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Abstract
The  objective of this study were  to determine the behavior of times use  in daily life of women labors

with take home job, learning styles, work adaptation, health care and receiving of news and  informations  to

improving their life. The last objective was to determine situation of working at home, to predict the employment

trends and find  guidelines for improving potential  of  women labors with take home job. In the first and second

objective  the sample used were 520 women labors who got textile products and clothes for home-work. Those

women lived in Bangkok and its vicinity and other provinces in 4 parts of  Thailand . Datas were collected  by

questionnaires and analyzed by descriptive statistic such as, mean, cross tabulation and graph. For the last

objective, in-depth interview were conducted with entrepreneur, group leaders of women labors with take home

job and officers in related organizations.

The findings were as follows :

1. Almost  of  women  labors who got textile products and clothes for take home job  worked everyday

in a week. In 24 hours in the day, they used times for 4 activities; take care themselves, working in occupation,

production for family members and recreation for about 9.96 , 9.56 , 3.02 and 1.45  hours or  about 41.5% ,

39.9% , 12.6% and  6.0% of all times respectively..

2. The differences  of  age, marriage status and children in family made the women labors with take

home job had  different times use patterns. In normal working time, they used  9.15 hours per day, and longer

working time 13.3 per day in rush hours working. In rush hours,the woman labors who were single or married

with young age had more working times  than old women labors (14 hours per day and 11-12 hours per day

respectively).

3. Participation rate in take home job, both routine and extra job, in normal times, It started at  6 a.m.

and always higher until 11.30 a.m., then  lower, after that it changed to high again at 12.30 p.m. and always

higher until 3.30 p.m., then gradually lower and it would be high again in evening between 06.00 - 09.00 p.m.

In rush hours working , the participation rate in job was higher than normal times for ever period , especially at

06.00 pm and after that . About receiving of news and entertainment , the women labors use time for this

activity by television between 04.30 - 11.00 p.m., especially 07.00 - 08.30 p.m. while in working period they

used radio for received news and entertainment.
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4. The women labors had learned about gob from their experience in dressmaking and training from

relate organizations. Almost of leaders of women labors wear veteran with ever been employee in garment

factory.

5. The woman labors who got job for work at home with extra job did not have problems for adaptation

when the job had suspended . In the other hand , who got job for work at home with routine job  must find other

job , such as working in agricultural. About healthy , many women labors used masks for protected dust and

wear shoes when they used sewing machine but some of them stilled neglect though the officers of relate

organizations would like to suggest them about healthy.

6. Working at home still important  and  run in conjunction with business of establishment . However

entrepreneurs always need quality of product , shows that the women labors must be  increase  skill for

produce a quality working and support several works ,  that affected on more revenue of family and a good

quality of life. Wherewith the relate organizations always support and encourage to women labors.

บทคัดยอ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค 3 ขอ  คอื 1) ศกึษาพฤตกิรรมการใชเวลาในชวีติประจำวนัของผรูบังานไปทำทีบ่าน

2) ศกึษาลกัษณะการเรยีนร ูการปรบัตวัทางดานการทำงาน การดแูลสขุภาพและการรบัขาวสารขอมลูเพือ่นำไปสกูาร

พฒันาคณุภาพชวีติ และ 3)  ศกึษาสถานการณการรบังานไปทำทีบ่านเพือ่ดแูนวโนมการจางงาน ตลอดจนแนวทาง

ในการพัฒนาศักยภาพของผูรับงานไปทำที่บาน สำหรับวัตถุประสงค 2 ขอแรก ใชกลุมตัวอยางผูหญิงที่รับงาน

ผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องแตงกายไปทำที่บาน จำนวน 520 คน จากทั่วประเทศที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล และจากจงัหวดัตางๆ ใน 4 ภาค โดยใชแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอมลู และใชสถติเิชงิพรรณนา

คาเฉลีย่และ Cross tabulation ตลอดจนกราฟ สำหรบัวเิคราะหและอธบิายขอมลู  สวนวตัถปุระสงคขอสดุทายไดขอมลู

จากการสมัภาษณเชงิลกึผปูระกอบการ หวัหนากลมุผรูบังานไปทำทีบ่าน และเจาหนาทีท่ีป่ฏบิตังิานในหนวยงานทีเ่กีย่ว

ของ ผลการศกึษาพบวา

1. วถิชีวีติของผหูญงิทีร่บังานสิง่ทอและเครือ่งแตงกายไปทำทีบ่าน สวนใหญทำงานทกุวนัในหนึง่สปัดาห ใน

24  ชัว่โมงของวนัทำงานปกตนิัน้ แบงการใชเวลาใน 4 กจิกรรมหลกั ไดแก การดแูลตนเอง การทำงานในอาชพี การ

ผลติเพือ่สมาชกิในครอบครวั และสนัทนาการ เปนจำนวน 9.96, 9.56 ,3.02  และ 1.45 ชัว่โมง  คดิเปนสดัสวนรอยละ

41.5, 39.9, 12.6 และ 6.0 ของเวลาทั้งหมด ตามลำดับ  โดยสวนทีเ่หลอืจะเปนการใชเวลาเพือ่กจิกรรมการศกึษา

2. ความแตกตางในเรือ่งอายแุละสถานภาพสมรสรวมถงึการมบีตุรในครวัเรอืน ทำใหผหูญงิทีร่บังานไปทำที่

บานใชเวลาแตกตางกนั จำนวนชัว่โมงเฉลีย่ของการทำงานในงานทีร่บัไปทำในชวงเวลาปกต ิประมาณ 9.15 ชัว่โมง

ตอวนั และจะมชีัว่โมงการทำงานทีย่าวนานขึน้ถงึ 13.3 ชัว่โมงตอวนัหากตองทำงานในชวงเรงดวน ผทูีเ่ปนโสดหรอื

สมรสแลวทีม่อีายนุอยจะมจีำนวนชัว่โมงการทำงานในชวงเรงดวนมากกวากลมุอายทุีส่งูขึน้ คอื ประมาณ 14 ชัว่โมง

ตอวนั และผรูบังานทีส่งูวยัจะอยทูีป่ระมาณ 11-12 ชัว่โมงตอวนั

3. อตัราการมสีวนรวมในงานทีร่บัมาทำทีบ่านไมวาจะเปนงานหลกัหรอืงานเสรมิ ในชวงเวลาปกตจิะเริม่ตน

ทีเ่วลา 6.00 น. เปนตนไปเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ จนถงึ 11.30 น. แลวลดลง จะเพิม่ขึน้อกีครัง้เมือ่ 12.30 น. และสงูขึน้

ตลอดจนถงึ 15.30 น. แลวคอยๆลดลง และจะไปเพิม่อกีครัง้ชวงค่ำระหวางเวลา 18.00 - 21.00 น. โดย 2 ชวงแรกจะมี

ความหนาแนนของการรบังานมากกวาชวงค่ำ ขณะทีก่ารรบังานในชวงเรงดวนอตัราการมสีวนรวมสงูกวาในชวงเวลา

ทำงานปกตใินทกุๆคาบเวลา โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวง 18.00 น. เปนตนไป  สำหรบัอตัราการมสีวนรวมในการรบั

ขาวสารมคีวามชดัเจนในระหวางเวลา 16.30 - 23.00 น. ในชวงดงักลาวนีจ้ะมอีตัราการมสีวนรวมทีส่งูระหวางเวลา



5วารสารวจิยัทรพัยากรมนษุย  ปที ่5 ฉบบัที ่2  กรกฎาคม - ธนัวาคม 2553

บทนำ
การรบังานไปทำทีบ่านในประเทศไทยเกดิขึน้มาก

กวา 10 ป หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิในป 2540 การเปลีย่นแปลง

ตามกระแสโลกาภิวัตนและการแขงขันในระบบทุนนิยม

ทำใหภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอด

โดยสงงานบางสวนออกโรงงานเพื่อลดตนทุนการผลิต

ประกอบกบัความลมเหลวในภาคเกาตร สงผลใหแรงงาน

ในชนบทโดยเฉพาะแรงงานสตรีที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมหรือผูที่เปนแมบานหันมารับงานไปทำที่

บานเพือ่ใหมรีายไดเสรมิชวยเหลอืครอบครวั ซึง่ในระยะ

แรกๆเปนเพยีงอาชพีเสรมิของครอบครวัในยามวางจาก

การทำงานในครอบครัวหรือในภาคเกษตร กลายเปน

อาชีพหลักของครอบครัวมากขึ้นโดยฉพาะในเขตเมือง

ภายใตเงือ่นไขการทำงานและอตัราคาจางทีฝ่ายนายจาง

เปนผกูำหนดโดยผรูบังานไมมอีำนาจตอรอง แมวาในป

2547 รฐับาลไดออกกฎกระทรวงเพือ่ใหความคมุครองผู

รับงานไปทำที่บาน แตยังมีอุปสรรคอีกมาก ทั้งในเรื่อง

เนือ้หาของตวับทกฎหมายทีย่งัไมสอดคลองกบัความเปน

จรงิ

สำนกังานสถติแิหงชาตไิดทำการสำรวจขอมลูการ

รบังานไปทำทีบ่านครัง้แรกในป 2542 มจีำนวนผรูบังาน

ไปทำทีบ่าน 311,790 คน การสำรวจไดกระทำอยางตอ

เนือ่งทกุๆ 3 ป และลาสดุในป 2550 มผีรูบังานไปทำทีบ่าน

จำนวน 440,251  คน โดยมีประเภทของงานที่รับไป

ทำมากทีส่ดุ ไดแก เสือ้ผาเครือ่งแตงกายและสิง่ทอ ซึง่มี

การรับไปทำทั่วประเทศและพบคอนขางมากในกรุงเทพ

มหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานสถิติ

แหงชาต,ิ 2548) ในชวงเวลาทีผ่านมา มงีานศกึษาวจิยั

เกี่ยวกับผูรับงานผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องแตงกายไป

ทำทีบ่านไมมากนกั สวนใหญจะเปนการศกึษาภาพรวมใน

ประเภทงานหลากหลายทีร่บัไปทำทีบ่าน อยางไรกต็าม

งานวจิยัเฉพาะผลติภณัฑสืิง่ทอและเครือ่งแตงกายเทาทีม่ี

อยมูกีารศกึษาในหลายๆดานมีเ่กีย่วของกบัผรูบังาน ไม

วาจะเปนสภาพการทำงาน สวสัดกิารทีไ่ดรบั ปญหาของ

การรับงาน ปญหาของสุขภาพ ฯลฯ (สมบุญ ยมนา ,

2550) เหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นภาพชีวิตของบุคคลอีก

ประเภทหนึง่ทีส่วนใหญใชบานเปนสถานทีท่ำงาน โดยมี

ชัว่โมงการทำงานทีย่าวนานกวาบคุคลทัว่ไป ผสมผสาน

กันไปกับการมีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวและการ

ทำงานบาน ในขณะเดยีวกนัการมงุผลติชิน้งานเพือ่ใหได

มาซึ่งคาตอบแทนที่มากขึ้นโดยไมคำนึงถึงเวลาพักผอน

ของตนอาจนำมาซึ่งปญหาสุขภาพจิตจนไมมีเวลา

ทำกจิกรรมรวมกบัผอูืน่ โอกาสในการฝกฝนเพิม่เตมิหรอื

รับรูขาวสารขอมูลตางๆที่เปนประโยชนตอตนเองก็นอย

19.00 - 20.30 น. จึงเปนชองทางของการรับรุขาวสารพรอมกับสาระความบันเทิงสำหรับผูรับงานโดยผานทางสื่อ

โทรทศัน ขณะทีใ่นขณะทำงานวทิยจุะเปนสือ่ทีท่ำใหเกดิการรบัรขูาวสารและความบนัเทงิอกีรปูแบบหนีง่

4. ประสบการณในการตดัเยบ็เสือ้ผาและการไดรบัการฝกอบรมทกัษะฝมอืการตดัเยบ็จากหนวยงานทีเ่กีย่ว

ของเปนชองทางในการเรยีนรตูองานทีร่บัมาทำ หวัหนากลมุสวนใหยเปนผมูปีระสบการณทีเ่คยเปนลกูจางในโรงงาน

ตดัเยบ็เสือ้ผาหรอืรานขายเสือ้ผาหรอืเรยีนรมูากอน ขณะทีก่ารเรยีนรเูกีย่วกบังานทีท่ำของสมาชกิกลมุเกดิจากการฝก

อบรมมากกวา ไมวาจะมาจากหวัหนากลมุหรอืเจาหนาทีจ่ากหนวยงานทีเ่กีย่วของ

5. ผทูีร่บังานเปนอาชพีเสรมิไมตองปรบัตวัมากนกักรณงีานทีร่บัไปทำขาดชวง ขณะทีผ่ทูีร่บังานไปทำเปน

อาชพีหลกัตองหางานอืน่มารองรบัไมวาจะเปนการรบัจางทัว่ไปในภาคเกษตรหรอืนอกภาคเกษตรทัง้ในพืน้ทีห่รอืนอก

พืน้ที ่เนือ่งจากมผีลกระทบตอรายไดของครอบครวั สวนในเรือ่งสขุภาพ ผรูบังานหลายคนมกีารปรบัตวัโดยใชผาปด

จมุกกันฝุนละอองจากผาและใสรองเทาขณะนั่งจักร แตยังมีผูรับงานอกีหลายคนยังขาดการปฏิบัติในการดูแลตนเอง

แมวาจะมีเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆมาใหความรุและขอแนะนำในเรื่องสุขภาพ

6. การรบังานไปทำทีบ่านยงัคงมคีวามสำคญัและดำเนนิควบคไูปกบัธรุกจิของสถานประกอบการแตผปุระกอบ

การตองการคุณภาพของงาน ซึ่งผูรับงานตองปรับตัวในเรื่องทักษะฝมือเพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพและสามารถรองรับ

งานทีห่ลากหลายขึน้ ซึง่จะมผีลตอรายไดทีเ่พิม่ขึน้ของครอบครวัและการมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ โดยมหีนวยงานทีเ่กีย่ว

ของทำหนาทีส่นบัสนนุ สงเสรมิและเปนพีเ่ลีย้งใหกบัผรูบังานอยางทัว่ถงึ
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ลง

ในขณะทีผ่ปูระกอบการยงัคงใชชองทางการสงงาน

ใหบคุคลภายนอกนำไปผลติและสงกลบัมายงัโรงงานอยู

ในปจจุบัน  การรับงานผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องแตง

กายไปทำทีบ่านกย็งัเปนหนทางทีส่ำคญัทีจ่ะสรางรายได

ใหกับผูหญิงโดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท การเรียนรูใน

งานที่รับไปทำไมวาจะเปนทางดานฝมือการทำงานหรือ

ดานสขุภาพ ตลอดจนขาวสารตางๆและนำไปปรบัใชกบั

การทำงานกับชีวิตประจำวันจะยังประโยชนตอคุณภาพ

ชวีติของตนเองมากขึน้ การศกึษาพฤตกิรรมการดำเนนิ

ชวีติประจำวนันอกจากจะทำใหเหน็ภาพทีช่ดัเจนมากขึน้

ของการใชเวลาในกจิกรรมตางๆ ทีผ่รูบังานกระทำในวนั

หนึง่ๆ แลวยงัจะเปนชองทางสำหรบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ

ไดเขามาใหความร ูคำแนะนำในดานตางๆ ในชวงเวลาที่

เหมาะสมสอดคลองกบัวถิชีวีติของบคุคลทีม่กีารทำงานที่

บาน

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตของการศกึษา

การวิจัยนี้มีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะแรงงาน

สตรีที่รับงานผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องแตงกายไปทำที่

บานที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ

จงัหวดัตางๆใน 4 ภาค ใชวธิกีารวจิยัเชงิสำรวจ (Survey

Research) และใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอมูล นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทำการสัมภาษณเชิงลึก

(In-depth Interview) กลมุตวัอยางทีเ่ปนผปูระกอบการ

ที่มีการจายงานใหกับผูรับงานในแตละภาคจากทะเบียน

ผรุบังานไปทำทีบ่านของกระทรวงแรงงาน และเจาหนาที่

ในหนวยงานภาคปฏิบัติของสำนักงานจัดหางานจังหวัด

องคการบรหิารสวนทองถิน่และอืน่ๆในแตละภาค ตลอด

จนหวัหนากลมุจากการสำรวจขางตน

2. นยิามศพัท

ผลติภณัฑสิง่ทอ  หมายถงึ  ผลติภณัฑผาผนืทีไ่ด

จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมทอผา และรวม

ผลิตภัณฑอื่นๆที่ทำจากผาผืน ผาทอ และผาถัก เชน

แหวน ผาฝาย ผาไหม ผาปโูตะ ผาเชด็มอื ตกุตา พรม

เชด็เทา ทีร่องแกว ทีร่องจาน ฯลฯ

ผลติภณัฑเครือ่งแตงกาย หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ด

จากกระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆของอุตสาหกรรม

การผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปซึ่งเปนอุตสาหกรรมยอยขั้นสุด

ทายของอตุสาหกรรมสิง่ทอ ซึง่ประกอบดวย 3 ขัน้ตอน

คอื

1. ขัน้ตอนกอนการประกอบเยบ็  ไดแก การออก

แบบ การปรบัขนาด การขยายแบบ การวางแบบผา และ

การตัดผา

2. ขัน้ตอนการประกอบเยบ็ ไดแก การนำผาทีต่ดั

ในขัน้ตอนที ่1 แตละชิน้ มาเยบ็เปนผลติภณัฑสำเรจ็รปู

3. ขัน้ตอนการแตงสำเรจ็  ไดแก การนำผลติภณัฑ

สำเรจ็รปูจากขัน้ตอนที ่ 2 มาทำการตดัขีด้าย รดี ตรวจ

สอบ พบั และบรรจุ

ผูรับงานไปทำที่บาน  หมายถึง ผูที่รับงาน

ผลิตภัณฑสิ่งทอหรือผลิตภัณฑเครื่องแตงกายจากผูวา

จางหรือผูประกอบการโรงงานไปทำที่บาน หรือสถานที่

อืน่ ซึง่ไมใชสถานประกอบการของผวูาจาง ไมวาจะรบัเอง

โดยตรง ผานคนกลาง หรอืผานกลมุองคกร ใชหรอืไมใช

วัตถุดิบหรืออุปกรณการผลิตจากผูวาจาง โดยมีการ

ตกลงรับคาตอบแทนจากผูวาจางทั้งที่มีและไมมีสัญญา

เปนลายลักษณอักษร และมีการรวบรวมผลงานสงคืนผู

วาจางเมื่อทำการผลิตเสร็จ ทั้งนี้รวมถึงผูชวยที่เปน

สมาชิกในครัวเรือนที่ชวยกันทำการผลิต โดยมีการแบง

ปนคาตอบแทนที่ไดรับจากผูวาจางมากนอยตามผลงาน

ดวย

3. กลมุตวัอยางและการสมุตวัอยาง

กลมุตวัอยางในการวจิยัเชงิสำรวจ ไดแก แรงงาน

สตรีที่รับงานผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องแตงกายไปทำที่

บาน

การสุมตัวอยางใชทะเบียนผูรับงานไปทำที่บาน

ของกองสงเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน และรายชือ่สมาชกิทีเ่ปนเครอืขายผรูบั

งานไปทำที่บานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและ

อาชพี (HOMENET) เปนกรอบตวัอยาง และเพิม่เตมิผรูบั

งานบางสวนนอกเหนอืจากกรอบดงักลาวจากภาคสนาม

ขณะลงพืน้ที ่โดยแบงจำนวนตวัอยางออกเปน 4 ภาคๆ

ละ ประมาณ 100 คน และกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑลอกีประมาณ 100 คน ในขัน้แรกจะสมุจงัหวดั

ในแตละภาคๆละประมาณ 3 - 5 จงัหวดั  ดวยเหตผุลของ
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การมีจำนวนกลุมผูรับงานมากนอยแตกตางกัน และขอ

จำกัดในเรื่องงบประมาณที่ในบางภาคจำเปนตองอาศัย

จงัหวดัทีอ่ยใูกลๆ กนัเพือ่ประหยดัทัง้งบประมาณและเวลา

ในการดำเนินการ ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ไดจะคละกัน

ระหวางจงัหวดัทีม่กีลมุตวัอยางผรูบังานมากและนอย ได

จำนวนผรัูบงานทัง้หมด 520 คน การเกบ็รวบรวมใชระยะ

เวลาในการปฏิบัติงานภาคสนามระหวางเดือนันวาคม

2551 - มนีาคม 2552

4. เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู

4.1 ใชแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอมลูของ

ผรูบังานผลติภณัฑสิง่ทอและเครือ่งแตงกายไปทำทีบ่าน

โดยแบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปน

คำถามเกีย่วกบัขอมลูสวนบคุคลและสมาชกิในครอบครวั

สภาพการทำงาน สุขภาพและความปลอดภัยในการ

ทำงาน และสภาพปญหา ใชการวเิคราะหขอมลูดวยสถติิ

พืน้ฐาน Cross tabulation และคาเฉลีย่ อธบิายขอมลูทัว่ๆ

ไปของผรูบังาน สวนทีส่องเปนแบบบนัทกึการใชเวลาใน

วันทำงานและวันหยุด ซึ่งกำหนดกิจกรรมหลักๆไวลวง

หนา 4 กลมุ ไดแก 1. การดแูลตนเอง ซึง่ประกอบดวย

กจิกรรมยอย การนอนและการดแูลตนเองอืน่ๆ  2. การ

ประกอบอาชพี ประกอบดวยการทำงานในอาชพีอืน่ๆ ที่

มิใชงานที่รับมาทำ และการทำงานที่รับมาทำ  3. การ

ผลิตเพื่อใชหรือบริโภคภายในครัวเรือน ประกอบดวย

การซือ้ของ การทำงานบาน และการดแูลสมาชกิอืน่ๆใน

ครอบครวั  4. การสนัทนาการและอืน่ๆ ประกอบดวย การ

รับขาวสาร การออกกำลังกาย การทำงานอดิเรก และ

กิจกรรมทางสังคม การบันทึกการใชเวลาภายใน 24

ชัว่โมงวาทำกจิกรรมใดบาง เวลาใด และจบเวลาใด  โดย

มคีาบเวลาทีใ่ชแบง 30 นาท ีใชการวเิคราะหขอมลูดวย

คาเฉลีย่ (Mean) เพือ่ใชอธบิายจำนวนชัว่โมงเฉลีย่ทีใ่ชใน

แตละกิจกรรม และใชกราฟอธิบายอัตราการมีสวนรวม

ของแตละกิจกรรมในแตละคาบเวลาของวัน

4.2 การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางที่เปนผู

ประกอบการ จำนวน 5 ราย เจาหนาทีจ่ากหนวยงานที่

เกีย่วของ จำนวน 9 ราย และหวัหนากลมุ จำนวน 33 ราย

โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีประเด็นคำถามในการ

สัมภาษณ

ผลการศึกษา
จากการสำรวจขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง

พบวาแรงงานสตรีที่รับงานผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่อง

แตงกายไปทำที่บานสวนใหญมีอายุระหวาง 30 - 49 ป

ผรูบังานทีม่อีายนุอยสดุ 17 ป และสงูสดุที ่75 ป มกีาร

ศึกษาไมสูงนักอยูในระดับประถมศึกษา เปนผูที่สมรส

แลวมากกวา  ลักษณะงานที่รับมาทำมีทั้งเสื้อผาสตรี

เสื้อผานักเรียน เสื้อสูท กางเกง มุง และอื่นๆ สถานที่

ทำงานมทีัง้บาน ทีท่ำการกลมุ บานของหวัหนากลมุ และ

โรงเรือนที่หนวยงานปลูกสรางให  แตสวนใหญพบการ

ทำงานที่บานมากกวา กวาครึ่งหนึ่งของผูรับงานทำเปน

อาชีพหลักซึ่งพบมากในเขตกรุงทพมหานครและ

ปริมณฑล และภาคกลาง มีระยะเวลาเฉลี่ยของการ

รับงานประมาณ 2 ป สวนผรุบังานทีท่ำเปนอาชพีเสรมิ

จะมีอาชีพหลักสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม มีระยะ

เวลาของการรับงานประมาณ 6 ป ผูรับงานไมวาจะทำ

เปนอาชพีหลกัหรอือาชพีเสรมิตางระบถุงึการมรีายไดไม

เพยีงพอ

พฤตกิรรมในการดำเนนิชวีติประจำวนัของผรูบังาน

ไปทำที่บาน

- ผูหญิงที่รับงานผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องแตง

กายไปทำงานทุกวันในหนึ่งสัปดาหมีเปนสวนนอยเพียง

รอยละ 10 เทานัน้ทีม่วีนัหยดุทีแ่นนอน ใน 24 ชัว่โมงของ

วนัทำงานผรูบังานใชเวลาไปกบักจิกรรมการดแูลตนเอง

การทำงานในอาชพี การผลติเพือ่สมาชกิในครวัเรอืน และ

สันทนาการ เปนจำนวน 9.96 , 9.56, 3.02 และ 1.45

ชั่วโมง  คดิเปนสดัสวนรอยละ 41.5 ,  39.9  12.6  และ

6.0  ของเวลาทั้งหมดตามลำดับ   ขณะที่ผูหญิงในวัย

ทำงานทัว่ไปมกีารใชเวลาในแตละกจิกรรมคดิเปนรอยละ

43.1,   27.1,  13.8  และ 13.8  ของเวลาทัง้หมดตาม

ลำดับ (รอยละที่เหลือเปนหมวดการศึกษา)  (มัทนา

พนานริามยั , 2545)  ซึง่จะเหน็ถงึความแตกตางของการ

รับงานไปทำที่บานที่มีจำนวนและสัดสวนของเวลาที่ใช

ทำงานทีส่งูกวา ขณะทีม่เีวลาสำหรบัการสนัทนาการนอย

กวาผหูญงิทัว่ๆไป

- การใชเวลาในวนัหยดุของผหูญงิทีร่บังานไปทำที่

บานซึง่สวนใหญอยใูนวยักลางคนอาย ุ30 - 35 ป และเปน

ผูที่สมรสแลวเกือบทั้งหมด มีจำนวนชั่วโมงในการดูแล



8 Thai Human Resource Research Journal, Vol. 5 No. 2, July - December 2010

ตนเอง การทำงานในอาชพี การผลติเพือ่สมาชกิในครวั

เรอืน และสนัทนาการ เทากบั 10.74 , 2.15, 6.47 และ

4.96 ชัว่โมงตามลำดบั คดิเปนรอยละ 44.8, 7.6, 26.9 และ

20.7 ของเวลาทัง้หมดตามลำดบั

- ผรูบังานทีม่อีายนุอยคอืต่ำกวา 30 ป  ทัง้ทีเ่ปน

โสดและสมรสแลวมบีตุรอาศยัในครวัเรอืนมชีัว่โมงในการ

ทำงานมากกวาผูรับงานที่สูงวัยกวาคือใชเวลาเฉลี่ย

ประมาณ 10 ชัว่โมง ขณะทีผ่รูบังานทีส่มรสแลวทีม่บีตุร

อยใูนครวัเรอืนทีม่อีายนุอย ต่ำกวา 30 ป และในกลมุอายุ

30 - 59 ป จะใชเวลาในกจิกรรมการผลติเพือ่สมาชกิใน

ครวัเรอืนมากกวาผทูีเ่ปนโสดและทีส่มรสแลวแตไมมบีตุร

อยูในครัวเรือน คือประมาณ 3 ชั่วโมงตอวัน สำหรับ

ผู รับงานที่สูงวัยแลวมีเวลาสำหรับการสันทนาการมาก

กวาผรูบังานทีอ่อนวยักวา โดยเปนการใชเวลากบัการรบั

ขาวสารมากที่สุด

- ผูรับงานไปทำเปนอาชีพหลักใชเวลากับการ

ทำงานในอาชพีดวยจำนวนเฉลีย่ทีม่ากกวาประมาณ 10

ชัว่โมง ในวนัทำงานปกต ิและประมาณ 14 ชัว่โมง ในการ

ทำงานเรงดวนขณะที่ผูที่รับงานไปทำเปนอาชีพเสริมมี

เวลาในการพักผอนดูแลตนเองและการทำงานบานมาก

กวา

- ผูรับงานที่มีอายุนอยทั้งที่เปนโสดหรือสมรส

แลวจะมจีำนวนชัว่โมงของการทำงานในชวงเรงดวนมาก

กวาผรูบังานทีม่อีายมุาก คอืประมาณ 14 ชัว่โมงตอวนั

มากกวาการทำงานปกตปิระมาณ 4ชัว่โมง สวนผทูีส่งูวยั

อาย ุ60 ปขึน้ไป กม็กีารรบังานในชวงเรงดวนดวยแตจะมี

ชั่วโมงการทำงานที่ต่ำกวา คือประมาณ 11-12 ชั่วโมง

หรอืมากกวาเวลาการทำงานปกตปิระมาณ  1 - 2 ชัว่โมง

เทานัน้

- อตัราสวนการมสีวนรวมในงานทีร่บัไปทำทีบ่าน

มคีวามชดัเจนใน 3 คาบเวลา ไมวาจะเปนการรบังานเปน

อาชีพหลักหรืออาชีพเสริม หรือในชวงการทำงาน

ปกติหรือเรงดวน โดยในชวงเวลาปกติ อัตราการมีสวน

รวมจะเริม่จากชวงเชาระหวางเวลา 6.00 น. และเพิม่สงู

ขึ้นเรื่อยๆจนถึง 11.30 น. แลวลดลง ชวงตอมาจะเริ่ม

ตัง้แต12.30 น. และเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ถงึ 15.30 น. แลวคอยๆ

ลดลงไป  จะเพิม่ขึน้อกีครัง้ระหวางเวลา 18.00 - 21.00

น. โดยใน 2 ชวงแรกมคีวามหนาแนนหรอืมอีตัราสวนการ

มสีวนรวมในการทำงานมาก ในชวงค่ำจะต่ำกวา ขณะที่

การรบังานเรงดวนจะมอีตัราการมสีวนรวมสงูกวาในชวง

เวลาทำงานปกตใินทกุๆคาบเวลา โดยเฉพาะอยางยิง่ใน

ชวง 18.00 น. เปนตนไป ซึง่จะไปลดทอนเวลาทีผ่รูบังาน

ควรจะใชเพือ่การสนัทนาการในชวงเวลาดงักลาวมากกวา

เมือ่เปรยีบเทยีบการใชเวลาในการทำงานของบคุคลทัว่ไป

ที่มิใชอยูในภาคเกษตร (มัทนา  พนานิรามัย , 2545)

พบวา จะมีชวงที่มีอัตราการมีสวนรวมในการทำงานใน

อาชพีสงูใน 2 คาบเวลาเทานัน้ คอื ชวงเชา ระหวาง 6.30

- 11.00 น. และ 14.00 - 16.30 น. หลงัจากนัน้จะลดลง

ตลอดไมมีการเพิ่มขึ้นอีกดังเชนการทำงานของผูรับงาน

ไปทำทีบ่าน

- สำหรับอัตราการมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆนั้น

ในกิจกรรมการนอนจะมีรูปแบบเหมือนบุคคลทั่วไป ซึ่ง

จะมชีวงหนาแนนมากทีส่ดุระหวางเวลา  23.00 - 3.00 น.

อัตราการมีสวนรวมในการซื้อของเขาบานขึ้นสูงสุด

ระหวางเวลา 5.00 - 6.00 น. และสงูอกีครัง้ระหวางเวลา

16.30 - 18.00 น.  อตัราการมสีวนรวมในการทำงานบาน

ขึน้สงูระหวางเวลา 4.30 -6.30 น. และระหวางเวลา 16.30

- 18.00 น. สวนในกิจกรรมการดูแลบุตรและสมาชิกใน

ครอบครัว อัตราการมีสวนรวมขึ้นสูงในชวงเชาระหวาง

เวลา 5.00 - 8.00 น. จะมกีารกระจายตวัอกีครัง้ตัง้แตชวง

12.00 น. เปนตนไป โดยจะเพิม่สงูในระหวางเวลา 17.00

- 19.00 น. ในกจิกรรมสนัทนาการ อตัราการมสีวนรวม

ในการรบัขาวสารมคีวามชดัเจนในระหวางเวลา 16.30 -

23.00 น. ซึง่ในชวงนีจ้ะเพิม่สงูในระหวางเวลา 19.00 -

20.30 น. สวนการออกกำลงักายมอีตัราการมสีวนรวมใน

2 ชวงเวลา คอื ระหวาง 4.00 - 8.00 น. และคอนขางสงู

ในระหวาง 16.30 - 18.30 น. สำหรบังานอดเิรก สวนใหญ

มคีวามหนาแนนของอตัราการมสีวนรวมในระหวางเวลา

16.30 - 19.00 น. และมบีางในชวงเชา ระหวางเวลา 5.30

- 8.00 น. ขณะทีอ่ตัราการมสีวนรวมในงานสงัคมนัน้ มี

2 ชวง คอื ระหวาง 5.30 - 8.00 น. และ 19.00 - 20.00 น.

