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โลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพือ่ ทุกคน
PUBLIC TRANSPORT LOGISTICS TOWARD UNIVERSAL DESIGN
พินิจ กิจประชา
ปี เตอร์แมรี่ กานลีอองหุย
บทคัดย่อ
การสํารวจความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อ
สํารวจความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่ งมวลชนกับแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน และเพื่อสร้างความตระหนัก
รู ้ดา้ นการออกแบบเพื่อทุกคนให้กบั บุคคลทัว่ ไป กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจคือบุคคลที่เคยใช้บริ การขนส่ ง
มวลชน จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ด้านการให้ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ข้อคิดเห็น ควรมีที่นงั่ สํารองสําหรับคนพิการ คนชรา เด็ก สตรี มีครรภ์มีระดับความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.31 เมื่อทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่างจําแนกตามเพศ พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ส่ วนการเปรี ยบเทียบด้าน อายุ อาชี พ
ระดับการศึกษา รายรับต่อเดือน พบว่า ระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ด้านข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่า ควรมีการอบรมหรื อสร้างความตระหนักรู ้ ดา้ นการออกแบบเพื่อทุกคน
ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ สรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ ควรนําแนวคิดด้านการออกแบบเพื่อทุกคนมาเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
พัฒนาโลจิสติกส์ขนส่ งมวลชนของประเทศไทย
คาสาคัญ: (1) โลจิสติกส์ (2) ขนส่ งมวลชน (3) การออกแบบเพื่อทุกคน
ABSTRACT
A survey on opinions of public transport logistics toward universal design aimed to explore
opinions of public transport logistics toward a concept of universal design and to raise awareness of
universal design among general people. The sample consisted of 400 people who used public transport
selected by accidental sampling method. The research instruments were questionnaires. The computer
program was used to analyze data. The results showed that, in overall, the opinions of the sample were at
the high level with the average of 4.14. The aspect with highest average was optimal information
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provision. Its average was 4.28. When considering each aspect, the aspect of providing reserved seats for
disabled, elderly, children and pregnant women was at the high level with the average of 4.31. When
comparing differences according to gender, the opinions of the service users were different at statistical
significance of .05. A comparison of ages, occupations, educational background and monthly income
showed that the opinions of the service users were not different at statistical significance of 0.05. It was
also suggested that there should be training or awareness raising of universal design among service
providers. In regards to the results, it could be summarized that a concept of universal design should be
applied as an important factor to develop Thailand’s public transport logistics.
Keywords: Logistics, Public transport, Universal Design
บทนา
การบริ หารจัดการโลจิสติกส์ตามคํานิยามของ Council of Logistics Management คือ การทํางาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการวางแผน การดําเนิ นการ และการควบคุมการทํางานขององค์กรรวมทั้งการบริ การ
จัดการข้อมูลและธุ รกรรมการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม และการกระจาย
สิ นค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบและการบริ การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด โดยคํานึ งถึงความ
ต้องการและความพึงพอใจของลู กค้าเป็ นสําคัญคําว่า “การขนส่ ง (transportation)” ความหมายโดยรวม
หมายถึ ง การเคลื่ อนย้ายคน (people) สิ นค้า (goods) หรื อบริ การ (services) จากตําแหน่ งหนึ่ งไปยังอี ก
ตํา แหน่ ง หนึ่ ง ในกรณี ข องการเคลื่ อนย้า ยคนนั้นจะเป็ นเรื่ องของการขนส่ ง ผูโ้ ดยสารเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่
สําหรับการขนส่ งมวลชนถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่ งส่ งผลต่ออัตราค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงเพราะประชาชนนั้นมีความจําเป็ นในการเดินทางเพื่อไป
ทํางาน ประกอบกิจกรรมประจําวัน หรื อเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
ในอเมริ กาแนวคิดด้าน Universal design (ฤทธิ รงค์ จุฑาพฤฒิกร กฤติยา ปิ ยะอรุ ณ และพลอยภัทรา
ตระกูลทองเจริ ญ, 2558, หน้า 10) ถูกพัฒนาขึ้นมาจากรากฐานความคิดเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน (human right) ที่
ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมในการเข้าถึงสภาพแวดล้อมของมนุษย์ทุกคนในสังคม แนวคิดการออกแบบ
เพื่อทุกคนสามารถอธิ บายสั้น ๆ ได้วา่ เป็ นแนวคิดการออกแบบอาคารสถานที่ที่สะดวกปลอดภัยสําหรับผูใ้ ช้
ทุกคนรวมถึงคนที่มีภาวะข้อจํากัดต่าง ๆ ของร่ างกาย สติปัญญา และการสื่ อสาร เพื่อให้แนวคิดเชิ งปรัชญา
ดังกล่ า วช่ วยกระตุ น้ ให้ฉุก คิ ดถึ ง คุ ณค่าความเป็ นมนุ ษย์ นอกเหนื อไปจากเพีย งการทําตามสิ่ งที่ ก ฎหมาย
กําหนด และการให้ความสําคัญต่อการปรับสภาพแวดล้อมเชิ งเทคนิ ค ได้สรุ ปหลักในการออกแบบไว้ 7 ข้อ
ประกอบด้วย (1) การใช้สอยได้อย่างเท่าเทียม (2) ให้มีความยืดหยุน่ ในการใช้งาน (3) ให้ใช้สอยได้ง่าย ๆ
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โดยไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้พิเศษ (4) สามารถให้ขอ้ มูลแก่ผใู ้ ช้ได้อย่างเหมาะสม (5) มีการออกแบบเผื่อสําหรับ
ข้อผิดพลาด (6) ออกแบบให้ใช้แรงแต่นอ้ ย (7) เผือ่ ขนาดและที่วา่ งไว้เพื่อการเข้าถึง และใช้สอย
การออกแบบเพื่อทุ กคน เป็ นแนวคิดที่ มุ่งตอบสนองความต้องการที่ แตกต่างและหลากหลายตาม
สภาพแวดล้อมและความแตกต่างทางด้านสภาพร่ างกายมนุ ษย์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการในการ
เดินทางของแต่ละคนมากที่สุด การออกแบบโลจิสติกส์การขนส่ งมวลชนจึงควรนําแนวคิดด้านการออกแบบ
เพื่อมวลชนมาเป็ นปั จจัยร่ วมในการออกแบบอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวก ลักษณะและชนิ ดของอุปกรณ์
เครื่ องมือ ยานพาหนะ ให้มีความกลมกลืนไม่ทาํ ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเกิดความแปลกแยกไปจากสภาพสังคม
ที่อยู่ร่วมกัน โลจิ สติ กส์ การขนส่ งมวลชนด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนย่อมสามารถนําไปสู่ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมที่สามารถอยูไ่ ด้อย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยเหตุ ดัง กล่ า ว ผูว้ ิจยั มี ค วามสนใจที่ จะนํา ศาสตร์ แนวคิ ดทั้ง สองมาประยุกต์ใ ช้เข้า ด้วยกันจึ ง
ทําการศึกษาวิจยั “การสํารวจความคิดเห็นโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน” โดยทําการ
สํา รวจความคิ ดเห็ นจากผูท้ ี่ เคยใช้บ ริ ก ารขนส่ ง มวลชนทัว่ ไปเพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ข้อมู ล แสดงความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับโลจิสติกส์ขนส่ งมวลชนด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน
ตาราง 1 จานวนผู้ใช้ บริ การขนส่ งมวลชนภายในประเทศ
จํานวนผูโ้ ดยสาร
รถโดยสาร ขสมก.
รถโดยสาร บขส.
รถไฟ
รถไฟฟ้ าใต้ดิน
รถไฟฟ้ าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
ทางนํ้า
ทางอากาศ
รวม

2554
374,906
10,545
44,054
69,502
12,422
112,114
14,215
637,757

2555
355,134
10,112
41,761
80,602
14,932
110,636
16,566
629,743

2556
341,540
9,599
37,343
84,680
15,613
108,992
19,412
617,180

2557
315,362
8,620
36,425
92,421
17,064
102,810
25,748
598,450

2558*
324,747
7,781
35,127
95,019
19,307
104,101
32,499
618,582

ที่มา. จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (2559)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นด้านโลจิสติกส์ขนส่ งมวลชนกับแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน
2. เพื่อสร้างความตระหนักรู ้ดา้ นการออกแบบเพื่อทุกคนให้กบั บุคคลทัว่ ไป
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ขอบเขตของการวิจัย
การสํารวจความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคนเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(quantitative research) ใช้วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (survey research) ใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check
list) และมาตราส่ วน (rating sale) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental technique)
ประชากรที่ใช้สํารวจความคิดเห็น คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การขนส่ งมวลชนภายในประเทศ ไม่เจาะจงช่วงเวลาใน
การใช้บ ริ ก ารและวัตถุ ป ระสงค์ก ารเดิ นทาง ไม่ จาํ กัดอายุ ใช้ก ารกํา หนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า งจากตาราง
สําเร็ จรู ปคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับ ∞ จํานวน 400 คน ทําการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ผ่า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ให้ส ะดวกและสอดคล้องกับ พฤติ ก รรมของประชากรการวิ จยั ใน
ยุคปัจจุบนั ที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นประจํา
นิยามศัพท์ เฉพาะ
โลจิ สติกส์ หมายถึ ง การทํางานต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการวางแผน การดําเนิ นการ และการควบคุ ม
การทํางานขององค์กรรวมทั้งการบริ การจัดการข้อมูลและธุ รกรรมการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย
การจัดเก็บ การรวบรวม และการกระจายสิ นค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบและการบริ การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลสู งสุ ด โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ขนส่ งมวลชน หมายถึง การเคลื่อนย้ายขนถ่ายบุคคลจากสถานที่หนึ่ งไปยังอีกสถานที่หนึ่ ง โดยใช้
ยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายหรื อขนถ่าย
การออกแบบเพื่อทุกคน หรื อการออกแบบเพื่อมวลชน หมายถึง การออกแบบเพื่อมวลชน Universal
design เป็ นแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่รวมไปถึงสิ่ งของเครื่ องใช้
ทัว่ ไปในสังคม โดยมีหลักในการออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ครอบคลุมสําหรับทุกคน
และไม่ตอ้ งมีการดัดแปลงพิเศษหรื อเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การโลจิสติกส์ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน
2. ทราบถึงแนวทางการปรับปรุ งการขนส่ งมวลชนด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ กาํ หนดให้ใช้วิธี การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ Accidental Technique ด้วยการ
ประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยการสร้ า งแบบสอบถามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ โดยระบุ ว่า ผูต้ อบ
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แบบสอบถามต้องเป็ นผูท้ ี่เคยใช้บริ การขนส่ งมวลชนภายในประเทศ ไม่เจาะจงช่ วงเวลาในการใช้บริ การ
และวัตถุประสงค์การเดินทาง ไม่จาํ กัดอายุ
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็ จรู ปคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane
(ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ , 2555, หน้า 47) ที่ระดับ ∞ จํานวน 400 คน ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สะดวกและสอดคล้องกับพฤติกรรมของประชากรการวิจยั ในยุคปั จจุบนั ที่มีพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นประจํา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นจากการค้นคว้าข้อมูลจากตํารา
และเอกสารต่ า ง ๆ โดยแบ่ ง โครงสร้ า งของแบบสอบถามเป็ น 2 ส่ ว นได้ แ ก่ (1) ส่ ว นที่ 1 ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ของผูแ้ สดงความคิดเห็น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พปั จจุบนั รายรับต่อเดื อน
และ (2) ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบ
เพื่อทุกคนโดยกําหนดใช้เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า มีขอ้ คําถามจํานวน 7 ด้าน แบ่งเป็ น18 ข้อคิดเห็น
ซึ่ งมีเกณฑ์ในการกําหนดค่านํ้าหนักการประเมินเป็ น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ ,
2555, หน้า 456)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีข้ นั ตอนทางสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ ในการคํานวณ
ค่าสถิติ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2555)
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive Statistics)
1.1 แจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้ อยละ (percentage) ใช้อธิ บายถึงข้อมูลลักษณะของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายรับต่อเดือน
1.2 ค่าเฉลี่ ย (mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้อธิ บายข้อมูลแสดง
ความคิ ดเห็ นด้านโลจิ ส ติ กส์ ขนส่ ง มวลชนกับการออกแบบเพื่อทุ กคน ประกอบด้วย 7 ด้าน 18 ข้อความ
คิดเห็น
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)
2.1 ใช้วิธี Independent Simple t test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร
2 กลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน ได้แก่ เพศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 ใช้วิธี F test เพื่อทดสอบความแปรปรวนระหว่างตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไป เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระจําแนกเป็ น 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายรับต่อ
เดื อน เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นํามาเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD
(Lest Significant Difference)
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ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของผู ้ต อบแบบสอบถามทั้ง หมดจํา นวน 400 คน โดยจํา แนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษาอาชีพปั จจุบนั และรายรับต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย ร้อยละ 40.8 เพศหญิง
ร้ อยละ 59.3 มี อายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุดร้ อยละ 42.8 ระดับการศึกษามากที่สุด คือ การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 58.5 อาชี พ ปั จ จุ บ ันมากที่ สุ ด ได้แ ก่ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน ร้ อ ยละ 38.8 และพบว่า
ส่ วนมากมีรายรับต่อเดือนมากที่สุด อยูท่ ี่ มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 37.5
ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิ ดเห็ นโลจิ ส ติ กส์ ข นส่ ง มวลชนกับการออกแบบเพื่ อทุ ก คน พบว่า
ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
ให้ข ้อมูล ได้อย่า งเหมาะสม มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.28 ด้า นการใช้งานโดยง่ า ยโดยไม่ตอ้ งอาศัย ความรู ้ พิ เศษ
ด้า นการออกแบบเผื่อข้อผิดพลาด ด้า นการออกแบบให้ใช้แรงแต่ น้อย ด้า นความยืดหยุ่นในการใช้ง าน
ด้านเผื่อขนาดและที่ ว่างไว้เพื่อการเข้าถึ ง ด้านการใช้สอยได้อย่างเท่าเที ยม มี ค่าความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ
4.26, 4.18, 4.16, 4.07, 4.02, 4.01 ตามลําดับ
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชน
หัวข้อ
X
ด้านการใช้สอยได้อย่างเท่าเทียม
4.01
ด้านความยืดหยุน่ ในการใช้งาน
4.07
ด้านการใช้งานโดยง่าย โดยไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้พิเศษ
4.26
ด้านการให้ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม
4.28
ด้านการออกแบบเผือ่ ข้อผิดพลาด
4.18
ด้านการออกแบบให้ใช้แรงแต่นอ้ ย
4.16
ด้านเผื่อขนาดและที่วา่ งไว้เพื่อการเข้าถึง
4.02
รวม
4.14
ที่มา. จาก ผลการคํานวณ

