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บทคัดย่อ 
 การสาํรวจความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน มีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อ
สาํรวจความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน และเพื่อสร้างความตระหนกั
รู้ดา้นการออกแบบเพื่อทุกคนให้กบับุคคลทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่งในการสํารวจคือบุคคลท่ีเคยใช้บริการขนส่ง
มวลชน จาํนวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม โดย
ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 4.14 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.28 เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ ขอ้คิดเห็น ควรมีท่ีนัง่สํารองสําหรับคนพิการ คนชรา เด็ก สตรีมีครรภ์มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.31 เม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างจาํแนกตามเพศ พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ส่วนการเปรียบเทียบดา้น อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายรับต่อเดือน พบว่า ระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดา้นขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ พบว่า ควรมีการอบรมหรือสร้างความตระหนกัรู้ดา้นการออกแบบเพื่อทุกคน
ใหก้บัผูใ้หบ้ริการ สรุปผลการวจิยัไดว้า่ควรนาํแนวคิดดา้นการออกแบบเพื่อทุกคนมาเป็นปัจจยัสําคญัในการ
พฒันาโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนของประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ: (1) โลจิสติกส์ (2) ขนส่งมวลชน (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 
 
บทน า 
 การบริหารจดัการโลจิสติกส์ตามคาํนิยามของ Council of Logistics Management คือ การทาํงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การดาํเนินการ และการควบคุมการทาํงานขององคก์รรวมทั้งการบริการ
จดัการขอ้มูลและธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ การรวบรวม และการกระจาย
สินคา้ วตัถุดิบ ช้ินส่วนประกอบและการบริการ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคาํนึงถึงความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสําคญัคาํว่า “การขนส่ง (transportation)” ความหมายโดยรวม
หมายถึง การเคล่ือนยา้ยคน (people) สินคา้ (goods) หรือบริการ (services) จากตาํแหน่งหน่ึงไปยงัอีก
ตาํแหน่งหน่ึง ในกรณีของการเคล่ือนยา้ยคนนั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผูโ้ดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ 
สาํหรับการขนส่งมวลชนถือวา่เป็นปัจจยัสําคญัต่อการพฒันาประเทศอยา่งยิ่งทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
ซ่ึงส่งผลต่ออตัราค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงเพราะประชาชนนั้นมีความจาํเป็นในการเดินทางเพื่อไป
ทาํงาน ประกอบกิจกรรมประจาํวนั หรือเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว 
 ในอเมริกาแนวคิดดา้น Universal design (ฤทธิรงค ์จุฑาพฤฒิกร กฤติยา ปิยะอรุณ และพลอยภทัรา 
ตระกูลทองเจริญ, 2558, หนา้ 10) ถูกพฒันาข้ึนมาจากรากฐานความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน (human right) ท่ี
ใหค้วามสาํคญักบัความเท่าเทียมในการเขา้ถึงสภาพแวดลอ้มของมนุษยทุ์กคนในสังคม แนวคิดการออกแบบ
เพื่อทุกคนสามารถอธิบายสั้น ๆ ไดว้า่ เป็นแนวคิดการออกแบบอาคารสถานท่ีท่ีสะดวกปลอดภยัสําหรับผูใ้ช้
ทุกคนรวมถึงคนท่ีมีภาวะขอ้จาํกดัต่าง ๆ ของร่างกาย สติปัญญา และการส่ือสาร เพื่อให้แนวคิดเชิงปรัชญา
ดงักล่าวช่วยกระตุน้ให้ฉุกคิดถึงคุณค่าความเป็นมนุษย ์นอกเหนือไปจากเพียงการทาํตามส่ิงท่ีกฎหมาย
กาํหนด และการให้ความสําคญัต่อการปรับสภาพแวดลอ้มเชิงเทคนิค ไดส้รุปหลกัในการออกแบบไว ้7 ขอ้ 
ประกอบดว้ย (1) การใช้สอยไดอ้ย่างเท่าเทียม (2) ให้มีความยืดหยุน่ในการใช้งาน (3) ให้ใชส้อยไดง่้าย ๆ 
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โดยไม่ตอ้งอาศยัความรู้พิเศษ (4) สามารถให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม (5) มีการออกแบบเผื่อสําหรับ
ขอ้ผดิพลาด (6) ออกแบบใหใ้ชแ้รงแต่นอ้ย (7) เผือ่ขนาดและท่ีวา่งไวเ้พื่อการเขา้ถึง และใชส้อย 
 การออกแบบเพื่อทุกคน เป็นแนวคิดท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างและหลากหลายตาม
สภาพแวดลอ้มและความแตกต่างทางดา้นสภาพร่างกายมนุษย ์ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการในการ
เดินทางของแต่ละคนมากท่ีสุด การออกแบบโลจิสติกส์การขนส่งมวลชนจึงควรนาํแนวคิดดา้นการออกแบบ
เพื่อมวลชนมาเป็นปัจจยัร่วมในการออกแบบอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก ลกัษณะและชนิดของอุปกรณ์
เคร่ืองมือ ยานพาหนะ ให้มีความกลมกลืนไม่ทาํให้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเกิดความแปลกแยกไปจากสภาพสังคม
ท่ีอยู่ร่วมกนั โลจิสติกส์การขนส่งมวลชนด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนย่อมสามารถนาํไปสู่การ
สร้างสรรคน์วตักรรมทางสังคมท่ีสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะนําศาสตร์แนวคิดทั้งสองมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันจึง
ทาํการศึกษาวิจยั “การสํารวจความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน” โดยทาํการ
สํารวจความคิดเห็นจากผูท่ี้เคยใช้บริการขนส่งมวลชนทัว่ไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนดว้ยแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 
 
ตาราง 1 จ านวนผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนภายในประเทศ 

จาํนวนผูโ้ดยสาร 2554 2555 2556 2557 2558* 
รถโดยสาร ขสมก. 374,906 355,134 341,540 315,362 324,747 
รถโดยสาร บขส. 10,545 10,112 9,599 8,620 7,781 
รถไฟ 44,054 41,761 37,343 36,425 35,127 
รถไฟฟ้าใตดิ้น 69,502 80,602 84,680 92,421 95,019 
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก ์ 12,422 14,932 15,613 17,064 19,307 
ทางนํ้ า 112,114 110,636 108,992 102,810 104,101 
ทางอากาศ 14,215 16,566 19,412 25,748 32,499 

รวม 637,757 629,743 617,180 598,450 618,582 

ท่ีมา. จาก ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม (2559) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อสาํรวจความคิดเห็นดา้นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 
 2. เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ดา้นการออกแบบเพื่อทุกคนใหก้บับุคคลทัว่ไป 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 การสาํรวจความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคนเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(quantitative research) ใชว้ิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (survey research) ใชแ้บบสอบถามแบบเลือกตอบ (check 
list) และมาตราส่วน (rating sale) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental technique) 
ประชากรท่ีใชส้ํารวจความคิดเห็น คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการขนส่งมวลชนภายในประเทศ ไม่เจาะจงช่วงเวลาใน
การใช้บริการและวตัถุประสงค์การเดินทาง ไม่จาํกัดอายุ ใช้การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตาราง
สําเร็จรูปคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบั ∞ จาํนวน 400 คน ทาํการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สะดวกและสอดคล้องกับพฤติกรรมของประชากรการวิจยัใน            
ยคุปัจจุบนัท่ีมีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นประจาํ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 โลจิสติกส์ หมายถึง การทาํงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การดาํเนินการ และการควบคุม           
การทาํงานขององคก์รรวมทั้งการบริการจดัการขอ้มูลและธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เกิดการเคล่ือนยา้ย 
การจดัเก็บ การรวบรวม และการกระจายสินคา้ วตัถุดิบ ช้ินส่วนประกอบและการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั 
 ขนส่งมวลชน หมายถึง การเคล่ือนยา้ยขนถ่ายบุคคลจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง โดยใช้
ยานพาหนะในการเคล่ือนยา้ยหรือขนถ่าย 
 การออกแบบเพื่อทุกคน หรือการออกแบบเพื่อมวลชน หมายถึง การออกแบบเพื่อมวลชน Universal 
design เป็นแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีรวมไปถึงส่ิงของเคร่ืองใช้
ทัว่ไปในสังคม โดยมีหลกัในการออกแบบเพื่อการใชง้านท่ีสะดวกสบาย ปลอดภยั ครอบคลุมสําหรับทุกคน
และไม่ตอ้งมีการดดัแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน 
 2. ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงการขนส่งมวลชนดว้ยแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดให้ใช้วิธี การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ Accidental Technique ดว้ยการ
ประชาสัมพันธ์โดยการสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าผูต้อบ
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แบบสอบถามตอ้งเป็นผูท่ี้เคยใช้บริการขนส่งมวลชนภายในประเทศ ไม่เจาะจงช่วงเวลาในการใช้บริการ
และวตัถุประสงคก์ารเดินทาง ไม่จาํกดัอาย ุ
 การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางสําเร็จรูปคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, หน้า 47) ท่ีระดบั ∞ จาํนวน 400 คน ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหส้ะดวกและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของประชากรการวิจยัในยุคปัจจุบนัท่ีมีพฤติกรรม
การใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นประจาํ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการคน้ควา้ขอ้มูลจากตาํรา
และเอกสารต่าง ๆ โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) ส่วนท่ี 1 ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูแ้สดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพปัจจุบนั รายรับต่อเดือน  
และ (2) ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบ
เพื่อทุกคนโดยกาํหนดใชเ้ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีขอ้คาํถามจาํนวน 7 ดา้น แบ่งเป็น18 ขอ้คิดเห็น 
ซ่ึงมีเกณฑใ์นการกาํหนดค่านํ้าหนกัการประเมินเป็น 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2555, หนา้ 456) 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลมีขั้นตอนทางสถิติต่าง ๆ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณ
ค่าสถิติ ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive Statistics) 
  1.1 แจกแจงความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ใช้อธิบายถึงขอ้มูลลกัษณะของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายรับต่อเดือน 
  1.2 ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชอ้ธิบายขอ้มูลแสดง
ความคิดเห็นด้านโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน ประกอบด้วย 7 ด้าน 18 ขอ้ความ
คิดเห็น 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)  
  2.1 ใชว้ิธี Independent Simple t test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร            
2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกนั ไดแ้ก่ เพศ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  2.2 ใชว้ิธี F test เพื่อทดสอบความแปรปรวนระหวา่งตวัแปร 3 กลุ่มข้ึนไป เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระจาํแนกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายรับต่อ
เดือน เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นาํมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
(Lest Significant Difference) 
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ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดจํานวน 400 คน โดยจาํแนกตามเพศ            
อาย ุระดบัการศึกษาอาชีพปัจจุบนั และรายรับต่อเดือนพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 40.8 เพศหญิง 
ร้อยละ 59.3 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุดร้อยละ 42.8 ระดบัการศึกษามากท่ีสุด คือ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 58.5 อาชีพปัจจุบันมากท่ีสุด ได้แก่ พนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 38.8 และพบว่า
ส่วนมากมีรายรับต่อเดือนมากท่ีสุด อยูท่ี่ มากกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 37.5  
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน พบว่า             
ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 4.14 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการ
ให้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 ด้านการใช้งานโดยง่ายโดยไม่ตอ้งอาศยัความรู้พิเศษ               
ด้านการออกแบบเผื่อข้อผิดพลาด ด้านการออกแบบให้ใช้แรงแต่น้อย ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน              
ดา้นเผื่อขนาดและท่ีว่างไวเ้พื่อการเขา้ถึง ด้านการใช้สอยได้อย่างเท่าเทียม มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดบั 
4.26, 4.18, 4.16, 4.07, 4.02, 4.01 ตามลาํดบั 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชน 

หวัขอ้ X  SD ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นการใชส้อยไดอ้ยา่งเท่าเทียม 4.01 0.96 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นความยดืหยุน่ในการใชง้าน 4.07 0.97 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นการใชง้านโดยง่าย โดยไม่ตอ้งอาศยัความรู้พิเศษ 4.26 1.01 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นการใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.28 1.01 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นการออกแบบเผือ่ขอ้ผดิพลาด 4.18 1.01 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นการออกแบบใหใ้ชแ้รงแต่นอ้ย 4.16 1.02 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นเผื่อขนาดและท่ีวา่งไวเ้พื่อการเขา้ถึง 4.02 1.06 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.14 0.94 เห็นดว้ยมาก 
ท่ีมา. จาก ผลการคาํนวณ 
 
 ตารางแสดงผลค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกับ           
การออกแบบเพื่อทุกคนในดา้นต่าง ๆ จาํนวน 7ดา้น 
 ความคิดเห็นดา้นการใชส้อยไดอ้ยา่งเท่าเทียมในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 เม่ือพิจารณา
รายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรมีท่ีนั่งสํารองสําหรับคนพิการ 
คนชรา เด็ก สตรีมีครรภ ์มีค่าเฉล่ีย 4.31 รองลงมา ควรมีรถเมล์ชานตํ่าเพื่อให้คนพิการทางการเคล่ือนไหว
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ใชไ้ด ้มีค่าเฉล่ีย 4.13 ควรมีลิฟทห์รืออุปกรณ์นาํพาเพื่อข้ึนชั้นบนไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.86 และสุดทา้ยควรมี
ทางเขา้เฉพาะหรือทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัคนพิการ มีค่าเฉล่ีย 3.75 ตามลาํดบั 
 ความคิดเห็นดา้นความยืดหยุ่นในการใชง้านในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 เม่ือพิจารณา
รายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ควรติดตั้งพื้นผิวสัมผสัเพื่อบอกทางคน
พิการทางสายตา มีค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมา ควรมีทางลาดและราวจบับริเวณทางเดิน ชานชลา จุดเช่ือมต่อ           
มีค่าเฉล่ีย 4.19 และสุดทา้ยควรติดตั้งอุปกรณ์นาํพาผูโ้ดยสารข้ึนยานพาหนะ มีค่าเฉล่ีย 3.77 ตามลาํดบั 
 ความคิดเห็นดา้นการใช้งานโดยง่าย โดยไม่ตอ้งอาศยัความรู้พิเศษในภาพรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด            
มีค่าเฉล่ีย 4.26 เม่ือพิจารณารายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มีสัญลกัษณ์
แนะนาํการใชง้านโดยเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมา ควรมีป้ายสัญลกัษณ์แสดงทางเขา้ออก ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกเฉพาะคนพิการ คนชรา สตรีมีครรภ์ บริเวณ สถานี ชานชลา จุดเช่ือมต่อ มีค่าเฉล่ีย 4.23 
ตามลาํดบั 
 ความคิดเห็นดา้นการให้ขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.28 เม่ือ
พิจารณารายละเอียดส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ควรมีป้ายสัญลกัษณ์บอกชดัเจน 
และควรมีสัญลกัษณ์พิเศษสาํหรับคนตาบอด หูหนวก มีค่าเฉล่ีย 4.28 เท่ากนั 
 ความคิดเห็นด้านดา้นการออกแบบเผื่อขอ้ผิดพลาดในภาพรวมอยู่ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 เม่ือ
พิจารณารายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ควรมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน 
มีค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมา ควรติดตั้งระบบแสงเพื่อป้องกนัประตูหนีบ มีค่าเฉล่ีย 4.14 และสุดทา้ยควรติดตั้ง
ระบบป้องกนัการเคล่ือนท่ีของรถเขน็คนพิการ มีค่าเฉล่ีย 4.13 ตามลาํดบั 
 ความคิดเห็นด้านการออกแบบให้ใช้แรงแต่น้อยในภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 เม่ือ
พิจารณารายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ควรติดตั้งราวจบัในตาํแหน่ง         
ท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.24 รองลงมา ควรมีระบบเปิดปิดประตูอตัโนมติั มีค่าเฉล่ีย 4.08 ตามลาํดบั 
 ความคิดเห็นดา้นดา้นเผื่อขนาดและท่ีว่างไวเ้พื่อการเขา้ถึงในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 
เม่ือพิจารณารายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ควรมีการขยายขนาดของ
ประตูและทางเดินให้เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.13 รองลงมา ควรมีช่องจาํหน่ายบตัรโดยสารเฉพาะคนพิการ มี
ค่าเฉล่ีย 3.90 ตามลาํดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานทาํการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเพื่อท่ีจะตอ้งการทราบว่าตวัแปร
ใดบา้งท่ีมีระดบัความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย ANOVA ดว้ยวิธี Independent Simple t test และวิธี  
F test เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นาํมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
(Lest Significant Difference) และผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 
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 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน จาํแนกตาม
เพศ พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .025 นอ้ยกวา่ 0.05 ทาํให้ยอมรับ H1 หมายความวา่ 
ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนในดา้นการใช้สอยไดอ้ย่างเท่า
เทียมดา้นความยืดหยุน่ในการใชง้าน ดา้นการออกแบบเผื่อขอ้ผิดพลาด ดา้นการออกแบบให้ใชแ้รงแต่นอ้ย 
และด้านเผื่อขนาดและท่ีว่างไวเ้พื่อการเขา้ถึง ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์
ขนส่งมวลชนในด้านการใช้งานโดยง่าย โดยไม่ต้องอาศยัความรู้พิเศษ และด้านการให้ข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่ทาํการทดสอบรายคู่ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน จาํแนกตาม
อายุ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากค่า Sig เท่ากับ .201 มากกว่า 0.05 จึงทาํให้ยอมรับ H0 
หมายความวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนัไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบ
เพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนในดา้นการใช้
สอยไดอ้ยา่งเท่าเทียม ดา้นความยืดหยุน่ในการใชง้าน ดา้นการใชง้านโดยง่าย โดยไม่ตอ้งอาศยัความรู้พิเศษ 
ดา้นการให้ขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสม ดา้นการออกแบบเผื่อขอ้ผิดพลาด ดา้นการออกแบบให้ใช้แรงแต่น้อย
และดา้นเผือ่ขนาดและท่ีวา่งไวเ้พื่อการเขา้ถึง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่ทาํการทดสอบรายคู่ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .061 มากกวา่ 0.05 จึงทาํให้ยอมรับ 
H0 หมายความวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชน
กับการออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์
ขนส่งมวลชนในดา้นการใชส้อยไดอ้ยา่งเท่าเทียม ดา้นความยืดหยุน่ในการใช้งาน ดา้นการใช้งานโดยง่าย 
โดยไม่ต้องอาศยัความรู้พิเศษ และด้านการให้ขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการไม่มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนในดา้นการออกแบบเผื่อขอ้ผิดพลาด ดา้นการออกแบบให้ใชแ้รงแต่
น้อย และด้านเผื่อขนาดและท่ีว่างไวเ้พื่อการเขา้ถึง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไม่ทาํการ
ทดสอบรายคู ่
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน จาํแนกตาม
อาชีพ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากค่า Sig เท่ากับ .114 มากกว่า 0.05 จึงทาํให้ยอมรับ H0 
หมายความว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกันไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกับโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกับการ
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ออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนใน
ดา้นการออกแบบใหใ้ชแ้รงแต่นอ้ย ในขณะท่ี ผูใ้ชบ้ริการไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชน
ในดา้นการใชส้อยไดอ้ยา่งเท่าเทียม ดา้นความยดืหยุน่ในการใชง้าน ดา้นการใชง้านโดยง่าย โดยไม่ตอ้งอาศยั
ความรู้พิเศษ ดา้นการใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม ดา้นการออกแบบเผื่อขอ้ผิดพลาดและดา้นเผื่อขนาดและท่ี
วา่งไวเ้พื่อการเขา้ถึง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่ทาํการทดสอบรายคู่ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน จาํแนกตาม
รายรับต่อเดือน พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .436 มากกวา่ 0.05 จึงทาํให้ยอมรับ H0 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายรับต่อเดือนต่างกนัไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบั
การออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
การวิจยัท่ีตั้ งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูใ้ช้บริการไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกับโลจิสติกส์ขนส่ง
มวลชนในดา้นการใช้สอยไดอ้ย่างเท่าเทียม ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน ดา้นการใช้งานโดยง่าย โดย          
ไม่ตอ้งอาศยัความรู้พิเศษ ดา้นการให้ขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสม ด้านการออกแบบเผื่อขอ้ผิดพลาดด้านการ
ออกแบบให้ใชแ้รงแต่น้อย และดา้นเผื่อขนาดและท่ีว่างไวเ้พื่อการเขา้ถึง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จึงไม่ทาํการทดสอบรายคู่ 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จาํนวน 237 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมา เป็นเพศชาย จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ตามลาํดบั อายุ พบว่า 
ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ระดบัการศึกษา พบวา่ ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มากท่ีสุด จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รายรับต่อเดือน พบว่า            
ส่วนใหญ่มีรายรับต่อเดือน 25,001 บาท ข้ึนไป มากท่ีสุด จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  
 การสรุปผลการวจิยัระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการขนส่งมวลชนกบัระดบัความคิดเห็นดา้นการ
ออกแบบเพื่อทุกคนทั้งหมด 7 ดา้น พบวา่ ความคิดเห็นดา้นการปรับปรุงดว้ยแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 
ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการให้ขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ีย 4.28 ด้านการใช้สอยได้อย่างเท่าเทียมในภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 เม่ือพิจารณา
รายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญั ด้านควรมีท่ีนั่งสํารองสําหรับคนพิการ คนชรา เด็ก สตรีมีครรภ์ มี
ค่าเฉล่ีย 4.31 ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานในภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 เม่ือพิจารณา
รายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญัพบว่า ได้แก่ ด้านควรติดตั้งพื้นผิวสัมผสัเพื่อบอกทางคนพิการทาง
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สายตา มีค่าเฉล่ีย 4.25 ดา้นการใชง้านโดยง่าย โดยไม่ตอ้งอาศยัความรู้พิเศษในภาพรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.26 เม่ือพิจารณารายละเอียดส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัพบวา่ ดา้นควรมีสัญลกัษณ์แนะนาํการใชง้าน
โดยเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.29 ดา้นการให้ขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.28 เม่ือพิจารณารายละเอียดส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั พบวา่ ดา้นควรมีป้ายสัญลกัษณ์บอกชดัเจน และควรมี
สัญลกัษณ์พิเศษสําหรับคนตาบอด หูหนวก มีค่าเฉล่ีย 4.28 เท่ากนัด้านการออกแบบเผื่อขอ้ผิดพลาดใน
ภาพรวมอยู่ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 เม่ือพิจารณารายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญั พบว่า ด้านควรมี
อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน มีค่าเฉล่ีย 4.27 ด้านการออกแบบให้ใช้แรงแต่น้อยในภาพรวมอยู่ระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.16 เม่ือพิจารณารายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญัพบว่า ดา้นควรติดตั้งราวจบัในตาํแหน่งท่ี
เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.24 ดา้นเผื่อขนาดและท่ีวา่งไวเ้พื่อการเขา้ถึง ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 
เม่ือพิจารณารายละเอียดส่วนใหญ่ให้ความสําคญัพบวา่ ดา้นควรมีการขยายขนาดของประตูและทางเดินให้
เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.13  
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกับ             
การออกแบบเพื่อทุกคน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกับ                 
การออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
การวจิยั 
 สมมติฐานท่ี 3 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชน
กับการออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 4 ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการ
ออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วจิยัท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 5 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายรับต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชน
กับการออกแบบเพื่อทุกคน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้
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อภิปรายผลการวจัิย 
 การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐานลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพื่อทุกคน แตกต่างกนันั้น พบวา่ใน
ภาพรวมมีความสอดคลอ้งดา้นความคิดเห็นในระดบัมาก กบัผลการสํารวจความพึงพอใจของคนพิการ ของ
การสํารวจเพื่อการประเมินและให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะเพื่อคน
พิการ เด็ก และผูสู้งอายขุองกระทรวงคมนาคม ท่ีตอ้งการใหป้รับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีใชแ้นวคิดการ
ออกแบบเพื่อทุกคน อาทิเช่น ควรติดตั้งลิฟท์ทุกสถานีท่ีมีอาคารสองชั้นข้ึนไปเพื่อให้คนพิการทางการ
เคล่ือนไหวเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก การเตรียมอุปกรณ์ยกขนคนพิการท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้สู่ตวัยานพาหนะท่ี
ชานชลา การปรับปรุงทางผิวทางเดินให้มีระดบัราบเรียบและพื้นผิวทางลาดท่ีปลอดภยัไดม้าตรฐาน การ
ประกาศขอ้มูล นอกจากระบบประกาศดว้ยเสียง จะตอ้งมีป้ายเตือนขอ้ความหรือสัญลกัษณ์แจง้เตือนดว้ย 
ภายในสถานีโดยสายทุกประเภทการเดินทาง การปรับปรุงป้ายแนะนาํการเดินทางให้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีคน
พิการทางการไดย้ินสามารถเขา้ใจได ้ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจยัไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปท่ีมีลกัษณะทาง
ร่างกายท่ีปกติก็มีความคิดเห็นดา้นโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของคนพิการ ดงันั้น
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลระบบขนส่งมวลชนควรนาํแนวคิดดา้นการออกแบบเพื่อทุกคนเป็นปัจจยัสําคญัใน
การออกแบบระบบโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนใหส้ามารถตอบสนองผูใ้ชบ้ริการไดทุ้กเพศ ทุกวยั  
 ส่วนขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีผลการวิจยัมีผูใ้ช้บริการเสนอแนะ ดา้นการอบรมหรือให้ความรู้ความ
เขา้ใจ สร้างความตระหนกัรู้แก่พนกังานผูใ้ห้บริการขนส่งมวลชนนั้นก็มีความสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ
ของแบบสาํรวจเพื่อการประเมินและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ
เพื่อคนพิการ เด็กและผูสู้งอายุ ในดา้นความคิดเห็นของคนพิการทางการมองเห็นท่ีเสนอแนะวา่ ควรพฒันา
และปรับปรุงการให้บริการของพนกังานขบัรถประจาํทาง ทั้งการจอดรถและการเดินรถบนช่องทางจราจร 
รวมถึงการติดตั้งระบบแจง้เตือนประจาํบนรถประจาํทางเพิ่มเติมเม่ือถึงท่ีหมาย  
  