การเรยีนรแูละการปรบัตวัในดานการทำงาน สขุภาพ

และการรบัขาวสาร

- ผูรับงานหลายคนไมมีพื้นฐาน ความรูเรื่องการ

ตดัเยบ็มากอน เนือ้งจากเปนผทูีท่ำงานอยใูนภาคเกษตร

เปนแมบานหรอืรบัจางทัว่ไป ซึง่สวนใหญอยใูนวยักลาง

คน การไดรบัการอบรมและฝกทกัษะในการตดัเยบ็ไมวา
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ตารางที ่1  จำนวนชัว่โมงเฉลีย่ทีใ่ชในแตละกจิกรรมในวนัทำงานปกต ิจำแนกตามกลมุอายแุละสถานภาพสมรส

        ต่ำกวา 30 ป        30 - 59 ป              60 ปขึน้ไป

      กจิกรรม            สมรสแลว            สมรสแลว            สมรสแลว รวม

โสด มีบุตรใน ไมมีบุตร โสด มีบุตรใน ไมมีบุตร มีบุตรใน ไมมีบุตร

ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน

การดูแลตนเอง 10.81 9.55 10.91 10.33 9.89 9.96 10.43 10.14 9.96

นอน 7.75 7.67 8.82 8.13 7.69 7.72 8.06 7.73 7.75

อื่นๆ 3.06 1.88 2.09 2.20 2.20 2.24 2.37 2.41 2.21

การทำงานในอาชีพ 10.12 10.24 9.22 9.63 9.52 9.89 8.44 8.04 9.57

งานอาชีพอื่นๆ 0.50 0.48 0.18 0.32 0.38 0.28 0.19 1.09 0.38

งานที่รับมาทำ 9.62 9.76 9.04 9.32 9.14 9.61 8.25 6.95 9.19

การผลติเพือ่สมาชกิในครวัเรอืน 1.37 3.19 2.68 2.62 3.18 2.37 4.12 3.27 3.02

การซื้อของ 0.12 0.00 0.14 0.15 0.11 0.06 0.75 0.32 0.11

งานบาน 1.12 1.62 2.09 1.80 2.06 1.90 2.94 2.68 2.02

ดแูลบตุรและผอูืน่ 0.12 1.57 0.45 0.67 1.01 0.41 0.44 0.27 0.89

สันทนาการและอื่นๆ 1.68 1.02 1.18 1.42 1.41 1.78 1.00 2.55 1.45

การรับขาวสาร 1.56 0.86 1.18 1.25 1.23 1.50 0.56 1.73 1.25

การออกกำลังกาย 0.12 0.09 0.00 0.15 0.12 0.11 0.31 0.36 0.12

งานอดิเรก 0.00 0.02 0.00 0.02 0.03 0.10 0.00 0.14 0.04

งานสังคม 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.07 0.12 0.32 0.04

จะมาจากหวัหนากลมุซึง่เปนผทูีม่ปีระสบการณในการตดั

เยบ็ผาสวนใหญ ตลอดจนวทิยากรจากหนวยงานตางๆที่

เขามาใหความรจูงึเปนชองทางทีก่อใหเกดิการเรยีนรแูละ

สามารถนำมาปฏิบัติโดยการรับงานมาตัดเย็บที่บานได

เนื่องจากงานที่ไดรับเปนการเย็บประกอบตัวเสื้อหรือ

กางเกง ซึง่ทางโรงงานตดัเปนชิน้ๆมาใหแลว จงึไมจำเปน

ตองใชทักษะฝมือมากนัก

- อยางไรก็ตามยังมีผูรับงานที่ตองการฝกทักษะ

เพิ่มเติมในการเย็บผาเพื่อใหสามารถรับงานไดหลาก

หลายมากขึ้นและทดแทนในบางชวงที่งานบางประเภท

ขาดชวง ขณะเดยีวกนัผปูระกอบการยงัตองการงานทีม่ี

คณุภาพจากผรูบังาน ดงันัน้ การฝกหดัทกัษะฝมอืยงัเปน

ความจำเปนของผรูบังาน ซึง่นอกจากจะทำใหงานทีร่บัมา

ทำมคีณุภาพแลว การปรบัใหทนักบัการเปลีย่นแปลงของ

ชิ้นงานในอนาคตกรณีผูประกอบการมีการปรับรูปแบบ

ใหทนัสมยักจ็ะทำใหผรูบังานมงีานทำอยางตอเนือ่ง สราง

รายไดใหกบัครอบครวั การเรยีนรใูนการทำงานลกัษณะ

นี้จึงยังไมจบแคการผลิตชิ้นงานงายๆเสร็จแลวไดคา

จางอยางทีเ่ปนอยใูนปจจบุนันี้

- การขาดชวงของงานเปนสิง่ทีผ่รูบังานสวนใหญ

เคยประสบและมคีวามเขาใจในธรรมชาตขิองงานทีร่บัมา

ทีอ่าจเกดิการขาดชวงไดไมวาจะเปนตามฤดกูาลหรอืไม

แตเมือ่เกดิขึน้แลวจะเปนปญหามากนอยเพยีงใดขึน้อยกูบั

การปรับตัวของผูรับงาน ซึ่งผูรับงานที่มีอาชีพหลักใน

ภาคเกษตรก็จะกลับไปทำงานในอาชีหลักระหวางที่รอ

งาน ขณะทีผ่รูบังานอืน่ๆตองออกหางานรบัจางทัว่ไปทัง้

ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ทั้งในพื้นที่และนอก

พื้นที่ นอกจากการหางานดวยตนเองแลว อีกดานหนึ่ง

หัวหนากลุมจะเปนผูหางานจากที่อื่นๆมาใหสมาชิกทำ

ตลอดจนความชวยเหลอืของหนวยงานทีเ่กีย่วของนำงาน

มาใหทำบาง

- ผรูบังานเหน็ตรงกนัสวนใหญวาชิน้งานหรอืผาที่

รับมาทำมีผลตอสุขภาพมากกวาสถานที่หรือองค

ประกอบอืน่ๆ  หลายคนปองกนัสขุภาพของตนเอง โดย
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การใชผาปดจมูกหรือสวมถุงเทา รองเทา ใชผารองเทา

หรอืรองจกัรขณะทำงาน อยางไรกต็ามกย็งัมผีรูบังานอกี

หลายคน แมวาจะทราบถงึปญหาทีเ่กดิขึน้ตอสขุภาพแต

กข็าดการปฏบิตัอิยางตอเนือ่ง แมวาจะมหีนวยงานทีเ่กีย่ว

ของเขามาดูแลและใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพและความ

ปลอดภยัในการทำงานแตยงัไมทัว่ถงึ ซึง่อาจมาจากปจจยั

ตางๆ ไมวาจะเปนกลมุผรูบังานเลก็ๆทีไ่มไดจดทะเบยีน

เปนทางการหรือการรับรูขาวสารไมทั่วถึงเนื่องจากการ

ทำงานอยกูบับานโอกาสทีจ่ะพบปะหรอืเขารวมกจิกรรม

ในชมุชนมนีอยหรอืขอจำกดัในการดำเนนิงานจากหนวย

งานเหลานี ้สปุรยีา   ตนัสกลุ  (2544)  มองวาการทีจ่ะนำ

การเรยีนรไูปสกูารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ หนวย

งานควรจดัอยางตอเนือ่ง เขมขนและมรีะบบ เปดโอกาส

ใหกลมุเปาหมายไดนำสิง่ทีเ่รยีนรไูปปรบัใชในชวีติประจำ

วัน มีอุปสรรคอะไรก็นำไปปรับแกแลวนำไปใชใหม

ขณะที่ผูประกอบการบางรายเห็นวา แมวาผูรับงาน

จะเรียนรูหรือไดรับคำแนะนำก็ตามแตผูรับงานตองปรับ

ตวัเองในการดแูลสขุภาพ

- เพราะงานทีร่บัมาทำตองทำอยกูบับาน การรบั

ขาวสารขอมลูจากสือ่ ไมวาจะเปนวทิยหุรอืโทรทศันดจูะ

เปนชองทางทีท่ำใหผรูบังานแสวงหาความรผูสมผสานไป

กับความบันเทิง  ขณะที่บุคคลทั่วไปมีการเปดรับขอมูง

ตั้งแตในชวงเชา ระหวาง 6.00 - 9.00 น. ชวงตอ

มาระหวาง 15.00 - 18.00 และ 21.00 - 24.00 น. ซึง่

จะหนาแนนทีส่ดุในระหวางเวลา 18.00 - 21.00 น. แต

สำหรับผูรับงานจะเริ่มตนในการใชเวลาเพื่อรับขาวสาร

ตั้งแต 17.00 น. เปนตนไป และจะหนาแนนมากที่สุด

ระหวางคาบเวลา 19.00 - 21.00 น. หลงัจากนัน้จะลดลง

ไปเรือ่ยๆจนต่ำสดุที ่24.00 น. อยางไรกต็ามหากผรูบังาน

มาทำในชวงเรงดวน โอกาสในการรับขาวสารในชวงดัง

กลาวจะนอยลงเนื่องจากลักษณะการทำงานที่ตองใช

ทกัษะฝมอื  สมาธ ิควบคไูปกบัเครือ่งจกัร ตองใสใจมาก

พอสมควร มิฉะนั้นอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได ตลอด

จนคณุภาพของชิน้งานทีท่ำ  และแบบแผนการใชเวลาใน

การรับขาวสารของผูรับงานไปทำที่บานไมแตกตางจาก

บคุคลทัว่ไป คอื ผทูีม่อีายนุอยจะมเีวลาในการรบัขาวสาร

มากแ ละจะลดลงเลก็นอยเมือ่เริม่สวูยักลางคนซึง่มคีวาม

รบัผดิชอบเพิม่ขึน้ทัง้ในดานการงานและครอบครวั ทำให

โอกาสในการรบัขาวสารนอยลง จนกระทัง่เมือ่สงูวยัจงึเริม่

มเีวลาเพือ่การรบัขาวสารเพิม่ขึน้ โดยผรูบังานมจีำนวน

ชัว่โมงเฉลีย่ในการรบัรขูอมลูขาวสาร 1.25 ชัว่โมงตอวนั

สถานการณการรบังานไปทำทีบ่าน

จากการสมัภาษณเชงิลกึผปูระกอบการ เจาหนาที่

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และหัวหนากลุมผูรับงาน

รปูที ่1  อตัราการมสีวนรวมในกจิกรรมการรบังานไปทำทีบ่าน  ในชวงทำงานปกตแิละเรงดวน



11วารสารวจิยัทรพัยากรมนษุย  ปที ่5 ฉบบัที ่2  กรกฎาคม - ธนัวาคม 2553

ผลิตภัณฑสิ่งทอและเสื้อผาเครื่องแตงกาย พบวามี

ประเด็นที่สำคัญ 2 ประเด็นที่นาจะมีบทบาทตอการรับ

งานไปทำทีบ่าน ดงันี้

1. การพัฒนาทักษะฝมือ

แมวาลักษณะงานตัดเย็บเสื้อผาหรือผลิตภัณฑผา

อืน่ๆทีร่บัไปทำทีบ่านในชวงเวลาทีผ่านมาสวนใหญจะไม

ใชทักษะฝมือมากนัก เนื่องจากเปนการนำชิ้นสวน เสื้อ

กางเกง ที่ตัดเย็บมาแลวจากโรงงานมาทำการเย็บ

ประกอบเปนตัวเสื้อหรือกางเกง แตแนวโนมในอนาคต

ผูประกอบการเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น

ดังนั้นการพัฒนาทักษะฝมือจึงเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับ

ผูรับงาน โดยเฉพาะอยางยิง่กบัผรูบังานทีม่ใีจรกัทีจ่ะทำ

งานดานนี้ ไมวาจะทำเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม

กต็าม  เนือ่งจากการรบังานไปทำยงัคงมกีารดำเนนิควบ

คูกับการทำธุรกิจในผลิตภัณฑตอไปในอนาคต แตสิ่งที่

เกิดขึ้นในปจจุบันที่คาดวาจะมีผลตอการพัฒนาทักษะ

ฝมอืเปนปจจยัทีเ่กีย่วของกบัตวัผรูบังาน ความไมตอเนือ่ง

ของงานและการดูแลจากเจาหนาที่ของหนวยงานที่

เกี่ยวของ ดงัรายละเอยีดตอไปนี้

1.1 ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัตวัผรูบังานไปทำทีบ่าน ใน

ประเด็นเกี่ยวกับการไมใสใจในรายละเอียดของงานแม

จะเปนงานทีง่าย การไมสงูานกรณผีวูาจางสงมอบงานที่

ยากขึน้ทำใหผรูบังานหนัไปประกอบอาชพีอืน่ทีม่รีายได

ดกีวา หรอืการหยดุงานชัว่คราวเนือ่งจากตองไปประกอบ

อาชีพหลักทางการเกษตร ตลอดจนการรับภาระในการ

เลี้ยงดูบุตรและสมาชิกอื่นๆในครอบครัวในขณะทำงาน

เหลานี ้ทำใหโอกาสในการพฒันาทกัษะฝมอืนอยลง

1.2 ปจจยัเรือ่งความไมสม่ำเสมอของงาน เปนสิง่ที่

ผรูบังานไมสามารถควบคมุได โดยการขาดชวงของงาน

อาจเปนไปตามฤดูกาลหรือไมไดเกิดตามฤดูกาล ซึ่งมี

ระยะเวลาของความไมตอเนื่องแตกตางกันไปและมี

หลายกลุมที่งานไมขาดชวงดวยเหตุผลของการรักษา

ครุภาพของงาน ขณะทีอ่กีหลายๆกลมุประสบกบังานไม

ตอเนื่องทำใหความชำนาญในฝมือขาดหายไปหรือ

โอกาสจะฝกทักษะเพิ่มเติมขาดหายไปนอกเหนือไป

จากรายไดทีล่ดลง

1.3 ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัการทำงานของเจาหนาทีใ่น

หนวยงานทีเ่กีย่วของ จะเปนในเรือ่งของความไมทัว่ถงึใน

การดแูล สงเสรมิและสนบัสนนุ ซึง่อาจเกดิจากขอจำกดั

ดานขอบเขตของการดำเนินงานทำใหผูรับงานหลายๆ

กลมุ โดยเฉพาะกลมุเลก็ๆอยนูอกเหนอืการสนบัสนนุดแูล

จากเจาหนาที่ของหนวยงานไมวาจะเปนทางดานการ

พัฒนาทักษะฝมือหรือดานอื่นๆ นอกจากนี้จะเปนเรื่อง

เกี่ยวกับการไมใสใจหรือสนับสนุนอยางจริงจัง ตลอด

รปูที ่1.2  แสดงอตัราการมสีวนรวมในกจิกรรมการรบัขาวสาร
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จนระยะเวลาในการฝกหดัซึง่คอนขางสัน้เกนิไปทำใหผรูบั

งานไมมทีกัษะเทาทีค่วร

การพัฒนาทักษะฝมืออาจเปนไปในทิศทางของ

การฝกฝนในงานที่ทำอยูใหมีความชำนาญเพิ่มขึ้นหรือ

ทกัษะในงานอืน่ๆ อาท ิผรูบังานในบางกลมุทีเ่คยเยบ็ชดุ

นักเรียนตองการเย็บเสื้อแฟชั่นสตรี หรือกลุมที่เย็บเสื้อ

สตรีอยูตองการเย็บกางเกงหรือเสื้อสูท เหลานี้นอกจาก

จะทำใหเกิดความชำนาญในงานที่ทำอยูในปจจุบันแลว

สามารถรบังานทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้เพือ่ทดแทนงานลาง

ชวงทีข่าดหายไป อยางไรกต็ามการผลติงานทีม่คีณุภาพ

จะไดรบัความไววางใจจากผปูระกอบการและมโีอกาสได

รับงานมาทำมากกวาผูรับงานที่ไมใสใจในงานเทาที่ควร

นอกจากปจจัยที่กลาวมาแลวขางตนแลวที่อาจมีผลตอ

การพฒันาทกัษะฝมอืยงัมปีจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วของอกี อาทิ

ความพรอมและความทนัสมยัของเครือ่งจกัร ซึง่หากตอง

การฝกฝนในงานที่ยากขึ้นหรือรับงานที่หลากลายขึ้น

จะตองมีจักรที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการรับงาน

ตลอดจนเงนิทนุในการฝกอบรมทกัษะในกรณทีีก่ลมุตอง

การสงสมาชิกไปอบรมเพิ่มเติม

2. การดำเนนิงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของ

การรับงานสิ่งทอและเครื่องแตงกายไปทำที่บานมี

หลายหนวยงานทีเ่ขามาเกีย่วของและทำหนาทีส่นบัสนนุ

สงเสริมและใหความรูทั้งดานทักษะฝมือและดานอื่นๆ

โดยหนวยงานทีม่หีนาทีเ่กีย่วของโดยตรง อาท ิกระทรวง

แรงงานซึง่มหีนวยงานภาคปฏบิตัใินพืน้ที ่เชน สำนกังาน

จัดหางานจังหวัด ศูนยพัมนาฝมือแรงงานหรือองคการ

บรหิารสวนตำบลทีม่คีวามใกลชดิกบัประชาชนในชมุชน

และมีหนาที่ ในการสงเสริมอาชีพของคนในชุมชน

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวของ

เชน สาธารณสขุจงัหวดั มลูนธิเิพือ่การพฒันาแรงงานและ

อาชีพ (HOMENET)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สงเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ

โครงการตางๆ ฯลฯ เหลานี้ ลวนทำหนาที่ชวยเหลือ

สนับสนุนใหการรับงานเกิดขึ้นและดำเนินไปได ตลอด

จนมคีวามพยายามในการหาหนทางแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้

อาทิ การประชาสัมพันธเพื่อหางานเย็บผาอื่นๆ มา

ทดแทนหรือเสริมในชวงที่เกิดงานไมตอเนื่อง หรือการ

ชวยประชาสัมพันธงานของกลุมผานทางเว็บไซตของ

หนวยงาน หรอืการประสานงานในการหาวทิยากรมาฝก

อบรมใหกลมุ หรอืการพาดงูานกลมุเยบ็ผาดวยกนัทัง้ใน

จงัหวดัเดยีวกนัหรอืจงัหวดัอืน่ๆ

จากที่กลาวมาขางตน หากการดำเนินการเปนไป

อยางทัว่ถงึกจ็ะเปนจดุแขง็ของการรบังานไปทำทีบ่านทีม่ี

หนวยงานทัง้ภาครฐั เอกชน หรอื NGO ใหการชวยเหลอื

สนับสนุน แตปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ไดแก ความไม

ทั่วถึงของการใหบริการจากหนวยงานที่เกี่ยวของไมวา

จะเปนทางดานการฝกทักษะฝมือ การใหความรูดาน

สขุภาพและความปลอดภยัในการทำงาน เงนิทนุ ฯลฯ

 สาเหตขุองความไมทัว่ถงึอาจเกดิจาก  1) ขอบเขต

ของการใหบรกิารของบางหนวยงานทีไ่มครอบคลมุผรูบั

งานบางกลมุดวยเงือ่นไขของหนวยงาน  2) การไมมฐีาน

ขอมลูเกีย่วกบัผรูบังานในผลติภณัฑสิง่ทอและเครือ่งแตง

กายทีเ่พยีงพอ เทาทีม่อียใูนปจจบุนัเปนทะเบยีนผรูบังาน

ไปทำที่บานของกระทรวงแรงงานและรายชื่อเครือขายผู

รบังานไปทำทีบ่านของมลูนธิเิพือ่การพฒันาแรงงานและ

อาชีพ ซึ่งยังมีอีกหลายกลุมที่ไมไดจดทะเบียนเปนกลุม

เลก็ๆและไมไดเปนเครอืขายของมลูนธิฯิ ทำใหหนวยงาน

ตางๆแมจะมคีวามพยายามทีจ่ะใหความชวยเหลอืแตไม

ทราบวามกีลมุเหลานีอ้ยใูนพืน้ทีไ่หนบาง   3) การทำงาน

อยูที่บานของผูรับงานทำใหโอกาสในการมีกิจกรรมรวม

กบัผอูืน่ในชมุชนคอนขางนอย การรบัรขูาวสารขอมลูจงึ

มไีมมากนกั ในขณะทีบ่างกลมุไมตองการความชวยเหลอื

จากสวนราชการดวยเหตุผลของกลุมมีความเขมแข็ง

อยูแลว และบางกลุมกลัวการเสียภาษี หากกลุมตอง

จดทะเบียนกับหนวยงานภาครัฐ เหลานี้ทำใหกลุม

ผู รั บงานประเภทนีซ้ึง่มอียทูัว่ไปขาดหายไป หนวยงานที่

เกีย่วของไมสามารถเขาถงึได

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. การจดัทำฐานขอมลูเครอืขายแรงงานนอกระบบ

ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพจะทำนั้น หาก

สามารถครอบคลมุไดทกุพืน้ทีก่จ็ะเปนประโยชนอยางยิง่

ไมเฉพาะกลมุผรูบังานตดัเยบ็เสือ้ผาเทานัน้ ยงัมผีรูบังาน

ประเภทอืน่ๆ ตลอดจนการนำไปใชประโยชนของหนวย

งานในการกำหนดนโยบายหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. การใหความรูความเขาใจในเรื่องสุขภาพที่เกิด

จากสภาพแวดลอมเปนสิง่จำเปนทีห่นวยงานภาคปฏบิตัิ

จะตองติดตามอยางตอเนื่องและทั่วถึง และประเมิน

อุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำมาปรับแกเพื่อใหผูรับงาน

นำความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดมากขึ้น

3. การเขามาใหความรูหรือขาวสารขอมูลของ

หนวยงานควรกระทำในชวงเวลาที่เหมาะสม สอดคลอง

กบัวถิชีวีติของผรูบังานทีม่กีารทำงานอยกูบับาน ดงันัน้

แบบแผนการใชเวลาจะเปนชองทางทีห่นวยงานสามารถ

นำไปใชประโยชนเพือ่ใหผรูบังานไดรบัความรใูนชวงเวลา

ที่เหมาะสม

4. หนวยงานภาครัฐควรสรางเครือขายกลุมผูรับ

งานตัดเย็บเสื้อผาที่อยูในทองถิ่นเดียวกันหรือใกลเคียง

ภายในจงัหวดัหรอืทองถิน่อืน่ๆในจงัหวดัใกลเคยีง  ผาน

ทางการพากลุมผูรับงานไปดูงานซึ่งอาจเปนงานทอผา

หรือตัดเย็บเสื้อผาประเภทเดียวกันหรือตางประเภทกัน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  คือ 1) ทำใหเกิดการแลก

เปลีย่นเรยีนรรูะหวางกลมุผรูบังานทีเ่หมอืนและแตกตาง

กันในประเภทงานที่รับมาทำ ไมวาจะเปนทางดานการ

บรหิารงาน การพฒันาทกัษะฝมอื ความปลอดภยัในการ

ทำงาน ฯลฯ เพือ่นำมาปรบัใชและเปนทางเลอืกงานอืน่ๆ

2) เกดิความชวยเหลอืระหวางกลมุทีม่งีานสม่ำเสมอและ

กลุมที่ไมมีงานสม่ำเสมอ

5. หนวยงานภาครฐัทีม่หีนาทีฝ่กอบรมทกัษะฝมอื

ในงานอาชพีใหกบัประชาชนในทองถิน่ ไมวาจะเปนงาน

ตัดเย็บเสื้อผาหรืองานอาชีพประเภทอื่นๆ ควรคำนึงถึง

องคประกอบที่เกี่ยวของกับประเภทงานที่ฝกให อาทิ

ระยะเวลาที่กำหนดเหมาะสมหรือไม ผูรับการฝก

สามารถเรียนรูและปฏิบัติไดตามระยะเวลาที่ฝกหรือไม

หากฝกแลวมตีลาดรองรบัหรอืไม ตลอดจนควรประเมนิ

การฝกอบรมทกุครัง้วามอีปุสรรคหรอืจดุบกพรองในเรือ่ง

ใด เพือ่นำมาปรบัแกทัง้นีเ้พือ่ใหการทำงานของหนวยงาน

เกิดอรรถประโยชนสูงสุด นั่นคือ ผูรับการฝกสามารถ

นำไปปกบิตัใิหเกดิประโยชนและมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

ขอเสนอแนะสำหรบัการศกึษาตอไป

การรับงานไปทำที่บานในผลิตภัณฑสิ่งทอและ

เครือ่งแตงกาย ยงัคงมบีทบาทสำคญัตอไปในอนาคตใน

การสรางเสรมิรายไดใหกบัสตรใีนชมุชนเมอืงและชนบท

ดังนั้นการศึกษาสถานการณการรับงานไปทำที่บานใน

ผลติภณัฑนีอ้ยางตอเนือ่ง เพือ่ทีจ่ะสะทอนภาพของการ

เปลี่ยนแปลงในดานตางๆจะนำมาซึ่งการปรับปรุงและ

พัฒนาเพื่อใหการรับงานเปนแหลงที่สรางรายไดใหกับ

ชุมชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดย

ศกึษาจากผมูสีวนไดเสยีสวนเสยี ซึง่ไดแก ผรูบังานทัง้ใน

ระดับบุคคลและระดับกลุม และผูประกอบการ ตลอด

จนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน ในประเด็นที่สำคัญๆ

อาท ิแนวโนมการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของการจางงานทัง้ใน

เขตเมอืงและชนบท การเกดิขึน้ของเครอืขายของกลมุผู

รบังานและกจิกรรมทีเ่กีย่วของ การเขาถงึขาวสารขอมลู

และการปรับตัวของผูรับงานทั้งในดานสุขภาพและการ

ทำงาน เหลานีเ้ปนตน
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Abstract
The objective of this research were to study the level of Leadership, Organizational Culture, Work-

place Spirituality and Organizational Engagement of Manager, relationship between Leadership, Organiza-

tional Culture, Workplace Spirituality and Organizational Engagement  and whether Leadership, Organiza-

tional Culture, Workplace Spirituality could predict Organizational Engagement of Managers of Advance Info

Service Public Company Limited. Samples were taken from 215 Managers.  Research measurements used in

collecting data were 5 questionnaires which were Personal Data, Leadership, Organizational Culture, Work-

place Spirituality and Organizational Engagement.  Statistics analyzed were frequency, percentage, mean,

standard deviation,  Pearson's product moment correlation coefficient  and enter multiple regression analysis

which analyzed by statistical package  for social sciences computer program.  The results show that 1) level

of Leadership, Organizational Culture of managers, Workplace Spirituality and Organizational Engagement of

managers were also high level. 2) Leadership of managers had a positive relationship with Organizational

Engagement at .01 level of significant (r=.428) 3) Organizational Culture of managers had a positive relation-

ship with Organizational Engagement at .01 level of significant (r=.669) 4) Workplace Spirituality of managers

had a positive relationship with Organizational Engagement at .01 level of significant (r=.609) 5) Organiza-

tional Culture and Workplace Spirituality could predict 49.4 % of Organizational Engagement of managers of

Advanced Info Service Public Company Limited at .001 level of significant (r=.708).

Key Word: Leadership, Organizational Culture, Workplace Spirituality, Organizational Engagement, Manager

บทคัดยอ
การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา ภาวะผนูำ วฒันธรรมองคการ จติวญิญาณองคการ และความยดึ

มัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการ โดยศกึษาความสมัพนัธระหวาง ภาวะผนูำ วฒันธรรมองคการ จติวญิญาณองคการ

กบัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการ และศกึษาตวัพยากรณรวมระหวาง ภาวะผนูำ วฒันธรรมองคการ จติ

วญิญาณองคการ กบัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการ บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั (มหาชน)

โดยศกึษากบัผจูดัการ  ทีป่ฏบิตังิานในเขตกรงุเทพมหานคร ประจำสำนกังานใหญ  จำนวน  215 คน ใชรปูแบบการ

วจิยัเชงิปรมิาณ เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบวดั ไดแก แบบวดัภาวะผนูำ แบบวดัวฒันธรรมองคการ แบบวดัจติ

วญิญาณองคการ และแบบวดัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ วเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสำเรจ็รปู สถติิ
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บทนำ
การเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่งรวมทั้งปจจัยสภาวะ

เศรษฐกจิโลกทีผ่กผนั ทำใหองคการธรุกจิเกดิการแขงขนั

อยางรนุแรงดานนวตักรรมของสนิคา ราคา คณุภาพของ

การใหบรกิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั

(มหาชน) ซึง่ดำเนนิธรุกจิสือ่สารโทรคมนาคมไรสาย เปน

หนึง่ในผใูหบรกิารเครอืขายโทรศพัทเคลือ่นที ่ทีต่องเผชญิ

กบัการแขงขนั และการเปลีย่นแปลงทีส่งผลกระทบอยาง

รนุแรงหลายดาน เชน ภาพลกัษณของบรษิทัทีเ่กีย่วของ

กบัประเดน็ทางการเมอืง  ความกาวหนาของเทคโนโลยี

การสือ่สาร ตลอดจนการมขีอบงัคบัทีส่รางอำนาจการตอ

รองโดยเนนประโยชนใหกบัผบูรโิภค ซึง่ทำใหผใูหบรกิาร

ตองแขงขนักนัอยางรนุแรง เพือ่ครองใจลกูคาเกา และแยง

ชิงลูกคาใหม ในสภาวการณเชนนี้องคการตองปรับตัว

และสรางความแตกตางทีเ่หนอืกวา โดยสิง่ทีจ่ะสรางความ

ไดเปรียบใหกับองคการนั่นคือ บุคลากร ทรัพยากรที่

องคการควรใหความสำคญัในการสรรหา คดัเลอืก ดแูล

และพัฒนาเพื่อใหบุคลากรผูมีศักยภาพสามารถปฏิบัติ

งานไดอยางมปีระสทิธภิาพดวยความมงุมัน่ เตม็ใจ และ

พรอมทีจ่ะอยกูบัองคการ เพือ่ชวยกนัขบัเคลือ่นองคการให

มีศักยภาพพรอมตอการแขงขันไดในทุกสถานการณ

โดยบคุลากรทีม่คีวามสำคญัอยางมากในการมสีวน

ชวยผลักดันใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาว

ได คือ ผูจัดการ หรือหัวหนางานเพราะเปนบุคคลที่อยู

ระหวางพนักงานระดับปฏิบัติการ และฝายจัดการ

องคการ มีบทบาทในการควบคุมดูแลการทำงานของ

พนักงานอยางใกลชิด จากรายงานการวิจัยของบริษัทที่

ปรึกษา Accenture พบวารอยละ 80 ของผูจัดการที่มี

ระดับความยึดมั่นผูกพันลดลงนั้น สงผลตอพนักงานผู

ปฏิบัติงานภายใตบังคับบัญชาของผูจัดการโดยที่พนัก

งานสวนใหญมักจะลาออกเพราะผูจัดการ หรือหัวหนา

งาน มากกวาทีจ่ะลาออกเพราะองคการ(David MacLeod

and Nita Clark, 2009: 80) และนัน่อาจทำใหองคการสญู

เสียพนักงานผูปฏิบัติงานดีไปดวย แตหากองคการ

สามารถทำใหผจูดัการมคีวามยดึมัน่ผกูพนั  ผลทีต่ามมา

คือ  ผูจัดการจะทุมเทความสามารถสวนบุคคลเพื่อ

ผลสำเร็จขององคการโดยสามารถสรางแรงบันดาลใจ

กระตนุ สงเสรมิ ดแูลพนกังานในบงัคบับญัชาใหสามารถ

ปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ สรางความพงึพอใจให

ลกูคาไดมากยิง่ขึน้ และลกูคาจงรกัภกัดเีพิม่สงูขึน้ (ISR,

2004; The Gallup Organization, 2008)

ปจจยัหนึง่ทีม่กีารศกึษาพบวาสงผลตอความยดึมัน่

ผูกพันตอองคการ คือภาวะผูนำซึ่งเปนพฤติกรรมของ

ผบูงัคบับญัชา หรอืผบูรหิารทีม่อีทิธผิลตอผจูดัการซึง่เปน

ผใูตบงัคบับญัชา โดยมกีารศกึษาวจิยัทัง้ในประเทศ และ

ตางประเทศที่ยืนยันวาภาวะผูนำมีอิทธิพลตอผลการ

ปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ ความพึงพอใจใน

การทํางาน ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ ความเปน

พลเมืองดีในองคการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใน

องคการ (รัตติกรณ จงวิศาล, 2549) โดยจะเห็นไดวา

องคการตางๆ ตางกม็งุใหความสาํคญัแกเรือ่ง ภาวะผนูาํ

โดยการพยายามแสวงหาวิธีการใหมๆ ในการพัฒนาผู

บริหารใหมีภาวะผูนำที่ดี

วัฒนธรรมองคการ เปนอีกหนึ่งในปจจัยสำคัญที่

เกี่ยวของกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ เปน แนว

ประพฤตปิฏบิตั ิของพฤตกิรรมการแสดงออกของสมาชกิ

ในองคการ รวมทัง้ผจูดัการซึง่เปนผปูฏบิตังิานในองคการ

เปนคานยิมทีย่ดึถอืรวมกนั (Shared Values) องคการที่

มวีฒันธรรมองคการอนัเขมแขง็ มกัจะไดเปรยีบคแูขงใน

การดำเนินธุรกิจ เพราะวัฒนธรรมที่เขมแข็งนี้จะเปนตัว

ทีใ่ชคอื คารอยละ คาเฉลีย่ คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธของเพยีรสนั  และการวเิคราะหการ

