ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ในประเทศไทย
An Efficient Management Model of Paper Packaging Industry in Thailand

พิสมัย เหล่าไทย

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พุทธศักราช 2560
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(จ)

กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ด้วยควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือจำกผู้มี
พระคุ ณ ขอกรำบขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.รั ฐ วุ ฒิ รู้ แ ทนคุ ณ ที่ ป รึ ก ษำหลั ก และ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนำ ที่ปรึกษำร่วม ที่ท่ำนได้เสียสละเวลำอันคุณทรงค่ำใน
กำรให้ค ำปรึก ษำอย่ ำ งเต็ม ก ำลั ง ด้วยควำมสม่ ำเสมอขอกรำบขอบคุณ ผู้ช่ วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ไชยนันท์ ปัญญำศิริ ประธำนกรรมกำร และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤช จรินโท กรรมกำรสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนครูอำจำรย์ทุกท่ำนที่ได้สั่งสอนและให้ควำมรู้มำตลอด
ขอกรำบขอบคุณ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมเกียรติ
วงศ์วนิชทวี ดร.พิเชษฐ์ มุสิกโปดก คุณเสนีย์วัฒน์ ชำนำญยำ และคุณวิริยะ วัชระเกื้อ ที่ได้แนะนำ
ประเมินแบบสอบถำม และสละเวลำในกำรตรวจทำนแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถำมเพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหำของงำนวิจัยเพื่อควำมสมบูรณ์มำกขึ้น
ขอกรำบขอบคุณ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดำษในประเทศไทยทุกท่ำนที่
สละเวลำให้ข้อมูลกำรทำวิจัยในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่และผู้ที่สนใจอยำก
ศึกษำในอุตสำหกรรมต่อไป
ด้วยควำมอำลัยอย่ำงสุดซึ่งกับกำรจำกไปของท่ำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ หงษ์ไกรเลิศ
ขอบพระคุณท่ำนที่เมตตำและให้คำชี้แนะในกำรเขียนงำนวิจัยในครั้งนี้
นอกจำกนี้ ผู้วิจั ย อุทิ ศ ควำมดีแด่ คุณพ่ อ ผู้เป็ นที่รัก ยิ่ ง และคุ ณแม่ ที่ใ ห้ก ำลัง ใจตลอดมำ
ตลอดจนคุณสำมีที่ไม่เคยทอดทิ้งเวลำลำบำกและท้อค่อยอยู่เคียงข้ำงและให้กำลังใจกันมำโดยตลอด
ตลอดจนบุคคลต่ำงๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ค่อยให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งไม่สำมำรถกล่ำว
นำมได้หมดในที่นี้ ผู้วิจัยรู้สึกซำบซึ้งในควำมเมตตำ ควำมกรุณำและควำมปรำรถนำดีของทุกท่ำน
เป็นอย่ำงยิ่ง จึงขอกรำบขอบคุณและขอขอบคุณไว้ในโอกำสนี้

พิสมัย เหล่ำไทย
พฤศจิกำยน 2560

(ฉ)

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 สภาพความเป็นมา
1.2 ความสาคัญของปัญหา
1.3 วัตถุประสงค์
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการชี้วัดประสิทธิภาพ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.6 สมมติฐานการวิจัย
2.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 รูปแบบการวิจัย
3.2 สถานที่ ประชากรและประชากรตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

หน้า
(ก)
(ค)
(จ)
(ฉ)
(ซ)
(ญ)
1
2
6
7
7
9
17
49
59
64
65
65
67
70
73
80
81

(ช)

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 4 ผลการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์เพื่อค้นหาตัวแปร
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
4.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อตัวชี้วัดการบริหารจัดการของโรงพิมพ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.6 การอภิปรายผล
4.7 สรุปและวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์เพื่อแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ในประเทศไทย
5.4 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก
- ภาคผนวก ข
- ภาคผนวก ค
- ภาคผนวก ง
ประวัติผู้วิจัย

82
90
94
103
104
110
112
117
120
124
125
134
142
143
145
154
165
166

(ซ)

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 สรุปและแสดงความหมายของการจัดการคุณภาพ
2.2 แสดงมิติของความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ
2.3 ตัวแปรการประเมินประสิทธิภาพที่นาเสนอสาหรับอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
3.1 รายชื่อผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อค้นหาตัวแปร
3.2 รายชื่อผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
3.3 แสดงการจาแนกขนาดธุรกิจการพิมพ์ (โรงพิมพ์) เป็น 3 ขนาด คือ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
3.4 แสดงจานวนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ขนาดกลางที่มีทุนจดทะเบียน
ตั้งแต่ 20 ล้าน (หน่วย:บาท) ขึ้นไปของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย
3.5 รายนามผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม และระบุค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย
3.6 แสดงค่าผลการประเมินของแบบสอบถาม IOC
3.7 ผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาและการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
4.1 แสดงถึงปัจจัยและความถี่ที่ได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารในแต่ละองค์การ
ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
4.2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.3 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
4.4 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
4.5 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงาน
4.6 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาที่ท่าน
ทางานกับองค์การ
4.7 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
4.8 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามทุนจดทะเบียน
4.9 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนพนักงาน
4.10 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทงานพิมพ์
4.11 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย โดยภาพรวม

หน้า
31
40
56
68
69
70
72
75
76
79
88
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95

(ฌ)

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
หน้า
4.12 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
95
4.13 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านการจัดการคุณภาพ
98
4.14 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านการพัฒนาบุคลากร
99
4.15 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านการจัดการนวัตกรรม
101
4.16 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านการกาหนดกลยุทธ์
102
4.17 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านตัวชี้วัดที่มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ
103
4.18 แสดงสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ (ก่อนปรับ)
109
4.19 แสดงสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ (หลังปรับ)
110
4.20 ผลการแยกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตัวประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
110
4.21 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้
111

(ญ)

สารบัญภาพ
ภาพที่
หน้า
1.1 สายโซ่อุปทานของอุสาหกรรมการพิมพ์
2
1.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย
3
2.1 แสดงลักษณะของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์
11
2.2 กระบวนการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์
12
2.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ
13
2.4 ความหมายของการจัดองค์การ
18
2.5 ความสามารถทางการบริหารตามระดับการบริหารองค์การ
19
2.6 ความสามารถทางการบริหารตามระดับการบริหารองค์การ
19
2.7 องค์ประกอบและกระบวนการจัดการ
21
2.8 โมเดลทักษะการเป็นผู้นาของ Mumford et al.
25
2.9 ขั้นตอนและกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
35
2.10 โมเดลตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
50
2.11 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ
64
4.1 แสดง กรอบแนวความคิด Conceptual Framework ปัจจัยหลัก ปัจจัยย่อย
ที่ได้จากวิเคราะห์บทสัมภาษณ์
90
4.2 ตัวแบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย
108
5.1 แสดงการพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศ ที่ได้จากวิเคราะห์สถิติ
120
5.2 THE HSQP MODEL
124
5.3 กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ในประเทศไทย
130

บทที่ 1
บทนำ
1.1 สภำพควำมเป็นมำ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อภาคการ
ส่งออกของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ปี 56 มีมูลค่าราว 3 แสนล้านบาท เป็นสัดส่วน
ของสิ่งพิมพ์ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และมีมูลค่าส่งออก 6-7 หมื่น
ล้านบาท (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ, 2559) อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มี
อัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5-6 ในช่วงปี 57-60 เติบโตไปพร้อมกับค่ าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ หรือ GDP 1.0-1.3 เท่า ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
Economy) ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการต่อสื่อสาร การผลิต การดาเนินงานธุรกิจ และการอุปโภค
บริโภค ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมไปสู่ การทากิจกรรม
ผ่านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัลอย่างครบวงจร และปรับเปลี่ย นวิธีการทาธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยในด้านต่างๆ จากการแข่งขันเชิงราคา ไปสู่การแข่งขันเชิงสร้างคุณค่ าของสินค้า
และบริการ (Service Innovation) ที่ผู้บริโภคพอใจสูงสุด ดังนั้นผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์จาเป็นต้อง
ปรับตัวไปสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์ที่ผสมผสานสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [ส.อ.ท.], 2559) อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ยังมี
ความเกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ดังภาพที่ 1
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ภำพที่ 1.1 สายโซ่อุปทานของอุสาหกรรมการพิมพ์
ที่มำ: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2558)
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษรายใหญ่ที่สุดใน
อาเซียน คิดเป็นเงินปีละประมาณ 60,000 ล้านบาท โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท)
ตั้งเป้าหมายว่า เมื่อเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกจะ
เพิ่ ม เป็ น 100,000 ล้ า นบาท (กรมส่ง เสริ มการค้า ระหว่ า งประเทศ, 2558) และในปี 2558
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในส่วนของหนังสือพิมพ์ นิตยสารไม่มีการขยายตัวเพิ่ม แต่อาจมีโอกาสเห็น
การปรับลดตัวลง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้อ่านเริ่มหันไปนิยมใช้บริการสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น เพราะ
สะดวกและข่าวสารรวดเร็วกว่า ที่สาคัญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะยั งคง
ต้องมีก ารปรับ ตัวเพื่อให้อยู่รอดด้วยการนาข้อมูล ไปผูกติดกับสื่อออนไลน์ ส่วนสื่อทีวีจะมีการ
แข่งขันค่อนข้างมาก ในการนาเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่ดีและต้องมีคุณภาพ เพื่อความอยู่รอด
(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2557)
ควำมสำคัญของปัญหำ
สิ่งพิ มพ์ ของไทยยั งขาดการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชัดเจน ค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนมีเพิ่มมากขึ้น ทาให้การบริโภคงานสร้างสรรค์มีผลกระทบระดับหนึ่ง การอ่านข่าวจาก
เว็บไซต์ การทาการตลาดในโลกของสังคมออนไลน์ ส่งผลให้การบริโภคสิ่งพิมพ์ลดลง ขาดแคลน
ช่างพิมพ์ที่มีทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ประเทศไทยมีวัตถุดิบพร้อม แต่เครื่องจักรยังต้องนาเข้า
เกือบทั้งหมด ขาดการสนับสนุนในด้านการวิจัยและพัฒนา และการจดสิทธิบัตรด้านงานพิมพ์มี
น้อยมากเพราะสังคมไทยยังไม่เข้มงวดกับการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงการขาดแคลนแรงงานที่มี
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ทักษะด้านการพิมพ์ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และ การขาดความรู้วิศวกรรมสิ่งพิมพ์
รวมถึง การนาเข้ า เครื่องจัก รจากต่างประเทศ อุปสรรคที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมในด้านการย้ าย
แรงงานที่มีฝีมือมีโอกาสย้ายไปทางานยังต่างประเทศได้ในอนาคต รวมถึงต้นทุนการขนส่งที่สูงที่
ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การ รวมถึ ง การผลิ ต และบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์, 2556)
ดังนั้นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษจึงต้องทาการทบทวนและวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์แ ละบรรจุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาการจัดการที่ประสิทธิภาพ
ของธุรกิจสิ่งพิมพ์ ดังภาพภาพที่ 2

ภำพที่ 1.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ของประเทศไทย
ที่มำ: AIRA Research (2557)
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นอกจากนี้ สิ่งพิมพ์ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง คือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ บรรจุภัณฑ์
ของโลกยังมีอัตราการเติบโตที่สูงมากขึ้น และบรรจุภัณฑ์ถือเป็นอาวุธสาคัญในด้านการตลาด เพื่อ
ช่วยเพิ่มมูลค่า และทาให้ขายสินค้าได้ บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย (Luxury Packaging) ซึ่งทั่วโลกกาลังให้
ความสาคัญอย่างยิ่งและมีอัตราการเติบโตสูง อัตราการเติบโตบรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยมีอัตราการเติบโต
อยู่ร้อยละ 3 ซึ่งมีมูลค่าอยู่ ประมาณสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณหกแสนกว่าล้านบาท
และร้อยละ 35 ของมูลค่าสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนี้ เป็นยอดการเติบโตอยู่ในเอเชีย ซึ่งไทยมา
เป็นอันดับหนึ่ง อันดับที่สองคือยุโรปร้อยละ 29.9 ส่วนอันดับสามคือสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ
25 คาดการณ์ไว้ว่าจากนี้ไป 10 ปี 20 ปีนี้จะเติบโตไปอีกประมาณร้อยละ 4-6 และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
เนื่องจากสินค้าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก และบรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย (Luxury Packaging) ตัว
เลขที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อันดับหนึ่งคือบรรจุภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ (Health Care) บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
ยาอาหารเสริมต่างๆ ประมาณร้อยละ 25 และบรรจุภัณฑ์ทางด้านเครื่องสาอางหรือคอสเมติก ได้แก่
กล่องใส่เครื่องสาอางประมาณร้อยละ 21 และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประมาณร้อยละ14
และบรรจุภัณฑ์พรีเมี่ยมต่างๆ เครื่องดื่มจาพวกแอลกอฮอล์หรือกล่องบรรจุขวดเหล้าประมาณร้อย
ละ 16.5 นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ท างด้านอาหารมีอัตราการเติบโต เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบาย
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the world) และสามารถส่งสินค้าทางด้าน
ต่ า งๆทั้ ง สิ น ค้ า อาหารส าเร็ จ รู ป และสิ น ค้ า กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป แช่ แ ข็ ง ไปขายทั่ ว โลก ซึ่ ง ขยายตั ว ตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของภาครัฐ (ส.อ.ท., 2559)
อย่างไรก็ตาม การสั่งพิมพ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เดิมเคยมีข้อจากัด
ตรงที่ถูกกาหนดด้วยจานวนพิมพ์ อย่างน้อยที่สุดเท่าไรจึงจะคุ้มทุนและมีก าไร ปัจจุบันมีการใช้
ระบบการพิมพ์และเครื่องพิมพ์ดิจิทัลมากขึ้น การสั่งพิมพ์เก็บสต็อกจึงลดลง ดังนั้น การพิมพ์ตาม
ต้องการ (Print on Demand) จึงเป็นกุญแจสาคัญสาหรับทางรอดของอุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว จะใช้แนวคิดเดิมๆ ในการทาธุรกิจไม่ได้อีกต่อไป ลูกค้า
ในยุคดิจิทัลไม่ผูกพันกับการใช้บริการของโรงพิมพ์เดิมหรือไม่มีลักษณะจงรักภักดีต่อโรงพิมพ์ที่
เคยให้บริการ แต่เป็นลักษณะของการค้นหาบริการที่ตรงใจที่สุดจากโรงพิมพ์ ผู้ประกอบการจึงต้อง
ปรับตัว กล้าที่จะอยู่ และก้าวให้ทันไปกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป (สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558)
นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันสะท้อนถึงการส่งออกและการบริ โภคภายในประเทศที่
ยังมีปัญหาต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ Social Media
และ Digital Media ส่ ง ผลกระทบต่ ออุตสาหกรรมการพิ มพ์ และบรรจุภัณฑ์ โรงพิ มพ์ และ
สานักพิมพ์หลายแห่งที่เคยมีผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่อง 5-7% แต่ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ต้อง
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ปิดตัวลงหรือลดขนาดของกิจการลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่ขาย Content ทางออนไลน์แทน
ดังนั้นการกาหนดทิศทางการสร้างกลยุทธ์เป็นแนวทางที่จะทาให้ผู้ประกอบการก้าวไปข้างหน้า
รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ และการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ (เกรียงไกร เธียรนุกุล ,
2558)
การออกแบบและการสร้างสรรค์แบบดิจิทัล (Digital Design & Creative Job) เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งความสวยงาม รูปแบบ โครงสร้าง และกราฟิก ด้วย
การใช้ระบบ Software digital media โดยสามารถสร้างต้นแบบให้มีความแตกต่าง โดดเด่น ดึงดูด
ผู้บริโภค เมื่อวางบนชั้นจาหน่าย บรรจุภัณฑ์ต้องเลือกวัสดุที่เหมาะกับสินค้า ปกป้อง ยืดอายุสินค้า
ได้ ขนส่งได้รวดเร็ว ปลอดภัย และเก็บรักษาสะดวก (สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์, 2558)
นอกจากนี้ การยกระดับภาคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น อีกระดับหนึ่งให้เข้าสู่
Industry 4.0 ให้สอดคล้องกับที่ภาครัฐได้ตั้งเป้าหมาย Industry 4.0 คือ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการผลิตสินค้า สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการเฉพาะของ
ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมยุคใหม่ที่กาลังเป็น Paperless Society และ
นโยบาย Digital economy ของรัฐบาล รวมทั้งการผลักดันยุทธศาสตร์ Trading Nation ที่จะทาให้
ไทยเป็นชาติการค้าในภูมิภาคและระดับโลก (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558) การมีนิคม
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร อีกทั้งปัจจุบันคุ ณภาพงานพิมพ์ของไทยจัดอยู่ใน
ระดับสากล ทาให้ต่างชาติเล็งเห็นถึงศักยภาพความพร้อมในด้านงานพิมพ์ของไทย จึงเป็นช่องทาง
ให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่ยัง ขยายตัวได้อีกมาก (AIRA Research, 2557) อย่างไรก็ ตาม
อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ยั ง คงเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาหลายๆ ด้ า นทั้ ง ในด้ า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี
โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และดิจิตอลที่เข้ามาแทนที่การใช้สิ่งพิมพ์ ประกอบกับศักยภาพของคู่
แข่งขันในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน เป็นต้น พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนของไทยจาเป็นต้องปรับตัวในหลายด้าน เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภ าพขององค์การ
(สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558)
อย่า งไรก็ตาม แม้ ว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ทดแทนการบริโภคบรรจุภัณฑ์กระดาษโดยตรง แต่เนื่องจากข้อจากัดที่ไม่สามารถป้องกันความชื้น
และไม่คงทนของบรรจุภัณฑ์กระดาษก็อาจทาให้ผู้บริโ ภคหันไปเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น
ทดแทนได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษไว้
ผู้ป ระกอบการควรมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบให้ มี ค วามคงทนและแข็ ง แรงมากขึ้ น ประกอบกั บ ใช้
เทคโนโลยีในการผลิตให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติก โดยการใช้วัสดุ ที่ปลอดภัย และป้องกัน
ความชื้นหรือซึมผ่านของน้ามาเคลือบทับพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์กระดาษ เช่น แก้วกาแฟกระดาษ
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จาน ชาม และกล่องบรรจุอาหารที่ทาจากกระดาษ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ
ภายใต้ต้นทุนที่บริหารจัดการได้
นอกจากนี้ อุ ตสาหกรรมบรรจุภั ณ ฑ์ ก ระดาษของไทยเป็ น อุต สาหกรรมที่ มีแ นวโน้ ม
ปรับตัวควบคู่ไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสาคัญใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อบรรจุสินค้าสาหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และส่งออกชิ้นส่วน
บรรจุภัณฑ์เพื่ อใช้ กับอุตสาหกรรมในต่างประเทศ โดยบรรจุ ภัณฑ์ กระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มี
สัดส่วนการใช้สูงสุดในบรรดาบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ (กระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว) นิยม
ใช้กันมากเพราะมีราคาถูก น้าหนักเบา ง่ายต่อการปรับรูปร่างให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้าที่
บรรจุ สลายตัวได้ง่ายและสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse and Recycle) จัดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดสามารถตอบโจทย์กระแสการลดปัญหาโลกร้อนและ
เทรนด์รักสุขภาพผู้ประกอบการควรที่จะเน้นการออกแบบเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และไม่ใช้
สารฟอกสี เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวแล้ว ยังจะเป็ นการปรับปรุงเพื่อให้
ได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎระเบียบของต่างประเทศ และตรงกับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน การผลิตบรรจุภัณฑ์ ต่า งๆ จึงต้องมีก ารปรับเปลี่ย นเพื่อรับมือกั บความท้าทาย และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ การจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุ ตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทางานภายใน โดยมีการ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย รวม
ไปถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์การ ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์การและ
บุคคลากรให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการจัดการประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ก ระดาษในประเทศไทย เพื่ อ เป็ น มี แ นวทางและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ประสิทธิภาพของงานพิมพ์ ให้กับผู้บริหารหน้าใหม่หรือผู้สนใจที่จะดาเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้านบรรจุ
ภัณฑ์ก ระดาษ และสามารถนาไปประยุก ต์ใช้ภายในหน่วยงานได้ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาและช่วย
ประเทศชาติให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มกาลังในการผลิตและการส่งออกมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิ ภ าพของอุ ตสาหกรรมบรรจุภั ณ ฑ์ ก ระดาษใน
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
3. เพื่ อ สร้ า งแบบจ าลองความสั ม พั น ธ์ ข องการบริ ห ารจั ด การประสิ ท ธิ ภ าพที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
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4. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะการปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยทั้งในด้านพื้นที่ ด้านประชากร ด้านเนื้อหา
และ ด้านระยะเวลา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศ
ไทยขนาดกลางขึ้นไปโดยมีทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
2559)
2. ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาเชิงปริมาณจะเก็บข้อมูล เฉพาะผู้บริหารระดับสูง
และระดับ กลางของโรงพิม พ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก ระดาษในประเทศไทย และในการเก็ บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มผู้ประกอบการ โดยจะสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง เท่านั้น
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตเนื้อหาที่ครอบคลุมถึง แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประสิทธิภาพของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาในการดาเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2559 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เกิดความรู้ความเข้าใจในปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นตัวแบบการจัดการ และสามารถนาไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการบริ ห ารจั ด การงานในองค์ ก าร อาทิ การวางแผนงาน การสร้ า งระบบการ
บริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากร การสื่อสาร การกาหนดนโยบาย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและนาไปสู่องค์การที่มีประสิทธิภาพขององค์การประเภทอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
2. สร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ทางการจัดการองค์การ ที่นาไปสู่องค์การที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับแนวทางการวิจัยอื่น และในอุตสาหกรรมอื่นๆ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจัยภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นจะมุ่งไปในทิศทางดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
2.1.1 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
2.1.2 ลักษณะองค์การและการบริหารงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
2.1.3 ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
2.1.4 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรม
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นา
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม
2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์
2.2.6 งานวิจัยเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการชี้วัดประสิทธิภาพ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.6 สมมติฐานการวิจัย
2.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ปัจจุบันในการส่งเสริมการขายสินค้ามิได้คานึงถึงเพียงแค่คุณสมบัติของสินค้าเท่านั้น แต่
ได้มีการผสมผสานการใช้บรรจุภัณฑ์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
มากขึ้น และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นง่ายต่อการจดจา
บรรจุภัณฑ์ เป็ นส่วนส าคั ญในการส่งเสริมการขายเพื่ อเพิ่ มส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น เช่ น
รูปทรง ความสะดวก สวยงาม น่าสะสม เป็นต้น รวมทั้งการเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่ได้มีการ
วิ วั ฒ นาการมาสู่ ยุ ค สั ง คมปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้ ส ร้ า งวิ ท ยาการใหม่ เกี่ ย วกั บ การพิ ม พ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
(Packaging) มากมาย และทาให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และสนองต่อประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น (สุมาลี ทองรุ่งโรจน์ , 2555) อีกทั้งสอดคล้องกับสภาวะทางการตลาดใน
ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ (Packaging) นับเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายในระหว่างการขนย้าย หรือการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และยังส่งผลต่อการสร้างมูล ค่า
ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องการสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งภายใน
และภายนอก โอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การตอบสนองความพึงพอใจและการ
สร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์จึงเป็นอีกแนวทางในการบริหารจัดการประสิทธิภาพองค์กร
การออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
เมื่อเปรียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติก แก้ว ผ้า เซรามิค และอื่นๆ ล้วน
แล้วก่อให้เกิดการย่อยสลายที่ยากลาบากเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากกระดาษและสามารถนา
กลับมาใช้งานได้ จึงทาให้ลดมลภาวะและขยะได้ไม่มากก็น้อย (เกรียงไกร เธียรนุกุล, 2556)
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ป ริ ม าณขยะประมาณ 12,000 ล้ า นกิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี โ ดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครมีการผลิตขยะถึงวันละ 5,548 ตันหรือคนละ 850 กรัม (สุมาลี ทองรุ่งโรจน์ , 2555)
ดังนั้นการผลิตสินค้า ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถนากลับมาใช้ และทาลายง่ายจึงเป็นอีก
ทางเลือกของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง การหานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อให้เกิดคุ ณค่า (Value) เพราะปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี ความ
ต้องการโอกาสในการเลือกจึงมีมากขึ้ น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ทบทวนและสร้างกลยุทธ์ในการบริการจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพเพื่อความอยู่รอดและเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ถือเป็นโอกาสและเป็น
ทางเลือกที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้มากขึ้นโดย
ทาการทบทวน การวางแผน การควบคุม การจัดบริหารจัดการจัดการองค์การทั้งภายในและภายนอก
ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทาให้ธุรกิจถดถอยหรืออะไรคือจุดเด่นที่ทาให้องค์การสามารถแข่งขันได้
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2.1.1 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ
ลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ถังกระดาษ ถุงกระดาษ ในปี 2557 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยมี
มูลค่ารวมประมาณ 379,171 ล้านบาทมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 38,585 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 11.0 และจากการคาดคะเนรายได้รวมของอุตสาหกรรมในปี 2557 พบว่าอุตสาหกรรมบรรจุ
ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก มี สั ด ส่ ว นสู ง ที่ สุ ด มี ร ายได้ ร วมสู ง ถึ ง 154,154 ล้ า นบาทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41 ส่ ว น
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษมีรายได้รวมประมาณ 135,219 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36
ในขณะที่บรรจุภัณฑ์โลหะมีรายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 และบรรจุภัณฑ์แก้วมี
รายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6 ตามลาดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษจึงนับได้ว่า
มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษ, 2557) ด้วยคุณสมบัติของกระดาษที่สามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติได้ มี
ต้นทุนการผลิตต่า น้าหนักเบา สะดวกต่อการจัดพิมพ์หรือการปรับเปลี่ยนรูปทรงให้เหมาะสมกับ
สินค้าที่บรรจุ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ต่างก็ให้ความสาคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่นามาห่อหุ้มเพื่อ
ความสวยงามและตอบสนองความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อความสวยงาม ความเบาบาง
ความปลอดภั ย และที่ ส าคั ญ ต้ อ งเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง เป็ น โอกาสและทางเลื อ กของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
แตกต่าง และสร้างโอกาสทางการตลาดมากขึ้น บรรจุภัณฑ์กระดาษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ต่ า งๆ มากมาย เช่ น อุ ต สาหกรรมขนส่ ง อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
อุตสาหกรรมยา และอื่นๆ รวมถึงสินค้าอุโภคบริโภค เป็นต้น
กระดาษมีหลายชนิด ผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามความเหนียว ความ
ทนทาน ต่อการฉีกขาด ดึงขาด ดันทะลุสามารถตัด ดัด พับ งอ ได้ง่าย สามารถออกแบบได้มากแบบ
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ มีราคาถูกที่สุดและน้าหนักเบาที่สุด โดยทั่วไปกระดาษจะยอมให้น้าและก๊าซซึม
ผ่านได้ดีไม่สามารถป้องกัน ความชื้น เสียความแข็งแรงเมื่อถูกน้าหรืออยู่ในสภาวะที่เปียกชื้นมี
ความคงรูป พิมพ์ได้งดงาม และสามารถใช้ หมุนเวียนเพราะทุกวันนี้ (Recycle) ได้จึงไม่ก่อปัญหา
มลภาวะสามารถทาเป็นหีบห่อได้มากมาย ตั้งแต่ถุงชนิดต่างๆ กล่อง กระดาษ ฯลฯ ซึ่งแต่ละชนิดมี
ความเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสินค้าและสิ่ง แวดล้อม ดังนั้น
คุณสมบัติของกระดาษที่ทาจากเยื่อไม้ธรรมดาจึงได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขึ้น โดยการผนึก
หรือเคลือบเข้ากั บวัสดุอื่นๆ เพื่อให้สร้างสรรค์เป็นโครงสร้างใหม่ของบรรจุภัณฑ์และทาหน้าที่
บรรจุ ห่ อ หุ้ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ ห ลายประเภทขึ้ น ดั งนั้ น ผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ จ ะเข้ า มาทาธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษจะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ หรือ
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สามารถบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัง
ภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์
ที่มา: เกรียงไกร เธียรนุกุล (2556)
2.1.2 ลักษณะองค์การและการบริหารงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
กรรมวิธีใ นการบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เนื่องจากสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน อาทิ รูปทรง ขนาด น้าหนัก ความแข็งแรง
เป็นต้น บรรจุภัณฑ์กระดาษจึงต้องออกแบบและคาถึงถึงวิธีการบรรจุและการนาไปใช้ว่าสอดคล้อง
ไปกับกรรมวิธีในการบรรจุหรือไม่ เพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงและตอบสนองตลาดจะ
นาไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และส่งผลต่อการจดจาของผู้บริโภคได้ เมื่อเทียบกับ
บรรจุภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุอื่นๆ ประกอบกับวิวัฒนาการใหม่ๆในการพัฒนาคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
กระดาษให้มีความคงทนแข็งแรงมากขึ้น ทาให้บรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถป้องกันความเสียหาย
ของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากล่องกระดาษลูกฟูก หรือ
กล่องกระดาษที่นาไปบรรจุสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม ซึ่ งเป็นรายได้หลักในการส่งออกของ
ประเทศไทย จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมกระดาษมีส่วนช่วยเสริมสร้างและผลัก ดันให้สินค้าของ
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ประเทศสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้ กระบวนการในการออกแบบ และผลิตบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษ สามารถอธิบาย ดังนี้ ภาพที่ 2.2 และ 2.3
ลูกค้า

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการพิมพ์

ส่งมอบลูกค้า

ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนหลังการพิมพ์

ภาพที่ 2.2 กระบวนการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์กระดาษสาหรับบรรจุสินค้าป้องกันความเสียหาย