ข้อเสนอแนะ 
 ระบบขนส่งมวลชนท่ีดียอ่มส่งผลต่อคุณภาพชีวติและสังคมท่ีดี ของผูใ้ชบ้ริการ การบริหารจดัการท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีตอ้งตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทุกประเภทท่ีมีความแตกต่าง
กนัทางดา้นร่างกาย จากผลการวิจยัท่ีเปรียบเทียบผลการสํารวจระหวา่งผูใ้ชบ้ริการคนพิการและผูใ้ชบ้ริการ
คนปกตินั้นต่างมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัดา้นการพฒันาและปรับปรุงโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนและการ
ออกแบบเพื่อทุกคน ดงันั้นหากเม่ือมีการพฒันาหรือปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน ก็ควรนาํเอาแนวคิดการ
ออกแบบเพื่อทุกคนเป็นเกณฑส์าํคญัในการพิจารณาออกแบบระบบขนส่งมวลชนดว้ยเช่นกนั 
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โลจิสติกส์ย้อนกลบั: ถึงเวลาทีสิ่นค้ากลบับ้าน 
Reverse Logistics: A Time to return Home 

 
มนตรี  จงัธนสมบติั 

สมฉว ีศิริโสภณา 
 
บทคัดย่อ 
 ยิง่บริษทัมียอดขายมากข้ึน โลจิสติกส์ยอ้นกลบัก็ความสาํคญัมากข้ึน ไม่เฉพาะการเรียกความเช่ือมัน่
กลบัคืนมาในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึน แต่ยงัช่วยให้บริษทัประหยดัตน้ทุนจากการเรียกคืน
สินคา้นั้น บริษทับางแห่งอาจจะยงัไม่ตระหนกัในประเด็นเหล่าน้ีซ่ึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีตามมาหลงัจาก
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไดเ้กิดข้ึน 
 
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. 
 
บทน า 
 เป็นท่ีทราบวา่การจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบั
ธุรกิจทั้งทางด้านการลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า ตลอดจนการนําเสนอความ
หลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 
ปัจจุบนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเฉพาะการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์ใน
ทิศทางจากตน้นํ้ าไปยงัปลายนํ้ า เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของลูกคา้เป็นหลกั ดงันั้นโครงสร้างของระบบ         
โลจิสติกส์จึงมีทิศทางการไหลของสินค้าจากผูจ้ ัดหาวตัถุดิบไปยงัโรงงานของผูผ้ลิตในลําดับถัดไป                    
สู่ผูก้ระจายสินคา้ ร้านคา้ปลีก ไปจนถึงมือผูบ้ริโภคสุดทา้ย 
 แต่บางกรณีท่ีผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งเรียกสินคา้ของตนกลบัคืนอนัเน่ืองจากสาเหตุ ส่งสินคา้ท่ีขายไม่ได้
กลบัคืนหรือการเรียกสินคา้กลบัมาเพื่อแกไ้ข เดลคอมพิวเตอร์เรียกคอมพิวเตอร์ท่ีมีปัญหาแบตเตอร่ีระเบิด
กลบัมาตรวจสอบ โตโยตา้เรียกรถท่ีจาํหน่ายในอเมริกามาเปล่ียนอุปกรณ์คนัเร่งอนัเกิดจากความบกพร่อง
ของการผลิต การเรียกสินคา้กลบัคืนมาอาจเกิดไม่บ่อยนัก แต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ                 
โลจิสติกส์แบบน้ีจะช่วยรักษาภาพลกัษณ์และช่วยลดตน้ทุน รวมทั้งกูส้ถานการณ์ท่ีเลวร้ายให้กลบั คืนดีได ้
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ผูผ้ลิตสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการกาํจดัใหถู้กวธีิใชโ้ลจิสติกส์ยอ้นกลบัเพื่อให้สินคา้ท่ีหมดสภาพและตอ้งกาํจดั
กลบัคืนมาอยา่งเหมาะสม 
 การจดัการโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ไดถู้กพฒันาข้ึนมาสําหรับการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปในทิศทางมุ่งไป
ขา้งหนา้ (forward logistics) นอ้ยคนนกัท่ีจะรู้จกัคาํวา่ โลจิสติกส์ยอ้นกลบั (reverse logistics) วา่คือ อะไร
และมีบทบาทอยา่งไรต่อการดาํเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนั มีผูใ้หค้าํนิยามของโลจิสติกส์ไวม้ากมายใกลเ้คียงกนั
ดงัต่อไปน้ี 
 โลจิสติกส์ยอ้นกลบั หมายถึง กระบวนการในการวางแผน การควบคุมการไหลของวตัถุดิบ สินคา้ท่ี
อยูร่ะหวา่งการผลิต (in-process inventory) และสินคา้สําเร็จรูปรวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากผูบ้ริโภคกลบัมา
ยงัผูผ้ลิตเพื่อทาํการใช้ประโยชน์  หรือการนาํไปกาํจดัอย่างเหมาะสม หรืออีกนยัหน่ึงโลจิสติกส์ยอ้นกลบั
เป็นกระบวนการในการขนยา้ยสินค้าจากจุดหมายปลายทางของโซ่อุปทานไปสู่ต้นทางเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ ซ่ึงมีความหมายมากกวา่การนาํเอาบรรจุภณัฑ์กลบัมาใชใ้หม่ แต่อาจรวมถึงการนาํสินคา้กลบัมา
ถอดช้ินส่วนและแปรรูปหรือผลิตใหม่เพื่อสร้างมูลค่าใหม้ากข้ึน นอกจากน้ี ยงัครอบคลุมถึงการรับคืนสินคา้
ในกรณีท่ีสินคา้มีความเสียหาย สินคา้เหลือใช ้สินคา้ท่ีถูกเรียกคืนหรือสินคา้ท่ีไม่สามารถจาํหน่ายหมดใน
ฤดูกาลนั้น รวมถึงสินคา้ในคลงัท่ีเก็บไวเ้กินความจาํเป็นก็ได ้ 
 สภาผูบ้ริหารโลจิสติกส์ยอ้นกลบั (reverse logistics executive council) ให้คาํนิยามของโลจิสติกส์
ยอ้นกลบัวา่ เป็นกระบวนการของการวางแผน การประยกุตใ์ชแ้ละการควบคุมการไหลของวตัถุดิบ สินคา้คง
คลงั สินคา้สาํเร็จรูปและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จากจุดท่ีบริโภค (point of consumption) มายงัจุดเร่ิมตน้ (point of 
origin) เพื่อทาํการกาํจดัอยา่งมีประสิทธิภาพหรือดึงมูลค่าเพิ่มของสินคา้น้ีไดอี้ก  
 โลจิสติกส์ยอ้นกลบัเป็นการดาํเนินงานทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํผลิตภณัฑ์หรือวสัดุกลบัมาใช้
ใหม่ คือ กระบวนการของการวางแผน การดาํเนินการและการควบคุมถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ตน้ทุนในแง่ของการไหลของวตัถุดิบ งานระหวา่งทาํ สินคา้สําเร็จรูปและขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งจากจุดท่ี
ทาํการบริโภคกลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือกาํจดัอยา่งเหมาะสม  
 โลจิสติกส์ยอ้นกลบัเป็นการกระบวนการโลจิสติกส์มีบทบาทอย่างมากต่อการจดัการกบัสินค้า
ส่งกลบัคืน (Product returns) ทั้งการจดัการให้นาํกลบัมาใชใ้หม่ (recycling) การแทนท่ีวตัถุดิบ (material 
substitution) หรือการนาํช้ินส่วนวตัถุดิบกลบั มาใชใ้หม่ (reuse of materials) รวมทั้งกระบวนการกาํจดั              
ของเสีย (waste disposal) เป็นต้น เป็นการเคล่ือนยา้ยสินค้าหรือวตัถุดิบในทิศทางยอ้นกลับโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างมูลค่าหรือใชป้ระโยชน์ในมูลค่าสินคา้ท่ียงัมีอยู ่หรือเพื่อทาํลายทิ้งอยา่งเหมาะสม ซ่ึง
อาจทาํไดห้ลากหลายวิธี เช่น เนน้การผลิตสินคา้ท่ียืดอายุการใชง้านยาวนานข้ึน เพื่อลดปริมาณสินคา้ท่ีตอ้ง
ถูกส่งมากาํจดัเร็วเกินความจาํเป็น เน้นการใช้วตัถุดิบท่ีสามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ไดใ้นการผลิตหรือแมแ้ต่
การดูแลรักษาเคร่ืองจกัรเพื่อใหใ้ชง้านไดย้าวนานข้ึน  
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 โลจิสติกส์ยอ้นกลบัเป็นส่วนหน่ึงของซัพพลายเชนท่ีหลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจมากข้ึนเป็น
ลาํดบั ตน้ทุนในส่วนน้ีประมาณร้อยละ 0.5 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.
2004 เหตุผลท่ีสินคา้มีความจาํเป็นตอ้งส่งคืนจากผูบ้ริโภคไปสู่จุดจาํหน่ายสินคา้ ผูผ้ลิตสินคา้ และผูส่้งมอบ
วตัถุดิบ อาจเป็นเพราะมีสินคา้ขายไม่ไดเ้ป็นจาํนวนมาก สินคา้มีขอ้บกพร่อง สินคา้ท่ีส่งมอบผิดประเภทผิด
ขนาด สินคา้ขายดีในพื้นท่ีหน่ึงแต่กลบัขายไม่ไดใ้นอีกพื้นท่ีหน่ึง หรือดว้ยสาเหตุดา้นส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค จากตวัอยา่งท่ีเดลคอมพิวเตอร์ขอให้ผูบ้ริโภคส่งคืนแบตเตอร่ีท่ีใชก้บัโน๊ตบุ๊คบางรุ่น
ท่ีอาจระเบิดเป็นอนัตรายต่อลูกคา้ไดใ้นยุโรปและญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีให้ความใส่ใจกบัการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิเศษ สินคา้หลายตวัจาํเป็นตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีผูผ้ลิตตอ้งมีภาระในการจดัให้มีระบบ
การส่งมอบสินคา้ท่ีหมดอายุการใชง้านหรือท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งการแลว้ เพื่อให้มีการนาํกลบัมาผลิตใหม่และไม่
ก่อใหเ้กิดขยะพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 ขอ้แตกต่างระหวา่งโลจิสติกส์ไปขา้งหนา้กบัโลจิสติกส์ยอ้นกลบั คือ โลจิสติกส์ยอ้นกลบัจะมีความ
ยุง่ยากและซบัซอ้นในการพยากรณ์จาํนวนสินคา้ท่ีตอ้งส่งกลบั  และจะตอ้งจดัการส่งคืนสินคา้จากปลายทาง
หลายจุดไปยงัจุดกระจายสินคา้จุดเดียว  จึงทาํให้การวางแผนของเส้นทางในการขนส่งสินคา้กลบั มีความ
ยุง่ยากและซบัซ้อนมากกว่าการขนส่งสินคา้จากจุดกระจายสินคา้ไปยงัปลายทาง  และสินคา้ส่วนใหญ่จะมี
บรรจุภณัฑท่ี์เสียหาย ความแตกต่างระหวา่งโลจิสติกส์ไปขา้งหนา้และโลจิสติกส์ยอ้นกลบัมี ดงัน้ี 
 
ตาราง 1  ข้อแตกต่างระหว่างโลจิสติกส์ไปข้างหน้ากับโลจิสติกส์ย้อนกลับ 

 โลจิสติกส์ไปขา้งหนา้ โลจิสติกส์ยอ้นกลบั 
การพยากรณ์ ไปขา้งหนา้ ทาํไดย้าก 
จุดหมายปลายทาง หลายจุด จุดเดียว 
คุณภาพของสินคา้ท่ีจดัส่ง มีรูปแบบเดียว มีหลายรูปแบบ 
ลกัษณะของหีบห่อ รูปแบบเดียว บ่อยค่อยถูกทาํลาย 
การตั้งราคา มีรูปแบบตายตวั ไม่มีรูปแบบตายตวั 
ความสาํคญัของความรวดเร็ว มีความสาํคญั ไม่มีความสาํคญัมากนกั 
ตน้ทุนของการกระจายสินคา้ มองเห็นไดง่้าย มองเห็นไดย้าก 
การจดัการสินคา้คงคลงั มีเสถียรภาพ ไม่มีเสถียรภาพ 
วงจรชีวติผลิตภณัฑ ์ จดัการง่าย มีความซบัซอ้น 
การเจรจาต่อรอง เกิดข้ึนกบัผูท่ี้อยูข่า้งหนา้ ความซบัซอ้นในหลายปัจจยั 
การมองเห็นในกระบวนการ เห็นไดช้ดัเจน เห็นไดไ้ม่ชดัเจน 

 
 โลจิสติกส์จะทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ดว้ยการมีขอ้มูลท่ีแม่นยาํ ร่วมกบัส่งผ่าน
ขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว เพราะการคืนสินคา้หากขาดการความแม่นยาํของขอ้มูล หากไม่มีการออกแบบการเขา้ถึง
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ขอ้มูลอยา่งรวดเร็วและแม่นยาํ อาจทาํใหเ้สีย เวลาและสร้างความเสียหายเพิ่มข้ึนได ้ดงันั้น ปัจจุบนัจะเห็นวา่
ผูป้ระกอบการหลายแห่งไดน้าํเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลของสินคา้และผูบ้ริโภค 
 ขอบเขตของโลจิสติกส์ยอ้นกลบัสามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้นใหญ่ ๆ คือ (1) การส่งสินคา้กลบัคืน
จากผูบ้ริโภค (2) การเก็บคืนสินคา้การนาํมารีไซเคิล 3. การทาํลาย และ 4. กระบวนการส่งคืนสินคา้ 
 กระบวนการส่งคืนสินคา้เร่ิมจากการผูผ้ลิต หรือร้านคา้ปลีกรับสินคา้คืนจากลูกคา้ หรือท่ีเรียกวา่ผู ้
ซ้ือเป็นผูข้บัเคล่ือน (buyer-driven) ซ่ึงสินคา้ท่ีทาํการนาํส่งคืนจะถูกนาํ ส่งไปยงัสถานท่ีท่ีทาํการคดัแยกเพื่อ
ดึงมูลค่าสินคา้ท่ียงัคงเหลืออยู่ออกให้มากท่ีสุด ทั้งน้ีกระบวนการโลจิสติกส์ยอ้นกลบัมีความจาํเป็นตอ้งใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เน่ืองจากมีความจาํเป็นตอ้งเห็นการเคล่ือนท่ีของสินคา้อยา่งชดัเจนในโซ่อุปทานและ
การเขา้ถึงฐานขอ้มูลระหว่างพนัธมิตรดว้ยกนั เป็นขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีสําคญัของโลจิสติกส์
ยอ้นกลบัเช่นเดียวกนักบัโซ่อุปทานทัว่ไป 
 การวางแผนพยากรณ์ร่วมกนั การวางแผนการผลิตร่วมกบัการสร้างตวัวดัประสิทธิภาพการผลิต
ดว้ยกนั รวมทั้งการทบทวนกระบวนการของความร่วมมืออยา่งสมํ่าเสมอเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างองคก์ร นอกจากน้ี กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ยอ้นกลบัควรกาํหนดเป็นงานประจาํ/หรือ
ภารกิจหลกัท่ีตอ้งมีผูบ้ริหารรับผดิชอบในเร่ืองน้ี หากกาํหนดเป็นงานชัว่คราวจะทาํให้พนกังานขาดความเอา
ใจใส่ มูลค่าและประสิทธิภาพจะสร้างประโยชน์อย่างมากมาย เช่น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า                         
การปฏิบติัการมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากการปรับปรุงการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ี การวางแผนดา้นแรงงาน
และการบริหารสินค้าคงคลัง  นอกจากน้ียงัส่งผลให้ต้นทุนการดาํเนินการลดลงและส่งเสริมให้ลูกค้า
สามารถสร้างกระบวนการออกแบบและพฒันาสินคา้ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
การจัดการสินค้าส่งกลับ 
 การจดัการสินคา้ส่งกลบัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการโซ่อุปทานท่ีครอบคลุมถึงระบบโลจิสติกส์
ยอ้นกลับ สินค้าส่วนใหญ่จะมีกระบวนการจัดการให้สามารถมาวางจาํหน่ายได้อีก ทั้ งน้ีอาจจะมีการ
ดดัแปลงหรือแกไ้ขสินคา้นั้นหรือไม่ก็ได ้เน่ืองจาก 75% ของสินคา้ท่ีถูกส่งกลบัคืนไม่ไดเ้ป็นสินคา้ท่ีชาํรุด
หรือบกพร่อง แต่จะเป็นสินคา้ท่ีถูกส่งคืนเน่ืองจากไม่มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือมีขอ้มูลผิดพลาด ส่วนสินคา้ท่ี
เหลืออาจจะถูกส่งไปขายท่ีตลาดมือสอง หรือแยกเพื่อนาํเอาช้ินส่วนไปใช้งานต่อหรืออาจจะนาํไปกาํจดั  
ตวัอยา่งเช่น มอเตอร์ไฟฟ้าของเคร่ืองซกัผา้ซ่ึงโดยปกติมีอายกุารใชง้าน 25 ปี โดยเฉล่ียแต่ละครอบครัวจะใช้
เคร่ืองซักผา้ไม่เกิน 15 ปี ดงันั้น หากผูผ้ลิตเคร่ืองซักผา้รับซ้ือเคร่ืองซักผา้รุ่นเก่ามาทาํการถอดประกอบ
ช้ินส่วน และนาํมอเตอร์ไปประกอบเป็นเคร่ืองซกัผา้รุ่นประหยดั โดยตั้งราคาขายตํ่ากวา่เคร่ืองท่ีใชม้อเตอร์
ใหม่ 30% ผูผ้ลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากเคร่ืองซกัผา้เก่าท่ีรับซ้ือมาได ้
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 กลยทุธ์หน่ึงท่ีหลายบริษทันิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ การนาํสินคา้ท่ีรับคืนมาและยงัมีสภาพดี
หรือมีตาํหนิเล็กนอ้ยไปจาํหน่ายในราคาท่ีถูกลงในประเทศอ่ืน   
 ส่ิงสําคญัท่ีช่วยลดตน้ทุนในการส่งสินคา้กลบัคืน คือ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าว สารระหวา่งผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภค เพื่อผูผ้ลิตสามารถผลิตสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้ง การท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยลดการส่งคืนสินคา้และลดสินคา้คงเหลือในคลงัสินคา้ดว้ย  
 การรับคืนสินคา้ผูป้ระกอบการควรใชบ้ริการของผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์มากกวา่เน่ืองจากสินคา้
ท่ีถูกส่งคืนมีปริมาณไม่แน่นอนและกระจายอยูต่ามสถานท่ีต่างๆ ในเวลาท่ีต่างกนั  หากผูป้ระกอบการใชร้ถ
ขนส่งของบริษทัจะทาํให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงมาก  การใช้บริการรถขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าท่ีมี
เส้นทางวางชดัเจนอยู่แลว้ จะช่วยลดตน้ทุนของบริษทัและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับคืนสินคา้ได้
โดยตรง 
 การบริหารจดัการเร่ืองโลจิสติกส์ท่ีดีจะทาํให้สามารถลดตน้ทุนไดอี้กประมาณร้อยละ 5 -10 ของ
ตน้ทุนโลจิสติกส์โดยรวม แต่ก็มีอีกหลาย ๆ บริษทัเลือกท่ีจะใชน้โยบายไม่มีการส่งคืนสินคา้โดยจะจ่ายเป็น
ค่าชดเชยใหจ้าํนวนหน่ึง เพื่อใหร้้านคา้รับผดิ ชอบกบัสินคา้ท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งการต่อไป 
 
การกลับมาผลิตใหม่ (recycle)  
 การกลบัมาผลิตใหม่ (recycle) คือ กระบวนการหน่ึงในระบบโลจิสติกส์ยอ้นกลบั เป็นการจดัการ
วสัดุเหลือใชท่ี้กาํลงัจะเป็นขยะ โดยนาํไปผา่นกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวสัดุ
ใหม่แลว้นาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก ซ่ึงวสัดุท่ีผา่นการแปรสภาพนั้นเป็นผลิตภณัฑเ์ดิมหรือผลิตภณัฑใ์หม่ก็ได ้ 
 
การท าลาย 
 เป็นกระบวนการสุดทา้ยของขอบเขตของโลจิสติกส์ยอ้นกลบั เป็นกระบวนการการนาํสินคา้กลบัมา
ทาํลายอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการทาํลายโดยขาดหลกัท่ีถูกตอ้งจากบุคคลท่ีไม่ไดมี้ความ
เช่ียวชาญโดยตรง 
 
โลจิสติกส์ย้อนกลับกบัอุตสาหกรรม 
 บริษทัต่าง ๆ จะนําโลจิสติกส์ยอ้นกลับมาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัการศึกษาการ
จดัการโซ่อุปทานทัว่ไปส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีการจดัการกระบวนการแปรรูปและเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบขั้นตน้
จนถึงการกระจายสินค้าสําเร็จรูปไปถึงมือลูกค้า ในขณะท่ีการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบหรือสินค้าจากลูกค้า
ปลายทางกลบัไปถึงซพัพลายเออร์ในขั้นตน้นั้นไดรั้บความสนใจนอ้ยกวา่ บริษทัชั้นนาํอยา่งแอปเปิล โซน่ี
หรือเดลได้เร่ิมโครงการนาํกลบัมาใช้ใหม่ โดยท่ีอตัราการนาํกลบัมาใช้จะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 5 ถึง 50 



