจาก
เดิม ทําใหอุตสาหกรรมทรัพยากร ไมสามารถทํากําไรจากการดําเนิน
ธุรกิจใหสูงขึ้นกวาเดิมได
2.
อัตราสวนวัดสภาพคลองหรือความสามารถในการชําระ
หนี้ระยะสั้น แบงเปน 4 อัตราสวนคือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว จํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้ และจํานวน
วันหมุนเวียนของสินคาคงเหลือพบวา คาเฉลี่ยที่อยูในอัตราสวนวัดสภาพ
คลอง หรือความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นของกลุมอุตสาหกรรม
ทรัพยากร มีคา ที่ลดลงมาเรื่อยๆ ตั้งแตป 2548 เปนตนมาจนถึงป
2551 โดยพบวามีคาต่ําสุดอยูในป 2551 เปนเพราะในปดังกลาวเปน
ชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา
บริษัทสวนใหญจึงประสบปญหาทางดาน
เศรษฐกิจเปนอยางมาก ทําใหบริษัทในอุตสาหกรรมทรัพยากรสวนใหญ
ตองไปขอกูยืมเงินจากเจาหนี้การคา
หรือกับสถาบันทางการเงินเปน
จํานวนมาก เพื่อใหมีสภาพคลองทางการเงิน รวมไปถึงลูกหนี้การคาของ
บริษัทซึ่งก็ประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจดวยเหมือนกัน
จึงลด
ความสามารถของลูกหนี้ลงในเรื่องของการนําเงินมาชําระหนี้ใหกับบริษัท
3. อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย แบงเปน
2 อัตราสวน คือ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร และอัตราหมุนเวียน
ของสินทรัพยรวม พบวาอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร ในป 2550 มี
คาเฉลี่ยที่ลดลงจากเดิม แตในป 2551 มีคา เฉลี่ยทีส่ ูงขึ้นจากในป 2550
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เพียงเล็กนอย แสดงใหเห็นวา ถึงแมวาบริษัทจะประสบกับปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ แตก็ยังคงสามารถนําเอาสินทรัพยที่มีอยูในบริษัท โดยเฉพาะ
สินทรัพยถาวรที่มีอยูนั้นมาใชประโยชน เพือ่ กอใหเกิดรายได สวนอัตรา
หมุนเวียนของสินทรัพยรวม พบวามีคาเฉลี่ยที่ลดลงจึงแสดงใหเห็นวาบริษัท
ตางๆ ในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรดอยประสิทธิภาพในดานการนําเอา
สินทรัพยรวมทั้งหมดที่มีอยูไปใชประโยชน
เพื่อกอใหเกิดรายไดแทน
สินทรัพยถาวร
4. อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน และความสามารถในการชําระ
คาใชจายทางการเงิน แบงเปน 3 อัตราสวน คือ อัตราสวนหนีส้ ินตอ
สินทรัพย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ
และอัตราสวน
ความสามารถในการจายดอกเบี้ยพบวามีคา ต่ําที่สุดอยูในป2551 ทั้งนี้เพราะ
ในปดังกลาวเปนชวงที่เศรษฐกิจตกต่ําบริษัทสวนใหญประสบกับปญหา
ทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก จึงสงผลใหบริษัทตองหาทางออกดวยการ
ไปกูยืมเงินจากเจาหนี้การคาหรือสถาบันการเงินตางๆ มาใชในบริษัทเปน
จํานวนมากเพื่อแกปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบวา
ความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจลดลงจากเดิม ดังนั้นจึง
สงผลใหบริษัทตางๆในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร มีสภาพคลองที่ต่ําลงไป
มากจึงไมสามารถจายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้การคาที่มีอยูของบริษัทตาง ๆ
เหลานั้นได
เปรียบเทียบความแตกตาง อัตราสวนทางการเงินในชวงที่
เศรษฐกิจรุงเรืองกับชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา
1. อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร แบง เปน 5
อัตราสวน คือ อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรา
กําไรสุทธิ ตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด และอัตราผลตอบแทน
จากสวนของผูถือหุน พบวามีความแตกตางกัน ในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง
และในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา
2. อัตราสวนวัดสภาพคลอง หรือความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้น แบงเปน 4 อัตราสวน คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวน
สินทรัพยคลองตัว จํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้
และจํานวนวัน
หมุนเวียนของสินคาคงเหลือ พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และ
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว ไมมีความแตกตางกันในชวงเศรษฐกิจรุงเรือง
และเศรษฐกิจตกต่ํา สวนจํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้ และจํานวนวัน
หมุนเวียนของสินคาคงเหลือ พบวามีความแตกตางกัน ในระหวางชวงที่
เศรษฐกิจรุงเรืองและในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา
3. อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย แบงเปน 2
อัตราสวน คือ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร และอัตราหมุนเวียน
ของสินทรัพยรวม พบวาไมมีความแตกตางกัน ในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง
และในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา
4. อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน
และความสามารถในการชําระ
คาใชจายทางการเงิน แบงเปน 3 อัตราสวน คือ อัตราสวนหนี้สนิ ตอ
สินทรัพย อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ และอัตราสวความสามารถใน

การจายดอกเบี้ย ซึ่งพบวาอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยและอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของเจาของ
ไมมีความแตกตางกันในชวงที่เศรษฐกิจ
รุงเรืองและเศรษฐกิจตกต่ํา
สวนอัตราสวนความสามารถในการจาย
ดอกเบี้ย พบวามีความแตกตางกันในระหวางชวงที่เศรษฐกิจรุงเรืองและ
ในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สง ผลกระทบตออัตราสวนทางการเงิน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากร
1. อัตราดอกเบีย้ จากการศึกษาพบวาสงผลกระทบตออัตรา
กําไรขั้นตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือ
หุน จํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้ จํานวนวันหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือ อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย
2. อัตราเงินเฟอจากผลการศึกษาพบวาสงผลกระทบตอ
อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถอื หุน
3.
ดุลการชําระเงินจากการศึกษาพบวาสงผลกระทบตอ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด
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อัตราสวนเพื่อการเทียบเคียงการดําเนินธุรกิจผลิตยางแผนรมควัน
ของสหกรณกองทุนสวนยาง : กรณีศึกษา สหกรณกองทุนสวนยางในพื้นที่ภาคใต
Ratio Analysis of Ribbed Smoked Rubber Sheet Manufacturing
in Comparison with Industry Average Ratios.
Case Study : The Rubber Fund Cooperatives in The Southern Area
ปรียาวรรณ หัชบูรณ1, ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน2
1
คณะบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถานบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน 1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2763-2600 โทรสาร 0-2763-2700 E-mail : preeyawanka@yahoo.com
2

คณะบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถานบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน 1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2763-2600 โทรสาร 0-2763-2700 E-mail : dumrongkiat@tni.ac.th

บทคัดยอ
ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก แต
เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งรวมตัวกันในรูปของสหกรณกองทุนสวนยางนั้น
กํา ลั ง ขาดความเขม แข็ ง ในการบริ ห ารจั ด การ ฉะนั้ น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาการ
ขาดทุนและการปดดําเนินการ จึงไดทําการสรางอัตราสวนสําหรับการดําเนิน
ธุรกิจผลิตยางแผนรมควันพรอมทั้งคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม เพื่อเปนเครื่องมือ
ชวยในการบริหารจัดการเบื้องตนใหกับสหกรณกองทุนสวนยาง ในการใช
วิเคราะหเทียบเคียงผลการดําเนินงานในดานตางๆ โดยผูวิจัยไดทําการเก็บ
ขอมูลผลการดํา เนินงานของสหกรณ กองทุน สวนยางจากงบการเงิ น และ
ขอมูลดานการผลิต ในป 2552 จํานวน 80 สหกรณในพื้นที่ภาคใต มาจัดทํา
คาเฉลี่ยอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะหและประมวลผล เพื่อสรางเปนเกณฑการ
ประเมินในรูปแบบชวงคะแนน เพื่อใชในการประเมินระดับความสามารถใน
ดานตางๆ ในการบริหารงานของสหกรณ เพื่อสรุปประเด็นปญหาและหาแนว
ทางการแกไขปรับปรุง โดยใชการสัมภาษณ ใชแบบบันทึกขอมูล ใชสถิติเชิง
พรรณนา และใชกระบวนการการวินิจฉัยสถานประกอบการ เปนเครื่องมือใน
การวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อกําหนดอัตราสวนในการดําเนินธุรกิจ
ผลิตยางแผนรมควันของสหกรณกองทุนสวนยางพื้นที่ภาคใต โดยวิเคราะห
หาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม และสรางเปนเกณฑการประเมินความสามารถใน
การดําเนินงานในรูปแบบชวงคะแนน สําหรับเทียบเคียงการดําเนินธุรกิจผลิต
ยางแผนรมควันของสหกรณดังกลาว และวิเคราะหเทียบเคียงอัตราสวน
ระหวางสหกรณที่มีผลกําไรกับสหกรณที่มีผลขาดทุน
ผลการวิจัย พบวา เกณฑการประเมินในรูปแบบชวงคะแนนดังกลาว
มีความสอดคลองกับระดับผลการดําเนินงานของสหกรณในทิศทางเดียวกัน
โดยอั ตราสวนที่มีคะแนนในระดับควรพิ จารณา จากจํานวนที่มากที่สุดถึง
จํานวนคากลางนั้นเกิดจาก สหกรณท่ีมีผลขาดทุนรอยละ 74 และสหกรณที่มี
ผลกําไรรอยละ 26
ผลการวิเคราะหเทียบเคียงอัตราสวนระหวางสหกรณที่มีผลกําไร กับ
สหกรณที่มีผลขาดทุน พบวา สหกรณที่มีผลกําไรมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยูใน

ระดับดีในทุกดาน ในขณะที่สหกรณที่มีผลขาดทุนมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยูใน
ระดั บ ปานกลาง ถึงควรพิ จารณา โดยสะท อนประเด็ นป ญหา ยอดขายไม
เพียงพอตอภาระคาใชจาย การขาดสภาพคลอง ผลิตภาพการผลิตต่ํา และ
ตนทุนการผลิตสูง ซึ่งประเด็นปญหาดังกลาวนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แกไขปรับปรุง เพื่อประโยชนสูงสุดในการฟนฟูสหกรณกองทุนสวนยางตอไป
คําสําคัญ : อัตราสวน, การเทียบเคียง, ธุรกิจผลิตยางแผนรมควัน, สหกรณ
กองทุนสวนยาง
Abstract
Rubber is an important economic plant for Thailand. However,
collaboration of rubber farmers under “The Rubber Fund Cooperatives”
is rather weary, specifically, in the aspect of management. In order to
solve the operational deficit and further close down of the
cooperatives, fundamental management tools were created by utilizing
ratio analysis of ribbed smoked rubber sheet manufacturing in
comparison with industry average ratios. Group of ratios includes
wealthy and productivity ratios. Data were collected from 80 Rubber
Fund Cooperatives in the southern part of Thailand in 2009.
Evaluation criteria deriving from industry average ratios were created
in the form of interval score format. Capabilities of management of the
cooperatives in various aspects were evaluated. Critical issues and
corrective actions were summarized by various techniques including
interviewing, data sheet recording, descriptive statistics, and Shindan
(Diagnosis) process. Thus, the objective of this study is to determine
the operational ratios of ribbed smoked rubber sheet manufacturing
process of the Rubber Fund Cooperatives in the southern area for to
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จัดทําอัตราสวน เพื่อการเทียบเคียงการดําเนินธุรกิจผลิตยางแผนรมควันของ
สหกรณกองทุนสวนยาง โดยใชการสัมภาษณ ใชแบบบันทึกขอมูล ใชสถิติ
เชิงพรรณนา และใชกระบวนการการวินิจฉัยสถานประกอบการ เปนเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้
ขอบเขตในการทําวิจัยในครั้งนี้ คือ ศึกษาขอมูลผลการดําเนินงาน
จากงบดุ ล งบกํ า ไรขาดทุ น งบต น ทุ น การผลิ ต ข อ มู ล ด า นการผลิ ต จาก
รายการเก็ บ ข อ มู ล ด า นการผลิ ต และผลการวิ นิ จ ฉั ย สถานประกอบการ
ประจําป 2552 ของสหกรณกองทุนสวนยางในพื้นที่ภาคใตที่เขารวมโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ภายใตแผนงานฟนฟูและเสริมสราง
ความเชื่อมั่นดานเศรษฐกิจ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยในครั้งนี้ คือ
1) เพื่อเปนประโยชนแกผูวิเคราะห อันไดแก ผูบริหารสหกรณ
กองทุนสวนยาง สมาชิกสหกรณกองทุนสวนยาง และหนวยงานภาครัฐตางๆ
ที่เกี่ยวของกับสหกรณกองทุนสวนยาง
ที่จะใชเปนเครื่องมือในการ
เปรียบเทียบ และประเมินผลการดําเนินงานของธุรกิจผลิตยางแผนรมควัน
ของสหกรณกองทุนสวนยาง อันจะเปนแนวทางในการวิเคราะหเบื้องตนถึง
Keywords : Ratio, Benchmarking, Ribbed smoked rubber sheets
การคนหาปญหา และแนวทางการแกไขปญหา
manufacturing, Rubber fund cooperative
2) เพื่อนําหลักการและวิธีการกําหนดอัตราสวนเพื่อการดําเนิน
ธุรกิจผลิตยางแผนรมควันของสหกรณกองทุนสวนยางพื้นที่ภาคใตมาเปน
แนวทางในการจัดทําอัตราสวนในการดําเนินธุรกิจ
และจัดทําคาเฉลี่ย
1. คํานํา
ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก โดย อุตสาหกรรมสําหรับสหกรณอื่นๆ หรือหนวยงานอื่นๆ ตอไป
สมาคมยางพาราไทย [1] สรุปสถิติในป 2545-2551 ประเทศไทยเปนผูผลิต
และสงออกยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก โดยมีปริมาณการสงออกเฉลี่ยป 2. หลักการพื้นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ละ 2.6 ล า นตั น หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 38.1 ของปริ ม าณการส ง ออกยาง
ผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักการพื้นฐานองคประกอบในการวิจัยครั้งนี้
ธรรมชาติ สุ ท ธิ ข องกลุ ม ประเทศชั้ น นํ า ในการส ง ออกยางธรรมชาติ โดย ไดแก 1) หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานประกอบการ 2) หลักการ
สถาบันวิจัยยาง [2] รายงานพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดอยูในพื้นที่ภาคใต พื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณกองทุนสวนยาง 3) หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จํานวน 11.11 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 75 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน และอัตราสวนเฉลี่ยอุตสาหกรรม
แต กระทรวงเกษตรและสหกรณ [3] รายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัด
2.1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานประกอบการ
สงขลา ของรั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบว า ยั ง มี
การวินิจฉัยสถานประกอบการ หรือภาษาญี่ปุนเรียกวา SHINDAN
สหกรณที่ไมเขมแข็ง 119 สหกรณ คิดเปนรอยละ 17 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ เปนกระบวนการสํารวจวิเคราะหการบริหารจัดการ ของสถานประกอบการ
รวม 10.36 ลานบาท และมีสหกรณที่หยุดกิจการไปแลวอีก 146 สหกรณ คิด โดยภาพรวม เพื่อหาจุดที่เปนประเด็นปญหา และสาเหตุของปญหา พรอมกับ
เปนรอยละ 21 และจากการวิจัยของสุเมธ [4] ไดศึกษาพบวาการดําเนินงาน หาแนวทางแกไขปญหา เพื่อปรับปรุงกิจการใหดีขึ้นโดยมีสาระสําคัญดังนี้ :
ของสหกรณกองทุนสวนยางที่ผานมา โรงอบ/รมยางบางแหงประสบผลสําเร็จ
1) ความเปนมาของการวินิจฉัยสถานประกอบการในประเทศไทย
คือมีกําไรจากการดําเนินการมีเงินปนผลใหแกสมาชิก แตบางแหงประสบกับ โดยสมาคมนักวินจิ ฉัยสถานประกอบการ [5] นับตั้งแตเกิดภาวะวิกฤต
ภาวะขาดทุ น ทํ า ให ต อ งหยุ ด การผลิ ต ไป ดั ง นั้ น การสร า งกระบวนการ เศรษฐกิจในป 2540 กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนองคกรที่มีบทบาทหนาที่
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ จะชวยประหยัดเวลาในการลองผิดลอง ในการผลักดันอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีความสามารถใน
ถูก ซึ่งการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เปนกลยุทธหนึ่งที่ยอมรับ การแขงขันในตลาดโลก ไดดําเนินมาตรการและโครงการตางๆ เพื่อฟนฟู
โดยทั่วไปวาสามารถเพิ่มขีดความสามารถใหกับองคกรแบบกาวกระโดดได
ภาคอุตสาหกรรม ใหกลับมามีความเขมแข็ง โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ฉะนั้น เพื่อแกไขปญหาการขาดทุนและการปดดําเนินการ จึงทําการ กระทรวงอุตสาหกรรมไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุนในการนําระบบ
สรางอัตราสวนสําหรับการดําเนินธุรกิจผลิตยางแผนรมควัน พรอมทั้งคาเฉลี่ย วินิจฉัยสถานประกอบการมาประยุกตใชในประเทศไทย โดยเริ่มตนโครงการ
อุ ต สาหกรรม เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ช ว ยในการบริ ห ารจั ด การเบื้ อ งต น ให กั บ ตั้งแตป 2542 จนถึงปจจุบัน
สหกรณกองทุนสวนยาง เพื่อใชวิเคราะหเทียบเคียงผลการดําเนินงานในดาน
2) ขั้นตอนการวินิจฉัยสถานประกอบการ ดังรูปที่ 1
ตางๆ โดยผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของสหกรณกองทุน
สวนยางจากงบการเงินและขอมูลดานการผลิต ในป 2552 มาวิเคราะหและ
find industry average ratios for benchmarking and to conduct analysis
and comparison between profitable and unprofitable cooperatives.
The study found that the evaluation criteria in the interval
score format are consistent with the level of operation of the
cooperatives. The ratios worth considered are scored between the
highest and the middle range consisting of 74% of unprofitable
cooperatives and 26% profitable cooperatives.
The analysis between profitable and unprofitable cooperatives
found that profitable cooperatives have good average scores in all
aspects. In contrast, unprofitable cooperatives have moderate average
scores in all aspects. The obvious problems of unprofitable
cooperatives are sales lesser than operating expenses, lack of
liquidity, low productivity, and high cost of manufactured goods. The
aforementioned problems will be critically included in the action plan
for the benefit of further reinforcing Rubber Fund cooperatives.
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รูปที่ 2 แนวคิดสหกรณกองทุนสวนยาง
3) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสหกรณกองทุนสวนยาง
พบว า งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของโรงอบ/
รมควัน ไดแก ภาสกร [8] ใชอัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือในการ
ประเมินความเปนไปไดในการสรางโรงอบ/รมควัน บัญชา [9] และสณฑธง
[10] ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
และความถาวรขององคกรเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต ประวิทย [11] ใชการ
ระดมสมองและการสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการศึกษาผลของโครงการ
พัฒนาการผลิตยางแผนผึ่งแหง/รมควันตอสมาชิกสหกรณกองทุนสวนยาง
สวนอัจฉรา [12] ใชแบบจําลองสมการถดถอยเพื่อหาฟงกชั่นตนทุนเฉลี่ยใน
การดําเนินธุรกิจยางแผนรมควัน
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเทคนิคของสหกรณกองทุน
สวนยาง ไดแก ณัฐวัฒน [13] ใชแบบจําลอง Data Envelopment Analysis
(DEA) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
สัมพัทธเฉลี่ย สวนสุเมธ [10] ใชอัตราสวนทางการผลิตเปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหหาสมรรถภาพในการใชทรัพยากร
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานของสหกรณกองทุนสวน
ยาง ไดแก ปรีชา [14]
และอาลี [15] ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การศึกษาการรวบรวมยางพาราโดยวิธีสหกรณและศึกษาระบบธุรกิจแปรรูป
ยางพารา สวนสุมล [16] ใชการสัมภาษณและการสํารวจเอกสารเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาการดําเนินธุรกิจของสหกรณกองทุนสวนยาง
2.3 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน และอัตราสวนเฉลี่ยอุตสาหกรรม
จากการรวบรวมหลักการพื้นฐานจาก จินดา ขันทอง [17], เพชรี
ขุมทรัพย [18], สุพัตรา บัวแสงจันทร ปริญญา เรงพินิจและ พันทิพย คูอมร
พัฒนะ [19] พบวา
1) ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน
• อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลอง (Liquidity Ratios)

รูปที่ 1 สรุปขั้นตอนการวินจิ ฉัย (Shindan Flow) [6]
2.2 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณกองทุนสวนยาง
1) ความเปนมาของสหกรณกองทุนสวนยาง โดยสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง [7] สืบเนื่องจากวิกฤตการณราคายางพาราตกต่ํา
ในป 2534 ติดตอกันมาจนถึงป 2535 ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางไดรับความ
เดือดรอน และเรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการแกไขปญหา ซึ่งในการประชุม
ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มิถุนายน 2535 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแกไข
ปญหาราคายางตกต่ํา สภาผูแทนราษฎร ไดมีมติมอบหมายใหกรมสงเสริม
สหกรณจัดทําแผนงานหรือโครงการ เพื่อรวบรวมเกษตรกรชาวสวนยางราย
ยอยจัดตั้งเปนสหกรณใหรวดเร็วและกวางขวางยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2536 เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2536 มีมติใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.)
ดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตยางแผนผึ่งแหง / รมควันในป 2537 จํานวน
300 โรง ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2537 ให สกย.
ดําเนินงานกอสรางโรงงานผลิตยางแผนผึ่งแหง / รมควันในป 2538 จํานวน
400 โรง โดยที่รัฐใหการสนับสนุนงบลงทุนเกี่ยวกับการกอสรางอาคารโรงอบ/
รมยาง และจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการผลิต สวนเกษตรกรชาวสวนยาง
จะตองขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในรูปสหกรณ สกย. จํากัด
2) แนวคิดของสหกรณกองทุนสวนยาง ดังรูปที่ 2
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ใชการสุมแบบเจาะจง (Purposive Nonrandom Method) โดยเลือก
• อัตราสวนวิเคราะหสมรรถภาพการดําเนินงาน (Activity Ratios)
• อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร (Profitability สหกรณฯ ที่มีขอมูลงบการเงินและขอมูลการผลิตในป 2551 – 2552
ครบถวนสําหรับการนํามาวิเคราะห สรุปกลุมตัวอยางไดแก สหกรณที่เขารวม
Ratios)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs และมีขอมูลงบการเงินและ
• อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน (Leverage Ratios)
ขอมูลการผลิตในป 2551-2552 ครบถวน จํานวน 80 สหกรณ
• อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในดานการผลิต (Productivity
แบงตามขนาด ประกอบดวย
Ratios)
1) สหกรณขนาดใหญ
จํานวน 74 สหกรณ
2) การแปลความและการใชประโยชนจากอัตราสวนทางการเงิน
2) สหกรณขนาดใหญมาก
จํานวน 6 สหกรณ
• การนํามาเปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน
แบงตามผลประกอบการ ประกอบดวย
• การนํามาเปรียบเทียบกับกลุมบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรม
1) สหกรณที่มีผลกําไร
จํานวน 54 สหกรณ
เดียวกัน
2) สหกรณที่มีผลขาดทุน
จํานวน 26 สหกรณ
• การนํามาเปรียบเทียบกับอัตราสวนของบริษัทเดียวกันในอดีต
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิเคราะห
ตอเนื่องหลายๆ ป
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน
3) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน และ
สวนที่ 1 เครื่องมือในการเก็บขอมูล
อัตราสวนเฉลี่ยอุตสาหกรรม
1)
ใชการสัมภาษณ และการศึกษาเอกสารตามแนวทางของการ
การนําขอมูลงบการเงินมาคํานวณคาอัตราสวนเฉลี่ยอุตสาหกรรม
จากผูเกี่ยวของในการดําเนินงานของสหกรณ
โดยใชอัตราสวนทางการเงินตั้งแต 8 อัตราสวนไปจนถึง 49 อัตราสวน และใช วินิจฉัยสถานประกอบการ
กลุมตัวอยางตั้งแต 3 จนถึง 4,000 กิจการ โดยเกษรี [20] Chunhui [21] และ ไดแก ประธาน กรรมการ และพนักงาน โดยมีประเด็นดังนี้
1.1) นโยบายการบัญชี
Ilhan Meric, Benjamin H. Eichhorn, Charles W. McCall, Gulser Meric
1.2) จุดควบคุมในการบริหารงาน
[22]
ไดคํานวณคาอัตราสวนเฉลี่ยอุตสาหกรรม และนํามาวิเคราะห
1.3) การประเมินผลการดําเนินงาน
เปรี ย บเที ย บระหว า งอั ต ราส ว นเฉลี่ ย อุ ต สาหกรรมของต า งประเทศใน
1.4) การบันทึกรายการประจําวัน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทิชาพร [23]
ไดคํานวณคาอัตราสวนเฉลี่ยของ
1.5) รายงานที่ใชในการบริหารงาน
อุ ต สาหกรรมของบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย และนํ า มาวิ เ คราะห
1.6) กระบวนการผลิต
เปรียบเทียบกับบริษัทผูผลิตเครื่องมือแพทยแหงหนึ่ง สวนเพชรี [24] สถาบัน
2) ใชแบบบันทึกขอมูล ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบตนทุนการ
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ [25] สุเมธ [10] กรมตรวจบัญชีสหกรณ [26] และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย [27] ไดคํานวณคาอัตราสวนเฉลี่ยอุตสาหกรรม ผลิต และรายการเก็บขอมูลการผลิต โดยมีหลักการในการออกแบบดังนี้
2.1) อางอิงรูปแบบงบการเงินจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เพื่อใหผูสนใจ ไวใชสําหรับเทียบเคียงผลการดําเนินงานในอุตสาหกรรมนั้นๆ
2.2)
คัดเลือกรายการบัญชีที่มีรายการคาในการดําเนินธุรกิจเฉพาะ
และใชในการตัดสินใจลงทุน โดยสถาบันเพิ่มผลิตแหงชาติ [25] สุเมธ [10]
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ [26] ไดมีการออกแบบอัตราสวนเพิ่มเติมจาก ผลิตยางแผนรมควัน
2.3) คัดเลือกรายการบัญชีที่มีนัยสําคัญในการสะทอนผลการ
อั ต ราส ว นตามหลั ก ทฤษฎี เพื่ อ ให เ หมาะแก ก ารนํ า มาวิ เ คราะห สํ า หรั บ
ดําเนินงาน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ
2.4) ตั้งรายการคําถามที่สะทอนผลิตภาพในการบริหารการผลิต
สวน เรวัตร [28] ไดกลาวถึง อัตราสวนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเพื่อ
2.5) สามารถเก็บขอมูลไดครบถวนตอการนําไปวิเคราะห
นํามาใชเปรียบเทียบสําหรับประเทศไทยนั้น ยังไมมีหนวยงานใดจัดทําขึ้น
สวนที่ 2 เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล
แตในสหรัฐอเมริกามีหนวยงานจัดทําอัตราสวนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมขึ้น
1) ใชอัตราสวนทางการเงิน เพื่อกําหนดเปนดัชนีชี้วัดการดําเนิน
โดยไดจัดทําขึ้นปละ 1-2 ครั้ง เพื่อใชเทียบเคียงสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไป
ธุ
ร
กิ
จ
ผลิ
ต
ยางแผนรมควัน โดยมีหลักการออกแบบดังนี้
จนถึงธุรกิจขนาดใหญ
1.1) อางอิงอัตราสวนทางการเงินที่ไดจากการสํารวจงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
1.2) คัดเลือกอัตราสวนที่สะทอนประสิทธิผลการบริหารการเงินและ
งานวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิเคราะห ใช
การผลิ
ต
เครื่อ งมื อ ที่ จํา เป น สํา หรับ การเก็ บ รวบรวมข อ มูล และการวิ เ คราะห ข อ มู ล
1.3) คัดเลือกอัตราสวนที่มีนัยสําคัญในการสะทอนผลการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ดังนี้
ดําเนินงาน
3.1 การเลือกกลุมตัวอยาง
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2) ใชสถิติเชิงพรรณนา มาคํานวณหาคาอัตราสวน คารอยละ และ
คาเฉลี่ยเลขคณิต เพื่ออธิบายถึงคาของดัชนีชี้วัดของแตละสหกรณ คาเฉลี่ย
อุตสาหกรรม และเกณฑการประเมินในรูปแบบชวงคะแนน
3) ใชผังอัตราสวนเพื่อการเทียบเคียงการดําเนินธุรกิจผลิตยางแผน
รมควันตามความสัมพันธ โดยนําคาอัตราสวนของแตละสหกรณมาประเมิน
ระดับความสามารถในการดําเนินงานของสหกรณ และสรุปเปนคะแนนรวมใน
3 ดานหลัก ไดแก ดานความสามารถในการทํากําไร ดานผลิตภาพการผลิต
และดานความสามารถในการบริหารการผลิต ดังรูปที่ 3
4) ใชกระบวนการการวินิจฉัยสถานประกอบการ มาวิเคราะหเพื่อ
สรุปปญหาและแนวทางการแกไข สําหรับสหกรณตัวอยาง

1.2) หาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยใชขอมูลตัวเลขที่รวบรวมจาก งบ
ดุล งบกําไรขาดทุน งบตนทุนการผลิต และรายการเก็บขอมูลการผลิต รอบ
ระยะเวลาบัญชี 2552 ดังกลาวขางตน มารวมกันและหาคาเฉลี่ย โดยแยก
เปน 3 กลุม ไดแก กลุมสหกรณตัวอยางทั้งหมด กลุมสหกรณตัวอยางที่มีผล
กําไร และกลุมสหกรณตัวอยางที่มีผลขาดทุน จากนั้นนํามาแทนคาในสูตร
การคํานวณ โดยคํานวณออกมาในรูปของอัตราสวน รอยละ และคาเฉลี่ย
เพื่ออธิบายถึงคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตยางแผนรมควัน ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ อุตสาหกรรมธุรกิจผลิตยางแผนรมควัน

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1) เขาสัมภาษณ
และการศึกษาเอกสารจากผูเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานของสหกรณ ไดแก ประธาน กรรมการ และพนักงาน ตามประเด็น
ในการเก็บขอมูล
2) ใชแบบบันทึกขอมูล ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบตนทุนการ
ผลิต และรายการเก็บขอมูลการผลิต เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
ตัวเลขประจําปบัญชีสหกรณ 2552 คือ 1 เมษายน 2551 ถึง 31 มีนาคม
2552 จากสหกรณกองทุนสวนยางที่เขารวมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตของ SMEs ภายใตแผนงานฟนฟูและเสริมสรางความเชื่อมั่นดาน
เศรษฐกิจ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยมี ห ลั ก การเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล สํ า หรั บ นํ า มาคํ า นวณหาค า เฉลี่ ย
อุตสาหกรรม ดังนี้
1) เปนกิจการประเภทเดียวกันคือ ธุรกิจผลิตยางแผนรมควัน
2). เปนกิจการที่อยูในพื้นที่เดีย่ วกันคือ พื้นที่ภาคใต
3) เปนขอมูล ณ ชวงเวลาเดียวกันคือ ประจําปบัญชี 2552
4) เปนขอมูลประเภทเดียวกันคือ จากการเก็บตัวเลขดานการผลิต
และงบการเงิน ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบตนทุนการผลิต โดยเปน
ขอมูลที่มาจาก
4.1) ระบบการบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีเหมือนกัน
4.2) นโยบายการบัญชีเดียวกัน เชน การคิดคาเสือ่ มราคาตองอยูใน
รูปแบบเดียวกัน การประเมินมูลคาสินทรัพยและการตัดบัญชีสินทรัพยอื่นถือ
เปนคาใชจาย ควรเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
4.3) ไดรับการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
โดยสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ
3.4 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาในครั้งนี้มีการวิเคราะหขอมูลใน 2 สวน ดังนี้
1) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative method)
1.1) หาคาอัตราสวน โดยใชขอมูลตัวเลขที่รวบรวมจาก งบดุล งบ
กําไรขาดทุน งบตนทุนการผลิต และรายการเก็บขอมูลการผลิต รอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 มา
แทนคาในสูตรการคํานวณแยกรายสหกรณ โดยคํานวณออกมาในรูปของ
อัตราสวน รอยละ เพื่ออธิบายถึงคาอัตราสวนของแตละสหกรณ
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1.3) สรางเกณฑการประเมินความสามารถในการดําเนินงานใน
รูปแบบชวงคะแนน โดยนําคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมแตละกลุมมาวิเคราะหและ
ประมวลผลสรางเปนเกณฑการประเมินความสามารถในการดําเนินงานใน
รูปแบบชวงคะแนน โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมสหกรณตัวอยางทั้งหมดแทนชวง
คะแนนระดับปานกลาง มีคาคะแนนเปน 2, ใชคาเฉลี่ยของกลุมสหกรณ
ตัวอยางที่มีผลกําไรแทนชวงคะแนนระดับดี มีคา คะแนนเปน 3 และใช
คาเฉลี่ยของกลุมสหกรณตัวอยางที่มีผลขาดทุนแทนชวงคะแนนระดับควร
พิจารณา มีคา เปน 1 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑการประเมินความสามารถในการดําเนินงาน

1.4) การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม
โดยนําคะแนน
ประเมินแตละอัตราสวนตามเกณฑขางตน มารวมกันในแตละดาน 3 ดาน
หลัก ไดแก ดานความสามารถในการทํากําไร ดานผลิตภาพการผลิต และ
ดานความสามารถในการบริหารการผลิต
และหาคาเฉลี่ยเปนคะแนนรวม
เฉลี่ย เพือ่ ใชในการประเมินผลในภาพรวมของสหกรณตางๆ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 อัตราสวนการดําเนินธุรกิจตามความสัมพันธ
และคะแนนรวมในดานตางๆ 3 ดานหลัก
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1.5) ทดสอบความสอดคลองของเกณฑการประเมินกับระดับผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ โดยการ เรียงลําดับจํานวนสหกรณที่มีอัตราสวนใน
ระดับควรพิจารณาจากมากไปนอย หาคากลางของจํานวน และศึกษาจํานวน
สหกรณที่อยูระหวางจํานวนที่มากทีส่ ุดถึงจํานวนคากลางวามีสัดสวนของ
สหกรณที่มีผลประกอบการในระดับใดบาง โดยสมมุติฐานของการทดสอบคือ
สหกรณที่มีจํานวนอัตราสวนในระดับควรพิจารณา ในชวงระหวางจํานวนที่
มากที่สุดถึงจํานวนคากลาง
ประกอบดวยสหกรณที่มีผลขาดทุนมากกวา
สหกรณที่มีผลกําไร
2) การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive method)
2.1.) คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยเลือกสหกรณที่มีผลดําเนินงานใน 2
ระดับ ไดแก สหกรณที่มีผลกําไร และสหกรณที่มีผลขาดทุนมากที่สุด
2.2.) วิเคราะหเปรียบเทียบ
โดยเปรียบเทียบคะแนนประเมิน
ความสามารถในการดําเนินงานระหวาง 2 สหกรณ
2.3.) สรุปปญหา และนําเสนอแผนปฏิบัติการ (Action plan)
สําหรับสหกรณที่มีผลขาดทุน
4. สรุปผลการวิจัย
4.1) ผลการทดสอบความสอดคลองของเกณฑการประเมินกับ
ระดับผลการดําเนินงานของสหกรณ
จากการศึ ก ษาพบว า สหกรณ ที่ มี จํ า นวนอั ต ราส ว นที่ มี ค ะแนนใน
ระดับควรพิจารณาจากจํานวนมากที่สุดถึงจํานวนคากลางนั้นประกอบดวย
สหกรณที่มีผลดําเนินงานขาดทุน 26 สหกรณ คิดเปนรอยละ 76
และ
ประกอบดวยสหกรณที่มีผลกําไร 8 สหกรณ คิดเปนรอยละ 24 สรุปผลการ
ทดสอบว า เกณฑ ก ารประเมิน ดั ง กล า ว มี ค วามสอดคล อ งกั บ ระดั บ ผลการ
ดําเนินงานของสหกรณในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถใชเกณฑการประเมิน
ดังกลาวในการสะทอนภาพการดําเนินงานของสหกรณกองทุนสวนยางได
4.2) ผลการวิเคราะหเทียบเคียงอัตราสวนระหวางสหกรณที่มี
ผลกําไรกับสหกรณที่มีผลขาดทุน
พบวา สหกรณที่มีผลกําไรมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยูในระดับดีในทุกดาน
ในทางตรงขามสหกรณที่มีผลขาดทุนมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
ถึงควรพิจารณา โดยแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราสวนของแตละสหกรณดัง
รูปที่ 4 ถึง 5 และสรุปคะแนนเปรียบเทียบดังรูปที่ 6 ซึ่งไดสะทอนประเด็น
ปญหายอดขายไมเพียงพอตอภาระคาใชจาย การขาดสภาพคลอง ผลิตภาพ
การผลิตต่ํา และตนทุนการผลิตสูง ดังตารางที่ 4 โดยประเด็นปญหาดังกลาว
นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปรับปรุง เพื่อประโยชนสูงสุดในการ
ฟนฟูสหกรณที่มีผลขาดทุนตอไป

รูปที่ 4 อัตราสวนการดําเนินธุรกิจตามความสัมพันธ-สหกรณกําไร
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รูปที่ 6 กราฟสรุปเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง 3 สหกรณ
ตารางที่ 4 ตารางสรุปปญหาของสหกรณที่มีผลขาดทุน

จากตารางสรุ ป ป ญ หาข า งต น เนื่ อ งจากป ญ หาผลการดํ า เนิ น งาน
ขาดทุนเปนปญหาที่เปนผลมาจากปญหาดานอื่น สวนปญหาราคาขายต่ํากวา
ราคาตลาด ป ญ หาราคารั บ ซื้ อ สู ง กว า ราคาตลาด ป ญ หาไม ท ราบต น ทุ น ที่
แทจริง และปญหาตนทุนคาแรงสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมนั้น เปนปญหาเรื่อง
ของนโยบายการบริหารจัดการ ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอแนวทางแกไข
ปรับปรุงสําหรับปญหาสัดสวนยางคัตติ้งสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุม ซึ่งคาเฉลี่ย
ของกลุมมีสัดสวนอยูที่รอยละ 3.06 สวนสหกรณที่มีผลขาดทุนมีสัดสวนอยูที่
รอยละ 7.91 สูงกวาคาเฉลี่ยถึงรอยละ 4.90 หรือคิดเปน 2.6 เทา มูลคาความ
สูญเสียคิดเปนเงินเทากับ 545,285 บาท ดังรูปที่ 7 โดยไดนําเสนอเปน
แผนปฏิบัติการแกไขปรับปรุง ดังตารางที่ 5

รูปที่ 5 อัตราสวนการดําเนินธุรกิจตามความสัมพันธ-สหกรณขาดทุน

รูปที่ 7 กราฟแสดงสัดสวนยางคัตติ้งของกลุมสหกรณตัวอยาง
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[8]
ตารางที่ 5 แผนปฏิบัติการแกไขปรับปรุง
[9]

[10]

[11]

[12]
5. ขอเสนอแนะ
เพื่อประโยชนสูงสุดในการใชคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมในการเทียบเคียง
ความสามารถในการดําเนินงาน จึงสรุปขอเสนอแนะในการใชประโยชนและ
การตอยอดงานวิจัยไวดังนี้
1) เพื่อใหคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมมีความทันสมัย และเปนตัวแทนที่ดี
ในการนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ ควรจัดทําคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมใหมทุกป
2) เพื่อเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห ควรวิเคราะหเชิงแนวโนมดวย
โดยวิเคราะหกับขอมูล 3 ปขึ้นไป
3) เพื่อความถูกตองแมนยําของขอมูลที่นํามาจัดทําอัตราสวน
อุตสาหกรรม ควรตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของกลุมสหกรณ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกครั้งกอนจัดทํา

[13]

[14]

[15]

[16]
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information and communication technologies, points out that
as concentration on communication technologies, Gross
Domestic Productivity (GDP) per capita and mobile use are
highly correlated. This study focuses on wireless
telecommunication subscribers in Beijing. This is because
Beijing is amongst the most developed cities in China with the
nominal GDP exceeding US$174billion in 2009 and
population exceeding 22 million people both long lived and
temporary [2].
In the global situation, it took a century for the world
to accumulate the first billion fixed telephones, but in only
about a decade mobile phones have done the same as the
telephones.
The
projections
of
International
Telecommunication Union (ITU) suggested that the world
would continue to add mobile lines faster than fixed lines and
the next billion of new phone users would use primarily
mobile phones [3]. Mobile phone usage has doubled
worldwide since the year 2000; there are about 4.6 billion
mobile phone subscribers worldwide by the end of 2009 [4],
more than half of the human population. The fast growth in
mobile phone usage came from large developing countries, in
particular China, India, and Russia. Such countries own a
large number of all mobile phone users and show the big
growth since 2000. According to ITU, China alone is now
reporting 747.4 million users, more than half of its population
that is larger than the population of the United States (292.8
million persons). India presently claims 525.2 million mobile
phone subscribers, fast increasing from 2007. Russia,
meanwhile, jumped from 73 million subscribers in 2004 to
174.3 million in 2009.
With the development of wireless technology, mobile
phones are everywhere and have become a part of everyday
lives, both in the business environment and personal life. This
study concentrates on the third generation mobile
telecommunication technology (3G mobile services) that
enhances mobile telecommunication services.
Third generation of mobile telecommunication technology is
known as 3G mobile services. The 3G is a new generation of
standards for mobile phones and mobile telecommunication
services created by the International Telecommunication
Union (ITU). With the upgrading of mobile technology, from
the first generation (1G) mobile telecommunication

ABSTRACT- In recent days, 3G technology has been brought to
Chinese consumers and this market has a big potential for
growth. However, about Chinese consumer’s adoption of 3G
mobile services is not yet clear, as the relevant literatures that
proved useful information toward their inside thoughts and
explain their behavior are limited .
The purpose of this research is to design and develop a useful
study to analyze the Chinese consumer intention in adopting 3G
mobile services and the factors that positively or negatively
influence their adoption decision. The importance of this
research is to analysis the belief, perception and intention about
Chinese 3G subscriptions, in order to understand the customer in
current filed.
Therefore, this quantitative study was designed and research
adopted questionnaire as the instrument with the instrument tool
Statistical Package for Social Science program known as SPSS
used to measure data that collected from 400 target respondents.
The findings of study concludes that intention to use 3G mobile
services in Beijing mobile users are mainly related with variables
such as perceived usefulness, perceived ease of use, interpersonal
influence, external influence, personal innovativeness, perceived
enjoyment and perceived cost.

I. INTRODUCTION
In the last two decades, the telecommunications
industry especially wireless telecommunications has been
well-developed in the People’s Republic of China. According
to the Ministry of Industry and Information Technology
(MIIT), in China about the end of 2010, the mobile
communication services subscribers will be around 756
million. This number of subscribers accounted for 56.3% of
the country's population [1]. This telecommunications area has
been rapidly changed by the new generations of technology,
from satellite transmission, radio and television broadcasting
to the mobile telephone now. Wireless communications has
revolutionized the way societies function and has played an
important role in consumers’ daily life in modern societies,
such as Beijing.
Beijing is the capital city of China; it is also one of the four
big cities in terms of population and economic importance in
China. After successfully hosting Olympics Game in 2008,
Beijing is booming quickly. International Telecommunication
Union (ITU), which is the United Nations special agency for
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technology introduced in the early 1980s for voice services to
the second generation (2G) mobile telecommunication
technology which was introduced during the first half o the
1990, increasing the capability to provide voice services and
extending the services to basic data. Now, it comes the 3G era,
with enhancements over previous wireless technologies
providing high-speed transmission, advanced multimedia
access and global roaming. 3G is mostly used with mobile
phones and handsets as a mean to connect the phone to the
Internet in order to make voice and video calls, to download
and upload data and to access the internet. In addition, the
services offer more advance features; Firstly, super-fast
surfing and downloads, 3G offers speeds in the Megabit range;
it is offering a much faster download service than previous
mobile services. Secondly, download video, this was the big
selling point when 3G launched , the ability to watch streamed
video clips on your handset - this can be live TV, sports
snippets, music, news headlines, weather forecasts, or movie
trailers. Thirdly, video call that makes and receives video calls
to/from other 3G users in real time. Fourthly, pictures, 3G
allows to take digital pictures as well as coping with video,
you can send photos to other 3G users and non-3G users, with
data speeds faster than standard . Fifthly, Location-based
services, it provides map function that positions the location
information. Sixthly, games, the download games up to thirty
times faster than on a standard GSM phone, and play online
games.
Currently, the International Telecommunication
Union (ITU) has conducted three global mainstream 3G
standards; they are WCDMA, CDMA2000 and TD-SCDMA.
Until June 2009 , there were 335 WCDMA network
worldwide , it was about 73% of business network , and the
subscribers under WCDMA network was 379 million
compared to the overall 490million 3G users worldwide.
Moreover, the number of global WCDMA final producers
close to 150, this number is obviously more than other
standards.
Therefore, 3G services are rightly considered the star
of mobile communication worldwide. Moreover, it is an
extremely relevant and important service and it will lead the
mobile communication to the next level.
A. Research Objectives
The purpose of this research is to design and develop
a useful study to analyze the Chinese consumer intention in
adopting 3G mobile services and the factors that positively or
negatively influence their adoption decision. The importance
of this research is to understand the belief, perception and
intention about Chinese 3G subscriptions, in order to discuses
and suggest the weaknesses and strengths. Thus, the
objectives are:
1. To explore the factors those influence the intention to
use 3G mobile services.
2. To investigate the relationship between perceived
technology acceptance model, user disposition, social
influence, and intention to use.

3. To find out the demographic factors those affect the
adoption.
4. To pinpoint the weakness of the services and important
factors that needs awareness.
B. Scope of the Research
The target population of this research is people who
live in Beijing, people who are trying or intend to use 3G
mobile services, and the respondents are at least 18 years old.
Moreover, the respondents are both female and male ages over
18 years old. People who are 18 years older can be considered
adults. They have fully responsibility for their behaviors.
Without fully responsible or age under 18 years old, their
status, income, attitude and intention are not stable and do
need advice and support from their guardian. A questionnaire
is designed as survey instrument to collect data from
respondents. The sample size is 400 and data will be gathered
throughout from the internet with the target population.
The Independent variables in this research are from
perceived technology acceptance model (perceived usefulness,
perceived ease-of -use), user disposition (experience,
innovativeness, cost and enjoyment), and social influence
(interpersonal influence, external influence). Dependent
variable is the intention to use 3G mobile services. The
findings of this research would be useful in understanding the
relationship among perceived technology acceptance
model(perceived usefulness, perceived ease-of -use), user
disposition (knowledge, experience, innovativeness, cost and
enjoyment, social influence (interpersonal influence, external
influence) and consumer’s intention to use 3G mobile services
in Beijing. Moreover, this study would be helpful in better
understanding this market and recognizing factors that are
most important, least important, with negative effect, positive
effect on adoption intention, and then design an efficient
strategic plan that fits into this market.
II. LITERATURE REVIEW
A. Technology Acceptance Model
The Technology Acceptance (TAM) is an
information systems theory model that shows how users come
to accept and use a technology or innovation. This model
suggests that when users are presented with a new software
package, a number of factors influence their decision about
how and when they will use it, shown as Fig. 1.

Figure 1- Technology Acceptance Model (TAM)

This model includes the following two factors:
perceived usefulness, which are defined as the degree to
which a person believes that using a particular system would
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enhance his or her job performance [5]. In addition, perceived
ease of use defined as the degree to which a person believes
that using a particular system would be free from effort [6].
In fact, TAM is an adaption of Theory of Reasoned Action
(TRA) specially tailored to the modeling of user acceptance of
information technology (IT). TRA supposes that belief (a
consumer’s subjective probability associated with the
consequences of a particular behavior) influences attitude
(consumer’s positive and negative feelings associated with a
particular behavior), which in turn shapes a causal chain to
predict user’s acceptance of IT.

norm, she may not actually perform the behavior due to
intervening environment conditions.
C. Adoption of Innovation
Adapter category is considered as one of the most
important theories discussed that individuals who are
predisposed to being innovative will adopt an innovation
earlier than those who are less predisposed [8], shown as
Fig. 3.

B. Theory of Reasoned Action
The Theory of Reasoned Action (TRA) was
developed in 1967. During the early 1970s the theories were
revised and expand by Ajzen and Fishbein , shown as Fig. 2.

Figure 3-Adoption of Innovation

An adopter category as a classification of individuals
within a social system the perception of innovativeness .
Figure 3 shows the bell shaped distribution of individual
adopters and the percentage of potential adopters about to fall
into each category. There are five categories of adopters in
order to standardize the usage of adopter categories in
diffusion research. The adoption of an innovation follows an S
curve when plotted over a length of time. The categories of
adopters are innovators, early adopters, early majority, late
majority, and laggards. The first distributions are the
Innovators; innovators are the risk takers and pioneers who
adopt an innovation very early in the adoption process. Early
adopters are the second category of individuals who adopt an
innovation, they take information from the innovators but they
are more reasonable in adoption choices than innovators. In
the third stage, adopters make the adoption decision after a
long period, which is a significantly longer than the previous
stages. Early Majority tend to be slower in the adoption
process, have above average social status, contact with early
adopters, and seldom hold positions of opinion leadership [9].
Individuals in the fourth stage, which is called Late Majority,
will adopt an innovation after the average member in the
society. These adopters approach an innovation with the
highly suspicion thinking and their adoption would be after
the majority of society has adopted the innovation. At the last,
the laggards are the slowest to move through the five stages.
Individuals in this category are the last to adopt an innovation,
unlike the previous categories, they do not trust most outside
sources; they typically have an aversion to change the current
situation and tend to be advanced in age. The Laggards resist
adopting an innovation until rather late in the adoption process.

Figure 2 - Theory of Reasoned Action (TRA)

By 1980, the theory was used to study human
behavior and develop appropriate interventions. In 1988, the
Theory of Planned Behavior (TPB) was added to the existing
model of reasoned action to address the inadequacies that
Ajzen and Fishbein had identified through their research using
the TRA. In TRA, the four general factors which are behavior,
behavioral intention, attitude, and subjective norm. TRA
suggests that a person's behavioral intention depends on the
person's attitude about the behavior and subjective norms .If
consumer intends to do a behavior then it is likely that the one
will do it. Furthermore, one’s intentions are influenced by two
factors: the attitude and the subjective norm. Behavioral
intention measures a person's relative strength of intention to
perform a behavior. Attitude consists of beliefs about the
consequences of performing the behavior multiplied by his or
her valuation of these consequences. Subjective norm is seen
as a combination of perceived expectations from relevant
individuals or groups along with intentions to achieve with
these expectations. In other words, "the person's perception
that most people who are important to him or her think he
should or should not perform the behavior in question" [7].
TRA works most successfully when applied to behaviors that
are under a person’s volitional control. If behaviors are not
fully under volitional control, even though a person may be
highly motivated by his or her own attitudes and subjective

D. Hypothesis Development
Behavioral intention is a proposition connecting self
and a future action. Behavioral intention is created through

97

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

choice or decision processes in which beliefs about two types
of consequences that are performing behaviors and social
influence have considered and integrated to evaluate
alternative behaviors and select among them [10]. Behavioral
intention can be divided into two terms that are favorable
behavioral intention and unfavorable behavioral intention.
Favorable behavioral intention defined as certain behaviors
signal that customers are forging bonds with a product or
service. When customers praise the product or services, they
are more likely to express preference for the product or
services over others, increase the volume of the purchase or
usage, and agreeably to pay a price premium, they are
indicating behaviorally that they are bonding with the product
or services [11]. On the other hand, unfavorable behavioral
intention defined as customer perceiving product or services
performance to be inferior are likely to exhibit behaviors
signaling they are poised to leave or spend less with the
product or services. These behaviors include complaining,
which is viewed by many researchers as a combination of
negative responses that stem from dissatisfaction and predict
or accompany defection [12] [13].
In the information system area, the Technology
Acceptance Model (TAM) posits that actual usage of a
specified system will be determined by an individual’s
behavioral intention, which is jointly determined by an
individual’s attitude towards using a system [14]. Intention is
defined as the perception of an individual towards
performance of a particular behavior. In Theory of Reasoned
Action (TRA), intention is defined, “as a person’s location on
a subjective probability dimension involving a relation
between himself and some action” [15]. Intention is a measure
of the likelihood that a person will adopt the application,
whereas the TAM uses actual usage to represent a self-report
measure of time or frequency of adopting the application [16].
However, it is not easy or practical to obtain an objective
measurement of an individual’s intention to engage in a
behavior. When behavior is under the individual’s control,
intention can predict actual behavior with significant accuracy
[17] but this does not mean that the measure of intention and
behavior is in perfect correlation. There always exists a strong
bias for individuals to overestimate the likelihood of
performing desired behavior and underestimate the likelihood
of not performing undesired behavior. In turn, this
overestimates and underestimates is believed to cause
inconsistencies between intention and the actual action [18].
Behavior and intention shows high correlation if the interval
time between the intention and the behavior is low [19].
Intention is changing overtime, the greater the interval period
between intention and behavior, the greater the likelihood of
changes in intention. Therefore, as long as the period lasting,
the likelihood in consumer’s intention would mostly be
changed [20].
Many studies have been conducted concerning users’
intentions for adoption of mobile services, most of which have
been based on technology acceptance model (TAM). TAM is
a reasonable model that is good to determine the consumer
‘attitude and intention toward new technology acceptance,

while is mobile services considered as a kind of information
technology, which focuses on improving human
communications. Therefore, TAM has better use in this
research in order to examine the consumer’s adoption
intention to toward 3G mobile services. This model suggests
that two factors that are perceived usefulness and perceived
ease of use are instrumental in explaining the user’s intentions
of using a technology or system.
Perceived usefulness refers to a person’s belief that
using the new technology will enhance or improve her of his
performance. In the case of mobile services, perceived
usefulness is defined as the degree to which the mobile
services provide benefits to individuals in everyday situations
[21]. Although many mobile services are leisure related,
services such as news, stock information or banking may also
influence how a user performs a task. Furthermore,
characteristics that are inherent to mobile services, such as
their personalized and ubiquitous nature, their portability, and
their context awareness potential are likely to contribute to
perceived usefulness of mobile services in ways that have not
seen before. According to this definition, consumer uses 3G
mobile services would result in increasing their work
efficiency or enhance social communications. These
perceptions affect consumers’ attitude toward using and
intention to adopt 3G mobile services.
Perceived ease of use is the “degree to which a
person believes that using a particular system would be free of
effort” [22]. Unlike perceived usefulness, perceived ease-ofuse is representing the process a consumer has to go through
to achieve the outcome. In the mobile setting, perceived ease
of use represents the degree to which individuals associate
freedom of difficulty with the use of mobile technology and
services in everyday usage [21]. In other words, perceived
ease-of-use is how simple that consumer has to learn mobiles
devices to use 3G mobile services. Therefore, the mobile
services with the less complexity of use would be preferable
to consumers. For example, there is evidence in the media that
using certain services on a mobile device can be quite tedious,
especially when browsing the Internet-like interfaces on
mobile devices [23]. In fact, perceived ease of use can be
explained by usability characteristics and guidelines that have
been empirically validated in [24].Hence, mobile services,
which perceived to be easier to use than others, are more
likely to be accepted by users [25].
Both in the theory of reasoned action and the theory
of planned behavior, both posit that social influence can be an
important determinant in technology acceptance and usage.
Social influence or normative pressure is norms developed
through external and interpersonal influence [15].
External influence includes newspapers, magazines,
academic journals, television, radio, internet, and other
applicable mediums. Those mass media could be considered
as external information; prior research in the marketing and
information system areas has found that customers engage in
external information search when considering whether to
adopt a new product or services [26].

98

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

Interpersonal influences are defined as the extent to
which members of a social network influence the behavior of
one another [27]. Interpersonal influence normally comes
from social network such as peers, friends, superiors and so on
[28]. Previous studies proposed that family members’
opinions, friends’ views and an expert reference had a great
impact on users. Relevant persons have a great impact on an
individual, and their ideas would encourage or discourage an
individual from performing a specific behavior [15].
Interpersonal influence is important, because once a consumer
had an interest in a thing; he or she would start to search for
the information where they could have. According to the
research on consumer information searching behavior,
potential adopters prefer to ask advice from others to help
them judge the level of value [29].
User predisposition refers the internal factors of an
individual adopter use of mobile services. User predisposition
means that mobile services adoption is strongly influenced by
the personal differences. The evidence shows successful
acceptance of new technology depends as much on individual
user differences as on the new technology itself. Recognizing
individual differences that impact technology adoption is
important because it helps identify segments of adopters who
are more likely to adopt technology innovations than others
are, which in turn, helps providers address adopter needs more
closely [30]. In this research, user disposition only focuses on
the four following factors; they are personal innovativeness,
perceived enjoyment, prior experience, and perceived cost.
Personal innovativeness is the individual willingness
to have or use the new technology products and services to
fulfill his or her needs. Personal innovativeness segment
consumers into different characterizes, such as early adopterswho would like to adopt new technology at the beginning of
time; late adopters-who would not adopt new technology at
the beginning of time. Therefore, given the same level of
beliefs and perceptions about an innovation, individuals with
higher personal innovativeness are more likely to develop
positive attitudes towards adopting it than less innovative
individuals [31]. The recognition of personal innovativeness
helps identify various categories of mobile services adopters
and understanding how early adopters are likely to shape the
opinions of later ones by becoming engaged in frequent
advise-giving capacities [32].
Perceived enjoyment needs to be added into the
research to explain mobile services adoption behavior. If the
user can experience enjoyment through the adoption of new
technology, attitude toward adoption will be positive [33] [34]
[35]. A person will be more motivated to do or repeat to do an
activity that he or she thinks is enjoyable. In the mobile
services sector, the innovative mobile services would be used
as an innovation for the pleasure or enjoyment by adaptors,
such as playing mobile games, by satisfying pleasure-oriented
or hedonic needs, consumer would perceive positive attitude
toward adoption. Previous research suggests that perceived
enjoyment is one of the most important types of user needs
[36]. In fact, mobile services can be accessed anywhere and
anytime, many mobile users prefer to use them to “kill time”

or for fun and pleasure. The enjoyment that is perceived to be
derived by using mobile services is, therefore, expected to
affect the attitude and the intention of users to adopt them.
Upon adoption, individuals are more likely to use the mobile
services that offer enjoyment more extensively than those do
which do not [37].
Prior experience refers to the previous outcome of
direct participated in or witnessed of something. Adopters’
previous positive or negative experiences with a technology or
services can have a significant impact on their perceptions and
attitudes towards that technology or services. Prior experience
means anyone who has been experiencing relative mobile
services would in result of either like or dislike feeling about
the services, this feeling has strong impact on their intention
to adopt 3G mobile services. Because of their greater clarity
and certainty, direct prior experiences are likely to have a
stronger impact on perceptions and attitudes towards usage
than indirect or incomplete evidence [38].
As some researchers indicated, the price level has
significant influence on behavior intention of consumers,
while it may cause a great impact on consumers’ initial
attitudes towards the services [39] [40]. Cost factor may
consist of initial purchase price (such as. handset fee),
ongoing usage cost (subscription fee, services fee and
communication fee), maintenance cost and upgrade cost [41].
Price or cost factor is one of the reasons that could slow down
the adoption of mobile services. Mobile consumer behavior
found that the price was the most important motives affecting
the consumers’ decision to purchase mobile phone model as
well as pay corresponding services items [42]. In addition,
some Chinese researchers found the increase in services price
was likely to be one of the most important factors for
consumers to switch between different services as they
decided [43]. Studies have pointed out the perception of a
usage fee is considered as an important factor that affects
adoption intention to employ a pay-per-use type of mobile
data services [44] [45].
E. Research Hypotheses
Research hypothesis is an unproven proposition or
supposition that tentatively explains certain factors or certain
problem. Hypothesis is the statement of problem and an
assumption about the nature of the world. In the simple way, a
hypothesis is only a presumption, with the statistical
techniques, we can analysis and decide whether the theoretical
hypotheses are acceptable or not. This study proposes the
eight hypotheses shown below, they are made to test the
relationship between independent and dependent variables.
Hypothesis 1: There is a significant relationship
between perceived usefulness and intention to use 3G mobile
service.
Hypothesis 2: There is a significant relationship
between perceived ease of use and intention to use 3G mobile
service.
Hypothesis 3: There is a significant relationship
between interpersonal influence and intention to use 3G
mobile service.
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Hypothesis 4: There is a significant relationship
between external influence and intention to use 3G mobile
service.
Hypothesis 5: There is a significant relationship
between personal innovativeness and intention to use 3G
mobile service.
Hypothesis 6: There is a significant relationship
between perceived enjoyment and intention to use 3G mobile
service.
Hypothesis 7: There is a significant relationship
between perceived experience and intention to use 3G mobile
service.
Hypothesis 8: There is a significant relationship
between perceived cost and intention to use 3G mobile service.
III. RESEARCH MODEL
The research model is shown in Fig. 4.

This conceptual framework is based on the previous
researches such as Dynamics of Mobile Services Adoption
[46], Factors Influencing the Adoption of Mobile Services in
China [47], Factors influencing the usage of 3G mobile
services in Taiwan [48]. The independent variables were
perceived technology acceptance (perceived usefulness,
perceived ease-of-use), user disposition (experience,
innovativeness, cost and enjoyment), social influence
(interpersonal influence, external influence). In addition,
dependent variable was intention to use 3G mobile services.
A. Sample and procedure
Data for this study was collected through structured
questionnaires, and the target population is those people who
use 3G mobile services, people who intend to 3G mobile
services, the respondents are at least 18 years old and live in
Beijing. Researcher gathered 400 questionnaires from the
people who are the requirements. The questionnaires were
distributed through internet; the respondents were people who
were willing to receive questionnaires and they were selected
from online commutation tools. Two non-probability
samplings were chosen, convenience sampling and quota
sampling.
B. Research Instrument
The researcher adopted questionnaire as the
instrument to study the Chinese consumer’s intention toward
3G mobile services. The questionnaire consists of three parts,
and it is in Chinese version for the understanding and
convenience of the respondents. Five Point Likert-Scales were
used in all questions:
Part 1: Screening Questions: researcher used
screening questions to select respondents that are appropriate
to this study. Four questions were asked to respondents before
going into the main part of the questionnaire.
Part 2: Variables Analysis: Consumer perception
about each variable which are perceived value, information
sources , perceived cost ,other concerns , attitude toward
adoption and intention to use. To evaluate those variables, the
Five Point Likert-Scales is used to determine the degrees of
respondents’ preference to choose the answer from strongly
disagree and strongly agree.
Part 3: Respondent General Information: this part
collects respondents’ personal data that include gender, age,
and income per year, highest education level and occupations.

Figure 4-Conceptual Framework

C. Statistical Treatment of Data
The Statistical Package for Social Science program
known as SPSS was used to analyze collected information.
The descriptive statistics, such as percentage, frequency,
percent, valid percent, cumulative percent mean and standard
deviation were applied to describe demographic factors of the
respondents. Pearson Correlation Coefficient was used to
evaluate strength and direction of the linear relationship
between the variables in the hypotheses. Moreover, according
to “Business Research”, the correlation coefficient result “r”
ranges from +1.00 to -1.00. If the value of r is +1.00, there is a
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perfect positive linear relationship. If the value of r is zero, the
variables do not have relationships. Therefore, the ranges are
0.10 to 0.49 (Weak positive correlation), 0.50 to 0.79
(Moderate positive correlation) and 0.80 to 0.95 (Strong
positive correlation).The closer the result “r” ranges to +1.00,
the stronger positive linear relationship [49].

Hypothesis

IV. CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS
A. Conclusions
The summary of respondents’ general information is
shown as Table I.
Table I
SUMMARY OF RESPONDENT’S GENERAL INFORMATION
Variable
Frequency
Percentage
Gender:
male
200
50%
female
200
50%
Age:
18-30
232
58%
31-40
121
30.3%
41-50
42
10.5
over 50
5
1.3
Total
400
100%
Income:
96
24%
below ￥50,000
160
40%
￥50,001-100,000
96
24%
￥100,001-150,000
40
10%
￥150,001-200,000
8
2%
over ￥200,000
Total
400
100%
Education:
high school
64
16%
college
116
29%
bachelor
204
51%
master or higher
16
4%
Total
400
100%
Occupation:
student
117
29.3%
management
84
21%
government official
36
9%
employee
102
25.5%
business owner
36
9%
others
25
.3%
Total
400
100%

Table II
SUMMARY OF HYPOTHESIS TEST
Significance
Correlation
(2-tailed
Coefficient
test)

Results

H1o: There is no significant
relationship between perceived
usefulness and intention to use
3G mobile service.
H2o: There is no significant
relationship between perceived
ease of use and intention to use
3G mobile service.
H3o: There is no significant
relationship
between
interpersonal influence and
intention to use 3G mobile
service.

.000

.806(**)

Rejected

.000

.547(**)

Rejected

.000

.747(**)

Rejected

Hypothesis

Significance
(2-tailed
test)

Correlation
Coefficient

Results

H4o: There is no significant
relationship between external
influence and intention to use
3G mobile service.
H5o: There is no significant
relationship between personal
innovativeness and intention to
use 3G mobile service.
H6o: There is no significant
relationship between perceived
enjoyment and intention to use
3G mobile service.
H7o: There is no significant
relationship between perceived
experience and intention to use
3G mobile service.
H8o: There is no significant
relationship between perceived
cost and intention to use 3G
mobile service.

.000

.554(**)

Rejected

.000

.629(**)

Rejected

.000

.781(**)

Rejected

.181

.067

Failed to
Reject

.000

.705(**)

Rejected

All hypotheses except hypothesis 7 show positive
correlations and statistically significance at 0.01percent. The
correlation of the hypothesis 7 is positively low but not
statistically significant.

The sample size taken was 400 respondents of which
male and female are equal in number. The majority of the
respondents (232 respondents) are aged within the range of
18-30 years old, accounting for 58% of the total respondents.
40% of the target respondents have their annual income
between ￥50,001-100,000 .The majority of the respondents
have bachelor’s degree, they account for 51% or 204
respondents. Students accounts for 29.3% of the total
respondents.
The summary of hypothesis test is shown as Table II.