บรรจุภัณฑ์กระดาษสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภค บริโภค
ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษควรมีการบริหารจัดการด้านโครงสร้างองค์การทั้งภายใน
และภายนอกองค์ ก รเพื่ อ สร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ
อุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ยังขาดแคลนแรงงานที่ มีทักษะด้าน
การพิมพ์ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับตลาด AEC ให้มากขึ้น และนอกจากนี้ โอกาสที่
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บุคลากรจะย้ายไปทางานยังต่างประเทศยังถือเป็นความเสี่ยงของอุตสาหกรรมเนื่องจาก ค่าแรงที่ได้
มากกว่า สวัสดิการที่ดีกว่า การตอบสนองที่ตรงตามความต้องการ ดังนั้นผู้ประกอบการของไทยใน
อุตสาหกรรมนี้จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา และสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน ขวัญและกาลังใจในการทางานเป็นทีม ปลูกฝั่งให้ทุกคนในองค์การ มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็น และการสร้างค่านิยมร่วมกันให้เป็ นกิจวัตรประจาขององค์กรจน
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์การที่เข็มแข็งอย่างยั่งยืน และปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับเรื่องรักษ์โลกและ
เทรนด์สุขภาพ กาลังได้รับความสนใจ เรียกได้ว่ามาแรงอย่างต่อเนื่องทาให้ร้านอาหารทั้งหลายหัน
มาใส่ใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยตรง บรรจุภัณฑ์กระดาษ จึงเป็นตัวเลือกที่หลายคนเลือกใช้แทนโฟม
และพลาสติก
2.1.3 ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์นับวันมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความตื่นตัวของ
ผู้บริโภคและกระแสโลกานุวัตรกระตุ้นให้รัฐต้องออกกฎหมายมาควบคุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศ
ไทยที่มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บ ริโภคโดยตรง เนื่องจากกฎหมาย
อื่นๆ ที่บัญญัติขึ้นควบคุมผู้ที่ประกอบธุรกิจนั้นเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทางอ้อม ผู้บริโภคจึงไม่
อาจใช้สิทธิในการฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจต่อศาลอาญาได้ ส่วนการดาเนินทางแพ่งก็เป็นภาระและ
เสียค่าใช้จ่ายมากทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะดาเนินคดีด้วยตนเองวิธีการดาเนินตาม
พระราชบั ญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้องค์กรของรัฐมีอานาจหน้าที่ใ นการ
ควบคุม การดูแล และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ให้ผู้บริโภคได้ใช้ สิทธิร้องเรียนเพื่อขอให้ได้รับการพิจารณาและชดเชย
ความเสียหายเมื่อถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิของผู้บริโภค (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522, 2522)
(1) สิท ธิข องผู้บ ริโภค ผู้บริ โภคมี สิทธิจ ะได้รั บความคุ้มครองตามกฎหมาย 4 ข้ อดัง นี้
1.สิทธิที่ได้รับข่าวสาร รวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการโดยปราศจากการผูกขาด 3.สิทธิที่จะได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4.สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายจากการใช้สินค้า
หรือบริการ
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(2) องค์ก รของรัฐตาม พ.ร.บ องค์กรคุ้มครองของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคทั้ง 4 ข้อข้างต้นนี้คือ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีการแบ่งการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น 2 ด้านใหญ่ๆ คือ ด้านโฆษณา (มีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา) และด้าน
ฉลาก (มีคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องฉลาก) และต่างก็มีคณะอนุกรรมการย่อยลงไปอีกเพื่อสอดส่อง
ดูแล รับเรื่องร้องทุกข์พิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ
(3) การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยฉลากสินค้า ความหมายของฉลากสินค้าตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีดังนี้ คือคาว่า ฉลาก ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กาหนดให้หมายถึงรูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทาให้ปรากฏ
ข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือ
รวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือ
สาหรับใช้ประกอบสินค้าพร้อมทั้งป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหีบห่อที่บรรจุ
สินค้านั้นส่วนสินค้าควบคุมฉลากจากต่างประเทศที่นาเข้ามาขายในประเทศไทย ต้องทาฉลากเป็น
ข้อความภาษาไทยมีความหมายตรงกับข้อความในภาษาต่างประเทศ โดยระบุชื่อพร้อมสถานที่
ประกอบการของผู้ได้รับใบอนุญาตให้นาสินค้าเข้านั้นและต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตาม
ประกาศที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดไว้ในแต่ละประเภทของสินค้าสินค้าที่กาหนดให้เป็น
สินค้าควบคุมฉลากมีดังนี้1. สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจเนื่องจาก
การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น เช่น ภาชนะพลาสติก เต้ารับ -เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า
หลอดฟลูออเรสเซนต์ เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า เป็นต้น 2. สินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจาซึ่งการ
กาหนดของฉลากสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับสินค้านั้น เช่น สีผสมอาหาร สมุด ปากกาลูกลื่น ภาชนะกระดาษที่ใช้กับอาหาร กระดาษ
เช็ดหน้า กระดาษชาระ เป็นต้น 3. สินค้าที่ยังไม่มีกฎหมายอื่นใดมาควบคุม
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานอุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2511 ส านั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ต สาหกรรม หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ในนามของ "สมอ" เป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรม สั ง กั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.
2511 จึงนับได้ว่า สมอ. เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ โดยที่หน้าที่หลัก คือ การกาหนมาตรฐาน
ผลิตอุตสาหกรรม (มอก.) การรับรองระบบคุณภาพและรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่เป็นสื่อกลางกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งโลก เช่น
องค์การค้าระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) หรือ
ที่รู้จักกันแพร่หลายว่า ISO องค์การโลก (World Trade Organization หรือ WTO) และองค์กรอื่นๆ
การจัดหมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มีอยู่ มากมายนั้น ทางสมอ. มีระบบการจัดหมวดหมู่
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เป็นไปตามที่ ISO ได้พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า International Classification for Standards หรือเรียกย่อว่า
ICS และประกาศใช้ในปีแรก พ.ศ. 2535 โดยแยกหมวดหมู่สาขาวิชาออกเป็น 40 สาขาแต่หมายเลข
ไม่ได้เรียงกัน โดยมีสาขาการบรรจุหีบห่อและการแจกจ่ายสินค้าอยู่ที่สาขา 55 ส่วนเทคโนโลยี
อาหารอยู่ในสาขาที่ 67
(1) ความหมายของมาตรฐานอุ ต สาหกรรม มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมคื อ
ข้ อ ก าหนดทิ ศ ทางวิช าการที่ ส านั ก งานมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุต สาหกรรมได้จั ดท าขึ้ น เพื่ อเป็ น
แนวทางแก่ผู้ประกอบธุรกิจในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมแก่การใช้งานมาก
ที่สุด เครื่องหมายมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นหลักฐานทางราชการและเป็นเครื่องพิสูจน์หรือบ่งชี้ว่า
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทาขึ้นได้ตามมาตรฐาน เครื่องหมายมาตรฐานจะช่วยเพิ่มความเชื่อถือในสินค้า
และธุรกิจ ข้อสาคัญที่สุดก็คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่กาหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นั้นจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้
สม่ าเสมอได้ ต ลอด ส านั ก งานมาตรฐานผลิ ต อุ ต สาหกรรมด าเนิ น การก าหนดมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณฑ์ อุต สาหกรรมขึ้ นเพื่ อ เป็ นแนวทางแก่ ผู้ ประกอบธุร กิ จ ให้ ผลิ ตสิ นค้ าที่ มีคุ ณภาพตาม
มาตรฐาน อันเป็นการเพิ่มความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าไทยทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ
และเพื่อประหยัดทรัพยากร พร้อมทั้งลดต้นทุนการผลิต
(2) วัตถุประสงค์ของการมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถจาแนกได้ดังนี้ 1.เพื่อ
สร้างความเชื่อถือผลิตภัณฑ์ที่ทาในประเทศด้ วยการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น 2.เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมในการซื้อขาย ขจัดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างๆ 3.เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล
ทรัพย์สินของประชาชน 4.เพื่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการใช้งานและผลิต
5.เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและประสานกันได้พอดีเมื่อผู้ประกอบธุรกิจรายใดที่
ต้องการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะต้องยื่นคา
ขอรับใบอนุญาต เมื่อสานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตรวจสอบโรงงานและผลิตภัณฑ์แล้ว
ว่าสามารถทาได้ตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ จะอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ ผลิตได้
ซึ่งมี 2 แบบดังนี้ 1.เครื่องหมายมาตรฐาน เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น
เครื่องอุป โภคบริโภค เป็ น ต้น 2.เครื่อ งหมายมาตรฐานบังคับ ผลิ ตภัณฑ์ ใ ดที่ก าหนดไว้ว่าเป็ น
มาตรฐานบังคับ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า และผู้จาหน่ายจะต้องผลิตนาเข้า และจาหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
เป็ น ไปตามมาตรฐานเท่ า นั้ น โดยเครื่ อ งหมายมาตรฐานบั ง คั บแสดง เช่ น ผงซั ก ฟอก ถั ง ก๊ า ซ
ปิโตรเลียม บัลลาสต์สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เป็นต้น
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2.1.4 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรม
จากนโยบายรัฐบาลที่กาหนดให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) เริ่ม
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ทาให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นฐานสนับสนุนการส่งสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าสาเร็จรูปและสินค้ากึ่ง
สาเร็จรูปแช่แข็งไปขายทั่วโลก และหลายประเทศไทยใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าอาหารและวัตถุดิบ
ต่างๆ จึงทาให้บรรจุภัณฑ์ทั้งระบบ เช่น กล่อง หรือหีบห่อบรรจุสินค้าต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม
อาหารเสริม ยา เครื่องสาอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ จะมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงคู่แข่งสาคัญ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
สิงคโปร์ ไทยจะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์ การดีไซน์ ตลอดจนศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุณภาพเชิงวิศวกรรม (Packaging Engineering)
ควบคู่กันไปด้วย โดยให้ความสาคัญกับบรรจุ ภัณฑ์ย่อยสลายได้จากวัสดุทางการเกษตร เช่น อ้อย
มันสาปะหลัง กาบกล้วย ใบสับปะรด เป็นต้น โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่อุ่นใน
ไมโครเวฟได้ หรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษในการรักษาคุณภาพอาหารได้ ซึ่ง
ต้องศึกษาทั้งด้านการตลาด นวัตกรรม และเทคโนโลยีการขึ้น รูปกล่องการพิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบ
ใหม่ รวมถึงการแสวงหา Know How ใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงจะสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2, 2558)
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ การพิ มพ์ และบรรจุภัณฑ์ กระดาษ เป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ จึงจะต้องมีการตื่นตัวในการก้าวให้ทันต่อการเข้าสู่ AEC
และตลาดโลก โดยเร่งเตรียมความพร้อมทั้งการสร้างกลไก และพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงสามารถ
ปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC
ในปลายปี 2558 ได้อย่างมั่นคง สามารถสนองกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม
ใหญ่เกือบ 600 ล้านคน ใน AEC กระบวนการผลิตต้องเข้าสู่ระบบ SMART MARKET ที่ครบวงจร
ตั้งแต่เครื่องพิมพ์ต้องมีคุณภาพทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การ
บริหารจัดการและการตลาด การบริการลูกค้าหลังการขาย การสนองตอบที่รวดเร็วเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง
รวมทั้งการพัฒนาตัวอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการพิมพ์มากขึ้น การมองหาสิ่ง
ดีๆ และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาให้สามารถตอบสนององค์การทางการตลาดและลูกค้าที่
แตกต่างกันไปในแต่ละภาคส่วนทั่วทั้ง AEC และในระดับตลาดโลก (อานนท์ เศรษฐ์เกรียงไกร,
2558)
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ในการศึ ก ษาตัวแบบการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิ ภาพของอุ ตสาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์
กระดาษในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และพบว่า
บริบทที่สาคัญอีกประการนึ่งของนักบริหาร คือ การจัดการ หรือบริหารจัดการองค์การ ให้สามารถ
อยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพภายใต้การสภาวะแข่งขัน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนักบริหารจึง
ต้องบริหารองค์การ โดยรวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมต่างๆ ขององค์การซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การจั ด องค์ ก าร (Organizing) การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource
Management) การตัดสินใจ (Decision Making) ภาวะผู้นา (Leadership) และการควบคุม
(Controlling) นาไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องและกลมกลืน เพื่อความสาเร็จในเป้าหมายขององค์การ
โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และความประหยัด
(Economy)
Parsons (1979) ได้ให้ความหมายว่า หากมององค์การในแง่ของสังคมแล้วองค์การก็คือ
กลุ่มๆ หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างรอบคอบ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ของ
เวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
Hicks (1972) กล่าวว่า องค์การคือ กระบวนการจัดโครงสร้างที่ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเข้า
มาปฏิสัมพันธ์ และร่วมกันทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และยังสอดคล้อง Barnard
(1970) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์การคือ ระบบที่บุค คลสองคนหรือมากกว่า ร่วมแรงร่วมใจกัน
ทางานอย่างมีจิตสานึก และสอดคล้องตามแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน (2532) ได้ให้ความหมาย
ว่า “การจัดการเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ เป็นการนาเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบตาม
กระบวนการบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ” นอกจากนี้ Stoner (1978)
กล่ า วว่ า “การจั ดการคื อ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจัด การ
(Organizing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของสมาชิกใน
องค์การ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การกาหนดไว้ ” และ Terry (1968)
กล่าวว่า “การบริหารจัดการเป็นกระบวนการของการวางแผน การจัดการ การกระตุ้นและการ
ควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ” ตามที่ได้กล่าวถึงความหมาย
ของการจัดการองค์การดังกล่าวข้างต้นนั้น สรุปได้ดังนี้
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การจัดการ


การวางแผน
การจัดองค์การ
การสั่งการ
การควบคุม


วัตถุประสงค์ขององค์การ
ภาพที่ 2.4 ความหมายของการจัดองค์การ
ที่มา: Stoner (1978)
หน้าที่ของการจัดการและทักษะในแต่ละระดับขององค์การ
ผู้บ ริหารคื อ บุ ค คลที่ ทาหน้าที่ ประสานงานระหว่างกิ จกรรมต่างๆ ขององค์ก ารเพื่ อให้
ดาเนินไปสู่ วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้บริหารขององค์การจะสามารถจัดการตามกระบวนการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อย เพียงไร ขึ้นอยู่ความสามารถทางการจัดการ 3 ชนิดคือ
1. ความสามารถด้านความคิด (Conceptual Skill) เป็นความสามารถในการมองภาพรวม
ทั่วทั้ง องค์การ และความสามารถที่จะรวบรวมเอากิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนเข้า ใจใน
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในองค์การ
2. ความสามารถด้านคน (Human Skill) ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น การ
ทางานเป็นทีม การสร้างบรรยากาศในการทางาน และการยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
3. ความสามารถด้านงาน (เทคนิค) (Technical Skill) มีความรู้ความชานาญ กระบวนการ
วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ในการทางาน และความสามารถในการประยุกต์ให้งานประสบความสาเร็จได้
ดี
ระดับของผู้บริหารแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยคือ
1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) ทาหน้าที่นาองค์การไปสู่ความสาเร็จ โดยกาหนด
นโยบายต่างๆ ขององค์การ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก
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2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Manager) ทาหน้า ที่ควบคุมประสานงานกับผู้บริหาร

ระดับ ต้นให้ ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ไ ด้ก าหนดไว้ และนาผลส าเร็จรายงานต่อ
ผู้บริหารระดับสูง
3. ผู้บริหารระดับต้น (First-Line Manager) เป็นผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติการ และมี
โอกาสรับรู้ปัญหาที่จริง

ภาพที่ 2.5 ความสามารถทางการบริหารตามระดับการบริหารองค์การ
ที่มา: Weihrich & Koontz (1993)

ภาพที่ 2.6 ความสามารถทางการบริหารตามระดับการบริหารองค์การ
ที่มา: Weihrich & Koontz (1993)
ทรัพยากรในการบริหารการจัดการ
ทรั พ ยากรหรื อ ปั จ จั ย ที่ นั ก บริ ห ารต้ อ งให้ ค วามสนใจ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ ประสบความสาเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
คน (Man) เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจขององค์การ ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จในการ
จัดการ เพราะคนมีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้นกานบริหารจึงให้ความสาคัญกับคนมาก
ที่สุด
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เงิน (Money) คือปัจจัยสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การดาเนินการ
ต่อไปได้
วัสดุ (Materials) คือวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่น จาเป็นต้องมีคุณภาพและมี
ต้นทุนที่ต่าเพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
เครื่องจักร (Machine) เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่มีศักยภาพที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การผลิตเช่นกัน
วิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ (Management or Method) การจัดการหรือการบริหารใน
องค์ ก ร ธุรกิ จประกอบด้วยระบบการผลิตหรือระบบการให้บริก ารต่ างๆ หากมีระบบที่ชั ดเจน
ตลอดจนมีระเบียบขั้นตอน วิธีการต่างๆ ในการทางานย่อมส่งผลให้องค์การประสบความสาเร็จได้
ดี
นอกจากนี้ การแข่งขันในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากและจะมากยิ่งขึ้นสาหรับการแข่งขัน
ในอนาคต การกาหนดทิศทางขององค์การและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การแข่งขันทาให้ผู้บริหาร
องค์การตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แปรผัน เฉกเช่นอยู่ในสมรภูมิ เปรี ยบเสมือนเรือที่ลอยอยู่กลาง
เกาะ ดังนั้น การบริหารจัดการแบบเดิมๆจึงเกิดความไม่แน่น อนต่อการบริหารจัดการองค์การหรือ
กระบวนทัศน์แบบเก่า (Old Paradigm) ผู้บริหารควรตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนและสร้างกระบวน
ทัศน์แบบใหม่ (Paradigm Shift) ด้วยการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และท้าทายเพื่อ การบริหาร
จัดการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของนักวิจัยและ
นักวิชาการที่หลากหลายแนวคิด ดังนี้
Hamel & Prahalad (1994) ได้ให้ความหมายว่า ธุรกิจจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว
ขึ้นอยู่กับการมองไปข้างหรือในอนาคตที่เรียกว่า วิสัยทัศน์การมองการเปลี่ยนแปลง
Harrison (2003) ได้ให้ความหมายว่า ความคาดหวังของธุรกิจในอนาคตที่ต้องการจะเป็น
Macmillan & Tampoe (2000) ได้ให้ความหมายว่า ภาพที่คาดหวังขององค์กรในอนาคต
เพื่อวัดยิ่งใหญ่ที่เคยประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
Ireland, Hoskisson, & Hitt (2006) ได้ให้ความหมายว่า เจตนาขององค์กรในการดาเนิน
ธุรกิจ บนพื้นฐานซึ่งมุ่งความสาคัญที่ตลาด และผลิตภัณฑ์
Gulik & Urwick (1937) ได้มององค์ประกอบของการจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้
กระบวนการบริหารว่ามีกิจกรรมที่สาคัญ 7 ประการ หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า POSDCORB Model ซึ่ง
ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การบริหารงานบุคคล การอานวย การประสาน การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณ ดังนี้
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1. Planning การวางแผน โดยเป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Organizing การจัดองค์การ โดยเป็นการกาหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณ
งาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization)
3. Staffing การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัด
แบ่งหน่วยงานที่กาหนดไว้
4. Directing การอานวยการ ซึ่งเป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะ
ผู้นา (Leadership) มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจใจ
(Decision making) เป็นต้น
5. Coordinating การประสานงาน โดยเป็นการประสานให้ส่วนต่างๆ ของกระบวนการ
ทางานมีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น
6. Reporting การรายงาน ซึ่งเป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร (Communication) ใน
องค์การอยู่ด้วย
7. Budgeting การงบประมาณ ซึ่งเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทาบัญชีการควบคุม
เกี่ยวกับการเงินและการคลัง

ภาพที่ 2.7 องค์ประกอบและกระบวนการจัดการ
ที่มา: Gulik & Urwick (1937)
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ ในการศึกษาตัวแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย หมายถึง แนวทางการ
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material)
และการจัดการ (Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า 4M’s เพราะการบริหารจะประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินการเพียงพอ การแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์การต้องปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองสภาพแวดล้อม ผู้บริหารในปัจจุบันต้องเรียนรู้ที่จะลืม หรือมีความสามารถในการลืม
ตานานความยิ่งใหญ่ที่เคยได้รับในอดีต มีความสามารถในการลืมสมรรถนะแบบเก่าที่เคยทาให้
องค์การประสบความสาเร็จ อย่างไรก็ตาม การลืมความสาเร็จในอดีตได้ องค์การมีความเชื่อว่า
“ความสาเร็จในวันนี้ไม่มีความยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ Hamel & Prahalad (1994) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า การมองไปข้างหน้าด้วยความทะเยอะทะยานบนพื้นฐานสมรรถนะแบบใหม่
สายตาอันยาวไกล บนสมมุติฐานของการเปลี่ ยนแปลงสู่อนาคตด้วยความพื้นฐานสมรรถนะแบบ
ใหม่
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การกาหนดทิศทางขององค์การนั้น ผู้บริหารต้องมีทักษะและไหวพริบการ
มองการไกล เพื่อนาองค์การมุ่งสู่เป้าหมายและประสบความสาเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ในอนาคต
ภายใต้ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างวิสั ยทัศน์ (Vision) แปรเปลี่ยนเป็น ภารกิจ
(Mission) ทั้งนี้ การก าหนดวิสัย ทัศน์และภารกิ จสัมพันธ์กับปรัชญาธุรกิจ รวมถึงการกาหนด
วัตถุประสงค์ (Objective) เปลี่ยนผ่านเป็นกลยุทธ์ เพื่อการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดทิศทางขององค์การ และการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้
เป็นตัวแบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศ
ไทย ซึ่งปัจจุบันการกาหนดทิศทางขององค์การมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการ
องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและ
ความพึ่ ง พอใจของผู้ใ ช้ บ ริก ารหรือกลุ่มลุก ค้ า มีทางเลือกมากขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น เข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลง่ายขึ้น ดังนั้นผู้บริหารควรตระหนักถึง ทิศทางขององค์การว่าจะดาเนินงานไปทางทิศ
ใด เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การอย่างยั่งยืนและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางเทคโนโลยีมีอัตราสูงและ
เร็วมาก จึงทาให้เป็นการคาดเดาที่ยากต่อการบริหารจัดการ หากแต่ผู้บริหารมีการมองไปข้างหน้า
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และกาหนดทิศทางอย่างชัดเจนและมุ่งประเด็นไปที่ลูกค้าเป็นสาคัญ ก็จะทาให้องค์การทราบและ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปลักษณะที่สาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ได้แก่ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นและให้
ความส าคั ญ กั บ การน าและการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ ผู้ ต ามปฏิ บั ติ ต ามและเป็ น ที ม งานที่ มี
ประสิท ธิภาพ เนื่องจากลักษณะของอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล และมองไปข้างหน้า สามารถนาพาองค์ การไปถึงสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ในการศึ ก ษาตัวแบบการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิ ภาพของอุ ตสาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์
กระดาษในประเทศไทย ภาวะผู้นาเป็นปัจจัย ที่ส าคัญอย่ างยิ่ งในการบริหารจัดการและบริหาร
องค์การ นักวิชาการทางด้านภาวะผู้นามีความคิ ดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับนิยามหรือความหมายของ
ภาวะผู้นา ทั้งนี้สาเหตุที่นักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันเป็นเพราะภาวะผู้นาเป็นปรากฏการณ์ที่
ซับซ้อน ที่เกี่ยวข้องกับ “ ผู้นา” “ ผู้ตาม” และ “ สถานการณ์” โดยนักวิชาการ นักวิจัยบางกลุ่ม ได้
มุ่ ง เน้นความสนใจไปที่ เ รื่องของบุคลิก ภาพ คุณลัก ษณะทางกายภาพ หรือพฤติก รรมของผู้น า
นอกจากนี้ ความรู้เชิงลึก ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ แรงจูงใจภายใน ความวิริยะ ทิศทาง
และเป้าหมาย ความทุ่มเท สภาพ แวดล้อมแบบเปิด ความอิสระ ความท้าทาย ความไว้วางใจ การ
สนับสนุนความคิดใหม่ๆ ถือเป็น สิ่งที่ผู้นาต้องมี Huges, Ginnett, & Curphy (2012) ได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้นา ดังนี้
ภาวะผู้นา เป็นกระบวนการที่ตัวแทนชักจูงหรือจูงใจ ผู้ตามให้ประพฤติปฏิบัติในแนวทาง
ที่ตนปรารถนา
ภาวะผู้นา คือ การสั่งการและการประสานงานสมาชิกกลุ่มในการทางาน
ภาวะผู้นา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่บุคคลทาตามเพราะต้องการทาตามไม่ใช่ทา
ตามเพราะถูกบังคับ
ภาวะผู้นา คือ กระบวนการในการซักจูงกลุ่มภายในองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ภาวะผู้นา คือ การปฏิบัติที่มุ่งเน้นทรัพยากรเพื่อสร้างโอกาสที่พึงปรารถนา
นอกจากนี้ Daft (2005) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นา หมายถึง อิทธิพลระหว่างผู้นาและผู้ตามซึ่ง
ตั้งใจทาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงจุดมุ่งหมายที่ร่วมกันของทุกฝ่าย และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Schermerhorn (2008) ได้นิยามคาว่า ภาวะผู้นา เป็นกระบวนการในการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคคลคนอื่นทางานหนักเพื่อบรรลุภารกิจที่สาคัญ
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Dubrin (2010) ได้ให้ความหมายว่า ผู้นาต้อ งมีความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น และ
สนับสนุน บุคคลที่ต้องการ เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
Reece (2011) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการในการสร้างแรงบันดาลใจจูงใจ และชี้ แนะ
แนวทาง แก่พนักงานให้มีส่วนร่วมต่อเป้าหมายเดียวกัน
Northouse (2013) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการที่บุคคลโน้มน้าวกลุ่มบุคคลให้บรรลุ
เป้าหมายที่มีร่วมกัน
Williams (2013 a) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการโน้มน้าวบุคคลอื่น ให้ทาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ
เสนาะ ติเยาว์ (2535) ได้ใ ห้ความหมายว่า เกิดขึ้นได้จากการพัฒนาบุคคลไม่ใช่เกิดจาก
คุ ณสมบั ติ ส่วนตัว คื อ เกิ ดจากพฤติก รรมของผู้ นาเอง พฤติก รรมที่ก่ อ ให้เกิ ดความเป็ นผู้นาคื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้อื่น หรือในแง่ของการบริหาร คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบั ญชา
กับผู้ใต้บัญชา
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) ได้ให้ความหมายว่า ผู้บริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมอง
เห็นความสัมพันธ์/จินตนาการ/บูรณาการประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เข้ากับประสบการณ์ใหม่แล้วสร้าง
วิสัยทัศน์ที่ดี เป็นไปได้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอย่างเหมาะสม ซึ่งการมีวิสัยทัศน์ยังส่งผลต่อการสร้าง/การ
บริการบุคคลากร สนับสนุนความต้องการของผู้อื่นให้ตรงความต้องการ
ความหมายของภาวะผู้นา
ในบริบทของการบริหารจัดการ ภาวะผู้นา คือ สิ่งที่สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ
องค์การ หรือธุรกิจไปสู่ความสาเร็จ การไร้สภาพของภาวะผู้นาส่งผลกระทบต่อองค์การในหลายๆ
ด้าน อาทิเช่น การไร้ทิศทางเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติตามพั นธกิจและการบรรลุวิสัยทัศน์ การเคลื่อน
ตั ว อย่ า งเชื่ อ งช้ า เพื่ อ ไปสู่ ค วามส าเร็ จ งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารขององค์ ก ารส่ ว นมาก ให้
ความสาคัญต่อการตัดสินใจตั้งสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ การตัดสินใจที่
เหมาะสม และถูกที่ถูกเวลาจะทาให้องค์การขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ
ลาพังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์การได้ เพราะหลังจากที่มีการตัดสินใจไปแล้ว องค์การยังต้อง
เผชิญหน้ากับปัญหาของกานาเอาการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ นั่นหมายถึงผู้นาจะต้องมีอานาจใน
การโน้มน้าวพฤติก รรม เพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณ์ และเอาชนะแรงต่อต้านที่มีใ นองค์การได้
ดังนั้นภาวะผู้นาหรือความเป็นผู้นาจึงมีความสาคัญต่อการนาเอาการตัดสินใจไปปฏิบัติให้ประสบ
ความสาเร็จ Mills (2005)
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ผู้วิจัยได้ส รุป ว่า ภาวะผู้นาเป็นความสามารถด้านอิทธิพ ลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่ อนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมาย ใช้กระบวนการสั่งการตามสถานการณ์ การมีปฏิสัมพันธ์ ความรู้เชิงลึก
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ แรงจูงใจภายใน ความวิริยะ ทิศทาง และเป้าหมาย ความทุ่มเท
สภาพแวดล้อมแบบเปิด ความอิสระ ความท้าทาย ความไว้วางใจ การสนับสนุนความคิดใหม่ๆ โดย
ถ่ายทอดแนวคิดไปสู่ การปฏิบัติ ดังนั้น อาจกล่าว ได้ว่าภาวะผู้นาเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่ง
ของกระบวนการ 3 อย่าง ที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลต่อกัน ได้แก่ คุณลักษณะของปัจเจก
บุคคล สมรรถนะ และผลลัพธ์ของความเป็ นผู้นา นาไปสู่ความพึงพอใจในการปฏิบัติและบรรลุผล
ตามเป้าหมายโดยสรุปตามภาพประกอบที่ 2.8 แสดงคุณลักษณะของปัจเจกบุคคล สมรรถนะ และ
ผลลัพธ์ของความเป็นผู้นา ดังนี้
คุณลักษณะของปัจเจกบุคคล
 ความสามารถทาง
สติปัญญาทั่วไป
 ความสามารถทาง
สติปัญญาที่ตกผลึก
 การจูงใจ
 บุคลิกภาพ

สมรรถนะ

ผลลัพธ์ของความเป็นผู้นา

 ทักษะการแก้ปัญหา
 ทักษะการตัดสิน
ทางสังคม
 ความรู้

 การแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิผล
 การกระทา

ประสบการณ์ทางอาชีพ
อิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม
ภาพที่ 2.8 โมเดลทักษะการเป็นผู้นาของ Mumford et al.
ที่มา: ปรับจาก Northouse (2013)
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา และการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแบบในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและการแข่งขันอย่างยั่งยืน ภาวะผู้นาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการองค์การ
เพื่อทาให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ เป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการนาและการบริหารจัดการ ผู้นาหรือผู้ที่ทาหน้าที่
ในการสั่ง การจะต้องเป็ นคนที่ มี ค วามรู้ความสามารถ มีทัก ษะทางการบริหาร และส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์การ มีการพัฒนา มีทักษะในการทางานมีความเชี่ยวชาญ นั่นหมายถึงผู้นาจึงต้องมี
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ทักษะและมีภาวะผู้นาที่มีอานาจในการจูงใจและสามารถทาให้ทุกคนในองค์การมีส่วนรวมในการ
ทางานและพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอุตสาหกรรมเป็นการผลิตสินค้าที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าและยังเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ทักษะในการทางาน ดังนั้น
ถ้าผู้นาไม่มีความรู้ความสามารถ ในการหริหารจัดการองค์การที่ดีก็ส่งส่งผลต่อองค์การได้ในระยะ
ยาว ภาวะผู้นาจึงจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
สูงสุด
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
ปัจจุบัน “คุณภาพ” ได้กลายมาเป็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หรือเลือกใช้
บริการของผู้บ ริโภค ซึ่งองค์การต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าปลีก ธนาคาร สถาบัน
การเงิน ฯลฯ ได้มีการใส่ใจในด้านลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น การเข้าใจในความตองการของลูกค้า และ
การปรบปรุง คุ ณ ภาพในตั ว ผลิ ต ภั ณฑ์ แ ละบริ ก ารจึ งเป็ น ปัจ จั ย ส าคั ญ ที่ท าให้ ธุ ร กิ จ นั้ น ประสบ
ความสาเร็จ และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทต่างๆ ได้เล็งเห็น ถึงความสาคัญ
ของคุณภาพ ดังเห็นได้ว่าจากการนาเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการมาบรรจุไว้ในกลยุทธ์ของ
องค์การเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์การ (Gomery, 2009, p. 4)
การจัดการคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมหรือ กระบวนการที่ต่อเนื่องในการเน้นคุณภาพและ
การปรับปรุงคุณภาพของการนางานทุกส่วนกิจกรรม ตลอดทั้งวงจรทุกขั้นตอนของการทางาน เป็น
ระบบการบริห ารงานที่ เป็ น คุ ณภาพในทุก ด้ านขององค์ก าร ที่จะปรับปรุงการท างานให้ บรรลุ
เป้าหมายและมีสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทุกอย่างจะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดย
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การมองเห็นความสาคัญและสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้นทุกคนจะต้องให้
ความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน การปรับปรุงคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนเป้าหมายที่สาคัญคือ
การมุ่งทาให้เกิดความพึ่งพอใจของลูกค้าภายในและภายนอก วัตถุประสงค์หลักของการจัดการ
คุณภาพ คือ การผลิตสินค้าหรือบริ การที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งความต้องการของ
ลูกค้าจะเป็นกรอบกาหนดระบบคุณภาพขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการบริหาร
คุณภาพจะมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ
Evans & Lindsay (2008, p. 12) ได้ให้ความหมายว่า การกาหนดคุณภาพการผลิต ความคง
เส้นคงวาและการสร้างความพึงใจของลูกค้าและการบริการลูกค้าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์การ
Verma & Boyer (2009, p. 28) ได้ให้ความหมายว่า ความสามารถของผลิตภัณฑ์ (สินค้า
และบริการ) การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างคงเส้นคงวาหรือเกินความคาดหวังของ
ลูกค้าถือเป็นคุณภาพ
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Swing et al. (2011) ได้ให้ความหมายว่า ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในการบริโภคตรง
ตามความต้องการของลูกค้าถือเป็นคุณภาพทางด้านผลิตภัณฑ์
Swink et al. (2011 p. 156) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
คุณภาพของสินค้าที่ตรงตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
Russell & Taylor (2011, p. 56) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพในการให้บริการจะต้อง
เกี่ยวเนื่องกับเวลา การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้า
Bitner & Hubber (1994) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพด้ านการบริการ เป็นความประทับ
ของลูกค้าโดยรวมและการบริการที่เหนือกว่าขององค์กร
Zeithaml, Bitner, & Gremler (2006) ได้ให้ความหมายว่า การจับต้องได้ ความน่าเชื่อถือ
การตอบสนองความต้องการ การรับรองคุณภาพ การเอาใจใส่กรอบแนวคิดและมาตราวัดนี้ได้รับ
ความนิยมและถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อการจัดการประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมต่างๆ
Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ
การตัดสินใจในระดับโลก หรือเป็นทัศนคติที่เหนือกว่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการที่ดี
Ramasamy (2009) ได้ให้ความหมายว่า การบริการแตกต่างจากตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการ
บริการจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ดังนั้น คุณภาพในการจัดการจึงมีความสาคัญในการ
จัดการด้านประสิทธิภาพ
Fynes & Burca (2005) ได้ให้ความหมายว่า การออกแบบส่งผลต่อประสิทธิภาพและการ
สร้างความได้เปรียบขององค์การ
Fleischer & Liker (1992) ได้ให้ความหมายว่า 85% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดถูกกาหนด
โดยระยะเวลาของการออกแบบและนาไปสู่การจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
Fleischer & Liker (1992) ได้ให้ความหมายว่า การออกแบบมีความสาคัญต่อการเกิด
ผลลัพธ์ที่สาคัญต่อการจัดการประสิทธิภาพองค์กรที่สาคัญคือ ต้นทุน คุณภาพ และความทันเวลา
Zhang & Duan (2010) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองต่ อ ความท้ า ทายต่ อ การแข่ ง ขั น และความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององค์กร
Juran (1904) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า คุณภาพด้านการออกแบบ ผลิต ภัณฑ์ และแนวคิ ด
ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา คื อ การนาคุณลัก ษณะของคุณภาพมาออกแบบและนาไปใส่ไว้ใ น
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความแตกต่างด้านประสิทธิภาพ รูปลักษณ์ ขนาด และคุณลักษณะของคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