199 
 

ข้ึนอยู่กบัประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากน้ี โลจิสติกส์ยอ้นกลบัมีความน่าสนใจมากข้ึนเน่ืองจากราคา
สินคา้ในตลาดโลกท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน ซ่ึงบริษทัต่าง ๆ จะนาํหลกัการของโลจิสติกส์ยอ้นกลบัมาใชเ้พื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร ลดตน้ทุนในโซ่อุปทานและสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ อีกทั้ง
ยงัสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวด ล้อมได้อีกทางหน่ึงด้วยกระบวนการส่งคืนสินค้าโดยส่วนใหญ่ มี
กระบวนการส่งคืนสินคา้ตามการไหลของสินคา้ ไดแ้ก่การับสินคา้ การจดัเรียง การทดสอบ การจดัเก็บและ
การส่งสินคา้ออกไป สินคา้ท่ีแตกต่างกนัจะถูกนาํส่งไปในเส้นทางท่ีต่างกนั ในขณะเดียวกนัสินคา้ชนิด
เดียวกนัแต่มีขอ้บกพร่องต่างกนัจะถูกนาํส่งไปในเส้นทางท่ีต่างกนัได ้ 
 การจดัการโลจิสติกส์ท่ีดีจะช่วยในเร่ืองความเช่ือมัน่ของลูกคา้ได ้อีกทั้งยงัช่วย กระตุน้ให้เกิดการ
ออกแบบและควบคุมการผลิตท่ีดีข้ึน ช่วยลดการซ่อมแซมท่ีไม่เกิดมูลค่าและเพิ่มความเคร่งครัดในการ
ตรวจสอบ  เพื่อจดัส่งสินคา้ท่ีไม่พบขอ้บกพร่องกลบัออกสู่ตลาด 
 
ตัวอย่างในเร่ืองของโลจิสติกส์ย้อนกลับ 
 ปัจจุบนัมีให้เห็นอยู่ทัว่ไป โดยเฉพาะสินค้าท่ีเรียกกลับโดยไม่ได้มาตรฐาน เช่น กรณีของเดล  
“บริษทั เดล เรียกคืนแบตเตอร่ีแลบทอป 4.1 ลา้นกอ้นในปี พ.ศ. 2549 เน่ืองจากวิตกว่าแบตเตอร่ีอาจเกิด           
ไฟไหม ้ถา้หากร้อนเกินไป” เดล ผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์ของสหรัฐประกาศวา่ไดร่้วมมือกบัสํานกังานกาํกบัดูแล
ความปลอดภยัผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคของสหรัฐอเมริกา (U.S. Consumer Product Safety Commission) เรียกคืน
แบตเตอร่ีโน้ตบุ๊ก 4.1 ลา้นกอ้น เน่ืองจากวิตกว่าแบตเตอร่ีอาจเกิดไฟไหมถ้า้หากร้อนเกินไป ซ่ึงมีรายงาน
เหตุอนัเกิดจากแบตเตอร่ีท่ีบริษทัโซน่ีของญ่ีปุ่นผลิตให้แก่บริษทัเดล แต่โซน่ีกลบัต้องเสียช่ือเสียงคร้ัง
ยิง่ใหญ่ในประวติัศาสตร์ เม่ือแบตเตอร่ีของโซน่ีท่ีขายใหก้บับรรดาผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์กลายเป็นระเบิดเวลาท่ี
พร้อมจะระเบิดไดทุ้กเม่ือ จนตอ้งมีการเรียกโนต้บุ๊กกลบัมาเปล่ียนแบตเตอร่ีแลว้ 5 ยี่ห้อ รวมแลว้มีโนต้บุ๊ก
มากกว่า 7 ลา้นเคร่ืองท่ีเส่ียงต่อการระเบิด โดยท่ีโซน่ีเสียช่ือเสียงจากการเพิกเฉยในการเรียกคืนแบตเตอร่ี 
ขณะท่ีเดลไดท้าํการเรียกคืนแบตเตอร่ีเม่ือพบกบัปัญหาในช่วงแรก ๆ ซ่ึงสาเหตุของการเรียกคืนแบตเตอร่ีใน
คร้ังน้ีก็เน่ืองมาจาก มีการพบวา่แบตเตอร่ีท่ีผลิตโดยโซน่ีรุ่นหน่ึงมีปัญหาซ่ึงอาจจะทาํให้แบตเตอร่ีเกิดการ
ระเบิดไดใ้นการใช้งานตามปกติ หลงัจากเดลประกาศออกมาแค่ 1 สัปดาห์ แอปเปิล ผูผ้ลิตโน้ตบุ๊ก iBook 
G4 และ PowerBook G4 ก็ได้ทาํการเรียกคืนโน้ตบุ๊กทั้งสองรุ่นดังกล่าวจาํนวนกว่า 1.8 ล้านเคร่ืองทัว่
สหรัฐอเมริกามาเปล่ียนแบตเตอร่ีเช่นกัน เน่ืองจากเป็นโน้ตบุ๊กท่ีใช้แบตเตอร่ีของโซน่ีรุ่นท่ีมีปัญหา
เช่นเดียวกบัเดลท่ีประกาศเรียกคืนแบตเตอร่ีและดูเหมือนเร่ืองจะยงัไม่จบเพียงเท่าน้ี เพราะหลงัจากแอปเปิล
ประกาศออกมาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ โนต้บุก๊ของพานาโซนิคในญ่ีปุ่นก็ถูกเรียกกลบัมาเปล่ียนแบตเตอร่ีอีกกวา่ 
6000 เคร่ือง และหลงัจากนั้นก็มีผูผ้ลิตโนต้บุ๊กทยอยกนัออกมาประกาศเรียกคือแบตเตอร่ีโน๊ตบุ๊กตาม ๆ กนั  
นอกจากความน่าวิตกในแง่ของจาํนวนแบตเตอร่ีท่ีถูกเรียกคืนแล้ว บรรดาสายการบินบางแห่งก็พากัน
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ตระหนกไปด้วย โดยไม่อนุญาตให้โน้ตบุ๊กท่ีใช้แบตเตอร่ีรุ่นท่ีถูกเรียกคืนนาํข้ึนเคร่ือง เพื่อป้องกนัการ
ระเบิดบนเคร่ืองบิน และดูเหมือนปัญหาน้ีจะไดรั้บการตรวจสอบจากรัฐบาลญ่ีปุ่นดว้ย โดยหลงัจากท่ีมีการ
เรียกคืนแบตเตอร่ีในโน้ตบุ๊กเดลในคร้ังแรกนั้น รัฐบาลญ่ีปุ่นไดส้ั่งให้บริษทัโซน่ีในญ่ีปุ่นทาํการตรวจสอบ
สาเหตุการระเบิดของแบตเตอร่ีรุ่นน้ี และรายงานให้หน่วยงานของรัฐบาลทราบเป็นการด่วน โดยใน
ภายหลงัจากการตรวจสอบทางโซน่ีเองก็ออกมายอมรับวา่เป็นความผิดพลาดในการออกแบบแบตเตอร่ีรุ่นน้ี
จริง โดยสาเหตุนั้นก็เกิดจากอนุภาคโลหะเล็กๆท่ีทาํให้เกิดการลดัวงจรในแบตเตอร่ีและทาํให้เกิดการระเบิด
ข้ึนได ้อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์อยา่งน้ีก็เป็นเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดย้ากมาก 5 
 
 
กรณขีอง “โตโยต้า” 
 โตโยตา้ มอเตอร์ คอร์ป ไดเ้รียกคืนรถดว้ยความสมคัรใจหลงัพบขอ้บกพร่องในรถยนตท่ี์จาํหน่าย
ไปทัว่โลกจาํนวนกวา่ 8 ลา้นคนั เพื่อกลบัมาซ่อมแซมจุดบกพร่องจากโรงงาน สืบเน่ืองจากพรมปูพื้นรถอาจ
หลุดเขา้ไปทาํใหค้นัเร่งเกิดทาํงานอยา่งไม่ไดต้ั้ง ใจ ปัญหาไดข้ยายไปถึงรถซ่ึงขายในแถบยุโรปและประเทศ
จีนดว้ย บริษทัตอ้งเรียกคืนรถในตลาดอเมริกาเหนือแลว้รวมประมาณ 6 ลา้นคนั ตลอดจนตอ้งสั่งระงบัการ
จาํหน่ายและการผลิตเป็นการชัว่คราว ทางดา้นนกัวิเคราะห์มองว่าความเสียหายท่ีหนกัหนาสาหสัท่ีสุดของ
โตโยตา้ จากกรณีน้ี ก็คือ บริษทัผลิตรถยนตอ์นัดบัหน่ึงของโลกรายน้ีตอ้งเสียประวติัคร้ังใหญ่ รวมถึงปัญหา
คนัเร่งซ่ึงทาํให้โตโยตา้เสียช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมีช่ือเสียงมายาวนานในแง่ความปลอดภยั
และความน่าเช่ือถือกลบักลายเป็นตราสินคา้ท่ีคนอเมริกนัเกลียดชงัมากเป็นอนัดบัหน่ึง 6  
 ประโยชน์แฝงท่ีได้จากการทาํโลจิสติกส์ยอ้นกลบั คือ การสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่องค์กรทางดา้น
การเอาใจใส่ต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคล้องกบัการทาํความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมกนั โดย
ต่อไปประเด็นทางดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจะกลาย เป็นปัจจยัสําคญัท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินค้ามากยิ่งข้ึน รวมถึงส่งผลต่อการกีดกันทางการค้าสําหรับคู่ค้าบางประเทศอีกด้วย จะเห็นได้ว่า                  
โลจิสติกส์ยอ้นกลบัไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัสภาพธุรกิจท่ีตอ้งแข่งขนักนัทั้ง
ทางดา้นตน้ทุนและการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ รวมถึงกระแสของการต่ืนตวัในปัญหาโลกร้อนและ   
การแสดงความรับผดิชอบทางสังคมดา้นอ่ืนๆ 
 
กรณขีอง “ซัมซุง กาแล็คซ่ี โน้ต 7” 
 กาแล็คซ่ีโน้ต 7 ขายไปทัว่โลกจาํนวน 2.5 ล้านเคร่ืองเม่ือตน้เดือนกนัยายน ปี พ.ศ. 2559 และมี
ปัญหาเคร่ืองไฟไหม้อนัเน่ืองมาจากระยะระหว่างเซลแบตเตอร่ีท่ีชิดเกินไปอนัเกิดจากการออกแบบท่ี
พยายามให้มีความจุไฟฟ้าท่ีมากกว่าเดิม สํานักงานกํากับดูแลความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ผูบ้ริโภคของ
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สหรัฐอเมริกาไดก้ล่าววา่ซมัซุงไดเ้รียกคืนผลิต ภณัฑน้ี์ประมาณ 1 ลา้นเคร่ือง 7 และมีตน้ทุนจากการเรียกคืน
เคร่ืองรุ่นน้ีอาจถึง 2 พนั ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 8 
 
สรุป  
 โลจิสติกส์ยอ้นกลบัมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รได ้โดยมีส่วนในการ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ พร้อมทั้งเป็นการนาํมูลค่าของสินคา้ท่ีอยู่จะยงัเหลืออยู่ในสินคา้ท่ีส่งคืน
กลบัมาใชไ้ดอี้กรวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์และส่ือสารถึงคุณค่าให้กบัลูกคา้ นอกจากน้ีการสนบัสนุนของ
ผูบ้ริหารโดยการกาํหนดเร่ืองของการส่งคืนสินคา้เป็นงานประจาํหรือภารกิจหลกัขององค์กร จะสามารถ
ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ยอ้นกลบัใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึนได ้
 
 
เอกสารอ้างองิ 
 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_logistics   
 2. http://www.rlec.org/ คน้เม่ือ 12 มกราคม 2554 
 3. http://www.rlec.org/glossary.html คน้เม่ือ 12 มกราคม 2554 
 4. http://www.rlec.org/index.html คน้เม่ือ 12 มกราคม 2554 
 5. http://support.dell.com/support/batteryrecall/index.aspx/en/main?c=us&l=e 
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สหกรณ์ (กรุงเทพ) ได้หรือเสีย สมาชิกเสียหรือได้ จากการให้เช่าทีด่ิน 
GAINS OR LOSSES FROM LAND FOR LEASE TO 

KRUNGDEB CO-OPERATIVE STORE LTD 
 

ชฏาพร ฑีฆาอุตมากร 
 
บทคัดย่อ 
 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จาํกดั ประสบปัญหาการแข่งขนัทางการคา้กบัคู่แข่งโดยรอบท่ีมีศกัยภาพใน
การคา้ปลีกแบบครบวงจรจึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีและหนทางเพิ่มรายได ้เพื่อสร้างผลกาํไรให้แก่บรรดาสมาชิก
ของร้านสหกรณ์ซ่ึงมีรูปแบบดาํเนินการคา้แบบดั้งเดิมไม่อาจขยายให้มีประสิทธิภาพทดัเทียมกบัห้างร้านท่ี
เป็นยกัษ์ใหญ่ทางการคา้ปลีกได ้แมว้่าคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์
หลายคร้ังเพื่อให้ทนัสมยักบัยุคโลกาภิวตัน์ แต่ยงัไม่บรรลุผลสําเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการใชโ้ซเชียลเน็ทเวิร์คมากข้ึน ช่องทางการซ้ือขายออนไลน์สะดวกปลอดภยั
มากข้ึน ห้างร้านโดยรอบใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแข่งขันกันอย่างรุนแรงจนในท่ีสุดคณะกรรมการ
ดาํเนินการของสหกรณ์ไดจ้ดัให้มีการประชุมสมาชิกเพื่อลงมติให้สหกรณ์นาํท่ีดินของสาขาป่ินเกลา้เน้ือท่ี
เกือบ 6 ไร่ ให้บริษทัแห่งหน่ึงเช่าในราคา 30 ลา้นเป็นเวลา 30 ปี เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลซ่ึงคณะกรรมการ
เห็นว่า เป็นหนทางเพิ่มมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่และเป็นหนทางเดียวท่ีจะทาํให้รายไดเ้พิ่มข้ึน แต่สมาชิก
บางส่วนดาํเนินการร้องเรียนคดัคา้นการปล่อยท่ีดินให้เช่า โดยยืนยนัวา่สหกรณ์ไม่สามารถกระทาํไดเ้พราะ
ผิดวตัถุประสงค ์ราคาท่ีให้เช่าตํ่าเกินไปและไม่มีการประกาศให้เช่าท่ีดินอย่างโปร่งใส สมาชิกตอ้งการให้
ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั สาขาป่ินเกลา้ยงัคงอยูแ่ละดาํเนินการตามรูปแบบเดิมของสหกรณ์ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: (1) สหกรณ์ (2) ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั (3) การใหเ้ช่าท่ีดิน 
 
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 
 
บทน า 
 ท่ีดินนบัเป็นทรัพยากรอนัมีมูลค่าท่ีสําคญัอยา่งหน่ึง ในทางเศรษฐศาสตร์กาํหนดทรัพยากรสําหรับ
การสร้างผลผลิตไว ้5 อยา่ง คือ ทุน แรงงาน เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินการประกอบกิจการ
ทุกแห่งตอ้งจดัสรรทรัพยากรทั้งหลายให้เกิดผลผลิตมากท่ีสุดและอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งมีการแบ่งสรรปันส่วน
ผลผลิตท่ีได้อย่างเป็นธรรมกบัก่อให้เกิดประโยชน์อย่างทัว่ถึงมิใช่กอบโกยผลประโยชน์ให้เป็นของผูใ้ด         
ผูห้น่ึงหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเท่านั้ น ธุรกิจหลายประเภทมีความจาํเป็นต้องใช้ท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน โรงงานสถานประกอบการจึงตอ้งใช้เงินลงทุนมหาศาล เช่น อุตสาหกรรมผลิตสินคา้ กิจการ
โรงแรม ธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุด 
โรงพยาบาล ฯลฯ          การลงทุนในท่ีดินเช่นนั้น จึงมีขอ้จาํกดัดา้นเงินลงทุนของผูป้ระกอบการ ดงันั้น การ
เช่าท่ีดินจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการมีสิทธิครอบครองท่ีดินและสามารถใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน
เพื่อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงคต่์อไป 
 ผนืแผน่ดินไทยสงวนท่ีดินไวใ้หค้นไทยเท่านั้น เศรษฐีชาวไทยท่ีมีศกัยภาพดา้นเงินทุนหรือคนไทย
ท่ีมีเครดิตดีในการก่อหน้ีจากสถาบนัการเงินยงัมีอยูบ่า้งบุคคลเหล่าน้ีสามารถซ้ือท่ีดินเพื่อทาํธุรกิจของตนได ้
แม้มูลค่าท่ีดินจะสูงล่ิวแต่เม่ือคุ้มค่ากับการลงทุนก็ตาม เช่น สร้างอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมหรือ              
คอมเพล็คซ์ท่ีจะคืนทุนในระยะเวลาอนัสั้ นการซ้ือท่ีดินให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิย่อมเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด 
สาํหรับต่างชาติท่ีมีเงินทุนและคนไทยท่ีขาดเงินทุนตอ้งใชว้ิธีเช่าท่ีดินแทนการซ้ือท่ีดิน กฎหมายไทยบญัญติั
ใหส้ัญญาการเช่าท่ีดินมีกาํหนดไม่เกิน 30 ปี ยกเวน้ เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีรัฐให้เช่าท่ีดินระยะเวลาเกินกวา่นั้น
ได ้(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 540) การเช่ามีกาํหนดกวา่ 3 ปีข้ึนไป หรือกาํหนดตลอดอายุ
ของผูเ้ช่าหรือผูใ้ห้เช่า ตอ้งทาํเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี มิฉะนั้นการเช่านั้นจะ
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ฟ้องร้องให้บงัคบัคดีไดแ้ต่เพียง 3 ปี (ตามมาตรา 538) บริษทัแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัร้านสหกรณ์
กรุงเทพ จาํกดั บนเน้ือท่ีเกือบ 6 ไร่ ริมถนนสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล
ในราคา 30 ลา้นบาทเป็นเวลา 30 ปี ระยะเวลาตามสัญญาเช่าเป็นไปตามกฎหมายไม่เกิน 30 ปี สมาชิกร้าน
สหกรณ์กรุงเทพ จาํกัด ได้ทาํการร้องเรียนต่อองค์กรท่ีเก่ียวข้องด้วยข้อสงสัยเร่ืองการบริหารงานของ
ประธานและคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จึงไดท้าํการตรวจสอบและมีคาํสั่ง
ใหย้กเลิกสัญญาน้ี เน่ืองจากมติทีประชุมของสหกรณ์ซ่ึงพิจารณาการปล่อยให้เช่าท่ีดินเม่ือปลายปี พ.ศ. 2558 
ไม่เป็นไปตามกฎหมายเพราะมีสมาชิกจาํนวนหน่ึงท่ีออกเสียงลงมติสนบัสนุนใหเ้ช่าท่ีดินขาดคุณสมบติัตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และการยกเลิกสัญญาอาจทาํให้ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จาํกดั ตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหาย
แก่ผูเ้ช่า จากนั้นปลายปี พ.ศ. 2559 สหกรณ์ไดเ้รียกประชุมสมาชิก เพื่อให้ออกเสียงรับรองการปล่อยให้เช่า
ท่ีดินของสหกรณ์อีกคร้ัง ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่มีมติใหน้าํท่ีดินปล่อยใหเ้ช่าสมาชิกบางส่วนคดัคา้น 
 
ค ายนืยนัของรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ข่าว 3 มิติไดน้าํเสนอรายงานข่าวน้ีโดยนายกิตติ สิงหาปัด เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2559 เวลา 
22.16 นาฬิกา วา่จากขอ้สงสัยของสมาชิกและเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายข่าว 3 มิติไดพ้ยายามติดต่อ
กบัประธานสหกรณ์เพื่อใหช้ี้แจง แต่ยงัไม่สามารถติดต่อได ้ซ่ึงรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดต้รวจสอบ
เร่ืองน้ีแลว้ ยนืยนัวา่การประชุมของสหกรณ์คร้ังแรกไม่ชอบดว้ยกฎหมายแต่ไดส้ั่งการให้เพิกถอนสัญญาเช่า
ไปแลว้ โดยคณะกรรมการไดจ้ดัประชุมวาระน้ีข้ึนมาใหม่ ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยไม่ไดเ้ป็นการฝ่าฝืนคาํสั่ง
นายทะเบียน พร้อมยนืยนัวา่ยงัไม่ไดต่้อสัญญาใหม่ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า จากกรณีท่ีสหกรณ์กรุงเทพ จาํกดั จะนําท่ีดินเกือบ 6 ไร่ ไปให้บริษทัแห่งหน่ึงเช่าเพื่อสร้าง
โรงพยาบาลนั้น นายทะเบียนตรวจสอบ พบว่า การประชุมคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558           
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากผูท่ี้มาประชุมขาดคุณสมบติัการลงมติ 70 คน ส่งผลให้มติท่ีประชุมเป็นโมฆะ 
จึงไดส้ั่งการให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินทนัที และหากการยกเลิกสัญญาทาํให้ไดรั้บความเสียหาย
หรือตอ้งจ่ายเงินชดเชย ให้สหกรณ์ชดใชค้่าเสียหายดงักล่าว ซ่ึงสหกรณ์ไดย้ื่นอุทธรณ์ ต่อมาคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ หรือ คพช. มีมติยืนตามคาํสั่งของนายทะเบียน และให้คณะกรรมการไปยกเลิก
สัญญาเช่า ซ่ึงหลงัจากการยกเลิกสัญญาเช่า คณะกรรมการไดจ้ดัการประชุมข้ึนใหม่ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
ปี พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบ นําท่ีดินไปให้เช่าได้ ซ่ึงจนถึงขณะน้ียงัไม่ได้ทาํสัญญาเช่าใหม่ส่วนกรณีท่ี           
ผูร้้องเรียนสงสัยว่ามติท่ีประชุมใหญ่คร้ังล่าสุดเป็นการฝ่าผืนคาํสั่งของนายทะเบียนหรือไม่ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ยืนยนัว่าไม่ได้ฝ่าฝืน เพราะสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของ
สหกรณ์ โดยไดเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงคส์หกรณ์ข้ึนใหม่ ให้สามารถนาํท่ีดินไปให้เช่าได ้แต่ถา้ผูร้้องเรียน
ไม่เห็นด้วยหรือพบขั้นตอนใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถร้องเรียนกับนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้
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ตรวจสอบมติน้ีอีกคร้ังนอกจากน้ีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกดว้ยวา่การปล่อยท่ีดินให้เช่าจะทาํให้
สหกรณ์มีกาํไรมากข้ึน เน่ืองจากร้านสหกรณ์สาขาพระป่ินเกลา้ท่ีดาํเนินกิจการอยู่ ไม่สามารถแข่งขนักบั
หา้งสรรพสินคา้ของเอกชนโดยรอบได ้หากโรงพยาบาลสร้างเสร็จจะมีพื้นท่ีชั้นล่างให้สมาชิกขายสินคา้ได ้
ซ่ึงระหวา่งการก่อสร้างจะยา้ยร้านสหกรณ์ไปพื้นท่ีอ่ืนชัว่คราว  
 
สหกรณ์ในประเทศไทย 
 สหกรณ์  (Cooperative) เป็นการทาํงานร่วมกนั (Working Together) พระราชบญัญติัสหกรณ์ ปี 
พ.ศ. 2542 กาํหนดวา่ สหกรณ์ หมายถึง คณะบุคคลซ่ึงร่วมกนัดาํเนินกิจการ เพื่อเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญติัสหกรณ์ 
สหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ร้านคา้ สหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียนและสหกรณ์บริการ  ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จาํกดั 
เป็นหน่ึงในจาํนวน 238 แห่งของสหกรณ์ร้านคา้ท่ีปรากฏตามทะเบียนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ในปี 2558 
ท่ีมีจาํนวนลดลงจากสหกรณ์ทั้งหมดในปีก่อนๆ โดยในรอบปี พ.ศ. 2554-2558 มีจาํนวนสหกรณ์และ
สมาชิกทั้งส้ิน ดงัน้ี 
 
ตาราง 1 จ านวนสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ร้านค้า ปี พ.ศ. 2554-2558 

 
ปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 
จาํนวนสหกรณ์ (แห่ง) 273 264 257 247 238 
จาํนวนสหกรณ์ท่ีลดลงจากปีก่อน (แห่ง) 11 9 7 10 9 
อตัราร้อยละท่ีสหกรณ์ลดลง 3.87 3.30 2.65 3.89 3.64 
จาํนวนสมาชิก (คน) 725,452 646,708 699,962 688,964 694,871 
อตัราร้อยละของสมาชิกเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1.09 (10.85) 8.23 (1.57) 0.86 

ท่ีมา. จาก ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(2558) 
 ปี พ.ศ. 2558 สหกรณ์ร้านคา้ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์สามารถรวบรวมขอ้มูลไดโ้ดยมีผูส้อบบญัชี
แสดงความเห็นต่องบการเงินได้จาํนวน 153 สหกรณ์ ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลโดยจาํแนก
สหกรณ์และสมาชิกออกตามภาคต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 
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ตาราง 2 จ านวนสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์แยกตามภาคในปี พ.ศ. 2558 