B. Discussions
Based on the hypothesis test, most of the variables
have moderate to strong positive relationship with the
intention to use 3G mobile services. The results of hypothesis
test can be summarized as follows:
The study identified that usefulness has a significant
positive relationship (r=0.806) with intention to use 3G
mobile services. The result shows that respondents with the
high level of consideration in perceived usefulness are more
likely to subscribe 3G mobile services. This finding confirms
the previous research, as Sun et al. (2010) indicated that
perceived usefulness significantly affected users’ behavioral
intention. Moreover, the perceived ease of use shows the
moderate positive relationship (r=0.547) with intention to use
3G services. Hong and Tam’s (2006) found that perceived
ease of use has a strong impact on adoption intention of IT
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innovation, but they found the perceived ease of use does not
show strong correlation with the 3G service adoption intention.
This finding showed a moderate relationship between the ease
of use in 3G services and intention to use. Perceived
usefulness and perceived ease of use are instrumental in
explaining the user’s intentions of using a technology or
system
The study indicated the interpersonal influence and
external influence has a significant positive relationship
(r=0.747 and r=0.554) with intention to use 3G services. It
implies that customers who have the high-level perception in
social influence are more likely to use the 3G services. The
result supported the previous study that social influence was a
strong predictor of mobile services adoption. Therefore, this
research found that one of the key factors in terms of 3G
services adoption is social influence.
The result showed that personal innovativeness,
perceived enjoyment and perceived cost has a significant
positive relationship (r=0.629, r=0.781 and r=0.705) with the
intention to use 3G services, especially the perceived
enjoyment has a high relatively positive relationship. It
implies that when customers have the higher degree of
perception in enjoyment, it would possibly have the higher
effect in using of 3G services. As respondents take hedonic
benefits as one of important reasons to use 3G services, it is
found that perceived hedonic benefits from the services are
the strongest factor that drives user intention to use the
services. Moreover, user predisposition, which included
personal innovativeness, perceived enjoyment, is strong
predictors of mobile services adoption. In addition, the
personal innovativeness is significantly related to intention to
use 3G mobile service , it implies that the higher the degree of
customers’ perceived personal innovativeness have the higher
degree of using the 3G mobile service. The personality
variable (innovativeness) has a positive and direct influence
on the intention to adopt [50]. Cost is a very important factor
influence that the adoption of mobile services; cost often
presents the obstacle toward mobile services using. However,
even though cost can be seen as a barrier to adoption intention,
in this research it does not show high or strong correlation to
intention to use 3G services. The research has found that the
respondents who are intended to use or try 3G services do not
perceive cost as important as some factors that have the strong
correlation to the intention to adopt 3G mobile services such
as usefulness, interpersonal influence, enjoyment.
Lastly, the finding shows that the perceived
experience has no relationship (r=0.067) with the intention to
use 3G services. The correlation is positive but not significant.
It implies that prior experience in using mobile service would
not affect the use of 3G services.
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การวิเคราะหความสัมพันธของราคาซื้อขายลวงหนากับราคาที่แทจริงในอนาคต
ของยางแผนรมควันชั้น 3
The analysis of relation between Future Price and Future Spot Price of RSS3
ภาวัต อุปถัมภเชือ้ 1
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มุงเนนที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางราคาซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนา ยางแผนรมควันชั้นสาม (RSS3) วามีความสามารถใน
การเปนตัวแทนของการคาดการณราคาที่แทจริงในอนาคต
ไดหรือไม
อยางไร
โดยใชวิธีการศึกษาหาความสัมพันธ
โดยใชแบบจําลอง
ความสัมพันธระยะยาว: Cointegration และ Error Correction Model:
ECM (Engle –Granger Two Step Procedure, 1985) ผลการศึกษา
พบวาความสัมพันธระหวางราคาสินคาเกษตรลวงหนายาง กับราคาสง
มอบทันทีของยางแผนรมควันชั้น
3
มีความสัมพันธระยะยาว:
Cointegration ในทุกอายุสัญญาซื้อขายลวงหนา แตตลาดซื้อขายลวงหนา
ยางแผนรมควันชั้นสามไมมีประสิทธิภาพตลาดในระดับปานกลาง และ
พบวาสัญญาที่มอี ายุสัญญาสั้นกวา
ราคาที่แทจริงจะมีความเร็วในการ
ปรับตัวไดเร็วกวาสัญญาทีม่ ีอายุสัญญายาวกวา

1. บทนํา
ยางพารา เปนสินคาทางการเกษตรที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยเปนผูผลิตและผูสงออกยางพาราเปน อันดับที่ 1
ของโลก (อางอิงจากสถาบันวิจัยยาง) ลักษณะที่สําคัญของยางพาราคือ
ราคาของยางพาราจะถูกกําหนดดวยอุปสงคและอุปทาน ซึ่งปริมาณความ
ตองการในการบริโภคของผูซ้อื และปริมาณการผลิตจากผูขาย สงผลให
ยางพาราจะมีราคาต่ําเมื่อมีปริมาณมาก แตมีความตองการยางพารานอย
และจะมีราคาสูงเมื่อมีปริมาณยางพารานอย แตมีความตองการยางพารา
มาก รวมถึงยางพาราเปนสินคาทีไ่ มสามารถจัดเก็บไดนาน มีตนทุนใน
การจัดเก็บสูง อีกทั้งความแตกตางของปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดใน
ระหวางชวงฤดูเก็บเกี่ยว ชวงนอกฤดูเก็บเกี่ยว ความแปรปรวนของ
สภาวะแวดลอม และราคายางพาราในตลาดโลก ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา ปจจัยตางๆดังที่ไดกลาวมานี้ เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความผัน
ผวนทางดานราคาของยางพาราอยางตอเนื่อง
Kenneth, Kevin และ Stign,1993 พบวา ตลาดสินคาเกษตร มีความ
ผันผวนมากถึง 15% และในบางเวลามีความผันผวนสูงถึง 50% ซึ่งความ
ผันผวนของตลาดโดยสวนใหญจะขึ้นกับอุปสงคและอุปทานของตลาด จึง
ตองมีการหาประสิทธิภาพของตลาด Andrew และ Matthew,1998 ได
ทําการศึกษาประสิทธิภาพของตลาด ในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา โดย
ประสิทธิภาพของตลาด และความสามารถในการพยากรณราคาอนาคต
ของตลาดนั้น
เปนผลมาจากความแตกตางของราคาซื้อขายลวงหนา

คําสําคัญ: ความสัมพันธระยะยาว ประสิทธิภาพตลาด ความเร็วในการ
ปรับตัวเขาสูดุลยภาพ
Abstract
This research focuses on the study of the relation between
Future Price and Spot Price of Ribbed Smoked Rubber Sheet No.
3 (RSS3). To prove whether Future Price is the represent factor to
anticipate/predict Spot Price, Cointegration and Error Correction
Model: ECM (Engle –Granger Two Step Procedure, 1985) were
used in this research. The empirical result found Future price and
Spot price of RSS3 had long-term relation (Cointegration) in all
future contracts. However, AFET's market efficiency is not in semi
strong market form. For short contracts, Spot price tends to
adjust faster than long contracts.

(Future Price)กับราคาทีแ่ ทจริงในอนาคต (Future Spot Price) และยัง
ไดมีการนําเอา
ความผันผวนทางทางดานราคาเขามาในแบบจําลอง
GARCH Model พบวาราคาของสินคาเกษตรมีควาสมผันผวนตาม
ระยะเวลาสูง สําหรับในประเทศไทย Wiboonpong,
2002 ได
ทําการศึกษาเพื่อวิเคราะหแนวโนมการใชประโยชนจากตลาดลวงหนา
เพื่อการตัดสินใจสําหรับการตั้งราคาในตลาดสงมอบทันทีในประเทศไทย
การวิเคราะหนี้อาศัยแนวคิด ทางดานประสิทธิภาพของตลาด โดยใชราคา
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาในตางประเทศ ที่มีการคายางพารา ไดแก
ตลาดลวงหนากัวลาลัมเปอร, ตลาดลวงหนาลอนดอน, ตลาดลวงหนา
สิงคโปร, ตลาดลวงหนานิวยอรค, ตลาดลวงหนายางพาราโตเกียว และ
ตลาดลวงหนาโกเบ สําหรับในประเทศไทยเปนราคาจากตลาดสงมอบ

Keywords: Cointegration, Market Efficiency, Convergence of price
to Equilibrium
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S t + n = β 0 + β1 Ft ,n + et

ทันที โดยใชเปนราคาสงออก F.O.B. ณ ทาเรือกรุงเทพฯ ขอมูลที่ใชเปน
ขอมูลรายวัน ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2543 โดยเปนการวิเคราะหความสัมพันธกับตลาดลวงหนาตางๆ ที่มี
สัญญาการสงมอบทุกๆ 6 เดือน เริ่มจากการทดสอบหาความนิ่งของ
ขอมูล โดยใช Unit root test และทดสอบความสัมพันธระยะยาวโดยวิธี
Cointegration พบวาตลาดลวงหนาทุกประเทศ มีความสัมพันธในระยะ
ยาวกับตลาดสงมอบทันที F.O.B ในประเทศไทย รวมไปถึงไดทําการ
ทดสอบประสิทธิภาพการปรับตัวของตลาดในระยะสั้นโดยใช
Error
Correction Model มาอธิบายดวย จากขอมูลดังกลาวพบวา สินคาเกษตร
ลวงหนามีความผันผวนทางดานราคาอยู ดังนั้นงานวิจัยนี้จงึ มุงเนนที่จะ
ทําการศึกษาความสัมพันธ ของราคาสินคาลวงหนายางแผนรมควันชั้น 3
(Future Price) วาสามารถเปนตัวแทนของการคาดการณราคายางแผน
รมควันชั้น 3 ที่แทจริงในอนาคต (Future Spot Price) ไดหรือไม และ
ทําการศึกษาวาตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนายางแผนรมควันชั้น 3
(AFET) มีประสิทธิภาพหรือไม
งานวิจัยนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงทุติยภูมิโดยรวมรวม
ขอมูลของราคาซือ้ ขายลวงหนายางแผนรมควันชั้น 3 (Future Price)
โดยทําการรวบรวมจากตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศ
ไทย และราคาทีแ่ ทจริงในอนาคต (Future Spot Price) จากสถาบันวิจัย
ยาง ตั้งแตปพ.ศ. 2548 – 2551 ซึ่งลักษณะของขอมูลที่นํามา
ทําการศึกษาเปนขอมูลที่เปนอนุกรมเวลา ในการประเมินลักษณะเบื้องตน
และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของขอมูลอนุกรมเวลา
จะเริ่มจากการ
ทําการศึกษา โดยทําการวาดรูปแสดงราคาที่แทจริงในอนาคต และ ราคา
ซื้อขายลวงหนา ในแตละอายุสัญญาวาเปนอยางไร มีลักษณะของขอมูลที่
เปนแนวโนม ฤดูกาล (Trend and Seasonal) หรือไม รวมถึงทดสอบ
คุณสมบัติความนิง่ ของขอมูล (Stationary) จากนัน้ นํามาสรางแบบจําลอง
เพื่อหาความสัมพันธระยะยาว Cointegration Model (Engle –Granger
Two Step Procedure,1985) เพื่อหาวาราคาซื้อขายลวงหนายางแผน
รมควันชั้น
3
มีความสามารถสามารถในการเปนตัวแทนของการ
คาดการณราคาที่แทจริงในอนาคตไดเปนอยางไร
และทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพของตลาด ในระดับปานกลาง Semi Strong Form วาตลาด
มีประสิทธิภาพหรือไม หลังจากนัน้ จะไดพิจารณาถึงความเร็วในการ
ปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวของราคา และราคาทีแ่ ทจริงในอนาคต
โดยใช Error Correction Model ในการทดสอบประสิทธิภาพตลาด
(Mckensie Holt,1998) และในขั้นสุดทายยังไดมีการใช GARCH model
(Bollerlev, 1986) มาใชในการอธิบายความผันผวน ของราคาซือ้ ขาย
ลวงหนาที่เกิดขึ้นตามระยะเวลา

โดยที่
St +n
= Natural logarithm ของราคาในตลาดสงมอบทันที
(Spot Price) ณ เวลา t + n หรือราคาที่แทจริงในอนาคต (Future Spot
Price)
Ft ,n = Natural logarithm ของราคาลวงหนา (Future Price) ณ
เวลา t สําหรับการสงมอบในเวลา t + n
et
= คา Residual
การทดสอบประสิทธิภาพตลาด จะทําการทดสอบ Cointegated ของ
ตัวแปรราคาซื้อขายลวงหนา และราคาทีแ่ ทจริงในอนาคต (Engle –
Granger Two Step Procedure, 1985) โดยทําการทดสอบหาคุณสมบัติ
Unit Root ของตัวแปร Residual โดยไมใสคาแนวโนม (Trend) และ
คาคงที่ลงไปในการทดสอบ วามีความนิ่ง (Stationary) หรือไม จากนัน้ ทํา
การทดสอบสมมติฐานการประมาณที่ไมเอนเอียง ในระยะยาวที่กําหนดให
ไมมีคา Risk Premium ในตลาด ซึ่งสามารถทดสอบ สมมติฐาน
ประสิทธิภาพตลาดในระดับปานกลาง ไดดังนี้
H 0 : β 0 = 0andβ1 = 1
H 1 : β 0 ≠ 0andβ1 ≠ 1

การยอมรับ H0 แสดงถึงตลาดมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยที่ถา
β 0 = 0 หมายความวาผูซื้อขายสัญญาในตลาดเปนผูที่เปนกลางกับความ
เสี่ยง (Risk Nature) และถา β1 = 1 หมายความวาผูซ ื้อขายสัญญาใน
ตลาดซื้อขายลวงหนายางแผนรมควันชั้น 3 เปนผูที่ใชขอมูลทางการตลาด
ที่มีอยูอยางเต็มที่ในการตัดสินใจ (Fama and French, 1987)
ถาพบลักษณะความสัมพันธ ของราคาสงมอบทันที และราคาซื้อขาย
ลวงหนา มีความสัมพันธในระยะยาวแลว การเคลื่อนไหวของตัวแปรบาง
ตัวจะตองตอบสนองตอขนาดของการออกนอกดุลยภาพ
โดยใช
แบบจําลอง Error Correction Model: ECM (Mckensie Holt,1998)
∧

n

m

i=1

j=0

ΔSt +n = α +φ et−1 + ∑δΔS(t+n)−i + ∑γΔFt− j + μt โดยที่
ΔS t + n = First difference ที่เปน Natural logarithm ของราคาที่
แทจริงในอนาคต (Future Spot Price)
ΔFt − j = First difference ที่เปน Natural logarithm ของราคาซื้อ
ขายลวงหนา (Future Price)
φ = ความเร็วในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพ (Speed of adjustment)
ของราคาที่แทจริงในอนาคต (Spot Future Price) วาเมื่อออกไปจากดุลย
ภาพระยะยาวแลว สามารถปรับตัวเขาสูด ุลยภาพในแตละคาบเวลาเปน
อยางไร

2. วิธีการศึกษา
ประสิทธิภาพตลาด ที่แสดงลักษณะของการเคลื่อนไหวของราคาที่
แทจริงในอนาคต
และราคาในตลาดลวงหนาถาไปในทิศทางเดียวกัน
หมายความวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (Long
term equilibrium relationship) โดยสามารถสรางความสัมพันธระยะยาว
ไดดังแบบจําลอง
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ตารางที่ 1 Augmented Dickey – Fully Test เพื่อดูความเปน
Stationary ของขอมูล

∧

et −1 = คา Residual สวนที่เหลือจาก Cointegration Model
μt = คา Residual ของ Error Correction Model:ECM

โดยแบบจําลอง ECM นี้นําความลาชา (Lag Term) มาใชในการ
อธิบายความสัมพันธ เนื่องจากบางครั้งราคาที่แทจริงในอนาคต สามารถ
อธิบายไดดวยความลาชาของตัวมันเอง และคาความลาชาของตัวแปร
อิสระอื่นที่เกี่ยวของ
การอธิบายดวยแบบจําลอง ECM ตองมีการทําการทดสอบวา ความ
แปรปรวนมีความผันผวนตามระยะเวลาหรือไม
(Heteroscedasticity)
ในทางทฤษฎีความผันผวนที่เขามาในแตละชวงเวลาตองมีคาคงที่
(Homoscedasticity) ซึ่งสามารถทําการทดสอบไดโดยใช ARCH LM test
เพื่อดูวาแบบจําลองที่ไดพบปญหา (Heteroscrdasticity) หรือไม ถาพบ
ปญหานีห้ มายถึงตลาดอาจมีตนทุนที่เกิดขึน้ เนื่องจาก การผันผวนของ
ราคาที่ผนั แปรตามเวลา จึงตองทําการแกไขปญหาดังกลาวโดยใช การ
ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรโดยวิธี Generalized Autoregressive
Condition Heteroscedasticity: GARCH (Bollerlev, 1986) โดยที่
GARCH เปนการหาความผันแปรดานเวลา ซึ่งประกอบดวยผลของการ
เปลี่ยนแปลงดานเวลาในอดีต (ARCH Term) และผลของความแปรปรวน
ในอดีต (GARCH Term) ดังแบบจําลอง

σ t 2 = α 0 + α 1e

2
t −1

+ λ1σ

หมายเหตุ: ขอมูลที่นํามาทดสอบอยูในรูปของ Natural logarithm
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่นที่ 99%
จากผลที่ไดจากการทดสอบพบวา ตัวแปรทุกตัวในระดับ Level ในทุก
อายุสัญญาที่นํามาใชทดสอบประสิทธิภาพของตลาดยอมรับสมมติฐาน
แสดงใหเห็นวาตัวแปรทุกตัวมีลักษณะเปน Non Stationary จึงไดทําการ
แกไขโดยการแปลงขอมูลใหอยูในรูป First Difference เพื่อแกปญหา
Non-Stationary หลังจากทํา First Difference แลว พบวาตัวแปรทุกตัวมี
คุณสมบัติเปน Stationary ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

2
t −1

3.2 ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว และความเร็วในการ
ปรับตัวเขาสูดุลยภาพ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระยะยาว ของราคาซื้อขายลวงหนา
ราคาปจจุบันของยางแผนรมควันชั้น 3โดยใช Cointegration Model และ
ความเร็วในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพของราคาโดยใช Error Correction
Model:ECM

โดยที่คา σ t แสดงถึงความแปรปรวน ของอัตราการเปลี่ยนแปลง
ราคาที่แทจริงในอนาคต
ในการตรวจสอบถาไมพบปญหา
Heteroscedasticy และพบวาแบบจําลองที่ได ไมมีความผันผวนตามเวลา
Homoscedasticity ก็ไมมีความจําเปนตองใส GARCH Term เพิ่มเขาไป
ในแบบจําลอง
2

ตารางที่ 2 Cointegration Model ความเร็วในการปรับตัวเขาสู
ดุลยภาพ และผลการทดสอบประสิทธิภาพตลาดในระดับ Semi
Strong Form

3. ผลการศึกษาและวิเคราะหผล
3.1 ผลการทดสอบ Unit root เพือ่ แสดงลักษณะ Stationary ของ
ขอมูล
การทดสอบประสิทธิภาพของตลาด ตองมีการทําการทดสอบขอมูล
กอนวา ขอมูลดังกลาวมีลักษณะนิ่ง (Stationary) หรือไม เนื่องจากการ
ประมาณคาดวยวิธี OLS นั้น หากขอมูลที่นํามาทําการทดสอบมี
คุณสมบัติตรงขามซึ่งเปน Non–Stationary จะทําใหเกิดปญหา Spurious
regression ซึ่งใหคาที่ไดมคี วามคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ทําใหการ
ประมาณคาดังกลาวเกิดความไมนา เชื่อถือ
จึงทําการทดสอบขอมูลที่
นํามาใชทําการศึกษา วามีคุณสมบัติ Stationary หรือไม โดยทําการ
ทดสอบ Unit Root ตามวิธีของ Augmented Dickey-Fuller test ไดผล
ดังตาราง

หมายเหตุ: คาในวงเล็บคือคา t-stat
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ปฏิเสธสมมติฐานที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมันที่ 95% ใน
อายุสัญญา 1 และ 2 เดือน และปฏิเสธสมมติฐานที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ 99% ในอายุสัญญา 3, 4, 5 และ 6 เดือน ดังนั้นจึงไม
สามารถบอกไดวาราคาซือ้ ขายลวงหนา (Future Price) สามารถเปน
ตัวแทนของการคาดการณราคาที่แทจริงในอนาคต (Future Spot Price)
ได
เมื่อพิจารณาจากแบบจําลองความสัมพันธระยะยาว (Cointegration)
ที่ได ถึงแมจะอธิบายไดวาราคาสินคาลวงหนา (Future Price) และราคาที่
แทจริงในอนาคต (Future Spot Price) มีความสัมพันธระยะยาวรวมดวย
ไปดวยกัน ในทุกอายุสัญญา แตจากผลการทดสอบคาสถิติ อางอิงจาก
การทดสอบคาสถิติ β 0 = 0 และคา β1 = 1 สามารถบอกไดวาตลาดไม
มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง เริ่มจากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ
β1 ที่ได ที่อายุสัญญา 1 เดือน สามารถอธิบายไดวาราคาซื้อขายลวงหนา
สามารถเปนตัวแทนของการคาดการณราคาที่แทจริงในอนาคตไดใน
สัดสวน 0.861 ซึ่งโดยจริงๆ แลวสัดสวนในการเพิ่มขึ้นของราคาที่แทจริง
ในอนาคต กับราคาซือ้ ขายลวงหนาควรเทากัน อางอิงจากทฤษฎี
ประสิทธิภาพตลาดในระดับปานกลาง (Semi Strong Form) วานักลงทุน
สามารถรูขอมูลขาวสารในอดีต เพื่อสามารถนํามาใชคาดการณราคาที่
แทจริงในอนาคตไดทั้งหมด ดังนั้นการที่สัดสวนที่เพิม่ ขึ้นของราคาแทจริง
ในอนาคตมีคาเปน 0.861 จึงไมถูกตองตามทฤษฎี ตอมาเมื่อพิจารณา
สัญญาทีม่ ีอายุ 2 เดือน พบวาราคาซื้อขายลวงหนาสามารถเปนตัวแทน
ของการคาดการณราคาที่แทจริงในอนาคตไดในสัดสวน 0.792 เห็นไดวา
สัดสวนที่เพิ่มขึ้นของการคาดการณราคาที่แทจริงในอนาคตมีคา นอยกวา
0.861 ที่เปนอายุสัญญา 1 เดือน และเมื่อทําการพิจารณาเพิ่มเติมในอายุ
สัญญา 3 เดือน, 4 เดือน, 5 เดือน และ 6 เดือน พบวาราคาซื้อขาย
ลวงหนาสามารถเปนตัวตัวแทนของการคาดการณราคาที่แทจริงใน
อนาคตไดในสัดสวน 0.71, 0.644, 0.586 และ 0.529 ตามลําดับ สามารถ
สรุปไดวาความสามารถในเปนตัวแทนของการคาดการณราคาที่แทจริงใน
อนาคต มีสัดสวนที่ลดลงตามอายุสญ
ั ญาที่เพิ่มขึ้น ยิ่งอายุสัญญาที่มากขึ้น
เทาไร
นักลงทุนที่เขามาซือ้ ขายสัญญาในตลาดซื้อขายสินคาเกษตร
ลวงหนา ยางแผนรมควันชั้น 3 จะไมสามารถตอบสนองตอขาวสารที่เขา
มาในตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพไดมากขึ้นเทานั้น สงผลทําใหตลาดไม
มีประสิทธิภาพระดับปานกลางในที่สุด เนื่องจากนักลุงทุนไมสามารถใช
ขอมูลขาวสารที่เขามาในตลาดไดอยางเต็มที่ในการคาดการณราคาที่
แทจริงในอนาคต
อีกสาเหตุหนึ่งที่ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนายางแผนรมควัน
ชั้น 3 ไมมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ไมสามารถใชเปนตัวแทนของ
การคาดการณราคาที่แทจริงในอนาคตได ถึงแมสัญญาจะมีอายุสั้น เชน
สัญญาซือ้ ขายลวงหนาอายุ 1–2 เดือนก็คือ โดยปกติแลวราคาซือ้ ขาย
ลวงหนาควรมีความสามารถในการเปนตัวแทนของการคาดการณราคาที่
แทจริงในอนาคตไดในสัดสวนที่เทากัน แตที่ไมสามารถเปนตัวแทนของ
การคาดการณราคาในอนาคตไดอาจเปนเพราะเหตุผลบางประการเชน
สภาพคลอง (Liquidity)ในการทําการซื้อขายสัญญาสินคาเกษตรลวงหนา

แบบจําลองที่ไดตองทําการทดสอบวาตัวแปรที่สนใจมีความสัมพันธ
รวมไปดวยกันในระยะยาว Cointegration หรือไม โดยตองทําการทดสอบ
Unit Root Test ของ Residual ที่ไดจากแบบจําลอง Cointegration ถา
Residual ที่ไดมีความนิ่ง (Stationary) สามารถอธิบายไดวาราคาสงมอบ
ทันที กับราคาซือ้ ขายลวงหนามีความสัมพันธระยะยาว สามารถแสดงผล
ของการทดสอบความนิ่งของ Residual ไดดังตาราง
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความนิ่งของ Residual

หมายเหตุ

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่นที่ 99%

จากการวิเคราะหขอมูลโดยใช Mckinnon testจากตารางพบวา
Reject null Hypothesis ที่ระดับความเชือ่ มั่น 99% ในทุกอายุสัญญา
ยกเวน อายุสัญญา 6 เดือน ที่ปฏิเสธที่ชวงความเชือ่ มั่น 95%แสดงวาคา
Residual ไมมี Unit Root เปน Stationary สามารถสรุปไดวา ราคาสินคา
ลวงหนา (Future Price) และราคาที่แทจริงในอนาคต (Future Spot
Price) มีความสัมพันธระยะยาวรวมดวยไปดวยกันในทุกอายุสัญญา
เมื่อรูวามีความสัมพันธระยะยาวแลว ทําการหาประสิทธิภาพตลาด
โดยทําการทดสอบสมมติฐานดังที่ไดกลาวขางตนโดยใชคา Wald Test ใน
การทดสอบ ไดผลการทดสอบดังตาราง
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคา Wald test เพื่อหาประสิทธิภาพของตลาด

หมายเหตุ : ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่นที่ 95%
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่นที่ 99%
จากผลการทดสอบคาสถิติ Wald Test พบวาตลาดไมมีประสิทธิภาพ
ในระดับปานกลาง (Semi Strong Form) ในทุกอายุสัญญาเนื่องจาก
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ยางแผนรมควันชั้น 3 มีจาํ นวนทีน่ อ ยมาก หรือในบางวันอาจไมมีการซื้อ
ขายเกิดขึ้นเลย ทําใหนักลงทุนที่เขามาทําการลงทุนในตลาด รวมไปถึง
ตัวแทน (Agent) ที่ทําการซื้อขายในตลาด มีปญหาในการคาดการณราคา
ที่แทจริงในอนาคต หรือนักลงทุนอาจจะยังไมมีความรูความเขาใจที่ดีพอ
เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาเกษตร ในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
สงผลใหราคาซื้อขายลวงหนาไมสามารถเปนตัวแทนของการคาดการณ
ราคาที่แทจริงในอนาคต ของยางแผนรมควันชั้น 3 ได อีกขอหนึ่งที่นา
สังเกตก็คือ สําหรับสัญญาที่มีอายุสัญญายาวกวา เชนสัญญาที่มอี ายุ 6
เดือน ถึงแมวาจะมีสภาพคลอง (Liquidity) ในการซื้อขายมากกวาสัญญา
ที่มีอายุสั้น แตก็ไมสามารถใชเปนตัวแทนของการคาดการณราคาสินคา
เกษตรลวงหนายางแผนรมควันชั้น 3 ไดเชนกัน เนือ่ งจากมีอายุสัญญาที่
ยาวนานเกินไป
ทําใหคาดการณราคาที่แทจริงในอนาคตของยางแผน
รมควันชั้น 3 ไดลําบาก สงผลใหตลาดไมมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง
อีกเชนเดียวกัน
ดังนั้นแมวาการที่อายุสัญญามีระยะเวลายาวนานขึ้น
ถึงแมจะมีสภาพคลองในการซื้อขายมากขึ้นก็ตาม
ก็ไมสามารถเปน
ตัวแทนของการคาดการณราคาที่แทจริงในอนาคตได และเนือ่ งจากราคา
ที่แทจริงในอนาคตมีความผันผวนสูง ดังนั้นผูที่ควรทําการซื้อขายสัญญาที่
มีอายุยาว ควรเปนผูที่ปองกันความเสี่ยงจากตลาด (Hedger) เชน
เจาของสวนยางพารา
ควรเขาไปทําการขายลวงหนาในราคาที่ตัวเอง
คาดการณไวกอน (Long asset and Short future) จึงเปนสิง่ ที่เหมาะสม
เพราะสามารถปองกันราคาที่อาจจะปรับตัวลดลงอยางมากในอนาคต
เนื่องจากราคายางแผนรมควันชั้น 3 ยิ่งมีอายุยาวนานมากขึน้ เทาไร ยิ่ง
คาดการณราคาที่แทจริงในอนาคตไดนอยลงเทานั้น สําหรับนักเก็งกําไร
(Speculator) ที่เขามาแสวงหากําไรในตลาด ควรที่จะทําการซือ้ ขาย
สัญญาในที่มีอายุสั้น เพราะสามารถเปนตัวแทนของการคาดการณราคาที่
แทจริงในอนาคตไดดีกวาสัญญาซือ้ ขายที่มีอายุยาว
ตอมาทําการพิจารณาคา β 0 ซึ่งคานี้อางอิงทฤษฎีประสิทธิภาพ
ตลาดระดับปานกลาง วาควรมีคาเทากับ 0 ซึ่งหมายความวา นักลงทุน
ที่มาลงทุนในตลาดมีความเปนกลางตอความเสี่ยง (Risk Nature) แตจาก
คา β 0 ที่ไดจากสมการพบวา ที่อายุสัญญา 1 เดือน คา β 0 มีคาเทากับ
0.609 และที่อายุสัญญา 2, 3, 4, 5 และ 6 เดือน มีคา 0.911, 1.211,
1.276, 1.561 และ 1.822 ตามลําดับ ซึ่งคาที่ได มีคาไมเทากับ 0 สามารถ
อธิบายไดวานักลงทุนในตลาดซื้อขายลวงหนายางแผนรมควันชั้น 3 ใน
ทุกอายุสัญญา ไมมีความเปนกลางกับความเสี่ยง สงผลใหนักลงทุนตอง
รับตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยง หรือที่เรียกวา Risk Premium โดยที่คา
β 0 ที่ไดจะมีคามากขึน้ เรื่อยๆ ตามอายุสัญญาที่มากขึน้ หมายถึงนัก
ลงทุนตองรับตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยง (Risk Premium) ที่มากขึ้นตาม
อายุสัญญาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคา β1 ที่กลาวขางตน วาอายุ
สัญญาที่เพิ่มขึ้นสงผลใหคาดการณราคาที่แทจริงในอนาคตไดลดลง และมี
ความผันผวนมากขึ้น
ตอมาพิจารณาถึงความเร็วในการปรับตัวสูดุลยภาพระยะยาว
สามารถสรุปไดวาอายุสัญญาซื้อขายลวงหนา 1 เดือน ราคาที่แทจริงใน
อนาคตจะมีความเร็วในการปรับตัวเขาหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพ

เทากับ 31.8% ตอ 1 คาบเวลาเมื่อมีการเบีย่ งเบนออกนอกดุลยภาพ สวน
อายุสัญญาลวงหนา 2, 3, 4, 5 และ 6 เดือนราคาที่แทจริงในอนาคต
(Future Spot Price) จะมีความเร็วในการปรับตัวเขาหาความสัมพันธเชิง
ดุลยภาพเทากับ 39.8%, 20.9%, 17.1%, 18% และ 23.6% ตอ 1
คาบเวลาตามลําดับ พิจารณาที่สัญญาซื้อขายลวงหนา 2 เดือน พบวา
ราคาที่แทจริงในอนาคตมีความเร็วในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาว
ไดในเวลาสั้นที่สุด ซึ่งก็สัมพันธกับสมการระยะยาว (Cointegration) ดังที่
ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ คือราคาที่แทจริงในอนาคต ที่มีอายุสัญญาสั้น
จะมีความผันผวนนอยกวา สัญญาที่มีอายุสัญญายาว เชนเดียวกันกับ
ราคาที่แทจริงในอนาคตของสัญญาซื้อขายลวงหนาอายุ 1 เดือน ตอมาทํา
การพิจารณาอายุสัญญา 3, 4 และ 5 เดือน พบวาราคาที่แทจริงในอนาคต
จะมีความเร็วในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวลดนอยลง
ซึ่ง
สอดคลองกับสมการความสัมพันธระยะยาว(Cointegration) วายิ่งอายุ
สัญญานานขึ้นเทาไร ราคาที่แทจริงในอนาคตของยางแผนรมควันชั้น 3 ก็
ยิ่งมีความผันผวนมากขึ้นเทานั้น แตสิ่งที่นาสังเกตก็คือสัญญาที่มีอายุ 6
เดือนกลับมีความเร็วในการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา มากกวาสัญญาที่มีอายุ 3,
4 และ 5 เดือน สามารถอธิบายไดวาการซื้อขายอายุสัญญา 6 เดือนมี
สภาพคลอง (Liquidity) ในการซื้อขายมากกวาทุกอายุสัญญา จึงทําให
สามารถลดความผันผวนไดในระยะสั้น และสามารถปรับตัวเขาสูดุลยภาพ
ระยะยาวไดเร็วขึ้น แตทั้งนี้ถาพิจารณารวมกับความสัมพันธระยะยาวดังที่
ไดกลาวมากอนหนานี้ จะพบวาถึงแมราคาที่แทจริงในอนาคตของสัญญา
ซื้อขายลวงหนา 6 เดือนจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาราคาที่แทจริงใน
อนาคต ที่สัญญาซื้อขายลวงหนา 3, 4 และ 5 เดือน แตก็เปนตลาดที่ไมมี
ประสิทธิภาพในระดับกลาง (Semi Strong Form) ในระยะยาว เนื่องจาก
ถึงแมสภาพคลองในการซื้อขายจะเยอะ แตระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปก็
สงผลทําใหตลาดไมมีประสิทธิภาพ ทําใหราคาซื้อขายลวงหนายางแผน
รมควันชั้น 3 ไมสามารถคาดการณราคาที่แทจริงในอนาคตได
3.3 ผลการวิเคราะหความผันผวนที่เขามาแตละชวงเวลา
ตอมาทําการทดสอบวาแบบจําลองที่ได
มีความผันผวนตามเวลา
หรือไม โดยการใช ARCH LM Test ในการทดสอบวาขอมูลมีความผัน
ผวนที่ขึ้นอยูกับอดีต (Heteroscedasticity) หรือไมไดผลดังตาราง
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบคา ARCH LM test

108

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

เอกสารอางอิง
[1]
Armah, Stepen E. 2008. Establishing the presence of a
risk premium in the cocoa futures Market. : Department
of Consumer and Agricultural Economics University of
Illinois at Urbama Champaign.
[2]
Daipium, P. 1998. Analysis of Trading Potential of
Selected Agricultural Commodities in Thai Futures
Market. A Thesis Submitted to The Graduate School in
Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree
of Master of Science in Agriculture Systems :
Chaingmai University.
[3]
Dimson, Elroy and Mussavian, Massoud. 1998. A brief
history of market efficiency. Published in European
Financial Management. : London Business School
Sussex Place Regents Park London.
[4]
Danthine, Jean-Pierre. 2002. Martingale market
Graduate School of Business. : Columbia University.
[5]
Enders W. 2004. Applied Econometrics Time Series.
2nd Edition. : Wiley.
[6]
Engle, Robert F., Lilien, David M. and Rob-v’9]ins,
Russell P. 1987. Estimating Time Varying Risk
Premium in the Term Structure - The Arch-M Model :
The Econometric Society.
[7]
Hanson, Steven D. and Myers, RobertJ. 1993. Testing
for a time-varying risk premium in the returns to U.S.
farmland. : Department of Agricultural Economics.
Michigan State University.
[8]
Hull, John C. 2006. Options Future and Other
Derivatives. 6th Edition. New Jersey.:Pearson
International.
[9]
Jensen, Michael C. 1978. Some Anomalous Evidence
Regarding Market Efficiency. The Monitor Company;
Social Science Electronic Publishing. Journal of
Financial Economics. Vol. 6 page. 95-101. : Harvard
Business School.
[10] J. Frank. and P. Garcia. 2008. Time-varying risk
premium: further evidence in agricultural futures
markets. : Department of Agricultural and Consumer
Economics. University of Illinois at Urbana-Champaign.
Kaminsky, Graciela. 1990. Time Varying Risk Premium
in Futures Markets. Department of Economics National
Bureau of Economic. : George Washington University.

จากผลการทดสอบ พบวาทุกอายุสัญญายอมรับสมมติฐานวาแสดงวา
แบบจําลองเปนไปตามทฤษฎี แสดงวาความผันผวนของราคาที่แทจริงใน
อนาคต (Future Spot Price) ของยางแผนรมควันชั้น 3 มีคา คงที่ เปน
ลักษณะ Homoscedasticity ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมี GARCH Process
แบบจําลอง
4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จุดประสงคหลักของตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา (AFET) เพือ่
ชวยลดความผันผวนของราคาสินคาเกษตรเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ให
ราคาสินคาเกษตรมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น แตในปจจุบันพบวาปริมาณการ
ซื้อขายสัญญาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาของประเทศไทยยังมีสภาพ
คลอง (Liquidity) นอยมาก และคนที่เขามาทําการซือ้ ขายในตลาดทั้งหมด
เปนนักเก็งกําไร (Speculator) ดังนั้นภาครัฐและสวนที่เกี่ยวของ ควรรีบที่
จะเรงรณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อใหมีคนเขามาทําธุรกรรมในตลาดสินคา
เกษตรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรผูเกี่ยวของ (Hedger)
โดยตรง เพื่อจะไดสามารถเปนเครื่องมือใชในการลดความเสีย่ งไดอีกทาง
หนึ่ง และเพื่อจะใหเกษตรกรเหลานี้ สามารถใชเปนเครือ่ งมือในการ
ปองกันความเสี่ยง ที่จะตามมาในอนาคต เมื่อราคายางแผนรมควันชั้น 3
มีราคาลดลง
และเมื่อปริมาณการซื้อขายสัญญาในตลาดสินคาเกษตร
เปนไปอยางแพรหลายแลว ควรที่จะมีการพิจารณานําสินคาเกษตรอื่นๆ
ของไทย เขามาสูตลาดซื้อขายเกษตรลวงหนาใหมากขึ้น เพื่อเปน
เครื่องมือตัวหนึ่งในการลดความผันผวนของราคาสินคาเกษตรของ
ประเทศไทย
ขอเสนอแนะอีกขอหนึ่งคือ ถาตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนามีนัก
ลงทุนที่มีความเชีย่ วชาญจากการใชขอมูลที่มีอยู (Sophisticated trade)
มาทําการจัดตั้งกองทุนเพื่อเขามาทําการซือ้ ขาย ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่
ราคาซื้อขายลวงหนา จะเปนตัวแทนของการคาดการณราคาในอนาคตได
ถูกตองตามทฤษฎีโดยมีสัดสวนในการเปนตัวแทนของการคาดการณ
เทากับ 1 และจะทําใหการซื้อขายสินคาที่มีอยูในตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนาเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
ซึง่ สงผลทําใหตลาดซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนาลดความผันผวนลง ดังนั้นภาครัฐควรพยายามสงเสริมใหมี
กองทุนที่มีนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญจากการใชขอมูลที่มีอยู เขามาซื้อ
ขายลวงหนาในตลาดใหมากขึ้น
เพื่อทําใหตลาดซื้อขายสินคาเกษตร
ลวงหนามีประสิทธิภาพ และเปนการพัฒนาศักยภาพในการประเมินราคา
ของผูที่เปนตัวแทน (Agent) ในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาได
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Comparing the opinions about occupational Choices
between government employees and entrepreneurs
Phouvadon Viravong
LJI MBA Student
Abstract- The objective of this research is to study about the
opinions of government employees and entrepreneurs in
Vientiane, Lao P.D.R. about their occupational choices, by
studying the factors that influence them while choosing their
occupation, job satisfaction and opinions about starting a
business. This research has surveyed 112 government
employees and entrepreneurs in Vientiane.
The findings of this study are that social recognition
is the most important factor in choosing an occupation for
both government employees and entrepreneurs, while income
is very important for entrepreneurs but not important for
government employees. Personal preference is more
important for entrepreneurs than for government employees.
Education achievements, parents’ influence and career’s
potential growth are important for both government
employees and entrepreneurs. The findings about job
satisfaction are similar for both groups; i.e., they have a high
level of satisfaction in their job, and the only difference is that
government employees are not satisfied about their salary or
income. Most of the government employees want to start their
own business in the future and they think that money,
customer and education are the most important factors in
doing business, while entrepreneurs think that money,
customer and economic situation are the most important
factors.

There are many occupational choices for Lao
citizen at present time and many economic sectors have
high demand for a skilled labor. However, government
employee is still one of the most desired occupations for a
lot of people, even though the income of the government
employee is very low compared to entrepreneur. At this
moment, there is no study on which reason or what factors
that make people choose government employee as their
occupation. There’s a common believe that government
employee is highly respected by the society and personal
preference is the main factor. However, there is no
necessary information that supports this believe.
Furthermore, there is no detailed study about what are the
factors that influence people in making their occupational
choices apart from the economic factor. Thus, the objective
of this research is to study the influence of the factors that
make government employee and entrepreneur in Vientiane
choose their occupation by using occupational choice
theory and motivation theory as reference, and using
primary data as the main source of information. Moreover,
this research is also wants to study the factors that have an
impact on job satisfaction and factors that are important for
both occupations in doing business. The result of this
research will be valuable information for anyone who is
interested to know the reason why people want to be a
government employee or entrepreneur, what is their job
satisfaction level and what is their opinion about doing
business.

I. Introduction
Occupation is one of the most important factors
for most people because it is the main source of income for
a person or household. Thus, choosing an occupation is
very important and has a direct impact on the living of
every person.
The occupational choice for most Lao citizens
after the country gained independence in 1975 is very
limited because of the weak economy and the overall
environment is not supportive. In that period, choosing to
become a government employee is one of the best choices
for an educated person because it provides a stable income
and social recognition. Furthermore, the government also
wants to recruited high educated person in order to develop
the country. After 1986, the government have decided to
open the country more by increased trading with other
countries, as well as, introduced a market-oriented
economy which contributes to the rapid growing of the
private sector (Enterprise Development Consultants Co.
Ltd., 2002). With a more supportive environment and
continuing development of the economy, more Lao citizen
chooses to started their own business and become an
entrepreneur. At the present time, there are 126,913
entrepreneurs in Lao PDR and 25,265 of them are in
Vientiane (Internal Commerce Department, Ministry of
Industry and Commerce, 2009).

II. Theoretical Framework and Literature Review
This study is using 2 theoretical frameworks,
which are, occupational choice theory and motivation
theory.
According to psychologists, a person occupational
choice is influenced by their self-concept, character, and
personality. John L. Holland (1973) suggests that a person
is divided into 6 personality and they will choose an
occupation that suits their personality (Personality Theory).
Whereas in Self-Concept Theory, a person have a clear
idea about themselves on what they like or what they are
capable of and they will choose an occupation that suits
them (Donald E. Super, 1963). Generally, personal
preference is one of the most important factors that
influence a person in making their occupation choice, while
other theories also have a similar idea although some is
focusing on other aspect of a person. For example, one of
the theories suggests that a person’s childhood affection is
also having an effect on choosing an occupation.
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Motivation is one of the most important factors
that affects a person career and contributes to job
satisfaction of a person. Two-Factor Theory suggests that
there are many factors that affect a person job satisfaction
like recognition, growth, salary, etc. These factors may
have a different level of impact depends on the stage of a
person with only recognition factor will have a high level
of impact in all stage (Frederick Herzberg, 1964).
Roger Ham (2009) has studied the choosing of an
occupation of a person in Australia by using the Personality
Theory. From the study, Ham has concluded that apart
from education, personality and parents influence are also
important factor that affects the choosing of an occupation.
The study in nearby country (Sukhanya Anousakoun, 2005)
has used Herzberg’s Two-Factor Theory to study the job
satisfaction of public employee in Chiangmai and the result
is they have a high level of satisfaction. Suphanny
Vongtakoun (2008) also study about job satisfaction of a
person who works in the vegetable industry in Lampang
and the result is also they have a high level of satisfaction.
While the study from Suphot Saenhan (2005) found that
basic educational employee have a low level of job
satisfaction and they only have a medium level of
satisfaction about their salary.
From theoretical framework and literature review
we can see that there are many factors that affects a person
choosing an occupation and job satisfaction with the level
of impact from these factors are vary depends on types of
occupation. In this research, I will study the influence of
these factors on the choosing of an occupation and job
satisfaction of government employee and entrepreneur in
Vientiane. While also show and compare which level of
impact these factors have on both occupations, as well as,
compare their opinions about occupational.

of an occupation, factors that affect job satisfaction and
factors that affect business. The questions in the second
part will be a rating scale type (Likert Rating Scale). Every
question will have a score from 1 to 5, in which, 1 means
lowest and 5 means highest. The meaning of the average
score will be described as below.
Average Score
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

Meaning
Have highest impact
Have high impact
Have medium impact
Have low impact
Have lowest impact

Out of 150 copies of questionnaire that are
distributed, only 112 copies are returned with a full answer,
72 of them are from government employee and 40 are from
entrepreneur.
IV. Results
A. General Information of The Sample
In this study, 64% of the total sample is
government employee and 36% is entrepreneur, with 55%
of them are male. Most of them are aged between 25 to 35
years old, which consist of 61%, and only 4% are aged
more than 55 years old. 54% of them have a bachelor
degree and 17% of them have a higher than bachelor
degree, while only 7% of them are only graduated from
high school and all of them are entrepreneur.
Entrepreneur have a monthly salary higher than
government employee, with 76% of government employee
have a monthly salary of less than 1 million Kip, 18% earn
1 to 2 million Kip and only 4% that earn more than 2
million Kip. Whereas for entrepreneur, 50% of them earn
more than 5 million Kip per month, 45% earn 1 to 5 million
Kip and only 5% that earn less than 1 million Kip.

III. Methodology
This research is a comparing type that wants to
study factors that have an impact on the choosing of an
occupation of government employee and entrepreneur in
Vientiane and using questionnaire as a tool to gather
primary data.
Sample size: according to the data in 2009, there
are 11,989 government employees (Prime Minister Office)
and 25,265 entrepreneurs (Ministry of Industry and
Commerce) in Vientiane. The combined population is
37,254 and the sample that will use in this research is
calculated by using the equation of n = N/(1+Ne²) where n
- is the sample size, N - is the population and e - is equal
5% or 0.05, and from the calculation, we have n = 395.
However, with a limited time and low cooperation from
entrepreneurs, the final number of questionnaire that will
be distribute is 150 copies with both occupations get 75
copies each.
Questionnaire: questionnaire is divided into 2
parts, the first part consist general question and the second
part consist question about factors that affect the choosing

B. Factors That affect Occupational Choice and Job
Satisfaction
1) Factors That affect Occupational Choice
Psychologists have suggest that there are many
factors which affect the choosing of an occupation apart
from salary like personal preference, parent’s influence,
education, career potential growth, and social recognition.
Table 1 shows the value of mean and standard deviation
(S.D.) of all the factors that affect the choosing of an
occupation. From the table we can see that both
government employee and entrepreneur have a similar
score, with social recognition have a highest impact for
both occupations, while parent’s influence, education and
career potential growth have a high impact for both
occupations.
Personal preference and salary are the 2 factors
that have a different impact between government employee
and entrepreneur. Personal preference has a highest impact
for entrepreneur and has a high impact on government
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Table 2
The level of impact from factors that contribute to job satisfaction

employee, whereas salary has a high impact for
entrepreneur and has a medium impact on government
employee.
From the data, we can see that social recognition
is very important for both government employee and
entrepreneur because every person wants to be respected.
In the other hand, personal preference is also an important
factor especially for entrepreneur, while salary is not an
important factor for government employee. As we all
know, government employee in Lao PDR have a very low
salary compared to other occupation. However, it’s a very
respected by others and a lot of people are interested
personally.

The Level of Impact
Factors

The Level of Impact
Factors

Personal
Preference
Parent's
Influence
Education
Career
Potential
Growth
Salary
Social
Recognition

Government Employee
Mean

S.D.

4.04

1.18

4.06

1.00

4.07

1.01

4.01

1.00

2.67

1.12

4.39

0.83

Meaning
High
Impact
High
Impact
High
Impact
High
Impact
Medium
Impact
Highest
Impact

Mean

S.D.

Meaning

Responsibility

3.92

0.96

Colleagues

3.75

Working
Environment
Career
Potential
Growth

Table 1
The level of impact from factors that contribute to occupational choice

Government Employee

Salary

Entrepreneur
Mean

S.D.

Meaning

High
Impact

4.00

0.93

High Impact

0.90

High
Impact

3.50

1.30

High Impact

3.75

0.88

High
Impact

3.65

1.16

High Impact

3.94

1.03

High
Impact

4.10

0.92

High Impact

2.58

1.13

Low
Impact

4.13

1.11

High Impact

Entrepreneur
Mean

S.D.

4.38

0.86

3.68

1.49

3.73

1.15

3.93

1.09

4.03

1.02

4.22

0.97

3) Factors That Are Important in Doing Business
for Government Employee and Entrepreneur
A. Factors That Are Important in Doing Business for
Government Employee
In this study, 36% of the government employee
wants to change their occupation in the future and 93% of
them want to have their own business in the future.
However, 46% of them believe that doing business is very
difficult, 50% think its difficult and only 4% think it’s not
difficult.
Table 3 shows the main obstacles for government
employee in having their own business which includes
capital, economy, customer, education, risk and income.
From the table, we have customer, capital and education
are having the highest impact on government employee,
while risk, income and economy are having a high impact.

Meaning
Highest
Impact
High
Impact
High
Impact
High
Impact
High
Impact
Highest
Impact

2) Factors That Affect Job Satisfaction
Factors that affect job satisfaction for both
government employee and entrepreneur have a similar
score with the only difference are the salary. In table 2, we
can see that both government employee and entrepreneur
have a high level of satisfaction in their responsibility,
colleagues, working environment and career potential
growth. However, only entrepreneur have a high level of
satisfaction about their salary while government employee
have a low level of satisfaction.
Results from table 2 shows that both government
employee and entrepreneur have a high level of job
satisfaction with only government employee have a low
level of satisfaction about their salary.

Table 3
The level of impact from factors that affect government
employee to have their own business

Factors
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The Level of Impact
Mean

S.D.

Meaning

Capital

4.23

1.06

Highest Impact

Risk

3.55

0.86

High Impact

Income

3.41

0.93

High Impact

Economy

4.03

0.95

High Impact

Customer

4.40

0.88

Highest Impact

Education

4.28

0.95

Highest Impact

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

B. Factors That Are Important in Doing Business for
Entrepreneur
A large number of entrepreneurs think that doing
business today is different from the past with 57% of them
think that it’s very different, 37% think that it’s different
and only 6% think that it’s no different. There are about
35% of them that want to change their occupation in the
future.
There are many factors that play an important role
in their business operation like capital, access to capital,
customer, competitor, economy and education. Table 4
shows the impact of these factors, in which, customer,
capital and economy are having the highest impact,
whereas competitor, access to capital and education have a
high impact.

addition, salary is the only factor that government
employee and entrepreneur response differently in table 6.
Table 5
Comparing the response to factors that contribute to the
choosing of an occupation between government employee
and entrepreneur
Factors
Personal Preference
Parent’s Influence
Education
Career
Potential
Growth
Salary
Social Recognition

Table 4
The level of impact from factors that affect entrepreneur
business operation

Meaning

Capital

4.30

0.90

Highest Impact

Access to Capital

3.80

0.98

High Impact

Customer

4.71

0.63

Highest Impact

Competitor

4.03

0.98

High Impact

Economy

4.30

0.90

Highest Impact

Education

3.41

1.30

High Impact

-6.312***
0.939

Table 6
Comparing the response to factors that contribute to job
satisfaction between government employee and
entrepreneur

The Level of Impact
S.D.

110
110

Note: *** denoting statistical significance at the 1% level

Factors
Mean

Occupation (Government
Employee and Entrepreneur)
df
t
110
-1.565
110
1.607
110
1.641
110
0.436

Factors
Responsibility
Colleagues
Working Environment
Career
Potential
Growth
Salary

From the results above, we can see that capital and
customer is very important factor for both government
employee and entrepreneur. Generally, capital is one of the
most important things in doing business and no business
can operate without it. On the other hand, in today’s very
competitive market, attracting new and retaining a
customer is very challenging and pivotal for the success of
a business because business cannot survive without enough
customers. Thus, both government employee, who wants to
have their own business in the future, and entrepreneur,
who are currently operating a business, is suggesting that
these two factors are the most important for them. In
addition, government employee also believes that education
is very important too, while entrepreneur think that
economy, not education, is very important.

Occupation (Government
Employee and Entrepreneur)
df
t
110
-0.296
110
1.196
110
0.510
110
-0.791
110

-6.933***

Note: *** denoting statistical significance at the 1% level
V. Conclusion
The main objective of this research is to
comparing the opinions about occupational between
government employee and entrepreneur, by looking at the
factors that affects the choosing of an occupation, job
satisfaction and opinions about starting a business. The
population of this research is all government employee and
entrepreneur in Vientiane, which totaled 37,254 unit and
150 copies of questionnaire have been distributed, with 112
copies are returned with full information.
The findings on the impact of factors that affects
the choosing of an occupation have shown that social
recognition is having the highest impact on both
government employee and entrepreneur. Personal
preference has a highest impact on entrepreneur and has a
high impact on government employee. Other factors such
as parent’s influence, education and career potential growth
all have a high impact on both occupations. However,
salary is not important factor for government employee, as

C.Comparing the Responses Between the Two Occupation
In this section, the Independent t-test is being used
to identify the difference in response from government
employee and entrepreneur regarding all the factors. Table
5 and 6 shows the value of (t) and (df) of all the factors. In
table 5, we can see that both government employee and
entrepreneur only response differently regarding salary. In
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they prefer to be respected by others, while for
entrepreneur salary is also one of the important factors for
them. In addition, there’s only salary that government
employee and entrepreneur have a different response in this
study.
The findings on the impact of factors that affects
job satisfaction shows that both government employee and
entrepreneur has high satisfaction on their responsibility,
colleagues, working environment and potential career
growth. However, government employee has a low
satisfaction regarding to their salary whereas entrepreneur
has a high satisfaction. Furthermore, the only difference in
response to these factors between government employee
and entrepreneur is the salary.
In this study, we can see that there are many
factors that have an impact on government employee and
entrepreneur in their decision on choosing an occupation
and every factor are very important, except for the salary
factor which is not significant for government employee. In
general, both government employee and entrepreneur have
a high job satisfaction, with only government employee
who is not satisfied about their salary. Moreover, there are
as high as 93% of the government employee who wants to
have their own business in the future, although there are
many obstacles such as not enough capital, potential
customer and inadequate education. In the other hand, most
of the entrepreneur believes that doing business today is
different than before, with capital, customer and economy
are the important factors that play a big role in doing
business.
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การวิเคราะหการมีสวนรวมในกําลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม
Analysis of labor force participation in industrial sector at Nakhornpatom province
ธีระวัฒน จันทึก
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96 หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
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นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทํ า การ ศึ ก ษาลั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรและสภาพโดยทั่วไปของการมีสวนรวม
ในการทํ า งานในภาคอุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด นครปฐม รวมถึ ง ทํ า การ
วิเคราะหคาความโนมเอียงสวนเพิ่มของการมีสวนรวมในกําลังแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม ระหวางป 2543 – 2558 โดยใชขอมูล
ตามวิ ธี ก ารคาดประมาณประชากรตามโครงสร า งด า นอายุ แ ละเพศ โดย
ผลการวิจัย พบวา แนวโนมประชากรเพศชายและหญิงของจังหวัดนครปฐม
จะมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นในชวงหลังจากป 2549 เปนตนไป ในขณะที่
ประชากรวัยทํางานเพศชายที่มีอายุระหวาง 25 – 34 ป มีแนวโนมลดลง
ตั้งแตป 2543 – 2558 สวนเพศหญิงในชวงอายุเดียวกัน เริ่มมีแนวโนมลดลง
ตั้งแตป 2549 -2558 โดยอัตราสวนการทํางานของประชากรเพศชายและ
หญิงที่มีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัดนครปฐม สวนใหญใชแรงงานใน
สาขาการผลิต และโดยเฉลี่ยสวนใหญเพศชายและหญิงมีชั่วโมงทํางานใน
ระหวางสัปดาห 40 – 49 ชั่วโมง ซึ่งสวนใหญทํางานอยูนอกเขตเทศบาล
สําหรับการวิเคราะหคาความโนมเอียงสวนเพิ่มของการมีสวนรวมในกําลัง
แรงงานเพศชายในภาคอุ ต สาหกรรม พบว า สาขาการผลิ ต ในสาขา
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม (AHFM) มีความโนมเอียงมากที่สุด
สอดคลองกับเพศหญิงโดยมีความโนมเอียงมากที่สุด ในสาขาเกษตรกรรม
การลาสัตว และการปาไม (AHFW) ในขณะที่คาความโนมเอียงการมีสวน
รวมในกําลังแรงงานของประชากรจําแนกตามชั่วโมงการทํางาน พบวา เพศ
ชายและหญิงมีความโนมเอียงที่จะทํางานในระหวางสัปดาหตั้งแต 40 – 49
ชั่วโมงมากที่สุด

structure. The result of research was found that according to the
tendency of population both males and females in Nakhornpatom
province, there was an increasing number of elder populations after
year 2006 onward. In the meantime, working male population whose
age between 25 and 34 years old tend to reduce from year 2000 to
2015, while for female who were in the same age range started to
reduce from year 2006 to 2015. The working ratio of both males and
females who were in labor force participation in Nakhornpatom
province shown that majority of them were working in manufacturing
sector. In average, most males and females had working hours
between 40 and 49 hours and mostly working outside municipality
area. For the analysis of propensity value of male labor force
participation in industrial sector, it was found that there was highest
propensity value in manufacturing sector, while there was highest
propensity value in agricultural, animal hunting, and forestry sector for
female labor force. For the analysis of propensity value of labor force
participation population categorized according to number of working
hours, it was found that there was the highest propensity value to
work between 40 and 49 hours for both males and females.
Keywords: labor force, labor in industrial sector
1. บทนํา
จั ง หวั ด นครปฐม ถื อ ได ว า เป น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สงผลใหประเทศไทยมีการเปลี่ยน
ผานเขาสูความเปนเมืองมากขึ้น และจํานวนประชากรมีแนวโนมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางรวดเร็ว โดยพิจารณาไดจากผลการฉายภาพประชากรของ
ประเทศไทย ป 2543 – 2558 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล[1] พบวา ในป 2543
จํานวนประชากรของจังหวัดนครปฐมมีจํานวน 842,431 คน แบงเปนกลุม
ประชากรวั ย แรงงานจํ า นวน 576,508 คน กลุ ม ประชากรวั ย ชราจํ า นวน
77,800 คน กลุ ม ประชากรวั ย เด็ ก จํ า นวน 188,123 คน และมี จํ า นวน
ประชากรเพิ่มขึ้นในป 2558 จํานวน 922,505 คน แบงเปนกลุมประชากรวัย

คําสําคัญ: กําลังแรงงาน, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
Abstract
The purposes of this research were to study the changing
characteristic of population structure and general conditions of working
participation in industrial sector at Nakhornpatom province as well as
to analyze propensity value of labor force participation in industrial
sector at Nakhornpatom province between year 2000 and 2015, by
using information of population estimation based on age and gender
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แรงงานจํานวน 607,215 คน เพิ่มขึ้นจากป 2543 คิดเปนรอยละ 5 กลุม
ประชากรวัยชรามีจํานวน 131,981 คน เพิ่มขึ้นจากป 2543 คิดเปนรอยละ
70 และกลุมประชากรวัยเด็กจํานวน 131,981 คน ลดลงจากป 2543 คิดเปน
ร อ ยละ 3 ท า มกลางสถานการณ ที่ป ระชากรวั ย แรงงานมี ส ว นร ว มในการ
ทํ า งานลดลง และประชากรวั ย ชรามี ส ว นร ว มในกํ า ลั ง แรงงานเพิ่ ม ขึ้ น
พิ จ ารณาได จ ากข อ มู ล ด า นการมี ส ว นในการทํ า งานของประชากรทั่ ว ทั้ ง
ประเทศที่ ทํ า การแสดงอั ต ราการมี ส ว นร ว มในกํ า ลั ง แรงงานจํ า แนกตาม
โครงสรางอายุ ป 2548 – 2550 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ[2] พบวา
ประชากรวัยชรามีสวนรวมในการทํางานเพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ 27 มาที่
รอยละ 36 ตามลําดับ ในขณะที่ประชากรวัยทํางานมีอัตราการมีสวนรวมใน
การทํางานลดลงจากรอยละ 75 มาที่รอยละ 68 ตามลําดับ หากสถานการณ
ดานการมีสวนรวมในกําลังแรงงานยังเปนเชนนี้ตอไป จังหวัดนครปฐมใน
อนาคตอีกไมถึงทศวรรษจะมีจํานวนประชากรวัยชราเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ก็
จะสงผลใหผลิ ตภาพในภาคอุตสาหกรรมของจั งหวั ดนครปฐมโดยรวม มี
โอกาสที่จะต่ําลงได เนื่องจากแรงงานโดยสวนใหญจะเปลี่ยนผานไปสูวัยชรา
มากขึ้ น หรื อ ในอนาคตพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครปฐมอาจเผชิ ญ กั บ การอพยพ
เคลื่อนยายแรงงานจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เขาสูจังหวัดนครปฐมอยางตอเนื่อง
ซึ่งหากเปนเชนนั้นรายไดตอหัวของจังหวัดนครปฐมก็มีโอกาสลดลงอยาง
ตอเนื่องได ทามกลางการขยายตัวอยางตอเนื่องของภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัด โดยจากขอมูลจํานวนสถานประกอบกิจการและลูกจางจําแนกตาม
รายจังหวัด ของจังหวัดนครปฐมพบวามีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
ในป 2546 มีสถานประกอบการจํานวน 5,250 แหง และมีลูกจางจํานวน
173,278 คน เพิ่มขึ้นในป 2549 มีสถานประกอบการจํานวน 6,451 แหง
โดยเพิ่มขึ้นจากป 2546 คิดเปนรอยละ 22 และมีลูกจางจํานวน 195,870 คน
โดยเพิ่มขึ้นจากป 2546 คิดเปนรอยละ 13 ซึ่งถือไดวาจังหวัดนครปฐมเปน
จังหวัดหนึ่งที่มีตัวเลขการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงาน
เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะทํ า การศึ ก ษา
ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรดานกําลังแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม รวมถึงทําการวิเคราะหสถานการณที่
กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลระหวางป 2552 – 2558 โดยมีความสนใจ
มุงที่จะทําการศึกษาวิเคราะหคาความโนมเอียงสวนเพิ่มการมีสวนรวมใน
กําลังแรงงานของประชากรในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม เพื่อ
ประโยชนในการสะทอนปญหาในดานกําลังแรงงานของภาคอุตสาหกรรม ที่
มีแนวโนมกําลังเผชิญกับผลิตภาพที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางประชากรของจังหวัดนครปฐม

3. เพื่อทําการวิเคราะหคาความโนมเอียงสวนเพิ่มของการมีสวนรวม
ในกําลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม ป 2543 – 2558
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย
ทําใหทราบคาที่แสดงระดับจํานวนและอัตราสวนของประชากรวัย
แรงงานและประชากรวัยชราในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม ตาม
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของจังหวัดนครปฐม ระหวางป 2543 –
2558 ตลอดจนทําใหทราบคาอัตราสวนการมีสวนรวมในการทํางาน และ
คาตัวแบบความโนมเอียงสวนเพิ่มของการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของ
จั ง หวั ด นครปฐม ที่ จํ า แนกตามแรงงานในกลุ ม ประชากรวั ย ทํ า งานและ
ประชากรวัยชรา ระหวางป 2543 – 2558 เพื่อสามารถใชเปนนําขอมูล
พื้นฐานสําหรับวิเคราะหปญหาดานแรงงานที่ความโนมเอียงของการมีสวน
ร ว มในกํ า ลั ง แรงงาน ที่ ส ะท อ นป ญ หาการพั ฒ นาขี ด ความสามารถและ
ศักยภาพของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม ที่กําลังเผชิญ
กับสังคมของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางมากในอนาคตไมถึงอีกทศวรรษขางหนา
อยางหลีกเลี่ยงไมได
4. ขอบเขตการวิจัย
ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
data) ดานประชากรศาสตรของจังหวัดนครปฐม โดยกําหนดตามผลของการ
คาดประมาณประชากรระหวางป 2543 – 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ [3] และข อ มู ล การว า งงานของ
ประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศของจังหวัดนครปฐม ระหวางป 2543
– 2558 จากสํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ[4] นอกจากนั้นยังใช
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลดานแรงงานรายไตรมาส ที่ทําการสํารวจโดย
สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นครปฐม และข อ มู ล จากการสํ า รวจภาวะสั ง คม
ครัวเรือนจําแนกรายจังหวัด ของสํานักงานสถิติแหงชาติระหวางป 2543 –
2552[5]
5. วิธีดําเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยสวนใหญเปนการศึกษาในระดับทุติยภูมิ
(Secondary Data) เพื่อทําการรวบรวมขอมูลจากแนวคิดทฤษฎีรวมถึง
ข อ มู ล ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยผู วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะทํ า การศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรของจังหวัดนครปฐม ระหวางป 2543 –
2558 โดยใชขอมูลตามวิธีการคาดประมาณประชากรตามโครงสรางดานอายุ
และเพศ ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติจําแนกตามรายจังหวัด[3] เพื่อวิเคราะหโครงสรางประชากรของกลุม
ประชากรวัยแรงงาน (กลุมอายุ 15 – 59 ป) และกลุมประชากรวัยชรา (กลุม
อายุ 60 ปขึ้นไป) รวมถึงการคํานวณหาอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจขอมูลดานแรงงานรายไตรมาส ที่
ทําการสํารวจโดยสํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม และคํานวณหาอัตราการ
ทดแทนระหวางรายไดจากการทํางานกับความตองการในการบริโภคภาค

2. วัตถุประสงคการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่ อ ทํ า การศึ ก ษาลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งทาง
ประชากรของจังหวัดนครปฐม ระหวางป 2543 – 2558
2. เพื่ อ ทํ า การศึ ก ษาสภาพโดยทั่ ว ไปของการมี ส ว นรวมในการ
ทํางานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐมระหวาง ป 2543 – 2558
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แรงงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะสังคมครัวเรือนจําแนกรายจังหวัด ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติระหวางป 2543 – 2552 การคํานวณหาอัตราการ
ว า งงานของประชากรจํ า แนกตามกลุ ม อายุ แ ละเพศของจั ง หวั ด นครปฐม
ระหวางป 2543 – 2558 จากสํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจาย
รายได สํ า นัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห ง ชาติ
รวมถึงทําการวิเคราะหคาความโนมเอียงสวนเพิ่มของการมีสวนรวมในกําลัง
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม ป 2543 – 2558 เพื่อ
สะท อ นป ญ หาศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในด า นกํ า ลั ง แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม ที่ไดรับ อิทธิ พลมาจากการพั ฒ นา
ประเทศ ประกอบไปดวยขั้นตอนดังนี้

5.3.1.2 คาสัดสวน (Proportion) เปนการเปรียบเทียบคาความถี่ยอยกับ
จํานวนทั้งหมด
5.3.1.3 คารอยละ (Percentage) เปนการคํานวณจากเพื่อแดงขอมูล
เทียบสัดสวน โดยเทียบจากฐาน 100
5.3.1.4 อัตราสวน (Ratio) เปนการคํานวณคาขอมูลสวนหารที่เทียบ
อัตราสวน 100 เพื่อคํานวณหาอัตราสวนตามแบบแผนและคาขอมูลตางๆ ที่
ใชในการวิจัย
5.3.1.5 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Measures of Central
Tendency) โดยการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เปนการคํานวณคากลางของ
ขอมูลเชิงปริมาณวาอยูที่ใด ซึ่งสามารถใชคากลางบอกลักษณะของขอมูล
ทําใหผูที่ใชสามารถทราบถึงการแจกแจงของขอมูลวาเปนอยางไร สําหรับ
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางที่นิยมนํามาใชมี 3 วิธีคือ คาเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic Mean) มัธยฐาน (Median) และฐานนิยม (Mode) สําหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีคาเฉลี่ยเลขคณิต
5.3.2 สถิติอนุมาน[8] (Inferential Statistics) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือการใชเทคนิคการวิเคราะหเพื่อสรางตัวแบบ (Model) การถดถอยอยาง
งาย (Simple Regression) ดวยวิธีการ Curve Estimation[9] เพื่อทําการ
วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ในลักษณะการแสดงเสนแนวโนม
เพื่อใชในการพยากรณสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลได สําหรับ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ นํ า วิ ธี ก ารดั ง กล า วมาวิ เ คราะห เพื่ อ แสดงแบบแผนการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราสวนจํานวนผลิตภาพของประชากรวัยแรงงานตอวัย
ชรา โดยมีตัวแบบในการวิเคราะหดวยวิธีการ Curve Estimation หรือเปน
การใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression) เพื่อ
สรางตัวแบบ (Model)