ถดถอยพหคุณูผลการวจิยัพบวา ภาวะผนูำ จติวญิญาณองคการ วฒันธรรมองคการ และความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ

ของผจูดัการอยใูนระดบัสงู โดยทีภ่าวะผนูำ วฒันธรรมองคการ จติวญิญาณองคการมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัความ

ยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการ อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ วฒันธรรมองคการ กบั จติวญิญาณ

องคการ สามารถรวมกนัพยากรณความยดึมัน่ผกูพนัของผจูดัการ บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั (มหาชน)

ไดรอยละ 49.4 (r=.708) อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001

คำสำคญั: ภาวะผนูำ, วฒันธรรมองคการ, จติวญิญาณองคการ, ความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ, ผจูดัการ
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ชวยเสรมิสรางใหสมาชกิในองคการ รวมทัง้ผจูดัการ ให

มพีฤตกิรรมการทำงานเปนไปตามทีอ่งคการคาดหวงั สง

ผลตอพฤติกรรมการทำงานของสมาชิกในองคการเชิง

สรางสรรค และยังชวยเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันตอ

องคการ (พบิลู ทปีะปาล, 2550)

จติวญิญาณองคการ เปนอกีตวัแปรหนึง่ทีเ่กีย่วของ

กับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของผูจัดการโดยองค

ประกอบทีส่ำคญัขององคการทีจ่ะทำใหผจูดัการสามารถ

ทำงานไดอยางมคีวามสขุ  โดยรบัรไูดวาตนเปนคนสำคญั

ขององคการ Milliman et al.(2003) กลาววา การรบัรขูอง

พนักงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณองคการ จะชวยอธิบาย

ระดบัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของพนกังานได

ดั งนั้ นผู วิ จั ยจึ งสนใจที่ จ ะศึ กษาภาวะผู นำ

วฒันธรรมองคการ จติวญิญาณองคการ กบัความยดึมัน่

ผูกพันตอองคการของผูจัดการ เพื่อนำผลที่ไดจากการ

ศึกษาไปประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนา และสง

เสริม ภาวะผูนำ วัฒนธรรมองคการ และจิตวิญญาณ

องคการในองคการ เพือ่ใหผจูดัการบรษิทัแอดวานซ อนิ

โฟร เซอรวสิ จำกดั (มหาชน)มรีะดบัความยดึมัน่ผกูพนั

ตอองคการสงูยิง่ขึน้

วิธีการศึกษา

กรอบแนวคดิในการวจิยั แสดงในรปูที ่1

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้คอื ผจูดัการ บรษิทั

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ใน

เขตกรงุเทพมหานคร สำนกังานใหญ จำนวน 483 คน  ผู

วิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ

Krejcie and Morgan (ธานนิทร  ศลิปจาร,ุ 2549) ไดกลมุ

ตวัอยางจำนวน 215 คน กำหนดขนาดของกลมุตวัอยาง

แตละสายงานโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ และ

การสมุตวัอยางแบบงาย ดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั

แบบสอบถามจำนวน 1 ชดุ แบงออกเปน 5 สวน

ดงันี้

สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล

ประกอบดวย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะ

เวลาทีเ่ริม่ทำงานจนถงึปจจบุนั และระยะเวลาในการปฏบิตัิ

งานกับองคการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสำรวจ

รายการ (Check List) และแบบสอบถามปลายเปด

สวนที่ 2  แบบสอบถามวัดภาวะผูนำ ของ

รั ตติกรณ  จงวิศาล (2549) ประกอบดวยขอคำถาม

จำนวน 30 ขอ แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา

(Rating Scale) 5 ระดบั โดยวดัภาวะผนูำ 6 องคประกอบ

ไดแก การสงเสรมิแรงบนัดาลใจผใูตบงัคบับญัชา การใส

ใจและปรารถนาดตีอผอูืน่ การมศีลีธรรมในการประกอบ

การ ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร การเสริม

สรางจติสำนกึตอสงัคม และการเปดกวางยอมรบัสิง่ตางๆ

สวนที่ 3 แบบสอบถามวัดวัฒนธรรมองคการ

สรางขึน้จากองคประกอบคานยิม วฒันธรรมองคการของ

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 44 ขอ  แบบสอบถามเปน

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั โดยวดั

องคประกอบคานิยมวัฒนธรรมองคการ 10 ดาน ไดแก

การมองไปขางหนา  ความรบัผดิชอบ จติบรกิาร การทำ

งานเปนทมี การสงเสรมิและดแูล การเปดใจ การมงุสเูปา

หมาย การสรางสรรคสิ่งใหมๆ และพัฒนาสิ่งที่มีอยู

กระชับฉับไว และการโตแยงอยางสรางสรรค

สวนที ่4  แบบสอบถามวดัจติวญิญาณองคการ ของ

รัตติกรณ  จงวิศาล (2549) ซึ่งพัฒนาจากแนวคิด

คณุลกัษณะของจติวญิญาณองคการของ Robbins (2005)

ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 35 ขอ มีลักษณะเปน

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั โดยวดั

คุณลักษณะของจิตวิญญาณองคการ 5 ดาน ไดแก

จิตสำนึกของเปาหมายที่เขมแข็ง การใหความสำคัญที่

จะพัฒนาบุคคล ความไววางใจและความเคารพนับถือ

การดำเนนิงานอยางมมีนษุยธรรม และ การอดทนตอการ

แสดงออกของพนกังาน

  

 

 

 

รปูที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั
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สวนที ่5 แบบสอบถามวดัความยดึมัน่ผกูพนัตอ

องคการ ใชแบบสอบถามของปรญิา ทอสงูเนนิ (2549) ซึง่

พฒันาขึน้จากการรวบรวม วรรณกรรม งานวจิยั และจาก

แบบวัดของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ The Gallup

Organization (2008), Tower Perrin (2003) และ

Hewitt Associates(2005) มขีอคำถามทัง้สิน้ 17 ขอ มี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5

ระดบั วดัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ 3 ดาน คอื การ

รบัรเูกีย่วกบัองคการในทางทีด่ ี การมอีารมณความรสูกึ

ที่ดีตอองคการ และการแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่

ดตีอองคการ

การหาคณุภาพของเครือ่งมอื

การทดสอบความเที่ยงตรง ผูวิจัยไดนำแบบสอบ

ถามวัดวัฒนธรรมองคการที่สรางขึ้นสำหรับการวิจัยไป

ทดสอบความเที่ยงตรง โดยการนำเสนอใหผูเชี่ยวชาญ

จำนวน 2 ทาน เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา

และการทดสอบความเชือ่มัน่ ผวูจิยันำแบบวดัทัง้หมดไป

ทดลองใช กบัผจูดัการทีไ่มใชกลมุตวัอยางจำนวน 30 คน

เพือ่หาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยการหา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และหาคาอำนาจ

จำแนกรายขอโดยหาคา Item-total correlation โดยแบบ

สอบถามวัดวัฒนธรรมองคการของผูจัดการ มีคาความ

เชื่อมั่น เทากับ .973 แบบสอบถามวัดภาวะผูนำ มีคา

ความเชือ่มัน่ เทากบั .979 แบบสอบถามวดัจติวญิญาณ

องคการ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .955 และแบบสอบ

ถามวดัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ มคีาความเชือ่มัน่

เทากบั .897

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผู

จดัการ ทีป่ฏบิตังิานอยใูนเขตกรงุเทพมหานคร สำนกังาน

ใหญ มจีำนวน 215 คน สวนใหญเปนเพศหญงิ 110 คน

คิดเปนรอยละ 51.2 สวนใหญมีอายุระหวาง 36-40 ป

คดิเปนรอยละ 41.4  มสีถานภาพสมรสคดิเปน รอยละ

61.9 มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาโท คดิเปนรอยละ 66.5

มรีะยะเวลาทีเ่ริม่ทำงานจนถงึปจจบุนั อยรูะหวาง 10-15

ป คดิเปนรอยละ 40.9 และมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน

กบัองคการ อยรูะหวาง 10-15 ป คดิเปนรอยละ 44.2

ผูจัดการมีการรับรูภาวะผูนำของผูบริหารโดยรวม

อยใูนระดบัสงู มคีาเฉลีย่เทากบั 3.79 เมือ่พจิารณาภาวะ

ผนูำในแตละองคประกอบพบวา ผจูดัการมกีารรบัรภูาวะ

ผนูำของผบูรหิารทกุองคประกอบอยใูนระดบัสงู ผจูดัการ

มวีฒันธรรมองคการโดยรวมอยใูนระดบัสงู มคีาเฉลีย่เทา

กับ 4.08 เมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบพบวา ผู

จดัการมวีฒันธรรมองคการทกุองคประกอบอยใูนระดบัสงู

ผูจัดการมีการรับรูจิตวิญญาณองคการโดยรวมอยูใน

ระดบัสงู มคีาเฉลีย่เทากบั 3.81 เมือ่พจิารณาจติวญิญาณ

องคการเปนรายดานพบวาผจูดัการมกีารรบัรจูติวญิญาณ

องคการอยใูนระดบัสงูทกุดาน และผจูดัการมคีวามยดึมัน่

ผกูพนัตอองคการอยใูนระดบัสงู มคีาเฉลีย่เทากบั 4.06 ดงั

ตารางที ่1

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

ภาวะผนูำ วฒันธรรมองคการ จติวญิญาณองคการ กบั

ความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการ พบวา

ภาวะผูนำโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการของผูจัดการบริษัทแอด

วานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั (มหาชน) อยางมนียัสำคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 (r = .428) เมือ่พจิารณาองคประกอบ

ของภาวะผนูำในแตละดานพบวา ทกุดานมคีวามสมัพนัธ

ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการอยางมีนัย

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ( r = .471, .374, .337, .312,

.430, .385 ตามลำดบั)

วัฒนธรรมองคการโดยรวม มีความสัมพันธทาง

บวกกบัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการบรษิทั

แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั (มหาชน) อยางมนียั

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ( r = .669 ) เมือ่พจิารณาคา

นิยมองคประกอบของวัฒนธรรมองคการในแตละดาน

พบวา ทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่น

ผกูพนัตอองคการของผจูดัการบรษิทัแอดวานซ อนิโฟร

เซอรวสิ (จำกดั) มหาชน อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั

.01 ( r = .619, .549, .568, .564, .528, .520, .593, .565,

.544, .443 ตามลำดบั)

จิตวิญญาณองคการโดยรวมมีความสัมพันธทาง

บวกกบัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการบรษิทั

แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั  (มหาชน) อยางมนียั

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ( r = .609 ) เมือ่พจิารณาจติ

วิญญาณองคการในรายดานพบวา ทุกดานมีความ

สัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของผู
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ตารางที ่ 1   ระดบัของ ภาวะผนูำ วฒันธรรมองคการ  จติวญิญาณองคการ และความยดึมัน่

ผกูพนัตอองคการของผจูดัการ บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ (จำกดั) มหาชน

                               ตวัแปร                  x               S.D. ระดับ

ภาวะผูนำโดยรวม 3.79 .59 สูง

- ดานการสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา 3.80 .63 สูง

- ดานการใสใจและปรารถนาดีตอผูอื่น 3.68 .70 สูง

- ดานการมีศีลธรรมในการประกอบการ 3.89 .65 สูง

- ดานความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ 3.89 .73 สูง

- ดานการเสริมสรางจิตสำนึกตอสังคม 3.69 .62 สูง

- ดานการเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆ 3.81 .66 สูง

วัฒนธรรมองคการโดยรวม 4.08 .39 สูง

- ดานการมองไปขางหนา 3.95 .46 สูง

- ดานความรับผิดชอบ 4.13 .48 สูง

- ดานจิตบริการ 4.21 .45 สูงมาก

- ดานการทำงานเปนทมี 4.15 .44 สูง

- ดานการสงเสรมิและดแูล 4.10 .46 สูง

- ดานการเปดใจ 4.10 .48 สูง

- ดานการมุงสูเปาหมาย 3.99 .49 สูง

- ดานการสรางสรรคสิ่งใหม และพัฒนาสิ่งที่มีอยู 3.98 .50 สูง

- ดานความกระชับฉับไว 4.08 .45 สูง

- ดานการโตแยงอยางสรางสรรค 4.06 .48 สูง

จิตวิญญาณองคการโดยรวม 3.81 .46 สูง

- ดานจิตสำนึกของเปาหมายที่เขมแข็ง 4.02 .53 สูง

- ดานการใหความสำคัญที่จะพัฒนาบุคคล 3.94 .52 สูง

- ดานความไววางใจและความเคารพนบัถอื 3.78 .49 สูง

- ดานการดำเนนิงานอยางมมีนษุยธรรม 3.76 .52 สูง

- ดานการอดทนตอการแสดงออกของพนักงาน 3.53 .62 สูง

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 4.06 .45 สูง

หมายเหตุ: คะแนน 1.00-1.80 หมายถงึ ตวัแปรอยใูนระดบัต่ำสดุ  1.81-2.60 หมายถงึตวัแปรอยู

ในระดบัต่ำ  2.61-3.40 หมายถงึ ตวัแปรอยใูนระดบัปานกลาง  3.41-4.20 หมาย

ถงึตวัแปรอยใูนระดบัสงู  4.21-5.00 หมายถงึตวัแปรอยใูนระดบัสงูมาก

จดัการ อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (r = .554,

.554, .533, .560, .455 ตามลำดบั)

การศึกษาเพื่อหาตัวแปรรวมในการพยากรณ

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการของผูจัดการ โดยใชการ

วิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณวิธี Enter ไดทำการ

ทดสอบขอตกลงเบื้องตนในการหาความสัมพันธของตัว

แปรอิสระพบวามีความสัมพันธไมเกินเกณฑที่กำหนด

คอื .08 (พวงรตัน  ทวรีตัน, 2540) จากนัน้นำเขาสมการ

วิเคราะหถดถอย ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา วัฒนธรรม

องคการ จิตวิญญาณองคการ สามารถรวมกันอธิบาย

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ ไดอยางมีนัยสำคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .001 โดยสามารถรวมกนัพยากรณความยดึ

มัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการไดรอยละ 49.4 (R2adj

= .494) และมคีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพหคุณู (R) เทา

กบั .708  รายละเอยีด ดงัตารางที ่3

โดยสามารถเขยีนสมการการวเิคราะหการถดถอย
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ตารางที ่2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนำ วัฒนธรรมองคการ จิตวิญญาณ

องคการ  กบัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการ

                               ตวัแปร                              คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ

ภาวะผูนำโดยรวม .428**

- ดานการสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา .471**

- ดานการใสใจและปรารถนาดีตอผูอื่น .374**

- ดานความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ .312**

- ดานการเสริมสรางจิตสำนึกตอสังคม .430**

- ดานการเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆ .385**

วัฒนธรรมองคการโดยรวม .669**

- ดานการมองไปขางหนา .619**

- ดานความรับผิดชอบ .549**

- ดานจิตบริการ .568**

- ดานการทำงานเปนทมี .564**

- ดานการสงเสรมิและดแูล .528**

- ดานการเปดใจ .520**

- ดานการมุงสูเปาหมาย .593**

- ดานการสรางสรรคสิ่งใหม และพัฒนาสิ่งที่มีอยู .565**

- ดานความกระชับฉับไว .544**

- ดานการโตแยงอยางสรางสรรค .443**

จิตวิญญาณองคการโดยรวม .609**

- ดานจิตสำนึกของเปาหมายที่เขมแข็ง .554**

- ดานการใหความสำคัญที่จะพัฒนาบุคคล .554**

- ดานความไววางใจและความเคารพนบัถอื .533**

- ดานการดำเนนิงานอยางมมีนษุยธรรม .560**

- ดานการอดทนตอการแสดงออกของพนักงาน .455**

** มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01

ตารางที ่3  การวเิคราะหการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) วธิ ีEnter

โดยตวัแปร ภาวะผนูำ  วฒันธรรมองคการ  และจติวญิญาณองคการ เปน

ตัวพยากรณความยึดมั่นผูกพันตอองคการของผูจัดการ บริษัทแอดวานซ

อนิโฟร เซอรวสิ (จำกดั) มหาชน

   ตวัแปรพยากรณ                      คาสมัประสทิธิถ์ดถอย

B SB Beta t p

วัฒนธรรมองคการ .055 .008 .473 7.334*** .000

จิตวิญญาณองคการ .048 .015 .249 3.278*** .001

คาคงที ่(Constant) = .657, R = .708, R2 =  .501, R2adj = .494,F = 70.674, p=.000

*** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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พหคุณูมาตรฐาน ดงันี้

ความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการ

=  .473 (วฒันธรรมองคการ) + .249 (จติวญิญาณ

    องคการ)

อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ภาวะผูนำมีความสัมพันธทาง

บวกกบัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ ของผจูดัการ

บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั (มหาชน)

จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา ภาวะผนูำของ

ผบูรหิารตามการรบัรขูองผจูดัการ บรษิทั แอดวานซ อนิ

โฟรเซอรวสิ (จำกดั) มหาชน มคีวามสมัพนัธทางบวก (r

= .428) กับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ อยางมีนัย

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่หมายความวา เมือ่ผจูดัการ

มกีารรบัรภูาวะผนูำของผบูรหิารเพิม่สงูขึน้ กจ็ะสงผลให

ระดบัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการสงูขึน้ดวย ซึง่เปนไป

ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว  ทัง้นี ้อาจเนือ่งมาจากอทิธพิลของ

ผบูรหิารทีม่ตีอผจูดัการในการสรางแรงบนัดาลใจ กระตนุ

สนบัสนนุใหพฒันาตนเอง สรางการมสีวนรวมโดยชวยจดุ

ประกายดวยเปาหมายทีช่ีใ้หเหน็ถงึผลสำเรจ็ทีเ่กดิขึน้จาก

การปฏบิตัสิอดคลองกบัแนวคดิของ DDI (2005) ทีก่ลาว

วาความยดึมัน่ผกูพนัจะเกดิขึน้ตอเมือ่พนกังานไดรบัรวูา

งานที่ทำนั้นมีความหมายมีคุณคาตอองคการ อีกทั้งผู

บรหิารยงัใหความสนทิสนมเปนกนัเอง ใหคำแนะนำหรอื

ใหกำลงัใจในการทำงานซึง่แสดงออกถงึความใสใจ ดงัแนว

คิดของ Hewitt Associates (2005) ที่อธิบายวาความ

สัมพันธของผูบริหารกับพนักงานในองคการเปนหนึ่งใน

องคประกอบของความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ และการ

ที่ผูบริหารมีความซื่อสัตยมุงเนนคุณภาพของการให

บริการ รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียในการดำเนิน

ธรุกจิขององคการเปนสำคญัยงัสอดคลองกบัแนวคดิของ

IES (2004 อางใน สรุสัวด ี สวุรรณเวช, 2549) เกีย่วกบั

จริยธรรมของผูนำกับความยึดมั่นผูกพัน อีกทั้งความ

สามารถของผูบริหารในการมองการณไกล ติดตาม

ขาวสารสถานการณที่อาจเปนโอกาส หรือสงผลกระทบ

ตอองคการ ตลอดจนการเสรมิสรางจติสำนกึทีด่ตีอสงัคม

โดยชวยปลกูฝงเรือ่งจติสำนกึเพือ่สวนรวม เปดโอกาสให

พนักงานเขารวมเปนสวนหนึ่งกับองคการ ในการชวย

เหลอืสงัคม อาทเิชน โครงการถงัน้ำใจชวยภยัแลง ซึง่สอด

คลองกบังานวจิยัของ ISR (2004) ซึง่พบวาความรสูกึภมูใิจ

ที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการจะสงผลตอความยึดมั่น

ผกูพนั   การเปดกวางของผบูรหิารในการยอมรบัฟงขอ

เสนอแนะในที่ประชุม หรือปฏิบัติตามนโยบายที่เปลี่ยน

แปลงขององคการ องคประกอบทีท่ำใหเกดิความยดึมัน่

ผูกพันตอองคการคือผูบริหารที่มีความยุติธรรม ใหการ

สนบัสนนุ ชวยเหลอื และใหผลปอนกลบัลกูนองเรือ่งปฏบิั

ตงิาน และยงัสอดคลองกบังานวจิยัของ Wildermuth and

Pauken (2008) Papalexandris and Galanaki (2008) ที่

ศึกษาพบวาภาวะผูนำมีความ สัมพันธกับความยึดมั่น

ผูกพันตอองคการ

สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองคการมีความ

สัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ

ของผจูดัการ บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั

(มหาชน)

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา วัฒนธรรม

องคการของ บริษัทแอดวานซ อินโฟรเซอรวิส (จำกัด)

มหาชน มคีวามสมัพนัธทางบวก (r = .669) กบัความยดึ

มัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการ อยางมนียัสำคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่หมายความวา เมือ่ผจูดัการมกีารรบั

รวูฒันธรรมองคการเพิม่สงูขึน้กจ็ะสงผลใหระดบัความยดึ

มัน่ผกูพนัตอองคการสงูขึน้ดวยซึง่เปนไปตามสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากองคการมกีารนำวฒันธรรม

องคการทีม่คีวามสอดคลองกบักลยทุธ และเอือ้ประโยชน

ตอการทำงาน มากำหนดเปนพฤตกิรรมในการทำงานซึง่

เปนที่ยอมรับรวมกัน และใชเปนเครื่องมือในการสรรหา

คัดเลือกบุคลากรเพื่อใหมีความเขากันไดกับวัฒนธรรม

องคการ เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมองคการโดยรวม

อาจกลาวไดวา ผูจัดการไดรับการเรียนรูวัฒนธรรม

องคการผานหลกัสตูรฝกอบรม แลวนำไปปฏบิตัโิดยผาน

กระบวนการทำงานรวมกับผูอื่น ตลอดจนไดรับอิทธิพล

ของผูบริหารในการเปนแบบอยางของพฤติกรรมที่ดี

จนเกิดการเรียนรูและปรับตัวยอมรับวัฒนธรรมองคการ

สงผลใหมพีฤตกิรรมการปฏบิตัเิปนไปตามทีอ่งคการตอง

การ ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ พบิลู  ทปีะปาล (2550)

ที่กลาววาการสรางสรรค และการคงอยูของวัฒนธรรม

องคการจะเกิดขึ้นจากกระบวนการสรรหาคัดเลือก การ

ดำเนนิการของผบูรหิาร และยงัสอดคลองกบัแนวคดิของ
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ศริวิรรณ  เสรรีตัน และคณะ (2541) ซึง่กลาววากระบวน

การการขัดเกลาทางสังคม จะชวยใหเกิดการปรับตัวที่

ประสบความสำเรจ็ มผีลกอใหเกดิความยดึมัน่ผกูพนัตอ

องคการ ลดแนวโนมการลาออก และยงัสอดคลองกบังาน

วิจัยของมหาวิทยาลัย Northwestern (Northwestern.

n.d.) ซึง่พบวา วฒันธรรมองคการมคีวามสมัพนัธทางบวก

กบัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ

สมมติฐานที่ 3 จิตวิญญาณองคการมีความ

สัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ

ของผจูดัการ บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั

(มหาชน)

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา จิตวิญญาณ

องคการตามการรบัรขูองผจูดัการ บรษิทัแอดวานซ อนิ

โฟรเซอรวสิ (จำกดั) มหาชน มคีวามสมัพนัธทางบวก ( r

= .609 ) กบัความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ  อยางมนียั

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และการทีค่าสมัประสทิธิส์ห

สัมพันธที่ไดมีคาเปนบวกแสดงวา จิตวิญญาณองคการ

และความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการมคีวามสมัพนัธในทาง

เดยีวกนั คอื หากผจูดัการมกีารรบัรจูติวญิญาณองคการ

ที่สูงขึ้นก็จะสงผลใหระดับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ

สงูขึน้ดวย ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวทัง้นีอ้าจเนือ่ง

มาจาก องคการมีคุณลักษณะที่เห็นความสำคัญของ

บุคลากรโดยใหความสำคัญกับความสุข และ

ประสบการณทีด่ทีีเ่กดิขึน้ในกระบวนการปฏบิตังิาน เมือ่

พิจารณาตามแนวคิดคุณลักษณะของจิตวิญญาณ

องคการของ (Robbins, 2005) พบวา องคการมี

คุณลักษณะของวิสัยทัศน พันธกิจ ที่ชัดเจน มุงเนน

คณุภาพของสนิคา และการใหบรกิารเปนหลกั สามารถ

สรางการรบัรใูนวาระการประชมุประจำปเพือ่ใหผจูดัการ

สามารถวางแผนการทำงานโดยคำนงึถงึลกูคาเปนอนัดบั

แรก ใหความสำคญัทีจ่ะพฒันาโดยจดัใหมแีผนการเตบิโต

ในอาชพี และแผนในการฝกอบรมระยะยาว ซึง่สอดคลอง

กบังานวจิยัของ ISR (2004) ทีพ่บวาโอกาสในการพฒันา

สายอาชีพสงผลตอความยึดมั่นผูกพันตอองคการ  องค

การมีบรรยากาศของการไววางใจซึ่งกันและกัน สื่อสาร

ดวยขอมูลความจริง เมื่อมีเหตุการณหรือขาวที่เกี่ยวกับ

องคการ จะมกีารชีแ้จงขอเทจ็จรงิจากผบูรหิารอยางเปด

เผยเพื่อขวัญกำลังใจ ตลอดจนคำนึงถึงสิทธิสวนบุคคล

และมนษุยธรรม อำนาจตามตำแหนงทีไ่ดรบั การตดัสนิ

ใจ การควบคมุงาน ตลอดจนสทิธอิืน่ๆทีผ่จูดัการพงึม ีอกี

ทั้ งสง เสริมใหมีบรรยากาศการทำงานที่สามารถ

แสดงออกไดอยางเตม็ที ่เพือ่ไมใหเกดิความตงึเครยีด ซึง่

สอดคลองกบัแนวคดิของ Ashmos and Duchon (2000)

Marques et al.(2007) และยงัสอดคลองกบังานวจิยัของ

Milliman et al.(2003) ทีพ่บวาจติวญิญาณองคการมคีวาม

สัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ

สมมตฐิานที ่ 4 ภาวะผนูำ วฒันธรรมองคการ

และจิตวิญญาณองคการสามารถรวมกันทำนาย

ความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ ของผจูดัการ บรษิทั

แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั (มหาชน) ได

ผลจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัว

แปรภาวะผูนำ วัฒนธรรมองคการ และจิตวิญญาณ

องคการกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ พบวา

วัฒนธรรมองคการ และจิตวิญญาณองคการ สามารถ

ทำนายความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการบรษิทั

แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั (มหาชน) ไดรอยละ

49.4 อยางมรีะดบันยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 ซึง่เปน

ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว โดยวฒันธรรมองคการสามารถ

ทำนายความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการไดมากทีส่ดุทัง้นีอ้าจ

เนือ่งมาจากวฒันธรรมองคการของเอไอเอส มคีวามสอด

คลองกบักลยทุธขององคการ มคีวามยดืหยนุสอดคลองกบั

การทำงาน องคการมีกระบวนการขัดเกลาทางสังคม

ตางๆ อาทิเชน การฝกอบรม การเปนตัวอยางที่ดีของ

ผูบริหาร หรือซึมซับอยูในกระบวนการทำงานรวมกัน

สิ่ งเหลานี้ชวยใหผูจัดการสามารถปรับตัวใหเขากับ

วฒันธรรมองคการ ตอบสนองการทำงานดวยความรวดเรว็

พฒันาตนเอง เพือ่ใหสามารถปฏบิตังิานไดตามทีอ่งคการ

ตองการ มีผลกอใหเกิดความยึดมั่นผูกพันตอองคการ

ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

Northwestern (Northwestern. n.d.) ที่ศึกษาพบวา

วัฒนธรรมองคการสามารถพยากรณระดับความยึดมั่น

ผกูพนัตอองคการได  ทำนองเดยีวกนัจติวญิญาณองคการ

สามารถพยากรณความยึดมั่นผูกพันตอองคการไดอาจ

เนือ่งมาจาก สิง่ทีอ่งคการปฏบิตัติอผจูดัการ แสดงออกถงึ

การใหความสำคญั มคีวามเปนธรรมในเรือ่งของผลตอบ

แทน ใสใจดแูลดวยการใหสวสัดกิาร     ทีผ่จูดัการสามารถ
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เลอืกไดตามความตองการ และการสือ่สารทีเ่ปดเผยจาก

องคการ ตลอดจนโครงการ หรอืกจิกรรมตางๆทีส่รางการ

มสีวนรวม  สงเสรมิใหมบีรรยากาศในการทำงานทีส่นกุ

สนานและไมเครยีด เปดกวางใหผจูดัการสามารถมอีสิระ

ในการทำงาน และแสดงศกัยภาพของตนเองไดอยางเตม็

ที ่ทำใหผจูดัการมคีวามสขุในการทำงานกบัองคการ โดย

ทีจ่ติวญิญาณองคการ จะชวยใหผจูดัการเกดิการพฒันา

และบรรลถุงึศกัยภาพของตนเองไดโดยสมบรูณ องคการ

ที่ใหความสำคัญกับเรื่องจิตวิญญาณองคการมักจะใสใจ

จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นกับงานและชีวิตของพนักงาน

(Robbins, 2005 อางใน รตัตกิรณ  จงวศิาล, 2549) โดย

ผลการวจิยัสอดคลองกบังานวจิยัของ Rego and Cunha

(2008) ที่ศึกษาพบวา จิตวิญญาณองคการสามารถ

พยากรณความแปรปรวนของระดับความยึดมั่นผูกพัน

ตอองคการได โดยจะเห็นไดวา ความยึดมั่นผูกพันตอ

องคการนัน้ จะตองมาจากการใหความสนบัสนนุ และสง

เสริมขององคการในเรื่อง วัฒนธรรมองคการ และจิต

วญิญาณองคการ ซึง่เปนตวัชีว้ดัระดบัความยดึมัน่ผกูพนั

ตอองคการของผูจัดการไดโดยตรง ดังนั้นวัฒนธรรม

องคการ และจิตวิญญาณองคการจึงรวมกันพยากรณ

ความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการของผจูดัการได

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ภาวะผนูำ  องคการควรสนบัสนนุ และใหความ

สำคญัในการพฒันาภาวะผนูำโดยนำแนวคดิภาวะผนูำทัง้

6 ดานมาปรบัใช เชน อาจใชเปนแนวทางในการพจิารณา

สรรหาคดัเลอืก หรอืเลือ่นตำแหนงไดอยางเหมาะสมและ

มมีาตรฐาน  การฝกอบรมนอกจากการจดัหลกัสตูร และ

โปรแกรมการพัฒนาอยางตอเนื่องแลว อาจเพิ่มเติมใน

สวนการพฒันาตนเอง  เชน ใหเปนพีเ่ลีย้งสอนงานใหกบั

ผจูดัการ หรอืผบูรหิารระดบัตน (Become a Mentor) หรอื

การเขารวมเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจเฉพาะในระดับ

บรหิาร(Formal Networking Clubs) เพือ่พฒันาวสิยัทศัน

แลกเปลี่ยน มุมมองในการประกอบธุรกิจ การทำกลุม

สนทนา(Dialog) กบัผใูตบงัคบับญัชา หรอืผรูวมงาน เพือ่

รบัฟงความคดิเหน็(Feedbacks) และควรจดัโปรแกรมฝก

อบรมพัฒนาภาวะผูนำใหกับพนักงานระดับปฏิบัติการ

เพื่อใหสามารถนำมาใชในการทำงานไดอยางเหมาะสม

ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการเลื่อน

ตำแหนงในโอกาสขางหนา

2. วัฒนธรรมองคการ องคการมีกระบวนการ

รักษาวัฒนธรรมองคการ และการถายทอดที่มีประสิทธิ

ภาพซึ่งควรพยายามรักษาไว และควรสนับสนุนใหเกิด

กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมลงไปยงัหนวยงานยอยให

มากยิง่ขึน้ อาจจดัใหมตีวัแทน(Agent) ของแตละหนวย

งาน ทำหนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรมองคการใหกับ

พนกังานใหมในหนวยงาน การฝกอบรมพฒันาโดยจดัหา

องคความรใูหมๆ  หรอืเสนอแนวทางการรกัษาวฒันธรรม

องคการใหยั่งยืน  จัดกิจกรรม เชน กำหนดใหมีงาน

วฒันธรรมองคการเปนงานประจำป เปนตน

3. จติวญิญาณองคการ องคการควรสงเสรมิและ

สนับสนุนใหมีการดำเนินการที่แสดงถึงคุณลักษณะของ

จติวญิญาณองคใหมากขึน้ เชน การใหความใสใจอยางมี

มนษุยธรรม ใหความสำคญัใสใจในการดแูลพนกังานไมใช

เฉพาะแคเรือ่งงาน หรอืปญหาทีเ่กดิขึน้ในสถานทีท่ำงาน

เทานั้น อาจครอบคลุมไปถึงปญหาสวนตัวซึ่งบั่นทอน

ประสทิธภิาพการทำงานของผจูดัการโดยเฉพาะอยางยิง่

ผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี โดยองคการอาจพิจารณาให

ความชวยเหลอืตามความเหมาะสม  หรอืการสรางแรงจงู

ใจ แสดงถงึการยอมรบัและใหความสำคญั ดวยการมอบ

รางวลัหรอืผลตอบแทนทีไ่มใชเงนิ เชน การยกยองชมเชย

ในทีส่าธารณะ เพือ่ใหผจูดัการเกดิความภมูใิจ นอกจาก

นั้นอาจใหโอกาสผูจัดการในการเปนตัวแทนของแผนก

หรอืองคการในการนำเสนอเรือ่งตางๆ ขององคการ เชน

เวลามบีคุคลสำคญัมาเยีย่มชมองคการ หรอืมอบความไว

วางใจใหเปนตัวแทนในการนำเสนอผลงานตางๆ ของ

องคการ สำหรับดานการพัฒนาบุคคลควรจัดใหมีการ

พัฒนาอยางสม่ำเสมอทุกสายงาน อาจจัดการสัมมนา

นอกสถานทีใ่นเชงิการบำบดัจติใจ ฝกนัง่สมาธ ิหรอืการ

นำหลกัสตูรเกีย่วกบัธรรมะ หลกัคำสอนดานพทุธศาสนา

ในเชงิประยกุตใชในการทำงาน หรอืการสรางบรรยากาศ

การทำงานในองคการที่ผอนคลายมากขึ้น เชนการจัด

ตกแตงโตะทำงานตามความชอบของแตละบคุคล จดัให

มหีองสปา หองออกกำลงักาย



41วารสารวจิยัทรพัยากรมนษุย  ปที ่5 ฉบบัที ่2  กรกฎาคม - ธนัวาคม 2553

เอกสารอางอิง
ธนนิทร  ศลิปจาร.ุ 2549. การวจิยัและวเิคราะหขอมลูทางสถติิ

ดวย SPSS . พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร:

วี อินเตอร พริ้นท.