ภาค 
สหกรณ์ สมาชิก 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
กรุงเทพและปริมณฑล 37 24.16 510,545 73.48 
เหนือ 25 16.34 71,698 10.32 
ใต ้ 28 18.30 28,915 4.16 
กลาง 14 9.15 15,175 2.18 
ตะวนัตก 9 5.88 8,362 1.20 
ตะวนัออก 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

22 
18 

14.38 
11.77 

40,021 
20,155 

5.76 
2.90 

รวม 153 100 694,871 100 

ท่ีมา. จาก สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (2559) 
 
 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ยงัจาํแนกสหกรณ์ร้านคา้ทั้ง 153 แห่ง ออกเป็นประเภทยอ่ย ไดแ้ก่ สหกรณ์
ร้านคา้เอกชนและอ่ืนๆสหกรณ์ร้านคา้ในวทิยาลยัอาชีวศึกษา สหกรณ์ร้านคา้ในโรงพยาบาล สหกรณ์ร้านคา้
ทหาร สหกรณ์ร้านค้าในสถาบนัราชภัฏ สหกรณ์ร้านค้าในมหาวิทยาลัย สหกรณ์ร้านค้าในสํานักงาน
ประถมศึกษา สหกรณ์ร้านคา้รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ร้านคา้ในส่วนราชการ สหกรณ์ร้านคา้ตาํรวจ สหกรณ์
ร้านคา้เอกชนและอ่ืน ๆ มีจาํนวนรวม 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.37 ถือวา่มากท่ีสุดตามการจาํแนกประเภท
ยอ่ยของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ โดยมีสมาชิกรวมทั้งส้ิน 287,450 คน  
 
ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จ ากดั 
 ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั (Krungdeb Co-0perative Store Ltd.) เป็นสหกรณ์ร้านคา้ จดทะเบียน
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2542 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม ปี พ.ศ. 2482 มีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบดว้ย 
สาขาเอกมยั พระป่ินเกลา้ บางลาํพู และลาดหญา้จดัตั้งข้ึนเพื่อดาํเนินงานตามหลกัสหกรณ์ โดยมีขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ไวน้บัแต่เร่ิมจดัตั้ง และไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมเพื่อให้ร้านสหกรณ์สามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางครบวงจร เป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัสมาชิกสหกรณ์โดยการแกไ้ขขอ้บงัคบัคร้ังหลงัสุด (ฉบบัท่ี 5) 
ปี พ.ศ. 2553 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน ปี พ.ศ. 2553 ไดแ้กไ้ขในขอ้ 2 ของขอ้บงัคบัโดยกาํหนดวตัถุประสงคข์อง
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จาํกดั ไวจ้าํนวน 13 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. จดัหาส่ิงของท่ีสมาชิกตอ้งการมาจาํหน่าย และอาํนวยบริการแก่สมาชิกตามท่ีเห็นสมควร 
 2. ช่วยจาํหน่ายผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิก 



207 
 

 3. ส่งเสริมการศึกษาและความรู้ทางสหกรณ์ รวมทั้งการขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก
ทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด 
 4. ส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัการประหยดัทรัพย ์การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 5. รับฝากเงินจากสมาชิก 
 6. ร่วมมือกบัสหกรณ์และสถาบนัท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์ทั้งภายในและต่างประเทศในอนัท่ีจะเก้ือกูล
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 7. จัดให้มีหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ เพื่อการดาํรงชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของสมาชิก                 
และครอบครัว 
 8. จดัให้ไดม้า ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์ทธิ ครอบครอง กู ้ยืม เช่า เช่าซ้ือ รับโอนสิทธิการเช่า
หรือสิทธิการเช่าซ้ือ จาํนองหรือจาํนาํ ขายหรือจาํหน่ายดว้ยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น ให้กู ้ให้สินเช่ือ ให้ยืม ให้
เช่า ใหเ้ช่าซ้ือ โอน รับจาํนองหรือจาํนาํ 
 9. ซ้ือหุน้ของสหกรณ์อ่ืน หรือของสถาบนัซ่ึงประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวก หรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 10. ซ้ือหุน้หรือหุน้กูข้องชุมนุมสหกรณ์ 
 11. จดัหาทุนเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
 12. ดาํเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบั หรือเน่ืองในการจดัให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
สหกรณ์ ทั้งน้ี ภายในขอบเขตท่ีบญัญติัในกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
 13. จดัให้มีหรือส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ การท่องเท่ียว และบริการอ่ืนสําหรับสมาชิกและ
ครอบครัว 
 จากขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดวตัถุประสงค์ของร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั ไวใ้นขอ้ 8 ท่ีระบุในบรรทดั
สุดทา้ยมีขอ้ความวา่ให้เช่า คณะกรรมการดาํเนินการจึงสามารถให้เช่าท่ีดินไดต้ามวตัถุประสงคใ์นขอ้น้ี ซ่ึง
เป็นไปตามท่ีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดเ้ปิดเผยไว ้ ในฐานะท่ีผูเ้ขียนบทความน้ีเป็นสมาชิกคนหน่ึง
ของร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั ขอสนับสนุนความพยายามหาวิธีเพิ่มรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
สินทรัพยท่ี์มีอยูอ่ยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงนายวรพนธ์ คงสิวะพิสิฐ ประธานคณะกรรมการดาํเนินการไดแ้ถลงไว้
ในรายงานกิจการ ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั ปี พ.ศ. 2558 ว่าสภาวการณ์ปัจจุบนัของธุรกิจร้านคา้ปลีก
ลกัษณะเดียวกบัร้านสหกรณ์น้ี พิจารณาจากตวัเลขยอดขายแต่ละปีนบัแต่ถดถอย ยากท่ีจะสร้างผลกาํไร สถิติ
ขอ้มูลของฝ่ายบญัชีช้ีให้เห็นวา่ รายไดห้ลกัท่ีสามารถทาํผลกาํไรนั้นมาจากค่าเช่าประกอบกบัคาํกล่าวของ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีว่าการปล่อยท่ีดินให้เช่าจะทาํให้สหกรณ์มีกาํไรมากข้ึน เน่ืองจากร้าน
สหกรณ์สาขาพระป่ินเกลา้ท่ีดาํเนินกิจการอยู ่ไม่สามารถแข่งขนักบัหา้งสรรพสินคา้ของเอกชนโดยรอบได ้
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 ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั มีรอบปีบญัชีเร่ิม 1 ตุลาคม และส้ินสุด 30 กนัยายน ของแต่ละปี ผลการ
ดาํเนินงานในปี 2554-2558 ปรากฏ ดงัน้ี 
 
ตาราง 3 ผลการด าเนินงานของร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จ ากัด ปี พ.ศ. 2554-2558 

 
ปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 
กาํไรสุทธิ   5,792,737.83 5,896,999.30 1,196,302.03 6,521,180.83 6,380,221.81 
อตัรากาํไรสุทธิ 2.62% 2.46% 0.62% 3.75% 4.03% 
อตัรากาํไรเพิ่ม 
(ลด) จากปีก่อน N/A 1.80% (79.71%) 445% (2.16%) 
ท่ีมา. จาก ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั (2558) 

 เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่าในปี พ.ศ. 2557 ผลการดาํเนินงานดีข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 ถึง
เกือบ 4.5 เท่าในปี พ.ศ. 2558 จาํนวนเงินกาํไรสุทธิลดลงแต่อตัรากาํไรสุทธิสูงข้ึนเล็กน้อย ปี พ.ศ. 2556         
ผลการดาํเนินงานเป็นท่ีเด่นชัดว่าลดลงอย่างฮวบฮาบจากปี พ.ศ. 2555 เน่ืองจากรายได้จากการขายและ
บริการ ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 44,641,720 บาท คิดเป็น 81.48% ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการสูงข้ึนจากปี 
พ.ศ. 2555 ประมาณ 5% เท่านั้น หากจะเปรียบเทียบอตัรากาํไรสุทธิท่ีปรากฏขา้งตน้กบัอตัราส่วนมาตรฐาน
ของสหกรณ์ร้านคา้โดยรวมเฉล่ียซ่ึงมีตวัเลขอยู ่3.20% ยอ่มช้ีให้เห็นวา่ร้านสหกรณ์กรุงเทพมีความสามารถ
ในการทาํกาํไร สาํหรับปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 อยูใ่นเกณฑ์ดีซ่ึงไม่อยูใ่นภาวะถดถอยตามท่ีประธาน
คณะดาํเนินการสหกรณ์กล่าวไว ้แต่ตวัเลขขา้งตน้เป็นผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ทั้ง 4 สาขา การเช่าท่ีดิน
นั้นเป็นพื้นท่ีของสาขาป่ินเกล้าเท่านั้น คงยากท่ีจะทาํกาํไรตามคาํกล่าวของประธานฯ ด้วยเหตุท่ีบริเวณ
ใกลเ้คียงรอบดา้นสาขาป่ินเกลา้ลว้นแลว้แต่น่ากลวั เพราะมีทั้งห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านคา้ส่ง 
เช่น ห้างเทสโกโ้ลตสั ห้างเซ็นทรัล ห้างแม็คโคร ห้างพาตา้ ฟู้ ดแลนด์ เซเว่นอีเลฟเว่น แม๊กซ์แวลู เมเจอร์           
ซีนีเพล็กซ์และร้านคา้ปลีกตามยา่นชุมชน 
 ความได้เปรียบของสหกรณ์คงมีเพียงเร่ืองไม่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับคู่แข่งขันเท่านั้ น เม่ือ
เปรียบเทียบร้านสหกรณ์ กรุงเทพ กบัหา้งร้านทั้งหลายท่ีแข่งขนักนัมีลด แลก แจก แถม สั่งซ้ือออนไลน์ การ
ใชแ้อพพลิเคชัน่บริการส่งสินคา้ถึงบา้นหรือท่ีทาํงาน การให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น การจ่ายบิล เวลาเปิด
ปิดท่ียาวนานกวา่ ซ่ึงกิจการหลายแห่งให้บริการ 24 ชัว่โมง และอีกสาระพนักลยุทธ์ของคู่แข่งสหกรณ์จึงอยู่
ในเชิงเสียเปรียบแทบทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นกาํลงัซ้ือทั้งของสหกรณ์ท่ีซ้ือในปริมาณท่ีจาํกดัทาํให้เสียเปรียบ
ดา้นตน้ทุน กาํลงัซ้ือของลูกคา้หรือสมาชิกไม่อยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกบัห้างสรรพสินคา้พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การใช้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile) ท่ีอาํนวยความสะดวกมากข้ึน ความ
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นิยมของคนยุคปัจจุบนัท่ีมีทางเลือกมากกวา่ เช่น ความตอ้งการสินคา้แบรนด์เนมการเลือกสีสัน ขนาดของ
สินค้า ความสบายแบบครบวงจรท่ีเอ้ืออํานวยต่อการทําภารกิจอ่ืนนอกจากการจับจ่ายใช้สอยแล้ว 
สภาพแวดลอ้มท่ีจูงใจให้เขา้ไปในห้างหรือร้านคา้แมว้่าทางร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั จะไดพ้ยายามนาํ 
กลยุทธ์ท่ีดีมาใช้บา้งแลว้ก็ตาม ความนิยมในการจบัจ่ายท่ีร้านสหกรณ์ก็คงเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยในเมือง
หลวงเท่านั้น 
 ผลจากการสํารวจ Retail Index ของบริษทั นีลเส็น ประเทศไทย จาํกดั ทาํการเก็บขอ้มูลจาก 2,000 
กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจบัจ่ายใชส้อยกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 พบวา่ กาํลงัซ้ือ
ผูบ้ริโภคโดยรวมไม่ไดล้ดลง นกัท่องเท่ียวจะเขา้มากระตุน้เศรษฐกิจ การซ้ือสินคา้เป็นเงินเฉล่ีย 1,443 บาท
ต่อคร้ังในเดือนกนัยายนและลดลงในเดือนตุลาคมอยูท่ี่ 1,350 บาทต่อคร้ัง และพบวา่ความถ่ีในการซ้ือสินคา้
ต่อคร้ังลดลงเล็กนอ้ยจาก 5.8 คร้ังเหลือ 5.5 คร้ังต่อเดือน สินคา้จาํเป็นประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมยงัโตได้
ต่อเน่ืองเดือนพฤศจิกายน การซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคโตข้ึน 3% ขณะท่ีทาํการสํารวจพบว่าแนวโน้มใน
เดือนธนัวาคมดีข้ึน ซ่ึงขณะท่ีเขียนบทความน้ีเร่ิมตน้ปี 2560 แลว้ ผูเ้ขียนเช่ือวา่มีการจบัจ่ายใชส้อยสูงกวา่ทุก
เดือนท่ีผ่านมาเน่ืองจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประกอบกบัรัฐบาลมีโครงการช็อปช่วยชาติประหยดัภาษี
ดว้ย ผลการสํารวจยงัพบวา่การซ้ือผา่นร้านสะดวกซ้ือลดลง แต่ผูบ้ริโภคมีการซ้ือท่ีไฮเปอร์มาร์เก็ตมากข้ึน 
ร้านคา้โชห่วยยงัขายไดเ้พราะผูบ้ริโภคบางส่วนนิยมซ้ือของใกลบ้า้นซ่ึงประหยดัค่าเดินทางไม่ตอ้งเสียเวลา 
แต่ไม่พบวา่มีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือท่ีร้านคา้สหกรณ์ 
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การปล่อยท่ีดินให้เช่าจะทาํให้สหกรณ์มีกาํไรมากข้ึน
ผูเ้ขียนวิเคราะห์จากตวัเลขกาํไรสุทธิของสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 แล้วร้านสหกรณ์ 
กรุงเทพมีกาํไรเฉล่ียรวม ปีละ 6,450,000 บาท คิดเป็นกาํไรเฉล่ียของสาขาแต่ละแห่งประมาณ 1,612,675 
บาท การให้เช่าท่ีดินของสาขาพระป่ินเกลา้ 30 ล้านบาทเป็นเวลา 30 ปี จาํนวนเงินรายไดปี้ละ 1,000,000 
บาทเท่านั้น ถือวา่ตํ่ากวา่กาํไรเฉล่ียแต่ถา้คิดจากกาํไรปี พ.ศ. 2554-2558 ทั้ง 5 ปี ไดก้าํไรรวมทุกสาขาเฉล่ีย         
ปีละ 5,157,487 บาท คิดเป็นกาํไรเฉล่ียต่อสาขา 1,031,497 บาท รายไดจ้ากการให้เช่าท่ีดินจะใกลเ้คียงกบั
กาํไรเฉล่ีย และถ้ายงัคงมีพื้นท่ีจาํหน่ายสินคา้เป็นของสหกรณ์ต่อไปถา้มีกาํไรจากการขายสินคา้รวมจาก
รายได้ค่าเช่าท่ีดินจะทาํให้สหกรณ์มีกาํไรมากข้ึนตามท่ีรองอธิบดีกล่าวไว ้ผูเ้ขียนเห็นว่าราคาเช่าท่ีดิน 30 
ลา้น บนเน้ือท่ีเกือบ 6 ไร่ ริมถนนสมเด็จพระป่ินเกลา้นั้นเป็นราคาท่ีตํ่ามาก เฉล่ียเดือนละ 83,333 บาทเท่านั้น
และถา้พิจารณาถึงค่าของเงินท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา ในอตัราคิดลด 6.5% (เฉล่ียจากอตัราดอกเบ้ีย MLR 
ปัจจุบนั) โดยใชค้่าของเงินปัจจุบนั (Present  Value) จากตารางเงินงวดท่ีไดรั้บมาเป็นจาํนวนเท่ากนัทุกปีเป็น
เวลา 30 ปี ซ่ึงปรากฏค่าท่ี 6% เท่ากบั 13.7648 และ 7% เท่ากบั 12.4090 ดงันั้น ค่าของเงินปัจจุบนัในอตัรา 
6.5% เท่ากบั 13.0869 ความหมายของค่าน้ี คือ ถา้ไดเ้งินมาปีละ 1 บาท 30 ปีค่าเงินรวม 30 บาท จะเหลือเพียง 
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13.08 บาทเท่านั้น รายได้ค่าเช่าท่ีดิน 30 ล้านบาท คิดเป็นค่าเงินปัจจุบนัเท่ากบั 13,086,900 บาท เฉล่ีย            
เดือนละ 36,352.50 บาทเท่านั้น 
 โลกวนัน้ีเป็นยุคดิจิทลั อีคอมเมิร์ซ สร้างยอดขายให้เติบโตไดเ้ป็นจาํนวนเงินมหาศาล บริโภคผูใ้ช้
ส่ือออนไลน์มากข้ึน เน็ทเวิร์คเช่ือมโยงทุกเครือข่ายไดร้วดเร็วมากตลอด 24 ชัว่โมง ผูค้า้ปลีกตอ้งพฒันา
นวตักรรมให้กา้วตามอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเห็นผลทนัที กระแสการคา้ออนไลน์กาํลงัมาแรงเพราะผูบ้ริโภคกลา้
สั่งซ้ือสินคา้มากข้ึน ระบบการขนส่งครบวงจรยงัทวีความมัน่ใจให้กบัผูซ้ื้อ  การชาํระเงินออนไลน์มีความ
ปลอดภยั รวมทั้งระบบของเวบ็ไซต์อีคอมเมิร์ซไดพ้ฒันาให้เหมาะสมเขา้ถึงผูบ้ริโภคอย่างไร้พรมแดนโดย
สามารถส่ือสารไดห้ลากหลายภาษา  อีกทั้งร้านสะดวกซ้ืออยา่ง 7-Eleven มีแผนขยายธุรกิจปีละไม่นอ้ยกวา่ 
600 สาขา บทบาทร้านสะดวกซ้ือยงัคงเดินหนา้ต่อไปห้างสรรพสินคา้รัวแคมเปญแบบไม่ย ั้ง โดยเฉพาะช่วง
ทา้ยของปี เช่น เซ็นทรัลลด 30-70% ใหแ้คชแบค็เวาเชอร์ลดสูงสุดถึง 3,000 บาท บ๊ิกซีลดราคาสินคา้มากกวา่ 
50,000 รายการลดสูงสุด 80% เทสโกโ้ลตสัลดสูงสุด 70% แมค็โครลด 20-50%  
 
สรุป 
 โลกวนัน้ีเป็นยุคดิจิทลั ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั ควรให้เช่าท่ีดิน ซ่ึงไม่ผิดกฎหมายตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ประกอบกบัขอ้มูลสหกรณ์ท่ีไดน้าํเสนอแลว้เป็นช่วงขาลงตามวงจรธุรกิจ ยากท่ีจะทาํ
การแข่งขันกับยกัษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีกได้ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซ้ือ เพราะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการใชส้มาร์ทโฟนหรือโมบายล์มากข้ึน ช่องทางการซ้ือขาย
ออนไลน์ปลอดภยัมากข้ึน แต่คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ควรไตร่ตรองใคร่ครวญเง่ือนไขของ
สัญญาเช่า โดยคาํนึงถึงสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บอย่างชดัเจนไม่ว่าในเร่ืองราคาให้เช่าใหม่เพราะราคา 30 
ลา้นบาทกบัเน้ือท่ีเกือบ 6 ไร่ในระยะเวลา 30 ปีนั้นตํ่ามากเกินไปสหกรณ์ฯ อาจใชว้ิธีวิเคราะห์ทางการเงิน
โดยประเมินราคาท่ีดินปัจจุบนัแลว้กาํหนดผลตอบแทนท่ีไดรั้บตลอดระยะเวลา 30 ปี ตอ้งไม่ตํ่ากว่า 6.5% 
และตอ้งดาํเนินการอยา่งโปร่งใส ซ่ึงในสัญญาควรระบุดว้ยวา่ ให้มีร้านสหกรณ์ฯ ยงัคงมีการจาํหน่ายสินคา้
อยูต่่อไป  การประกาศใหเ้ช่าท่ีดินตอ้งกระทาํอยา่งเปิดเผย ช้ีแจงสมาชิกให้ทราบอยา่งชดัเจนเพื่อให้ทราบวา่
รายไดจ้ะเพิ่มข้ึนเท่าใดเม่ือมีการให้เช่าท่ีดินแลว้ และสร้างความมัน่ใจให้สมาชิกวา่ร้านคา้สหกรณ์จะมีท่ีตั้ง
จาํหน่ายสินคา้ชัว่คราวอยูท่ี่ใด อาคารหลงัเดิมควรร้ือถอนเน่ืองจากมีสภาพเก่ามากและหมดอายุการใช้งาน
ตามท่ีประมวลรัษฎากรกาํหนดไวแ้ล้ว เม่ือผูเ้ช่าสร้างอาคารใหม่ ต้องมีพื้นท่ีท่ีจดัสรรให้ร้านสหกรณ์ 
กรุงเทพ จาํกดั ซ่ึงอาจมีเน้ือท่ีขนาดเหมาะสมให้ดาํรงอยูส่่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อจรรโลงความเป็นสหกรณ์และ
รักษาสมาชิกท่ียงัคงจงรักภกัดีต่อสหกรณ์กรุงเทพต่อไป ถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งใคร่ครวญอย่างรอบคอบให้ดีว่า 
สหกรณ์ไดห้รือเสีย สมาชิกเสียหรือได ้จากการใหเ้ช่าท่ีดิน 
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องค์การส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากร 
The Success of an Organization with Personnel’s Involvement 

 
นิฤมล  มณีสวา่งวงศ ์

 
บทคัดย่อ 
 ผูป้ระกอบการไม่วา่ขนาดเล็กหรือใหญ่ ต่างปรารถนาให้องคก์ารของตนประสบความสําเร็จ ดงันั้น 
ต่างพยายามนาํวิธีการต่าง ๆ ท่ีนักวิชาการได้ศึกษาวิจยัไวม้าใช้ประกอบในการบริหารจดัการ ตั้งแต่การ
จดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ีใช ้ Balanced Scorecard  เป็นเคร่ืองมือ และกาํหนดตวัช้ีวดั เพื่อสะดวกในการติดตามผล
การดาํเนินงาน แมว้า่จะวางแผนไดดี้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปเพียงใด หากขาดความร่วมมือ     
ร่วมใจของบุคลากรในองคก์าร ก็ยากท่ีองคก์ารจะสัมฤทธ์ิผลตามท่ีคาดหวงั ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองทา้ทายสําหรับ
ผูบ้ริหารท่ีจะใช้วิธีการต่าง ๆ ท่ีไดศึ้กษามาในการสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยการส่ือสารเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือจากบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ มีความรู้ ความสามารถ โดยนาํเร่ืองการจูงใจ การสร้างความคาดหวงั 
ความกา้วหนา้ในอาชีพ งานท่ีทา้ทาย การจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้ความเป็นอิสระ และการมีส่วน
ร่วม ตลอดจนการจัดการด้านคุณภาพชีวิต การประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สู่การฝึกอบรมพัฒนา             
จนก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน จนนําไปสู่ความรักความผูกพนัในองค์การ เต็มใจทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จนทาํใหอ้งคก์ารเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 
ค าส าคัญ: (1) การบริหารจดัการ (2) การส่ือสาร (3) ความผกูพนั (4) ความร่วมมือ (5) ความสาํเร็จ 
 