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
สําหรับประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแกประชากรของที่มี
สวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดนครปฐม โดยกําหนดตามผลของการ
คาดประมาณประชากรระหวางป 2543 – 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คณะผู วิ จั ย ได กํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า ง ตามขนาดจํ า นวนกลุ ม ตั ว อย า งของ
สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นครปฐมที่ ใ ช ใ นการสํ า รวจข อ มู ล ด า นแรงงานราย
ไตรมาส
5.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชขอมูลจากแหลงตางๆ ที่มีความนาเชื่อถือ
ไดที่มีความสอดคลองกับประชากรที่ใชในการศึกษามากที่สุด โดยขอมู ล
บางสวนเปนขอมูลที่ไดจัดทําไวเปนที่เรียบรอยในลักษณะตารางขอมูลขอมูล
อนุกรมเวลา (Time – Series Data) ไดแก 1) ผลของการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรในดานอายุและเพศระหวางป 2543 – 2558 โดยใช
ขอมูลจากการคาดประมาณจํานวนประชากรของประเทศไทยของสํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ [3] 2) ข อ มู ล การ
ว า งงานของประชากรจํ า แนกตามกลุ ม อายุ แ ละเพศของจั ง หวั ด นครปฐม
ระหวางป 2543 – 2558 จากสํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจาย
รายได สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ[4]
นอกจากนั้นยังใชขอมูลจากการสํารวจขอมูลดานแรงงานรายไตรมาส ที่ทํา
การสํ ารวจโดยสํ า นักงานสถิ ติจังหวัดนครปฐม และข อมูลจากการสํารวจ
ภาวะสังคมครัวเรือนจําแนกรายจังหวัด ของสํานักงานสถิติแหงชาติระหวาง
ป 2543 – 2552 จากนั้นก็นําเอาขอมูลมาจัดกระทําใหม ใหสามารถทําการ
วิเคราะหใหเปนไปตามตามวัตถุประสงคของการวิจัย

5.4 สถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
สถานที่เก็บขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สํานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ จั ง หวั ด
นครปฐม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุ ต สาหกรรม และห อ งสมุ ด ตา
มหาวิทยาลัยตางๆ
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งทางประชากรของจั ง หวั ด
นครปฐมระหวางป 2543 – 2558 ที่มีการจําแนกตามกลุมอายุและเพศ
พบวาจํานวนประชากรเพศชายและเพศในจังหวัดนครปฐมตั้งแตอายุ 45 ปมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2543 – 2558 ซึ่งหมายความวา
แนวโนมประชากรเพศชายของจังหวัดนครปฐมจะมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมาก
ขึ้น ขณะที่ประชากรวัยทํางานเพศชายที่มีอายุระหวาง 25 – 34 ป มี
แนวโนมลดลงตั้งแตป 2543 – 2558 สวนเพศหญิงในชวงอายุเดียวกัน เริ่มมี
แนวโนมลดลงตั้งแตป 2549 -2558 โดยที่สภาพโดยทั่วไปของการมีสวนรวม
ในการทํางานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐมระหวางป 2543 –
2558 พบวาประชากรเพศชายที่มีอายุอยูในชวงวัยเรียน (5 – 19 ป) จะมี
สัดส วนประชากรในเขตพื้ นที่ เทศบาลสู งกวา นอกเขตเทศบาล ขณะที่ วั ย
ทํางานจนถึงวัยชรา (20 ป ขึ้นไป) กลับพบวามีสัดสวนประชากรในเขตพื้นที่

5.3 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.3.1 สถิติพรรณนา[6] (Descriptive statistics) ซึ่งเปนสถิติที่ใช
อธิบาย บรรยายลักษณะ สรุปลักษณะที่สําคัญของกลุมประชากรหรือกลุม
ตัวอยาง หรือนําเสนอขอมูล (Presentation) ประกอบดวยประกอบดวย
5.3.1.1 ตารางความถี่ (Frequency Table) คือ ตารางแสดงจํานวน
นับของขอมูลจําแนกตามหมวดหมู ประเภท หรือกลุม
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เทศบาลต่ํากวานอกเขตเทศบาล สําหรับประชากรเพศหญิง พบวา ประชากร
ที่มีอายุอยูในชวงวัยเรียน (5 – 19 ป) และวัยทํางานที่มีอายุตั้งแต 45 – 60
ป จะมีสัดสวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลสูงกวานอกเขตเทศบาล ขณะที่
วัยทํางานที่อายุต่ํากวา 45 และวัยชรากลับพบวามีสัดสวนประชากรในเขต
พื้นที่เทศบาลต่ํากวานอกเขตเทศบาล สวนอัตราการทํางานของประชากร
เพศชายจังหวัดนครปฐม พบวา ปรับตัวลดลงต่ําสุดเทากับ 94.04 ในป 2541
โดยมีกําลังแรงงานเทากับ 248,290 คน ขณะที่ผูมีงานทํามีจํานวนเทากับ
233,496 คน จากนั้นจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นในป 2542 และทรงตัวจนถึงป 2550
แตหลังจากนั้นก็เริ่มมีแนวโนมปรับตัวลดลง สําหรับอัตราการทํางานของ
ประชากรเพศหญิงจังหวัดนครปฐม พบวา มีแนวโนมเชนเดียวกับเพศชาย
โดยปรับตัวลดลงต่ําสุดเทากับ 96.13 ในป 2541 โดยมีกําลังแรงงานเทากับ
245,251 คน ขณะที่ ผู มี ง านทํ า มี จํ า นวนเท า กั บ 235,761 คนจากนั้ น จึ ง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในป 2542 และทรงตัวจนถึงป 2550 แตหลังจากนั้นก็เริ่มมี
แนวโนมปรับตัวลดลง จึงสามารถนํามาคํานวณอัตราสวนการทํางานของ
ประชากรที่มีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัดนครปฐม จําแนกตามสาขาการ
ผลิตและเพศของประชากรในชวงป 2544 – 2550 พบวา เพศชายโดยเฉลี่ย
แลวสวนใหญใชแรงงานในสาขาการผลิตคิดเปนรอยละ 25.09 สําหรับสาขาที่
ประชากรเพศชายในจังหวัดนครปฐมใชแรงงานนอยที่สุดคือสาขาการทํา
เหมืองแร และเหมืองหินคิดเปนรอยละ 0.06 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจังหวัด
นครปฐมไมใชแหลงผลิตแรที่สําคัญของประเทศ เพศหญิงโดยเฉลี่ยแลวสวน
ใหญ ใ ช แ รงงานในสาขาการผลิ ต คิ ด เป น ร อ ยละ 30.98 สํ า หรั บ สาขาที่
ประชากรเพศหญิงในจังหวัดนครปฐมใชแรงงานนอยที่สุดคือสาขาการทํา
เหมืองแร และเหมืองหินคิดเปนรอยละ 0.06 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจังหวัด
นครปฐมไมใชแหลงผลิตแรที่สําคัญของประเทศ ในขณะที่การทํางานงาน
ของประชากรจําแนกตามชั่วโมงการทํางาน ระหวางป2544 – 2550 จังหวัด
นครปฐม พบวา เพศชายโดยเฉลี่ยสวนใหญมีชั่วโมงทํางานระหวาง 40 – 49
ชั่วโมงจํานวน 48,343 คน คิดเปนรอยละ 45.76 และมีชั่วโมงทํางานอยูที่ 1
– 9 ชั่วโมงนอยที่สุด จํานวน 214 คิดเปนรอยละ 0.20 เพศหญิง โดยเฉลี่ย
สวนใหญมีชั่วโมงทํางานระหวาง 40 – 49 ชั่วโมงจํานวน 44,243 คนคิดเปน
รอยละ 45.80 และมีชั่วโมงทํางานอยูที่ 1 – 9 ชั่วโมงนอยที่สุดจํานวน 154
คนคิดเปนรอยละ 0.16
สําหรับการพิจารณาจํานวนประชากรที่มีสวนรวมในกําลังแรงงาน
ของจั ง หวั ด นครปฐม จํ า แนกตามในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ระหวางป 2543 – 2558 พบวา เพศชายและเพศหญิงสวนใหญทํางานอยู
นอกเขตเทศบาล และพบวา สัดสวนแรงงานประชากรเพศชายตอ มู ลคา
ผลิตภัณฑสาขาการผลิตของจังหวัดนครปฐมโดยเฉลี่ยระหวางป 2543 –
2558 มีสัดสวนสูงสุดคิดเปนรอยละ 25.09 และสาขาการทําเหมืองแร และ
เหมืองหิน มีสัดสวนต่ํา ที่สุดเพียงรอยละ 0.06 สํา หรับประชากรเพศหญิ ง
พบว า แรงงานประชากรเพศหญิ ง ตอมู ลค า ผลิต ภั ณ ฑส าขาการผลิ ต ของ
จังหวัดนครปฐมโดยเฉลี่ยระหวางป 2543 – 2558 มีสัดสวนสูงสุดคิดเปน
รอยละ 30.98 และสาขาการทําเหมืองแร และเหมืองหินมีสัดสวนต่ําที่สุด
เพี ย งร อ ยละ 0.06 เท า นั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งานของ
ประชากรกับมูลคาผลิตภัณฑของจังหวัดนครปฐมระหวางป 2543 – 2558
พบวา สัดสวนชั่วโมงทํางานของประชากรเพศชายตั้งแต 40 – 49 ชั่วโมงตอ

มูลคาผลิตภัณฑของจังหวัดนครปฐม มีสัดสวนสูงสุดที่รอยละ 45.76 สําหรับ
สัดสวนชั่วโมงทํางานของประชากรเพศชายตั้งแต 1 – 9 ชั่วโมงตอมูลคา
ผลิตภัณฑของจังหวัดนครปฐม พบวามีคาต่ําสุดที่รอยละ 0.20 สวนเพศหญิง
พบวา สัดสวนจํานวนชั่วโมงทํางานของประชากรเพศหญิงตั้งแต 40 – 49
ชั่ ว โมงต อ มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องจั ง หวั ด นครปฐม มี สั ด ส ว นสู ง สุ ด ที่ ร อ ยละ
45.80 สําหรับสัดสวนชั่วโมงทํางานของประชากรเพศหญิงตั้งแต 1 – 9
ชั่วโมงตอมูลคาผลิตภัณฑของจังหวัดนครปฐม พบวามีคาต่ําสุดเพียงรอยละ
0.16 จึงนําไปสูการวิเคราะหคาความโนมเอียงสวนเพิ่มของการมีสวนรวมใน
กําลังแรงงานเพศชายในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐมระหวางป
2543 – 2558 พบวา สาขาการผลิต (MNFM) มีความโนมเอียงมากที่สุด
ส ว นสาขาที่ มี ค วามโน ม เอี ย งการมี ส ว นร ว มในกํ า ลั ง แรงงาน (Marginal
Propensity to Labor Force : MPLF) นอยที่สุดคือสาขาการทําเหมืองแร
และเหมืองหิน (MAQM) สําหรับเพศหญิง พบวา สาขาเกษตรกรรม การลา
สัตว และการปาไม (AHFM) มีความโนมเอียงมากที่สุด สวนสาขาที่มีความ
โนมเอียงการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน (Marginal Propensity to Labour
Force : MPLF) นอยที่สุดคือ การไฟฟา กาซ และการประปา (EGWW) โดย
ที่คาความโนมเอียงการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของประชากรเพศชาย
จําแนกตามชั่วโมงการทํางาน จังหวัดนครปฐม พบวา มีความโนมเอียงที่จะ
ทํางานตั้งแต 40 – 49 ชั่วโมงมากที่สุด และมีความโนมเอียงที่จะทํางาน 1 –
9 ชั่วโมงนอยที่สุด สวนเพศหญิง พบวา มีความโนมเอียงที่จะทํางานตั้งแต
40 – 49 ชั่วโมงมากที่สุด รองลงมามีความโนมเอียงที่จะทํางานตั้งแต 50
ชั่วโมงขึ้นไป และมีความโนมเอียงที่จะทํางาน 1 – 9 ชั่วโมงนอยที่สุด
โดยมีระบบสมการที่ใชในการศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยอยาง
งาย (Simple Regression) ดวยวิธีการ Curve Estimation[9] ดังนี้
F

แทน

Significance F แทน
R-Square
แทน
Β

แทน

Alpha

แทน

คาสถิติที่ใชในการทดสอบความ
แตกตางหรือความมีอิทธิพลของตัวแปร
อิสระที่มีผลตอตัวแปรตาม
คานัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณ
คาสัมประสิทธิ์การกําหนด (Coefficient
of Determination)
คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression
coefficient)
คานัยสําคัญทางสถิติบริเวณขอบเขต
วิกฤต Critical Value

สํ า หรั บ การคํ า นวณโดยการวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยวิ ธี Simple
Regression - Curve Estimation ผูวิจัยเลือกเทคนิคตามวิธี Method –
GROWTH[10] เพราะวาจากผลการคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูปไดคา R
Square สูงกวาวิธีอื่น และมีโครงสรางสมการ ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา.
2551. หนา 223)
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1)
2)

ระบบสมการ Y = e (b +b x )
ระบบสมการแปลงอยูในรูปเชิงเสน ln( Y ) = b0 + bi xi
0

ตารางที่ 2 แสดงระบบสมการค า ความโน ม เอี ย งการมี ส ว นร ว มในกํ า ลั ง
แรงงานของประชากรเพศหญิง จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัด
นครปฐม

i i

ตารางที่ 1 แสดงระบบสมการค า ความโน ม เอี ย งการมี ส ว นร ว มในกํ า ลั ง
แรงงาน ของประชากรเพศชาย จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัด
นครปฐม
β0
(Constant)

β1
(Time)

เกษตรกรรม การลาสัตว และ
การปาไม (AHFM)
การประมง (FIHM)

11.11921

0.007401

9.31039

0.007401

การทํ า เหมื อ งแร และเหมื อ ง
หิน (MAQM)
การผลิต (MNFM)

5.10706

0.007401

11.21900

0.007401

ก า ร ไ ฟ ฟ า ก าซ แ ล ะ ก า ร
ประปา (EGWM)
การกอสราง (CONM)

7.72215

0.007401

9.94649

0.007401

การขายสง การขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต
รถจักรยานยนต ของใชสวน
บุคคล และของใชในครัวเรือน
(WSRM)
โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ภั ต ต า ค า ร
(HARM)
การขนส ง สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า
และการคมนาคม (TSCM)
การเปน สื่อกลางทางการเงิน
(FINM)
กิ จ การด า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย
การให เ ช า และกิ จ กรรมทาง
ธุรกิจ (RERM)
การบริ ก ารราชการ และการ
ป อ งกั น ประเทศ รวมทั้ ง การ
ป ร ะ กั น สั ง ค ม ภ า ค บั ง คั บ
(PADM)
การศึกษา (EDUM)

10.99640

0.007401

8.82071

0.007401

งานด า นสุ ข ภาพ และงาน
สังคมสงเคราะห (HESM)
กิ จ กรรมด า นบริ ก ารชุ ม ชน
สั ง คม และการบริ ก ารส ว น
บุคคลอื่น ๆ (OCSM)
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
(PHEM)

8.26291

0.007401

8.54105

0.007401

สาขาการผลิต

9.62824

0.007401

9.55390

0.007401

7.99424

0.007401

8.61362

0.007401

8.88537

0.007401

5.83758

0.007401

β0
(Constant)

β1
(Time)

เกษตรกรรม การลาสัตว และ
การปาไม (AHFW)
การประมง (FIHW)

11.13507

0.009083

9.07737

0.009083

การทํ า เหมื อ งแร และเหมื อ ง
หิน (MAQW)
การผลิต (MNFW)

5.25161

0.009083

11.54706

0.009083

ก า ร ไ ฟ ฟ า ก าซ แ ล ะ ก า ร
ประปา (EGWW)
การกอสราง (CONW)

4.38733

0.009083

8.38133

0.009083

การขายสง การขายปลีก การ
ซ อ ม แ ซ ม ย า น ย น ต
รถจั ก รยานยนต ของใช ส ว น
บุคคล และของใชในครัวเรือน
(WSRW)
โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ภั ต ต า ค า ร
(HARW)
การขนส ง สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า
และการคมนาคม (TSCW)
การเปน สื่ อกลางทางการเงิ น
(FINW)
กิ จ การด า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย
การให เ ช า และกิ จ กรรมทาง
ธุรกิจ (RERW)
การบริ ก ารราชการ และการ
ป อ งกั น ประเทศ รวมทั้ ง การ
ป ร ะ กั น สั ง ค ม ภ า ค บั ง คั บ
(PADW)
การศึกษา (EDUW)

11.10097

0.009083

10.37972

0.009083

7.69863

0.009083

7.99868

0.009083

8.29104

0.009083

8.65329

0.009083

ln(PADW) = 8.65 +
0.0090Xi

9.48620

0.009083

งานด า นสุ ข ภาพ และงาน
สังคมสงเคราะห (HESW)
กิ จ กรรมด า นบริ ก ารชุ ม ชน
สั ง คม และการบริ ก ารส ว น
บุคคลอื่น ๆ (OCSW)
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
(PHEW)

9.02550

0.009083

9.29819

0.009083

ln(EDUW) = 8.48 +
0.0090Xi
ln(HESW) = 8.02 +
0.0090Xi
ln(OCSW) = 8.29 +
0.0090Xi

7.93944

0.009083

สาขาการผลิต

ระบบสมการ
ln(AHFM) = 11.11 +
0.0074Xi
ln(FIHM) = 9.31 +
0.0074Xi
ln(MAQM) = 5.10 +
0.0074Xi
ln(MNFM) = 11.21 +
0.0074Xi
ln(EGWM) = 7.72 +
0.0074Xi
ln(CONM) = 9.94 +
0.0074Xi
ln(WSRM) = 10.99 +
0.0074Xi

ln(HARM) = 9.62 +
0.0074Xi
ln(TSCM) = 9.55 +
0.0074Xi
ln(FINM) = 7.99 +
0.0074Xi
ln(RERM) = 8.61 +
0.0074Xi
ln(PADM) = 8.88 +
0.0074Xi

ln(EDUM) = 8.82 +
0.0074Xi
ln(HESM) = 8.26 +
0.0074Xi
ln(OCSM) = 8.54 +
0.0074Xi

ระบบสมการ
ln(AHFW) = 11.13 +
0.0090Xi
ln(FIHW) = 9.07 +
0.0090Xi
ln(MAQW) = 5.25 +
0.0090Xi
ln(MNFW) = 11.54 +
0.0090Xi
ln(EGWW) = 4.38 +
0.0090Xi
ln(CONW) = 8.38 +
0.0090Xi
ln(WSRW) = 11.10 +
0.0090Xi

ln(HARW) = 10.37 +
0.0090Xi
ln(TSCW) = 7.69 +
0.0090Xi
ln(FINW) = 7.99 +
0.0090Xi
ln(RERW) = 8.29 +
0.0090Xi

ln(PHEW) = 5.93 +
0.0090Xi

F = 999.18177, Signif F = 0.0000, Multiple R = 0.99307, R Square =
0.98618, Adjusted R = Square 0. 98520, Standard Error = 0. 00530

ln(PHEM) = 5.83 +
0.0074Xi

F = 841.94049, Signif F = 0.0000, Multiple R = 0.99179, R Square =
0.98364, Adjusted R = Square 0.98248, Standard Error = 0.00470
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7. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิ จั ย จะเห็ น ได ว า แนวโน ม ตั้ ง แต ป 2554 เป น ต น ไป
จังหวัดนครปฐมจะมีประชากรในวัยชราเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่วัยทํางานและวัน
เด็กคอนขางทรงตัวถึงลดลง ทําใหในอนาคตผลิตภาพของมูลคาผลิตภัณฑ
จังหวัดนครปฐมอาจลดลงได ดังนั้นหนวยงานภาครัฐที่เปนผูวางนโยบาย
ดานประชากรจะตองตระหนักถึงปญหาดังกลาว เพื่อใหจํานวนประชากรใน
แต ล ะช ว งอายุ มี ค วามสมดุ ล กั น อี ก ทั้ ง จากผลการวิ จั ย ยั ง พบว า ส ว นใหญ
ประชากรในจังหวัดนครปฐมทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความโนมเอียงที่จะ
ทํางานในสาขาการผลิตมากและสาขาเกษตรกรรมเปนอันดับตนๆ ดังนั้น
หนวยงานภาครัฐ จะตองมีนโยบายที่จะรองรับและชวยเหลือจํานวนแรงงาน
ที่จะไหลเขามาในสาขาดังกลาว และจะตองวางโครงสรางแรงงานใหมีความ
เหมาะสมและสมดุลกับสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ ดวย
สําหรับการวิจัยในครั้งครั้งตอไป ในการประมาณจํานวนผลิตภาพ
ของประชากรผูมีงานทํา ควรทําการศึกษาโดยแยกวัดผลิตภาพตามกลุมอายุ
และเพศในโครงสรางประชากร ในขณะที่การวัดผลิตภาพของแรงงานที่ใช
เปนแบบแผนในการวิจัยควรทําการศึกษาตามประเภทของอุตสาหกรรมหรือ
ตามกลุมธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรม
การศึกษา กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงาน
เปนตน และควรทําการศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ ดวยการเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชในภาคการผลิตที่
เหมาะสม ตลอดจนควรศึกษาวิจัยการวัดผลิตภาพของแรงงานในจังหวัด
อื่นๆ ดวย

ตารางที่ 3 แสดงระบบสมการค า ความโน ม เอี ย งการมี ส ว นร ว มในกํ า ลั ง
แรงงาน ของประชากรเพศชาย จําแนกตามชั่วโมงการทํางาน
จังหวัดนครปฐม
สถานภาพการทํางาน

β0
(Constant)

β1
(Time)

มีงานประจําแตไมไดทํางาน
(NOTWM)

7.72829

0.007401

1 - 9 (AHM)

6.39775

0.007401

10 - 19 (BHM)

8.10882

0.007401

20 - 29 (CHM)

9.57732

0.007401

30 - 34 (DHM)

8.88616

0.007401

35 - 39 (EHM)

10.19529

0.007401

40 - 49 (FHM)

11.82007

0.007401

50 ชัว่ โมงขึ้นไป (GHM)

11.57598

0.007401

ระบบสมการ

ln(NOTWM) = 7.72 +
0.0074Xi
ln(AHM) = 6.39 +
0.0074Xi
ln(BHM) = 8.10 +
0.0074Xi
ln(CHM) = 9.57 +
0.0074Xi
ln(DHM) = 8.88 +
0.0074Xi
ln(EHM) = 10.19 +
0.0074Xi
ln(FHM) = 11.82 +
0.0074Xi
ln(GHM) = 11.57 +
0.0074Xi

F = 841.94051, Signif F = 0.0000, Multiple R = 0. 99179, R Square =
0.98364, Adjusted R = Square 0. 98248, Standard Error = 0. 00470
ตารางที่ 4 แสดงระบบสมการค า ความโน ม เอี ย งการมี ส ว นร ว มในกํ า ลั ง
แรงงาน ของประชากรเพศหญิงจําแนกตามชั่วโมงการทํางาน จังหวัด
นครปฐม
สถานภาพการทํางาน

β0
(Constant)

β1
(Time)

มีงานประจําแตไมไดทํางาน
(NOTWW)

7.68626

0.009083

1 - 9 (AHW)

6.27604

0.009083

10 - 19 (BHW)

8.15806

0.009083

20 - 29 (CHW)

9.87593

0.009083

30 - 34 (DHW)

9.09541

0.009083

35 - 39 (EHW)

10.46269

0.009083

40 - 49 (FHW)

11.93792

0.009083

50 ชัว่ โมงขึ้นไป (GHW)

11.62115

0.009083

8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เปนเพราะผูวิจัยไดรับความ
กรุ ณ าอย า งยิ่ ง จาก อาจารย ดร.รั ช พั น ธุ เชยจิ ต ร อาจารย ภ าควิ ช า
เศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ทานได
กรุณาใหความรูรวมถึงการแนะแนวทางในการการวิจัยดานตางๆ จนผูวิจัย
สามารถประยุกตใชความรูในเชิงสหวิทยาการได ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยหลายทานที่กระผมไดนําเอา
ความรูจากหนังสือและตําราของทานที่ปรากฏในการอางอิงครั้งนี้ ขอบคุณ
คณาจารยวิทยาลัยวิจัยและวิทยาการปญญา ที่ใหความรูในดานวิทยาการ
วิจัย จนกระทั่งผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยแลวเสร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณและขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ อนึ่ง งานวิจัยฉบับนี้
เกิดขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดย
ใชงบประมาณผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
ที่ตองการสนับสนุนให
คณาจารยไดดําเนินการทําวิจัย เพื่อใหมีผลงานการวิจัยอันเปนการสรางองค
ความรู ในทางวิชาการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ระบบสมการ
ln(NOTWW) = 7.68+
0.0090Xi
ln(AHW) = 6.27 +
0.0090Xi
ln(BHW) = 8.15 +
0.0090Xi
ln(CHW) = 9.87 +
0.0090Xi
ln(DHW) = 9.09 +
0.0090Xi
ln(EHW) = 10.46 +
0.0090Xi
ln(FHW) = 11.93 +
0.0090Xi
ln(GHW) = 11.62 +
0.0090Xi

F = 999.18177, Signif F = 0.0000, Multiple R = 0.99307, R Square =
0. 98618, Adjusted R = Square 0. 98520, Standard Error = 0. 00530
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บทคัดยอ
บทความนี้กลาวเกี่ยวกับการวิจัยความแตกตางทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุนกับผลกระทบตอ MONOTZUKURI อันมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกคา ซึ่ง ณ ปจจุบันมีบริษัทญี่ปุนจํานวนมากที่มาตั้งฐาน
การผลิตในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ปญหาเรื่องวัฒนธรรมตางของไทยญี่ปุน ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตอดีต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
นํ า เสนอป ญ หาที่ เ กิ ด จากการทํ า งานภายใต สิ่ ง แวดล อ มซึ่ ง มี วั ฒ นธรรม
แ ต ก ต า ง กั น ข อ ง ไ ท ย -ญี่ ปุ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ กิ จ ก ร ร ม ที่ ก อ ใ ห เ กิ ด
MONOTZUKURI แนวคิดเรื่องการบริหารงานเพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นจาก
ค ว า ม แ ต ก ต า ง ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ สิ่ ง ที่ ค ว ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ ใ ห
MONOTZUKURI ประสบความสําเร็จในการทํางานภายใตสิ่งแวดลอมซึ่งมี
วัฒนธรรมที่แตกตางกันอยูรวมกัน โดยทําการศึกษาเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวา ปญหาที่เกิด
จากความแตกตางทางวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุนสงผลไปยัง MONOTZUKURI
โดยตรงในเรื่องคุณภาพของสินคาและ/หรือบริการ และตอความพึงพอใจของ
ลูกคา ซึ่งสามารถจัดการและลดความแตกตางทางวัฒนธรรมในองคกรได
โดยนโยบายจากผูบริหารระดับสูง การใหความรูแกที่ถูกตองพนักงาน การ
ฝกอบรม การประเมินผลและการควบคุม การสรางความเขาใจที่ถูกตองและ
การทําใหคนตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ตางกันของอีกฝายจึงเปนประเด็นที่
จําเปนในอันที่จะกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอกันระหวางคนไทยและคนญี่ปุน ซึ่ง
ปจจัยสูความสําเร็จในการลดปญหา คือ นโยบายการพัฒนาบุคคลากรเรื่อง
การบริหารงานตางวัฒนธรรม (Cross Culture) ที่กําหนดจากบริษัทแมใน
ประเทศญี่ปุน เพื่อใหปญหานี้ถูกแกไขอยางตอเนื่อง

Abstract
This article describes a research which was conducted to
investigate the differences between Thai and Japanese culture within
Japanese manufacturing firms in Thailand and their impact to
MONOTZUKURI which aims to satisfy customer requirements. A
large number of Japanese manufacturing firms have been establishing
in Thailand for years while work culture conflicts between Thai and
Japanese remain unsolved. The objectives of the research aim to
identify cross cultural problems between Thai and Japanese in
workplace, to identify their impact to MONOTZUKURI activities, to
propose management approach to reduce the gap between Thai and
Japanese culture, and to provide implementation guideline of
MONOTZUKURI under cross culture environment. The research was
conducted by qualitative research method with purposing sampling of
interviewing Japanese executives and Thai management. The
findings indicated there are high degree of differences between the
culture of Thai and Japanese employees which lead to many
problems and have a great influence on MONOTZUKURI. These
problems impact directly to MONOTZUKURI on quality of products
and/or services and on customer satisfaction. Therefore, the culture
gap can be managed by top management policy, education,
workshop, evaluation and control. Consequently, HRD policy from
headquarters or parent companies regarding to cross cultural
management is essential to oversea bases of Japanese firms.

คําสําคัญ: การพัฒนาบุคลากร, วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน, การจัดการอุตสาหกรรม
Keywords: MONOTZUKURI, MONOTSUKURI, MONOZUKURI,
Japanese Industrial Management, Cross Cultural management
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1. คํานํา
MONOTZUKURI
เปนปรัชญาที่เกิดจากแนวคิดในการบริหาร
จัดการ เพื่อใหไดสินคาที่สามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของ
ลูกคา อันจะสงเสริมศักยภาพขององคกรใหมีความสามารถในการแขงขัน
เพื่ อ อยู ร อดและเติ บ โตในตลาด โดยแต ล ะบริ ษั ท จะมี รู ป แบบของ
MONOTZUKURI แตกตางกันไปตามเปาหมายขององคกร คุณภาพของ
พนักงานเปนเงื่อนไขสําหรับการทําให MONOTZUKURI ประสบความสําเร็จ
เพราะเป น ผู พั ฒ นาสิ น ค า ให ต รงกั บ ความต อ งการของลู ก ค า และทํ า การ
ปรับปรุงที่สามารถคนหาความพึงพอใจของลูกคาไดอยางตอเนื่อง เมื่อ
พนักงานญี่ปุนมาปฏิบัติหนาที่บริหารจัดการบริษัทญี่ปุนที่ตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศไทยและทํางานรวมกับพนักงานไทย พนักงานญี่ปุนไดนําคานิยม
และวิธีการทํางานแบบญี่ปุนมาปฏิบัติโดยไมมีการสรางความเขาใจรวมกันไว
กอนจึงมีความเขาใจผิดเกิดขึ้น และพัฒนาเปนปญหาภายในองคกรตามมา
ภายหลั ง [1] ส ว นหนึ่ ง ของป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะที่ ทํ า กิ จ กรรม
MONOTZUKURI มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่แตกตางกันของผูปฏิบัติงาน
แต ล ะคนซึ่ ง เป น ผู ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต า งๆ หากขาดความร ว มมื อ จาก
พนักงานในองคกรแลว MONOTZUKURI จะสําเร็จไดยาก [2] ดังนั้น
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอปญหาที่เกิดจากความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของไทย-ญี่ปุนที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงาน นําเสนอผลกระทบตอ
MONOTZUKURI นําเสนอแนวทางในการบริหารงาน และเสนอแนะแนวทาง
ในการดําเนินกิจกรรมอันกอใหเกิด MONOTZUKURI

MONOTZUKURI
ใหความสําคัญเรื่องการใหความรูเพื่อสราง
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทางเทคนิ ค และสนั บ สนุ น
ประสิทธิภาพในการทํางานของหนางานผลิตใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง [4]
MONOTZUKURI เปนศักยภาพขององคกรจากการสรางพนักงาน
ตั้ ง แต เ ริ่ ม เข า มาอยู ใ นองค ก ร รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ที่ ทํ า ต อ ๆกั น มาจนเป น
รูปแบบ ที่ เรียกวา “Organization
Routine" ซึ่งบริษัทอื่ นตองการ
ลอกเลี ยนแบบ โดยพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย (Human
Resource
Development) ที่มีประสิทธิภาพในทุกฐานการผลิต เพราะหัวใจของกิจกรรม
MONOTZUKURI ตามแนวคิดของญี่ปุนเปนความเคยชินมากกวาการเรียนรู
จุดเดนของ MONOTZUKURI คือ การดําเนินไปของกิจกรรมการออกแบบ
และการผลิ ตที่ ทํ า ได สํ า เร็ จ อย า งไม ติ ดขั ด
ซึ่ ง ส ว นประกอบของ
MONOTZUKURI เปน 4 สวน ดังแสดงในภาพที่ 1 [5]

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 MONOTZUKURI
MONOTZUKURI เปนปรัชญาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตที่เปน
เอกลั ก ษณ ใ นแบบของญี่ ปุ น ถู ก นํ า มาใช ใ นอุ ต สาหกรรมญี่ ปุ น เป น เวลา
ยาวนานกวา 15 ป เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันจากสินคาทีม่ คี ณ
ุ คา
ตอลูกคา โดยใชแนวทางที่เหมาะสมกับศักยภาพและวัฒนธรรมของแตละ
องคกร และใชอุปกรณเครื่องจักรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมที่มีเอกลักษณ นอกจากนี้ MONOTZUKURI ยังมีนัยถึงความ
เปนเลิศ ทักษะ จิตวิญญาณ และความภาคภูมิใจที่สามารถผลิตสินคาได
อยางดีจากความคิดสรางสรรค ตัวอยางหนึ่งของ MONOTZUKURI
ที่
1
ประสบความสําเร็จ คือ ระบบการผลิตแบบโตโยตา (TPS ) อันมี kaizen2
เปนหลักการพื้นฐานและแนวทางในการปฏิบัติ
ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของ MONOTZUKURI คือ พนักงาน
ควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รให ทํ า งานอั ต โนมั ติ และทํ า การบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร
อุ ป กรณ พนั ก งานต อ งเข า ใจและปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของตน ต อ งเข า ใจ
บทบาทและช ว ยเหลื อ สมาชิ ก คนอื่ น ในที ม เพราะศั ก ยภาพองค ก รที่ มี
MONOTZUKURI คือ การใชทีมเวิรคเพื่อพัฒนา direct ratio3 ใหดีขึ้น เพื่อ
แกปญหา วิจัยพัฒนา ผลิต จัดซื้อ และขาย โดยปจจัยสรางความสามารถใน
การแข ง ขั น คื อ ความ สามารถของบริ ษั ท ในการผลิ ต ได ต ามข อ มู ล การ
ออกแบบผลิตภัณฑ และมาจากการบริหารงานพื่อใหพนักงานปฏิบัติตาม
“Standardized Work” และรับประกันโดยใช pokayoke4 และ in-line check
[3]

ภาพที่ 1 Structure of MONOTZUKURI Organizational Capability
1. ศักยภาพขององคกรที่มี MONOTZUKURI (MONOTZUKURI
Organizational Capability) สงผลกระทบโดยตรงตอการวิจัยพัฒนาและ
ศักยภาพของพื้นที่หนางาน หมายถึง ผลิตภาพ ตนทุนและระยะเวลาที่ใชใน
การผลิต อัตราของเสีย ผลิตภาพและระยะเวลาในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ
ฯลฯ
2. ความสามารถในการแขงขันภายใน (Inside Competitive
Capability) เปนศักยภาพที่ลูกคามองไมเห็น ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการ
วิจัยและพัฒนา ศักยภาพในการผลิต อันมีผลตอการตั้งราคาที่เปนศักยภาพ
ภายนอกองคกร
3. ความสามารถในการแขงขันภายนอก (Outside Competitive
Capability) เปนศักยภาพที่ลูกคาประเมินไดจากการขาย และคาใชจาย
สิ้นเปลืองในพื้นที่หนางานซึ่งสงผลตอราคา คุณภาพที่ลูกคารับรู การสงมอบ
การบริการ และสวนแบงการตลาด
4. ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) หมายถึง อัตรากําไร
ตอยอดขาย อัตราเงินปนผลตอหุน สวนตางของการหมุนเวียนเงินสด (Cash
Flow Margin) ฯลฯ ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนถึงศักยภาพทั้ง 3 ที่กลาวมาขางตน
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2.2 Cross Culture
ญี่ปุนไดกระจายกําลังการผลิตไปยังฐานการผลิตในประเทศตางๆ
เชน ไทย จีน เวียตนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ ทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับความ
แตกตางทางวัฒนธรรมขึ้น จากมุมมองในเรื่องงานตางกัน และการละเลยตอ
ความรูสึกของอีกฝาย ตัวอยาง เชน พฤติกรรมการใชคํากํากวมของคน
ญี่ ปุ น ซึ่ ง มี วั ฒ นธรรมพู ด หลี ก เลี่ ย งคํ า ตอบว า “ไม ” ส ว นคํ า ที่ ต รงกั บ
ภาษาอังกฤษวา “Yes” เปนการบอกวารับทราบเรื่องที่อีกฝายพูด ไมใชการ
ตอบตกลง ซึ่งเขาใจไดยากสําหรับคนที่อยูในวัฒนธรรมที่ตางกัน [6]
วัฒนธรรมประกอบดวย แบบแผนของความคิด ความรูสึกและการ
โตตอบที่กลายเปนนิสัย และถายทอดออกมาโดยสัญลักษณเปนสวนใหญ
โดยแกนของวั ฒนธรรมประกอบด วย ประเพณี ความคิด และคา นิ ยมซึ่ ง
แตกตางกันไปแตละกลุมมนุษย [7]
วัฒนธรรมของแตละองคกรแตกตางกัน เพราะหลอมมาจากคานิยม
และความเชื่อของคนในองคกร ผูบริหารจําเปนตองตระหนักถึงความสัมพันธ
และการทํางานรวมกันของคนในองคกร และตองเขารวมในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทุกชวง [8]
วัฒนธรรมองคกรอาจจะเปนวัฒนธรรมในทางลบได หากถูกพัฒนา
หรือถูกนําไปใชอยางไมเหมาะสม [9]
เนื่องจากพนักงานเปนกลไกหนึ่ง ในการสรางคุณภาพที่ตรงความ
ตองการของลูกคา ความขัดแยงตางๆ ในองคกรที่มีคนไทยและคนญี่ปุน
ทํางานรวมกันเปนอุปสรรคตอความราบรื่นในการทํางาน ความเขาใจจะทํา
ใหเกิดความรวมมือในการทํางาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยที่สําคัญมากสําหรับ MONOTZUKURI แต
ปจจุบันยังไมมีการศึกษาที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบตอ MONOTZUKURI
จากปญหาเรื่องวัฒนธรรมที่แตกตางกันในประเทศไทย

4. ผลการวิจัย
ประสบการณ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า งกั น ที่ ไ ด จ ากการ
บริหารงานบริษัทญี่ปุนในประเทศไทยของผูใหสัมภาษณทั้ง 4 คน แบงได
เปน ปญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบตอ MONOTZUKURI แนวทางในการบริหาร
และการนําไปปฏิบัติ
4.1 ปญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
จากประสบการณของกลุมตัวอยางทั้ง 4 คน สามารถนํามาสรุปเปน
ประเด็นปญหาไดดังนี้
1. พนักงานคนไทยมีความกระตือรือรนในการสอบถามหรือการ
สื่อสารในระดับที่ต่ํา เมื่อเกิดอุปสรรคจึงทํางานที่กําหนดไวไมทันเวลา
2. คําตอบของคนไทยเคลื่อนจากประเด็นคําถาม ทําใหใชในการ
แกปญหาไมได และไมไดขอมูลเพื่อใชในการใหความรูที่ถูกตองเพื่อปองกัน
ไมใหความผิดพลาดเดิมเกิดขึ้นซ้ํา
3. คนไทยไมเขาใจวัตถุประสงคของ HO-REN-SO8 ทําใหไมมีการ
รายงานความคืบหนาของงาน ไมแจงอุปสรรคหรือปญหาที่เกิดขึ้น
4. หัวหนาคนไทยใชเวลาในการทํางานที่หนางานผลิตนอยกวาใน
วัฒนธรรมการทํางานของญี่ปุน
5. หัวหนาชาวไทยสั่งงานตามความสามารถของลูกนอง เปนการ
สงเสริมใหลูกนองอยากทํางาน (motivation) ทําใหงานดีกวาที่คาดหวังไว
มาก และเสร็จเร็วกวาที่กําหนด แตคนญี่ปุนสั่งงานอยางเครงครัด โดยไม
คํานึงถึงความสามารถของผูรับคําสั่ง
6. พนักงานคนไทยปฏิบัติตามคําสั่งซึ่งตัดสินใจโดยคนที่อยูใน
ระดับบน คนญี่ปุนปรึกษาหารือรวมกัน จากนั้นจึงเสนอความคิดจากระดับ
ลางขึ้นไปตามลําดับชั้น
7. คนไทยเคยชินกับการบริหารงานแบบ top down คือทํางานตาม
คําสั่งที่ไดรับมา แต HO-REN-SO เปนการบริหารงานแบบญี่ปุนที่เปนแบบ
bottom up ซึ่งแตละหนวยงานสามารถปรับใชใหเขากันไดในขณะที่ทํางาน
ไปดวย
8. คนไทยไมถนัดทํางานเปนทีม หรือไมทํางานรวมกับเพื่อนเพราะ
คิดวางานของตนเปนสิ่งที่ตนตองทํา
คนญี่ปุนจะทํางานเปนทีม จะ
ปรึกษาหารือ (HO-REN-SO) กับเพื่อนรวมงานในระดับเดียวกัน เพื่อทําให
งานเดินหนาไป
9. คนไทยไมเขาใจวัตถุประสงคของการหมุนเวียนพนักงาน เพราะ
ตอ งเรี ย นรูงานใหม และไม คุน เคยกั บ สิ่ งแวดลอมใหม ทํ าให รูสึ ก วา ถู กลด
ความสําคัญ หรือคิดวาเปนการลงโทษ
10. คนญี่ปุนใจรอน จึงเผชิญปญหาดวยตนเอง ทําใหแรงงานไทย
ไมไดถูกฝกทักษะในการแกปญหาและไมถูกพัฒนาอยางไมตอเนื่อง
11. คนญี่ปุนแสดงความโกรธทางกิริยาและคําพูด ทําใหคนไทยรูสึก
ในทางลบ
12. มีการแบงฝายคนไทยกับคนญี่ปุน กลาวโทษอีกฝายเมื่อเกิด
ปญหาหรือความผิดพลาด
13. คนไทยตั้งใจทํางานใหสําเร็จโดยไมไดคํานึงถึงลูกคา ซึ่งเปน
หนึ่งในสาเหตุโดยตรงเพื่อสรางชัยชนะในตลาด

3. วิธีการ
ดําเนินการวิจัยโดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)
ดวยคําถามปลายเปด (open-ended questions) เกี่ยวกับความแตกตางของ
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุนและผลกระทบตอ MONOTZUKURI
จากกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 4 คน จําแนก
เปน
1. ผูบริหารระดับสูงชาวญี่ปุนที่มีประสบการณในการบริหารงาน
ภายใตสิ่งแวดลอมที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมของไทย-ญี่ปุนและมีการ
ทํา MONOTZUKURI ในองคกร
2. ผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุนที่ปรึกษาดานการจัดการอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย จํานวน 1 คน มีประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน มี
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับ MONOTZUKURI ใหคําแนะนําเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับเปาหมายของ MONOTZUKURI
3. ผูบริหารระดับกลางคนไทยในอุตสาหกรรมการผลิตญี่ปุน จํานวน
1 คน ซึ่ ง ได สั ม ผั ส ถึ ง ความแตกต า งทางวั ฒ นธรรมของไทย-ญี่ ปุ น ในการ
ทํางานประจําวัน และอยูในองคกรที่ทํา MONOTZUKURI

127

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

14. คนไทย เริ่มงานชาทําใหเริ่มการผลิตชากวาที่กําหนด รอบการ
ผลิตตองเลื่อนออกไปจากที่วางแผนไว
15.
พนักงานคนไทยมองวางานสนุกและนาสนใจ ซึ่งเปนแรง
ขับเคลื่อนสําหรับคนไทย แตพนักงานคนญี่ปุน ทํางานอยางคร่ําเครงและ
เขมงวด หนาไมมีรอยยิ้ม
16. หัวหนาคนไทยกลับบานทันทีเมื่อเลิกงาน เพราะคิดวางาน
ในไลนเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
17.. พนักงานคนไทยใสรองเทาแตะในที่ทํางาน ซึ่งในญี่ปุนแสดงถึง
ความไมมีระเบียบ ทําใหบริษัทมีภาพลักษณไมดี และเปนอุปสรรคในการเขา
ออกหนางานผลิตเพราะเสียเวลาเปลี่ยนรองเทา

ไมทันตามเวลา การที่พนักงานคนไทยไมรักษาเวลาทําใหเวลาที่เริ่มทําการ
ผลิตเลื่อนออกไปสงผลใหการสงมอบไมเปนไปตามที่กําหนด หัวหนาคนไทย
ไมไปตรวจที่หนางานจึงไมไดรับทราบสถานการณจริงที่ถูกตองของหนางาน
และไมไดขอมูลที่เปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถสั่งงานหรือแกปญหาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การใสรองเทาแตะในสํานักงานทําใหเสียเวลาในการเปลี่ยน
รองเทาเมื่อเขาออกสํานักงาน เปนอุปสรรคในการสื่อสารระหวางสํานักงาน
และพื้นที่หนางานทําใหการแกปญหาลาชาอาจไมทันการณ หรืออาจไดรับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุไดหากตองรีบไปที่เกิดเหตุโดยไมเปลี่ยนรองเทาเมื่อมี
เหตุฉุกเฉิน พนักงานคนไทยทํางานดวยความสนุกสนาน ทําใหไมไดระวังสิ่ง
ที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุหรืออาจทําใหเกิดของเสียซึ่งสงผลตอคุณภาพ ทําให
ตนทุนเพิ่มขึ้นจากการแกไขงานและการสงมอบลาชาหรือสินคาไมตรงกับ
ความตองการของลูกคา สงผลตอความพึงพอใจของลูกคา
ที่ ก ล า วมาข า งต น มี ผ ลกระทบอย า งมากต อ เป า หมายของ
MONOTZUKURI ในดานความพึงพอใจของลูกคาและความนาเชื่อถือของ
บริ ษั ท เพราะเมื่ อ มี ข อ มู ล ไม พ อ ทํ า ให ว างแผนได ไ ม ดี แก ป ญ หาได ไ ม มี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงไปยังความปลอดภัย การผลิต ซึ่งกระทบตอการสง
มอบและคุณภาพ ไมสามารถทําใหลูกคาตระหนักถึงคุณคาของสินคาได

4.2 ผลกระทบตอ MONOTZUKURI
ป ญ หาที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งประสบจากการทํ า งานในประเทศไทยซึ่ ง
กระทบตอ MONOTZUKURI แสดงไดดังในภาพที่ 2

4.3 แนวทางในการบริหารงาน
กลุมตัวอยางมีแนวทางในการบริหารงานเพื่อให MONOTZUKURI
พัฒนาในสิ่งแวดลอมที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันอยูรวมกัน ดังนี้
1. สรางการสื่อสารภายในองคกรใหมากขึ้น และตั้งคณะกรรมการ
เพื่อแกไขอยางเปนรูปธรรม จัดกิจกรรมใหพนักงานคนไทยกับคนญี่ปุนไดทํา
รวมกัน ซึ่งตรงกับงานวิจัยหัวขอ Cultural Change ที่ระบุวา การสื่อสาร
ภายในองค กรเป น สิ่งจําเป น ผูนํ าของบริษั ทต องเปนผู ทํ าการสื่อสารเพื่ อ
ถายทอดแผนงานตางๆ ที่กําหนดไวและวิธีนําไปปฏิบัติ [10]
2. สรางความเขาใจเรื่อง HO-REN-SO เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในการ
วางแผนและการแกปญหา หมั่นถามขอมูลเปนระยะ หากมีขอขัดของจะให
ตําแนะนําเพื่อแกปญหาหรืออธิบายสิ่งที่ไมเขาใจเพื่อใหงานคืบหนา
3. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหเกิดการทํางานเปนทีม อบรมทักษะการ
ทํางานเปนทีม
4. เรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมของอีกฝายและนํามาปรับใช
ใหเหมาะสม สรางความตระหนักถึงผลของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ซึ่ง
สงผลตอขวัญกําลังใจในการทํางาน ความสามัคคี ความรวมมือ และอธิบาย
ถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นใหพนักงานเขาใจ
เนื่องจากการทํางานภายใต
สิ่งแวดลอมตางวัฒนธรรม จะตองมีการปรับตัวทั้งเรื่องงานในวัฒนธรรมที่
ตางออกไปและวิถีการดําเนินชีวิตแบบใหม [11]
5. ใหความรูแบบ OJT ถึงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหเขาใจและสราง
ความคุนเคยกับวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุนตั้งแตเขาเริ่มงานในองคกร
เนื่องจาก OJT เปนวิธีอันสําคัญของการสรางทักษะในการทํางานที่ดีกวา
หลักสูตรการใหความรูที่จัดขึ้นเปนพิเศษเพื่อฝกอบรมเฉพาะทาง [12]
6.
จัดการอบรมฝกฝนใหความรูเพื่อสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องคุณภาพและการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา

ภาพที่ 2 ผลกระทบตอ MONOTZUKURI
1. คุณภาพ เกิดจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และความรวมมือ
ในการทํางานจากการทํางานเปนทีม ยกตัวอยางเชน คนไทยตอบไมตรง
ประเด็นคําถาม ทําใหไมไดขอมูลที่จําเปนในการแกปญหาหรือวางแผน คน
ไทยไมทํา HO-REN-SO เพราะยังเคลือบแคลงไมตรีที่ไดรับจากคนญี่ปุนและ
ยังไมเขาใจวัตถุประสงคอยางถูกตอง ทําใหขอมูลที่จําเปนไมไดถูกนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการรับสงขอมูลที่ไมถูกตองหรือไมเพียงพอ
สําหรับการแกปญหา การวางแผน หรือการตัดสินใจ การหมุนเวียนพนักงาน
ทําใหมีความสัมพันธที่ดีกับคนในองคกร เขาใจงานอื่นที่เกี่ยวของ เกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทํางานเปนทีมเดียวกัน
ทําใหวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ คนญี่ปุนแสดงความโกรธเปนการสราง
ความรูสึกในทางลบใหแกคนไทย เกิดการแบงฝายคนไทยกับคนญี่ปุน ทําให
ไมไดรับความรวมมือในการทํางาน ขาดการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล เปน
อุ ป สรรคต อ ไคเซ็ น จึ ง ไม เ กิ ด การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง ไม ส ามารถสร า ง
มูลคาเพิ่มใหแกสินคาได
2. ความพึงพอใจของลูกคา เกิดขึ้นจากประสิทธิภาพในการผลิต
คุณภาพ ตนทุน การสงมอบ และความปลอดภัย คนไทยไมสอบถามงานที่
ไมเขาใจหรือไมตัดสินใจแกปญหาเพราะรอคําสั่ง ทําใหงานไมคืบหนา เสร็จ
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7. สรางความเขาใจเรื่องการรักษาเวลา วามีความสําคัญตอการผลิต
และการสงมอบซึ่งเปนสิ่งที่สรางความนาเชื่อถือใหแกบริษัทและสรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคา
8. สรางความเขาใจวัตถุประสงคของการหมุนเวียนพนักงานวาทํา
เพื่อ ให เ ข า ใจงานอื่น ซึ่ ง เปน ประโยชน ใ นการวางแผน การตั ดสิ น ใจ เกิ ด
ความคุ น เคยกั บ หน ว ยงานอื่ น ทํ า ให ป ระสานงานกั น ได อ ย า งราบรื่ น
นอกจากนี้ ยังชวยกระตุนการเรียนรูของพนักงาน เปนกลไกชวยใหพนักงาน
มีความเบื่อหนายลดลงและเกิดความสนใจในงานมากขึ้น [13]

8. มอบหมายใหหัวหนางานเปนผูสรางคนเขาใจตั้งแตวันแรกที่เริ่ม
งานใหตระหนักวาเวลามีความสําคัญตอการผลิตและการสงมอบซึ่งเปนสิ่งที่
สรางความนาเชื่อถือใหแกบริษัทและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา อธิบาย
ใหคนไทยเขาใจวิธีคิดของคนญี่ปุน สรางความตระหนักถึงวัฒนธรรมของ
บริษัทที่ตนสังกัดอยู คือ วิสัยทัศน นโยบาย ปณิธาน เพื่อกลมกลืนเขากับ
วัฒนธรรม
9. ติดตามและประเมินผลหลังจากพนักงานไดรับการฝกฝนอบรมให
ความรู เพื่อใหมั่นใจวา พนักงานมีศักยภาพเพียงพอในการผลิตสินคาที่จะ
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดังที่องคกรคาดหวังไว

4.4 การนําไปปฏิบัติ
การบริหารงานแบบญี่ปุนมีขอเสียมากมายที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ซึ่งนํามาใชเปนกรณีศึกษาเพื่อทําการปรับปรุงใหสัมฤทธิ์
ผลสําเร็จจากสิ่งที่สั่งสมมาจนปจจุบัน กลุมตัวอยางไดนําไปปฏิบัติดังนี้
1.
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน เพื่อทําให
พนักงานคนไทยกับคนญี่ปุนเกิดความเขาใจกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน
2. จัดทํากระดานขาวเพื่อถายทอดหรือแลกเปลี่ยนขอมูล การออก
กํ า ลั ง เช า เพื่ อ สร า งความรู สึ ก เป น ที ม เดี ย วกั น หรื อ กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด (Key
Performance Indicator) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเพื่อใชปรับให
พนักงานมีความรับผิดชอบ เชน การรักษาเวลา หรือความรับผิดชอบตอการ
ทํ า ให เ กิ ด ของเสี ย โดยการสลั ก ชื่ อ ลงบนชิ้ น งานที่ ผ ลิ ต ทํ า ให พ นั ก งาน
ภาคภูมิใจที่ผลิตของดีขึ้นมา รูสึกเปนเจาของ ทําใหมีความรูสึกผูกพันตอ
องคกร
3. แยกแยะขอมูลที่จําเปนซึ่งไดมาจากคนไทยที่ทํางานนั้น ๆ แลว
จึงทําการตัดสินใจตอไป
4. เรียกประชุมหลังเลิกงานเพื่อติดตามความคืบหนาของงาน ทําให
หัวหนาคนไทยเขาไปดูพื้นที่หนางานดวยตนเองเพื่อตรวจสอบสถานะของ
งานและรับรูปญหาที่เกิดขึ้น
5. จัดการฝกอบรมแบบ OJT อยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกรซ้ําหลาย ๆ
ครั้ง เพื่อรักษาสวนสําคัญที่ตองไมผิดเพี้ยนไวไดอยางเที่ยงตรงแมนยํา เมื่อ
พนักงานเขาใจ การทํากิจกรรม MONOTZUKURI ตามแนวคิดของญี่ปุนก็จะ
งายขึ้น ผลที่ได เชน ของเสียลดลง พนักงานมีทักษะที่ดีขึ้นสามารถทําได
หลายงาน ความสูญเปลาลดลง มี Yield สูงขึ้น มี Operation Rate ของ
เครื่องจักรสูงขึ้น เปนตน
6. คนญี่ปุนตองทําความเขาใจความแตกตางระหวางวัฒนธรรม
เรียนรูวิธีการสั่งงานของหัวหนาชาวไทยที่คํานึงถึงความสามารถของลูกนอง
ตองเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหทํางานเขากับคนไทยไดดี และ
หาวิธีการที่เหมาะสมโดยใสวัฒนธรรมไทยเขาไปในวิธีการที่ปฏิบัติอยูใน
บริษัทที่ญี่ปุน อยางคอยเปนคอยไป
7.
ตั้งทีมที่มีสมาชิกคนไทยและคนญี่ปุน มอบหมายงานใหทํา
รวมกันเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันจากการรวมกันปฏิบัติภารกิจให
สําเร็จ เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการทํางานเปนทีม
โดยมอบหมายใหทีมพัฒนาเครื่องยนตพลังงานเชื้อเพลิงเปนพลังงานไฟฟา
เพื่อใชกับรถสงของในโรงงาน และนําความรูที่ไดไปประยุกต เพื่อพัฒนา
สินคาใหตอบสนองไดตรงกับความตองการที่ลูกคาคาดหวัง

5. บทสรุป
ป ญ หาที่พ บจากการวิจั ยแบงกว างๆได เ ป น การทํ า HO-REN-SO
การสั่ ง งาน การทํ า งานเป น ที ม และมุ ม มองเรื่ อ งงาน ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ
MONOTZUKURI
ในดานคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา ผูให
สัมภาษณบริหารจัดการปญหาที่เกิดขึ้น โดยใชกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการ
ทํางานเปนทีม ใหความรูโดย OJT สรางจิตสํานึกใหทุกคนไดตระหนัก
รวมกัน และจัดใหมีการสื่อสารภายในองคกร และมีการนําไปปฏิบัติจริงดัง
แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 3 สรุปผลการสัมภาษณผูบริหาร
บริษัทตองพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ใหสามารถทํางาน
ได ก ลมกลื น กั บ วั ฒ นธรรมและศั ก ยภาพขององค ก ร โดยให ก ารศึ ก ษาที่
เหมาะสมกับแนวทางของบริษัทอยางคอยเปนคอยไปและตอเนื่องในระยะ
ยาว ซึ่งทุกคนทุกฝายตองรวมมือใหสอดคลองกัน ดังนั้น ความสัมพันธที่ดี
ของคนไทยและคนญี่ปุนในองคกรจะทําใหเกิดขวัญกําลังใจ นําพาองคกรให
บรรลุเปาหมายของ MONOTZUKURI ไดสําเร็จ ในปจจุบันบริษัทญี่ปุนที่มี
ฐานการผลิ ต นอกประเทศหลายบริ ษั ท มี น โยบายในการให ค วามรู อ บรม
ฝกฝน เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและสรางศักยภาพแกพนักงานทองถิ่น
เพื่อลดปญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมที่ตางกัน
โดยไมจําเปนตองทําการ
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[4]

เปลี่ยนแปลงองคกร (Organization Change) แตสิ่งที่ดีที่สุด คือ การจัด
โครงสรางของการมีสวนรวมในทีมใหเหมาะสมกับระบบการบริหารงานใน
ป จ จุ บั น และการสร า งศั ก ยภาพเพิ่ ม ให แ ก พ นั ก งานจากการให ค วามรู
(Harrington, 1987) เพราะมีตัวอยางที่ลมเหลวจากบริษัทในอเมริกา ซึ่งมอง
พนักงานวาเปนสวนหนึ่งของปญหาไมใชสวนหนึ่งของการแกปญหา [14]
ตัวอยางบริษัทที่ใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคล เชน
Mr.Matsumoto ประธานของ JTEKT Automotive (Thailand) Co. Ltd.
กลาววา สิ่งสําคัญที่สุด คือ การสื่อสารซึ่งดําเนินอยางตอเนื่องบนความคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของพนักงานใหแข็งแกรง การสรางความเขาใจ
แรงจู ง ใจ ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการมุ ง มั่ น พั ฒ นาและปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมาย [15]
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท แม ที่ ญี่ ปุ น จึ ง ต อ งตระหนั ก ถึ ง
ความสํ า คั ญ ของความแตกต า งทางวั ฒ นธรรม และความเร ง ด ว นในการ
จัดการตอสิ่งที่เปนอุปสรรคในการสรางศักยภาพขององคกรจําเปนตองจัดทํา
มาตรการแกไขและนโยบายการบริหารงานตางแดน เพื่อแกปญหาอยาง
ตอเนื่องและสอดคลองกัน จากนั้นจึงกระจายนโยบายไปยังบริษัทลูกและ
บริษัทในเครือที่ตั้งอยูในตางประเทศ สั่งการใหผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ลู ก หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ นํ า นโยบายจากบริ ษั ท แม กํ า หนดเป น นโยบาย
วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท จากนั้นกระจายนโยบายลงไปยังหนวยงาน
ตางๆ เพื่อใหหัวหนาหนวยงานวางแผนงานไดสอดคลองกับนโยบายบริษัท
กําหนดพันธกิจของหนวยงาน วางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงาน
ไดตามพันธกิจที่กําหนดไวและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน เพื่อให
สามารถติดตามและประเมินผลได นําผลที่ไดมาใชปรับปรุงพัฒนาเพื่อนําพา
องคกรไปยังเปาหมายที่กําหนดไวไดสําเร็จ
ทั้ ง นี้ นโยบายเรื่ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะของพนั ก งานจะช ว ยทํ า ให
องคกรมีโอกาสปรับปรุงความสามารถในการแขงขันไดแข็งแกรงขึ้น บริษัท
ญี่ปุนจึงลงทุนดานการฝกอบรม ดานการใหความรู และดานกิจกรรมตางๆที่
กอใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และไดกําหนดเปนนโยบายขึ้นใหม
เพื่อยกระดับทักษะของพนักงานและลดความไมสอดคลองกันของงานกับ
ทักษะของพนักงาน [16]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]
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ภาคผนวก
1. TPS เปนอักษรยอของ Toyota Production System เปนระบบการผลิต
ที่โตโยตาพัฒนาขึ้นมาใหเหมาะสมกับลักษณะขององคกรในโตโยตาและ
ปฏิบัติตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. Kaizen หมายถึง การปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหคุณภาพดีขึ้น
และดีขึ้นกวาเดิมตอเนื่องกันไปอยางไมสิ้นสุด
3. Direct Ratio หมายถึง จํานวนของดี หารดวย จํานวนที่สามารถใชเปน
สินคาได คูณกับ 100 เปนอัตราของกอนการสงมอบ
4. Pokayoke หมายถึง เครื่องมือที่ใชปองกันความพลั้งเผลอ
5. Seiri หมายถึง การแยกของที่จําเปนตองใชออกจากของที่ไมจําเปนตองใช
รวมถึงการแยกพื้นที่จัดวางของจําเปนกับพื้นที่จัดวางของที่ไมจําเปนออก
จากกันอยางชัดเจน
6. Seiton หมายถึง การจัดเก็บของที่จําเปนตองใชใหสะดวกในการหยิบใช
ในการจัดเก็บ และในการควบคุม
7. Seiso หมายถึง การทําความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณที่ใช
ดวยตนเองเปนประจําทุกวัน
8. HO-REN-SO หมายถึง การสื่อสารโดยพนักงานระดับลางรายงานความ
คืบหนาหรืออุปสรรคตอหัวหนา ทําการติดตอเพื่อแจงปญหาที่เกิดขึ้น และ
ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําในการปฏิบัติงาน มาจากภาษาญี่ปุนวา Hokoku
แปลวา การรายงาน Renraku แปลวา การติดตอ Sodan แปลวา การ
ปรึกษา เปนการสื่อสารในแนวนอนและแนวดิ่งแบบลางขึ้นบน
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The Assessment of Satisfaction with the method of
Teaching-Learning Activities based on LearnerCentred Technique in English Through Multimedia
Course to Thai-Nichi Institute of Technology
Students
Bundit Anuyahong
College of General Education and Languages, Thai-Nichi Institute of Technology
1771/1 Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
bundit@tni.ac.th
Abstract- The purposes of this research were to assess
satisfaction with the method of teaching-learning activities
based on Learner Centred technique in English through
multimedia course to Thai-Nichi Institute of Technology
students in five aspects: Curriculum, Teaching – learning
process, Teaching materials, Instructors and others
(evaluation and supporting resource) and to gather
supplemental suggestions. Research samples were 128 ThaiNichi Institute of Technology students derived through simple
random sampling technique. The Instrument used for
gathering the data were the rating-scale and open-ended
questionnaire. The statistics used for analyzing the data were
frequency, percentage, mean, standard deviation and content
analysis. The research findings were as follows: 1. Satisfaction
with the method of teaching-learning activities based on
Learner Centred technique in English through multimedia
course to Thai-Nichi Institute of Technology students as a
whole was in high level. When considered in each aspect, it
was found that their satisfaction was at high level on
Curriculum, Teaching-learning process, Teaching materials,
and Instructors, while their satisfaction in others (evaluation
and supporting resource) was at a moderate level. 2. ThaiNichi Institute of Technology students had supplemental
suggestions: to organize the curriculum to various dimensions
and to manage flexibly to learners’ needs in Curriculum, to
teach in order to lesson plans in course outline and to
organize more activities in Teaching-learning process, to use
innovation materials for learners in Teaching Materials, and
to teach how to do examination and to provide more modern
computer and equipments in the classroom in supporting
resource.

I. INTRODUCTION
In the recent time, Instructional curriculum of
foreign language is based on National Education Act of
B.E.2542 section 22 as it stipulated that Education shall be
based on the principle that all learners are capable of
learning and self-development, and are regarded as being
most important. The teaching-learning process shall aim at
enabling the learners to develop themselves at their own
pace and to the best of their potentiality. And Section 24 in
organizing the learning process, educational institutions
and agencies concerned shall provide substance and
arrange activities in line with the learners’ interests and
aptitudes, bearing in mind individual differences, provide
training in thinking process, management, how to face
various situations and application of knowledge for
obviating and solving problems, organize activities for
learners to draw from authentic experience; drill in
practical work for complete mastery; enable learners to
think critically and acquire the reading habit and
continuous thirst for knowledge, achieve, in all subjects, a
balanced integration of subject matter, integrity, values,
and desirable attributes, enable instructors to create the
ambiance, environment, instructional media, and facilities
for learners to learn and be all-round persons, able to
benefit from research as part of the learning process. In so
doing, both learners and teachers may learn together from
different types of teaching-learning media and other
sources of knowledge, enable individuals to learn at all
times and in all places. Co-operation with parents,
guardians, and all parties concerned in the community shall
be sought to develop jointly the learners in accord with
their potentiality [1]
Thai-Nichi Institute of Technology has been
operated under the philosophy of “disseminating
knowledge, building economic base”. The objective of the
institute is to generate human resources who have abilities
in technological advancement and industrial management.
Moreover, TNI concept of program administration is to
focus on the students’ language skills- the students will be

Keywords - The Assessment of Satisfaction, Learner
Centred Technique, English through Multimedia Course,
TNI
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able to communicate in Japanese and English. In order to
achieve in the TNI objectives, TNI has provided English
through multimedia course which was an elective course
for students from all faculties from each faculty to enroll
[2]. The assessment of satisfaction in learning, however, is
one of the most significant factors to motivate learners to
be interested in English learning. Due to English is the
subject used for communicating in globalization age, the
satisfaction in doing English activities is a pleasure derived
from physical environment, a pleasure from participation
and a pleasure from absorbing the activities [3]. Moreover,
the human satisfaction is presented in a form of abstract
behavior. To recognize the satisfaction in learning is
originated from observations. Currently, TNI has offered
the English courses for students from all faculties for two
and a half year. However, TNI has lacked of a well
research to find out information to verify the assessment of
satisfaction of the students towards English through
multimedia subject and the methodology to encourage
students to learn English effectively and efficiently in order
to achieve in the TNI objectives included the needs and the
motivations [4]. Nowadays, classroom teaching is to teach
the students the new knowledge by lecturing and any other
types of the old-fashioned techniques. The teachers must
make the well-defined lesson plans to indicate the
objectives of the study, teaching-learning techniques as
well as the evaluation and learning outcomes [5]. In
addition, the teachers should introduce the learner centered
technique in their classroom teaching. According to this,
Malcolm Knowles [6], who is known as the founder of
Adult Education in the United States, explained that in
order to help adults to learn, we should use the special type
of teaching which is called Andragogical Model or Learner
Centered Model.
The main concepts of learner centered model of
teaching are derived from Penkhae Prachonpachanuk [5] as
she demonstrated that the learners have former experiences
in learning activity; the learners are dependent and able to
do their own learning; learning outcomes will be more
effective when the subject centered style is shifted to the
problem centered style; learning activity is arranged to
adapt with the learning needs of the learners to the
evaluation of learning outcomes; and the teachers will
facilitate the learners to learn step by step, that is to create
the learning climate, diagnose the learning needs,
formulate the objectives and design into the learning
experiences, select the suitable techniques and experiences
and finally evaluate the learning outcomes. Three most
important things in learning are learning atmosphere,
participation in learning and flexible teaching method and
techniques [6].
At present, the learner centered technique of
teaching is accepted and applied in schools around the
world. Moreover, some other new techniques are also
introduced in teaching the classes. The learners’ former
experiences are used in their own learning. Self-study,
therefore, is used as a significant part of learning activity.