28

Reeves & Beanar (1994) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพการบริการและการออกแบบเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพต้องมีความแม่นยา คงเส้นคงวา
Clark, Malenfant, Winter, & Galef (1990) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพโดยรวมของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คือความสอดคล้องในด้านสินค้าที่มีคุณภาพและการออกแบบคุณภาพ
Flynn, Schroeder, & Sakakibara (1994) ได้ให้ความหมายว่า การตอบสนองด้านการ
ออกแบบถือเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
Fine (1986) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพการออกแบบ ได้แก่ รูปลักษณ์ การออกแบบ และ
คุณลัก ษณะผลิตภัณฑ์ ที่ เพิ่ มประสิทธิภาพตามความเหมาะสมในการใช้งาน หรือประโยชน์แก่
ผู้บริโภค
Yamamoto & Lambert (1994) ได้ให้ความหมายว่า การออกแบบคุณภาพในการจัดการ
อุตสาหกรรมได้ใช้การรับรู้ในเรื่องความสวยงาม ความสะดวกในการใช้งานและลักษณะที่ปรากฏ
ถือเป็นตัวชี้วัดในการจัดการประสิทธิภาพภายในองค์กร
Crosby (1926) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพจะต้องสอดคล้องกั บข้อกาหนด เช่น การ
ออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และการบริการ
Feigenbaum (1961-1963) ได้ให้ความหมายว่า ประธานสามาคมคุณภาพของชาวอเมริกา
กัน กล่าวว่า คุณภาพเป็นปัจจัยสาคัญในการบริหารองค์กรเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน
Ishikawa (19151989) ได้ให้ความหมายว่า ปรมาจารย์ด้านคุณภาพชาวญี่ปุ่น หากองค์การมี
คุณภาพก็จะส่งต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2544) ได้ให้ความหมายว่า บริการที่มีคุณภาพ (Service quality) มักมี
องค์ประกอบหลักอัน ได้แก่ผู้ให้บริการ สถานที่ให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้ให้ความหมายว่า แบบอย่างหรือลักษณะเฉพาะ (Specification)
ต่างๆ ที่ผู้บริโภคใช้สาหรับการเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และตรา
สินค้า
Barry (1986) ได้ให้ความหมายว่า ความพร้อมที่จะให้บริการและอุทิศเวลา มีการติดต่อ
อย่างต่อเนื่อง และ การ ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี
Naylor et at. 1997 ได้ให้ความหมายว่า การบริหารโดยมุ่งเน้นความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของตลาด
Kotler (2003) ได้ให้ความหมายว่า การตลาดมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการ ตัดสินใจ
ของผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
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เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
การส่งมอบการบริการให้ผู้รับบริการเพิ่งพอใจ คือการจัดการคุณภาพที่ดี
Heizer & Berry (2547) ได้ให้ความหมายว่า การบริการเป็น กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ความคาดหวัง และการรับรู้ ของลูกค้า เพื่อเป็นหลักในการประเมิน
คุณภาพการบริการ
นอกจากนี้ Russell & Taylor (2011) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับมุมมองด้านการจัดการ
คุณภาพในการผลิตสินค้าให้แก่ลุกค้า ซึ่งประกอบด้วย
1. ประสิทธิภาพ (Performance ) คือ คุณลักษณะการผลิตสินค้าเบื้ องต้น เช่น วิธีหรือ
กระบวนการการผลิตที่ดี
2. คุณสมบัติหรือ ( Features) คือ คุณลักษณะ “พิเศษ” ที่บรรจุเพิ่มลงไปในคุณสมบัติเบื้อง
เช่น เครื่องเล่น CD การตกแต่งเครื่องหนังภายในรถยนต์
3. ความเชื่อถือ (Reliability ) ความน่าจะเป็นของสินค้าภายในกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้
เช่น การออกแบบและผลิตสินค้าพร้อมให้บริการภายใน 7 วัน
4. ความสอดคล้อง (Conformance) ระดับของข้อกาหนดผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
5. ความทนทาน (Durability) ผลิตภัณฑ์นั่นมีอายุการใช้งานนานเพียงใด
6. การบริการ (Serviceability) ความสะดวกในการซ่อมแซม ความเร็วในการซ่อม ความ
สุภาพและความสามารถของพนักงานในการให้บริการ
7. สุ น ทรี ย ภาพ (Aesthetics) รู เสี ย ง กลิ่ น รู ป ลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น เป็ น อย่ า งไร
ความรู้สึก เสียง และกลิ่น รวมถึงรสชาติเป็นอย่างไร
8. ความปลอดภัย (Safety) การรับประกันว่าลูกค้าจะไม่ได้รับการบาดเจ็บหรืออันตรายจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์
9. การรับรู้อื่นๆ (Other Perception) ความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อตราสินค้า การโฆษณา ความ
ชื่นชอบ เป็นต้น
นอกจากนี้ Russell & Taylor (2011) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับมุมมองด้านการจัดการ
คุณภาพในด้านการบริการที่แตกต่าง เนื่องจากคุณภาพในการบริการต้องเกี่ยวข้องกับเวลา การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าลุกค้ากับพนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
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1. เวลาและความทันเวลา (Time and Timeliness) ลูกค้าจะต้องรอคอยในการให้บริการนาน
เพียงใดเสร็จในเวลาหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่ถูกส่งคืนสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าภายในชั่ว
ข้ามคืนหรือไม่
2. ความสมบูรณ์ (Completeness) สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้รับการตอบสนองหรือไม่ เช่นการ
สั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์จากแค็ตตาล็อกสินค้าเสร็จสมบูรณ์ตามที่ส่งมอบหรือไม่อย่างไร
3. ความสุภาพ (Courtesy) ลูกค้าได้รับการดูแลโดยพนักงานบริษัทอย่างดีเพียงใด เช่น
พนักงานรับโทรศัพท์ของบริษัทรับสั่งซื้อทางไปรษณีย์มีความสุภาพและมีน้าเสียงที่นุ่มนวลเพียงใด
4. ความคงเส้นคง (Consistency) ระดับการบริการแต่ละคนแต่ละช่วงเวลาอยู่ในระดับ
เดียวกันหรือไม่ เช่น การส่งหนังสือพิมพ์ส่งตรงเวลาทุกเช้าหรือไม่
5. การเข้าถึงและความสะดวกสบาย (Accessibility and Convenience) สามารถเข้าถึงหรือ
เข้าไปใช้บริการได้มากเพียงใด เช่น การสั่งซื้อแต่ละครั้งได้รับความสะดวกสบายมากน้อยเท่ากัน
หรือไม่ และคนประสานงานให้ความสาคัญเท่าเทียมกันทุกช่วงเวลาหรือไม่
6. ความถูกต้อง (Accuracy) การมีประสิทธิภาพในการให้บริการในทุกๆครั้ง
7. การตอบสนอง (Responsiveness) บริษัทมีการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอย่างไร ซึ่ง
เป็นเรื่องปกติในการให้บริการที่เราคาดไม่ถึงในแต่ละครั้ง
สรุปได้ว่าคุณภาพ หมายถึง การผลิตสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพของสินค้าที่ตรงตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ โดยเน้นการจากัด
ของเสียในการผลิตด้วยการทาในสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อให้ได้สินค้าที่สมบูรณ์แบบ มีความ
คงเส้นคงวา และเน้นความเร็วในการส่งมอบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลุกค้าหรือเกินความ
คาดหวังของลูกค้าโดยสามารถสรุปความหมายของการจัดการคุณภาพ ได้ดังนี้ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 สรุปและแสดงความหมายของการจัดการคุณภาพ
มุมมอง
ความหมาย
คุ ณ ภาพในความหมายของสมาคมคุ ณ ภาพ ในการใช้ เ ชิ ง เทคนิ ค คุ ณ ภาพมี ด้ ว ยกั น 2
อเมริกา (The American Society for Quality : ความหมาย คือ
ASQ)
1. ความพึงพอใจในลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือ
บริ ก าร หรื ก ารตอบสนองความต้ อ งการของ
ลูกค้า
2. สินค้าและบริการนั้นไม่มีข้อบกพร่อง
คุณภาพในความหมายทั่วไป
ความเหมาะสมในการนาไปใช้
คุณภาพในความหมายของ Edwards
คุณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ ก ารถู ก ก าหนดโดย
ความต้ อ งการของลู ก ค้า และความตั้ ง ใจที่ จ่ า ย
สินค้าและบริการ
คุณภาพในความหมายของ Verma & Boyer
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
คงเส้นคงวาหรือเกินความคาดหวังของลุกค้า
คุณภาพในความหมายของ Swing et al.
ความเหมาสมของผลิต ภั ณ ฑ์ ใ นการบริ โ ภคที่
ตรงกั บความต้องการและความปรารถนาของ
ลู ก ค้ า ความเหมาะสมในการบริ โ ภคนั้ น ถู ก
กาหนดด้วย คุณภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ที่ ต รงตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้อย่างชัดเจน
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การนาเทคนิคในการจัดการคุณภาพมาใช้ในองค์การ จาเป็นต้องบูรณาการ
เทคนิคหลายๆ อย่างให้เข้ากับการทางานประจาวัน โดยต้องมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรระดับ
และต้องมั่นใจว่าเป็นเทคนิคที่จาเป็นต้องใช้ และได้รับการยอมรับ คาแนะนาในการใช้เทคนิคใน
การจัดการคุณภาพจากงานวิจัยมีดังนี้
1. การฝึกอบรมควรดาเนินการให้ทันเวลา เพื่อให้พนักงานสามารถนาสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติ
ได้เป็นขั้นๆ
2. ต้องพิจารณาความจาเป็นในการฝึกอบรมทีมปรับปรุงคุณภาพให้ชัดเจน
3. การฝึกอบรมควรใช้ตัวอย่างจริงที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้
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4. การนาเทคนิคและเครื่องมือไปใช้ควรทาอย่างมีแผน
5. ต้องแน่ใจว่าผู้บริหารเข้าใจ เช่น ตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคเองและทาเป็นตัวอย่าง
6. อย่าคิดว่าเทคนิคเดียวแก้ปัญหาทุกอย่างได้
7. ใช้ผู้อานวยความสะดวกรับผิดชอบกระตุ้นให้มีการใช้เทคนิคเป็นประจา
8. อย่าประเมินการต่อต้านเทคนิคต่าเกินไป
9. ปฏิบัติด้วยความอดทนและแน่วแน่
10. กระตุ้นให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการวัด และวิเคราะห์ผลงานให้มากที่สุดเท่ าที่จะมาก
ได้
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ และการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแบบ
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย การนา
เทคนิคในการจัดการคุณภาพมีความสลับซับซ้อน ต้องมีการใช้ความคิด การพัฒนาทักษะ และการ
ฝึกอบรมก่อนนาไปปฏิบัติ จาเป็นต้องบูรณาการเทคนิคหลายๆ อย่างให้เข้ากับการทางานประจาวัน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การผลิ ตและการให้บริการ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งใน
การบริหารจัด การองค์ ก ารในอุต สาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์ ก ระดาษ เนื่องจาก อุตสาหกรรมนี้เป็ น
อุตสาหกรรมที่ต้ องใช้ความชานาญและความเชี่ยวชาญในการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด
เพราะปัจจัยหลักเกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า เริ่มตั้งแต่ กระบวนการการรับงาน การออกแบบ การสั่งผลิต การ
พิมพ์ การตรวจ และเวลาในการส่งมอบถึงผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า และที่สาคัญต้องตอบสนองและ
ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด การบริหารจัดการคุณภาพ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการนามาใช้เป็นตัว
แบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ เพื่อความสาเร็จตามที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างยั่งยืน
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในการศึ ก ษาตัวแบบการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิ ภาพของอุ ตสาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์
กระดาษในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ในการบริหารองค์การเพื่อ การจัดการและการนาแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
องค์การ เนื่องจาก มนุษย์นับเป็นทรัพยากรสาคัญที่จาเป็นและต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์จานวนมากใน
หลากหลายหน้าที่ เพราะทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการและเป็นผู้ให้บริการด้าน
สุข ภาพ ที่ เน้นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริย ธรรม ซึ่งการที่จะได้มาซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้ทางานให้กับองค์การอย่าง
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มีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล ตลอดจนการออกจากองค์การไปด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญกับการบริหารองค์การ
ดังต่อไปนี้คือ
1. ทาให้มีบุคลากรทางานที่เพียงพอและต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
จะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการทานายความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึ่ง
ต้องสัมพันธ์กับทิศทางและแผนงานขององค์การ ตลอดจนกิจกรรมขององค์การที่คาดว่าจะมีใน
อนาคต นอกจากนี้ ยั งต้องคานึง ถึงตลาดแรงงานของทรัพยากรมนุษ ย์ เพื่ อที่จะคาดการณ์ไ ด้ว่า
องค์การมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด จานวนเท่าใด เมื่อใด ทาให้สามารถวางแผนการ
รับคนเข้าทางาน การฝึกอบรมและพัฒนา และการหาทรัพยากรอื่นมาทดแทนถ้าจาเป็น ซึ่งจะส่งผล
ให้องค์การมีบุคลากรทางานอย่างเพียงพอตามความจาเป็น และมีบุคลากรที่ทางานในหน้าที่ต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายหรือหดตัวของธุรกิจขององค์การ ส่งผลให้องค์การสามารถ
ดาเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2. ทาให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาทางานในองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
จะนามาสู่ก ระบวนการสรรหา คั ดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่เป็นคนดีและมีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ
3. ทาให้มีก ารพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ การฝึก อบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับเป็น
บทบาทหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทางาน
ในองค์การ ทั้งคนที่รับเข้ามาทางานใหม่และคนที่ทางานอยู่เดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์เหล่านี้ให้ทางานได้ ทางานเป็น ทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทางานได้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ในการบริหารองค์การ
4. ทาให้มีการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะทาให้เกิดการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นการดึงดูดและรักษาคนให้คงอยู่กับองค์การ มีขวัญและกาลังใจในการ
ทางานให้กับองค์การ
5. ท าให้ เ กิ ด การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขพฤติ ก รรมที่ เ บี่ ย งเบนของบุ ค ลากร ในการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์จะมีการวางกฎระเบียบด้านวินัยของบุคลากรหรือคนทางานให้เป็นไปตามสภาพ
ลักษณะงานและวัตถุประสงค์ขององค์การ
6. ทาให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุนคนทางานดี การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีการกาหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรที่ดีและเป็นธรรม
จะส่งผลให้มีการให้รางวัล การเลื่อนตาแหน่งแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดี และการลงโทษผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ดี
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และก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ อ งค์ ก าร อั น เป็ น การสร้ า งแรงจู ง ใจบุ ค ลากรให้ ท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนทางานด้วยกันและคนทางานกับผู้บริหาร เนื่องจาก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะให้ความสาคัญกั บการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทางาน
ด้วยกัน และระหว่างคนทางานกับผู้บริหารหรือแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ทางาน และเป็นการลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่างๆ ที่จะส่งผลลบต่อองค์การ
สรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญต่อการบริหารองค์การ เพราะต้องใช้
มนุษย์เป็นผู้ให้บริการที่สาคัญ ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้มีคนทางานที่เพียงพอและ
ต่อเนื่อง ได้คนดีมีความสามารถมาทางานที่เหมาะสมกับงาน มีการรักษาคนให้อยู่กับองค์การโดยมี
การพัฒนา การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการประเมินผลที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนทางาน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ได้อย่าง
เหมาะสมในการทางานให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะสาคัญ ตั้งแต่การได้คนมา
ทางานในองค์การ (Acquisition) การดูแลรักษาให้คนในองค์การทางานได้อย่างมีประสิทธิผล
(Retention) และการดูแลการออกจากงานของคนงาน (Separation) โดยในแต่ละขั้นตอนจะมี
กิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะได้รับอิทธิพลจากกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานด้วย ดังภาพ ที่ 2.10
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ภาพที่ 2.9 ขั้นตอนและกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มา: Rakich, Longest, & Darr (1994, p. 613)
การพัฒนาบุคลากร
การพั ฒ นาบุ ค ลากรคื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นทั ก ษะ ความช านาญในการท างาน
ตลอดจนปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทาได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วม
สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่ง
ไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ การพัฒนาบุคคลากรส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อ
องค์การเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์การเช่น องค์กรมีการขยายตัว องค์การจึงต้อง
ฝึกอบรมเพื่ อพัฒนาบุ คลากรให้มีประสิทธิภาพการทางานสูงขึ้น หรือหากองค์การต้องปรับลด
ขนาดลง การพัฒนาบุคคลยังมีส่วนสาคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคล่องตัวในการ
ทางานมากยิ่งขึ้น และภายนอกองค์การ อาทิ การเปลี่ยนของสภาพแวดที่ต้องมีการสร้างและพัฒนา
บุคคลากรให้ทันต่อสภาวะที่ เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่ มขวัญและกาลังในการทางาน และสร้างความ
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เชื่อมั่น ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบุคคลากรก็ยังเชื่อและมั่นใจว่าตัวเองเป็น
ส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาไปพร้อมกับองค์การหากได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร เช่น สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
ฯลฯ องค์กรจาเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อพนักงานจะได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่
ตลอดเวลา ช่วยละลายพฤติกรรมมนุษย์ โดยปกติ พนักงานแต่ละคนจะมีทัศนคติแตกต่างกันไป การ
พัฒนาบุคคลสามารถใช้เป็นเครื่องมือละลายพฤติกรรมพนักงานที่มาทางานร่วม กัน ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ เครื่องจักรที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ การ
อบรมให้พนักงานมีความรู้ ความชานาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็ ว ในการท างานของพนั ก งาน ดั ง นั้ น การพั ฒ นาคน จะเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก าร
พนัก งาน และประโยชน์ต่ อองค์ ก าร การพั ฒนาบุ คลากรจะช่ว ยเพิ่ มผลผลิต และลดต้ นทุ นลง
เนื่องจากบุ คลากรมีความเชี่ ยวชาญในงานที่ทามากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนา
บุคลากรจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้ าวทันกับความเจริญ สามารถแข่งขันกับธุรกิจ
อื่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ และประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการทางานสูงขึ้น
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะ
ช่วยลดอัตราการลาออกของคนที่มีฝีมือลง เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่าง
พนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทางาน เพื่อบรรลุถึงผลสาเร็จ
ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ
James (1970) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็นเรื่องการ
สร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่เอื้ออานวยให้มนุษย์ในองค์การสามารถพัฒนาตนเองได้
เด่นดวง คาตรง (2544) ได้ให้ความหมายว่า พัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติและ
ด้านองค์กร คือ นโยบายโครงสร้างและการจัดการ เพื่อ ไปสู่คุณภาพและความสามารถในการผลิตที่
สูงขึ้นและเกิดความ พึงพอใจกับปฏิบัติงาน ผู้จัดการและสมาชิกในองค์กรมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาองค์การ (Organization Development) ที่เน้นการนาเครื่องมือด้าน
การบริหารบุ คลากรมาใช้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติก รรมของคนในองค์การ เพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์การตามแบบอย่างที่ผู้บริหารต้องการ ซึ่ง Competency จะถูกนามาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนให้
เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร แนวคิ ด ของการพั ฒ นาอ งค์ ก ารถื อ ได้ ว่ า น า
องค์ประกอบต่างๆ ของการพัฒนาบุคลากรมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เนื่องจากองค์การจะพัฒนาไป
ได้นั้นก็ต่อเมื่อองค์การจะต้องมีการพัฒนาพนักงานแต่ละคน การรักษาพวกเขาไว้ด้วยการพัฒนา
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สายอาชี พ ของพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนการปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยุติธรรมในการประเมินผลงาน
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการทาให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ โดยจะเกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การได้คนมาทางานจนถึงคนนั้นออกจากงานไป ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ระยะที่สาคัญ คือ ระยะการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ (Acquisition Phase) ระยะการรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ทางานในองค์การ (Retention Phase) และระยะการให้พ้นจากงาน (Termination
or Separation Phase) ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในทุกระดับ
เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการให้ได้คนดีมาทางาน สามารถจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน มี
การพัฒนา สนับสนุนและควบคุมให้คนทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดูแลเรื่องสุขภาพและความ
ปลอดภัยของคนงาน ตลอดจนเตรียมการในรายที่จะเกษียณหรือต้องเลิกจ้าง
นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรม จะทาให้พนักงานเกิดความชานาญในงาน
ที่ทามากขึ้น การพัฒนาพนักงานจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และ
สามารถน าพาความส าเร็จ ให้ กั บ องค์ก ารอย่ า งยั่ งยื นและมีป ระสิท ธิภ าพในการบริห ารจัด การ
องค์การเพื่อประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร จึงหมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ ดี
ขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนาไปปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การอย่าง
มีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแบบ
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย พบว่า
สิ่ง ที่ ส าคัญในการขั บ เคลื่อนคื อ คน ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัย ที่ส าหรับในการบริหารจัดการองค์ก าร
ถึง แม้ ว่า องค์ ก ารจะมี ปั จจัย ด้า นอื่นที่ส าคัญ อาทิ เช่น เงินทุน เครื่องจัก ร วัตถุดิบ เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย แต่ถ้า ขาดบุค ลากรที่ มีความรู้ความสามารถองค์ก ารก็ ไม่สามารถแข่งขันได้อย่ างยั่ งยื น
โดยเฉพาะอย่างอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ บุคคลากรหรือผู้มีส่วนช่วยพัฒนาองค์การจะต้อง
มีความชานาญในงานและหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย และการประสานงานกันในทุกขั้นตอน เพราะ
ทุกๆขบวนการในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย บุคลากรทุกส่วนทุกหน้าต้องมีความรู้
ความสามารถอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดของเสียหรือมีปัญหาต่อสินค้าที่ต้องส่งไปให้
ลูก ค้ า ดั ง นั้ น การพั ฒ นาและการคัด เลื อ ก การฝึ ก อบรม จึ ง จ าเป็น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อท าให้ เ กิ ด ความ
เชี่ ย วชาญและความช านาญงานในหน้ าที่ๆ ได้รั บผิด ชอบ เพราะสิ่ งพิ ม พ์ เป็ นสิ่ง ที่ต้อ งใช้ ความ
ระมัดระวังทุกขั้นตอนก่อนส่งถึงมือผู้รับ เพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจและกลับมาใช้บริการซ้า
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2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม
องค์ ก ารที่ อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มปัจ จุ บั น ต้ อ งพบกั บ การแข่ ง ขั น ที่ มีค วามรุ่ น แรง ความ
ต้องการของผู้ชื้อสินค้ าหรือบริก ารมีการเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีก ารไหลเวีย นของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้น ผลจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทาให้นักวิชาการให้
ความสนใจกับ “นวัตกรรม” ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างความสามารถในการทา
กาไรและนาไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ Read (2000) ความใหม่และยากต่อการ
ลอกเลี ย นแบบ การใช้ ค วามรู้แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ การใช้ป ระโยชน์ใ นเชิ งเศรษฐกิ จ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างและการบริหารจัดการองค์การอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ
นวัตกรรม เป็นขบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นอย่างซ้าๆ ในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนความคิดไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการ โครงสร้างหรือนโยบายที่มีความ
ใหม่ต่อองค์การ Nohria & Gulati (1996) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mansfield (1968) และ
Armour & Teece (1978) ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรมในระดับองค์การทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานขององค์การ Hult, Hurley, & Knight (2004) ได้ให้ความหมายว่า
ผู้บริหารนานวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างความท้ายทายใหม่เพื่อทาให้องค์การประสบ
ความสาเร็จในอนาคต
นอกจากนี้ Schumpeter (1934); Burns & stalker (1961); Porter (1990) ได้ให้ความหมายว่า
องค์การที่มีนวัตกรรมสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างความอยู่รอดของ
องค์การในระยะ แต่ต้องอาศัยความเข้าใจ ความเชื่อและการยอมรับของคนในองค์การ และทาให้
แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกระดับและทุกหน้าที่งานซึ่งจาทาให้เกิดกระบวนการที่ต่อเนื่องและเกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับอีกหลากหลายแนวคิดคิด ดังนี้
Barney (1991) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาและการดาเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์การ
ต้ อ งอาศั ย ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า เฉพาะขององค์ ก ารเพื่ อ รั ก ษาความสามารถในการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม
Hurley & Hult (1998) ได้ให้ความหมายว่า องค์การในทุกอุตสาหกรรมจาเป็นต้องมีการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
Mansfield (1968) และ Armour & Teece (1978) ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรมระดับ
องค์การทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานขององค์การขององค์การ
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Porter (1985, 1990) ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรมเป็นการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของทุกประเทศในโลก โดยรวมเอาเทคโนโลยีใหม่และแนวทางในการทาสิ่งต่างๆ เข้าไว้
ด้วยกัน
Siguaw, Simpson, & Enz (2006) ได้ให้ความหมายว่า การค้นหาความต้องการของลูกค้า
และการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนากระบวนการที่ต้องการและสร้างให้องค์การที่มี
พลังและความคิดสร้างสรรค์
Bates & Fly (1995) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการภายในเพื่อสร้างกลุ่มของทรัพยากรที่
มีคุณค่าเพื่อให้เกิดการจัดการประสิทธิภาพขององค์กร
Freeman (1974) ได้ให้ความหมายว่า กิจกรรมทางเทคนิค การออกแบบ การผลิต การ
จัดการ และการค้ าที่ เกี่ ยวข้องกับ ตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ใ หม่ หรือการนาเอากระบวนการหรือ
เครื่องมือใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงแล้วมาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก
Drucker (1985) ได้ใ ห้ความหมายว่า เครื่ องมือที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการในการ
แสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่าง
จากคู่แข่งขัน นวัตกรรมเป็นความสามารถที่ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการฝึกฝน ศักยภาพใน
การเรียนรู้ และการนาไปปฏิบัติได้จริง
Commission (1995) ได้ใ ห้ความหมายว่า เป็นสิ่งใหม่และเพิ่ มเติมขอบเขตของสินค้า
บริการ และตลาด เป็นวิธีใหม่ของการผลิต จัดส่ง และการจัดจาหน่าย
Neely, Adams, & Crowe (2001) ได้ให้ความหมายว่า การเปลี่ยนแปลงในการจัดการ
โครงสร้างการทางาน และเงื่อนไขการทางานและทักษะแรงงานเป็นกระบวนการของการพัฒนา
ความคิดใหม่
Utterback (1971, 1994, 2004, อ้างถึงใน พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, 2557) ได้ให้ความหมายว่า
เป็นสิ่งที่ต่อยอดของสิ่งประดิษฐ์ ให้เข้าถึงและเป็นที่ยอมรับของตลาดในลักษณะของผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรือเป็นกระบวนการใหม่ ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรก และทาให้เกิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ
Smits (2002) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความสาเร็จสาเร็จของการผสมเชื่อมโยงในเรื่องของ
วัสดุอุปกรณ์และความคิด ให้เป็นประโยชน์ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ
Herkema (2003) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการใช้ความคิด หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ใน
องค์การและนวัตกรรมสามารถเป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งอาจจะ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเฉียบพลันหรือค่อยเป็นค่อยไป

40

นอกจากนี้ นักวิชาการแต่ละคนให้ความหมายสาคัญกับมิติขิงนวัตกรรมที่แตกต่าง โดย
Wang & Ahmed (2004) ได้สรุปมิติความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การแบ่งตาม
นักวิชาการแสดงดังตรารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แสดงมิติของความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ
นักวิชาการ
Schumpeter (1934)
Miller & Friesen (1983)
Capon et al. (1992)
Avlonitis et al (1994)

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด พฤติกรรม










Subramanian & Nilakanta (1996)


Hurley & Hult (1998)

Rainey (1999)



Lyou et al. (2000)




North & Snallbone (2000)