ปรญิา  ทอสงูเนนิ.  2549.  ความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการ

และความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของ พนักงานใน

อตุสาหกรรมการผลติ จังหวดันครราชสมีา. วทิยานพินธ

การจดัการ มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการ,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

พบิลู  ทปีะปาล.  2550.  พฤตกิรรมองคการสมยัใหม.  กรงุเทพ

มหานคร: อมรการพมิพ.

รัตติกรณ  จงวิศาล.  2549.  การศึกษาภาวะผูนำ และ

ทิ ศทางใหมเพื่อพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมไทย. รายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร.

ศริวิรรณ  เสรรีตัน, อาร ี พนัธมณ,ี ลทัธกิาล  ศรวีะรมย, ณกมล

จนัทรสม, สฬุรี  ลิม่ไทย, สมชาย  หริญักติต,ิ ชวลติ

ประภวานนท, และ สุดา  เทียบจตุรัส.  2541.

พฤตกิรรมองคการ.  กรงุเทพมหานคร: บรษิทัธรีะฟลม

และไซเทกซ จำกดั.

สรุสัวด ี  สวุรรณเวช.  2549.  เอกสารประกอบการสมัมนา

เรื่อง ความผูกพันของพนักงานตอองคการ (Em-

ployee Engagement). สมาคมการจดัการงานบคุคล

แหงประเทศไทย.
Ashmos, D.P. and D. Duchon.  2000.  Spirituality at

work: a conceptualization and measure. Journal
of Management Inquiry  9: 132-145.

Development Dimensions International.  2005.
Employee engagement: The key to realizing
competitive advantage .Available at http://
www.ddiworld.com/pdf/ddi_employee
Engagement_mg.pdf, (accessed 5 August 2009.)

Hewitt Associates.  2005.  Best employers in Canada
.Available at http:// www.hrpro.org/ files/Study
finding.pdf,  (accessed 5 August 2009.)

International Survey Research. 2004.  Engaged
employees drive the bottom line.Available at http:/
/www.isrinsight.com/pdf/solutions/Engagement
BrochureFinalUS.pdf, (accessed 5 August 2009.)

Marques, J. Satinder, D. and K. Richard.  2007.
Spirituality in the Workplace: What it is Why it
Matters How to make it for you. California:
Personhood Press.

MacLeod, D. and N. Clarke. 2009.  Engaging for Success
: enhancing performance through employee
engagement: Towers Perrin.

Milliman, J., Czaplewski,A.J. and J. Ferguson. 2003.
"Workplace spirituality and employee work
attitudes: an exploratory empirical assessment."
Journal of Organizational Change Management
16: 426-427.

Northwestern University. n.d. Forum for People
Performance Management & Measurement.
Northwestern University. Available at http://
www.incentive central.org/employees/research/
employee_ engagement_ customer_satisfaction.
1906.html, (accessed 10 September 2010.)

Papalexandris, N.  and G.Eleanna. 2008.  Research on
Leadership's impact on employee engagement:
Differences among entrepreneurs and
professional CEOs. Paper presented to Athens
Universitys of Economics. Greech.

Perrin, T. 2003.  Working today: Understanding.What
drive employee Engagement. Available at http://
www.towerperin.com/hrservice/webcache/towers/
United States/publications/Reports/Talent Report
2003/Talent2003pdf. (accessed 5 August, 2010.)

Rego, A. and M.P.Cunha.  2008.  "Workplace spirituality
and organizational commitment: an empi r i ca l
study." Journal of Organizational Change
Management  21: 53-57

Robbins, P.  2005. Organizational Behavior. 11th ed.
New Jersey: Pearson Education.

The Gallup Organization.  2008.  Employee Engagement
.Available at http://www.gallup.com/consulting/
121535/Employee-Engagement-Overview-
Brochure.aspx, (accessed 5 August 2009.)

Wildermuth, C. and P. Pauken. 2008.  "A Perfect match:
decoding employee engagement-Part I: Engaging
Cultures and leaders." Industrial and Commercial
Training. 40(3):122-128.



14 Thai Human Resource Research Journal, Vol. 5 No. 2, July - December 2010

1) งานวจิยัระยะที ่1 นีไ้ดรบัทนุสนบัสนนุจากสถาบนัทรพัยากรมนษุย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ในปงบประมาณ 2551 การดำเนนิ

การเกบ็รวบรวมขอมลูจะอยใูนชวงระยะเวลาเดอืนตลุาคม 2550 ถงึ เดอืนกนัยายน 2551 ซึง่เปนชวงกอนหนาวกิฤตเศรษฐกจิใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก รวมทั้งกอนหนาการประทวงทางการเมืองปดสนามบินสุวรรณภูมิของกลุมพันธมิตรเพื่อ

ประชาธปิไตย

2) ดร.,  ภาคจติวทิยา  คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร กรงุเทพ 10200

ปจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการ

ของผูประกอบวิสาหกิจขนาดยอมการทองเที่ยวธุรกิจที่พัก :

ระยะที ่ 1 : กลยทุธในการดำเนนิการ ภมูคิวามรคูวามชำนาญ

และประเภทของการบริหารกิจการ1)

Psycological Factors of Success of the independent hotel entrepreneurs :

Phase 1 : strategic processes, human capital and administrative styles

อบุลวรรณา  ภวกานนัท 2)

Ubolwanna Pavakanun 2)

Abstract
The objective of this study is to investigate the characteristics, relationships and predictive power of

the strategic processes, human capital and administrative styles of the independent hotel entrepreneurs in the

most successful tourist districts of Thailand. The sample is composed of independent hotel entrepreneurs

who are willing to cooperate with the project. The research conduct an opportunity sampling by using Yamane's

statistic method. The project covers 6 regions and 13 provinces which are considered the most successful

tourist areas by our criteria such as they must be in business for at least 3 years. The number of hotels being

studied are 541 cases in total. Among them, 378 cases are run by the entrepreneurs themselves and the rest

of the 167 cases are run by the CEOs who are hired to run the business. The entrepreneurs invest, control and

set up the policies then let the CEOs run the business. The research project collects data during the period

from October 2007 to September 2008 which was prior to the global recession crisis that started in the USA.

and expanded world wide. The project was also conducted prior to the political protest in Thailand which

culminated in the closing of the Suwannaphoom airport in Thailand. The instruments being used in this study

are individual structured interviews and questionnaires which compose of entrepreneurs' self-report and inter-

viewers' evaluations. The statistical analysis tools being used are frequency, percentage, mean, standard

deviation, Pearson's Coefficient of Correlation and Stepwise multiple regression analysis. The findings are as

follows:

Most entrepreneurs employ the strategy of critical point planning and have high level of success.

They are mostly self-employed and most of them hold an undergraduate degree. They have medium level of

professional skill and administrative experiences. The entrepreneurs who run the business by themselves are

likely to employ critical point planning as a strategy while most CEOs use complete prior planning. As for other

strategies, the self-employed entrepreneurs and the CEOs do not differ in the employment of them as well as
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do not differ in-terms of success which means they have been all successful in conducting businesses. They

also have the same level of education since they all have a bachelor's degree. However, there are some

differences which are the CEOs have more administrative experiences and higher professional skills. More-

over, administrative styles mark some different results in Parts and Provinces conditions.

The results of the relationship are the success of the business is positively correlated with the strat-

egy of complete prior planning and is negatively correlated with the reactive strategy. These factors can

predict the variance of success in business administration. As for the two different administrative styles, i.e.,

the self employed and employment of CEOs they both have been successful. However, among these suc-

cessful administrators, the CEOs tend to employ complete prior planning strategy as well as having higher

professional skills and more administrative experiences. As for the critical point planning strategy the CEOs

use this strategy less frequently than the self-employed entrepreneurs. As for the moderately successful

businesses, the CEOs tend to employ the strategy of complete prior planning and have higher professional

skills than the self-employed entrepreneurs. In addition, the CEOs have less frequently used reactive strat-

egy. It has been discovered that the details and the results of the relationships have specific characteristics

because they are conditioned by the context of each tourist area.

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาลกัษณะ ความสมัพนัธ และสมการทำนายของกลยทุธในการดำเนนิ

การ ภมูคิวามรคูวามชำนาญ และประเภทของการบรหิารกจิการ ตอความสำเรจ็ในการประกอบการของผปูระกอบธรุกจิ

ประเภทโรงแรมแบบอสิระในแหลงทองเทีย่วทีป่ระสบความสำเรจ็สงูสดุของประเทศไทย  กลมุตวัอยางเตม็ใจใหความ

รวมมอืและถกูสมุแบบบงัเอญิตามหลกัสถติขิอง Yamane ใน 6 ภาค จาก 13 จงัหวดัทีผ่านเกณฑวาประสบความสำเรจ็

และดำเนนิธรุกจิมาไมนอยกวา 3 ป ซึง่มจีำนวนทัง้สิน้ 543 ราย โดยเปนผปูระกอบการทีบ่รหิารกจิการดวยตนเอง

จำนวน 378 ราย และเปนผปูระกอบการทีล่งทนุ ควบคมุดแูล วางนโยบายแลวให CEO บรหิารแทนจำนวน 167 ราย

โดยทำการเกบ็ขอมลูในชวงเดอืนตลุาคม  พ.ศ.  2550  ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2551 กอนหนาวกิฤตเศรษฐกจิในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาและทัว่โลก และปญหาการประทวงทางการเมอืงจนมกีารปดสนามบนิสวุรรณภมูขิองกลมุพนัธมติรเพือ่

ประชาธปิไตย เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัคอื แบบสมัภาษณเชงิโครงสรางเปนรายบคุคล แบบสอบถามประเมนิคาดวย

ตนเองของผปูระกอบการ และแบบสอบถามประเมนิคาโดยผสูมัภาษณ  สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คาความ

ถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการศกึษาพบวา ผปูระกอบการสวนใหญใชกลยทุธแบบการวางแผนเฉพาะสิง่ทีส่ำคญั มคีวามสำเรจ็ในการ

ประกอบการอยใูนระดบัสงู บรหิารงานดวยตนเอง มกีารศกึษาเฉลีย่อยใูนระดบัปรญิญาตร ีมคีวามชำนาญในวชิาชพี

และประสบการณในการบรหิารอยใูนระดบัปานกลาง โดยกลมุทีบ่รหิารงานดวยตนเองสวนมากใชกลยทุธแบบการวาง

แผนเฉพาะสิง่ทีส่ำคญั ในขณะทีก่ลมุบรหิารแบบ CEO สวนมากใชกลยทุธแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบรณู แต

มีความสำเร็จในการประกอบการไมแตกตางกันคืออยูในระดับสูง รวมทั้งมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีไม

แตกตางกัน แตกลุมบริหารแบบ CEO มีประสบการณในการบริหารและความชำนาญในวิชาชีพสูงกวากลุมบริหาร

งานดวยตนเอง ซึง่ผลของแตละภาคและจงัหวดัมคีวามผนัแปรไปตามประเภทในการบรหิารกจิการ

สวนผลความสัมพันธพบวา ความสำเร็จของการประกอบการมีความสัมพันธในทางบวกกับกลยุทธการวาง

แผนลวงหนาอยางสมบรณู ประสบการณในการบรหิาร และทางลบกบักลยทุธแบบการตัง้รบั แตความสำเรจ็ของการ

ประกอบการสามารถถกูทำนายคาความผนัแปร 6.7% ในทางบวกดวยกลยทุธแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบรูณ
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บทนำ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs หรือ

ขนาดยอม)  มีบทบาทสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิและสรางความมัน่คงในรายไดใหกบัประเทศ ใน

ฐานะที่วิสาหกิจเหลานี้เปนแหลงรองรับการวาจางแรง

งานขนาดใหญ และกระจายอยูในทุกชุมชนทั่วประเทศ

เชนในป พ.ศ.2542 พบวา SMEs สามารถรองรบัในการ

วาจางงานไดถงึ 4.5 ลานคน  ซึง่ SMEs สามารถสราง

มูลคาเพิ่มในตัวสินคา ทำรายไดนำเขาเงินตราตาง

ประเทศจากการสงออกและยังสามารถผลิตสินคาและ

บรกิารเพือ่ทดแทนการนำเขา อนัทำใหประเทศประหยดั

เงินตราตางประเทศ รวมทั้งยังเปนแหลงสรางเสริม

ประสบการณบริการแกผูประกอบการ โดยเฉพาะผูเริ่ม

ตนธรุกจิใหมหรอืนกัลงทนุหนาใหมจากธรุกจิขนาดเลก็ ๆ

และพัฒนาจนเติบโตในที่สุด นอกจากนั้นยังเปนหนวย

ผลติทีส่นบัสนนุและเชือ่มโยงไปสกูจิการขนาดตางๆ โดย

เฉพาะกจิการขนาดใหญ หรอืกจิการขนาดเดยีวกนัเองใน

รูปแบบของการผลิตเปนสินคาวัตถุดิบขั้นตน ขั้นกลาง

หรอืดวยวธิกีารวาจางผลติ การรบัชวงการผลติ (Subcon-

tracting) โดยยงัเปนแหลงเชือ่มโยงระหวางภาคการผลติ

ทีเ่กีย่วของกนั เชน  ภาคการเกษตร ภาคการบรกิารขนสง

ภาคการกอสราง ภาคการคาสง-คาปลีก ซึ่งการเกิดขึ้น

ของ SMEs  ตามภมูภิาคตางๆ ของประเทศเทากบัเปน

การกระจายความเจรญิไปสภูมูภิาค อนัเปนสวนหนึง่ของ

การกระจายรายไดทีด่ทีางหนึง่ ลดจำนวนคนวางงาน และ

ชวยยกระดบัมาตรฐานการครองชพีและความเปนอยขูอง

ประชาชนใหดขีึน้ดวย  (ชลยนื หงสไพศาลววิฒัน, 2539,

น.1)

นอกจากนัน้ จากการสำรวจของศนูยสงเสรมิพฒันา

ผปูระกอบการ (Center of Entrepreneurial Development)

ใน 2 ทศวรรษทีผ่านมาพบวา รอยละ 80 ของธรุกจิทีเ่ปด

ดำเนินการอยูในประเทศไทยเปนธุรกิจที่มีรายไดไมเกิน

10 ลานบาทตอป และรอยละ 75 ของผทูีม่งีานทำจะเปน

ลูกจางในองคการที่มีคนงานไมเกิน 10 คน ซึง่การที่

องคการจำนวนมากเลอืกประกอบกจิการแบบขนาดยอม

ก็เพราะเขาสูธุรกิจไดงาย ใชเงินทุนและสิ่งอำนวยความ

สะดวกตางๆไมมากนัก และเมื่อประกอบการแลวเกิด

ปญหามีความสูญเสีย โอกาสที่จะฟนตัวเกิดไดงายกวา

กจิการขนาดใหญ มคีวามคลองตวัในการบรหิารจดัการ ผู

ประกอบการสามารถควบคมุดแูลกจิการไดทัว่ถงึและใกล

ชิด การดำเนินธุรกิจไมวาดานการผลิตสินคา การจัด

จำหนายหรือการบริการจะมีความยืดหยุนสูงสอดคลอง

กับยุคการผลิตและการคาที่ตองการตอบสนองที่รวดเร็ว

(Quick Response) ตลอดจนการผลิต และการคาที่มุง

ความหลากหลายของรูปแบบ หรือบริการมากกวามุง

ปริมาณ และสามารถสรางความชำนาญเฉพาะอยางให

เกิดประสิทธิภาพได และโดยเฉพาะประชาชนสวนใหญ

ของประเทศไทยมอีาชพีเกษตรกรรม ชอบความเปนอสิระ

และตองการควบคมุธรุกจิของตนเอง ซึง่วสิาหกจิ SMEs

ถอืเปนธรุกจิรากแกว ซึง่รฐับาลใหการสงเสรมิสนบัสนนุ

ทัง้ในการตลาด วจิยั พฒันา ลดภาษหีรอืสรางแรงจงูใจใน

การลงทนุ ตวัอยางทีช่ดัเจนกค็อื โครงการหนึง่ตำบลหนึง่

ผลติภณัฑ (OTOP) เปนตน โดยธรุกจิ SMEs ในประเทศ

ไทยนั้นเกิดขึ้นและเติบโตภายใตโครงสรางและปจจัย

ตางๆเชนเดยีวกบัประเทศอืน่ๆ แตตลอดระยะเวลากวา 30

ปที่ประเทศไทยมุงใหความสำคัญกับการวางนโยบายใน

และในทางลบดวยกลยทุธแบบการตัง้รบัซึง่มคีาความคลาดเคลือ่น 6.712 เทานัน้ สวนการบรหิารกจิการทัง้ 2 ประเภท

จะมผีลความสมัพนัธของกลยทุธแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบรณู  ความชำนาญในวชิาชพี  และประสบการณ

ในการบริหารกับความสำเร็จของการประกอบการไมแตกตางกัน โดยในกลุมความสำเร็จระดับสูงกลุมบริหารแบบ

CEO จะมีหรือใชมากกวากลุมที่บริหารงานดวยตนเอง  แตผลกลยุทธแบบการวางแผนเฉพาะสิ่งสำคัญพบวากลุม

บรหิารแบบ CEO จะใชกลยทุธนีน้อยกวากลมุทีบ่รหิารงานดวยตนเอง สวนในกลมุความสำเรจ็การระดบัปานกลางของ

กลยทุธแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบรณู และความชำนาญในวชิาชพี ผบูรหิารแบบ CEO จะมหีรอืใชมากกวา

กลมุทีบ่รหิารงานดวยตนเอง แตผลของกลยทุธแบบการตัง้รบัพบวา การบรหิารแบบ CEO จะใชกลยทุธนีน้อยกวา

กลมุทีบ่รหิารธรุกจิดวยตนเอง ผลความสมัพนัธของแตละภาคและจงัหวดัพบวามคีวามแตกตางในลกัษณะเฉพาะตาม

สภาพเงือ่นไขของการเปนแหลงทองเทีย่ว
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การนำประเทศไปสกูารเปนประเทศอตุสาหกรรมภายใต

แผนพฒันาฉบบัตางๆกพ็บวา ธรุกจิ SMEs มรีะดบัการ

พัฒนาที่ต่ำและหางไกลธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ

มากและยังมีลักษณะเฉพาะที่เปนขอจำกัดในหลายดาน

นับตั้งแตกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ ระบบ

การบริหารการจัดการ การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร

ความเชีย่วชาญดานตลาดและบรกิาร  การเขาถงึขอมลู

ขาวสาร การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี จึงทำใหหนวยงาน

ตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนถูกกระตุนใหหันมาสนใจสง

เสรมิสนบัสนนุ และหาทางพฒันาธรุกจิ SMEs ใหเตบิโต

อยางเหมาะสมกับสภาพการณในดานตางๆ เพื่อจะได

ทำใหเศรษฐกิจ รายได และทรัพยากรมนุษยของชาติมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูรอดและแขงขันนานา

ประเทศได

อยางไรก็ตามในการประกอบธุรกิจไมวาจะเปน

ขนาดใด ดชันทีีจ่ะชีว้ดัถงึความกาวหนา เตบิโตและเขม

แขง็ของธรุกจิไดกค็อื "ความสำเรจ็ในการประกอบการ" ซึง่

มคีำจำกดัความทีอ่ธบิายถงึการวดัไดหลายวธิ ีเชน วธิกีาร

ดผูลกำไรของธรุกจิ หรอืวธิกีารกำหนดเปาหมายและวดั

ความสำเร็จโดยการเทียบผลงานกับเปาหมายที่กำหนด

ซึง่ความสำเรจ็ในการประกอบการจะถกูตดัสนิในรปูแบบ

ใดกต็าม "ผปูระกอบการ" กค็อื ผทูีท่ำหนาทีเ่หลานีเ้อง ผู

ประกอบการบางคนทีท่ำธรุกจิในงานศลิปกอ็าจพจิารณา

ความสำเรจ็จากความพงึพอใจในงาน หรอืผปูระกอบการ

บางคนอาจตดัสนิจากการคดิคนหรอืออกผลติภณัฑใหม

การทีเ่กณฑในการวดัความสำเรจ็ในการประกอบการมไีด

หลากหลายนีจ้งึทำใหผปูระกอบการทีพ่จิารณาวาตนเอง

ประสบความสำเร็จอาจถูกมองวาไมประสบความสำเร็จ

ในสายตาของบคุคลอืน่กไ็ด (Foley & Green, 1989, p.1-

2) ดงันัน้ ในการตดัสนิความสำเรจ็ในการประกอบการจงึ

จำเปนตองใชเกณฑทัว่ไปของกลมุธรุกจินัน้ๆ และเกณฑ

ตามการรบัรสูวนบคุคลของผปูระกอบการในอาชพีนัน้มา

รวมกันเปนตัวตัดสินจึงจะเปนการประเมินผลที่ถูกตอง

และยอมรับทั้งในสวนบุคคลและสวนรวม

นอกจากนัน้ ยงัพบวาปจจยัหนึง่ทีท่ำใหบคุคลทีม่ี

อาชีพประกอบการผันแปรไปจากกันก็คือ ประเภทของ

ธรุกจิ ซึง่ธรุกจิแตละประเภทจะมขีอไดเปรยีบเสยีเปรยีบ

ในการเริ่มตนการดำเนินงานและบริหารงานที่แตกตาง

กนั ธรุกจิบางประเภทมกีระบวนการทีส่ลบัซบัซอน ตอง

การแรงงานสงู (เชน ธรุกจิการผลติ)  แตบางประเภทเนน

ความสมัพนัธระหวางบคุคล การสือ่สาร (เชน ธรุกจิการ

บริการ) หรือบางประเภทผูประกอบการตองมีความ

ชำนาญเฉพาะดานและไมจำเปนตองมกีารศกึษาสงู (เชน

ธุรกิจทำอาหาร) ซึ่งการดำเนินธุรกิจแตละประเภทตอง

มีวิธีการหรือกลยุทธในการดำเนินกิจการ (Strategy

Process) ที่แตกตางกันไป จากการวิจัยของเฟรเซอร

(Frese, M.,ดใูน1997, 1998, 2000) อดตีนายกสมาคม

จิตวิทยาประยุกตนานาชาติและศาสตราจารยทาง

 รปูที ่1 แบบจำลองโครงสรางของความสำเรจ็ในการประกอบการกเีซน-อมัสเตอรดมั
ทีม่า : Geissen-Amsterdam  Model  of  Entrepreneurial  Success (Van Gelderen and Frese, 1998, p.16)
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จติวทิยาของมหาวทิยาลยักเีซน ประเทศเยอรมนัรวมกบั

คณะไดบกุเบกิศกึษาปจจยัทางจติวทิยาทีส่งผลตอความ

สำเร็จของการประกอบการในประเทศซิมบับเว ยูกันดา

นามเีบยี อฟัรกิาใต ไอรแลนด เยอรมนั และเนเธอรแลนด

และพบวา กลยุทธในการดำเนินงานของผูประกอบการ

เปนตัวแปรโดยตรงที่สงผลตอความสำเร็จของการ

ประกอบการและมภีมูคิวามรคูวามชำนาญเปนปจจยัทีม่ี

อิทธิพลรวมทั้งตัวแปรดานอื่นๆที่เปนตัวแปรสื่อและ

กำกับตอความสำเร็จในการดำเนินการ โดยสรุปผลเปน

แบบจำลองโครงสรางของความสำเร็จในการประกอบ

การกเีซน-อมัสเตอรดมั (Geissen-Amsterdam  Model

of  Entrepreneurial  Success) ดงัแสดงในรปูที ่1  ซึง่

แสดงถงึปจจยัในการทำนายความสำเรจ็ของการประกอบ

การของกลยุทธการดำเนินการ (Active Strategy) ที่

ประกอบดวย 3 มิติโดยแตละมิติเปนอิสระไมขึ้นแกกัน

ไดแก

มติทิี ่1 เนือ้หาของกลยทุธ (Strategic Content)

เปนกลยทุธเกีย่วกบั ลกูคา ผขูายสนิคา พนกังาน ตวัสนิคา

องคประกอบการผลิต การตลาด ทุนที่ใชในการดำเนิน

งาน คแูขงทางธรุกจิและ กฎหมายและกฎเกณฑทางการ

คา

มิติที่ 2 กลยุทธในการดำเนินงาน (Strategic

Process) ซึง่เกีย่วของกบัการกำหนดวธิกีารดำเนนิธรุกจิ

การดำเนินงานและการตัดสินใจ โดยประยุกตใชทฤษฎี

การรคูดิและการกระทำ (Cognitive and Action Theory)

จำแนกรปูแบบกลยทุธในการดำเนนิงานออกเปน 4 แบบ

ไดแก

2.1  การวางแผนลวงหนาอยางสมบรูณ (Com-

plete Planning) เปนการวางแผนลวงหนา และกำหนด

โครงสรางของสถานการณ กลยุทธนี้เปนการรวบรวม

กระบวนการทำงาน การวางแผนลวงหนาระยะยาว ความ

รูการแกไขขอผิดพลาดและการปรับตัวในการเตรียม

ปฏบิตัลิวงหนาไวดวยกนั ขอดขีองการวางแผนลวงหนา

อยางสมบรูณคอื เปนการเตรยีมรบัสถานการณทีจ่ะเกดิ

ขึ้นอยางมีโครงสราง  ทำใหมีความรูความเขาใจ

สถานการณแวดลอมไดดีขึ้น แตก็ตองใชเวลาและคาใช

จายมาก รวมทัง้มกีารปรบัเปลีย่นแผนหรอืเปาหมายชา

2.2 การวางแผนเฉพาะสิง่สำคญั (Critical Point

Planning) เปนการวางแผนโดยใหความสนใจเฉพาะสิง่ที่

สำคัญมากที่สุด และวางแผนเฉพาะสิ่งนั้น ขอดีของ

กลยุทธรูปแบบนี้คือใชเวลานอยและใชคาใชจายในการ

วางแผนไมสงูนกั แตจะขาดการเตรยีมรบัสถานการณใน

อนาคต

2.3 การแสวงหาโอกาส (Opportunistic Strat-

egy) เปนกลยทุธในเชงิรกุ ผทูีใ่ชกลยทุธนีจ้ะเปนผทูีค่อย

สอดสองไปโดยรอบตลอดเวลา เพื่อหาโอกาสในการ

ดำเนนิธรุกจิ ขอดขีองการใชกลยทุธนีค้อืผทูีค่อยแสวงหา

โอกาส มักจะไมพลาดโอกาสในการทำธุรกิจ เมื่อมีชอง

ทางเกดิขึน้ และไมตองมกีารวางแผนลวงหนา ขอเสยีของ

กลยทุธนี ้คอืโอกาสทีเ่กดิขึน้ อาจไมตรงกบัเปาหมายทาง

ธุรกิจที่วางไว และทำใหผูประกอบการไมไดใหความ

พยายามเพยีงพอในการทีจ่ะนำธรุกจิไปสเูปาหมายทีว่าง

ไว

2.4 การตัง้รบั (Reactive Strategy) เปนกลยทุธ

เชงิรบั ไมมกีารวางแผน ถกูขบัจากสถานการณทีเ่กดิขึน้

โดยรอบ ผปูระกอบการทีใ่ชกลยทุธนีจ้ะไมมกีารวางแผน

ในการดำเนนิธรุกจิ ไมมเีปาหมาย แตจะคอยตอบสนอง

ตอความตองการจากภายนอก

มติทิี ่3 บคุลกิการเปนผปูระกอบการ (Entrepre-

neurial Orientation) เปนการพจิารณาถงึ กระบวนการ

ที่อยูเบื้องหลังวาทำไมผูประกอบการจึงมีรูปแบบการ

กระทำทีแ่นนอน ซึง่เปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัคณุลกัษณะ

เฉพาะตน ความคดิ คานยิม ความเชือ่ ทศันคต ิทีส่งผลตอ

การปรับตนและพฤติกรรมใหเขากับสิ่งแวดลอม

มีการนำแบบจำลองนี้ไปศึกษากับผูประกอบการ

ขนาดยอมและผลกพ็บวา กลยทุธในเชงิรกุคอื แบบการ

วางแผนลวงหนาอยางสมบรูณ แบบการวางแผนเฉพาะ

สิง่สำคญั และแบบการแสวงหาโอกาสจะมคีวามสมัพนัธ

ทางบวก และกลยทุธเชงิรบัคอื แบบการตัง้รบัจะมสีมัพนัธ

ทางลบกบัความสำเรจ็ของการประกอบการ (ตวัอยางเชน

Rauch A. & Frese M., 1997, p. 45-53; Gelderen and

Frese, 1998, p.234-248; Keyser, Kruif and Frese,

2000, pp. 31-53; Frese, Krauss and Freidrich, 2000,

pp.104-130; Frese, Brantjes, and Hoorn, 2002, p.1;

Hiemstra, van der Kooy and Frese, 2006, p.474;

รณรงค ศรจีนัทรนนท (2544, น.107) เปนตน)

นอกจากประเภทของธรุกจิทีท่ำใหผปูระกอบการมี

ความแตกตางจากกันแลวนั้น ยังพบวาปจจัยในรูปแบบ
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ของการบริหารจัดการยังมีผลสำคัญตอความสำเร็จใน

การดำเนนิการอกีดวย นัน่คอื ผปูระกอบการธรุกจิขนาด

ยอมบางกลมุนยิมบรหิารงาน ควบคมุ ดแูลจดัการหนาที่

ตางๆ ในองคการดวยตนเองทัง้หมด ในขณะทีบ่างกลมุ

จะทำหนาที่เปนเพียงผูลงทุน กำหนดดูแลนโยบายโดย

รวมแลวใหผูเชี่ยวชาญหรือคนในครอบครัวที่ฝกหัดมา

ทำหนาทีบ่รหิารจดัการงานแทน ซึง่ความแตกตางในการ

บริหารนี้ก็ควรที่จะทำใหผลของความสำเร็จในการ

ประกอบการมีความแตกตางกันไป  ยิ่งกวานั้นยังมี

ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจขนาดยอมจำนวนมากที่ตองปด

กจิการและรอยละ 88 ของความลมเหลวของธรุกจิขนาด

ยอมเกิดจากผูประกอบการขาดทักษะในการบริหาร

จดัการ การเปนผนูำ และการมองโอกาสทางธรุกจิ  ดงันัน้

บุ คคลที่ จ ะ เป นผู ป ร ะกอบการที่ ดี จำ เป นต อ งมี

ประสบการณ ความชำนาญทักษะพิเศษ  และ

คณุลกัษณะบางอยางทีต่างจากบคุคลทัว่ไป (Papanek,

1971, p.317)  ซึง่คณุสมบตัเิหลานีก้ไ็มไดตดิตวัมาตัง้แต

เกิดแตนาที่ จะเปนผลมาจากการหลอหลอมของ

ประสบการณ การศึกษา ทักษะ การเรียนรู และ การ

ฝกฝน ซึง่สิง่เหลานีก้ค็อื ทนุมนษุย หรอื ภมูคิวามรคูวาม

ชำนาญ (Human Capital) ของผปูระกอบการแตละคนนัน่

เอง  จากการวจิยัของจอหนสนั (Johnson, 1992, p.1139)