Hence, the language learning is arranged from various
channels to the students. In Thailand, the technique of
learner centered model was used in schools at all level.
Thai-Nichi Institute of Technology, the College of General
Education and Languages has also started to use this
teaching model since 2008 to teach English and Japanese
language to the students.
In the results, researcher studied the satisfaction in
learning English through multimedia subject of Thai-Nichi
institute of Technology by creating research tool as
questionnaire in order to survey satisfaction in English
learning. This research was categorized into 5 aspects:
curriculum; teaching-learning process; teaching materials;
instructors and others (evaluation and supporting resource).
This survey research was purposely focused on the TNI
students from faculties of Business Administration,
Engineering, Information Technology in 2010 academic
year. In this way, the results gained from the research will
be used as a channel to solve, improve and develop
teaching-learning process as well as teaching materials to
be more effective and efficient.
Objectives of the research were 1) to assess
satisfaction in learning English through multimedia course
which taught by learner centred technique of Thai-Nichi
Institute of Technology students in 5 aspects: curriculum;
teaching-learning process; teaching materials; instructors;
and others (evaluation and supporting resource). 2) to
gather opinions and suggestions of Thai-Nichi Institute of
Technology students towards the teaching-learning
activities based on learner centred technique in English
through multimedia course.
Significances of the research were 1) the results
from the research presented the satisfaction level in
learning English through multimedia course which taught
by learner centred technique of Thai-Nichi Institute of
Technology students in order to develop teaching-learning
process techniques applied for the next semester. 2) the
suggestions from the research are used as a plan to improve
the method of teaching and learning in English through
multimedia course of Thai-Nichi Institute of Technology
students to be more effective and efficient.
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II. RESEARCH METHOD

TABLE 1
The result of personal data analysis of TNI students
Sampling data
No.
%
1. Gender
1.1 Male
89
74.56
1.2 Female
39
25.44
Total
128
100
2. Age
2.3 19 years
11
8.59
2.4 20 years
22
17.18
2.5 21 years
65
50.78
2.6 22 years
30
23.43
Total
128
100
3. Academic year
3.2 First year
3.2 Second year
42
32.81
3.2 Third year
55
42.96
3.2 Fourth year
31
24.21
Total
128
100
4. Curriculum
4.1 4 years program
128
100
4.2 Continuing program
0
0
Total
128
100
5. Majors
5.1 Automotive Engineering
5
3.90
5.2 Productive Engineering
17
13.28
5.3 Computer Engineering
20
15.62
5.4 Information Technology
61
47.65
5.5 Industrial Management
11
8.59
5.6 Business Japanese
14
10.93
Total
128
100

A. Population and Sampling
This research was survey method in satisfaction in
learning English of Thai-Nichi Institute of Technology
which consisted of population and sampling as follows:
Populations of this research were 150 TNI
students in 3 faculties namely faculty of Business
Administration, Faculty of Engineering, and Faculty of
Information Technology and derived from enrollment in
English through multimedia course.
Samplings of this research were 128 TNI students
derived through Simple Random Sampling technique.
B. Research Instrument
The questionnaire was divided into three sections.
The first section consisted of personal data, such as
genders, ages, academic years, curriculum, and major. The
second section consisted of 35 questions in 5 aspects
namely: in Curriculum, in Teaching-learning process, in
Teaching materials, in Instructors, and in others (evaluation
and supporting resource). Respondents used 5 point scale
to answer this section, which are 1= “Strongly disagree,”
2= “Disagree,” 3= “Neither agree nor disagree,” 4=
“Agree,” 5= “Strongly agree.” The third section was openended questionnaire which consisted of 5 aspects namely:
in curriculum, in teaching-learning process, in teaching
materials, in instructors, and in others (evaluation and
supporting resource).
C. Data analysis
The collected data was analyzed using SPSS/PC
(Statistical Package for Social Sciences/Personal
computer). The statistics used for analyzing the data were
frequency, percentage, mean, standard deviation and
content analysis.

2. The result of TNI students’ satisfaction analysis in
learning English in table 2.
TABLE 2
Descriptive Statistics of Satisfaction scores in learning
English of TNI students in aspects and in total

III. RESULT
The result of this research divided into 3 phases.
1. The result of personal data analysis of TNI students in
table 1.

Satisfaction in
learning English of
TNI students
1. Curriculum
2. Teaching-learning
process
3. Teaching materials
4. Instructors
5. others (evaluation
and supporting
resource)
Total
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S.D.

N

Level

128
128

4.23
4.42

0.65
0.54

high
high

128
128
128

4.21
4.56
3.88

0.77
0.45
0.84

high
high

128

4.26

0.65

moderate

high
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3. Content analysis of opinions and suggestions of TNI
students for the assessment of satisfaction in learning
English in table 3.

IV. DISCUSSION
The results of this research showed that satisfaction in
learning English through multimedia by using teachinglearning activities based on learner centred technique of
TNI students was at high level. When considered in each
aspect, it was found that their satisfaction were at high
level on Curriculum, Teaching materials, Teachinglearning process, and Instructors, while their satisfaction in
other (evaluation and supporting resource) was at a
moderate level. Satisfaction in Curriculum ( =4.23) was
because contents of English subject cover all skills and
support students in learning about language focus,
sociolinguistics, syntax, and communicative strategies [7].
Moreover, contents of English through multimedia course
are important to learners’ interesting and needs. So An
effective learning process of individuals was dependant on
2 significant factors: learning environment and learning
situation [8]. Learner centered teaching demands active
learning environments, guides learners to learn how to
learn, recognizes differences in each learner, and creates
different learning styles to meet the needs of each learner
[9]. Satisfaction in Teaching-learning process ( =4.42)
was because the TNI students were satisfied with activities
or tasks in teaching-learning process because instructors
focused on cognitive tasks indicated the procedural and
declarative knowledge enabling strengthened through
practice [10]. Satisfaction in Teaching materials ( =4.21)
was because College of General Education and Languages
of TNI provided updated teaching materials for all students
and the various multimedia materials were prepared for
TNI students in practice listening skill and chatting with
foreign teachers. Teachers emphasized atmosphere in the
classroom in English and provided the interesting topics to
motivate all students in learning English. The students
were taught happily [11]. Satisfaction in Instructors (
=4.56) was because the teachers emphasized on the
learner-centered approach and understood learning
psychology of learners. The instructors were aware of the
method to motivate the learners to learn as well as
encourage the learners to respond the needs to learn
English subject. An effective learning process of
individuals was dependant on 2 significant factors: learning
environment and learning situation [8]. Moreover, the
result of high satisfaction towards the instructors was
because learners had the benefit of learning English, as
second language, with both Thai and foreign teachers. The
learners got used to practicing their English naturally in a
form daily life speaking. This strategy supported the
learners to learn English by coincidence because they
emphasized on speaking for communication rather than
rules of English language. Thus, the learners did not feel
that they were learning English subject. However, the
learners were able to be aware of the wrong use of English
[12]. In addition, the role of instructors has shifted from
transmitting knowledge to the new role of facilitating,

TABLE 3
Frequency and percentage of opinion and suggestion scores
in learning English of TNI students
Opinions and suggestions in
learning English of TNI students
Curriculum
Opinions in learning English
1. Contents in the textbook are
suitable
2. Contents in curriculum can be used
in daily life especially in listening and
speaking skill
Suggestions
1. The curriculum in various
dimensions should be organized and
2. The curriculum should be managed
flexibly to learners’ needs.
3. The supplementary materials
should be done for enhance
proficiency in instructions
Teaching –learning process
Opinions in learning English
1. Teaching –learning management is
suitable
2. Pedagogical method is good and
completes in all aspects
Suggestions
1. Contents of lessons should be
taught in order to lesson plans in
course outline.
2.Learning in sound lab room should
be provided more in instruction
Instructors and teaching materials
Opinions in learning English
1. Teachers are kind and fun
2. Thai teachers are friendly to
students
3. Teachers provide good materials
and exercises for students
Suggestions
1. New computer and modern
equipments should be provided in the
classroom.
2. Instrument and materials in
teaching should be provided in selfaccess learning style
Other suggestions
1. Teachers should let students show
in front of the class frequently
2. Internet should be brought in
teaching
3. Textbooks should be easier to be
appropriate with level of learners.

No.

Fre

%

50
37
27

54

10

20

5

10

4

8

4

8

38

52.77

8

11.11

19

26.38

7

9.72

24
20

32.87
27.39

19

26.02

8

10.95

2

2.74

13

40.62

11

34.37

8

25

13

72
46

26

73
63

10

32
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[7]

guiding, or coaching. As a facilitator, the instructors
incorporate and provide rich environments and learning
experiences for collaborative learning [13]. Thus, the
learning environment is more learner-centered as students
are encouraged to construct meaning from their
experiences in order to apply with the content [14].
Satisfaction in other aspects (evaluation and
supporting resource) ( =3.88) were because the learners
need new equipments and modern computers in the
classroom to help their learning. Thus, the results were
shown as a moderate level because evaluation and
supporting resource were outdated so the learner centred
approach emphasizes positive learning climate in every
class and Teachers worke as the facilitators of learning [5],
[15].

[8]

[9]
[10]
[11]
[12]

V. CONCLUSION

[13]

The assessment of satisfaction with method of
teaching-learning activities based on learner centred
technique in English through multimedia course of ThaiNichi Institute of Technology students as a whole was in
high level. When considered in each aspect, it was found
that their satisfaction was at high level on Curriculum,
Teaching-learning process, Teaching materials, and
Instructors, while their satisfaction in other aspects
(evaluation and supporting resource) were at a moderate
level. Moreover, Thai-Nichi Institute of Technology
students had supplemental suggestions: to organize the
curriculum to various dimensions and to manage flexibly
to learners’ needs in Curriculum, to teach in order to lesson
plans in course outline and to organize more activities in
Teaching-learning process, to use innovation materials for
learners in Teaching Materials, and to teach how to do
examination and to provide more modern computer and
equipments in the classroom in supporting resource.

[14]
[15]
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to a range of skills, especially the capacity to learn. A more
radical approach is advocated by Brown et al [6] who
indicates that Britain has promoted the creation of a highskilled, high-waged economy by upgrading the education
and skills of its workforce. The creation of world-class
skills, thus, is assumed to be a route to economic
prosperity, reduced income inequalities and social
cohesion. Such policy prescriptions rest on the idea of a
knowledge economy where innovative ideas and technical
expertise hold the key to the new global competitive
challenge.
Under the re-evaluation that has accompanied this new
insight, a win-win scenario emerges, not through the
quality of the high-tech goods produced in the West but
through the ability of Western economies to introduce
change, innovation and productivity growth. Therefore, the
policy implications are to support innovation and
entrepreneurship by producing ‘more highly skilled
workers’ through education and training policy focused on
lifelong learning, in order to sustain a shift toward more
high value-added activities that might remain within the
economies of the OECD [6].

Abstract - The notion of knowledge economy is marked
as a shift from the old economy of the industrial age. As
in a new economy which depends on knowledge,
ingenuity, innovation, and mobilization of the talents of
all, it is significant for government leaders to develop all
the potential of their human capital. However, limited
research attention has been studied in the context the
factors to develop students’ competencies by teachers in
education. This research investigates the pedagogy
employed by English instructors, College of General
Education and Languages, Thai-Nichi Institute of
Technology by using in-depth face-to-face interview and
classroom observation. Research findings indicate that
the participants attempted to develop a human capital
in the students using various enhancement strategies
such as student-centred learning environment and
creativity and critical thinking environment. Further,
this research highlights the importance of globalization,
knowledge production, teaching-learning process and
pedagogy literatures.
Keywords- knowledge economy, human capital,
globalization, creativity, critical thinking, higher
education

II. LITERATURE REVIEW
Canada was the first country to achieve the target of over
50 percent of people aged 25 and 34 to enter the job market
with a tertiary level qualification, followed by Korea,
which has engineered a massive growth in tertiary
provision since 1991. This is reliant on the Prime Minister
Gordon Brown’ statement as “In the past, we unlocked
only some of the talents of some of the people; the
challenge now is to unlock all the talents of all the people.”
[6]. Agrawal [7] further supports that global competition is
understood as a competitor for skills- the more skilled the
workforce the more competitive the economy. Therefore,
the nations that succeed will be those that bring out the best
in people and their potential [8].

I. INTRODUCTION
Powell and Snellman [1] define a knowledge economy as
a rapid obsolescence where knowledge-intensive activities
contribute to an accelerated pace of technical and scientific
advance. This type of economy, as demonstrated by
Shapiro and Varian [2], creates intellectual capital and
exploits in a dynamically changing future. Thus, several
researchers, such as [3] and [4], state that successful
individuals are those who possess the ability to innovate
and learn continuously. This relies with the suggestion
indicated by OECD [5] that government policies should
stress upgrading human capital through promoting access
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Guruz and Pak [9], moreover, list the significant factors
for the new competition as follows:
- An increasingly competitive environment where
old and new competitors consistently up the ante
in pursuit of competitive advantage;
- An increasingly supply of highly educated
workers; and
- A shift towards the global alignment of business
processes and the international benchmarking of
quality standards, facilitated by new technologies.

III. METHOD
This study employed ethnographic research involving
participant interviews and observation to investigate the
points of views of 10 English instructors. The research
design for this study comprised 5 phases:
1. Twenty hours of observation
2. Interviews with 10 English instructors
3. The collection of site documents and associated
materials
4. Analysis and synthesis of data derived from the
ethnography
5. The interpretation and tabling of findings from the
ethnography
The main research aims and objectives of the study were:
- To conduct a comparative study of the skill
strategies of 10 English instructors in the context
of increasing students’ human capital
- To observe a major contribution and pedagogy of
the instructors’ role in strategies of students’
knowledge production
The research was based on in-depth face-to-face
interview with 10 English instructors and 20 hours of
teaching observation, English Department, College of
General Education and Languages. The observations
included the classroom environment and the teaching
strategies employed by English instructors as well teaching
material using in the classroom.

Hargreaves [10] further proposes that the new forms of
knowledge can be promoted through meta-cognitive
abilities and skills as thinking about how to think and
learning how to learn; the ability to integrate formal and
informal learning, declarative knowledge (or knowing that)
and procedural knowledge (or know- how); the ability to
access, select and evaluate knowledge in an information
soaked world; the ability develop and apply several forms
of intelligence; the ability to work and learn effectively and
in teams; the ability to create, transpose and transfer
knowledge; the ability to cope with ambiguous situations,
unpredictable problems and unforeseeable circumstances;
the ability to cope with multiple careers- learning how to
“re-design” oneself in a job market, choose and fashion the
relevant education and training. In essence, it seems that
teachers will play as an important role in the move to
become the ‘learning society’- that is to create human
capital which directly affects knowledge accumulation and
thus productivity growth.
Some analysts suggest that basic reading, writing and
arithmetic skills are no longer enough for workplace
performance [11] as further findings stress the fact that
there are new or changing competencies which are highly
valued in the labor market [12]. This is moreover proposed
by Tan [13] who states that the development of the
knowledge economy is changing labor market demands for
competencies and skills. There is evidence that upskilling
has taken place throughout OECD economies, partly
derived by an increase in demand for skills and partly in
response to rising creative education attainments in
populations. Horner and Matson [14] further advocate that
higher levels of creative education are needed not only just
to better prepare knowledge workers, they also improve the
likelihood of participation in further learning throughout
adult life, and reduce the chances of long-term
unemployment and marginalization. The relevant
conceptual framework of Graham [15] contends that
individuals with high levels of creativity and critical
thinking are more likely to engage in entrepreneurial
activity and create a greater amount of knowledge jobs than
less-creative entrepreneurs.

IV. RESULT AND DISCUSSION
It is concluded that four issues dominate the English
instructor classrooms observed during the ethnography.
(i) Student-centred pedagogy
The ethnography revealed that a student-centred
pedagogy dominates the classrooms observed. The teachers
observed enabled to motivate students to create ideas or
solve-problems in the classroom. The interaction between
teachers and students demonstrated the ability to generate
creative and critical thinking in students as questioning was
frequently employed during observation. However, few
students focused on rote-learning whereby students wrote
verbatim what the teacher advised, copied material exactly
from textbooks, avoided questions and original inquiry.
For the interviews, it was indicated that many teachers
expect and support this student-centred learning experience
in the classroom. The majority of teachers in the interviews
were so accustomed to a student-centred which they were
ready to apply by a more creative and critical style of
teaching and learning. However, the some teachers could
not explain the significance of student-centred approach
towards the rise of knowledge economy.
The notion of knowledge economy is stated by Graham
[15] who contends that it is a shift control of education
from the state to the global knowledge economy as
knowledge has become broadly transgressive - that is, not
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bounded by disciplines. Therefore, the schools need to
embrace a transdiciplinary approach that involves thinking
about knowledge differently to the industrial model, with a
commitment to creativity and problem solving. Graham’s
thesis requires the adoption of student-centred pedagogy to
realize the shift to applied knowledge [15].

questions in the class. They chose to keep quite and
answered their teachers that they understood what teachers
had said.
The significance of creative and critical thinking is one
aspect of a larger body of educational practices called
‘active learning’. This is moreover stated by Horner and
Matson [14] who indicate the key to develop critical
thinking lies in creating conditions for participation rather
than passivity, and in providing opportunities for emotional
engagement with the materials.

(ii)
Teaching materials
The ethnography found that the use of PowerPoint were
the major resources in the classrooms observed. Some
teachers distributed newspaper, articles and magazines to
students for discussion. However, the evidence of Internet
access in the classrooms observed was less indicated. The
minority of teachers observed revealed that it was difficult
to access Internet in the classroom as there was not enough
time. Few teachers believed using Internet in the classroom
was not efficient as many students would spend the time
chatting through web messenger such as MSN and other
social networks such as Facebook. However, the majority
of teachers expressed that students had to surf the Internet
for their tasks and assignments. Some teachers indicated
that Internet was one of very important teaching materials
as teachers had to search for updated information, news and
interesting articles to apply with their textbooks. Most of
teachers described that the best way to use the Internet in
the classroom was to ask students to bring their own
notebook to university.
Digital technology is said to shift people from the passive
cogs of the manufacturing economy to the active cochoreographers of the creative knowledge economy by way
of speed and flexibility [15]. Developing ICT human
resources has the potential to transition developing
countries into the global economy [16]. Haddad and Jurich
[17] then indicate that books and papers involve limited
interaction. Computers require much higher interaction,
while the Internet facilitates the highest interactivity of
these media. Thus, the Internet enables both students and
teachers to access multiple sites at the same and different
times.

(iv) A problem-solving ability
The interview phase of the ethnography revealed that
many teachers regarded problem-solving as important for
students. The majority of teachers indicated that students’
ability to solve the problem comes together with critical
and creative skills. Most teachers asserted that they
provided sufficient foundation for problem-solving as
required for university and social life through a various
activities such as debate and role play. Some teachers
believed that students would have a problem-solving skill
experience when they had to go work in a real industry.
Few teachers contended that as a Thai culture, students’
parents always made a decision for their children.
In the classroom observations, it found out that teachers
tried to support the ability of problem solving through
various activities such as role play and debate. The
students, therefore, were able to practice the speaking skill
as well as practice their critical thinking at the same time.
However, there was less evidence from the teacher
observation indicated about how to solve the problems in
real work place based on their real life situation. Further,
there was no mention about creative problem solving skill
which is one the most significant aspects for developing
knowledge-based economy.
The notion of creative problem solving is defined by
Lauder et al [18] as a method to improving the quality of
solutions to problems and increasing effectiveness of
solutions. Moreover, Kefela [19] supports that creative
problem solving skills needs to include all three imperative
factors: creativity, innovation and change. Thus, it is
significance for the teacher observation and interview that
teachers should not generate only problem-solving skill
through critical approach, but also develop students to be
creator, innovator and appreciate a change.

(iii)
A motivation of critical and creative thinking
The evidence derived from the ethnography supports that
teachers tried to motivate critical and creative thinking by
encouraging students to make a discussion in the
classroom. This is also appeared from the interviews
conducted that the teachers are aware of the significance in
which critical argument is formulated and creative
problem-solving is applied to knowledge production. It is
moreover revealed that the teachers believed creativity was
vital for all levels of education. The majority of teachers
interviewed believed that various kinds of English reading
passages and articles were sufficient for students to practice
their critical thinking in a form of a group discussion. Few
teachers argued that the best way for practicing students’
creative and critical thinking skills were to motivate
students to start a question. However, the observations
showed that students hardly raised their hands to ask for

V. CONCLUSION
The lack of understanding of the significance of global
competition might be eradicated in part of greater
connectivity between education and global economy.
However, the findings from the ethnographic research
revealed that student-centred approach, teaching material
based on Internet access, a motivation of critical and
creative thinking and a problem-solving ability were
dominated by English instructors’ observations and
interviews. Although, these findings may not reflect a large
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[9]

framework, it could present the notion of change- that is a
change from traditional classroom to a place where
students have an opportunity to practice their analyzing
idea, a place where students are able to ask a question
without fear, a place where ideas can link between teachers
and friends, and a place where teachers are not acting as a
teacher but becoming students’ facilitator. However, the
significance of knowledge worker in the knowledge-based
economy is not clearly presented in this research. Thus, it is
imperative for Thai education to further concern on the
value of knowledge production and the international
competitive for Thailand to transition from a developing to
a first world economy. This requires a shift from the
passive inculcation of knowledge to a new paradigm in
which teachers make learning tasks interesting, meaningful,
and sufficiently complex and challenging to generate
students who are motivated to undertake inquiry and,
ultimately, to produce new knowledge.

[10]
[11]
[12]

[13]
[14]
[15]
[16]

VI. RECOMMENDATION
[17]

This study considered only the significant factors
concerned by English instructors to prepare students for a
knowledge economy. Future research should investigate a
supportive learning environment for preparing students to
become a knowledge worker for the future of Thailand’s
economic well-being. The education curriculum, thus,
should correlate with Talent index, Technology index and
Tolerant index based on the “The Rise of the Creative
Class” theory written by Richard Florida [20].

[18]

[19]
[20]
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ขีดความสามารถของบุคลากรดานโลจิสติกสเพื่อรองรับเศรษฐกิจสรางสรรคกรณีศึกษา:
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
The Competency of Logistics Officers for Dealing with Creative Economy : A Case study of
Automotive and Auto Part Industry.
ชุมพล ชิติธํารงกุล 1
1
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
1771 ซ.พัฒนาการ 37 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร 0-2763-2600 E-mail: chumpol92@gmail.com
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ของขี ด
ความสามารถที่ จํา เปน ของบุ ค ลากรดา นโลจิ ส ติ ก ส เพื่ อ รองรั บ เศรษฐกิ จ
สร า งสรรค และเพื่ อ กํ า หนดรายการขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรด า น
โลจิสติกส เพื่อรองรับเศรษฐกิจสรางสรรค ของ อุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยที่
ต อ งอาศั ย ข อ มู ล ที่ มี อ ยู แ ล ว และข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) ซึ่งทําใหไดขอมูลที่มีการยืนยันจากหลาย ๆ บุคคลที่
เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนความถูกตองของขอมูลและนํามาวิเคราะหขอมูลโดย
ทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้ ประกอบด ว ย ผู เ ชี่ ย วชาญและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งในเรื่ อ งที่ ศึ ก ษา
ผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน และ
บุคลากรดานโลจิสติกส ผลการศึกษาพบวา รายการขีดความสามารถของ
บุคลากรดานโลจิสติกสเพื่อรองรับเศรษฐกิจสรางสรรค ตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส บุคลากรดานโลจิสติกสควรมีขีด
ความสามารถหลัก 5 อันดับแรกคือ ความรูเกี่ยวกับองคกร การทํางานเปน
ที ม การวางแผนการปฏิ บ ติ ง าน และทั ก ษะสื่ อ สารภายนอกองค ก ร และ
รายการขีดความสามาถรตามตําแหนงงานนั้นบุคลากรดานโลจิสติกส ควรมี
ความรูเฉพาะเกี่ยวกับโลจิสติกสอยางแทจริง สามารถนํามาปฏิบัติในงาน
(กิจกรรมหลักของโลจิสติกส)ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการประยุกตใช
เป น ทั ก ษะเฉพาะในการปฏิ บั ติ ง านของตน และสํ า หรั บ บุ ค ลากรด า น
โลจิสติกสนั้น ในดานขีดความสามารถหลัก สวนใหญใหความสําคัญ ในเรื่อง
ความสามารถในการวางแผน เช น สามารถตั้ ง เปาหมายที่เหมาะสมและ
พัฒนาวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมายนั้นได และสามารถจัดลําดับความสําคัญ
ของงานและสามารถจัดสรางแผนงานไดอยางเหมาะสม มากที่สุด รองลงมา
คื อ ความรู เ กี่ ย วกั บ องค ก รมี ค วามรู อาทิ วิ สั ย ทั ศ น เป า หมายกลยุ ท ธ
นโยบาย โครงสรางระบบและลักษณะการทํางาน วัฒนธรรม สถานะทาง
การตลาด คูแขง การเงินการวางแผนยอดขายและกฎระเบียบในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานและการทํางานเปนทีม
ที่ ดี และในด า นขี ด ความสามารถด า นตํ า แหน ง งานนั้ น ส ว นใหญ ใ ห

ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ ง การจั ด การสิ น ค า คงคลั ง และวั ต ถุ ดิ บ มากที่ สุ ด
โดยเฉพาะในการนํานวัตกรรมดานโลจิสติกส เชน RFID มาประยุกตใชใน
การบริหารจัดการสินคาคงคลังและวัตถุดิบโดยคํานึงถึงการความตอเนื่อง
ของการผลิตแหลงวัตถุดิบ ปริมาณการใช และวิธีการขนสง รองลงมาคือ
และการจั ด การสิ น ค า คงคลั ง ในเรื่ อ ง มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ
โครงสร า งของคลั ง สิ น ค า ในรู ป แบบ ศู น ย ก ระจายสิ น ค า (Distribution
Center) หรือ การจัดสงแบบ Cross Docking และกิจกรรมดานคลังสินคา
ตามลําดับ
คําสําคัญ: ขีดความสามารถ, โลจิสติกส, เศรษฐกิจสรางสรรค
Abstract
The objectives of this research are to study concept, theory about
significant competency of logistics officers for dealing with creative
economy and determine significant competency of logistics officer for
supporting creative economy in auto part and automotive industry.
This research is qualitative research based on existing information
and in-depth interview information for supporting data accuracy by
concerned parties and for proceeding content analysis. The sample
group of this study are included topic-related specialists and officers,
logistics specialists in auto part and automotive industry and logistics
officers.
The finding found that the top five necessary competency list of
logistics officers for supporting creative economy in academics’,
logistics specialists’ and logistics officers’ point of view are as
following organization knowledge ,team-work , action plan , external
communication skill. Regarding the necessary competency for
positions in logistics, officers should have specific knowledge in
logistics and be effectively able to apply for duties (logistics main
activities). Moreover, officers should be able to adapt skills for specific
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job. For logistics officer , the most important necessary competency
are action plans competency such as being able to set suitable goal
and developing achievement process as well as setting work priority
for determining suitable main work and minor work. Secondly,
organization knowledge is included vision, target strategy, policy,
system structure, organization culture, market segment status,
competition, financial, sales plan, and regulation for running company.
To improve the management and team-work way, the competency in
position should be mostly paid attention about inventory management
and material management, especially logistics innovation such as
RFID applied for inventory management and material management by
considering continuity of material source, use quantity, and
transportation method. The next considerations are inventory
management in developing and improving warehouse mode to be
distribution center or Cross-Docking transportation and warehouse
activities respectively

การนําแนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถ มาใชในการพัฒนาและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันขององคกรจึงนาจะเปนกลยุทธและวิธีการบริหาร
จัดการขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหมีความสามารถใน
การแขงขันและที่สําคัญที่สุดก็คือตองสรางเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร
มนุษยเพื่อความอยูรอดและเติบโตไดอยางยั่งยืนนั่นคือการบริหารจัดการเพื่อ
สรางขีดความสามารถ (Competency)
ใหกับบุคลากรในองคกร ทั้งนี้
เพื่อที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสูวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ จึงมุงศึกษาในเรื่อง ขีดความสามารถของบุคลากรดานโลจิ
สติกสสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมที่
สรางรายไดใหกับประเทศอยางตอเนื่อง การทราบถึงขีดความสามารถของ
บุคลากรเหลานี้ เพื่อไปสูความสําเร็จตามเปาหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว อันทํา
ให ธุ ร กิ จ สามารถแข ง ขั น ได โดยจะต อ งอาศั ย ผู ที่ มี ค วามรู ความสามารถ
คุณลักษณะ และขีดความสามารถที่เหมาะสม สําหรับ ผลการศึกษาจะทําให
ทราบขอมูลเบื้ องตนที่เปนประโยชนในการสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบั ติ
เหมาะสม การคัดเลือกพนักงาน การฝกอบรมและพัฒนา การจายคาจาง
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการบริหารทรัพยากร
มนุษยบนพื้นฐานขีดความสามารถสําหรับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจดังกลาวตอไป

Key word: Competency/ Logistics/ Creative Economy

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสรางสรรค
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรค ผูวิจัยนําแนวคิดของ ฟลอริดา
[1] ไดกลาวถึง เศรษฐกิจสรางสรรค วาเปนแนวคิดของภาคอุตสาหกรรมที่
ผสมผสานระหวางการใชความคิด แรงกาย ใหเคลื่อนผานไปสูอุตสาหกรรมที่
เต็มไปดวยงานที่ขึ้นอยูกับการใชความคิดสรางสรรค (Creative-Oriented
Occupations)
ซึ่งคนทํางานจะตองประยุกตใชความรูใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และตองทําการตัดสินใจและ
สื่อ สารตอบโต กั บ สถานการณ ไ ด อ ย า งดี ซึ่ ง เศรษฐกิ จ เชิ ง สร า งสรรค จ ะมี
ทักษะเชิงสรางสรรคที่จําเปน คือ
1. ทักษะเชิงวิเคราะห (Analytical Skills) เชน การรับรูและ
แกปญหาอยางมีแบบแผน (Pattern recognition and problem solving)
2. ทักษะความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) เชน การมี
ความรูสึกที่ไวตอสถานการณและความสามารถในการโนมนาวจูงใจซึ่งเปน
ฐานสําคัญในการสรางการทํางานและการขับเคลื่อนเปนทีม
นอกจากนี้สองนักเศรษฐศาสตร ไดผลการทดลองแบบสังเกตการณ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไดเกิดขึ้นในประเภทและลักษณะของงานที่มนุษย
ทํา หลังจากไดใชขอมูลอยางกวางขวางจาก Dictionary of Occupational
Titles ของกระทรวงแรงงานแหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรายละเอียดอยางมาก
เกี่ยวกับอาชีพตางๆ ประมาณ 12,000 อาชีพ (Occupations)
พบวา
สามารถจําแนกงานตางๆ ออกมาเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ [2]
3. งานที่ตองใชความคิดแบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Thinking)
หมายถึงงานที่ตองการความสรางสรรคและการแกไขปญหาแบบผูเชี่ยวชาญ
ไมวาจะเปนงานการออกแบบผลิตภัณฑใหม หรือ การวินิจฉัยโรค จัดเปน

1. บทนํา
ระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความสรางสรรคไดรับการยอมรับอยาง
กว า งขวางทั้ ง จากองค ก รระหว า งประเทศ เช น องค ก รการประชุ ม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)
และองคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ที่ไดมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาบน
พื้นฐานการสรางสรรคอยางจริงจัง รวมทั้งการปรับใชแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
สร า งสรรค ข องประเทศชั้ น นํ า ต า งๆ เช น สหรั ฐ อเมริ ก า เกาหลี ใ ต ญี่ ปุ น
อินเดีย และสหราชอาณาจักรซึ่งเปนประเทศแรกที่ปฏิวัติอุตสาหกรรม จน
ปจจุบันไดชื่อวาเปน Creative Hub ของโลก โดยนําแนวคิดการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพเปนหัวใจหลักในการผลักดัน ใหเกิด
แรงจูงใจ ในการคิดสรางสรรค การถายทอดเทคโนโลยี และความรู และการ
สรางรายไดใหกับผูคิด ผูสรางสรรค และเจาของทรัพยสินทางปญญาดวย ซึ่ง
แตละประเทศตางมีนโยบายใหประเทศของตนไปสูการพัฒนาในรูปแบบ
เศรษฐกิจ สรางสรรค รวมทั้ งประเทศไทย ที่ ใหค วามสํ า คัญ ในการพั ฒ นา
ประเทศสูยุคเศรษฐกิจสรางสรรคในทุกภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ อุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวน ซึ่งในปจจุบันเปนอุตสาหกรรมที่จัดใหอยูในกลุมที่มี
การส ง ออกโดดเด น และมี ผ ลตอบแทนจากการทํ า งานสู ง มี เ ทคโนโลยี
นวัตกรรม หรือภูมิปญญาที่ชวยเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ ซึ่งการพัฒนาหวงโซ
คุ ณ ค า โดยการให ค วามสํ า คั ญ กั บ กิ จ กรรมทางโลจิ ส ติ ก ส จึ ง ถื อ ว า มี
ความสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเหล า นี้ ดั ง นั้ น ผู ที่
รั บ ผิ ด ชอบหรื อ บุ ค ลากรด า นโลจิ ส ติ ก ส จึ ง ต อ งมี ขี ด ความสามารถอย า ง
เพียงพอในการนําพาอุตสาหกรรมนี้สูเปาหมายได
ดังนั้นจากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดเห็นความสําคัญในประเด็นเรื่อง
ของ ขีดความสามารถของบุคลากรดานโลจิสติกสซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญตอ
การดําเนินการหรือวิธีการที่จะบรรลุถึงพันธกิจไดนั้น องคกรจําเปนตองมี
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งานที่มีรายไดและคาตอบแทนสูงอยางมากและคาดการณวานาจะเปนงานที่
มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง
4. งานที่ตองมีการสื่อสารแบบซับซอน (Complex Communication)
เปนงานที่เนนดานการออกแบบ การสรางนวัตกรรม และการจูงใจหรือการ
บริหารจัดการคนอื่น ที่มีลักษณะที่ตองมีปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา (Faceto-face interaction) งานเหลานี้เติบโตอยางรวดเร็วไดรับคาจางและเงินตอบ
แทนสูงมาก และเปนงานที่มีแนวโนมจะเติบโตอยางตอเนื่อง
5. งานที่ตองใชการคิดแบบกิจวัตร (Routine Cognitive Tasks)
เปนงานที่ตองใชความคิดจิตใจจดจอใสใจการทํางานใหเปนไปตามกฎ กติกา
กระบวนการที่ไดวางไวเปนขั้นตอนอยางดีแลว เชน งานใน call center หรือ
data-processing center หรือ งานบันทึกรหัสขอมูล งานเหลานี้มีแนวโนมจะ
คอยๆ หดตัวลดลงไปเรื่อยๆ นับจากป 1969 และมีแนวโนมที่จะถูกวิธีการ
แบบผูรับเหมา (Outsourcing) มาทดแทนไดงาย
6. งานที่ตองใชคูมือประกอบเปนกิจวัตร (Routine Manual Tasks)
เปนงานที่ผูปฏิบัติงานตองใชแรงกายทํางานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่ได
วางไวอยางเปนขั้นตอนดีแลว เชน งานประกอบชิ้นสวนในสายการผลิต งาน
เหลานี้มีแนวโนมหดตัวลดลง และจะถูกแทนที่ดวยระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ
และการ Outsourcing
7. งานที่ตองใชทักษะแบบไมเปนกิจวัตร (No Routine Manual
Tasks) เปนงานที่ตองใชแรงกายแตยากตอการเอาระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ
มาทํ า แทน เนื่ อ งจากต อ งการความชํ า นาญเฉพาะ เช น ต อ งใช ค วาม
ละเอียดออน การใชดุลพินิจ ความพิถีพิถัน การควบคุมกลามเนื้อมือที่พิเศษ
ถาเปนในโรงงานจะลดลงโดยการ Outsourcing แตในเชิงการบริการสวน
บุคคล (Personal services) กลับไมลดลง เนื่องจากตองใชความชํานาญ
เฉพาะซึ่งยังไมสามารถพัฒนาหุนยนตหรือเทคโนโลยีอื่นมาทํางานแทน [3]

2.2 การจัดการสินคาคงคลัง
2.3 คลังสินคา
2.4 การเคลื่อนยายพัสดุ
2.5 การบรรจุหีบหอ
2.6 การขนสงสินคาขาออก
2.7 การบริการลูกคา
ขณะที่ระบบโลจิสติกสจะครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการไหล
หรือการเคลื่อนยายของสินคาหรือวัตถุดิบเขามายังบริษัทหรือโรงงานเพื่อ
นํ า มาผลิ ต สิ น ค า หรื อ บริ ก าร หรื อ เรี ย กว า การจั ด การพั ส ดุ นอกจากนี้
กิจกรรมโลจิสติกสยังครอบคลุมกิจกรรมการกระจายสินคาซึ่งจะรวมกิจกรรม
ที่สินคาไหลออกจากโรงงานหรือบริษัทไปยังลูกคา
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถ
นักวิชาการที่ศึกษาเรื่อง Competency
มักใหคําจํากัดความที่
แตกตางกันดังนี้ McClelland (1973) [5] เปนบุคคลแรกที่กลาวถึงเรื่องขีด
ความสามารถ ตั้ ง แต ป ค.ศ.1972 โดยได ก ล า วถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
คุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในองคกร (Excellent Performer) กับระดับ
ทักษะ ความรู ความสามารถ เพื่อใหไดมาซึ่งคุณลักษณะที่ดีนั้น และไดมีการ
นํ า แนวคิ ด ดั ง กล า วไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข อง
หน ว ยงานราชการในสหรั ฐ อเมริ ก า โดยการกํ า หนดป จ จั ย พื้ น ฐานว า ใน
ตํ า แหน ง งานหนึ่ ง ๆ นั้ น จะต อ งมี พื้ น ฐาน ความรู ความสามารถ หรื อ
พฤติกรรมใดบางและมีอยูในระดับเทาใด เพื่อใหบุคคลนั้นมีคุณลักษณะที่ดี
ตอการปฏิบัติงานและทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงคขององคกร ตอมาองคกรเอกชนจึงเริ่มนําเอาแนวคิดนี้ไป
ปรับใชในงานบริหารทรัพยากรมนุษยของตนบาง จนทําใหแนวคิดนี้ไดรับ
ความนิยมแพรหลายมากขึ้น [6]
สํ า หรั บ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช คํ า ว า ขี ด ความสามารถของ
บุ ค ลากรเนื่ อ งจาก จากคํ า นิ ย ามที่ ก ล า วมาข า งต น โดยเป า ประสงค ใ น
การศึกษาสอดคลองกับนิยามตามแนวคิดของ McClelland (1973) โดยเนน
ศึกษาถึงคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในองคกร (Excellent Performer) กับ
ระดั บ ทั ก ษะ ความรู ความสามารถ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข อง
บุ ค ลากรเหล า นั้ น นอกจากนี้ จ ากแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการด า นขี ด
ความสามารถที่ไดกลาวถึงขีดความสามารถวา เปนคุณลักษณะที่อยูภายใน
แตละบุคคล [7] ที่มีความสัมพันธอยางมีเหตุมีผลกับเกณฑที่อางอิงไดและทํา
ใหบุคคลนั้นมีผลการปฏิบัติงานสูง [8] และเปนสิ่งที่บุคคลนํามาใชแตกตาง
กันไปตามกลยุทธขององคกรที่ตนเองทํางานอยู โดยขีดความสามารถของ
บุคคลนี้จะชวยลดความคลุมเครือ (ambiguity) และชวยแกปญหาในการ
ทํางานของบุคคลได [9] จากแนวคิดของนักวิชาการเหลานี้ ผูวิจัยสามารถ
สรุ ป ประเด็ น ขี ด ความสามารถที่ นํ า มาใช เ ป น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย
ประกอบดวย
1. ขีดความสามารถหลัก (Core
Competency)
หมายถึง
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะหรื อ การแสดงออกของพฤติ ก รรมของพนั ก งานทุ ก คนใน
องคกร ที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของ

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส
การจัดการโลจิสติกสผูวิจัยนําแนวคิดในเรื่องกิจกรรมหลักดานการ
จัดการโลจิสติกสมาเปนแนวทางในการศึกษาโดยกิจกรรมหลักโลจิสติกสนั้น
ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนแรก เปนระบบสินคาและขอมูลที่ไหลเขามายัง
บริษัทหรือโรงงานเพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินคา เรียกวา การ
จัดการพัสดุหรือวัตถุดิบ (Material Management หรือ Physical Supply)
และสวนที่สอง เกิดขึ้นเมื่อผูผลิตทําการผลิตสินคาเสร็จแลวและสินคาจะไหล
ออกจากบริษัทหรือโรงงานไปยังลูกคา เรียกวา การจัดการการกระจายสินคา
(Physical Distribution Management) ขณะที่แตละสวนประกอบดวย
กิจกรรมยอย ๆ คือ [4]
1. การจัดการพัสดุหรือวัตถุดิบ ประกอบดวย
1.1 การจัดหา
1.2 การจัดซื้อ
1.3 การขนสงขาเขา
1.4 การรับและการเก็บรักษาสินคา
1.5 การจัดการสินคาคงคลังวัตถุดิบ
2. การจัดการการกระจายสินคา ประกอบดวยดวยกิจกรรม
2.1 การประมวลคําสั่งซื้อ
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คนในองค ก รโดยรวม ถ า พนั ก งานทุ ก คนในองค ก รมี ขี ด ความสามารถ
ประเภทนี้ ก็ จ ะมี ส ว นที่ จ ะช ว ยสนั บ สนุ น ให อ งค ก รบรรลุ เ ป า หมายตาม
วิสัยทัศนได ขีดความสามารถชนิ ดนี้จะถูกกํ าหนดจากวิสัยทั ศน พั นธกิ จ
เปาหมายหลัก หรือกลยุทธขององคกร ตัวอยางเชน การไฟฟานครหลวง
กําหนดวิสัยทัศนวา เปนองคกรชั้นนําดานธุรกิจไฟฟาในเอเซียตะวันออก
เฉี ย งใต ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อื่ น เกี่ ย วเนื่ อ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมีนโยบายของทานผูวาการรวม 8 ขอ ที่ครอบคลุมทั้งใน
ดานการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร การตอบสนองภาครัฐ การบริการที่
เปนเลิศทั้งในดานระบบจําหนาย ระบบปฏิบัติการ ระบบบริการลูกคา ดาน
การดู แ ลพนั ก งาน การเงิ น เทคโนโลยี แ ละระบบสื่ อ สาร รวมทั้ ง มี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ประกอบกับมีวัฒนธรรมองคกร 5 ดานที่
จะตอง ปลูกฝงใหเกิดในพนักงานการไฟฟานครหลวงทุกคนคือ เปนหนึ่งเชิง
ธุรกิจ เปนมิตรกับประชาชน คุณภาพคน กฟน.ไมเปนสอง เปนเจาของ
องคกรแนนเหนียว กลมเกลียวทํางานเปนทีม และฝายทรัพยากรมนุษยได
ดําเนินการจัดทําขีดความสามารถหลักของพนักงานการไฟฟานครหลวงและ
ไดรับการเห็นชอบจากผูวาการกําหนดใหพนักงานทุกคนทุกระดับในการ
ไฟฟานครหลวงควรมีขีดความสามารถหลัก 7 ตัว ที่สอดรับกับวิสัยทัศนและ
วัฒนธรรมองคกรดังกลาวขางตน ดังนี้ 1. ความใฝรูและการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 3. ความมุงมั่นในการใหบริการ 4. การ
มีจิตสํานึกตอความคุมทุน 5. ความเปนเลิศในการใหบริการ 6. การทํางาน
เปนทีม 7. การติดตอสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
2. ขีดความสามารถดานการบริหาร (Managerial Competency)
คือ ความรู ความสามารถดานการบริหารจัดการ เปนขีดความสามารถที่มีได
ทั้งในระดับผูบริหารและระดับพนักงานโดยจะแตกตางกันตามบทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบ (Role - Based) แตกตางตามตําแหนงทางการ
บริหาร งานที่รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองคกรทุกคนจําเปนตองมีในการ
ทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ และตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธ
กิ จ ขององค ก ร เช น การวางแผน การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง ความรู
เกี่ยวกับธุรกิจ การคํานึงถึงตนทุน การทํางานเปนทีม การติดตอสื่อสาร การ
แกปญหาและตัดสินใจ ภาวะผูนํา ความคิดสรางสรรค การเสริมสรางนวัต
กรมใหม เปนตน
3. ขีดความสามารถตามตําแหนงงาน (Functional Competency )
คือ ความรู ความสามารถในงานซึ่ งสะท อนใหเ ห็น ถึงความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะเฉพาะของงานตาง ๆ (Job - Based) เชน ตําแหนงวิศวกรไฟฟา
ควรตองมีความรูทางดานวิศวกรรม นักบัญชีควรตองมีความรูทางดานการ
บัญชี เปนตน หนาที่งานที่ตางกัน ความสามารถในงานยอมจะแตกตางกัน
ตามอาชีพ ซึ่งอาจเรียกขีดความสามารถชนิดนี้ สามารถเรียก Functional
Competency หรือเปน Job Competency เปน Technical Competency
ก็ไดอาจกลาวไดวาขีดความสามารถชนิดเปนขีดความสามารถเฉพาะบุคคล
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลที่
เกิดขึ้นจริงตามหนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมาย แมวาหนาที่งานเหมือนกัน
ไมจําเปนวาคนที่ปฏิบัติงานในหนาที่นั้นจะตองมีความสามารถเหมือนกัน

สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชขีดความสามารถ 2 ดาน คือ
ขีดความสามารถหลักและขีดความสามารถตามตําแหนงงานเพื่อสอดคลอง
กับขีดความสามารถของบุคลากรดานโลจิสติกส
3. วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบด ว ย นั ก วิ ช าการด า นโลจิ
สติกส จํานวน 5 คน ผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสจากอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน จํานวน 5 คน และบุคลากรดานโลจิสติกส จํานวน 75 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณโดยการทบทวน
วรรณกรรม (Literature Review) การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณเชิงลึก
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดแบงวิธีการเขาถึงขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2
สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร (Review Data) โดยเก็บ
รวบรวมข อ มู ล ด า นวิ ช าการจากแหล ง ข อ มู ล และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ต า ง ๆ เช น
เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร เอกสารการประชุม วารสาร หนังสือพิม พ
บทความตาง ๆ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษา
3.4 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผูวิจัยนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณา ประกอบด วย ความถี่ และค า ร อ ยละ สํ า หรับ ข อ มูลที่ ไ ด จ ากการ
สัมภาษณเชิงลึกนํามาวิเคราะหโดยนําขอความหรือประโยคที่มีความหมาย
เหมื อ นกั น หรื อ ใกล เ คี ย งกั น มาไว ก ลุ ม เดี ย วกั น โดยมี ร หั ส ข อ มู ล กํ า กั บ ทุ ก
ขอความหรือทุกประโยค แลวจึงตั้งชื่อคําสําคัญ ซึ่งจะจัดเปนทั้งกลุมใหญ
(Themes)
และ กลุมยอย ที่อยูภายใตความหมายของกลุมใหญ (Subtheme) ใชการเขียนบรรยายสิ่งที่คนพบอยางละเอียดและชัดเจน โดยจะไมมี
การนําทฤษฎีไปควบคุมปรากฏการณที่เกิดขึ้น พรอมทั้งยกตัวอยางคําพูด
ประกอบคํ า หลั ก สํ า คั ญ ที่ ไ ด เพื่ อ แสดงความชั ด เจนของปรากฏการณ ที่
เกิ ด ขึ้ น นํ า ข อ สรุ ป ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห เ นื้ อ หามาจั ด ทํ า รายการ
เกี่ย วกั บ ขี ด ความสามารถสํ า หรับ บุ ค ลากรด า นโลจิ ส ติ ก ส เ พื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง
ขอสรุปของผลการศึกษาครั้งนี้
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4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรดานโลจิสติกส และผลการ
สัมภาษณเชิงลึกนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส เกี่ยวกับขีด
ความสามารถ พบวา
4.1.1 ขีดความสามารถหลักของบุคลากรดานโลจิสติกส ในมุมมองแบบ
ดั้ ง เดิ ม ผู ใ ห สั ม ภาษณ แ ละผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ ง
ความสําคัญในเรื่องของการทํางานเปนทีมที่ดี เชนการประสานงาน ความ
สามัคคีในการทํางาน
การนําทักษะในการสื่อสารมาประยุกตใช ไดแก
นวัตกรรมดานเทคโนโลยี การสื่อสาร และ ดานความสามารถในการวางแผน
เชน สามารถตั้งเปาหมายที่เหมาะสมและพัฒนาวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมาย
นั้ น ได และสามารถจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของงานและสามารถจั ด สร า ง
แผนงานรองไดอยางเหมาะสม โดยผู ใ ห สั ม ภาษณ ที่ เ ป น ผู เ ชี่ ย วชาญและ
นักวิชาการใหความที่สอดคลองและใกลเคียงกับบุคลากรดานโลจิสติกสใน
เรื่อง ควรมีเขาใจในความหมายหรือความรูในเรื่องของเศรษฐกิจสรางสรรคที่
ชัดเจนกอน เพื่อนําไปสูการพัฒนาองคความรู ทางดานความคิด หรือวาการ
คิดคนทางดานนวัตกรรมทางดานการวิจัยและพัฒนา (Research
&
Development) พรอมสูการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรง ขีดความสามารถเรื่อง
ความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ ที่จะสามารถประยุกตใชเพื่อสอดคลอง
กับ เป า หมายของบริ ษั ท ในเรื่ อ งของการลดต น ทุ น ให ม ากที่ สุ ด ต อ งมี ก าร
พัฒนาดานความรู ใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น และการประสานงานที่ดี เพื่อใหการ
ดํ า เนิ น งานเป น ไปอย า งราบรื่ น รวมถึ ง ทั ก ษะด า นภาษาต า งประเทศ
เนื่องจากการกาวไปสูความเปนสากลมากยิ่งขึ้น
4.1.2
ขีดความสามารถตามตําแหนงงาน จากการศึกษา พบวา
ฝายวางแผน/ ควบคุมการผลิต และกิจกรรมที่เกี่ยวกับฝายวางแผน/ ควบคุม
การผลิ ต แล ว พบว า ในมุ ม มองแบบเศรษฐกิ จ สร า งสรรค นั้ น ส ว นใหญ ใ ห
ความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือในเรื่องการนําการสั่งซื้อแบบทันเวลา
พอดี (Just-In-Time) มาใชในการสั่งซื้อสินคาที่สําคัญมาก รองลงมาคือ การ
ประยุกตใชฐานขอมูล (Database) กลุมผูจัดสงลูกคามาใชในการประเมิน
คุณภาพของผูจัดสงสินคา และการผสมผสานแนวคิดเรื่องการตลาดมาใชใน
การเจรจาตอรองราคา เงื่อนไข และปริมาณการสั่งซื้อ หรือในลักษณะ การ
จับคูธุรกิจ (Business
Matching) ฝายคลังสินคาสําเร็จรูป สวนใหญให
ความสําคัญกับกิจกรรม 3 อันดับแรก คือ มีการตรวจรับสินคาและเก็บรักษา
ไวในที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงปริมาณและความถี่ของการใช มีการตรวจสอบ
สินคาในดานคุณภาพและจํานวนใหตรงตามการตกลงซื้อและหลักฐานการ
ขนส ง และ การบริ ห ารจั ด การคลั ง สิ น ค า แบบครบวงจร โดยมี เ ชื่ อ มโยง
ระหวางการวางแผนกับการปฏิบัติการ โดยการวางแผนความตองการของ
สิน คา (จั ด เก็ บ จัด การ จัด ส ง ) และฝ า ยบรรจุ / จัด สง ประเด็ น ที่ บุ ค ลากร
ดานโลจิสติกสใหความสําคัญมากที่สุดคือการใหบริการลูกคา การบรรจุหีบ
ห อ และการเคลื่ อ นย า ยวั ต ถุ ดิ บ การเลื อ กเส น ทางการขนส ง และเลื อ ก
พาหนะที่ ใ ช ใ นการขนส ง ให เ หมาะสม การคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย จาก
ประเด็นการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสในมุมมองแบบเศรษฐกิจ
สรางสรรค สําหรับขีดความสามารถของบุคลากรดานโลจิสติกสในฝายบรรจุ
และจัดสง นั้นควรมีขีดความสามารถในเรื่องการจัดสรรพื้นที่เหมาะสม

4.1.3
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรดานโลจิสติกสเพื่อรองรับเศรษฐกิจสรางสรรค ผูใหสัมภาษณสวน
ใหญ เ ห็ น ว า ป ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นโลจิ ส ติ ก ส
ประกอบดวย
1. ปญหาดานบุคคลากร ในการเรียนรู การปรับตัว และ แรงจูงใจ
2. การสรางมุมมองและการผลักดันการกาวสูเศรษฐกิจสรางสรรคยัง
ไมชัดเจน
3. การขาดเทคโนโลยี ที่ ม าสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาสู ก ารเป น
เศรษฐกิจสรางสรรค
4. การขาดงบประมาณในการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
5. การขาดความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ สร า งสรรค ข องธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับยานยนตและชิ้นสวน
6. การสนับสนุนจากองคกรและการใหความสําคัญในดานโลจิสติกส
ยังมีนอยในหนวยงาน
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณทานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งไดสละเวลา
ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนยิ่ง ตลอดจนชวยแกไข
ข อ บกพร อ งต า ง ๆ และขอขอบคุ ณ ผู อํ า นวยการศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ทาง
โลจิ ส ติ ก ส มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี ผู อํ า นวยการ
ศูนยวิจัยโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา ผูอํานวยการสถาบันวิทยาการโซ
อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
และบุคลากรดานโลจิสติกสในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนทั้ง 5
บริษัท ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลอันเปนประโยชนใหวิทยานิพนธสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
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คุณลักษณะของบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่ตองการของภาคเอกชน
The graduate’s characteristics from Faculty of Information Technology
that were desired by private companies
นรังสรรค วิไลสกุลยง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร 0-2763-2600 ตอ 2743 โทรสาร 0-2763-2754 E-mail: narungsun@tni.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่ตองการของภาคเอกชนใน
ดานตางๆ คือ ดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดาน
การจัดการ นอกจากนี้ยังไดศึกษาทักษะวิชาชีพตางๆที่ใชในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิจัยนี้ไดสํารวจศึกษาสถานประกอบการ ซึ่งแบงเปนกลุมได
2 กลุมคือ กลุมบริษัทเอกชนญี่ปุน และกลุมบริษัทเอกชนที่ไมใชญี่ปุน
ผลการวิจัยพบวา กลุมบริษัทเอกชนญี่ปุนมีความตองการคุณลักษณะของ
บัณฑิตในระดับมากมีอยู 2 ดานคือ ดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และระดับปานกลางคือ ดานการจัดการ สวนกลุมบริษัทเอกชนที่
ไม ใ ช ญี่ ปุ น มี ค วามต อ งการคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ในระดั บ มากคื อ ด า น
คุณธรรมจริยธรรม และระดับปานกลางมีอยู 2 ดานคือ ดานความรู
ความสามารถ ดานการจัดการ
ประโยชน ข องงานวิ จั ย นี้ สามารถใช เ ป น แนวทางในการพั ฒ นา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของ
ภาคเอกชน

1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน เกิดขึ้น
พรอมกับการกอตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. 2550 โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดอนุมัติการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549
และสมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุน) ไดลงทุนจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนดวย
งบลงทุน 394 ลานบาท
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น คณะที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู
ความสามารถในเรื่ อ งของระบบสารสนเทศ ให กั บ ภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญตอการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใชในดานการคา การผลิตและการบริหารที่มีผลตอ
การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
การสํารวจและวิจัยสถานประกอบการตอคุณสมบัติของบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่ตองการของภาคเอกชน เปนวิธีการหนึ่งในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
แลวมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการตองการ ผลที่ไดรับจากการ
สํารวจและวิจัยนี้จะชวยนําไปสูการปรับปรุง การพัฒนา หลักสูตรและเนื้อหา
การเรี ย นการสอน หรื อ การเพิ่ ม เติ ม คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในส ว นที่ ยั ง ไม ส มบู ร ณ เพื่ อ ให บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ จากคณะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ น เป น บั ณ ฑิ ต ผู ที่ มี
คุณสมบัติพรอมในดานตางๆ ทั้งดานความรูความสามารถทางวิชาการและ
ดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะทําใหบัณฑิตสามารถทํางานไดอยางมีความสุขใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

คําสําคัญ: คุณลักษณะของบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเอกชน
Abstract
This research was aimed to study the desired characteristics
of 100 private companies for graduate students who have major in
Information Technology.
These characteristics are included
knowledge ability, ethics, and management. The research was shown
that the majority of Japanese companies prefer graduate who are
better trained in knowledge ability and ethics than management and
the non-Japanese companies prefer graduate who have knowledge in
ethics than knowledge ability and management. The results can be
useful for revising curriculum in Information Technology for the needs
of the industries.