SD
0.96
0.97
1.01
1.01
1.01
1.02
1.06
0.94

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

ตารางแสดงผลค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานข้อมู ล ความคิ ดเห็ นโลจิ ส ติ ก ส์ ข นส่ ง มวลชนกับ
การออกแบบเพื่อทุกคนในด้านต่าง ๆ จํานวน 7ด้าน
ความคิดเห็นด้านการใช้สอยได้อย่างเท่าเทียมในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 เมื่อพิจารณา
รายละเอี ย ดส่ วนใหญ่ ใ ห้ความสํา คัญเรี ย งจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรมี ที่นั่ง สํา รองสํา หรั บ คนพิ ก าร
คนชรา เด็ก สตรี มีครรภ์ มีค่าเฉลี่ ย 4.31 รองลงมา ควรมีรถเมล์ชานตํ่าเพื่อให้คนพิการทางการเคลื่อนไหว
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ใช้ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ควรมีลิฟท์หรื ออุปกรณ์นาํ พาเพื่อขึ้นชั้นบนได้สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และสุ ดท้ายควรมี
ทางเข้าเฉพาะหรื อทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกับคนพิการ มีค่าเฉลี่ย 3.75 ตามลําดับ
ความคิดเห็นด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.07 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรติดตั้งพื้นผิวสัมผัสเพื่อบอกทางคน
พิการทางสายตา มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา ควรมีทางลาดและราวจับบริ เวณทางเดิ น ชานชลา จุดเชื่ อมต่อ
มีค่าเฉลี่ย 4.19 และสุ ดท้ายควรติดตั้งอุปกรณ์นาํ พาผูโ้ ดยสารขึ้นยานพาหนะ มีค่าเฉลี่ย 3.77 ตามลําดับ
ความคิดเห็ นด้านการใช้งานโดยง่ าย โดยไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้ พิเศษในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณารายละเอียดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีสัญลักษณ์
แนะนําการใช้งานโดยเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.29 รองลงมา ควรมีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเข้าออก สิ่ งอํานวย
ความสะดวกเฉพาะคนพิ ก าร คนชรา สตรี มี ค รรภ์ บริ เ วณ สถานี ชานชลา จุ ดเชื่ อมต่ อ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.23
ตามลําดับ
ความคิดเห็นด้านการให้ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.28 เมื่อ
พิจารณารายละเอียดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรมีป้ายสัญลักษณ์บอกชัดเจน
และควรมีสัญลักษณ์พิเศษสําหรับคนตาบอด หูหนวก มีค่าเฉลี่ย 4.28 เท่ากัน
ความคิดเห็ นด้านด้านการออกแบบเผื่อข้อผิดพลาดในภาพรวมอยู่ระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.18 เมื่อ
พิจารณารายละเอียดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุ กเฉิ น
มีค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมา ควรติดตั้งระบบแสงเพื่อป้ องกันประตูหนี บ มีค่าเฉลี่ย 4.14 และสุ ดท้ายควรติดตั้ง
ระบบป้ องกันการเคลื่อนที่ของรถเข็นคนพิการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ตามลําดับ
ความคิ ดเห็ นด้า นการออกแบบให้ ใ ช้แรงแต่ น้อยในภาพรวมอยู่ระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.16 เมื่ อ
พิจารณารายละเอียดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรติ ดตั้งราวจับในตําแหน่ ง
ที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมา ควรมีระบบเปิ ดปิ ดประตูอตั โนมัติ มีค่าเฉลี่ย 4.08 ตามลําดับ
ความคิดเห็นด้านด้านเผื่อขนาดและที่ว่างไว้เพื่อการเข้าถึงในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.02
เมื่อพิจารณารายละเอียดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรมีการขยายขนาดของ
ประตูและทางเดิ นให้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ ย 4.13 รองลงมา ควรมีช่องจําหน่ายบัตรโดยสารเฉพาะคนพิการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.90 ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานทําการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบเพื่อที่จะต้องการทราบว่าตัวแปร
ใดบ้างที่มีระดับความคิดเห็นโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน จําแนกตามข้อมูลทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ย ANOVA ด้วยวิธี Independent Simple t test และวิธี
F test เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นํามาเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD
(Lest Significant Difference) และผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
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ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นโลจิสติ กส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน จําแนกตาม
เพศ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน เนื่ องจากค่า Sig เท่ากับ .025 น้อยกว่า 0.05 ทําให้ยอมรับ H1 หมายความว่า
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี เพศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ โลจิ ส ติ ก ส์ ข นส่ ง มวลชนกับ การออกแบบเพื่ อทุ ก คน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับโลจิ สติกส์ ขนส่ งมวลชนในด้านการใช้สอยได้อย่างเท่า
เทียมด้านความยืดหยุน่ ในการใช้งาน ด้านการออกแบบเผื่อข้อผิดพลาด ด้านการออกแบบให้ใช้แรงแต่นอ้ ย
และด้านเผื่อขนาดและที่ ว่างไว้เพื่ อการเข้าถึ ง ในขณะที่ ผูใ้ ช้บริ การไม่มีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับโลจิ สติ ก ส์
ขนส่ ง มวลชนในด้า นการใช้ง านโดยง่ า ย โดยไม่ ต้องอาศัย ความรู ้ พิ เ ศษ และด้า นการให้ข ้อมู ล ได้อย่า ง
เหมาะสมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่ทาํ การทดสอบรายคู่
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นโลจิสติ กส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน จําแนกตาม
อายุ พบว่า โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน เนื่ อ งจากค่ า Sig เท่ า กับ .201 มากกว่า 0.05 จึ งทํา ให้ย อมรั บ H0
หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่างกันไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบ
เพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนในด้านการใช้
สอยได้อย่างเท่าเทียม ด้านความยืดหยุน่ ในการใช้งาน ด้านการใช้งานโดยง่าย โดยไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้พิเศษ
ด้านการให้ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม ด้านการออกแบบเผื่อข้อผิดพลาด ด้านการออกแบบให้ใช้แรงแต่น้อย
และด้านเผือ่ ขนาดและที่วา่ งไว้เพื่อการเข้าถึง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่ทาํ การทดสอบรายคู่
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นโลจิสติ กส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากค่า Sig เท่ากับ .061 มากกว่า 0.05 จึงทําให้ยอมรับ
H0 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาต่างกันไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชน
กับ การออกแบบเพื่ อทุ ก คน ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จึ ง ไม่ ส อดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับโลจิสติ กส์
ขนส่ งมวลชนในด้านการใช้สอยได้อย่างเท่าเทียม ด้านความยืดหยุน่ ในการใช้งาน ด้านการใช้งานโดยง่าย
โดยไม่ต้องอาศัยความรู ้ พิ เศษ และด้านการให้ขอ้ มูล ได้อย่า งเหมาะสม ในขณะที่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารไม่มี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ขนส่ งมวลชนในด้านการออกแบบเผื่อข้อผิดพลาด ด้านการออกแบบให้ใช้แรงแต่
น้อย และด้า นเผื่อขนาดและที่ ว่า งไว้เพื่ อการเข้า ถึ ง อย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จึ งไม่ ทาํ การ
ทดสอบรายคู่
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นโลจิสติ กส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน จําแนกตาม
อาชี พ พบว่า โดยรวมไม่ แตกต่า งกัน เนื่ องจากค่ า Sig เท่ า กับ .114 มากกว่า 0.05 จึ งทําให้ย อมรั บ H0
หมายความว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน ไม่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ โลจิ ส ติ ก ส์ ข นส่ ง มวลชนกับ การ
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ออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจยั ที่ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนใน
ด้านการออกแบบให้ใช้แรงแต่นอ้ ย ในขณะที่ ผูใ้ ช้บริ การไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชน
ในด้านการใช้สอยได้อย่างเท่าเทียม ด้านความยืดหยุน่ ในการใช้งาน ด้านการใช้งานโดยง่าย โดยไม่ตอ้ งอาศัย
ความรู ้พิเศษ ด้านการให้ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม ด้านการออกแบบเผื่อข้อผิดพลาดและด้านเผื่อขนาดและที่
ว่างไว้เพื่อการเข้าถึง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่ทาํ การทดสอบรายคู่
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นโลจิสติ กส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน จําแนกตาม
รายรับต่อเดือน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .436 มากกว่า 0.05 จึงทําให้ยอมรับ H0
หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายรับต่อเดื อนต่างกันไม่มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนกับ
การออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การไม่มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับโลจิ สติ กส์ ขนส่ ง
มวลชนในด้านการใช้สอยได้อย่างเท่าเทียม ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน ด้านการใช้งานโดยง่าย โดย
ไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้ พิเศษ ด้านการให้ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม ด้านการออกแบบเผื่อข้อผิดพลาดด้านการ
ออกแบบให้ใช้แรงแต่น้อย และด้านเผื่อขนาดและที่ว่างไว้เพื่อการเข้าถึง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 จึงไม่ทาํ การทดสอบรายคู่
สรุ ปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากที่สุด จํานวน 237
คน คิดเป็ นร้อยละ 59.3 รองลงมา เป็ นเพศชาย จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.8 ตามลําดับ อายุ พบว่า
ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด จํานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.8 ระดับการศึกษา พบว่า ส่ วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5 อาชี พ พบว่า ส่ วนใหญ่มี
อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน มากที่สุ ด จํานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.8 รายรั บ ต่ อเดื อน พบว่า
ส่ วนใหญ่มีรายรับต่อเดือน 25,001 บาท ขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5
การสรุ ปผลการวิจยั ระดับความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งมวลชนกับระดับความคิดเห็นด้านการ
ออกแบบเพื่อทุกคนทั้งหมด 7 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านการปรับปรุ งด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน
ในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.14 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการให้ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม มี
ค่ า เฉลี่ ย 4.28 ด้า นการใช้ส อยได้อ ย่ า งเท่ า เที ย มในภาพรวมอยู่ร ะดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.01 เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอี ยดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ ด้านควรมี ที่นงั่ สํารองสําหรั บคนพิการ คนชรา เด็ก สตรี มีครรภ์ มี
ค่ า เฉลี่ ย 4.31 ด้า นความยื ด หยุ่ น ในการใช้ ง านในภาพรวมอยู่ ร ะดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.07 เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอี ยดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญพบว่า ได้แก่ ด้านควรติ ดตั้งพื้นผิวสัมผัสเพื่อบอกทางคนพิการทาง
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สายตา มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านการใช้งานโดยง่าย โดยไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้พิเศษในภาพรวมอยูร่ ะดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณารายละเอียดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญพบว่า ด้านควรมีสัญลักษณ์แนะนําการใช้งาน
โดยเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ ย 4.29 ด้านการให้ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย
4.28 เมื่อพิจารณารายละเอียดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ พบว่า ด้านควรมีป้ายสัญลักษณ์บอกชัดเจน และควรมี
สัญลัก ษณ์ พิ เศษสําหรั บคนตาบอด หู หนวก มี ค่ าเฉลี่ ย 4.28 เท่ ากันด้านการออกแบบเผื่อข้อผิดพลาดใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.18 เมื่ อพิจารณารายละเอียดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ พบว่า ด้านควรมี
อุปกรณ์ ช่วยเหลื อฉุ กเฉิ น มี ค่าเฉลี่ ย 4.27 ด้านการออกแบบให้ใช้แรงแต่น้อยในภาพรวมอยู่ระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ ย 4.16 เมื่อพิจารณารายละเอี ยดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญพบว่า ด้านควรติ ดตั้งราวจับในตําแหน่ งที่
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านเผื่อขนาดและที่วา่ งไว้เพื่อการเข้าถึง ในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02
เมื่อพิจารณารายละเอียดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญพบว่า ด้านควรมีการขยายขนาดของประตูและทางเดินให้
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.13
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ โลจิ ส ติ ก ส์ ข นส่ ง มวลชนกับ
การออกแบบเพื่อทุกคน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี อ ายุ ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ โลจิ ส ติ ก ส์ ข นส่ ง มวลชนกับ
การออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจยั
สมมติฐานที่ 3 ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ขนส่ งมวลชน
กับ การออกแบบเพื่ อทุ ก คน ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จึ ง ไม่ ส อดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 4 ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนกับการ
ออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจยั ที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 5 ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายรับต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชน
กับ การออกแบบเพื่ อทุ ก คน ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จึ ง ไม่ ส อดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
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อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน แตกต่างกันนั้น พบว่าใน
ภาพรวมมีความสอดคล้องด้านความคิดเห็นในระดับมาก กับผลการสํารวจความพึงพอใจของคนพิการ ของ
การสํารวจเพื่อการประเมินและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานขนส่ งสาธารณะเพื่อคน
พิการ เด็ก และผูส้ ู งอายุของกระทรวงคมนาคม ที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ใช้แนวคิดการ
ออกแบบเพื่อทุ กคน อาทิ เช่ น ควรติ ดตั้งลิ ฟท์ทุ กสถานี ที่ มีอาคารสองชั้นขึ้ นไปเพื่อให้คนพิ การทางการ
เคลื่ อนไหวเข้าถึ งได้อย่างสะดวก การเตรี ยมอุปกรณ์ ยกขนคนพิการที่ เหมาะสมเพื่อเข้าสู่ ตวั ยานพาหนะที่
ชานชลา การปรับปรุ งทางผิวทางเดิ นให้มีระดับราบเรี ยบและพื้นผิวทางลาดที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน การ
ประกาศข้อมูล นอกจากระบบประกาศด้วยเสี ยง จะต้องมีป้ายเตือนข้อความหรื อสัญลักษณ์แจ้งเตือนด้วย
ภายในสถานี โดยสายทุกประเภทการเดินทาง การปรับปรุ งป้ ายแนะนําการเดินทางให้เป็ นสัญลักษณ์ที่คน
พิการทางการได้ยินสามารถเข้าใจได้ ซึ่ งสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปที่มีลกั ษณะทาง
ร่ างกายที่ปกติก็มีความคิดเห็นด้านโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนสอดคล้องกับความคิดเห็นของคนพิการ ดังนั้น
หน่ วยงานที่กาํ กับดูแลระบบขนส่ งมวลชนควรนําแนวคิดด้านการออกแบบเพื่อทุกคนเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การออกแบบระบบโลจิสติกส์ขนส่ งมวลชนให้สามารถตอบสนองผูใ้ ช้บริ การได้ทุกเพศ ทุกวัย
ส่ วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ผลการวิจยั มีผูใ้ ช้บริ การเสนอแนะ ด้านการอบรมหรื อให้ความรู้ ความ
เข้าใจ สร้ างความตระหนักรู ้ แก่พนักงานผูใ้ ห้บริ การขนส่ งมวลชนนั้นก็มีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของแบบสํารวจเพื่อการประเมินและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ งสาธารณะ
เพื่อคนพิการ เด็กและผูส้ ู งอายุ ในด้านความคิดเห็นของคนพิการทางการมองเห็นที่เสนอแนะว่า ควรพัฒนา
และปรับปรุ งการให้บริ การของพนักงานขับรถประจําทาง ทั้งการจอดรถและการเดิ นรถบนช่องทางจราจร
รวมถึงการติดตั้งระบบแจ้งเตือนประจําบนรถประจําทางเพิ่มเติมเมื่อถึงที่หมาย
ข้ อเสนอแนะ
ระบบขนส่ งมวลชนที่ดียอ่ มส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ และสังคมที่ดี ของผูใ้ ช้บริ การ การบริ หารจัดการที่
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่ตอ้ งตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทุกประเภทที่มีความแตกต่าง
กันทางด้านร่ างกาย จากผลการวิจยั ที่เปรี ยบเทียบผลการสํารวจระหว่างผูใ้ ช้บริ การคนพิการและผูใ้ ช้บริ การ
คนปกติน้ นั ต่างมีความคิดเห็ นสอดคล้องกันด้านการพัฒนาและปรับปรุ งโลจิสติกส์ ขนส่ งมวลชนและการ
ออกแบบเพื่อทุกคน ดังนั้นหากเมื่อมีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบขนส่ งมวลชน ก็ควรนําเอาแนวคิดการ
ออกแบบเพื่อทุกคนเป็ นเกณฑ์สาํ คัญในการพิจารณาออกแบบระบบขนส่ งมวลชนด้วยเช่นกัน
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โลจิสติกส์ ย้อนกลับ: ถึงเวลาทีส่ ิ นค้ ากลับบ้ าน
Reverse Logistics: A Time to return Home
มนตรี จังธนสมบัติ
สมฉวี ศิริโสภณา
บทคัดย่อ
ยิง่ บริ ษทั มียอดขายมากขึ้น โลจิสติกส์ยอ้ นกลับก็ความสําคัญมากขึ้น ไม่เฉพาะการเรี ยกความเชื่ อมัน่
กลับคื นมาในกรณี ที่มี เหตุ การณ์ ที่ไม่คาดคิ ดเกิ ดขึ้ น แต่ยงั ช่ วยให้บริ ษทั ประหยัดต้นทุ นจากการเรี ยกคื น
สิ นค้านั้น บริ ษทั บางแห่ งอาจจะยังไม่ตระหนักในประเด็นเหล่านี้ ซ่ ึ งกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ตามมาหลังจาก
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น
Abstract
The more sales, the more importance of reverse logistics. Not only the recovery of customers trust
but also recall cost saving. Some companies may not aware of this issue which becomes a serious problem
after the occurring of unexpected event.
บทนา
เป็ นที่ทราบว่าการจัดการโลจิสติกส์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั
ธุ รกิ จ ทั้ง ทางด้า นการลดต้นทุ น เพิ่ ม ความรวดเร็ วในการตอบสนองลู ก ค้า ตลอดจนการนําเสนอความ
หลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นเฉพาะการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพของกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ ใน