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 



213 
 

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 
 
บทน า 
 ผูป้ระกอบการไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ต่างหวงัให้ธุรกิจของตนประสบความสําเร็จทั้ งส้ิน             
แต่สภาพแวดลอ้มไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี แมร้ะบบนิเวศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการดํา เนินธุรกิจ ดังนั้ น ผู ้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา                   
เพื่อให้ธุรกิจของตนประสบความสําเร็จด้วย การศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ และพยายามแก้ไขปรับปรุง                   
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการดาํเนินงาน การนาํหลกัการจดัการสมยัใหม่มาใช้ ทั้งการวางแผนด้วยการนาํ                        
Balanced Scorecard (BSC) มาใชก้าํหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators; KPI) ในการดาํเนินงาน เพื่อ
สามารถติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด แมก้ารวางแผนจะเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ แต่ถ้าผูน้าํขาดซ่ึงความร่วมมือจากบุคลากรในองค์การ ก็ไม่สามารถทาํให้ภารกิจต่าง ๆ 
บรรลุตามเป้าหมาย จึงเป็นเร่ืองทา้ทายสาํหรับผูบ้ริหารทุกท่าน 
 จากความสาํคญัดงักล่าว จึงมีนกัวชิาการหลายๆท่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัท่ีพยายามศึกษาหาความรู้ 
และวธีิการท่ีจะผกูใจผูป้ฏิบติังาน ให้ร่วมมือในการปฏิบติังานดว้ยการนาํความรู้ความสามารถและพลงักาย 
พลงัใจ ทุ่มเทใหก้บังานอยา่งเตม็ท่ี 
 หลายธุรกิจไม่วา่เป็นธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจคา้ปลีก ต่างหาวิธีการให้พนกังานให้ความ
ร่วมมือดว้ยวธีิการ ดงัน้ี  
 1. รางวลั (Rewards) ท่ีเป็นตวัเงิน เงินเดือนตามทกัษะ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ในกรณีท่ีตอ้งไป
ปฏิบติังานในต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ เงินพิเศษเพิ่มเติมหากตอ้งปฏิบติังานเป็นกะ งานผลดั หรือเขา้เวร      
เบ้ียเล้ียง เบ้ียขยนั โบนสั และยงัมีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลประกนัชีวติ ประกนัอุบติัเหตุ เงินประกนัสังคม 
กองทุนเงินทดแทน เงินสํารองเล้ียงชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษต่างๆ และส่วนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ไดแ้ก่ สวสัดิการ 
เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี รถรับส่ง เคร่ืองแบบ เงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั ของท่ีระลึก กระเชา้เยีย่มไข ้เป็นตน้ 
 2. ความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path) ดว้ยการวางแผนให้พนกังานเติบโตไดต้ามสายงาน และ
ขา้มสายงาน พร้อมทั้งช้ีแจงทาํความเขา้ใจ เพื่อให้พนกังานไดเ้ตรียมพฒันาตนเองในงานท่ีตนรัก และถนดั             
โดยองคก์ารจะมีการจดัฝึกอบรมใหท้ั้งภายในและภายนอก เพื่อเตรียมการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 
 3. งาน (Work) ใหค้วามเป็นอิสระในการทาํงาน (Autonomy) มีการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อ
การปฏิบติังาน มีกระบวนการทาํงานท่ีชดัเจนเป็นระบบ สร้างการทาํงานเป็นทีม งานท่ีทา้ทาย 
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 4. คุณภาพชีวิต (Quality of  Work Life) องคก์ารจดัสถานท่ีทาํงานให้มีความสะอาด ปลอดภยั                 
แสงสว่างท่ีเพียงพอ มีห้องอาหาร มีห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ มีสถานท่ีให้พนักงานได้พกัผ่อน          
ออกกาํลงักาย ตลอดจนมีชมรมต่างๆ จดักิจกรรมให้กับพนักงานและครอบครัว เพื่อสร้างความสมดุล           
ในเร่ืองงานและครอบครัว (Work/Life Balance)  
 5. ระเบียบปฏิบติัขององคก์าร (Company Practices) องค์การจดัทาํคู่มือระเบียบจรรยาบรรณและ
ข้อบังคับในการทาํงาน ระเบียบเก่ียวกับสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนกําหนดค่านิยมและ
วฒันธรรมองคก์าร เพื่อใหพ้นกังานไดรั้บทราบเป็นแนวปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 
 6. การจดัการด้านผลงาน (Performance Management) องค์การมีหลกัเกณฑ์ในการวดัผลการ
ดาํเนินงานขององค์การหน่วยงานและบุคคลประจาํปี โดยใช ้KPI เป็นเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
พร้อมทั้งนาํไปพิจารณาถึงการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง การข้ึนเงินเดือน การจ่ายโบนสั เพื่อให้บุคลากรรู้สึก
ถึงความเป็นธรรมและมีความภูมิใจในผลงานของตน  
ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดสอดคล้องกบัแนวคิดดา้นการสร้างความผูกพนัของพนกังานในองค์การ (Employee 
Engagement) ซ่ึงแบ่งไว ้7 ปัจจยั เรียกวา่ Modal 7E ซ่ึงประกอบดว้ย 
 E1 คือ Employee Engagement for Compensation การบริหารค่าจา้ง 
 E2 คือ Employee Engagement for Performance Management การบริหารผลงาน 
 E3 คือ Employee Engagement for Career Development การเจริญเติบโตของพนกังาน 
 E4 คือ Employee Engagement for Empowerment ภาระงาน 
 E5 คือ Employee Engagement for Communication การส่ือสาร 
 E6 คือ Employee Engagement for Quality of Work Life คุณภาพชีวติ 
 E7 คือ Employee Engagement for Environment บรรยากาศการทาํงาน 
 แมว้า่แต่ละองคก์ารไดน้าํวธีิการต่างๆมาใชเ้พื่อใหพ้นกังานเกิดความพอใจในงาน เกิดความรักความ
ผกูพนัต่อองคก์าร แลว้ก็ตามแต่พบวา่ยงัไม่สามารถทาํให้บุคลากรมีความรักความผกูพนัต่อองคก์ารไดม้าก
พอ ซ่ึงเห็นได้จากการสํารวจ พบว่าพนักงานบริษทัมีค่าเฉล่ียของความรักความผูกพนัต่อองค์การอย่าง
แทจ้ริงประมาณ 30% อีก 50% ทาํงานไปวนั ๆ อีก 20% เป็นบุคคลท่ีพร้อมจะทาํให้เกิดปัญหากบัองค์การ 
นอกจากนั้นยงัพบวา่อายงุานมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร กล่าวคือ อายุงานมากจะมีความผกูพนักบั
องคก์ารสูงกวา่อายงุานนอ้ย แลว้องคก์ารจะแกไ้ขอยา่งไรกบัผลสาํรวจดงักล่าว  
 ส่ิงสาํคญัท่ีองคก์ารควรดาํเนินการ ดงัน้ี 
 1. ทาํการสํารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร (Employee Engagement Survey) อยา่ง
ต่อเน่ืองปีละ 1 คร้ัง เพื่อทราบถึงระดบัความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การ เน่ืองจากความผูกพนัดงักล่าวส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและมีผลต่อความสําเร็จขององค์การ การท่ีไดท้ราบถึงระดบั
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ความผูกพนัท่ีมีต่องาน สัมพนัธภาพภายในองค์การท่ีผูน้าํแต่ละระดบัมีให้กบัผูป้ฏิบติังาน ระดบัความพึง
พอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการต่าง ๆ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความพร้อมของทรัพยากรท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังาน ระบบการทาํงาน ทาํให้องค์การสามารถรู้ถึงขอ้บกพร่อง และนาํไปปรับปรุงแก้ไขไดท้นัเวลา
นอกจากนั้น ยงัทาํให้ทราบถึงมุมมองของพนักงานและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาการ
บริหารจดัการใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 2. ศึกษาถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ตามแนวทางของ ดร. อีริคเบริน ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมของ
บุคคลเกิดจากพื้นฐานชีวิตในวยัเด็กท่ีได้รับมาทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั ในเร่ืองตน้แบบชีวิต (Life Script)      
ฐานะชีวิต (Life Position) การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนั
และส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 ตน้แบบชีวิต (Life Script) เกิดจากวฒันธรรม โดยครอบครัวจะอบรมสั่งสอนโดยยึดเอาจารีต
ประเพณีและส่ิงท่ีปฏิบติัในครอบครัวและส่วนท่ีเป็นตนเองเกิดจากสภาพแวดล้อมของครอบครัว สังคม 
และประสบการณ์การเรียนรู้ จากการสั่งสอน การประเมินสถานการณ์ และปรับตวั ทาํให้การแสดงออกทาง
ความรู้สึกแตกต่างกนัตามประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผ่านมา การสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนทาํให้ไดรู้้จกัตวัเอง 
ตามแนวคิดท่ีเรียกวา่ หนา้ต่างโจฮารี (Johari’s window) ส่วนน้ีทาํใหรู้้เรา 
 ฐานะชีวิต (Life Position) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กโดยเปรียบเทียบกบัคนใกลชิ้ดท่ีเล้ียงดู 
ส่วนใหญ่คือพ่อแม่ แลว้ทาํให้เกิดความรู้สึกวา่ตนไม่มีคุณค่า บุคคลอ่ืนมีคุณค่า (I’m not OK, You’re OK) 
ตนเองไม่มีคุณค่า บุคคลอ่ืนไม่มีคุณค่า (I’m not OK, You’re not OK) ตนเองมีคุณค่า บุคคลอ่ืนไม่มีคุณค่า 
(I’m OK, You’re not OK) ซ่ึงฐานะชีวติทั้ง 3 น้ี เกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวัและเกิดข้ึนในช่วงท่ีมีอายุประมาณ 3 ขวบ
และยดึถือแบบใดแบบหน่ึง ส่วนท่ีเห็นวา่ตนเองมีคุณค่า บุคคลอ่ืนมีคุณค่า (I’m OK, You’re OK) ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยรู้ตวั และเป็นส่วนท่ีตนเองแยกแยะส่ิงถูกส่ิงผดิ โดยประยกุตก์บัหลกัศาสนาและปรัชญา เพื่อปรับตนเอง 
  การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) ไดว้ิเคราะห์ว่าบุคคลแต่ละคนมีบุคลิก 3 
แบบ ภายในตวั คือ บุคลิกของพ่อแม่ (Parent Ego State) มีลกัษณะการใชอ้าํนาจ บุคลิกผูใ้หญ่ (Adult Ego 
State) มีลกัษณะของการใชเ้หตุผล บุคลิกของเด็ก (Child Ego State) มีลกัษณะของการใชอ้ารมณ์ บุคลิกทั้ง 3 
เกิดข้ึนในตวัเรา จะมีส่วนใดมากหรือน้อยหรือหนักไปทางบุคลิกใด ข้ึนอยู่กบัเล้ียงดู บุคคลแต่ละคนจะ
ตอบสนองต่อการกระตุน้จากส่ิงเร้าต่าง ๆในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามบุคลิกของตนเอง 
 ดงันั้น ผูน้าํควรทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว เพราะตน้แบบชีวิต ฐานะชีวิตและการวิเคราะห์
โครงสร้างทาํให้รู้เขา พฤติกรรมการแสดงออกจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิด ทศันคติ ทาํให้สา มารถ
คาดคะเนความตอ้งการและทราบถึงปัญหาต่าง ๆ และทาํใหรู้้แนวทางการติดต่อส่ือสารไดจ้ากการรู้เขา รู้เรา 
 3. ศึกษาบุคลิกภาพและความแตกต่างบุคคลของคนต่างรุ่น เป็นการศึกษาบุคลากรตามช่วงอายุ
Generation หรือรุ่น ซ่ึงแต่ละรุ่นจะมีอายุห่างกันประมาณ 20 กว่าปี มีการศึกษาเร่ืองดังกล่าวกันมาก 
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โดยเฉพาะทางดา้นสังคมศาสตร์ ท่ีศึกษาถึงพฤติกรรม สังคม การใชชี้วติ ความคิด ท่ีนิยมกล่าวถึงมากมี 4 รุ่น 
ดงันั้น องค์การควรศึกษาว่ามีบุคลากรอยู่ในรุ่นใดบา้ง เน่ืองจากแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกนัดา้นความคิด 
ค่านิยม ลกัษณะนิสัย และพฤติกรรม ทาํใหเ้กิดปัญหาช่องวา่งระหวา่งวยั ซ่ึงมีกระบวนการคิด วิธีการทาํงาน 
วธีิการส่ือสารท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ และส่งผลกระทบกบัประสิทธิภาพขององคก์าร  
 Baby Boomer (Gen B) เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 อายุ 50 ปีข้ึนไป เป็นช่วงหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และมีการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการแข่งขนัสูง บุคคลกลุ่มน้ีจะมีความ
อดทนให้ความสําคญักบังาน มุ่งมัน่ทาํงานจนกว่าจะประสบความสําเร็จ เพื่อพิสูจน์ความมีศกัยภาพของ
ตนเอง ภกัดีต่อองคก์าร เคารพกฎระเบียบ และตอ้งการงานท่ีมัน่คงไม่ค่อยเปล่ียนงาน ใชชี้วติเรียบง่าย 
 Generation X (Gen X) เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2508-2522 อายุ 38-52 ปี คนรุ่นน้ีเกิดมาในช่วงของ
สันติภาพ ซ่ึงเป็นช่วงพฒันาดา้นเทคโนโลยี คนรุ่นน้ีจึงเร่ิมมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น คอมพิวเตอร์ 
วีดีโอเกม วอล์คแมนทาํให้สังคมเปล่ียนไปนิยมวตัถุ มีผลต่อสถาบนัครอบครัว และความภกัดีต่อองค์การ           
ทาํให้คนรุ่นน้ีมีความทะเยอทะยาน แต่ชอบความเป็นอิสระ อดทนน้อย เปล่ียนงานง่าย ชอบทาํงานท่ี                
สุขสบาย จึงตอ้งการความยดืหยุน่ จะทุ่มเทใหก้บังานเม่ืองานนั้นทา้ทาย 
 Generation Y (Gen Y) เกิดระหวา่งปี 2523-2543 อาย ุ17 ปีข้ึนไป นบัวา่เป็นคนวยัทาํงานท่ีไดรั้บ
การดูแลจากบิดา มารดาอยา่งดีท่ีสุดและมีแนวโนม้วา่เป็นคนวยัทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะเป็นช่วง
ท่ีเทคโนโลยีได้รับการพฒันาค่อนขา้งสูง และระบบการศึกษาให้ความสําคญักบัการคิดวิเคราะห์มากข้ึน 
ครอบครัวมีความรู้สูงข้ึน จึงส่งเสริมทกัษะด้านต่าง ๆ มากข้ึน คนรุ่นน้ีจึงมีความเป็นตวัของตวัเองสูง             
อยู่บนฐานขอ้มูลตอ้งการเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย พร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ทาํงานไดห้ลายด้านมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์กลา้คิด กลา้แสดงออก เช่ียวชาญในการใชเ้ทคโนโลยี ชอบท่ีจะทาํอะไรดว้ยตนเอง 
จากการวจิยัพบวา่ คนท่ีอยูใ่น Gen Y ตอ้งการงานท่ีทา้ทาย มีโอกาสกา้วหนา้และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ชอบการทาํงานเป็นทีม มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความยืดหยุ่นในการทาํงาน จากการสํารวจในเอเชีย
พบวา่ คนกลุ่มน้ีตอ้งการทาํงานกบัองคก์ารท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 Generation Z เกิดหลงัปี พ.ศ. 2543 ยงัไม่อยูใ่นวยัทาํงาน 
 จากความแตกต่างกันในด้านความคิด ค่านิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรม จาํเป็นท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งทาํความเขา้ใจส่ิงดงักล่าวและตอบสนองความตอ้งการของรุ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะ Gen Y ท่ีเป็น
รุ่นท่ีสืบทอดงานต่อ แต่ก็มีปัญหาการออกจากงานง่าย องค์การอาจนําวิธีสืบทอดของรุ่นพี่ รุ่นน้องใน
สถาบนัการศึกษามาใช ้เพื่อใหรุ่้นพี่คอยเป็นพี่เล้ียง ใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา และสอนงาน เพื่อสร้างความผกูพนั
ระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นนอ้ง และเกิดความไวใ้จเกรงใจ เพื่อลดอตัราการลาออกจากงาน 
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 4. ทาํการสาํรวจเร่ืองการส่ือสารภายในองคก์ารวา่มีการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงหรือไม่จากประสบการณ์
ท่ีผา่นมา พบวา่ มุมมองของฝ่ายบริหารนั้น เห็นวา่องคก์ารมีการส่ือสารอยา่งทัว่ถึง ในขณะท่ีผูบ้ริหารระดบั
ล่างบางส่วนและผูป้ฏิบติังาน จะรู้สึกวา่ไดรั้บข่าวสารขอ้มูลไม่ทัว่ถึงและเพียงพอ 
  เน่ืองจากการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ จาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ         
ไม่ว่าจะเป็นการรับข่าวสารจากภายนอกท่ีตอ้งใช้ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ การให้ข่าวสารแก่
ภายนอกและภายในเพื่อใช้ในการสร้างความเขา้ใจให้เกิดข้ึน โดยเฉพาะการส่ือสารภายในองค์การเป็น
เคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในการส่ือสารสร้างความเขา้ใจในเร่ืองต่อไปน้ี  
  1. นโยบายวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้พนักงานทราบถึงจุดมุ่งหมาย ซ่ึง
ส่งผลต่อขวญักาํลงัใจ 
  2. ข่าวสารเก่ียวกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เง่ือนไขต่างๆ 
  3. ข่าวสารเก่ียวกับวิธีการทํางาน งานท่ีรับผิดชอบ มาตรฐานงาน ซ่ึงอยู่ในใบกําหนด            
หนา้ท่ีงาน (job description) คาํแนะนาํในการทาํงาน คู่มือปฏิบติั 
  4. ข่าวสารเก่ียวกบัเหตุผลของการทาํงาน งานท่ีรับผิดชอบ ความสัมพนัธ์กบังานอ่ืน ต้อง
ประสานงานกบัใครบา้ง ควรแจง้ข่าวสารดงักล่าวให้กบัพนกังานจะทาํให้เขาทราบว่าเขามีความสําคญักบั
องคก์ารและส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์าร 
  5. ข่าวสารเก่ียวกับผลการปฏิบติังาน การให้ข่าวสารเก่ียวกับส่ิงต่างๆท่ีกาํลังดาํเนินอยู่มี
ความสําคญัต่อประสิทธิภาพขององค์การ การไดข้อ้มูลดา้นผลการปฏิบติังาน ทาํให้พนกังานทราบว่าตน
ทาํงานได้มาตรฐานระดับใด ควรพฒันาศกัยภาพด้านใดบา้ง การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาํหนด
เป้าหมายของงาน จะช่วยใหเ้กิดความเตม็ใจในงานท่ีเขามีส่วนในการเสนอความคิดเห็น 
 วิธีการส่งข่าวสารภายในองค์การทาํได้โดยการส่ือสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหน้า องค์การหลายแห่งใช้ Internet ทุกวนัน้ีมีผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือจาํนวนมาก 
ดงันั้นองคก์ารท่ีเห็นความสําคญัของการส่ือสารหนัมาใช ้Social Media มากข้ึน เพราะโครงสร้างองคก์ารมี
ความซบัซอ้นมากข้ึน การส่ือสารผดิแผกไปจากเดิมมากและการทาํงานในยุคปัจจุบนั เอ้ือให้พนกังานระดบั
ล่างสามารถพูดคุยกับผูบ้ริหารระดับบนสุดได้ การสร้างบรรยากาศในการทาํงานในรูปแบบ “Social 
Workforce” จะช่วยใหก้ารส่ือสารรวดเร็วและใกลชิ้ดมากข้ึนและสร้างความเป็นกลุ่มไม่แปลกแยก  
 ผลดีของการนาํ Social Media มาใช้ทาํให้สามารถส่ือสารกนัไดทุ้กท่ี ทนัท่วงที มีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลงานท่ีมีคุณค่ามากข้ึน ช่วยอาํนวยความสะดวกให้
ทาํงานไดง่้ายข้ึนและจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป ทาํให้ฟังคนท่ีอยูใ่น Social Media มากกวา่ส่ือหลกั ช่วยให้
สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัองคก์ารและตราสินคา้ไดดี้ข้ึน 
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 Social Media เป็นการส่ือสารท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ขยายอยา่งรวดเร็วและกวา้งไกล องคก์ารจึง
ตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจกบัพนกังานถึงผลดี ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ Social Media และให้คิดก่อนว่า
อะไรควรทาํ อะไรไม่ควรทาํ จากการสํารวจนกัศึกษาจบใหม่จาก 75 ประเทศทัว่โลก 4,300 คน เม่ือเดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 ของบริษทั PWC ภายใตช่ื้อ Millennials at Work Reshaping the Workplace พบวา่ 41%
ของผูต้อบแบบสอบถาม อยากให้องค์การส่ือสารกบัพนักงานผ่านอิเล็คทรอนิค มากกว่าการส่ือสารแบบ              
ตัวต่อตัว และการให้พนักงานเข้าถึงอุปกรณ์และช่องทางดิจิทัลในท่ีทํางาน จะส่งผลให้งานท่ีทํามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และจะไม่เลือกทาํงานกบัองค์การท่ีมีการกีดกนัการเขา้ถึงช่องทางการส่ือสารด้วย 
Social Media 
 เม่ือผูบ้ริหารได้ทราบข้อมูลถึงระดับความผูกพนัท่ีพนักงานมีต่อองค์การว่า ยงัมีไม่มากพอท่ีจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การในการบรรลุเป้าหมายและทาํความเขา้ใจเร่ืองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ความแตกต่างในเร่ืองรุ่น (Generation) แล้วใช้ช่องทางการส่ือสารหลายๆช่องทาง โดยเฉพาะ       
Social Media เพื่อเขา้ถึงกลุ่มพนกังานระดบัต่างๆมากข้ึน และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างรุ่นให้เกิดความ
เขา้ใจดีต่อกนั และใหพ้นกังานตระหนกัถึงความใส่ใจขององคก์ารท่ีมีต่อพนกังานในการท่ีจะอยูร่่วมกนัดว้ย
การดูแลเอาใจใส่ ความเป็นอยู่ของพนกังาน ทั้งในหน้าท่ีการงานและครอบครัว เพื่อให้เติบโตไปดว้ยกนั 
ดว้ยความจริงใจของฝ่ายบริหาร จะเป็นการช่วยให้ความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การมากข้ึน และพนกังานเต็มใจ    
ท่ีจะทาํงานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ อนันาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์าร 
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บทคัดย่อ 
 การพฒันาองค์การด้วยจริยธรรม เพื่อสร้างทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพในการขับเคล่ือนและพฒันา
เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการก้าวไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วย
นวตักรรม”เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชแ้นวคิดควบคู่ไปกบัการนาํจริยธรรมมาใชใ้นองคก์ารเพื่อพฒันา
จากภายในสู่ภายนอก โดยอาศยัแนวคิดในดา้นต่างๆ เป็นองค์ประกอบสําคญั ดงัน้ี (1) แนวคิดการพฒันา
องค์การศึกษาเพื่อสร้างบุคคลากรท่ีมีคุณภาพทางธุรกิจ (2) แนวคิดจริยธรรมเพื่อการพฒันาบุคคลากรใน
องค์การ (3) แนวคิดทุนมนุษย ์ได้แก่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก  
และ (4) แนวคิดการพฒันาองคก์ารตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐“เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม” 
 ตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นพบว่ากระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วฒันธรรม หรือเทคโนโลย ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วมีการพฒันาทางดา้นนวตักรรม
ใหม่ๆดว้ยความคิดสร้างสรรคน์ั้น คือ สาเหตุทาํให้องคก์ารทางธุรกิจตอ้งมีการพฒันาและปรับตวัให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ สถาบนัอุดมศึกษาเป็นองค์การหลักท่ีสําคญัในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพเขา้มาสู่การทาํงานในองคก์ารธุรกิจ เพื่อพฒันาประเทศใหม้ัง่คัง่ มัน่คง และเจริญกา้วหนา้จาํเป็นตอ้ง
มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงให้ทนักบันวตักรรมต่างๆอย่างเหมาะสม มีศกัยภาพ และคุณภาพมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะบุคลากรในองค์การจาํเป็นตอ้งยึดหลักจริยธรรมเป็นตน้ทุนในการอยู่ร่วมกัน ซ่ึงจะสร้างให้
องคก์ารนั้นมีระเบียบแบบแผนอยา่งเคร่งครัด  บุคลากรตอ้งมีนํ้ าใจไมตรี มีความเก้ือกูล สนบัสนุนส่งเสริม
ซ่ึงกนัและกนัในองคก์าร เพื่อเป็นการปลูกฝังรากฐานสําคญัท่ีจะทาํให้องคก์ารมีความเขม้แข็ง และสามารถ
พฒันาตนเองไดใ้นดา้นต่าง ๆ ใหป้ระสบผลสาํเร็จ  
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 ดังนั้ น การผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพจะประกอบไปด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม ความคิด
สร้างสรรคเ์ชิงบวกในการพฒันานวตักรรมขององคก์ารเพื่อปฏิบติัภารกิจใหส้าํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร
นั้น บุคคลากรท่ีมีคุณภาพเปรียบเสมือนทุนมนุษยท่ี์สําคญัในองค์การท่ีจะนาํความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่
ทั้งหมดออกมาใช้ให้เกิดศกัยภาพ และพฒันาตนเองให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงในการกา้วไปสู่การพฒันา
ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมโดยใชทุ้นมนุษยท่ี์มีความคิดสร้างสรรค์
ในเชิงบวกท่ีสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์ารและสังคมเพื่อการพฒันาประเทศไปสู่ความย ัง่ยนื 
 