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบคุณสมบัติของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่
ตองการของภาคเอกชน
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
3. เพื่ อ ทราบความต อ งการและจุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ
บัณฑิตใหสอดคลองกับ คุณลักษณะของผูปฏิบัติงานที่ดีเพื่อเขาทํางานใน
สถานประกอบการ ตามที่นายจาง/ผูประกอบการตองการ

Keywords: graduate’s characteristics, Information Technology, private
companies

149

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

1.3 สมมติฐานของการวิจัย
คุณสมบัติของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่ตองการ
ขององค ก รและหน ว ยงานต า งๆ ที่ มี โ อกาสจะรั บ บั ณ ฑิ ต เข า ทํ า งานเป น
อยางไร

วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค สามารถพัฒนาประยุกตแนวทางใหมเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะบัณฑิตดังตอไปนี้
คุณลักษณะบัณฑิต [4] คือ บัณฑิตผูที่มีความรูความสามารถใน
ศาสตรของตนเอง มี ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน สามารถปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีทักษะ
ความชํานาญในงานที่ปฏิ บัติอยู จัดการควบคุ มงานไดอ ย างเป นระบบ มี
ความสามารถในการประยุกตวิชาการใหเหมะสมกับงานที่ทํา
คุณลักษณะบัณฑิต [5] ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก คุณลักษณะ
ดานวิชาชีพ วิชาการ คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ
ดานสังคม ซึ่งคุณลักษณะทั้งสามดานนี้เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอตนเองมาก
เพราะจะทําใหตนเองเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
และสังคม
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะบัณฑิตพบวา คุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค ส ามารถแยกได ส ามด า น ได แ ก คุ ณ ลั ก ษณะด า นความรู
ความสามารถด า นวิ ช าชี พ ในแต ล ะสาขาวิ ช า คุ ณ ลั ก ษณะด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะดานการจัดการซึ่งเปนทักษะความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน จัดการควบคุมงานไดอยางเปนระบบ

1.4 ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงปจจัยหรือเหตุผลที่ผูประกอบการรับบัณฑิตเขาทํางาน
2. ทราบระดับความพึงพอใจที่นายจาง/ผูประกอบการมีตอบัณฑิตที่
ทํางานในสถานประกอบการ
3. ผลการวิจัยเปนประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตรที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
2. แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลตอการจางงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของในประเด็นตางๆ ดังนี้
2.1 บุคลิกภาพ
นักจิตวิทยาไดนําเอาคําวาบุคลิกภาพมาใชอยางกวางขวาง เพื่อ
อธิบายลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล แตเนื่องจากนักจิตวิทยาแตละกลุม
แตละคณะ แตละบุคคลมีทัศนะคติแตกตางกันไป ความหมายและทฤษฎี
บุ ค ลิ ก ภาพจึ ง มี ม าก นั ก จิ ต วิ ท ยาจึ ง ได ใ ห ค วามหมายของบุ ค ลิ ก ภาพไว
ดังตอไปนี้
บุคลิกภาพ [1] หมายถึง ลักษณะนิสัยที่รวมกันเปนแบบเฉพาะตัว
ของแตละบุคคล และเปน สิ่งที่ทําให เห็นความแตกตางระหว างบุ คคล ซึ่ ง
พิจารณาไดจากรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลนั้น
บุคลิกภาพ [2] หมายถึง คุณลักษณะที่รวมกันเปนแบบฉบับของแต
ละบุคคล ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ที่แสดงออกหรือ
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม
บุคลิกภาพ [3] หมายถึง ลักษณะเฉพาะของเอกัตบุคคล ซึ่งไม
เหมือนกันไมวาจะเปนภายนอก เชน รูปราง หนาตา ลักษณะทาทาง หรือ
ลักษณะภายใน เชน สติปญญา ความคิด หรืออุปนิสัยใจคอ
จากความหมายดั ง กล า วข า งต น สรุ ป ได ว า บุ ค ลิ ก ภาพ หมายถึ ง
ลั ก ษณะโดยรวมของบุ ค คลแต ล ะคน ทั้ ง ลั ก ษณะภายนอก ได แ ก รู ป ร า ง
หนาตา กริยาทาทาง การแสดงออก และลักษณะภายใน ไดแก ความรูสึกนึก
คิด ทัศนคติ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณของแตละบุคคล

2.3 หลักสูตร
หลักสูตรเปนสิ่งสําคัญของการจัดการศึกษา เพราะเปนสิ่งที่กําหนด
แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด
ไว หลักสูตรที่ดีตองมีการพัฒนาอยูเสมอเพื่อใหมีเนื้อหาสาระทันกับสภาพ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
หลักสูตรดังตอไปนี้
หลักสูตร [6] หมายถึง แผนการเรียนประกอบดวยเปาหมาย และ
จุดประสงคเฉพาะที่จะนําเสนอ และจัดการเนื้อหา รวมถึงแบบการเรียนการ
สอนตามจุดประสงค และทายที่สุดจะตองมีการประเมินผลการเรียน
หลักสูตร[7] หมายถึง แผนการเรียนการสอนที่จัดโอกาสในการ
เรียนรูใหแกบุคคลที่ไดรับการศึกษา
หลักสูตร [8]
เปนการสะสมความรูดั้งเดิม เปนวิธีการคิด เปน
ประสบการณที่ ถูก กําหนดไว เปนแผนการจั ดการเรียนรู เปนความรูและ
คุณลักษณะของผูเรียน เปนเนื้อหาและกระบวนการ เปนแผนการเรียนการ
สอน เปนจุดมุงหมายปลายทางและผลลัพธของการจัดการเรียนการสอนและ
เปนผลผลิตของระบบเทคโนโลยี เปนตน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรพบวา หลักสูตรคือ แนวการจัด
ประสบการณ และ/หรือ เอกสาร ที่มีการจัดทําเปนแผนการจัดสภาพการ
เรียนรู หรือโครงการจัดการศึกษา โดยมีการกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด ผลการเรี ย นรู ต ามจุ ด ประสงค ห รื อ จุ ด มุ ง หมายตามที่
หลักสูตรกําหนดไว

2.2 คุณลักษณะบัณฑิต
การผลิตบัณฑิตตามเปาหมายของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน คือ
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจ
ในวิ ช าชี พ มี ค วามเป น ผู นํ า และสามารถปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สิ่ ง แวดล อ มที่
เปลี่ ย นแปลงในป จ จุ บั น ได และบั ณ ฑิ ต ควรเป น ผู มี ค วามรู ด า นวิ ช าชี พ
สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการ มีความรอบรู มีความคิดดาน
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2.4 หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น
หลักสูตรหนึ่งที่สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน และ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามี
บทบาทในการบริ ห ารจั ด การในองค ก ารสมั ย ใหม ม ากยิ่ ง ขึ้ น จนถื อ เป น
ทรัพยากรและปจจัยเชิงกลยุทธที่สําคัญหนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน
ไดเล็งเห็นความสําคัญของกระแสและการมีอิทธิพลของเทคโนโลยีดานนี้ จึง
ไดออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ขึ้น โดยอิงมาตรฐานหลักสูตร
ของ The Association for Computing Machinery (ACM) โดยเปนหลักสูตร
ที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูชํานาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบ เขียน วิเคราะห และ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศไดเปนอยางดี และมีความพรอมที่จะพัฒนา
ตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานนี้ ที่มี การพัฒนาเปน ไป
อยางรวดเร็ว
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความชํานาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
2. มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให ส ามารถออกแบบ เขี ย น วิ เ คราะห และ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศไดเปนอยางดี
จากการศึ ก ษาค น คว า เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งสรุ ป ได ว า
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสมควรดํ า เนิ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อปอนสูตลาดแรงงานและเปนที่พึ่งของสังคมได เนนให
บั ณ ฑิ ต สามารถพั ฒ นาตนเองตามกระบวนการของหลั ก สู ต รใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหบรรลุสูความเปนผูรอบรูทางวิชาการ สามารถ
เรี ย นรู เ ท า ทั น โลก เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต พร อ มที่ จ ะรั บ กั บ สถานการณ ที่
เปลี่ ย นแปลง เป น บั ณ ฑิ ต ที่ เ พี ย บพร อ มด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
รับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกรและตอสังคม ตระหนักในการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ มี ค วามเกื้ อ กู ล ต อ ผู ค นรอบข า งและรู รั ก สามั ค คี ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได
รวบรวมคุณลักษณะเดนๆทั้งหลายไวเปน 3 องคประกอบหลัก คือ ดาน
ความรู ความสามารถทางวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรมและ ด านการ
จัดการ โดยไดนํารายละเอียดประเด็นตางๆ ไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาใน
แบบสอบถาม

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประกอบดวยกลุมบริษัท 2 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 กลุมบริษัทเอกชนญี่ปุนในประเทศไทย ไดแก บริษัทเอชน
ในประเทศไทยที่มีเจาของหรือบริษัทแมเปนสัญชาติญี่ปุน และมีสวนงานที่
เกี่ยวของกับทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ ม ที่ 2 กลุ ม บริ ษั ท เอกชนที่ ไ ม ใ ช ญี่ ปุ น ในประเทศไทย ได แ ก
บริษัทเอชนในประเทศไทยที่มีเจาของหรือบริษัทแมที่ไมใชสัญชาติญี่ปุน
และมีสวนงานที่เกี่ยวของกับทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ ม ตั ว อย า ง ได ทํ า การสุ ม ตั ว อย า งจากประชากร 2 กลุ ม รวม
จํานวน 100 บริษัท ดังนี้
กลุมที่ 1 ตัวอยางจากบริษัทเอกชนญี่ปุนจํานวน 36 บริษัท
กลุมที่ 2 ตัวอยางจากบริษัทเอกชนที่ไมใชญี่ปุนจํานวน 64 บริษัท
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
กรอบแนวคิ ด คุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ป น ที่
ตองการของภาคเอกชน แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่
1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของสถาน
ประกอบการ ไดแก สัญชาติของบริษัท ประเภทธุรกิจ ตลาดที่สําคัญของ
บริษัท ขนาดของบริษัท จํานวนพนักงานของบริษัท
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ (Rating scale) ในตอนที่ 2 นี้ จะสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดานตางๆ 3 ดาน คือ ดานความรู
ความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานการจัดการ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก Programming, Databases, Web design,
Graphics
และทักษะทางดานภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุน
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการติดตอขอความรวมมือ
กั บ สถานประกอบการต า งๆ เพื่ อ ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ แ ละการตอบ
แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย ได จั ด ทํ า ขึ้ น และได เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากสถาน
ประกอบการจํานวน 100 บริษัท แบงเปนบริษัทเอกชนญี่ปุนในประเทศไทย
จํานวน 36 บริษัท และบริษัทเอกชนที่ไมใชญี่ปุนในประเทศไทยจํานวน 64
บริษัท

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องคุณสมบัติของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน
ที่ตองการของภาคเอกชนนั้นเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
วิ จั ย คุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต 3 ด า นคื อ ด า นความรู ค วามสามารถ ด า น
คุณธรรมจริยธรรม และดานการจัดการ นอกจากนี้ยังไดสํารวจวิจัยเกี่ยวกับ
ทั ก ษะวิ ช าชี พ ต า งๆที่ ใ ช ใ นด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผู วิ จั ย ได กํ า หนด
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้

3.4 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางที่ศึกษาดวยสถิติเบื้องตน
ไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ
2. วิเคราะหเปรี ยบเทียบความคาดหวังตอ คุณสมบัติของบัณฑิ ต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่ตองการของภาคเอกชน ระหวาง กลุม
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บริษัทเอกชนญี่ปุนในประเทศไทย กับ กลุมบริษัทเอกชนที่ ไมใชญี่ปุนใน
ประเทศไทย ดวยสถิติ t-test แบบ In-dependent
3. วิเคราะหขอมูลทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กลุมตัวอยางที่ศึกษาดวยสถิติเบื้องตน ไดแก คาความถี่ คาฐานนิยม และคา
รอยละ

ตอนที่ 2 ความคาดหวังตอคุณสมบัติของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปนที่ตองการของภาคเอกชน
การวิจัยระดับของความคาดหวังของกลุมบริษัทเอกชนญี่ปุนและ
กลุมบริษัทเอกชนที่ไมใชญี่ปุนที่มีตอคุณสมบัติของบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที2่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังที่มีตอคุณสมบัตขิ องบัณฑิต
กลุมบริษทั เอกชนที่ไมใชญปี่ ุน
คุณสมบัติของ
กลุมบริษทั เอกชนญี่ปุน
(36 บริษัท)
(64 บริษัท)
บัณฑิต

4. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาคุณสมบัติของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่
ตองการของภาคเอกชน ในที่นี้จะนําเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของสถานประกอบการ
ตอนที่ 2 ความคาดหวังตอคุณสมบัติของบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปนที่ตองการของภาคเอกชน
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคาดหวังตอคุณสมบัติของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่ตองการของภาคเอกชน ระหวาง กลุม
บริษัทเอกชนญี่ปุน กับ กลุมบริษัทเอกชนที่ไมใชญี่ปุน
ตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปนที่ตองการของภาคเอกชน

1. ดานความรู
ความสามารถ
2. ดานคุณธรรม
จริยธรรม
3. ดานการจัดการ
รวม

รอยละ

- บริษัทเอกชนญี่ปุน
- บริษัทเอกชนที่ไมใชญี่ปุน
รวม
2. ขนาดบริษัท

36
64
100

36
64
100

- จํานวนพนักงาน 1-50
- จํานวนพนักงาน 51-100
- จํานวนพนักงานมากกวา 100
รวม
3. ตลาดที่สําคัญของบริษัท

69
10
21
100

69
10
21
100

- ในประเทศไทย
- ในประเทศญี่ปุน
- ในประเทศเอเชีย
- ในประเทศทั่วโลก
รวม

58
27
8
7
100

S.D

ความหมาย

X

S.D

ความหมาย

3.71

0.77

มาก

3.42

0.83

ปานกลาง

3.77

0.82

มาก

3.63

0.75

มาก

3.45

0.64

ปานกลาง

3.39

0.72

ปานกลาง

3.64

0.75

มาก

3.48

0.78

ปานกลาง

จากตารางที่ 2
พบวา กลุมบริษัทเอกชนญี่ปุนมีความตองการ
คุณลักษณะของบัณฑิตในระดับมากมีอยู
2
ดานคือ ดานความรู
ความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม และระดับปานกลางคือ ดานการ
จัดการ สวนกลุมบริษัทเอกชนที่ไมใชญี่ปุนมีความตองการคุณลักษณะของ
บัณฑิตในระดับมากคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม และระดับปานกลางมีอยู 2
ดานคือ ดานความรูความสามารถ ดานการจัดการ

ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของสถานประกอบการ
ตารางที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของสถานประกอบการ
ขอมูลเบื้องตน
จํานวน
1. สัญชาติบริษัทเอกชน

X

ตอนที่ 3. การเปรียบเทียบความคาดหวังตอคุณสมบัติของบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ป น ที่ ต อ งการของภาคเอกชน ระหว า ง กลุ ม
บริษัทเอกชนญี่ปุน กับ กลุมบริษัทเอกชนที่ไมใชญี่ปุน
ผลการเปรี ยบเที ยบความคาดหวังตอ คุณสมบัติของบัณฑิ ตคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางกลุมบริษัทเอกชนญี่ปุนในประเทศไทย กับ
กลุมบริษัทเอกชนที่ไมใชญี่ปุนในประเทศไทย แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคาดหวังตอคุณสมบัติของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปนทีต่ องการของภาคเอกชนระหวางกลุม
คุณสมบัติของ
กลุมบริษทั เอกชน
บัณฑิต
กลุมบริษทั เอกชนญี่ปุน
ที่ไมใชญี่ปุน
t
p
1. ดานความรู
ความสามารถ
2. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

58
27
8
7
100

3. ดานการจัดการ
รวม

X

S.D

X

S.D

3.71

0.77

3.42

0.83

1.757

0.082

3.77

0.82

3.63

0.75

0.845

0.400

3.45

0.64

3.39

0.72

0.430

0.668

3.64

0.75

3.48

0.78

1.009

0.315

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 พบวาสถานประกอบการสวนใหญเปนบริษัทเอกชนที่
ไม ใ ช ญี่ ปุ น คิ ด เป น ร อ ยละ 64 ขนาดของสถานประกอบการส ว นใหญ
เป น บริ ษั ท ที่ มี ข นาดเล็ ก คื อ มี จํ า นวนพนั ก งานน อ ยกว า 50 คน คิ ด เป น
รอยละ 69 และตลาดที่สําคัญของบริษัทสวนใหญเปนตลาดในประเทศไทย
คิดเปนรอยละ 58

จากตารางที่ 3 พบวาการเปรียบเทียบความคาดหวังตอคุณสมบัติของ
บัณฑิตระหวางกลุมบริษัทเอกชน 2 กลุม ในแตละดาน จะไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ และในสวนภาพรวมความคาดหวังตอคุณสมบัติของบัณฑิต
พบวาระหวางกลุมของบริษัทเอกชน2 กลุม จะไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ เชนเดียวกัน
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จากการวิจัยคุณสมบัติของบัณฑิตโดยภาพรวมพบวา คุณสมบัติ
ของบัณฑิตที่เปนที่ตองการของภาคเอกชนสามารถเรียงลําดับความตองการ
ไดดังนี้ 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรูความสามารถ 3. ดานการ
จัดการ และคุณสมบัติของบัณฑิตในแตละดาน บริษัทเอกชนมีความตองการ
อยูในระดับมากของคุณลักษณะแตละขอยอยดังแสดงในตารางที่ 4

จริยธรรม และระดับปานกลางมีอยู 2 ดานคือ ดานความรูความสามารถ
ดานการจัดการ
การเปรี ย บเที ย บคุณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต ระหว า งกลุ ม บริ ษั ท เอกชน 2
กลุม พบวาจะมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานความรูความสามารถ
และในสวนภาพรวมคุณสมบัติของบัณฑิตพบวาระหวางกลุมบริษัทเอกชน2
กลุม จะไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ในสวนของทักษะวิชาชีพตางๆที่ใชในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการวิจัยพบวา ทักษะที่ภาคเอกชนมีความตองการคือ ดานProgramming
ดานDatabases ดานWeb design ดานGraphics และดานภาษา
ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป เนื่ อ งจากความก า วหน า
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นการ
วิจัยคุณสมบัติของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่ตองการของ
ภาคเอกชน จึงควรทําทุกๆ 5 ป เพื่อใหงานวิจัยมีความทันสมัยและทราบ
ความตองการที่แทจริงของภาคเอกชน และการวิจัยครั้งตอไปควรใชการ
วิเคราะหทางสถิติขั้นสูงเพื่อทําการยืนยันองคประกอบของคุณลักษณะทั้ง
สามดานดวยสถิติการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)

ตารางที่ 4 คุณลักษณะของแตละขอยอยที่มีความตองการอยูในระดับมาก
คุณลักษณะของแตละขอยอยที่มีความตองการอยูในระดับมาก
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรูความสามารถ
ดานการจัดการ
1ความซื่อสัตยสุจริต
1.ความรูในภาคทฤษฎี
1.ทักษะในการวิเคราะหปญ
 หา
2.ความสามารถในการแกไข
2.ความรับผิดชอบ
2.ความสามารถในภาคปฏิบัติ
3.การละเวนสิง่ เสพติด
3.ความรูพื้นฐานที่ได
ปญหา
3.ความคิดริเริม่ สรางสรรค
4.เคารพความคิดเห็นของผูอื่น มาตรฐาน
5.ความภักดีตอ องคกร
4.ทักษะโปรแกรมมิ่ง
6.มีวินัย เคารพกติกาของ
5.ทักษะภาษาอังกฤษ
องคกร

ตอนที่ 4 ทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่ตองการของ
ภาคเอกชน
การวิจัยดานทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนที่
ตองการของภาคเอกชนพบวา ทักษะวิชาชีพตางๆที่ใชในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ภาคเอกชนมีความตองการคือ ดานProgramming
ดาน
Databases ดานWeb design ดาน Graphics ดาน Enterprise Resource
Planning (ERP) ดาน Operating System และดานภาษา ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับความตองการไดดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะวิชาชีพ
ลําดับความตองการ
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
Programming C, C++, C #
Java, J #
ASP, ASP.NET
Databases
MS SQL
MS Access
Oracle
Web design
HTML
JavaScript
XML
Graphics
Photoshop Shockwave Flash
Auto-CAD
ERP

SAP

Oracle

MS. Business Solution

Operating System

Windows OS

Unix / Linux OS

X-Windows

ภาษา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาญี่ปุน

5. สรุป อภิปราย ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยคุณสมบัติของบัณฑิตโดยภาพรวมพบวา คุณสมบัติ
ของบัณฑิตที่เปนที่ตองการของภาคเอกชนสามารถเรียงลําดับความตองการ
ไดดังนี้ 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรูความสามารถ 3. ดานการ
จัดการ
กลุมบริษัทเอกชนญี่ปุนมีความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตใน
ระดับมากมีอยู 2 ดานคือ ดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม
และระดับปานกลางคือ ดานการจัดการ สวนกลุมบริษัทเอกชนที่ไมใชญี่ปุน
มี ค วามต อ งการคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ในระดั บ มากคื อ ด า นคุ ณ ธรรม

Introduction. New Jersey: Prentice Hall,
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ประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
The Effectiveness of Product Design for Environmental Sustainability
ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส และการจัดการระบบขนสง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 122/41 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทร 0-2579-1111 โทรสาร 0-2692-2360 E-mail: punyapon_toy@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ ม โดยมุ ง ศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของการ
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม ที่มีตอประสิทธิผลในประเด็นดานการ
รั ก ษาฐานลู ก ค า เดิ ม ต น ทุ น การดํ า เนิ น งาน และยอดขาย ขององค ก ร
ผูวิจัยไดศึกษากลุมตัวอยางที่เปนผูสงออกสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 268 บริษัท และใชสถิติ One Way ANOVA และ Multiple
Regression ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว า ประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ทํ า การผลิ ต ของ
องคกรที่แตกตางกัน สงผลใหประสิทธิผลขององคกรในประเด็นดานการ
รักษาฐานลูก คาเดิม ตนทุนการดําเนินงาน และยอดขายแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
นอกจากนี้พบวาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอม ในประเด็นดานการหลีกเลี่ยงสวนประกอบที่ไมจําเปน การทํา
ใหมีน้ําหนักเบา การออกแบบเพื่อการใชซ้ํา การออกแบบเพื่อรีไซเคิล การ
ออกแบบเพื่อความสามารถในการยอยสลายได มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ขององคกรในประเด็นดานการรักษาฐานลูกคาเดิม ตนทุนการดําเนินงาน
และยอดขายที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม, บริษัทผูสงออกสินคา
ประเภทอิเล็กทรอนิกส
Abstract
This research is aimed at studying the effectiveness by
emphasizing the influences of product design for environment
sustainability on the effectiveness regarding customer retention,
operating cost and sales volume. The samples of the research were
268 electronics product exporting companies. One Way ANOVA
and the Multiple Regression were conducted in order to analyze
research hypotheses.
The results indicate that the product categories of
organizations which have been produced differently, are found to be
the cause of the effectiveness of the organization regarding
customer retention, operating cost and sales volume difference at
the 0.05 level of significant. Furthermore, product design for

environment focusing on unnecessary components avoidance,
lightweight design, reusable design, recycle design, and
biodegradable design have an influence on the organization
effectiveness regarding customer retention, operating cost and sales
volume at the 0.05 level of significant.
Keywords: Product Design for Environment Sustainability,
Electronics Product Exporting Companies.
1. บทนํา
การส ง ออกเป น กลไกอย า งหนึ่ ง ในการผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยใหเจริญเติบโตอยางมั่นคง และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง รายไดกวารอยละ 80% ของประเทศไทยเกิดขึ้นจากการ
สงออกเปนหลัก [1] ในปจจุบันรูปแบบการคาการลงทุนไดเขาสูการคาเสรี
ที่มีการลดหรือขจัดอัตราภาษี และขอกีดกันทางการคาอื่นๆ จึงไดเป ด
โอกาสใหสินคาจากประเทศไทยเขาไปแขงขันในตลาดตางประเทศไดมาก
ยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงจําเปนที่จะตองเพิ่มศักยภาพใหกับผูผลิตสินคาที่
เปนผูสงออกทั้งทางตรง และทางออมใหมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคาที่
จะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับสินคาไทย ใหมีศักยภาพที่จะ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทุกตลาด เพื่อใหเกิด
ความไดเปรียบทางการแขงขันสินคาไทยจึงตองมีการปรับตัวในหลายๆ
เรื่อง โดยเฉพาะกรณีประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาด
รองรับสินคาไทยที่สําคัญ ไดมีการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจอยางใสใจตอสิ่งแวดลอม ที่เรียกวา กฎหมายสีเขียว (Green laws)
ซึ่งหมายถึงองคกรใดก็ตามที่ทําดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับประเทศที่มีการ
ใชกฎหมายสีเขียว (Green
laws) จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับและมีนโยบายรักษาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องสําคัญ [2] ทําใหผู
ส ง ออกของไทยจํ า เป น ที่ จ ะต อ งปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ แ ละแนวทางในการ
ดํ า เนิ น งานภายใต น โยบายการรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ให ส ามารถผ า น
เกณฑขอบังคับของประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงเปน
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนั้นผูผลิตสินคาและผูสงออก
ไทยจึงไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีการรักษาสิ่งแวดลอมใหไดมากที่สุด
จึงเกิดการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยจะทําการ
หลีกเลี่ยงสวนประกอบที่ไมจําเปน และพัฒนาใหมีน้ําหนักเบา เพื่อใหงาย
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1. การหลีกเลี่ยงสวนประกอบที่ไมจําเปน คือ การออกแบบโดยใช
ชิ้นสวนประกอบที่จําเปน และนอยที่สุดเทาที่สินคาตองการ โดยหลีกเลี่ยง
ชิ้นสวนประกอบที่ไมเพิ่มความสามารถใหกับสินคา
2. การทําใหมีน้ําหนักเบา คือ การใชชิ้นสวนประกอบที่เหมาะสม
กั บ สิ น ค า ขณะเดี ย วกั น มี น้ํ า หนั ก เบามากที่ สุ ด เพื่ อ เป น การประหยั ด
พลังงานเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะที่ทําการขนสง
3. การออกแบบเพื่อการใชซ้ํา คือการออกแบบชิ้นสวนประกอบที่
สามารถนํ า ไปทดแทนให กั บ สิ น ค า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด อื่ น ๆ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
4. การออกแบบเพื่อรีไซเคิล คือ การออกแบบชิ้นสวนประกอบ
ใหสามารถนํากลับมาเขาสูกระบวนการผลิตซ้ํา เพื่อนําไปสรางหรือขึ้นรูป
ชิ้นสวนประกอบชนิดอื่นๆ
5. การออกแบบเพื่อความสามารถในการยอยสลายได คือ การ
ออกแบบชิ้นสวนประกอบทั้งหมดใหสามารถผานกระบวนการยอยสลายที่
มีอยูในปจจุบันไดอยางหมดสิ้น
Lewis & Gertsakis [3] คือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และเคยปฏิบัติงานในสาขาดังกลาว
ใหกับรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย และหนวยงานเอกชน โดย Lewis &
Gertsakis [3] ไดยืนยัน และสนับสนุนวาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนสามารถที่จะสรางประสิทธิผลใหกับองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เชน การใชตนทุนอยางมีคุณคา การสรางภาพลักษณใน
สายตาของผูบริโภค และความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน เปน
ตน แตทั้งนี้ตองพิจารณาถึงลักษณะของสินคา โดยสินคาแตละประเภทมี
ความแตกตางกันโดยปกติ ทําใหการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อย า งยั่ ง ยื น มี ค วามแตกต า งกั น นํ า ไปสู ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ อ งค ก รจะได รั บ ที่
แตกตางกัน

และสะดวกตอการขนสง รวมถึงลดพลังงานเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ใช
ในการขนสง นอกจากนี้ผูผลิตและผูสงออกไทยยังไดมีการออกแบบเพื่อ
การใชซ้ํา และการออกแบบเพื่อรีไซเคิล เพื่อที่จะนําสินคาที่เสียหายหรือ
ถูกเลิกใชกลับมาแยกชิ้นสวนอุปกรณที่ยังสามารถใชงานไดไปเปนชิ้นสวน
ประกอบในการผลิตสินคาอื่นๆ ขณะที่สวนประกอบที่หมดสภาพและไม
สามารถถูกใชซ้ําจะถูกออกแบบเพื่อใหมีความสามารถในการยอยสลายได
ซึ่งการดําเนินการตามหลักการดังกลาวไดกอใหเกิดประโยชนตอผูผลิต
และผูสงออก โดยเปนการยกระดับภาพลักษณในการดําเนินธุรกิจเพื่อ
สิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา โดยสรางความ
แตกตางและความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน และจากการศึกษา
และคนควาจะพบวากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน มีความเหมาะสม และสอดคลองที่จะนํามาใชในภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส [3]
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน จึงเปนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม จะชวย
สรางทางเลือกใหผูสงออกของไทยใหสามารถผานขอกีดกันทางการคาใน
รูปแบบมิใชภาษี ในเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ ที่ได
มีการบังคับใช อีกทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาอิเล็กทรอนิกส
ของไทย ในการพัฒนาความสามารถทางการแขงขันใหไดเปรียบคูแขงใน
ตลาด
โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางที่เปนผูผลิตและสงออกสินคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เนื่ อ งจากเป น สิ น ค า ที่ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะสร า งการ
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และเปนสินคาที่มีความสําคัญ
ตอมูลคาการสงออกของประเทศที่ถูกจัดอันดับอยูใน 15 รายการของ
สินคาสงออกที่สําคัญของไทยตั้งแตป พ.ศ.2547 – พ.ศ.2551 และพบวา
สินคาประเภทเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ครองอันดับหนึ่งของสินคาสงออก
ของประเทศตลอดระยะเวลา 14 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2538 – 2552) [1]

นิยามศัพทเฉพาะ
การสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation)
หมายถึง การพัฒนา
ผลผลิต/ผลงาน ใหมีคุณคาเพิ่มขึ้น โดย มีการนํานวัตกรรม มาใช เพื่อให
ไดผลผลิต/ผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน หมายถึง การ
ออกแบบสินคาใหมีความสามารถในการลดการทําลายสิ่งแวดลอม และ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผูผลิต
ผูผลิตและผูสงออก หมายถึง ผูผลิตสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงออก

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน เปนแนวคิดของ
Lewis & Gertsakis [3] ที่ไดใชในการนําเสนอใหกับภาคธุรกิจเพื่อ
สนั บ สนุ น ให ภ าคธุ ร กิ จ มี ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า ง
Royal
ยั่งยืนศูนยออกแบบ ซึ่งเปนแนวทางที่มหาวิทยาลัยThe
Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย ได
กําหนดและวางขั้นตอนตางๆ ไวดังนี้

ประโยชนที่ไดรับ
1.
เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลที่จะไดรับจากการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ที่ นํ า ผลการศึ ก ษาจะใช ใ น
วางแผนและพัฒนาผูผลิตสินคาไทย
2. เพื่ อ ที่ จ ะทราบถึ ง แนวทางในการพั ฒ นาสิ น ค า ไทยภายใต
นโยบายการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพื่อที่จะนํามาใชในการสราง
ความสามารถทางการแขงขันใหเกิดความไดเปรียบ
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3.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คื อ
ผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเพื่อการสงออก จํานวน 809
บริษัท [4]
1.2 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการคํานวณกลุมตัวอยางของ
Taro Yamane [5] ทําใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 268 บริษัท โดยทําการสง
แบบสอบถามออกไปทั้งหมด 809 ชุด และไดรับกลับคืน 312 ชุด ซึ่งผูวิจัย
ไดคัดเลือกแบบสอบถามชุดที่สมบูรณที่สุด 268 ชุด โดยใชเวลาเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนระยะเวลา 90 วัน (3 เดือน)
1.3 วิธีการสุมกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
แบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมกลุม
ตั ว อย า งเชิ ง ระบบ โดยใช ห มายเลขลํ า ดั บ รายชื่ อ ตามกรมส ง เสริ ม การ
ส ง ออก หมายเลข 1-809 และนํ า มาเข า สู ต รการคํ า นวณ (Saunders,
Thornhill & Lewis, 2009)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ดัง
ขั้นตอนตอไปนี้
2.1.1 ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เพื่อใชใน
การสัมภาษณผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก และนํามาใชใน
การพัฒนาสรางเครื่องมือที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา
2.1.2 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาใชในการสรางเครื่องมือ
แบบสอบถาม และส ง มอบให กั บ ผู เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 5 ท า น ทํ า การ
ตรวจสอบความถูกตองตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) หรือ
วัตถุประสงคของการวิ จัย ในครั้งนี้ โดยหาดัช นีค วามสอดคล องของข อ
คําถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกขอ
คําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป [6]
2.1.2 ผู วิ จั ย ได ทํ า การวิ เ คราะห ค วามความน า เชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม (Reliability
Analysis)
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์
ครอนบาค แอลฟา (Cronbach Alpha: α) [7] โดยพบวา คาสัมประสิทธิ์ค
รอนบาค แอลฟาในตอนที่ 2 เทากับ 0.917
2.2 ลักษณะของเครื่องมือ
ตอนที่ 1 ลั ก ษณะขององค ก ร ประกอบด ว ย จํ า นวนพนั ก งาน
เงิน ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการประกอบกิ จการ และประเภทของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบทํารายการ (Check List) มีระดับ
การวัดขอมูลแบบมาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตรวัด
เรียงอันดับ (Ordinal Scale)
ตอนที่ 2 การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น
ประกอบดวย การหลีกเลี่ยงสวนประกอบที่ไมจําเปน การทําใหมีน้ําหนัก
เบา การออกแบบเพื่อการใชซ้ํา การออกแบบเพื่อ
รีไซเคิล และการ
ออกแบบเพื่อความสามารถในการยอยสลายได ซึ่งมีลักษณะคําถามเปน

แบบมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ (Likert Scale) มีระดับการวัดขอมูล
แบบมาตรวัดเรียงอันดับ (Ordinal Scale)
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน ประกอบดวย การรักษาฐานลูกคาเดิม ตนทุนการดําเนินงาน
และยอดขาย มีลักษณะคําถามแบบการเติมตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นในป 2553
เปรียบเทียบกับป 2552 วามีสัดสวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอรเซ็นต ซึ่งมี
ระดับการวัดขอมูลแบบมาตรวัดอัตราสวน (Ratio Scale) แตเนื่องจากเปน
ขอมูลสําคัญและเปนความลับ ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลที่รวบรวมไดจริงในตอน
ที่ 3 มาปรับเปนลักษณะแบบระยะชวงของขอมูล ทําใหมีลักษณะการวัด
ขอมูลแบบมาตรวัดเรียงอันดับ (Ordinal Scale)
4.การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาแจกแจง
ขอมูลของแบบสอบถามในตอนที่ 1-3
โดยสถิติที่ใชไดแกคารอยละ
(Percentage) ความถี่ (Frequency) การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
(Measures of Central Tendency) เชนการวัดคาเฉลี่ย (Mean) และการ
วัดการกระจาย (Measures of Dispersion) เชน การหาคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน ใชในการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานโดย
ใชสถิติ One Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบความแตกตางของ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น
จําแนกตามลักษณะขององคกร และใชสถิติ Multiple Regression ในการ
หาอิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ที่มีตอ
ประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
จากวิ เ คราะห ข อ มู ล พบว า บริ ษั ท ส ว นใหญ มี พ นั ก งานจํ า นวน
100 - 200 คน ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 57.1 มีประเภทผลิตภัณฑหลักของ
องคกรคือ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบ คิดเปนรอยละ
54.9 มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ 5-10 ป คิดเปนรอยละ 59.3 และ
มีเงินทุนจดทะเบียน 100-150 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.7
ดา นการออกแบบผลิ ตภัณฑเ พื่ อสิ่ งแวดล อ มอยา งยั่ งยื น พบว า
โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยในประเด็นการออกแบบเพื่อการใช
ซ้ํา การออกแบบเพื่อรีไซเคิล และการออกแบบเพื่อความสามารถในการ
ยอยสลายไดเปนประเด็นที่ไดมีการปฏิบัติและใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ขณะที่รองลงมาคือ การหลีกเลี่ยงสวนประกอบที่ไมจําเปน และการ
ทําใหมีน้ําหนักเบา โดยมีระดับการปฏิบัติและใหความสําคัญในระดับมาก
ประสิ ท ธิ ผ ลของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า ง
ยั่งยืน พบวา ผูผลิตเพื่อการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีระดับการรักษา
ฐานลูกคาเดิมอยูที่ 11-15% มีตนทุนการดําเนินงานสูงขึ้น ไมเกิน 5%
ขณะที่มียอดขายเพิ่มขึ้น 16-20%
ผลการทดสอบสมมติฐาน

156

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

สมมติฐานที่ 1 จํานวนพนักงานที่แตกตางกัน
สงผลตอ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น ที่
แตกตางกัน
H0 : จํานวนพนักงานที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิผลของการ
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่ไมแตกตางกัน
H1 : จํานวนพนักงานที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิผลของการ
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่แตกตางกัน

สมมติฐ านที่ 3 ระยะเวลาในการประกอบกิ จการที่ แตกต า งกั น
สงผลตอประสิ ท ธิผลของการออกแบบผลิ ตภั ณฑ เ พื่ อสิ่ งแวดลอ มอย า ง
ยั่งยืนที่แตกตางกัน
H0 : ระยะเวลาในการประกอบกิจการที่แตกตางกัน สงผลตอ
ประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่ไม
แตกตางกัน
H1 : ระยะเวลาในการประกอบกิจการที่แตกตางกัน สงผลตอ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น ที่
แตกตางกัน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกตางระสิทธิผลของการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จําแนกตามจํานวนพนักงาน
ประสิทธิผลของ
F
Sig.
การออกแบบผลิตภัณฑ
การรักษาฐานลูกคาเดิม
12.378
0.096
ตนทุนการดําเนินงาน
14.936
0.078
ยอดขาย
22.981
0.142
* ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 1 พบวา ประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑ ใน
แตละประเด็นมีคา Sig. เทากับ 0.096, 0.078, 0142 ซึ่งมากกวาระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปวา จํานวนพนักงาน
ที่แตกตางกัน
สงผลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ประเภทผลิตภัณฑที่แตกตางกัน
สงผลตอ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น ที่
แตกตางกัน
H0 : ประเภทผลิตภัณฑที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิผลของ
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่ไมแตกตางกัน
H1 : ประเภทผลิตภัณฑที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิผลของ
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่แตกตางกัน

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระสิทธิผลของการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จําแนกตาม ระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการ
ประสิทธิผลของ
F
Sig.
การออกแบบผลิตภัณฑ
การรักษาฐานลูกคาเดิม
8.963
0.078
ตนทุนการดําเนินงาน
10.879
0.063
ยอดขาย
22.475
0.059
*ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 3 พบวา ประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑ ใน
แตละประเด็น มีคา Sig. เทากับ 0.078, 0.063 และ 0.059 ซึ่งมากกวา
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปวา ระยะเวลา
ในการประกอบกิจการที่แตกตางกัน
สงผลตอประสิทธิผลของการ
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่ไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 4 เงินทุนจดทะเบียนที่แตกตางกัน
สงผลตอ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น ที่
แตกตางกัน
H0 : เงินทุนจดทะเบียนที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิผลของ
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่ไมแตกตางกัน
H1 : เงินทุนจดทะเบียนที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิผลของ
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่แตกตางกัน

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางระสิทธิผลของการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ
ประสิทธิผลของ
F
Sig.
การออกแบบผลิตภัณฑ
การรักษาฐานลูกคาเดิม
14.478
0.000*
ตนทุนการดําเนินงาน
15.852
0.000*
ยอดขาย
14.025
0.000*
* ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑ ใน
แตละประเด็น มีคา Sig.
เทากับ 0.000 ทั้งหมด ซึ่งนอยกวาระดับ
นั ย สํ า คั ญ ที่ 0.05 ดั ง นั้ น จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน H0 สรุ ป ว า ประเภท
ผลิตภัณฑที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑ
เพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางระสิทธิผลของการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จําแนกตามเงินทุนจดทะเบียน
ประสิทธิผลของ
F
Sig.
การออกแบบผลิตภัณฑ
การรักษาฐานลูกคาเดิม
16.396
0.128
ตนทุนการดําเนินงาน
17.844
0.236
ยอดขาย
12.005
0.098
* ระดับนัยสําคัญ 0.05
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จากตารางที่ 4 พบวา ประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑ ใน
แตละประเด็น มีคา Sig. เทากับ 0.128, 0.236 และ 0.098 ซึ่งมากกวา
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปวา เงินทุนจด
ทะเบียนที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑ
เพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 5 การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า ง
ยั่งยืน
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในประเด็นการรักษาฐานลูกคาเดิม
H0 : การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไมมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนในประเด็นการรักษาฐานลูกคาเดิม
H1 : การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใน
ประเด็นการรักษาฐานลูกคาเดิม

H1 : การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใน
ประเด็นตนทุนการดําเนินงาน

ตารางที่ 5 การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน ที่มีตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในประเด็นการรักษาฐานลูกคาเดิม
การออกแบบผลิตภัณฑ
B
t
Sig.
เพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
การรักษาฐานลูกคาเดิม
.105
4.896
0.000*
*ระดับนัยสําคัญ 0.05
R = 0.789, R Square = 0.099, Adjusted R Square = 0.047
Std. Error of the Estimate = 0.22598, ANOVA Sig. = 0.000*

จากตารางที่ 6 พบวา การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน กับตนทุนการดําเนินงานมีความสัมพันธกันรอยละ 88.9 มีคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เทากับ 0.187 หมายความวา การ
เปลี่ยนแปลงของตนทุนการดําเนินงาน ขึ้นอยูกับการออกแบบผลิตภัณฑ
เพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รอยละ 18.7 และมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
เมื่อมีการขจัดคา R Square (Adjusted R Square) เทากับ 0.053 และมี
ค า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานจากการใช โ มเดลการศึ ก ษานี้ เท า กั บ
0.24857 และพบวามีคา b1 = 0.209 มีคา t = 3.887 มีคา Sig. = 0.000
ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สรุปไดวามีคา b1 ไมเทากับ 0 หรือ
สรุปไดวาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีอิทธิพลตอ
ประสิท ธิ ผ ลของการออกแบบผลิ ตภั ณ ฑเ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ งยื น ใน
ประเด็นตนทุนการดําเนินงานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 7 การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า ง
ยั่งยืน
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในประเด็นยอดขาย
H0 : การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไมมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนในประเด็นยอดขาย
H1 : การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใน
ประเด็นยอดขาย

ตารางที่ 6 การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน ที่มีตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในประเด็นตนทุนการดําเนินงาน
การออกแบบผลิตภัณฑ
B
t
Sig.
เพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
ตนทุนการดําเนินงาน
.209
3.887
0.000*
*ระดับนัยสําคัญ 0.05
R = 0.889, R Square = 0.187, Adjusted R Square = 0.053
Std. Error of the Estimate = 0.24857, ANOVA Sig. = 0.000*

จากตารางที่ 5 พบวา การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน กับการรักษาฐานลูกคาเดิมมีความสัมพันธกันรอยละ 78.9 มี
คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เทากับ 0.099 หมายความวา
การเปลี่ ย นแปลงของการรั ก ษาฐานลู ก ค า เดิ ม ขึ้ น อยู กั บ การออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รอยละ 9.9 และมีคาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจเมื่อมีการขจัดคา R Square (Adjusted R Square) เทากับ 0.047
และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการใชโมเดลการศึกษานี้ เทากับ
0.22598 และพบวามีคา b1 = 0.105 มีคา t = 4.896 มีคา Sig. = 0.000
ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สรุปไดวามีคา b1 ไมเทากับ 0 หรือ
สรุปไดวาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิ ผ ลของการออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ เ พื่ อสิ่ ง แวดลอ มอย า งยั่งยื น ใน
ประเด็นการรักษาฐานลูกคาเดิมที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 6 การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า ง
ยั่งยืน
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในประเด็นตนทุนการดําเนินงาน
H0 : การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไมมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนในประเด็นตนทุนการดําเนินงาน
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ตารางที่ 7 การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน ที่มีตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนในประเด็นยอดขาย
การออกแบบผลิตภัณฑ
B
t
Sig.
เพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
ยอดขาย
.196
2.478
0.000*
*ระดับนัยสําคัญ 0.05
R = 0.807, R Square = 0.209, Adjusted R Square = 0.067
Std. Error of the Estimate = 0.23369, ANOVA Sig. = 0.000*

การศึกษาครั้งนี้ ยังพบวาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอ มอยา งยั่ งยื น ในประเด็ นการรั ก ษาบานลู ก ค า เดิ ม ต น ทุ น การ
ดําเนินงาน ยอดขายที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคลองกับ Lewis &
Gertsakis [3] ไดกลาววาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน ไดแก 1) การหลีกเลี่ยงสวนประกอบที่ไมจําเปน 2) การทําใหมี
น้ําหนักเบา 3) การออกแบบเพื่อการใชซ้ํา 4) การออกแบบเพื่อรีไซเคิล
และ 5) การออกแบบเพื่อความสามารถในการยอยสลายไดสามารถที่จะ
สรางประสิทธิผลใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดการ
ใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ยกระดับภาพลักษณในสายตาของผูบริโภค
สงผลตอยอดขายที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น และความไดเปรียบทางการแขงขัน
อยางยั่งยืน โดยพบวาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
สามารถยกระดั บ ภาพลั ก ษณ ข ององค ก รนํ า ไปสู ก ารกลั ย มาซื้ อ ซ้ํ า ของ
ลูกคาทําใหองคกรสวนใหญมีระดับการรักษาฐานลูกคาเดิมในป 2553 อยู
ที่ 11-15% ซึ่งเปนอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นจากป 2552 ขณะที่พบวาองคกรจะ
มีตนทุนการดําเนินงานสูงขึ้นไมเกิน 5% จากการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน แตพบวาสามารถเพิ่มอัตราสวนของยอดขายไดสูง
ถึง 16-20% จึงกลาวไดวาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอ มอย า งยั่ งยืน ในประเด็ นการรัก ษาบานลูก ค า เดิ ม ต น ทุน การ
ดําเนินงาน ยอดขายที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

จากตารางที่ 7 พบวา การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน กับยอดขายมีความสัมพันธกันรอยละ 80.7 มีคาสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ (R Square) เทากับ 0.209 หมายความวา การเปลี่ยนแปลง
ของยอดขาย ขึ้นอยูกับการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
รอยละ 20.9 และมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเมื่อมีการขจัดคา R Square
(Adjusted R Square) เทากับ 0.067 และมีคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานจากการใชโมเดลการศึกษานี้ เทากับ 0.23369 และพบวามีคา
b1 = 0.196 มีคา t = 2.478 มีคา Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ
ที่ 0.05 สรุปไดวามีคา
b1 ไมเทากับ 0 หรือสรุปไดวาการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการ
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในประเด็นยอดขายที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
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6. การอภิปรายผล
จากการทดสอบสมมติฐานพบวาประเภทผลิตภัณฑที่แตกตางกัน
สงผลต อประสิ ทธิผลของการออกแบบผลิ ตภั ณฑ เ พื่อสิ่งแวดลอ มอย า ง
ยั่งยืนที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาสอดคลองกับ Lewis &
Gertsakis [3] ที่กลาววาสินคาแตละประเภทมีความแตกตางกันโดยปกติ
ทําใหการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนมีกระบวนการ
และขั้ น ตอน รวมถึ ง วิ ธี ก ารที่ มี ค วามแตกต า งกั น นํ า ไปสู ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่
องคกรจะไดรับที่แตกตางกัน เชน สินคาเครื่องคอมพิวเตอรจะประกอบไป
ดวยชิ้นสวนประกอบมากมายที่ตองนํามาใช โดยชิ้นสวนประกอบเหลานั้น
มีความสามารถที่จะนําไปใชซ้ําไดเกือบทั้งหมด เนื่องจากการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอรจะแยกการทํางานออกเปนสวน ดังนั้นอุปกรณบางชนิด
จึงมีสภาพเกือบจะสมบูรณขณะที่สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา สวนใหญ
จะมีรูปแบบทํางานเฉพาะชนิดผลิตภัณฑโดยใชศักยภาพของสวนประกอบ
ภายในเกือบจะสมบูรณทําใหการทํางานของเครื่องใชไฟฟาเหลานี้ลดทอน
ประสิทธิภาพ และมีความยากในการที่จะนํากลับไปใชซ้ํา จากการที่สินคา
แตละประเภทแตกตาง กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนจึงตองวางกระบวนการใหเหมาะสมกับประเภทของสินคา ซึ่ง
นําไปสูประสิทธิผลตอองคกรในประเด็นการรักษาฐานลูกคาเดิม ตนทุน
การดําเนินงาน และยอดขายแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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บทคัดยอ
บทความนี้ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาการสํ า รวจและการรวบรวมของ
กระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส ธุรกิจคาสง-คา-ปลีกเพื่อการลดตนทุน
โดยการประยุกตใชทฤษฏีทางดานบริหารจัดการโล- จิสติกส และใชแบบ
ประเมินดวยตนเอง (Self Assessment) สําหรับกระบวนการทางธุรกิจ และ
ครอบคลุ ม ภาพรวมของระบบโซ อุ ป ทานของกิ จ การค า ส ง ฯ ผลลั พ ธ ก าร
พัฒนาการบริหารจัดการนี้พบวา มูลคาสต็อกของสินคาคงคลังลดลงเฉลี่ย
ประมาณ 5 ลานบาทตอเดือนหรือประมาณ 10% มูลคาการขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ 3.5ลานบาทตอเดือน
นอกจานี้สามารถประเมินเปนมูลคา
ประโยชน จากการบริหารจัดการโลจิสติกสภายใน เฉลี่ยประมาณ 8.66 ลาน
บาทตอเดือนหรืออยางนอยประมาณปละ 103.92 ลานบาท

1. บทนํา
เปนที่ทราบกันดีวาในการแขงขันในทางธุรกิจจะมีปจจัยความสําเร็จ
หลั ก อยู 2 ประการกล า วคื อ ความสามารถในการแข ง ขั น ในเชิ ง ราคาและ
ความสามารถในการแข ง ขั น เชิ งคุ ณ ภาพ สํ า หรั บ การแข งขั น ในเชิ ง ราคา
บริษัทตางๆพยายามลดตนทุนในการขายใหนอยที่สุดเพื่อที่จะสามารถเสนอ
ราคาสินคาหรือบริการแกผูบริโภคที่ดีที่สุด โดยสวนของโรงงานการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ให มี ข องเสี ย น อ ยที่ สุ ด และมี ก ารปรั บ ปรุ ง อย า ง
ตอเนื่อง อยางไรก็ตามพบวาตนทุนของสินคามีบทบาทในความสามารถใน
การแขงขันคือตนทุนสินคาในสวนของโลจิสติกส
โลจิสติกส คือศาสตรที่เกี่ยวของกับการวางแผน การออกแบบและการ
สนับสนุนการปฏิบัติการดานการจัดหา การจัดซื้อ สินคาคงคลัง การจัดเก็บ
การกระจายสินคา การขนสง การสนับสนุนลูกคา การเงินและทรัพยากร
มนุษย
นอกจากนี้เราสามารถพบเห็นวาในประเทศที่เจริญแลวเชนประเทศ
อเมริกาจะมีตนทุนดานโลจิสติกสประมาณ 10% ของ GDP ขณะที่ของ
เยอรมันอยูที่ 13% ของ GDP สิงคโปรอยูที่ 14% และของประเทศไทยอยูที่
ราว 20% ซึ่งเปนทุนของประเทศที่มีมูลคามหาศาล ในการลดตนทุนดานโลจิ
สติกสเพียง 1% จะทําใหเราสามารถสงออกสินคาไดเพิ่มขึ้นนับพันลานบาท
ดังนั้นการลดตนทุนดานโลจิสติกสจะสงผลโดยตรงตอความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ในขณะเดียวกันเมื่อสินคาจัดสงถึงพอคาคนกลางหรือ
ผูทํา ธุร กิ จ ค า ส งสิน ค า ต น ทุ น ที่ เ กิ ดขึ้ น ในช ว งของผูทํา ธุรกิ จ ค า ส ง จะมี ผ ล
โดยตรงตอราคาที่จะสงตอใหกับรานคาปลีก ปจจุบันมีธุรกิจคาสงจํานวนวน
มากที่ดําเนินโดยบริษัทตางประเทศที่มีทั้งเงินทุน และเทคโนโลยีในดานการ
จัดการที่ทําใหสินคามีตนทุนโดยรวมต่ํากวาราคาของธุรกิจคาสงที่ดําเนิน
กิ จ การโดยคนไทย ซึ่ ง ถ า บริ ษั ท ของคนไทยไม ไ ด ทํ า การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในดานโลจิสติกสแลว ผลสุดทายความสามารถในการแขงขันจะ
นอยลง สุดทายอาจจําเปนตองขายกิจการหรือเลิกกิจการ
ดวยเหตุนี้บทความนี้ไดเล็งเห็นความจําเปนในการพัฒนาระบบโลจิ
สติกสสําหรับธุรกิจคาสงสินคาประจําวัน จึงไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
ระบบโลจิสติกสธุรกิจคาสงสินคาประจําวัน

คําสําคัญ: ระบบโลจิสติกส, ธุรกิจการคาสง-คาปลีก, แบบประเมินดวยตนเอง
Abstract
This paper deals with the study, survey and data collection of
logistic and supply chain management processes the Cost reduction
of consumer product wholesale business .The applied logistic
management theory covers the management of wholesale shops and
the development plan of personnel and logistics management and
organization structure using self assessment forms for business
processes covering supply chain and related activities of in/out bound
logistics in the wholesale business of consumer products and
including fieldwork for situation and impact assessment of the
business target group in study area. The results of the development
shows that the stock value decreases 5 million baht (around 10% a
month), the sale revenues increase 3.5 million baht a month Also, the
benefit from internal logistic management is about 8.66 million baht a
month or 103.92 million baht a year.
Keywords: Logistic systems, wholesale business, self assessment.
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• ปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ
• คนหากิจกรรมที่สูญเปลาในกระบวนการทํางาน
• วิเคราะหหาความแตกตางในตนทุนโลจิสติกสของลูกคาแตละราย
• การจําแนกประเภทของลูกคาตามตนทุนโลจิสติกสที่เกิดขึ้นจริง
• การใช ผ ลการวิ เ คราะห ต น ทุ น กิ จ กรรมมาระบุ ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ตนทุนโลจิสติกส
• ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละหนวยงานตอตนทุนโลจิสติกส
• การลดต น ทุ น ต อ งทํ า โดยหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต อ
กิจกรรมนั้น
นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอการจัดการคลังสินคาคือ การวาง
ผังคลังสินคาและการออกแบบคลังสินคา ซึ่งจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ
ตอธุรกิจคาปลีกเปนอยางมาก ดังนั้นคลังสินคาที่ดีควรมีการจัดวางผังที่ดีโดย
มีวัตถุประสงคดังนี้ [3] และ [4]
• สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บ
• ปรับปรุงการไหลของสินคา
• ลดตนทุน
• ปรับปรุงการใหบริการลูกคา
• ปรับปรุงบรรยากาศในการทํางาน
การจัดเก็บสินคาในคลังสินคาแบงเปน 2 ประเภท คือ การจัดเก็บ
แบบสุม (Randomized
Storage) และ การจัดเก็บตามที่กําหนดไว
(Dedicated Storage) นอกจากนี้เกณฑในการจัดกลุมสินคาที่จัดเก็บแบงได
เปน 3 ประเภท คือ สินคาที่เขากันได (Compatibility), สินคาที่ใชประกอบ
กัน
(Complementarily) และสินคาที่ไดรับความนิยม (Popularity) โดย
ประสิทธิภาพการจัดกลุมสินคาและตําแหนงสินคานี้อาจพิจารณาจากการ
หมุนเวียนของสินคา, พื้นที่สวนที่เหลือในคลังสินคา และ ทางเดินสําหรับ
เคลื่อนยายสินคา เชน สินคาที่มีความเคลื่อนไหวเร็วที่สุด ควรจัดเก็บไว
ใกลประตูทางออกมากที่สุด นอกจากนี้โครงสรางของการเชื่อมตอระบบการ
จัดการสินคาคงคลังแบบอัตโนมัติสําหรับคลังสินคาในเครือขายรานคาปลีก
ของบริษัทคาสงที่ดีจะมีการใชระบบ ERP (Enterprise Requirement
Planning) และระบบการจําลองสถานะการณกับการออกแบบที่เหมาะสมกับ
นโยบายและขั้นตอนรวมทั้งการกําหนดพารามิเตอรตางๆ เพื่อตองการใชใน
กรณีของการรองรับเครือขายรานคาปลีกจํานวนมากที่จําหนายสินคาอุปโภค
บริโภค [5]
ในการประเมินสภาพการณ และผลกระทบของธุรกิจโดยภาพรวม
ของระบบโซ อุปทานและกิจกรรมโลจิสติ กส เพื่อให ทราบถึงจุดออ น และ
แนวทางการปรั บ ปรุ ง ธุ ร กิ จ จึ ง นิ ย มประยุ ก ต ใ ช แ บบการประเมิ น ตนเอง
สํ า หรั บ กระบวนการทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง อาจทํ า ได ห ลายรู ป แบบ ได มี ก าร
ประยุกตใชรูปแบบ EFQM (Europen Foundation for Quality
Management) หลากหลายในรู ป แบบการตั ด สิ น ใจสํ า หรั บ การประเมิ น
ตนเองในกระบวนการทางธุรกิจ [6]
ซึ่งการออกแบบเนนไปที่เกณฑ
กระบวนการ และนี้เปนเหตุผลที่สามารถถูกใชแนะนําถึงระบบการวัดการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment) โครงสรางของรูปแบบการประเมินนี้

บทความนี้ไดประยุกตใชความรูดานโลจิสติกสมาใชผูประกอบการ
ดานอุตสาหกรรมซึ่งจะทําใหตนทุนของผูประกอบการลดลง ทําใหสินคาไทย
มีศักยภาพในการแขงขันสูงขึ้น นอกจากนี้ในขณะเดียวกันการลดตนทุนในโล
จิสติกสของการขาย การตลาดจะทําใหราคาของสินคาที่ถึงมือผูบริโภคลดลง
ดวย
2. ทฤษฏีท่แี ละวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
บทความวิจัยนี้ไดนําทฤษฏีทางดานโลจิสติกส และวรรณกรรมที่เกี่ยว
มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบโลจิสติกสคาสงประจําวัน เพื่อใชในการ
วิเคราะหแกปญหาและประเมินผลลัพธทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยทั่วไปสําหรับหลายๆ องคกรการบริการลูกคาและลดตนทุนเปน
กุญแจสําคัญที่จะสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน การปรับปรุงการ
บริการลูกคาใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา องคกรจะตองมีการ
ปรับปรุงระดับการใหบริการและลดตนทุนอยูเสมอ ดังนั้นการพัฒนาระบบโล
จิสติกสในองคกรจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โครงสรางรูปแบบการเคลื่อนยาย
ที่เกิดขึ้นกับโลจิสติกสไดแสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอการ
ใหบริการ เพื่อใหการวิเคราะหบรรลุผลกิจกรรมจะตองใชแนวความคิดตนทุน
รวม (total cost concept) เปนหลัก
สถานที่/ระดับกาใหบ ริการ
-การบริการลูกคา
ตนทุนเก็บรักษาสินคา
-การจัดการสินคาคงคลัง

-อะใหล และบริการ
- การรับ กลับคืน

ตนทุ นคาขนสง
- การจราจรและการขนสง

-การหีบหอ
-โลจิสติกสยอนกลับ

ตนทุนคาคลังสินคา

ตนทุนปริมาณสินคา

-คลังสินคา

-การขนถายวัสดุ
-การจัดหา

ตนทุ นการสั่งซื้อ และขอมูล

-การเลือกสถานที่ตั้ง

-กระบวนการสั่งซื้อ
-การติดตอสือสาร
-การพยากรณ อุปสงค

รูปที่ 1 ความสัมพันธของกิจกรรมตอตนทุนโลจิสติกส [1]
การวิเคราะหตนทุนเพื่อลดตนทุนโลจิสติกส [2] ซึ่งตนทุนโลจิสติกส
เกิดจากกิจกรรมการเก็บรักษาและการเคลื่อนยายสินคาคงคลัง ดังนั้นการลด
ต น ทุ น ก็ คื อ การหามาตรการที่ จ ะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมนั้ น ๆ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ซึ่ ง สามารถยึ ด หลั ก แนวคิ ด สํ า คั ญ สองประการคื อ
กิจกรรมที่ทํานั้นจะตองมีคาใชจายนอยที่สุดเทาที่จะทําได และปริมาณสินคา
คงคลังตองลดลงนอยที่สุด จากแนวคิดทั้งสองประการจะตองดําเนินกิจกรรม
เพื่อลดตนทุนระบบโลจิสติกสดังตอไปนี้
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สร า งตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนตามทฤษฏี ข อง EFOM ซึ่ ง รวมถึ ง ความสมดุ ล ที่
เหมาะสมในด า นความเที่ ย งตรงและความซั บ ซ อ นของกระบวนการ
นอกจากนี้ผลการประเมินที่ไดรับจะขึ้นอยูกับคะแนนของ EFQM มากไปกวา
นั้นไดมีการนํา TQM (Total Quality Management) มาพัฒนารูปแบบโดย
กําหนดใหผลลัพธของการประเมินออกเปน 5 ระดับ
3. ระบบโลจิสติกสของธุรกิจคาสงในปจจุบัน
จากการวิเคราะหโซอุปทานภายนอก หรือระหวางองคกร พบวาขาด
ความรวมมือและการแบงปนขอมูลระหวางผูคาสงกับผูคาปลีก และผูคาสง
กับผูผลิตหรือซัพพลายเออร ความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูคาสงเปน
ลักษณะการผลักดันยอดขาย
อันเปนผลใหการตัดสินใจสั่งซื้อและการ
จัดเก็บของผูคาสงตองบิดเบือนไปจากความเปนจริง ลักษณะการสั่งซื้อ
สินคาไมมีการวางแผนลวงหนากับผูคาปลีกในการสั่งซื้อ ทําใหจําเปนตอง
เก็บสินคาคงคลังไวเปนจํานวนมาก เพื่อรองรับคําสั่งซื้อที่มีความไมแนนอน
จากการวิ เ คราะห โ ซ อุ ป ทานภายในของห า งฯ พบว า ขาดความ
เชื่อมโยงของการวางแผน ตั้งแตการจัดซื้อ การจัดเก็บ การจัดสง รวมถึง
การขาย แตละหนวยงานมีการดําเนินงานของตนเอง เมื่อการดําเนินงาน
ขาดแผนงานที่เชื่อมโยงกัน จึงสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการไหลของ
สินคา หรือการจัดการโลจิสติกส

รูปที่ 1 ผลแตละ Module บงชี้วา ระดับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ที่ 2.70 โดยเฉลี่ยต่ํากวา ระดับ 3 ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐาน

4. การวิเคราะหและการประเมินผลสถานประกอบการบริษัท ตนแบบ
จากการวิเคราะหเบื้องตนของสภาพการดําเนินธุรกิจ เห็นวา ทาง
ราน มีศักยภาพสูงในการปรับปรุงการดําเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกสฯ
เจาของกิจการ มีทัศนะคติที่ดี และมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการธุรกิจคาสงใหทันสมัย
ความสําคัญในชวงตนนี้ ควรเปนการปรับปรุงกระ- บวนการและระบบ
จัดการขอมูลภายใน หรือถือเปนโซอุปทานภายในองคกร ซึ่งจะทําใหการ
จัดการโลจิสติกสภายในดีขึ้น
จะตองมีการเพิ่มเติม/ปรับปรุงดัชนีชี้วัด
สมรรถนะ เชน ดานความถูกตองของระดับสินคาคงคลัง (Inventory
Accuracy) ซึ่งมีความสําคัญอยางมากในการวางแผนและ เชื่อมโยงการ
ตัดสินใจเชิงโลจิสติกสและโซอุปทานจากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาการ
ดําเนินงานของธุรกิจพบวายังอาศัย คนเปนกลไกหลักในการทํางาน ยังขาด
การเชื่อมโยงดวยขอมูลเพือ่ การตัดสินใจ
แมวาจะมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงานบางแลวก็ตาม แตขอมูลจากระบบ
ขาดการเชื่อมโยงอยางสมบูรณจึงไมสามารถนํามาใช
เพื่อการบริหาร
ตัดสินใจเชิงโลจิสติกสและโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 2. ผลแตละ Module บงชี้วา ระดับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ที่ 3.22 โดยเฉลี่ยสูงกวา ระดับ 3 ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐาน
ผลการวินิจฉัยโดยการประเมินตนเองของทาง รานคา ในรูปที่ 1 และ
2 พบวา องคกรควรใหความสําคัญใน หมวดที่ 3 การมุงเนนลูกคาและตลาด
และหมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการบริการ
โดยพบวา ทางหาง ไมมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานตาง
ๆ กับคูแขงหรือพันธมิตรทางการคาทั้งทางตรงและทางออม ยังไมไดมีการ
กําหนดรายละเอียดของลูกคา ทั้งลูกคาเกา ลูกคาใหม ลูกคาคูแขง และลูกคา
เปาหมาย รวมถึงการทําฐานขอมูลลูกคาทุกกลุม รวมถึงความสามารถในการ
จําแนกขอมูลเพื่อประโยชนในการนําไปวิเคราะหพฤติกรรมการจําหนายและ
การบริโภค ที่ชัดเจน
ยังไมมีการกําหนดตัวชี้วัดความพอใจของลูกคาและไมพบวามีการ
สรางระบบการติดตามความพึงพอใจจากลูกคา ทั้งดานสินคาและบริการ ยัง
ไม ไ ด มี ก ารคั ด สรรและการนํ า ข อ มู ล สารสนเทศเชิ ง เปรี ย บเที ย บมาใช ใ น
องคกร ไมไดมีการกําหนดปจจัยในการปรับปรุงดานสภาพแวดลอมของแต
ละกลุมงานของกิจการ-รานคาที่ชัดเจน องคกรยังไมไดดําเนินการจัดทํา
กระบวนและมาตรการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเขาของสินคาและ
บริการใหสัมพันธกับกระบวนการจําหนายและการสงมอบอยางเดนชัด ไมได
มีการกําหนดกระบวนการหลักในการดําเนินงานและการสงมอบ เชน มีการ
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วางแผนการจั ด ซื้ อ และการส ง มอบสิ น ค า หรื อ ไม หรื อ มี ก ารจั ด ซื้ อ โดยดู
แผนการขายเปนเงื่อนไขนํ าหรื อการใช ข อมู ลรายการจํา หนา ยสิ นค าและ
ระยะเวลาในการสั่งซื้อจนไดรับมอบสินคาเปนปจจัยในการกําหนดรายการ
สั่งซื้อสินคา
ความเห็นจากการวิเคราะห (โดยยอ) โดยรวมทั้ง 8 Module มีดังนี้
1. ขาดการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานประจําวันดานการ
ดําเนินงาน และการสงมอบ โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายทีต่ องการ เชน
การเปรียบเทียบแผนการสัง่ ซื้อกับการรับมอบสินคาจริงจากซับพลายเออร
2. สวนหมวดที่ 4 สารสนเทศและการวิเคราะหและหมวดที่ 5 การ
มุงเนนทรัพยากรบุคคล หากไดดําเนินการอยางตอเนื่องจากกิจกรรมที่มีอยู
จะทําให สัมฤทธิผลจะดีขึ้นโดยลําดับ
3. ในสวนของผลลัพธทางธุรกิจขององคกร โดยเฉลี่ยอยูในเกณฑที่
ต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับ คะแนนในหมวดอื่นๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาองคกร
อาจอยูระหวางการพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการ ทางธุรกิจ ผลลัพธทาง
ธุรกิจขององคกรอาจสงผลชาเชน องคกรไมไดมีการคาดการณแนวโนม หรือ
การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด ที่ใชประเมินดานลูกคาในอนาคต ไมไดมี
ตัวชี้วัดหลัก ดานการดําเนินงานของสินคาและบริการและการเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดดานสินคาและบริการกับคูแขงขันของรานคา เปนตน อยางไรก็ตาม
ในระยะยาวแลว หากไดมีการดําเนินการในหมวดอื่นๆ อยางตอเนื่องแต
คะแนนในสวนของผลลัพธทางธุรกิจยังต่ําอยู
จะสะทอนใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่องคกร
จะตองพิจารณาทบทวน
กระบวนการทํางาน ในแตละหนวยงาน

การวางแผน การการบริหารคําสัง่ ซื้อ การวางแผนคลังสินคาและการขาย
ประมาณ 3 หมื่นบาทตอเดือน ประเมินเปนมูลคาประโยชน (Benefit) จาก
การบริหารจัดการโลจิสติกสภายใน (Internal Logistics) เฉลี่ยประมาณ 8.20
ลานบาทตอเดือน หรือประมาณปละ 98.40 ลานบาทเปนอยางนอย
2. สําหรับขอมูลสรุปโดยภาพรวมกิจการ จะแสดงในตารางดานลาง
ซึ่งจะเห็นไดวา ประสิทธิภาพของการดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุสู เปาหมาย
ในการลดตนทุนโลจิสติกส ธุรกิจคาสงภายในองคกรของแตละกิจการจะมี
สัมฤทธิผล ที่มีความแตกตางกันบางมีความใกลเคียงกันบาง ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
ปจจัยในพื้นฐานความพรอมของ ผูป ระกอบการทั้งในดานแนวคิด-ภาวะผูนาํ
การสรางทีมงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ความตั้งใจในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเปนตน
อยางไรก็ตาม สถานประกอบกิจการตนแบบที่เขารับการพัฒนานี้ จะ
ยังดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการและกิจกรรม การลดตนทุนโลจิสติกสธุรกิจคาสงภายในใหสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จากผลการดําเนินงานตามโครงการ และเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสธุรกิจคาสง-คาปลีกโดยภาพรวมของระบบ
ซึ่งสิ่งที่ดําเนินการพัฒนาตนแบบนี้ จะชวยใหผูประกอบการ มีระบบการ
บริหารจัดการธุรกิจ มีตนทุนทีเ่ หมาะสมกับยอดขาย ลดปญหาการเกิดของ
เสีย ลดการใชเงินทุนเกินจําเปน สรางโอกาสในการขายเพิ่มขึ้น และที่สําคัญ
การมีระบบงานจะเปนเครื่องมือสําคัญของผูป ระกอบการ ที่จะชวยใหทํางาน
รวมกับพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา และจะสงผล
ตอความสามารถในการทํากําไรและความมัน่ คงทางการเงิน
นอกจากนี้สําหรับความจําเปนใน การใหการสงเสริมและพัฒนายัง
สามารถ ดําเนินการในการพัฒนาระบบโซอุปทานของธุรกิจการคาสง-คา
ปลีก, การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร เพื่อเสริม
ศักยภาพในการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการขยายแนวคิด
ใน การดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสธุรกิจคาสงสินคาดังที่ไดกลาวมาแลว เปน
ตน ซึ่งจะมีผลตอตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส ธุรกิจคาสง-คาปลีก
โดยรวมของหนวยธุรกิจที่เกี่ยวของกัน ที่เรียกวาโซอุปทานการคาสง-คา
ปลีก ทั้งระบบจะลดลง โดยครอบคลุมผูแทนจําหนายหรือผูผลิตและ
ผูประกอบการคาสง ภายใตการแบงปนประโยชนดังกลาว คืนใหกับผูบริโภค
ผูเกี่ยวของสุดทายในระบบโซอุปทานธุรกิจคาสง-คาปลีก ในสภาวะเศรษฐกิจ
เชนนี้จําเปนอยางยิ่ง
ในการใหความสําคัญตอการจัดการตนทุนเพราะ
สามารถดําเนินการไดงายกวาการเพิ่มยอดขายอันถือไดวา เปนความสําคัญ
ลําดับแรก ในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ตารางที่ 1 สรุปสัมฤทธิผลทีส่ ถานประกอบการไดรับ
มูลคา
มูลคา
รวมมูลคา
ผลประโยชน
ตนทุน
เกิดการ
มูลคา
(ลานบาท)
การขาย
ของเสีย
โดยเฉลี่ยคิด
เงินสด
จางงาน
สต็อก
เพิ่มขึ้น
และ C/N
ประมาณ
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ลดลง
มูลคาตอ
(คิดจาก
(ลานบาท)
เดือนจาก
อัตรา
กิจกรรมที่
ดอกเบี้ย
ดําเนินการ
จาย)
(ลานบาท)
บ.ตนแบบ
7
0.07
1.0
0.1
0.03
8.20
จํากัด
คาที่ไดประมาณการจากการประเมินขอมูลรวมกับผูประกอบการ และไมรวมถึงคาใชจายอื่นๆ ทีล่ ดลง
เชน คาเชาพืน้ ที่สําหรับสต็อกสินคา

จากผลการสรุปผลในตารางที่ 1 และขอมูลของเปาหมายในการ
ประเมินผลสําเร็จ ของกระบวนการโลจิสติกสในตารางที่ 2 สัมฤทธิผลที่
สถานประกอบการตนแบบไดรับ คือ
1. จากการศึกษาวิจัย การพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกสธุรกิจ
คาสง ภายในองคกรจะพบวา มีมูลคาสต็อกของสินคาคงคลังลดลง เฉลี่ย
ประมาณ 7 ลานบาทตอเดือน หรือลดลงประมาณ 10% โดยมีมูลคาการขาย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1 ลานบาทตอเดือน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3%, มี
ตนทุนเงินสดที่ประเมินจากดอกเบี้ยจายจากการกูเงินระยะสั้น เพื่อสต็อก
สินคา เฉลี่ยประมาณเดือนละ 7 หมื่นบาทตอเดือน, มีของเสียรวมทั้งสินคา
คืนจากการจัดเก็บและการเคลื่อนยาย ลดลงเฉลี่ยเดือนละ 1 แสนบาทตอ
เดือน และมีการจางงานเพิ่มขึ้นเพื่อใหพนักงานทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
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ตารางที่ 2 ขอมูลของเปาหมายในการประเมินผลสําเร็จของกระบวนการโลจิสติกส
เปาหมาย
การดึงขอมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
การสั่งซื้อ
การวางแผนงานการสั่งซื้อตอรายของซับ
พลายเออร
การสงคืนสินคาของเสียและสินคาคาง
สต็อก
การประเมินคุณภาพของซับพลายเออร

ระดับสินคาคงคลังตอปริมาณการขาย
สินคาตอรอบการสั่งซื้อ
ความแมนยําของการพยากรณปริมาณ
ขายและคําสั่งซื้อ
สัดสวนยอดขายตอวันเทียบมูลคาสินคา
คงคลังรวม
เวลาเฉลีย่ ในการตรวจระดับสินคาคง
คลัง
ความแมนยําของสินคาคงคลัง
ความเสียหายของสินคาจากการจัดเก็บ
เวลาเฉลีย่ ในการเบิกสินคาในคลังให
หนวยงานขาย
ระดับเฉลี่ยของสินคาที่มีในคลัง(Stock
on hand) เทียบกับคาสต็อกสูงสุดที่ควร
มี (Maximum stock)
โอกาสที่สินคาขายดีไมพอจําหนาย
(Backlog)
รอบของสินคาไมเคลื่อนไหวในพื้นที่ขาย
สินคาที่ไดรับการสงเสริมการขายเทียบ
ตอรายการสินคาที่มีจําหนาย
ระดับความสามารถในการสนับสนุน
ขอมูลสารสนเทศ
ชั่วโมงการฝกอบรมของบุคลากรโดย
เฉลี่ย

คาดัชนี
ชี้วัด
1

กอน
ปรับปรุง
5

หลัง
ปรับปรุง
2

1

มี ไมเปน
ทางการ
3

2

วัน

2

รอบ

70

%

15

รอบ

<1
>75

<2
>85

ไมมีการ
ดําเนิน
การ
30

หนวยวัด
วัน

70

%

1:18

ไมมีการ
ดําเนิน
การ
1:40

1:35

Ratio

1

4

2

วัน

>95
<1
<1

85
4
3

90
2
2

%
%
ช.ม.

2:1

12:1

10:1

Ratio

<3

12

10

%

<2
>25

3
15

2.5
18

รอบ
%

<1

24

<5

ช.ม.

>45

ไมมีการ
40
ดําเนิน
การ
หมายเหตุ ; หนวยของรอบ หมายถึง รอบของการสั่งซื้อสินคา
ชั่วโมง (ช.ม.) หมายถึง ชั่วโมงทํางาน คิดที่ 8 ชั่วโมงตอวัน

ดังนี้คือ มูลคาสต็อกของสินคาคงคลังลดลง มูลคาการขายเพิ่มขึ้น มูลคาของ
เสียรวมทั้งสินคาคืนจากการจัดเก็บ และการเคลื่อนยายลดลง มีการจางงาน
เพิ่มขึ้น
และผลของระดับตัวชี้วัดผลดําเนินการสูงขึ้นจากระดับเกณฑ
มาตรฐาน
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ
1. ผูบริหารหางบิ๊กซงซุปเปอรเซ็นเตอร ที่ใหความรวมมือใน
การศึกษา
2. คุณอุดม ชื่นทองอราม
3. อาจารย ดร.ศักดิ์ชาย รักการผูชวยคณบดีฝายนวัตกรรม และ
โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เอกสารอางอิง
[1] Bowersox, D.J., Closs, D.J. and Cooper, M.B. 2007. Supply Chain
Logistics Management. McGraw-Hill.
[2] รุธิร พนมยงค. 2548. การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสแบบ ABC.พิมพครั้ง
ที่ 1. กรุงเทพฯ: องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน.
[3] Lambert, D.M., Stock, J.R. and Ellram, L.M. 1998. Supply Chain
and Logistics Management. McGraw-Hill.
[4] Tompkins, J.A., White, J.A., Bozer, Y.A., Tanchoco, J.M.A. 2003.
Facility Planning. John Wiley & Sons.
[5] Mckinnon, A. 1996.The development of retail logistics in the UK.
Proceedings of HMS, Barcelona, October, 2003.
[6] Li, M. and Yang, J.B. 2003. A Decision Model for SelfAssessment to Business Process Base on the EFQM Excellence
Model. The International Journal of Quality & Reliability
management, 20: 163-187.