ทิศทางจากต้นนํ้าไปยังปลายนํ้า เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของลูกค้าเป็ นหลัก ดังนั้นโครงสร้ างของระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ จึ ง มี ทิ ศ ทางการไหลของสิ น ค้า จากผูจ้ ัด หาวัต ถุ ดิ บ ไปยัง โรงงานของผูผ้ ลิ ต ในลํา ดับ ถัด ไป
สู่ ผกู ้ ระจายสิ นค้า ร้านค้าปลีก ไปจนถึงมือผูบ้ ริ โภคสุ ดท้าย
แต่บางกรณี ที่ผผู ้ ลิตจําเป็ นต้องเรี ยกสิ นค้าของตนกลับคืนอันเนื่ องจากสาเหตุ ส่ งสิ นค้าที่ขายไม่ได้
กลับคืนหรื อการเรี ยกสิ นค้ากลับมาเพื่อแก้ไข เดลคอมพิวเตอร์ เรี ยกคอมพิวเตอร์ ที่มีปัญหาแบตเตอรี่ ระเบิด
กลับมาตรวจสอบ โตโยต้าเรี ยกรถที่จาํ หน่ ายในอเมริ กามาเปลี่ ยนอุปกรณ์คนั เร่ งอันเกิ ดจากความบกพร่ อง
ของการผลิ ต การเรี ยกสิ นค้า กลับคื นมาอาจเกิ ดไม่บ่อยนัก แต่ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลของระบบ
โลจิสติกส์ แบบนี้ จะช่วยรักษาภาพลักษณ์และช่วยลดต้นทุน รวมทั้งกูส้ ถานการณ์ ที่เลวร้ายให้กลับ คืนดีได้
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ผูผ้ ลิตสิ นค้าที่จาํ เป็ นต้องมีการกําจัดให้ถูกวิธีใช้โลจิสติกส์ ยอ้ นกลับเพื่อให้สินค้าที่หมดสภาพและต้องกําจัด
กลับคืนมาอย่างเหมาะสม
การจัดการโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าไปในทิศทางมุ่งไป
ข้างหน้า (forward logistics) น้อยคนนักที่จะรู ้จกั คําว่า โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ (reverse logistics) ว่าคือ อะไร
และมีบทบาทอย่างไรต่อการดําเนินธุ รกิจในยุคปั จจุบนั มีผใู ้ ห้คาํ นิยามของโลจิสติกส์ไว้มากมายใกล้เคียงกัน
ดังต่อไปนี้
โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ หมายถึง กระบวนการในการวางแผน การควบคุมการไหลของวัตถุดิบ สิ นค้าที่
อยูร่ ะหว่างการผลิต (in-process inventory) และสิ นค้าสําเร็ จรู ปรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผูบ้ ริ โภคกลับมา
ยังผูผ้ ลิ ตเพื่อทําการใช้ประโยชน์ หรื อการนําไปกําจัดอย่างเหมาะสม หรื ออีกนัยหนึ่ งโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
เป็ นกระบวนการในการขนย้า ยสิ น ค้า จากจุ ด หมายปลายทางของโซ่ อุ ป ทานไปสู่ ต้น ทางเพื่ อ นํา ไปใช้
ประโยชน์ ซึ่ งมีความหมายมากกว่าการนําเอาบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้ใหม่ แต่อาจรวมถึงการนําสิ นค้ากลับมา
ถอดชิ้นส่ วนและแปรรู ปหรื อผลิตใหม่เพื่อสร้างมูลค่าให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการรับคืนสิ นค้า
ในกรณี ที่สินค้ามีความเสี ยหาย สิ นค้าเหลือใช้ สิ นค้าที่ถูกเรี ยกคืนหรื อสิ นค้าที่ไม่สามารถจําหน่ ายหมดใน
ฤดูกาลนั้น รวมถึงสิ นค้าในคลังที่เก็บไว้เกินความจําเป็ นก็ได้
สภาผูบ้ ริ หารโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ (reverse logistics executive council) ให้คาํ นิยามของโลจิสติกส์
ย้อนกลับว่า เป็ นกระบวนการของการวางแผน การประยุกต์ใช้และการควบคุมการไหลของวัตถุดิบ สิ นค้าคง
คลัง สิ นค้าสําเร็ จรู ปและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากจุดที่บริ โภค (point of consumption) มายังจุดเริ่ มต้น (point of
origin) เพื่อทําการกําจัดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อดึงมูลค่าเพิ่มของสิ นค้านี้ได้อีก
โลจิสติกส์ ยอ้ นกลับเป็ นการดําเนิ นงานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการนําผลิ ตภัณฑ์หรื อวัสดุกลับมาใช้
ใหม่ คือ กระบวนการของการวางแผน การดําเนิ นการและการควบคุมถึงประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของ
ต้นทุนในแง่ของการไหลของวัตถุดิบ งานระหว่างทํา สิ นค้าสําเร็ จรู ปและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากจุดที่
ทําการบริ โภคกลับไปยังจุดเริ่ มต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าหรื อกําจัดอย่างเหมาะสม
โลจิ ส ติ กส์ ยอ้ นกลับ เป็ นการกระบวนการโลจิ ส ติ กส์ มีบทบาทอย่างมากต่อการจัดการกับ สิ นค้า
ส่ งกลับคืน (Product returns) ทั้งการจัดการให้นาํ กลับมาใช้ใหม่ (recycling) การแทนที่วตั ถุดิบ (material
substitution) หรื อการนําชิ้นส่ วนวัตถุ ดิบกลับ มาใช้ใหม่ (reuse of materials) รวมทั้งกระบวนการกําจัด
ของเสี ย (waste disposal) เป็ นต้น เป็ นการเคลื่ อนย้ายสิ นค้า หรื อ วัตถุ ดิบในทิ ศ ทางย้อนกลับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าหรื อใช้ประโยชน์ในมูลค่าสิ นค้าที่ยงั มีอยู่ หรื อเพื่อทําลายทิ้งอย่างเหมาะสม ซึ่ ง
อาจทําได้หลากหลายวิธี เช่น เน้นการผลิตสิ นค้าที่ยืดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพื่อลดปริ มาณสิ นค้าที่ตอ้ ง
ถูกส่ งมากําจัดเร็ วเกิ นความจําเป็ น เน้นการใช้วตั ถุดิบที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ในการผลิตหรื อแม้แต่
การดูแลรักษาเครื่ องจักรเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
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โลจิสติ กส์ ยอ้ นกลับเป็ นส่ วนหนึ่ งของซัพพลายเชนที่หลายฝ่ ายหันมาให้ความสนใจมากขึ้ นเป็ น
ลําดับ ต้นทุนในส่ วนนี้ ประมาณร้ อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ.
2004 เหตุผลที่สินค้ามีความจําเป็ นต้องส่ งคืนจากผูบ้ ริ โภคไปสู่ จุดจําหน่ายสิ นค้า ผูผ้ ลิตสิ นค้า และผูส้ ่ งมอบ
วัตถุดิบ อาจเป็ นเพราะมีสินค้าขายไม่ได้เป็ นจํานวนมาก สิ นค้ามีขอ้ บกพร่ อง สิ นค้าที่ส่งมอบผิดประเภทผิด
ขนาด สิ นค้าขายดีในพื้นที่หนึ่งแต่กลับขายไม่ได้ในอีกพื้นที่หนึ่ ง หรื อด้วยสาเหตุดา้ นสิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค จากตัวอย่างที่เดลคอมพิวเตอร์ ขอให้ผบู ้ ริ โภคส่ งคืนแบตเตอรี่ ที่ใช้กบั โน๊ตบุ๊คบางรุ่ น
ที่อาจระเบิ ดเป็ นอันตรายต่อลูกค้าได้ในยุโรปและญี่ ปุ่นเป็ นประเทศที่ ให้ความใส่ ใจกับการรั กษาคุ ณภาพ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิเศษ สิ นค้าหลายตัวจําเป็ นต้องมีนโยบายที่ชดั เจนที่ผผู ้ ลิ ตต้องมีภาระในการจัดให้มีระบบ
การส่ งมอบสิ นค้าที่หมดอายุการใช้งานหรื อที่ลูกค้าไม่ตอ้ งการแล้ว เพื่อให้มีการนํากลับมาผลิตใหม่และไม่
ก่อให้เกิดขยะพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
ข้อแตกต่างระหว่างโลจิสติกส์ไปข้างหน้ากับโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ คือ โลจิสติกส์ยอ้ นกลับจะมีความ
ยุง่ ยากและซับซ้อนในการพยากรณ์จาํ นวนสิ นค้าที่ตอ้ งส่ งกลับ และจะต้องจัดการส่ งคืนสิ นค้าจากปลายทาง
หลายจุดไปยังจุดกระจายสิ นค้าจุดเดียว จึงทําให้การวางแผนของเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้ากลับ มีความ
ยุง่ ยากและซับซ้อนมากกว่าการขนส่ งสิ นค้าจากจุดกระจายสิ นค้าไปยังปลายทาง และสิ นค้าส่ วนใหญ่จะมี
บรรจุภณั ฑ์ที่เสี ยหาย ความแตกต่างระหว่างโลจิสติกส์ไปข้างหน้าและโลจิสติกส์ยอ้ นกลับมี ดังนี้
ตาราง 1 ข้ อแตกต่ างระหว่ างโลจิสติกส์ ไปข้ างหน้ ากับโลจิสติกส์ ย้อนกลับ
การพยากรณ์
จุดหมายปลายทาง
คุณภาพของสิ นค้าที่จดั ส่ง
ลักษณะของหี บห่อ
การตั้งราคา
ความสําคัญของความรวดเร็ ว
ต้นทุนของการกระจายสิ นค้า
การจัดการสิ นค้าคงคลัง
วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
การเจรจาต่อรอง
การมองเห็นในกระบวนการ

โลจิสติกส์ไปข้างหน้า
ไปข้างหน้า
หลายจุด
มีรูปแบบเดียว
รู ปแบบเดียว
มีรูปแบบตายตัว
มีความสําคัญ
มองเห็นได้ง่าย
มีเสถียรภาพ
จัดการง่าย
เกิดขึ้นกับผูท้ ี่อยูข่ า้ งหน้า
เห็นได้ชดั เจน

โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
ทําได้ยาก
จุดเดียว
มีหลายรู ปแบบ
บ่อยค่อยถูกทําลาย
ไม่มีรูปแบบตายตัว
ไม่มีความสําคัญมากนัก
มองเห็นได้ยาก
ไม่มีเสถียรภาพ
มีความซับซ้อน
ความซับซ้อนในหลายปั จจัย
เห็นได้ไม่ชดั เจน

โลจิสติกส์ จะทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น ด้วยการมีขอ้ มูลที่แม่นยํา ร่ วมกับส่ งผ่าน
ข้อมูลอย่างรวดเร็ ว เพราะการคืนสิ นค้าหากขาดการความแม่นยําของข้อมูล หากไม่มีการออกแบบการเข้าถึง
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ข้อมูลอย่างรวดเร็ วและแม่นยํา อาจทําให้เสี ย เวลาและสร้างความเสี ยหายเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น ปั จจุบนั จะเห็นว่า
ผูป้ ระกอบการหลายแห่งได้นาํ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของสิ นค้าและผูบ้ ริ โภค
ขอบเขตของโลจิสติกส์ ยอ้ นกลับสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้านใหญ่ ๆ คือ (1) การส่ งสิ นค้ากลับคืน
จากผูบ้ ริ โภค (2) การเก็บคืนสิ นค้าการนํามารี ไซเคิล 3. การทําลาย และ 4. กระบวนการส่ งคืนสิ นค้า
กระบวนการส่ งคืนสิ นค้าเริ่ มจากการผูผ้ ลิ ต หรื อร้านค้าปลีกรับสิ นค้าคืนจากลูกค้า หรื อที่เรี ยกว่าผู ้
ซื้ อเป็ นผูข้ บั เคลื่อน (buyer-driven) ซึ่ งสิ นค้าที่ทาํ การนําส่ งคืนจะถูกนํา ส่ งไปยังสถานที่ที่ทาํ การคัดแยกเพื่อ
ดึงมูลค่าสิ นค้าที่ยงั คงเหลื ออยู่ออกให้มากที่สุด ทั้งนี้ กระบวนการโลจิสติกส์ ยอ้ นกลับมีความจําเป็ นต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากมีความจําเป็ นต้องเห็นการเคลื่อนที่ของสิ นค้าอย่างชัดเจนในโซ่ อุปทานและ
การเข้าถึ งฐานข้อมูลระหว่างพันธมิตรด้วยกัน เป็ นขีดความสามารถในการแข่งขันที่สําคัญของโลจิสติกส์
ย้อนกลับเช่นเดียวกันกับโซ่อุปทานทัว่ ไป
การวางแผนพยากรณ์ ร่วมกัน การวางแผนการผลิ ตร่ วมกับการสร้ างตัววัดประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
ด้วยกัน รวมทั้งการทบทวนกระบวนการของความร่ วมมืออย่างสมํ่าเสมอเป็ นกลยุทธ์ที่สําคัญในการส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือระหว่างองค์กร นอกจากนี้ กิ จกรรมด้านโลจิสติกส์ ยอ้ นกลับควรกําหนดเป็ นงานประจํา/หรื อ
ภารกิจหลักที่ตอ้ งมีผบู ้ ริ หารรับผิดชอบในเรื่ องนี้ หากกําหนดเป็ นงานชัว่ คราวจะทําให้พนักงานขาดความเอา
ใจใส่ มู ล ค่ า และประสิ ท ธิ ภ าพจะสร้ า งประโยชน์ อ ย่ า งมากมาย เช่ น เพิ่ ม ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า
การปฏิบตั ิการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จากการปรับปรุ งการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ การวางแผนด้านแรงงาน
และการบริ หารสิ นค้า คงคลัง นอกจากนี้ ย งั ส่ ง ผลให้ต้นทุ นการดํา เนิ นการลดลงและส่ ง เสริ ม ให้ลู ก ค้า
สามารถสร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาสิ นค้าได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
การจัดการสินค้ าส่ งกลับ
การจัดการสิ นค้าส่ งกลับเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการโซ่ อุปทานที่ครอบคลุมถึงระบบโลจิสติกส์
ย้อนกลับ สิ น ค้า ส่ ว นใหญ่ จะมี ก ระบวนการจัดการให้ ส ามารถมาวางจํา หน่ า ยได้อีก ทั้ง นี้ อาจจะมี ก าร
ดัดแปลงหรื อแก้ไขสิ นค้านั้นหรื อไม่ก็ได้ เนื่ องจาก 75% ของสิ นค้าที่ถูกส่ งกลับคืนไม่ได้เป็ นสิ นค้าที่ชาํ รุ ด
หรื อบกพร่ อง แต่จะเป็ นสิ นค้าที่ถูกส่ งคืนเนื่ องจากไม่มีขอ้ มูลที่ถูกต้องหรื อมีขอ้ มูลผิดพลาด ส่ วนสิ นค้าที่
เหลื ออาจจะถูกส่ งไปขายที่ ตลาดมือสอง หรื อแยกเพื่อนําเอาชิ้ นส่ วนไปใช้งานต่อหรื ออาจจะนําไปกําจัด
ตัวอย่างเช่น มอเตอร์ ไฟฟ้ าของเครื่ องซักผ้าซึ่ งโดยปกติมีอายุการใช้งาน 25 ปี โดยเฉลี่ยแต่ละครอบครัวจะใช้
เครื่ องซักผ้าไม่เกิ น 15 ปี ดังนั้น หากผูผ้ ลิ ตเครื่ องซักผ้ารั บซื้ อเครื่ องซักผ้ารุ่ นเก่ ามาทําการถอดประกอบ
ชิ้นส่ วน และนํามอเตอร์ ไปประกอบเป็ นเครื่ องซักผ้ารุ่ นประหยัด โดยตั้งราคาขายตํ่ากว่าเครื่ องที่ใช้มอเตอร์
ใหม่ 30% ผูผ้ ลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากเครื่ องซักผ้าเก่าที่รับซื้ อมาได้
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กลยุทธ์หนึ่งที่หลายบริ ษทั นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ได้แก่ การนําสิ นค้าที่รับคืนมาและยังมีสภาพดี
หรื อมีตาํ หนิเล็กน้อยไปจําหน่ายในราคาที่ถูกลงในประเทศอื่น
สิ่ งสําคัญที่ช่วยลดต้นทุนในการส่ งสิ นค้ากลับคืน คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าว สารระหว่างผูผ้ ลิ ต
และผูบ้ ริ โภค เพื่อผูผ้ ลิตสามารถผลิตสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้อง การที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคในปริ มาณ
ที่เหมาะสม ซึ่ งจะช่วยลดการส่ งคืนสิ นค้าและลดสิ นค้าคงเหลือในคลังสิ นค้าด้วย
การรับคืนสิ นค้าผูป้ ระกอบการควรใช้บริ การของผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์ มากกว่าเนื่ องจากสิ นค้า
ที่ถูกส่ งคืนมีปริ มาณไม่แน่นอนและกระจายอยูต่ ามสถานที่ต่างๆ ในเวลาที่ต่างกัน หากผูป้ ระกอบการใช้รถ
ขนส่ ง ของบริ ษ ทั จะทํา ให้เกิ ดค่ า ใช้จ่า ยสู ง มาก การใช้บ ริ ก ารรถขนส่ ง ของผูใ้ ห้บ ริ ก ารขนส่ ง สิ นค้า ที่ มี
เส้นทางวางชัดเจนอยู่แล้ว จะช่ วยลดต้นทุ นของบริ ษทั และก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการรับคืนสิ นค้าได้
โดยตรง
การบริ หารจัดการเรื่ องโลจิสติกส์ ที่ดีจะทําให้สามารถลดต้นทุนได้อีกประมาณร้อยละ 5-10 ของ
ต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวม แต่ก็มีอีกหลาย ๆ บริ ษทั เลือกที่จะใช้นโยบายไม่มีการส่ งคืนสิ นค้าโดยจะจ่ายเป็ น
ค่าชดเชยให้จาํ นวนหนึ่ง เพื่อให้ร้านค้ารับผิด ชอบกับสิ นค้าที่ลูกค้าไม่ตอ้ งการต่อไป
การกลับมาผลิตใหม่ (recycle)
การกลับมาผลิตใหม่ (recycle) คือ กระบวนการหนึ่งในระบบโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ เป็ นการจัดการ
วัสดุเหลือใช้ที่กาํ ลังจะเป็ นขยะ โดยนําไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็ นวัสดุ
ใหม่แล้วนํากลับมาใช้ได้อีก ซึ่ งวัสดุที่ผา่ นการแปรสภาพนั้นเป็ นผลิตภัณฑ์เดิมหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้
การทาลาย
เป็ นกระบวนการสุ ดท้ายของขอบเขตของโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ เป็ นกระบวนการการนําสิ นค้ากลับมา
ทําลายอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบจากการทําลายโดยขาดหลักที่ถูกต้องจากบุคคลที่ไม่ได้มีความ
เชี่ยวชาญโดยตรง
โลจิสติกส์ ย้อนกลับกับอุตสาหกรรม
บริ ษ ทั ต่ าง ๆ จะนําโลจิ สติ กส์ ยอ้ นกลับมาใช้เพิ่ม ขี ดความสามารถในการแข่ งขันการศึ ก ษาการ
จัดการโซ่ อุปทานทัว่ ไปส่ วนใหญ่จะเน้นไปที่การจัดการกระบวนการแปรรู ปและเคลื่อนย้ายวัตถุ ดิบขั้นต้น
จนถึ ง การกระจายสิ นค้า สํา เร็ จรู ป ไปถึ ง มื อลู ก ค้า ในขณะที่ ก ารเคลื่ อนย้ายวัตถุ ดิบหรื อสิ นค้าจากลู ก ค้า
ปลายทางกลับไปถึ งซัพพลายเออร์ ในขั้นต้นนั้นได้รับความสนใจน้อยกว่า บริ ษทั ชั้นนําอย่างแอปเปิ ล โซนี่
หรื อเดลได้เริ่ มโครงการนํากลับมาใช้ใหม่ โดยที่ อตั ราการนํากลับมาใช้จะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 5 ถึ ง 50
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ขึ้นอยู่กบั ประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ โลจิสติกส์ ยอ้ นกลับมีความน่ าสนใจมากขึ้นเนื่ องจากราคา
สิ นค้าในตลาดโลกที่มีมูลค่าสู งขึ้น ซึ่ งบริ ษทั ต่าง ๆ จะนําหลักการของโลจิสติกส์ ยอ้ นกลับมาใช้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ลดต้นทุนในโซ่ อุปทานและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า อีกทั้ง
ยัง สามารถลดผลกระทบต่ อสิ่ ง แวด ล้อมได้อีก ทางหนึ่ ง ด้วยกระบวนการส่ ง คื นสิ นค้า โดยส่ วนใหญ่ มี
กระบวนการส่ งคืนสิ นค้าตามการไหลของสิ นค้า ได้แก่การับสิ นค้า การจัดเรี ยง การทดสอบ การจัดเก็บและ
การส่ งสิ นค้าออกไป สิ นค้าที่แตกต่างกันจะถู กนําส่ งไปในเส้ นทางที่ ต่างกัน ในขณะเดี ยวกันสิ นค้าชนิ ด
เดียวกันแต่มีขอ้ บกพร่ องต่างกันจะถูกนําส่ งไปในเส้นทางที่ต่างกันได้
การจัดการโลจิสติกส์ ที่ดีจะช่ วยในเรื่ องความเชื่ อมัน่ ของลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วย กระตุน้ ให้เกิ ดการ
ออกแบบและควบคุ มการผลิ ตที่ ดีข้ ึ น ช่ วยลดการซ่ อมแซมที่ ไม่เกิ ดมูลค่าและเพิ่ม ความเคร่ งครั ดในการ
ตรวจสอบ เพื่อจัดส่ งสิ นค้าที่ไม่พบข้อบกพร่ องกลับออกสู่ ตลาด
ตัวอย่างในเรื่องของโลจิสติกส์ ย้อนกลับ
ปั จจุ บ นั มี ใ ห้เห็ นอยู่ท วั่ ไป โดยเฉพาะสิ นค้า ที่ เรี ย กกลับ โดยไม่ ไ ด้ม าตรฐาน เช่ น กรณี ข องเดล
“บริ ษทั เดล เรี ยกคื นแบตเตอรี่ แลบทอป 4.1 ล้านก้อนในปี พ.ศ. 2549 เนื่ องจากวิตกว่าแบตเตอรี่ อาจเกิ ด
ไฟไหม้ ถ้าหากร้อนเกินไป” เดล ผูผ้ ลิตคอมพิวเตอร์ ของสหรัฐประกาศว่าได้ร่วมมือกับสํานักงานกํากับดูแล
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ผบู้ ริ โภคของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Consumer Product Safety Commission) เรี ยกคืน
แบตเตอรี่ โน้ตบุ๊ก 4.1 ล้านก้อน เนื่ องจากวิตกว่าแบตเตอรี่ อาจเกิ ดไฟไหม้ถา้ หากร้ อนเกิ นไป ซึ่ งมีรายงาน
เหตุ อนั เกิ ดจากแบตเตอรี่ ที่ บ ริ ษทั โซนี่ ของญี่ ปุ่ นผลิ ตให้แก่ บ ริ ษ ทั เดล แต่ โซนี่ ก ลับ ต้องเสี ย ชื่ อเสี ย งครั้ ง
ยิง่ ใหญ่ในประวัติศาสตร์ เมื่อแบตเตอรี่ ของโซนี่ที่ขายให้กบั บรรดาผูผ้ ลิตคอมพิวเตอร์ กลายเป็ นระเบิดเวลาที่
พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อ จนต้องมีการเรี ยกโน้ตบุ๊กกลับมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ แล้ว 5 ยี่ห้อ รวมแล้วมีโน้ตบุ๊ก
มากกว่า 7 ล้านเครื่ องที่เสี่ ยงต่อการระเบิด โดยที่โซนี่ เสี ยชื่ อเสี ยงจากการเพิกเฉยในการเรี ยกคืนแบตเตอรี่
ขณะที่เดลได้ทาํ การเรี ยกคืนแบตเตอรี่ เมื่อพบกับปั ญหาในช่วงแรก ๆ ซึ่ งสาเหตุของการเรี ยกคืนแบตเตอรี่ ใน
ครั้งนี้ ก็เนื่ องมาจาก มีการพบว่าแบตเตอรี่ ที่ผลิตโดยโซนี่ รุ่นหนึ่ งมีปัญหาซึ่ งอาจจะทําให้แบตเตอรี่ เกิดการ
ระเบิดได้ในการใช้งานตามปกติ หลังจากเดลประกาศออกมาแค่ 1 สัปดาห์ แอปเปิ ล ผูผ้ ลิ ตโน้ตบุ๊ก iBook
G4 และ PowerBook G4 ก็ไ ด้ทาํ การเรี ย กคื นโน้ตบุ๊กทั้งสองรุ่ นดังกล่ าวจํา นวนกว่า 1.8 ล้านเครื่ องทัว่
สหรั ฐ อเมริ ก ามาเปลี่ ย นแบตเตอรี่ เ ช่ น กัน เนื่ อ งจากเป็ นโน้ต บุ๊ ก ที่ ใ ช้แ บตเตอรี่ ข องโซนี่ รุ่ น ที่ มี ปั ญ หา
เช่นเดียวกับเดลที่ประกาศเรี ยกคืนแบตเตอรี่ และดูเหมือนเรื่ องจะยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะหลังจากแอปเปิ ล
ประกาศออกมาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ โน้ตบุก๊ ของพานาโซนิคในญี่ปุ่นก็ถูกเรี ยกกลับมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ อีกกว่า
6000 เครื่ อง และหลังจากนั้นก็มีผผู ้ ลิตโน้ตบุ๊กทยอยกันออกมาประกาศเรี ยกคือแบตเตอรี่ โน๊ตบุ๊กตาม ๆ กัน
นอกจากความน่ าวิตกในแง่ ข องจํา นวนแบตเตอรี่ ที่ ถู กเรี ย กคื นแล้ว บรรดาสายการบิ นบางแห่ ง ก็พ ากัน
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ตระหนกไปด้วย โดยไม่ อนุ ญาตให้โน้ตบุ๊กที่ ใ ช้แบตเตอรี่ รุ่นที่ ถูกเรี ย กคื นนํา ขึ้ นเครื่ อง เพื่อป้ องกันการ
ระเบิดบนเครื่ องบิน และดูเหมือนปั ญหานี้ จะได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาลญี่ปุ่นด้วย โดยหลังจากที่มีการ
เรี ยกคืนแบตเตอรี่ ในโน้ตบุ๊กเดลในครั้งแรกนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นได้สั่งให้บริ ษทั โซนี่ ในญี่ปุ่นทําการตรวจสอบ
สาเหตุ ก ารระเบิ ด ของแบตเตอรี่ รุ่น นี้ และรายงานให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลทราบเป็ นการด่ ว น โดยใน
ภายหลังจากการตรวจสอบทางโซนี่เองก็ออกมายอมรับว่าเป็ นความผิดพลาดในการออกแบบแบตเตอรี่ รุ่นนี้
จริ ง โดยสาเหตุน้ นั ก็เกิดจากอนุภาคโลหะเล็กๆที่ทาํ ให้เกิดการลัดวงจรในแบตเตอรี่ และทําให้เกิดการระเบิด
ขึ้นได้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์อย่างนี้ก็เป็ นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก 5