ค าส าคัญ: (1) การพฒันาองคก์ารดว้ยจริยธรรม (2) ทุนมนุษยท่ี์มีคุณภาพ (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 
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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 
 
บทน า 
 ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศบางประเทศท่ีพฒันาแลว้ ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น
มีประชากรสูงวยักวา่ 70 ลา้นคน จากประชากร 127 ลา้นคนทัว่ประเทศ กาํลงัเผชิญกบัปัญหาดา้นโครงสร้าง 
คือ ภาวะประชากรสูงวยั แต่ประเทศเหล่าน้ีก็มีทุนมนุษยท่ี์มีคุณภาพและโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีพอในการท่ี
จะรองรับ  ตรงกนัขา้มประเทศกาํลงัพฒันาหลายประเทศมีประชากรวยัทาํงานจาํนวนมหาศาล แต่กลบัยงัไม่
มีโครงสร้างท่ีสามารถทาํให้บุคลากรเหล่านั้นเป็นทุนมนุษยท่ี์มีคุณภาพ โดยเฉพาะมีหลายประเทศในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน กาํลังเขา้ใกล้ความเป็นสังคมสูงวยัมากข้ึนทุกขณะ คาดว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า 
ประชากรสูงวยัในอาเซียนจะมีจาํนวนมากกวา่ร้อยละ ๗ของประชากรทั้งหมด 
 
ตาราง 1  สัดส่วนประชากรผู้สูงอายใุนอาเซียนระหว่างปี ค.ศ. 2015-2050 

ประเทศ 2015 2050 
อาย ุ 60+ 80+ รวม 60+ 80+ รวม 

บรูไน 7.6 0.7 8.3 30.9 6.2 37.1 
กมัพชูา 6.8 0.5 7.3 17.6 2.6 20.2 
อินโดนีเซีย 8.2 0.7 8.9 19.2 2.3 21.5 
ลาว 6.0 0.5 6.5 14.7 1.6 16.3 
มาเลเซีย 9.2 0.8 10.0 23.6 3.6 27.2 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ประเทศ 2015 2050 

อาย ุ 60+ 80+ รวม 60+ 80+ รวม 
เมียนม่าร์ 8.9 0.8 9.7 18.8 2.1 20.9 
ฟิลิปปินส์ 7.3 0.6 7.9 14.0 1.6 15.6 
สิงคโปร์ 17.9 2.4 20.3 40.4 13.8 54.2 
ไทย 15.8 2.1 17.9 37.1 9.9 47.0 
เวยีดนาม 10.3 2.0 12.3 27.9 6.2 34.1 
ค่าเฉล่ีย (%) 9.8 1.11 10.9 24.4 5.0 29.4 
ท่ีมา. จาก UN Population Division (2015) 
 
 จากตารางแสดงสัดส่วนประชากรสูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างปี ค.ศ. 2015-2050 (ปี 
พ.ศ. 2558-2593) ขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาประชากรสูงวยัอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได ้จากขอ้มูลแสดงสัดส่วนประชากรสูงอายุประเทศไทยในปี พ.ศ. 2593 ประเทศไทยซ่ึงมีประชากร              
สูงวยัท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี มีจาํนวนสูงถึง ร้อยละ 37.1 ซ่ึงถือว่าเป็นจาํนวนท่ีสูงรองลงมาจากประเทศ              
สิงคโปร์ซ่ึงมีสัดส่วนประชากรสูงวยัมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 องคก์ารทางการศึกษาเป็นองคก์ารท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการให้ความรู้ ขดัเกลา และฝึกฝนตลอดจนให้
แนวทางในการสร้างอาชีพแก่ทุนมนุษยซ่ึ์งเป็นหวัใจของการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าทั้งน้ีองคก์าร
ทางการศึกษายงัเป็นสถาบนัซ่ึงมีหนา้ท่ีในการผลิตกาํลงัแรงงานทางเศรษฐกิจ เพื่อพฒันาประเทศ เม่ือมอง
ลึกลงไปทุนมนุษย์จะมีคุณภาพดีได้ต้องเร่ิมจากองค์การทางการศึกษาท่ีดีและมีศักยภาพมาก่อนหาก
เปรียบเทียบกบัสถาบนัครอบครัวท่ีมีบุตรหลานเติบโตมาอย่างมีคุณภาพนั้น จะเห็นไดว้า่ ครอบครัวนั้น ๆ 
ซ่ึงตอ้งมีหวัหนา้ครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวทาํหนา้ท่ีเป็นผูเ้ก้ือกูล สนบัสนุน ช่วยเหลือ และคอยให้
กาํลังใจส่งเสริมซ่ึงกันและกันอย่างดีเยี่ยมเช่นเดียวกับองค์การทางการศึกษาท่ีจะผลิตบัณฑิตให้เป็น                   
ทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพและมีศกัยภาพอย่างเต็มเป่ียมได้นั้น ต้องเร่ิมจากภายในองค์การซ่ึงต้องมีคุณภาพ                
มาก่อนเสมอในสภาวะปัจจุบนัซ่ึงเป็นยคุของความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม เทคโนโลย ีหรือแมแ้ต่วฒันธรรมท่ีไม่เขม้แขง็จะถูกเปล่ียนแปลงไปตามกระแสส่ือทางสังคม 
 ดงันั้น จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาศกัยภาพขององคก์ารให้ขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ ส่ิงสําคญั
ส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นหัวใจหลกัของการพฒันาท่ีไม่ควรมองขา้ม คือ หลกัจริยธรรมในทางพุทธศาสนากล่าวว่า 
จริยธรรมคือการนาํความรู้ ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตท่ีดีงามถือ
เป็นกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลกัความจริงท่ีเป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบติัให้มนุษยอ์ยู่
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ร่วมกนัในสังคมอยา่งเป็นสุของคก์ารทางการศึกษาจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีจริยธรรมในองคก์ารท่ีดีไดแ้ก่
การสร้างบุคคลากรให้เป็นตน้แบบในดา้นความซ่ือสัตย ์สุจริต มีเมตตา มีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงบวกและมี
ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนรวมถึงการสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีในการทาํงานเพื่อไปสู่สังคมท่ีมีความสุขใน
การหล่อหลอมทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะทาํให้สมาชิกในองค์การมีความ
เขา้ใจตนเอง และผูอ่ื้นมีการส่งเสริมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ความคิดนวตักรรมใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรคซ่ึ์ง
กนัและกนัเพื่อนาํพาใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพอยา่งเต็มเป่ียม พร้อมท่ีจะพฒันาบณัฑิตให้เป็น
ทุนมนุษยท่ี์มีคุณภาพเป็นแรงงานท่ีมีความสามารถนาํพาประเทศไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 การพฒันาดงักล่าวสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา  ท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนนโยบายทางเศรษฐกิจไปสู่ยุคเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม โดย
เปล่ียนผ่านทั้ งระบบใน 4 องค์ประกอบสําคัญ คือ (1) เปล่ียนจากเกษตรแบบดั้ งเดิมในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรสมยัใหม่ท่ีเนน้การบริหารจดัการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรตอ้งร่ํารวยข้ึน และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผูป้ระกอบการ (2) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูโ่ดยรัฐตอ้งให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศกัยภาพสูง (3) เปล่ียนจาก Traditional 
Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนขา้งตํ่าไปสู่ High Value Services (4) เปล่ียนจากแรงงานทกัษะตํ่าไปสู่
แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะสูง 
 ผูเ้ขียนจึงมีแนวคิดว่าการพฒันาองค์การทางการศึกษาด้วยจริยธรรมจะเป็นการทาํให้องค์การ
ทางการศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เพื่อสามารถผลิตทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพเขา้มาสู่
การทาํงานในองคก์ารธุรกิจอีกทั้งยงัเป็นการสร้างคุณค่าท่ีดีและทาํให้องคก์ารทางการศึกษาเป็นองคก์ารท่ีมี
ศกัยภาพ ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างทุนมนุษยท่ี์มีคุณภาพเป็นแรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมี
ทกัษะสูง อนัเป็นหวัใจหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ยคุของการพฒันาโดยแทจ้ริง 
 
แนวคิดการพฒันาองค์กรทางการศึกษาเพือ่สร้างบุคคลากรทีม่ีคุณภาพทางธุรกจิ  
 องค์การคือเป้าหมายของการเปล่ียนแปลงขณะเดียวกันมีการเน้นการบริหารหรือการจัดการ
วฒันธรรมองคก์าร การพฒันาการทาํงานเป็นทีมโดยเฉพาะการประกอบธุรกิจ นอกเหนือไปจากการเนน้ใน
เร่ืองกลุ่มกบักระบวนการการเปล่ียนแปลงองคก์าร  การพฒันาองคก์ารเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
แบบแผนไวล่้วงหน้าเป็นการวดัประเมินค่าตวัเองท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานของค่านิยมโดยมีความเก่ียวพนักบักล
ยุทธ์และเทคโนโลยีต่างๆ กระบวนการดงักล่าวเกิดข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลขององคก์ารทั้งระบบใหดี้ข้ึน    
 ประการท่ีหน่ึง การพฒันาองคก์ารตั้งอยูบ่นรากฐานของค่านิยม ส่ือต่างๆ กระแสความเปล่ียนแปลง
ของการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการพฒันาค่านิยมขององค์กร เพราะเวลาพิจารณา
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การพฒันาองค์การ ไม่ว่าจะในแง่ทฤษฎีหรือการปฏิบติัจะเห็นไดว้่ามีพื้นฐานอยู่บนค่านิยมประชาธิปไตย
และมนุษยนิยม ค่านิยมเหล่าน้ีโดยทั่วไปมักจะเป็นตัวกําหนดว่าอะไรคือส่ิงท่ีสมควรจะได้รับการ
เปล่ียนแปลงและมีใครบา้งท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง   
 ประการท่ีสอง การพฒันาองค์การเป็นกระบวนการ เน่ืองจากมีขั้นตอนท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่มีการเก็บ
รวบรวมขา่วสารขอ้มูล การวินิจฉยัปัญหาการวิเคราะห์ข่าวสารขอ้มูลธุรกิจท่ีไดม้า การพฒันาทางเลือกท่ีใช้
ในการแกปั้ญหาตลอดจนมีการดาํเนินการใหส้มาชิกองคก์ารไดรั้บรู้ผลการกระทาํของตน  
 ประการท่ีสาม กระบวนการพฒันาองค์การทาํให้สมาชิกผูกพนักบัการวดัประเมินค่าตวัเองและ
องค์การได้ เพราะตอ้งการให้สมาชิกเป็นผูป้ระเมินกระบวนการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีสําคญัและทาํการ
เปล่ียนแปลงเท่าท่ีจาํเป็น   
 ประการท่ีส่ี เทคนิคการพฒันาองคก์ารท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาองคก์าร โดยทัว่ไปนาํเขา้มาใชอ้ยา่งมี
แบบแผน เน่ืองจากการพฒันาดา้นการบริหารบุคคลากรในองคก์ารเป็นกระบวนการท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานของ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนน้ีท่ีเร่ิมตั้งแต่ขั้นท่ีหน่ึง ขั้นกาํหนดวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย ขั้นท่ีสองขั้นวางแผนปฏิบติั ขั้นท่ีสามติดตามประเมินผลการดาํเนินงานท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
ปฏิบติัภารกิจขององคร่์วมกนัใหป้ระสบความสาํเร็จ เป็นตน้      
 ประการท่ีห้า การพัฒนาองค์การเก่ียวพันกับกลยุทธ์ต่างๆ เน่ืองจากไปเก่ียวพันกับวิธีการ
เปล่ียนแปลง ขอ้มูลประเภทใดควรมีการเก็บรวบรวมและถา้หากจะมีการเก็บรวบรวมควรใชว้ธีิใด 
 ประการท่ีหก การพัฒนาองค์การเน้นการปรับปรุงประสิทธิผลขององ ค์การทั้ งหมดให้ดีข้ึน  
เน่ืองจาก (1) จะตอ้งทาํให้เป้าหมายท่ีหลากหลายขององค์การนอกจากบรรลุผลแล้วยงัตอ้งให้เป้าหมาย
เหล่านั้นประสานกนัได ้ตลอดจนความพึงพอใจของสมาชิกในองคก์าร (2) องค์การและสมาชิกจะตอ้งใช้
ศกัยภาพท่ีตนมีไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองค์การร่วมกนั (3) องคก์ารจะตอ้งจดับรรยากาศท่ีจะไปทาํให้
องคก์ารและสมาชิกร่วมมือกนัพฒันาทั้งน้ีเพื่อความเจริญงอกงามขององคก์ารและสมาชิกเอง  
 ดังนั้ น กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม หรือ
เทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการพฒันาทางดา้นนวตักรรมใหม่ๆ ดว้ยความคิดสร้างสรรค์
นั้น คือสาเหตุทาํให้องค์การทางธุรกิจต้องมีการพฒันาและปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  
สถาบนัอุดมศึกษาจึงเป็นองค์การหลกัสําคญัท่ีตอ้งทาํหน้าท่ีในการผลิตทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพเพื่อ
บุคลากรเหล่านั้นจะก้าวเข้ามาสู่การทาํงานในองค์การธุรกิจ เพื่อพฒันาประเทศให้มั่งคั่ง มั่นคง และ
เจริญกา้วหนา้ จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงให้ทนักบันวตักรรมต่างๆอยา่งเหมาะสม มีศกัยภาพ 
และคุณภาพมากท่ีสุด 
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แนวคิดจริยธรรมเพือ่การพฒันาบุคคลากรในองค์การ 
 จริยธรรม ซ่ึงเป็นความถูกตอ้ง ดีงาม สังคมทุกสังคมจะกาํหนดกฎเกณฑ์ กติกา บรรทดัฐานของ
ตนเองวา่อะไรคือส่ิงท่ีดีงาม อะไรคือความถูกตอ้ง เช่น ในสังคมโจร การขโมย การปลน้เพื่อความอยูร่อดถือ
เป็นเร่ืองปกติถูกต้องในหมู่โจร แต่ในสังคมทัว่ไปการกระทาํเร่ืองดงักล่าว ถือเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องเป็น
ความผิดท่ีตอ้งมีบทลงโทษ ดงันั้นส่ิงท่ีเป็นความดี ความถูกตอ้งในความคิดของแต่ละบุคคลจึงข้ึนอยู่กบั
พื้นฐานการอบรมขดัเกลาของบุคคลในสังคมนั้น ๆ 
 จริยธรรมจะเกิดข้ึนต่อเม่ือค่านิยมหรือคุณธรรม ตั้งแต่ ๒ ตวัขดัแยง้กนั ทาํให้บุคคลตอ้งตกอยู่ใน
สภาพท่ีตอ้งตดัสินใจหรือแก้ปัญหาในการเลือกท่ีจะปฏิบติัตามคุณธรรมหรือค่านิยมตวัใดตวัหน่ึง เช่น          
ความกตญัญูต่อบุคคลขดัแยง้กบัความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นตน้ บุคคลท่ีตดัสินใจเลือกคุณธรรมหรือ
ค่านิยม ตวัท่ีมีประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกวา่ท่ีเป็นประโยชน์แก่เฉพาะตนหรือพวกพอ้งในกลุ่มเล็กๆ จึงมกั
เป็นบุคคลท่ีมีจริยธรรมสูง ดงันั้น จริยธรรมจึงมีความหมายครอบคลุมทั้งสาเหตุ กระบวนการ และผลของ
การกระทาํความดีละเวน้ความชัว่ สาํหรับจริยธรรมในการทาํงาน คือ ระบบการทาํความดีละเวน้ความชัว่ใน
เร่ืองท่ีรับผิดชอบและเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติั เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การทาํงาน เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ทาํงานและผลงานตลอดจนเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บประโยชน์หรือโทษจากผลงานนั้น 
 จากคู่มือจริยธรรมบุคคลากรสํานกังานคณะกรรมการวิจยั ของคณะกรรมการวิจยัใสสะอาดไดใ้ห้
ความหมายของคาํวา่ จริยธรรม มีองคป์ระกอบ ๓ ประการ กล่าวคือ  
 ประการท่ีหน่ึง จริยธรรมในแบบการคิดหาเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง  
 ประการท่ีสอง จริยธรรมในแบบความรู้สึกทางจิตใจ การศึกษาจริยธรรมของบุคคลในขอ้น้ีคือ 
ศึกษาค่านิยม ความเช่ือและความรู้สึกชอบไม่ชอบ 
 ประการท่ีสาม จริยธรรมในการแสดงออกภายนอก คือ การศึกษาจริยธรรมเป็ นส่วนท่ีเป็น
พฤติกรรมภายนอกของบุคคล เช่น พฤติกรรมซ่ือสัตย ์เอ้ือเฟ้ือ เป็นตน้ 
การพฒันามโนธรรม จิตสํานึก และมาตรฐานพฤติกรรมของบุคคลอนัเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีสําคญั 
หากองคก์ารมีบุคลากรท่ีเป่ียมดว้ยคุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์จะนาํพาองคก์รไปสู่ความสําเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 
 ดงันั้น จริยธรรมจึงเป็นรากฐานของความสําเร็จ บุคลากรในองคก์ารจาํเป็นตอ้งยึดหลกัจริยธรรม
เป็นรากฐานในการอยูร่่วมกนัเพื่อสร้างสรรคใ์ห้องคก์ารมีระเบียบแบบแผนอยา่งเคร่งครัด  บุคลากรตอ้งมี
ความเก้ือกูล สนับสนุนส่งเสริมและมีไมตรีจิตต่อกัน ซ่ึงเป็นรากฐานสําคญัท่ีจะทาํให้องค์การมีความ
เขม้แขง็ และสามารถพฒันาในดา้นต่างๆ ใหป้ระสบผลสาํเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทุนมนุษย ์
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แนวคิดทุนมนุษย์  
 แนวคิดทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรคเ์ชิงบวก 
 ทุนมนุษยป์ระกอบด้วยทกัษะ ประสบการณ์ และความรู้ ความชาํนาญงาน สามารถพิจารณาโดย
แยกองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี  
 1. ความสามารถ เป็นความชํานาญในด้านกิจกรรม หรืองานในรูปแบบต่างๆ ความสามารถจะ
ประกอบดว้ยส่วนประกอบยอ่ยอีก ๓ ส่วน คือ 
  1.1 ความรู้ในขอ้เทจ็จริงท่ีจาํเป็นสาํหรับงานหน่ึง ๆ  
  1.2 ทกัษะ ความคล่องแคล่วรู้จกัขั้นตอนและวิธีการสําหรับปฏิบติัภารกิจใดภารกิจหน่ึงให้ลุล่วง
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  1.3 ความสามารถเฉพาะตวั หรือพรสวรรค ์เป็นคุณสมบติัสาํหรับการทาํงานใดงานหน่ึงอยา่งเห็น
ไดช้ดั และมีติดตวัมาแต่กาํเนิด 
 2. พฤติกรรม มีลกัษณะเป็นการแสดงออกท่ีมีส่วนต่อความสาํเร็จของงานท่ีสังเกตได ้พฤติกรรม คือ
การรวมเอาส่ิงท่ีมีมาแต่เดิมและท่ีได้รับการฝึกฝนอบรมมาใหม่ท่ีบุคคลคนหน่ึงจะแสดงกบัสถานการณ์ 
ตลอดจนปัจจยักระตุน้เชิงสถานการณ์ต่าง ๆ  
 3. ความพยายาม เป็นการนาํเอาทรัพยากรทางกาย และความคิดไปใช้ด้วยความมีสติเพื่อบรรลุสู่
เป้าหมายเฉพาะบางอยา่ง ความพยายามเป็นหวัใจของจรรยาบรรณในการทาํงาน เป็นหลกัสําคญัท่ีแมค้นจะ
มีความสามารถหรือพรสวรรคเ์พียงนอ้ยนิดก็ยงัเป็นส่ิงท่ีให้อภยัได ้ความพยายามจะเป็นตวักระตุน้ ผลกัดนั
ให้เกิดทกัษะ ความรู้ และความสามารถเฉพาะตวั ตลอดจนพฤติกรรมท่ีไดรั้บการควบคุมเพื่อก่อให้เกิดการ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์ 
 4. เวลา เป็นปัจจยัดา้นลาํดบัเวลาของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงอาจเป็นระยะเวลาหลายๆ 
ชัว่โมงต่อวนั หลายปีในงานอาชีพใดอาชีพหน่ึง หรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงระหวา่งนั้น เวลาถือเป็นทรัพยากร
พื้นฐานมากท่ีสุดภายใตก้ารควบคุมของบุคคล   
 การบูรณาการระหวา่งพุทธญาณวิทยาและตวัแบบ KSM รูปแบบ KSM Model เป็นการการพฒันา
มนุษยใ์ห้มีสมรรถนะท่ีเก่งทั้งใจและกาย (อจัฉริยะ-อริยะ) โดยตอ้งเร่ิมจาก L (Leader) F, OCAP หมายถึง 
สมรรถนะดา้นการมีภาวะผูน้าํในสถาบนัครอบครัว F (Family) และองคก์าร O (Organization) ซ่ึงอาศยั
กระบวนการ 3 ขั้นตอนในการฝึกตน ประกอบดว้ย การกระตุน้จิตสํานึก C (Concept Stimuli) การทาํ
กิจกรรม A (Activity) P (Project) การทาํโครงการ เพื่อฝึกการสร้างสมรรถนะความเป็นผูน้าํ  
 โดย K (Knowledge) D, H, F หมายถึง สมรรถนะดา้นการเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถซ่ึงอาศยั
กระบวนการ 3 ขั้นตอน ในการฝึกตน ประกอบดว้ย การเป็นผูท่ี้มุ่งมัน่ D (Determination) เป็นผูน้าํท่ีทาํงาน
หนกักวา่ผูอ่ื้น H (Hard Working) เป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์มองการณ์ไกล F (Future Vision) S (Skill) S, Co, CRE 
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หมายถึง สมรรถนะดา้นทกัษะ ความชาํนาญ ซ่ึงอาศยักระบวนการ 3 ขั้นตอนในการฝึกตน ประกอบดว้ย 
การมีความรับผดิชอบ R (Responsibility) การประสานแผนงาน CO (CO-Ordination) มีความคิด สร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ ๆ CRE (Creative) และ M (Management) H, S, Di หมายถึง สมรรถนะดา้นการบริหาร
จดัการไดดี้ ซ่ึงอาศยักระบวนการ 3 ขั้นตอนในการฝึกตน ประกอบดว้ย การเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต H 
(Honor) การเสียสละ S (Scarify) มีวินยั Di (Discipline) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ สมรรถนะมนุษยสู่์ระดบัโลก
ในศตวรรษท่ี 21 และยุทธศาสตร์การพฒันาสมรรถนะทุนมนุษย์เป็นการสร้างและพฒันาทุนมนุษย์ใน
องคก์รมหาชนโดยมีลกัษณะของความมุ่งมัน่ การทาํงานหนกั การมองอนาคตเด่นชดั ความรับผิดชอบการ
ประสานงาน การมีจิตนวตักรรม ความชาํนาญ ความซ่ือสัตยค์วามเสียสละ ความมีระเบียบวินัย และการ
จดัการท่ีดี ทนักาล มีกาํไร อยา่งเคร่งครัด (บุษกร วฒันบุตร และ บุญทนั ดอกไธสง, 2555) 
 ดงันั้น ผูเ้ขียนมีแนวคิดวา่ควรจะมีการนาํความคิดสร้างสรรคใ์นเชิงบวกมาใชใ้นการพฒันาบุคลากร
ในองคก์ารตามลกัษณะดงักล่าวเพื่อท่ีจะมีแนวโนม้ส่งผลใหก้ารพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์ารต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนรวมถึงผูป้ระกอบการทางธุรกิจ และองคก์ารทางการศึกษาในการสร้างและพฒันาทุนมนุษยต์ามหลกั
พุทธญาณวทิยา (ไตรสิกขา) ดว้ยตวัแบบ KSM เป็นวิธีการพฒันาคนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซ่ึงมี 
2 วธีิ คือ วธีิการไตรสิกขา และวิธีการภาวนา ท่ีจะก่อให้เกิดการสร้างและพฒันาทุนมนุษยข์องแต่ละองคก์ร 
เพื่อท่ีจะผลกัดนัให้องค์กรเกิดการพฒันาดา้นคุณธรรมและจริยธรรม จนก่อให้เกิดลกัษณะของบุคลากรท่ี
เป็นคนเก่ง คนดีมีความสุขในการทาํงานและการดาํรงชีวติ  
 ทุนมนุษย์จึงนับเป็นหัวใจหลักสําคัญท่ีจะทําให้องค์การมีการพัฒนา และนําพาประเทศให้
ขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ โดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะมีความมัง่คัง่และมัน่คงไดเ้ม่ือทรัพยากร
มนุษยน์าํเอาความรู้ ความสามารถท่ีมีอยูท่ ั้งหมดออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ทุนมนุษยน์บัเป็นสินทรัพยท่ี์
ไม่มีตวัตนแต่มีคุณค่าและมูลค่าสูง ดงันั้นการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไดสู้งสุด จึงตอ้งอาศยัหลกัจริยธรรมควบคู่กบัคุณธรรมเป็นรากฐานในการจดัระเบียบ และเป็นพื้นฐานท่ีเป็น
การเร่ิมตน้ของความเขา้ใจตนเอง และผูอ่ื้นเม่ือตอ้งทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาใน
ดา้นอ่ืน ๆ ตามมาเพื่อมุ่งสู่ความเจริญกา้วหนา้ตามเป้าหมายขององคก์าร  
 