ในปจจัยทางการประกอบธุรกิจพบวา ภูมิหลังหรือทุน

มนุษยเปนปจจัยหนึ่งตอความสามารถในการบริหารให

กิจการอยูรอดและสามารถขยายกิจการเติบโตกาวหนา

ตอไปได

ในทางเศรษฐศาสตรไดกลาวถงึการลงทนุในมนษุย

วาเปนรูปแบบหนึ่งของปจจัยทุน (Capital) ในการ

ประกอบธรุกจิ (สนุทร  อจุจศร,ี 2544, น.32-33) กลาวคอื

เมื่อบุคคลยอมเสียโอกาสที่จะเริ่มตนทำงานเพื่อใหได

ผลตอบแทนในปจจุบัน แตกลับใชจายในการลงทุนเพื่อ

แสวงหาความรูและประสบการณตางๆ ก็เนื่องมาจาก

บคุคลนัน้ๆ เหน็โอกาสทีจ่ะไดรบัผลตอบแทนทีด่กีวาใน

อนาคต นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของไมเคิล เฟรเซอร

(Frese, 2000, p.25) ทีไ่ดทำการศกึษาถงึเรือ่งภมูคิวาม

รคูวามชำนาญ (Human Capital) และใหนยิามวา เปนการ

สะสมความรูและความชำนาญ ซึ่งผูริเริ่มกอการธุรกิจ

พยายามใชในการจดัการกบังานตางๆของตน เฟรเซอร

พบวามีการพัฒนาตัวชี้วัดทุนมนุษยขึ้นหลายอยางดวย

กัน แตสวนใหญจะเปนการชี้วัดทางออม การวัดคาทุน

มนุษยแบบดั้งเดิมจะทำโดยดูจากระยะเวลาที่ใชในการ

ศกึษาในโรงเรยีน ประสบการณในการทำงาน การทำงาน

อุตสาหกรรมเฉพาะดาน และการเปนผูนำ นอกจากนี้

การที่เคยไดทำกิจกรรมสวนตัว หรือการที่ทางบานมี

กจิการกส็ามารถใชเปนตวัชีว้ดัผรูเิริม่กอการธรุกจิไดโดย

ทางออม โดยพบวา ทุนมนุษยมีความสัมพันธกับความ

สำเรจ็ของผรูเิริม่กอการธรุกจิพอสมควร  เฟรเซอรจงึได

รวบรวมจากผลการวจิยัตางๆ ทัง้ของเขาและคณะ และ

บคุคลอืน่ๆ (เชน Frese, Krauss and Friedrich, 2000,

pp.104-130;  สุนทร อุจจจศรี, 2544, p. a) สรุปวา

องคประกอบของภมูคิวามรคูวามชาํนาญ  คอื จาํนวนปที่

ใชในการศกึษา (Education Year)  ความชาํนาญ ในวชิาชพี

(Skill) และประสบการณในการบรหิาร (Experience in

Management)

จากทีก่ลาวมาทัง้หมดขางตน ในการวจิยัระยะที ่1

นี้จึงสนใจทำการศึกษาปจจัยทางจิต วิทยา (Psycho-

logical Factors) ของกลยทุธในการดำเนนิการ ทนุมนษุย

หรอืภมูคิวามรคูวามชำนาญ และประเภทของการบรหิาร

กิจการที่มีผลตอความสำเร็จในการประกอบการของ

ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม SMEs โดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวประเภทที่พักแบบโรงแรม

ที่เปนธุรกิจที่สรางรายไดแกประเทศเขามาเปนอันดับ 1

ใน 5 ของรายไดหลกัการทองเทีย่ว (กรมสงเสรมิอตุสาห -

กรรม, 2529, p 2-3) เชน ในปพ.ศ. 2547 มีจำนวน

นักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขามาประเทศไทยทั้ง

สิน้ 11,650,703 คน เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมาคดิเปนรอยละ

16.46 ทำใหประเทศไทยมรีายไดจากการทองเทีย่วทัง้สิน้

384,359.77 ลานบาท ในขณะเดยีวกนักม็รีายไดจากนกั

ทองเทีย่วชาวไทยทัง้สิน้จำนวน 83,864.91 ลานบาท สง

ผลใหประเทศไทยมดีลุการทองเทีย่วเกนิดลุคดิเปนจำนวน

300,494.86 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปพ.ศ. 2546 คดิเปน

รอยละ 18.56 ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอง

เทีย่วประเภทโรงแรมหรอืทีพ่กัของประเทศใหมศีกัยภาพ

ที่ดีก็จะสามารถดึงดูดและสรางความนาสนใจสำหรับ

นักทองเทีย่วทัง้ในและนอกประเทศ ชวยสรางเสรมิความ

มัน่ใจในคณุภาพการบรกิารดานทีพ่กั สรางภาพลกัษณที่

ดแีกการทองเทีย่วซึง่เปนสิง่สำคญัยิง่สำหรบัประเทศไทย

ผูประกอบการในธุรกิจนี้จึงเปนประชากรศึกษาของ
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โครงการวจิยันี ้โดยโรงแรมประชากรศกึษาตองเปนแบบ

อิสระครบวงจรตามเกณฑมาตรฐานของสำนักพัฒนา

บรกิารทองเทีย่ว องคการทองเทีย่วแหงประเทศไทย ซึง่

เปนมาตรฐานของการพัฒนาการทองเที่ยวดานที่พัก

(Accommodation) อยางยั่งยืนที่มีคุณภาพเทียบเทา

ระดับสากล โดยประชากรศึกษาเหลานี้ตองเปนผู

ประกอบการไทยหรือหุนสวนใหญเปนไทยเทานั้นและ

เตม็ใจใหความรวมมอื ซึง่ถกูสมุแบบบงัเอญิตามหลกัสถติิ

ของ Yamane ในจงัหวดัของ 6 ภาคทีผ่านเกณฑดงัตาราง

ขางลางนีต้ดิตอกนั 3 ป โดยใชการเสยีภาษเีงนิรายไดตอ

รฐัและสถติขิองการทองเทีย่วแหงประเทศไทยเปนเกณฑ

ในการตดัสนิ (ดสูถติติวัเลขรายปของ ททท. ในป 2005,

2006, 2007, 2008  ONLINE) ซึง่จงัหวดัทีผ่านเกณฑดงั

กลาวนี้จะถือ

1. รายไดจากนกัทองเทีย่วชาวตางชาต ิมากกวา

1,000 ลานบาท / ป

2.จำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มากกวา

200,000คน / ป

3.รายไดจากนกัทองเทีย่วชาวไทย มากกวา 5,000

ลานบาท / ป

4.  จำนวนนักทองเที่ยวชาวไทย  มากกวา

1,000,000  คน / ป

วาเปนแหลงทองเที่ยวที่ประสบความสำเร็จสูงสุด

ของประเทศไทย ทีไ่ดแก 1. กรงุเทพมหานคร    2. ภเูกต็

3. พงังา  4.กระบี ่ 5. พทัยา  6. ระยอง   7. เชยีงใหม   8.

เชยีงราย  9. หวัหนิ  10. ชะอำ และเพือ่ใหการวจิยันีมี้

ขอมลูครบ 6 ภาคการทองเทีย่วจงึไดเพิม่ 3 จงัหวดัทีผ่าน

เฉพาะเกณฑที ่3 และ 4 คอื 1. อยธุยา   2. พษิณโุลก  3.

นครราชสมีา โดยประชากรศกึษาทัง้ 13 จงัหวดันีต้องเปน

กจิการทีด่ำเนนิธรุกจิมาแลวไมนอยกวา 3 ป  ซึง่พบวา

ในการศกึษาครัง้นีม้จีำนวนกลมุตวัอยางทัง้สิน้ 543 ราย

โดยเปนผปูระกอบการทีบ่รหิารกจิการดวยตนเองจำนวน

378 ราย และเปนผปูระกอบการทีล่งทนุ ควบคมุดแูล วาง

นโยบายแลวให CEO บรหิารแทนจำนวน 167 ราย

วัตถุประสงคของการวิจัย  เพื่อศึกษาลักษณะ

ความสัมพันธ และสมการทำนายของรูปแบบกลยุทธใน

การดำเนินงาน (Strategy Process) ภูมิความรูความ

ชำนาญ (Human Capital) ประเภทของการบรหิารกจิการ

(Managerial Types) กบัความสำเรจ็ในการประกอบธรุกจิ

(Business Success) ของผปูระกอบวสิาหกจิขนาดยอม

การทองเที่ยวแบบที่พักโรงแรมแบบอิสระครบวงจรใน

แหลงทองเที่ยวที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศ

ไทย

วิธีการศึกษา
การดำเนนิงาน

วธิกีารดำเนนิงานแบงเปน 3 ขัน้ตอน  คอื

1.ขัน้เตรยีมการ ฝกการสมัภาษณ และหาคณุภาพ

ของเครือ่งมอื และทำการตดิตอผปูระกอบการ

2.ขั้นลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะห

ประมวลผล

3.ขั้นสรุปและอภิปรายผล เผยแพรผลการศึกษา

และวางแผนระยะตอไป

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั

แบบสัมภาษณเชิงโครงสรางเปนรายบุคคล (คา

inter-relate = 0.99) แบบสอบถามประเมนิคาดวยตนเอง

ของผปูระกอบการ (r= 0.884) และแบบสอบถามประเมนิ

คาโดยผสูมัภาษณ (r = 0.946)

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวน

เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหสหสมัพนัธเพยีรสนั และ

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ขอบเขตของการวิจัย

การเก็บขอมูลของการศึกษาในครั้งนี้อยูในชวง

เดอืนตลุาคม  พ.ศ.  2550  ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2551

กอนหนาวกิฤตเศรษฐกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิาและทัว่

โลก และปญหาการประทวงทางการเมืองจนมีการปด

สนามบนิสวุรรณภมูขิองกลมุพนัธมติรเพือ่ประชาธปิไตย

ผลการศึกษา
1. ผลโดยรวม พบวา ผูประกอบวิสาหกิจขนาด

ยอมที่พักในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ประสบความ

สำเร็จของประเทศไทย สวนใหญมีความสำเร็จในการ

ประกอบการอยใูนระดบัสงู บรหิารงานดวยตนเอง มกีาร

ศึกษาเฉลี่ยอยูในระดับปริญญาตรี มีความชำนาญใน

วิชาชีพและประสบการณในการบริหารอยูในระดับ

ปานกลาง และสวนมากใชกลยุทธแบบการวางแผน
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เฉพาะสิง่ทีส่ำคญั

2. ผลโดยรวมของการจำแนกตามประเภทของ

การบรหิารกจิการ พบวา ผบูรหิารทัง้ 2 ประเภทมกีาร

ใชกลยุทธตางกันคือ กลุมที่บริหารงานดวยตนเองสวน

มากใชกลยุทธแบบการวางแผนเฉพาะสิ่งที่สำคัญ แต

กลุมบริหารแบบ CEO สวนมากใชกลยุทธแบบการวาง

แผนลวงหนาอยางสมบรณู แตผบูรหิารทัง้ 2 ประเภทไม

แตกตางกันในความสำเร็จในการประกอบการคืออยูใน

ระดับสูง และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต

กลมุบรหิารแบบ CEO มปีระสบการณในการบรหิารและ

ความชำนาญในวชิาชพีสงูกวากลมุบรหิารงานดวยตนเอง

3.  ผลความสมัพนัธโดยรวม พบวา ความสำเรจ็

ของการประกอบการมคีวามสมัพนัธทางบวกกบักลยทุธ

การวางแผนลวงหนาอยางสมบรณู ประสบการณในการ

บริหาร และทางลบกับกลยุทธแบบการตั้งรับ ซึ่งปจจัย

เหลานี้สามารถทำนายคาความผันแปรของความสำเร็จ

ในการประกอบการได 6.7% สวนการบรหิารกจิการทัง้ 2

ประเภทจะมีความสัมพันธกับความสำเร็จของการ

ประกอบการในระดับสูงไมแตกตางกัน

4. ผลเปรียบเทียบแตละระดับความสำเร็จใน

การประกอบการ พบวา ในกลมุความสำเรจ็ระดบัสงูของ

กลยุทธแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบรูณ  ความ

ชำนาญในวชิาชพี  และประสบการณในการบรหิารพบวา

กลมุบรหิารแบบ CEO จะมหีรอืใชปจจยัเหลานีม้ากกวา

กลมุการบรหิารธรุกจิดวยตนเอง  แตในปจจยักลยทุธแบบ

การวางแผนเฉพาะสิ่งสำคัญพบวา กลุมบริหารแบบ

CEOใชนอยกวากลุมที่บริหารงานดวยตนเอง สวนกลุม

ความสำเร็จในระดับปานกลางของกลยุทธแบบการวาง

แผนลวงหนาอยางสมบรณู และความชำนาญในวชิาชพี

พบวา กลุมบริหารแบบ CEO จะมีหรือใชมากกวากลุม

การบริหารธุรกิจดวยตนเอง แตผลของกลยุทธแบบการ

ตั้งรับพบวาการบริหารแบบ CEOใชนอยกวากลุมที่

บรหิารธรุกจิดวยตนเอง

5. ผลของกลยทุธในการดำเนนิการ ภมูคิวาม

รคูวามชำนาญ ความสำเรจ็ในการประกอบการ และ

ประเภทของการบริหารกิจการ แบงตามภาคและ

จงัหวดั

5.1 ภาคกลาง  142 ราย  (กรงุเทพ 132 ราย  และ

อยธุยา 10 ราย)

5.1.1 ลกัษณะกลยทุธในการดำเนนิการ พบวา

ผูประกอบการโดยรวมและกลุมบริหารธุรกิจดัวยตนเอง

ทัง้ในภาคกลาง กรงุเทพมหานคร และอยธุยามผีลในทาง

เดยีวกนั คอื ใชกลยทุธทัง้ 4 รปูแบบอยใูนระดบัปานกลาง

แตกลุมบริหารแบบ CEO มีการใชกลยุทธการวางแผน

ลวงหนาอยางสมบรณูอยใูนระดบัคอนขางสงู สวนกลยทุธ

ทีเ่หลอือกี 3 แบบใชอยใูนระดบัปานกลาง ผลเปรยีบเทยีบ

แตละกลยุทธดวยประเภทของการบริหารกิจการในภาค

กลางและกรงุเทพมหานครกเ็ปนไปในทางเดยีวกนัคอื มี

ความแตกตางในการใชกลยทุธในการดำเนนิการ โดยการ

บริหารแบบ CEO ใชแบบการวางแผนลวงหนาอยาง

สมบูรณมากกวาและใชแบบการวางแผนเฉพาะสวนที่

สำคัญนอยกวากลุมบริหารธุรกิจดวยตนเอง สวน

ผลของอยธุยาพบวา กลมุบรหิารแบบ CEO ใชกลยทุธ

แบบการวางแผนเฉพาะสิ่งที่สำคัญและแบบแสวงหา

โอกาสอยใูนระดบัปานกลาง สวนกลยทุธแบบการตัง้รบั

และแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบรูณ ใชอยูใน

ระดบัคอนขางต่ำ แตไมสามารถวเิคราะหความแตกตาง

ของแตละกลยุทธดวยประเภทของการบริหารกิจการได

เพราะ กลมุตวัอยาง CEO ของจงัหวดัอยธุยามขีนาดนอย

5.1.2 ลักษณะของภูมิความรูความชำนาญ

พบวา ผปูระกอบการในภาคกลาง กรงุเทพมหานคร และ

อยธุยา และกลมุการบรหิารทัง้ 2 ประเภทเปนไปในทาง

เดยีวกนัคอื มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมปีระสบการณ

ในการบรหิารและความชำนาญในวชิาชพีคอนขางต่ำ ยก

เวนระยะเวลาในการศึกษาของผูประกอบการอยุธยาทั้ง

ผลรวมและทั้ง 2 ประเภทการบริหารกิจการพบวา มี

ระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงกวาระดับปริญญาตรีหรืออยูใน

ระดบัปรญิญาโททัง้หมด  แตผลไมพบความแตกตางของ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญระหวางกลมุบรหิารทัง้ 2 ประเภท

ในทกุๆ ปจจยั

5.1.3 ลักษณะของความสำเร็จในการประกอบ

การ พบวา ความสำเรจ็ในการประกอบการของภาคกลาง

และกรุงเทพมหานคร ทั้งในภาพรวมและดวยประเภท

ของการบรหิารกจิการจะอยใูนระดบัสงู และไมมรีะดบัต่ำ

รวมทัง้ไมมคีวามแตกตางในแตละระดบัความสำเรจ็ของ

การบรหิารกจิการทัง้ 2ประเภท  สวนในอยธุยาทัง้ผลรวม
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และประเภทของการบริหารกิจการมีความสำเร็จสวน

ใหญอยูในระดับปานกลางและไมมีในระดับต่ำ แตไมมี

การวิเคราะหแตกตางของความสำเร็จดวยประเภทของ

การบริหารกิจการ  เนื่องจากกลุมบริหารแบบ CEO มี

จำนวนนอยเกนินำมาวเิคราะหได

5.2  ภาคตะวนัออก ทัง้หมด 98 ราย (พทัยา 65

ราย  ระยอง 33 ราย)

5.2.1 ลักษณะของกลยุทธในการดำเนินการ

พบวา ผูประกอบการในภาคตะวันออกและพัทยาจะใช

กลยทุธแบบการวางแผนเฉพาะสิง่สำคญั และแบบแสวง

หาโอกาสอยใูนระดบัทีค่อนขางสงู และใชแบบการตัง้รบั

และแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบรูณในระดบัปาน

กลาง สวนผปูระกอบการในจงัหวดัระยองมกีารใชกลยทุธ

แบบการวางแผนเฉพาะสิ่งสำคัญและแบบการตั้งรับอยู

ในระดับคอนขางสูง ใชแบบแสวงหาโอกาสอยูในระดับ

ปานกลาง และใชแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบรูณ

ในระดับคอนขางต่ำ รวมทั้งผูประกอบการที่บริหารงาน

ดวยตนเองของทัง้ภาคตะวนัออก พทัยา และระยองตาง

กม็ผีลตามภาพรวมทัง้สิน้ แตกลมุ CEO มผีลตางไปคอื

ในพัทยามีการใชกลยุทธอื่นๆเชนเดียวกับผลรวมภาค

กลางทัง้ 2 ประเภท ยกเวนแบบการวางแผนลวงหนาอยาง

สมบูรณที่กลุมบริหารแบบ CEOใชอยูระดับคอนขางต่ำ

แตกลุม CEO ในระยองจะใชกลยุทธแบบการวางแผน

เฉพาะสิง่ทีส่ำคญัอยใูนระดบัคอนขางสงู และใชแบบการ

ตั้งรับ  แบบแสวงหาโอกาส และแบบการวางแผนลวง

หนาอยางสมบรณูอยใูนระดบัปานกลาง แตกไ็มพบความ

แตกตางในการใชกลยุทธทั้ง 4 รูปแบบของการบริหาร

กจิการทัง้ 2 ประเภท

5.2.2 ลักษณะของภูมิความรูความชำนาญ

พบวา ผูประกอบการในภาคตะวันออกและพัทยามีการ

ศกึษาในระดบัทีส่งูกวาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทาปรญิญา

โท มีประสบการณในการบริหารและความชำนาญใน

วชิาชพีอยใูนระดบัปานกลาง  ผลวเิคราะหดวยประเภท

ของการบรหิารกจิการ พบวา ผบูรหิารทัง้ 2 ประเภทมี

ลกัษณะไปในทศิทางเดยีวกบัผลรวม แตกลมุบรหิารดวัย

ตนเองมคีวามชำนาญในวชิาชพีอยใูนระดบัต่ำ โดยกลมุ

บรหิารแบบCEOอยใูนระดบัปานกลาง แตกไ็มพบความ

แตกต า งของ ร ะยะ เ วลาที่ ใ ช ใ นกา รศึ กษาและ

ประสบการณในการบริหารของผูบริหารทั้ง 2 ประเภท

แตผลของภาคตะวันออกพบวากลุม CEO จะมีความ

ชำนาญในวิชาชีพอยูในระดับสูงกวากลุมบริหารกิจการ

ดวยตนเอง สวนในระยองพบวา ผปูระกอบการโดยรวม

และกลุมที่บริหารงานดวยตนเองมีการศึกษาในระดับ

ปรญิญาตร ีมปีระสบการณในการบรหิารอยใูนระดบัปาน

กลาง และความชำนาญในวชิาชพีอยใูนระดบัต่ำ แตกลมุ

CEO มีประสบการณในการบริหารและความชำนาญใน

วชิาชพีอยใูนระดบัคอนขางสงู แตกไ็มพบความแตกตาง

ของภมูคิวามรคูวามชำนาญของผบูรหิารกจิการทัง้ 2 ประ

เภทในทกุปจจยั

5.2.3  ลักษณะของระดับความสำเร็จในการ

ประกอบการ พบวา ความสำเรจ็ในการประกอบการของ

ผูประกอบการโดยรวมและประเภทของการบริหาร

กิจการในภาคตะวันออก พัทยาและระยองสวนใหญมี

ความสำเรจ็อยใูนระดบัสงู ไมมรีะดบัต่ำ  ยกเวนในระยอง

ทีก่ารบรหิารกจิการทัง้ 2 ประเภทสวนใหญมคีวามสำเรจ็

อยูในระดับสูง แตกลุมที่บริหารงานดวยตนเองจะอยูใน

ระดับปานกลาง แตก็ไมพบความแตกตางใดๆของ

ผลความสำเรจ็ระหวางกลมุบรหิารทัง้ 2 ประเภททัง้หมด

5.3 ภาคเหนอื ทัง้หมด 86 ราย (เชยีงราย 37 ราย

เชยีงใหม 41 ราย   พษิณโุลก 8 ราย)

5.3.1 ลกัษณะกลยทุธในการดำเนนิการ พบวา

ผปูระกอบการโดยรวมและกลมุบรหิารกจิการทัง้ 2 ประ

เภทในภาคเหนอื เชยีงราย และเชยีงใหม มผีลในทางเดยีว

กนัคอื ใชกลยทุธแบบการวางแผนเฉพาะสิง่สำคญัอยใูน

ระดบัคอนขางสงู  และใชแบบแสวงหาโอกาส  แบบการ

ตั้งรับ และแบบวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณในระดับ

ปานกลาง ยกเวนในเชียงรายที่ใชแบบการวางแผนลวง

หนาอยางสมบรูณในระดบัต่ำ ผลเปรยีบเทยีบกลยทุธใน

ภาคเหนือและจังหวัดเชียงรายพบวากลุม CEO จะใช

กลยุทธแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณมากกวา

และใชแบบการตั้งรับนอยกวากลุมที่บริหารกิจการดวย

ตนเอง สวนในเชียงใหมไมพบความแตกตางในการใช

กลยทุธในการดำเนนิการของการบรหิารทัง้ 2 ประเภทนี้

ในแบบใด  สวนผลของพิษณุโลกพบวา ผูประกอบการ

โดยรวมและทีบ่รหิารงานดวยตนเองมกีารใชกลยทุธแบบ

การวางแผนลวงหนาอยางสมบรูณในระดับคอนขางสูง

และใชแบบการวางแผนเฉพาะสิง่ทีส่ำคญั แบบแสวงหา

โอกาส และแบบตัง้รบัในระดบัปานกลาง  แตกลมุ CEO
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ใชกลยุทธทั้ง 4 แบบอยูในระดับปานกลาง และก็ไม

พบความแตกตางในการใชกลยทุธในการดำเนนิการของ

การบรหิารกจิการทัง้ 2 ประเภทนีใ้นแบบใด

5.3.2 ลกัษณะภมูคิวามรคูวามชำนาญ พบวา ผู

ประกอบการในภาคเหนอื เชยีงใหมและพษิณโุลก มกีาร

ศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการบริหาร

และความชำนาญในวิชาชีพอยูในระดับคอนขางสูง

ผลการวิเคราะหดวยประเภทของการบริหาร พบวา ผู

ประกอบการในภาคเหนือที่บริหารงานดวยตนเองจะมี

ประสบการณในการบริหารและความชำนาญในวิชาชีพ

อยใูนระดบัปานกลาง แตกลมุ CEO มอียใูนระดบัสงูและ

ผลการเปรยีบเทยีบพบวา กลมุ CEO จะมปีระสบการณ

ในการบริหารและความชำนาญในวิชาชีพสูงกวากลุมที่

บริหารกิจการดวยตนเองดวย  สวนผูบริหารงานดวย

ตนเองในเชยีงใหมและพษิณโุลกจะมปีระสบการณในการ

บรหิารอยใูนระดบัปานกลาง ยกเวนกลมุ CEO มใีนระดบั

สูง แตผลก็ไมพบความแตกตางกันทั้ง 2 ประเภทการ

บริหาร สวนผลของเชียงรายพบวา ผูประกอบการทั้ง

ผลรวมและกลุมบริหารทั้ง 2 ประเภทมีการศึกษาอยูใน

ระดับต่ำกวาปริญญาตรี มีประสบการณในการบริหาร

และความชำนาญในระดบัปานกลาง  ยกเวนกลมุ CEO

มปีระสบการณในการบรหิารและความชำนาญในวชิาชพี

อยูในระดับคอนขางสูง ผลไมพบความแตกตางกันใน

ระยะเวลาในการศึกษา แตพบวากลุม CEO มี

ประสบการณในการบริหารและความชำนาญในวิชาชีพ

สงูกวากลมุบรหิารงานดวยตนเอง

5.3.3 ลักษณะของความสำเร็จในการประกอบ

การ พบวา ผปูระกอบการโดยรวมในภาคเหนอืและทัง้ 3

จังหวัดและกลุมบริหารทั้ง 2 ประเภทในภาคเหนือ

เชยีงใหม มผีลในทางเดยีวกนัคอื สวนมากมคีวามสำเรจ็

ทัง้ในระดบัสงูและปานกลาง มรีะดบัต่ำเพยีงเลก็นอย ยก

เวนผลรวมในเชยีงใหมสวนมากมคีวามสำเรจ็อยใูนระดบั

สงู และกลมุบรหิารงานดวยตนเองในภาคเหนอืสวนมาก

มีความสำเร็จอยูในระดับปานกลาง  รวมทั้งผลรวมใน

เชยีงราย และผลของทัง้ 2 ประเภทการบรหิารในเชยีงราย

และพิษณุโลกไมพบความสำเร็จในระดับต่ำและทั้ง 2

ประเภทการบริหารสวนมากมีความสำเร็จอยูในระดับ

ปานกลาง  แตการบริหารแบบ CEO ในพิษณุโลกจะมี

ความสำเรจ็ในการประกอบการเฉลีย่เทากนัทัง้ 3 ระดบั

แตอยางไรกต็ามไมพบความแตกตางกนัของการบรหิาร

กจิการทัง้ 2 ประเภทในทัง้ 3 จงัหวดั

5.4 ภาคใต ทัง้หมด 137 ราย (พงังา  29 ราย,

ภเูกต็ 34 ราย, กระบี ่74 ราย)

5.4.1 ลกัษณะกลยทุธในการดำเนนิการ พบวา

ผูประกอบการในภาคใตใชกลยุทธแบบการวางแผนลวง

หนาอยางสมบรูณอยใูนระดบัคอนขางต่ำ ใชแบบการวาง

แผนเฉพาะสิง่สำคญั และแบบแสวงหาโอกาสอยใูนระดบั

คอนขางสูง และใชแบบการตั้งรับอยูในระดับปานกลาง

ผลของผปูระกอบการทัง้ 3 จงัหวดัมกีารใชแบบการวาง

แผนลวงหนาอยางสมบรูณอยูในระดับต่ำทั้งสิ้น โดยใน

ภเูกต็ มกีารใชแบบการวางแผนเฉพาะสิง่สำคญั แบบการ

ตัง้รบั และแบบแสวงหาโอกาส อยใูนระดบัปานกลาง  แต

ในพังงาและกระบี่ มีการใชแบบการวางแผนเฉพาะสิ่ง

สำคญั และแบบแสวงหาโอกาสในระดบัคอนขางสงู แตใน

พงังาจะใชแบบการตัง้รบัในระดบัคอนขางต่ำโดยไมมกีาร

ใชกลยุทธใดในระดับปานกลาง สวนในกระบี่จะใชแบบ

การตัง้รบัในระดบัปานกลาง  ผลพบวา  มผีบูรหิารแบบ

CEO เปนกลุมตัวอยางเฉพาะในกระบี่เทานั้นและการ

บริหารทั้ง 2 ประเภทมีผลในทางเดียวกับผลรวม

ของกระบี่ คือ ใชกลยุทธแบบการวางแผนเฉพาะสิ่งที่

สำคญัและแบบแสวงหาโอกาสในระดบัคอนขางสงู และใช

แบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบรูณอยูในระดับคอน

ขางต่ำ สวนแบบการตัง้รบันัน้กลมุ CEO จะใชในระดบั

คอนขางต่ำ แตกลมุบรหิารงานดวยตนเองใชในระดบัปาน

กลาง แตกไ็มพบความแตกตางในการใชกลยทุธของการ

บรหิารทัง้ 2 แบบ

5.4.2 ลกัษณะภมูคิวามรคูวามชำนาญ พบวา ผู

ประกอบการในภาคใต กระบี่และภูเก็ตมีการศึกษาใน

ระดบัปรญิญาตร ีมคีวามชำนาญในวชิาชพีในระดบัปาน

กลาง และมปีระสบการณในการบรหิารในระดบัคอนขาง

ต่ำ สวนผลของพังงาพบวา มีการศึกษาต่ำกวาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

และมีประสบการณในการบริหารและความชำนาญใน

วิชาชีพในระดับคอนขางต่ำ  และผลการวิเคราะหดวย

ประเภทของการบรหิารกจิการในกระบีพ่บวา ผบูรหิารทัง้

2 ประเภทมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ

ในการบรหิารระดบัคอนขางต่ำ และกลมุ CEO จะมคีวาม

ชำนาญในวิชาชีพในระดับปานกลางแตกลุมบริหารงาน
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ดวยตนเองมใีนระดบัคอนขางต่ำ แตไมพบความแตกตาง

ในภมูคิวามรคูวามชำนาญทกุดานของการบรหิารกจิการ

ทัง้ 2 ประเภท

5.4.3 ลักษณะความสำเร็จในการประกอบการ

พบวา ผปูระกอบการในภาคใตและจงัหวดักระบี ่สวนมาก

มีความสำเร็จในระดับสูง ไมพบระดับต่ำ เชนเดียวกับ

ผลในภูเก็ตและพังงาที่ไมพบผลความสำเร็จในระดับต่ำ

แตสวนใหญมคีวามสำเรจ็ในระดบัปานกลาง ผลวเิคราะห

ดวยประเภทของการบริหารในกระบี่พบวาเหมือนกับ

ผลรวม และไมพบความแตกตางของการบริหารทั้ง 2

แบบ

5.5  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (ภาคอสีาน) ทั้ง

หมด 30 ราย (เฉพาะจงัหวดันครราชสมีา)

5.5.1 ลกัษณะกลยทุธในการดำเนนิการ พบวา

ผูประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชกลยุทธ

แบบการวางแผนเฉพาะสิ่งสำคัญ และแบบแสวงหา

โอกาสในระดับสูง และใชแบบวางแผนลวงหนาอยาง

สมบู รณและแบบการตั้ ง รับในระดับคอนข างสู ง

ผลวเิคราะหพบวา ผบูรหิารทัง้ 2 ประเภทใชกลยทุธใน

ทางเดยีวกบัผลรวมของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และไม

พบความแตกตางของการบรหิารกจิการทัง้ 2 ประเภทใน

การใชกลยทุธในการดำเนนิงานของทัง้ 4 แบบดวย

5.5.2 ลกัษณะภมูคิวามรคูวามชำนาญ พบวา สวน

ใหญมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมปีระสบการณใน

การบริหารและความชำนาญในวิชาชีพในระดับปาน

กลาง และผลวเิคราะหพบวา กลมุบรหิารงานดวัยตนเอง

มผีลในทางเดยีวกบัผลรวมของภาคอสีาน แตกลมุ CEO

มีการศึกษาในระดับที่ต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทากับ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส) มีประสบการณในการ