กรณีของ “โตโยต้ า”
โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ ป ได้เรี ยกคืนรถด้วยความสมัครใจหลังพบข้อบกพร่ องในรถยนต์ที่จาํ หน่าย
ไปทัว่ โลกจํานวนกว่า 8 ล้านคัน เพื่อกลับมาซ่อมแซมจุดบกพร่ องจากโรงงาน สื บเนื่ องจากพรมปูพ้ืนรถอาจ
หลุดเข้าไปทําให้คนั เร่ งเกิดทํางานอย่างไม่ได้ต้ งั ใจ ปั ญหาได้ขยายไปถึงรถซึ่ งขายในแถบยุโรปและประเทศ
จีนด้วย บริ ษทั ต้องเรี ยกคืนรถในตลาดอเมริ กาเหนื อแล้วรวมประมาณ 6 ล้านคัน ตลอดจนต้องสั่งระงับการ
จําหน่ายและการผลิตเป็ นการชัว่ คราว ทางด้านนักวิเคราะห์มองว่าความเสี ยหายที่หนักหนาสาหัสที่สุดของ
โตโยต้า จากกรณี น้ ี ก็คือ บริ ษทั ผลิตรถยนต์อนั ดับหนึ่งของโลกรายนี้ ตอ้ งเสี ยประวัติครั้งใหญ่ รวมถึงปั ญหา
คันเร่ งซึ่ งทําให้โตโยต้าเสี ยชื่ อเสี ยงเป็ นอย่างมาก ซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยมีชื่อเสี ยงมายาวนานในแง่ความปลอดภัย
และความน่าเชื่อถือกลับกลายเป็ นตราสิ นค้าที่คนอเมริ กนั เกลียดชังมากเป็ นอันดับหนึ่ง 6
ประโยชน์แฝงที่ได้จากการทําโลจิสติกส์ ยอ้ นกลับ คือ การสร้ างภาพลักษณ์ ให้แก่องค์กรทางด้าน
การเอาใจใส่ ต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสอดคล้องกับการทําความรั บผิดชอบต่อสังคมที่ กาํ ลังเป็ นที่นิยมกัน โดย
ต่อไปประเด็นทางด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมจะกลาย เป็ นปั จจัยสําคัญที่ลูกค้าใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ น ค้า มากยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง ส่ ง ผลต่ อ การกี ด กัน ทางการค้า สํ า หรั บ คู่ ค ้า บางประเทศอี ก ด้ว ย จะเห็ น ได้ว่ า
โลจิสติกส์ ยอ้ นกลับได้เริ่ มเข้ามามี บทบาทมากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพธุ รกิ จที่ ตอ้ งแข่งขันกันทั้ง
ทางด้านต้นทุนและการเพิ่มความพึงพอใจของลู กค้า รวมถึงกระแสของการตื่นตัวในปั ญหาโลกร้อนและ
การแสดงความรับผิดชอบทางสังคมด้านอื่นๆ
กรณีของ “ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต 7”
กาแล็คซี่ โน้ต 7 ขายไปทัว่ โลกจํานวน 2.5 ล้านเครื่ องเมื่ อต้นเดื อนกันยายน ปี พ.ศ. 2559 และมี
ปั ญหาเครื่ องไฟไหม้อนั เนื่ องมาจากระยะระหว่า งเซลแบตเตอรี่ ที่ ชิ ดเกิ นไปอันเกิ ดจากการออกแบบที่
พยายามให้ มี ค วามจุ ไ ฟฟ้ าที่ ม ากกว่า เดิ ม สํ า นัก งานกํา กับ ดู แ ลความปลอดภัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผูบ้ ริ โ ภคของ
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สหรัฐอเมริ กาได้กล่าวว่าซัมซุ งได้เรี ยกคืนผลิต ภัณฑ์น้ ีประมาณ 1 ล้านเครื่ อง 7 และมีตน้ ทุนจากการเรี ยกคืน
เครื่ องรุ่ นนี้อาจถึง 2 พัน ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 8
สรุ ป
โลจิสติกส์ยอ้ นกลับมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ โดยมีส่วนในการ
สร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้า พร้ อมทั้งเป็ นการนํามูลค่าของสิ นค้าที่ อยู่จะยังเหลื ออยู่ในสิ นค้าที่ส่งคื น
กลับมาใช้ได้อีกรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์และสื่ อสารถึงคุณค่าให้กบั ลูกค้า นอกจากนี้ การสนับสนุ นของ
ผูบ้ ริ หารโดยการกําหนดเรื่ องของการส่ งคืนสิ นค้าเป็ นงานประจําหรื อภารกิ จหลักขององค์กร จะสามารถ
ส่ งเสริ มระบบโลจิสติกส์ยอ้ นกลับให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึนได้

เอกสารอ้างอิง
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_logistics
2. http://www.rlec.org/ ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2554
3. http://www.rlec.org/glossary.html ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2554
4. http://www.rlec.org/index.html ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2554
5. http://support.dell.com/support/batteryrecall/index.aspx/en/main?c=us&l=e
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สหกรณ์ (กรุงเทพ) ได้ หรือเสี ย สมาชิกเสี ยหรือได้ จากการให้ เช่ าทีด่ ิน
GAINS OR LOSSES FROM LAND FOR LEASE TO
KRUNGDEB CO-OPERATIVE STORE LTD
ชฏาพร ฑีฆาอุตมากร
บทคัดย่อ
ร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด ประสบปั ญหาการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งโดยรอบที่มีศกั ยภาพใน
การค้าปลีกแบบครบวงจรจึงจําเป็ นต้องหาวิธีและหนทางเพิ่มรายได้ เพื่อสร้างผลกําไรให้แก่บรรดาสมาชิ ก
ของร้านสหกรณ์ซ่ ึ งมีรูปแบบดําเนิ นการค้าแบบดั้งเดิมไม่อาจขยายให้มีประสิ ทธิ ภาพทัดเทียมกับห้างร้านที่
เป็ นยักษ์ใหญ่ทางการค้าปลี กได้ แม้ว่าคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
หลายครั้งเพื่อให้ทนั สมัยกับยุคโลกาภิวตั น์ แต่ยงั ไม่บรรลุ ผลสําเร็ จเท่าที่ควร เนื่องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มีการใช้โซเชี ยลเน็ทเวิร์คมากขึ้น ช่องทางการซื้ อขายออนไลน์สะดวกปลอดภัย
มากขึ้ น ห้ า งร้ า นโดยรอบใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดแข่ ง ขัน กัน อย่ า งรุ น แรงจนในที่ สุ ด คณะกรรมการ
ดําเนิ นการของสหกรณ์ ได้จดั ให้มีการประชุ มสมาชิ กเพื่อลงมติให้สหกรณ์ นาํ ที่ดินของสาขาปิ่ นเกล้าเนื้ อที่
เกือบ 6 ไร่ ให้บริ ษทั แห่ งหนึ่ งเช่าในราคา 30 ล้านเป็ นเวลา 30 ปี เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลซึ่ งคณะกรรมการ
เห็ นว่า เป็ นหนทางเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่มีอยู่และเป็ นหนทางเดียวที่จะทําให้รายได้เพิ่มขึ้น แต่สมาชิ ก
บางส่ วนดําเนิ นการร้องเรี ยนคัดค้านการปล่อยที่ดินให้เช่า โดยยืนยันว่าสหกรณ์ไม่สามารถกระทําได้เพราะ
ผิดวัตถุ ประสงค์ ราคาที่ให้เช่าตํ่าเกินไปและไม่มีการประกาศให้เช่าที่ดินอย่างโปร่ งใส สมาชิ กต้องการให้
ร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด สาขาปิ่ นเกล้ายังคงอยูแ่ ละดําเนินการตามรู ปแบบเดิมของสหกรณ์ต่อไป
คาสาคัญ: (1) สหกรณ์ (2) ร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด (3) การให้เช่าที่ดิน
Abstract
Krungdeb Co-operative Store Ltd., encountering against numerous competitors who possess
unlimited potential in retails, has been in desperate needs of searching for approaches to boost up incomes
with the hope of gaining higher profits to every single member. If it executes original corporate strategies,
there is no any other way to conquer over huge retailers even though the committee has often altered the
objectives to modernize itself for the age of globalization. Yet, it was unsuccessful due to external
environments like faster-changing consumer behavior, higher use of social media, safer and more
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convenient online distribution channels. Businesses aggressively compete against one another which led
to a meeting held by the committee and its members to determine of transferring the almost-six-acre piece
of land of Pinklao branch into a hospital rented by ananonymous company costing 30 million Thai Baht
for 30 years. The committee considered this activity as a value addition to an existing asset and the only
method to generate revenue. However, there were a great deal of members opposing to the land lease
because it breaks some objectives, charges the underpriced fees, provides no transparency in announcing
the news regarding this property leasing which most members want to maintain and conserve the Pinklao
branch of Krungdeb Co-operative Store Limited.
Keywords : Co-operative, Krungdeb Co-operative Store Limited., Land for lease
บทนา
ที่ดินนับเป็ นทรัพยากรอันมีมูลค่าที่สําคัญอย่างหนึ่ ง ในทางเศรษฐศาสตร์ กาํ หนดทรัพยากรสําหรับ
การสร้างผลผลิตไว้ 5 อย่าง คือ ทุน แรงงาน เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินการประกอบกิจการ
ทุกแห่งต้องจัดสรรทรัพยากรทั้งหลายให้เกิดผลผลิตมากที่สุดและอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งมีการแบ่งสรรปั นส่ วน
ผลผลิ ตที่ ได้อย่างเป็ นธรรมกับก่อให้เกิ ดประโยชน์อย่างทัว่ ถึ งมิ ใช่ กอบโกยผลประโยชน์ให้เป็ นของผูใ้ ด
ผูห้ นึ่ ง หรื อ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง เท่ า นั้น ธุ ร กิ จ หลายประเภทมี ค วามจํา เป็ นต้อ งใช้ที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร
สํานักงาน โรงงานสถานประกอบการจึงต้อ งใช้เงิ นลงทุ นมหาศาล เช่ น อุ ตสาหกรรมผลิ ตสิ นค้า กิ จการ
โรงแรม ธุ ร กิ จสื่ อสารโทรคมนาคม สถาบันการศึ ก ษา ห้า งสรรพสิ นค้า คอนโดมิ เนี ย มหรื ออาคารชุ ด
โรงพยาบาล ฯลฯ
การลงทุนในที่ดินเช่นนั้น จึงมีขอ้ จํากัดด้านเงินลงทุนของผูป้ ระกอบการ ดังนั้น การ
เช่าที่ดินจึงเป็ นหนทางหนึ่งที่ทาํ ให้ผปู้ ระกอบการมีสิทธิ ครอบครองที่ดินและสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ผืนแผ่นดินไทยสงวนที่ดินไว้ให้คนไทยเท่านั้น เศรษฐีชาวไทยที่มีศกั ยภาพด้านเงินทุนหรื อคนไทย
ที่มีเครดิตดีในการก่อหนี้จากสถาบันการเงินยังมีอยูบ่ า้ งบุคคลเหล่านี้ สามารถซื้ อที่ดินเพื่อทําธุ รกิจของตนได้
แม้มู ล ค่ า ที่ ดิ น จะสู ง ลิ่ ว แต่ เ มื่ อ คุ ้ม ค่ า กับ การลงทุ น ก็ ต าม เช่ น สร้ า งอาคารชุ ด หรื อ คอนโดมิ เ นี ย มหรื อ
คอมเพล็ คซ์ ที่ จะคื นทุ นในระยะเวลาอันสั้ นการซื้ อที่ ดินให้ไ ด้มาซึ่ งกรรมสิ ท ธิ์ ย่อมเป็ นหนทางที่ ดีที่ สุ ด
สําหรับต่างชาติที่มีเงินทุนและคนไทยที่ขาดเงินทุนต้องใช้วิธีเช่าที่ดินแทนการซื้ อที่ดิน กฎหมายไทยบัญญัติ
ให้สัญญาการเช่าที่ดินมีกาํ หนดไม่เกิน 30 ปี ยกเว้น เขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐให้เช่าที่ดินระยะเวลาเกินกว่านั้น
ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 540) การเช่ามีกาํ หนดกว่า 3 ปี ขึ้นไป หรื อกําหนดตลอดอายุ
ของผูเ้ ช่ า หรื อผูใ้ ห้เช่ า ต้องทําเป็ นหนัง สื อและจดทะเบี ยนต่ อพนัก งานเจ้า หน้า ที่ มิ ฉ ะนั้นการเช่ านั้นจะ
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ฟ้ องร้องให้บงั คับคดีได้แต่เพียง 3 ปี (ตามมาตรา 538) บริ ษทั แห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินกับร้านสหกรณ์
กรุ งเทพ จํากัด บนเนื้ อที่เกือบ 6 ไร่ ริ มถนนสมเด็จพระปิ่ นเกล้า กรุ งเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล
ในราคา 30 ล้านบาทเป็ นเวลา 30 ปี ระยะเวลาตามสัญญาเช่ าเป็ นไปตามกฎหมายไม่เกิ น 30 ปี สมาชิ กร้าน
สหกรณ์ ก รุ ง เทพ จํา กัด ได้ท าํ การร้ องเรี ย นต่ อองค์ก รที่ เกี่ ย วข้องด้วยข้อสงสั ย เรื่ องการบริ หารงานของ
ประธานและคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จึงได้ทาํ การตรวจสอบและมีคาํ สั่ง
ให้ยกเลิกสัญญานี้ เนื่องจากมติทีประชุมของสหกรณ์ซ่ ึ งพิจารณาการปล่อยให้เช่าที่ดินเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558
ไม่เป็ นไปตามกฎหมายเพราะมีสมาชิกจํานวนหนึ่งที่ออกเสี ยงลงมติสนับสนุนให้เช่าที่ดินขาดคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ และการยกเลิกสัญญาอาจทําให้ร้านสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด ต้องรับผิดชอบค่าเสี ยหาย
แก่ผเู ้ ช่า จากนั้นปลายปี พ.ศ. 2559 สหกรณ์ได้เรี ยกประชุ มสมาชิ ก เพื่อให้ออกเสี ยงรับรองการปล่อยให้เช่ า
ที่ดินของสหกรณ์อีกครั้ง ซึ่ งสมาชิกส่ วนใหญ่มีมติให้นาํ ที่ดินปล่อยให้เช่าสมาชิกบางส่ วนคัดค้าน
คายืนยันของรองอธิบดีกรมส่ งเสริมสหกรณ์
ข่าว 3 มิติได้นาํ เสนอรายงานข่าวนี้ โดยนายกิ ตติ สิ งหาปั ด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 เวลา
22.16 นาฬิกา ว่าจากข้อสงสัยของสมาชิกและเพื่อความเป็ นธรรมของทั้งสองฝ่ ายข่าว 3 มิติได้พยายามติดต่อ
กับประธานสหกรณ์เพื่อให้ช้ ีแจง แต่ยงั ไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่ งรองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้ตรวจสอบ
เรื่ องนี้แล้ว ยืนยันว่าการประชุมของสหกรณ์ครั้งแรกไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ได้สั่งการให้เพิกถอนสัญญาเช่า
ไปแล้ว โดยคณะกรรมการได้จดั ประชุ มวาระนี้ ข้ ึนมาใหม่ ซึ่ งสามารถทําได้โดยไม่ได้เป็ นการฝ่ าฝื นคําสั่ง
นายทะเบียน พร้อมยืนยันว่ายังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
เปิ ดเผยว่า จากกรณี ที่ ส หกรณ์ ก รุ ง เทพ จํา กัด จะนํา ที่ ดินเกื อบ 6 ไร่ ไปให้บ ริ ษ ทั แห่ ง หนึ่ ง เช่ า เพื่ อสร้ า ง
โรงพยาบาลนั้น นายทะเบี ย นตรวจสอบ พบว่า การประชุ ม ครั้ งแรกเมื่ อวันที่ 20 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผูท้ ี่มาประชุมขาดคุณสมบัติการลงมติ 70 คน ส่ งผลให้มติที่ประชุ มเป็ นโมฆะ
จึงได้สั่งการให้สหกรณ์ บอกเลิ กสัญญาเช่ าที่ดินทันที และหากการยกเลิ กสัญญาทําให้ได้รับความเสี ยหาย
หรื อต้องจ่ายเงินชดเชย ให้สหกรณ์ ชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าว ซึ่ งสหกรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ หรื อ คพช. มีมติยืนตามคําสั่งของนายทะเบียน และให้คณะกรรมการไปยกเลิก
สัญญาเช่า ซึ่ งหลังจากการยกเลิกสัญญาเช่า คณะกรรมการได้จดั การประชุมขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
ปี พ.ศ. 2559 มี ม ติ เห็ นชอบ นํา ที่ ดินไปให้เช่ า ได้ ซึ่ ง จนถึ ง ขณะนี้ ย งั ไม่ไ ด้ท าํ สั ญญาเช่ า ใหม่ส่ วนกรณี ที่
ผูร้ ้องเรี ยนสงสัยว่ามติที่ประชุ มใหญ่ครั้งล่าสุ ดเป็ นการฝ่ าผืนคําสั่งของนายทะเบียนหรื อไม่ รองอธิ บดี กรม
ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ยืนยันว่า ไม่ ไ ด้ฝ่าฝื น เพราะสมาชิ กที่ เข้า ร่ วมประชุ ม เป็ นไปตามระเบี ย บข้อบัง คับ ของ
สหกรณ์ โดยได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์สหกรณ์ข้ ึนใหม่ ให้สามารถนําที่ดินไปให้เช่าได้ แต่ถา้ ผูร้ ้องเรี ยน
ไม่ เห็ นด้วยหรื อพบขั้นตอนใดไม่ ช อบด้วยกฎหมาย สามารถร้ อ งเรี ย นกับ นายทะเบี ย นสหกรณ์ เพื่ อให้
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ตรวจสอบมติน้ ี อีกครั้งนอกจากนี้ รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ บอกด้วยว่าการปล่อยที่ดินให้เช่ าจะทําให้
สหกรณ์ มีกาํ ไรมากขึ้น เนื่ องจากร้ านสหกรณ์ สาขาพระปิ่ นเกล้าที่ ดาํ เนิ นกิ จการอยู่ ไม่สามารถแข่งขันกับ
ห้างสรรพสิ นค้าของเอกชนโดยรอบได้ หากโรงพยาบาลสร้างเสร็ จจะมีพ้ืนที่ช้ นั ล่างให้สมาชิ กขายสิ นค้าได้
ซึ่ งระหว่างการก่อสร้างจะย้ายร้านสหกรณ์ไปพื้นที่อื่นชัว่ คราว
สหกรณ์ในประเทศไทย
สหกรณ์ (Cooperative) เป็ นการทํางานร่ วมกัน (Working Together) พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี
พ.ศ. 2542 กําหนดว่า สหกรณ์ หมายถึง คณะบุคคลซึ่ งร่ วมกันดําเนินกิจการ เพื่อเป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสั ง คม โดยช่ วยตนเองและช่ วยเหลื อ ซึ่ ง กัน และกัน ซึ่ งได้จดทะเบี ย นตามพระราชบัญญัติส หกรณ์
สหกรณ์ ในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 7 ประเภท คือ สหกรณ์ การเกษตร สหกรณ์ ประมง สหกรณ์ นิคม
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี ยนและสหกรณ์บริ การ ร้ านสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด
เป็ นหนึ่งในจํานวน 238 แห่งของสหกรณ์ร้านค้าที่ปรากฏตามทะเบียนของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ในปี 2558
ที่ มีจาํ นวนลดลงจากสหกรณ์ ท้ งั หมดในปี ก่ อนๆ โดยในรอบปี พ.ศ. 2554-2558 มีจาํ นวนสหกรณ์ และ
สมาชิกทั้งสิ้ น ดังนี้
ตาราง 1 จานวนสหกรณ์ และสมาชิ กของสหกรณ์ ร้านค้ า ปี พ.ศ. 2554-2558