กลยุทธ์




-

ที่มา: ปรับปรุงจาก Wang & Ahmed (2004)
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การสร้างและการผสมผสานนวัตกรรม เป็นขบวนการในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนความคิดไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการ โครงสร้างหรือนโยบายที่มีความ
ใหม่ต่อองค์การ และสอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปความชอบในสินค้าและบริการย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นกัน ผู้บริหารหรือ
ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมควรตระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและคิดค้นพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้า
และผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่ อสร้างความได้เปรีย บในการแข่งขันและเพื่อการบริหารจัดการ
องค์การที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม และการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นตัว
แบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษและการนานวัตกรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความจาเป็นค่อนข้างมากเพราะหากอุตสาหกรรมไม่มีการพัฒนาและนานวัตกรรมที่ใหม่และไม่
เหมือนใครและการลอกเลียนแบบได้ยาก ก็ไม่อาจทาให้องค์การได้เปรียบคู่แข่งขัน เพราะถ้าใครๆ
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ต่างผลิตสินค้าที่เหมือนและคล้ายกันนั่นหมายถึงว่า โอกาสที่จะทาให้ได้ลุกค้าที่แตกต่างและยั่งยืน
และปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการออกแบบ การสร้าความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ ถือเป็น
หั ว ใจที่ ส าคั ญ ในการสร้ า งและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น โอกาสและเป็ น หนทางซึ่ ง น ามาสู่ ก าร
เจริญเติบโตขององค์การ บรรจุภัณฑ์ถือเป็น สินค้าที่มีส่วนให้ให้สินค้าอื่นๆ ที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์
กระดาษเป็นส่วนประกอบในการทาการตลาด ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมที่แปลกและใหม่ และที่สาคัญจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ า นั่นหมายถึง
การสร้างผลประกอบการและกาไรเข้สู่องค์การอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าสินค้าดีและตรงตามความ
ต้องการ เห็นแล้วชอบ และไม่เหมือนใคร มีความแปลกใหม่ ต่อให้มีราคาแพงก็อยากซื้อเก็บไว้
เพราะเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆโดยไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป
2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์
ในการศึ ก ษาตัวแบบการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิ ภาพของอุ ตสาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์
กระดาษในประเทศไทย ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic Management) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการที่จาเป็ นอย่างอย่างยิ่งในการบริหารองค์การ
และเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้นาที่เป็นผู้บริหารจากทุกส่วนงานในองค์การในกรกาหนดกล
ยุทธ์และการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ Bateman & Snell (2009) นักวิชาการบางกลุ่มได้นิยามของ
การจัดการเชิง กลยุทธ์ว่า เป็ นกลุ่มของการตัดสินใจและการปฏิบัติที่เกิ ดขึ้นในรูปแบบของการ
กาหนดแผนและการนาแผนไปปฏิบัติ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การ Dess, Lumpkin, & Eisner (2008)ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย
การวิเคราะห์การตัดสินใจ และการปฏิบัติที่องค์การรับห้า ที่เพื่อสร้างและคงไว้ซึ่งความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยหน้าที่ที่สาคัญ 9 ประการ Pearce II & Robinson
(2009) ดังนี้
1. การกาหนดพันธกิจขององค์การ ซึ่งรวมถึง ถ้อยแถลงเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ปรัชญา และ
เป้าประสงค์ขององค์การ
2. จัดทาการวิเคราะห์ที่สะท้อนความสามรถและเงื่อนไขภายในองค์การ
3. ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ อันได้ปัจจัยทางการแข่งขันทั่วไปของ
องค์การ (Task and General Environment)
4. ระบุทางเลือกที่ดีที่สุดโดยประเมินแต่ทางเลือกที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ
5. เลือกเป้าหมายระยะยาวกับกลยุทธ์หลักที่ช่วยนาไปสู่การบรรลุทางเลือกที่ดีที่สุด
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6. พัฒนาเป้าหมายในแต่ละปีและกลยุทธ์ระยะสั้นที่เทียบเคียงได้กับเป้าหมายระยะยาวและ
กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ที่สาคัญที่ถูกเลือก
7. วิ เ คราะห์ ท างเลื อ กขององค์ ก ารโดยการเชื่ อ มโยงทรั พ ยากรที่ มี กั บ สภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก
8. นาเอาตัวเลือกทางกลยุทธ์ที่กาหนดจากการกระจายงบประมาณและทรัพยากรที่มีการ
เน้นย้าความเชื่อมโยงของภาระหน้าที่ หนักงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี และระบบการให้รางวัล
9. ประเมินความสาคัญของกระบวนการทางกลยุทธ์ในฐานะส่วนหนึ่งของปัจจัยนาเข้า
สาหรับการตัดสินใจในอนาคต
สรุปได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์นอกจากจะให้ความสาคัญในการบริหารการจัดการในด้าน
ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นเพื่อให้องค์การการบรรลุเป้าหมายและประสบความสาเร็จและ
สอดคล้องวัตถุประสงค์ขององค์การเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการอย่ าง
ยั่งยืน ดังนั้น องค์การควรตระหนักและให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้ า งตั ว แบบในการบริ ห ารจั ด การที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพของอุ ตสาหกรรมบรรจุภั ณ ฑ์ ก ระดาษใน
ประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การจัดการคุณภาพ 2) การจัดการนวัตกรรม และ 3) การกาหนด
กลยุทธ์ ดังนี้
การกาหนดกลยุทธ์ คือแผนงานรวมของบริษัทที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อการบรรลุภารกิจและ
วัตถุประสงค์ของบริษัทแนวทางในการดาเนินงานที่ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย หรือวิธีการใน
การแข่งขันที่จะทาให้องค์การสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ หรือแนวทางในการทาให้องค์การประสบ
ความสาเร็จ กลยุทธ์ประกอบด้วย 1) ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดใด 2) เราต้องการไปถึงจุดใด 3) เราจะไป
ถึงจุดนั้นได้อย่างไรคือวิธีการหรือแนวทางที่องค์การจะนาเสนอคุณค่า (Value) ให้กับลูกค้า เพื่อให้
องค์การประสบความสาเร็จตามที่ต้องการ (ซึ่งอาจจะเป็นกาไรหรือวิสัยทัศน์) ซึ่งสอดคล้องตาม
แนวคิดของนักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้
Wheelen & hunger (1995) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์ก ารจะต้องมีกลยุทธ์ เพื่อเอาชนะคู่
แข่งขันและเผชิญกับภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อม ซึ่งคาถามเพื่อหารคาตอบของการกาหนดกลยุทธ์
คือ “ทาอย่างไร เราจะไปถึงที่เราต้องการไป” (How will we get there)
Hopkins & Hopkins (1997) ได้ให้ความหมายว่า องค์การที่มุ่งความสาคัญที่การจัดการ
เชิงกลยุทธ์จะมีผลกาไรที่มากกว่าองค์การที่ไม่ให้ความสาคัญกับกลยุทธ์
Hitt, Ireland, & hoskisson (2005) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์จะส่งผลต่อ
การจัดการประสิทธิภาพขององค์การเพื่อความได้เปรียบในการบริหารจัดการ
Rumelt, Schendel, & Teece (1991) ได้ให้ความหมายว่า กลยุทธ์คือทิศทางขององค์กร
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Johnson & Scholes (1993) ได้ให้ความหมายว่า การกาหนดทิศทางกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ทิศทางที่ต้องการในอนาคต
Bovee, Thill, & Auth (1993) ได้ให้ความหมายว่า การเลือกที่จะคิดหรือทาจากหลายทางที่
เป็นไปได้ เพื่อบรรลุผลสาเร็จของการแก้ปัญหาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การกาหนดกลยุทธ์ขององค์การจะทาให้รู้และไปในทิศทางไหน และ
วิธีการที่องค์การจะใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในอุ ตสาหกรรมด้วยสินค้า หรือบริการใด ซึ่งเมื่อ
องค์การจะเข้าไปแข่งขันในอุตสาหกรรมใดด้วย สินค้าหรือบริการใด ผู้บริหารสามารถใช้กลยุทธ์ที่
กาหนดซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การในการระบุทิศทางถึงวิธีการที่องค์การจะเข้าไป
แข่งขันในอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์ และการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแบบ
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย การ
ก าหนดและการออกแบบกลยุ ท ธ์ เ ป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อการบริ ห ารจั ด การของ
อุตสาหกรรม เนื่องจาก ปัจจุบันการแข่งขันกันภายในอุตสาหกรรมมีความรุนแรง และการเข้ามาใน
อุตสาหกรรมของหน้าใหม่ค่อนข้างมาก อีกทั้งคู่แข่งขันจากภานอกประเทศที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการในด้า นต่า งๆ อาทิ ราคา จานวน ยอดสั่งซื้อ ที่มากกว่าในประเทศ เนื่องจากผู้บริ โภคให้
ความสาคัญกับราคาและความคุ้ มค่าในการใช้งาน ดังนั้นผู้บริหารของอุตสาหกรรมนี้ จึงควรที่จะ
สร้างและกาหนดกลยุทธ์ให้ชัดเจนและต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การเพื่อการบริหาร
จัดการที่ยั่ งยืน อาทิ การมุ่ งเน้นกลยุ ทธ์ก ารสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การเป็นผู้นาด้าน
ต้นทุน การบริการที่เหนือกว่า เป็นต้น
2.2.6 งานวิจัยเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
จากแนวคิด ทฤษฎี ดังกล่าว สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
ของของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ เป็นสร้างและการวางแผนไปข้างหน้าในอนาคตเพื่อการ
บริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
การวางตาแหน่งและทิศทางที่ชัดเจน ทั้งภายในและภายนอก รอบด้านไม่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่ง
เป็ นการบริหารแบบสมดุล และต้องพั ฒนาอย่ างต่อเนื่อง อาทิ การมุ่งเน้นความส าคัญกั บลูก ค้ า
พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การการออกแบบนวัตกรรม การบริหารจัดการด้านบุคลากร การ
เพิ่ ม ความเชี่ ย วชาญในงาน และการน าไปใช้ใ ห้ ส อดคล้อ งกั บวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้า หมายของ
องค์ ก าร เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการจึ ง จ าเป็ น และ
ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้นจากการศึกษาและทบทวนตามทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
บริ ห ารจั ด การประสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษ และ เหตุ ผ ลที่ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
องค์การ ได้ดังนี้
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา และการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแบบในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและการแข่งขันอย่างยั่งยืน ภาวะผู้นาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการองค์การ
เพื่อทาให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ เป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการนาและการบริหารจัดการ ผู้นาหรือผู้ที่ทาหน้าที่
ในการสั่ง การจะต้องเป็ นคนที่ มี ค วามรู้ความสามารถ มีทัก ษะทางการบริหาร และส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์การ มีการพัฒนา มีทักษะในการทางานมีความเชี่ยวชาญ นั่นหมายถึงผู้นาจึงต้องมี
ทักษะและมีภาวะผู้นาที่มีอานาจในการจูงใจและสามารถทาให้ทุกคนในองค์การมีส่วนรวมในการ
ทางานและพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอุตสาหกรรมเป็นการผลิตสินค้าที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าและยังเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ทักษะในการทางาน ดังนั้น
ถ้าผู้นาไม่มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์การที่ดีก็ส่งส่งผลต่อองค์การได้ในระยะ
ยาว ภาวะผู้นาจึงจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของนักวิจัยหลายท่านดังนี้
สมบูรณ์ คงทองวัฒนา (2557, น. 115) ได้ให้ความหมายว่าภาวะผู้นาส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากบริบทการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของผู้บริหารที่มีแล้วยังไม่สามารถเผชิญต่อสภาวะการแข่งขันในกระแสทันนิยมเสรีได้อย่างยั่งยืน
บุรินทร์ สันติสาส์น (2556, น. 126) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นา เป็นปัจจัยสาคัญที่สร้าง
ประสิท ธิภาพของการนา แนวคิ ด TQM ไปปฏิบัติใ นโรงงานอุ ตสาหกรรมหล่อหลอมเหล็ ก
เนื่ องจาก ผู้ นาจะเป็ น ผู้ ก าหนดวาง นโยบายขององค์ ก ารเพื่ อ ให้ มีผ ลในทางปฏิ บัติ ผ ลัก ดัน ให้
พนักงานระดับล่างปฏิบัติตามนโยบาย ผู้นาต้อง ต้องมีความเข้าใจใน องค์การ มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาใน องค์การ ผู้นาต้องมี วิสัยทัศน์ที่ กว้างไกล และมีความมุ่งมั่น
อย่างจริงจังที่จะพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ
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Salehzadeh & Pool (2015) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นาหรือผู้นาทางจิตวิญญาณส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทางานของอุตสาหกรรมโรงแรม ผู้จัดการหรือผู้นาในองค์การควรวัดระดับ
ของจิตวิญญาณก่อนเริ่มการดาเนินหรือการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขององค์การ หากมีความ
จาเป็นจะต้องดาเนินการแทรกแซงการพัฒ นาองค์กรและการฝึกอบรมทักษะในการเอาชนะความ
โกรธแค้นและความกลัว การจัดการและการเอาชนะความต้านทานต่อการเปลี่ยนการจัดการความ
ขัดแย้ง การทางานร่วมกันฉันทามติตามการตัดสินใจ และเพิ่มขีดความสามารถของทีม ภาวะผู้นาจึง
มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการบริ หารจั ด การประสิ ทธิ ภาพของอุ ต สาหกรรมโรงแรม เนื่อ งจาก
อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นธุรกิจที่ต้องติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนทั้งหมายในและภายนอก การสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างความรู้สึกดีให้กับสมาชิกในองค์การ เป็นต้น ดังนั้นการมีจิตวิญญาณใน
ความเป็นผู้นาจึงจาเป็นต่อองค์การเป็นอย่างยิ่งในการสร้างทีมงานและแรงจูงใจ
การจัดการคุณภาพ
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ และการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแบบ
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย การนา
เทคนิคในการจัดการคุณภาพมีความสลับซับซ้อน ต้องมีการใช้ความคิด การพัฒนาทักษะ และการ
ฝึกอบรมก่อนนาไปปฏิบัติ จาเป็นต้องบูรณาการเทคนิคหลายๆ อย่างให้เข้ากับการทางานประจาวัน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การผลิตและการให้บริการ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งใน
การบริหารจัด การองค์ ก ารในอุต สาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์ ก ระดาษ เนื่องจาก อุตสาหกรรมนี้เป็ น
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความชานาญและความเชี่ยวชาญในการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด
เพราะปัจจัยหลักเกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า เริ่มตั้งแต่ กระบวนการการรับงาน การออกแบบ การสั่งผลิต การ
พิมพ์ การตรวจ และเวลาในการส่งมอบถึงผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า และที่สาคัญต้องตอบสนองและ
ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด การบริหารจัดการคุณภาพ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการนามาใช้เป็นตัว
แบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ เพื่อความสาเร็จตามที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์ก ารอย่างยั่งยืน
ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของนักวิจัยหลายท่านดังนี้
Tritos Laosirihongthong (2013) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า การจั ด การคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในการทางานของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียน การจัดการที่มีคุณภาพมีบทบาท
ส าคั ญในการสร้า งความสัม พั น ธ์ของผู้จัด จาหน่าย, การออกแบบผลิตภั ณฑ์ และการจัดการ
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กระบวนการ เนื่องจาก อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการให้บริการและ การสร้าง
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ทุกขั้นตอน
Elshaer (2015) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการคุณภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศ Egypt เนื่องจาก อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรม เป็นการ
ให้บริการ การมุ่งเน้นการให้ความสาคัญในทุกขั้นตอน จึงจาเป็นต่อองค์การ อาทิ ประสิทธิภาพทาง
การเงิน การมุ่งเน้นลูกค้าและการจัดการในการทางานของพนักงาน
การจัดการกระบวนการและข้อมูลที่มีคุณภาพและการสื่อสารภายในองค์การ
Sabella & Kashou (2014) ได้ให้ความหมายว่า แนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพขององค์การของโรงพยาบาลใน West Bank of Palestine การตรวจสอบขอบเขตของ
การจัดการคุณภาพรวม (TQM) การปฏิบัติที่นามาใช้ในโรงพยาบาลปาเลสไตน์และความสัมพันธ์
ขององค์การเพื่อประสิทธิภาพขององค์การโดยใช้เกณฑ์รางวัล Malcolm Baldrige คุณภาพแห่งชาติ
และ การบริหารจัดการเป็นขั้นตอน เนื่องจาก ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นการให้บริการผู้ป่วยและผู้ขอ
เข้ารับบริการ การจัดการคุณภาพโดยรวม จึงจาเป็นต่อการบริหารจัดการประสิทธิภาพ อาทิ ด้าน
ลูกค้า กระบวนการ พนักงาน เป็นต้น
การพัฒนาบุคลากร
สมบูรณ์ คงทองวัฒนา (2557, น. 118) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
พบว่า ในองค์ การผลิตชิ้ นส่วนไฟฟ้ าและอิเล็ก ทรอนิก ส์ต้องมุ่งแสวงหาบุคคลากรที่มีฝีมือและ
แรงงานที่ ดี มี ความรู้ความสามารถในด้านการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้ าและอิเล็ก ทรอนิก ส์ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะงานที่มีความละเอียดประณีตต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์การณ์และความชานาญในการปฏิบัติงาน มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์นาไปสู่ความเสียหายด้านต้นทุนการผลิตเวลาและภาพลักษณ์
ขององค์การ เป็นต้น
บุ ริ น ทร์ สั น ติ ส าส์ น (2556, น. 128) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า การพั ฒ นาบุ ค ลากรกั บ
ประสิทธิภาพการบริหาร คุณภาพทั่วทั้งองค์การของโรงงานหล่อหลอมเหล็กของไทยว่า การพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถมากขึ้นเป็นสิ่งจาเป็น เนื่องจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีไม่ สามารถ
ทางานได้ทุกอย่างแทนคน
วนิดา เขีย วงามดี (2554) ได้ใ ห้ความหมายว่า การพั ฒนาบุคคลกรเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และต้องให้สอดคล้องกับ
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นโยบายของรัฐบาลสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จะต้องมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และกลยุทธ์เหล่านี้ให้เป็นที่รับทราบทั่วทั้งองค์การเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนาองค์การ
ไปสู่ค วามสาเร็จได้ อีกทั้ ง การบริหารจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ ก็จะดาเนินการให้ส อดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยต้องพัฒนาปัจจัยต่างๆ ควบคู่กันไป คือการปรับโครงสร้างองค์การให้มีความเหมาะสม
การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะกับบุคลากรและลักษณะของงาน การสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานที่มุ่งให้พนักงานได้รับความพึงพอใจ รวมทั้งต้องมีการสารวจความต้องการของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
Sudhahar (2014) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาบุคลากรกับประสิทธิภาพการบริหาร
ความท้าทายของการจัดการประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมไอที เนื่องจากแผนกทรัพยากรมนุษย์
จะต้องมีความรับผิดชอบในการจัดการระบบการจัดการผลการปฏิ บัติงานในองค์การ การสรรหา
บุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ และต้องเป็นคนที่มีความรัก
ในสายอาชีพ เพราะอุตสาหกรรมไอทีเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการเข้าใจถึง
ระบบและขบวนการเป็นอย่างมาก ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้อ งมีการคานึงถึงการวัดความถี่
ของการประเมินของกระบวนการจัดการประสิท ธิภาพการทางานของตัวเองเพื่อที่จ ะมีระบบการ
จัดการผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพขององค์การ
Wang & Chang (2005) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาบุคลากรกับประสิทธิภาพการ
บริหาร ทุนทางปัญญาและผลการดาเนินงานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ
ไต้หวัน เนื่องจาก ลูกค้าทุกคนมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทางานขององค์การ แม้ว่าทุนมนุษย์
ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทางานแต่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อเงินทุนอื่นๆ
ดังนั้นการบริหารจัดการและพัฒนาบุคคลากรขององค์การในอุตสาหกรรมนี้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อ
การบริการลูกค้าโดยตรง และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นว่าทุนทาง
ปัญญาองค์ประกอบของทุนส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในด้านไอทีของอุตสาหกรรมไอทีใน
ประเทศไต้หวัน
การจัดการนวัตกรรม และการกาหนดกลยุทธ์
จากแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดการนวัตกรรม แลtการกาหนดกลยุ ทธ์การนาแนวคิด
ดัง กล่า วมาใช้ เป็ นตัวแบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์
กระดาษในประเทศไทย การบริ ห ารจั ด การในอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษและการน า
นวัตกรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีความจาเป็นค่อนข้างมากเพราะหากอุตสาหกรรมไม่มีการพัฒนา
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และนานวัตกรรมที่ใหม่และไม่เหมือนใครและการลอกเลียนแบบได้ยาก ก็ไม่อาจทาให้องค์การ
ได้เปรียบคู่แข่งขัน เพราะถ้าใครๆต่างผลิตสิ นค้าที่เหมือนและคล้ายกันนั่ นหมายถึงว่า โอกาสที่จะ
ทาให้ได้ลูกค้าที่แตกต่างและยั่งยืน และปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการออกแบบ การสร้า งความ
แตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ ถือเป็นหัวใจที่สาคัญในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอกาสและ
เป็นหนทางซึ่งนามาสู่การเจริญเติบโตขององค์การ บรรจุภัณฑ์ถือเป็น สินค้าที่มีส่วนให้สินค้าอื่นๆ
ที่ ต้อ งใช้ บ รรจุ ภัณ ฑ์ ก ระดาษเป็ นส่ วนประกอบในการท าการตลาด ดังนั้ นหากผู้ประกอบการ
สามารถสร้า งและพั ฒ นานวั ตกรรมที่ แ ปลกและใหม่ และที่ ส าคั ญ จะต้ อ งตอบสนองต่ อความ
ต้องการของลูกค้า นั่นหมายถึงการสร้างผลประกอบการและกาไรเข้าสู่องค์การอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ถ้าสินค้าดีและตรงตามความต้องการ เห็นแล้วชอบ และไม่เหมือนใคร มีความแปลกใหม่ ต่อให้มี
ราคาแพงก็อยากซื้อเก็บไว้ เพราะเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆโดยไม่
สามารถหาซื้อได้ทั่วไป และยังสอดคล้องตามแนวคิดของนักวิจัยหลายท่านดังนี้
Crema & Verbano (2014) ได้ให้ความหมายว่า การเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่มีนวัตกรรมแบบเปิด
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ SMEs การยอมรับของการปฏิบัตินวัตกรรมแบบเปิดดู
เหมือนว่า จะสามารถท ากาไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็ น
บริษัท ที่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และเทคโนโลยีพัฒนา และใช้ร่วมกันผ่านการเป็นหุ้นส่วน
และพันธมิตรเพื่อช่วยให้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมแปลกใหม่ ความขาดแคลนทรัพยากรและ
ความสามารถที่มักจะแสดงลักษณะถึงความสามารถขององค์การหรือความเสียเปรียบ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ SMEs ต้องพึ่งพาทรัพยากรทั้งภายนอกและภายในองค์การ การเพิ่มสมรรถนะในการ
แสวงหาผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ควรตระหนักถึงนวัตกรรมและกล
ยุ ท ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ด าเนิ น งานโดยการใช้ ท รั พ ยากรภายในและการสร้ า งกระบวนการ
นวัตกรรมกลยุทธ์การกระจายการลงทุนมีก ารติดตามการพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก เพราะผู้
ประกอบ SMEs ต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
Saunila (2014) ได้ให้ความหมายว่า ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ อ
ความสาเร็จของผู้ประการธุรกิจขนาดย่อย (SMEs) : มุมมองของการเงินและการปฏิบัติการ คือ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนวัตกรรมขององค์การกับความสามารถและประสิทธิภาพการทางาน
ควรคานึงถึงแง่มุมต่างๆ ของความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ เนื่องจากธุรกิจ
ขนาดย่อมต้องให้ความสาคัญด้านการเงินควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพระผลการดาเนิน
หรือผลประกอบการที่มีประสิทธิหมายการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างและเพิ่มกาไรจากการลงทุน
ดังนั้นการสร้างนวัตกรรมจึงควบคู่กับการบริหารจัดการและการดาเนินการด้านการเงินเป็นสาคัญ
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Xu (2015) ได้ให้ค วามหมายว่า นวัตกรรมส่งผลต่อการผลการดาเนินงานของ บริษั ท
Crowdsourcing จากัด การบริหารจัดการที่สาคัญและการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าช่วยในการบริหาร
จัดการขององค์การ ควรมีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและความต้องการทันที เนื่องจาก บริษัท หรือองค์การที่
ไม่สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมหรือเพิ่มความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าก็จะทาให้ถูกเอาเปรียบทางการแข่งขันหรือเกิดความเสี่ยงด้านราคาในการการแข่งขัน
ดั ง นั้ น Crowdsourcing จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารและการน า
นวัตกรรม การเพิ่ม เทคนิค ในการให้บริก าร เพราะ Crowdsourcing ไม่ส ามารถที่ จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางานของ บริษัท ได้โดยตรง แต่องค์การควรจะพัฒนานวัตกรรมความสามารถที่
โดดเด่นจึงท าให้ บริษัท ประสบความสาเร็จและสามารถแข่งขันได้อย่ างยั่ งยืน โดยการเปลี่ย น
กระบวนการดาเนินงานแบบเก่าแล้วนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามาใช้และ
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Utterback (2015) ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรมกับการบริหารจัดการประสิทธิภาพ คือ
การใช้กลยุทธ์ที่สาหรับการเจริญเติบโตหรือการแข่งขันที่เห็นได้ชัดในบริษัท หรืออุตสาหกรรม
เช่นการเพิ่มยอดขาย (ยานยนต์), ลดค่าใช้จ่าย (การขนส่ง, การสื่อสาร) สูงสุดที่มีประสิทธิภาพ หรือ
ควบคุมทรัพยากรวัสดุ เนื่องจาก นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ
การลดค่าใช่จ่ายเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ นวัตกรรมเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสาคัญในการนามาใช้
และเป็นแหล่งสาคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับอุตสาหกรรม เช่นการบริการที่รวดเร็ว การ
ผลิตที่ตอบสนองความต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้นตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการชี้วัดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององค์การในปัจจุบัน มีวิธีการมากมายในการวางแผนละการควบคุมการ
บริหารจัดการเพื่อลดความความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน องค์การ อาทิ ด้าน
กระบวนการการดาเนินงานของธุรกิจ การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การปฏิบัติด้าน
บุคลากร การปฏิบัติต่อคู่ค้าและสัญญาทางธุรกิจ การวัดผลการดาเนิน งานและการติดตามผลของ
กิ จ กรรมต่ า งๆ เป็ น ต้ น จากการศึ ก ษาค้ น พบว่ า มี ปั จ จั ย หลายด้ า นที่ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ในการวั ด
ประสิท ธิภาพองค์ ก าร จึง ได้รวบรวมบางส่วนที่เกี่ ย วข้องตามแนวคิดของนัก เขีย นและนัก วิจัย
หลากหลาย ดังนี้
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การจัดทากลยุทธ์

มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้
เสียของธุรกิจ

การบริหารความ
สมดุล

Model
PMS

การบริหารเชิงลึก
และกว้าง

การปรับตัว
แบบไดนามิก

ภาพที่ 2.10 โมเดลตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ที่มา: ปรับปรุงจาก Garengo, Biazzo, & Bititci (2005)
การจัดทากลยุทธ์ (Strategy Alignment)
ระบบการวัดประสิทธิภาพและพฤติกรรมขององค์การมีผลกระทบต่อการดาเนินงานที่
ประสบความสาเร็จของกลยุทธ์ขององค์การ (Skinner, 1971) ดังนั้น ระบบการวัดประสิทธิภาพ
จะต้องได้รับการออกแบบและการการดาเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุร กิจขององค์การใน
การสร้างและเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทางานเป็นกลุ่มของบุคคลากร (Bierbusse &
Siesfeld 1997; Kaplan & Norton 1996; Nanni, Dixon, & Vollman, 1992; Schneider-man, 1999)
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Greatbanks & Boaden, 1998; Lynch & Cross,1991; Meekings,
1995; Neely, Adams, & Kennerley (2002) ว่าการสร้างหรือการจัดทากลยุทธ์ต้องให้เหมาะสมกับ
กิ จ การและการด้ า นการด าเนิ น งานขององค์ ก าร ระบบการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ( Atkinson &
Waterhouse, 1997; Bourne, Mills, Wilcox, Neely, & Platts, 2000; Dixon, Nanni, & Vollmann,
1990; Goold,1991; Kaplan & Norton,1992)
การวัดโดยการใช้ระบบ Balanced Scorecard (Kaplan & Norton,1996) และระบบพีระมิด
เพื่อวัดประสิทธิภาพขององค์การให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน และด้านการเจริญเติบโตขององค์การ (Lynch & Cross,1991) ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง
กลยุทธ์ และกิจกรรมการดาเนินงาน จะต้องทาอย่างชัดเจนในการเลือกใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
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ความส าคั ญในด้านการดาเนินงาน ถือเป็นอีก หนึ่งกลยุทธ์ใ นการนามาใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพ
องค์การ (CIMA, 1993)
ระบบการวัดประสิทธิภาพขององค์การ และการบริหารองค์การตามหลักการองค์การที่
มุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategy-Focused Organization: SFO) คือแนวทางในการดาเนินกลยุทธ์ที่ทาให้ทุก
คนในองค์กรทั้งผู้บริหารและบุคลากร ได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญและมุ่งเน้นต่อกลยุทธ์ เป็นหลัก ทา
ให้กลยุทธ์ที่องค์การกาหนด สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารระดับสูงและ
บุคคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการทาให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบผลสาเร็จ และทาให้
การดาเนินกลยุทธ์ขององค์การเป็นระบบแบบ PDCA (Plan do Check Action) คือประกอบด้วย การ
วางแผน การดาเนินการ การติดตาม และการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ระบบการวัดประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นกลยุทธ์ที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน แม้ว่าการออกแบบของระบบการวัดประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ขององค์การ
แต่ระบบการวัดประสิทธิภาพ ยั งสนับสนุนความหมายของการพัฒนาและวิวัฒนาการของกลยุทธ์
ทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Bititci, 1997; Bourne et al., 2000; Tonchia,
2001) ระบบการวัดประสิทธิภาพ และกลยุ ทธ์ควรจะแยกจากกั น แต่ยั งมีความสัมพั นธ์กั น คือ
ระบบการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลต่ อ กระบวนการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ และยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของกลยุทธ์ที่นามาใช้ (Neely et al. (2002) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการวัดประสิทธิภาพ
ได้รับการออกแบบเพื่ อช่วยให้ผู้จัดการ ออกแบบการพัฒนาและอยู่บนเส้นทางที่ถูก ต้องเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน (Dixon et al.,1990) ได้ให้ความหมายว่าการวัดประสิทธิภาพแบบ
บูรณาการคือ กระบวนการทางต้นทุนและการวัดความรู้ ระบบการวัดประสิทธิภาพการทางานใน
การดาเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นวงจรการจัดการเชิงกลยุทธ์: ระบบการวัดประสิทธิภาพยังเป็นคู่มือ
วิธีก ารพั ฒนาและดาเนินกลยุ ท ธ์ และการหาวิธีก ารที่ ส ามารถใช้ใ นการปรับปรุ งให้ดีขึ้นอย่ า ง
ต่อเนื่องได้
ระบบการวัดประสิทธิภาพของการแข่งขัน การออกแบบและพัฒนากลยุทธ์ให้เ กิดความ
แตกต่างในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปยังมีกลยุทธ์อื่นๆ อีกหลาย
ตั ว ที่ ส ามารถจะท าก าไรและบริ ห ารจั ด การได้ ดี ก ว่ า แบบเก่ า จากเหตุ ผ ลต่ า งๆ เหล่ า นี้ ท าให้
ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการ การเข้าถึงการตลาดใหม่ๆ การบริหาร
สินค้า และควรรู้ว่าจะนาเอากลยุทธ์มาใช้อย่างไร กลยุทธ์ทางการจัดการ สามารถพิจารณาจากสิ่ง
เหล่านี้ คือ ตาแหน่งหรือทิศทางขององค์การ ระดับความสามารถขององค์การและบุคลากร และการ
สร้างระบบการวัดประสิทธิภาพที่ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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มุ่งเน้นผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Focus on Stakeholders)
ปัจจุบันการให้ความสาคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Freeman, 1984) ให้
ความหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มของคนที่สามารถมีอิทธิพลหรือผู้ที่จะได้รับอิทธิพล จาก
ความสาเร็จของวัตถุประสงค์ขององค์การ (Atkinson & Water-house,1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
องค์การควรจะรู้และตระหนักถึงสิ่งที่คาดหวั งของผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ (Dickinson, Saunders, & Shaw, 1998) อธิบายถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ในฐานะของผู้มี ส่วนร่ว มในการบริหารจัดการองค์ก าร และการวัดประสิทธิภ าพขององค์ก าร
(Funk,2003) การเน้นความสาคัญของการสร้างองค์การที่ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะและการกระทาที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อนาไปสู่ในอนาคตที่พึงปรารถนาของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด อย่างไรก็ตามความ
ต้องการความปรารถนาและระดับความพึงพอใจของกลุ่มที่แตกต่างกั นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แตกต่างกัน และแต่ละองค์การควรมีการตรวจสอบประเด็นเหล่านี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Atkinson & Water-house, 1997) การวัดประสิทธิภาพมุ่งเน้นความต้องการ
ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มากกว่ า กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการออกแบบการวั ด
ประสิทธิภาพ เช่น การวัดประสิทธิภาพแบบบูรณาการ การปฏิบัติงาน การวัดรูปแบบการอ้างอิง
(Bititci, Turner, & Ball, 1997) และการวัดผลการดาเนินงาน (Neely et al., 2000)
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม จะต้องมุ่งไปที่ การเพิ่มคุณค่า คุณภาพ ความพึงพอใจของ ผู้
มีส่วนได้เสียกับองค์การ (Brouthers, Andriessen, & Nicolaes, 1998) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
(Vinten, 2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเพิ่มแนวทางในการประเมิน ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้เสีย ส่งผลทาให้การการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากผู้ประกอบการจะให้
ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร การที่จะทาให้มีประสิทธิภาพได้ต้องอาศั ยการพัฒนา และ
การให้ความสาคัญอย่างจริงจังและลงมือทาอย่างต่อเนื่อง คาว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง เจ้าของ
กิจการ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายพนักงาน และยังรวมไปถึงภาครัฐภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอก
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินกิจการ
การบริหารความสมดุล (Balance Management)
Lynch & Cross1 (991) ได้ให้ความหมายว่าความสมดุลคือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทุกระดับ
ขององค์การที่แตกต่างกัน (Fitzgerald, Johnson, & Brignall, 1991) ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์
ของปั จจัย เหตุ (Kaplan & Norton, 1992) เสนอการสมดุลสี่มุมมองที่แตกต่างกั นขึ้นอยู่กั บ
งบประมาณทางการเงินและที่ไม่ ใช่ การกาหนดวัตถุประสงค์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อความ
สมดุลในการวัดประสิทธิภาพ
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รูปแบบที่นามาใช้ในมุมมองที่แตกต่างกันของการวิเคราะห์ และการจัดการการประสา
นวัตกรรม ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และต้นทุนที่ต่า นวัตกรรมเหล่านี้ อาจจะสนับสนุนการ
ดาเนินงานและการใช้งานของระบบการวัดประสิทธิภาพการทางานที่สมดุล อย่างไรก็ตามการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีมากเกินไปในการใช้โดยไม่ต้องมีการออกแบบการวางแผน การตรวจวั ด
ประสิทธิภาพการทางานที่เกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้และตีความ (Neely et al., 2000)
การมุ่ ง เน้ น ในด้ า นการด าเนิ น งาน การเงิ น และการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน เช่ น
องค์ประกอบที่แตกต่าง เวลา ความแม่นยา การส่งมอบ และระดับคุณภาพ (Hvolby & Thorstenson,
2000) แม้ว่าปัญหาการดาเนินงานที่มีความสาคัญมากในการประกอบการกิจการของธุรกิจขนาด
ย่อม จึงจาเป็นต้องเพิ่มแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ กระบวนการ
ตัดสินใจเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่จะทาให้ระบบการวัดประสิทธิภาพเกิดความสมดุลและอาจ
เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสนับสนุนที่สาคัญในการวัดประสิทธิภาพขององค์การ (Tenhunen, Rantanen,
& Ukko, 2001) ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องตระหนักและให้ความสาคัญในระบบการพัฒนาและ
การบริหารในทุกด้านให้เกิดความสมดุลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัว
เงิน ควรมั่นตรวจสอบและประเมินเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อความสมดุลในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
การปรับตัว แบบไดนามิก (Dynamic Adaptability)
ระบบการวัดประสิทธิภาพการทางานควรมีระบบการตรวจสอบมาตรการและวัตถุประสงค์
ที่ ท าให้ เ ป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ปรั บ ตั ว ได้ ทั้ ง ระบบการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงในบริ บ ท ภายในและภายนอก ระบบในการประเมิ น กลยุ ท ธ์ ข ององค์ การ เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักวิชาการหลายคนได้ศึกษา และกาหนดวิธีการแบบไดนามิก
(Noble, 1996; Ghalayini, Noble, & Crowe, 1997; Lingle & Schie-mann,1996; Lynch & Cross,
1991; Maskel, 1989) โดยได้พิจารณาจากการศึกษา และการกล่าวถึง (Bititci et al., 2000) และการ
กาหนดระบบการวัดประสิทธิภาพแบบไดนามิก มีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบ การพัฒนา และ
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ระบบการตรวจสอบและระบบการใช้
งานภายในควรใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบภายในและภายนอกและวัตถุประสงค์ และลาดับ
ความสาคัญที่กาหนด โดยใช้ระบบระดับที่สูงขึ้นในการตัดสินใจวัตถุประสงค์ภายใน การจัดลาดับ
ความสาคัญ การปรับใช้ การทบทวนวัตถุประสงค์ และจัดลาดับความสาคัญไปยังส่วนที่สาคัญของ
ระบบของหน่วยงาน กระบวนการและกิจกรรม และการใช้ วัดผลการปฏิบัติงาน (Bititci et al.,
2000)
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นอกจากนี้ ความสาคัญของระบบการวัดประสิทธิภาพแบบไดนามิกที่องค์การส่วนใหญ่ใช้
(Bititci et al, 1999) เป็นผลมาจากการขาดความสามารถในการแยกแยะมาตรการที่เป็นประโยชน์
สาหรับด้านการควบคุมสนับสนุนการปรับปรุง การขาดความเข้าใจในความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กระบวนการและกิจกรรม การขาดการตรวจสอบภายนอก ซึ่งจะ
ด าเนิ น การจะต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น และความสามารถในการตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของการแข่งขัน การขาดความสามารถในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อการเปลี่ย นแปลงในระบบการวัดประสิทธิภาพของ
องค์การและการขาดกรอบ และรูปแบบการพัฒนา สาหรับความต้องการขององค์การ
การที่องค์การจะขั บเคลื่อนและทาให้เกิดประสิทธิภาพได้จึงต้องมีก ารตื่นตัวและมีการ
ออกแบบและแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ต รงประเด็ น เพราะองค์ ก ารที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพคือ องค์ ก รที่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกอย่างยั่งยืน
การบริหารเชิงลึกและกว้าง
ความลึกของระบบการวัดประสิทธิภาพ เป็นระดับของการวัดผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
จะนาไปใช้ในการวัดความกว้างของระบบการวัดประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของกิจกรรม
ที่รวมอยู่ใน ระบบการวัดประสิทธิภาพ ในเชิงลึกรูปแบบจะช่วยให้การกาหนดเป้าหมายและมุ่งเน้น
ไปที่วิธีการดาเนินการและการใช้ระบบการวัดประสิทธิภาพ จากจุดเชื่อมต่อการดาเนินงานและการ
ปฏิบัติงานตามแนวคิดของ (Tenhunen et al., 2001) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบเชิงลึกจะช่วยให้
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ที่จะมุ่งเน้นและกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และให้ความสาคัญ
กับ การพัฒนามากขึ้ น ระบบการวั ดประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ของระยะเวลาโดยใช้
ทรัพยากรที่ มีอย่ างจากัดและคุ้ม ค่า อย่างไรก็ ตาม ความกว้างของรูปแบบก่อนที่จะมุ่งเน้นไปที่
เป้ า หมายที่ เ ฉพาะเจาะจงและการพั ฒนาในเชิ งลึก ระบบการวั ดประสิทธิภ าพ รู ปแบบรวมถึ ง
กิจกรรมทั้งหมดขององค์การ อาทิ การบริหารจัดการการดาเนินงาน และการสนับสนุน แบบองค์
รวม การประเมินผลการดาเนินงานขององค์การตามแนวคิดของ (Lynch & Cross, 1991) ได้ให้
ความหมายไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับปรุงเพียงด้านใดด้านหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพการทางาน
ขององค์การ โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆ ของผลการดาเนินงาน (Neely et al., 2000) ได้
กล่าวไว้ว่าระบบการวัดประสิทธิภาพ ควรได้รับการสังเคราะห์ และผลการดาเนินงานที่ครอบคลุม
องค์การขนาดใหญ่ต้องการระบบในเชิงลึก ลงไปถึงระดับของแผนก การดาเนินงานตามแนวคิด
ของ (Lynch & Cross, 1991) เช่น ดุลยภาพ การสนับสนุน กระบวนการ การวัด การประเมิน
(Dickinson et al.,1998; McAdam, 2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ควร
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ใช้ ร ะบบการวั ด ประสิท ธิ ภ าพ ที่ มุ่ ง เน้ น ความกว้ า งไม่ ลึ ก โดยผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จขนาดย่ อ ม
สามารถพัฒนารูปแบบที่เรียบง่ายและวิธีการแบบบูรณาการเพื่อการกากับดูแลกิจการ โดยการให้
ความสาคัญแบบกว้างๆไม่เจาะลึกในด้านใดด้านหนึ่ง และการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
การบริหารในเชิงลึกและกว้าง ทั้งองค์การขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการขนาดย่อม จะ
ได้ผลหรือประสบผลสาเร็จ ขึ้นอยู่กับการนามาใช้ในการดาเนินงาน และที่สาคัญต้องสอดคล้อง
เหมาะสมตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายขององค์ ก ารจึ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพได้ การให้ความสาคัญกับความสามารถของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก การมองไปข้างหน้า ที่สาคัญคือ ต้องลงมือทาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหัวใจ
สาคัญในการพัฒนาองค์การ
นอกจากนี้ การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพนอกจากจะวั ด ใน 5 แนวคิ ด ดั ง ที่ ก ล่ า วมาเบื้ อ งต้ น
ผู้ประกอบการยังคงต้องวิเคราะห์และพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อมของ
องค์การเพื่อการวัดประสิทธิภาพขององค์การอย่างยั่งยืน การที่องค์การจะพัฒนาและขับเคลื่อนไป
ได้นั้นจะต้องมีแรงผลักดันที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในที่เข้มแข็งเสียก่อนค่อยนาไปสู่การแข่งขันกับ
ปัจจัยภายนอก เช่น การตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลากร การสร้างขวัญและ
กาลัง ใจ การสร้างการเรียนรู้และการทางานเป็นทีมเพื่อทาให้ทุก คนเกิ ดส่วนร่วมในการทางาน
ดังนั้นการคัดเลือกคนเข้าทางานและการสร้างทักษะในการเรียนรู้ เพิ่มความเชี่ยวชาญในงาน เพิ่ม
ความมั่นคงในหน้าที่ๆรับผิดชอบ สนับสนุนและส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจ และ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในยุคของการแข่งขัน
จากแนวคิด ทฤษฎี ดังกล่าว สรุปได้ว่า ระบบการวัดประสิทธิภาพขององค์การ เป็นการวัด
และตรวจสอบการบริหารจัดการเพื่อทาให้องค์การมีความได้เปรียบคู่แข่งขัน และมีทิศทางที่ชัดเจน
ระบบการวัดประสิทธิภาพให้ความสาคัญทั้งภายในและภายนอก การวัดประสิทธิภาพแบบรอบ
ด้านไม่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการบริหารแบบสมดุลและต้องพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง อาทิ การเงิน
ลูกค้า กระบวนการดาเนิน การเจริญเติบโตขององค์ก าร การสร้างกลยุทธ์ และการนาไปใช้ใ ห้
สอดคล้องกั บ วัตถุป ระสงค์ และเป้าหมายขององค์ก าร เพื่ อประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจาเป็นและตระหนักถึงความสาคัญในการวัดประสิทธิภาพองค์การ
อย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนนาเสนอตัวแปรการประเมินประสิทธิภาพสาหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ดัง
ตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 ตัวแปรการประเมินประสิทธิภาพที่นาเสนอสาหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ตัวแปรประเมิน
ความหมาย
ประสิทธิภาพ
1. ทรัพยากรทาง การใช้ ท รั พ ยากรให้ เกิ ด ความ
กายภาพ
คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุด
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร อ า ทิ ก า ร ใ ช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เครื่องจักร
ที่ ทั น สมั ย และผลิ ต สิ น ค้ า ได้
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
ขบวนการอย่างเป็นระบบ การ
ให้ความสาคัญด้านเวลาเพื่อลด
ขั้ น ตอนการท างานในทุ ก ๆ
ด้าน
2. คุณภาพด้าน กระบวนการในการจั ด ให้
การผลิต
กิ จ กรรมต่ า งๆ เป็ น ไปตาม
แผนการ ที่ ก าหนดไว้ เ พื่ อ ให้
บรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่จะ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ต า ม
มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้
งาน ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
กั บ สภาพแวดล้ อ ม และสร้ า ง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เหตุผลที่ควรใช้ใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ เป็นอุตสาหกรรม
ที่เริ่ มต้ นกิ จ การในการลงทุน สูง อาทิ เครื่ องจัก ร
ต่างๆที่ใช้ในการดาเนินงาน วัตถุดิบต้องมีคุณภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์
กระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่เพิ่มสวยความงามให้กับ
สินค้าที่อยู่ด้านใน การออกแบบและการพัฒนาจึง
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามช านาญและประสบการณ์
องค์การต้องมีการวางแผนและควบคุมเวลาในการ
ดาเนิ นงานทุก ขั้ นเพื่ อ ส่ง มอบสิ น ค้า ให้ ทัน ตามที่
ต้องการและลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นจึงจะทาให้เกิด
ความคุ้มค่าของทรัพยากรอย่างสูงสุด
ปั จ จุ บั น การแข่ ง ขั น กั น ทางด้ า นคุ ณ ภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นตลาดค่ อ นข้ า งสู ง สิ่ ง ที่ จ ะท าให้
อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษจะเพิ่ ม โอกาส
ทางการแข่งขันและเติบโตยั่งยืนได้ จึงจาเป็นต้องมี
การบริ ห ารจั ด การด้ า นกระบวนการผลิ ต ที่ มี
มาตรฐาน ปลอดภัย และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้
ความส าคั ญ และใส่ ใ จในกระบวนการผลิ ต ทุ ก
ขั้นตอน เพื่อการเจริญเติบโตและการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ
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ตารางที่ 2.3 ตัวแปรการประเมินประสิทธิภาพที่นาเสนอสาหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ (ต่อ)
ตัวแปรประเมิน
ความหมาย
ประสิทธิภาพ
3. คุ ณ ภาพด้ า น การสร้างความพึงพอใจให้กับ
การบริการ
ลูกค้า การให้ความเป็นกันเอง
การติ ด ตามการบริ ก ารอย่ า ง
ส ม่ า เ ส ม อ ก า ร ส่ ง ม อ บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การบริ ก าร ไม่ ไ ด้
เกิ ด จากบุ ค คลใดคนหนึ่ ง แต่
เป็นแรงผลักทั้งองค์การ เพราะ
การให้บ ริก ารที่ดีต่อลูก ค้านั่น
เป็ น หน้า ที่ โ ดยตรงและท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้มาก
ที่สุด
4. การตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ของผู้ มี ส่ ว นได้
เสีย