ช.ม./ป

5. สรุป
การวิจัยนี้เพื่อทําการศึกษา สํารวจ รวบรวมกระบวนการบริหาร
จัดการโลจิสติกส ธุรกิจคาสง-คาปลีกและการเชื่อมโยงระหวางผูผลิต ผูค าสง
และผูคาปลีกใน รานคา การวิจัยประยุกตใช ทฤษฏีทางดานบริหารจัด
การโลจิสติกส ซึ่งไดวิเคราะหครอบคลุมถึงการบริหารจัด การรานคาสง
กําหนดแผนพัฒนาการบริหารจัดการองคกรบุคลากร รวมทั้งระบบโลจิสติ
กสอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแบบประเมินกระบวนการทางธุรกิจ โดย
ครอบคลุมภาพรวมของระบบโซอุปทาน
ของกิจการคาสงฯและกิจกรรม
ความสัมพันธของโลจิสติกส ขาเขาและขาออก ของกิจการพรอมทั้งการ
สํารวจพื้นที่ เพื่อประเมินสภาพการณ และผลกระทบของธุรกิจกลุมเปา
หมายในพื้นที่ดําเนินการ
โดยใชแบบการประเมินดวยตนเอง
(Self
Assessment) ผลลัพธที่ไดสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อทําใหทราบถึงจุดออน
ขององคกร ที่จําเปน ตองดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
การจัดการเพื่อสามารถ ตอบสนองความตองการผูบริโภค ผลลัพธการ
พัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส ธุรกิจคาสงภายในองคกรสามารถสรุปได
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แบบพิมพเขียวเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย
Information Technology Blueprint for Thailand Small Medium and Enterprise
อภิรชัย วงษศรีวรพล1 และรัชพล สันติวรากร2
1
ที่ปรึกษาเทคโนโลยี โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เครือขาย มหาวิทยาลัยขอนแกน
โทร 0-4334-7879 โทรสาร 0-4334-7879 E-mail: apirachai@kku.ac.th
2
รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โทร 0-4334-7879 โทรสาร 0-4334-7879 E-mail: ratchaphon@kku.ac.th
บทคัดยอ
จากความลมเหลวของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (SMEs) ทําใหสูญเสีย
งบประมาณ เวลาและโอกาสในการยกระดับคุณภาพขององคกร เหตุผลเกิด
จากการขาดความรูความเขาใจและแบบแผนการพัฒนาที่ไมชัดเจน ซึ่งการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีแบบรางของระบบ คือแบบพิมพ
เขียวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจะทําใหการประยุกตใชงานระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแบบพิมพเขียวเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับ SMEs โดยไดทําศึกษาเปรียบเทียบขอมูลการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน SMEs ทั้งที่มีและไมมีการใชแบบพิมพเขียว
ของระบบ จากการศึกษาพบวาแบบพิมพเขียวที่ดีควรมีองคประกอบ 3 สวน
คือการวิเคราะหความตองการ การออกแบบระบบและการกําหนดขอตกลง
รวมกัน และ SMEs ที่มีการนําแบบพิมพเขียวไปประยุกตใชจะได ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตรงตามความตองการ ตรงเวลาที่กําหนดและทําให
ประสิทธิภาพการทํางานขององคกรเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

Keyword : IT Blueprint
1. คํานํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลยุทธที่มีบทบาทความสําคัญอยางยิ่งใน
การขับเคลื่อนธุรกิจใหเขมแข็ง ในประเทศที่พัฒนาแลวไดใหความสําคัญของ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชกับธุรกิจทําใหมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดด ในสวนของประเทศไทยยังไมไดให
ความสําคัญเรื่องนี้มากนัก จึงกลายเปนจุดออนในการยกระดับศักยภาพการ
แขงขันของภาคเอกชนไทยตลอดมา หลายปที่ผานมารัฐบาลไทยไดใหการ
สนับสนุนงบประมาณในหลากหลายรูปแบบผานทางหนวยงานของกระทรวง
ตางๆ ไปยังผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ
ไทย (SMEs) แตผลลัพธคือความลมเหลว ซึ่งทําใหสูญเสียงบประมาณ เวลา
และโอกาสในการยกระดับคุณภาพขององคกรและเศรษฐกิจในภาพรวมดวย
ซึ่งสาเหตุนั้นมีหลายประการแตเหตุผลที่สําคัญที่สุด เกิดจากการขาดความรู
ความเขาใจและแบบแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
หนว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ ในการสร า งความรู ค วามเขา ใจ การ
ถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีแก SMEs โดยตรงคือ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial
Technology Assistance Program: iTAP) ภายใตสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรม ใหมีผลกําไรมากขึ้นอันจะนําไปสู
การเพิ่มศักยภาพการแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน
ตั้งแตป พ.ศ.2548 โครงการ iTAP เครือขายมหาวิทยาลัย ขอนแกน
ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น SMEs ที่ ต อ งการนํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศไป
ประยุกตใชในองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จํานวน 7 บริษัท
พบวามี 5 บริษัทประสบความลมเหลวในการประยุกตใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นั้นเปนเพราะการขาดความรูประกอบกับความไมเขาใจของ
ผู ป ระกอบการเองและการไม ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก มาตรฐานการพั ฒ นา
ซอฟตแวรของผูพัฒนาซอฟตแวร
ดังนั้นงานวิจัยนี้ไดมุงเนนการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสํ า หรั บ SMEs เรี ย กว า “แบบพิ ม พ เ ขี ย วระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึ่งหมายถึงแบบโครงรางการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร

คําสําคัญ: แบบพิมพเขียวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
This research has proposed to present new model for
developing the information technology system for Thailand Small
Medium and Enterprise(SMEs) that we call “IT Blueprint”.IT Blueprint
consisted of three processes: Requirement Analysis, Software Design
and Acceptance Criteria. We used actual data from Industrial
Technology Assistance Program. The result shown that the time of
developing information technology system after implement IT Blueprint
was less than non-implement IT Blueprint. The research result found
that SMEs who implement IT Blueprint can manage requirement, time
and good effective.
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3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หมายถึ ง กระบวนการ
วิเคราะห กระบวนการออกแบบ กระบวนพัฒนาระบบการจัดการขอมูลของ
องค ก ร โดยมี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล และการประมวลผลข อ มู ล ให เ กิ ด ความ
เชื่ อมโยงกัน อย างมี ระบบเพื่อให เกิ ดประโยชน สู งสุดต อองค กรนั้ น ๆ โดย
ป จ จั ย ที่ จ ะทํ า ให ก ระบวนเหล า นี้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ นั้ น คื อ การที่ จ ะต อ งใช
โปรแกรมชุ ด คํ า สั่ ง คอมพิ ว เตอร ห รื อ ซอฟต แ วร ซึ่ ง เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว า
ซอฟตแวรมีความสําคัญ แตการพัฒนาซอฟตแวรหรือการซื้อซอฟตแวรมาใช
ในองคกรนั้นมีอุปสรรคอยางมาก ทําใหผูประกอบสูญเสียงบประมาณและ
โอกาส รวมถึงความเชื่อมั่นในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานวิจัย
นี้ ไ ด มุ ง เน น ถึ ง แนวทางการแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยนํ า เสนอแนวทาง
ประกอบ 3 สวนคือการวิเคราะหความตองการ การออกแบบระบบและการ
กํ า หนดข อ ตกลงร ว มกั น โดยอาศั ย หลั ก การด า นวิ ศ วกรรมซอฟต แ วร
(Engineering Software) และมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวร Capability
Maturity Model Integration (CMMI)

โดยประกอบดวย 3 สวนคือการวิเคราะหความตองการ การออกแบบระบบ
และการกํ า หนดขอ ตกลงร ว มกัน โดยได ทํา ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บข อ มู ล การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน SMEs ที่เขารวมกับโครงการ iTAP
เครือขาย ม.ขอนแกน ทั้งที่มีและไมมีการใชแบบพิมพเขียวของระบบ เพื่อ
ศึ ก ษาผลประโยชน แ ละผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ของการใช ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในกลุม SMEs
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(Industrial Technology Assistance Program : iTAP)
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(Industrial Technology Assistance Program : iTAP) สังกัดสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
เปนองคกรกลางที่เชื่อมโยงระหวางผูผลิตเทคโนโลยีกับผูใช
เทคโนโลยีและผลักดัน SMEs ใหสามารถเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม(Technology and Innovation
Capability) โดยมีขั้นตอนการสนับสนุนที่ประกอบไปดวย 7 กิจกรรม [1] คือ
1) การติดตอเขาพบผูประกอบการครั้งแรก(First Contact) คือการ
เขาพบผูประกอบการในสถานประกอบการจริง เพื่อแนะนําโครงการและ
รับทราบปญหาของผูประกอบการ
2) การวินิจฉัยปญหาเบื้องตน (Preliminary) คือการเชิญผูเชี่ยวชาญ
เขาศึกษาและวินิจฉัยปญหาเบื้องตน ในสถานประกอบการเพื่อหาแนวทาง
พัฒนา ปรับปรุงและแกปญหา
3) การพั ฒนาข อเสนอโครงการ คื อการให ผู เชี่ ยวชาญได เสนอแนว
ทางการแกไขปญหาระยะเวลาและงบประมาณใหผูประกอบการพิจารณา
4) การใหคําปรึกษาเชิงลึก คือการปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญ โดยการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และถ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห กั บ
ผูประกอบการ
5) การติ ดตามและประเมิ นผล เป นการเชิ ญผู ประเมิ นภายนอกเข า
ติดตามระหวางดําเนินงานและประเมินผลโครงการหลังปดโครงการ
6) การเบิกเงินสนับสนุน คือการเบิกเงิน สนับสนุน 50% ของ
งบประมาณโครงการคืนใหผูประกอบการ
7) การติดตามผลหลังปดโครงการ คือการเขาเยี่ยมบริษัทเพื่อประเมิน
ศักยภาพทางเทคโนโลยีหลังจากใชบริการของโครงการ iTAP
โดยมี
กระบวนการทํางานดังแสดงในภาพที่ 1

3.1 วิศวกรรมซอฟตแวร (Engineering Software)
วิศวกรรมซอฟตแวรเปนศาสตรที่เกี่ยวกับการใชกระบวนการทาง
วิศวกรรมในการดูแลการผลิตซอฟตแวร ตั้งแตการวิเคราะหความตองการ
(Requirement Analysis) การออกแบบ (Software Design) กระบวนการ
พัฒนา (Software Methodology) การติดตามโครงการ (Software Project
Tracking) การประเมินผล (Software
Evaluation) การบํารุงรักษา
(Software Maintenance) ไปจนถึ ง การคิ ด ราคาซอฟต แ วร (Estimate
Coats) เปนตน [2] ซึ่งปจจุบันการพัฒนาซอฟตแวรมีความยากลําบากและ
ซั บ ซ อ น จํ า เป น ต อ งมี ก ระบวนการทางวิ ศ วกรรมที่ จ ะมาควบคุ ม และ
ดําเนินการผลิตใหมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลไดและสามารถตรวจหา
ขอผิดพลาดพรอมสาเหตุไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เพื่อใหสามารถปรับปรุง
แก ไ ขซอฟต แ วร ตั้ ง แต อ ยู ใ นระหว า งการผลิ ต ได ทั น ที โดยวิ ศ วกรรม
ซอฟต แ วร แ ตกออกหลายแขนงเช น การวิ เ คราะห ค วามต อ งการของ
ซอฟต แ วร การออกแบบซอฟต แ วร การพั ฒ นาซอฟต แ วร การทดสอบ
ซอฟต แ วร การบํ า รุ ง รั ก ษาซอฟต แ วร การจั ด การการตั้ ง ค า ซอฟต แ วร
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การวัดคุณภาพซอฟตแวร เปนตน ในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหาเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีและเหมาะสมกับ SMEs
ไทยในสภาพ
ป จ จุ บั น โดยได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ไปที่ ก ระบวนการต น ทางของการพั ฒ นา
ซอฟตแวรคือการวิเคราะหความตองการและการออกแบบซอฟตแวร เพื่อ
เปนองคประกอบหนึ่งของแบบพิมพเขียวสําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.2 การวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis)
การวิเคราะหความตองการ หมายถึงการเก็บรวบรวมขอมูลทุก
ประเภทจากผูใชงานซอฟตแวรและแหลงขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนํามาจําแนกและจัดแจงใหอยูในรูปแบบที่พรอม

รูปที่ 1 กระบวนการทํางานของ iTAP
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จะนําไปสรางแบบจําลอง ที่สามารถนําไปเปนขอมูลเริ่มตนในขั้นตอนการ
ออกแบบซอฟตแวรในแบบพิมพเขียวสําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ นํ า เสนอในงานวิ จั ย นี้ ไ ด จํ า แนกรู ป แบบของความต อ งการ
ออกเปน 2 ประเภทคือ 1) ความตองการของผูใชงาน (User Requirement)
คือสิ่งตางๆที่ผูใชงานซอฟตแวรตองการใหซอฟตแวรตอบสนอง เชน การ
บันทึกขอมูล การคนหาขอมูลหรือขอมูลรายงานประจําป เปนตน โดยได
นําเสนอในรูปแบบวิธีการเก็บความตองการ และ 2) ความตองการของระบบ
(System Requirement) คือสิ่งตางๆ ที่ซอฟตแวรจําเปนตองใชเพื่อเปน
สวนประกอบใหมีความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูใชงาน
ซอฟตแวรรวมไปถึงขอกําหนดที่ซอฟตแวรจะทํางานได เชน ความตองการ
คุณลักษณะของคอมพิวเตอรลูกขายและแมขาย ความตองการโครงสรางทาง
เครือขาย เปนตน

ทั้งหมดรวมไปถึงเคาโครงของซอฟตแวร แบบพิมพเขียวระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้จัดอยูในรูปแบบของเอกสารจะทําหนาเปนเครื่องมือที่ใชสื่อสาร
ระหวางผูใชงาน (User) กับผูผลิตซอฟตแวร (Software House) ใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกันวาในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศใหองคกรนั้นจะมี
รูปแบบอยางไร ลักษณะการทํางานของซอฟตแวรแบบใด ตองใชอุปกรณ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร จํ า นวนเท า ไร เป น ต น โดยแบบพิ ม พ เ ขี ย วระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะแสดงใหเห็นถึงกรอบการทํางานในชวงกอนเขาสู
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรหรือเรียกไดวากอนจะมีการเขียนโปรแกรม
และสรางฐานขอมูล ซึ่งมีสวนประกอบ 3 สวนหลักๆ คือการวิเคราะหความ
ตองการ การออกแบบระบบและการกําหนดขอตกลงรวมกัน
4.1 สวนของการวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis)
มีองคประกอบดังนี้
4.1.1 บทนํา (Introduction) คือสวนที่บอกถึงวัตถุประสงคของ
เอกสาร ขอบเขต คํานิยาม คํายอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสวน
อธิบายความหมายของเอกสาร
4.1.2 รายละเอียดทั่วไป (General Description) ประกอบไปดวย
ฟงกชันการทํางาน คุณสมบัติของผูใชงาน ขอบังคับทั่วไป สวนเชื่อมตอของ
ระบบ (System Interface) สวนเชื่อมตอผูใชงาน (User Interface) ขอมูล
ผูเกี่ยวของ
4.1.3
ข อ กํ า หนดความต อ งการระบบ (Specification
Requirement) ข อ กํ า หนดความต อ งการระบบหมายถึ ง ข อ บั ง คั บ ที่ ก าร
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองดําเนินการตามขอกําหนดนี้ ซึ่งสวนนี้
จะเปนขอตกลงรวมกันวาในขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวรนั้นจะดําเนินไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในขั้ น ตอนนี้ จ ะต อ งสร า งแบบจํ า ลองขึ้ น มาเพื่ อ อธิ บ าย
ภาพรวมของความตองการ ซึ่งมีองคประกอบดังนี้คือ
- สวนเชื่อมตอกับภายนอก (External Interface) คือสวนของ
การนํ า เข า ข อ มู ล ที่ จ ะต อ งกรอกเข า สู ร ะบบ ผู พั ฒ นาซอฟต แ วร จ ะต อ ง
สอบถามขอมูลจากผูใชงานใหครบถวนเพื่อความถูกตองและสมบรูณของ
ระบบ โดยนําไปจําแนกและจัดแจงขอมูลใหอยูในรูปแบบตารางหรือแผนผัง
ความตองการดานฐานขอมูล (Logical
Database
Requirement) เปนสวนที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของระบบฐานขอมูล
เพื่อที่จะบอกวาฐานขอมูลนั้นสามารถรับรองการทํางานแบบใดไดบาง เชน
สามารถดึงขอมูลไดในทุกที่ทั่วประเทศ สามารถสํารองขอมูลไดอัตโนมัติ
เปนตน
- ความตองการเชิงหนาที่ (Function) คือหนาที่และวิธีการทํางาน
ในปจจุบันนั้นเปนแบบใดและมีความตองการใหของซอฟตแวรนั้นสนับสนุน
การทํางานใหสะดวกอยางไร และมีความสามารถอยางไร ซึ่งเปนการกําหนด
โดยผูใชงาน โดยผูผลิตซอฟตแวรเปนผูใหคําแนะนํา
- ความตองการอื่นๆ (Non-Function) เชน ความตองการดาน
ประสิทธิภาพ (Performance Requirement) เปนการกําหนดตัวชี้วัดของการ
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศขึ้ น เพื่ อ บอกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ซอฟตแวร เชน สามารถรับรองผูใชงานได 100 ผูใชในเวลาเดียวกัน ระบบ

3.3 การออกแบบซอฟตแวร (Software Design)
การออกแบบซอฟตแวร คือ กระบวนการกําหนดโครงการสราง
สว นประกอบ ส ว นประสาน จุ ด เชื่ อ มโยง และคุ ณลั ก ษณะด า นอื่ น ๆ ของ
ระบบซอฟตแวรทั้งหมด ซึ่งเปรียบเสมือนแบบจําลองของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในงานวิจัยนี้ไดนําเอาหลักการทางวิศวกรรมการออกแบบมาใช
เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารสร า งแบบพิ ม พ เ ขี ย วระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง มี
เปาหมายใหเปนแบบรางของระบบ โดยประสงคใหไดรับรูถึงสวนประกอบ
ตางๆ หน าที่ของแตละสวน การเชื่อมโยงขอมูลในแตละดา น เพื่อใหเกิด
ซอฟต แวร ที่ มี คุ ณ สมบัติที่ดี ซึ่งก็คือ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ไ ด ก าร
ออกแบบจะตองไมมีขอผิดพลาดและทําใหผูใชงานรูสึกพึงพอใจในการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด
3.4 ซีเอ็มเอ็มไอ (Capability Maturity Model Integration : CMMI)
ซีเอ็มเอ็มไอ (Capability Maturity Model Integration : CMMI) เปน
แนวทางหนึ่ ง ในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ซอฟต แ วร ถู ก คิ ด ค น จาก
Software Engineering Institute หรือ SEI มหาวิทยาลัยคารเนกีเมลอน
ประเทศสหรัฐอเมริกา [3] มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูผลิตซอฟตแวรได
พัฒนาซอฟตแวรใหเปนระเบียบตามมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล CMMI มีแนวทางปฏิบัติโดยสามารถเลือกแนวทางในการในปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรในลักษณะระดับ 1 ถึง 5 ตามความสามารถ
ของผูผลิตซอฟตแวร ในงานวิจัยนี้จึงไดยกเอาสวนหนึ่งของแนวทาง CMMI
มาใชองคประกอบของแบบพิมพเขียวสําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นั้นคือสวนของมาตรฐานเอกสารที่จําเปนตอการสื่อสารระหวาง
SMEs กับผูผลิตซอฟตแวร เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันและใหเกิดการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เช น เอกสารความต อ งการ
ซอฟตแวร เปนตน
4. แบบพิมพเขียวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Blue Print)
แบบพิมพเขียวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงแบบรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่แสดงใหเห็นถึงภาพรวมโครงสราง องคประกอบ
ความสัมพันธของสวนตางๆ และรายละเอียดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1 การคัดเลือกบริษัท
ซึ่งจะใชหลักเกณฑคือบริษัทนั้นจะตองปดโครงการกับ iTAP เสร็จ
สิ้นกอนเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ซึ่งมีโครงการที่ศึกษาในครั้งนี้ 7 บริษัท

สามารถรับรองภาษาได 3 ภาษา หรือความตองการในการบํารุงรักษาระบบ
(Maintenance Requirement) เปนตน
4.2 สวนของการออกแบบระบบ (Software Design)
คือ การสรางแบบโครงรางของระบบทั้งหมดประกอบดวย 4 สวน
ดังนี้
4.2.1 แผนผังระบบ (System Diagram) คือแผนผังที่แสดง
ภาพรวมทั้งระบบ
4.2.2 แผนผังการทํางานระบบ (Data Flow Diagram) เปน
แผนผั ง ที่ แ สดงการไหลข อ มู ล ของระบบ จากกระบวนหนึ่ ง ไปสู อี ก
กระบวนการหนึ่ง ซึ่งในการไหลของขอมูลนั้นจะตองอธิบายวามีผูใชคนใด
เขามาเกี่ยวของกับระบบบาง มีบทบาท หนาที่ สิทธิอยางไร เขามาใชระบบ
อยางไร โดยจะไดผลลัพธอะไรบางจากระบบ ซึ่งผูผลิตซอฟตแวรอาจจะ
แสดงอยูในรูปแผนผังที่ทําขึ้นเองหรือใชหลักการสรางแบบจําลองเชิงวัตถุ
(Unified Modeling Language: UML) [4] ขึ้นอยูกับความถนัดของผูผลิต
ซอฟตแวรแตละราย
4.2.3 แผนผังสวนติดตอกับผูใชงาน (User Interface Diagram)
จะเปนสวนที่แสดงวาในแตละขั้นตอนของการทํางานยอยตามแผนผังการ
ทํางานระบบที่ออกไปแลวนั้น มีสวนที่ติดตอกับผูใชงานอยางไร ประกอบไป
ดวย 1) การออกแบบเมนู (Menu Design) 2) ตนแบบของโปรแกรม
(Software Prototyping) 3) ตนแบบของรายงาน (Report Prototyping)
4.2.4 แผนผังโครงสรางระบบ (System Infrastructure)
ประกอบไปดวย การเชื่อมโยงระบบเครือขาย (Network
Interface)
รายละเอียดระบบปฏิบัติการและสภาวะแวดลอมซอฟตแวร (Operating and
Software Environment) อุปกรณและวิธีการเชื่อมตออุปกรณ (Hardware
Interface)

5.2 การรวบรวมขอมูล
ไดดําเนินรวบรวมขอมูลจากรายงานการปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญ
ที่ใหคําปรึกษาเชิงลึกกับบริษัทที่รวมทําโครงการกับ iTAP ทําใหไดขอมูลที่
ถูกตอง สมบูรณ
5.3 ตัวแปรที่ใชเปรียบเทียบ
ไดใชแปรคือเวลาเสร็จสิ้นโครงการกับทาง iTAP
โดยทําการ
เปรียบเทียบเวลาทั้งบริษัทที่มีและไมมีการใชแบบพิมพเขียวเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลลัพธจะใชระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 สรุปขอมูลทั่วไปของบริษัท
จากการเก็บรวบรวมขอ มู ลทั่ว ไปของบริ ษั ท ที่ เ ข า ร วมการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโครงการ iTAP จํานวน 7 แหงมีผลลัพธดังนี้
- ขอมูลบริษัทจําแนกตามจังหวัดที่ตั้งของโรงงาน ประกอบดวย
จังหวัดขอนแกน 5 บริษัทและกรุงเทพมหานคร 2 บริษัท ดังรูปที่ 2

4.3 สวนของการกําหนดขอตกลงรวมกัน (Acceptance Criteria)
เปนสวนที่แสดงใหเห็นถึงความตองการในการบรรลุขอตกลงรวมกัน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจงานและสงมอบงานไปยังผูใชซอฟตแวร
โดยจะตองกําหนดสําดับและเรียงตามความสําคัญของงาน ซึ่งตองแสดงให
อยู ใ นรู ป แบบของเอกสารที่ส ามารถนํ า ไปเป น หลั ก ฐานในการยื น ยั น การ
ทํางาน รวมถึงปองกันขอโตแยงของทุกฝาย

รูปที่ 2 ขอมูลบริษัทที่พัฒนาระบบ IT จําแนกตามพื้นที่
- ระยะเวลาที่แตละบริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับ
โครงการ iTAP อยูระหวาง 2-10 เดือน โดยมีระยะเวลา 2-5 เดือนและ 6-10
เดือน มีจํานวน 3 และ 4 บริษัทตามลําดับ
- งบประมาณที่บริษัทใชในการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีตั้งแต 110,000-1,000,000 บาท โดยมีงบประมาณ 100,000500,000 บาท และ 500,001-1,000,000 บาท มีจํานวน 3 บริษัทและ 4
บริษัทตามลําดับ ดังตารางที่ 1

5. วิธีการศึกษาวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ และคัดเลือกบริษัท
รวมถึงวิเคราะหขอมูลโดยใชเวลาเสร็จสิ้นโครางการเปนตัววัดความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละบริษัท โดยมีรายละเอียด
การศึกษาดังนี้
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6.2.1.2 แผนผังการทํางานระบบ (Data Flow Diagram)

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลจํานวนบริษัทที่ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ IT
งบประมาณ
จํานวนบริษัท
100,000-500,000 บาท
3
500,001-1,000,000 บาท
4
- ประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาไปแกปญหาคือ
เรื่องการวางแผนการผลิต (MRP) จํานวน 3 บริษัท การวางแผนโครงการ
จํานวน (Project Planning) 1 บริษัท การวิเคราะหตนทุนการผลิต (Job
Cost) จํานวน 1 บริษัทและการบริหารจัดการงานทั่วไปจํานวน 2 บริษัท ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทซอฟตแวร
จํานวนบริษัท
การวางแผนการผลิต (MRP)
3
การวางแผนโครงการ (Project Planning)
1
การวิเคราะหตนทุนการผลิต (Job Cost)
1
การบริหารจัดการงานทั่วไป
2

รูปที่ 4 แสดงตัวอยางแผนผังการไหลขอมูลการผลิต
6.2.1.3
Diagram)

แผนผังสวนติดตอกับผูใชงาน (User

Interface

6.2 ตัวอยางแบบพิมพเขียวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Blue Print)
เพื่อใหเกิดความเขาใจและมุมมองใหสามารถการนําไปประยุกตใช
งานจริ ง นั้ น ผู วิ จั ย ได นํ า เสนอตั ว อย า งแบบพิ ม พ เ ขี ย วระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสวนของกระบวนการออกแบบโดยใชตัวอยางรูปภาพและ
แผนผังตาง ๆ ดังตอไปนี้
6.2.1 สวนของการออกแบบระบบ (Software Design)
6.2.1.1 แผนผังระบบ (System Diagram)
M01 -ระบบการจัดซื้อ

M02 -ระบบการเงิน

M03 -ระบบการสั่งซื้อ

M05 -ระบบบัญชี

M06 -ระบบบัญชี้ลกหนี้

M04 -ระบบบัญชีเจาหนี

M07 –ระบบจัดการวัตถุดิบ

รูปที่ 5 แสดงแผนผังตัวอยางสวนติดตอกับผูใชงานแบบ UML
6.2.1.4 แบบแผนผังโครงสรางระบบ (System Infrastructure)

M07 -ระบบสินคาคงคลัง

M08 -ระบบสัง่ ผลิตสินคา

รูปที่ 3 แสดงตัวอยางแผนผังระบบ (System Diagram)

รูปที่ 6 แสดงตัวอยางแผนผังโครงสรางระบบ แบบที่ 1
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วางแผนงาน และรางโครงสรางระบบสารสนเทศ โดยใชแบบพิมพนี้แลว จะ
ประสบสํ า เร็ จ และลดความเสี่ ย งต อ ความล ม เหลวในการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการยกระดับคุณภาพของ SMEs ไทยได
อยางมีนัยสําคัญ
เอกสารอางอิง
[1] ชยานนท วิเศษและประพัทธ สันติวรากร. (2551). โครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย Industrial Technology
Assistance Program : ITAP.วารสารศูนยบริการวิชาการ,16(1),4047.
[2] วิกิพีเดีย.(2553).วิศวกรรมซอฟตแวร.คนเมื่อ 8 มกราคม 2554,
จาก http://th.wikipedia.org/wiki/
[3] The Carnegie Mellon Software Engineering Institute.
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รูปที่ 7 แสดงตัวอยางแผนผังโครงสรางระบบ แบบที่ 2
6.3 ผลการเปรียบเทียบเวลาที่ใชของโครงการ
การเปรียบเทียบขอมูลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
SMEs ครั้งนี้จะแสดงใหเห็นทั้งบริษัทที่มีและไมมีการใชแบบพิมพเขียวเพื่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลลัพธจะใชระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ จะพบวาบริษัท ง และบริษัท ช เปน
บริษัทที่ใชแบบพิ มพเขียวเพื่อการพั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทําให
สามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเสร็ จ ทั น
กําหนดเวลา บริษัท จ และบริษัท ฉ นั้นใชแบบพิมพเขียวบางขั้นตอนจึงทํา
ใหเกินระยะเวลาที่ประมาณ 2-3 เดือน สวนบริษัท ก บริษัท ข และบริษัท ค
นั้นไมไดใชแบบพิมพเขียวสงผลใหเกินกําหนดเวลา 10-20 เดือน ดังตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบบริษัทที่ใชและไมใชแบบพิมพเขียว IT
ชื่อบริษัท
งบประมาณ
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่
(บาท)
ของโครงการ (เดือน) ดําเนินการจริง
(เดือน)
ก
1,000,000
10
10
ข
350,000
7
20
ค
483,200
5
7
ง
571,800
6
0
จ
110,000
4
2
ฉ
558,500
2
3
ช
704,000
6
0
7. บทสรุป
จากการศึกษาและนําแบบพิมพเขียวเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยและไป
ประยุ ก ต ใ ช ดํ า เนิ น งานจริ ง ผ า นทางกลไกโครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เทคโนโลยีข องอุ ต สาหกรรมไทยเครื อข า ยมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น พบว า
บริษัทที่ใชแบบพิมพเขียวเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาโครงการเสร็ จ สิ้ น ทั น ตามระยะเวลาที่ กํ า หนดจํ า นวน
2
บริษัท ในบริษัทที่นําแบบพิมพเขียวเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช บ างขั้ น ตอนและไม ไ ด ใ ช นั้ น ผลปรากฏว า บริ ษั ท ดํ า เนิ น
โครงการไดลาชากวากําหนดจํานวน 5 บริษัท ซึ่งแสดงใหเห็นวาในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs ใดก็ตามถามีการกําหนด
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การศึกษาประสิทธิภาพของระบบควบคุมเครื่องยนตขณะรอบเดินเบาของรถยนตขนาด
1,000 ซีซี ถึง 1,500 ซีซี โดยวิธีการเทียบเคียง
A Study of Idle Speed Control Performance Benchmarking
of 1,000 cc. - 1,500 cc. Engine
สราวุฒิ ปนจันทร
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บทคัดยอ
งานวิจั ยนี้มี วัตถุประสงคหลัก เพื่อเปรีย บเที ยบประสิทธิ ภ าพการ
ควบคุมความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนตรถยนตขนาด 1,000 ซีซี ถึง
1,500 ซีซี ในประเทศไทย เพื่อใหไดขอมูลที่จะนําไปพัฒนาระบบควบคุม
ความเร็ ว รอบเดิ น เบาของเครื่ อ งยนต ตั ว อย า ง โดยทํ า การเที ย บเคี ย ง
เครื่องยนตที่ใชระบบการจัดการเครื่องยนตที่แตกตางกัน ทั้งหมด 3 แบบ คือ
การจัดการเครื่องยนตแบบ D-Jetronic L-Jetronic และแบบที่ใชทั้ง DJetronic รวมกับ L-Jetronic การทดลองไดแบงออกเปน 16 หัวขอตาม
ปจจัยและสภาวะที่สงผลกระทบตอการควบคุมรอบเดินเบาโดยใชตัวบงชี้
ประสิ ทธิภาพมาทําการเปรียบเทียบกันในเชิ งวิ เคราะห คือ ค าเฉลี่ ยของ
ความเร็วรอบ ( N ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วรอบ( σ ) คาความ
ผิดพลาดของความเร็วรอบจากคาเปาหมาย ( ε ) Overshoot Undershoot
และ Track time ซึ่งผลการเทียบเคียงพบวาเครื่องยนต J ซึ่งมีการจัดการ
แบบ D-Jetronic ไดคะแนนมากที่สุดคือ 35 จาก 41 คะแนนหรือ 85.4% จึง
ไดใชเครื่องยนต J เปนหลักในการวิเคราะหสําหรับการพัฒนาปรับปรุง
เครื่องยนตตัวอยางโดยสามารถสรุปไดทั้งหมด 3 หัวขอ คือ 1. ประสิทธิภาพ
ในการตอบสนองที่ ร วดเร็ ว ของการชดเชยปริ ม าณอากาศเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของโหลดในสภาวะตางๆ ทําใหควบคุมรอบเดินเบาไดดี ซึ่ง
สามารถปรับปรุงไดโดยการวางตําแหนงเซ็นเซอรวัดปริมาณอากาศใหใกล
เครื่องยนตมากยิ่งขึ้น เปนตน 2. การชดเชยปริมาณอากาศหลังเหยียบ
คันเรงไปที่รอบปานกลางและรอบสูงที่มีลักษณะขึ้นไปที่รอบเปาหมายทันที
จะทําใหคา Track Time มีคานอยกวาการชดเชยในลักษณะเปนขั้นบันได 3.
ขนาดของแบตเตอรี่และตัวกําเนิดกระแสไฟฟามีผลตอการควบคุมรอบเดิน
เบา ซึ่งเครื่องยนตที่ใชแบตเตอรี่ขนาดเล็กและตัวกําเนิดกระแสไฟฟาขนาด
ใหญจะควบคุมรอบเดินเบาไดดีเนื่องจากการประจุไฟฟากลับเขาสูแบตเตอรี่
ทําไดอยางรวดเร็วและใชระยะเวลาสั้นในการดึงกําลังของเครื่องยนตเพื่อใช
สรางกระแสไฟฟา ดังนั้นจากการศึกษาเทียบเคียงครั้งนี้สามารถนําหัวขอ
การปรับปรุงที่ไดไปพัฒนาระบบควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนตตัวอยาง
ไดตอไป

Abstract
The main objective of this study is to conduct a performance
benchmarking of idle speed control system in small automotive
engines between 1,000 to 1,500 cc in Thailand. The outcome will be
used as a guideline to develop the idle speed control system of the
Sample Engine. The performance benchmarking examined 3 different
types of engine management system namely; D-Jetronic, L-Jetronic,
and the D-Jetronic incorporate with L-Jetronic. The experiment was
divided into 16 test conditions which affect the performance of the idle
speed control system. Performance indicators were the average of
engine speed ( N ), standard deviation of engine speed ( σ ), error
value of engine speed from the target speed ( ε ), overshoot,
undershoot and track time. The result indicated that Engine “J” with DJetronic engine management system was obtained the highest score
and was used to improve the Sample Engine. There are 3 main
findings to improve and further develop the Sample Engine. 1) Rapid
response of the air intake compensation during the load changes has
significant impact on the idle speed control performance. The
responsiveness can be improved by, for example, designing the
location of the air sensor to be closer to the engine. 2) To return to
the target idle speed after high engine speed, instantaneous air intake
compensation showed shorter track time than stepping air intake
compensation. 3) Size of both battery and alternator has significant
impact on the idle speed control performance. The result indicated
that automobile sample with a smaller battery and a larger alternator
has better performance. This is due to less voltage fluctuation during
the idle speed since charging time from the alternator to the battery
and the duration of power drawn from the engine to generate
electricity was shorter. Thus, the key findings from the study could be
used to improve and further develop the Sample Engine in the future.

คําสําคัญ: การเทียบเคียง, ความเร็วรอบเดินเบา, ระบบการจัดการ
เครื่องยนต

Keywords: Benchmarking, Idle speed, Engine management system
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2. Literature Review
2.1 การเทียบเคียง (Benchmarking)
เปนเครื่องมือหรือเทคนิคสําหรับการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพขององคกร ซึ่งเปนกระบวนการวิเคราะห ประเมินและเทียบเคียง
ผลิต ภั ณ ฑ การบริก าร รวมถึ ง กระบวนการทํ า งานขององค ก รหนึ่ งๆ กั บ
องค ก รที่ เ ป น เลิ ศ ในด า นต า งๆ โดยการศึ ก ษาต อ งกระทํ า อย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะชวยใหองคกรสามารถพัฒนาระดับศักยภาพของ
ตัวเองใหทัดเทียมหรือเหนือกวาระดับที่นํามาเทียบเคียง [5] โดยมีขั้นตอน
หลักอยู 5 ขั้นตอน [6]
1. วางแผน
2. สรรหา
3. สังเกต
4. วิเคราะห
5. ประยุกต
ในขั้ น ตอนแรก ขั้ น ตอนวางแผนนั้ น เป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด
เนื่ อ งจากเป น ขั้ น ตอนที่ กํ า หนดรู ป แบบวิ ธี ก ารทํ า การเที ย บเคี ย ง เพื่ อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยจะแบงออกมาไดเปน 4 ขั้นตอนยอย
คือ
1) การกําหนดหัวขอการทําการเทียบเคียง ซึ่งควรจะเลือกหัวขอที่
กระทบตอตัวแปรวัดความสําเร็จที่สําคัญของบริษัท (Critical
Success
Factor: CSF) หรือผลิตภัณฑ
2) จัดตั้งทีมปฏิบัติงาน
3) ทําความเขาใจหัวขอที่จะศึกษา
4) กําหนดดัชนีชี้วัด (Performance Indicator: PI) สําหรับหัวขอนั้น ๆ
ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนสรรหาซึ่งเปนขั้นตอนของการคัดเลือกผูที่จะ
มาเปนผูเปรียบเทียบขอมูลกับเรา หรือที่เรียกวาเปน
Benchmarking
Partner ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนนี้ คือ
1) จัดทํารายการชื่อองคกรที่ตองการจะเปรียบเทียบ โดยคํานึงถึง
กระบวนการหรือหัวขอที่ไดคัดเลือกมาทํา
2)
การคัดเลือกองคกร ซึ่งการคัดเลือกองคกรจําเปนตองมีการ
จัดทําหลักเกณฑการคัดเลือกองคกรเพื่อคัดองคกรที่มีความเหมาะสมจริงๆ
เพื่อไปเปรียบเทียบดวย
ขั้ น ตอนที่ ส าม ขั้ น ตอนการสั ง เกต จุ ด ประสงค ข องขั้ น ตอนนี้ ก็
เพื่อที่จะศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการของคูเทียบเคียงเพื่อนํามา
ประยุกตใชและปรับปรุงพัฒนากระบวนการของตนเองใหดีขึ้น ประกอบดวย
3 ขั้นตอนยอยคือ
1) ประเมินแหลงที่มาและประเภทของขอมูลที่ตองการ เพื่อใหได
ขอมูลที่เปนประโยชนในการที่จะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาองคกร ควร
หาขอมูลใหไดดังนี้ คือ ระดับของประสิทธิภาพบอกใหไดวาคูเทียบเคียงมี
ประสิทธิภาพดีกวาตัวเองเพียงไร
2) เลือกวิธีการและเครื่องมือในการเก็บขอมูล คือการกําหนดและ
ออกแบบวิธีการเก็บขอมูล
3) บันทึกและสรุปขอมูลที่ได

1. คํานํา (Introduction)
ตลาดรถยนต ใ นป จ จุ บั น นั้ น ผู บ ริ โ ภคมี แ นวโน ม ที่ จ ะเลื อ กใช
รถยนตที่มีขนาดเล็ก ประหยัดน้ํามัน ปลอยมลพิษนอย แตมีประสิทธิภาพที่
ดีเปนจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมใหมีการผลิตและการ
ใชรถยนตขนาดเล็กจากทางภาครัฐ เช น มาตรการภาษีรถยนต ประหยั ด
พลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) แสดงใหเห็นถึงแนวโนมตลาดรถยนต
ขนาดเล็กในอนาคตที่จะมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งผูผลิตก็มีความจําเปนที่
ตองพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสที่ดีดานการแขงขัน
ซึ่ ง การใช ง านรถยนต ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น นั้ น อั ต ราการบริ โ ภคน้ํ า มั น ของ
เครื่องยนต 30% จะอยูในชวงของรอบเดินเบา และยังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อ ยๆในอนาคต เนื่ อ งจากป ญ หาจราจรที่ ติ ด ขั ด ซึ่ ง ในช ว งรอบเดิ น เบา
เครื่องยนตจะถูกควบคุมการทํางานดวยระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา
นอกจากเรื่องของการบริโภคน้ํามันแลว ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา
ยังมีความสําคัญอยางยิ่งตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนต กลาวคือ
การควบคุมรอบเดินเบาที่ดีจะตองควบคุมใหความเร็วรอบคงที่ที่สุดในทุก
สภาวะการทํางานในชวงรอบเดินเบา ดังนั้นการพัฒนาระบบควบคุมรอบ
เดินเบาและอุปกรณที่เกี่ยวของจึงมีความสําคัญตอผูผลิตรถยนตเปนอยาง
มาก
โดยงานวิจัยในสวนของระบบการควบคุมความเร็วรอบเดินเบาที่
ผานมานั้น โดยสวนใหญจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับแบบจําลองหรือโมเดลทาง
คณิ ต ศาสตร ที่ ใ ช สํ า หรั บ ควบคุ ม การทํ า งานของความเร็ ว รอบเดิ น เบา
ยกตัวอยางเชน การศึกษาโมเดลทางคณิตศาสตรรูปแบบตางๆที่ใชควบคุม
ความเร็วรอบเดินเบาของ D.Hrovat and Jing Sun [1], การศึกษาการ
ควบคุ ม ความเร็ ว รอบเดิ น เบาโดยใช โ มเดลทางคณิ ต ศาสตร แ บบไฮบริ ด
(Hybrid model) ของ Andrea Balluchi; Luca Benvenuti; Claudio Lemma;
Pierpaolo Murrieri; and Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli [2],
การศึ ก ษาการควบคุม ความเร็ว รอบเดิ น เบาของเครื่ อ งยนต ที่ใ ชปก ผี เ สื้ อ
ไฟฟา (Electronic Throttle) โดยใชโมเดลทางคณิตศาสตรแบบ PID ของ
Teruji Sekozawa [3] และ การศึกษาวิจัยการทํางานของความเร็วเดินเบา
เมื่อทําการลดรอบความเร็วรอบเดินเบาเปาหมายโดยการเปลี่ยนแปลงโมเดล
ทางคณิตศาสตรของระบบควบคุมรอบเดินเบาของ Min Han; Robert N. K.
Loh; and Lin Wang [4] เปนตน ซึ่งเปนงานวิจัยในตางประเทศทั้งสิ้น จะ
เห็นวาในประเทศไทยนั้นการศึกษาในสวนของระบบควบคุมรอบเดินเบานั้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเทคนิคการเทียบเคียงมาประยุกตใชนั้นยังไมมีการ
นํ า เสนออย า งชั ด เจน ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง มุ ง เน น ที่ จ ะเข า ไป
ทําการศึกษาวิจัยในสวนของการทําการเทียบเคียงผลและลักษณะของการ
ควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนตในชวงรอบเดินเบาของเครื่องยนตที่มีระบบ
การจัดการเครื่องยนตที่แตกตางกันเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะนําไปพัฒนา
ระบบควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนตตัวอยางได รวมทั้งเพื่อเปนแนวทาง
ในการทําการเทียบเคียงในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
โดย
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมความเร็ว
รอบเครื่องยนตในชวงรอบเดินเบาของรถยนตขนาดเล็กในประเทศไทยที่ใช
ระบบการจัดการเครื่องยนตที่แตกตางกัน โดยการนําวิธีการเทียบเคียงมา
ประยุกตใชในการวิจัย
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ขั้นตอนที่สี่ ขั้นตอนวิเคราะห ขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลที่
รวบรวมมาเพื่อชี้บงถึงระดับความแตกตางในศักยภาพและสาเหตุที่เปนไป
ได การวิ เ คราะห เ ป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ขั้ น ตอนหนึ่ ง ในการ
Benchmark ถาไมใหความสําคัญตอการวิเคราะหสาเหตุของระดับความ
แตกตาง แผนการปรับปรุงพัฒนาที่ไดอาจจะไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งประกอบ
ไปดวย
1) จัดกลุมขอมูลที่ไดมา เพื่อใหงายตอการปฏิบัติในขั้นตอนตอไป
2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
3) ปรั บ เปลี่ ย นข อ มู ล ให เ ข า ใจได ง า ย เช น สรุ ป เป น ค า เฉลี่ ย
อัตราสวนหรือเปอรเซ็นต เปนตน
4) ชี้บงระดับความแตกตาง การวิเคราะหชวงหาง (Gap analysis)
จะทํ า ให ท ราบว า ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ความสามารถของเราห า งจากคู
เปรี ย บเที ย บด ว ยมากน อ ยเพี ย งไร สิ่ ง แรกที่ ต อ งปฏิ บั ติ ก อ นที่ จ ะทํ า การ
วิเคราะหหาชวงหางคือ การเรียบเรียงขอมูลทั้งหมดที่ไดในขั้นตอนกอนหนา
การเรียบเรียงขอมูลมีวัตถุประสงคเพื่อใหงายตอการวิเคราะหขอมูล อาจทํา
ไดโดยใช กราฟ ตารางเปรียบเทียบขอมูล หรือใชการวิเคราะหทางสถิติ
5) คนหาสาเหตุ เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งตองทํา
ความเขาใจกระบวนการของคูเทียบเคียงวามีขั้นตอนการทํางานอยางไรจึงมี
ระดับศักยภาพที่เปนเลิศ
ขั้นตอนสุดทาย ขั้นตอนการประยุกต ในขั้นตอนนี้จะมุงเนนไปที่หา
แนวทางการปรับปรุง และสรุปผลการเทียบเคียง

ที่ถูกกําหนดคาไวแลว
โดยการรับขอมูลจากเซนเซอรตา งๆมาทําการ
คํานวณและสั่งการไปยังอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบควบคุมรอบเดินเบา ดัง
รูปที่ 1

รูปที่ 1 ขอมูลตางๆจากเซ็นเซอรทนี่ ํามาใชคํานวณเพื่อควบคุมการทํางาน
ของระบบควบคุมรอบเดินเบา
ลักษณะการทํางานของเครือ่ งยนตที่สงผลตอการควบคุมความเร็ว
รอบเดินเบานัน้ มีอยู 3 สวนหลักๆโดยเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ [7]
1) การรักษาระดับความเร็วรอบของเครื่องยนตใหใกลเคียงกับคา
ความเร็วรอบเปาหมายมากที่สุด และมีการแกวงของรอบเครื่องยนต (คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได
2) อุปกรณหรือระบบของรถยนตบางชนิดสงผลโดยตรงและบาง
ชนิดก็สงผลทางออมตอความเร็วรอบเดินเบา ซึ่งในที่นี้จะเรียกวาเปนภาระ
(โหลด) ตอเครื่องยนต สามารถสรุปไดดังนี้
- การทํางานของเครื่องทําความเย็น (การทํางานของ
คอมเพรสเซอร)
- การทํางานของตัวสรางกระแสไฟฟา (alternator) เพื่อรักษา
แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่เมื่อมีการใชไฟฟา เชน วิทยุ ไฟสองสวาง ระบบ
ละลายไอน้ํา(ฝา) เปนตน
- การทํางานของพวงมาลัยเพาเวอร
- การเขาเกียรขณะรอบเดินเบา
ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนสาเหตุของการเพิ่มภาระใหกับเครื่องยนตโดย
การไปดึงกําลังสวนหนึ่งจากเครื่องยนตไปใชเพื่อควบคุมการทํางานของ
ระบบตางๆ ทําใหความเร็วรอบเครื่องยนตเกิดการเปลี่ยนแปลง
3) การเปลี่ยนแปลงจากการขับขี่ปกติเขาสูช วงรอบเดินเบา ซึ่งการ
ควบคุมรอบเดินเบาจะตองควบคุมใหเขาสูคา ความเร็วรอบเปาหมายไดอยาง
ราบเรียบที่สุดโดยที่จะตองไมใหความเร็วรอบเครื่องยนตมีการตกลงไปเกิน
รอบเปาหมายหรือเกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อปองกันการสั่นและ
การดับของเครื่องยนต

2.2 ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา (Idle speed control system)
ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา จะควบคุมความเร็วรอบของ
เครื่องยนตในชวงเดินเบาใหคงที่โดยใชวาลวควบคุมปริมาณอากาศที่ผาน
ชองทาง Bypass ของเรือนลิ้นเรงหรือทางลิ้นปกผีเสื้อสําหรับเครื่องยนตที่ใช
ปกผีเสื้ออิเล็กทรอนิกสกอนเขาสูกระบอกสูบ โดยการทํางานของวาลวจะถูก
ควบคุมดวยคอมพิวเตอร ซึ่งหนาทีห่ ลักของระบบควบคุมความเร็วรอบเดิน
เบามีดังนี้
1) ควบคุมความเร็วรอบใหมีเสถียรภาพเพื่อความสบายในการขับขี่
2) ปองกันการดับของเครื่องยนต
3) ควบคุมความเร็วรอบเดินเบาใหต่ําที่สุดตามเปาหมายที่กําหนด
ในแตละสภาวะการทํางานของเครื่องยนต เพื่อปรับปรุงอัตราบริโภค
เชื้อเพลิง
4) ปองกันการเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบเดินเบาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกตางๆ เชน ภาระหรือโหลดของเครื่องยนตที่
เพิ่มขึ้น
การควบคุมความเร็วรอบเดินเบาทีด่ ีนั้นจะตองมีการตอบสนองของ
ระบบการควบคุมรวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของในการควบคุมรอบเดินเบาที่
รวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโหลดเกิดขึ้นเพื่อควบคุมความเร็วรอบให
คงที่ที่สุดโดยการควบคุมความเร็วรอบเดินเบานัน้ จะพิจารณาจากความเร็ว
รอบเปาหมายในสภาวะตางๆเปนหลัก ถาความเร็วรอบในสภาวะนั้นๆไม
เปนไปตามเปาหมาย
ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบาจะสั่งการไปที่
อุปกรณควบคุมปริมาณอากาศเพื่อชดเชยและรักษารอบใหไดตามเปาหมาย

3. ขั้นตอนการวิจัย (Research Methodology)
อุปกรณที่ใชในงานวิจัยประกอบไปดวย
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1. เครื่องออสซิลโลสโคป
2. เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต
3. เซนเซอรวัดสัญญาณพัลสของคอยลจุดระเบิด
4. เครื่องวัดความดันอากาศในทอรวมไอดี
โดยวิธีการทดลองไดดําเนินตามขั้นตอนการทําการเทียบเคียง
ดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนวางแผน การกําหนดหัวขอการทําการเทียบเคียงได
คํานึงถึงหัวขอที่กระทบตอตัวแปรวัดความสําเร็จที่สําคัญของบริษัท (Critical
Success Factor: CSF ) หรือผลิตภัณฑซึ่งไดสรุปและทําการคัดเลือกโดย
นําเครื่องมือที่เรียกวา Criteria Testing Matrix มาประยุกตชวยในการ
ลงคะแนนเพื่อใหการคัดเลือกกระบวนการเปนขั้นตอนมากขึน้ ดังตารางที่ 1
ซึ่งจากคะแนนรวมไดสรุปหัวขอที่จะทําการเทียบเคียงคือการเทียบเคียง
ระบบควบคุมรอบเดินเบา หลังจากนั้นไดทําการกําหนดรูปแบบการทดลอง
เพื่อทําการเทียบเคียงระบบควบคุมรอบเดินเบาไวทั้งหมด 16 หัวขอ ดัง
ตารางที่ 2 และกําหนดดัชนีชี้วัดในแตละหัวขอโดยไดทําการแบงกลุมหัวขอ
การทดลองที่ 1-15 ออกเปน 3 กลุม ตามลักษณะการทํางานตางๆที่สงผลตอ
การควบคุมความเร็วรอบเดินเบาโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ [7] ดัง
ตารางที่ 3 (การทดลองที่ 16 เปนการทดลองเพิ่มเติม)

ตารางที่ 2 หัวขอการทําการทดลองที่เกี่ยวของกับระบบควบคุมรอบเดินเบา
หัวขอการทดลอง
1. การควบคุมรอบเดินเบาขณะที่เครื่องยนตไมมีภาระใดๆ
2. การควบคุมรอบเดินเบาในขณะที่เปดเครื่องทําความเย็น
3. การควบคุมรอบเดินเบาขณะใชอุปกรณไฟฟา
4. การควบคุมรอบเดินเบาขณะหมุนพวงมาลัยเพาเวอรจนสุด
5. การควบคุมรอบเดินเบาขณะเขาเกียร
6. การควบคุมรอบเดินเบาขณะใชอุปกรณไฟฟาและเครื่องทําความเย็น
7. การควบคุมรอบเดินเบาขณะใชอุปกรณไฟฟาเปดเครื่องทําความเย็น
และหมุนพวงมาลัยเพาเวอรจนสุด
8. การควบคุมรอบเดินเบาหลังจากรอบเครื่องยนตขึ้นและลดลงมาจาก
รอบสูงอยางรวดเร็ว
9. การควบคุมรอบเดินเบาหลังจากรอบเครื่องยนตขึ้นและลดลงมาจาก
รอบปานกลางอยางรวดเร็ว
10. การควบคุมรอบเดินเบาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศอยาง
ตอเนื่อง
11. การควบคุมรอบเดินเบาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศโดย
ทันทีหลังสตารท
12. การควบคุมรอบเดินเบาหลังจากรอบเครื่องยนตลดลงมาจากรอบ
ปานกลาง (รอบการใชงานปกติ)
13. การควบคุมรอบเดินเบาหลังจากรอบเครื่องยนตลดลงมาจากรอบ
ปานกลาง (รอบการใชงานปกติ) ในขณะที่เปดเครื่องทําความเย็น
14. การควบคุมรอบเดินเบาโดยการเปดเครื่องทําความเย็นในขณะที่ไมมี
การฉีดเชื้อเพลิง
15. การควบคุมรอบเดินเบาโดยหมุนพวงมาลัยเพาเวอรจนสุดในขณะที่
ไมมีการฉีดเชื้อเพลิง
16. การควบคุมการชดเชยปริมาณอากาศที่รอบเดินเบาหลังจากที่เหยียบ
คันเรงเพียงเล็กนอย
ตารางที่ 3 การทดลองตามลําดับความสําคัญที่สอดคลองกับอุปสรรคตางๆที่
มีผลกระทบตอรอบเดินเบา
หัวขอลําดับความสําคัญของปจจัยที่
การ
ดัชนีชี้วัด
สงผลตอการควบคุมรอบเดินเบา
ทดลอง
ประสิทธิภาพ
1.การรั ก ษาระดั บ ความเร็ ว รอบของ 1 ถึง 7
Nd ,
เครื่องยนตใหใกลเคียงกับคาความเร็ว
σ,
รอบเปาหมายมากที่สุด และมีการแกวง
ε
ของรอบเครื่ อ งยนต (ค า เบี่ ย งเบน
ม า ต ร ฐ า น ) ต่ํ า ที่ สุ ด ทั้ ง ใ น ข ณ ะ ที่
เครื่องยนตมีภาระและไมมีภาระใดๆ
2.ผลกระทบจากการทํางานของอุปกรณ 2 ถึง 7
Track time
และระบบไฟฟาตอการควบคุมความเร็ว
รอบในชวงรอบเดินเบา
3.การเปลี่ยนแปลงจากการขับขี่ปกติที่ 8 ถึง 15
Undershoot
รอบตางๆเขาสูชวงรอบเดินเบา

ตารางที่ 1 การคัดเลือกหัวขอเทียบเคียงโดยใช Criteria Testing Matrix
ผลตอ
ประโยชน ความ
ความ
คะแนน
หลักเกณฑ
ความพอใจ
ของลูกคา

ที่องคกร
จะไดรับ

ยาก
งาย

พรอมของ
อุปกรณ

รวม

1.การฉีด
5
7
1
1
เชื้อเพลิง
2.การจุด
5
7
1
1
ระเบิด
3.ความเร็ว
7
7
3
7
รอบเดิน
เบา
4.การ
5
7
5
3
ควบคุมไอ
เสีย
5.การ
5
7
1
3
วิเคราะห
ปญหา
6.ฟงกชั่น
5
7
3
5
ปองกันการ
ทํางาน
บกพรอง
การลงคะแนน นอย = 1 ปานกลาง = 3 มาก = 5 มากที่สุด = 7

14

หัวขอ

14
24

20

16

20
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4. ผลการวิจัยและขอวิจารณ (Result and Discussion)
ในสวนนีจ้ ะเปนขัน้ ตอนวิเคราะหและขั้นตอนประยุกตตาม
กระบวนการเทียบเคียง จากตารางที่ 2 ที่ไดทําการสรุปการทดลอง
ตามลําดับความสําคัญที่สอดคลองกับอุปสรรคตางๆที่มีผลกระทบตอการ
ทํางานการควบคุมความเร็วรอบเดินเบาไวแลวนั้น สามารถนํามาประยุกต
สําหรับใหคะแนนความสามารถในการควบคุมความเร็วรอบเดินเบาของ
เครื่องยนตที่นํามาเทียบเคียงในแตละหัวขอการทดสอบ เพื่อที่จะหาผูเปน
เลิศ (เครื่องยนต) ในงานวิจัยครั้งนี้ได โดยจากทฤษฎีที่ไดกลาวไปแลวนั้น
สามารถแบงการใหน้ําหนักคะแนนออกเปน 3 หัวขอหลักดังนี้
1. การรักษาระดับความเร็วรอบของเครื่องยนตใหใกลเคียงกับ
คาความเร็วรอบเปาหมายมากที่สุดและมีการแกวงของรอบเครื่องยนต (คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ต่ําที่สุดเทาทีจ่ ะเปนไปไดทั้งในขณะที่เครื่องยนตมีภาระ
และไมมีภาระใดๆ มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 3
2. ผลกระทบจากการทํางานของอุปกรณและระบบตางๆตอ
การควบคุมความเร็วรอบในชวงรอบเดินเบา มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 2
3. การเปลี่ยนแปลงจากการขับขี่ปกติที่รอบตางๆเขาสูชวงรอบ
เดินเบา มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 1
เมื่อไดกําหนดน้ําหนักคะแนนในแตละหัวขอการทดลองแลวจึง
นํามาสรุปไดเปนตารางที่ 5 การตัดสินเครื่องยนตที่ดีที่สุดในแตละการ
ทดลองจะพิจารณาจากผลการทดลองของตัวดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่สาํ คัญ
(Key PI) ของแตละการทดลอง หลังจากนั้นจะนํามาใหคะแนนตามน้ําหนัก
แตละหัวขอการทดลอง และทําการสรุปคะแนนรวมเพื่อหาเครื่องยนตที่ดี
ที่สุดจากงานวิจัยครั้งนี้
จากตารางสามารถสรุปตามลําดับคะแนนได
ดังตอไปนี้
1. เครื่องยนต J ไดคะแนนรวมเทากับ 35 คะแนน ซึ่งคิดเปน
85.4%
2. เครื่องยนตตัวอยาง ไดคะแนนรวมเทากับ 6 คะแนน ซึ่งคิดเปน
14.6%
3. เครื่องยนต B ไดคะแนนรวมเทากับ 0 คะแนน ซึ่งคิดเปน 0%
พบวาเครื่องยนต J ไดคะแนนรวมมากที่สุดจึงสรุปไดวา
เครื่องยนต J มีระบบการควบคุมความเร็วรอบเดินเบาดีที่สุด รองลงมาคือ
เครื่องยนตตัวอยางและเครื่องยนต B ซึ่งสามารถสรุปไดวาแนวทางการ
พัฒนาเครื่องยนตตัวอยางนั้นควรเริม่ ตนจากการศึกษาเครื่องยนต J เปน
หลัก

โดยที่ดัชนีชี้วัดในการทดลองมีดังนี้ [4]
Standard deviation = σ = 1

M

∑[ N (n) − N (n)]
M

(1)

2

n =1

Error = ε = abs( N − N d )
Undershoot = abs( N Min − N )
Track time = Tstart − Trec

(2)
(3)
(4)

เมื่อ M คือจํานวนของขอมูลที่เก็บในชวงเวลานั้นๆ โดยในการทดลอง
ครั้งนี้ทําการเก็บขอมูล 5 ขอมูลตอ 1 วินาที
คือความเร็วรอบเดินเบามาตรฐานเมื่อไมมีภาระใดๆของ
Nd
เครื่องยนตที่ถูกกําหนดมาจากผูผลิตเครื่องยนต
คือความเร็วรอบสูงสุดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการ
N
เปลี่ยนแปลงของภาระตางๆที่มีตอเครื่องยนต
N Min คือ ความเร็วรอบต่ําสุดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของภาระตางๆที่ มีตอเครื่องยนต
Tstart คือ เวลาขณะที่ภาระตางๆเริ่มทํางาน เชน เวลาขณะที่เริ่ม
เปดเครื่องทําความเย็นเปนตน
Trec คือ เวลาในขณะที่ความเร็วรอบปรับมาอยูในขอบเขต 3%
ของความเร็วรอบเฉลี่ยหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาระ หรือก็คือ เวลา
ขณะที่ความเร็วรอบเริ่มคงที่หลังจากรอบแกวงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาระ
Max

2. ขั้นตอนการสรรหา ในขั้นตอนนี้ไดทําการรวบรวมรายการ
เครื่องยนตที่จะนํามาทําการคัดเลือก โดยการคัดเลือกไดกําหนดเกณฑใน
การคัดเลือกไว 3 หัวขอคือ
- เปนเครื่องยนตที่ใชระบบการจัดการเครื่องยนตตางกัน
- เปนเครื่องยนตที่มีขนาดความจุกระบอกสูบใกลเคียงกัน
- เปนเครื่องยนตที่ผลิตในปที่ใกลเคียงกับเครื่องยนตตัวอยาง (ไมเกิน 5 ป)
ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เครื่องยนตที่นํามาทดสอบ
เกณฑ
ระบบจัดการ
เครื่องยนต
ตัวอยาง
D-L Jetronic
B
L-Jetronic
J
D-Jetronic

ความจุ
เครื่องยนต
1490cc.
1497cc.
1490cc.