จํานวนสหกรณ์ (แห่ง)
จํานวนสหกรณ์ที่ลดลงจากปี ก่อน (แห่ง)
อัตราร้อยละที่สหกรณ์ลดลง
จํานวนสมาชิก (คน)
อัตราร้อยละของสมาชิกเพิ่มขึ้น (ลดลง)

2554
273
11
3.87
725,452
1.09

2555
264
9
3.30
646,708
(10.85)

ปี พ.ศ.
2556
257
7
2.65
699,962
8.23

2557
247
10
3.89
688,964
(1.57)

2558
238
9
3.64
694,871
0.86

ที่มา. จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2558)
ปี พ.ศ. 2558 สหกรณ์ร้านค้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยมีผสู้ อบบัญชี
แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นได้จาํ นวน 153 สหกรณ์ ส่ วนใหญ่อยู่ในกรุ งเทพและปริ มณฑลโดยจําแนก
สหกรณ์และสมาชิกออกตามภาคต่าง ๆ ได้ ดังนี้
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ตาราง 2 จานวนสหกรณ์ และสมาชิ กของสหกรณ์ แยกตามภาคในปี พ.ศ. 2558
ภาค
กรุ งเทพและปริ มณฑล
เหนือ
ใต้
กลาง
ตะวันตก
ตะวันออก
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
รวม

สหกรณ์
จํานวน
37
25
28
14
9
22
18
153

สมาชิก
ร้อยละ
24.16
16.34
18.30
9.15
5.88
14.38
11.77
100

จํานวน
510,545
71,698
28,915
15,175
8,362
40,021
20,155
694,871

ร้อยละ
73.48
10.32
4.16
2.18
1.20
5.76
2.90
100

ที่ มา. จาก สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยงั จําแนกสหกรณ์ร้านค้าทั้ง 153 แห่ ง ออกเป็ นประเภทย่อย ได้แก่ สหกรณ์
ร้านค้าเอกชนและอื่นๆสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สหกรณ์ร้านค้าในโรงพยาบาล สหกรณ์ร้านค้า
ทหาร สหกรณ์ ร้ า นค้า ในสถาบัน ราชภัฏ สหกรณ์ ร้านค้าในมหาวิทยาลัย สหกรณ์ ร้านค้าในสํานัก งาน
ประถมศึกษา สหกรณ์ ร้านค้ารัฐวิสาหกิ จ สหกรณ์ ร้านค้าในส่ วนราชการ สหกรณ์ ร้านค้าตํารวจ สหกรณ์
ร้านค้าเอกชนและอื่น ๆ มีจาํ นวนรวม 48 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 31.37 ถือว่ามากที่สุดตามการจําแนกประเภท
ย่อยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีสมาชิกรวมทั้งสิ้ น 287,450 คน
ร้ านสหกรณ์ กรุ งเทพ จากัด
ร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด (Krungdeb Co-0perative Store Ltd.) เป็ นสหกรณ์ร้านค้า จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ปี พ.ศ. 2482 มีท้ งั หมด 4 สาขา ประกอบด้วย
สาขาเอกมัย พระปิ่ นเกล้า บางลําพู และลาดหญ้าจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิ นงานตามหลักสหกรณ์ โดยมีขอ้ บังคับ
ของสหกรณ์ไว้นบั แต่เริ่ มจัดตั้ง และได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ร้านสหกรณ์สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวางครบวงจร เป็ นการเพิม่ รายได้ให้กบั สมาชิกสหกรณ์โดยการแก้ไขข้อบังคับครั้งหลังสุ ด (ฉบับที่ 5)
ปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน ปี พ.ศ. 2553 ได้แก้ไขในข้อ 2 ของข้อบังคับโดยกําหนดวัตถุประสงค์ของ
ร้านสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด ไว้จาํ นวน 13 ข้อ ดังนี้
1. จัดหาสิ่ งของที่สมาชิกต้องการมาจําหน่าย และอํานวยบริ การแก่สมาชิกตามที่เห็นสมควร
2. ช่วยจําหน่ายผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
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3. ส่ งเสริ มการศึกษาและความรู ้ทางสหกรณ์ รวมทั้งการขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก
ทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรื อบุคคลอื่นใด
4. ส่ งเสริ มให้สมาชิกรู ้จกั การประหยัดทรัพย์ การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
5. รับฝากเงินจากสมาชิก
6. ร่ วมมือกับสหกรณ์ และสถาบันที่เกี่ ยวกับสหกรณ์ ท้ งั ภายในและต่างประเทศในอันที่จะเกื้ อกูล
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
7. จัดให้มี หรื อส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมใด ๆ เพื่ อ การดํา รงชี วิตและความเป็ นอยู่ที่ ดีข้ ึ น ของสมาชิ ก
และครอบครัว
8. จัดให้ได้มา ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้ อ รับโอนสิ ทธิ การเช่า
หรื อสิ ทธิ การเช่าซื้ อ จํานองหรื อจํานํา ขายหรื อจําหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่ งทรัพย์สิน ให้กู้ ให้สินเชื่ อ ให้ยืม ให้
เช่า ให้เช่าซื้ อ โอน รับจํานองหรื อจํานํา
9. ซื้ อหุ น้ ของสหกรณ์อื่น หรื อของสถาบันซึ่ งประกอบธุ รกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรื อส่ งเสริ ม
ความเจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
10. ซื้ อหุ น้ หรื อหุ น้ กูข้ องชุมนุมสหกรณ์
11. จัดหาทุนเพื่อใช้ในการดําเนินงาน โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
12. ดําเนิ นกิ จการอย่างอื่ นบรรดาที่ เกี่ ยวกับ หรื อเนื่ องในการจัดให้สําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ของ
สหกรณ์ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่บญั ญัติในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
13. จัดให้มีหรื อส่ งเสริ มกิ จกรรมนันทนาการ การท่องเที่ ยว และบริ การอื่ นสําหรับสมาชิ กและ
ครอบครัว
จากข้อบังคับที่กาํ หนดวัตถุ ประสงค์ของร้ านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด ไว้ในข้อ 8 ที่ระบุในบรรทัด
สุ ดท้ายมีขอ้ ความว่าให้เช่า คณะกรรมการดําเนิ นการจึงสามารถให้เช่าที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามที่รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้เปิ ดเผยไว้ ในฐานะที่ผเู ้ ขียนบทความนี้ เป็ นสมาชิ กคนหนึ่ ง
ของร้ านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด ขอสนับสนุ นความพยายามหาวิธีเพิ่มรายได้และการสร้ างมูลค่าเพิ่มใน
สิ นทรัพย์ที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งนายวรพนธ์ คงสิ วะพิสิฐ ประธานคณะกรรมการดําเนิ นการได้แถลงไว้
ในรายงานกิ จการ ร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด ปี พ.ศ. 2558 ว่าสภาวการณ์ ปัจจุบนั ของธุ รกิ จร้ านค้าปลี ก
ลักษณะเดียวกับร้านสหกรณ์น้ ี พิจารณาจากตัวเลขยอดขายแต่ละปี นับแต่ถดถอย ยากที่จะสร้างผลกําไร สถิติ
ข้อมูลของฝ่ ายบัญชี ช้ ี ให้เห็ นว่า รายได้หลักที่สามารถทําผลกําไรนั้นมาจากค่าเช่ าประกอบกับคํากล่าวของ
รองอธิ บดี กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ที่ว่าการปล่ อยที่ ดินให้เช่ า จะทําให้ส หกรณ์ มีกาํ ไรมากขึ้ น เนื่ องจากร้ า น
สหกรณ์สาขาพระปิ่ นเกล้าที่ดาํ เนินกิจการอยู่ ไม่สามารถแข่งขันกับห้างสรรพสิ นค้าของเอกชนโดยรอบได้
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ร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด มีรอบปี บัญชีเริ่ ม 1 ตุลาคม และสิ้ นสุ ด 30 กันยายน ของแต่ละปี ผลการ
ดําเนินงานในปี 2554-2558 ปรากฏ ดังนี้
ตาราง 3 ผลการดาเนินงานของร้ านสหกรณ์ กรุ งเทพ จากัด ปี พ.ศ. 2554-2558
ปี พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558
กําไรสุ ทธิ
5,792,737.83 5,896,999.30 1,196,302.03 6,521,180.83 6,380,221.81
อัตรากําไรสุ ทธิ
2.62%
2.46%
0.62%
3.75%
4.03%
อัตรากําไรเพิ่ม
(ลด) จากปี ก่อน
N/A
1.80%
(79.71%)
445%
(2.16%)
ที่มา. จาก ร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด (2558)
เมื่ อวิเคราะห์ ขอ้ มูลข้างต้นจะเห็ นว่าในปี พ.ศ. 2557 ผลการดําเนิ นงานดี ข้ ึนจากปี พ.ศ. 2556 ถึ ง
เกื อบ 4.5 เท่าในปี พ.ศ. 2558 จํา นวนเงิ นกําไรสุ ทธิ ลดลงแต่อตั รากําไรสุ ทธิ สูงขึ้ นเล็กน้อย ปี พ.ศ. 2556
ผลการดําเนิ นงานเป็ นที่ เด่ นชัดว่าลดลงอย่างฮวบฮาบจากปี พ.ศ. 2555 เนื่ องจากรายได้จากการขายและ
บริ การ ลดลงเป็ นจํานวนเงิ น 44,641,720 บาท คิดเป็ น 81.48% ซึ่ งค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการสู งขึ้นจากปี
พ.ศ. 2555 ประมาณ 5% เท่านั้น หากจะเปรี ยบเทียบอัตรากําไรสุ ทธิ ที่ปรากฏข้างต้นกับอัตราส่ วนมาตรฐาน
ของสหกรณ์ร้านค้าโดยรวมเฉลี่ยซึ่ งมีตวั เลขอยู่ 3.20% ย่อมชี้ ให้เห็นว่าร้านสหกรณ์กรุ งเทพมีความสามารถ
ในการทํากําไร สําหรับปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 อยูใ่ นเกณฑ์ดีซ่ ึ งไม่อยูใ่ นภาวะถดถอยตามที่ประธาน
คณะดําเนินการสหกรณ์กล่าวไว้ แต่ตวั เลขข้างต้นเป็ นผลการดําเนินงานของสหกรณ์ท้ งั 4 สาขา การเช่าที่ดิน
นั้นเป็ นพื้นที่ ของสาขาปิ่ นเกล้าเท่านั้น คงยากที่ จะทํากําไรตามคํากล่ าวของประธานฯ ด้วยเหตุ ที่บริ เวณ
ใกล้เคียงรอบด้านสาขาปิ่ นเกล้าล้วนแล้วแต่น่ากลัว เพราะมีท้ งั ห้างสรรพสิ นค้า ร้ านสะดวกซื้ อ ร้ านค้าส่ ง
เช่ น ห้างเทสโก้โลตัส ห้างเซ็ นทรัล ห้างแม็คโคร ห้างพาต้า ฟู้ ดแลนด์ เซเว่นอีเลฟเว่น แม๊กซ์แวลู เมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์และร้านค้าปลีกตามย่านชุมชน
ความได้เ ปรี ย บของสหกรณ์ ค งมี เ พี ย งเรื่ อ งไม่ ต้อ งเสี ย ภาษี เ ช่ น เดี ย วกับ คู่ แ ข่ ง ขัน เท่ า นั้น เมื่ อ
เปรี ยบเทียบร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ กับห้างร้านทั้งหลายที่แข่งขันกันมีลด แลก แจก แถม สั่งซื้ อออนไลน์ การ
ใช้แอพพลิ เคชัน่ บริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้านหรื อที่ทาํ งาน การให้บริ การที่หลากหลาย เช่น การจ่ายบิล เวลาเปิ ด
ปิ ดที่ยาวนานกว่า ซึ่ งกิจการหลายแห่ งให้บริ การ 24 ชัว่ โมง และอีกสาระพันกลยุทธ์ของคู่แข่งสหกรณ์จึงอยู่
ในเชิ งเสี ยเปรี ยบแทบทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นกําลังซื้ อทั้งของสหกรณ์ที่ซ้ื อในปริ มาณที่จาํ กัดทําให้เสี ยเปรี ยบ
ด้านต้นทุน กําลังซื้ อของลูกค้าหรื อสมาชิกไม่อยูใ่ นระดับสู งเช่นเดียวกับห้างสรรพสิ นค้าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่ (Mobile) ที่อาํ นวยความสะดวกมากขึ้น ความ
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นิ ยมของคนยุคปั จจุบนั ที่มีทางเลือกมากกว่า เช่น ความต้องการสิ นค้าแบรนด์เนมการเลือกสี สัน ขนาดของ
สิ น ค้า ความสบายแบบครบวงจรที่ เ อื้ อ อํา นวยต่ อ การทํา ภารกิ จ อื่ น นอกจากการจับ จ่ า ยใช้ ส อยแล้ ว
สภาพแวดล้อมที่จูงใจให้เข้าไปในห้างหรื อร้ านค้าแม้ว่าทางร้ านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด จะได้พยายามนํา
กลยุทธ์ ที่ดีมาใช้บา้ งแล้วก็ตาม ความนิ ยมในการจับจ่ายที่ ร้านสหกรณ์ ก็คงเป็ นเพียงคนกลุ่ มน้อยในเมื อง
หลวงเท่านั้น
ผลจากการสํารวจ Retail Index ของบริ ษทั นี ลเส็ น ประเทศไทย จํากัด ทําการเก็บข้อมูลจาก 2,000
กลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับการจับจ่ายใช้สอยกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 พบว่า กําลังซื้ อ
ผูบ้ ริ โภคโดยรวมไม่ได้ลดลง นักท่องเที่ยวจะเข้ามากระตุน้ เศรษฐกิจ การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเฉลี่ย 1,443 บาท
ต่อครั้งในเดือนกันยายนและลดลงในเดือนตุลาคมอยูท่ ี่ 1,350 บาทต่อครั้ง และพบว่าความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
ต่อครั้งลดลงเล็กน้อยจาก 5.8 ครั้งเหลือ 5.5 ครั้งต่อเดือน สิ นค้าจําเป็ นประเภทอาหารและเครื่ องดื่มยังโตได้
ต่อเนื่ องเดื อนพฤศจิกายน การซื้ อสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภคโตขึ้ น 3% ขณะที่ ทาํ การสํารวจพบว่าแนวโน้มใน
เดือนธันวาคมดีข้ ึน ซึ่ งขณะที่เขียนบทความนี้เริ่ มต้นปี 2560 แล้ว ผูเ้ ขียนเชื่อว่ามีการจับจ่ายใช้สอยสู งกว่าทุก
เดื อนที่ผ่านมาเนื่ องจากอยู่ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการช็อปช่ วยชาติประหยัดภาษี
ด้วย ผลการสํารวจยังพบว่าการซื้ อผ่านร้านสะดวกซื้ อลดลง แต่ผบู ้ ริ โภคมีการซื้ อที่ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตมากขึ้น
ร้านค้าโชห่ วยยังขายได้เพราะผูบ้ ริ โภคบางส่ วนนิ ยมซื้ อของใกล้บา้ นซึ่ งประหยัดค่าเดินทางไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
แต่ไม่พบว่ามีผบู ้ ริ โภคนิยมซื้ อที่ร้านค้าสหกรณ์
รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กล่ า วว่า การปล่ อยที่ ดินให้เช่ า จะทํา ให้ส หกรณ์ มี ก าํ ไรมากขึ้ น
ผูเ้ ขี ย นวิเคราะห์ จากตัวเลขกํา ไรสุ ท ธิ ข องสหกรณ์ ใ นปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 แล้วร้ านสหกรณ์
กรุ งเทพมีกาํ ไรเฉลี่ ยรวม ปี ละ 6,450,000 บาท คิดเป็ นกําไรเฉลี่ ยของสาขาแต่ละแห่ งประมาณ 1,612,675
บาท การให้เช่ าที่ดินของสาขาพระปิ่ นเกล้า 30 ล้านบาทเป็ นเวลา 30 ปี จํานวนเงิ นรายได้ปีละ 1,000,000
บาทเท่านั้น ถือว่าตํ่ากว่ากําไรเฉลี่ยแต่ถา้ คิดจากกําไรปี พ.ศ. 2554-2558 ทั้ง 5 ปี ได้กาํ ไรรวมทุกสาขาเฉลี่ ย
ปี ละ 5,157,487 บาท คิดเป็ นกําไรเฉลี่ ยต่อสาขา 1,031,497 บาท รายได้จากการให้เช่าที่ดินจะใกล้เคียงกับ
กําไรเฉลี่ ย และถ้ายังคงมีพ้ืนที่ จาํ หน่ ายสิ นค้าเป็ นของสหกรณ์ ต่อไปถ้ามีกาํ ไรจากการขายสิ นค้ารวมจาก
รายได้ค่าเช่ าที่ดินจะทําให้สหกรณ์ มีกาํ ไรมากขึ้นตามที่รองอธิ บดี กล่าวไว้ ผูเ้ ขียนเห็ นว่าราคาเช่ าที่ ดิน 30
ล้าน บนเนื้อที่เกือบ 6 ไร่ ริ มถนนสมเด็จพระปิ่ นเกล้านั้นเป็ นราคาที่ต่าํ มาก เฉลี่ยเดือนละ 83,333 บาทเท่านั้น
และถ้าพิจารณาถึงค่าของเงิ นที่เปลี่ ยนไปตามกาลเวลา ในอัตราคิดลด 6.5% (เฉลี่ ยจากอัตราดอกเบี้ย MLR
ปัจจุบนั ) โดยใช้ค่าของเงินปั จจุบนั (Present Value) จากตารางเงินงวดที่ได้รับมาเป็ นจํานวนเท่ากันทุกปี เป็ น
เวลา 30 ปี ซึ่ งปรากฏค่าที่ 6% เท่ากับ 13.7648 และ 7% เท่ากับ 12.4090 ดังนั้น ค่าของเงินปั จจุบนั ในอัตรา
6.5% เท่ากับ 13.0869 ความหมายของค่านี้ คือ ถ้าได้เงินมาปี ละ 1 บาท 30 ปี ค่าเงินรวม 30 บาท จะเหลือเพียง
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13.08 บาทเท่ านั้น รายได้ค่า เช่ าที่ ดิน 30 ล้านบาท คิ ดเป็ นค่า เงิ นปั จจุ บ นั เท่า กับ 13,086,900 บาท เฉลี่ ย
เดือนละ 36,352.50 บาทเท่านั้น
โลกวันนี้ เป็ นยุคดิ จิทลั อีคอมเมิร์ซ สร้างยอดขายให้เติบโตได้เป็ นจํานวนเงินมหาศาล บริ โภคผูใ้ ช้
สื่ อออนไลน์มากขึ้ น เน็ทเวิร์คเชื่ อมโยงทุกเครื อข่ายได้รวดเร็ วมากตลอด 24 ชัว่ โมง ผูค้ า้ ปลี กต้องพัฒนา
นวัตกรรมให้กา้ วตามอย่างต่อเนื่ องเพื่อเห็นผลทันที กระแสการค้าออนไลน์กาํ ลังมาแรงเพราะผูบ้ ริ โภคกล้า
สั่งซื้ อสิ นค้ามากขึ้น ระบบการขนส่ งครบวงจรยังทวีความมัน่ ใจให้กบั ผูซ้ ้ื อ การชําระเงินออนไลน์มีความ
ปลอดภัย รวมทั้งระบบของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้พฒั นาให้เหมาะสมเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคอย่างไร้พรมแดนโดย
สามารถสื่ อสารได้หลากหลายภาษา อีกทั้งร้านสะดวกซื้ ออย่าง 7-Eleven มีแผนขยายธุ รกิจปี ละไม่นอ้ ยกว่า
600 สาขา บทบาทร้านสะดวกซื้ อยังคงเดินหน้าต่อไปห้างสรรพสิ นค้ารัวแคมเปญแบบไม่ย้งั โดยเฉพาะช่วง
ท้ายของปี เช่น เซ็นทรัลลด 30-70% ให้แคชแบ็คเวาเชอร์ ลดสู งสุ ดถึง 3,000 บาท บิ๊กซี ลดราคาสิ นค้ามากกว่า
50,000 รายการลดสู งสุ ด 80% เทสโก้โลตัสลดสู งสุ ด 70% แม็คโครลด 20-50%
สรุ ป
โลกวันนี้ เป็ นยุคดิจิทลั ร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด ควรให้เช่าที่ดิน ซึ่ งไม่ผิดกฎหมายตามระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์ ประกอบกับข้อมูลสหกรณ์ที่ได้นาํ เสนอแล้วเป็ นช่วงขาลงตามวงจรธุ รกิจ ยากที่จะทํา
การแข่ ง ขัน กับ ยัก ษ์ใ หญ่ ใ นวงการค้า ปลี ก ได้ไ ม่ ว่า จะเป็ นห้ า งสรรพสิ น ค้า หรื อ ร้ า นสะดวกซื้ อ เพราะ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มีการใช้สมาร์ ทโฟนหรื อโมบายล์มากขึ้น ช่องทางการซื้ อขาย
ออนไลน์ปลอดภัยมากขึ้น แต่คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ ควรไตร่ ตรองใคร่ ครวญเงื่ อนไขของ
สัญญาเช่ า โดยคํานึ งถึ งสิ ทธิ ประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างชัดเจนไม่ว่าในเรื่ องราคาให้เช่ าใหม่เพราะราคา 30
ล้านบาทกับเนื้ อที่เกื อบ 6 ไร่ ในระยะเวลา 30 ปี นั้นตํ่ามากเกินไปสหกรณ์ฯ อาจใช้วิธีวิเคราะห์ทางการเงิ น
โดยประเมินราคาที่ดินปั จจุบนั แล้วกําหนดผลตอบแทนที่ได้รับตลอดระยะเวลา 30 ปี ต้องไม่ต่ าํ กว่า 6.5%
และต้องดําเนินการอย่างโปร่ งใส ซึ่ งในสัญญาควรระบุดว้ ยว่า ให้มีร้านสหกรณ์ฯ ยังคงมีการจําหน่ายสิ นค้า
อยูต่ ่อไป การประกาศให้เช่าที่ดินต้องกระทําอย่างเปิ ดเผย ชี้ แจงสมาชิ กให้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อให้ทราบว่า
รายได้จะเพิ่มขึ้นเท่าใดเมื่อมีการให้เช่าที่ดินแล้ว และสร้างความมัน่ ใจให้สมาชิ กว่าร้านค้าสหกรณ์จะมีที่ต้ งั
จําหน่ายสิ นค้าชัว่ คราวอยูท่ ี่ใด อาคารหลังเดิมควรรื้ อถอนเนื่ องจากมีสภาพเก่ามากและหมดอายุการใช้งาน
ตามที่ ป ระมวลรั ษ ฎากรกํา หนดไว้แล้ว เมื่ อผูเ้ ช่ า สร้ า งอาคารใหม่ ต้องมี พ้ื นที่ ที่ จดั สรรให้ร้ า นสหกรณ์
กรุ งเทพ จํากัด ซึ่ งอาจมีเนื้อที่ขนาดเหมาะสมให้ดาํ รงอยูส่ ่ วนใดส่ วนหนึ่ งเพื่อจรรโลงความเป็ นสหกรณ์และ
รักษาสมาชิ กที่ยงั คงจงรักภักดีต่อสหกรณ์ กรุ งเทพต่อไป ถึ งเวลาแล้วที่ตอ้ งใคร่ ครวญอย่างรอบคอบให้ดีว่า
สหกรณ์ได้หรื อเสี ย สมาชิกเสี ยหรื อได้ จากการให้เช่าที่ดิน
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องค์ การสาเร็จได้ ด้วยความร่ วมมือของบุคลากร
The Success of an Organization with Personnel’s Involvement
นิฤมล มณี สว่างวงศ์
บทคัดย่อ
ผูป้ ระกอบการไม่วา่ ขนาดเล็กหรื อใหญ่ ต่างปรารถนาให้องค์การของตนประสบความสําเร็ จ ดังนั้น
ต่างพยายามนําวิธีการต่าง ๆ ที่ นักวิชาการได้ศึกษาวิจยั ไว้มาใช้ประกอบในการบริ หารจัดการ ตั้งแต่การ
จัดทําแผนกลยุทธ์ที่ใช้ Balanced Scorecard เป็ นเครื่ องมือ และกําหนดตัวชี้วดั เพื่อสะดวกในการติดตามผล
การดําเนินงาน แม้วา่ จะวางแผนได้ดีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพียงใด หากขาดความร่ วมมือ
ร่ วมใจของบุคลากรในองค์การ ก็ยากที่องค์การจะสัมฤทธิ์ ผลตามที่คาดหวัง ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องท้าทายสําหรับ
ผูบ้ ริ หารที่จะใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาในการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจด้วยการสื่ อสารเพื่อให้เกิดความ
ร่ วมมื อจากบุ คลากรที่ มี ศกั ยภาพ มี ความรู ้ ความสามารถ โดยนํา เรื่ องการจู งใจ การสร้ า งความคาดหวัง
ความก้าวหน้าในอาชีพ งานที่ทา้ ทาย การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ความเป็ นอิสระ และการมีส่วน
ร่ ว ม ตลอดจนการจัด การด้า นคุ ณ ภาพชี วิ ต การประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สู่ ก ารฝึ กอบรมพัฒ นา
จนก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจในงาน จนนํา ไปสู่ ค วามรั ก ความผูก พัน ในองค์ ก าร เต็ ม ใจทํา งานอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ จนทําให้องค์การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ: (1) การบริ หารจัดการ (2) การสื่ อสาร (3) ความผูกพัน (4) ความร่ วมมือ (5) ความสําเร็ จ
Abstract
Either big or small entrepreneurs want their enterprise to be successful. Thus, all of them try to
bring in different techniques and methods proposed and studies by researchers to be used for their
managing. To developa strategic plan, Balanced Scorecard is used as a tool. Key Performance Indicators
are also specified to conveniently monitor operations. Even though the plan is well developed and
concurrent with the changing environments, the lack of personnel’s wholeheartedly involvement in an
organization would make it difficult to achieve the expected targets. With that, managers are facing with
challenges to use various methods to create awareness and understanding with communication to have
involvement from capable staffs. Motivation, expectation development, career advancement, challenging
works, work environment, involvement, quality life management, efficient evaluation, development
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training are applied to influence the work satisfaction, in which later develop into employee engagement,
willingness to efficiently works, and organization’s sustain growth .
Keywords: Management, Communication, Engagement, Involvement, Success
บทนา
ผูป้ ระกอบการไม่ ว่ า ขนาดเล็ ก หรื อ ใหญ่ ต่ า งหวัง ให้ ธุ ร กิ จ ของตนประสบความสํ า เร็ จ ทั้ง สิ้ น
แต่สภาพแวดล้อมไม่วา่ จะเป็ นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี แม้ระบบนิ เวศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ดัง นั้ น ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้อ งปรั บ ตัว อยู่ ต ลอดเวลา
เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ ของตนประสบความสํ า เร็ จ ด้ว ย การศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาต่ า ง ๆ และพยายามแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง
ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนการดําเนิ นงาน การนําหลักการจัดการสมัยใหม่มาใช้ ทั้งการวางแผนด้วยการนํา
Balanced Scorecard (BSC) มาใช้กาํ หนดตัวชี้ วดั (Key Performance Indicators; KPI) ในการดําเนินงาน เพื่อ
สามารถติดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด แม้การวางแผนจะเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ แต่ถ้าผูน้ าํ ขาดซึ่ งความร่ วมมือจากบุคลากรในองค์การ ก็ไม่สามารถทําให้ภารกิ จต่าง ๆ
บรรลุตามเป้ าหมาย จึงเป็ นเรื่ องท้าทายสําหรับผูบ้ ริ หารทุกท่าน
จากความสําคัญดังกล่าว จึงมีนกั วิชาการหลายๆท่านตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั ที่พยายามศึกษาหาความรู ้
และวิธีการที่จะผูกใจผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้ร่วมมือในการปฏิบตั ิงานด้วยการนําความรู ้ความสามารถและพลังกาย
พลังใจ ทุ่มเทให้กบั งานอย่างเต็มที่
หลายธุ รกิจไม่วา่ เป็ นธุ รกิจการผลิต ธุ รกิจบริ การ ธุ รกิจค้าปลีก ต่างหาวิธีการให้พนักงานให้ความ
ร่ วมมือด้วยวิธีการ ดังนี้
1. รางวัล (Rewards) ที่ เป็ นตัวเงิ น เงิ นเดื อนตามทักษะ ค่าเดิ นทาง ค่าที่ พกั ในกรณี ที่ ตอ้ งไป
ปฏิบตั ิงานในต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศ เงินพิเศษเพิ่มเติมหากต้องปฏิบตั ิงานเป็ นกะ งานผลัด หรื อเข้าเวร
เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส และยังมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประกันชีวติ ประกันอุบตั ิเหตุ เงินประกันสังคม
กองทุนเงิ นทดแทน เงินสํารองเลี้ ยงชี พ เงินช่ วยเหลื อพิเศษต่างๆ และส่ วนที่ไม่ใช่ ตวั เงิ น ได้แก่ สวัสดิ การ
เช่น การตรวจสุ ขภาพประจําปี รถรับส่ ง เครื่ องแบบ เงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย ของที่ระลึก กระเช้าเยีย่ มไข้ เป็ นต้น
2. ความก้าวหน้าในอาชี พ (Career Path) ด้วยการวางแผนให้พนักงานเติบโตได้ตามสายงาน และ
ข้ามสายงาน พร้อมทั้งชี้ แจงทําความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานได้เตรี ยมพัฒนาตนเองในงานที่ตนรัก และถนัด
โดยองค์การจะมีการจัดฝึ กอบรมให้ท้ งั ภายในและภายนอก เพื่อเตรี ยมการเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
3. งาน (Work) ให้ความเป็ นอิสระในการทํางาน (Autonomy) มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อ
การปฏิบตั ิงาน มีกระบวนการทํางานที่ชดั เจนเป็ นระบบ สร้างการทํางานเป็ นทีม งานที่ทา้ ทาย
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4. คุณภาพชีวิต (Quality of Work Life) องค์การจัดสถานที่ทาํ งานให้มีความสะอาด ปลอดภัย
แสงสว่างที่ เพียงพอ มี ห้องอาหาร มี ห้องพยาบาลและพยาบาลวิช าชี พ มี สถานที่ ให้พนักงานได้พกั ผ่อน
ออกกํา ลัง กาย ตลอดจนมี ช มรมต่ า งๆ จัดกิ จกรรมให้ก ับ พนัก งานและครอบครั ว เพื่ อสร้ า งความสมดุ ล
ในเรื่ องงานและครอบครัว (Work/Life Balance)
5. ระเบียบปฏิบตั ิขององค์การ (Company Practices) องค์การจัดทําคู่มือระเบียบจรรยาบรรณและ
ข้อ บัง คับ ในการทํา งาน ระเบี ย บเกี่ ย วกับ สวัส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ตลอดจนกํา หนดค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบเป็ นแนวปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน
6. การจัดการด้านผลงาน (Performance Management) องค์การมีหลักเกณฑ์ในการวัดผลการ
ดําเนินงานขององค์การหน่ วยงานและบุคคลประจําปี โดยใช้ KPI เป็ นเครื่ องมือในการวัดและประเมินผล
พร้อมทั้งนําไปพิจารณาถึงการเลื่ อนขั้นเลื่อนตําแหน่ ง การขึ้นเงิ นเดือน การจ่ายโบนัส เพื่อให้บุคลากรรู ้สึก
ถึงความเป็ นธรรมและมีความภูมิใจในผลงานของตน
สิ่ งที่กล่าวมาทั้งหมดสอดคล้องกับแนวคิดด้านการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์การ (Employee
Engagement) ซึ่ งแบ่งไว้ 7 ปั จจัย เรี ยกว่า Modal 7E ซึ่งประกอบด้วย
E1 คือ Employee Engagement for Compensation การบริ หารค่าจ้าง
E2 คือ Employee Engagement for Performance Management การบริ หารผลงาน
E3 คือ Employee Engagement for Career Development การเจริ ญเติบโตของพนักงาน
E4 คือ Employee Engagement for Empowerment ภาระงาน
E5 คือ Employee Engagement for Communication การสื่ อสาร
E6 คือ Employee Engagement for Quality of Work Life คุณภาพชีวติ
E7 คือ Employee Engagement for Environment บรรยากาศการทํางาน
แม้วา่ แต่ละองค์การได้นาํ วิธีการต่างๆมาใช้เพื่อให้พนักงานเกิดความพอใจในงาน เกิดความรักความ
ผูกพันต่อองค์การ แล้วก็ตามแต่พบว่ายังไม่สามารถทําให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์การได้มาก
พอ ซึ่ ง เห็ นได้จากการสํารวจ พบว่าพนัก งานบริ ษ ทั มี ค่า เฉลี่ ย ของความรั กความผูกพันต่ อองค์การอย่า ง
แท้จริ งประมาณ 30% อีก 50% ทํางานไปวัน ๆ อีก 20% เป็ นบุคคลที่พร้ อมจะทําให้เกิ ดปั ญหากับองค์การ
นอกจากนั้นยังพบว่าอายุงานมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ อายุงานมากจะมีความผูกพันกับ
องค์การสู งกว่าอายุงานน้อย แล้วองค์การจะแก้ไขอย่างไรกับผลสํารวจดังกล่าว
สิ่ งสําคัญที่องค์การควรดําเนินการ ดังนี้
1. ทําการสํารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ (Employee Engagement Survey) อย่าง
ต่อเนื่ องปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึ งระดับความผูกพันที่มีต่อองค์การ เนื่ องจากความผูกพันดังกล่าวส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานและมีผลต่อความสําเร็ จขององค์การ การที่ได้ทราบถึ งระดับ
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ความผูกพันที่มีต่องาน สัมพันธภาพภายในองค์การที่ผนู ้ าํ แต่ละระดับมีให้กบั ผูป้ ฏิ บตั ิงาน ระดับความพึง
พอใจในค่าตอบแทน สวัสดิ การต่าง ๆ สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความพร้อมของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ปฏิ บตั ิงาน ระบบการทํางาน ทําให้องค์การสามารถรู ้ ถึงข้อบกพร่ อง และนําไปปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั เวลา
นอกจากนั้น ยังทําให้ทราบถึ งมุ มมองของพนักงานและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการ
บริ หารจัดการให้เอื้ออํานวยต่อการทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
2. ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามแนวทางของ ดร. อีริคเบริ น ที่กล่าวถึงพฤติกรรมของ
บุ คคลเกิ ดจากพื้นฐานชี วิตในวัยเด็ กที่ ไ ด้รับ มาทั้งที่ รู้ตวั และไม่รู้ตวั ในเรื่ องต้นแบบชี วิต (Life Script)
ฐานะชีวิต (Life Position) การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) ซึ่ งทั้ง 3 ส่ วนที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน
และส่ งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
ต้นแบบชี วิต (Life Script) เกิดจากวัฒนธรรม โดยครอบครัวจะอบรมสั่งสอนโดยยึดเอาจารี ต
ประเพณี และสิ่ งที่ ปฏิ บตั ิในครอบครั วและส่ วนที่ เป็ นตนเองเกิ ดจากสภาพแวดล้อมของครอบครั ว สังคม
และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ จากการสั่งสอน การประเมินสถานการณ์ และปรับตัว ทําให้การแสดงออกทาง
ความรู ้ สึกแตกต่างกันตามประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ผ่านมา การสัมพันธ์ กบั บุคคลอื่นทําให้ได้รู้จกั ตัวเอง
ตามแนวคิดที่เรี ยกว่า หน้าต่างโจฮารี (Johari’s window) ส่ วนนี้ทาํ ให้รู้เรา
ฐานะชีวิต (Life Position) เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยเปรี ยบเทียบกับคนใกล้ชิดที่เลี้ยงดู
ส่ วนใหญ่คือพ่อแม่ แล้วทําให้เกิดความรู ้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า บุคคลอื่นมีคุณค่า (I’m not OK, You’re OK)
ตนเองไม่มีคุณค่า บุคคลอื่นไม่มีคุณค่า (I’m not OK, You’re not OK) ตนเองมีคุณค่า บุคคลอื่นไม่มีคุณค่า
(I’m OK, You’re not OK) ซึ่ งฐานะชีวติ ทั้ง 3 นี้ เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตวั และเกิดขึ้นในช่วงที่มีอายุประมาณ 3 ขวบ
และยึดถือแบบใดแบบหนึ่ ง ส่ วนที่เห็นว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลอื่นมีคุณค่า (I’m OK, You’re OK) ซึ่ งเกิดขึ้น
โดยรู ้ตวั และเป็ นส่ วนที่ตนเองแยกแยะสิ่ งถูกสิ่ งผิด โดยประยุกต์กบั หลักศาสนาและปรัชญา เพื่อปรับตนเอง
การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) ได้วิเคราะห์ว่าบุคคลแต่ละคนมีบุคลิ ก 3
แบบ ภายในตัว คือ บุคลิกของพ่อแม่ (Parent Ego State) มีลกั ษณะการใช้อาํ นาจ บุคลิกผูใ้ หญ่ (Adult Ego
State) มีลกั ษณะของการใช้เหตุผล บุคลิกของเด็ก (Child Ego State) มีลกั ษณะของการใช้อารมณ์ บุคลิกทั้ง 3
เกิ ดขึ้ นในตัวเรา จะมี ส่วนใดมากหรื อน้อยหรื อหนักไปทางบุ คลิ กใด ขึ้ นอยู่กบั เลี้ ยงดู บุ คคลแต่ละคนจะ
ตอบสนองต่อการกระตุน้ จากสิ่ งเร้าต่าง ๆในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามบุคลิกของตนเอง
ดังนั้น ผูน้ าํ ควรทําความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าว เพราะต้นแบบชี วิต ฐานะชี วิตและการวิเคราะห์
โครงสร้ า งทํา ให้รู้เ ขา พฤติ ก รรมการแสดงออกจะสะท้อนให้เห็ นถึ งความคิ ด ทัศ นคติ ทํา ให้ส า มารถ
คาดคะเนความต้องการและทราบถึงปั ญหาต่าง ๆ และทําให้รู้แนวทางการติดต่อสื่ อสารได้จากการรู ้เขา รู ้เรา
3. ศึกษาบุคลิ กภาพและความแตกต่างบุคคลของคนต่างรุ่ น เป็ นการศึ กษาบุ คลากรตามช่ วงอายุ
Generation หรื อรุ่ น ซึ่ ง แต่ ล ะรุ่ นจะมี อายุห่า งกันประมาณ 20 กว่า ปี มี ก ารศึ ก ษาเรื่ องดัง กล่ า วกันมาก
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โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ ที่ศึกษาถึงพฤติกรรม สังคม การใช้ชีวติ ความคิด ที่นิยมกล่าวถึงมากมี 4 รุ่ น
ดังนั้น องค์การควรศึกษาว่ามีบุคลากรอยู่ในรุ่ นใดบ้าง เนื่ องจากแต่ละรุ่ นมีความแตกต่างกันด้านความคิ ด
ค่านิยม ลักษณะนิสัย และพฤติกรรม ทําให้เกิดปั ญหาช่องว่างระหว่างวัย ซึ่ งมีกระบวนการคิด วิธีการทํางาน
วิธีการสื่ อสารที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้ง และส่ งผลกระทบกับประสิ ทธิ ภาพขององค์การ
Baby Boomer (Gen B) เกิ ด ระหว่า งปี พ.ศ. 2489-2507 อายุ 50 ปี ขึ้ น ไป เป็ นช่ ว งหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ยคุ อุตสาหกรรม ซึ่ งมีการแข่งขันสู ง บุคคลกลุ่มนี้ จะมีความ
อดทนให้ความสําคัญกับงาน มุ่งมัน่ ทํางานจนกว่าจะประสบความสําเร็ จ เพื่อพิสูจน์ความมีศกั ยภาพของ
ตนเอง ภักดีต่อองค์การ เคารพกฎระเบียบ และต้องการงานที่มนั่ คงไม่ค่อยเปลี่ยนงาน ใช้ชีวติ เรี ยบง่าย
Generation X (Gen X) เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 อายุ 38-52 ปี คนรุ่ นนี้ เกิดมาในช่วงของ
สันติภาพ ซึ่ งเป็ นช่ วงพัฒนาด้านเทคโนโลยี คนรุ่ นนี้ จึงเริ่ มมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ ยวข้อง เช่ น คอมพิวเตอร์
วีดีโอเกม วอล์คแมนทําให้สังคมเปลี่ ยนไปนิ ยมวัตถุ มีผลต่อสถาบันครอบครัว และความภักดีต่อองค์การ
ทํา ให้ค นรุ่ นนี้ มี ค วามทะเยอทะยาน แต่ ช อบความเป็ นอิ ส ระ อดทนน้อย เปลี่ ย นงานง่ า ย ชอบทํา งานที่
สุ ขสบาย จึงต้องการความยืดหยุน่ จะทุ่มเทให้กบั งานเมื่องานนั้นท้าทาย
Generation Y (Gen Y) เกิดระหว่างปี 2523-2543 อายุ 17 ปี ขึ้นไป นับว่าเป็ นคนวัยทํางานที่ได้รับ
การดูแลจากบิดา มารดาอย่างดีที่สุดและมีแนวโน้มว่าเป็ นคนวัยทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด เพราะเป็ นช่วง
ที่เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาค่อนข้างสู ง และระบบการศึกษาให้ความสําคัญกับการคิ ดวิเคราะห์ มากขึ้ น
ครอบครั วมี ค วามรู ้ สู ง ขึ้ น จึ ง ส่ ง เสริ ม ทัก ษะด้า นต่ า ง ๆ มากขึ้ น คนรุ่ นนี้ จึง มี ค วามเป็ นตัวของตัวเองสู ง
อยู่บนฐานข้อมูลต้องการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ที่หลากหลาย พร้ อมเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ ๆ ทํางานได้หลายด้านมี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี ชอบที่จะทําอะไรด้วยตนเอง
จากการวิจยั พบว่า คนที่อยูใ่ น Gen Y ต้องการงานที่ทา้ ทาย มีโอกาสก้าวหน้าและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ชอบการทํางานเป็ นที ม มี ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มี ความยืดหยุ่นในการทํางาน จากการสํารวจในเอเชี ย
พบว่า คนกลุ่มนี้ตอ้ งการทํางานกับองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
Generation Z เกิดหลังปี พ.ศ. 2543 ยังไม่อยูใ่ นวัยทํางาน
จากความแตกต่ า งกัน ในด้า นความคิ ด ค่ า นิ ย ม ลัก ษณะนิ สั ย ตลอดจนพฤติ ก รรม จํา เป็ นที่
ผูบ้ ริ หารต้องทําความเข้าใจสิ่ งดังกล่าวและตอบสนองความต้องการของรุ่ นต่าง ๆ โดยเฉพาะ Gen Y ที่เป็ น
รุ่ นที่ สื บ ทอดงานต่ อ แต่ ก็ มี ปั ญ หาการออกจากงานง่ า ย องค์ก ารอาจนํา วิธี สื บ ทอดของรุ่ นพี่ รุ่น น้อ งใน
สถาบันการศึกษามาใช้ เพื่อให้รุ่นพี่คอยเป็ นพี่เลี้ยง ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา และสอนงาน เพื่อสร้างความผูกพัน
ระหว่างรุ่ นพี่และรุ่ นน้อง และเกิดความไว้ใจเกรงใจ เพื่อลดอัตราการลาออกจากงาน