องค์ ก ารที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ และ
ประสบ ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
ได้ จ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ
ความถู ก ต้ อ งและความเป็ น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก ด้ า น เพื่ อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร
จัด การองค์ ก ารอย่ างยั่ ง ยื น ทั้ ง
ภายในและภายใน อาทิ ผู้ ถื อ
หุ้น พนัก งาน ลูกค้า คู่ค้า และ
ชุมชน เป็นต้น

เหตุผลที่ควรใช้ใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
การบริการเป็นหัวใจที่สาคัญในการดาเนินการยุค
โลกาภิวัฒน์เป็นยุคที่มีอัตราการเร่งรีบค่อนข้างสูง
และมี ค วามต้ อ งการที่ ต อบสนองอย่ า งทั น ท่ ว งที
โอกาสและทางเลือกของลูกค้ามีมากขึ้น เนื่องจาก
ก า ร เ ข้ า ถึ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ปั จ จุ บั น มี ค ว า ม
สะดวกสบายมากขึ้น จึงทาให้เกิดการเปรียบเทียบ
และค้นหาสินค้าและการบริการที่ตอบสนองและ
รวดเร็ ว ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การใช้ บ ริ ก าร ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ จึง
ต้องออกแบบและวางแผน รูปแบบการใช้บริก าร
ให้ความสาคัญในทุกด้าน ทั้งบุค ลากรโครงสร้าง
องค์การที่ชัดเจน
อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษเป็ น อี ก หนึ่ ง
อุตสาหกรรมที่ ก าลังได้รับความสนใจ เนื่ องจาก
ปัจจุบันอัตรากาลังการเติบของอุตสาหกรรมต่างๆที่
มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์
กระดาษมี อั ต ราการเจริบ โตและมี ค วามต้ อ งการ
สร้ า งภาพลั ก ษณ์ กั บ สั ง คมและชุ ม ชน ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการต้องคานึงถึงผลประโยชน์ ประกอบ
กับกระแสปัจจุบันให้ความสาคัญผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มค่ อ นข้ า งชั ด เจน และการ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การ เป็นหัวใจ
ที่สาคัญในการดาเนินงานมากขึ้น เช่น การไม่ปล่อย
น้าเสีย ในโรงงาน สวั ส ดิ ก ารของพนัก งานที่ เป็ น
ธรรม การรักษามาตรฐานการผลิต จรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจที่ไม่มุ่งเน้นเพียงผลกาไรเพีย ง
อย่างเดียวแต่ยังให้ความสาคัญกับสังคมและชุมชน
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ตัวแปรประเมิน
ประสิทธิภาพ

5. ผู้นาด้าน
ต้นทุน

ความหมาย

การที่ องค์ ก ารสามารถบริหาร
จัดการและเป็นผู้นาด้านต้นทุน
จ าเป็ น ต้ อ งท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
มาตรฐาน ผลิ ต ต้ น ทุ น ต่ าต้ อ ง
คว บคุ มไ ปกั บ กา รบ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ใ น ทุ ก ๆ ด้ า น ข อ ง
องค์ ก ารเพื่ อ ลด ขั้ น ตอนและ
ข จั ด สิ่ ง ที่ ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพกับองค์การ และ
การกาหนดขอบเขตของตลาด
ให้ ก ว้ า งขวางมากขึ้ นแล ะ
ชั ดเจน เพื่ อมุ่ ง ขายสินค้าแบบ
มาตรฐาน(Standard product)
เพิ่ มจ าน วน กา รผ ลิ ต แ ล ะ
ตอบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดให้ได้มากที่สุด

เหตุผลที่ควรใช้ใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ที่อยู่รอบด้าน การไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า การสร้าง
มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการบริหาร
จั ด การคุ ณ ภาพโดยรวมเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงเป็น
โอกาสของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่จะ
สร้างและพั ฒนาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
มากขึ้น
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับกับอีกหลายๆอุตสาหกรรม หากสามารถ
สร้างความได้เปรียบในกรแข่งขันด้านผู้นาต้นทุนที่
ต่าได้ ก็ ทาให้คู่ค้าได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ดังนั้น การบริหารจัดการด้านต้นทุน
จึงเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารจัดการทั้งภายใน
และภายนอกควบคุมกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ทางด้านการบริหาร การผลิต คุณภาพ การบริการ
การเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย และการเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง
ทางการมากขึ้น

สรุป
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่ สนใจจะศึ กษาในอุตสาหกรรมนี้จึงควรทาการทบทวนและสร้างกลยุ ทธ์ในการบริหาร
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จัดการเพื่อวัดประสิทธิภาพภาพขององค์การ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บ ริโ ภคหรือ ใช้ บ ริก าร การนาเอาระบบการวัด ประสิท ธิ ภาพเข้ ามาใช้ ใ นการดาเนิ น งานควร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ และลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมเพื่อการดาเนินงานที่
ยั่งยืน การวัดประสิทธิภาพขององค์การ ควรตระหนักและให้ความสาคัญในทุกด้าน อาทิ การสร้าง
กลยุทธ์ การขับเคลื่อน การบริหารแบบสมดุล การมองภาพในมุมกว้าง การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียกับ
องค์การทั้งภายในและภายนอก เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดังนั้นประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการองค์การจึงเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญก้า วหน้า หรือความล้มเหลวขององค์การ และที่
สาคัญการบริหารจัดการองค์การ คือหน้าที่ของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือมีวัตถุประสงค์ใด การวัด
ประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการที่เหมาะสมองค์การ สถานการณ์ต่างๆ และ
นาไปกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศไทย
วิมล อรรจนพจนีย์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพ ขององค์การในสานักงานสรรพากรพื้นที่ สังกัดกรมสรรพากร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบันของ การจัดการทั่วทั้งองค์การในสานักงานสรรพากรพื้นสังกัดกรมสรรพากร ระดับ
คุณภาพขององค์การ ปัจจัย ที่ส่งผลต่อคุณภาพขององค์การ และรูปแบบการจัดการคุณภาพ ทั่วทั้ง
องค์การ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของ องค์การโดยกระบวนการ วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการ
วิจัยเชิงปริมาณได้ใช้ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาสร้างสมมติฐานเพื่อการทดสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิง สาเหตุและผลด้วยการวิเคราะห์ถ ดถอยพหุ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานใน
สานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากรจานวน 392 คน จากสานักงานสรรพากรพื้นที่ 15
แห่ง จากนั้นเสริมด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก ผู้ให้ข้อมูลจานวน 16 คน
และการจัดสัมมนากลุ่มเพื่อให้ได้แนวความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
ปัจจุบันของการจัดการโดยรวมด้านผู้รับบริการ ยัง อยู่ในระดับที่สามารถปรับปรุง ได้โดยมีปัญหา
ด้าน (1) การปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (2) สิ่งอานวยความสะดวกสบาย (3) ความทันสมัยของ
ข้อมูลเพื่อก้าวให้ทั นต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพขององค์การ ได้ แก่ การสร้าง
ผลลัพธ์ให้เป็นรูปธรรม การมีเป้าหมายที่ชัดแจ้ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคุณภาพ
จิตสานึกแห่งคุณภาพ การมีความเห็นชอบร่วมกัน การมีวาจาสุภาพ การรับรู้ด้นทุนแห่งคุณภาพ
การมี ความเอื้อเผื่อแผ่และการมีความปรารถนาดี โดยสามารถนาปัจจัยเหล่านี้ มาสร้างเป็นตัวแบบ
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เป็ นแนวทางของการจัดการคุณภาพโดยรวมให้ส อดคล้องกั บวัฒนธรรมองค์การทาให้เกิ ดการ
ดาเนินงานมี คุณภาพมากขึ้นทั้งขั้นต้นและขั้นปลาย
สมบูรณ์ คงทองวัฒนา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ต้นแบบการประสิทธิภาพบริหารจัดการของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาอุ ป สรรคการบริ ห ารจั ด การของอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นไฟฟ้ า และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศไทย 2) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และ 3) ศึกษาและจัดทาต้นแบบ
การบริหารจัดการที่ มี ประสิท ธิภาพของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใ น
ประเทศไทย โดยการวิจัย แบบผสานวิธีทั้งการศึก ษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การศึกษาเชิง
คุณภาพใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ใช้ข้อมูลสาคัญขององค์กรเอกชน จานวน 10 คน และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 คน รวม 12 คน ในการคัดเลือกผู้ใช้ข้อมูลสาคัญซึ่งก็คือผู้บริหารสูงสุด
ในองค์กรนั้นๆ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และใช้การศึกษาเชิงปริมาณสนับสนุนผลการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ คือ บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนกและ
ระดับ พนัง งานในองค์ ก รเอกชาน จ านวน 120 คน เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จัย คุ ณภาพคื อ แบบ
สัม ภาษณ์ และในการวิจัย เชิ ง ปริมาณคือ แบบสอบถาม การเก็ บข้อมูล ดาเนินการในช่วงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือ นมีนาคม พ.ศ. 2557 การวิเคราะห์ข้อมลการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และตีความสร้างข้อสรุปทั่วไป สถิติที่ใช้ในการศึกษาเชิง
ปริมาณได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า สภาพ
ปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการเกิดจาการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใ น
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อ ย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันอย่างรุ นแรง ความ
ต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น การขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ การขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ให้มีคุณภาพหรือนวัตกรรมใหม่ๆ และเสถียรภาพทางการ
เมืองที่มี ความขัดแย้ง อย่า งต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน โดยปัจจัย ที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้ าและอิเล็ก ทรอนิกส์ ให้เกิ ดประสิทธิภาพมาจาก
บทบาทของผู้บริหารหรือผู้นาองค์การ ซึ่งควรมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการความรู้ความสามารถ
ศักยภาพการนาทีม สร้างศรัทธาแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติ โดยที่ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการความรู้ การรักษาแสวงหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถกาเนินการได้ย่อมเป็นผลมาจากผู้บริหารหรือผู้นาที่มีภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพและ
รู้เท่ า ทันการเปลี่ย นแปลงในยุ ค ปั จจุบันและสามารถคาดการณ์ก ารเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างถูกต้อง
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อนงค์เยา พูลเพิ่ม (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนังงาน บริษัท แอ็ดวานซ์ แพ็คเกจจิ้ง จากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ เป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ต้นสังกัดฝ่ายผลิต
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท สถานโสด และมีประสบการณ์การทางานต่ากว่า 1 ปี
และ 1-3 ปี พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณลักษณะงาน
ด้านนโยบายบริหารจัดการ ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่น คง
ก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านความรับรับผิดชอบในหน้าที่ ตามลาดับส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปานกลาง ไดแก่ ด้านสถานที่อานวยความ
สะดวก ด้านสวัสดิการค่าตอบแทน และด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ พนักงานที่มี
เพส อายุ ระดับการศึกษา ฝ่ายต้นสังกัด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และอายุงานต่างกัน
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน
บุรินทร์ สันติสาส์น (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการนาแนวคิดระบบบริหาร ทั่ว ทั้ง
องค์การ TQM ไปปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณีอุตสาหกรรมหล่อหลอมเหล็ก ของ
ไทย การศึ กษาครั้งนี้มี วัตถุป ระสงค์ คือ 1) เพื่อศึก ษาระดับประสิทธิภาพการแปลงแนวคิดการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การไปปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมหล่อหลอมเหล็กของไทย 2) เพื่อ
ศึกษาถึง ปัจจัยที่ ล่งผลต่อประสิท ธิภาพของการนาแนวคิดการบริหารคุณภาพทั่ วทั้งองค์การไป
ปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมหล่อหลอมเหล็กของไทย 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้และการพัฒนาแนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในโรงงานอุตสาหกรรมหล่อ
หลอมเหล็กของไทยการวิจัยครั้ งนี้ใช้การวิจัย เชิงปริมาณเป็นหลัก ทาการสุ่มตัวอย่างจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหล่อหลอมเหล็ก ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลางที่มีรายชื่ออยู่ใ น
ฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานหล่อหลอมเหล็ก (Foundry) โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่ างจานวน 268 ตัวอย่างด้ วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใ น การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเที่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Correlation
Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ (Enter Multiple Regression) และเสริมด้วยข้อมูล
จากการวิจัย เชิ ง คุ ณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้น ประกอบด้วย ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การ การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การทางานเป็นทีม การสื่อสารในองค์การและความผูกพันกับองค์การ สามารถพยากรณ์ตัว
แปรตาม คือ ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ของโรงงานอุตสาหกรรมหล่อหลอม
เหล็กของไทยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ทวีเกียรติ ประพฤทธิ์ตระกูล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ตัวแบบการจัดการองค์การเพื่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยครั้ง นี้มีจุดประสงค์ เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นตัวแบบการจัดการองค์การ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง
เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 336 ตัวอย่าง ร่วมกับการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงจานวน 5 องค์ การของกลุ่มอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ า และอิเล็ก ทรอนิก ส์ที่ ดาเนินการในประเทศไทย ระหว่ างวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ถึง 6
พฤษภาคม 2553 และทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for windows ผลการวิจัยพบว่า
สภาพแวดล้อมขององค์การจะเป็นตัวกาหนดลักษณะองค์การที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง
บ่งชี้ตัวชี้วัดได้ทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภาพรวมขององค์การ มี 7 ตัวชี้วัด (2) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มี 4 ตัวชี้วัด และ (3) ด้านความพึงพอใจของลูกค้ า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มี 4 ตัวชี้วัด
โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์และด้านความพึงพอใจของลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความสาคัญ
ต่อการบ่งชี้องค์การที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
งานวิจัยต่างประเทศ
เมอฟี และโควล์ (2009) ได้ศึกษาเรื่องผู้นาเชิงวิศวกรพบว่า ในสังคมอุตสาหกรรมของ
ยุโรป สหรัฐอเมริก า และจีน ต่า งมีผลทาให้วิศกรกลายเป็นมือ อาชีพ ในการบริหารจัดการของ
องค์ ก ร ซึ่ ง ภาวะผู้ น าแบบวิ ศ วกรนี้ มี ลั ก ษณะเป็ น การผสมผสานของภาวะผู้ น าในเชิ ง เทคนิ ค
คุณสมบัติแบบนี้ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ประสบความผลสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เนื่องจากในองค์การภาคอุตสาหกรรมนั้น ต้องการผู้นาที่มีความลงตัวระหว่างคนที่สามารถประสาน
ประโยชน์และคนที่มีองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมนั้น
Crema & Verbano (2014) ได้ให้ความหมายว่า การเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่มีนวัตกรรมแบบเปิด
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ SMEs การยอมรับของการปฏิบัตินวัตกรรมแบบเปิดดู
เหมือนว่า จะสามารถท ากาไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็น
บริษัท ที่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และเทคโนโลยีพัฒนา และใช้ร่วมกันผ่านการเป็นหุ้นส่วน
และพันธมิตรเพื่อช่วยให้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมแปลกใหม่ ความขาดแคลนทรัพยากรและ
ความสามารถที่มักจะแสดงลักษณะถึงความสามารถขององค์การหรือความเสียเปรียบ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ SMEs ต้องพึ่งพาทรัพยากรทั้งภายนอกและภายในองค์การ การเพิ่มสมรรถนะในการ
แสวงหาผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ควรตระหนั กถึงนวัตกรรมและ
กลยุ ทธ์ที่ มีป ระสิท ธิภาพต่อดาเนินงานโดยการใช้ทรัพ ยากรภายในและการสร้างกระบวนการ
นวัตกรรมกลยุ ท ธ์ก ารกระจายการลงทุนมีก ารติดตามการพึ่ งพาทรัพ ยากรจากภายนอก เพราะ
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ผู้ประกอบ SMEs ต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
Saunila (2014) ได้ให้ความหมายว่า ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ อ
ความสาเร็จของผู้ประการธุรกิจขนาดย่อย (SMEs) : มุมมองของการเงินและการปฏิบัติการ คือ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนวัตกรรมขององค์การกับความสามารถและประสิทธิภาพการทางาน
ควรคานึงถึงแง่มุมต่างๆ ของความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ เนื่องจากธุรกิจ
ขนาดย่อมต้องให้ความสาคัญด้านการเงินควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพระผลการดาเนิน
หรือผลประกอบการที่มีประสิทธิภาพ การสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างและเพิ่มกาไรจากการลงทุน
ดังนั้นการสร้างนวัตกรรมจึงควบคู่กับการบริหารจัดการและการดาเนินการด้านการเงินเป็นสาคัญ
Xu, Ribeiro-Soriano, & Gonzalez-Garcia (2015) ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรมส่งผลต่อ
การผลการดาเนินงานของ บริษัท Crowdsourcing จากัด การบริหารจัดการที่สาคัญและการนา
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เข้ า ช่ วยในการบริหารจัดการขององค์ก าร ควรมี ก ารใช้ระบบสารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและความ
ต้องการทันที เนื่องจาก บริษัท หรือองค์การที่ไม่สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมหรือเพิ่มความแตกต่าง
ให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่าก็จะทาให้ถูกเอาเปรียบทางการแข่งขันหรือ
เกิดความเสี่ยงด้านราคาในการการแข่งขัน ดังนั้น Crowdsourcing จึงจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการให้บริการและการนานวัตกรรม การเพิ่มเทคนิคในการให้บริการ เพราะ Crowdsourcing
ไม่สามารถที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของบริษัท ได้โดยตรง แต่องค์การควรจะพัฒนา
นวัตกรรมความสามารถที่โดดเด่นจึงทาให้บริษั ประสบความสาเร็จและสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่ ง ยื น โดยการเปลี่ย นกระบวนการด าเนินงานแบบเก่ า แล้วนานวัตกรรมที่ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้ามาใช้และพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Utterback (2015) ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรมกับการบริหารจัดการประสิทธิภาพ คือ
การใช้กลยุทธ์ที่สาหรับการเจริญเติบโตหรือการแข่งขันที่เห็นได้ชัดในบริษัท หรืออุตสาหกรรม
เช่นการเพิ่มยอดขาย (ยานยนต์), ลดค่าใช้จ่าย (การขนส่ง, การสื่อสาร) สูงสุดที่มีประสิทธิภาพ หรือ
ควบคุมทรัพยากรวัสดุ เนื่องจาก นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ
การลดค่าใช่จ่ายเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ นวัตกรรมเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสาคัญในการนามาใช้
และเป็นแหล่งสาคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับอุตสาหกรรม เช่นการบริการที่รวดเร็ว การ
ผลิตที่ตอบสนองความต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้นตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
(Independent Variables)
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
 คุณลักษณะของปัจเจกบุคคล
 สมรรถนะ
 ผลลัพธ์ของความเป็นผูน
้ า
 วิสัยทัศน์
การจัดการคุณภาพ
 ด้านการบริการทุกขัน
้ ตอน
 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
 ใส่ใจในคุณภาพด้านกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาบุคลากร
 ทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
 เพิ่มกระบวนการ สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์
 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานรอบด้านในการพิมพ์
การจัดการนวัตกรรม
 ความใหม่และยากต่อการลอกเลียนแบบ
 การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
การกาหนดกลยุทธ์
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 กาหนดกลยุทธ์
 การดาเนินการ
 การควบคุม

ภาพที่ 2.11 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ
ที่มา: ผู้วิจัย

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ





ความประหยัดหรือความคุ้มค่า ด้านต้นทุน
ทรั พ ยากรทางกายภาพ อาทิ วั ต ถุ ดิ บ
เครื่องจักร กระบวนการผลิต และด้านเวลา
คุณภาพการผลิตและการบริการ
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียกับธุรกิจ
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2.6 สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
2. การจัดการคุณภาพ มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย
3. การพัฒนาบุคลากร มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย
4. การจัดการนวัตกรรม มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย
5. การกาหนดกลยุทธ์ มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย
2.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
ตัวแบบ หมายถึง กรอบแนวคิดที่ชัดแจ้งแสดงถึงปัจจัยที่ส่งต่อปัจจัยเหตุและปัจจัยผลหรือ
ภาพของความจริงทางสังคมและที่สาคัญตัวแบบไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ โดยการทดสอบว่าถูก
หรือผิดไม่ได้เพาะกล่าวไว้อย่างกว้างๆ
การจัดการ (Management) หมายถึง รูปแบบการประสานงานต่างๆขององค์กรกระบวนการ
ในการดาเนินการขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการทาหน้าที่หลัก อันได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การ การชี้นา และการควบคุมองค์กร การทาให้งานสาเร็จโดยผ่านบุคคลอื่น
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการดาเนินงานที่มีลักษณะดังนี้
1. ประหยัด (Economy) ด้านต้นทุน (Cost) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) วัตถุดิบ
ในการผลิต (Material) วิธีปฏิบัติงาน (Method) และเวลา (Time)
2. บรรลุเป้าหมายทันตามกาหนดเวลา (Speed)
3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนา เข้า (Input) หรือวัตถุดิบ
มีก ารคั ดสรรอย่า งดี มี กระบวนการดาเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ที่ดีและมีผลผลิต
(Output) ที่ดีบรรจุภัณฑ์กระดาษ (Packaging) หมายถึง การขึ้นรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
จัดพิมพ์ กล่องกระดาษทุกชนิด ถุงกระดาษ กล่องสบู่ ยาสีฟัน กล่องอาหารและสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ทุกชนิดที่พิมพ์จากกระดาษ เป็นต้น
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การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในองค์การ ประกอบด้วย การ
พัฒนาบุคลากร การกาหนดกลยุทธ์ การอออกผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทา
บทบาทหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
บรรจุภัณฑ์กระดาษ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากกระดาษทุกชนิด ได้แก่ กล่อง
อาหาร กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า กล่องสินค้าอุโภคและบริโภคต่าง เพื่อความสวยงามและ
สร้างมูลค่าให้กับสินค้าชนิดอื่นๆ เป็นต้น

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่นาไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สาหรับ
ผู้ประกอบการโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษของไทย ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
องค์การอื่นๆ ต่อไป โดยบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดหลัก
วิธีการดาเนินการดังนี้
3.1 รูปแบบการวิจัย
3.2 สถานที่ ประชากร และประชากรตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 รูปแบบของกำรวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Data) จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย เป็นผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญเป็นประชากรและกลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นหลัก
และเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ผู้บริหาร
ระดับสูง ระดับ กลาง ของโรงพิ มพ์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กระดาษในประเทศไทย ด้วยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็นหลัก
3.1.1 การศึกษาข้อมู ลเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล จากสื่อต่างๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และ
ข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต แนวคิดและเอกสารผลงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษ มาเป็นข้อมูล เบื้ องต้ น จากนั้นนาข้อมูล เหล่านี้มาพิ จารณาร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
3.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง กลาง ล่างของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษ เป็นผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นหลัก
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3.1.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Data) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ
ผู้บริหารระดับสูง กลาง ของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย โดจะแบ่ง
การสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 กำรสัมภำษณ์เบื้องต้นเพื่อค้นหำตัวแปร
โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างปลายเปิด (Open Ended Structure Interview )
ซึ่งจะทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant Interview) และสังเกตการณ์ (Observation)
โดยการนาข้อมูลที่ได้ มาเป็นประเด็นสาคัญของหัวข้อคาถาม และค้นหาตัวแปรเพื่อตอบคาถามวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งนาข้อมูลมาใช้ในการเสนอแนะการประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบและ
รูปแบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสาหรับผู้ประกอบการโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง ของโรงพิมพ์
อุตสาหกรรมบรรจุ ภัณ ฑ์ ก ระดาษในพื้ น ที่ภ าคกลาง ประกอบไปด้ว ย กรรมการผู้ จัด การ และ
พนักงานระดับกลาง ผู้จัดการขึ้นไป เช่น ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงาน ที่มีประสบการณ์ทางาน
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ในการให้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์โรงพิมพ์ละ 1 คน จานวน 10 โรงพิมพ์ ด้วยวิธี
เลือกแบบเจาะจง ดังนี้
ตำรำงที่ 3.1 รายชื่อผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อค้นหาตัวแปร
บริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์ จากัด
บริษัท ศรีสยามการพิมพ์ จากัด
บริษัท โรงพิมพ์นิยมกิจ (1994) จากัด
บริษัท กิติมาการพิมพ์ จากัด
บริษัท โตกิวา เอ.พี. (ประเทศไทย ) จากัด
บริษัท พีเอพี ป.แสงทองการพิมพ์ จากัด
บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จากัด
บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จากัด
บริษัท ไซเบอร์พริ้น จากัด
บริษัท ศิริวัฒนา จากัด

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งงำน

คุณสุภชัย เตชะวิเชียร
คุณสารัช คล่องเวสสะ
คุณเลิศชัย พฤกษ์โสภณ
คุณวิริยะ วัชระเกื้อ
คุณอิซาโอะ โทมินิกะ (โทมิ-ซัง)
คุณสุพรรณ ทิพย์ทิพากร
คุณเสนีย์วัฒน์ ชานาญยา
คุณภูดิส สาธิตพิทักษ์
คุณเขมิกา บุราณรมย์
คุณบุญธรรม ศิริโส

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการโรงงาน
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
เลขากรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการฝ่ายผลิต
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ช่วงที่ 2 กำรสัมภำษณ์เพื่อหำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างปลายเปิด (Open Ended Structure Interview) โดย
การนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ มาเป็นประเด็นสาคัญของหัวข้อคาถาม เพื่อให้สามารถ
อธิบายผลการวิจัยและตอบคาถามวิจัย ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งนาข้อมูลมาใช้ในการเสนอแนะ
การประยุ ก ต์ใ ช้ รูป แบบของกาบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส าหรับผู้ประกอบการโรงพิ ม พ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบข้อมูลในเชิงลึก
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ผู้วิจัย จะจัดการสัม ภาษณ์เชิง ลึก ผู้ใ ห้ข้อมูล ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง
กรรมการผู้จัดการ และพนักงานระดับกลาง ผู้จัดการขึ้นไป เช่น ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงาน
ที่มีประการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ในพื้นที่ภาคกลางที่มี
ทุนจดทะเบียน 20 ล้าน (บาท) โดยการสัมภาษณ์โรงพิมพ์ละ 1 คนจานวน 4 โรงพิมพ์ ด้วยวิธีเลือก
แบบเจาะจง ดังแสดงในตารางที่ 3.2
ตำรำงที่ 3.2 รายชื่อผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.