บริหารและความชำนาญในวิชาชีพในระดับคอนขางต่ำ

แตกไ็มพบความแตกตางของประสบการณในการบรหิาร

กบัความชำนาญในวชิาชพีของกลมุบรหิารทัง้ 2 ประเภท

ยกเวนระยะเวลาในการศึกษาที่กลุมที่บริหารงานดวย

ตนเองมรีะดบัการศกึษาสงูกวากลมุบรหิารแบบ CEO

5.5.3 ลักษณะของระดับความสำเร็จในการ

ประกอบการ พบวา ผปูระกอบการในภาคอสีานสวนมาก

มคีวามสำเรจ็ในระดบัปานกลาง ไมพบระดบัต่ำ  ผลของ

การบริหารกิจการทั้ง 2 ประเภทก็มีลักษณะเดียวกับ

ผลรวมของภาคอสีาน และไมพบความแตกตางของการ

บริหารกิจการทั้ง 2 ประเภทในแตละระดับของความ

สำเรจ็ในการดำเนนิการ

5.6  ภาคตะวนัตก ทัง้หมด 50 ราย (หวัหนิ 25

ราย, ชะอำ 25 ราย)

5.6.1 ลกัษณะกลยทุธในการดำเนนิการ พบวา

ผปูระกอบการโดยรวมและทีบ่รหิารกจิการทัง้ 2 ประเภท

ในภาคตะวันตก หัวหิน และชะอำ มีผลเปนไปในทาง

เดียวกันคือ ใชกลยุทธแบบการตั้งรับและแบบการวาง

แผนลวงหนาอยางสมบูรณในระดับปานกลาง และใช

แบบการวางแผนเฉพาะสิ่งสำคัญและแบบแสวงหา

โอกาสในระดบัคอนขางสงู และผลวเิคราะหไมพบความ

แตกตางกนัในการใชกลยทุธในการดำเนนิงานทัง้ 4 แบบ

ของการบรหิารกจิการทัง้ 2 ประเภทดวย ยกเวนการใช

กลยุทธแบบการแสวงหาโอกาสของกลุม CEO ที่ใชใน

ระดับปานกลาง

5.6.2 ลกัษณะภมูคิวามรคูวามชำนาญ พบวา ผู

ประกอบการโดยรวมและผบูรหิารทัง้ 2 ประเภทในภาค

ตะวันตก หัวหิน และเขตชะอำ มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มีประสบการณในการบริหารและความ

ชำนาญในวิชาชีพในระดับปานกลาง ยกเวนกลุม CEO

โดยรวมจะมีความชำนาญในวิชาชีพในระดับคอนขางสูง

และมีสูงกวากลุมผูบริหารงานดวยตนเอง แตในผลโดย

รวมเขตชะอำพบวามคีวามชำนาญในวชิาชพีอยใูนระดบั

ปานกลาง และผบูรหิารงานดวยตนเองมกีารศกึษาอยใูน

ระดับต่ำกวาปริญญาตรีหรือในระดับประกาศนียบัตรชั้น

สูง มีประสบการณในการบริหารคอนขางสูงแตมีความ

ชำนาญในวิชาชีพอยูในระดับคอนขางต่ำ สวนผูบริหาร

แบบ CEO มีประสบการณในการบริหารและความ

ชำนาญในวิชาชีพอยูในระดับคอนขางสูง และมีสูงกวา

กลุมบริหารงานดวยตนเอง สวนผลรวมในเขตหัวหินมี

ประสบการณในการบริหารในระดับคอนขางต่ำ แตมี

ความชำนาญในวิชาชีพอยูในระดับคอนขางสูง และผู

บริหารงานดัวยตนเองมีการศึกษาในระดับที่สูงกวา

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทาปรญิญาโท  มคีวามชำนาญใน

วิชาชีพในระดับคอนขางสูง โดยผูบริหารแบบ CEO มี

ประสบการณในการบริหารในระดับคอนขางต่ำ แตมี

ความชำนาญในวิชาชีพในระดับคอนขางสูง แตไม

พบความแตกตางกนัของผบูรหิารกจิการทัง้ 2 ประเภท

5.6.3 ลกัษณะของความสำเรจ็ในการประกอบการ
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พบวา ผปูระกอบการโดยรวมและผบูรหิารทัง้ 2 ประเภท

ในภาคตะวันตกและในเขตหัวหินและเขตชะอำมีผลใน

ทางเดยีวกนัคอื มคีวามสำเรจ็สวนมากอยใูนระดบัสงู ไม

พบในระดับต่ำ และก็ไมพบความแตกตางของผูบริหาร

ทัง้ 2 ประเภท

6.  ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ

และสมการทำนายของกลยุทธในการดำเนินการ

ภูมิความรูความชำนาญ กับความสำเร็จในการ

ประกอบการ และประเภทของการบรหิารกจิการ

6.1 สมมติฐานที่ 1  กลยุทธในการดำเนินการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธกบัความ สำเรจ็ใน

การประกอบการ (ผลรวม - ยอมรับสมมติฐาน) โดยที่

กลยุทธแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณมีความ

สมัพนัธเชงิบวกและกลยทุธแบบการตัง้รบัมคีวามสมัพนัธ

เชิงลบกับความ สำเร็จในการประกอบการอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติและสามารถรวมกันทำนายความผันแปร

ของความสำเรจ็ในการประกอบการได 6.7%

6.1.1  สมมตฐิานที ่1.1 กลยทุธในการดำเนนิการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธกบัความสำเรจ็ใน

การประกอบการระดับสูง (ผลรวม-ยอมรับสมมติฐาน)

โดยกลยุทธแบบการวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณ

กลยทุธแบบการแสวงหาโอกาสและประสบการณในการ

บริหารจะรวมกันในทางบวกและระยะเวลาในการศึกษา

ในทางลบทำนายความผันแปรของความสำเร็จในการ

ประกอบการดวยคา 20.3%

6.1.2 สมมตฐิานที ่1.2 กลยทุธในการดำเนนิการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธ กบั ความสำเรจ็

ในการประกอบการระดบัปานกลาง (ยอมรบัสมมตฐิาน)

โดยกลยุทธการตั้งรับและประสบการณในการบริหาร

แสดงความสมัพนัธและรวมกนัทำนายความผนัแปรของ

ความสำเรจ็ในการประกอบการเชงิลบไดรอยละ 4.9

6.1.3  สมมตฐิานที ่1.3 กลยทุธในการดำเนนิการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธ กบั ความสำเรจ็

ในการประกอบการระดบัต่ำ (ไมสามารถวเิคราะหผลได

เพราะมีกลุมตัวอยางนอย)

6.2  สมมติฐานที่ 2  กลยุทธในการดำเนินการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธกบัความสำเรจ็ใน

การประกอบการของภาคกลาง และรายจงัหวดักรงุเทพ

มหานคร  และจงัหวดัอยธุยา ทัง้หมด 142 ราย  (ยอมรบั

สมมติฐาน)

6.2.1 สมมตฐิานที ่ 2.1  กลยทุธในการดำเนนิ

การ  ภูมิความรูความชำนาญมีความสัมพันธกับความ

สำเรจ็ในการประกอบการของภาคกลางโดยรวม (ยอมรบั

สมมติฐาน) โดยกลยุทธแบบการตั้งรับทำนายในคาลบ

รวมกบัประสบการณในการบรหิารทีท่ำนายในคาบวกตอ

ความสำเรจ็ในการประกอบการไดรอยละ 12.6

6.2.2 สมมตฐิานที ่ 2.2  กลยทุธในการดำเนนิ

การ ภูมิความรูความชำนาญมีความสัมพันธกับความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการในกรุงเทพ

มหานคร (ยอมรบัสมมตฐิาน) โดยกลยทุธแบบการตัง้รบั

และความชำนาญในวชิาชพีสามารถรวมกนัอธบิายความ

ผันแปรในเชิงลบและประสบการณในการบริหารในเชิง

บวกตอความสำเรจ็ของการประกอบการไดรอยละ 19.5

6.2.3 สมมตฐิานที ่ 2.3  กลยทุธในการดำเนนิ

การ มคีวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธกบัความสำเรจ็

ในการประกอบการของผูประกอบการในจังหวัดอยุธยา

(ยอมรับสมมติฐานบางสวน)

โดยกลยุทธแบบการวางแผนลวงหนาอยาง

สมบูรณเทานั้นที่มีความสัมพันธทางบวกและสามารถ

ทำนายความผันแปรของความสำเร็จของการประกอบ

การไดรอยละ 34.4%

6.3  สมมตฐิานที ่  3  กลยทุธในการดำเนนิการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธกบัความ สำเรจ็ใน

การประกอบการของผูประกอบการในภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรีเมืองพัทยา และจังหวัดระยอง (ยอมรับ

สมมติฐาน)

6.3.1 สมมตฐิานที ่ 3.1  กลยทุธในการดำเนนิ

การ ภูมิความรูความชำนาญมีความสัมพันธกับความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการในภาค

ตะวันออก (ยอมรับสมมติฐาน)โดยกลยุทธแบบการวาง

แผน เฉพาะสิ่ ง สำคัญ เท านั้ นที่ ส ามารถร วมกั บ

ประสบการณในการบรหิารอธบิายความผนัแปรทางบวก

ของความสำเรจ็ในการประกอบการไดรอยละ 25.6

6.3.2 สมมตฐิานที ่3.2 กลยทุธในการดำเนนิการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธกบัความ สำเรจ็ใน

การประกอบการของผปูระกอบการในจงัหวดัชลบรุ ีเมอืง

พทัยา (ยอมรบัสมมตฐิาน) โดยมเีพยีงกลยทุธแบบการ
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วางแผนลวงหนาอยางสมบูรณรวมกับประสบการณใน

การบริหารเทานั้นที่สามารถอธิบายความผันแปรของ

ความสำเรจ็ของการประกอบการไดรอยละ 25.5

6.3.3 สมมตฐิานที ่ 3.3  กลยทุธในการดำเนนิ

การ  ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธบางสวนกบั

ความสำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการใน

จังหวัดระยอง (ยอมรับบางสมมติฐาน) โดยมีเพียง

ประสบการณในการบริหารที่สามารถอธิบายความ

ผนัแปรของความสำเรจ็ในการประกอบการในทางบวกได

รอยละ 20.8

6.4 สมมติฐานที่ 4  กลยุทธในการดำเนินการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธกบัความ สำเรจ็ใน

การประกอบการของผปูระกอบการในภาคเหนอื จงัหวดั

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงใหมและจงัหวดัพษิณโุลก (ยอมรบั

สมมติฐานบางสวน-ไมพบภูมิความรูความชำนาญมี

ความสมัพนัธกบัความ สำเรจ็ในการประกอบการ)

6.4.1 สมมตฐิานที ่4.1 กลยทุธในการดำเนนิการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธกบัความ สำเรจ็ใน

การประกอบการของผปูระกอบการในภาคเหนอื(ยอมรบั

สมมติฐานบางสวน-ไมพบภูมิความรูความชำนาญมี

ความสัมพันธกับความสำเร็จในการประกอบการ)โดย

กลยุทธแบบการตั้งรับเทานั้นที่สามารถอธิบายความ

ผันแปรของความสำเรจ็ของผปูระกอบการไดรอยละ 9.7

6.4.2 สมมตฐิานที ่ 4.2  กลยทุธในการดำเนนิ

การ ภูมิความรูความชำนาญมีความสัมพันธกับความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการในจังหวัด

เชยีงราย ทัง้หมด 37 ราย (ยอมรบัสมมตฐิานบางสวน�

ไมพบภูมิความรูความชำนาญมีความสัมพันธกับความ

สำเร็จในการประกอบ การ) โดยกลยุทธแบบการตั้งรับ

เทานั้นที่อธิบายความผันแปรทางลบของความสำเร็จใน

การประกอบการไดรอยละ 17.6

6.4.3 สมมตฐิานที ่ 4.3  กลยทุธในการดำเนนิ

การ ภูมิความรูความชำนาญ มีความสัมพันธกับความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการในจังหวัด

เชยีงใหม (ยอมรบัสมมตฐิานบางสวน -ไมพบภมูคิวามรู

ความชำนาญมีความสัมพันธกับความสำเร็จในการ

ประกอบการ) โดยกลยทุธแบบการวางแผนลวงหนาอยาง

สมบรูณเทานัน้ทีอ่ธบิายความผนัแปรของความสำเรจ็ใน

การประกอบการไดรอยละ 16.4

6.4.4 สมมตฐิานที ่4.4 กลยทุธในการดำเนนิการ

ภูมิความรูความชำนาญ ไมมีความสัมพันธกับความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการในจังหวัด

พษิณโุลก (ปฏเิสธสมมตฐิาน)

6.5  สมมติฐานที่ 5  กลยุทธในการดำเนินการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธกบัความ สำเรจ็ใน

การประกอบการของผปูระกอบการในภาคใต   จงัหวดั

พงังา  จงัหวดัภเูกต็ และจงัหวดักระบี ่(ยอมรบัสมมตฐิาน)

6.5.1 สมมตฐิานที ่ 5.1  กลยทุธในการดำเนนิ

การ ภูมิความรูความชำนาญมีความสัมพันธกับ ความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการในภาคใต

(ยอมรับสมมติฐาน)โดยกลยุทธแบบการวางแผนเฉพาะ

สิง่สำคญัเทานัน้ทีส่ามารถอธบิายความผนัแปรของความ

สำเรจ็ในการประกอบการไดรอยละ 5.1

6.5.2 สมมตฐิานที ่ 5.2  กลยทุธในการดำเนนิ

การ ภูมิความรูความชำนาญมีความสัมพันธกับความ

สำเรจ็ในการประกอบการของผปูระกอบการจงัหวดัพงังา

(ยอมรับสมมติฐาน)โดยกลยุทธแบบการวางแผนเฉพาะ

สิง่สำคญัเทานัน้ทีส่ามารถอธบิายความผนัแปรของความ

สำเรจ็ในการประกอบการไดรอยละ 27.6

6.5.3 สมมตฐิานที ่5.3 กลยทุธในการดำเนนิการ

ภูมิความรูความชำนาญ ไมมีความสัมพันธกับ ความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการในจังหวัด

ภเูกต็ (ปฏเิสธสมมตฐิาน)

6.5.4 สมมตฐิานที ่5.4 กลยทุธในการดำเนนิการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธบางสวนกบัความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการในจังหวัด

กระบี่ (ยอมรับสมมติฐานบางสวน-ความสำเร็จในการ

ประกอบการไมมีความสัมพันธกับกลยุทธในการดำเนิน

งาน)โดยประสบการณในการบริหารสามารถอธิบาย

ความผนัแปรของความสำเรจ็ในการประกอบการไดรอย

ละ 5.5

6.6  สมมติฐานที่ 6  กลยุทธในการดำเนินการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญมคีวามสมัพนัธกบัความ สำเรจ็ใน

การประกอบการของผูประกอบการของภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืเฉพาะจงัหวดันครราช สมีา (ยอมรบัสมมตฐิาน

บางสวน-ความสำเร็จในการประกอบการไมมีความ

สมัพนัธกบักลยทุธในการดำเนนิธรุกจิ) โดยระยะเวลาใน

การศึกษาสามารถอธิบายความผันแปรของความสำเร็จ
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ในการประกอบการในทางลบไดรอยละ 18.9

6.7  สมมตฐิานที ่  7  กลยทุธในการดำเนนิการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญ มคีวามสมัพนัธกบัความ สำเรจ็

ในการประกอบการของผูประกอบการในภาคตะวันตก

จงัหวดัเพชรบรุเีขตชะอำ และจงัหวดัประจวบครีขีนัธเขต

หวัหนิ (ยอมรบัสมมตฐิาน)

6.7.1 สมมตฐิานที ่ 7.1  กลยทุธในการดำเนนิ

การ ภูมิความรูความชำนาญมีความสัมพันธกับความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการในภาค

ตะวันตก(ยอมรับสมมติฐาน)โดยกลยุทธแบบการแสวง

หาโอกาสสามารถอธิบายความผันแปรของความสำเร็จ

ในการประกอบการได9.9%

6.7.2 สมมตฐิานที ่ 7.2  กลยทุธในการดำเนนิ

การ ภมูคิวามรคูวามชำนาญไมมคีวามสมัพนัธกบัความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการในจังหวัด

ประจวบครีขีนัธเขตหวัหนิ (ปฏเิสธสมมตฐิาน)

6.7.3 สมมตฐิานที ่ 7.3  กลยทุธในการดำเนนิ

การ ภูมิความรูความชำนาญ มีความสัมพันธกับความ

สำเรจ็ในการประกอบการของผปูระกอบการในเขตชะอำ

จงัหวดัเพชรบรุ ี(ยอมรบัสมมตฐิาน)

โดยกลยุทธแบบการแสวงหาโอกาสสามารถ

อธบิายความผนัแปรของความสำเรจ็ในการประกอบ การ

ไดรอยละ 30.3

7. กลยทุธในการดำเนนิการมคีวามสมัพนัธความ

สำเร็จในการประกอบการของผูประกอบการที่บริหาร

กจิการดวยตนเอง (ผลรวม) โดยกลยทุธแบบการตัง้รบัเทา

นัน้ทีส่ามารถทำนายความสำเรจ็ของการประกอบการใน

ทางลบไดรอยละ 5.5  สวนภูมิความรูความชำนาญไม

พบความสมัพนัธใดๆกบัความสำเรจ็ในการประกอบการ

8. ความสมัพนัธและสมการทำนายของกลยทุธใน

การดำเนนิการ ภมูคิวามรคูวามชำนาญกบัความสำเรจ็ใน

แตละระดับของการประกอบการ ในแตละภาค ราย

จังหวัดของผูประกอบการที่บริหารกิจการดวยตนเอง

โปรดดผูลและรายละเอยีดในโครงการวจิยัเรือ่งปจจยัทาง

จิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู

ประกอบวิสาหกิจขนาดยอมการทองเที่ยวและที่พัก :

ความรแูละโปรแกรมการฝกอบรมเพือ่การปลกูสรางและ

พัฒนารายงาน. ระยะที่ 1: กลยุทธในการดำเนินการ

ภูมิความรูความชำนาญ และ ประเภทของการบริหาร

กจิการ  (อบุลวรรณา ภวกานนัท, 2552, น. 750-820)

9. กลยุทธในการดำเนินการ ภูมิความรูความ

ชำนาญมีความสัมพันธกับความสำเร็จในการประกอบ

การ (ผลรวม) ของแบบการบรหิารกจิการดวย CEO โดย

กลยทุธแบบการวางแผนลวง หนาอยางสมบรูณกบัความ

ชำนาญในวิชาชีพเทานั้นที่สามารถรวมกันอธิบายความ

ผันแปรของความสำเร็จในการประกอบการไดรอยละ

11.6

10. ความสมัพนัธและสมการทำนายของกลยทุธใน

การดำเนนิการ ภมูคิวามรคูวามชำนาญกบัความสำเรจ็ใน

แตละระดับของการประกอบการ ในแตละภาค ราย

จังหวัดของผูประกอบการที่บริหารกิจการแบบ CEO

โปรดดผูลและรายละเอยีดในโครงการวจิยัเรือ่งปจจยัทาง

จิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู

ประกอบวิสาหกิจขนาดยอมการทองเที่ยวและที่พัก :

ความรแูละโปรแกรมการฝกอบรมเพือ่การปลกูสรางและ

พัฒนารายงาน. ระยะที่ 1: กลยุทธในการดำเนินการ

ภูมิความรูความชำนาญ และประเภทของการบริหาร

กจิการ  (อบุลวรรณา ภวกานนัท, 2552, น. 750-820)

การนำไปใช
1. ได/มอีงคความรทูางวชิาการทัง้ในภาพรวมและ

รายละเอยีดเฉพาะสำหรบัทองถิน่ วฒันธรรม และสงัคม

ไทยซึง่สามารถนำไปใชในการสงเสรมิ ปรบัปรงุ พฒันา

ความรู ทักษะ การบริหารและประสบการณไดอยาง

ชดัเจนเปนรปูธรรม รวมทัง้ยงัสามารถนำไปประยกุตใช

กับแหลงวัฒนธรรมหรือการทองเที่ยวที่มีคุณลักษณะ

คลายคลึงกันทั้งในและนอกประเทศเพื่อใหเกิดการ

ประกอบการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอัน

จะสงผลตอการพัฒนาในเศรษฐกิจและรายไดใหแก

ประเทศโดยรวมไดดงัทีอ่ภปิรายไวในผลการวจิยัขางตน

2. องคความรูและคุณลักษณะที่ศึกษาคนพบใน

งานวิจัยนี้ รัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือ

สถาบันการเงินหรือที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

สามารถนาํไปใชเปนเกณฑหรอืแนวทางในการสรางแบบ

คดัเลอืกในการใหทนุหรอืใหกเูงนิแกผปูระกอบการทัง้เกา

และใหมหรือผูที่สนใจไดโดยเฉพาะธุรกิจที่พักใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่กำลังเปนที่นิยมอยางแพร

หลายทั่วโลก
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3. องคความรูและคุณลักษณะที่ศึกษาคนพบใน

งานวิจัยนี้ทั้งในภาพรวมและรายละเอียดในแตละภาค

และจังหวัด สามารถที่จะชวยใหรัฐบาลหรือหนวยงาน

ภาครฐัและเอกชนหรอืองคการทีเ่กีย่วของ ใชเปนขอมลูใน

การกำหนดนโยบาย วางแผนการลงทนุ พฒันา สนบัสนนุ

หรอืวางระบบเศรษฐกจิตางๆ เชน หนวยงานทีใ่หการสง

เสริมหรือสนับสนุนการลงทุนในวิสาหกิจขนาดยอมหรือ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว สามารถใชขอมูลเพื่อการ

สรางเกณฑหรอืกำหนดนโยบายแผนงานในการพจิารณา

กอนใหการสนบัสนนุหรอืการลงทนุพฒันาแหลงการทอง

เที่ยวและที่พักตางๆ ทั้งที่มีอยูแลวและที่กำลังจะพัฒนา

ขึ้นมาใหม  สวนสำนักงานพัฒนาการทองเที่ยว หรือ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือองคการการทอง

เที่ยวแหงประเทศไทย หรือสมาคมโรงแรมหรือที่เกี่ยว

ของ ก็สามารถที่จะใชขอมูลเปนแนวทางในการสราง

มาตรฐานโรงแรมและทีพ่กั เพือ่กำหนดตวัดชันชีีว้ดัและ

นำมาพัฒนาเปนมาตรฐานโรงแรมและที่พักฉบับ

สมบูรณ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและสามารถนำไปสูการ

ปฏิบัติและประกาศเปนกฎกระทรวงวาดวยมาตรฐาน

โรงแรมกบัธรุกจิทีพ่กัทกุประเภท  ทัง้นีจ้ะชวยใหยกระดบั

คุณภาพโรงแรมที่พักทุกประเภทในประเทศไทย ชวย

กำหนดคุณภาพและแนวทางการดำเนินธุรกิจและการ

บรกิารใหสอดคลองกบัสภาพของแหลงทองเทีย่วและการ

ประกอบการเพือ่เปนหลกัประกนัทีจ่ะสรางความมัน่ใจให

แกนักทองเที่ยวหรือผูบริโภค และเปนฐานที่จะนำไปสู

ความสำเรจ็ในการประกอบการของอตุสาหกรรมการทอง

เทีย่วประเภททีพ่กั

4. ผลจากการศกึษานี ้รฐับาลและหนวยงานทีเ่กีย่ว

ของทัง้หลายสามารถนำไปใชเปนเกณฑในการคดัเลอืกผู

ประกอบการที่ตองการหรือมาเขารวมในโครงการตางๆ

ของรัฐบาลเพื่อใหมั่นใจในความคุมคาของการลงทุนตอ

ทรพัยากรมนษุย  เชน โครงการสงเสรมิผปูระกอบธรุกจิ

ใหพฒันาการประสบความสำเรจ็อยางยัง่ยนื หรอื โครง

การพฒันาพืน้ทีท่องเทีย่วและทีพ่กัใหมศีกัยภาพมอีำนาจ

การแขงขนัในพืน้ทีท่องเทีย่วใหสงูขึน้ ซึง่ผปูระกอบธรุกจิ

จำเปนตองรูจักการใชกลยุทธแบบการวางแผนลวงหนา

อยางสมบรณูดงัทีผ่ลการวจิยัศกึษาพบวาเปนวธิกีารทีม่ี

การวางแผนครอบคลมุทกุดานเพือ่เตรยีมรบักบัสิง่ทีอ่าจ

จะเกดิขึน้และปองกนัการลมเหลวในการดำเนนิธรุกจิดวย

หรือโครงการสงเสริมผูประกอบธุรกิจไดพัฒนาภูมิความ

รคูวามชำนาญโดยใชกจิกรรมตางๆ ใหผปูระกอบธรุกจิที่

เปนสมาชิกหรือมาเขารวมไดแลกเปลี่ยนประสบการณ

และความคิดเห็นกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนถึงวิสัย

ทศันและวเิคราะหถงึสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัธรุกจิ รวมทัง้

การใหความชวยเหลือและความรวมมือกันทางธุรกิจใน

ลักษณะตางๆ เพื่อกอใหเกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนและสง

เสรมิอตุสาหกรรมการทองเทีย่วของประเทศไทยได

5. ขอมลู/องคความรทูีไ่ดจากผลการศกึษาในงาน

วิจัยนี้ สามารถนำไปใชสรางเกณฑหรือแบบในการ

ประเมินผลงาน หรือการปฏิบัติงาน หรือการดำเนิน

กจิการ หรอืความสำเรจ็ในการประกอบการ หรอืคณุภาพ

ในการบริหารจัดการ หรือคุณลักษณะตางๆที่เอื้อตอ

ความสำเร็จในการประกอบการและการทำงาน เพื่อใช

ประโยชนในการตดัสนิใจทางการคา หรอืการลงทนุ หรอื

การวางแผนสนับสนุน สงเสริม พัฒนาของรัฐบาลหรือ

องคการ หนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ในและตางประเทศ หรอื

แมแตตัวผูประกอบการเอง

6. ขอมลู/องคความรทูีไ่ดจากผลการศกึษาในงาน

วิจัยนี้ สามารถนำไปใชใหผูประกอบการหรือผูลงทุนที่

ตองการบรหิารกจิการดวย CEO สามารถนำไปใชสราง

เกณฑหรือแบบสอบวัดเพื่อประเมินคุณลักษณะหรือ

คณุสมบตัทิีส่อดคลองกบัแหลงทองเทีย่วเพือ่ความสำเรจ็

ในการประกอบการไดอยางชัดเจนและถูกตอง มี

ประสทิธภิาพดวย

7. ขอมลู/องคความรทูีไ่ดจากผลการศกึษาในงาน

วิจัยนี้ สามารถนำไปใชประโยชนอยางมากในการสราง

โปรแกรมตางๆทั้งในลักษณะทั่วไปและเฉพาะเรื่อง

สำหรบัการฝกอบรมเพือ่ปลกูฝง ปรบัปรงุและพฒันาคณุ

ลักษณะและปจจัยตางๆที่จะเอื้อตอความสำเร็จในการ

ประกอบการไวใชในงานและในรูปแบบตางๆสำหรับ

ธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม/ที่พักของทองถิ่น/

วัฒนธรรม/สังคมไทยที่ชัดเจน ทั้งในรูปแบบการดำเนิน

การ การบริหารจัดการธุรกิจ การใหบริการตางๆ ยก

ตัวอยางเชน โปรแกรมการฝกอบรมกลยุทธเพื่อความ

สำเร็จในการดำเนินกิจการ ซึ่งสามารถใชผลการศึกษา

ของงานวจิยัทีเ่กีย่วกบักลยทุธในเชงิรกุและในเชงิรบัรวม

ทั้งความสัมพันธที่มีตอความสำเร็จในการประกอบการ

เปนตน ซึ่งโปรแกรมการฝกอบรมเหลานี้สามารถสราง
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ทั้งในระบบทั่วไปและเฉพาะทองถิ่นเปนรายภาคและ

จังหวัดได ซึ่งจะการชวยใหผูประกอบการใหมไดมีแนว

ทางในการบริหารกิจการใหประสบความสำเร็จ และยัง

ชวยในการพัฒนาตนเองใหกับผูประกอบการเดิมที่

ประสบความ สำเรจ็อยแูลวใหไดพฒันาใหกาวหนาและมี

ความสำเรจ็อยางมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ไปกวาเดมิอกีดวย

ซึ่งจะเปนการทำใหคุณภาพของสังคม เศรษฐกิจ และ

ทรัพยากรมนุษยของชาติดีขึ้น สามารถยกระดับ

มาตรฐานและรายไดของประเทศใหสูงขึ้น

8. ขอมลูทีไ่ดในการวจิยัสามารถนำไปประยกุตใช

ในการสรางหลักสูตรตางๆทางดานการวางแผนและ

นโยบาย การวางเปาหมายของธุรกิจ การดำเนินการ

บริหารจัดการกิจการ การพัฒนาการเปนผูประกอบการ

หรอืกลยทุธในการสรางความสำเรจ็ของธรุกจิ เปนตน ซึง่

หลกัสตูรเหลานีส้ามารถมทีัง้ลกัษณะทัว่ไปและเชีย่วชาญ

เฉพาะเรือ่งตามสาขาวชิา เชน เชงิพาณชิย เชงิจติวทิยา

เชิงพัฒนาสังคม เปนตน สถาบันการศึกษาตางๆ

สามารถนำไปใชในการพัฒนาหรือวางหลักสูตรในการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเฉพาะ

อาชีพเพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูและ

ฝกฝนทกัษะตางๆทีถ่กูตองกอนออกไปสธูรุกจิทีแ่ทจรงิซึง่

จะทำใหเกิดความมั่นใจในการที่จะสรางความสำเร็จใน

การประกอบ การหรอืการทำงาน นอกจากนัน้ยงัสามารถ

นำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษเฉพาะผู

ประกอบธุรกิจหรือผูบริหารแบบCEO ในงานดานที่พัก/

โรงแรมในการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งใน

ปจจบุนัพบวายงัมอียเูปนจำนวนนอยหรอืแทบไมม ีและ

ขาดแคลนอยูอยางมาก

9. ได/มอีงคความรทูีจ่ะใชเปนฐานขอมลูในการคน

ควา วิจยั ซึง่ในปจจบุนัประเทศไทยขาดแคลนขอมลูทีเ่ปน

หลกัฐานงานวจิยัทีห่นกัแนน นาเชือ่ถอืทางวชิาการ  โดย

เฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ ความ

สำเรจ็ในการประกอบการ โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมการ

ทองเทีย่วหรอืทีเ่กีย่วของ ผลการวจิยันีส้ามารถนำไปใช

ในการศกึษาตอทัง้แนวกวางและแนวลกึ เพือ่ใหเกดิองค

ความรใูหมๆ  ในการพฒันาความเปนผปูระกอบการ ทนุ

มนุษย กลยุทธในการดำเนินกิจการ และวิธีการบริหาร

จดัการ  รวมทัง้สามารถทำใหเกดิองคความรทูีล่กึซึง้และ

กวางขวางในการคนหาปจจยัตางๆทีจ่ะมอีทิธพิลตอการ

สรางความสำเร็จในการประกอบการและทำใหการ

ดำเนินกิจการที่พักในการทองเที่ยวมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิ ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปนฐานขอมูลที่สามารถ

พฒันาไปเปนทฤษฎขีองไทยในอนาคตได

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการศึกษาที่พบในงานวิจัยนี้ยังมีความ

แตกตางกันไปตามรายภาคและจังหวัดซึ่งอาจเนื่องมา

จากตวัแปรอืน่ๆ ซึง่มทีฤษฎแีละสมมตฐิานอืน่ๆไดเสนอ

แนะไวดงัอภปิรายไวแลว ดงันัน้ จงึเปนทีน่าสนใจควรที่

จะศกึษาตวัแปรเหลานัน้เพือ่พสิจูนถงึอทิธพิลของตวัแปร

เหลานั้นวาสามารถมีผลตอความสำเร็จในการประกอบ

การไดหรือไม เชน บุคลิกของการเปนผูประกอบการ

ปจจยัและพืน้ฐานของการสรางธรุกจิ เปนตน

2. เพื่อใหสามารถสรางสมการพยากรณตัวแปร

ของความสำเร็จในการประกอบการใหมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ ควรเนนศกึษาประชากรทีม่ลีกัษณะความสำเรจ็