ปลาสุดที่มี
จําหนาย
2010
2010
2006

หลังจากนั้นจึงนําเครื่องยนตที่คัดเลือกมาทําการทดลองเพื่อ
เทียบเคียงประสิทธิภาพการควบคุมรอบเดินเบาตามหัวขอการทดลองที่ได
กําหนดไว ซึ่งเปนขั้นตอนการสังเกตตามกระบวนการเทียบเคียง
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ตารางที่ 5 การเทียบเคียงหาเครื่องยนตที่เปนเลิศดานการควบคุมความเร็ว
รอบเดินเบา
ปจจัยที่สงผลตอการ
การ
Key PI
เครื่องยนต
ควบคุมความเร็วรอบเดิน ทดลอง
ที่ดีที่สุด
เบา
1. การรักษาความเร็วรอบ
1
คาความเร็ว
ตัวอยาง
เปาหมายต่ํา
เครื่องยนตใหใกลเคียงกับ
2
J
( Nd )
ความเร็ ว รอบเป า หมาย
3
J
มากที่ สุ ด และมี ก ารแกว ง
คาเบี่ยงเบน
4
J
ของรอบเครื่องยนตต่ําที่สุด
มาตรฐาน
5
ตัวอยาง
ทั้ ง ในขณะที่ เ ครื่ อ งยนต มี
(σ )
6
J
ภาระและไมมีภาระใดๆ
ค
า
ผิ
ด
พลาด
7
J
น้ําหนักคะแนนเทากับ 3
จากค
า
6
J
เป
า
หมาย
7
J
(Error : ε )
2. ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
2
Track time
J
ทํ า งานของอุ ป กรณ แ ละ
3
J
ระบบตางๆตอการควบคุม
4
J
ความเร็ ว รอบในช ว งรอบ
5
J
เดินเบา
6
J
น้ําหนักคะแนนเทากับ 2
7
J
8
J
3. การเปลี่ ย นแปลงจาก
8
Undershoot
J
การขั บ ขี่ ป กติ ที่ ร อบต า งๆ
9
เขาสูชวงรอบเดินเบา
10
น้ําหนักคะแนนเทากับ 1
11
J
12
J
13
J
14
J
15
J

1. ประสิทธิภาพในการตอบสนองที่รวดเร็วของการชดเชยปริมาณ
อากาศเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงของโหลดในสภาวะตางๆ
จะทําใหสามารถ
ควบคุมรอบเดินเบาไดดี ซึ่งประสิทธิภาพในการตอบสนองสามารถปรับปรุง
ไดโดยการวางตําแหนงเซ็นเซอรวดั ปริมาณอากาศใหใกลเครื่องยนตมาก
นอกจากนี้ควรจะมีการศึกษาและปรับปรุงการทํางาน
ยิ่งขึ้นกวาเดิม
โดยเฉพาะการตอบสนองตอการชดเชยอากาศในสวนของการควบคุม
ความเร็วรอบเดินเบาในสวนของการโปรแกรมการควบคุมการทํางานของ
ECU ดังเชนการศึกษาของ Min Han; Robert N. K. Loh; and Lin Wang
ในป 1998 ที่ไดศึกษาพัฒนาโปรแกรมการควบคุมการทํางานของระบบ
ควบคุมรอบเดินเบาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองการชดเชยอากาศ
ใหเร็วยิ่งขึ้น เปนตน
2. การชดเชยปริมาณอากาศหลังเหยียบคันเรงไปที่รอบปานกลาง
และรอบสูงของเครื่องยนตตัวอยางและเครื่องยนต B มีลักษณะการชดเชย
ปริมาณอากาศแบบเปนขั้นบันไดเพือ่ ควบคุมใหความเร็วรอบปรับเขาสู
เปาหมายอยางคอยเปนคอยไป ขณะที่เครื่องยนต J การชดเชยอากาศมี
ลักษณะขึ้นไปที่รอบเปาหมายทันที โดยการชดเชยอากาศของเครื่องยนต J
จะทําใหคา Track Time มีคานอยกวาการชดเชยในลักษณะเปนขั้นบันได
ซึ่งในสวนนี้ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางในสวนของระบบ
การควบคุมสั่งการทํางานดังกลาวในโอกาสตอไป
3.
ขนาดของแบตเตอรี่และตัวกําเนิดกระแสไฟฟามีผลตอการ
ควบคุมรอบเดินเบา ซึ่งเครื่องยนตที่ใชแบตเตอรี่ขนาดเล็กและตัวกําเนิด
กระแสไฟฟาขนาดใหญจะควบคุมรอบเดินเบาไดดีเนื่องจากการประจุไฟฟา
กลับเขาสูแบตเตอรี่ทําไดอยางรวดเร็วและใชระยะเวลาสั้นในการดึงกําลังของ
เครื่องยนตจากตัวกําเนิดกระแสไฟฟาเพื่อใชสรางกระแสไฟฟา ดังนั้นการ
คํานึงถึงกําลังการใชไฟฟาของอุปกรณไฟฟาภายในรถยนตและออกแบบ
กําหนดขนาดแบตเตอรี่และตัวกําเนิดกระแสไฟฟา (Alternator) ใหมีความ
เหมาะสมสามารถชวยใหการควบคุมรอบเดินเบามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได
จากการศึกษาเทียบเคียงครั้งนี้สามารถนําหัวขอการปรับปรุงที่ไดไป
พัฒนาระบบควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนตตัวอยางไดตอไป
5. บทสรุป (Conclusion)
จากการศึกษาวิจัยประยุกตเทคนิคกระบวนการเทียบเคียงมาใชใน
เรื่องระบบควบคุมของเครื่องยนตในชวงรอบเดินเบาในครั้งนี้สามารถสรุป
ประโยชนที่ไดรับดังนี้
1. ในขั้นตอนการวางแผนของการทําการเทียบเคียงทําใหทราบถึง
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องยนตเบื้องตนของรถยนตขนาดเล็กในประเทศไทย
2. จากการเทียบเคียงทําใหทราบถึงระดับประสิทธิภาพที่แทจริงของ
ระบบควบคุมรอบเดินเบาตามแตละหัวขอการทดลองของเครื่องยนตที่นํามา
ทดสอบจากคา PI ซึ่งสามารถนําไปเปนตัวแทนของเครือ่ งยนตได
3. จากการวิเคราะหผลทําใหสามารถทราบถึงระบบการควบคุมรอบ
เดินเบาในดานใดที่ควรจะปรับปรุงใหดีขึ้น หรือสิ่งใดควรจะมุงเนนเขาไป
ศึกษาเพิ่มเติมเพือ่ หาวิธีการปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพทางดานนัน้ ๆ
ใหสูงขึ้นไดอยางถูกตอง

ผลที่ไดหลังจากทํากระบวนการเทียบเคียงทําใหทราบความ
แตกตางของการควบคุมรอบเดินเบาของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
ทั้งจุดเดน จุดดอยในแตละเครื่องยนต ทําใหองคกรตัวอยางทราบวาจุด
ใดบางที่ยังมีความแตกตางจากคูแขง ทราบวาควรปรับปรุงหรือเพิ่มความพึง
พอใจแกลูกคาทางดานคุณภาพดานใดบาง หรือหัวขอที่คิดวาองคกรตัวอยาง
ทําไดดีกวาคูแขงอยูแลวก็ควรรักษาระดับคุณภาพและแนวทางในดานนั้นๆ
รวมถึงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปอยางตอเนื่องตอไปคนหาชองวางของ
ประสิทธิภาพระหวางเครื่องยนต คนหาสาเหตุและเสนอแนวทางปรับปรุง
ตามขั้นตอนของการทําการเทียบเคียง
ซึ่งสามารถสรุปขอเสนอแนะตอ
เครื่องยนตตัวอยางได 3 หัวขอดังนี้
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4. องคกรหรือผูสนใจที่จะทําการศึกษาในเรื่องของระบบควบคุมรอบ
เดินเบาสามารถนําคาตัวเลขของ PI หรือรูปแบบการทดลองไปประยุกตใช
หรือเปนเกณฑอางอิงในการเทียบเคียงประสิทธิภาพการควบคุมรอบเดินเบา
ได อันจะทําใหทราบวาตนเองควรจะมุงเนนเขาไปศึกษาหรือพัฒนาปรับปรุง
และยกระดับประสิทธิภาพทางดานใดไหสูงขึ้นตอไปได
5. การประยุกตเทคนิคกระบวนการเทียบเคียงมาใชในองคกรหรือ
ผลิตภัณฑขององคกรตัวอยางนั้น นอกจากไดประสบการณและแนวทางใน
การนําเทคนิคกระบวนการเทียบเคียงมาประยุกตใชในเรื่องระบบควบคุมของ
เครื่องยนตในชวงรอบเดินเบาแลวยังสามารถนําไปใชกับระบบการทํางานใน
ดานอื่นๆขององคกรไดอีกดวย นอกจากนี้องคกรอื่นๆสามารถนําขัน้ ตอน
และวิธีการตางๆที่ใชในการดําเนินการเทียบเคียงของงานวิจัยนี้ไปเปน
แนวทางเพื่อประยุกตใชกับองคกรของตนเองได ซึ่งขั้นตอนและวิธีการที่ใช
ในงานวิจยั นี้ไดประยุกตมาจากขั้นตอนของการดําเนินการเทียบเคียง
(Benchmarking) ที่นิยมใชกันในตางประเทศ ซึ่งขั้นตอนตางๆที่ใชเปน
ขั้นตอนที่เขาใจงายและไมซับซอนทําใหงายตอการนํามาประยุกตใช
นอกจากนี้ ในงานวิจัยครั้งนี้ไดมีขอจํากัดตางเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น
ทางผูวิจัยก็ไดพิจารณาถึงปญหาและไดเสนอเปนขอเสนอแนะไวสําหรับผูที่
สนใจ เพือ่ เปนประโยชนในการดําเนินการเทียบเคียงอื่นๆ ดังนี้
1. การกําหนดคา CSF และดัชนีวัดประสิทธิภาพ (PI) ควรจะเริ่ม
จากวิสัยทัศนจากผูที่มีประสบการณสูงในเรื่องนั้นๆ โดยพิจารณาวาองคกร
ตองการจะดําเนินกิจการไปในทิศทางใดในอนาคต ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ก็
หมายถึงทิศทางของเทคโนโลยีหรือประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการ
จัดการเครื่องยนตในสวนของการควบคุมรอบเดินเบา ซึ่ง CSF และดัชนีวัด
ประสิทธิภาพ (PI) ที่กําหนดก็ควรจะสอดคลองกับวิสัยทัศนนั้นดวย
2. เพื่อที่จะใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับการใชงานจริงและครอบคลุม
ในสวนของการควบคุมรอบเดินเบาใหไดมากที่สุด ควรจะกําหนดหัวขอการ
ทดสอบในสวนของการทํางานของรอบเดินเบาในทุกสภาวะการใชงาน
ยกตัวอยาง เชน การทดสอบการทํางานของรอบเดินเบาในสภาวะทีอ่ ุณหภูมิ
สูง หรือต่ํากวาปกติ หรือในสภาวะทีค่ วามดันบรรยากาศเบาบาง เปนตน
3. จากการทดลองในครั้งนี้นั้นเปนเพียงการเทียบเคียงการทํางานใน
ภาพรวมของการควบคุมรอบเดินเบาในรูปแบบการทดลองตางๆที่ไดกําหนด
ไว
ซึ่งการที่จะทําใหไดขอเสนอแนะที่ละเอียดลงไปถึงระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับระบบควบคุมรอบเดินเบานัน้ เปนไปไดยาก ควรจะ
มีการทําการวิจัยทั้งในดานการเทียบเคียงการควบคุมรอบเดินเบาควบคูไป
กับการเทียบเคียงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบควบคุมรอบ
เดินเบา เนื่องจากทั้งสองสวนนั้นมีความสัมพันธกันโดยตรง ซึ่งสุดทายจะทํา
ใหไดซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ
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Abstract— Managers have long known that relationships
are important to business. Relationship trust is widely
considered a critical factor in enhancing inter-firm
relationship quality and performance. However, limited
research attention has been invested in determinants of
inter-firm trust in the context of service. This research
investigates firm factors that drive relationship trust between
service exporters and their overseas customers. The study
employed in-depth interviews with 10 service exporters in
Thailand. Research findings indicate that international
experience and resource commitment can considerably
influence the level of trust in cross-border interfirm
relationships between service exporters and their overseas
customers. This research highlights the importance of
relationship marketing and export marketing literature.

opportunities in international services marketing (Javalgi and
White 2002).
Moreover, an increasing trend of global service
exports, which have increased by more than 2.5 times since
1997 value of 1,307.1 billion USD (WTO) as shown in Figure
1, it is obvious that there is increasing need in studying
exports in the context of services.

Keywords— exports, international business relationships,
international services, international experience, resource
commitment, trust
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Introduction
Competition in the global business market has
strengthen, and consumer demands have become increasingly
complex (Sherrell and Bejou 2007). As such, international
firms especially those operating in the business-to-business
(B2B) market must be able to develop and maintain close
business relationships with their overseas partners (Day 2000;
Zinkhan 2002). Successful relationships with foreign partners
offer firms a variety of benefits, including greater operational
efficiencies, reduced risks (commercial or political), gaining
speed in getting products to markets, establishing long-term
relationships with international suppliers (Cavusgil 1998),
creating organizational learning, and knowledge transfer (Kale,
Singh, and Perlmutter 2000). Cross-border inter-firm
relationships require a significant commitment investment in
terms of financial, technological, human resources, and time
(Lee and Cavusgil 2006). Many scholars, hence, have given
much attention to what factors create a successful business
relationship and what determines an optimal B2B exchange
(Vinh 2009).
At the same time, there has been a significant
increase in the global service trade. The total value of service
exports was US$ 3,780 billion in 2008, rose from US$ 1,307.1
billion in 1997 (WTO). Therefore, it implies that the role of
service sector on both global and national scope has been
increasingly important and presents significant research

Figure 1 Service export value1997-2008 on billions USD
Source: www.wto.org
In addition, due to the fact that service exporters and
traditional merchandise exporters possess different
characteristics and thus they exhibit distinctively different
behaviors (Andersson 2006), it has implied that the key
success factors that drive service exports and merchandise
exports performance are definitely different. Also, it is not
only that those two types of exporters have different key
success factors but the key factors driving service export
performance are also different in degree from those that drive
merchandise goods such as for the service business, the levels
of market oriented behavior is lower (Cadogan et al. 2002),
but higher in the level of export commitment and firm size
(Chadee and Mattsson 1998). Additionally, while exporting
research has largely focused on manufacturing firms
(Anderson 1993; Gronroos 1999), very limited research
attention has been given to the performance of services
exporters and the associated key success drivers (Cicic,
Patterson, and Shoham 2002; Javalgi and Martin 2007; La,
Patterson, and Styles 2005, 2009).
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Furthermore, international firms, especially those
operating in the business-to-business (B2B) sector, must be
able to develop and maintain close business relationships with
their overseas partners (Day 2000) because successful
relationships can offer firms a various benefits including
enhancements in efficiency, flexibility, organizational learning,
and knowledge transfer (Claro, Hagelaar & Omta 2003).
However, cross-border inter-firm relationships require a
substantial commitment in terms of financial, technological,
time, and human resources (Lee & Cavusgil 2006). Many
researchers, hence, have given much attention to what
contributes to a successful business relationship and what
determines an optimal B2B exchange.
In this research, trust is recognized as an important
antecedent of inter-firm cooperation (Smith, Carroll &
Ashford 1995). With the attempt to pursue the long-term
benefits of their relationships (Ganesan 1994), international
firms can cultivate and accomplish a high level of trust with
their overseas partners. As a result, the firms and their
business partners gain the opportunity to improve their
competitiveness (Noordewier, John & Nevin 1990) and
maintain their position in the global market of the twenty-first
century (Zinkhan 2002). Thus, trust is widely considered a
critical factor in enhancing inter-firm relationship quality and
performance (Cavusgil, Deligonul & Zhang 2004; Lee &
Cavusgil 2006).
Nonetheless, very limited research attention has been
invested in empirically documenting the factors determining
inter-firm trust (Gounaris & Venetis 2002). Also, there was no
empirical study undertaken on B2B trust in the service sector
between 1990 and 2003 (Seppanen et al. 2007). Moreover,
there is scant research focusing the issue of how to establish
and maintain long-lasting and trusting relationships in a B2B
service context (Doney, Barry & Abratt 2007). This research,
therefore, will advance the theory on trust by investigating the
determinants of inter-firm trust in the context of service
exports.
I. Research Objectives
1.2.1 This research is to explore the factors constitute
a successful business relationship and the factors determine an
optimal B2B exchange.
1.2.2 This research is to examine firm-specific
drivers of relationship trust between service exporters and
their overseas customers.
1.2.3 This research is to consider how firm’s
international experience has an impact on firm’s resource
commitment.
II. Conceptual Model and Research Propositions
According to Clark, Rajaratnam, and Smith (1996),
there is no single theory that can explain the complexity and
diverse nature of the international marketing of services. As a
result, this research also relies on an integrated theoretical
approach with the aim to gain a more comprehensive view of

the research perspective. Such theories include the resourcebased view of the firm and the relational exchange theory.
Resource-based view of the firm (RBV)
Resource-based view of the firm (RBV) has been
employed by many scholars in various researches since the
1980s (Wernerfelt 1984). RBV focuses on how a sustainable
competitive advantage is developed when a firm uses its
internal resources (asset and capabilities) (Barney 1991). Such
resources are seen as imperfectly mobile and heterogeneous
across the firms (Hunt and Morgan 1995). Moreover, these
resources should meet four characteristics which are rare,
valuable, imitable, and nonsubstitutable (Barney 1991) so that
a firm can develop and sustain competitive advantage. Some
international services marketing research have already
supported that a service provider will be successful in its
exporting activities when it possesses strong internal resources
and is able to utilize these resources to achieve a competitive
advantage (Javalgi and Martin 2007; La, Patterson, and Styles
2005). RBV is also valuable for export marketing research
since it provides a rich theoretical framework for various
export models can be conceptualized and empirically tested
(Dhanaraj and Beamish 2003).
Furthermore, the application of RBV has already
been extended to international relationship marketing study
too (La, Patterson, and Styles 2009). According to Roath and
Sinkovics (2005), RBV offers a strong foundation which
investments in relationship are seen to contribute to satisfying
relationships, which resulting in facilitating the creation of
competitive advantage (Hamel, Doz, and Prahalad 1989).
Relational exchange theory (RET)
Relational exchange theory (RET) encourages
exchange partners to effectively administer their relationships
by focusing on relational norms (Heide and John 1992).
Relational-based governance is a useful means to moderate
contract enforcement when conflict situations arise
(Kaufmann and Stern 1988). Hence, relational-based or
norms-based governance is an important mechanism to
improve the exchange performance of inter-firm relationships
(Heide and John 1990). As Berry (1995) stated, “Relationship
marketing is built on the foundation of trust.” So, trust is
considered a critical construct in relational exchange (Wilson
1995). Trust refers to the extent to which a firm and its
business customers are willing to rely on each other, and the
confidence that exchange partners have for each other’s
reliability and integrity (Morgan & Hunt 1994; Zhang,
Cavusgil, & Roath 2003). A trusting relationship is one in
which the parties involved do not engage in opportunistic
behaviour (Morgan & Hunt 1994). However, only few
international relationship marketing studies employing RET
over the past decade (Styles, Patterson, and Ahmed 2008).
This research, therefore, adopts RET in studying since it can
effectively provide “a more insightful and complete
understanding of exporting” (Leonidou 2003).
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The study employed qualitative research method since it can
offer rich data and insights into the behavior of service
exporters. Moreover, qualitative research method can provide
researchers with some preliminary information on building
conceptual models (Hair, Bush, and Ortinau 2000). This was
important for this study as the researcher had the opportunity
International
to verify and refine constructs to be used in the model. The
experience
chosen qualitative research method was in-depth interviews.
P1
In-depth interviews are defined by Kinnear et al.
(1993,
p.240)
as an “unstructured personal interview, which
P2
Relationship trust
uses extensive probing to get a single partner respondent to
talk freely and to express detailed beliefs and feelings on a
P3
Resource
topic.” During the interviews, the researcher could use
commitment
probing questions, a unique characteristic of this data
collection method (Hair, Bush, and Ortinau 2000), as a
mechanism to obtain more information on the interviewees’
thoughts.
Figure 2 Proposed Conceptual Framework
Ten service firms representing a wide range of
industries were invited to participate in the study (Table 3).
P 1 Service exporters’ international experience is
These firms were randomly selected from the Directory of
positively associated with relationship trust.
Thai Exporters published by the Department of Export of
P 2 Service exporters’ international experience is
positively associated with their resource commitment. Thailand 2009 version. The interviewees were business
executives who were knowledgeable of the international
P 3 Service exporters’ resource commitment is positively
marketing activities of the service firms. These executives
associated with relationship trust.
were the key informants for this exploratory study.
III. METHOD
Table 2 Characteristics of interviewees
Interview
The study was undertaken on firms that operate in the B2B
Position
Industry
#
service sector in Thailand since the service sector is
increasingly important for the country as the total value of
Computer and
Export Manager
M#1
$US 28.8 billion in 2007, rose from $US 17.6 billion in 2003
Information Services
(SERVICETHAITRADE), ranking at the twenty-seventh of
Communication
Manager, Business
M#2
the world’s top service exporters in 2007 (see table 2) (WTO).
Services
Development
Moreover, the majority of research on relationship marketing
Management Consulting
Managing Director
M#3
is based on data collected in North America or Europe
Services
(Pisharodi, Angur, and Shainesh 2003). A study of Thai
Financial and Insurance
Executive Director
M#4
service exporters, hence, is deemed appropriate.
Services

So, based on the theoretical foundation explained
above, as well as the exploratory case study research
conducted, the researcher now develops a set of propositions
which are summarized in Figure 2.

Table 1 World’s top service exporters in 2007
World Rank

Value $US
billion

United States

1

456.4

Annual
percentage
change
15

United
Kingdom

2

273.0

18

Germany

3

205.8

15

France

4

136.7

16

Spain

5

128.3

21

Japan

6

127.1

10

Thailand

27

28.8

17

Country

Source: www.wto.org

M#5

Chief Executive Officer

Training Services

M#6

Territory Manager

Logistics Services

M#7

Chief Executive Officer

Legal Services

M#8

General Manager

M#9

Export Development
Executive
Business Strategist

Communication
Services
Computer and
Information Services
Management Consulting
Services

M#10

Furthermore, according to the four modes of
international service delivery categorized by the General
Agreements on Trade in Services (GATS), this study selected
only the firms that directly provide business services national
borders to overseas client which means only the businesses in
the modes of cross-border supply, commercial presence, and
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presence of natural persons will be included in this study. The
unit of analysis of the study was a firm’s level.
IV. Results and discussion of results
From the in-depth interviews, trust is one of the most
common and historical variables in the literature (Morgan and
Hunt 1994, Parkhe 1998) and is a critical construct in
relational exchange (Wilson 1995). Consistent with Zhang,
Cavusgil, and Roath (2003), the interviewees referred to trust
as the extent to which they and their business clients are
willing to rely on each other, and the confidence that exchange
partners have for each other’s reliability and integrity. For
example, M#6 claimed, “we trust them from the perspective
that they’re making the right choices.”
More specifically, trust reflects the belief of a firm
that its requirements will be fulfilled by its business partner
(Barney and Hansen 1994). Additionally, trust also evolves
overtime and enables the firms to establish a fruitful
relationship (Zaheer, McEvily, and Perrone 1998). Therefore,
inter-firm relationships based on trust enjoy stability and
longevity. This received support from M#2,
“I think that a significant investment is required in
those early stages to build trust in this relationship… There’s a
huge amount of trust on what happens on both… when the
services are delivered and the payment terms happen. Once
you’ve been three or four years maybe doing that relationship,
you know, there’s an underlying trust that exists really without
having to do a lot of work on the relationship.”
As such, the qualitative findings confirm the
literature that trust enables the firms to overcome different
psychological, attitudinal, and other barriers in the foreign
business market (Leonidou, Talias, and Leonidou 2008).
Furthermore, the executives who participated in this
qualitative study discussed the two firms’ characteristics–
resource commitment and international experience–that play
an important role in building trust between a firm and its
business clients.
From the in-depth interviews, active exporters
commit more resources to their export business (Leonidou,
Katsikeas, and Hadjimarcou 2002). In agreement with Cort,
Griffith, and White (2007), the executives stated that
“obviously you need to commit some serious financial
investment” (M#1). Also, service firms identified skilled
personnel and staff training as key, reinforcing Contractor and
Mudambi’s (2008) findings on the importance of human
capital investment. M#7 strongly emphasized the commitment
of personal resource,
“It’s a people business, so it’s mostly about human
resources. And I would say to you our biggest issue right now
is getting enough people to service the demands of the market
and it’s a constant problem…. And of course if you haven’t
got the people and the skills and the knowledge, then you
can’t effectively service the market.”
In addition, a significant commitment of resources
enables the firms to better satisfy the needs of foreign clients,
according to M#8, who said “our company has definitely

invested a lot into this venture, from financial investment to
human resources’ expertise.” Thus, a sufficient allocation and
commitment of resources enables the firm to overcome
barriers that would otherwise restrain its foreign market
involvement (Bello and Gilliland 1997), and improve crossborder business relationships.
Moreover, prior international experience also plays
an important role in the export activities of the firms (Cavusgil
and Zou 1994). M#8 explained,
“It took us a long time to understand the business
practices and have a good understanding of the business
market over there… Understanding the domestic market is a
must if you’d like to succeed.”
In addition, export experience contributes to making
exporting firms more market-oriented in their operations in
overseas market (Cadogan et al. 2006), achieving better
business relationships (Leonidou, Katsikeas, and Hadjimarcou
2002). Importantly, once the firm knows its markets well, it
can make better prediction and judgement about customer
responses
to
its
marketing
decisions
(Cadogan,
Diamantopoulos, and Siguaw 2002). Equipped with
international experience, firms learn “the approach to deal
with people and words people use, and how to do some good
negotiations” (M#5).As such, export experience not only
facilitates firms’ export performance but also the management
of the B2B relationships of the service exporters.
V. Conclusions, Contributions and Directions for Future
Research
Conclusions
This study developed a model linking firm factors
with relationship trust in an international service business
relationship. It did so with in-depth interview with 10
managers from Thai service export companies. The finding is
that trust is related to firm factors (international experience
and resource commitment).
From a relational exchange theory perspective, there
was a significant support for important role that firm factors
play on relational variable of trust. International experience
plays a direct role in building trust between firms and their
overseas clients, and also has a direct impact on a firm’s
resource commitment. Resource commitment by the exporting
firm also has a direct impact on relationship trust.
Implications for scholar
This research enriches the international services
marketing literature since it will provide the perspective of
service providers in the context of international services as
recommended by Lancastre and Lages (2006). Furthermore,
this research answers Doney and Cannon’s (1997) call for
research that considers broader perspectives of determinants
of trust.

181

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

Implications for management
This study provides service export providers with
more understanding of how firm factors affecting inter-firm
relationship trust which in turn has a positive impact on firm’s
export performance. Moreover, this research increases
awareness among service exporters to highly commit
themselves to the establishment and development of
relationships with their business counterparts through the use
of firm’s internal resources. Finally, this research draws
higher attention from service exporters in creating relationship
trust as firms’ competitive advantages.
Directions for future research
This study considered only two firm factors as determinants of
trust. Future research should also investigate several other
firm characteristics such as management commitment, brand
equity, customer orientation, as well as home and host market
drivers as potential drivers of relationship trust. Additionally,
future research should empirically test this model in order to
confirm the validity of the model in this study. Finally, it
would be valuable to replicate or refute the results of this
study in other cross-border relational contexts.
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บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อประมาณฟงกชันพรมแดนการผลิต การ
วัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตผักอินทรีย และเปรียบเทียบตนทุน
ผลตอบแทนการผลิ ต ผั ก อิ น ทรี ย แ ละผั ก ทั่ ว ไป ทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามจากสมาชิกของสหกรณ
การเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด และสหกรณการเกษตรยั่งยืนแมทา จํากัด
จํ า นวน 130 ครั ว เรื อ น นํ า มาวิ เ คราะห ห าเส น พรมแดนการผลิ ต และ
ประสิทธิภาพทางเทคนิคจากแบบจําลอง Stochastic Frontier Production
Function และการวิเคราะหอัตราตนทุนผลตอบแทนของการผลิตผักอินทรีย
เปรียบเทียบกับผักทั่วไป ผลการศึกษาพบวา สมการการผลิตผักอินทรียมี
เสนพรมแดนการผลิตที่สามารถวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคซึ่งมีคาเฉลี่ยรอย
ละ 78 โดยตัวแปรดานจํานวนการใชแรงงาน และปริมาณการใชปจจัยการ
ผลิตอื่น (น้ําสมควันไมและสารไลแมลง) มีอิทธิพลตอผลผลิตผักอินทรียใน
ทิศทางที่เพิ่มขึ้น และลดลง ตามลําดับ สําหรับการผลิตผักอินทรียและผัก
ทั่วไปมีความคุมคาตอการผลิต สงผลใหการผลิตผักอินทรียมีผลตอการ
ตั ด สิ น ใจของเกษตรกรในการวางแผนเพื่ อ พั ฒ นาการผลิ ต ของตนเองให
สอดคลองกับความตองการของตลาดที่เกี่ยวของกับอาหารปลอดภัย

general vegetables production have worthiness and it can help farmers
to decide in the plan of the production that corresponding to demand.
Keywords : Technical Efficiency, Organic vegetables
1. คํานํา
ผักเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของประเทศไทยเนื่องจากการ
ผลิตผักใชเวลาที่สั้น และใหผลตอบแทนเร็วเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น อีกทั้ง
ผักเปนอาหารที่คนไทยนิยมนํามาใชรับประทานและมีความตองการสูง ทําให
เกษตรกรเน น การเพิ่ ม ผลผลิ ต ด ว ยการใช ป จ จั ย การผลิ ต ต า งๆเข า ช ว ย
โดยเฉพาะปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชจํานวนมากเพื่อเรงการ
ผลิตใหมีผลตอบแทนมากขึ้น โดยในป 2542-2546 ประเทศไทยมีแนวโนม
การนําเขาปุยเคมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป 2546 มีปริมาณการนําเขาสูง
ถึง 3.85 ลานตัน คิดเปนมูลคา 25,746 ลานบาท โดยมีอัตราการขยายตัวถึง
รอยละ 11.06 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 ของชวงเวลาเดียวกัน สําหรับการ
นําเขาสารเคมีกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ยังคงมีการปริมาณการนําเขา
เพิ่มสูงขึ้นมาอยางตอเนื่องเชนเดียวกันตั้งแตในอดีต โดยเฉพาะในป 2547 ที่
มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 72.67 จากป 2546 ที่มีการขยายตัวเพียงรอย
ละ 27 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) แสดงใหเห็นวาเกษตรกรไทย
มีการพึ่งพาสารเคมีและปุยเคมีเปนสําคัญตอการทําการเกษตร ซึ่งเปนสาเหตุ
ทําใหแบกรับภาระตนทุนที่สูงขึ้นทั้งตนทุนของเกษตรกรเองและตนทุนของ
ประเทศชาติที่ตองเสียดุลการคาจากการนําเขาสารเคมีและปุยเหลานี้ ในขณะ
ที่ราคาผลผลิตไมไดสูงขึ้นตามสัดสวนของตนทุนที่สูงขึ้น มีผลใหเกษตรกร
ขาดทุนและเกิดหนี้สิน ทําใหเกษตรกรไมสามารถหลุดพนวงจรของความ
ยากจนได
การเกษตรอินทรียจึงเปนทางเลือกใหมของการแกปญหาดังกลาว
รวมทั้งความตองการบริโภคสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยของผูบริโภค
เขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เกษตรกรซึ่งเปนผูผลิตตองปรับตัวใหสอดคลอง
กั บ การเปลี่ ย นแปลง นั่ น หมายความว า ปริ ม าณไม ไ ด เ ป น เครื่ อ งชี้ วั ด
ความสําเร็จของการเกษตรเชนในอดีต
ทวาคุณภาพตางหากเปนสิ่งที่
เกษตรกรตองไปใหถึง เนื่องจากผูบริโภคหันมาใสใจในการเลือกซื้ออาหารที่
ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีตางๆ ที่ตกคางอยูในผลผลิต สงผลใหการ
ผลิ ต ผั ก จึ ง ต อ งปรั บ เปลี่ ย นมาสู ก ารผลิ ต แบบอิ น ทรี ย ที่ มุ ง เน น การผลิ ต ที่

คําสําคัญ : ผักอินทรีย ประสิทธิภาพการผลิต
Abstract
In present work to estimate the frontier production function,
technical efficiency analysis for organic vegetables by using Stochastic
Production Frontier (maximum likelihood) and compare the Benefit
Cost Ratio of organic and general vegetables production. The
research involves a survey of 130 farmers in the Organic Agricultural
Cooperative Ltd. (Limited) and Sustainable Agricultural Cooperative
Ltd. at Chiang Mai Province. The results showed that the technical
efficiency has Stochastic Frontier which the organic vegetables
production of sample size can be measured. The effect of labors and
other factors (wood vinegar, insect repellent), they increase and
decrease inversely with production yields, respectively. An average
was very high as a percentage of 78%. It found that the organic and
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3. ขอบเขตของงานวิจัย
ครอบคลุมเกษตรกรผูผลิตผักที่เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตร
อินทรีย จังหวัดเชียงใหม และสหกรณการเกษตรยั่งยืนแมทา จํากัด จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 130 ครัวเรือน ตามสูตรของ Taro Yamane

คํานึงถึงสภาพแวดลอมรักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายของ
ทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ และ
ลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ
ฮอรโมนตาง ๆ ตลอดจนไมใชพืชหรือสัตวที่เกิดจากการตัดตอทางพันธุกรรม
ที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม เนนการใชอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุย
หมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงใหมีความอุดมสมบูรณ
เพื่ อ ให ต น พื ช มี ค วามแข็ ง แรงสามารถต า นทานโรคและแมลงด ว ยตนเอง
รวมถึ ง การนํ า เอาภู มิ ป ญ ญาชาวบา นมาใช ป ระโยชนด ว ย ผลผลิ ต ที่ ไ ด จ ะ
ปลอดภัยจากสารพิษตกคางทําใหปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค และไมทํา
ใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม
ปจจุบันเกษตรกรยังไมสามารถผลิตผักอินทรียไดเพียงพอกับความ
ตองการของตลาด เพราะไมมั่นใจที่จะทําการผลิต ถึงแมวาตนทุนดานปจจัย
การผลิตจะลดลงก็ตาม แตวาตนทุนดานแรงงานเพื่อใชในการดูรักษา การ
เก็บเกี่ยวกลับสูงขึ้น เนื่องจากตองอาศัยความประณีตและความละเอียดอยาง
มาก สงผลใหราคาของผลผลิตผักอินทรียสูงกวาผักทั่วๆไป และมีผลผลิตตอ
ไรต่ํา ทําใหการปลูก ยังไมมีการแพรหลายมากนัก ในขณะที่ตลาดเกษตร
อินทรียจัดวาเปนตลาดใหมสําหรับเกษตรกรไทยดวยแนวโนมของตลาดที่
เติบโตขึ้นเปนลําดับ จากการที่ผูบริโภคตองการสินคามากขึ้น เนื่องจากความ
ใสใจในดานสุขภาพ ขณะที่ผูผลิตมีจํานวนจํากัด การผลิตสินคาเกษตร
อินทรียออกสูตลาดของเกษตรกรไทยจึงเปนหนทางที่ดีกวาการผลิตสินคา
เกษตรทั่วไปเพื่อแขงขันกับประเทศตางๆ ไมวาจะเปนจีน อินเดีย หรือ
เวียดนาม ที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวาไทยมาก การปรับเปลี่ยนมาผลิตสินคา
เกษตรอินทรีย ยอมจะทําใหไทยมีโอกาสสงออกไดเพิ่มขึ้น ประกอบกับไทย
เป น ประเทศเกษตรกรรมที่ มี ค วามได เ ปรี ย บทั้ ง ทางด า นภู มิ ศ าสตร และ
ภูมิอากาศ อีกทั้งยังเปนประเทศผูผลิตและสงออกอาหารที่สําคัญ จึงยอมมี
โอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพใหเปนผูผลิตสินคาเกษตรอินทรียที่สําคัญแหง
หนึ่งของโลกได การศึกษาในครั้งนี้จึงมุงเนนเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพทาง
เทคนิคของการผลิตผักอินทรีย และการเปรียบเทียบตนทุนผลตอบแทนของ
การผลิตผักอินทรียและผักทั่วไป เพื่อสรางความมั่นใจและชวยการตัดสินใจ
แกเกษตรกรตอการพัฒนารูปแบบการผลิตผักอินทรีย อีกทั้งเปนแนวทางให
หนวยงานของรัฐใชในการวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพการผลิต
ของเกษตรกรเพื่อสงผลตอการเกิดประสิทธิภาพทางการผลิตที่ตอบสนอง
ความตอ งการของตลาดไดอ ยา งเพีย งพอ และนํา มาเพื่ อ ความยั่ งยื น ด า น
รายไดตลอดจนนําไปสูความเปนอยูของครอบครัวเกษตรกรที่ดีขึ้นในอนาคต

4. ประโยชนที่ไดรับ
4.1 ประโยชนตอ เกษตรกรผูผลิต
สรางทางเลือกใหมตอระบบการผลิตผัก ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรผูผลิตในทิศทางที่ดีขึ้น จากการเปลี่ยนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวมา
เปนการผลิตที่มีความหลากหลายทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได
ตนทุนการผลิตต่ําเนื่องจากไมตองแบกรับภาระดานตนทุนสารเคมี นํามาสู
การผลิตอาหารที่ปลอดภัย และผลผลิตที่ไดมีคุณภาพตรงตามความตองการ
ของผู บ ริ โ ภค ซึ่ ง เป น การยกระดั บ ราคาสิ น ค า เกษตร และส ง ผลต อ ระดั บ
รายไดที่เพิ่มขึ้น กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการผลิตสินคาเกษตรในรูปแบบ
เกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นและเกิดการรวมกลุมกันของเกษตรกรไดอยางเขมแข็ง
เพื่อการสรางอํานาจการตอรอง
4.2 ประโยชนตอ ภาครัฐบาลและภาคเอกชน
เป น แนวทางการสร า งความรู แ ละความเข า ใจให แ ก เ กษตรกร
ผูประกอบการ ในเรื่องการใหบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่ไดรับการ
ยอมรับจากตางประเทศ กอใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มให แกสินคาเกษตร
สงออกและอาหารของประเทศ ในขณะเดียวกันชวยเสริมใหโครงการ Food
Safety ครัวไทยสูครัวโลก ของรัฐบาลประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น
4.3 ประโยชนตอ สังคมและสภาพแวดลอม
การผลิตผักอินทรียมีความปลอดภัยสงผลดีตอสุขภาพทั้งเกษตรกร
และผูบริโภคเพราะไมมีการใชสารเคมีสังเคราะหในการผลิต และไมมีสารเคมี
หรือสารพิษปนเปอนในผลผลิต สรางความสมดุลตอระบบนิเวศและความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีความหลากหลายทางชีวภาพ
5. ผลการวิเคราะห
การผลิตของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง ประกอบดวย 4 รูปแบบ
(วไลลักษณ, 2547) คือ
(1) การผลิ ต ผั ก ทั่ ว ไป คื อ การผลิ ต ผั ก ที่ มี ก ารพึ่ ง พาปุ ย
วิทยาศาสตร และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต และผลตอบแทน
สูงสุด
(2) การผลิตระดับปลอดภัย คือ การผลิตที่มีการใชสารเคมีที่มีอายุ
ผลตกคางสั้น และใชอยางถูกวิธี ควบคุมระยะเวลาการใชสารเคมีอยางถูกวิธี
และระยะเวลาการเก็บเกี่ยวพืชผักที่เหมาะสม
(3) การผลิตระดับปลอดภัยจากสารพิษ คือ การผลิตผักปลอดภัย
จากสารพิษ คือ การผลิตผักที่มีการใชวิธีการทางธรรมชาติ ไมใชสารเคมีใน
การจํากัดโรคและแมลงแตยังคงมีการใชปุยเคมีในการผลิต

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
1.1 เพื่อประมาณฟงกชันพรมแดนการผลิตกรณีผลผลิตผักอินทรีย
หลายชนิด
1.2 เพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค การผลิ ต ของการผลิ ต ผั ก
อินทรีย
1.3 เพื่อเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักอินทรีย
และผักทั่วไป
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(4) การผลิตระดับอินทรีย คือ การผลิตผักอินทรีย คือ การผลิตผัก
ที่ไมมีการใชปุยวิทยาศาสตร และสารเคมีควบคุมกําจัดศัตรูพืชใดๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑในการตัดสินใจ
(1) ถา BCR >1 แสดงวา ผลตอบแทนที่ไดรับจากโครงการจะมีคา
มากกวาคาใชจายที่เสียไป
(2) ถา BCR <1 แสดงวา ผลตอบแทนที่ไดรับจากโครงการจะมีคา
นอยกวาคาใชจายที่เสียไป
เมื่อพิจารณาคา NPV ของการผลิตผักทุกรูปแบบ พบวาคา NPV มี
คาบวก ในทุกรูปแบบการผลิตผัก แสดงใหเห็นวาการผลิตผักมีมูลคาปจจุบัน
ของผลตอบแทนมากกวามูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดไว หมายความวา
ยอมรับการผลิตผักทุกรูปแบบ ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเปน บวก และการ
ผลิตผักทุกรูปแบบมีคา BCR มากกวา 1 แสดงใหเห็นถึงการผลิตผักมีความ
คุมคาในการผลิต โดยมูลคาปจจุบันของการผลิตผักทั่วไปมีคามากที่สุด
รองลงมาไดแกการผลิตระดับปลอดภัยจากสารพิษ ระดับปลอดภัย และระดับ
อินทรีย เทากับ 169,584.43 บาท 43,242.26 บาท 36,364.23 บาท และ
26,655.62 บาท ตามลําดับ และมีคา BCR สูงที่สุด 1.71 สําหรับการผลิตผัก
รูปแบบทั่วไป รองลงมาไดแก รูปแบบปลอดภัย ปลอดภัยจากสารพิษ และ
อินทรีย เทากับ 1.25 1.21 และ 1.14 ตามลําดับ
5.1.3 อัตราผลตอบแทนภายใน(Internal Rate of Return: IRR)
เปนการหาผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุโครงการการลงทุน
อัตราผลตอบแทนภายในคํานวณไดจากการทดลองใชอัตราคิดลดอัตราใด
อัตราหนึ่งกอน ถาคาของมูลคาปจจุบันสุทธิที่ไดยังคงเปนบวกอยู ก็ใหใช
อัตราคิดลดที่สูงกวาอัตราเดิม ทดลองทําเชนนี้ไปจนกระทั่ง ไดคาอัตราคิดลด
ที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเปน ศูนย ซึ่งอัตราคิดลด (คา i) ที่คํานวณไดนี้
คือ คาอัตราผลตอบแทนการลงทุน (คา IRR) หรือคํานวณหาคา IRR ไดจาก
สูตร ดังนี้ คือ

5.1 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
5.1.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) สูตรที่ใชใน
การคํานวณ คือ
n

NPV =

n

∑B − ∑C
t

t =1

t =0
t

t

(1 + i)

(1)

กําหนดให
NPV คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ
Bt คือ รายไดที่คาดไว ณ ปที่ t
Ct คือ รายจายที่คาดไว ณ ปที่ t
i คือ อัตราคิดลด (discount rate)
หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม รอยละ 6.75
t คือ ปที่ 0 ถึง n
หลักเกณฑในการตัดสินใจ
(1) ยอมรั บ การลงทุ น ได เมื่ อ มู ล ค า ป จ จุ บั น ของรายได ที่ จ ะได รั บ
มากกวามูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดไว ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเปน บวก
(2) ไมควรยอมรับที่จะลงทุน หากมูลคาปจจุบันสุทธิที่ไดรับเปนลบ
(3) ในกรณีที่มีทางเลือกในการลงทุนไดหลายทาง หนวยธุรกิจควร
เลือกลงทุนในโครงการที่ใหมูลคาปจจุบันสุทธิที่เปนบวกที่สูงสุด
5.1.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio :
BCR) มีวิธีการคํานวณ จากสูตร คือ

IRR = DR L + (DR U − DR L )[

n

∑B
t =1

BCR =

t

(1 + i)

t

n

∑C
t =0

=

PVB
PVC

NPVL
]
NPVL − NPVU

(3)

กําหนดให DRL คือ อัตราคิดลดระดับลาง
DRU คือ อัตราคิดลดระดับบน
NPVL คือ มูลคาปจจุบันสุทธิที่ระดับอัตราคิดลดระดับลาง
NPVU คือ มูลคาปจจุบันสุทธิที่ระดับอัตราคิดลดระดับบน

(2)

t

(1 + i) t

จากการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) พบวาการผลิตผัก
ทั่วไปมีคา IRR สูงสุด ณ ระดับรอยละ 33.21 รองลงมาคือ การผลิตผัก
ปลอดภัย รอยละ 25.79 ปลอดภัยจากสารพิษ รอยละ 22.86 และการผลิตผัก
อิ น ทรี ย ร อ ยละ 17.79 ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ทุ ก รู ป แบบการผลิ ต มี อั ต รา
ผลตอบแทนของโครงการมากกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ (i = 6.75%)
แสดงวาเกษตรกรควรยอมรับการผลิตผักทั้ง 4 รูปแบบ โดยเฉพาะการผลิต
ผั ก อิ น ทรี ย เ นื่ อ งจากเป น การผลิ ต ที่ มี ค วามปลอดภั ย สู ง สุ ด ทั้ ง ต อ ผู ผ ลิ ต
ผู บ ริ โ ภค และสิ่ ง แวดล อ มในบริ เ วณพื้ น ที่ เ พาะปลู ก อี ก ทั้ ง การผลิ ต ระดั บ
ปลอดภัย ปลอดภัยจากสารพิษ ยังคงเปนรูปแบบการผลิตที่เปนจุดเริ่มตน
ของการพัฒนาตอยอดเพื่อเปนรูปแบบอินทรียที่มีความสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด

กําหนดให
BCR คือ อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน
Bt คือ มูลคาผลตอบแทนในปที่ t
Ct คือ มูลคาตนทุนในปที่ t
i คือ อัตราคิดลด (discount rate)
หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม รอยละ 6.75
t คือ ระยะเวลาของโครงการ คือ ปที่ 1,2,3,…n
n คือ อายุของโครงการ
PVB คือ มูลคาปจจุบันของรายได
PVC คือ มูลคาปจจุบันของตนทุนหรือคาใชจาย
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เปรียบเทียบกับพืชผักที่หาไดจากตลาดทั่วไป อีกทั้งยังมีกลิ่นและรสที่ดีกวา
ซึ่งสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส และที่สําคัญไมพบสารพิษตกคาง ทํา
ใหความตองการอาหารจากเกษตรอินทรียในตลาดผูบริโภคสูงขึ้นคิดเปน
อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 30 อยางตอเนื่องทุกป ผูบริโภคที่มีความเขาใจ
ยินดีที่จะซื้อไปบริโภคทั้งที่ราคาของผลิตภัณฑอาหารอินทรียคอนขางสูง1
จากผลการวิเคราะหความคุมคาการผลิตผักอินทรียจะมีสวนชวยการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการวางแผนเพื่อพัฒนาการผลิตของตนเองใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดที่สรางความยั่งยืนดานรายไดแกเกษตรกร

5.1.4 ระยะเวลาคืนทุนเปนการวิเคราะหถึงระยะเวลาที่สามารถ
คืนทุนไดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตนทุนที่จายออกไป คํานวณจากสูตร
Payback period =

Cost of Pr oject
Average Pr oject Cash Flow

( 4)

กําหนดให
Cost of Project คือ มูลคาปจจุบันของตนทุนที่จายออกไป
Average Project Cash Flow คือ มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
เขามาในกิจการเฉลี่ย

5.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักอินทรีย
การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักอินทรียเปนการ
หาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งปริ ม าณผลผลิ ต กั บ ปริ ม าณป จ จั ย การผลิ ต ต า งๆ
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบจําลอง Stochastic Frontier Production Function
และวิเคราะหดวยวิธี Maximum Likelihood Estimation : MLE อัครพงศ
(2547) รายงานวา แบบจําลอง Stochastic Frontier Production Function
สามารถกําหนดรูปแบบของแบบจําลองได ขอมูลในการวิเคราะหมีจํานวน
มากพอ และขอมูลดังกลาวมีลักษณะที่มีความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูง มี
ตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมไดอยูหลายตัว เชน ชนิดพืชผักที่ทําการผลิต
ระยะเวลาการผลิ ต เปนตน ตลอดจนตัวแปรตามมีความแปรปรวนสูง จึ ง
สงผลใหการใชวิธี DEA (Data Envelopment Analysis) ไมมีความเหมาะสม
ตอขอมูลดังกลาว ทําใหผลการวิเคราะหจากวิธี DEA ที่ไดไมมีความถูกตอง
เท า ที่ ค วร เนื่ อ งจากเส น พรมแดนจะอยู สู ง กว า ปกติ และจะทํ า ให ดั ช นี
ประสิทธิภาพที่ประเมินนั้นมีคาต่ํากวาความเปนจริง ดังนั้นการวิเคราะหจึงใช
วิธีการดังที่กลาวมาขางตน โดยสามารถระบุแบบจําลองที่ใชในการประมาณ
ค า สมการพรมแดนการผลิ ต คื อ แบบจํ า ลองการผลิ ต เชิ ง เฟ น สุ ม ที่ อ ยู ใ น
รูปแบบ Cobb-Douglas ดังนี้

ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ของโครงการลงทุนใดที่มี
ระยะเวลาสั้น ยอมแสดงใหเห็นวาโครงการลงทุนนั้นมีสภาพคลองสูง และมี
ความเสี่ยงต่ํา โดยการผลิตระดับเกษตรอินทรียมีระยะเวลาคืนทุน 2.53 ป ซึ่ง
ถือวามีระยะเวลาคืนทุนสั้น ซึ่งทําใหการผลิตดังกลาวสรางผลตอบแทนใหแก
เกษตรกรได เ ร็ ว และจู ง ใจให เ กษตรกรหั น มาทํ า การผลิ ต มากขึ้ น เพื่ อ ให
สอดคลองกับความตองการของตลาดตอสินคาที่มีความปลอดภัย
ตารางที่ 1 NPV, IRR, B/C และระยะเวลาคืนทุนของการผลิตผัก
อัตราสวน
อัตรา
มูลคา
ระยะเวลา
รูปแบบ
ผลตอบแทน ผลตอบแทน
ปจจุบันสุทธิ
คืนทุน
การผลิต
ตอตนทุน
ภายใน
NPV (บาท)
PB (ป)
BCR (หนวย) IRR (%)
ทั่วไป 169,584.43
1.71
33.21
0.80
ปลอดภัย 36,364.23
1.25
25.79
2.12
ปลอดภัยจาก
43,242.26
1.21
22.86
3.97
สารพิษ
อินทรีย 26,655.62
1.14
17.79
2.53
ที่มา : การคํานวณ

y = AXβi i ev- u

(5)

โดยรูปแบบมีคุณสมบัติตรงกับสมการการผลิตของ Neoclassic 3
ประการ คือ
(1) Marginal product ของปจจัยการผลิตมีคาเปนบวก
(2) Marginal product จะเพิ่มในอัตราที่ลดลง
(3) รูปแบบสมการไมไดเปนตัวกําหนดระดับผลตอบแทนตอขนาด
การผลิต (degree of return to scale) แตถูกกําหนดโดยขอมูลที่ใชใน
การศึกษา
จากสมการที่ 5 สามารถทําใหอยูในรูปสมการเสนตรง โดยการใช
Natural logarithm จะไดสมการการผลิต ดังนี้

ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผัก 4 รูปแบบ (ตารางที่ 1) มี
ความคุ ม ค า ในการลงทุ น เนื่ อ งจากมี ผ ลตอบแทนมากกว า ต น ทุ น หรื อ
คาใชจายที่จายออกไป รวมทั้งมีระยะเวลาคืนทุนสั้น สภาพคลองสูง และ
ความเสี่ยงต่ํา โดยรูปแบบการผลิตผักทั่วไปมีคา NPV, BCR และ IRR สูง
กว า รู ป แบบการผลิ ต อื่ น ๆ แต อ ย า งไรก็ ต ามเกษตรกรควรต อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดที่
คํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในผลผลิ ต หรื อ สิ น ค า ที่ ซื้ อ ไป นั่ น คื อ การผลิ ต ผั ก
รูปแบบอินทรียที่มีความคุมคาตอการลงทุนเชนเดียวกัน และเปนระบบการ
ผลิตที่มีการพัฒนาสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตรูปแบบอื่นๆ พรอมกัน
นั้นกระแสความตองการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเปนไปอยางแพรหลาย
และความตองการนี้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ผลิตภัณฑอาหารจาก
เกษตรอินทรียถือวาเปนอาหารที่ดีที่สุด มีการวิจัยพบวาในพืชผักที่ไดจาก
เกษตรอิ น ทรี ย มี ป ริ ม าณธาตุ อ าหารที่ ม ากกว า ถึ ง 10 เท า เมื่ อ นํ า มา

ln Yi = β0 + βi ln Ziข+ Vi - Ui , i = 1,…,n

1
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สําหรับการวิเคราะหสมการการผลิตเปนการหาความสัมพันธระหวาง
ปริ ม าณผลผลิ ต กั บ ปริ ม าณป จ จั ย การผลิ ต ต า งๆ โดยใช แ บบจํ า ลอง
Stochastic Frontier Production Function และวิเคราะหดวยวิธี Maximum
Likelihood Estimation: MLE ซึ่งคาสถิติที่สําคัญของผลผลิต และปจจัยการ
ผลิตตางๆที่อยูในสมการการผลิต พบวา
(1) สมการการผลิตนี้มีเสนพรมแดนการผลิต พิจารณาจากคา Lamda
ที่ไมเทากับ 0 คือ มีคาเทากับ 0.8772 และ Sigma ที่มีคาเทากับ 0.3926
และมีคาสัมประสิทธิ์ไมเทากับ 0 ซึ่งหมายความวาการผลิตผักของครัวเรือน
เกษตรกรตัวอยางสามารถนําไปวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคได
(2) การพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ จากเครื่องหมายวา
เปนอยางไร และตัวแปรใดบางที่สามารถนํามาใชอธิบายไดในทางสถิติหรือมี
คา Sig โดยมีคาสถิติทดสอบที่ใช คือ t-test ถาหากตัวแปรไหนมีคา
P[ Z > Z] เขาใกล 0 แสดงวาจะไมยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วาไมมีตัวแปรใดที่
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือมีอิทธิพลตอผลผลิตผักได พบวา
2.1 ตัวแปรปริมาณการใชปจจัยการผลิตอื่น (ln
OTHER) และ

กําหนดให
ln คือ Natural logarithm
Y คือ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของผักหลายชนิด (กิโลกรัม)
Zi คือ ปริมาณปจจัยการผลิตที่ i ที่ใชในการผลิตผักอินทรีย ไดแก
ปริมาณเมล็ดพันธุ จํานวนแรงงาน ปริมาณปุยอินทรีย ปริมาณปจจัยการผลิต
อื่นที่ใชในการกําจัดโรคและแมลง เปนตน
v คือ คาความคลาดเคลื่อนที่ไมสามารถควบคุมได [v N(0, σ 2v )]
u คือคาความคลาดเคลื่อนที่สามารถควบคุมได [u N(0, σ 2u )]
i คือ เกษตรกรรายที่ i , i = 1,…,n
β0 ,βi คือ คาพารามิเตอร
จากสมการที่ (6) ดั ง กล า ว สามารถเขี ย นสมการการผลิ ต ของ
เกษตรกรผูผลิตผักอินทรีย ดังสมการที่ (7)
ln Y = β0 + β1 lnSEED + β2 ln OFER + β3 ln OTHER + β4 ln LABOR + ei

(7)

ปริมาณการใชแรงงาน (ln LABOR) มีคา P[ Z > Z] เขาใกล 0 เทากับ
0.0702 และ 0.0187 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาคาที่ไดมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.10 และ 0.05 ตามลําดับ หมายความวาตัวแปร ln OTHER และ
ln LABOR มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม ln Y หมายความวา ปริมาณการใช
แรงงานตั้งแตการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
(ln LABOR) มีอิทธิพลตอผลผลิตผักอินทรียในทิศทางที่เพิ่มขึ้น หมายความ
วา ถามีการใชแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ยอมทําใหผลผลิตผักอินทรียเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.1591 สําหรับการใชปจจัยการผลิตอื่น เชน น้ําสมควันไม และสาร
ไล แมลง พบว า ถ า มี ปริ มาณการใชปจ จั ยการผลิตอื่ น เพิ่ม ขึ้ นรอยละ 1 ทํ า
ใหผลผลิตผักอินทรียลดลงรอยละ 0.371 แสดงใหเห็นวาการใชปจจัยอื่นๆ
เหล า นี้ ไ ม ค วรใช ใ นปริ ม าณที่ ม ากจนเกิ น ไป ซึ่ ง จะส ง ผลทํ า ให ผ ลผลิ ต ผั ก
อินทรียลดลง
2.2 การผลิ ต ผั ก อิ น ทรี ย ข องครั ว เรื อ นเกษตรกรตั ว อย า งมี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเฉลี่ยประมาณ 0.78 หรือรอยละ 78 แสดงให
เห็นวาการผลิตผักอินทรียของเกษตรกรตัวอยางมีประสิทธิภาพทางเทคนิค
การผลิต
2.3 สําหรับคาสถิติ Wald
Test ซึ่งเปนการทดสอบสมมติฐานที่
กําหนดไว คือ H0 :β1 + β2 + β3 + β4 = 1 ซึ่งในผลการวิเคราะหนี้มีคา Chisquare 5.06 ซึ่งมีคาต่ํากวาคาวิกฤติหรือมีคาอยูในพื้นที่ของคาวิกฤติ
หรือไม sig แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก หมายความวาสมการการผลิต
ดังกลาวมีลักษณะเปน constant return to scale โดยเมื่อมีการเพิ่มหรือลด
ปจจัยการผลิตแตละชนิดรอยละ 1 ยอมทําใหผลผลิตผักอินทรียเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงรอยละ 1 เชนเดียวกัน โดยเฉพาะปจจัยการผลิตดานการใชปจจัยการ
ผลิตอื่น และปจจัยดานการใชแรงงาน ดังนั้นสมการการผลิตของเกษตรกร
ผูผลิตผักอินทรีย คือ

กําหนดให
ln คือ Natural Log
Y คือ ผลผลิตเฉลี่ยของผลผลิตผักอินทรียหลายชนิด (กก./ไร)
β0 ,βi คือ คาคงที่ (constant)
SEED คือ ปริมาณใชเมล็ดพันธุ (กก./ไร)
OFER คือ ปริมาณใชปุยอินทรีย (กก./ไร)
OTHER คือ ปริมาณใชปจจัยการผลิตอื่น (กก./ไร)
LABOR คือ แรงงานที่ใชในการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแล
รักษา และการเก็บเกี่ยว (วันทํางาน/ไร)
ei คือ ผลตางคาความคลาดเคลื่อนที่สามารถควบคุมไดและไมได
สํา หรับ แบบจํา ลองปจ จั ยที่ มี ผ ลตอ ความไม มีป ระสิ ทธิ ภ าพได เ ลื อ ก
รูปแบบสมการเชิงเสนตรงแสดงความสัมพันธระหวางความไมมีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิ ค กั บ ป จ จั ย ที่ ส ามารถควบคุ ม ได แ ละเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพได เชน อายุของเกษตรกร ระดับความรูของเกษตรกร เพื่อ
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพหรือปจจัยที่มีผลตอความมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการวิเคราะหไดกําหนดแบบจําลองการประมาณคา
ความไมมีประสิทธิภาพเปนแบบเชิงเสนตรง ดังสมการที่ (8)
TI = μ + δ i Zi

(8)

กําหนดให
TI คือ ความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิค
Zi คือ ตัวแปรปจจัยที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ
μ,δi คือ คาพารามิเตอร

ln Y = 6.6311 + (- 0.4835) ln SEED + 0.04194 ln OFER + (- 0.3710) ln OTHER * + 0.1591ln LABOR ** + ei (9)
(3.03)
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(2) การทดสอบ
Multicollinearity การทดสอบปญหา
Multicollinearity
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบางสวนของ
Pearson (Pearson’s partial correlation coefficient) ระหวางตัวแปรอิสระ
แตละคูใน Correlation matrix ถาพบวาคูตัวแปรอิสระคูใดที่มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธสูงกวาคาวิกฤต หรือมีคา Sig (2-tailed) นอยกวาระดับนัยสําคัญ
0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระคูนั้นมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แสดงวาเกิดปญหา Multicollinearity ถาพบวาไมมีตัวแปรอิสระคูใดที่มีคาสูง
เกินกวาคาวิกฤติ หรือมีคา Sig (2-tailed) มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05
หมายความวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน (ทรงศักดิ์,
2542) ผล
การศึกษาพบวาไมมีตัวแปรอิสระใดที่มีคาสูงเกินกวาคาวิกฤติ หรือมีคา Sig
(2-tailed) มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยคา Pearson Correlation และ
คา Sig (2-tailed) แสดงความสัมพันธของตัวแปร ln EDU และ ln AGE มีคา
เทากับ -0.068 และ 0.816 ตามลําดับ หมายความวาตัวแปรอิสระดังกลาวไม
มีความสัมพันธกัน (ตารางที่ 3)

สําหรับการคํานวณคาความดอยประสิทธิภาพทางเทคนิค (TI) เพื่อ
วิเคราะหปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการ
ผลิตผักอินทรีย โดยใชแบบจําลองเสนตรงตามสมการ (10)
TI = β0 + β1 ln EDU + β2 ln AGE + ei

(10)

กําหนดให
TI คือ ความดอยประสิทธิภาพ
β คือ คาคงที่ (constant)
β ,β คือ คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
EDU คือ จํานวนปการศึกษาของเกษตรกร (ป)
AGE คือ อายุของเกษตรกร (ป)
ei คือ คาความคลาดเคลื่อน
0

1

2

โดยมี ผ ลการทดสอบตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาความด อ ย
ประสิทธิภาพ คือ
(1) การทดสอบ
Heteroscedasticity การทดสอบปญหา
Heteroscedasticity โดยวิธี Breusch-Pagan and White test (Gujarati,
1995 อางโดย ทรงศักดิ์, 2543) โดยการประมาณคาสมการดวยวิธี OLS โดย
ใชโปรแกรม LIMDEP Version 7.0 ซึ่งจะทําใหไดคา Breusch-Pagan Chisquared เทากับ 7.25 โดยมีระดับองศาความเปนอิสระเทากับ 2 ซึ่งจะทําให
ไดคา Chi-squared ณ ระดับวิกฤต ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 เทากับ
9.210 แสดงวาคาของ Breusch-Pagan Chi-squared ที่คํานวณไดมีคาไม
เกินคาวิกฤติไคสแควร
สรุปวาแบบจําลองไมมีปญหาความแปรปรวน
แตกตางกัน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
LNAGE
LNEDU
Sig (2-tailed)
ที่มา : การคํานวณ

คา Pearson Correlation
แสดงความสัมพันธตัวแปรอิสระ
LNAGE
LNEDU
1
-0.068
1
0.816

จากสมการความดอยประสิทธิภาพพบวา ปจจัยทั้งสองที่นํามาใชใน
การพิ จ ารณาครั้ ง นี้ มี ผ ลต อ ความไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค อย า งไม มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1 โดยเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงทําใหความไมมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเกษตรกรที่มีอายุมากทําใหความไมมีประสิทธิภาพ
นอยลง อยางไรก็ตามความเหมาะสมของแบบจําลองดังกลาวตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายตัวแปรตามไดประมาณรอยละ 3.30 ซึ่งพิจารณาจากคา R2
และ R 2 ตอมาพิจารณาคาสถิติ F มีคา F(3,41)= 0.19 และมีคา Prob
value=0.83 แสดงวาคา F ที่คํานวณไดมีคาต่ํากวาคาวิกฤติ หรือไม sig
ดังนั้นในแบบจําลองนี้จะยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่งหมายความวาตัวแปรอิสระ
ไมสามารถอธิบายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาตัว
แปรด า นระดั บ การศึ ก ษา และอายุ ข องเกษตรกร ไม มี ผ ลต อ ความไม มี
ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค อธิ บ ายได ว า ตั ว แปรดั ง กล า วมี ผ ลต อ ความมี
ประสิทธิภาพทางเทคนิค (ตารางที่ 4) สมการแสดงความดอยประสิทธิภาพ
ทางเทคนิค คือ

ตารางที่ 2 การทดสอบ heteroscedasticity ของตัวแปรที่มีผลตอความดอย
ประสิทธิภาพทางเทคนิค
รายการ
คาสถิติ
*
Breusch-Pagan Chi-squared
7.2469
*
D.F.
2
2
2
9.210
χ 0.99,2 จากตาราง χ
*
หมายเหตุ : คาสถิติที่ไดจากโปรแกรมสําเร็จรูป LIMDEP Version 7.0
ที่มา : การคํานวณ

TI = 0.9666 + 0.0127 ln EDU + (- 0.1241) ln AGE + e
(1.5124) (0.294)
(0.2348)
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์และคาสถิติสมการความดอยประสิทธิภาพเทคนิค
คาสถิติ
ตัวแปรอิสระ
คาสัมประสิทธิ์
P[T]>t
t-test
คาคงที่ (CONS)
0.9666
0.639
0.5358
LNAGE
0.0127
0.043
0.9663
LNEDU
-0.1241
-0.528
0.6078
ตัวแปรสถิติที่เกี่ยวของ
คาสถิติ
0.0334
R2
2
-0.1423
R
F
0.1900
Prob value
0.8297
1.9093
D.W .
-3.054
ln APC
ที่มา : การคํานวณ
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6. สรุป
6.1 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผักทั้ง 4 รูปแบบ มีความคุมคาใน
การลงทุน เนื่องจากมีผลตอบแทนมากกวาตนทุนหรือคาใชจายที่จายออกไป
รวมทั้งมีระยะเวลาคืนทุนสั้น สภาพคลองสูง และความเสี่ยงต่ํา โดยการผลิต
ผั ก อิ น ทรี ย จ ะเป น ทางเลื อ กให แ ก เ กษตรกรที่ ต อ งการสร า งความยั่ ง ยื น
ทางดานรายไดที่สอดคลองกับความตองการของตลาดที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยทางดานอาหาร
6.2 การผลิตผักอินทรียของเกษตรกรสามารถวัดประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิตไดถึงรอยละ 78 โดยตัวแปรดานแรงงาน และปริมาณการใช
ปจจัยอื่นมีอิทธิพลตอผลผลิตผักอินทรียอยางมีนัยสําคัญ โดยการใชแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทําใหผลผลิตเพิ่มหรือลดตามดวย สวนปริมาณการใช
ปจจัยอื่นมีผลในทิศทางตรงขามตอผลผลิตผักอินทรีย รวมทั้งตัวแปรดานอายุ
และระดับการศึกษาของเกษตรกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการผลิต
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Abstract— This paper presents a study of effective competitive
strategies for Japanese manufacturing SMEs (small and medium
enterprises) in a niche market. Although previous studies have
discussed the effectiveness of SMEs’ positioning in a niche
market, few have examined niche market competitiveness. Using
JSBRI (Japan Small Business Research Institute) data, we
categorized SMEs by competitor profile and investigated six
factors of competitive advantage. On the basis of the results
demonstrated in our study, we strongly suggest that in order to
become niche market leaders, SMEs must, in addition to
positioning themselves in a niche market, carefully build
relationships with customers and within their own management.
Keywords-niche strategy; small and medium enterprises

I.

INTRODUCTION

This paper presents a study of effective competitive
strategies for Japanese manufacturing SMEs in a niche market.
Although previous studies have discussed the effectiveness of
SMEs’ positioning in a niche market, few have examined niche
market competitiveness. As the basis for this study, the JSBRI
(Japan Small Business Research Institute) distributed survey
questionnaires to SMEs and conducted in-depth interviews
with managers of SMEs [1]. I was a co-leading member of this
research project.
Using the survey data, we categorized the SMEs by
competitor profile and investigated six factors: 1) How to find
new customers, 2) The information they should regard as
important, 3) How to respond to customers, 4) What kind of
negotiation power they should have, 5) Breadth of their market,
and 6) How to revitalize their own organization.
Based on the results demonstrated in our study, we strongly
suggest that in order to become niche market leaders, SMEs
must, in addition to positioning themselves effectively in a
niche market, carefully build relationships with customers and
within their own organizational management.
II.

NICHE MARKETS AND FURTHER RESEARCH

In this paper, we define the niche as a small market in
which the number of competitors is limited. It is particularly
important for SMEs to make the best use of their resources,
because they usually have limited finances, personnel, and
facilities. Therefore, some researchers have noted the

This work was partly supported by a Grant-in-Aid for Scientific Research
from the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

effectiveness of a niche market strategy for SMEs. Four
previous studies bear particular relevance to this discussion.

A. Population Ecology Perspective
From a population ecology perspective on organizational
environment, these studies examined whether firms should
draw on a wide range of resources or narrowly focus on their
activities. For example, one population, A, occupies a very
broad niche, whereas the other, B, has concentrated on a very
narrow range of environmental variations. This is usually
referred to as generalization versus specialization.
The “niche” concept was initially borrowed from biologists,
and comprises all those combinations of resource levels at
which the population can survive and reproduce [2]. Reference
[3] shows that competitive intensity impedes organizational
growth. Crowding suppresses and status enhances an
organization’s chance of survival, especially for those
organizations in uncrowded niches [4]. Thus, if there are too
many competitors, the survival rate decreases.
Although population ecologists identified the effectiveness
of positioning in niche markets, they analyzed it on the basis of
the entire organization population and not on an individual
basis. In contrast, we hypothesize that performance would
differ among individuals within the same population and thus
focus on an individual basis.
B. Competitive Strategy Perspective
Reference [5] describes three types of generic strategies
that firms must follow: cost leadership, differentiation, and
segmentation. Segmentation leads firms to focus on a narrow
but profitable market niche. This study noted that if the
company focused on small markets, it would be profitable.
Companies competing in a market can usually be classified
into four categories: market leaders, market challengers, market
followers, and market niche players [6]. Some companies strive
to occupy niches that are profitable enough to survive in, but
small enough to avoid major competitive forces. A company
that survives in a niche market must be specialized. Reference
[7] investigated strategic positions among firms’ heterogeneity
by using strategic group mapping, and emphasized the value of
holding a distinctive position in an industry. Such strategic
approaches identified the characteristics of niche marketing

strategy, but failed to suggest how to become successful and
achieve leadership in a niche market.

C. In-Depth Interview Analysis of SMEs in Japan
Extensive field work on the SMEs’ niche market strategy has
been conducted in Japan. Reference [8] introduced 18 niche
leading SMEs in Higashi-Osaka city and explained their
growth process. Reference [9] analyzed niche leading SMEs’
strategies for competitiveness, management, organizational
structures, and other factors. Reference [10] argues the
advantages of niche positioning and underscores the supporting
role of banks.
Although these studies observe SMEs’ niche market
strategy in detail, from many perspectives, it remains unclear
why they could get more market shares than competitors and
what SMEs should do after becoming the leading company.

TABLE 1.

D. Quantitaative Data Analysis of Niche SMEs in Japan
Few studies have investigated SMEs’ niche market strategy
using quantitative data. Reference [11] sent out survey
questionnaires to 191 SMEs and analyzed the characteristics of
niche leading SMEs. Reference [12] sent out survey
questionnaires to SMEs with a high market share. However,
these studies did not compare leading companies with
nonleading companies in their niche markets in order to
identify the sources of those niche-leader characteristics.
III.

RESEARCH METHOD

In contrast to the previous studies, we focused on the
following points. First, we analyzed survey questionnaire data
for differences between niche leading SMEs and niche
nonleading SMEs, resulting in the identification of the
strategies for niche market competitiveness. Second, we
focused on the relationship between SMEs and customers, and
determined the role that excellent customer relationships play
in niche leadership. Third, we examined position maintenance
strategies after achieving niche leadership, particularly
organizational management strategies.