บริษัท
บริษัท ไชยเจริญ การพิมพ์ จากัด
บริษัท กรุงสิน กราฟฟิค จากัด
บริษัท ตรีสานต์ จากัด
บริษัท พิมพ์ดี จากัด

ชื่อ-สกุล
คุณสุรชัย สีบัวขาบ
คุณวรวิทย์ ธนสถิตย์ชัย
คุณปิยะพงศ์ วงศ์วรกุล
คุณอาพล คลังพหล

ตำแหน่งงำน
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

กำรสัมภำษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งมีแนวทางจากการศึกษาจากการค้นคว้าและ
วิจัยเอกสาร โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant Interview) คือ ผู้บริหารระดับสูง
ระดับกลาง ของสถานประกอบการโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย การ
สัมภาษณ์เป็นวิธีก ารศึก ษาค้ นคว้าใช้กั นโดยทั่วไปในแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์ เป็นรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถาม และผู้ตอบ ภายใต้กฎเกณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล เป็นการ
สนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหลัก ลักษณะของการสัมภาษณ์ คือ มีความยืดหยุ่น ผู้สัมภาษณ์มี
โอกาสอธิบายขยายความหรือซักถามเพิ่ มเติมติดต่อกันเพื่อให้ผู้ตอบเข้ใจวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนสถานการณ์หรือหาทางวกกลับเมื่อผู้พูดตอบไม่ตรงคาถาม และ
ในขณะสัมภาษณ์ สามารถสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ตอบได้ ผู้สัมภาษณ์จึงมีโอกาสเห็นสีหน้า
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ท่าทาง ความรู้สึกปฏิกิริยาที่ซ่อนเร้นในใจที่แสดงออกมาในขณะพูดและไม่พูด (สุภางค์ จันทวานิช,
2559)
3.2 สถำนที่ ประชำกรและประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง
3.2.1 ประชำกรและกลุ่มประชำกรตัวอย่ำง
ในการวิจัยเชิงคุณภาพประชากรและกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ประกอบด้วย
ประชำกร (Population)
ประชากร สาหรับ การวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้ที่มีตาแหน่งในการบริหารจัดการในโรงพิ มพ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก ระดาษในประเทศไทย ที่ส ามารถให้ข้อมูล เกี่ย วกั บองค์การได้อย่ าง
ชัดเจน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ของสถานประกอบการโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ขนาดกลาง ขึ้นไปที่มีทุนจดทะเบียนธุรกิจการค้า ตั้งแต่ 20 ล้าน
(หน่วย: บาท) ขึ้นไป และมีสถานะคงอยู่ จานวนทั้งสิ้น 416 โรงพิมพ์ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
2559)
กลุ่มประชำกรตัวอย่ำง (Sample Size)
ผู้บริหารที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
ระดับกลาง ของสถานประกอบการโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ที่
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลในการทาวิจัยในภาคกลาง ขนาดกลางขึ้นไปที่มี ทุนจดทะเบียนตั้งแต่
20 ล้าน (หน่วย:บาท) ขึ้นไป ดังตารางที่ 3.3
ตำรำงที่ 3.3 แสดงการจาแนกขนาดธุรกิจการพิมพ์ (โรงพิมพ์) เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
รำยละเอียด
ทุนประกอบการขั้นต้น

ขนำดเล็ก
10-15 ล้านบาท

ขนำดกลำง
20-50 ล้านบาท

บุคลากร

น้อยกว่า 20 คน

20-50 คน

ขนำดใหญ่
ตั้งแต่ 100 ล้านบาท
ขึ้นไป
เกิน 50 คน
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ตำรำงที่ 3.3 แสดงการจาแนกขนาดธุรกิจการพิมพ์ (โรงพิมพ์) เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ (ต่อ)
รำยละเอียด
เครื่องมือ เครื่องจักร
- เครื่องพิมพ์สีเดียว
- เครื่องเย็บเล่ม
- เครื่องพิมพ์สีเดียว
หรือสองถึงสี่สี
- เครื่องตัดกระดาษ
- เครื่องพับ
- เครื่องเย็บ 2 หัว
- แท่นไสสันทากาว
ผลผลิตส่วนใหญ่

ปริมาณการใช้กระดาษ/
เดือน

ขนำดเล็ก

ขนำดกลำง

ขนำดใหญ่

ขนาดเล็ก 1 เครื่อง
ขนาดเล็ก 1 เครื่อง
ขนาดเล็ก 2-5 เครื่อง
ขนาดใหญ่ 1 เครื่อง
1-2 เครื่อง
1 เครื่อง
ขนาดเล็ก 1 แท่น

5-7 เครื่องขึ้นไป
2 เครื่องขึ้นไป
3 เครื่องขึ้นไป
2 เครื่องขึ้นไป
ขนาดใหญ่ 1 เครื่อง

บัตรเชิญ นามบัตร
แผ่นพับ ฟอร์มต่างๆ
หนังสือ หรือวารสารสี
เดียว หรือสองสี

หนังสือ นิตยสารสอด
สีแผ่นพับ แคตตาล็อก
กล่องบรรจุภัณฑ์
ฯลฯ

ต่ากว่า 5 แสนแผ่น

5 แสน-1.5 ล้านแผ่น

นิตยสารรายสัปดาห์
และรายเดือน ตารา
เรียน แคตตาล็อก
สิ่งพิมพ์โฆษณากล่อง
บรรจุภัณฑ์ หนังสือ
ที่พิมพ์จานวนมาก
ฯลฯ
1.5 ล้านแผ่น

ที่มำ: จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544)
การแจกแบบสอบถามไปยังโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กระดาษในประเทศไทย
ขนาดกลาง ที่มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ขึ้นไป ภาคกลางในประเทศไทย จากนั้นนาข้อมูลที่
ได้มาประมวลผลในทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
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3.2.2 ประชำกรและกลุ่มประชำกรตัวอย่ำง
ในการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มประชากรตัวอย่างครั้งนี้ ประกอบด้วย
ประชำกร (Population)
ประชากร สาหรับ การวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้ที่มีตาแหน่ งในการบริหารจัดการในโรงพิ มพ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก ระดาษในประเทศไทย ที่ส ามารถให้ข้อมูล เกี่ย วกั บองค์การได้อย่ าง
ชั ด เจน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ระดั บ กลาง ของสถานประกอบการโรงพิ ม พ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ขนาดกลางขึ้นไปที่มีทุนจดทะเบียนธุรกิ จการค้า
ตั้งแต่ 20 ล้าน (หน่วย:บาท) ขึ้นไป และมีสถานะคงอยู่ จานวนทั้งสิ้น 416 โรงพิมพ์ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2559)
กลุ่มประชำกรตัวอย่ำง (Sample Size)
ผู้บริหารที่ส ามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การได้อย่ างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูง ระดับกลาง ของสถานประกอบการโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศ
ไทย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลในการทาวิจัย ขนาดกลางขึ้นไปที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 20
ล้าน (หน่วย:บาท) ขึ้นไป ดังตารางที่ 3.4
ตำรำงที่ 3.4 แสดงจานวนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ขนาดกลางที่มีทุนจดทะเบีย น
ตั้งแต่ 20 ล้าน (หน่วย : บาท) ขึ้นไปของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

แบ่งตำมภูมิภำค
ภาคตะวันออก
ภาคอีสาน
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (โรงพิมพ์)
31
8
1
7
6
416
469

ที่มำ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม สืบค้นข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2560
โดยเลือกขนาดประชากรที่มีทุนจดทะเบียน 20 ล้าน (บาท) ของภาคกลางในประเทศไทย
จานวนทั้งสิ้น 416 โรงพิมพ์ โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling) และ
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แจกแบบสอบถามผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ของสถานประกอบการโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการสุ่มประชากรตัวอย่างดังนี้
3.2.3 กำรสุ่มประชำกรตัวอย่ำง (Sample Size)
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างและเจาะจงที่เป็นหน่วยตัวแทนประชากร
ในการวิจัยนี้การกาหนดขนาดตัวอย่างประชากร ผู้วิจัยได้นาแนวคิดโมเดลสมการโครงสร้างในการ
วิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปรว่าควรกาหนดขนาดตัวอย่าง 20 เท่าของตัวแปร (สุภมาส อังศุโชติ,
สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2554, น. 38)
การที่จะได้ขนาดประชากรตัวอย่างที่มีความเหมาะสมที่จะให้ข้อมูลวิจัยที่ถูกต้องมากที่สุด
ควรคานึงถึงการกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จะใช้ในการวิจัยให้มีความชัดเจนว่าจะใช้ตัวแปรกี่ตัวแปร
ในการวิจัย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เจาะจงกาหนดตัวแปรหลัก 5 ตัวแปรคือ ภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ การจัดการคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การจัดการนวัตกรรม การกาหนดกลยุทธ์ โดยมี
ตั ว แปรย่ อ ยของทั้ ง 5 ตั ว แปรหลั ก นี้ มี 17 ตั ว แปร รวมทั้ ง ก าหนดตั ว แปรตาม 1 ตั ว แปรคื อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีปัจจัยย่อยๆ อีก 3 ปัจจัยคือ ความประหยัด
หรือความคุ้มค่า คุณภาพการผลิตและการบริการ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับ
ธุรกิจ
จากตัวแปรหลัก 5 ตัวแปรและตัวแปรตาม 1 ตัว ซึ่งมีตัวแปรย่อยรวมทั้งสิ้น 20 ตัว ตัวแปร
ย่อย ดังนั้นจานวน 20 เท่าของตัวแปรเท่ากับ 20x20 = 400 ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการระดับกลาง จานวน 400 คน เก็บจริง 420 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็ บ ข้ อมู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านและเครื่ อ งมือ ใช้ ใ นการศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพ จะใช้ ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยได้ทาการเจาะจงเลือกโรงพิมพ์ขนาดกลางที่มีทุนจด
ทะเบียนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปของภาคกลางในประเทศไทย การเก็บข้อมูลแบ่งเป็นส่วนการทอด
แบบสอบถามข้อมูลดังนี้
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เครื่องมือในกำรวิจัยเชิงปริมำณ
เครื่องมือในการวิจัย (Research Instrument) สาหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ เครื่องมืออานวยความสะดวก
อื่นๆ โดยมี รายละเอียดตังต่อไปนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการออกแบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Closed Ended Question) และคาถามปลายเปิด (Open Ended Question )โดยพิจารณาจาก
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และสภาพปัจจุบันของ
องค์การ ประกอบด้วย อายุองค์การ ทุนจดทะเบียน จานวนพนักงาน ประเภทของงานพิมพ์
ตอนที่ 2 และ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดังนี้
4.21-5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด
3.41-4.20
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยมาก
3.61-3.40
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยน้อย
มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด
1.00-1.80
หมายถึง
ตอนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รูปแบบของการบริหาร
จัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการโรงพิ ม พ์ อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษใน
ประเทศไทย เป็นลักษณะคาถามปลายเปิด (Open Ended Question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
กำรสร้ำงเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องนามาเขียนเป็นข้อคาถามตามโครงสร้างของตัวแปรที่กาหนด ใช้แบบสอบถามลักษณะ
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คาถามแบบปลายปิด (Closed Ended Question) และคาถามปลายเปิด (Open Ended Question) โดย
พิจารณาจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
กำรหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ
1. การประเมินความถูกต้องของแบบสอบถาม ผู้วิจัยทดสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงของ
เนื้ อ หาโดยน าแบบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ์ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จานวน 5 ท่าน แล้วคานวณค่า IOC (Item Objective Congruency Index) ได้
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และดาเนินทาการแก้ไขปรังปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมการนาไปทดสอบ
เพื่อหาความเชื่อมั่นต่อไป โดยเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
ให้คะแนน
ตรง
(+1) หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ถ้าไม่แน่ใจว่าคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ไม่ตรง (-1 ) หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ตำรำงที่ 3.5 รายนามผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม และระบุค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย
ลำดับที่
1
2
3
4
5

รำยนำม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงษ์วนิชทวี
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกโปดก
คุณเสนีย์วัฒน์ ชานาญยา
คุณวิริยะ วัชรเกื้อ

ตำแหน่ง/หน้ำที่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ

ค่าที่ได้จากการประเมินแบบสอบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ แสดงดัง
ตารางที่ 3.6
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ตำรำงที่ 3.6 แสดงค่าผลการประเมินของแบบสอบถาม IOC
ข้อคำถำมที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

IOC1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0

IOC3
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

IOC4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
1
1
1
0.8
0.8
0.6
0.8
0.8
1
1
1
1
1
1
1
0.8
0.8
1
1
1
0.8
1
0.8
1
0.8
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ตำรำงที่ 3.6 แสดงค่าผลการประเมินของแบบสอบถาม IOC (ต่อ)
ข้อคำถำมที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

IOC1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

IOC4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
1
1
1
0.8
1
1
1
1
1
1
0.6
1
1
1
1
0.8
1
1
1
1
0.8
1
1
1
1
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ข้อคำถำมที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

IOC1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

IOC2
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC3
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

IOC5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
1
1
0.8
1
0.6
0.8
1
1
1
1
1
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1
0.8
1
1
1
1

จากตารางที่ 3.6 พบว่าค่า IOC มีค่ามากว่า 0.5 ในทุกข้อคาถาม จึงสรุปได้ว่าประเด็นคาถาม
นั้นวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายการวิจัย
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2. การทดลองความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Reliability Test)
2.1 การสารวจทดลอง (Pilot Survey) ด้วยแบบสอบถามจานวน 30 ชุด มาวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนใช้เก็บข้อมูล โดยวิธีของ Cronbach ที่เรียกว่า “สัมประสิทธ์แอลฟา”
(Alpha Coefficient) ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกนามาใช้กับแบบวัดที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ในส่วนของแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยนามา
ทดลองใช้กับกลุ่ม ผู้ประกอบการ ผู้จัดการฯ รวม 30 คน และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นรวม (Total
Reliability) ที่มีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

โดย

α
K
Si2
St2

=
=
=
=

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ขนาดของประชากร
ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละคาถาม
ความแปรปรวนของคะแนนทุกคาถาม

จากการคานวณค่าความเที่ยงตรงตามสูตรข้างต้นได้ค่าความเที่ยงตรงโดยรวม 0.984 ซึ่งมี
ค่าความเที่ยงตรงสูงและค่าตัวแปรกลุ่มคาถามแต่ละคาถามก็มีค่าความเที่ยงตรงสูงเช่นเดียวกั น
(ตามตารางที่ 3.6 )
2.2 นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่ างประชากรที่
ศึกษาจากผลการทดสอบข้อคาถามด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค ได้ผลดังนี้
ตำรำงที่ 3.7 ผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาและการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
รำยกำรประเมิน
1. ด้านคุณลักษณะของปัจเจกบุคคล
2. ด้านสมรรถนะ
3. ด้านผลลัพธ์ของความเป็นผู้นา
4. ด้านวิสัยทัศน์
5. ด้านการบริการทุกขั้นตอน

ค่ำสัมประสิทธิ์
ข้อคำถำม
แอลฟำ
0.934
10-16
0.883
17-20
0.908
21-24
0.915
25-29
0.848
30-32
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ตำรำงที่ 3.7 ผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาและการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ)
ค่ำสัมประสิทธิ์
ข้อคำถำม
แอลฟำ
6. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
0.865
33-35
7. ด้านใส่ใจในคุณภาพด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0.887
36-39
8. ด้านทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
0.799
40-41
9. ด้านเพิ่มกระบวนการ สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์
0.927
42-46
10. ด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานรอบด้านในการพิมพ์
0.901
47-51
11. ด้านความใหม่และยากต่อการลอกเลียนแบบ
0.000
52
12. ด้านการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
0.928
53-55
13. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
0.753
56-57
14. ด้านกาหนดกลยุทธ์
0.867
58-59
15. ด้านวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
0.885
60-61
16. ด้านดาเนินการ
0.870
62-63
17. ด้านควบคุม
0.924
64-65
18. ด้านประสิทธิภาพ
0.928
66-72
รำยกำรประเมิน

จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาและการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่า
มากกว่า 0.7 ขึ้นไป
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. จั ด ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ส่ ง ไปยั ง สถานประกอบการของโรงพิ ม พ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตาม
จานวนที่กาหนด
2. ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรตัวอย่าง ติดตามผลการส่งแบบสอบถาม เพื่อขอรับ
แบบสอบถามกลับคืนได้ครบตามที่กาหนดไว้
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม
4. นาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามที่ส่งกลับมา มาทาการป้อนเข้าระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้ อมู ล นั้น เป็นวิธีก ารดาเนินการกั บข้อมูล ที่เก็ บได้ที่จะนามาซึ่งการตอบ
สมมติฐานและตอบโจทย์ อันประกอบด้วย การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไว้ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นามาซึ่งการตอบสมมติฐานและตอบโจทย์ อัน
ประกอบด้วย การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไว้ดังนี้
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
ผู้วิจัย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อนาคาตอบ ที่ตรงกับประเด็นคาถามมาสรุปผล
โดยการคัดกรอง ความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็ จจริงประกอบ
กับข้อมูลจากการวิจัยเอกสารและการขยายความเชิงรายละเอียดหรืออธิบายเชิงเหตุผล เพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษ
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดการ
กระจายของข้อมูล และแบบจาลองสมการโครงสร้าง (SEM) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการวิจัย “ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้จานวน 420 ชุด ที่
ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือแล้วมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานของการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมาย
ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ทาการวิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์เพื่อค้นหาตัวแปร
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
4.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อตัวชี้วัดการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.6 การอภิปรายผล
4.7 สรุปและวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์เพื่อแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์
4.1 การวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์เพื่อค้นหาตัวแปร
ผู้วิจัยทาการเจาะประเด็นกรณีศึกษาที่สาคัญจากทั้งสามปัจจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์ สรุป
ได้ด้านล่างดังนี้
ด้านภาวะผู้นา
ผู้บริหาร A : กล่าวว่า “ผู้นาที่ดีจะต้องต้องมีวาทศิลป์ในการสร้างแรงจูงใจบุคคลากรให้เกิด
ความจงรักภักดีกับองค์การ และเป็นผู้ที่สามารถทาให้ทุกคนในองค์การเชื่อมั่นและไว้วางใจได้
กล่า วคื อ องค์ ก ารของผม ครั้ง หนึ่งเคยเกิ ดปัญหาด้านขบวนการผลิต และเกิ ดความเสีย หายกั บ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบลูกค้า และลูกค้าไม่รับสินค้าทาให้องค์การของผมเกิดความเสียหายหลายล้าน
มาก ผมจึงคิดว่าจะทาอย่างไรให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีก เพราะถ้าผมลงโทษบุคลากรหรือไล่
ออก ก็มีแต่ผลเสียมากกว่าผลดี ผมจึงใช้วิธีการนั่งประชุมและหาสาเหตุที่แท้จริงว่างานที่เสียจากการ
ผลิตหรือจากอะไร และเราสามารถแก้ไขได้ใหม่ร่วมกัน ทาให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในตัวผม
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ว่าผมไม่ทิ้งพวกเค้าเวลามีปัญหา แต่ผมช่วยชี้แนะและหาทางออกร่วมกัน หลังจากนั้นเวลาบุคลากร
เกิดความไม่เข้าใจในงานที่ทาก็กล้าที่จะเข้ามาขอคาปรึกษาและเชื่อมั่นในตัวผมมากขึ้น ดังนั้นผม
คิดว่าผู้นาที่ดีต้องมีความเข้าใจและกล้าที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการทางานของบุคลากร”
ผู้บริหาร C : กล่าวว่า “ผู้นาจะต้องมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการทางาน มีความเป็น
กันเอง สร้างความไว้วางใจ เมื่อ เกิดปัญหาสามารถสร้างขวัญและกาลังในการทางาน กล่าวคือ ครั้ง
หนึ่งผมเคยบริหารจัดการด้านการคิดราคาผิดโดยการส่งใบเสนอราคาไปให้ทางลูกค้าในราคาที่ต่า
กว่า เพราะคิดราคาวัตถุดิบผิด โดยไม่ได้มีการเช็คราคาวัตถุดิบปัจจุบันก่อนจึงทาให้เกิดต้นทุนการ
ผลิตที่สูงและได้ผลตอบแทนไม่คุ้มกับที่ลงทุน จึงทาให้องค์การเกิดความเสียหาย การที่เราเป็น
ผู้บริหารเราจะต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะฝ่ายจัดซื้อไม่ได้ตรวจสอบราคาวัตถุที่เพิ่มขึ้น จึงทา
ให้เกิดความเสียหาย หากเรามั่วแต่ไปโทษฝ่ายจัดซื้อว่าทาไมไม่ดูราคาให้ดี นั่นหมายถึงเราเองก็ไม่
ยอมรับในสิ่งที่เราเองก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การตัดสินใจ กล้าคิด กล้าทา กล้ารับผิดชอบ
เป็นสิ่งที่องค์การปรารถนา ผู้นาจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างแรงผลักดัน สร้างกาลังใจในการ
ทางาน และกล้ายอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ใช่โทษคนอื่นอย่างเดียว”
ผู้บริหาร E : กล่าวว่า “การบริหารจัดการองค์การที่ยั่งยืนส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กั บทุ กคนในองค์ การ ถ้าผู้นาเข้มแข็งและมีวิสัย ทัศน์ ที่กว้าง ก็จะส่งผลต่อ ขวัญกาลังในการ
ทางาน ผู้นาต้องมีความยึดหยุ่นในการบริหารจัดการงาน ไม่ใช่ยึดกฎระเบียบเป็นที่ตั้ง กล่าวคือ ต้อง
กล้ า เปลี่ย นแปลง ไม่ ใ ช่ เอาแต่วางแผนแต่ไ ม่ลงมือทา มีส่วนร่วม และเป็นแบบอย่ างที่ดีใ ห้กั บ
ทีมงาน”
ผู้บริหาร F : กล่าวว่า “คาว่าผู้นาสาหรับผมไม่ได้หมายถึงเพียงเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น แต่
ผมรวมไปถึงทีมงาน กลุ่มงานที่สามารถนาพาองค์การไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบางครั้งเรา
เล่นได้สองบทบาททั้งผู้นาและผู้ตามในขณะเดียวกันต้อง เพื่อสร้างขวัญและกาลังให้กับบุคลากร
และเราต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กับคนอื่น รู้คิด รู้ทา รู้อภัย ใส่ใจทีมงาน สร้างขวัญและ
กาลังใจ ดังนั้นการที่เราจะดูแลและสร้างความยั่งยืนกับธุรกิจได้เราต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองก่อน
นั่นแหล่ะคือ ผู้นาที่แท้จริง สาหรับผม”
ผู้บริหาร J : กล่าวว่า “บทบาทความเป็นผู้นาสาคัญมาก เพราะผู้นาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับทีมงาน ในองค์การของผม ผู้นาทุกคนต้อง เข้าถึงทีมงานและดุแลทีมงานอย่างจริงใจ เรา
บริ หารจั ดการด้ว ยความเป็ น ระเบี ย บแต่ มีร ะบบ และสามารถ ยื ด หยุ่ นได้ใ นขณะเดี ย วกั น นั่ น
หมายถึงผู้ต้องมีส่วนร่วม ในการทางานและเมื่อเกิดปัญหาต้องสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกับทีมงาน”
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหาร A : กล่าวว่า “บุคคล คือ หัวใจที่สาคัญในการบริหารจัดการองค์การ เพราะถ้า
เมื่อไหร่บุคลากรขาดประสิทธิภาพและขาดขวัญและกาลังใจ ก็จะส่งผลกระทบต่องานที่ทา ดังนั้น
การส่งเสริมให้บุคลากร เป็นคนมีระเบียบวินัย มีความรู้ มีกาลังใจในการทางาน และที่สาคัญทา
อย่างไรก็ตามให้พวกเค้ามีส่วนร่วมในการทางานและกล้าแสดงความคิดเห็น เมื่อพวกเค้ามีส่วนร่วม
ในความสาเร็จขององค์การเค้าก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง”
ผู้บริหาร B : กล่าวว่า “ปัญหาทุกอย่างเกิดที่ คน ถ้าเราบริหารคนได้ทุกอย่างก็จบ” เมื่อก่อน
ผมเคยมีปัญหาเรื่องงานและไม่ เคยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
แท้จริงเกิดจากสาเหตุอะไรกัน ถึงทาให้งานที่ผลิตออกมาไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
และมีเกิดการสูญเสียบ่อยครั้ง ผมจึงได้หาวิธีการวางแผนใหม่ โดยการให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในงาน มานั่งประชุมร่วมกันและหาแนวทางแก้ไขกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นจึงทาให้ทราบสาเหตุว่ า
พวกเค้าต้องการอะไร และเราจะสามารถให้เค้าได้ไหมในสิ่งที่เค้าต้องการจากนั้นทุกๆ เช้าก่อนเริ่ม
งาน 15 นาที ระดับหัวหน้างานจะมีการมานั่งแชร์พูดคุยเกี่ยวกับงานที่ทาและงานที่ผ่านว่าติดขัด
อะไรหรือมีลูกค้าตาหนิอะไรบ้าง หลังจากที่ผมให้ความไว้วางใจ และให้พวกเค้ามีส่วนร่วม กล้า
ตัดสินใจ และพัฒนาคนที่มีฝีมือ ส่งเสริมให้การสนับสนุน ทาให้พวกเค้ามีความสุขในการทางาน
ความผิดพลาดในงานก็น้อยลง ดังนั้น ผมเชื่อมั่นว่าทุกๆ องค์การคงหนีไม่พ้นเรื่องคน “ถ้าจัดการ
เรื่องคนได้ทุกอย่างก็จบ”
ผู้บริหาร D : กล่าวว่า “ ผมให้ความสาคัญกับบุคลากร เนื่องจากเราต้องใช้คนที่มีความรู้
ความสามารถในการทางาน เพราะผมใช้คนไม่เยอะเมื่อเทียบกับ โรงพิ มพ์อื่นๆแล้วถือว่าผมใช้คน
น้อยมาก แต่สิ่งที่ผมได้คือ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทา รู้หน้าที่ รู้งาน รู้แก้ปัญหา ผมมีการ
ส่งอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่ อต้องการให้พ วกเค้าเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมี
ทักษะเพิ่มมากขึ้น และที่สาคัญเมื่อเราพัฒนาเค้าเพิ่มโอกาสให้พวกเค้า เค้าก็จะกล้าที่จะสื่อสาร กล้า
ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การแทนเรา ดั ง นั้ น ผมคิ ด ว่ า การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า ง
ประสิท ธิภาพในองค์ ก ารของเรา หลายครั้งที่ผมเกิ ดปัญหากั บลูก ค้าบุคลากรของผมก็ ส ามารถ
แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้า แทนผมได้ เพราะเมื่อ เค้า เกิ ดความเชื่ อ มั่น และมี ทัก ษะความรู้ เกิ ด ความ
เชี่ยวชาญในงาน การแก้ปัญหาเบื้องต้นจึงทาให้งานผ่านไปได้ในระดับหนึ่ง”
ผู้ บ ริ ห าร F : กล่ า วว่ า “การบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาบุ ค ลกรเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ใน
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษ เนื่ อ งจาก บุ ค ลากร คื อ ปั จ จั ย ที่ ท าให้ อ งค์ ก าร
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ต่อให้เครื่องจักรพร้อม เงินพร้อมแต่ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
ขาดคุณภาพและไม่เกิดไอเดียใหม่ๆ ที่จะสร้างและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น องค์การก็
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ไม่สามารถแข่งขันได้ เพราะเครื่องจักรเป็นส่วนหนึ่งที่ทาหน้าที่ตามขบวนการที่คนออกแบบมาและ
พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยคน ดังนั้น หากองค์การสามารถที่จะรักษาและพัฒนาคนให้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และตอบโจทย์ ตอบสนองความต้ องการของตลาดได้ ก็จะทาให้องค์การมี
ประสิ ท ธิ ภ าพได้ การส่ ง เสริ ม เพิ่ ม ทั ก ษะความรู้ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรจึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการวั ด
ประสิทธิภาพขององค์การอย่างยั่งยืน”
ผู้บริหาร G : กล่าวว่า “ ปัจจุบันการบริหารจัดการด้าน HR มีความสาคัญมาก การคัดเลือก
คัดสรร ฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์การไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ทุก
องค์การจาเป็นต้องวางแผนกาลังคน ให้เหมาะสมกับงานที่ทา และให้เกิดความความสุขในการ
ทางาน โดยองค์การจะต้อง สร้างขวัญกาลังใจและให้ทางานที่เค้ารักและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเค้า
ก็จะทางานกับเราได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพ ดังคากล่าวที่ว่า ถูกงาน ถูกคน ครั้งหนึ่งดิฉันเคย
ได้รับแต่งแต่งให้ดูแลแผนกที่สุงกว่าและมีความรับผิดชอบมากว่า แต่ดิฉันไม่เคยทามาก่อน ดิฉัน
เกิดความกลัวในงานที่จะต้องรับผิดชอบต่างๆนานา จนผู้บริหารบอกออกว่าดิฉันไม่ถนัดในงานที่
ได้รับมอบหมาย จึงได้เรียกดิฉันไปคุยและแนะนาว่า หากคุณไม่เคยทาคุณก็ต้องเรียนรู้และพัฒนา
โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมากับความสามารถที่มี และหากต้องการอบรมและพัฒนาตัวเองเพิ่มผม
ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะการเรียนรู้เราสามารถเพิ่มได้จากการฝึกฝนและลงมือทา จากนั้นทา
ให้ดิฉันมั่นใจในงานและในตาแหน่งที่ได้รับมอบ นั่นหมายถึงว่า การที่บุคลากรได้ทางานในสิ่งที่
ตัวเองถนัดเป็นสิ่งดี แต่หากเมื่อไหร่ที่ได้รับมอบหมายงานที่ยากขึ้น องค์การจะต้องสนับสนุนและ
สร้างกาลังใจที่จะรับผิดชอบมากขึ้นเพราะผู้บริหารให้โอกาสเพิ่มพูนพัฒนาองค์ความรู้และมอบสิ่ ง
ที่ พ นั ก งานจะได้พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ไ ปด้ วยและมีโ อกาสได้ จ ะรั บผิ ด ชอบงานที่ ท้า ยทาย เพราะ
ผู้บริหารได้เปิดโอกาสพร้อมทั้งได้เพิ่มพูนพัฒนาองค์ความรู้แก่ตัวบุคลากร”
ผู้บริหาร J : กล่าวว่า “สาหรับผมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในองค์การ ผม
มองว่า บุคลากรมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันนี้ บ้านเราแรงงานขาดแคลน ช่างพิมพ์ที่มี
ฝีมือก็ลดน้อยลง เลยทาให้ผู้ประกอบการหันมาสนใจเครื่องจักรที่ใช้ทดแทนแรงงานงานมากขึ้น
เพราะมีปัญหาเรื่องคนงานไม่มี แต่สาหรับผม มองว่าเครื่องจักรก็ไม่สามารถ ทางานได้แทนคน
ทั้งหมดอาจเป็นส่วนหนึ่งหรือบางงานเท่านั้น ดังนั้นผมจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนและส่งเสริม ทักษะความรู้ความสามารถ ทาให้เค้าเกิดความรักความผูกพันในองค์การ
โดยการให้ความรู้ ให้รายได้ และให้ความเป็นคน ถ้าเราให้ เค้าด้วยความรักและจริงใจ เค้าก็จะมี
ความสุขในการทางานและมีความเชื่อมั่นในตนเอง องค์การของผมไม่เคยชื้อช่างมาจากที่อื่น เพราะ
ผมมองว่ามันไม่ยั่งยืน และอาจเกิดปัญหาตามมา ดังนั้น ผมจึงมองว่า การพัฒนาบุคลากรโดยการ
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ส่งเสริม และสนับสนุนให้ความรู้จาทาให้เค้ารักและผูกพันกันองค์การอย่างยั่งยืน และเห็นคุณค่าใน
ตัวเองที่ได้รับการยอมรับและได้รับโอกาสที่ดีขึ้น”
ผู้บริหาร I : กล่าวว่า “ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ขาดบุคลากรที่มีความชานาญ มี
ความรู้ความสามารถ เป็นมานานมากสาหรับวงการพิมพ์ ดังนั้น การที่เราจะสร้างแรงงานที่ดีและมี
วามสามารถในการท างาน เราต้องเลือก คัดสรร อบรมให้เค้ าเกิ ด ความชานาญในงานมากขึ้ น
องค์การของเราเป็นองค์การที่มีศักยภาพด้านการพิมพ์ เพราะเรามีทีมงานที่ญี่ปุ่นมาช่วยดูแลและให้
การสนับสนุน ครั้งหนึ่ง เราได้รับงาน จากลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่ให้ออกแบบและพิมพ์กล่อง
บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความสวยงาม และเป็นสินค้าระดับบน ซึ่งลูกค้ารายนี้ค่อนข้างใหญ่และมี
ศักยภาพทางการเงิน และการตลาดพอสมควร หลังจากที่ได้รับงานมาแล้ว ทาให้ทางเราเข้าใจว่า
ที ม งานของเรายั ง ขาดความรู้แ ละความเชี่ ย วชาญในบางกระบวนการงานพิ มพ์ ที่ ต้องใช้ทัก ษะ
ทางการพิมพ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้น ทางญี่ปุ่นจึงได้ส่งทีมงานมาช่วย
แก้ไขและปรับปรุงงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ารายนี้ สุดท้ายงานที่ได้พอส่งให้ลูกค้า
ตรวจสอบ ลกค้ า เกิ ดความประทั บใจและพอใจในงานที่พิ มพ์ ออกมา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสี การ
ออกแบบ รูปร่างหน้าตา ความโดดเด่นของบรรจุภัณฑ์ หลังจากนั้นเราจงมั่นใจว่าบุคลากรเป็นส่วน
สาคัญที่ทาให้องค์การเกิดปะสิท ธิภาพ หากขาดความรู้ความชานาญก็ยากที่จะสร้างกาไรให้กั บ
องค์การ เราจึงได้มีนโยบาย ส่งบุคลากรบางกลุ่มที่ต้องใช้ทักษะทางการพิมพ์ การออกแบบ ไป
ทางานที่ญี่ปุ่น เป็น เวลา 3 ปี เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาความรู้ทางการพิมพ์ให้มากยิ่งขึ้น
นาความรู้ที่ได้กลับมาถ่ายทอด และปฏิบัติพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้น”
ด้านการจัดการคุณภาพ
ผู้บริหาร A : กล่าวว่า “การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่เ ราต้องพัฒนาและ
รักษาคุณค่าของสินค้าให้ยาวนานเพื่อคุณภาพที่ลูกค้าได้รับกับสิ่งที่เค้าเสียไป ส่วนใหญ่แล้วลูกค้า
ของผมเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างมีศักยภาพในการสั่งซื้อ และเป็นลูกค้าที่หลายๆ โรงพิมพ์ปรารถนาที่จะ
ขอส่วนแบ่งทางการตลาด ครั้งหนึ่งผมเคยโดนคู่แข่งแย่งลูกค้ารายนี้ไป เพียงเพราะทาราคาได้ถูก
กว่ า ลู ก ค้ า ได้ม าต่ อ รองราคาจากทางผม แต่ ผ มไม่ ส ามารถลดราคาให้ เ ท่ า คู่ แ ข่ง ขั น รายนั้ น ได้
เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องวัตถุดิบ เพราะทางผมมองว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ จึงไม่สามารถลด
ราคาแข่งขันได้ แต่เรารับประกันคุณภาพของสินค้าที่ทางลูกค้าได้รับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและ
ไม่มีการลดคุณภาพแน่นนอน ดังนั้นทางลูกค้าจึงตัดสินใจไปสั่งผลิตกับคู่ค้ารายใหม่ เพียงเพราะ
ราคาถูกกว่า อยู่มาวันหนึ่ง ลูกค้ารายนี้ก็ได้กลับมาใช้บริการทางเราเหมือนเดิมโดยบอกว่า ชอบใน
การบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และสินค้าส่วนใหญ่ไม่โดนตีคืน ซึ่งถ้ามองภาพรวมแล้ว ทางลูกค้า
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แจ้งว่า ราคาที่ถูกกว่าไม่ใช่ปัจจัยที่สาคัญ แต่การบริการหลังการขาย และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อ
เวลาสาคัญกว่า และยังมองว่า คาว่า คุณภาพ คือ ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วรวมถึงการบริการที่เป็น
กันเอง และที่สาคัญราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ”
ผู้บริหาร F : กล่าวว่า “ปัจจุบันธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั้งงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์ทั่วไป
ต้องมีการปรับตัวเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของตัวเองให้ได้มากที่สุด เนื่องจากโรงพิมพ์ส่วน
ใหญ่ที่ทาการพิมพ์ด้านหนังสือ นิตยสารมีการปิดตั วลงหลายแห่ง และบางแห่งก็หันมาผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ที่ทาจากกระดาษมากขึ้น ดังนั้นผมมองว่า การบริหารจัดการด้านคุณภาพโดยรวม จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องพัฒนาและรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง องค์การของผมทาธุรกิจมายาวนานมากกว่า 30 ปี ใน
วงการพิมพ์และผลิตงานพิ มพ์บรรจุภัณฑ์ ที่ทาจากกระดาษ 100% จึงเข้าใจดีว่า คุณภาพคือสิ่งที่
สาคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและผู้มาติดต่อเรา บางองค์การบางอุตสาหกรรมมอง
ว่า การได้รับมาตรฐานโน้นนี้นั่น ถือว่ามีคุณภาพแล้ว แต่สาหรับผมคาว่าคุณภาพคือ ต้องรัก ษา
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องตอบสนองต่อการใช้งาน และที่สาคัญต้องไม่โดนลูกค้า คืนสินค้าเพราะ
สาเหตุมาจากสินค้ าขาดคุ ณภาพ ไม่ใช่แค่มีใบรับรองมาตรฐาน คาว่ามาตรฐานที่ส อดคล้องกั บ
คุณภาพ ผมให้ความสาคัญในทุกๆ ด้าน อาทิ การให้บริการ การส่งมอบตรงเวลา และการบริการ
หลังการขาย เป็นต้น”
ผู้บริหาร E : กล่าวว่า “การจัดการคุ ณภาพ สาหรับผม ผมมองว่าเราต้องใส่ใจและให้
ความสาคัญในทุกๆ ด้าน อาทิ การออกแบบ การผลิต การเก็บงาน การส่งมอบ แม้กระทั่งบุคลากรที่
ติดต่อและมีหน้าที่ประสานงานกับผู้ใช้บริการ ต้องใส่ใจและมีความรู้ในงานที่ทา เพราะลูกค้า คือ
ปัจจัยที่สาคัญในการชี้วัดประสิทธิภาพองค์ การว่ามีคุณภาพในการให้บริการในด้านต่างๆ ตรงตาม
ความต้องการของลุกค้าหรือไม่ ผมว่าทุกวันนี้เราไม่ต้องกล่าวถึงสินค้าแล้ว เพราะเรามาถึงจุดนี้ได้
เราก็ต้องพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ดังนั้น คาว่า การจัดการคุณภาพของผมจึงไม่ได้หมายถึงสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดแต่เป็นการจัดการในทุกๆ ด้าน”
ผู้บริหาร H : กล่าวว่า “ก่อนอื่นผมต้องต้องบอกว่าปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้
ค่อนข้างรุนแรง หากผู้ประกอบการไม่มีการปรับตัวก็คงต้องลาบากเพราะโรงพิมพ์ที่ทาหนังสือหัน
มา ท าบรรจุภัณฑ์ ก ระดาษมากขึ้น เนื่องจากโดนปัจจัย ที่ส่งผลกระทบจาก เทคโนโลยี เข้ามามี
บทบาทมากขึ้น” การจัดการคุณภาพ ผมเริ่มจากการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเครื่องจักรที่ทันสมัย และ
รวดเร็วสามารถผลิตงานและตอบสนองต่อความต้องการได้ เพราะทุกวันนี้ลูกค้าเอาแต่ใจ ต้องการ
ของด่วน เร็ว ดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และที่สาคัญต้องสามารถให้คาปรึกษาได้เมื่อเกิดปัญหาใน
การทางานระหว่างลูกค้ากับเรา บุคลากรก็เป็นหนึ่งอีกปัจจัยที่สาคัญในการจัดการคุณภาพ เพราะ
เครื่องจักรดี แต่ขาดบุคลากรที่มีความชานาญ และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง ก็ไม่สามารถผลิตงาน
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ออกมาตามความต้องการของลูกค้าได้ คุณภาพต้องรอบด้านถึงจะสามารถแข่งขันและยั่งยืนได้
องค์ ก ารของผมเป็ น บริ ษั ท ญี่ ปุ่ น ดั ง นั้ น คุ ณ ภาพจึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การ
ประสิทธิภาพ”
ผู้บริหาร I : กล่าวว่า “สาหรับผม คาว่า คุณภาพ มันขึ้นอยู่กับ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการของ
เรา เพราะความแตกต่างและความหลากหลายของลูกค้า ที่มี ความต้องการและการตอบสนองที่
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ผมรับงานลูกค้ามา 2 ราย และมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ด้านความ
ต้องการ ดังนี้ ลูกค้ารายที่ 1 เป็นลูกค้าที่มีความคาดหวังในด้านคุณภาพของสินค้า การบริการ การส่ง
มอบ และการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ส่วนเรื่องราคาต้ องเหมาะสมกับคุณภาพ นั่นหมายถึงลูกค้า
รายแรกให้ความสาคัญ ขบวนการและผลิตภัณฑ์ ราคาเป็นปัจจัยรอง และลูกค้ารายที่ 2 เป็นลูกค้าที่
เน้นราคาเป็นหลัก ส่วนคุณภาพของสินค้าต้องใช้งานได้ และส่งมอบทันเวลาที่ต้องการ จะเห็นได้ว่า
ลูก ค้ า ทั้ ง สองราย ต้อ งการคุ ณภาพเหมือนกั นแต่ คุ ณภาพก็ ขึ้น อยู่ กั บความพึ่ งพอใจของลู ก ค้า ที่
แตกต่างกัน ผมจึงเล็งเห็นว่าการสร้างคุณภาพที่ดี ลูกค้า คือ ปัจจัยสาคัญในการตอบโจทย์ว่าเรามี
คุณภาพหรือไม่ในแต่ละด้าน”
ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ในประเทศไทยสามารถแสดงเป็นตารางความถี่ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงถึงปัจจัยและความถี่ที่ได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารในแต่ละองค์การของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ปัจจัยหลัก
1. ภาวะผู้นา