ในการประกอบการตามเกณฑอยางชดัเจน เพราะในการ

ศกึษานีต้องการศกึษาใหเหน็ภาพรวมจงึใชกลมุตวัอยาง

ที่ผานเกณฑความสำเร็จเพียงบางเกณฑ เชน จังหวัด

อยธุยา พษิณโุลก เปนตน จงึทำใหผลบางประการยงัไม

สามารถเห็นไดอยางชัดเจน การขยายผลอธิบายความ

สำเรจ็ยงัไมสามารถทำไดอยางกวางขวางนกั

3. การวจิยันีเ้ปนการศกึษาเฉพาะผปูระกอบการที่

อยูในแหลงทองเที่ยวที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของ

ประเทศไทย ในอตุสาหกรรมการทองเทีย่วธรุกจิทีพ่กัทีอ่ยู

ในประเภทโรงแรมอสิระเทานัน้  จงึควรขยายการศกึษา

ไปสูธุรกิจที่พักที่อยูในประเภทอื่นๆในอุตสาหกรรมการ

ทองเทีย่วทีอ่ยใูนแหลงทองเทีย่วทีป่ระสบความสำเรจ็สงู

สดุของประเทศไทยหรอืทีเ่กีย่วของหรอืใกลเคยีงกนั เพือ่

ใหไดขอมลูทีค่รอบคลมุและกวางขวาง ชดัเจนขึน้ เพือ่ให

เห็นวาในกลุมผูประกอบการธุรกิจที่พักเหลานี้จะมีรูป

แบบกลยุทธในการดำเนินธุรกิจและคุณลักษณะหรือ

คณุสมบตัทิีแ่ตกตางกนัเพยีงใด  ซึง่จะสามารถนำไปใช

เพื่อการวางแผนการอบรมและพัฒนาผูประกอบการ

วสิาหกจิขนาดยอมทีพ่กัตอไป

4. จำนวนกลมุตวัอยางในการวจิยัครัง้นีเ้ปนไปตาม

ธรรมชาตขิองประชากรศกึษา ซึง่บางประเภทเชน CEO

มีอยูในจำนวนนอยหรือไมมีเลย จึงไมสามารถทำการ
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วเิคราะหทางสถติดิวยการวเิคราะหถดถอยพหคุณู หรอื

ทำใหอำนาจในการทำนายนอยและอาจเปนสาเหตหุนึง่ที่

ทำใหไมพบความสัมพันธของตัวแปรอิสระบางตัวกับ

ความสำเร็จในการประกอบการอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้น

ถาตองการศกึษาถงึอทิธพิลของตวัแปรเหลานัน้ เชน การ

บรหิารกจิการดวย CEO ในการวจิยัครัง้ตอไป ควรขยาย

ลกัษณะของประชากรศกึษาใหกวางขึน้ เชน ประเภทของ

โรงแรม หรอืรปูแบบของทีพ่กั เปนตน

5. แบบสมัภาษณและแบบสอบถามทีใ่ชเปนแบบ

ทีพ่ฒันาขึน้เพือ่วจิยัผปูระกอบการขนาดยอมในประเทศ

ในทวปีอฟัรกิาและยโุรป  ขอคำถามบางขอจงึอาจไมมใีน

วัฒนธรรมไทย จึงควรใชขอมูลที่ไดในงานวิจัยนี้ทำการ

ปรับปรุงแบบสอบถามและสัมภาษณใหเหมาะสมเที่ยง

ตรงกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นใน

ผลการศึกษาใหสูงขึ้น
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บทนำ

การเปลีย่นแปลงเปนสิง่ทาทายสำหรบัโลกธรุกจิ แม

กระทัง่ผบูรหิารบางรายไดเคยกลาววา "องคกรจะเปลีย่น

แปลงหรอืยอมลมสลาย"  องคกรทีไ่ดรบัการจดัอนัดบั 500

อันดับแรกของนิตยสารฟอรจูน ในรอบ 10 ปที่ผานมา

ปจจบุนัเกอืบ 150 องคกรไดลมสลายไปแลว องคกรเหลา

นัน้ถาไมถกูซือ้กจิการกอ็าจเลกิทำธรุกจิไปเรยีบรอยแลว

แมกระทั่งระหวางป 2008 บริษัทวาณิชธนกิจยักษใหญ

สญัชาตอิเมรกินั "เลหแมนบารเธอร" ซึง่มปีระวตัดิำเนนิ

กจิการมามากกวา 100 ป ปจจบุนัเหลอืไวแตความทรง

จำและตำนานที่ถูกกลาวขาน ไมใชธุรกิจระดับโลกใน

แบบฉบับของอเมริกาเทานั้น แตทุกองคกรทั่วโลกตอง

เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทัง้สิน้ อยทูีว่าองคกรทัง้หลาย

จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางไร

         ปจจบุนัแมวาอยใูนศตวรรษที ่21 แตยงัมอีงคกรอกี

จำนวนมากเคยชินกับตัวแบบ "คิดใหญทำใหญ" ใน

ศตวรรษที ่19 ดวยการผลติขนาดใหญ (Mass Produc-

tion) ตรรกะนี้มีอิทธิพลตอโลกธุรกิจมากวา 80 ปแลว

อาจกลาวไดวา การผลติขนาดใหญกอใหเกดิการประหยดั

จากขนาดการผลติ ทำใหตนทนุการผลติต่ำดวยการแบง

งานกนัทำ (Division of Labor) และกอใหเกดิความชำนาญ

เฉพาะดาน ทีน่ำไปสคูณุคาผลติภณัฑ/บรกิารแบบมาตร

ฐาน(Standardization) ซึง่เปนกระบวนทศันของความได

เปรียบทางการแขงขันในศตวรรษที่ 19  เปนความได

เปรยีบดวย "ประสทิธภิาพตนทนุ"

กระบวนทศันดงักลาว ไดรบัการยอมรบัอยางแพร

หลายและสามารถใชไดเรือ่ยมา กระทัง่หลงัป 1980 ได

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางโกลาหลและเผยใหเห็นแนว

Mass Customization : กระบวนทศันใหมการแขงขนั

Mass Customization : the New Process of Competition

1) อาจารย ดร.  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

Lecturer, Dr., Rajabhat Phetahaburi University

ไพโรจน ปยะวงศวฒันา1)

Pairot Piyawongwathana1)

โนมที่ชัดเจนอยางเห็นไดชัด อาทิ เทคโนโลยี ไดมีการ

ปฏวิตัดิานเทคโนโลยสีารสนเทศสงผลใหองคกรทำงานได

เร็วขึ้นและตอบสนองลูกคาไดทุกที่ทุกเวลา ตลาดและผู

บรโิภคมคีวามตองการทีห่ลากหลายเปลีย่นแปลงรวดเรว็

และโครงสรางองคกรแบบใหม ๆ  กำลงัเผยโฉมภายใตรปู

แบบที่ตอบสนองสภาพแวดลอมไดรวดเร็ว กระทั่ง

สามารถทำนายไดวาการเปลีย่นแปลงทีเ่ริม่เดนชดันีก้ำลงั

นำพาการแขงขันเปลี่ยนผานสูยุคฐานความรูและ

เทคโนโลยขีาวสารขอมลู (Kay, 2001) เปนความทาทาย

ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริบทดานการแขงขันและสภาพแวด

ลอมที่เปลี่ยนไปทำใหแนวความคิดดานการแขงขันตอง

เปลีย่นไปดวย นำไปสกูารตัง้คำถามของบทความนีไ้ดแก

1. ตลาดทีม่คีวามชอบเหมอืนกนัไดเคลือ่นยายไปสู

ตลาดทีแ่ตกกระจาย (Fragmentation) และกำลงัเผยโฉม

ใหเหน็ถงึตลาดเฉพาะราย (One to One Market) องคกร

ทีเ่คยไดเปรยีบจากการผลติขนาดใหญ ดวยการสงมอบ

คณุคาใหลกูคาเหมอืนกนัหมด เฉพาะสวนตลาด และมงุ

เฉพาะกลมุ จะทำอยางไร

2. เครือ่งมอืทางการจดัการดวยการผลติแบบขนาด

ใหญ ซึง่สามารถสรางความเตบิโตใหกบัองคกรทีแ่ขงขนั

ในยคุอตุสาหกรรมนัน้ มคีณุสมบตัเิพยีงพอหรอืไม ในยคุ

ทีล่กูคามคีวามเปนสวนตวัและมคีวามชอบทีห่ลากหลาย

จากปญหาและคำถามของบทความขางตน จะเปน

ประเด็นนำพาไปสูการคนหาวิธีแกปญหา และตอบ

คำถามของบทความดวยแนวความคดิ และสรปุเปนหลกั

การบนพืน้ฐานวรรณกรรมดานการจดัการ เศรษฐศาสตร

อตุสาหกรรมและการตลาด  เพือ่อธิบายวาองคกรจะตอบ

สนองการเปลีย่นแปลงอยางไรใหกลบัมามคีวามไดเปรยีบ
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ทางการแขงขนัตอเนือ่งสบืไป การเปลีย่นแปลงนัน้มไิดสง

ผลตอองคกรในเชงิอปุสรรคเสมอไป องคกรทีต่อบสนอง

ตอการเปลีย่นแปลงไดดอีาจนำการเปลีย่นแปลงมาใชใน

เชิงโอกาส อาทิ การปฏิวัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถกอใหเกิดโอกาสกับองคกรไดเชนกัน ปจจุบัน

เทคโนโลยีสามารถทำใหทราบความตองการและ

สารสนเทศของลกูคาไดเปนรายบคุคล สามารถทราบถงึ

คำสัง่ซือ้แบบทนัท ี (Actual Order) ของลกูคา ทำใหลด

ปญหาดานตนทุนสินคาคงคลัง (Berman, 2002; Hart,

1995; 1996; Pine, 1993; 2004) สามารถสรางและสง

มอบคณุคาใหลกูคาแตละรายไดตามทีล่กูคาตองการ และ

นีค่อืกระบวนทศันใหมการแขงขนัภายใต กลยทุธทีเ่รยีก

วา  "Mass Customization"

            วตัถปุระสงคของบทความนีป้ระกอบดวย สวนที่

1 การแนะนำบทความ สวนที ่2 จะเปนการกลาวถงึแนว

ความคดิ Mass Customization ทีป่ระกอบดวยแนวความ

คิดการผลิตแบบมวลชน (Mass Production) และแนว

ความคดิทำตามสัง่ (Customization) สวนที ่3 จะกลาว

ถงึองคกรทีใ่ชกลยทุธ Mass Customization ในหลายๆ

อุตสาหกรรม สวนที่ 4 จะนำเสนอหลักการ Mass

Customization และสวนที ่5 จะเปนการสรปุ

แนวความคดิ Mass Customization

Davis (1996) เปนผูกลาวถึงคำวา  Mass

Customization ในป 1987 ดวยเหตผุลทีว่าสภาพแวดลอม

ดานประชากรศาสตร และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงจะทำ

ใหลูกคามีลักษณะเปนสวนตัว มีรสนิยมที่หลากหลาย

และพรอมที่จะจายเงินซื้อสินคาหรือบริการทุกราคาถา

องคกรสามารถตอบสนองไดตามที่ตองการ อยางไร

กต็ามนีเ่ปนเพยีงคำกลาวในชวงทีก่ารแขงขนัยงัอยใูนรปู

แบบการผลิตขนาดใหญ ในโลกธุรกิจปจจุบันองคกรทั้ง

หลายลวนเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากลูกคาและคูแขงขัน

จำนวนมากมาย องคกรตองสามารถตอบสนองตอแรง

กดดันตางๆ ไดอยางรวดเร็วและเหมาะสมในแตละ

สถานการณ ไมเพยีงแคความสามารถในการแขงขนัดวย

คุณภาพที่สูงภายใตตนทุนต่ำเทานั้น แตองคกรตอง

สามารถตอบสนองดวยคณุคาทีห่ลากหลาย (Varity) ได

ดวย (Pine, 1993) คำกลาวของนกัวชิาการทัง้สองนีเ้อง

ทำใหเกิดการพัฒนาแนวคิดที่จะตอบสนองลูกคาเฉพาะ

รายในทกุสิง่ทีล่กูคาตองการ (Customization) ในเวลาตอ

มา และนำไปสแูนวความคดิแบบ Mass Customization

ทีไ่ดจากงานวจิยัของพายนในป   1993

Pine (1993) ไดโตแยงแนวความคดิซึง่เปนตวัแบบ

การผลติขนาดใหญหรอื Mass Production วา ปรมิาณ

การผลิตไดมาจากการพยากรณยอดขายในอดีต แลว

นำมาผลิตตามจำนวนที่วางแผนไวเพื่อนำไปสูการขาย

Pine ชีว้าถาลกูคาไมตองการหรอืไมมกีำลงัซือ้จะทำใหมี

สนิคาคงเหลอืจำนวนมาก วธิแีกไขคอืการสงเสรมิการขาย

หรือการลดราคาซึ่งจะสงผลกระทบตอการแขงขันใหมี

ความรนุแรงขึน้ หรอืเปรยีบเสมอืนของเสยี (Waste) แนว

ความคดิ Mass Customization คอืวธิกีารหนึง่ทีส่ามารถ

ลดความเสี่ยงหรือแกปญหาดังกลาวได เพื่อใหผูอานมี

ความเขาใจในแนวคดิ Mass Customization ผเูขยีนจะขอ

เริ่มตนเพื่อทำความเขาใจโดยเริ่มจากแนวความคิดการ

ผลติในปรมิาณ สกูารตอบสนองลกูคาเฉพาะรายในทกุสิง่

ทีล่กูคาตองการ และนำไปสกูารบรูณาการแนวความคดิ

ทัง้สองสกูลยทุธ Mass Customization

การผลติขนาดใหญ (Mass Production) คอืแนวคดิ

การผลติในศตวรรษที ่19 โดยเฮนรี ่ฟอรด (Henry Ford)

(Pine, 1993) เปนการผลิตที่ ใหความสำคัญกับ

ประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมาก ดวยการมุงความ

เชี่ยวชาญ จากการแบงงานกนัทำสามารถทำใหทกุหนาที่

เกดิความชำนาญ นำไปสผูลติภณัฑทีเ่ปนมาตรฐาน นีค่อื

รากฐานทีน่ำไปสคูวามไดเปรยีบการแขงขนัดวย "ตนทนุ

ต่ำ" หรอื "เอกลกัษณแหงคณุภาพ"  แนวคดินีไ้ดถกูผนวก

เขากบัสมมตฐิานดานสวนแบงการตลาดวาดวยสวนแบง

การตลาดทีส่งูสามารถทำใหผลกำไรขององคกรสงู นัน่คอื

องคกรตองสามารถจัดจำหนายผลิตภัณฑ/บริการอยาง

ทั่วถึงใหกับลูกคาทุกคนในอุตสาหกรรม หรือใหความ

สำคัญกับขนาดตลาดที่ใหญ (Mass Market) (Kotler,

Keller, 2006, p.15) อาท ิหนงัสอืพมิพเดลนิวิสไดนำเสนอ

หนังสือพิมพที่ไดมาตรฐาน ในราคาต่ำ ใหกับลูกคาทุก

คนทั่วประเทศไทย ความไดเปรียบของหนังสือพิมพดัง

กลาวเกิดจาก "ตนทุนต่ำ" ที่ไดจากการผลิตและจัด

จำหนายในปริมาณมากในตลาดทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ  นีค่อืกระบวนทศันการแขงขนัในแบบดัง้เดมิ ที่

สามารถนำไปสูความไดเปรียบการแขงขันในอดีตและ

ปจจบุนั
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อาจกลาวไดวาแนวความคิดการผลิตปริมาณมาก

ทำใหองคกรสามารถแขงขันบนพื้นฐานความไดเปรียบ

ดานประสิทธิภาพ ดวยการผลิตผลิตภัณฑและบริการ

ชนิดเดียวในปริมาณมาก เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูคนทั้งตลาด โดยสมมติฐานที่วาผูคนทั้งตลาดมี

ความตองการเหมือนกันหมด ตั้งแตการผลิตมาตรฐาน

เดยีว การตลาดมาตรฐานเดยีวใชกบัลกูคาทกุคน ปจจยั

สำคญัทีก่ำหนดความสำเรจ็ทางการตลาดอยทูีก่ารเลอืก

ผลิตภัณฑ/บริการที่จะผลิตและจำหนายใหลูกคาไดทั้ง

ตลาด  อยางไรกต็ามแนวความคดิภายใตสมมตฐิานนีใ้น

ทีส่ดุกถ็กูตอตานจากลกูคา   เนือ่งจากลกูคาไมไดมคีวาม

ชอบที่เหมือนกันทุกรายและไมไดตองการสินคาเพียง

ชนิดเดียว การปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีความ

ยืดหยุนและการสนองตอบหลายความตองการลูกคา

(Customization) อาจจะทำใหลกูคาพอใจ  (Brotherton &

Adler, 1999) ในที่สุดจึงเกิดแนวความคิดภายใต

สมมติฐานที่วาองคกรควรตอบสนองลูกคาบนพื้นฐาน

ประสทิธผิล (Effective) หรอืการตอบสนองลกูคาเฉพาะ

รายไดอยางหลากหลาย

การตอบสนองลูกคาเฉพาะราย (Customization)

ดวยการยึดลูกคาเปนศูนยกลางบนพื้นฐานลูกคาคือพระ

ราชา เปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการลูกคา

เฉพาะราย (Fulderson, 1997) บนพืน้ฐานทีอ่งคกรตอง

ออกแบบและสรางผลติภณัฑภายใตความตองการลกูคา

เฉพาะราย และมรีะบบการผลติเพือ่ผลติสนิคา/บรกิารได

อยางหลากหลายตามทีล่กูคาตองการ แนวคดินีใ้หความ

สำคญักบัการตอบสนองความตองการลกูคาเฉพาะรายที่

มีความชอบไมเหมือนกันไดทุกความตองการของลูกคา

ภายใตกรอบความสามารถองคกรหรือเปนแนวคิด

ทำตามสัง่  Pine (2004) ใหเหตผุลวาการตอบสนองลกูคา

เฉพาะรายหรอืทำตามสัง่ วาไมใชความหลากหลายจาก

การมีทางเลือกมาก แตหมายถึงทุกความหลากหลายที่

ตรงตามความชอบลูกคาเนื่องจากลูกคาไมตองการทาง

เลอืก แตตองการสิง่ทีต่องการ

ขอดีของแนวคิดดังกลาวคือสามารถตอบสนองได

ตรงใจลกูคาแตละคนอยางมปีระสทิธผิล (Effective) ถา

ลกูคาอยากไดสิง่ใด องคกรกส็ามารถจดัหาใหไดทกุสิง่ ทกุ

ที ่ทกุเวลา แตมขีอเสยีคอืตนทนุการผลติจะสงูทำใหราคา

แพงมาก อาท ิชางตดัเสือ้ทีส่ามารถตดัเสือ้ใหลกูคาแตละ

รายไดตามทีล่กูคาตองการ  ลกูคาตองการเสือ้สอีะไรกไ็ด

ตองการจะตดัเสือ้เวลาไหนกไ็ด  หรอืจะใหไปวดัตวัทีไ่หน

กไ็ด แตราคาจะแพง  หรอืโรงแรมแบบคาสโินในอเมรกิา

เมือ่นาย ก. ซึง่เปนลกูคาประจำรายใหญมาใชบรกิาร โรง

แรมจะมีเชฟสวนตัวสำหรับใหบริการลูกคารายนี้แบบ

เฉพาะตัว โดยเชฟสวนตัวนี้จะทราบถึงความตองการ

ลูกคารายนี้วาชอบอาหารและเครื่องดื่มอะไร และพรอม

ใหบรกิารไดอยางแมนยำถกูตองตลอดเวลา ขอดขีองการ

ตอบสนองความตองการลูกคาแบบนี้คือลูกคาจะมีความ

ประทบัใจและทำใหเกดิความภกัดตีอโรงแรมสงูมาก แต

ขอเสยีคอืคาบรกิารจะแพงมากเนือ่งจากตนทนุสงู และให

บรกิารลกูคาไดในปรมิาณจำกดั ดงันัน้จงึไดเกดิคำถามวา

จะทำอยางไรทีจ่ะตอบสนองลกูคาไดเฉพาะรายและผลติ

ในปรมิาณมากในเวลาเดยีวกนั นบัไดวาเปนกระบวนทศัน

ทีท่าทายยิง่

จากทรรศนะทัง้สอง จะเหน็ไดวาตางมขีอดแีละขอ

เสียที่แตกตางกันไป โดยการแขงขันในมิติของการผลิต

ปรมิาณมากทำใหไดเปรยีบดานประสทิธภิาพดวยตนทนุ

ทีต่่ำ ขณะทีก่ารแขงขนัในมติขิองการผลติเพือ่ตอบสนอง

ลกูคาเฉพาะรายทำใหไดเปรยีบดานประสทิธผิลดวยการ

สามารถสรางความชอบใจใหลูกคาเฉพาะรายได แตทั้ง

สองมิติตางมีจุดเดนและจุดดอย ดังนั้นในเชิงวิชาการจึง

เกดิการเชือ่มโยงแนวความคดิทัง้สองขึน้บนรากฐานทีเ่ปน

จุดเดนของแตละแนวความคิด และเรียกวา Mass

Customization (Pine, 1993; Hart, 1995; 1996) Mass

Customization เปนแนวความคิดในความหมายที่ตรง

ขามมารวมกนั (Oxymoron) (Hart, 1996) ผเูขยีนเชือ่วา

นีค่อืเคลด็ลบัความสำเรจ็ของการนำความขดัแยงทางแนว

ความคิดมารวมกัน โดยไมกอใหเกิดความแตกแยก

จนทำงานรวมกันไมได และนี่คือรูปแบบหนึ่งที่ทำให

องคกรอยรูอดไดภายใตความซบัซอนของสภาพแวดลอม

คำวา "Mass" หรอืการผลติ/จำหนายปรมิาณมาก (ภาย

ใตความชำนาญที่เปนมาตรฐาน) เชื่อมโยงเขากับคำวา

"Customization" หรือการทำตามสั่ง/ตอบสนองเฉพาะ

ราย "Mass+Customization" เปนการรวมแนวความคดิ

มงุการผลติเขากบัแนวความคดิมงุลกูคา เปนแนวคดิทีเ่ตมิ

เตม็แนวคดิ "ประสทิธภิาพ"  ดวย "ประสทิธผิล" ซึง่นำไป

สูการตอบสนองความตองการลูกคาที่แตกตางกันของ

ลกูคาเฉพาะราย   Mass Customization เมือ่ใหคำนยิาม
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      ภาพที ่1  ระดบัความสมัพนัธกบัลกูคาและแนวความคดิการผลติ-การมงุลกูคา

ชือ่อาจเรยีกวา"มวลชนเฉพาะราย" ซึง่คำนยิามชือ่ภาษา

ไทยนัน้ผเูขยีนมคีวามเหน็วายงัไมสามารถใหความหมาย

ทีค่รอบคลมุไดด ีจงึขอใชความหมายในภาษาตางประเทศ

คอื Mass Customization ในบทความนี้

        Hart (1995) ใหนยิามความหมายไว 2 ความหมาย

วา Mass Customization คอืความสามารถขององคกรใน

การตอบสนองความตองการเฉพาะที่แตกตางกันของ

ลกูคา ภายใตอดุมคตวิาดวย ทกุเวลา ทกุที ่เมือ่ลกูคาตอง

การ  อกีความหมายเปนความหมายเชงิปฏบิตัคิอื Mass

Customization หมายถงึกระบวนการผลติทีย่ดืหยนุ และ

โครงสรางองคกร ที่สอดคลองและสามารถผลิต ผลิต

ภัณฑ/บริการเพื่อตอบสนองทุกความตองการลูกคา

เฉพาะรายภายใตมาตรฐานดวยตนทุนต่ำในระบบการ

ผลิตปริมาณมาก

จากความหมายในเชิงปฏิบัติเห็นไดวา Mass

Customization ไมใชแนวความคิดเพื่อตอบสนองลูกคา

แบบมวลชน (Mass Market) หรอืสวนตลาด (Segmen-

tation) (ผลติภณัฑ/บรกิารชนดิเดยีวหรอืแตละชนดิเพือ่

ตอบสนองทั้งตลาดหรือหลายสวนตลาด) แตเปนสวนที่

ทำใหแนวความคิดสวนตลาดสมบูรณยิ่งขึ้นเพราะทำให

สามารถ "ตอบสนองทกุความตองการทีแ่ตกตางกนั" หรอื

รสนยิมเฉพาะของลกูคาแตละรายได ทัง้นีก้ารตอบสนอง

ทุกความตองการของลูกคาที่แตกตางกัน ซึ่งเปนความ

หมายที ่2 ของ ฮารทนัน้ ในความหมายนีส้อดคลองกบั

ความหมายของพายน (Pine, 1993) ไดใหเหตผุลสนบั

สนนุวาเปนการตอบสนองความตองการของลกูคาซึง่มทีี่

มาจาก การสบืสวน คนหาความตองการทีถ่กูตองชดัเจน

ของลูกคาจนกระทั่งเปน "ขอมูลเฉพาะของลูกคาแตละ

ราย" แลวเกบ็ไวเปนฐานขอมลูองคกรเพือ่นำมาออกแบบ

ผลิตภัณฑ/บริการ ใหมีระดับที่สอดคลองกับสิ่งที่ลูกคา

ตองการโดยความตองการนัน้ลกูคาอาจจะรหูรอืไมรกูไ็ด

(แตองคกรร)ู อาท ิธรุกจิโรงแรมหลายแหงในประเทศ มี

ขอมูลความชอบของลูกคาที่เคยใชบริการอยูบนฐาน

ขอมูลโรงแรม เมื่อมิสเตอรพี มาใชบริการ พนักงาน

จะมอบหองพกัแบบไมสบูบหุรีใ่หโดยลกูคารายนีม้ไิดรอง

ขอ นอกจากนี้ผาเช็ดตัวทุกชิ้นภายในหองพักลวนมี

สญัลกัษณ "พ"ี ทกุชิน้ การทีโ่รงแรมทำเชนนีไ้ด เพราะ

มีขอมูลความชอบของลูกคารายนี้อยูแลววาไมชอบกลิ่น

บหุร ีสำหรบัผาเชด็ตวัสญัลกัษณ พ ีนัน้ มาจากชือ่ของ

ลูกคาคือ Pine อยางไรก็ตามโรงแรมมีผาเช็ดตัวที่มี

สญัลกัษณ A-Z ไวเปนองคประกอบอยแูลว จงึสามารถสง

มอบบรกิารเชนนีใ้หกบัลกูคาทกุคนไดอยางลงตวั

สมมตฐิาน 2 ขอของแนวคดิ Mass Customization

ไดแก "ประสิทธิภาพ" (ที่สัมพันธกับแนวคิดการผลิต

ปริมาณมาก)  ก็คือการผลิตในปริมาณมากที่เปนมาตร

ฐาน(Standardization) เปนกระบวนการผลติทีม่าจากการ

แบงงานกันภายใตทักษะความชำนาญที่ทำใหตนทุนต่ำ

คุณภาพสูง และ "ประสิทธิผล" (ที่สัมพันธกับการผลิต

ตามสัง่)คอืสามารถสนองตอบลกูคาไดหลากหลายความ

ตองการ แตราคาไมแพงอยางที่คิด นี่เปนสาเหตุหนึ่งที่

ทำใหองคกรภายใตแนวคิด Mass Customization

สามารถทำกำไรภายใต "คุณคาที่หลากหลาย" จาก

สมมตฐิานทัง้สองขอกลาวไดวาปลายดานหนึง่ของ Mass

Customization เปนแนวคดิการผลติ(Production Con-

แนวคิดการผลิต แนวคิดมุงลูกคา

แนวคิดการผลิตและแนวคิดมุงลูกคา

Customization

Mass Customization

Mass Production

แนวคิดการผลิตและแนวคิดมุงลูกคา

ระ
ดับ

คว
าม

สัม
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ันธ
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ต่ำ
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ภาพที ่2  กลยทุธมงุเฉพาะและ Mass Customization

cept) แตปลายอกีดานหนึง่เปนแนวคดิทีเ่ชือ่มโยงกบัการ

ตอบสนองความตองการลูกคาเฉพาะรายหรือแนวคิดมุง

ลกูคา (Customer Concept)(Brotherion & Adler, 1999)

โดยมีระบบเปนตัวเชื่อมโยงกับความตองลูกคา หรือมี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสรางเปนเหมืองขอมูล(Data

Mining)ลูกคาเพื่อประโยชนในการออกแบบและสราง

บรกิารใหลกูคาไดอยางตรงใจทกุครัง้ทีล่กูคามาใชบรกิาร

ดงัภาพที ่1

จากภาพที่ 1 จะพบวาแนวความคิดแบบ Mass

Customization จะใหความสำคญักบัการตอบสนองลกูคา

ในเวลาเดียวกันก็ใหความสำคัญกับระดับของการมีสวน

รวมของลูกคาปานกลาง ซึ่งแนวคิดดังกลาวอาจนำไปสู

การปดชองวางดานความตองการลูกคาที่หลากหลายได

เพราะ Mass Customization สามารถเติมเต็มในสิ่งที่

ลูกคาตองการ ปรับแตงมาตรฐานไดตรงตามที่ลูกคา

ปรารถนา และจดจำความชอบทีล่กูคาประทบัใจทกุครัง้

ทีซ่ือ้ผลติภณัฑ/บรกิาร   หรอือาจกลาวไดวาคอืกลยทุธ

ที่ใหความสำคัญกับการจัดการดานความตองการลูกคา

(Demand Management) นกัวชิาการหลายทานไดกลาว

วาผลติภณัฑ/บรกิารหลากหลาย (Product Variety) นัน้

มีที่มาจากความตองการของลูกคาที่หลากหลาย

(Demand Variety) (Berman, 2002; Hart, 1996;

Pine,1993, p.44)

อยางไรกต็าม กลยทุธ Mass Customization ถา

พิจารณาจากมุมมองดาน "ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ

(Strategic Advantage)" จะหมายถงึความไดเปรยีบทีม่า

จากคณุคาดานตนทนุและคณุคาดานคณุภาพทีแ่ตกตาง

ซึง่สามารถเขาใจไดไมยากนกั แตถาพจิารณาจากมมุมอง

ดาน "ความหลากหลายในการตอบสนองลกูคา (Variety

of Responsiveness)" จะหมายถงึการตอบสนองลกูคาได

มากและหลายกลุม (Niches) ในประเด็นหลังนี้ยังมีการ

อภิปรายและขอโตแยงจากนักวิชาการบางกลุมที่หาขอ

สรปุไดไมชดัเจนนกั ขณะทีน่กัวชิาการอกีกลมุมคีวามเหน็

วา Mass Customization ในมุมมองดานความหลาก

หลายกค็อืตลาดเฉพาะ (Niche) รปูแบบหนึง่  นีค่อืประเดน็

ทีถ่กเถยีงกนั ในขณะทีง่านของ Pine (1993) ไดใหความ

เหน็วากลยทุธ Mass Customization กค็อืตลาดเฉพาะ

(Niches)ที่สามารถตอบสนองลูกคาไดหลายกลุมหรือ

หลายมาตรฐานในขณะทีต่ลาดเฉพาะในมมุมองแบบเกา

นัน้ตอบสนองลกูคาไดเพยีงกลมุเดยีว แตสำหรบัผเูขยีน

แลวเห็นวาทรรศนะการมุงเฉพาะใหความหมายคือ

เฉพาะกลมุ อาทกิลมุคนชรา กลมุรายได 5 ลานบาทตอ

เดอืน เปนตน แต "Mass Customization" นัน้ เปนตลาด

เฉพาะ (1:1 ) แบบมวลชน หรอื "Mass Market of One"

ที่มาจากการความตองการเฉพาะของลูกคาแตละรายที่

แตกตางกนัมากมาย แลวใชระบบเพือ่จดัการ "รวบรวม

ความตองการเฉพาะทีเ่หมอืนกนัเขาดวยกนั" ซึง่ทีม่าของ

แนวความคดิแตกตางกนั ดวยแนวคดิ Mass Customi-

zation จะทำใหสามารถตอบสนองลกูคาไดหลายกลมุใน

เวลาเดียวกัน ซึ่งเปนการเสริมแนวคิดตลาดเฉพาะแบบ

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ(Strategic Advantage)

          สรางความแตกตาง                    ตนทนุต่ำ
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กลมุเดยีวทีส่งมอบคณุคาเพยีง "คณุคาเดยีว" ใหมคีวาม

สมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จุดเดนอีกประการก็คือ

สามารถตอบสนองลูกคาแตละราย และสามารถสงมอบ

คณุคาใหลกูคาได "หลายคณุคา"  ดงัภาพที ่2

จากภาพที ่2  แกนนอนจะหมายถงึความไดเปรยีบ

เชิงกลยุทธดวยตนทุนต่ำและคุณภาพที่แตกตาง  สวน

แกนตั้งจะหมายถึงความหลากหลายในการตอบสนอง

ลูกคาในระดับนอยถึงมาก ตลาดเฉพาะกลุมจะเปน

กา รตอบสนองลู กค าที่ มี ค ว ามชอบ เหมื อนกั น

(Homogeneous) ดวยคณุคาเดยีว (ผลติภณัฑเดยีว) ใน

ขอบเขตตลาดขนาดเลก็ อาจกลาวไดวาเปนการมงุความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนหลัก (ตนทุนต่ำ/คุณภาพที่