217

4. ทําการสํารวจเรื่ องการสื่ อสารภายในองค์การว่ามีการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่จากประสบการณ์
ที่ผา่ นมา พบว่า มุมมองของฝ่ ายบริ หารนั้น เห็นว่าองค์การมีการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึง ในขณะที่ผบู ้ ริ หารระดับ
ล่างบางส่ วนและผูป้ ฏิบตั ิงาน จะรู ้สึกว่าได้รับข่าวสารข้อมูลไม่ทวั่ ถึงและเพียงพอ
เนื่ องจากการดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ขององค์การ จําเป็ นที่จะต้องใช้การสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือ
ไม่ว่าจะเป็ นการรั บข่าวสารจากภายนอกที่ ตอ้ งใช้ประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ การให้ข่าวสารแก่
ภายนอกและภายในเพื่อใช้ในการสร้ างความเข้าใจให้เกิ ดขึ้ น โดยเฉพาะการสื่ อสารภายในองค์การเป็ น
เครื่ องมือของฝ่ ายบริ หารในการสื่ อสารสร้างความเข้าใจในเรื่ องต่อไปนี้
1. นโยบายวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายขององค์การ เพื่อให้พนักงานทราบถึ งจุ ดมุ่งหมาย ซึ่ ง
ส่ งผลต่อขวัญกําลังใจ
2. ข่าวสารเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขต่างๆ
3. ข่ า วสารเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารทํา งาน งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ มาตรฐานงาน ซึ่ งอยู่ ใ นใบกํา หนด
หน้าที่งาน (job description) คําแนะนําในการทํางาน คู่มือปฏิบตั ิ
4. ข่า วสารเกี่ ย วกับ เหตุ ผลของการทํา งาน งานที่ รับ ผิดชอบ ความสัม พันธ์ กบั งานอื่ น ต้อง
ประสานงานกับใครบ้าง ควรแจ้งข่าวสารดังกล่าวให้กบั พนักงานจะทําให้เขาทราบว่าเขามีความสําคัญกับ
องค์การและส่ งผลต่อความสําเร็ จขององค์การ
5. ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน การให้ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สิ่ ง ต่ า งๆที่ ก าํ ลัง ดํา เนิ นอยู่มี
ความสําคัญต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การได้ขอ้ มูลด้านผลการปฏิ บตั ิงาน ทําให้พนักงานทราบว่าตน
ทํางานได้ม าตรฐานระดับใด ควรพัฒนาศักยภาพด้านใดบ้าง การให้พ นัก งานมี ส่ วนร่ วมในการกํา หนด
เป้ าหมายของงาน จะช่วยให้เกิดความเต็มใจในงานที่เขามีส่วนในการเสนอความคิดเห็น
วิธี ก ารส่ ง ข่ า วสารภายในองค์ก ารทํา ได้โดยการสื่ อสารด้วยวาจา ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ในปั จจุ บ ัน
เทคโนโลยีมีความเจริ ญก้าวหน้า องค์การหลายแห่ งใช้ Internet ทุกวันนี้ มีผใู ้ ช้โทรศัพท์มือถื อจํานวนมาก
ดังนั้นองค์การที่เห็นความสําคัญของการสื่ อสารหันมาใช้ Social Media มากขึ้น เพราะโครงสร้างองค์การมี
ความซับซ้อนมากขึ้น การสื่ อสารผิดแผกไปจากเดิมมากและการทํางานในยุคปั จจุบนั เอื้อให้พนักงานระดับ
ล่ า งสามารถพู ดคุ ย กับ ผูบ้ ริ ห ารระดับ บนสุ ด ได้ การสร้ า งบรรยากาศในการทํา งานในรู ป แบบ “Social
Workforce” จะช่วยให้การสื่ อสารรวดเร็ วและใกล้ชิดมากขึ้นและสร้างความเป็ นกลุ่มไม่แปลกแยก
ผลดีของการนํา Social Media มาใช้ทาํ ให้สามารถสื่ อสารกันได้ทุกที่ ทันท่วงที มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็ นที่เป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างผลงานที่มีคุณค่ามากขึ้ น ช่ วยอํานวยความสะดวกให้
ทํางานได้ง่ายขึ้นและจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ทําให้ฟังคนที่อยูใ่ น Social Media มากกว่าสื่ อหลัก ช่วยให้
สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั องค์การและตราสิ นค้าได้ดีข้ ึน
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Social Media เป็ นการสื่ อสารที่ไม่สามารถควบคุมได้ ขยายอย่างรวดเร็ วและกว้างไกล องค์การจึง
ต้องให้ความรู ้ความเข้าใจกับพนักงานถึงผลดี ผลเสี ยที่เกิดขึ้นจากการใช้ Social Media และให้คิดก่อนว่า
อะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา จากการสํารวจนักศึ กษาจบใหม่จาก 75 ประเทศทัว่ โลก 4,300 คน เมื่อเดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 ของบริ ษทั PWC ภายใต้ชื่อ Millennials at Work Reshaping the Workplace พบว่า 41%
ของผูต้ อบแบบสอบถาม อยากให้องค์การสื่ อสารกับพนักงานผ่านอิเล็คทรอนิ ค มากกว่าการสื่ อสารแบบ
ตัว ต่ อ ตัว และการให้ พ นัก งานเข้า ถึ ง อุ ป กรณ์ แ ละช่ อ งทางดิ จิ ท ัล ในที่ ท ํา งาน จะส่ ง ผลให้ ง านที่ ท ํา มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และจะไม่เลื อกทํางานกับองค์การที่ มีการกี ดกันการเข้าถึ งช่ องทางการสื่ อสารด้วย
Social Media
เมื่ อผูบ้ ริ หารได้ทราบข้อมูลถึ งระดับความผูกพันที่ พนักงานมี ต่อองค์การว่า ยังมี ไ ม่มากพอที่ จะ
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์การในการบรรลุ เป้ าหมายและทําความเข้าใจเรื่ องความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คล ความแตกต่ า งในเรื่ องรุ่ น (Generation) แล้วใช้ช่ องทางการสื่ อสารหลายๆช่ องทาง โดยเฉพาะ
Social Media เพื่อเข้าถึ งกลุ่มพนักงานระดับต่างๆมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่ นให้เกิดความ
เข้าใจดีต่อกัน และให้พนักงานตระหนักถึงความใส่ ใจขององค์การที่มีต่อพนักงานในการที่จะอยูร่ ่ วมกันด้วย
การดูแลเอาใจใส่ ความเป็ นอยู่ของพนักงาน ทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัว เพื่อให้เติบโตไปด้วยกัน
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การพัฒนาองค์ การด้ วยจริยธรรม เพือ่ สร้ างทุนมนุษย์ ทมี่ คี ุณภาพ ความคิดสร้ างสรรค์ เชิงบวก
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสั งคมเพือ่ พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
“เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้ วยนวัตกรรม”เพือ่ การเจริญเติบโตทีย่ งั่ ยืนในภูมภิ าคอาเซียน”
Ethical Organizational Development to Build Up Quality, Creative and Positive Human
Capital Investment to Drive Country Economic and Social Development under
Thailand 4.0 Policy“Innovative Driven Economy” for Sustainable Growth
and Prosperity in Asean Region
มัลลิกา ธรรมจริ ยาวัฒน์
ศาวิตรี ธนกิจเจริ ญพัฒน์
บทคัดย่อ
การพัฒ นาองค์ก ารด้ว ยจริ ย ธรรม เพื่ อ สร้ างทุ นมนุ ษ ย์ที่ มี คุ ณภาพในการขับเคลื่ อนและพัฒนา
เศรษฐกิ จตามนโยบายของรั ฐบาลโดยเฉพาะการก้าวไปสู่ ประเทศไทย ๔.๐ “เศรษฐกิ จที่ ข บั เคลื่ อนด้วย
นวัตกรรม”เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ ที่จะต้องใช้แนวคิดควบคู่ไปกับการนําจริ ยธรรมมาใช้ในองค์การเพื่อพัฒนา
จากภายในสู่ ภายนอก โดยอาศัยแนวคิดในด้านต่างๆ เป็ นองค์ประกอบสําคัญ ดังนี้ (1) แนวคิดการพัฒนา
องค์การศึกษาเพื่อสร้ างบุคคลากรที่มีคุณภาพทางธุ รกิ จ (2) แนวคิดจริ ยธรรมเพื่อการพัฒนาบุคคลากรใน
องค์การ (3) แนวคิ ดทุนมนุ ษย์ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณภาพ ความคิ ดสร้ างสรรค์เชิ งบวก
และ (4) แนวคิดการพัฒนาองค์การตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐“เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
ตามแนวคิ ด ดัง กล่ า วข้า งต้น พบว่า กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง วัฒนธรรม หรื อเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วมีการพัฒนาทางด้านนวัตกรรม
ใหม่ๆด้วยความคิดสร้างสรรค์น้ นั คือ สาเหตุทาํ ให้องค์การทางธุ รกิจต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้ทนั ต่อ
การเปลี่ ย นแปลงอยู่เสมอ สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเป็ นองค์ก ารหลัก ที่ สําคัญในการผลิ ตทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี
คุณภาพเข้ามาสู่ การทํางานในองค์การธุ รกิจ เพื่อพัฒนาประเทศให้มงั่ คัง่ มัน่ คง และเจริ ญก้าวหน้าจําเป็ นต้อง
มีการพัฒนาและเปลี่ ยนแปลงให้ทนั กับนวัตกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม มีศกั ยภาพ และคุ ณภาพมากที่ สุด
โดยเฉพาะบุ คลากรในองค์ก ารจําเป็ นต้องยึดหลักจริ ย ธรรมเป็ นต้นทุ นในการอยู่ร่วมกัน ซึ่ งจะสร้ า งให้
องค์การนั้นมีระเบียบแบบแผนอย่างเคร่ งครัด บุคลากรต้องมีน้ าํ ใจไมตรี มีความเกื้อกูล สนับสนุ นส่ งเสริ ม
ซึ่ งกันและกันในองค์การ เพื่อเป็ นการปลูกฝังรากฐานสําคัญที่จะทําให้องค์การมีความเข้มแข็ง และสามารถ
พัฒนาตนเองได้ในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสําเร็ จ
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ดัง นั้น การผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพจะประกอบไปด้ว ยการมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความคิ ด
สร้างสรรค์เชิงบวกในการพัฒนานวัตกรรมขององค์การเพื่อปฏิบตั ิภารกิจให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายขององค์การ
นั้น บุคคลากรที่มีคุณภาพเปรี ยบเสมือนทุ นมนุ ษย์ที่สําคัญในองค์การที่จะนําความรู ้ ความสามารถที่ มีอยู่
ทั้งหมดออกมาใช้ให้เกิ ดศักยภาพ และพัฒนาตนเองให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงในการก้าวไปสู่ การพัฒนา
ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยใช้ทุนมนุ ษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์
ในเชิงบวกที่สร้างคุณค่าให้กบั องค์การและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ ความยัง่ ยืน
คาสาคัญ: (1) การพัฒนาองค์การด้วยจริ ยธรรม (2) ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ (3) นโยบายประเทศไทย ๔.๐
Abstract
Ethical Organization development to build up quality Human Capital Investment to drive and
develop the country economy under government's policy, especially toward Thailand 4.0 Policy
“Innovation-Driven Economy" is critically important to the application of concept in conjunction with the
adoption of ethics to apply in the organization development in order to develop from internal to external
environment, based on various key elements of concept as follows. (1) Concept to develop educational
organization to create quality business personnel. (2) Ethical Concept to develop personnel in the
organization (3) Human Capital Investment Concept, i.e. quality human resource development; creative
and positive thinking, and (4) the concept of organization development under Thailand 4.0 Policy
“Innovative Driven Economy."
Based on the above concept, it is found that there is a rapid changed in the current economic,
social, political, cultural or technological aspects. In addition, the ongoing innovation with creativity are
thekey factor,caused the business organizations to keep developing and adapting in order to keep pace
with the changes at all times. Higher educational institution which is the key organization in developing
quality human resources into working in business organizations in order to develop country stability and
prosperity, therefore, needs to keep developing and changing in order to keep pace with the innovation
and change appropriately, potentially and qualitatively, to its best, especially personnel in the organization
are required to strictly adhere to the ethical principle as a cost in living together which will create a strict
rule and regulation to that organization while the personnel shall have supportive friendship, team spirit