ปัจจัยย่อย

ความถี่ ร้อยละ (%)

1. มีส่วนร่วมในการทางาน

8

10.97

2. มีวิสัยทัศน์

8

10.97

3. รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เปิดโอกาสในการเรียนรู้

8

10.97

4. ให้การสนับสนุน เป็นแบบอย่างที่ดี

8

10.97

5. สร้างแรงจูงใจในการทางาน

10

13.70

6. มีประสบการณ์ ความรู้ในงานที่ทา

8

10.97

7. ลงมือทายอมรับความเสี่ยง

7

9.56

8. มีความยึดหยุ่น เป็นธรรม

7

9.56

9

12.33

73

100

รวม
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ตารางที่ 4.1 แสดงถึงปัจจัยและความถี่ที่ได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารในแต่ละองค์การของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย (ต่อ)
ปัจจัยหลัก
ปัจจัยย่อย
ความถี่ ร้อยละ(%)
2. การพัฒนาบุคลากร 1. ทางานเป็นทีม

10

13.33

2. มีเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์และเครื่องพิมพ์

10

13.33

3. อมรมส่งเสริมความรู้ ส่งไปดูงานในประเทศและ

10

13.33

4. มีความมุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองตลอดเวลา

7

9.34

5. มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถของ

8

10.68

10

13.33

7. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ

10

13.33

8. คัดเลือก สรรหา บุคลากรที่ตรงกับสายงาน

10

13.33

75
10

100
13.33

10

13.33

3. วัตถุดิบมีคุณภาพเหมาะสมราคา

10

13.33

4. เครื่องจักรทันสมัย เกิดของเสียจากการผลิตต่า

10

13.33

5. มีการบริการหลังการขาย

10

13.33

6. รักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานรองรับ

9

11.99

7. ออกแบบสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์

8

10.68

8. ความคุ้มค่าในการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ไม่ทาลาย

8

10.68

75

100

ต่างประเทศ

แต่ละบุคคล
6. มีความรู้ความสามารถมีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ

รวม
3. การจัดการคุณภาพ 1. การบริการที่รวดเร็ว ส่งมอบตรงเวลา
2. สินค้าตอบสนองความต้องการ สร้างความพึง
พอใจ

สิ่งแวดล้อม
รวม
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จากตารางที่ 4.1 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศ และได้นามาวิเคราะห์ต ามแนวคิ ดที่ หลากหลายของผู้บริ หารแต่ รายที่ ไ ด้
สัมภาษณ์ ทาให้ทราบถึงปัจจัยหลักที่สาคัญ อาทิ ภาวะผู้นา การพัฒนาบุคลากร และการจัดการ
คุณภาพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการหริหารจัดการประสิ ทธิภาพของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมี
ปัจจัยย่อยอีกหลายปัจจัยที่ส นับสนุน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้ น ดัง
แสดงเป็นกรอบแนวความคิด Conceptual Framework ในภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แสดง กรอบแนวความคิด Conceptual Framework ปัจจัยหลัก ปัจจัยย่อย ที่ได้
จากวิเคราะห์บทสัมภาษณ์
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของประชากรตัวอย่างที่ใช้วิจัยในเชิงปริมาณ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไป ซึ่งประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน ระยะเวลาที่ก ารทางาน ระยะเวลาในการดานิธุรกิจ ทุนจดทะเบีย น จานวนพนัก งาน และ
ประเภทงานพิมพ์ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม

ความถี่ (คน)
262
158
420

ร้อยละ
62.4
37.6
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 262 คน
คิดเป็นร้อยละ62.4 ในขณะที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเพศหญิงมีจานวน158 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.6
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ตารางที่ 4.3 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
-

ต่ากว่า 25 ปี
25-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
32
84
73
70
125
21
15
420

ร้อยละ
7.6
20.0
17.4
16.7
29.8
5.0
3.6
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีช่วงอายุ 41-45 ปี มากที่สุด จานวน 125 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 25-30 ปี มีจานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ
20.0 และ และที่ช่วงมีอายุ 31-35 ปี ปี มีจานวน73 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4
ตารางที่ 4.4 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
-

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ความถี่ (คน)
105
261
51
3
420

ร้อยละ
25.0
62.1
12.1
.8
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีจานวน 261
คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวน
105 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และการศึกษาระดับปริญญาโท มีจานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1
ตามลาดับ

92

ตารางที่ 4.5 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงาน
-

ตาแหน่งงาน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบดีไซน์
ผู้จัดการทั่วไป
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการแผนกบริการ
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ
รวม

ความถี่ (คน)
40
31
80
16
51
36
51
40
44
31
420

ร้อยละ
9.5
7.4
19.0
3.8
12.1
8.6
12.1
9.5
10.5
7.5
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานในระดับผู้จัดการฝ่ายผลิตมากที่สุด มี
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานระดับผู้จัดการทั่วไป
และระดับผู้จัดการแผนกจัดซื้อ มีจานวนเท่ากัน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และตาแหน่งงานใน
ระดับผู้จัดการแผนกบริการ มีจานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาที่ท่านทางานกับ
องค์การ
ระยะเวลาที่ท่านทางานกับองค์การนี้
- 1-5 ปี
- 6-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16-20 ปี
- 21 ปีขึ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
114
129
46
67
64
420

ร้อยละ
27.1
30.7
11.0
16.0
15.2
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจาแนกตามระยะเวลาในการทางานกับองค์การ
มีประสบการณ์ตั้งแต่ 6-10 ปี จานวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมาที่มีประสบการณ์ตั้งแต่
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1-5 ปี จานวน114 คนคิดเป็นร้อยละ 27.1และมีประสบการณ์ตั้งแต่ 16-20 ปี จานวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
-

ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปีขึ้นไป
รวม

ความถี่ (โรงพิมพ์)
34
33
55
42
256
420

ร้อยละ
8.1
7.9
13.1
10.0
61.0
100.00

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจาแนกตามระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจมี
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ ตั้งแต่21 ปีขึ้นไป มากที่สุด จานวน 256 โรงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 61.0
รองลงมาคือ11-15 ปี จานวน 55 โรงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 13.1 และตั้งแต่16-20 ปี จานวน 42 คิดเป็น
ร้อยละ ตามลาดับ 10.0
ตารางที่ 4.8 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามทุนจดทะเบียน
-

ทุนจดทะเบียน
20-50 ล้านบาท
51-100 ล้านบาท
101-200 ล้านบาท
201 ล้านบาทขึ้นไป
รวม

ความถี่ (โรงพิมพ์)
164
119
57
80
420

ร้อยละ
39
28.3
13.6
19.0
100.00

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจาแนกตามทุนจดทะเบียนส่วนใหญ่มีทุนจด
ทะเบียนตั้งแต่ 20-50 ล้านบาท จานวน 164 โรงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมามีทุนจดทะเบียน
ตั้งแต่ 51-100 ล้านบาท จานวน 119 โรงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 28.3 และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 201
ล้านบาทขึ้นไป จานวน 80 โรงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนพนักงาน
-

จานวนพนักงาน
20-50 คน
51-100 คน
101-200 คน
201 คนขึ้นไป
รวม

ความถี่ (โรงพิมพ์)
77
103
107
133
420

ร้อยละ
18.3
24.5
25.5
31.7
100.00

จากตารางที่ 4.9 แสดงจานวนพนักงานในองค์การของผู้ประกอบแต่ละแห่งมีประชากรที่
พบมากที่สุด ตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป จานวน 133 โรงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมาตั้งแต่ 101200 คน จานวน 107 โรงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 25.5 และตั้งแต่ 51-100 คน จานวน 103 โรงพิมพ์ คิด
เป็นร้อยละ 24.5
ตารางที่ 4.10 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทงานพิมพ์
ประเภทงานพิมพ์
- สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
- บรรจุภัณฑ์กระดาษ
รวม

ความถี่ (โรงพิมพ์)
350
70
420

ร้อยละ
83.3
16.7
100.00

จากตารางที่ 4.10 ชี้ให้เห็นว่า การดาเนินกิจกรรมขององค์การส่วนใหญ่จะรับจ้างและผลิต
งานพิมพ์ทุกชนิด จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าโรงพิมพ์ส่วนใหญ่รับจ้างทางานสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 83.3 และรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 16.7
4.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
จากข้ อมู ล ที่ไ ด้จากแบบสอบถาม เรื่องตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 420 ตัวอย่างนั้น ได้ทา
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่
มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ดังนี้
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ตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย โดยภาพรวม
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
2. การจัดการคุณภาพ
3. การพัฒนาบุคลากร
4. ด้านการจัดการนวัตกรรม
5. การกาหนดกลยุทธ์
6. ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ( x )
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
มาตรฐาน (SD) ความหมาย
4.04
.798
มาก
4.08
.770
มาก
3.91
.880
มาก
3.96
.816
มาก
3.97
.776
มาก
3.55
.781
มาก
3.91
.803
มาก

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้าน จากประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 420
ตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ ในระดับมาก (= 3.91)ในส่วนปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ (=
4.08) มากที่สุด รองลงมาคือ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ (= 4.04) และการกาหนดกลยุทธ์ (= 3.97)
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
1.ผู้ น า ข อ ง ท่ า น เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถทางสติปัญญาในการบริหาร
องค์การ
2.ผู้ น าของท่ า นเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์
ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในองค์การ

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ( x )
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
มาตรฐาน (SD) ความหมาย
4.26
.671
มากที่สุด

4.12

.722

มาก

96

ตารางที่ 4.12 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ)
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
3.ผู้ น าของท่ า นเป็ น ผู้ ที่ ส ามารถ ส ร้ า ง
แรงจูงใจในการทางานในองค์การ
4.ผู้นาของท่านเป็นคนที่สร้างขวัญกาลังใน
การทางานให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย
5.ผู้ น าของท่ า นเป็ น ผู้ ที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น
และมีการโน้มน้าวจูงใจในการทางาน
6.ผู้นาของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการประสิทธิภาพได้ชัดเจน
7.ผู้ น าของท่ า นเป็ น ผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง
8.ผู้ น าของท่ า นเป็ น ผู้ ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
ให้กับทีมงาน
9.ผู้ น าของท่ า นมี ค วามสามารถในการ
สื่อสารที่ดี รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
10.ผู้นาของท่ านเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
11.ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานที่ทา
มีการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ
12.ผู้นาของท่ า นเป็ นผู้ ที่ ส ามารถแก้ ปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
13.ผู้ นาของท่ า นเป็ น ผู้ที่ ส ามารถสร้างแรง
บั น ดาลใจให้ กั บ บุ ค ลากรเพื่ อ การบริ ห าร
จัดการประสิทธิภาพของงานได้อย่างยั่งยืน

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ( x )
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
มาตรฐาน (SD) ความหมาย
4.00
.775
มาก
3.95

.835

มาก

3.97

.837

มาก

3.99

.814

มาก

4.14

.774

มาก

4.04

.770

มาก

4.00

.833

มาก

4.05

.833

มาก

4.09

.773

มาก

4.10

.764

มาก

4.02

.833

มาก
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
14.ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน
15.ผู้นาของท่ า นเป็ นผู้บ ริหารที่ มี ทัก ษะใน
การบริหารจัดการองค์รอบด้าน
16.ผู้ น า ของ ท่ า นเป็ นผู้ ที่ มี วิ สั ย ทั ศน์ ที่
กว้างไกล
17.ผู้นาของท่ านเป็นผู้ที่ ให้ค วามส าคัญกั บ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
18.ผู้นาของท่านสามารถบริหารจัดการความ
เสี่ยงได้ดี
19.ท่านคิดว่าผู้บริหารของท่านมีความเป็น
ธรรม
20.ท่านคิดว่าผู้นาของท่านบริหารจัดการบน
พื้นฐานความถูกต้อง
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ( x )
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
มาตรฐาน (SD) ความหมาย
4.01
.833
มาก
4.03
.831
มาก
4.08

.814

มาก

4.08

.822

มาก

4.01

.824

มาก

4.02

.811

มาก

4.02

.817

มาก

4.04

.798

มาก

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ จานวน 20 คุณลักษณะนั่น จาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( x = 4.04) ในข้อคาถาม ผู้นาของท่าน
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในการบริหารองค์การ ( x = 4.26) มากที่สุด รองลงมา
คือ ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง ( x = 4.14) และ ผู้นาของท่านเป็น
ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ส ามารถบริ ห ารจั ด การที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในองค์ ก าร ( x = 4.12)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.13 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านการจัดการคุณภาพ
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย ( x )
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
มาตรฐาน (SD) ความหมาย
1.องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารบริ ก ารที่ ค รบทุ ก
4.24
.723
มากที่สุด
ขั้นตอน อาทิ การรับ งาน การออกแบบ การ
จัดพิมพ์ การส่งมอบ
2.องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
4.17
0.744
มาก
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3.องค์การของท่านมีการบริการหลังการขาย
4.07
0.823
มาก
4.องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารออกแบบพั ฒ นา
3.97
0.855
มาก
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
5.องค์ก ารของท่ า นมี ก ารจัดการคุ ณภาพด้าน
3.98
0.811
มาก
การสร้ า งที ม งานสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ใน
ผลิตภัณฑ์
6.องค์ของท่านใช้วัตถุดิบมีคุณภาพเหมาะสม
4.10
0.747
มาก
กับราคา
7.องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารจั ด การคุ ณ ภาพที่ ดี
4.11
0.734
มาก
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การอย่างยั่งยืน
8.องค์ก ารของท่ า นมี ก ารจัดการคุ ณภาพด้าน
4.08
0.752
มาก
การผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อตลาด
9.อ ง ค์ ก า ร ข อ ง ท่ า น เ น้ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
4.05
0.762
มาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
10.องค์ ก ารของท่ า นรั ก ษามาตรฐานอย่ า ง
4.10
0.754
มาก
ต่อเนื่อง
รวม
4.08
.770
มาก
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จากตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่าการจัดการคุณภาพจานวน 10 ด้านนั่น จากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( x = 4.08) ในข้อคาถาม องค์การของท่านมีการบริการที่
ครบทุ ก ขั้ นตอน อาทิ การรับ งาน การออกแบบ การจัดพิ มพ์ การส่งมอบ ( x = 4.24) มากที่สุด
รองลงมาคือ องค์การของท่านมีการบริการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า ( x =
4.17) และ องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การอย่างยั่งยืน
( x = 4.11) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านการพัฒนาบุคลากร
ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
1.องค์การของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการสื่อสารด้านการใช้ภาษาต่างประเทศได้
2.องค์การของท่านมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดย
การส่งไปอบรมยังต่างประเทศ
3.องค์การของท่านมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ตรงกับลักษณะ
งานขององค์การ
4.องค์การของท่านให้ความสาคัญกับบุคลากรด้าน
สวัสดิการ
5.องค์การของท่านให้เกียรติ ยกย่องกับบุคลากรที่ทาดี
เพื่อเป็นตัวอย่าง
6.องค์การของท่านจ่ายค่าตอบแทนที่พอใจ
7.องค์การของท่านมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล
8.องค์การของท่านสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
9.อ ง ค์ ก า ร ข อ ง ท่ า น มี ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ
ประสบการณ์ในการทางานด้านต่างๆ

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
( x ) มาตรฐาน (SD) ความหมาย
3.90
0.955
มาก
3.57

1.228

มาก

3.90

0.848

มาก

3.85

0.892

มาก

3.89

0.904

มาก

3.86
3.90

0.885
0.825

มาก
มาก

3.95

0.781

มาก

4.03

0.850

มาก
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ตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)

ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
10.องค์การของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ทักษะด้าน
การพิมพ์โดยตรง
11.ท่ า นคิ ด ว่ า บุ ค ลากรมี พื้ น ฐานด้ า นงานพิ ม พ์ จึ ง
สามารถปฏิ บั ติ ง านรอบด้า นในการพิ ม พ์ อ ย่ า งเป็ น
ระบบได้
12.องค์การของท่านมีการสร้างทีมงานเพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกัน
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
(x )
มาตรฐาน ความหมาย
(SD)
4.09
0.782
มาก
4.09

0.789

มาก

4.00

.863

มาก

3.91

.880

มาก

จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากร จานวน 12 ด้านนั่น จากประชากร
กลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก (= 3.91) ในข้อคาถาม องค์การของท่านมีบุคลากรที่
มีความรู้ทักษะด้านการพิมพ์โดยตรง และ ท่านคิดว่าบุคลากรมีพื้นฐานด้านงานพิมพ์จึงสามารถ
ปฏิบัติงานรอบด้านในการพิมพ์อย่างเป็นระบบได้ (= 4.09) มากที่สุด รองลงมาคือ องค์การของท่าน
มีการเพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการทางานด้านต่างๆ (= 4.03) และองค์การของท่านมีการ
สร้างทีมงานเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน (= 4.00) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.15 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านการจัดการนวัตกรรม
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรม
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
( x ) มาตรฐาน (SD) ความหมาย
1.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างนวัตกรรมที่ 3.85
0.863
มาก
แปลกและใหม่ ยากต่อการลอกเลียนแบบ
2.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างสรรค์ผลงาน 3.99
0.795
มาก
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ที่ 3.94
0.818
มาก
สวยงามน่าสะสม
4.ท่านคิดว่า องค์การของท่านมี นวัตกรรมที่โดดเด่น 3.92
0.861
มาก
ให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
5.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการนาเอาเทคโนโลยีที่ 3.96
0.822
มาก
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
6.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีความรู้ความสามารถ 4.12
0.740
มาก
ในการใช้ เ ทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการสื่ อ สารและ
สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์
3.96
.816
มาก
รวม
จากตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่าการจัดการนวัตกรรม จานวน 6 ด้านนั่น จากประชากร
กลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( x = 3.96) ในข้อคาถาม ท่านคิดว่าองค์การของ
ท่านมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานพิมพ์
( x = 4.12) มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ท่ า นคิ ด ว่ า องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ( x = 3.99) และท่ า นคิ ด ว่ า องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารน าเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ( x = 3.96) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.16 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านการกาหนดกลยุทธ์
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยด้านการกาหนดกลยุทธ์
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
( x ) มาตรฐาน (SD) ความหมาย
1.ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนดกลยุทธ์ 4.00
0.773
มาก
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
2.องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ สร้ า ง 4.00
0.784
มาก
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
3.ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการบริหารจัดการ 3.93
0.777
มาก
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเป็นเป็นอย่าง
ดี
4.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการบริหารความเสี่ยง 3.92
0.797
มาก
และมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
5.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างเป้าหมาย การ 3.95
0.761
มาก
ดาเนินการด้านต่างๆในองค์การ อย่างรอบครอบ ตรง
ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
6.ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนดนโยบาย 3.99
0.787
มาก
และทิศทางที่ชัดเจน ในการดาเนินงาน
7.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการกาหนดกลยุทธ์ใน 4.00
0.772
มาก
การควบคุมการทางานทุกขั้นตอนเพื่อลดการสูญเสีย
8.ท่ า นคิ ด ว่ า องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารควบคุ ม การ 4.00
0.763
มาก
ดาเนินงานเพื่อสอดคล้องตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
3.97
.776
มาก
รวม
จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่าการกาหนดกลยุทธ์ จานวน 8 ด้านนั่น จากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก (= 3.97) จะเห็นได้มีข้อคาถามที่ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 4
ข้อคาถาม ดังนั้นในข้อคาถาม ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ, องค์การของท่านมีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน ในการดาเนินงาน
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และท่ านคิ ดว่า องค์ก ารของท่ านมี ก ารควบคุมการดาเนินงานเพื่ อสอดคล้องตามกลยุ ทธ์ที่ตั้งไว้
(= 4.00) มากที่สุด รองลงมาคือท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนดนโยบายและทิ ศทางที่
ชัดเจน ในการดาเนินงาน (= 3.99) และท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างเป้าหมาย การ
ดาเนินการด้านต่างๆในองค์การ อย่างรอบครอบ ตรงตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ (= 3.95)
ตามลาดับ
4.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อตัวชี้วัดการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
ตารางที่ 4.17 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ด้านตัวชี้วัดที่มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยด้านตัวชี้วัดที่มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
( x ) มาตรฐาน(SD) ความหมาย
1.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการใช้วัตถุดิบได้ 4.17
0.762
มาก
อย่างคุ้มค่า
2.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการใช้เครื่องจักร 4.19
0.755
มาก
ได้อย่างคุ้มค่า
3.ท่ า น คิ ด ว่ า อ ง ค์ ก า ร ข อ ง ท่ า น มี ก า ร จั ด ก า ร 4.09
0.810
มาก
ขบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ท่านคิดว่าองค์การของท่านเป็นผู้นาด้านต้นทุน
4.03
0.789
มาก
5.ท่ า นคิ ด ว่ า องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารจั ด การด้ า นการ 4.16
0.781
มาก
บริการที่รวดเร็ว
6.ท่ า นคิ ด ว่ า องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารส่ ง มอบสิ น ค้ า ที่ 4.19
0.785
มาก
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ
7.ท่านคิดว่าองค์การของท่านผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
4.20
0.793
มากที่สุด
3.55
0.781
มาก
รวม
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จากตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดที่มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ จานวน 7 ด้าน
นั่น จากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก (= 3.55) ในข้อคาถาม ท่านคิดว่า
องค์การของท่านผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (= 4.20) มากที่สุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่าองค์การของ
ท่านมีการจัดการใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่า และท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการใช้เครื่องจักร
ได้อย่างคุ้มค่า (= 4.19) และท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัด การใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่า (=
4.17) ตามลาดับ
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ มี ผ ลต่ อ การจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2 การจัดการคุณภาพ มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3 การพัฒนาบุคลากร มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4 การจัดการนวัตกรรม มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5 การกาหนดกลยุทธ์ มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมุ ติฐานสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใ ช้สื่อสารความหมายในงานวิจัยที่ใช้แทน
ค่าสถิติ คือ
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติมีดังนี้
N
หมายถึง
%
หมายถึง
หมายถึง
S.D.
หมายถึง
r
หมายถึง
χ2
df