แนวคิดการพฒันาองค์การตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 แนวคิดการพฒันาองคก์ารตามนโยบายประเทศไทย 4.0 “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม” 
 ดร. สุวิทย ์เมษินทรีย ์ไดก้ล่าวถึงนโยบายประเทศไทย 4.0 ว่าเป็นความมุ่งมัน่ของนายกรัฐมนตรี         
ท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economic” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
นวตักรรม” คือ ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงติดอยูใ่นรูปแบบเศรษฐกิจแบบ “ทาํมาก ไดน้อ้ย” ดงันั้น จึงตอ้ง
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มีการปรับเปล่ียนเพื่อการพฒันาให้เกิดการ “ทาํน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขบัเคล่ือนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งนอ้ยใน 3 มิติสาํคญั คือ 
 1. เปล่ียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม”  
 2. เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม         
 3. เปล่ียนจากการเนน้ภาคการผลิตสินคา้ ไปสู่การเนน้ภาคการบริการมากข้ึน  
 นโยบายประเทศไทย 4.0 “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม”จึงเป็นการเปล่ียนผา่นทั้งระบบใน 
4 องคป์ระกอบสาํคญั คือ         
 1. เปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบนั ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ท่ีเน้นการบริหารจดัการ
และเทคโนโลย ีโดยเกษตรกรตอ้งมีความเป็นอยูดี่ข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ  
 2. เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีรัฐตอ้งให้ความช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลาไปสู่การเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศกัยภาพสูง 
 3.  เปล่ียนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนขา้งตํ่า ไปสู่ High Value Services   
 4. เปล่ียนจากแรงงานทกัษะตํ่า ไปสู่การเป็นแรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีทกัษะสูง  
 แนวคิดนโยบายประเทศไทย 4.0 “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม” มีการพฒันาเร่ือยมาตั้งแต่
นโยบายประเทศไทย 1.0 ท่ีเนน้ภาคการเกษตร นโยบายประเทศไทย 2.0 ซ่ึงเนน้อุตสาหกรรมเบา นโยบาย
ประเทศไทย 3.0 ปัจจุบนัซ่ึงเนน้อุตสาหกรรมหนกัแต่กลบัยงัคงตอ้งเผชิญกบัปัญหารายไดป้านกลาง จึงทาํ
ให้รัฐบาลนาํโดยพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมัน่พฒันาขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่
ยคุประเทศไทย 4.0 ท่ีจะเปล่ียนโครงสร้างให้กลายเป็นยุคของเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม อนัจะทาํ
ให้เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเป็นอยู่ของประชากรมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึน ทั้งน้ีนโยบายดงักล่าวจะประสบผลสาํเร็จไดต้อ้งอาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีศกัยภาพอยา่งเต็มเป่ียมตาม
หลักทฤษฎีและแนวคิดการพฒันาองค์การทางการศึกษาในการสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพทางธุรกิจ                      
มีจริยธรรมและมีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงบวกให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศดว้ยนโยบายประเทศไทย 
4.0 “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม” เพื่อร่วมกนันาํพาประเทศไปสู่ความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืนใน
ภูมิภาคอาเซียนและสากล 
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ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยและผู้ประกอบการขนส่งทางถนน 
ภายใต้การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

The Competitiveness of Thailand and Road Transport Entrepreneur 
under the Membership of ASEAN Economic Community 

 
วรีะศกัด์ิ ศิริกลุ 

 
บทคัดย่อ 
 ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชีย (อาเซียน) ไดรั้บการสถาปนาข้ึนเม่ือ วนัท่ี 8 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2510 
ณ กรุงเทพมหานครโดยมีประเทศสมาชิกผูก่้อตั้ ง 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 
(อาเซียน) ประกอบด้วย 3 เสาหลกั คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน(ASEAN Political-
Security Community--APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community--AEC) และ
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural Community--ASCC) ตามกรอบแนวคิด 
เสาหลกั 12 ประการของความสามารถในการแข่งขนั (The 12 Pillars of Competitiveness) ของMichael E. 
Porter จากรายงานผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัรวม (global competitiveness index) 
ประกอบกบัผลการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์ (logistics performance indicator) ของสถาบนัเพื่อการ
พฒันาการจดัการ (Institute for Management Development--IMD) และเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum--WEF) ช้ีให้เห็นว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมี           
ขอ้ได้เปรียบหรือจุดแข็งและขอ้เสียเปรียบหรือจุดอ่อนหลายประการ ในภาพรวมประเทศไทยเสียเปรียบ
สิงคโปร์ และมาเลเซียเกือบทุกปัจจยัและเสียเปรียบอินโดนีเซียในบางปัจจยัส่วนประเทศอ่ืนๆประเทศไทย
ไดเ้ปรียบทุกปัจจยั จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบของประเทศไทย ประกอบดว้ย (1) ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ (2) ระดบั
การพฒันาประเทศ (3) ขนาดของประเทศและขนาดตลาด (4) ความสามารถในการขยายตลาดการคา้สินคา้
และการคา้บริการ (5) ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัอาเซียน และ (6) ความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก 
จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบของประเทศไทย ประกอบดว้ย (1) การขาดความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจใน
ผลกระทบจาก AEC (2) ความสามารถทางดา้นภาษา (3) ความไม่สะดวกในการดาํเนินธุรกิจ (4) ตน้ทุนการ
ทาธุรกิจสูงข้ึน (5) ปัญหาทางการเมืองและการบริหาร (6) ผูป้ระกอบการไทยขาดความสามารถและความ
พร้อมในการลงทุนในต่างประเทศ และ (7) กฎระเบียบภาครัฐบางส่วนไม่เอ้ือต่อการดาเนินงานของ
ภาคเอกชนเท่าท่ีควร 
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 ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการขนส่งทางถนนของไทย พบว่าส่วนใหญ่เป็น
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ยงัขาดความพร้อมในการประกอบการหลายดา้น และมี
จุดอ่อนในเร่ือง (1) การขาดจิตวิญญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ (lack of entrepreneurship) (2) ขาดการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ (3) การขาดแรงงานท่ีมีฝี มือ(skilled worker) และ (4) ตน้ทุนการให้บริการสูง จาก
ปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งต้น จะทาํให้ผูป้ระกอบการของไทยเสียเปรียบในการแข่งขนัหากไม่เร่งรัดพฒันา                 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของตน โดยเฉพาะการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ทางด้านราคา 
(cost advantage) และความได้เปรียบทางด้านความแตกต่างของผลิตภณัฑ์บริการ (differentiation 
advantage) 
 
ค าส าคัญ: (1) ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชีย (อาเซียน) (2) ความสามารถในการแข่งขนั 
 
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. 
 
บทน า 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้Association of South East Asian Nations--
ASEAN) ถือกาํเนิดมาจากการท่ีประเทศอดีตสมาชิกสมาคมอาสา (Association of South East Asia--ASA)
ได้แก่ ประเทศไทย สหพนัธรัฐมลายา (ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นประเทศมาเลเซีย) และฟิลิปปินส์ ได้
ร่วมกนัสถาปนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน (Association of South East 
AsianNations--ASEAN) ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2508 โดยมีสมาชิกเร่ิมตน้เพียง 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจกัรไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 วตัถุประสงคใ์นการสถาปนาประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) คือ การ
เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม และการพฒันาวฒันธรรมในภูมิภาค การส่งเสริม
สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ด้วยการเคารพหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรมในการดาํเนิน
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้มีการแกไ้ขขอ้พิพาทระหว่างประเทศสมาชิก
อย่างสันติ ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ(สํานักประชําสัมพันธ์เขต 7 กรม
ประชาสัมพนัธ์) ซ่ึงผูน้าํอาเซียนไดล้งนามในปฏิญาณวา่ดว้ยความร่วมมืออาํเซียน (Declaration of ASEAN 
Concord II หรื อBali Concord II) ให้มีการสถาปนา “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” ภายในปี 
ค.ศ. 2020 (ปี พ.ศ. 2563) โดยใหป้ระชาคมอาเซียนประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่  
 1. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community--APSC) 
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community--AEC)  
 3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community--ASCC) 
 ส่วนของเสาหลกัท่ี 2 พิมพ์เขียวในการจดัตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community--AEC) ประการหน่ึง คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and 
Production Base) ประกอบดว้ย การเคล่ือนยา้ยสินคา้เสรี (free flow of goods) การเคล่ือนยา้ยการบริการเสรี
(free flow of services) การเคล่ือนยา้ยการลงทุนเสรี (free flow of investment) การเคล่ือนยา้ยเงินทุนเส่ียง
ยิ่งข้ึน (freer flow of capital) และการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรี (free flow of skilled labor) อาเซียนจึงได ้
กาํหนดสาขาบริการท่ีจะตอ้งดาํเนินการในเบ้ืองตน้ไวร้วม 11 สาขา (11 priority sectors) แต่มิไดร้วมสาขา
บริการโลจิสติกส์ไว ้อาเซียนจึงไดเ้สนอให้เพิ่มสาขาบริ การโลจิสติกส์เป็นสาขาท่ีจะตอ้งดาํเนินการใน
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เบ้ืองตน้ (priority sectors) เป็นสาขาท่ี 12 และไดก้าํหนดให้สาขาบริการโลจิสติกส์ เป็นสาขาบริการท่ีตอ้ง
เร่งรัดการเปิดเสรีเร็วข้ึน (priority sectors) คือ ตอ้งดาํเนินการภายในปี ค.ศ. 2013 (ปี พ.ศ. 2556) (กระทรวง
พาณิชย,์ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ,ม.ป.ป.) เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศผูส่้งออก (Export-
oriented country) เศรษฐกิจของประเทศตอ้งพึ่งพิงการคา้ระหวา่งประเทศเป็นหลกัการท่ีประเทศไทยจะ
สามารถแข่งขนัในเวทีการคา้โลกได ้ประเทศไทยจะตอ้งมีขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงทั้งระดบั
จุลภาคและระดบัมหภาค จึงเป็นความจาํเป็นท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งปรับปรุงกระบวนการดาเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เพื่อส่งมอบคุณค่า (value proposition) ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการเป็นการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ (customer satisfaction) ดว้ยกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการ
แข่งขนั (competitive advantage) ไม่วา่จะเป็นความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุน (cost advantage) ความไดเ้ปรียบ
ในดา้นความแตกต่างของสินคา้และบริการ (differentiation advantage) การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จึงเป็นยทุธศาสตร์สาํคญัในการท่ีจะเพิ่มสมรรถนะในการบริหารหรือการจดัการ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําคญั
ในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาเศรษฐกิจขององคก์ารและของประเทศ 
 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมา วิสัยทศัน์ กฎบตัร ความตกลง กรอบความร่วมมือกนัในการสร้าง
ความเขม็แขง็ ความมัน่คงของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการขนส่งทางถนนของไทยภายใต ้กฎบตัร
ความตกลง กฎ ระเบียบ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ผูว้จิยัจะทาการวจิยัในขอบเขตของความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย และความสามารถ
ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการขนส่งทางถนน(Road Transport) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการท่ีให้บริการรับ
ขนส่งสินคา้เท่านั้นไม่รวมถึงผูป้ระกอบการหรือผูใ้ห้บริการรับขนส่งผูโ้ดยสาร และเป็นผูป้ระกอบการหรือ
สถานประกอบการท่ีมีสัญชาติไทยและมีสถานท่ีตั้ งท่ีประกอบการในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพื่อความ
สะดวกในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
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กรอบความคิดในการวจัิย 
 1. ทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขนัระหว่างประเทศ (national competitiveness advantage 
theory) Porter กล่าววา่ การดาเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ ผูท่ี้ดาํเนินธุรกิจอยา่งแทจ้ริงคือธุรกิจเอกชน การคา้
ระหว่างประเทศจึงเป็นการมองภาพรวมความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัตั้งแต่ระดบัประเทศระดบัรัฐบาล และ
ระดบัเอกชนร่วมกนัและไดใ้ห้แนวคิดวา่ “ประเทศใดจะสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดภ้ายในประเทศ
จะตอ้งไดเ้ปรียบในการแข่งขนัก่อน” 
 2. องคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (The Organization for Economic Cooperation 
and Development--OECD (1996) “ความสามารถในการสร้างระดบัรายไดแ้ละขนาดการจา้งงานท่ีสูงข้ึน
อยา่งย ัง่ยนื และแข่งขนักบัประเทศอ่ืน ๆ ได ้โดยแบ่งตวัช้ีวดัออกเป็น 4 มิติ คือ สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม 
ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคเอกชน และโครงสร้างพื้นฐาน” 
 3. เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum (WEF) (ปี ค.ศ. 2008-2009) ความสามารถในการ
แข่งขนัเป็นเร่ืองของระดับผลิตภาพของแต่ละประเทศโดยปัจจยัด้านสถาบนั เช่น กฎหมาย ตลอดจน
นโยบายและปัจจยัอ่ืน ๆ จะมีบทบาทต่อการเพิ่มข้ึนหรือการลดลงของผลิตภาพการผลิต 
 4. สถาบนัเพื่อการพฒันาการจดัการ (International Institute for Management Development (IMD)) 
(2009) ความสามารถในการแข่งขนั คือ “ความสามารถของประเทศในการสร้างและรักษาสภาวะแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ ให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจทั้ งใน
ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ” 
 5. กลยุทธ์ในการแข่งขนั เทคนิคสาหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง (Porter, 1980) Porter 
นาํเสนอเร่ือง Five Forces Model ซ่ึงเป็นตวัแบบในการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกของสภาพการแข่งขนั                 
ในอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์ปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง 5 ประการ อนัไดแ้ก่ Threat of New Entrants (แรงกดดนั
จากคู่แข่งรายใหม่) Power of Suppliers (อาํนาจของผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ) Power of Customers (อาํนาจของ
ลูกคา้) Threat of Substitutes (แรงกดดนัจากสินคา้ท่ีทดแทนกนัได)้ และ Rivalry Among Existing Firms 
(แรงกดดนั จากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม) 
 6. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั: การสร้างและการธาํรงไวซ่ึ้งผลการปฏิบติังานท่ีเหนือกวา่ (Porter, 
1985) Porter เสนอวิธีการสร้างคุณค่าของปัจจยั ภายใน เพื่อให้ธุรกิจสามารถส่งผ่านคุณค่าให้ลูกคา้(value 
proposition) เป็นการสร้างผลกาไรให้กบัองคก์ร ซ่ึงก็คือการสร้างCompetitive Advantageนัน่เอง ตวัแบบท่ี
รู้จกักนัทัว่ไป ก็คือ โซ่คุณค่า (value chain) ซ่ึงแบ่งกิจกรรมของธุรกิจเป็นกิจกรรมพื้นฐาน (primary 
activities) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไหลของผลิตภณัฑ์ไปยงัลูกคา้และกิจกรรมสนบัสนุน (support 
activities) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนกิจกรรมแรก 
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 7. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของประเทศ Porter (1990) ไดน้าํเสนอแบบจาลองเพชรท่ีสมบูรณ์ 
(diamond model) โดยกล่าววา่ประเทศจะมีความสามารถในการแข่งขนัได ้จะตอ้งมีองคป์ระกอบ 4 ส่วนคือ 
(1) เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต (factor conditions) เช่น มีแรงงานท่ีมีทกัษะท่ีส่งเสริมการแข่งขนัมีวตัถุดิบท่ีดี 
(2) เง่ือนไขของความตอ้งการผลผลิต (demand conditions) คือ สามารถผลิตแลว้ขายไดใ้นประเทศ มีกาํลงั
บริโภค (3) มีอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุน และต่อเน่ืองกนั (related and supporting industries) และ (4) กลยุทธ์
ขององคก์รโครงสร้าง และสภาพการแข่งขนั (firm strategy, structure, and rivalry) 
 8. ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (national competitiveness) ความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ(Competitive Advantage of Nations) ตามแนวคิดของPorter ประกอบไปดว้ยเสาหลกั      
12 ประการ (the 12 pillars of competitiveness) ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัพื้นฐาน (basic requirements) ไดแ้ก่ 
สถาบนั (institution) โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค (Macro-economic 
stability) สุขอนามยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (health and primary education) (2) ปัจจยัเสริมประสิทธิภาพ
การดาํเนินงาน (efficient enhancers) ไดแ้ก่ การศึกษาขั้นอุดมศึกษาและการฝึกอบรม (higher education and 
training) ประสิ ทธิภาพของตลาดสินคา้ (goods market efficiency) ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (labor 
market efficiency) ระดบัการพฒันาของตลาดการเงิน (financial market sophistication) ความพร้อมทาง   
ดา้นเทคโนโลยี (technological readiness) ขนาดของตลาด (market size) ขนาดของตลาดมีความสําคญั
สาํหรับองคก์รท่ีตอ้งการจะนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ ๆ เพราะถา้เป็นตลาดขนาดเล็กจะไม่สามารถ
รองรับปริมาณสินคา้ท่ีมีปริมาณการผลิตมาก ๆ ได ้(3) นวตักรรมและความเช่ียวชาญทางธุรกิจ (innovation 
and sophisticate factors) ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญทางธุรกิจ (business sophistication) นวตักรรม (innovation) 
 9. แบบจาํลองเพชรแห่งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (diamond model) Porter ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ
Competitive Advantage of Nations ใน ค.ศ. 1990 เน้นยุทธศาสตร์ ท่ีระดบัมหภาค และระดบั Cluster 
(globalization) เรียกว่า Diamond Model ประกอบด้วย (1) สภาพปัจจยัการผลิตในประเทศ (factor 
conditions) (2) สภาพอุปสงคใ์นประเทศ (demand conditions) (3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนุน
ในประเทศ (related and supporting Industries) (4) กลยุทธ์ของสถานประกอบการ โครงสร้างองคก์ร และ
สภาพการแข่งขนัภายในประเทศ (firm strategy, structure and rivalry) (5) บทบาทของภาครัฐ และบทบาท
ของโอกาส (the role of government and the role of chance)  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ประกอบกบัการวิจยัเอกสาร 
(documentary research) เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาหรือแบบบรรยาย (descriptive research) ผูว้ิจยัมุ่งหา
คาํตอบเก่ียวกับข้อเท็จจริงของสภาพปัจจุบันของประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
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(Association of South East Asian Nations--ASEAN) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สมาคมอาเซียน (literature review) อยา่งรอบดา้น (holistic) เพื่อความเขา้ใจในบริบทของการดาํเนินงานของ
สมาคมอาเซียนอนัจะนาํไปสู่การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community--AEC) 
อยา่งสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบกบัการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) ผูใ้ห้
ขอ้มูลสําคญั (key informants) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัโดยตรง ซ่ึงได้แก่ ผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริหาร
ระดับสูงของสถานประกอบการขนส่งทางถนน และจดัทาํเป็นรายงานการวิจยัเชิงพรรณนาหรือแบบ
บรรยาย (descriptive research) ซ่ึงผูว้ิจยัมุ่งหาคาตอบเก่ียวกบัขอ้เท็จจิรงของสภาพปัจจุบนับรรยายสภาพ
คุณลกัษณะคุณสมบตัรรายละเอียดของเหตุการณ์ แต่ไม่แสวงหาคาอธิบายว่า ปรากฏการณ์นั้นเกิดข้ึนได้
อยา่งไร 
 
ผลการวจัิย 
 1. การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยตามกรอบแนวคิดThe 12 Pillars 
ofCompetitiveness ของ Porter ไดจ้ดัอนัดบัของประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2553 เป็นอนัดบัท่ี 33, 
35, 28, 34, 36 และลาํดบัท่ี 38 ในปี พ.ศ. 2553 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศอาเซียน พบวา่ ไทยมีอนัดบั
ความสามารถในการแข่งขนัตํ่ากว่าสิงคโปร์ (3) มาเลเซีย (26) แต่ดีกว่า อินโดนีเซีย (44) เวียดนาม (59) 
ฟิลิปปินส์ (85) และกมัพูชา (109) โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญั ดงัน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ, ม.ป.ป.) 
  1.1 ปัจจยัพื้นฐาน (basic requirements) อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2548-2553 เป็นลาํดบัท่ี 34, 38, 40, 43, 43, และลาํดบัท่ี 48 ในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
ความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นปัจจยัพื้นฐานโดยรวมของไทยลดลาํดบัลงโดยตลอด เม่ือพิจารณาจาก
ปัจจยัยอ่ย ๆ สามารถวเิคราะห์ ไดด้งัน้ี 
   1) สถาบนั (institution) จากผลการจดัลาํดบัขีดความสามารถของ WEF ระหวา่งปี พ.ศ. 2548- 
2553 ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 40, 40, 47, 57, 60 และและลาํดบัท่ี 64 ในปี พ.ศ. 2553 จะเห็นไดว้า่ ความ
เป็นสถาบนัและความเข็มแข็งของสถาบนัของไทยลดลงตามลาํ ดับ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ              
อาเซียนประเทศไทยอยู่ในลาดบัท่ีตํ่ากวา่ สิงคโปร์ (1) มาเลเซีย (42) อินโดนีเซีย (61) แต่สูงกวา่ เวียดนาม 
(74) ฟิลิปปินส์ (125) และกมัพชูา (94) ไม่นบัรวมบรูไนดารุสซาลาม เมียนมาร์ และประเทศลาว ซ่ึงไม่ไดรั้บ
การจดัลาํดบั 
  2) โครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) จากผลการจดัลาํดับขีดความสามารถของ WEF 
ระหวา่งปี พ.ศ.2548-2553 ประเทศไทยอยูใ่นลาดบัท่ี 37, 38, 30, 29, 40 และลาํดบัท่ี 35 ในปี พ.ศ. 2553          
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ตํ่ากว่าสิงคโปร์ (5) มาเลเซีย (30) แต่ดีกว่าอินโดนีเซีย (82) ฟิลิปปินส์ (104) เวียดนาม (83) และกมัพูชา 
(114) 
  3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค (Macro-economic stability) จากผลการจดัลาํดับ            
ขีดความสามารถของ WEF ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2553 ประเทศไทยอยูใ่นลาํดบั ท่ี 11, 28, 27, 41, 22 และ
ลาํดบัท่ี 46 ในปี พ.ศ. 2553 ตํ่ากว่าสิงคโปร์ (33) มาเลเซีย (41) อินโดนีเซีย (35) แต่ดีกว่าเวียดนาม (85) 
ฟิลิปปินส์ (68) และกมัพชูา (116) 
  4) สุขอนามยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (health and primary education) จากผลการจดัลาํดบั
ขีดความสามารถของ WEF ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2548-2553 ประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัท่ี 85, 84, 63, 58, 61 และ
ลาํดบัท่ี 80 ในปี พ.ศ. 2553 ตํ่ากว่าสิงคโปร์ (3) มาเลเซีย (34) อินโดนีเซีย (62) เวียดนาม (64) แต่ดีกว่า
ฟิลิปปินส์ (90)และกมัพชูา (110) 
 1.2 ปัจจัยเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  (efficient enhancers) ในด้านปัจจัยเสริม
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวม WEF จดัลาํดบัประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2553 เป็นลาํดบัท่ี 
41, 43, 29, 26, 40 และลาํดบัท่ี 39 ในปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกบั ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไทยตํ่ากวา่ 
สิงคโปร์ (1) มาเลเซีย (24) แต่ดีกวา่อินโดนีเซีย (51) เวยีดนาม (78) ฟิลิปปินส์ (78) และกมัพชูา (103)  
  เม่ือพิจารณาจากปัจจยัยอ่ย ๆ สามารถวเิคราะห์ ไดด้งัน้ี 
  1) การศึกษาขั้นตน้อุดมศึกษาและการฝึกอบรม (higher education and training) จากผลการ
จดัลาํดบัขีดความสามารถของ WEF ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2553 ประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัท่ี 43, 42, 44, 51, 54 
 