222

and mutually encourage and support to each other in the organization in order to cultivate an important
foundation that will strengthen and develop the organization to be successful in various aspects.
As such, the development of quality personnel will constitute ethics, morality, creativity, positive
thinking, in developing innovation of the organization in order to fulfill the mission and achieve the goal
of that particular organization. Quality Personnel is considered as the key Human Capital investment
capital in an organization that will brings out all available knowledge and competency for utilization
potentially and for self-development in order to move forward under Thailand 4.0 Policy “Innovative
Driven Economy” through Human Capital Investment in a creative and positive ways which create the
value to the organization and society to the sustainable development of the country.
Keyword: Ethical Organization Development, Quality Human Capital Investment, Thailand 4.0 Policy
บทนา
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซี ยนโดยเฉพาะประเทศบางประเทศที่พฒั นาแล้ว ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
มีประชากรสู งวัยกว่า 70 ล้านคน จากประชากร 127 ล้านคนทัว่ ประเทศ กําลังเผชิ ญกับปั ญหาด้านโครงสร้าง
คือ ภาวะประชากรสู งวัย แต่ประเทศเหล่านี้ ก็มีทุนมนุ ษย์ที่มีคุณภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอในการที่
จะรองรับ ตรงกันข้ามประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศมีประชากรวัยทํางานจํานวนมหาศาล แต่กลับยังไม่
มีโครงสร้ างที่สามารถทําให้บุคลากรเหล่านั้นเป็ นทุนมนุ ษย์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะมีหลายประเทศในกลุ่ม
ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน กําลังเข้า ใกล้ค วามเป็ นสัง คมสู ง วัยมากขึ้ นทุ กขณะ คาดว่าในอี ก 15 ปี ข้างหน้า
ประชากรสู งวัยในอาเซี ยนจะมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ ๗ของประชากรทั้งหมด
ตาราง 1 สัดส่ วนประชากรผู้สูงอายุในอาเซี ยนระหว่ างปี ค.ศ. 2015-2050
ประเทศ
2015
อายุ
60+
80+
รวม
60+
บรู ไน
7.6
0.7
8.3
30.9
กัมพูชา
6.8
0.5
7.3
17.6
อินโดนีเซีย
8.2
0.7
8.9
19.2
ลาว
6.0
0.5
6.5
14.7
มาเลเซีย
9.2
0.8
10.0
23.6

2050
80+
6.2
2.6
2.3
1.6
3.6

รวม
37.1
20.2
21.5
16.3
27.2
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเทศ
2015
อายุ
60+
80+
เมียนม่าร์
8.9
0.8
ฟิ ลิปปิ นส์
7.3
0.6
สิ งคโปร์
17.9
2.4
ไทย
15.8
2.1
เวียดนาม
10.3
2.0
ค่าเฉลี่ย (%)
9.8
1.11
ที่มา. จาก UN Population Division (2015)

รวม
9.7
7.9
20.3
17.9
12.3
10.9

60+
18.8
14.0
40.4
37.1
27.9
24.4

2050
80+
2.1
1.6
13.8
9.9
6.2
5.0

รวม
20.9
15.6
54.2
47.0
34.1
29.4

จากตารางแสดงสัดส่ วนประชากรสู งอายุในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ระหว่างปี ค.ศ. 2015-2050 (ปี
พ.ศ. 2558-2593) ข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า ประเทศไทยต้องเผชิ ญกับปั ญหาประชากรสู งวัยอย่างหลี กเลี่ ยง
ไม่ได้ จากข้อมูลแสดงสัดส่ วนประชากรสู งอายุประเทศไทยในปี พ.ศ. 2593 ประเทศไทยซึ่ งมีประชากร
สู งวัย ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจาํ นวนสู งถึ ง ร้ อยละ 37.1 ซึ่ งถื อว่าเป็ นจํานวนที่ สูง รองลงมาจากประเทศ
สิ งคโปร์ ซ่ ึ งมีสัดส่ วนประชากรสู งวัยมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
องค์การทางการศึกษาเป็ นองค์การที่มีหน้าที่หลักในการให้ความรู้ ขัดเกลา และฝึ กฝนตลอดจนให้
แนวทางในการสร้ างอาชี พแก่ทุนมนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นหัวใจของการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าทั้งนี้ องค์การ
ทางการศึกษายังเป็ นสถาบันซึ่ งมีหน้าที่ในการผลิตกําลังแรงงานทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาประเทศ เมื่อมอง
ลึ ก ลงไปทุ น มนุ ษ ย์จ ะมี คุ ณ ภาพดี ไ ด้ต้อ งเริ่ ม จากองค์ก ารทางการศึ ก ษาที่ ดี แ ละมี ศ ัก ยภาพมาก่ อ นหาก
เปรี ยบเทียบกับสถาบันครอบครัวที่มีบุตรหลานเติบโตมาอย่างมีคุณภาพนั้น จะเห็นได้วา่ ครอบครัวนั้น ๆ
ซึ่ งต้องมีหวั หน้าครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวทําหน้าที่เป็ นผูเ้ กื้อกูล สนับสนุ น ช่วยเหลือ และคอยให้
กํา ลัง ใจส่ ง เสริ ม ซึ่ งกัน และกัน อย่า งดี เ ยี่ ย มเช่ น เดี ย วกับ องค์ก ารทางการศึ ก ษาที่ จ ะผลิ ต บัณ ฑิ ตให้เ ป็ น
ทุ นมนุ ษย์ที่ มี คุณภาพและมี ศ กั ยภาพอย่า งเต็ม เปี่ ยมได้น้ นั ต้องเริ่ มจากภายในองค์การซึ่ งต้องมี คุ ณภาพ
มาก่อนเสมอในสภาวะปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุคของความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม เทคโนโลยี หรื อแม้แต่วฒั นธรรมที่ไม่เข้มแข็งจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสื่ อทางสังคม
ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การให้ขบั เคลื่อนไปข้างหน้า สิ่ งสําคัญ
สิ่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นหัวใจหลักของการพัฒนาที่ ไม่ควรมองข้าม คือ หลักจริ ยธรรมในทางพุทธศาสนากล่ าวว่า
จริ ยธรรมคือการนําความรู ้ ความจริ งหรื อกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นชี วิตที่ดีงามถื อ
เป็ นกฎเกณฑ์แห่ งความประพฤติ หรื อหลักความจริ งที่เป็ นแนวทางแห่ งความประพฤติปฏิ บตั ิให้มนุ ษย์อยู่
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ร่ วมกันในสังคมอย่างเป็ นสุ ของค์การทางการศึกษาจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีจริ ยธรรมในองค์การที่ดีได้แก่
การสร้างบุคคลากรให้เป็ นต้นแบบในด้านความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีเมตตา มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกและมี
ความสุ ภาพอ่อนน้อมถ่อมตนรวมถึงการสร้ างสัมพันธ์ภาพที่ดีในการทํางานเพื่อไปสู่ สังคมที่มีความสุ ขใน
การหล่ อหลอมทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ ซึ่ งสิ่ งนี้ เป็ นเรื่ องสําคัญที่จะทําให้สมาชิ กในองค์การมีความ
เข้าใจตนเอง และผูอ้ ื่นมีการส่ งเสริ มแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ ความคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในเชิ งสร้ างสรรค์ซ่ ึ ง
กันและกันเพื่อนําพาให้เป็ นองค์การที่มีคุณภาพและศักยภาพอย่างเต็มเปี่ ยม พร้อมที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็ น
ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็ นแรงงานที่มีความสามารถนําพาประเทศไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาดัง กล่ าวสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของนายกรั ฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา ที่ตอ้ งการปรับเปลี่ ยนนโยบายทางเศรษฐกิ จไปสู่ ยุคเศรษฐกิ จที่ขบั เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม โดย
เปลี่ ย นผ่า นทั้ง ระบบใน 4 องค์ป ระกอบสํา คัญ คื อ (1) เปลี่ ย นจากเกษตรแบบดั้ง เดิ ม ในปั จ จุ บ ัน ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริ หารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องรํ่ารวยขึ้น และเป็ นเกษตรกร
แบบเป็ นผูป้ ระกอบการ (2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรื อ SMEs ที่มีอยูโ่ ดยรัฐต้องให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลา ไปสู่ การเป็ น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศกั ยภาพสู ง (3) เปลี่ ยนจาก Traditional
Services ซึ่ งมีการสร้ างมูลค่าค่อนข้างตํ่าไปสู่ High Value Services (4) เปลี่ ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสู ง
ผูเ้ ขี ย นจึ ง มี แนวคิ ดว่า การพัฒนาองค์ก ารทางการศึ ก ษาด้วยจริ ย ธรรมจะเป็ นการทํา ให้องค์ก าร
ทางการศึกษามีการเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ ึน เพื่อสามารถผลิ ตทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณภาพเข้ามาสู่
การทํางานในองค์การธุ รกิจอีกทั้งยังเป็ นการสร้างคุณค่าที่ดีและทําให้องค์การทางการศึกษาเป็ นองค์การที่มี
ศักยภาพ ซึ่งเป็ นปัจจัยสําคัญในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็ นแรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี
ทักษะสู ง อันเป็ นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ ยคุ ของการพัฒนาโดยแท้จริ ง
แนวคิดการพัฒนาองค์ กรทางการศึกษาเพือ่ สร้ างบุคคลากรทีม่ ีคุณภาพทางธุรกิจ
องค์ก ารคื อ เป้ าหมายของการเปลี่ ย นแปลงขณะเดี ย วกัน มี ก ารเน้น การบริ ห ารหรื อ การจัด การ
วัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาการทํางานเป็ นทีมโดยเฉพาะการประกอบธุ รกิจ นอกเหนื อไปจากการเน้นใน
เรื่ องกลุ่มกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การ การพัฒนาองค์การเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
แบบแผนไว้ล่วงหน้าเป็ นการวัดประเมินค่าตัวเองที่ต้ งั อยูบ่ นรากฐานของค่านิ ยมโดยมีความเกี่ยวพันกับกล
ยุทธ์ และเทคโนโลยีต่างๆ กระบวนการดังกล่ าวเกิ ดขึ้ นโดยมี วตั ถุ ประสงค์หรื อจุ ดมุ่งหมายเพื่อปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ผลขององค์การทั้งระบบให้ดีข้ ึน
ประการที่หนึ่ง การพัฒนาองค์การตั้งอยูบ่ นรากฐานของค่านิ ยม สื่ อต่างๆ กระแสความเปลี่ยนแปลง
ของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาค่านิ ยมขององค์กร เพราะเวลาพิจารณา
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การพัฒนาองค์การ ไม่ว่าจะในแง่ทฤษฎี หรื อการปฏิ บตั ิจะเห็ นได้ว่ามีพ้ืนฐานอยู่บนค่านิ ยมประชาธิ ปไตย
และมนุ ษ ยนิ ย ม ค่ า นิ ย มเหล่ า นี้ โดยทั่ว ไปมัก จะเป็ นตัว กํา หนดว่ า อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ส มควรจะได้รั บ การ
เปลี่ยนแปลงและมีใครบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ประการที่ สอง การพัฒนาองค์การเป็ นกระบวนการ เนื่ องจากมี ข้ นั ตอนที่ เริ่ มต้นตั้งแต่มีการเก็ บ
รวบรวมข่าวสารข้อมูล การวินิจฉัยปั ญหาการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลธุ รกิจที่ได้มา การพัฒนาทางเลือกที่ใช้
ในการแก้ปัญหาตลอดจนมีการดําเนินการให้สมาชิกองค์การได้รับรู ้ผลการกระทําของตน
ประการที่ สาม กระบวนการพัฒนาองค์การทําให้สมาชิ กผูกพันกับการวัดประเมิ นค่าตัวเองและ
องค์การได้ เพราะต้องการให้สมาชิ กเป็ นผูป้ ระเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การที่สําคัญและทําการ
เปลี่ยนแปลงเท่าที่จาํ เป็ น
ประการที่สี่ เทคนิคการพัฒนาองค์การที่นาํ มาใช้ในการพัฒนาองค์การ โดยทัว่ ไปนําเข้ามาใช้อย่างมี
แบบแผน เนื่องจากการพัฒนาด้านการบริ หารบุคคลากรในองค์การเป็ นกระบวนการที่ต้ งั อยูบ่ นรากฐานของ
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนนี้ ที่เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ที่หนึ่ ง ขั้นกําหนดวัตถุ ประสงค์หรื อ
เป้ าหมาย ขั้นที่สองขั้นวางแผนปฏิ บตั ิ ขั้นที่สามติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมและ
ปฏิบตั ิภารกิจขององค์ร่วมกันให้ประสบความสําเร็ จ เป็ นต้น
ประการที่ ห้ า การพัฒ นาองค์ ก ารเกี่ ย วพัน กับ กลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ เนื่ อ งจากไปเกี่ ย วพัน กับ วิ ธี ก าร
เปลี่ยนแปลง ข้อมูลประเภทใดควรมีการเก็บรวบรวมและถ้าหากจะมีการเก็บรวบรวมควรใช้วธิ ี ใด
ประการที่ ห ก การพัฒ นาองค์ก ารเน้น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารทั้ง หมดให้ ดี ข้ ึ น
เนื่ องจาก (1) จะต้องทําให้เป้ าหมายที่หลากหลายขององค์การนอกจากบรรลุผลแล้วยังต้องให้เป้ าหมาย
เหล่านั้นประสานกันได้ ตลอดจนความพึงพอใจของสมาชิ กในองค์การ (2) องค์การและสมาชิ กจะต้องใช้
ศักยภาพที่ตนมีไปแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับองค์การร่ วมกัน (3) องค์การจะต้องจัดบรรยากาศที่จะไปทําให้
องค์การและสมาชิกร่ วมมือกันพัฒนาทั้งนี้เพื่อความเจริ ญงอกงามขององค์การและสมาชิกเอง
ดัง นั้น กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง วัฒ นธรรม หรื อ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มีการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์
นั้น คื อสาเหตุ ท าํ ให้องค์ก ารทางธุ รกิ จต้องมี ก ารพัฒนาและปรั บ ตัวให้ท นั ต่ อการเปลี่ ย นแปลงอยู่เสมอ
สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็ นองค์การหลักสําคัญที่ตอ้ งทําหน้าที่ในการผลิ ตทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณภาพเพื่อ
บุ ค ลากรเหล่ า นั้น จะก้า วเข้า มาสู่ ก ารทํา งานในองค์ก ารธุ รกิ จ เพื่ อพัฒ นาประเทศให้ ม งั่ คัง่ มัน่ คง และ
เจริ ญก้าวหน้า จําเป็ นต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ทนั กับนวัตกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม มีศกั ยภาพ
และคุณภาพมากที่สุด
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แนวคิดจริยธรรมเพือ่ การพัฒนาบุคคลากรในองค์ การ
จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นความถูกต้อง ดี งาม สั งคมทุกสังคมจะกําหนดกฎเกณฑ์ กติกา บรรทัดฐานของ
ตนเองว่าอะไรคือสิ่ งที่ดีงาม อะไรคือความถูกต้อง เช่น ในสังคมโจร การขโมย การปล้นเพื่อความอยูร่ อดถือ
เป็ นเรื่ องปกติ ถู ก ต้องในหมู่ โจร แต่ ใ นสั ง คมทัว่ ไปการกระทํา เรื่ องดัง กล่ า ว ถื อเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ถู ก ต้องเป็ น
ความผิดที่ตอ้ งมี บทลงโทษ ดังนั้นสิ่ งที่ เป็ นความดี ความถู กต้องในความคิดของแต่ละบุ คคลจึ งขึ้ นอยู่กบั
พื้นฐานการอบรมขัดเกลาของบุคคลในสังคมนั้น ๆ
จริ ยธรรมจะเกิ ดขึ้นต่อเมื่อค่านิ ยมหรื อคุ ณธรรม ตั้งแต่ ๒ ตัวขัดแย้งกัน ทําให้บุคคลต้องตกอยู่ใน
สภาพที่ ตอ้ งตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาในการเลื อกที่ จะปฏิ บ ตั ิ ตามคุ ณธรรมหรื อค่ านิ ยมตัวใดตัวหนึ่ ง เช่ น
ความกตัญญู ต่อบุคคลขัดแย้งกับความรั บผิดชอบต่อหน้าที่ เป็ นต้น บุ คคลที่ ตดั สิ นใจเลื อกคุ ณธรรมหรื อ
ค่านิยม ตัวที่มีประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าที่เป็ นประโยชน์แก่เฉพาะตนหรื อพวกพ้องในกลุ่มเล็กๆ จึงมัก
เป็ นบุคคลที่มีจริ ยธรรมสู ง ดังนั้น จริ ยธรรมจึงมีความหมายครอบคลุ มทั้งสาเหตุ กระบวนการ และผลของ
การกระทําความดีละเว้นความชัว่ สําหรับจริ ยธรรมในการทํางาน คือ ระบบการทําความดีละเว้นความชัว่ ใน
เรื่ องที่รับผิดชอบและเกี่ ยวข้องกับผูป้ ฏิ บตั ิ เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ การทํางาน เกี่ ยวข้องกับกระบวนการ
ทํางานและผลงานตลอดจนเกี่ยวข้องกับผูร้ ับประโยชน์หรื อโทษจากผลงานนั้น
จากคู่มือจริ ยธรรมบุคคลากรสํานักงานคณะกรรมการวิจยั ของคณะกรรมการวิจยั ใสสะอาดได้ให้
ความหมายของคําว่า จริ ยธรรม มีองค์ประกอบ ๓ ประการ กล่าวคือ
ประการที่หนึ่ง จริ ยธรรมในแบบการคิดหาเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิ นใจที่จะกระทําหรื อไม่กระทําสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ง
ประการที่ สอง จริ ยธรรมในแบบความรู ้ สึก ทางจิ ตใจ การศึ กษาจริ ย ธรรมของบุ ค คลในข้อนี้ คื อ
ศึกษาค่านิยม ความเชื่อและความรู ้สึกชอบไม่ชอบ
ประการที่ ส าม จริ ย ธรรมในการแสดงออกภายนอก คื อ การศึ ก ษาจริ ย ธรรมเป็ นส่ ว นที่ เ ป็ น
พฤติกรรมภายนอกของบุคคล เช่น พฤติกรรมซื่ อสัตย์ เอื้อเฟื้ อ เป็ นต้น
การพัฒนามโนธรรม จิตสํานึ ก และมาตรฐานพฤติ กรรมของบุคคลอันเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่ สําคัญ
หากองค์การมีบุคลากรที่เปี่ ยมด้วยคุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์จะนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
ดังนั้น จริ ยธรรมจึงเป็ นรากฐานของความสําเร็ จ บุคลากรในองค์การจําเป็ นต้องยึดหลักจริ ยธรรม
เป็ นรากฐานในการอยูร่ ่ วมกันเพื่อสร้างสรรค์ให้องค์การมีระเบียบแบบแผนอย่างเคร่ งครัด บุคลากรต้องมี
ความเกื้ อกูล สนับ สนุ นส่ ง เสริ ม และมี ไ มตรี จิตต่ อกัน ซึ่ ง เป็ นรากฐานสํา คัญที่ จะทําให้อ งค์ก ารมี ความ
เข้มแข็ง และสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทุนมนุษย์
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แนวคิดทุนมนุษย์
แนวคิดทุนมนุษย์ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก
ทุนมนุ ษย์ประกอบด้วยทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ ความชํานาญงาน สามารถพิจารณาโดย
แยกองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. ความสามารถ เป็ นความชํานาญในด้านกิ จกรรม หรื องานในรู ป แบบต่า งๆ ความสามารถจะ
ประกอบด้วยส่ วนประกอบย่อยอีก ๓ ส่ วน คือ
1.1 ความรู้ในข้อเท็จจริ งที่จาํ เป็ นสําหรับงานหนึ่ง ๆ
1.2 ทักษะ ความคล่องแคล่วรู ้จกั ขั้นตอนและวิธีการสําหรับปฏิบตั ิภารกิจใดภารกิจหนึ่ งให้ลุล่วง
ได้เป็ นอย่างดี
1.3 ความสามารถเฉพาะตัว หรื อพรสวรรค์ เป็ นคุณสมบัติสาํ หรับการทํางานใดงานหนึ่ งอย่างเห็น
ได้ชดั และมีติดตัวมาแต่กาํ เนิด
2. พฤติกรรม มีลกั ษณะเป็ นการแสดงออกที่มีส่วนต่อความสําเร็ จของงานที่สังเกตได้ พฤติกรรม คือ
การรวมเอาสิ่ งที่ มีมาแต่เดิ มและที่ ได้รับการฝึ กฝนอบรมมาใหม่ที่บุคคลคนหนึ่ งจะแสดงกับสถานการณ์
ตลอดจนปัจจัยกระตุน้ เชิงสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ความพยายาม เป็ นการนําเอาทรั พยากรทางกาย และความคิ ดไปใช้ด้วยความมี สติ เพื่อบรรลุ สู่
เป้ าหมายเฉพาะบางอย่าง ความพยายามเป็ นหัวใจของจรรยาบรรณในการทํางาน เป็ นหลักสําคัญที่แม้คนจะ
มีความสามารถหรื อพรสวรรค์เพียงน้อยนิ ดก็ยงั เป็ นสิ่ งที่ให้อภัยได้ ความพยายามจะเป็ นตัวกระตุน้ ผลักดัน
ให้เกิดทักษะ ความรู ้ และความสามารถเฉพาะตัว ตลอดจนพฤติกรรมที่ได้รับการควบคุมเพื่อก่อให้เกิดการ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
4. เวลา เป็ นปั จจัยด้านลําดับเวลาของการลงทุนในทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งอาจเป็ นระยะเวลาหลายๆ
ชัว่ โมงต่อวัน หลายปี ในงานอาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างนั้น เวลาถือเป็ นทรัพยากร
พื้นฐานมากที่สุดภายใต้การควบคุมของบุคคล
การบูรณาการระหว่างพุทธญาณวิทยาและตัวแบบ KSM รู ปแบบ KSM Model เป็ นการการพัฒนา
มนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เก่งทั้งใจและกาย (อัจฉริ ยะ-อริ ยะ) โดยต้องเริ่ มจาก L (Leader) F, OCAP หมายถึง
สมรรถนะด้านการมีภาวะผูน้ าํ ในสถาบันครอบครัว F (Family) และองค์การ O (Organization) ซึ่ งอาศัย
กระบวนการ 3 ขั้นตอนในการฝึ กตน ประกอบด้วย การกระตุน้ จิตสํานึ ก C (Concept Stimuli) การทํา
กิจกรรม A (Activity) P (Project) การทําโครงการ เพื่อฝึ กการสร้างสมรรถนะความเป็ นผูน้ าํ
โดย K (Knowledge) D, H, F หมายถึง สมรรถนะด้านการเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถซึ่ งอาศัย
กระบวนการ 3 ขั้นตอน ในการฝึ กตน ประกอบด้วย การเป็ นผูท้ ี่มุ่งมัน่ D (Determination) เป็ นผูน้ าํ ที่ทาํ งาน
หนักกว่าผูอ้ ื่น H (Hard Working) เป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล F (Future Vision) S (Skill) S, Co, CRE
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หมายถึง สมรรถนะด้านทักษะ ความชํานาญ ซึ่ งอาศัยกระบวนการ 3 ขั้นตอนในการฝึ กตน ประกอบด้วย
การมีความรับผิดชอบ R (Responsibility) การประสานแผนงาน CO (CO-Ordination) มีความคิด สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ CRE (Creative) และ M (Management) H, S, Di หมายถึง สมรรถนะด้านการบริ หาร
จัดการได้ดี ซึ่ งอาศัยกระบวนการ 3 ขั้นตอนในการฝึ กตน ประกอบด้วย การเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต H
(Honor) การเสี ยสละ S (Scarify) มีวินยั Di (Discipline) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบ สมรรถนะมนุ ษย์สู่ระดับโลก
ในศตวรรษที่ 21 และยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาสมรรถนะทุ นมนุ ษ ย์เป็ นการสร้ างและพัฒนาทุ นมนุ ษย์ใ น
องค์กรมหาชนโดยมีลกั ษณะของความมุ่งมัน่ การทํางานหนัก การมองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบการ
ประสานงาน การมีจิตนวัตกรรม ความชํานาญ ความซื่ อสัตย์ความเสี ยสละ ความมีระเบียบวินัย และการ
จัดการที่ดี ทันกาล มีกาํ ไร อย่างเคร่ งครัด (บุษกร วัฒนบุตร และ บุญทัน ดอกไธสง, 2555)
ดังนั้น ผูเ้ ขียนมีแนวคิดว่าควรจะมีการนําความคิดสร้างสรรค์ในเชิ งบวกมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์การตามลักษณะดังกล่าวเพื่อที่จะมีแนวโน้มส่ งผลให้การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชนรวมถึงผูป้ ระกอบการทางธุ รกิจ และองค์การทางการศึกษาในการสร้างและพัฒนาทุนมนุ ษย์ตามหลัก
พุทธญาณวิทยา (ไตรสิ กขา) ด้วยตัวแบบ KSM เป็ นวิธีการพัฒนาคนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่ งมี
2 วิธี คือ วิธีการไตรสิ กขา และวิธีการภาวนา ที่จะก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาทุนมนุ ษย์ของแต่ละองค์กร
เพื่อที่จะผลักดันให้องค์กรเกิ ดการพัฒนาด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรม จนก่อให้เกิ ดลักษณะของบุคลากรที่
เป็ นคนเก่ง คนดีมีความสุ ขในการทํางานและการดํารงชีวติ
ทุ น มนุ ษ ย์จึ ง นับ เป็ นหัว ใจหลัก สํ า คัญ ที่ จ ะทํา ให้อ งค์ก ารมี ก ารพัฒ นา และนํา พาประเทศให้
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจของประเทศที่จะมีความมัง่ คัง่ และมัน่ คงได้เมื่อทรัพยากร
มนุษย์นาํ เอาความรู ้ ความสามารถที่มีอยูท่ ้ งั หมดออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทุนมนุษย์นบั เป็ นสิ นทรัพย์ที่
ไม่มีตวั ตนแต่มีคุณค่าและมูลค่าสู ง ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ได้สูงสุ ด จึงต้องอาศัยหลักจริ ยธรรมควบคู่กบั คุณธรรมเป็ นรากฐานในการจัดระเบียบ และเป็ นพื้นฐานที่เป็ น
การเริ่ มต้นของความเข้าใจตนเอง และผูอ้ ื่นเมื่อต้องทํากิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาใน
ด้านอื่น ๆ ตามมาเพื่อมุ่งสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าตามเป้ าหมายขององค์การ
แนวคิดการพัฒนาองค์ การตามนโยบายประเทศไทย 4.0
แนวคิดการพัฒนาองค์การตามนโยบายประเทศไทย 4.0 “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
ดร. สุ วิทย์ เมษินทรี ย ์ ได้กล่าวถึ งนโยบายประเทศไทย 4.0 ว่าเป็ นความมุ่งมัน่ ของนายกรัฐมนตรี
ที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economic” หรื อ “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” คือ ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังคงติดอยูใ่ นรู ปแบบเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ได้นอ้ ย” ดังนั้น จึงต้อง
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มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อการพัฒ นาให้เกิ ดการ “ทําน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึ ง การขับ เคลื่ อนให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสาํ คัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการผลิตสิ นค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่ สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
2. เปลี่ ย นจากการขับ เคลื่ อนประเทศด้วยภาคอุ ตสาหกรรม ไปสู่ ก ารขับ เคลื่ อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสิ นค้า ไปสู่ การเน้นภาคการบริ การมากขึ้น
นโยบายประเทศไทย 4.0 “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม”จึงเป็ นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน
4 องค์ประกอบสําคัญ คือ
1. เปลี่ ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิ มในปั จจุ บนั ไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริ หารจัดการ
และเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องมีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน และเป็ นเกษตรกรแบบเป็ นผูป้ ระกอบการ
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรื อ SMEs ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยูต่ ลอดเวลาไปสู่ การเป็ น
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศกั ยภาพสู ง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่ งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่า ไปสู่ High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่า ไปสู่ การเป็ นแรงงานที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และมีทกั ษะสู ง
แนวคิดนโยบายประเทศไทย 4.0 “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม” มีการพัฒนาเรื่ อยมาตั้งแต่
นโยบายประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร นโยบายประเทศไทย 2.0 ซึ่ งเน้นอุตสาหกรรมเบา นโยบาย
ประเทศไทย 3.0 ปั จจุบนั ซึ่ งเน้นอุตสาหกรรมหนักแต่กลับยังคงต้องเผชิ ญกับปั ญหารายได้ปานกลาง จึงทํา
ให้รัฐบาลนําโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมัน่ พัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
ยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเปลี่ยนโครงสร้างให้กลายเป็ นยุคของเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม อันจะทํา
ให้เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็ นอยู่ของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะประสบผลสําเร็ จได้ตอ้ งอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศกั ยภาพอย่างเต็มเปี่ ยมตาม
หลัก ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด การพัฒ นาองค์ก ารทางการศึ ก ษาในการสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพทางธุ ร กิ จ
มีจริ ยธรรมและมีความคิดสร้างสรรค์เชิ งบวกให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยนโยบายประเทศไทย
4.0 “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพื่อร่ วมกันนําพาประเทศไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนใน
ภูมิภาคอาเซียนและสากล
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ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศไทยและผู้ประกอบการขนส่ งทางถนน
ภายใต้ การเป็ นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Competitiveness of Thailand and Road Transport Entrepreneur
under the Membership of ASEAN Economic Community
วีระศักดิ์ ศิริกลุ
บทคัดย่อ
ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชีย (อาเซี ยน) ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ วันที่ 8 สิ งหาคม ปี พ.ศ. 2510
ณ กรุ ง เทพมหานครโดยมี ป ระเทศสมาชิ ก ผูก้ ่ อตั้ง 5 ประเทศ ได้แ ก่ สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย
สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ และราชอาณาจัก รไทย ประชาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย
(อาเซี ยน) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คื อ ประชาคมการเมื องและความมัน่ คงอาเซี ยน(ASEAN PoliticalSecurity Community--APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน(ASEAN Economic Community--AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน(ASEAN Socio-Cultural Community--ASCC) ตามกรอบแนวคิด
เสาหลัก 12 ประการของความสามารถในการแข่งขัน (The 12 Pillars of Competitiveness) ของMichael E.
Porter จากรายงานผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการแข่งขันรวม (global competitiveness index)
ประกอบกับผลการดาเนิ นงานด้านโลจิสติ กส์ (logistics performance indicator) ของสถาบันเพื่อการ
พัฒนาการจัดการ (Institute for Management Development--IMD) และเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic
Forum--WEF) ชี้ ให้เห็ นว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรี ยบหรื อจุดแข็งและข้อเสี ยเปรี ยบหรื อจุดอ่อนหลายประการ ในภาพรวมประเทศไทยเสี ยเปรี ยบ
สิ งคโปร์ และมาเลเซี ยเกือบทุกปั จจัยและเสี ยเปรี ยบอินโดนี เซี ยในบางปั จจัยส่ วนประเทศอื่นๆประเทศไทย
ได้เปรี ยบทุกปัจจัย จุดแข็งหรื อข้อได้เปรี ยบของประเทศไทย ประกอบด้วย (1) ที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ (2) ระดับ
การพัฒนาประเทศ (3) ขนาดของประเทศและขนาดตลาด (4) ความสามารถในการขยายตลาดการค้าสิ นค้า
และการค้าบริ การ (5) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จกับอาเซี ยน และ (6) ความเชื่ อมโยงกับเศรษฐกิ จโลก
จุดอ่อนหรื อข้อเสี ยเปรี ยบของประเทศไทย ประกอบด้วย (1) การขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจใน
ผลกระทบจาก AEC (2) ความสามารถทางด้านภาษา (3) ความไม่สะดวกในการดําเนิ นธุ รกิจ (4) ต้นทุนการ
ทาธุ รกิ จสู งขึ้น (5) ปั ญหาทางการเมืองและการบริ หาร (6) ผูป้ ระกอบการไทยขาดความสามารถและความ
พร้ อมในการลงทุ นในต่ างประเทศ และ (7) กฎระเบี ย บภาครั ฐบางส่ วนไม่ เอื้ อต่อการดาเนิ นงานของ
ภาคเอกชนเท่าที่ควร
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ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการขนส่ งทางถนนของไทย พบว่าส่ วนใหญ่เป็ น
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังขาดความพร้อมในการประกอบการหลายด้าน และมี
จุดอ่อนในเรื่ อง (1) การขาดจิตวิญญาณของความเป็ นผูป้ ระกอบการ (lack of entrepreneurship) (2) ขาดการ
จัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ (3) การขาดแรงงานที่มีฝี มือ(skilled worker) และ (4) ต้นทุนการให้บริ การสู ง จาก
ปั ญหาที่ กล่ า วมาข้า งต้น จะทํา ให้ผูป้ ระกอบการของไทยเสี ย เปรี ย บในการแข่ ง ขันหากไม่ เร่ งรั ดพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของตน โดยเฉพาะการสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ทางด้านราคา
(cost advantage) และความได้เ ปรี ย บทางด้า นความแตกต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์บ ริ ก าร (differentiation
advantage)
คาสาคัญ: (1) ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชีย (อาเซี ยน) (2) ความสามารถในการแข่งขัน
ABSTRACT
Association of South East Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967 in
Bangkok bythe five original member countries: Republic of Indonesia, Malaysia, The Republic of the
Philippines, Republicof Singapore, and The Kingdom of Thailand. The AEAN Community is comprised
of three pillars: the ASEANPolitical-Security (APSC), the ASEAN Economic Community (AEC) and the
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).According to Michael E. Porter’s The 12 Pillars of
Competitiveness, Global Competitiveness Index, Logistics Performance Indicator of Institute for
Management Development, and World Economic Forum reported that Thailand has both strengths and
weaknesses when compared with ASEAN countries. Thailand is inferior to Singapore and Malaysia in
many aspects, to Indonesia in some aspects, while superior to the rest in every aspect.
The strengths of Thailand are: the location, level of development, the size of the country and
market, the ability to enlarge the goods and services markets, the economic relationship with ASEAN, and
the connection with world economics. Her weaknesses are namely: lack of AEC affects, lack of
international language competency, difficulties to run business, higher operation cost for business,
unstable politics, Thai entrepreneurs’ lack of experiences to do business in foreign countries, improper
laws and regulations to serve private business. The analysis of Thai entrepreneurs’ ability on road
transportation shows that most of their business are SMEs with weaknesses in lack of entrepreneurship,
lack of effective management, lack of skilled laborers, and high cost of operations. Therefore, Thai
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entrepreneurs must accelerate their competitive advantages through cost advantage and differentiation
advantage to beat others ASEAN nations especially Singapore and Malaysia.
Key words: Association of South East Asian Nations (ASEAN), Competitiveness.
บทนา
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้(Association of South East Asian Nations-ASEAN) ถือกําเนิ ดมาจากการที่ประเทศอดีตสมาชิ กสมาคมอาสา (Association of South East Asia--ASA)
ได้แก่ ประเทศไทย สหพันธรั ฐมลายา (ซึ่ ง ต่อมาได้เปลี่ ย นชื่ อเป็ นประเทศมาเลเซี ย) และฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้
ร่ วมกันสถาปนาสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้หรื ออาเซี ยน (Association of South East
AsianNations--ASEAN) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมีสมาชิ กเริ่ มต้นเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซี ย
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสิ งคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วัตถุประสงค์ในการสถาปนาประชาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN) คือ การ
เร่ งรั ดการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ การพัฒนาสัง คม และการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค การส่ งเสริ ม
สันติ ภาพและเสถี ยรภาพในภูมิ ภาค ด้วยการเคารพหลักความยุติธ รรมและหลักนิ ติธรรมในการดําเนิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค และเปิ ดโอกาสให้มีการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิ ก
อย่ า งสั น ติ ตลอดจนยึ ด มั่น ในหลัก การแห่ ง กฎบัต รสหประชาชาติ ( สํ า นัก ประชํา สั ม พัน ธ์ เ ขต 7 กรม
ประชาสัมพันธ์) ซึ่ งผูน้ าํ อาเซี ยนได้ลงนามในปฏิญาณว่าด้วยความร่ วมมืออําเซี ยน (Declaration of ASEAN
Concord II หรื อBali Concord II) ให้มีการสถาปนา “ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community)” ภายในปี
ค.ศ. 2020 (ปี พ.ศ. 2563) โดยให้ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
1. ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community--APSC)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community--AEC)
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community--ASCC)
ส่ วนของเสาหลัก ที่ 2 พิมพ์เขี ย วในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community--AEC) ประการหนึ่ ง คื อ การเป็ นตลาดและฐานการผลิ ตเดี ยวกัน (Single Market and
Production Base) ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายสิ นค้าเสรี (free flow of goods) การเคลื่อนย้ายการบริ การเสรี
(free flow of services) การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี (free flow of investment) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสี่ ยง
ยิ่งขึ้น (freer flow of capital) และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือเสรี (free flow of skilled labor) อาเซี ยนจึงได้
กําหนดสาขาบริ การที่จะต้องดําเนิ นการในเบื้องต้นไว้รวม 11 สาขา (11 priority sectors) แต่มิได้รวมสาขา
บริ การโลจิ สติ กส์ ไว้ อาเซี ยนจึ งได้เสนอให้เพิ่มสาขาบริ การโลจิ สติกส์ เป็ นสาขาที่ จะต้องดําเนิ นการใน
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เบื้องต้น (priority sectors) เป็ นสาขาที่ 12 และได้กาํ หนดให้สาขาบริ การโลจิสติกส์ เป็ นสาขาบริ การที่ตอ้ ง
เร่ งรัดการเปิ ดเสรี เร็ วขึ้น (priority sectors) คือ ต้องดําเนินการภายในปี ค.ศ. 2013 (ปี พ.ศ. 2556) (กระทรวง
พาณิ ชย์, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,ม.ป.ป.) เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศผูส้ ่ งออก (Exportoriented country) เศรษฐกิ จของประเทศต้องพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศเป็ นหลักการที่ประเทศไทยจะ
สามารถแข่งขันในเวที การค้าโลกได้ ประเทศไทยจะต้องมี ขีดความสามารถในการแข่งขันที่ สูงทั้งระดับ
จุลภาคและระดับมหภาค จึงเป็ นความจําเป็ นที่ผปู ้ ระกอบการจะต้องปรับปรุ งกระบวนการดาเนิ นธุ รกิจให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น เพื่อส่ งมอบคุ ณค่า (value proposition) ตามที่ลูกค้าต้องการเป็ นการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (customer satisfaction) ด้วยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรี ยบในเชิ งการ
แข่งขัน (competitive advantage) ไม่วา่ จะเป็ นความได้เปรี ยบในด้านต้นทุน (cost advantage) ความได้เปรี ยบ
ในด้านความแตกต่างของสิ นค้าและบริ การ (differentiation advantage) การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
จึงเป็ นยุทธศาสตร์ สาํ คัญในการที่จะเพิม่ สมรรถนะในการบริ หารหรื อการจัดการ และใช้เป็ นเครื่ องมือสําคัญ
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การและของประเทศ
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นมา วิสัยทัศน์ กฎบัตร ความตกลง กรอบความร่ วมมือกันในการสร้าง
ความเข็มแข็ง ความมัน่ คงของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN)
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะสมาชิ กของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการขนส่ งทางถนนของไทยภายใต้ กฎบัตร
ความตกลง กฎ ระเบียบ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั จะทาการวิจยั ในขอบเขตของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และความสามารถ
ในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการขนส่ งทางถนน(Road Transport) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการที่ให้บริ การรับ
ขนส่ งสิ นค้าเท่านั้นไม่รวมถึงผูป้ ระกอบการหรื อผูใ้ ห้บริ การรับขนส่ งผูโ้ ดยสาร และเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
สถานประกอบการที่ มี สั ญชาติ ไทยและมี สถานที่ ต้ งั ที่ ป ระกอบการในกรุ ง เทพมหานคร ทั้ง นี้ เพื่ อความ
สะดวกในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
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กรอบความคิดในการวิจัย
1. ทฤษฎี ความได้เปรี ยบในการแข่งขันระหว่างประเทศ (national competitiveness advantage
theory) Porter กล่าวว่า การดาเนินธุ รกิจระหว่างประเทศ ผูท้ ี่ดาํ เนิ นธุ รกิจอย่างแท้จริ งคือธุ รกิจเอกชน การค้า
ระหว่างประเทศจึงเป็ นการมองภาพรวมความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันตั้งแต่ระดับประเทศระดับรัฐบาล และ
ระดับเอกชนร่ วมกันและได้ให้แนวคิดว่า “ประเทศใดจะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ภายในประเทศ
จะต้องได้เปรี ยบในการแข่งขันก่อน”
2. องค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Cooperation
and Development--OECD (1996) “ความสามารถในการสร้างระดับรายได้และขนาดการจ้างงานที่สูงขึ้น
อย่างยัง่ ยืน และแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ โดยแบ่งตัวชี้ วดั ออกเป็ น 4 มิติ คือ สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม
ประสิ ทธิ ภาพของภาครัฐ ประสิ ทธิ ภาพของภาคเอกชน และโครงสร้างพื้นฐาน”
3. เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum (WEF) (ปี ค.ศ. 2008-2009) ความสามารถในการ
แข่ ง ขัน เป็ นเรื่ องของระดับ ผลิ ตภาพของแต่ ล ะประเทศโดยปั จจัย ด้า นสถาบัน เช่ น กฎหมาย ตลอดจน
นโยบายและปั จจัยอื่น ๆ จะมีบทบาทต่อการเพิ่มขึ้นหรื อการลดลงของผลิตภาพการผลิต
4. สถาบันเพื่อการพัฒนาการจัดการ (International Institute for Management Development (IMD))
(2009) ความสามารถในการแข่งขัน คือ “ความสามารถของประเทศในการสร้างและรักษาสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิ จ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การเสริ ม สร้ า งและพัฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขัน ของภาคธุ ร กิ จ ทั้ง ใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ”
5. กลยุทธ์ในการแข่งขัน เทคนิ คสาหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง (Porter, 1980) Porter
นําเสนอเรื่ อง Five Forces Model ซึ่ งเป็ นตัวแบบในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของสภาพการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์ปัจจัย ที่ เกี่ยวข้อง 5 ประการ อันได้แก่ Threat of New Entrants (แรงกดดัน
จากคู่แข่งรายใหม่) Power of Suppliers (อํานาจของผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบ) Power of Customers (อํานาจของ
ลูกค้า) Threat of Substitutes (แรงกดดันจากสิ นค้าที่ทดแทนกันได้) และ Rivalry Among Existing Firms
(แรงกดดัน จากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม)
6. ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน: การสร้างและการธํารงไว้ซ่ ึ งผลการปฏิบตั ิงานที่เหนื อกว่า (Porter,
1985) Porter เสนอวิธีการสร้างคุณค่าของปั จจัย ภายใน เพื่อให้ธุรกิ จสามารถส่ งผ่านคุณค่าให้ลูกค้า(value
proposition) เป็ นการสร้ างผลกาไรให้กบั องค์กร ซึ่ งก็คือการสร้างCompetitive Advantageนัน่ เอง ตัวแบบที่
รู ้ จกั กันทัว่ ไป ก็คือ โซ่ คุณค่า (value chain) ซึ่ งแบ่งกิ จกรรมของธุ รกิ จเป็ นกิ จกรรมพื้นฐาน (primary
activities) ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไหลของผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน (support
activities) ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมแรก

236

7. ความได้เปรี ยบในการแข่งขันของประเทศ Porter (1990) ได้นาํ เสนอแบบจาลองเพชรที่สมบูรณ์
(diamond model) โดยกล่าวว่าประเทศจะมีความสามารถในการแข่งขันได้ จะต้องมีองค์ประกอบ 4 ส่ วนคือ
(1) เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต (factor conditions) เช่น มีแรงงานที่มีทกั ษะที่ส่งเสริ มการแข่งขันมีวตั ถุดิบที่ดี
(2) เงื่อนไขของความต้องการผลผลิต (demand conditions) คือ สามารถผลิตแล้วขายได้ในประเทศ มีกาํ ลัง
บริ โภค (3) มีอุตสาหกรรมที่สนับสนุ น และต่อเนื่ องกัน (related and supporting industries) และ (4) กลยุทธ์
ขององค์กรโครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน (firm strategy, structure, and rivalry)
8. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (national competitiveness) ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ(Competitive Advantage of Nations) ตามแนวคิดของPorter ประกอบไปด้วยเสาหลัก
12 ประการ (the 12 pillars of competitiveness) ประกอบด้วย (1) ปั จจัยพื้นฐาน (basic requirements) ได้แก่
สถาบัน (institution) โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค (Macro-economic
stability) สุ ขอนามัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (health and primary education) (2) ปั จจัยเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การดําเนินงาน (efficient enhancers) ได้แก่ การศึกษาขั้นอุดมศึกษาและการฝึ กอบรม (higher education and
training) ประสิ ทธิ ภาพของตลาดสิ นค้า (goods market efficiency) ประสิ ทธิ ภาพของตลาดแรงงาน (labor
market efficiency) ระดับการพัฒนาของตลาดการเงิน (financial market sophistication) ความพร้อมทาง
ด้านเทคโนโลยี (technological readiness) ขนาดของตลาด (market size) ขนาดของตลาดมีความสําคัญ
สําหรับองค์กรที่ตอ้ งการจะนําเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ ๆ เพราะถ้าเป็ นตลาดขนาดเล็กจะไม่สามารถ
รองรับปริ มาณสิ นค้าที่มีปริ มาณการผลิตมาก ๆ ได้ (3) นวัตกรรมและความเชี่ ยวชาญทางธุ รกิจ (innovation
and sophisticate factors) ได้แก่ ความเชี่ยวชาญทางธุ รกิจ (business sophistication) นวัตกรรม (innovation)
9. แบบจําลองเพชรแห่ งความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (diamond model) Porter ได้เขียนหนังสื อชื่อ
Competitive Advantage of Nations ใน ค.ศ. 1990 เน้นยุทธศาสตร์ ที่ระดับมหภาค และระดับ Cluster
(globalization) เรี ยกว่า Diamond Model ประกอบด้วย (1) สภาพปั จจัยการผลิ ตในประเทศ (factor
conditions) (2) สภาพอุปสงค์ในประเทศ (demand conditions) (3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องและสนับสนุ น
ในประเทศ (related and supporting Industries) (4) กลยุทธ์ของสถานประกอบการ โครงสร้างองค์กร และ
สภาพการแข่งขันภายในประเทศ (firm strategy, structure and rivalry) (5) บทบาทของภาครัฐ และบทบาท
ของโอกาส (the role of government and the role of chance)
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ(Qualitative Research) ประกอบกับการวิจยั เอกสาร
(documentary research) เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนาหรื อแบบบรรยาย (descriptive research) ผูว้ ิจยั มุ่งหา
คํา ตอบเกี่ ย วกับ ข้อ เท็ จ จริ ง ของสภาพปั จ จุ บ ัน ของประชาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
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(Association of South East Asian Nations--ASEAN) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สมาคมอาเซียน (literature review) อย่างรอบด้าน (holistic) เพื่อความเข้าใจในบริ บทของการดําเนินงานของ
สมาคมอาเซี ยนอันจะนําไปสู่ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน(ASEAN Economic Community--AEC)
อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับการสัมภาษณ์ในเชิ งลึกเป็ นรายบุคคล (In-depth Interview) ผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญ (key informants) ที่ เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั โดยตรง ซึ่ งได้แก่ ผูป้ ระกอบการ หรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง ของสถานประกอบการขนส่ ง ทางถนน และจัดทํา เป็ นรายงานการวิจยั เชิ ง พรรณนาหรื อแบบ
บรรยาย (descriptive research) ซึ่ งผูว้ ิจยั มุ่งหาคาตอบเกี่ยวกับข้อเท็จจิรงของสภาพปั จจุบนั บรรยายสภาพ
คุณลักษณะคุ ณสมบัตรรายละเอียดของเหตุ การณ์ แต่ไม่แสวงหาคาอธิ บายว่า ปรากฏการณ์ น้ นั เกิ ดขึ้ นได้
อย่างไร
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตามกรอบแนวคิดThe 12 Pillars
ofCompetitiveness ของ Porter ได้จดั อันดับของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 เป็ นอันดับที่ 33,
35, 28, 34, 36 และลําดับที่ 38 ในปี พ.ศ. 2553 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซี ยน พบว่า ไทยมีอนั ดับ
ความสามารถในการแข่งขันตํ่ากว่าสิ งคโปร์ (3) มาเลเซี ย (26) แต่ดีกว่า อินโดนี เซี ย (44) เวียดนาม (59)
ฟิ ลิ ปปิ นส์ (85) และกัมพูชา (109) โดยมี รายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ, ม.ป.ป.)
1.1 ปั จจัยพื้นฐาน (basic requirements) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2548-2553 เป็ นลําดับที่ 34, 38, 40, 43, 43, และลําดับที่ 48 ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านปั จจัยพื้นฐานโดยรวมของไทยลดลําดับลงโดยตลอด เมื่อพิจารณาจาก
ปั จจัยย่อย ๆ สามารถวิเคราะห์ ได้ดงั นี้
1) สถาบัน (institution) จากผลการจัดลําดับขีดความสามารถของ WEF ระหว่างปี พ.ศ. 25482553 ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 40, 40, 47, 57, 60 และและลําดับที่ 64 ในปี พ.ศ. 2553 จะเห็นได้วา่ ความ
เป็ นสถาบัน และความเข็ม แข็ง ของสถาบัน ของไทยลดลงตามลํา ดับ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม ประเทศ
อาเซี ยนประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ต่าํ กว่า สิ งคโปร์ (1) มาเลเซี ย (42) อินโดนี เซี ย (61) แต่สูงกว่า เวียดนาม
(74) ฟิ ลิปปิ นส์ (125) และกัมพูชา (94) ไม่นบั รวมบรู ไนดารุ สซาลาม เมียนมาร์ และประเทศลาว ซึ่ งไม่ได้รับ
การจัดลําดับ
2) โครงสร้ า งพื้ นฐาน(Infrastructure) จากผลการจัดลําดับขี ดความสามารถของ WEF
ระหว่างปี พ.ศ.2548-2553 ประเทศไทยอยูใ่ นลาดับที่ 37, 38, 30, 29, 40 และลําดับที่ 35 ในปี พ.ศ. 2553
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ตํ่ากว่าสิ งคโปร์ (5) มาเลเซี ย (30) แต่ดีกว่าอินโดนี เซี ย (82) ฟิ ลิ ปปิ นส์ (104) เวียดนาม (83) และกัมพูชา
(114)
3) เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จมหภาค (Macro-economic stability) จากผลการจัดลําดับ
ขีดความสามารถของ WEF ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 ประเทศไทยอยูใ่ นลําดับ ที่ 11, 28, 27, 41, 22 และ
ลําดับที่ 46 ในปี พ.ศ. 2553 ตํ่ากว่าสิ งคโปร์ (33) มาเลเซี ย (41) อิ นโดนี เซี ย (35) แต่ดีกว่าเวียดนาม (85)
ฟิ ลิปปิ นส์ (68) และกัมพูชา (116)
4) สุ ขอนามัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (health and primary education) จากผลการจัดลําดับ
ขีดความสามารถของ WEF ระหว่าง ปี พ.ศ. 2548-2553 ประเทศไทยอยูใ่ นลําดับที่ 85, 84, 63, 58, 61 และ
ลําดับที่ 80 ในปี พ.ศ. 2553 ตํ่ากว่าสิ งคโปร์ (3) มาเลเซี ย (34) อิ นโดนี เซี ย (62) เวียดนาม (64) แต่ดีกว่า
ฟิ ลิปปิ นส์ (90)และกัมพูชา (110)
1.2 ปั จ จัย เสริ มประสิ ท ธิ ภ าพการดํา เนิ น งาน (efficient enhancers) ในด้า นปั จ จัย เสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานโดยรวม WEF จัดลําดับประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 เป็ นลําดับที่
41, 43, 29, 26, 40 และลําดับที่ 39 ในปี พ.ศ. 2553 เปรี ยบเทียบกับ ประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน ไทยตํ่ากว่า
สิ งคโปร์ (1) มาเลเซี ย (24) แต่ดีกว่าอินโดนีเซี ย (51) เวียดนาม (78) ฟิ ลิปปิ นส์ (78) และกัมพูชา (103)
เมื่อพิจารณาจากปัจจัยย่อย ๆ สามารถวิเคราะห์ ได้ดงั นี้
1) การศึกษาขั้นต้นอุดมศึกษาและการฝึ กอบรม (higher education and training) จากผลการ
จัดลําดับขีดความสามารถของ WEF ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 ประเทศไทยอยูใ่ นลําดับที่ 43, 42, 44, 51, 54
และลําดับที่ 59 ในปี พ.ศ. 2553 ตํ่ากว่าสิ งคโปร์ (5) มาเลเซี ย (49) แต่ดีกว่า อินโดนีเซี ย (66) เวียดนาม (93)
ฟิ ลิปปิ นส์ (77) และกัมพูชา (122)
2) ประสิ ทธิ ภาพของตลาดสิ นค้า (goods market efficiency) จากผลการจัดอันดับ
ขีดความสามารถของ WEF ในปี พ.ศ. 2550 ไทยได้อนั ดับที่ 34 อันดับที่ 46 ในปี พ.ศ. 2551 อันดับที่ 44 ใน
ปี พ.ศ. 2552 และอันดับที่ 41 ในปี พ.ศ. 2553 (ไม่มีการจดลําดับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548-2549) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอันดับตํ่ากว่าสิ งคโปร์ (1) มาเลเซี ย (27) อินโดนีเซี ย
(49) แต่สูงกว่าเวียดนาม (60) ฟิ ลิปปิ นส์ (97) และกัมพูชา (81)
3) ประสิ ทธิ ภาพของตลาดแรงงาน (labor market efficiency) จากผลการจัดอันดับ
ขีดความสามารถของ WEF ในปี พ.ศ. 2550 ไทยอยูในลํา ดับที่ 11 ลําดับที่ 13 ในปี พ.ศ. 2551 ลํา ดับที่ 25
ในปี พ.ศ. 2552 และลําดับที่ 24 ในปี พ.ศ. 2553 เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน ประเทศไทย
อยูใ่ นลําดับตํ่ากว่าสิ งคโปร์ (1) แต่สูงกว่ามาเลเซีย (35) อินโดนีเซีย (84) เวียดนาม (30) ฟิ ลิปปิ นส์ (111) และ
กัมพูชา (51) (ในปี พ.ศ. 2548-2549 ไม่มีการจดลําดับประเทศไทย)
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4) ระดับการพัฒนาของตลาดการเงิน (financial market sophistication) จากผลการจัดลําดับ
ขีดความสามารถของ WEF ในปี พ.ศ. 2551-2552 ประเทศไทยอยูใ่ นลําดับที่ 49 และลําดับที่ 51 ในปี พ.ศ.
2553 เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนมีเพียงสิ งคโปร์ (2) และมาเลเซี ย เท่านั้นที่อยู่ในลําดับ
ดีกว่า ส่ วนอินโดนีเซี ย (62) เวียดนาม (65) ฟิ ลิปปิ นส์ (75) และกัมพูชา (92) อยูใ่ นลําดับที่ต่าํ กว่าไทย (ในปี
พ.ศ. 2548-2450 ไม่มีการจัดลําดับของประเทศไทย)
5) ขนาดของตลาด (market size) จากผลการจัดลําดับขีดความสามารถของ WEF ในปี พ.ศ.
2551-2552 ประเทศไทยอยู่ในลําดับที่ 17 ในปี พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2553 ลํา ดับที่ 21 และลําดับที่ 23
10 ในปี พ.ศ. 2553 เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน ขนาดของตลาดของไทยใหญ่กว่าประเทศ
สิ งคโปร์ (41) มาเลเซี ย (29) เวียดนาม (35) ฟิ ลิ ปปิ นส์ (37) และกัมพูชา (96) ยกเว้นอินโดนีเซี ย (15) (ในปี
พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2550 ไม่มีการจัดลําดับของประเทศไทย)
6) ความพร้ อมทางด้า นเทคโนโลยี (technological readiness) จากผลการจัดลํา ดับ
ขีดความสามารถของ WEF ในปี พ.ศ. 2551-2552 ประเทศไทยอยูใ่ นลําดับที่ 49 ในปี พ.ศ. 2548 ลํา ดับที่ 48
ในปี พ.ศ. 2549 ลํา ดับที่ 47 ในปี พ.ศ. 2550 ลํา ดับที่ 66 ในปี พ.ศ. 2550 ลํา ดับที่ 63 ในปี พ.ศ. 2551 และ
ลําดับที่ 68 ในปี พ.ศ. 2553 เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน ประเทศไทยอยูใ่ นลําดับที่ต่าํ กว่า
สิ งคโปร์ (11) มาเลเซี ย (40) เวียดนาม (65) แต่สูงกวา ่่ อินโดนีเซี ย (91) ฟิ ลิปปิ นส์ (95) และกัมพูชา (115)
1.3 นวัตกรรมและความเชี่ ยวชาญทางธุ รกิจ (innovation and sophisticate factors) เมื่อพิจารณา
ทางด้านนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญทางธุ รกิจของประเทศไทย จากการจัดลําดับของ WEF ระหว่างปี พ.ศ.
2548-2553 ประเทศไทยอยูใ่ นลาดับที่ 39, 36, 39, 46, 47 และ 49 ในปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มลดลงโดยตลอด
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนประเทศไทยมีลาํ ดับที่ต่ าํ กว่าสิ งคโปร์ (10) มาเลเซี ย (25)
อินโดนีเซี ย (37) แต่สูงกว่าเวียดนาม (53) ฟิ ลิปปิ นส์ (75) และกัมพูชา (106)
1) ความเชี่ ย วชาญทางธุ รกิ จ(Business Sophistication) จากผลการจัดลํา ดับของ WEF
ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 ประเทศไทยเป็ นลําดับที่ 39, 40, 46, 43 และลําดับที่ 48 ในปี พ.ศ. 2553 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนตํ่า กว่าสิ งคโปร์ (15) มาเลเซี ย (25) อินโดนี เซี ย (37) แต่สูงกว่า
เวียดนาม (64) ฟิ ลิปปิ นส์ (60) และกัมพูชา (106)
2) นวัตกรรม (Innovation) จากผลการจัดลําดับความสามารถด้านนวัตกรรม WEFระหว่างปี
พ.ศ. 2548-2553 ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 38, 33, 36, 54, 57 และลําดับที่ 52 ในปี พ.ศ. 2553 เมื่อ
เปรี ยบเที ย บกับประเทศในภูมิภาคอาเซี ย นประเทศไทยอยู่ในลาดับ ที่ ต่ าํ กว่าสิ งคโปร์ (9) มาเลเซี ย (24)
อินโดนีเซี ย (36) เวียดนาม (49) สู งกว่าฟิ ลิปปิ นส์ (111) และกัมพูชา (108)
2. การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการขนส่ งทางถนน ตามกรอบแนวคิด
Five Forces Model ของ Porter
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2.1 ข้อจํากัดในการเข้าสู่ อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (barriers to entry) เมื่อพิจารณาจาก
ปัจจัยที่เป็ นข้อจํากัดในการเข้าสู่ อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (barriers to entry) จะเห็นได้วา่ ถ้ามีเพียง
ปั จจัยเดี ยวที่พอจะนับได้ว่าผูป้ ระกอบการขนส่ งทางถนนของไทยมีความได้เปรี ยบ คือ การมีจุดกระจาย
สิ นค้าที่ดี (access to distribution channels) ปั จจัยอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยยอดขายหรื อการให้บริ การต้องมี
ปริ มาณมากพอที่จะทําให้ตน้ ทุนต่อหน่วยของสิ นค้าหรื อบริ การตํ่าลง (economies of scales) ความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (product differentiation) จํานวนเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน (capital requirement)
ต้นทุ นในการเปลี่ ย นการใช้สินค้า หรื อบริ การ (switching costs) และการที่ ผูป้ ระกอบการที่เข้ามาใน
อุ ต สาหกรรมก่ อ นได้มี ก ารพัฒ นาในเรื่ อ งการบริ ห ารต้น ทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (cost disadvantages
independent of scales) ผูป้ ระกอบการของไทยไม่ได้เปรี ยบผูป้ ระกอบการรายใหม่จากประเทศสมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนที่จะเข้าแข่งขันเลย เนื่องจากผูป้ ระกอบการไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาในเรื่ องการบริ หารต้นทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพยังมีน้อยจึงเป็ น
โอกาสสาหรั บ ผู้ป ระกอบการรายใหม่ จ ากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นอื่ น ๆ ที่ จ ะเข้า มาเป็ นคู่ แ ข่ ง ขัน
ในอุตสาหกรรม
2.2 การแข่งขันที่มีอยูเ่ ดิม (intensity of rivalry among existing competitor) เมื่อพิจารณาจากปั จจัย
การแข่งขันที่มีอยูเ่ ดิม (intensity of rivalry among existing competitor) จะเห็นได้วา่ ในตลาดการค้าบริ การ
โลจิ ส ติ ก ส์ ข องไทยมี ผูป้ ระกอบการที่ ดาเนิ นธุ รกิ จ อยู่แล้วเป็ นจานวนมากเป็ นคู่ แข่ ง ขันที่ มี ข นาดธุ รกิ จ
ศักยภาพ และส่ วนแบ่งตลาดที่ใกล้เคียงกัน ผลิตภัณฑ์ในการให้บริ การไม่มีความแตกต่างกันทําให้ตน้ ทุนใน
การที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้บริ การจากผูป้ ระกอบการรายอื่นตํ่า ความภักดี ต่อตราสิ นค้าจึงมิใช่ สาระสําคัญ
ประกอบกับ ต้นทุ นคงที่ ข องผู้ป ระกอบการไทยสู ง เกิ น ไป เนื่ อ งจากขาดการพัฒ นาในด้า นการบริ หาร
จัดการและเทคโนโลยี อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมจึงเป็ นไปอย่างช้า ๆ รวมทั้งการที่มีผปู้ ระกอบการ
จากต่างประเทศเข้ามาดาเนินธุ รกิจอีกจานวนหนึ่งทําใหม่มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างรุ นแรง
2.3 การมีสินค้าหรื อบริ การใหม่ ๆ เข้ามาทดแทน (pressure from substitute) ผูป้ ระกอบการของ
ไทยส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีบุคลากรและเงินทุนจํากัดเป็ นการประกอบการในขั้นที่เรี ยกว่า
Physical Distribution หรื อการรับส่ งสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งให้บริ การเพียงระดับพื้นฐาน (transport base
logistics service) ไม่มีการพัฒนาการให้บริ การโดยการใช้เทคโนโลยหรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ ขาดการจดการ
ที่เป็ นสากลผูป้ ระกอบการของไทยจะต้องเร่ งสร้ างมาตรฐานในด้านโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่ อุปทาน
ให้สามารถรองรับการเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนและของโลก รวมถึงการหาวิธีพฒั นากิจการของตนให้
เป็ นบริ การแบบครบวงจร (integrated logistics service provider) ซึ่ งอาจจะเป็ นในรู ปแบบการรวมตัวกัน
(partners & alliances)
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2.4 อํานาจต่อรองของลูกค้าผูส้ ่ งออกและผูน้ าํ เข้า (bargaining power of exporters and importers)
ในภาพรวมอํานาจต่อรองของผูป้ ระกอบการของไทยนับว่าอยู่ในเกณฑ์ เนื่ องจากผูป้ ระกอบการของไทย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs ซึ่ งมี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ตํ่า ประกอบกับ จํา นวน
ผูป้ ระกอบการในประเทศทั้ง ผูป้ ระกอบการไทยและผูป้ ระกอบการต่างประเทศมีจานวนมาก การแข่งขัน
ในประเทศจึ งมี ค่ อนข้า งสู ง เมื่ อมี การเปิ ดเสรี ทางการค้า บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นกลุ่ มประเทศอาเซี ย น จะ
ทําให้ประเทศที่มี การพัฒนาและมีศ ักยภาพด้านการให้บริ การโลจิ สติ ก ส์ สูง เช่ น สิ งคโปร์ และมาเลเซี ย
เข้ามาประกอบการจะทําให้ผปู้ ระกอบการไทยเสี ยเปรี ยบในการแข่งขัน
2.5 นโยบายของรัฐ (Government policy) การเปิ ดเสรี ทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
เป็ นการขจัดอุปสรรคทางการค้าไม่ว่าจะเป็ นทางด้านภาษีอากร (tariff barrier) หรื ออุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี
อากร (non-tariff Barrier) ดังนั้น นโยบายของรัฐจึ งไม่เป็ นอุปสรรคในการที่ประเทศสมาชิ กประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนที่มีศกั ยภาพในการที่เข้ามาแข่งขันในการค้าบริ การโลจิสติกส์ในประเทศไทย
สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล
สรุ ปจากผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ตามแนวคิด 12 เสาหลัก
ความสามารถในการแข่งขันของ Porter ซึ่ งจัดอันดับดัชนี ความสามารถในการแข่งขันรวม (GCI) ในปี พ.ศ.
2553-2554 โดย World Economic Forum (WEF) จากจํานวน 139 ประเทศ ความสามารถของประเทศไทย
เปรี ยบเที ยบกับประเทศสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน อันดับของประเทศไทยเกื อบทุกปั จจัยตํ่ากว่า
สิ ง คโปร์ ยกเว้น ปั จจัย เดี ย ว คื อ ขนาดของตลาดไทย (23) สิ ง คโปร์ (41) เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับมาเลเซี ย
ประเทศไทยมี อ ัน ดับ ตํ่า กว่า มาเลเซี ย เกื อ บทุ ก ปั จ จัย ยกเว้น ขนาดของตลาดไทย (23) มาเลเซี ย (29)
ประสิ ทธิ ภาพในตลาดแรงงานไทย (24) มาเลเซี ย (35) เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทยมี
อันดับที่ต่าํ กว่าอินโดนีเซียถึง 6 ปัจจัย ได้แก่ ความเข้มแข็งของสถาบันอินโดนีเซีย (61) ไทย (64) เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ อินโดนีเซี ย (35) ไทย (46) สุ ขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน อินโดนีเซี ย (62) ไทย (80) ขนาด
ของตลาดอินโดนี เซี ย (15) ไทย (23) ความเชี่ ยวชาญทางธุ รกิ จ อินโดนี เซี ย (25) ไทย (48) และนวัตกรรม
อิ นโดนี เซี ย (24) ไทย (52) เปรี ย บเที ย บกับ เวีย ดนาม ไทยมี อ ันกับ ตํ่า กว่า เวีย ดนามรวม 3 ปั จจัย ได้แ ก่
ปั จจัยด้านสุ ขภาพและการศึกษาข้นพื้นฐาน เวียดนาม (64) ไทย (80) ความพร้อมทางเทคโนโลยี เวียดนาม
(65) ไทย (68) นวัตกรรมเวียดนาม (49) ไทย (52) ไทยมีอ ันดับดีกว่าฟิ ลิ ปปิ นส์ และกัมพูชา ทุกปั จจัยส่ วน
บูรไน ลาว และเมียนมาร์ ไม่มีการจัดอันดับ
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบดัชนีผลดําเนินการงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index--LPI)
ของประเทศสมาชิ กสมาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2555 จากการจัดอันดับ ของ World Bank ประเทศสิ งคโปร์
อยู่ ใ นอัน ดับ ที่ 1 มาเลเซี ย ลํา ดับ ที่ 29 ไทย ลํา ดับ ที่ 38 ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ลํา ดับ ที่ 52 เวีย ดนาม ลํา ดับ ที่ 53
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อินโดนี เซี ย ลํา ดับที่ 59 กัมพูชา ลําดบที่ 101 ลาว ลํา ดับที่ 109 เมียนมาร์ ลํา ดับที่ 129 บรู ไนไม่มีการจัด
อันดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับภาครัฐ
1.1 การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องปั จจุบนั มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งทางบกและทางราง
ประมาณ 1,550 ฉบับกฎหมายบางส่ วนขัดหรื อแย้งกันบางฉบับ บังคับใช้มานานร่ วมศตวรรษ เช่ น พ.ร.บ.
การรถไฟแห่ งประเทศ ปี พ.ศ. 2494 ซึ่ งเป็ นปั ญหาอุปสรรคต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการ รัฐบาล
ควรปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและมีส่วนในการส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการไทย
1.2 การพัฒนาระบบการขนส่ งทางราง ภาครัฐควรดาเนินการพัฒนาระบบการขนส่ งทางราง ด้วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) การแปรรู ปการรถไฟ ด้วยการให้การรถไฟทํา หน้าที่เป็ นผูล้ งทุนในปั จจัยพื้นฐาน การ
บํา รุ ง รั ก ษาเส้ นทาง ระบบสื่ อสาร และการบริ หารด้า นความปลอดภัย ส่ วนการเดิ นรถอาจให้สั ม ปทาน
แก่ภาคเอกชน ทํานองเดียวกับการท่าเรื อแห่งประเทศไทย
2) การพัฒนาเส้นทางด้วยการแยกการขนส่ งผูโ้ ดยสารกับการขนส่ งสิ นค้าออกจากกัน และ
พัฒนาเส้นทางเดินรถให้เป็ นระบบรางคู่ท้ งั การเดินรถโดยสารและการเดินรถสิ นค้า
3) ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร โดยการพั ฒ นาระบบ เครื อ ข่ า ยและการบริ ห าร
เครื อข่ายธุ รกิ จของภาคการค้าบริ การโลจิสติกส์ ตลอดโซ่ อุปทาน ตามกรอบแนวคิดเรื่ อง Cluster Theory
ของ E Porter และสมควรที่ รัฐบาลจะออก พ.ร.บ.ส่ งเสริ มการจัดตั้ง เครื อข่ายและการรวมกลุ่ มของ
ผูป้ ระกอบการ และปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4) การพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ รัฐควรเน้นผลิตบุคคลากรด้านโลติสติกส์มืออาชี พ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิตและการบริ การที่แท้จริ ง(Real Sectors) โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา การ
พัฒนาฝี มือแรงงาน รวมทั้งสร้างโอกาสการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต (lifelong learning) ด้วยกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้
(1) พัฒ นาเด็ ก ในวัย เรี ย นให้มี ค วามรู้ มี วิช าการทางด้า นเทคนิ ค และสติ ปั ญ ญาทางอารมณ์ ที่ เ ข้ม แข็ ง
(2) พัฒนาทักษะกําลังแรงงาน (workforces) ให้มีความรู ้ และสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาลังแรงงาน
ระดับกลางให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิ ตและการบริ การ (3) พัฒนาทุนมนุ ษย์ให้มีการเรี ยนรู้ ด้าน
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้ง แต่ ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานระดับอาชี วศึ ก ษา และระดับ อุ ดมศึ ก ษา
(4) ส่ ง เสริ ม การจัดทํา มาตรฐานอาชี พ และจัดทามาตรฐานคุ ณวุฒิแห่ ง ชาติ ตามแนวทางการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพสากล (International Standard Classification of Occupation--ISCO) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization--ILO) (5) พัฒนาสถาบันวิจยั ของรัฐให้เป็ นศูนย์แห่ ง
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ความเป็ นเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและการ
บริ การ
5) การเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หาร รัฐควรดํา เนิ นการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของ
โครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริ หารจัดการประเทศ บนหลักประชาธิ ปไตยและหลักธรรมาภิบาลที่
ทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐ ภาคธุ รกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคปั จเจกชนและครอบครัว จะต้องเข้ามามีส่วน
ร่ วมผนึกพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและการบริ หารจัดการสังคมไทยให้มีความโปร่ งใส ซึ่ งจะทําให้การทุจริ ต
ประพฤติมิชอบกระทําได้ยากมีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
6) การให้ความช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบการที่ได้รีบผลกระทบจากการเปิ ดเสรี การค้าโลจิ สติก ส์
ภาครัฐควรให้การสนับสนุ น (1) การให้ ความช่ วยเหลื อด้านเงิ นทุนเพื่อส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการค้าบริ การ
โลจิสติกส์ ให้พ ฒ
ั นาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสนับสนุ นให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาธุ รกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME bank) ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย(EXIM bank) หรื อ
แหล่งเงิ นทุนอื่ น ๆ ให้สินเชื่ อแก่ ผูป้ ระกอบการในเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน (2) จัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนเพื่อส่ งเสริ มการดําเนินงานของผูป้ ระกอบการค้าโลจิกสติกส์ (3) การยกเลิกสิ ทธิ พิเศษการส่ งเสริ ม
การลงทุนกับกลุ่มธุ รกิ จโลจิ สติกส์ คลังสิ นค้า และไซโลจากต่างชาติ (4) กําหนดมาตรฐานผูป้ ระกอบการ
ต่างประเทศ และผูประกอบการไทยใหม่ ความเท่าเทียมกัน
2. ข้อเสนอแนะสําหรับภาคเอกชน
2.1 การปรั บเปลี่ ยนรู ป แบบการขนส่ ง ผูป้ ระกอบการควรมีก ารพัฒนาให้เกิ ดการปรั บเปลี่ ย น
รู ปแบบการขนส่ ง (modal-shift) ไปสู่ การขนส่ งในรู ปแบบอื่น ๆ ที่มีตน้ ทุนการขนส่ งต่อหน่วยตํ่ากว่า และ
มีการใช้พลังงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการขนส่ งทางถนน ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ใช้ระบบการขนส่ งทาง
นํ้าภายในประเทศ ซึ่งจะประหยัดกว่าการขนส่ งทางถนนถึง 5 เท่า ตลอดจนพัฒนาให้เกิดการขนส่ งระหว่าง
ประเทศในรู ปแบบของการขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ (multi-modal transport) ที่เชื่ อมโยงการขนส่ งทาง
ถนน ทางราง ทางนํ้า และทางอากาศในลักษณะบูรณาการ และสามารถรองรับปริ มาณความต้องการขนส่ ง
สิ นค้าได้อย่างงมีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐานสากลทั้งด้านความรวดเร็ ว ความปลอดภัย และการตรงต่อ
เวลา เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์รวมของประเทศ
2.2 การใช้ประโยชน์จากศูนย์กระจายสิ นค้า (Distribution Centre--DC) การขนส่ งสิ นค้าตรงถึ ง
ลูกค้าในต่างจังหวัด หรื อประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสิ นค้าที่เป็ นศูนย์กลางการขนส่ ง ทําให้
ส่ วนใหญ่ตอ้ งขนส่ งรถเที่ยวเปล่ากลับ (Backhaul) หรื อส่ งสิ นค้าไม่เต็มคันรถ (Non-Full Truck Load) การมี
ศู น ย์ ร วบรวมและกระจายสิ นค้ า ตามจุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ต่ า ง ๆ จะช่ ว ยลดต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้นภาครัฐควรส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้เกิ ดการจัดตั้งศูนย์กระจาย
สิ นค้าตามด่านชายแดนของประเทศไทย เพื่อรองรับการค้าข้ามพรมแดนให้มากขึ้น
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2.3 การขนส่ งสิ นค้าทั้งเที่ยวไปและกลับ (Backhaul) การขนส่ งสิ นค้าทางถนนเป็ นรู ปแบบการ
ขนส่ งหลักของประเทศไทย การเปิ ดเสรี ดา้ นการค้าบริ การโลจิสติกส์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
จะทําให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ผูป้ ระกอบการขนส่ งจําเป็ นจะต้องลดต้นทุนการขนส่ ง โดยการใช้
ประโยชน์จากรถขนส่ งสิ นค้า และพลังงานเชื้ อเพลิ งให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ขนส่ งด้วยการลดการวิง่ เที่ยวเปล่า (Backhauling Management) จึงเป็ นทางออกที่สําคัญอย่างหนึ่ งการจัดการ
ขนส่ งเที่ยวกลับจะประสบความสาเร็ จขึ้นอยูก่ บั การบริ หารด้านข้อมูลข่าวสาร (information flow) ซึ่ งกลุ่ม
ผู้ป ระกอบการจะต้ อ งมี ก ารร่ ว มมื อ ในการวางแผน การพยากรณ์ ค วามต้อ งการ การเติ ม เต็ ม สิ น ค้า
(Collaborative Planning Forecasting and Replenishment--CPFR) ในรู ปของพันธมิตร (partner & alliance)
ซึ่งอาจกระทําได้ดว้ ยการร่ วมมือกับพันธมิตรขนส่ งปลายทางให้มาร่ วมวิ่ง เพื่อลดจานวนปริ มาณรถวิ่งเที่ยว
เปล่าในขากลับของทั้งสองฝ่ าย
2.4 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ ผูป้ ระกอบการขนส่ ง
จะต้องนําระบบการจัดการขนส่ งสิ นค้า (Transportation Management System--TMS) มาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินงาน เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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