MARKET TYPE ANALYSIS

A：SMEs
B：SMEs
competing with
competing with
large
other SME’s
enterprises

C：Niche
market SMEs

F

Multi Comparison

Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
①Daily suggestions and
consulting for customers
.59
.49
.51
.50
.57
.50 2.10
②Contact with potential
customers
.51
.50
.50
.50
.47
.50 .39
③Display at the domestic
Effective
.34
.48
.20
.40
.33
.47 9.33*** B<A** B<C***
activities to find exhibition
④Display at international
potential
exhibition
.17
.38
.08
.28
.19
.39 9.53*** B<A** B<C***
customers
⑤Word of mouth
.22
.41
.21
.41
.15
.35 2.95
⑥Mass media advertising
.21
.41
.13
.34
.25
.43 8.45*** B<A* B<C***
⑦Web sites
.28
.45
.19
.39
.30
.46 6.57** B<A* B<C***
⑧Direct mail
.13
.33
.07
.25
.13
.34 4.74** B<C*
①Information about
customers
1.40
.65
1.53
.72
1.42
.68 2.98
②Information about
Information
competitors
2.18
.89
2.42
.94
2.34
.91 4.33*
A<B**
gathering
③Information about market
trends
2.04
.85
2.38
.96
2.17
.90 9.82*** A<B*** C<B**
④Information about
technology trends
1.97
.84
2.28
.95
2.05
.90 9.34*** A<B*** C<B**
①Suggestions for customer
solutions
2.03
.67
2.18
.74
1.96
.63 9.60*** A<B* C<B***
②Product improvement &
Customers
C<B***
responsiveness development based on
2.22
.69
2.37
.77
2.09
.68 13.04***
customer information
③Post-sales service
2.20
.75
2.22
.79
2.05
.76 4.44*
C<B**
①Price decisions
3.01
.99
3.00
.99
2.75
.93 6.85** C<A* C<B**
Negotiation
②Specification decisions
2.39
.95
2.42
.86
2.16
.84 8.47*** C<A* C<B**
power
③Delivery decisions
2.37
.91
2.39
1.01
2.25
.90 1.96
1) N=895
2) The lower the mean, the answer to the following question "Information gathering"," Customer responsiveness" and
"Negotiation power" is more positive.
The lower the mean, the answer to the "Effective activities to find potential customers" is more negative.
3) We used tukey's multi comparison tests.
***
4)
p <.001，** p <.01，*p <.05

TABLE 2.

MARKET SHARE ANALYSIS

Niche leading SMEs
Mean

SD

Niche nonleading
SMEs
Mean
SD

t

①Daily suggestions and consulting for
customers
.57
.50
.59
.49 - .37
②Contact with potential customers
.48
.50
.45
.50 .43
Effective
③Display at domestic exhibition
.36
.48
.20
.41 3.00**
activities to find
④Display at international exhibition
.24
.43
.08
.27 4.02***
potential
⑤Word
of
mouth
.12
.32
.18
.39
-1.40
customers
⑥Mass media advertising
.27
.44
.17
.38 1.88
⑦Web sites
.32
.47
.23
.42 1.78
⑧Direct mail
.14
.35
.10
.30 1.16
①Information about customers
1.36
.66
1.57
.75 -2.27*
Information
②Information about competitors
2.29
.93
2.48
.85 -1.71
gathering
③Information about market trends
2.03
.85
2.52
.89 -4.44***
④Information about technology trends
1.87
.80
2.48
.92 -5.51***
①Suggestions for customer solutions
1.90
.60
2.09
.69 -2.33＊
Customers
②Product improvement & development based
responsiveness on customer information
1.99
.57
2.34
.83 -3.64***
③Post-sales service
1.98
.69
2.25
.86 -2.70**
①Price decisions
2.72
.91
2.87
1.00 -1.29
Negotiation
②Specification decisions
2.05
.80
2.43
.89 -3.56***
power
③Delivery decisions
2.26
.88
2.27
.96 - .06
1) N=304
2) The lower the mean, the answer to the following question "Information gathering"," Customer responsiveness" an
"Negotiation power" is more positive.
The lower the mean, the answer to the "Effective activities to find potential customers" is more negative.
***
3)
p <.001，** p <.01，*p <.05

TABLE 3.

DISCRIMINANT ANALYSIS

④Information about technology trends
③Information about market trends
①Information about customers
②Information about competitors
②Product improvement & development based
Customers
on customer information
responsiveness ③Post-sales service
①Suggetions for customer solutions
②Specification decisions
Negotiation
①Price decisions
Power
③Delivery decisions
Informatin
gathering

A. Sample
The JSBRI (Japan Small Business Research Institute) sent
out survey questionnaires to 5,401 manufacturing SMEs in
2009, which had a response rate of 17.6% (very high for Japan).
First, we divided these samples into three market types:
“SMEs competing with large enterprises (196 firms),” “SMEs
competing with other SMEs (377 firms),” and “niche market
SMEs with a small number of competitors (322 firms).”
Second, we focused on SMEs in a niche market and divided
them into two groups by their market share. One group
comprised the leading 211 SMEs (having the top-ranking
market share), and the other was the nonleading 93 SMEs (with
lower market share).
We investigated six factors: 1) How to find new customers;
2) Information they should regard as important; 3) How to

Function
coefficient Wilks’ Λ χ2
df
.96
.72
.89
.32
.38
.29
.95
.68
.49
.88
.30
.02

Discriminant
accuracy

P
4

.00

.67

.94

17.65

3

.00

.68

.95

16.68

3

.01

.62

respond to customers; 4) What kind of negotiation power they
should have; 5) The breadth of their market; and 6) How to
revitalize their own organization. One-way analysis of variance
was used for market type analysis, and the t-test was used for
market share analysis. Moreover, we used the discriminant
analysis to examine relative impact of these factors on market
share. Then, we conducted in-depth interviews with SME
managers to investigate their management style.
IV.

CUSTOMER RELATIONSHIP

A. Effective Activities To Find Potential Customers
To investigate the types of activities most effective for
finding potential customers, the questionnaire offered the
following options: 1) daily suggestions and consulting for
customers, 2) contact with potential customers, 3) display at
domestic exhibitions, 4) display at international exhibitions,

5) word of mouth, 6) mass media advertising, 7) web sites, 8)
direct mail. Respondents’ choices received a value of 1 (one),
and those not chosen, 0 (zero).
Table 1 revealed that the three types of SMEs made signifi
cantly different choices regarding domestic exhibitions, intern
ational exhibitions, mass media publications, web sites, and di
rect mail (F[2,892] = 9.33, p<0.001; F[2,892] = 9.53, p<0.00
1; F[2,892] = 8.45, p<0.001; F[2,892] = 6.57, p<0.01; and F
[2,892] = 4.74, p<0.01, respectively).
Tukey tests revealed that niche market SMEs were
significantly more proactive than SMEs competing with other
SMEs in choosing domestic exhibitions, international
exhibitions, mass media publications, web sites, and direct mail
(p<0.01, p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.05, respectively).
In addition, Table 2 revealed that niche leading SMEs were
more proactive than niche nonleading SMEs in choosing
domestic exhibitions and international exhibitions (t = 3.00,
p<0.01 and t = 4.02, p<0.001, respectively).
B. Information Gathering
We assessed how the three types of SMEs operating in
different markets gathered information about customers,
competitors, market trends, and technology trends. We
measured the degree to which each type of enterprise
proactively gathered the information on a five-point Likert-type
scale (1: “most proactive” and 5: “least proactive”).
Results in Table 1 demonstrated that the three types of
SMEs differed significantly in how proactively they gathered
information about competitors, market trends, and technology
trends (F[2,866] = 4.33, p<0.05; F[2,866] = 9.82, p<0.001; and
F[2,886] = 9.34, p<0.001, respectively).

responded to customers on a five-point Likert-type scale (1:
“most proactive” and 5: “least proactive”).
Results in Table 1 demonstrated that the three types of
SMEs differed significantly in suggestions for customer
solutions, product improvement and development based on
customer information, and post-sales service (F[2,881] = 9.60,
p<0.001; F[2,881] = 13.04, p<0.001; and F[2,875] = 4.44,
p<0.05, respectively).
Tukey tests revealed that niche market SMEs were more
proactive than SMEs competing with other SMEs in suggesting
solutions to customers, product improvement and development
based on customer information, and post-sales service
(p<0.001 and p<0.001, respectively).
In addition, Table 2 revealed that niche leading SMEs were
more proactive than niche nonleading SMEs in suggesting
solutions to customers, product improvement and development
based on customer information, post-sales service (t = −2.33,
p<0.05; t = −3.64, p<0.001; and t = −2.70, p<0.01,
respectively).
Discriminant analysis was used to assess the relative
importance of the three types of response in classifying the
niche leading SMEs and niche nonleading SMEs (Table 3).
The discriminant function had a lambda = 0.94 (χ2(3) = 17.65
(p<0.001). There was 66.8% accuracy rate in classifying group
membership (niche leading SMEs and niche nonleading SMEs).
The function coefficient contributions ranked product
improvement and development based on customer information
highest, post-sales service second, and suggesting solutions to
customers third.

Tukey tests revealed that niche market SMEs were more
proactive than SMEs that compete with other SMEs in
gathering market trends and technology trends (p<0.01 and
p<0.01, respectively). These results displayed that niche market
SMEs gather more general information like market trends and
technology trends than customer-specific information.

D. Negotiation Power
To investigate the negotiation power SMEs have in their
main product, we measured the degree to which each type of
SME takes initiatives on a five-point Likert-type scale (1:
“most strong” and “5: “least strong"). We asked about their
initiative in 1) price decisions, 2) specification and 3) delivery
decisions. The response categories ranged from 1 (take a great
deal of initiative) to 5 (take no initiative at all).

In addition, Table 2 revealed that niche leading SMEs were
more proactive than niche nonleading SMEs in gathering
information on customers, market trends, and technology
trends than were niche nonleading SMEs (t = −2.27, p<0.05; t
= −4.44, p<0.001; and t = −5.51, p<0.001, respectively).

The market type analysis results in Table 1 demonstrated
that the three types of SMEs differed significantly in price
decisions and specification decisions（F[2,880] = 6.85, p<0.01
and F[2,878] = 8.47, p<0.001, respectively）.

Discriminant analysis was used to assess the relative
importance of the four types of information used to classify the
niche leading SMEs and niche nonleading SMEs (Table 3).
The discriminant function had a lambda = 0.89 (χ2(4) = 32.32,
p<0.001). There was a 66.8% accuracy rate in classifying
group membership (niche leading SMEs and niche nonleading
SMEs). The function coefficient contributions ranked
technology trends highest, with market trends second, customer
information third, and competitor information fourth.

Tukey tests revealed that niche market SMEs took more
initiative than SMEs competing with other SMEs in price
decisions and specification decisions (p<0.001 and p<0.001,
respectively). Tukey tests also revealed that niche market
SMEs took more initiative than SMEs competing with large
enterprises in price decisions and specification decisions
(p<0.05 and p<0.05, respectively).

C. Customer Responsiveness
To investigate SMEs’ effectiveness with customers, we
measured the degree to which each type of SME proactively

In addition, Table 2 revealed that niche leading SMEs took
more initiative than niche nonleading SMEs in specification
decisions (t = −3.56, p<0.001).
Discriminant analysis was used to assess the relative
importance of the three types of SMEs’ initiative in classifying

the niche leading SMEs and niche nonleading SMEs (Table 3).
The discriminant function had a lambda = 0.95 (χ2 (3) = 16.68,
p<0.01). There was 62.4% accuracy rate in classifying group
membership (leading niche SMEs and nonleading niche SMEs).
The function coefficient contributions ranked specification
initiative highest, price initiative second, and delivery initiative
third.
E. Geographic Expansion of Sales and Sales Offices
From the above results, it is clear that SMEs which survive
in a niche market and have a high market share have expended
considerable effort to find potential customers and gather
general information. We call these behaviors “generalization of
customer needs,” which implies that SMEs not only respond to
each customers’ specific needs, but also find customers’
common needs.
This behavior is entirely different from those of
subcontracting SMEs, who are advised to respond to each
customer’s needs individually. This behavior influences their
specification decision initiative. Taking the specification
decision initiative requires the customer to choose products
from the SME’s specialized product line. It also reflects these
SMEs’ successful generalization of customer needs.

about the geographic expansion of sales areas and sales office
locations (Table 4). Table 1 reveals that niche market SMEs
expanded geographic sales area domestically and
internationally more than SMEs competing with other SMEs
and those competing with large enterprises (domestic basis,
χ ２ ＝ 55.40, p<0.001 and international basis, χ ２ ＝ 50.44,
p<0.001, respectively). Niche market SMEs also expanded
their geographic sales office locations domestically and
internationally more than SMEs that compete with other SMEs
and those that compete with large enterprises (domestic basis,
χ ２ ＝ 31.79, p<0.001and international basis, χ ２ ＝ 40.85,
p<0.001, respectively).
Table 4 reveals that niche leading SMEs expanded sales
areas than niche nonleading SMEs both domestically and
internationally (domestic, χ ２ ＝ 42.20, p<0.001 and
international, χ２ ＝ 48.33, p<.001, respectively). Niche leading
SMEs also expanded sales office locations than niche
nonleading SMEs both domestically and internationally
(domestic, χ２ ＝ 14.19, p<0.01 and international, χ２＝35.96,
p<0.001, respectively). In particular, niche leading SMEs are
more proactive than niche nonleading SIMEs in international
expansion.

If an SME can generalize customer needs, it can pursue
efficiencies of scale. In our survey questionnaire, we asked
TABLE 4.

E.

GEOGRAPHIC EXPANSION OF SALES AND SALES OFFICES
Domestic
In their
In the same
neighbor
prefecture
prefecture

The
geographic
expansion of
sales areas
The
geographic
expansion of
sales office
location
N=895

SMEs competing
with large
SMEs competing
with other SME’s
Niche market SMEs
SMEs competing
with large
SMEs competing
with other SME’s
Niche market SMEs

International
No foreign
Single
Nationwide customer or
country
sales office

9.33%

15.03%

75.65%

46.11%

7.22%

46.67%

15.09%

26.15%

58.76%

63.25%

9.69%

27.07%

8.13%

8.44%

83.44%

44.66%

3.24%

52.10%

29.79%

19.15%

51.06%

57.63%

12.43%

29.94%

42.03%

20.88%

37.09%

71.59%

15.07%

13.33%

34.30%

10.03%

55.66%

55.81%

10.30%

33.89%

Domestic
In their
In the same
neighbor
prefecture
prefecture
The
geographic
expansion of
sales areas
The
geographic
expansion of
sales office
location
N=304

Niche leading SMEs

Multi
countries

International
No foreign
Single
Nationwide customer or
country
sales office

Multi
countries

3.81%

3.81%

92.38%

31.34%

2.49%

66.17%

Niche nonleading
SMEs

18.48%

19.57%

61.96%

73.33%

4.44%

22.22%

Niche leading SMEs

28.71%

9.41%

61.88%

43.88%

11.22%

44.90%

Niche nonleading
SMEs

50.00%

11.11%

38.89%

81.82%

5.68%

12.50%

These findings demonstrate that niche market SMEs, in
general, seek customers worldwide, with niche leading SMEs
exhibiting this tendency most strongly. Thus, niche leading

SMEs can achieve economies of scale even if they focus on
narrow markets.

V.

OVERCOMING MARKET MATURITY

SMEs decide to get into a niche market with the objective
of becoming a leading SME in their market. However, many
leading SMEs face two major challenges after reaching the top.
First, they encounter market maturity, and second, they must
maintain and protect their share from competitors.
A. Prevention of Limitations to Growth
To examine the market maturity challenge, our survey
questionnaire asked about market growth trends. The response
category ranged from 1 (grow significantly) to 5 (downsize
significantly). Although SMEs in a niche market are in a better
position than SMEs competing with other SMEs, 61.32% of
them are in the nongrowth stage.
Because a niche has a narrow market size, it easily becomes
saturated. If an SME has a high share, its market could be
matured and therefore presents little opportunity for growth but
a high level of competition. We conducted an in-depth
interview with niche SME managers and found that there are
three tactics to avoid these problems.
The first tactic is finding a new customer group. Company
A is a leading SME in the compact heat treatment furnace
niche, and their initial target was research departments of large
firms and university laboratories. Now, however, they have
expanded their target to include metal-processing SMEs,
advising these SMEs to heat treat in-house and not outsource.

TABLE 5.

The second effective tactic is broadening the market.
Company B is a leading SME in residential hinges, but the
residential market is maturing because of an aging society.
Therefore, Company B now develops other housing materials
as well.
The third tactic is restructuring their product line in the
same market. Company C is well known for its astronomical
telescope, but a decreasing number of people enjoy astronomy.
To overcome this challenge, Company C has changed their
main product from the astronomical telescope to tools for
outdoor life.
After a SME achieves market leadership, it encounters the
second challenge, maintaining and protecting its market share
from competitors. In a mature market, niche leadership is
difficult to defend, making these three tactics sensible choices
for survival and expansion. Reference [6] indicated that one
niche is insufficient and therefore firms should always explore
other niches. However, SMEs’ limited resources make it
difficult to develop new niches.
B. Organizational Management to MotivateEemployees
Reference [13] explained the reason why dominant
companies are defeated by new start-up companies from an
organizational perspective. Niche leading SMEs are also
dominant in the market. Therefore, it is effective for them to
activate their organization.

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ENPLOYEE SATISFACTION
Niche nonleading
t
SMEs
SD
Mean
SD
.86
2.69
.97 -3.13**
.70
1.97
.83 -2.99**

Niche leading SMEs
①Producing an interesting concept
②Focusing on customer needs
③Ensuring employees' happiness and
satisfaction
④Behave proactively
⑤Emphasize the process rather than
the results
⑥Sharing information among divisions
⑦Showing other ideas to the boss
Organizational
⑧Solving interdivisional problems
culture
⑨Disclosing financial information
⑩Improving employees' job methods
⑪Obeying the rules
⑫Assigning tasks clearly and
delegate
⑬Promoting study in different
fields
⑭Making decisions quickly
⑮Spreading the management philosophy
①Recognize indispensable employees
②Lower attrition rates
③Transferring knowledge and skills
to other employees
④Develop employees' abilities
Employee
satisfaction
⑤Utilize employees' abilities
⑥Developing employees risk-taking
abilities
⑦Instilling pride in their jobs
⑧Accept employees' diversity
1) N=304
2) The lower the mean, the answer is more positive.
***
3)
p <.001，** p <.01，*p ＜.05

Mean
2.32
1.69

.79 -4.07***

2.15

.75

2.54

2.73

.85

2.80

.85 - .65

2.80

.78

2.89

.78 - .96

2.43
2.48
2.49
2.11
1.98
2.40

.83
.86
.76
.89
.66
.85

2.52
2.52
2.59
2.42
2.11
2.42

.80
.88
,79
1.05
.69
.84

2.57

.87

2.52

.87

2.83

.93

2.98

.75 -1.46

2.32
2.29
3.03
1.86

.90
.88
.92
.76

2.50
2.70
3.09
2.23

.83
.92
.99
.75

2.66

.84

2.91

.85 -2.44*

2.50
2.54

.82
.84

2.76
2.87

.96 -2.46*
.77 -3.35***

2.80

.95

3.13

.95 -2.78**

2.26
2.47

.71
.73

2.67
2.60

.88 -3.99***
.70 -1.53

- .94
- .38
-1.04
-2.53*
-1.59
- .23
.46

-1.61
-3.61***
- .50
-3.87***

In our survey questionnaires, we asked 15 questions related
to the organizational culture (Table 5). The response categories
ranged from 1 (strongly agree) to 5 (strongly disagree). Niche
leading SMEs were more committed to producing an
interesting concept, focusing on customer needs, ensuring
employees’ happiness and satisfaction, disclosing financial
information, and spreading the management philosophy (t =
−3.13, p<0.01; t = −2.99, p<0.01; t = −4.07, p<0.001; t = −2.53,
p<0.05; and t = −3.61, p<0.001, respectively).
We also asked eight questions related to employee
satisfaction. The response categories ranged from 1 (strongly
agree) to 5 (strongly disagree) (Table 5). Niche leading SMEs
had lower employee attrition rates, transferred knowledge and
skills to other people, developed employees’ abilities, utilized
employees’ abilities, developed employees’ risk-taking abilities,
and they instilled pride in their jobs (t = −3.87, p<0.001; t =
−2.44, p<0.05; t = −2.46, p<0.05; t = 3.35, p<0.001; t = −2.78,
p<0.01; and t = −3.99, p<0.001, respectively).
These results showed that niche leading SMEs are more
challenging, open-minded, and focused in encouraging
employees. We also observed this tendency from in-depth
interviews.

want to start a new business, they can model their strategy on
the basis of niche leaders’ behavior.
Similar to other studies, our study contains certain
limitations. First, we compared only a narrow range of
businesses. In our research, the first priority was collecting
niche market manufacturing SMEs’ information as our sample,
because the number of niche SMEs is limited. As a result, we
could not collect a variety of samples from all business types.
Second, the market type analysis did not compare in sufficient
depth the responses of SMEs in the niche market with those of
SMEs competing with large enterprises. In some questions,
their responses are similar, but we did not investigate the
reasons.
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Technical Progress and Efficiency Change in the
Economic Growth of Thailand, Korea and Japan
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Lao-Japan Human Resource Development Institute, national University of Laos
To avoid the above disadvantage, in this paper, we apply
the random coefficients production frontier approach
developed by Kalirajan and Obwona (1994) for estimating
directly technical efficiency change and technological
progress (the two components of TFP growth) in Thailand,
Korea and Japan. Our findings drastically contrast with the
findings of the previous studies. We find that TFP growth,
driven largely by technological progress, has been the
major determinant of labor productivity growth (i.e.,
growth in GDP per worker) in these three countries.
Nevertheless, throughout the period of 1955-1990,
although technological progress in Thailand was almost as
fast as those in Korea and Japan, the frontier production
technology of Thailand was less advanced. We hypothesize
that this phenomenon was due to Thailand’s lower
endowment of the stock of education.
The rest of this paper is organized as follows.
Section 2 explains our methodology and the data used in
this analysis. Section 3 reports the results and discussions,
and some conclusion remarks are advanced in Section 4.

Abstract-In spite of the general belief that technological
progress is a major determinant of sustainable economic
growth, opponents have argued that this has only been the
case of developed economies. However, using the random
coefficients production frontier approach, this study finds that
technological progress played an important role in per-worker
GDP growth not only in Japan but also in developing
countries like Thailand and Korea. Nevertheless, throughout
the latter half of the 20th century, Japan adopted the most
advanced frontier technology. Korea moved closely along
Japan’s frontier path while Thailand adopted a much less
advanced frontier. This may have been due to its poorer
achievement in educational development.

I. Introduction
This study is motivated by a common belief of
economists that growth in total factor productivity (TFP),
defined as combination of technological progress and
technical efficiency improvement, is the major determinant
of sustainable economic growth, characterized by an
increase in gross domestic product per worker (GDP per
worker). However, previous studies show that TFP
contribution to economic growth has been substantial only
in the case of developed countries, while rapid growth in
Asian Newly Industrialized countries (NICs, including the
Republic of Korea-hereafter referred to as Korea), and in
Southeast Asian countries (including Thailand) in the past
four decades has been largely attributed to rapid human and
physical capital accumulation (Kim and Lau, 1994, 1996;
Young, 1995; Singh and Trieu, 1996).
Based on the meta-production approach, Kim and
Lau (1994, 1996) show that in 1960-1990, TFP growth
accounted for only approximately 1 percent and 15 percent
of GDP growth in Korea and Thailand, respectively. This
finding led to Krugman (1994)’s pessimistic conclusion
that rapid economic growth in NICs would eventually end
due to diminishing marginal returns to physical capital.
Using growth accounting technique, Young (1995) and
Singh and Trieu (1996) also show that TFP contribution to
GDP growth of Korea in the post World War II period was
low, ranging from 16 percent to 28 percent.
However, in the above studies, TFP growth is
estimated as a residual, which is the proportion of output
growth left unexplained by growth in inputs including
physical and human capital and labor. This residual is
undoubtedly sensitive to measurement errors of inputs and
output and the problem of omission of some important
inputs (Kalirajan, et al., 1996).

II. Methodology and data used
Methodology
In this study, we use the random coefficients
production frontier approach developed by Kalirajan and
Obwona (1994) to estimate directly the contribution of TFP
growth to labor productivity growth in Thailand, Korea and
Japan, while leaving the contribution of inputs as a
residual. TFP growth is assumed to consist of technological
progress and technical efficiency improvement, which will
be estimated for each country separately. We outline our
approach to the estimation of these two components of TFP
growth as follows.
Let yt denote labor productivity ($/worker), kt
physical capital-labor ratio ($/worker), landt arable landlabor ratio (hectares/worker), and ast average schooling
(years/worker). The subscript t denotes year. Assuming a
Cobb-Douglass production technology, we can present the
production relationship in the Hildreth-Houck random
coefficients regression model as:
(1)
lnyt = β0t + β1tlnkt + β2tlnast + β3tlnlandt
where ln denotes the natural logarithm; and t = 1, 2,
3,…..T;
To estimate equation (1), the varying coefficients, βkt, (k =
0, 1, 2, 3), are assumed to have a constant mean; i.e.,
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Data

−

βkt= β k + v kt , and time-varying variance; i.e.,
var(βkt) =

σ

2
kt

To estimate the contribution of TP growth to labor
productivity growth in Thailand, Korea and Japan, we use
the time-series data on GDP, labor, physical capital and
average schooling prepared by Douangngeune (2004),
Godo (study in progress), and Godo and Hayami (1999) for
Thailand, Korea and Japan, respectively. The data of GDP
are measured in 1990 constant US dollar in terms of
purchasing power parity (PPP). Labor refers to the number
of employed persons in the working-age population (15-64
years old). Physical capital is defined as gross nonresidential fixed capital measured in 1990 constant US
dollar. Average schooling is the average number of years of
schooling per person in the working-age population, which
is estimated by accumulating school enrollments over time
adjusted for deaths and migration2.
The other set of data is the data on arable land
area, which is defined as the total cultivated land area under
both annual and perennial crops. We draw these data from
various sources. For Japan, arable land area data are taken
from Hayami and Yamada (1991) and Hayami, et al.
(1980), respectively. For Thailand, the data are available in
Shintani (2003), while for Korea, they are from Hwan Ban
(1979) and Francks (1999).

>0.

Using the above assumptions, equation (1) can be
re-expressed as:
−

−

lnyt =

−

−

β 0 + β 1 lnkt + β 2 lnast + β 3 lnlandt + ωt

(2)

where ωt = v0t + v1tlnkt + v2tlnast + v3tlnlandt + εt
E(ωt) = 0
var(ωt)=σ2+ σ v 0t + σ v1t
2

2

ln 2 k t + σ v22t ln 2 ast +

σ v23t ln 2 land t
cov(ωt, ωt’) = 0 for t ≠ t '
In this model, the average response coefficients
−

β k and

the actual response coefficients

β kt can

be

estimated as suggested by Hildreth and Houck (1968) and
Griffiths (1972), respectively. Using the estimates of β kt ,
Kalirajan and Obwona (1994) propose that the frontier
production function in year t can be written as:
*

ln y t =

β 0*

+

β 1* lnkt + β 2* lnast + β 3* lnlandt

(3),

*

where y t is the maximum labor productivity in year t that

Table 1.
Level and average annual growth rate of GDP, capital stock, average schooling
and arable land in Japan, Korea and Thailand

can be obtained from the given level of inputs and
the available technology; and

β k*

= max( β kt ).

Country Year

Japan

The model thus far outlined enables us to compute
technical efficiency in each year (TEt) and technical
efficiency change over time (TECt) as well as technological
progress (TPt) as shown in the following equations:
yt
(4)
; TE t ≤ 1
y t*
TEt
TECt =
; TECt ≥ 1 or TECt < 1
TEt −1
y t +1 (k t , ast , land t , β kt +1 )
(6)
TE t =

TPt =

Korea

(5)

1890 1593

where the term in the numerator of equation (6) refers to
maximum labor productivity that is produced
using the technology in year t+1 with the input
level in year t1.
Thus, the contribution of TPt to yt growth can be
shown as:
TPt − 1
(7)
100 *

123

1.25

0.21

1920 2728

1.81

993

7.22

4.28

4.17

0.18

-0.38

1950 3080

0.40

4552

5.21

7.79

2.02

0.12

-1.46

1970 13457

7.65

15018

6.15

9.92

1.22

0.08

-1.86

1990 25672

3.28

59693

7.14

11.53

0.76

0.05

-2.58

1920 1142

512

0.64

0.22

1940 2686

4.37

1328

4.88

1.12

2.89

0.22

1960 3865

1.84

1696

1.23

3.21

5.40

0.24

0.46

1990 17002

5.06

29764 10.02

8.88

3.45

0.11

-2.67

1970 1710

3.16

1865

3.94

3.77

0.75

0.35

1990 3673

3.90

6027

6.49

2.53

0.62

-0.96

Thailand 1950

y t*

landt
ast
(ha/worker)
kt ($/worker) (years/worker)
%
%
%
Level % Growth Level Growth Level Growth Level Growth
yt ($/worker)

918

1.88

6.04

0.13

0.70

These data are summarized in Table 1, covering
the period of 1890-1990 for Japan, 1920-1990 for Korea,
and 1950-1990 for Thailand. From 1890 to1950, while
Japan experienced a slow growth in yt (1.8 and 0.4 percent
per year in 1890-1920 and 1920-1950, respectively), it
experienced rapid accumulations of kt (7.2 and 5.2 percent
per year in 1890-1920 and 1920-1950, respectively) and ast

(Δy t / y t )

2

Please refer to Godo and Hayami (1991) and Godo (current study) for
detailed data preparation procedures for Japan, United States and Korea.
Douangngeune et al (2004)’s data for Thailand are comparable with those
for Japan and Korea.

1

We compute TPt as in equation (6) because TP is defined as
output growth when inputs are being held constant.
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(4.2 percent per year in 1890-1920 and 2.0 percent per year
in 1920-1950). But, in 1950-1990, while yt increased
sharply (7.7 percent per year in 1950-1970 and 3.3 percent
per year in 1970-1990) and the growth rate of kt remained
to be high (6.2 percent per year in 1950-1970 and 7.1
percent per year in 1970-1990), ast grew only slowly (1.2
percent per year in 1950-1970 and 0.8 percent per year in
1970-1990). Being subject to a strong population pressure
on limited land, landt decreased monotonically in 18901990.
In the pre-World War II period (1920-1940),
Korea’s yt increased at an average rate of 4.4 percent per
year. kt grew at 4.9 percent per year, ast 2.9 percent per
year, and arable landt also increased slightly. In 1940-1960,
due to the effects of World War II and the Korean War, yt
and kt in Korea grew very slowly. Nevertheless, in spite of
these two wars, ast grew at 5.4 percent per year. In 19601990, yt growth improved significantly, exceeding the rate
in 1920-1940, and kt and ast grew as rapidly as 10 and 3.5
percent per year, respectively. However, during this
miraculous growth period, landt declined at a rate of 2.7
percent per year.
In 1950-1990, Thailand also experienced a
considerable improvement in yt (3.2 percent per year in
1950-1970 and 3.9 percent per year in 1970-1990), which
was accompanied by a rapid increase in kt (6.0 percent per
year in 1970-1990) and ast (3.8 percent per year in 19501970 and 2.5 percent per year in 1970-1990). landt
increased at 0.4 percent per year in 1950-1970, but it
declined at around 1.0 percent per year in 1970-1990.
However, it should be noted in Table 1 that
Thailand’s improvements in yt and kt during the 1950s to
the 1980s were less impressive than those of Korea. At the
same time, Thailand’s performance in ast accumulation was
also poorer. T.W. Schultz (1961), Nelson and Phelps
(1966), Lucas (1988) and Becker (1993) argue that the
stock of education is an important determinant of
technological progress. Thus, it should be plausible to
hypothesize that Thailand’s slower improvements in yt and
kt compared with Korea and Japan were due to its slower
technological innovations based on its poorer achievement
of educational development.

III. Estimation Results and Discussions
Using the model and data outlined in the previous
section, we estimate the stochastic and frontier production
coefficients for Japan, Korea and Thailand, and the results
are shown in Table 2. The frontier production coefficients
are the maximum possible contributions of inputs kt, ast and
landt to output yt when the inputs are applied efficiently
given the technology. Thus, the frontier production
coefficient of each input is the maximum value of the
actual response coefficients.
Table 2
Estimates of Actual Response Coefficients and Coefficients
of the Frontier Production Function
Coefficients of the
Range of Actual Response Coefficients
Frontier Production
Function
Japan

Korea

Thailand

Japan Korea

Thailand

kt

0.3104 to 0.3154 0.3884 to 0.3884 0.4188 to 0.4188 0.3154 0.3884

0.4188

ast

0.4047 to 0.4684 0.4009 to 0.4474 0.6123 to 0.6766 0.4684 0.4474

0.6766

Landt 0.2307 to 0.2307 0.1109 to 0.2999 0.0804 to 0.0804 0.2307 0.2999

0.0804

The actual response coefficients for kt in each country
did not vary over years but those for ast varied
significantly. The coefficients of landt varied over time
only in Korea. The non-varying coefficients of kt suggest
that these three countries followed the best technique of
applying physical capital in all the years regardless of
technologies employed. Japan and Thailand also achieved
the highest efficiency with respect to their use of arable
land, while Korea experienced a substantial variation in the
coefficient of landt. The variations in the coefficients of ast
imply that the application methods of the educational stock
in each country varied over time. This may have been
associated with the adoption of new production
technologies. When a new technology is adopted, a
significant learning effort is required to improve efficiency.
Thus, where the technology is constantly changing, the
elasticity of output with respect to the educational stock can
vary widely. We can also observe that in each country, the
coefficient of ast is highest compared with those of kt and
landt.
The actual response production coefficients (as well as
the frontier production coefficients) of kt, ast and landt
varied across countries. The coefficient of each variable
tended to be lower where that input was more abundant.
For example, the coefficient of landt was lowest in
Thailand where land resource was most abundant.
Conversely, the coefficient of ast was highest in Thailand
where educational development achievement was lowest.
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achieved per-worker GDP growth of 5.2 percent per year
and technological progress of 2.4 percent per year. The
contribution of this technical progress to the growth in perworker GDP was as high as 46 percent despite the fact that
physical capital accumulation was very high in this period.
A high contribution of technological progress to perworker GDP growth can also be observed in the cases of
Korea and Thailand. In 1920-1940, Korea’s GDP per
worker grew at 3.5 percent per year, 42 percent of which
came from technological progress. In 1955-1990,
approximately 48 percent of per-worker GDP growth of 5.1
percent per year was attributed to technological progress.
Over the same period, as much as 46 percent of Thailand’s
per-worker GDP growth of 4.5 percent per year resulted
from technological progress.
Technical efficiency improvement is generally thought
to be an important determinant of output growth over time
(Kalirajan and Shand, 1994, 1999; Kalirajan et al., 1996),
but we find that technical efficiency improvement played a
minor role in economic growth of Thailand, Korea and
Japan. In fact, Japan experienced a decline in technical
efficiency of approximately 0.5 percent per year from 97
percent in 1890 to 85 percent in 1920. In 1955-1990, it
increased only at 0.3 percent per year. Korea’s technical
efficiency increased at 0.5 and 0.1 percent per year from 82
percent to 91 percent in 1920-1940 and from 91 percent to
96 percent in 1955-1990, respectively. In Thailand, it also
increased only at about 0.3 percent per year from 81
percent to 90 percent over the period of 1955-1990.
However, this low technical efficiency improvement
common to all these countries was plausible given their
high achievements of technological progress. To adopt a
new technology efficiently, a great learning effort is
required. But, technological progress constantly brings a
new learning task (Arrow, 1962), which may have
underlain a slow technical efficiency improvement over
time. In 1955-1990, Japan and Korea shared a common
speed of technological progress of 2.4 percent per year,
while that in Thailand was approximately 2.1 percent per
year. Given its slower technological progress compared
with Korea, Thailand’s technical efficiency increased at a
slightly faster pace. However, despite their common speed
of technological progress, Japan’s technical efficiency
improvement was faster than that of Korea. Nelson and
Phelps (1966) and Lucas (1988) have argued that
technological progress and efficiency improvement in a
particular country critically depends on its educational
stock level. This implies that Japan’s faster technical
efficiency improvement than Korea in the post-World War
II period could have been due to the fact that Japan was
endowed with more human capital, measured by its higher
average schooling level. Similarly, Thailand’s slower
technological progress compared with Japan and Korea
may have also been due to its lower average schooling
level.
Figure 1 presents the frontier production technologies
of Thailand, Korea and Japan in terms of unit is oquants,

Table 3
Efficiency Change, Technological Progress, and their Contribution
to growth in GDP per worker (yt)

Country Year TE (%)

Japan

1890

97.06

Actual yt Growth TEC TP
($/worker) rate (%) (%) (%)
1593

1900

77.92

1829

1.39

-2.17 1.8

129.76

1910

83.74

2067

1.23

0.72 0.25

20.54

1920

84.74

2728

2.81

0.12 1.34

47.51

1.81

-0.45 1.13

62.39

1890
-1920
1955

66.28

4320

1970

98.94

13457

7.87

2.71 2.48

31.54

1980

76.73

18903

3.46

-2.51 3.01

87.21

1990

73.65

25672

6.67

-2.91 4.82

72.21

5.22

0.3 2.42

46.41

-1.3

110.47

1955
-1990
Korea

Effect of TP
on actual yt
growth
(%)

1920

82.33

1142

1930

72.26

1272

1.09

1940

91.01

2278

6

2.33 1.78

29.6

3.51

0.5 1.49

42.32

4.56

-0.83 2.68

58.77

1920
-1940
1955

91.36

3033

1970

80.67

5918

1.2

1980

73.56

9030

2.86

-0.92 2.61

91.26

1990

96.02

17002

4.31

1.76 4.5

104.54

5.05

0.14 2.42

47.94

1955
-1990
Thailand 1955

81.02

795

1970

94.83

1710

5.24

1.06 2.05

39.12

1980

81.21

2444

2.41

-1.54 2.59

107.66

1990

90.32

3673

2.75

-0.49 4.15

150.72

4.47

0.31 2.05

45.91

1955
-1990

The production coefficients reported in Table 2 enable
calculations of technical efficiency and its changes,
technological progress, and the contribution of
technological progress to growth in GDP per worker
according to equations (4) through (7). The results of these
computations are shown in Table 3. The table also represents the actual level of GDP per worker and its growth
rate in each of these countries.
Japan’s GDP per worker grew at an average annual
rate of 1.8 percent per year in 1890-1920. Over the same
period, its technological progress proceeded at
approximately 1.1 percent per year, accounting for 62
percent of growth in GDP per worker. In 1955-1990, Japan
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each of which represents as the minimum quantities of
labor and capital required for producing one dollar of GDP.
Each curve starts from the Southeastern corner and moves
toward the Northwestern corner of the figure, indicating
that the production technology in each country has become
more capital intensive over time. The curve located closest
to the origin of K/GDP and L/GDP axes (Southwestern
corner) represents the most advanced frontier technology.
Japan and Korea have followed similar frontier
technologies with Japan being the technological leader.
From the 1970s, Korea’s frontier technology was almost
identical to that of Japan. As previously stated, Thailand’s
technological progress proceeded at 2.1 percent per year in
1955-1990, compared with 2.4 percent per year of Korea
and Japan. But, Thailand has moved along a much less
advanced frontier technology, which may explain why
Thailand’s economic growth since the 1960s has been less
impressive compared with that of Korea. Such less
advanced technology of Thailand coincided with its poorer
achievement in educational development.
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Figure 1 Frontier production functions in Thailand, Korea and Japan

IV. Conclusion
In this study, we applied the random coefficients
production frontier approach, developed by Kalirajan and
Obwona (1994), to time-series data of Thailand, Korea and
Japan in order to estimate the frontier production functions
of these countries. Based on these estimates, we computed
the contribution of technological progress and technical
efficiency improvement to economic growth measured by
per-worker GDP growth. The findings were: (a)
technological progress played an important role in perworker GDP growth while technical efficiency
improvement had only a minor contribution.
Another important finding is that although
technological progress in Thailand in 1955-1990 was not
far below that of Korea and Japan, Thailand adopted a
much less advanced frontier. This may have been due to
Thailand’s poorer educational development. The findings
in this study imply that to achieve modern sustainable
growth, today’s developing countries need to expend a
significant effort for improving their production techniques.
One way to achieve this end is for the government to have
an appropriate policy to support educational development.
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Abstract— Tourism and community design are increasingly
important for local cities not only to promote tourism, but also to
revitalize the community itself. Japan Tourism Agency has
promoted their “Visit Japan Campaign” since 2003. However,
the sum spent by foreign tourists amounts to less than 10 % of
total tourist expenditures. Asian tourists, account for over 70%
of all foreign tourists, tend to mostly visit big metropolitan areas
rather than local cities. Although many of these tourists buy
Japanese goods during holidays, local communities do not share
in these financial rewards. Local cities must promote tourism
with community based designs targeting Japanese tourists in the
first place by offering exceptional hospitality. And then, by
having the remarkable spread of multifunctional mobile phones
called smart-phones, it will become strategic and competitive
techniques to attract more foreign tourists. In this paper, I will
discuss web content modeling techniques using sightseeing
resources combined with a community based tourism system
employing Information Technology (IT), such as ubiquitous
computing.
Keywords— Tourism, IT, Mobile Phone, Ubiquitous,

I. INTRODUCTION
Japan Tourism Agency was established in Oct. 2008, to
promote domestic and overseas tourism [1][2]. As its previous
approach, “Visit Japan Campaign” had been held since Apr.
2003. This “Campaign” set a goal of increasing the number of
overseas visitors to 10 million by 2010. However, the number
was 8.61 million in 2010. According to the agency’s survey,
the number of foreign tourists to Japan was ranked 33rd
internationally (Thailand ranked 17th). 70% of the tourists are
from Korea, Taiwan, China, Hong-Kong and Thailand. The
Chinese tourists are increasing in particular. Their travel
destinations are within the areas of Japan’s famous spots, such
as Kyoto, Mt. Fuji, and Tokyo. Moreover, they tend to buy
Japanese goods in metropolitan areas. Therefore many local
cities, except Hokkaido, do not share in these financial
rewards and can’t sustain tourist businesses.
On the other hand, 90% of tourist expenditures is made by
Japanese, as a report showed [3]. To stimulate the local
economies, local cities must promote tourism with community
based designs targeting Japanese tourists by offering
exceptional hospitality in the first place. In a word, it is
important to design and create “community based tourist
services” under the initiative of the local cities because
traditional mass-tourism or packaged tours supplied by tourist
agencies often bring disadvantages to the local cities [4].
In 2004, the author started feasibility studies of composing
web-based sightseeing information using Entity-Relationship

database model, and building a mobile phone employed
ubiquitous community based IT tourism system 1 in Hikone
city, Shiga prefecture, as a test bed [6][7]. The studies had
been sponsored by MLIT (Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism) from 2005 to 2006, and also by JSPS
(Japan Society for the Promotion of Science) as Grants-in-Aid
for Scientific Research, from 2007 to 20082.
In this paper, the author will discuss an ubiquitous tourism
information system considered psychological tourist’ motives
and local community based tourist service, and its
effectiveness. The section No.2 considers psychological
research outcomes about tourists’ motives and sightseeing
attributes. In No.3, requirements for the community based IT
tourism system, which fulfils psychological tourists’ motives,
is defined and the system based on the requirements is
introduced. The strength of IT tourism system is capability of
broadcasting multimedia such as sounds and videos while
paper publication can handle only texts and pictures. However,
the IT tourism system needs to combine each type of
multimedia effectively. Thus, the section No.5 proposes
modeling method of sightseeing resources’ web-contents,
based on Entity-Relationship model, which is a one of
development methods of database.
II. PSYCHOLOGICAL RESEARCH IN TOURISM

A. Statistic of demand in tourism in Japan
According to a Japanese government survey, Japanese
tendency of importance for life satisfaction changed from
material wealth to spiritual richness during a course of the
high-growth period from 1976 to 1979 as shown in Fig. 1. A
survey by JPC (Japan Productivity Center) has revealed that
Japanese people have been now interested in enriching their
vacations since 1981. Today, traveling is the most popular
vacation type among others. Since Lehman’s fall in 2008
damaged global economic activity, it is interesting to see a
change in the number of domestic and foreign tourists through
2007 to 2009. The percentage of domestic tourists changed as
follows: 51.6% in 2007, 54.5% in 2008 and 62.3% in 2009.
On the other hand, foreign tourists are 9.8%, 8.6% and 16.7%.
As the numbers are showing, Lehman’s fall did not affect the
Japanese domestic tourism market [8].
1

MLIT used the words "community based IT tourism" in the report of 2007
[5].
2
Shinichi Taniguchi, Research in creation of an Eco-Museum at ubiquitous
society.
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Sasaki’s study, focused on Japanese, the measure has 5
dimensions: (a) Relief from strain, (b) Experience something
enjoyable, (c) Strengthen interpersonal relations, (d) Enhance
one’s knowledge (e) Enhance one’s own development [13].
Sasaki’s 5-dimensional measure is suitable for defining
system requirements of the community based IT tourism
system, which is discussed in the section No.3. Moreover,
Sasaki grouped the 5 dimensions to 3 dimensions as follows:
(a) and (b) as “play”, (c) as “human contact”, (d) and (e) as
“studying”.

C. Measurement of psychological attractions and

assessment of sightseeing attractions
Echtner & Ritchie state that images of sightseeing attitudes
can be analyzed with the following 3-dimensional measure:
“functional vs. emotional”, “attributive vs. general” and
“common vs. unique”. If the images contain positive
meanings or values, they are attractive components [14]. For
example, natural sceneries, historical heritages are functional
attributes, and cultures or educational opportunities, humans,
services are psychological attributes. These attributes can be
sum up with Fishbein's “Multi-attribute attitude model” [15].

Fig. 1 Change in Japanese tendency of importance for life satisfaction

B. Tourist motive
It is important that engineers should consider users’
psychological demands and the human engineering, when they
design and create products, information systems and so on.
However psychological research in tourism is mostly
“unknown” as Berno & Ward stated [9]. Past psychological
studies are mainly focused on tourists’ behaviors, not on
members of host society including local citizens or workers.
Thus, further studies as academic platform are needed for
considering community based tourism.
This section discusses about tourists’ motives in the aspect
of social psychology and consumption psychology. In the end,
requirements for the community based IT tourism system is
defined. The typical study from social psychology is focused
on a connection of tourist’s individual factor and social
environment [10]. It deals with the analysis of tourist’s
characteristic psychological and behavioral phenomena in the
following process: (1) decision-making, (2) action, (3)
evaluation after the action.
Consumption psychology is dealing with the analysis of
tourist’s shopping behavior such as consuming products or
services, spending times and gaining joys [11]. In terms of
marketing, “what consumer wants to do” is called a pushfactor, and “a thing which satisfies consumer’s demand” is
called a pull-factor. Psychological factor of tourists' motives is
studied as the consumer’s push-factor and sightseeing
attractions as the pull-factor. Example for the pull-factors are
natural environments, social and cultural components, and
amusement facilities.
There is also another study about tourists’ motives, which
analyzes only novelty seeking. Lee & Crompton think novelty
is the characteristic of individual personality, and set a
measure of novelty seeking of tourists. They defined a 4dimensional measure by using factor analysis of a 5-level
assessment for 21 questions [12]. Those are (a) Change from
routine, (b) Thrill, (c) Surprise, (d) Boredom Alleviation. In

Where n=number of attributes, Aj= total value of chosen
option j, ai=value of attribute i, bij=value of attribute i, of
which chosen option j contains. Value of i and j are often
scaled with 7 level (+3, 0, -3).

D. Media and Tourist’s motive
Sightseeing attractions are often featured by Magazines,
TVs or Tourist Agencies. They have positive attributes and
are spread with good images, which enlarge tourists' motives.
Local cities, on the other hand, they have fewer opportunities
of appearance on the media, although high-valued sightseeing
resources, such as nature or culture, are richer than the others.
Thus, the images of the local cities do not spread and it is hard
to trigger tourists' motives.
However, wide use of the Internet made “searching”
sightseeing attractions in common, and all the past media has
less influence. Thus, it is possible to create tourists' motives
by spreading a pull-factor database of sightseeing attractions
in the local cities on the Internet.
III.COMMUNITY BASED IT TOURISM SYSTEM
For defining the system requirement, Sasaki's “5dimensional measure of novelty seeking of tourists” is used.
In this case, sightseeing attractions are assessed with
functional attributes and emotional attributes.
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A. Defining system requirements
Requirements for the community based IT tourism system
are as follows:
1. Ubiquitous environment, in which information is
reachable at anytime, anywhere; tourist information should be
available when it is needed for enhancing one’s knowledge.
2. Sightseeing information to tourists depends on their
knowledge level by storing data in a hyperlink structure.
3. Recommendation of sightseeing routes or route
guidance to a final destination for relieving a tourist’s stress;
many people get lost on their first visit.
4. Enriched attribute information with virtual information;
showing lost landscape using illustrations, old pictures or
computer graphics enhances tourist's knowledge, and makes
sightseeing enjoyable.
5. Voice guidance; listening is less stressful compare to
reading text.
6. Searching function of sightseeing attributes using GPS.
7. Participatory type of sightseeing with “play”
components. Those components help avoiding bores and
strengthening human relations. A few such examples are a
quiz game or the place where tourists share their discoveries.
They will learn more and create dialogues among tourists and
members of local community, including habitats and workers.
This type of sightseeing also promotes one’s own growth. It is
important to show the growth with some scores.
8. Necessary information for travelling, such as
restaurants, souvenir shops, parking lots, transportation.
Dining and purchasing are main activities of sightseeing.

Mobile Phone
1
2

IC-tag
Current view of “Kyo-bashi” bridge.

1. Swipe a mobile phone on IC-tags in
sightseeing attractions.
2. Read an IC-tag and acquire a URL
3. Access webpages and get detailed info.

3

Web Server Computer
“Kyo-bashi” bridge in Meiji era.
A watchtower can be seen.

Fig. 2 The Mobile Tourism Information System employing Ubiquitous
Computing

C. System development and Feasibility Study

B. System outline and self-assessments
In 2004, a system planning started. At first, to fulfil the
requirement No.1, a web computing applied system was
developed using tourists' mobile phones as transceivers shown
in Fig 2.
The working mechanism as following: an IC-tag reader on
a mobile phone read IC-tags containing the abstract
information of sightseeing attractions. Then, the mobile phone
accesses a web page with the URL in the information and gets
the further information. This system requires the IC-tag reader
on mobile phones. A development of the IC-tag reader
integration on mobile phones had been considered, yet it was
impossible to touch the interface of mobile phones since there
had been a strict regulations. Therefore, at the time of study in
2004, QR (Quick Response) code3 was used.
As a survey taken in the study revealed, 80% of participants
“preferred” or “enjoyed” using the system, which assured that
the community based IT tourism system is effective in local
cities.

January 2005, Hikone Ubiquitous Association, consist of
Shiga University, Hikone Chamber of Commerce, Hikone
Shopping District association, and Hikone city, was
established for developing businesses of sightseeing,
commerce, industry, and enhancing civil life by ubiquitous
computing.
In 2005, this study was adopted as “Tourism-based
community development research” (MLIT) and created a
database, which fulfills the requirement No.2 of hyperlinked
structure, and a design techniques of Entity-Relationship
model.
In 2006, the study was also selected as “Sightseeing
transportation support research” (MLIT) and conducted
feasibility study in association with NTTdocomo. In the
feasibility study, Felica4 terminals were used for transmitting
secondary information. Compare to QR-code, the Felica
terminals allow fast and easy transmission of the information
(Fig.3).
Moreover, as Fig.4 shows, the requirements No.3 to 6 are
fulfilled at this time. Blue-colored letters marked with
underline show a hyperlink. Depend on tourists' interests, in
other words, knowledge level of tourists, this system allows
providing further attribute information. It also allows

3

QR code is developed by Denso-Wave in Japan. The code is capable of
handling any type of date. Maximum capacity is about 100 characters in
Japanese-Kanji format.

4

Felica, developed by SONY, is the major NFC (Near Field Communication)
technology used throughout Japan.

207

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

sightseeing route guidance and the requirement No.6’s GPS.
A GPS function on a mobile phone measures a current
location and the system displays the nearest sightseeing
attraction within a kilometer radius of the location.

interesting or helped them acquiring knowledge, 91% of
respondents answered yes and showed high satisfaction.
Moreover, to measure the learning effect of the system, the
tourists were quizzed about sightseeing attributes of 7
different spots before and after using the system. Note that
they took the same quiz as previous one after using the system
without informing.
As the result shown in Fig.5, percentage of correct answers
increased more than twice as high as before using the system.
The result indicates change from an ordinary sightseeing of
“Just seeing the Castle” to psychological tourists’ motives
such as “learning” or “growing”.

Fig. 3 Just swipe mobile phones to get detail information about sightseeing
attractions.

Fig. 5 Change in Average Percentage of Correct Answers

D. Practical use of the system

Fig. 4 Screenshots of a mobile phone showing hyper linked texts and
a photograph of the architecture of Hikone Castle.

To assess the usability of the system, a feasibility study,
targeting tourists, was conducted around Hikone Castle
(Japanese National Heritage). 105 male and 127 female were
surveyed. In the question whether they found the system

From the result of the feasibility study, it is obvious that the
tourist information system, which can provide sightseeing
attractions of local cities as products, is work as a powerful
community based tourist service. In this way, the tourist
information system is now on practical use from the
experiment stage.
However, Hikone city and other local cities have a
challenge. Tourists just visit the main sightseeing attractions
(In Hikone’s case, Hikone Castle) and go back home, and
there is no consumption behaviour. There are historically rich
heritages as well as long-established stores around the Castle.
Directing tourist to the area is the challenge. Another feature
is also needed for creating hospitality through
communications between tourists and local habitats, as listed
in the requirement No.10.
By aggregating each sightseeing resource of a local city, as
if it is like a theme park, tourist’s stress is relieved, its
knowledge is accumulated and then, economic opportunities
are created. Showing one sightseeing resource after another is
ineffective. To make it happen, a navigation function of
sightseeing courses is needed. Yet, tourists do not go through
the courses with pieces of information. The information must
have consecutive “fun”.
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Therefore, an idea of quiz as a certificate examination came
up. Tourists are given a question, related to each sightseeing
resource. Feeling of joy for correct answers or regret for
wrong answers would stimulate the tourists intellectually and
help them become eager to complete the quiz. As many
people enjoy RPG games in virtual computer world, this quiz
is a real-world game, and that helps them enhancing a
discovery or a presentment.
The author developed this idea into a system called
“Machi-Asobi Kentei” meaning roughly, “Game-like tour:
Have Fun Exploring the Town”. The system was named as
“Machi-Asobi” (Have Fun Exploring the Town) to make
sounds easy. Most of elderly Japanese stay away from hightechs and mobile phones in particular. Therefore, a name of
the system was taken into consideration. “Machi-Asobi” is
now a registered trademark in Japan. Using “Machi-Asobi
Kentei”, tourists stay an area longer and a consumption effect
is expected.
In Aug. and Nov. 2007, 4 days in total, a feasibility study
of the system was held. Three different courses were created
by aggregating multiple sightseeing resources at two
downtown areas in Hikone and Sabae Fukui Pref.. About 550
people participated. From the survey, 94% of participants
were satisfied with the system. The courses included local
shops, so that the participants naturally interacted with
shopkeepers and one out of two actually purchased products
in the shops. Thus, this system is effective for increasing the
store traffic.
Currently, a further development of the system for
providing the service throughout the year is in progress.
Multiple questions in each sightseeing resource are stored in a
database, and tourists are asked the questions in random order.
Thus, even if they are travelling in a group, each member has
different questions. Or for the second time participants, they
can also enjoy different questions. Another twist is that
participants can still take the quiz even if they make a mistake
in the first question. At the end of the quiz, they can check the
correct answers and if percentage of correct answers is higher
than a certain level, a little “Certificate” is given. These twists
stimulate a sense of accomplishment or achievement.
Therefore tourists stay longer in the area and acquire some
knowledge and also the “Certificate”.
By tracking the stored data in the database, the each tourist
behaviour can be determined. Using this data, further
improvement of sightseeing courses or information is possible.
Moreover, the system counts number of visitors automatically,
which had been done manually.

E. Participatory sightseeing

and have particular meanings in the new perspective from
tourists. This act of observation is called “field mining” [16].
A new system “Machi-Asobi Hakken (discovery)” allows
collecting those tourists’ discoveries with their mobile phones.
Using mobile phones, tourists take photos of their discoveries
and send them with comments and location information to a
server. As Fig.6 shows, the photos and the comments are
placed in a map.

Fig. 6 Screenshots of “Machi-Asobi Hakken”: right screenshot shows
updated pictures taken with mobile phones.

IV. ENTITY-RELATIONSHIP METHOD AND WEB CONTENTS
In Entity-Relationship model, target of real world is
expressed based on entity set and its relation. Applying this
database design technique for sightseeing attractions
standardize the way of creating sightseeing contents without
dependence on knowledge level, writing skill or sensibility of
creators.
Each of entity and relationship is in a unit of web page.
Thus, hyperlinking these pages generates web contents
capable of the maximum memory limit of mobile phones.
This section verifies expressing the following description of
“Koto-yaki”, pottery made in Hikone, in an entity-relationship
model, and discusses its validity.

Participating in events is one of the tourists’ motives.
“Machi-Asobi Kentei” is also grouped as “participating type”
of sightseeing. This section introduces another system of the
type.
Sightseeing attractions are often discovered by tourists.
Tourist finds everything interesting while locals tend to pass
over. As a result, certain fields suddenly become attractive
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Fig.7 shows samples of (a) “kin-rante”, (b) “akae-kinsai”
and (c) “some-tsuke”. Entities in the above description can be
extracted as below:
1. Ii Naosuke,
2. Ii family,
3. Hikone clan,
4. Han-yo,
5. High-class,
6. ”Kinran-te”,
7. ”Akae-kinsai,
8. “Some-tsuke”.

(a) “kin-rante”

(b) “akae-kinsai”

By representing entities graphically as the EntityRelationship model, documentation is formalized, and
contents development is standardized. Moreover, it reaches
original operator of “Koto-yaki” from “Han-yo” to “min-yo”,
and the founder, “Kinuya-Hanbe” finally. Without mentioning
the founder “Kinuya-Hanbe” means halves of “Koto-yaki”
value, during the process of creating its sightseeing content.
“Koto-yaki” value is expressed with the information that it
was once the highest in the quality of porcelain. From this
presentment, “Koto-yaki” is described as below.
“Kinuya-Hanbe finally establishes “Koto-yaki” as the
result of trial and error. Yet, because of huge debt to the clan,
which was interested in “Koto-yaki”, his business was taken
by the clan. It was produced as gifts for feudal lords. Order
forms, with request of pictures and colors of each pottery,
which Naosuke used for gifts, are still remained.”
Sightseeing contents of Koto-yaki is enriched with the
images of “order forms”.
Standardization with Entity-Relationship models allows
creating logical and emotional contents by non-experts.
Furthermore, chain-reacted presentments make systematical
creation of contents.

(c) “some-tsuke”

Fig. 7 Pictures of “Koto-yaki” collected by Hikone castle museum.

These entities are expressed in an entity-relationship model
as Fig.8. From the diagram, “Koto-yaki” is described as
follow:

V. CONCLUSIONS

This report suggested the method of creating web contents
of sightseeing attraction, based on the Entity-Relationship
• “Koto-yaki” is operated at Ii family's (feudal lord) kiln model, and the system of community based tourism service
using current ubiquitous technologies,. Tourist information
in the era of Ii Naosuke.
• Mainly producing high-class porcelain, and “Kin-rante”, system using mobile phone is one of the community based
“Akae-kinsai” and “Some-tsuke” are famous techniques. tourist services, which can be introduced in any local cities.
• “Koto-yaki” is originally operated by “Kinuya-Hanbe”, The current technological level of mobile phones does not
the founder of kiln. This form of operation is called meet technical requirements of the system and the
communication cost is still high. However, a rapid growth of
“Min-yo” (privately operated kiln) in this period.
smart-phones allows providing rich contents including movies
or 3D graphics. The method of creating contents allows
independence of creators' knowledge and sensibility. Creating
web contents based on the Chinese classic “The chronicle of
Hikone clan
Operation
Han‐yo
Form
Min‐yo
the three kingdoms” by Chinese foreign students was
succeeded [17].
Feudal Lord
Production
Operation
At the moment, further study of a business system based on
the field mining system “Machi-Asobi Hakken” is in progress.
Ii Naosuke
This system is suitable for following situations. For example,
High‐class
Kinu‐ya
chief at a restaurant want to advertise his “today's special”, he
can take photo and just send it to a mail server, and then the
Family
information is spread to the member on the mailing list.
Moreover, the sender can receive comments from members,
Ii Family
Kinran‐te
Some‐tsuke Han‐be
Founder
which help to develop new products, and to make a change for
further improvement.
Entity

Relationship

Attribute

Fig. 8 Entity-Relationship model of “Koto-yaki”

210

©The 1st TNIAC

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference
Topic - Business and Industrial Management, May 27, 2011

ACKNOWLEDGMENT
This study is supported by Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism (MILT) and Japan Society for the
Promotion of Sciences (JSPS).
REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
[18]

Japan Tourism Agency, “Tourism Nation Promotion Basic Law”, 2007.
Japan Tourism Agency, “Tourism Nation Promotion Basic Plan”, 2007.
Japan Tourism Agency, “Section 3: Economic Opportunity of
Traveling in Japan”, White Paper of Sightseeing year-2008, 2009.
Available: http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics02_000001.html
Jun Miyauchi, “Innovative changes of tourist agencies and community
based tourism”, Annual Report of Research Center for Tourism and
Culture, Tokai University Fukuoka Junior College, vol. 6, 2003.
Ministry of Economy, Trade and Industry, “Research in community
based IT tourism and hospitality”, 2007.
Shinichi Taniguchi, “Report of MLIT city planning project by
promoting a sightseeing business”, Hikone Ubiquitous Institute, pp.927, 2006.
Shinichi Taniguchi “Report of MLIT sightseeing navigation project”,
Hikone Ubiquitous Institute, pp.4-26, 2007．
Japan Productivity Center, “White Paper of Leisure”, 2008-2010.
Berno,T.,&Ward,C “Innocence abroad: a pocket guide to psychological
research on tourism”, American Psychologist, 19(3), pp. 665-690, 2005
Pearce,P.,L. & Stringer,P.F., “Psychology and Tourism”, Annals of
Tourism Research, 18, pp. 136-154, 1991.
Van Raaij,W.E, “Consumer Research on tourism: Mental and
Behavioral environments”, Annals of Tourism Research, 13, 1-9, 1986.
Lee,t & Crompton,R,E, “Measuring novelty seeking in tourism”,
Annals of Tourism Research,19,732-754,1992
Toshiji Sasaki, “Analytical study of basic dimensions of motivation
and experience of tourists”, Bulletin of the Faculty of Sociology,
Kansai University, 36(3), 133-165, Mar. 2005.
Echtner & Ritchie, “The measurement of destination image: An
empirical assessment”, Journal of Travel Research, 32(1), 233-240,
1993.
Fishbein,M., “An investigation of the relationship between beliefs
about an object and the attitude toward the object”, Human Relation,
vol. 16, 233-240, 1963.
Naohiro Matsumura “Field Mining as a Methodology for
Rediscovering Attractive Features in a Field”, The Journal of the
Institute of Electronics, Information and Communication Engineers,
vol. 91, pp.237-241, Mar. 2008.
Shinichi Taniguchi, “Research, Composition and Distribution of Local
Tourist Information”, IPSJ Symposium Series Vol.2008, No.5, pp. 105112, 2008.
Lei Ting, “Research, Entity-Relationship Modeling for web based
sightseeing contents”, master these, Shiga University, Hikone, Japan
2009

211

INDEX OF KEYWORDS

Apparel Industry
Benchmarking
Biogas
Breakeven Point
Cointegration
Conformed Products
Convergence of Price to Equilibrium
Creativity
Critical Thinking
Cross Cultural Management
Economic Indicators
Efficiency
Electronics Product Exporting Companies
Engine Management System
English Through Multimedia Course
Eucalyptus Camaldulensis
Exports
Financial Ratio
Generator
Globalization
Graduate’s Characteristics
Heater
Higher Education
Human Capital
Idle Speed
Information Technology
Internal Rate of Return
International Business Relationships
International Experience
International Services
IT
Japanese Industrial Management
Jatropha
Jidoka
Just in Time
Key Performance Indicator (KPI)
Knowledge Economy
Labor Force
Labor in industrial Sector
Latex gloves
Lean Manufacturing
Learner Centred Technique
Logistic Systems
Market Efficiency
Matheo Patent
Mobile Phone
MONOTSUKURI
MONOTZUKURI
MONOZUKURI

46
85,
171
15
73
104
31
104
137
137
125
78
15
154
171
132
73
178
78
15
137
149
15
137
137
171
149
73
178
178
178
205
125
73
46
51
15
137
118
118
31
46
132
160
104
21
205
125
125
125

213

Net Present Value
Niche Strategy
Organic Vegetables
Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Patent
Payback Period
Performance
Private Companies
Product Design for Environment
Sustainability
Quick Changeover
Ratio
Resource Commitment
Resource Industry
Ribbed Smoked Rubber Sheets
Manufacturing
Rubber Fund Cooperative
Self Assessment
Six Sigma Technique
Spray Dryer
Technical Efficiency
Technical for the Profit Planning and Control
The Assessment of Satisfaction
TNI
Tourism

73
193
184
15
21
73
66
149

85
85
160
31
21
184
66
132
132
205

Trust

178

Ubiquitous

205

Wholesale Business

160

กลยุทธซิกซ ซิกมา
กาซชีวภาพ
การจัดการอุตสาหกรรม
การเทียบเคียง
การเทียบเคียง
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอยางรวดเร็ว
การพัฒนาบุคลากร
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
กําลังแรงงาน
ขีดความสามารถ
ความเร็วในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพ
ความเร็วรอบเดินเบา
ความสัมพันธระยะยาว

36
15
125
85
171
46
125
154
118
141
104
171
104

154
46
85
178
78

คุณลักษณะของบัณฑิต
เครื่องกําเนิดความรอน
เครื่องผลิตกระแสไฟฟา
เครื่องอบแหงแบบพนฝอย
จิโดกะ
จุดคุมทุน
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก
ถุงมือยาง
เทคนิคซิกซ ซิกมา
เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจการคาสง-คาปลีก
ธุรกิจผลิตยางแผนรมควัน
บริษัทผูสงออกสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกส
แบบประเมินดวยตนเอง
แบบพิมพเขียวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
ประสิทธิภาพการผลิต
ประสิทธิภาพตลาด
เปอรเซ็นตคุณภาพรวมความไดเปรียบในการ
แขงขัน
ผลการดําเนินงาน
ผลิตภัณฑที่ผานเกณฑการยอมรับตามขอกําหนด
ผักอินทรีย
ภาคเอกชน
ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส
ระบบการจัดการเครื่องยนต
ระบบการผลิตแบบลีน
ระบบโลจิสติกส
ระยะเวลาคืนทุน
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
โลจิสติกส
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน
เศรษฐกิจสรางสรรค
สบูดํา
สมรรถนะ

149
15
15
21
46
73
78
15
31
31
66
149
160
85
154
160
165
15
184
104
36
66
31
184
149
73
171
46
160
73
118
141
125
141
73
15

214

สหกรณกองทุนสวนยาง
สิทธิบัตร
อัตราผลตอบแทนจากโครงการ
อัตราสวน
อัตราสวนทางการเงิน
อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
อุตสาหกรรมทรัพยากร
ฮารดดิสกไดรฟ

85
21
73
85
78
46
78
36