และลาํดบัท่ี 59 ในปี พ.ศ. 2553 ตํ่ากวา่สิงคโปร์ (5) มาเลเซีย (49) แต่ดีกวา่ อินโดนีเซีย (66) เวยีดนาม (93) 
ฟิลิปปินส์ (77) และกมัพชูา (122) 
  2) ประสิ ทธิ ภาพของตลาดสินคา้ (goods market efficiency) จากผลการจดัอนัดับ                  
ขีดความสามารถของ WEF ในปี พ.ศ. 2550 ไทยไดอ้นัดบัท่ี 34 อนัดบัท่ี 46 ในปี พ.ศ. 2551 อนัดบัท่ี 44 ใน
ปี พ.ศ. 2552 และอนัดบัท่ี 41 ในปี พ.ศ. 2553 (ไม่มีการจดลาํดบัประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548-2549) เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอนัดบัตํ่ากวา่สิงคโปร์ (1) มาเลเซีย (27) อินโดนีเซีย 
(49) แต่สูงกวา่เวยีดนาม (60) ฟิลิปปินส์ (97) และกมัพชูา (81) 
  3) ประสิ ทธิ ภาพของตลาดแรงงาน (labor market efficiency) จากผลการจดัอนัดบั           
ขีดความสามารถของ WEF ในปี พ.ศ. 2550 ไทยอยใูนลาํดบัท่ี 11 ลาํดบัท่ี 13 ในปี พ.ศ. 2551 ลาํดบัท่ี 25           
ในปี พ.ศ. 2552 และลาํดบัท่ี 24 ในปี พ.ศ. 2553 เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
อยูใ่นลาํดบัตํ่ากวา่สิงคโปร์ (1) แต่สูงกวา่มาเลเซีย (35) อินโดนีเซีย (84) เวยีดนาม (30) ฟิลิปปินส์ (111) และ
กมัพชูา (51) (ในปี พ.ศ. 2548-2549 ไม่มีการจดลาํดบัประเทศไทย) 
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  4) ระดบัการพฒันาของตลาดการเงิน (financial market sophistication) จากผลการจดัลาํดบั
ขีดความสามารถของ WEF ในปี พ.ศ. 2551-2552 ประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัท่ี 49 และลาํดบัท่ี 51 ในปี พ.ศ.
2553 เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีเพียงสิงคโปร์ (2) และมาเลเซียเท่านั้นท่ีอยู่ในลาํดบั
ดีกวา่ ส่วนอินโดนีเซีย (62) เวยีดนาม (65) ฟิลิปปินส์ (75) และกมัพชูา (92) อยูใ่นลาํดบัท่ีตํ่ากวา่ไทย (ในปี 
พ.ศ. 2548-2450 ไม่มีการจดัลาํดบัของประเทศไทย) 
  5) ขนาดของตลาด (market size) จากผลการจดัลาํดบัขีดความสามารถของ WEF ในปี พ.ศ. 
2551-2552 ประเทศไทยอยู่ในลาํดบัท่ี 17 ในปี พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2553 ลาํดบัท่ี 21 และลาํดบัท่ี 23  
10 ในปี พ.ศ. 2553 เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน ขนาดของตลาดของไทยใหญ่กวา่ประเทศ
สิงคโปร์ (41) มาเลเซีย (29) เวียดนาม (35) ฟิลิปปินส์ (37) และกมัพูชา (96) ยกเวน้อินโดนีเซีย (15) (ในปี 
พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2550 ไม่มีการจดัลาํดบัของประเทศไทย) 
  6) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี  (technological readiness) จากผลการจัดลําดับ             
ขีดความสามารถของ WEF ในปี พ.ศ. 2551-2552 ประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัท่ี 49 ในปี พ.ศ. 2548 ลาํดบัท่ี 48 
ในปี พ.ศ. 2549 ลาํดบัท่ี 47 ในปี พ.ศ. 2550 ลาํดบัท่ี 66 ในปี พ.ศ. 2550 ลาํดบัท่ี 63 ในปี พ.ศ. 2551 และ
ลาํดบัท่ี 68 ในปี พ.ศ. 2553 เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัท่ีตํ่ากวา่ 
สิงคโปร์ (11) มาเลเซีย (40) เวยีดนาม (65) แต่สูงกวา ่่ อินโดนีเซีย (91) ฟิลิปปินส์ (95) และกมัพชูา (115) 
 1.3 นวตักรรมและความเช่ียวชาญทางธุรกิจ (innovation and sophisticate factors) เม่ือพิจารณา
ทางดา้นนวตักรรมและความเช่ียวชาญทางธุรกิจของประเทศไทย จากการจดัลาํดบัของ WEF ระหวา่งปี พ.ศ. 
2548-2553 ประเทศไทยอยูใ่นลาดบัท่ี 39, 36, 39, 46, 47 และ 49 ในปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มลดลงโดยตลอด 
เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยมีลาํดบัท่ีตํ่ากว่าสิงคโปร์ (10) มาเลเซีย (25) 
อินโดนีเซีย (37) แต่สูงกวา่เวยีดนาม (53) ฟิลิปปินส์ (75) และกมัพชูา (106) 
   1) ความเช่ียวชาญทางธุรกิจ(Business Sophistication) จากผลการจดัลาํดับของ WEF            
ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2553 ประเทศไทยเป็นลาํดบัท่ี 39, 40, 46, 43 และลาํดบัท่ี 48 ในปี พ.ศ. 2553 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียนตํ่ากว่าสิงคโปร์ (15) มาเลเซีย (25) อินโดนีเซีย (37) แต่สูงกว่า
เวยีดนาม (64) ฟิลิปปินส์ (60) และกมัพชูา (106) 
   2) นวตักรรม (Innovation) จากผลการจดัลาํดบัความสามารถดา้นนวตักรรม WEFระหวา่งปี
พ.ศ. 2548-2553 ประเทศไทยอยู่ในลาดบัท่ี 38, 33, 36, 54, 57 และลาํดบัท่ี 52 ในปี พ.ศ. 2553 เม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยอยู่ในลาดบัท่ีตํ่ากว่าสิงคโปร์ (9) มาเลเซีย (24) 
อินโดนีเซีย (36) เวยีดนาม (49) สูงกวา่ฟิลิปปินส์ (111) และกมัพชูา (108) 
 2. การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการขนส่งทางถนน ตามกรอบแนวคิด
Five Forces Model ของ Porter 
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  2.1 ขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ (barriers to entry) เม่ือพิจารณาจาก
ปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ (barriers to entry) จะเห็นไดว้า่ถา้มีเพียง
ปัจจยัเดียวท่ีพอจะนับได้ว่าผูป้ระกอบการขนส่งทางถนนของไทยมีความไดเ้ปรียบ คือ การมีจุดกระจาย             
สินคา้ท่ีดี (access to distribution channels) ปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นปัจจยัยอดขายหรือการให้บริการตอ้งมี
ปริมาณมากพอท่ีจะทาํใหต้น้ทุนต่อหน่วยของสินคา้หรือบริการตํ่าลง (economies of scales) ความแตกต่าง 
ของผลิตภณัฑ์หรือบริการ (product differentiation) จาํนวนเงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุน (capital requirement) 
ตน้ทุนในการเปล่ียนการใช้สินคา้หรือบริการ (switching costs) และการท่ีผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาใน
อุตสาหกรรมก่อนได้มีการพัฒนาในเร่ืองการบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ (cost disadvantages 
independent of scales) ผูป้ระกอบการของไทยไม่ไดเ้ปรียบผูป้ระกอบการรายใหม่จากประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเขา้แข่งขนัเลย เน่ืองจากผูป้ระกอบการไทย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพฒันาในเร่ืองการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพยงัมีน้อยจึงเป็น
โอกาสสาหรับผู ้ประกอบการรายใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ท่ีจะเข้ามาเป็นคู่แข่งขัน                    
ในอุตสาหกรรม 
  2.2 การแข่งขนัท่ีมีอยูเ่ดิม (intensity of rivalry among existing competitor) เม่ือพิจารณาจากปัจจยั
การแข่งขนัท่ีมีอยูเ่ดิม (intensity of rivalry among existing competitor) จะเห็นไดว้า่ในตลาดการคา้บริการ       
โลจิสติกส์ของไทยมีผูป้ระกอบการท่ีดาเนินธุรกิจอยู่แล้วเป็นจานวนมากเป็นคู่แข่งขนัท่ีมีขนาดธุรกิจ 
ศกัยภาพ และส่วนแบ่งตลาดท่ีใกลเ้คียงกนั ผลิตภณัฑใ์นการให้บริการไม่มีความแตกต่างกนัทาํให้ตน้ทุนใน
การท่ีลูกคา้จะเปล่ียนไปใช้บริการจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนตํ่าความภกัดีต่อตราสินคา้จึงมิใช่สาระสําคญั 
ประกอบกับต้นทุนคงท่ีของผู ้ประกอบการไทยสูงเกินไป เน่ืองจากขาดการพฒันาในด้านการบริหาร              
จดัการและเทคโนโลยี อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมจึงเป็นไปอยา่งชา้ ๆ รวมทั้งการท่ีมีผูป้ระกอบการ
จากต่างประเทศเขา้มาดาเนินธุรกิจอีกจานวนหน่ึงทาํใหมมี่การแข่งขนัในอุตสาหกรรมอยา่งรุนแรง 
  2.3 การมีสินคา้หรือบริการใหม่ ๆ เขา้มาทดแทน (pressure from substitute) ผูป้ระกอบการของ
ไทยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีบุคลากรและเงินทุนจาํกดัเป็นการประกอบการในขั้นท่ีเรียกว่า
Physical Distribution หรือการรับส่งสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงให้บริการเพียงระดบัพื้นฐาน (transport base 
logistics service) ไม่มีการพฒันาการให้บริการโดยการใช้เทคโนโลยหรือนวตักรรมใหม่ ๆ ขาดการจดการ 
ท่ีเป็นสากลผูป้ระกอบการของไทยจะต้องเร่งสร้างมาตรฐานในดา้นโลจิสติกส์และการจดัการโซ่อุปทาน            
ใหส้ามารถรองรับการเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจอาเซียนและของโลก รวมถึงการหาวิธีพฒันากิจการของตนให้
เป็นบริการแบบครบวงจร (integrated logistics service provider) ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปแบบการรวมตวักนั 
(partners & alliances) 
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  2.4 อาํนาจต่อรองของลูกคา้ผูส่้งออกและผูน้าํเขา้ (bargaining power of exporters and importers) 
ในภาพรวมอาํนาจต่อรองของผูป้ระกอบการของไทยนับว่าอยู่ในเกณฑ์ เน่ืองจากผูป้ระกอบการของไทย
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซ่ึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันตํ่ า ประกอบกับจํานวน
ผูป้ระกอบการในประเทศทั้ง ผูป้ระกอบการไทยและผูป้ระกอบการต่างประเทศมีจานวนมาก การแข่งขนั                
ในประเทศจึงมีค่อนขา้งสูง เม่ือมีการเปิดเสรีทางการค้า บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะ           
ทาํให้ประเทศท่ีมีการพฒันาและมีศักยภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์สูง เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย              
เขา้มาประกอบการจะทาํใหผู้ป้ระกอบการไทยเสียเปรียบในการแข่งขนั 
  2.5 นโยบายของรัฐ (Government policy) การเปิดเสรีทางการคา้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็นการขจดัอุปสรรคทางการค้าไม่วา่จะเป็นทางดา้นภาษีอากร (tariff barrier) หรืออุปสรรคท่ีไม่ใช่ภาษี
อากร (non-tariff Barrier) ดงันั้น นโยบายของรัฐจึงไม่เป็นอุปสรรคในการท่ีประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีศกัยภาพในการท่ีเขา้มาแข่งขนัในการคา้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 
สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 สรุปจากผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย ตามแนวคิด 12 เสาหลกั
ความสามารถในการแข่งขนัของ Porter ซ่ึงจดัอนัดบัดชันีความสามารถในการแข่งขนัรวม (GCI) ในปี พ.ศ. 
2553-2554 โดย World Economic Forum (WEF) จากจาํนวน 139 ประเทศ ความสามารถของประเทศไทย
เปรียบเทียบกบัประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนัดบัของประเทศไทยเกือบทุกปัจจยัตํ่ากว่า
สิงคโปร์ ยกเว้น ปัจจยัเดียว คือ ขนาดของตลาดไทย (23) สิงคโปร์ (41) เม่ือเปรียบเทียบกับมาเลเซีย           
ประเทศไทยมีอันดับตํ่ ากว่ามาเลเซียเกือบทุกปัจจัย ยกเวน้ขนาดของตลาดไทย (23) มาเลเซีย (29) 
ประสิทธิภาพในตลาดแรงงานไทย (24) มาเลเซีย (35) เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทยมี
อนัดบัท่ีตํ่ากวา่อินโดนีเซียถึง 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความเขม้แขง็ของสถาบนัอินโดนีเซีย (61) ไทย (64) เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย (35) ไทย (46) สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน อินโดนีเซีย (62) ไทย (80) ขนาด
ของตลาดอินโดนีเซีย (15) ไทย (23) ความเช่ียวชาญทางธุรกิจ อินโดนีเซีย (25) ไทย (48) และนวตักรรม 
อินโดนีเซีย (24) ไทย (52) เปรียบเทียบกับเวียดนาม ไทยมีอันกับตํ่ากว่าเวียดนามรวม 3 ปัจจยั ได้แก่     
ปัจจยัดา้นสุขภาพและการศึกษาขน้พื้นฐาน เวียดนาม (64) ไทย (80) ความพร้อมทางเทคโนโลยี เวียดนาม 
(65) ไทย (68) นวตักรรมเวียดนาม (49) ไทย (52) ไทยมีอันดบัดีกวา่ฟิลิปปินส์ และกมัพูชา ทุกปัจจยัส่วน 
บูรไน ลาว และเมียนมาร์ไม่มีการจดัอนัดบั 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบดชันีผลดาํเนินการงานดา้นโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index--LPI) 
ของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2555 จากการจดัอนัดบั ของ World Bank ประเทศสิงคโปร์    
อยู่ในอันดับท่ี 1 มาเลเซีย ลําดับท่ี 29 ไทย ลําดับท่ี 38 ฟิลิปปินส์ ลําดับท่ี 52 เวียดนาม ลําดับท่ี 53 
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อินโดนีเซีย ลาํดบัท่ี 59 กมัพูชา ลาํดบท่ี 101 ลาว ลาํดบัท่ี 109 เมียนมาร์ ลาํดบัท่ี 129 บรูไนไม่มีการจดั 
อนัดบั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับภาครัฐ 
  1.1 การปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งปัจจุบนัมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางบกและทางราง
ประมาณ 1,550 ฉบบักฎหมายบางส่วนขดัหรือแยง้กนับางฉบบั บงัคบัใชม้านานร่วมศตวรรษ เช่น พ.ร.บ. 
การรถไฟแห่งประเทศ ปี พ.ศ. 2494 ซ่ึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ รัฐบาล
ควรปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริงและมีส่วนในการส่งเสริมผูป้ระกอบการไทย 
  1.2 การพฒันาระบบการขนส่งทางราง ภาครัฐควรดาเนินการพฒันาระบบการขนส่งทางราง ดว้ย 
วธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
   1) การแปรรูปการรถไฟ ดว้ยการให้การรถไฟทาํหน้าท่ีเป็นผูล้งทุนในปัจจยัพื้นฐาน การ
บาํรุงรักษาเส้นทาง ระบบส่ือสาร และการบริหารด้านความปลอดภยัส่วนการเดินรถอาจให้สัมปทาน               
แก่ภาคเอกชน ทาํนองเดียวกบัการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
   2) การพฒันาเส้นทางดว้ยการแยกการขนส่งผูโ้ดยสารกบัการขนส่งสินคา้ออกจากกนั และ
พฒันาเส้นทางเดินรถใหเ้ป็นระบบรางคู่ทั้งการเดินรถโดยสารและการเดินรถสินคา้ 
   3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร โดยการพัฒนาระบบ เครือข่ายและการบริหาร
เครือข่ายธุรกิจของภาคการคา้บริการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน ตามกรอบแนวคิดเร่ือง Cluster Theory     
ของ E Porter และสมควรท่ีรัฐบาลจะออก พ.ร.บ.ส่งเสริมการจดัตั้ง เครือข่ายและการรวมกลุ่มของ
ผูป้ระกอบการ และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4) การพฒันาคุณภาพทุนมนุษย ์รัฐควรเนน้ผลิตบุคคลากรดา้นโลติสติกส์มืออาชีพ ให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของภาคการผลิตและการบริการท่ีแทจ้ริง(Real Sectors) โดยเฉพาะทกัษะดา้นภาษา การ
พฒันาฝี มือแรงงาน รวมทั้งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ดว้ยกลยุทธ์ดงัต่อไปน้ี             
(1) พฒันาเด็กในวยัเรียนให้มีความรู้ มีวิชาการทางด้านเทคนิคและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง                      
(2) พฒันาทกัษะกาํลงัแรงงาน (workforces) ให้มีความรู้และสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาลงัแรงงาน
ระดบักลางให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการผลิตและการบริการ (3) พฒันาทุนมนุษยใ์ห้มีการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้ งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา                
(4) ส่งเสริมการจดัทาํมาตรฐานอาชีพและจดัทามาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตามแนวทางการจดัประเภท
มาตรฐานอาชีพสากล (International Standard Classification of Occupation--ISCO) ขององคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (International Labour Organization--ILO) (5) พฒันาสถาบนัวิจยัของรัฐให้เป็นศูนยแ์ห่ง
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ความเป็นเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคการผลิตและการ
บริการ 
  5) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร รัฐควรดาํเนินการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
โครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารจดัการประเทศ บนหลกัประชาธิปไตยและหลกัธรรมาภิบาลท่ี             
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคปัจเจกชนและครอบครัว จะตอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วมผนึกพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาและการบริหารจดัการสังคมไทยให้มีความโปร่งใส ซ่ึงจะทาํให้การทุจริต
ประพฤติมิชอบกระทาํไดย้ากมีความรับผดิชอบ ตรวจสอบได ้
  6) การให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีได้รีบผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าโลจิสติกส์ 
ภาครัฐควรให้การสนับสนุน (1) การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อส่งเสริมผูป้ระกอบการคา้บริการ               
โลจิสติกส์ให้พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยสนับสนุนให้ธนาคารเพื่อการพฒันาธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SME bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย(EXIM bank) หรือ
แหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ให้สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการในเง่ือนไขและอตัราดอกเบ้ียผ่อนปรน (2) จดัตั้งกองทุน
หมุนเวยีนเพื่อส่งเสริมการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการคา้โลจิกสติกส์ (3) การยกเลิกสิทธิพิเศษการส่งเสริม
การลงทุนกบักลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์คลงัสินคา้ และไซโลจากต่างชาติ (4) กาํหนดมาตรฐานผูป้ระกอบการ
ต่างประเทศ และผปูระกอบการไทยใหม่ ความเท่าเทียมกนั 
 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับภาคเอกชน 
  2.1 การปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งผูป้ระกอบการควรมีการพัฒนาให้เกิดการปรับเปล่ียน
รูปแบบการขนส่ง (modal-shift) ไปสู่การขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีตน้ทุนการขนส่งต่อหน่วยตํ่ากวา่ และ           
มีการใชพ้ลงังานท่ีมีประสิ ทธิภาพสู งกวา่การขนส่งทางถนน ส่งเสริ ม สนบัสนุนให้ใชร้ะบบการขนส่งทาง
นํ้าภายในประเทศ ซ่ึงจะประหยดักวา่การขนส่งทางถนนถึง 5 เท่า ตลอดจนพฒันาให้เกิดการขนส่งระหวา่ง
ประเทศในรูปแบบของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (multi-modal transport) ท่ีเช่ือมโยงการขนส่งทาง
ถนน ทางราง ทางนํ้ า และทางอากาศในลกัษณะบูรณาการ และสามารถรองรับปริมาณความต้องการขนส่ง
สินคา้ไดอ้ยา่งงมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลทั้งดา้นความรวดเร็ว ความปลอดภยั และการตรงต่อ
เวลา เพื่อลดตน้ทุนโลจิสติกส์รวมของประเทศ 
  2.2 การใชป้ระโยชน์จากศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Centre--DC) การขนส่งสินคา้ตรงถึง
ลูกคา้ในต่างจงัหวดั หรือประเทศเพื่อนบา้น โดยไม่มีศูนยร์วบรวมพกัสินคา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง ทาํให้
ส่วนใหญ่ตอ้งขนส่งรถเท่ียวเปล่ากลบั (Backhaul) หรือส่งสินคา้ไม่เตม็คนัรถ (Non-Full Truck Load) การมี
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตามจุดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่ม                       
ขีดความสามารถในการแข่งขนั นอกจากนั้นภาครัฐควรส่งเสริม สนบัสนุน ให้เกิดการจดัตั้งศูนยก์ระจาย             
สินคา้ตามด่านชายแดนของประเทศไทย เพื่อรองรับการคา้ขา้มพรมแดนใหม้ากข้ึน 
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  2.3 การขนส่งสินคา้ทั้งเท่ียวไปและกลบั (Backhaul) การขนส่งสินคา้ทางถนนเป็นรูปแบบการ
ขนส่งหลกัของประเทศไทย การเปิดเสรีดา้นการคา้บริการโลจิสติกส์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
จะทาํให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ผูป้ระกอบการขนส่งจาํเป็นจะตอ้งลดตน้ทุนการขนส่ง โดยการใช้
ประโยชน์จากรถขนส่งสินคา้ และพลงังานเช้ือเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่งดว้ยการลดการวิง่เท่ียวเปล่า (Backhauling Management) จึงเป็นทางออกท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงการจดัการ
ขนส่งเท่ียวกลบัจะประสบความสาเร็จข้ึนอยูก่บัการบริหารดา้นขอ้มูลข่าวสาร (information flow) ซ่ึงกลุ่ม
ผู ้ประกอบการจะต้องมีการร่วมมือในการวางแผน การพยากรณ์ความต้องการ การเติมเต็มสินค้า 
(Collaborative Planning Forecasting and Replenishment--CPFR) ในรูปของพนัธมิตร (partner & alliance) 
ซ่ึงอาจกระทาํไดด้ว้ยการร่วมมือกบัพนัธมิตรขนส่งปลายทางให้มาร่วมวิ่ง เพื่อลดจานวนปริมาณรถวิ่งเท่ียว
เปล่าในขากลบัของทั้งสองฝ่าย 
  2.4 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ ผูป้ระกอบการขนส่ง
จะตอ้งนาํระบบการจดัการขนส่งสินคา้ (Transportation Management System--TMS) มาประยุกตใ์ชใ้นการ
ดาํเนินงาน เพื่อลดตน้ทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  
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