แตกตาง) บางครั้งอาจเรียกวากลยุทธการมุงเฉพาะ

(Focus Strategy) (Porter, 1980) ขณะทีค่วามไดเปรยีบ

จากความหลากหลายในการตอบสนองลกูคาจะเปนแนว

ความคิดที่ตอยอดแนวความคิดแรกใหสมบูรณยิ่งขึ้น

(Pine, 1993) ดวยการมงุทีจ่ะตอบสนองลกูคาอยางหลาก

หลายดวยคุณคาที่หลากหลาย ซึ่งมาจากแนวความคิด

ตลาดทีแ่ตกกระจายทำใหองคกรมลูีกคาทีห่ลากหลายนัน่

เอง จากแผนภาพลางสมมตวิาองคกรแบงลกูคาตามราย

ชือ่ตัง้แต A-Z และนำมาจดัเปนกลมุได 7  กลมุ ตัง้แตกลมุ

G1 ถงึ G7 (G1 ถงึ G7 จะประกอบดวยลกูคาแตละราย

โดยแตละรายอาจจะมีความชอบหรือรสนิยมไมเหมือน

กนัหรอืเหมอืนกนักไ็ด) ซึง่ในแตละกลมุนัน้จะมคีวามชอบ

ทีแ่ตกตางกนั แตองคกรแบบ Mass Customization จะใช

ระบบเพื่อรวบรวมคำสั่งซื้อของลูกคาแตละรายรวมกัน

(ในแผนภาพจะได 5 กลุมยอย) หลังจากนั้นจึงเขาสู

กระบวนการผลิตในแบบ Mass Production และสงคืน

ใหกบัลกูคาไดทกุรายแมจะมคีวามชอบแตกตางกนั เปน

ตน

แนวความคดิ Mass Customization ถาพจิารณา

ดวย "ตำแหนงทางการแขงขนั" ของพอรเตอร (Porter,

1980) ก็คือตำแหนงขององคกรที่แขงขันดวย "คุณคา

หลากหลาย" สามารถทำใหองคกรมคีวามไดเปรยีบการ

แขงขนัในชวงเวลาหนึง่ อยางไรกต็ามถาพจิารณาในเชงิ

ทรัพยากรองคกร (Resource-Based) (Brotherton &

Adler, 1999) กค็อืความสามารถทีจ่ะเขาใจความตองการ

เฉพาะที่ชัดเจนถูกตองของลูกคาแตละรายแลวใชระบบ

(System) เพื่อจัดการความตองการของลูกคาแตละราย

นำไปผลติแบบมวลชน หรอื Mass Production เพือ่สง

คนื "แตละคณุคา" ใหลกูคาทกุราย อาทธิรุกจิโรงแรมที่

ใชกลยทุธ Mass Customization จะเปนความสามารถ

ของโรงแรมในการจัดการสิ่งที่จับตองไดคือหองพัก

อาคาร สิง่อำนวยความสะดวกฯลฯ และพนกังานบรกิาร

สวนหลัง (Back Office)  ซึ่งเปนกระบวนการผลิตดวย

การแบงงานกันทำกระทั่งสามารถทำใหงานนั้น ๆ เปน

มาตรฐาน (Standardization) ไดในทีส่ดุ ขณะทีก่ระบวน

การในการสงมอบบรกิารใหลกูคา ซึง่เปนพนกังานบรกิาร

สวนหนา (Front Office) จะเปนการรบัใบสัง่ซือ้ (Order)

สรางปฏิสัมพันธโตตอบกับลูกคาทำตามคำสั่งลูกคา

(Customization)  โดยที่ทั้งสองสวนนี้เมื่อเชื่อมโยงกัน

จะนำไปสกูลยทุธทีเ่รยีกวา "Mass Customization" ซึง่

สามารถสนองตอบความตองการลูกคาไดทุกความตอง

การและในปริมาณมาก

 ในทีส่ดุอาจนำไปสคูำถามทีว่าทำไมองคกรตองใช

กลยทุธ Mass Customization จากสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจปจจุบันคูแขงขันเขาสูอุตสาหกรรมไดงายและมี

จำนวนมาก ทำใหการแขงขันเพื่อแยงชิงผลกำไรสูง

ขณะทีล่กูคามทีางเลอืกมากขึน้จากชองทางจดัจำหนายใน

ตลาด และอินเทอรเน็ตทำใหลูกคามีอำนาจตอรองสูง

และเหตผุลอืน่ ๆ อกีมากมาย แตเหตผุลทีส่ำคญัคอืการ

แขงขันในแบบปริมาณมากหรือแขงขันดวยขนาดการ

ผลิตและขนาดตลาดที่ใหญ ที่เชื่อมโยงกับความชอบ

ลกูคาทีเ่หมอืนกนั (Homogeneous) กำลงัจะเปนอดตีหรอื

สิ้นสุดลง วงจรชีวิตผลิตภัณฑสั้นลงอยางเห็นไดชัด

(Berman,2002) นอกจากนีเ้ทคโนโลยไีดเพิม่ความสำคญั

ตอองคกรและลูกคาอยางมาก รวมถึงปรากฏการณที่

ลกูคามคีวามชอบทีห่ลากหลายหรอืแตกกระจาย (Frag-

mentation) กอใหเกดิความตองการเฉพาะรายขึน้ นีเ่ปน

การกอเกดิแนวโนมใหมซึง่องคกรธรุกจิตองเผชญินบัจาก

นี้ไป (Hart, 1996) Mass Customization เปนหนึ่งใน

หลายกระบวนทัศนซึ่งสามารถเผชิญกับความซับซอน

ดังกลาว

สำหรับประโยชนที่ไดรับจากแนวความคิด Mass

Customization ไดแกการลดเวลาการสงมอบงาน  (Cycle

Time) พรอมทั้งลดตนทุนการบริการลงเพราะองคกร

ทราบถึงประสบการณที่ลูกคาประทับใจจากฐานขอมูล

ทำใหกระบวนการผลติและสงมอบบรกิารมปีระสทิธภิาพ
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จากการประหยดัตอประสบการณและไมตองลองผดิลอง

ถกู อกีประการหนึง่คอืการประหยดัจากความหลากหลาย

(Economy of Scope) (Jiang, 2000) ดวยการใชวตัถดุบิ

ในการผลติรวม อาท ิผลติภณัฑในกลมุอเีลค็โทรนคิสของ

มิตซูบิชิสามารถใชใบพัดเครื่องปรับอากาศรวมกับ

ผลติภณัฑประเภทพดัลม ทำใหตนทนุต่ำลง กลาวไดวา

เปนการเฉลีย่ตนทนุใหต่ำลงได หรอืธรุกจิโรงแรมฝายแม

บาน(House Keeping) ทีท่ำความสะอาดหองพกัแขกรวม

กับทำความสะอาดหองโถง หองอาหารในโรงแรม เปน

ตน นอกจากนีค้วามหลากหลายยงัสามารถเพิม่ทางเลอืก

ความตองการ (Demand) ดวยผลติภณัฑ/บรกิารทีห่ลาก

หลาย เปนการเพิม่ความภกัดทีีล่กูคามตีอองคกรเพิม่ขึน้

องคกรทีใ่ชกลยทุธ Mass Customization

นักวิชาการหลายทานไดกลาววาความตองการ

ลกูคาทีห่ลากหลาย (Demand Variety) องคกรควรมกีลมุ

ผลติภณัฑ/บรกิารทีห่ลากหลาย (Product Variety) ดวย

เชนกนั (Berman, 2002; Hart, 1996; Pine,1993, p.44)

ในสวนนี้จะไดกลาวถึงองคกรที่ดำเนินกลยุทธ Mass

Customization ซึง่ไดจากวรรณกรรมในตางประเทศและ

จากงานวิจัยในประเทศ เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมาย

ของบทความที่ตองการศึกษาถึงกลยุทธ  Mass

Customization เพือ่สงมอบคณุคาใหลกูคาไดอยางหลาก

หลายภายใตการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม มรีาย

ละเอยีดคอื

แมคโดนัลด (McDonald) ซึ่งอยูในอุตสาหกรรม

อาหารบรกิารดวน (Fast-Food Resturant) ในอดตีไดใช

ระบบการผลิตแบบจำนวนมาก ทำใหไดประโยชนจาก

การผลติทีป่ระหยดั ภายใตเบเกอรทีม่มีาตรฐาน (Stan-

dardization) ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการลูกคา

ในตลาดมวลชน (Mass Market) โดยลูกคาไมสามารถ

ปฏิเสธมาตรฐานที่ไดจากแมคโดนัลดได  (ทั้งที่อยาก

ปฏิเสธ) แตปจจบุนัแมคโดนลัดสามารถตอบสนองลกูคา

ไดหลากหลายตรงตามความตองการลูกคาแตละรายใน

สิ่งที่ตองการดวยแนวคิด Mass Customization ลูกคา

สามารถสัง่แมคไรซเบอรเกอรหม ูแมคไรซเบอรเกอรไก

นักเก็ต แมคฟชทำจากเนื้อปลาไวทอลาสกันพอลลอค

(WhiteAlas Kan Pollock) สลดัผกั กาแฟ ฯลฯ โดยทีล่กูคา

สามารถระบสุวนผสมในอาหารทีต่องการได อาท ิสาขา

ของแมคโดนลัดในกรงุเทพฯ ลกูคาเคานเตอรสามารถสัง่

เบอรเกอรบนมาตรฐานของแมค  แตลกูคาเลอืกทีจ่ะไม

ใสสวนผสมบางอยางหรอืเลอืกใสสวนผสมบางอยางได ซึง่

แมคโดนัลด สามารถผลิตใหกับลูกคาทุกรายไดตามที่

ลูกคาตองการ การที่ทำเชนนี้ไดเนื่องจากพนักงาน

เคานเตอร (Front Office) สามารถรบัคำสัง่ (Orders) จาก

ลูกคาแตละรายที่มีความชอบในเบอรเกอรที่แตกตางกัน

โดยคำสั่งซื้อจะถูกลำเลียงเขาไปตลอดเวลา "นี่คือ

Customization" จากคำสัง่ซือ้ลกูคา ผานระบบไปยงัฝาย

ผลติทีอ่ยดูานหลงัราน (Back Office) ซึง่จะทำการผลติ

เบอรเกอรตามคำสัง่ซือ้ ทีม่กีารคดัแยกคำสัง่ซือ้ทีเ่หมอืน

กนัเขาดวยกนัเพือ่ผลติในระบบมวล (Mass Production)

ภายใตระบบการผลติทีเ่ปนมาตรฐานซึง่เกดิจากการแบง

งานกนัทำ ดวยระยะเวลาทีไ่มนานนกัในทีส่ดุสามารถสง

มอบเบอร เกอรคุณภาพมาตรฐานดวยความรอน

พอเหมาะ บริการที่รวดเร็วถูกตองแมนยำ คุมคาทั้ง

คุณภาพ บริการและราคาใหกับลูกคาตามที่ตองการทุก

ราย นี่คือกลยุทธ Mass Customization ที่ทำให

แมคโดนลัดสามารถมดัใจลกูคาไดในปจจบุนั

กางเกงยีนสลีวายสสเตารท (Levi Strauss) กับ

เทคโนโลยเีวบ็ไซตดวยการเสนอมาตรฐานกางเกงยนีสที่

มมีาตรฐาน รปูทรงและสขีองกางเกงทีห่ลากหลาย โดย

ทีล่กูคาสามารถเลอืกไดตามความพอใจแลวระบเุงือ่นไข

ในสิง่ทีต่องการ หลงัจากนัน้ระบบคอมพวิเตอรของบรษิทั

จะรวมคำสั่งซื้อที่เหมือนกันและผลิตกางเกงยีนสตามที่

ลกูคาตองการโดยใชเวลาประมาณ 4-6 สปัดาห เพือ่สง

มอบกางเกงยีนสใหลูกคาแตละรายที่บาน นอกจากนี้

บริษัทไดมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขนาด สี รูปทรง ที่

ลกูคาชอบเกบ็ไวเปนฐานขอมลูเมือ่ลกูคามาใชบรกิารครัง้

ตอไปบรษิทัสามารถตดัแตงใหลกูคาไดทนัท ีนีค่อื Mass

Customization ในแบบที่องคกรกำหนดมาตรฐานไว

ขณะเดยีวกนักส็ามารถปรบัแตงมาตรฐานไดตามทีล่กูคา

ตองการทัง้ขนาดทีใ่หญขึน้หรอืเลก็ลง หรอืเพิม่เตมิสสีนั

บางอยางในกางเกงยนีสภายใตมาตรฐานทีบ่รษิทัไดวาง

แผนไว

โรงแรมรซิคารตนั (Ritz-Carlton) กบักลยทุธ Mass

Customization ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology) เพือ่จำชือ่และบนัทกึประวตัิ

ลูกคาสำหรับออกแบบและสงมอบบริการใหลูกคาอยาง
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แมนยำ เปนการเกบ็ขอมลูความประทบัใจทีล่กูคาชอบไว

บนฐานขอมลู เมือ่ลกูคาโทรศพัทมาทีโ่รงแรมหรอืเดนิเขา

มาขอใชบรกิารโรงแรม พนกังานบรกิารสวนหนาจะถาม

ลูกคาวาเคยใชบริการโรงแรมหรือไม หรือมีบัตรสมาชิก

โรงแรมหรือไม ถาไมเคยใชบริการหรือไมมีบัตรสมาชิก

พนักงานจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู บริษัทที่

ทำงาน ตองการหองพกัแบบไหน สบูบหุรีห่รอืไม เพือ่เกบ็

ไวเปนขอมลูประวตั ิแตถาลกูคาเปนสมาชกิโรงแรมหรอื

เคยใชบริการโรงแรมเมื่อพนักงานปอนขอมูลเขาไปใน

ระบบฐานขอมลูกลาง พนกังานจะทราบทนัทวีาลกูคาชือ่

มิสเตอรจอหนสัน และจะทราบทันทีวาลูกคาชอบอะไร

อยูที่ไหน พรอมกับถามมิสเตอรจอหนสันทันทีวา

"ยินดตีอนรบัมสิเตอรจอหนสนั ทานตองการหองพกัแบบ

เดอลกุซ (Deluxe) บนชัน้ไมสบูบหุร ี เตยีงเดีย่ว พรอม

คปูองอาหารเชา และใหปลกุในเวลา 6.00 นาฬกิา เหมอืน

เดิมหรือไม โดยขอมูลดังกลาวนั้นทุกสาขาของโรงแรม

แหงนี้สามารถเรียกดูได ทำใหทราบถึงความชอบลูกคา

ทักทายชื่อลูกคาไดถูกตองแมวาลูกคาจะไมเคยมาใช

บริการที่สาขาบางแหงก็ตาม นี่เปนรูปแบบหนึ่งซึ่งเปน

การใชประโยชนจากฐานขอมลูลกูคาเพือ่ใหบรกิารลกูคา

(Hart, 1996) หรอืโรงแรมในประเทศไทยทางภาคใตบาง

แหงใชกลยุทธดังกลาวดวยการมีระบบฐานขอมูลลูกคา

เพื่อเก็บประวัติการใชบริการของลูกคาทุกครั้งที่มาใช

บรกิาร และสามารถสงมอบบรกิารทีป่ระทบัใจใหลกูคาได

ทกุครัง้ นีไ่มใชเรือ่งบงัเอญิแตเปนสิง่ทีอ่ยภูายใตกรอบแหง

กลยทุธ Mass Customization

             นอกจานี ้Jiang (2000) ใหเหตผุลสนบัสนนุเกีย่ว

กบัองคกรทีใ่ชกลยทุธ Mass Customization ไวอยางนา

สนใจวา Mass Customization นำไปสคูวามไดเปรยีบที่

มาจาก "คณุคาทีห่ลากหลาย" ดวยการสงมอบบรกิารให

ลูกคาไดอยางหลากหลาย เนื่องจากลูกคาแตละรายมี

เอกลักษณเฉพาะของตัวเองและมีรสนิยมการบริโภคที่

หลากหลาย ลกูคาทีต่างรายกนัตองการสนิคาหรอืบรกิาร

ที่ตางกันอยางเดนชัด ผลิตภัณฑ/บริการที่หลากหลาย

สามารถสรางผลกำไรใหองคกรได และสามารถเปน

ขวากหนามปองกนัการเขามาของคแูขงขนัไดเปนอยางดี

หลกัการ Mass Customization

จากที่ไดนำเสนอมาตั้งแตตนจะเห็นวา Mass

Customization คอืกลยทุธทีส่ามารถตอบสนองตอความ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเผชิญกับพฤติกรรมลูกคา หรือความ

ชอบของลกูคาทีก่ระจายออกเปนความชอบทีห่ลากหลาย

ภายใตเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการแขงขันใหองคกรตอง

ปรบัตวัอยางเทาทนัคแูขงขนั ในสวนนีจ้ะเปนการสรปุถงึ

หลกัการเพือ่นำกระบวนทศัน Mass Customization ไป

สูการปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดคือ

1. องคกรตองมคีวามสามารถในการสรางเกณฑใน

การเลือกลูกคา(ควรเปนลูกคาที่มีศักยภาพหรือมีอำนาจ

ซือ้) แตละรายทีเ่ปนลกูคาเปาหมาย พรอมทัง้ตองมชีอง

ทางในการเขาถงึหรอืสือ่สารแลกเปลีย่นขอมลูระหวางกนั

กับลูกคาได เนื่องจากการสื่อสารเพื่อสรางปฏิสัมพันธ

จะทำใหเกดิการเรยีนรรูะหวางองคกรกบัลกูคาเพือ่บนัทกึ

เปนขอมลูและปรบัปรงุขอมลูลกูคาใหเปนปจจบุนั ดงันัน้

ถาองคกรไมสามารถเขาถึงหรือไมสามารถสื่อสาร

ระหวางกนักบัลกูคาได กลยทุธ Mass Customizaltion

กย็ากทีจ่ะประสบความสำเรจ็

2. องคกรทีใ่ชกลยทุธ Mass Customization จะตอง

ใหความสำคญักบัขอมลูเฉพาะของลกูคา เพือ่จะไดทราบ

ลกัษณะความตองการเฉพาะของลกูคา ไดทราบถงึความ

แตกตางดานรสนิยมของลูกคา การซื้อและการใชสินคา

และบริการของลูกคาแตละราย เพราะจะทำใหสามารถ

นำไปออกแบบ พัฒนาและสงมอบบริการ (Delivery)

ใหกับลูกคาไดตามที่ลูกคาแตละรายตองการ

3. องคกรที่ ใหความสำคัญกับกลยุทธ Mass

Customization สามารถทำกำไรจากสวนตางราคาทีบ่วก

เพิ่มขึ้น เนื่องจากความสามารถในการผลิตและสงมอบ

บรกิารใหลกูคาแตละรายเปนกรณพิีเศษ โดยทีล่กูคาเตม็

ใจทีจ่ะจาย

4. กลยุทธ Mass Customization สามารถใช

เวบไซต (Web) เปนเครือ่งมอืหนึง่ในการรบัคำสัง่ซือ้ลกูคา

แตละรายที่แตกตางกัน ทั้งนี้เวบไซตสามารถจับคูคำสั่ง

ซือ้ของลกูคาแตละรายแลวนำคำสัง่ซือ้ทีเ่หมอืนกนัทีเ่รยีก

วา "Mass Market of One" เพือ่นำมาผลติในขนาดใหญ

แลวใชระบบจัดการเพื่อสงมอบผลิตภัณฑ/บริการให

ลกูคาไดทกุคนตามทีต่องการ

5. กลยุทธ Mass Customization จะใชไดดีกับ

ตลาดที่แตกกระจาย ที่อาจเรียกไดวาเปนตลาดเฉพาะ
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ราย ตลาดลกัษณะนีส้อดคลองกบัปจจบุนัดงัไดกลาวมา

แตตนแลว ซึง่ตลาดทีแ่ตกกระจายนัน้การผลติกค็วรตอง

ใชระบบการผลิตที่ยืดหยุน(แตอยูบนพื้นฐานการผลิตที่

มุงความเชี่ยวชาญ) สามารถตอบสนองความตองการที่

หลากหลายได ดวยการใชระบบการจดัการทีส่ามารถรบั

คำสัง่ซือ้ทีห่ลากหลายของลกูคา และใชระบบจดัคำสัง่ซือ้

ทีเ่หมอืนกนันำมาผลติดวยมาตรฐานความเชีย่วชาญแลว

สงมอบผลติภณัฑ/บรกิาร ใหลกูคาไดทัง้หมด อาท ิ โรง

พยาบาลซึง่รบัผปูวยทีเ่ขารบัการรกัษาทกุรายตัง้แตนาย

ก. ทีแ่จงความประสงควาตองการรกัษาโรคปวดขอ นาย

ข. ที่แจงความประสงควาตองการรักษาโรคไขหวัดใหญ

จนถงึนาย ฮ. ซึง่แจงความประสงควาตองการรกัษาโรค

ไมเกรน ทัง้นีเ้จาหนาทีโ่รงพยาบาลจะมรีะบบคดักรองแต

และโรคของผูปวยที่เหมือนกันเขาดวยกัน สมมติวาโรค

ปวดขอรวมได 20 ราย โรคไมเกรนรวมได 10 ราย ฯลฯ

ก็จะสงผูปวยเหลานี้ไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อ

รกัษา กลาวไดวาผปูวยทกุรายสามารถไดรบัการรกัษาใน

เชิงประสิทธิผลตามที่ผูปวยตองการทุกราย ขณะที่โรง

พยาบาลกไ็ดประสทิธภิาพดานการผลติในขนาดทีเ่หมาะ

สมและสามารถสงมอบคณุคาไดหลากหลายในเวลาเดยีว

กนั

6. องคกรทีจ่ะนำกลยทุธ Mass Customization ไป

ใชจะตองคำนึงถึงขนาดการผลิตที่เหมาะสมหรือตอง

กำหนดปรมิาณซือ้ขัน้ต่ำ มฉิะนัน้ Mass Customization

จะไมสามารถทำงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ หมายความ

วาจะตองมกีารรวบรวมคำสัง่ซือ้ของลกูคาแตละรายและ

จบัคคูำสัง่ซือ้ทีเ่หมอืนกนัใหไดในขนาดทีเ่หมาะสมกบัการ

ผลิตเพื่อใหเกิดการประหยัดดานตนทุนการผลิต แตถา

เปนคำสัง่ซือ้เฉพาะรายเดยีวทีไ่มสามารถรวมคำสัง่ซือ้ได

Mass Customizaltion สามารถทำไดดวยการกำหนด

ปริมาณซื้อ (Volume) ขั้นต่ำพรอมระบุราคาตามขนาด

การผลติ อาท ิเอม็ แอนด เอม็ (M & M) เมือ่ลกูคาตอง

การลกูกวาดเคลอืบชอ็กโกแลตพรอมตองการขอความที่

ระบุบนช็อกโกแลตวา "สุขสรรควันเกิดครบรอบ 30 ป

พรอมดวยใบหนาของบุคคลเจาของวันเกิด" M & M

สามารถทำใหไดตามที่ลูกคาตองการ แตตองซื้อใน

ปรมิาณขัน้ต่ำตามที ่M & M กำหนด ขณะทีร่าคาจะสงู

กวาราคาปกตเิลก็นอย

7. องคกรที่ ใหความสำคัญกับกลยุทธ Mass

Customization จะตองใหความสำคญักบัความไวตอความ

รูสึกของลูกคาในการทำตามสั่ง (Customer Customi-

zation Sensitivity) ถาลูกคามีความไวตอความรูสึกใน

การทำตามสัง่สงู ลกูคาจะยอมเสยีเวลารอ ยอมจายแพง

ขณะเดียวกันขนาดของกลุมในการทำ Mass Customi-

zation จะมขีนาดเลก็ อาท ิ ในอตุสาหกรรมสายการบนิ

ลกูคาทีซ่ือ้เครือ่งบนิมคีวามไวตอความรสูกึในการทำตาม

สั่งสูงเพราะลูกคาที่เปนสายการบินนั้นตองการความ

ปลอดภยั ความสะดวก ความเรว็ สิง่อำนวยความสะดวก

ในเครื่องบินที่ครบครัน ฯลฯ ลูกคาเหลานี้จะยินยอมที่

จะเสยีเวลารอนาน และจายแพง เปนตน  ในทางกลบักนั

ถาความไวตอความรูสึกของลูกคาในการทำตามสั่งต่ำ

ลูกคาจะไมยินยอมเสียเวลาในการรอคอย และไมยอม

จายแพง ขณะที่ขนาดกลุมลูกคาก็มีขนาดที่ใหญ อาทิ

เกลือซึ่งลูกคาตองการเพียงความเค็มเพื่อใชปรุงอาหาร

หรอืโรยถนน เปนตน

บทสรุป

พลวตัการแขงขนัในโลกธรุกจิกอใหเกดิการเปลีย่น

แปลง คแูขงขนัพฒันาความสามารถตลอดเวลา ในขณะที่

ลกูคามชีองทางใหเลอืกซือ้เพิม่ขึน้มอีำนาจมากขึน้และมี

พลังการตอรองมากยิ่งขึ้น การแขงขันดวยการเนน

ประสิทธิภาพอาจไมสามารถตอบโจทยการแขงขันที่

รนุแรงไดครบถวน แนวความคดิการแขงขนัดวยความได

เปรยีบจากปรมิาณมากหรอืแบบมวลชน (mass produc-

tion) ทีใ่ชมาตัง้แตยคุอตุสาหกรรม อาจถงึเวลาตองปรบั

เปลี่ยน ปจจุบันแนวความคิดการแขงขันเพื่อความได

เปรยีบกำลงัเคลือ่นสแูนวความคดิ Mass Customization

เนื่องจากลูกคามีความชอบที่หลากหลาย และตลาดได

แตกกระจาย (Fragmentation) จากลกูคาทีเ่ปนกลมุแปร

เปลี่ยนเปนลูกคาแบบเฉพาะราย นำไปสูคำถามที่ผู

บรหิารจะตองตอบคอื "จำเปนหรอืไมทีอ่งคกรจะตองให

ความสำคญักบัการตอบสนองความตองการลกูคา?" ถา

คำตอบคอื "ใช" ทานควรจะอานคำถามตอไปคอื "องคกร

จะทำอยางไรเพือ่บรรลเุปาหมายดงักลาว ?"

บทความนี้ไดมีการอภิปรายเพื่อตอบคำถามเกี่ยว

กับความตองการลูกคาที่มีลักษณะเฉพาะรายทั้ง 2 ขอ

และไดนำเสนอกระบวนทัศนใหมการแขงขันดวยแนว

ความคดิ กลยทุธ Mass Customization และไดใหเหตผุล
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วาทำไมองคกรตองทำความเขาใจแนวความคิดกลยุทธ

Mass Customization นอกจากนีย้งัไดใหเหตผุลวาจะนำ

กลยทุธดงักลาวไปใชอยางไร  รวมถงึประโยชนทีอ่งคกร

จะไดรบัเมือ่ใชกลยทุธนี ้ อาจกลาวไดวาเปนกระบวนทศัน

ในการจดัการอปุทาน  (Supply Management) ประสาน

กบัการจดัการอปุสงค (Demand Management) ไดอยาง

ลงตัวในศตวรรษนี้ ซึ่งผูเขียนเชื่อวาองคกรที่ใชกลยุทธ

Mass Customization จะไดรับรางวัลจากลูกคาทำให

ลกูคาภกัดตีอองคกร รวมถงึการเพิม่ขึน้ของศกัยภาพใน

การทำกำไรทีเ่พิม่สงูขึน้
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2. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม

ในบัญชีเอกสารอางอิงทายเรื่อง

2.1 การเรียงลำดับเอกสาร

ใหเอกสารภาษาไทยอยใูนสวนแรก  และเอกสารภาษาตางประเทศอยใูนสวนทีส่อง

ใหเรียงชื่อผูแตงตามอักษรแตละภาษา

ผแูตงชือ่เดยีวกนั  มเีอกสารมากกวา  1  ฉบบั

- ถาตพีมิพในปตางๆ กนั  ใหเรยีงปทีพ่มิพจากนอยไปหามาก

- ถาตพีมิพในปเดยีว ใหใสอกัษร ก ข ค หรอื a b c กำกบัในเนือ้เรือ่งทีอ่างถงึกอนและหลงั  ตามลำดบั

2.2 ประเภทของเอกสาร

ก. ตำรา

แบบการเขยีน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่หนงัสอื. ชือ่สำนกัพมิพ  จงัหวดั. จำนวนหนา.

ตวัอยางการเขยีน

โกศล  เจรญิสม. 2523. แตนเบยีนคาชดิอย. เอกสารพเิศษ  ฉบบัที ่3 ศนูยวจิยัและควบคมุศตัรพูชืโดยชวีนิทรยี

แหงชาต.ิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  และสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ กรงุเทพฯ. 301 หนา.

สะอาด  บญุเกดิ  จเร  สดากร  และทพิยวรรณ  สดากร. 2523. ชือ่พรรณไม  ในเมอืงไทย. กองทนุจดัพมิพตำรา

ปาไม  คณะวนศาสตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  กรงุเทพฯ. 657 หนา.
Krebs, C.J. 1978. Ecology : the Experimental Analysis Distribution and Abundance. 2nd Ed. Harper and Row,

N.Y. 678 pp.
Lekakul, B., K. Askins, J. Nabhitabhata and A. Samruadkit. 1977. Field Guide to Butterflies of Thailand.

Kuruspha, Bangkok. 260 pp.

การเขียนเอกสารอางอิง

ขอควรระวงัในการเขยีน

เอกสารอางองิ

การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง และ

เอกสารอางทายเรือ่งตองตรงกนัและมคีรบ

ถวน  กลาวคอื

ถามกีารอางองิในเนือ้เรือ่ง จะตองมี

เอกสารอางองิทายเรือ่ง

เอกสารอางอิงทายเรื่องใด ถาไมมี

การอางองิในเนือ้เรือ่ง ใหตดัออก

ขอใหตรวจสอบการเขียนใหถูก

ตองกอนสงตนฉบบั !!
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ข. วารสาร Newsletter และ Bulletin

แบบการเขยีน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่เรือ่ง. ชือ่วารสารหรอืชือ่ Newsletter หรอืชือ่ Bulletin  ถามตีวัยอเปนสากล  กใ็หใชตวัยอ ปที ่:

หนา-หนา.

ตวัอยางการเขยีน

ไพศาล  เหลาสวุรรณ. 2524. วธิกีารเขยีนบทความทางวชิาการวทิยาศาสตร. ว.สงขลานครนิทร 3 : 27-43.

Sharwa, A.D. and C.I. Jandalk. 1986. Studies on recycling of Pleurotus waste. Mushroom Newsletter for the

Ttopics 6 : 13-15.

Yano, K. 1979. Effect of vegetable juice and milk on alkylating activity of n-methyl-n-nitrourea. J. Agric. Food

Chem. 27 : 2456-2458.

ค. รายงานประจำป

แบบการเขยีน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่เรือ่ง. ชือ่รายงานประจำป พ.ศ. หนวยงาน  หนา-หนา.

ตวัอยางการเขยีน

กรองทอง  จนัทร, อำนวย  ทองด ี และบรรจง  สกิขะมณฑล. 2522. การศกึษาวธิกีารปลกูหอมแดงในภาคเหนอื.

รายงานสรปุผลการทดลองพชืสวน 2522. กองพชืสวน  กรมวชิาการเกษตร. หนา 5-20.

Lewanich, A. 1974. A Taxonomic Study on the Lepidopterous Pests of Sugar Cane. Annual Research Report

1974. Div. of Entomol. And Zool., Dept. of Agric., Bangkok p. 511-513.

ง. รายงานการประชมุ

แบบการเขียน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่เรือ่ง. รายงานการประชมุ ถามตีวัยอสากลกใ็หพมิพตวัยอ  ครัง้ที ่(ถาม)ี วนัเดอืนปทีม่กีารประชมุ

สถานทีป่ระชมุ. หนา-หนา.

ตวัอยางการเขยีน

พสิษิฐ  เสพสวสัดิ ์ ศรสีมร  พทิกัษ  เตอืนจติต  สตัยาวริทุธ และสาทร  สริสิงิห. 2523. ประสทิธภิาพของสารฆา

แมลงบางชนิดกับหนอนเจาะฝกถั่วเหลือง. รายงานการประชุมวิชาการแมลงและสัตวศัตรูพืช  ครั้งที่ 2

กองกฏีและสตัววทิยา  24-27  มถินุายน 2532  ณ  ศนูยวจิยัอารกัขาขาว  กรงุเทพฯ. หนา 492-523.

Bliss, C.l. 1958. The Analysis of Insect Counts as Negative Binomial Distribution. In Proc. 10th Intern. Cangr.

Ent. 2 : 1015-1032.

Magee, P.N. 1992. The Future of Research on Chemical Carcinogenesis. In 2nd Princess Chulabhorn Science

Congresst. Nov. 2-6, 1992. Bangkok. P. 11.

จ. เอกสารไมปรากฏชื่อผูเขียน

แบบการเขียน

ใหใชคำวา นรินาม หรอื Anonymous แทนชือ่ตามดวย ป พ.ศ. หรอื ค.ศ. ทีต่พีมิพ  และใชวธิกีารเขยีนตามประเภท

ของเอกสารนัน้ๆ ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน

ตวัอยางการเขยีน

Anonymous. 1989. Krung Thai Bank Annual Report 1989. Bangkok. 80 pp.

นรินาม. 2520. สตัวศตัรอูอย. วารสารกสกิรรมไรออย. 1: 445-449
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