หมายถึง
หมายถึง

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient)
ค่าไคสแควร์ (Chi-square test)
องศาอิสระ (Degree of freedom)
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CMIN/DF

หมายถึง

GFI, AGFI

หมายถึง

CFI

หมายถึง

RMSEA

หมายถึง

RMR

หมายถึง

b
B (Beta)
S.E.
R
R2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

TE
DE
IE
t
f
P-value

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square statistic comparing
the tested model and the independent model with the
saturated mode)
ดัชนีที่บ่งบอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์
กั บ โมเดลที่ ก าหนดขึ้ น ประกอบด้ ว ย ดั ช นี GFI
(Goodness of Fit Index), ดัชนี AGFI (Adjust Goodness
of fit Index) ดัชนี NFI (Normal Fit Index) ดัชนี IFI
(Incremental Fit Index)
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI)
(Comparative Fit Index)
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือของการ
ประมาณค่า(Root Mean Square Error of Approximation)
ดัชนีที่วัดค่าเฉลี่ยส่วนที่เหลือจากการเปรียบเทียบขนาด
ของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหว่างตัว
แปรของประชากร (Root Mean Square Residual)
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร
สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
ค่าสหพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation)
สหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง
(Square Multiple Correlation)
อิทธิพลรวม (Total Effect)
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
ค่าสถิติ t-distribution
ค่าสถิติ f-distribution
ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability value)

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ที่ใช้ในการกาหนดชื่อตัวแปร ประกอบด้วย
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LD
LD1
LD2
LD3
LD4
QT
QT1
QT2
QT3

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

HR
HR1
HR2
HR3
IV
IV1
IV2
IV3
IV4
ST
ST1
ST2
ST3
ST4
PM

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
คุณลักษณะของปัจเจกบุคคล
สมรรถนะ
ผลลัพธ์ของความเป็นผู้นา
วิสัยทัศน์
การจัดการคุณภาพ
ด้านการบริการทุกขั้นตอน
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใส่ใจในคุณภาพด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาบุคลากร
ทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
เพิ่มกระบวนการ สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานรอบด้านในการพิมพ์
การจัดการนวัตกรรม
ความใหม่และยากต่อการลอกเลียนแบบ
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
การกาหนดกลยุทธ์
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
กาหนด
ดาเนินงาน
ควบคุม
ตัวชี้วัด

การวิเคราะห์ตัวแบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Amos Version 6.0 เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ซึ่งได้กาหนดสัญญาลักษณ์ที่ใช้
ในการวิจัยดังนี้
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แทน ตัวแปรแฝง (Latent Variable)
แทน ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable)
แทน ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ แ ละผล โดยตั ว แปรที่ ป ลายลู ก ศร
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อตัวแปรที่หัวลูกศร
แทน ความสัมพันธ์หรือความแปรปรวนของตัวแปรที่ไม่ทราบทิศทาง
และความเป็นสาเหตุและผล
การกาหนดสัญลักษณ์ของเครื่องหมายในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประเภทตัวแปร
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้

สัญลักษณ์
LD
LD1
LD2
LD3
LD4
QT
QT1
QT2
QT3
HR
HR1
HR2
IV
IV1
IV2
IV3
ST
ST1
ST2
ST3

ความหมาย
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
คุณลักษณะของปัจเจกบุคคล
สมรรถนะ
ผลลัพธ์ความเป็นผู้นา
วิสัยทัศน์
การจัดการคุณภาพ
การบริการทุกขั้นตอน
การออกแบผลิตภัณฑ์
กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาบุคลากร
ทักษะความรู้ด้านภาษา
กระบวนการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์
การจัดการนวัตกรรม
ความใหม่และยากต่อการบอกเลียนแบบ
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
การกาหนดกลยุทธ์
การกาหนด
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การดาเนินงาน
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ประเภทตัวแปร
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้

สัญลักษณ์
ST4
PM

ความหมาย
การควบคุม
ตัวชี้วัด

ปัจเจกบุคล 0.89
สมรรถนะ0.87
ผลลัพธ์ 0.91

ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์

0.03

วิสัยทัศน์ 0.90
การออกแบบ 0.84
การบริการทุกขั้นตอน 0.81

การจัดการคุณภาพ
0.28

กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 0.87

กระบวนการสรรหา 0.91
ทักษะด้านการพิมพ์ 0.93

การพัฒนาบุคลากร
0.40

ประสิทธิภาพอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์

ด้านภาษาต่างประเทศ 0.76
ความใหม่ 0.75
เทคโนโลยี 0.83

การจัดการนวัตกรรม

-0.24

ความคิดสร้างสรรค์ 0.86
การกาหนด 0.86
สภาพแวดล้อม 0.85
การดาเนินงาน 0.84
การควบคุม 0.82

การกาหนดกลยุทธ์
0.36

Chi-square = 177.78, df = 110, P = 0.00, CMIN/DF = 1.616, GFI =0.957, RMSEA = 0.038

ภาพที่ 4.2 ตัวแบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
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จากภาพที่ 4.2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ตัวแบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ เนื่องจาก
ความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมพบว่า การทดสอบไคสแคร์ (Chi-square) ไม่นัยสาคัญทางสิติ
ที่ระดับ 0.005 ( P=0.05 ; P ≥ 0.05) ซึ่งเป็นเกณฑ์หลักที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่กาหนด
ทางสถิติที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัว ได้แก่ GFI = 0.957 , AGFI = 0.934
,NFI = 0.977 ,TLI = 0.987, ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ดัชนี CMIN/DF มีค่า
เท่ า กั บ 1.616ซึ่ง น้อยกว่า 2 จึ ง สรุป ได้ว่า ตัว แบบของการบริ หารจั ดการที่มีป ระสิ ทธิภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทยพัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังตารางที่ 4.18 แสดงข้อมูลก่อนปรับโมเดลและ ตารางที่ 4.19 แสดงข้อมูลหลังปรับโมดลแล้วดังนี้
ตารางที่ 4.18 เป็นค่าดัชนีที่ยังไม่ได้มีการปรับตัวแปรแต่ละตัว และได้ค่าดัชนีออกมาไม่
กลมกลืนกับโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ ตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 แสดงสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ (ก่อนปรับ)
ดัชนี

เกณฑ์
ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์
CMIN/DF
<2
17.157
GFI
≥0.90
0.581
AGFI
≥0.90
0.449
NFI
≥0.90
0.708
TLI
≥0.90
0.670
CFI
≥0.90
0.719
RMR
< 0.05
0.285
RMSEA
< 0.05
0.196
สรุปไม่ผ่านเกณฑ์ โมเดลที่พัฒนาขึ้นยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ก่อนปรับ)
จากตารางที่ 4.18 พบว่าค่าดัชนีแต่ละตัวไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึง
ได้ทาการปรับเฉลี่ยตัวแปรแต่ล ะตัว ซึ่งปรากฏว่าค่าที่ได้มามีความกลมกลืนกั นและผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ดังตารางที่ 4.19

110

ตารางที่ 4.19 แสดงสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ (หลังปรับ)
ดัชนี

เกณฑ์
ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์
CMIN/DF
<2
1.616
GFI
≥0.90
0.957
AGFI
≥0.90
0.934
NFI
≥0.90
0.977
TLI
≥0.90
0.987
CFI
≥0.90
0.991
RMR
< 0.05
0.011
RMSEA
< 0.05
0.038
สรุปผ่านเกณฑ์ โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (หลังปรับ)
หมายเหตุ: โดยตารางแสดงค่า Covariance แสดงในภาคผนวก ง
ตารางที่ 4.20 ผลการแยกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตัวประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ตัวแปรผล
PER
*p<0.05

LD
0.03

QT
0.28

ตัวแปรเหตุ
HR
0.40

IV
-0.24

ST
0.36

4.6 การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยเชิงสาเหตุต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทยดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ มี ผ ลต่ อ การจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
(Path Coefficient = 0.03) นั่นคือ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีผลต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย
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สมมติฐานที่ 2 การจัดการคุณภาพ มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 พบว่ า โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient =0.28) นั่นคือ การจัดการคุณภาพ มีผลต่อ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3 การพัฒนาบุคลากร มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทาง (Path Coefficient = 0.40) นั่นคือ การพัฒนาบุคลากร มีผลต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4 การจัดการนวัตกรรม มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
(Path Coefficient = -0.24) นั่นคือ การจัดการนวัตกรรม ไม่มีผลต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5 การกาหนดกลยุทธ์ มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก
ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient = 0.36) นั่นคือ การกาหนดกลยุทธ์ มีผลต่อ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ตารางที่ 4.21 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
อิทธิพล ( DE)
0.032
0.282
0.401
-0.243
0.359

ค่า P-value
P>0.05
P<0.05
P<0.05
P>0.05
P<0.05

ยอมรับ/ปฏิเสธ
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
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จากผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ป ระกอบ ทั้ งหมด 10 ท่า น และได้ นาไปเป็ นมือ ในการสร้า ง
แบบสอบถามจากได้ นั้ น เก็ บ และน าเอาข้ อ มู ล ไปทดลองทางสถิ ติ เ พื่ อ หาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในระเทศไทย ผลที่ได้พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุ ภัณฑ์มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
การกาหนดกลยุทธ์ และการจัดการคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน สรุป
ได้ดังนี้
จากแบบจาลองโมเดลสมการโครงสร้างในภาพที่ 4.2 ตัวแบบของการบริหารจัดการที่มี
ประสิท ธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ก ระดาษในประเทศไทย พบว่า ปัจจัย ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย มีอยู่ 3 ประเด็นหลัก คือปัจจัย
ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการกาหนดกลยุทธ์ และด้านการจัดการคุณภาพ เพื่อหาแนวทางร่าง
แผนพัฒนาเพื่อนาไปสู่แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.7 สรุปและวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์เพื่อแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ผู้วิจัยทาการเจาะประเด็นกรณีศึกษาที่สาคัญจากทั้งสามปัจจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์ สรุป
ได้ด้านล่างดังนี้
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหาร คนที่ 1 : กล่าวว่า “ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับผม การ
สร้างบุคลากรเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับองค์การ และเป็นการขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น และการ
ขายอานาจให้ทั่วถึง ผมได้มีการนาเอาหลักการของระบบ TQM เข้ามาช่วยในการสร้างและพัฒนา
บุคลากร ให้บุคลากรมีส่วนรวมในการทางานมากขึ้น เพราะเท่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่ทาใน
อุตสาหกรรมนี้ และผมคิ ดว่าในทุก อุตสาหกรรมก็ ต้องการให้บุคลาการมีความรู้ความสามารถ
องค์ ก ารต้องตระหนัก ถึง การส่ ง เสริมและการประเมิ นควบคู่ไ ปด้วย จากนั้นต้ องดูว่า จะรัก ษา
บุคคลากรได้อย่างไร เพราะโดยส่วนใหญ่ การเข้าออกของบุคลากรสูงมากในยุคปัจจุบัน เพราะ
โอกาสทางเลือกของคนมีมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการต้องใส่ใจและความสาคัญในแต่ละหน้าที่
แตกต่างกันไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร เช่น ค่าแรง ความสะดวกในการทางาน ความ
มั่นใจที่จะเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ผู้บริหารต้องสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างจริงใจ”
ผู้บริหาร คนที่ 2 : กล่าวว่า “ บุคลากรเป็นอะไรที่ยากมากที่จะทาให้จงรักภักดีต่อองค์การ
อย่างที่เท่าที่ทราบ ว่าทุกวันนี้คนเลือกงานมากขึ้นและทางานไม่ทนไม่สู้งาน องค์การต้องพัฒนาและ
ให้โอกาส เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น ส่วนใหญ่เมื่อมีการเปลี่ยนเปลี่ยนจะเกิด
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ความกลัวและไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ดังนั้นองค์การหรือผู้ประกอบการต้องมองปัญหาที่ตามมาว่า
ถ้าองค์การเจริญเติบโตจะทาอย่างไรให้บุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญพร้อมกัน อย่างเช่นทุกวันนี้แม้
การใช้ภาษาต่างประเทศยังมีปัญหามาก ก่อนที่องค์กรจะขยายหรือพัฒนาควรจะพัฒนาบุคลากรให้
พร้อม เพื่อป้องกันการขาดแคลนแรงงานตามมา โดยให้เค้าทางานอย่างมีความสุข และสบายมาก
ขึ้น เช่น บรรยากาศ ความสุข เพื่อนร่วมงาน และสิ่งที่สาคัญ คือ ฝึกให้ทุกคนมีคุณธรรมในการ
ทางานร่วมกัน”
ผู้บริหาร คนที่ 3 : กล่าวว่า “ การพัฒนาบุคลากรทุกที่คงทากันอยู่แล้ว แต่ได้จริงจังและได้
วัด ผลตามจริ ง ไหม บุ ค ลากรเป็ นอะไรที่ค วบคุ มยากมาก กล่า วได้ว่ า เป็ นทั้ ง ปั จจั ย ภายในและ
ภายนอก สิ่ง ที่ ผู้ป ระกอบการในอุตสาหกรรม ควรตระหนัก ให้มาก คือ การรัก ษาไว้ซึ่งการให้
สวัสดิการควบคู่การส่งเสริม พั ฒนาความรู้ และนาความรู้มาวัดผลโดยการลงมือทา การส่งเรียนรู้
เพิ่ มเติม เมื่อเทีย บกับ องค์ การอื่น และนาความรู้ที่ได้มาพั ฒนาตนเองและมาพั ฒนางานที่ได้รับ
มอบหมาย ”
ผู้บริหาร คนที่ 4 : กล่าวว่า “ การพัฒนาบุคลากร อันดับแรกเลยที่ผมอยากแนะนา คือ การ
สร้ า งวิ นั ย ในการท างาน ท าให้ เ ค้ า ท างานอย่ า งมี ค วามสุข ทุ ก ๆวั น หมายถึ งองค์ ก ารต้ อ งสร้ า ง
บรรยากาศในการทางานที่ดี การสร้างความเชื่อมั่นในการทางาน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาตามความรับผิดชอบและหาทางออกร่วมกัน หลายองค์การได้แต่วางแผน แต่ไม่เคยลงมือ
ปฏิบั ติตามแผนที่ วางไว้หรือช้ า จนทาให้บุคลาการเกิ ดความไม่มั่นในในนโยบายที่องค์ก ารได้
วางแผนไว้ จากประสบการณ์การที่ผมอยู่แผนก HR มายาวนานมากกว่า 10 ปี การสรรหาบุคลาการ
ที่ตรงกับสายงานลาบากมากเพราะส่วนใหญ่ จะต้องมาฝึกฝนกันเอง บางคนฝึกเป็นก็ลาออกไปอยู่ที่
อื่นเพราะได้ค่าตอบแทนสูงกว่า บางคนไปเพราะคิดว่าองค์การไม่พัฒนาและเบื่อการบริหารงาน
แบบเก่าๆ ซึ่งผมมองว่า การที่เราจะพัฒนาให้เก่งแล้วแล้ว ผู้บริหารต้องสร้างความเชื่อมั่นและให้
ความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมและให้ความสาคัญมากขึ้นเพราะบุคลากร คือ ฟันเฟืองในการขับเคลื่อน
องค์การ”
ด้านการกาหนดกลยุทธ์
ผู้บริหาร คนที่ 1 : กล่าวว่า “ ทุกองค์การมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ความชัดเจนในเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ที่องค์การกาหนดไว้ การลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มีการวัดผลในระยะสั้น ระยะ
ยาวมีความชัดเจนในการบริหารว่าจะบริหารองค์การไปในทิศทางไหน”
ผู้บริหาร คนที่ 2 : กล่าวว่า “การสร้างความแตกต่างในการบริหาร เป็นกลยุทธ์ที่ผมใช้ใน
การบริหารในองค์การ เช่น การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
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และโดดเด่น เมื่อมีเทคโนโลยีที่ดีและทั นสมัยก็จะสามารถลดเวลาและขั้นตอนในการทางานสั้น
ขึ้น”
ผู้บริหาร คนที่ 3 : กล่าวว่า “การกาหนดกลยุทธ์ เป็นการสร้างศักยภาพและความสามารถ
ขององค์การและการปฏิบัติควบคู่กับแผนที่วางไว้ เช่น การกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับความสามารถขององค์การ สาหรับผม กลยุทธ์คือ การตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในทุกๆด้าน ราคา การบริการ และการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง”
ผู้บริหาร คนที่ 4 : กล่าวว่า “หลายๆ องค์การอาจมองว่ากลยุทธ์คือ การสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันและสร้างกาไร แต่ผมกลับคิดว่า กลยุทธ์ที่เหนือกว่า คือการมีผู้นา ที่มีวิสัยทัศน์และ
มองการไกล เป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การ ผมในฐานะผู้จัดการฝ่ายบุคคล การรับสมัคร
งานในระดับสูงหรือระดับหัวหน้างาน เราต้องคัดเลือกจากคนที่มีความเป็นภาวะผู้นาค่อนข้างสูง
เช่น อารมณ์ การจูงใจ ความเชื่อมั่น ดังนั้น การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์
ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน”
ด้านการจัดการคุณภาพ
ผู้บริหาร คนที่ 1 : กล่าวว่า “คุณภาพ แต่ละองค์การย่อมแตกต่างกันไป สาหรับผมคาว่า
คุณภาพเกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การเพิ่มเครื่องจักร
เพิ่มมู ลค่า ให้สินค้า และเพิ่มทางเลือกให้ลูก ค้าเพิ่ มขึ้น เพื่อทาให้องค์การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
เพราะคาว่าคุณภาพ คือ ลูกค้าพึ่งพอใจเป็นสาคัญ องค์การจึงได้มีการส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดเพื่อ
จะได้ไปแข่งขันกับองค์การอื่นๆ ว่าหากเราเชื่อมั่นว่าสินค้าเรามีคุณภาพแล้ว แต่พอไปแข่งขันกับ
รายอื่นรายังมีจุดด้อยเรื่องอะไร ผมว่า การที่เราจะสร้างคุณภาพให้กับองค์การได้ ไม่ได้มองแค่เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ ผมแนะนาว่า การที่จะอยู่และเติบโตได้ คาว่าคุณภาพ ต้องมองให้รอบด้าน ทั้งหมด เช่น
การบริการ การออกแบบ การสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ และที่สาคัญ สินค้าต้องไม่มีปัญหาต่อผู้ที่เข้า
มาใช้บริการ”
ผู้บริหาร คนที่ 2 : กล่าวว่า “คุณภาพเป็นสิ่งที่ทุกองค์การควรตระถึง ถ้าในอุตสาหกรรม
การพิมพ์ ผมว่าทุกองค์การต้องผลิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน คาว่าคุณภาพ คือ ผลิตสินค้าที่ลูกค้าพึ่ง
พอใจ ตลาดต้องการและตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย การบริการที่รวดเร็ว มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คงเส้นคงวา ไม่ใช่ลักปิดลักเปิด ตามอารมณ์”
ผู้บริหาร คนที่ 3 : กล่าวว่า “ทุกวันนี้คาว่าคุณภาพไม่ได้มองแค่เรื่องของการผลิตสินค้าที่ดี
ราคาแพง และโดดเด่น เพียงอย่างเดียว แต่การสร้างคุณภาพเพื่อสร้างกาไรและตอบโจทย์ให้ลูกค้า
ต้องคานึง ถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว มีการบริการหลังการขาย การสื่อสาร
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ที่เป็ นประโยชน์ และการให้ข้อมูล ข่าวสารที่ส ร้างและเพิ่มความรู้ใ ห้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกั บ
องค์การ”
ผู้บริหาร คนที่ 4 : กล่าวว่า “ปัจจุบันการพั ฒนาและการวิจัยเป็นอีกทางเลือกที่จะทาให้
องค์การมีการพัฒนาขวบการผลิตที่ได้รับมาตรฐานและคุณภาพสากลตามที่ถูกกาหนดไว้ ดังนั้น
การที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ ไม่เพีย งแค่คานึงถึง การผลิตสินค้าที่ส วยงามและมี
คุณค่า แต่ควรมองว่าสินค้าได้เพิ่มมูลค่าอะไรให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องภายในและภายนอก การที่
องค์กรจะมีคุณภาพได้ ต้องมีการพัฒนา และคัดเลือก คู่ค้า บุคลากร วัตถุดิบ เครื่องจักรที่ทันสมัย
ดังนั้นคาว่า การจัดการคุณภาพ ของผม คือ การพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องคงเส้นคงวาเพื่ อ
ความยั่งยืนขององค์การและตลอดไป”
สรุป
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการจัดการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษใน
ประเทศ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ประกอบกับการได้สัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึก ทาให้ได้ทราบถึง
ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ปัจจัยที่สาคัญ คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการกาหนดกลยุทธ์ และด้านการจัดการคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรองค์การควรสร้าง
การทางานเป็นทีม มีเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์และเครื่องพิมพ์ อมรมส่งเสริมความรู้ ส่งไปดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า กล้าตัดสินใจ และคัดเลือก สรรหา บุคลากรที่ตรงกับสายงาน ด้านการกาหนดกลยุทธ์ การ
กาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
การกาหนดทิศทางขององค์การและการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน นอกจากนี้การจั ดการคุณภาพ ควร
เพิ่ มการบริก ารที่รวดเร็ว ส่งมอบตรงเวลา สินค้าตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจ
วัตถุดิบมีคุณภาพเหมาะสมราคา เครื่องจักรทันสมัย เกิดของเสียจากการผลิตต่า และมีการบริการ
หลังการขาย จากข้อมูลที่ได้สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้สาหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือผู้สนใจ
ที่จะศึกษาในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
ผู้วิจัยได้ทาการสรุปข้อคิดจากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย ในมุ ม มองการพั ฒ นาบุ ค ลากรในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ อั น ได้ แ ก่
กระบวนการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ใช้ประโยชน์ ทักษะด้านการพิมพ์ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
มุมมองการกาหนดกลยุทธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ อันได้แก่ การกาหนดกลยุทธ์ ปัจจั ยภายนอก การ
ดาเนินงาน การควบคุม และมุมมองในการจัดการคุณภาพ ในแต่ละองค์ประกอบ อันได้แก่ การ
ออกแบบ การบริการทุก ขั้นตอน กระบวนการที่ เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบวัตถุประสงค์

116

งานวิจัยยืนยันกรอบแนวคิด และผลการทดสอบสมมติฐาน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการได้มี
ความคิดเห็นในมุมมองที่สอดคล้องกันในบริบทการวิจัยด้านการบริหารจัดการของอุตสาหกรรม

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ 4 ประการดั ง นี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก ระดาษในประเทศไทย 3) เพื่อสร้างแบบจาลองความสัมพันธ์ของการ
บริ ห ารจั ด การประสิ ท ธิภ าพที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพของอุต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษใน
ประเทศไทย และ 4) เพื่อข้อเสนอแนะการปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุป
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กประชากรตั ว อย่ า งแบบเจาะจงคื อ
ผู้ ป ระกอบการที่ ทุ น จดทะเบี ย นตั้ ง แต่ 20 ล้ า นบาทขึ้ น ไปที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จานวน 416 แห่งดาเนินการสุ่มประชากรตัวอย่างเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล จานวน 420
ตัวอย่าง โดยเก็บผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมุลการวิจัย
ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิค Index of ItemObjective Congruence : IOC และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอน
บาคอัลฟ่าได้ค่าความเชื่อมั่น สูงเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจก
แจงความถี่ การวั ด ค่ า กลางของข้ อ มู ล การวั ดการกระจายของข้ อ มู ล และแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (SEM) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.5.1 ลักษณะทั่วไปของผู้บริหารในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศ
1) เพศ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ62.4 เป็นเพศชาย
2) อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.8 มีช่วงอายุ 41-45 ปี
3) ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ62.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4) ตาแหน่งงาน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 19.0 เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต
5) ระยะเวลาในการทางานกับองค์การ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.7 มีประสบการณ์ตั้งแต่
6-10 ปี
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6) ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.0 ดาเนินธุรกิจตั้งแต่ 21 ปี ขึ้น
ไป
7) ทุนจดทะเบียน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 39 มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 20-50 ล้านบาท
8) จานวนพนักงานในองค์การ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.7 มีจานวนพนักงานตั้งแต่ 201
คนขึ้นไป
9) ประเภทงานพิ ม พ์ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 83.3 โรงพิ ม พ์ ส่ ว นใหญ่ รั บ จ้ า งท างาน
สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
5.1.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย
ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์
กระดาษในประเทศไทย ประกอบไปด้วย
1) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
2) การจัดการคุณภาพ
3) การพัฒนาบุคลากร
4) การจัดการนวัตกรรม
5) การกาหนดกลยุทธ์
6) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ผลการวิจัย พบว่า
1) ปัจจัยด้านภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ จานวน 20
คุณลักษณะนั่น จากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก (= 4.04) ในข้อคาถาม
ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในการบริหารองค์การ (= 4.26) มากที่สุด
2) ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าการจัดการคุณภาพจานวน 10 ด้านนั่น จาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก (= 4.08) ในข้อคาถาม องค์การของท่านมี
การบริการที่ครบทุกขั้นตอน การรับงาน การออกแบบ การจัดพิมพ์ การส่งมอบ (= 4.24) มากที่สุด
3) ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากร จานวน 12 ด้านนั่น
จากประชากรกลุ่มตัวอย่ างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก (= 3.91) ในข้อคาถาม องค์การของ
ท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ทักษะด้านการพิมพ์โดยตรง และ ท่านคิดว่าบุคลากรมีพื้นฐานด้านงาน
พิมพ์จึงสามารถปฏิบัติงานรอบด้านในการพิมพ์อย่างเป็นระบบได้ (= 4.09) มากที่สุด
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4) ปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรม แสดงให้เห็นว่าการจัดการนวัตกรรม จานวน 6 ด้านนั่น
จากประชากรกลุ่มตัวอย่ างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก (= 3.96) ในข้อคาถาม ท่านคิดว่า
องค์การของท่านมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารและสร้างสรรค์
ผลงานพิมพ์ ( = 4.12) มากที่สุด
5) ปัจจัยด้านการกาหนดกลยุทธ์ แสดงให้เห็นว่าการกาหนดกลยุทธ์ จานวน 8 ด้านนั่น
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( = 3.97) จะเห็นได้มีข้อคาถามที่ได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 4 ข้อคาถาม ดังนั้นในข้อคาถาม ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนดกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ, องค์การของท่านมีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน, ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน
ในการดาเนินงาน และท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการควบคุมการดาเนินงานเพื่อสอดคล้องตาม
กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ( = 4.00) มากที่สุด
6) ปั จ จั ย ด้ า นตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด การ
ประสิท ธิภาพ จานวน 7 ด้า นนั่น จากประชากรกลุ่มตัวอย่ างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมา
ก (= 3.55) ในข้อคาถาม ท่านคิดว่าองค์การของท่านผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (= 4.20) มากที่สุด
การทดสอบสมมติฐานของตัวแบบการบริหารจั ดการที่ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ตัวแบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ เนื่องจาก ความกลมกลืนของ
โมเดลในภาพรวมพบว่า เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่กาหนดทางสถิติที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90
พบว่า ดัชนีทุกตัว ได้แก่ GFI = 0.957 , AGFI = 0.934 ,NFI = 0.977 ,IFI = 0.987, ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ 1.616 ซึ่งน้อยกว่า 2 จึงสรุปได้ว่า
ตัวแบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศ
ไทยพัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5.1.3 การพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศ
การพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ในประเทศ จากผลการวิจัย พบว่า
1) การจัดการคุณภาพ มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าโดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งให้ค่า
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สัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient =0.28) นั่นคือ การจัดการคุณภาพ มีผลต่ออุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
2) การพัฒนาบุคลากร มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งให้ค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient = 0.40) นั่นคือ การพัฒนาบุคลากร มีผลต่ออุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
3) การกาหนดกลยุทธ์ มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งให้ค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient = 0.36) นั่นคือ การกาหนดกลยุทธ์ มีผลต่ออุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย

การจัดการคุณภาพ
การกาหนดกลยุทธ์

การพัฒนาบุคลากร
ประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษ

ภาพที่ 5.1 แสดงการพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศ ที่ได้จากวิเคราะห์สถิติ
ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถามจานวน 420 ชุด
5.2 อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ มีผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ผลการทดสอบพบว่า ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ
Huges, Ginnett, & Curphy (2009) ภาวะผู้นาเป็นตัวแทนชักจูงหรือจูงใจ ผู้ตามให้ประพฤติปฏิบัติ
ในแนวทางที่ตนปรารถนา การสั่งการและการประสานงานสมาชิกกลุ่มในการทางาน ความสัมพันธ์

121

ระหว่างบุคคลที่บุคคลทาตามเพราะต้องการทาตามไม่ใช่ทาตามเพราะถูกบังคับ กระบวนการใน
การซักจูงกลุ่มภายในองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และการปฏิบัติที่มุ่งเน้นทรัพยากรเพื่อสร้าง
โอกาสที่พึงปรารถนา นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2552) ว่า
ผู้บริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมอง เห็นความสัมพันธ์/จินตนาการ/บูรณาการประสบการณ์เดิม
ที่มีอยู่เข้ากับประสบการณ์ใหม่แล้วสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี เพื่อแก้ปัญหาที่มีอย่างเหมาะสม ซึ่งการมี
วิสัยทัศน์ยังส่งผลต่อการสร้าง/การบริการบุคคลากร สนับสนุนความต้องการของผู้อื่นให้ตรงความ
ต้องการ เช่น การเข้าไปแก้ ปัญหาอย่างแท้จริง การส่งเสริมและประเมินความสามารถและนาไปสู่
กระบวนการแก้ไขอย่างจริงจัง การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับ เพื่อความยั่งยืน และ
การมีส่วนร่วมในงานและการสร้างกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นขวัญและกาลังให้ทุกคนในองค์การ
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่ า คุณลักษณะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กัประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เป็น
ผู้จัดการที่มีประสบการณ์การทางานในการบริหารองค์การอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลามากกว่า มี
ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 6- 10 ปี และผู้นาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในการ
บริหารองค์ ก าร ซึ่งสามารถกล่า วได้ว่า ผู้บริหารมีความเชี่ย วชาญและมีความเป็นผู้นาด้านการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย อาจสรุปได้ว่า ลักษณะผู้บริหาร
หรือภาวะความเป็นผู้นาไม่มีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 การจัดการคุณภาพ มีผลต่อการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ผลการทดสอบพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก มี
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษในประเทศไทย ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Evans & Lindsay (2008, p. 12) ว่าการกาหนดคุณภาพการผลิต ความคง
เส้นคงวาและการสร้างความพึงใจของลูกค้าและการบริการลูกค้าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์การ นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ Verma & Boyer (2009, p. 28) ว่าด้วย
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างคงเส้น
คงวาหรือเกินความคาดหวังของลูกค้าถือเป็นคุณภาพ ตัวอย่างเช่ น การกาหนดมาตรฐานของบรรจุ
ภัณฑ์ การส่งบรรจุภัณฑ์เข้าประกวด การตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ และนาไปเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งขันเพื่อประเมินคุณภาพขององค์การในการออกแบบ และการผลิตภัณฑ์ต่อไป
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การจัดการคุณภาพมีความสัมพันธ์กัประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย พบว่าในองค์การส่วนใหญ่มั่ งเน้นและให้
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ความสาคัญทาง ด้านการบริการที่ครบทุกขั้นตอน การรับงาน การออกแบบ การจัดพิมพ์ การส่ง
มอบ มากที่สุด ซึ่งอาจสามารถกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการคุณภาพมีความสัมพันธ์กัประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 2
สมมติ ฐ านที่ 3 การพั ฒ นาบุ ค ลากร มี ผ ลต่ อ กาบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ผลการทดสอบ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก มี
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษในประเทศไทย ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของเด่นดวง คาตรง (2544) ว่าพัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติและ
ด้านองค์กร คือ นโยบายโครงสร้างและการจัดการ เพื่อ ไปสู่คุณภาพและความสามารถในการผลิตที่
สูงขึ้นและเกิดความ พึงพอใจกับปฏิบัติงาน ผู้จัดการและสมาชิกในองค์กรมากขึ้นนอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Rakich, Longest, & Darr (1994, p. 613) ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ทักษะ ความชานาญในการทางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทาได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไป
ดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงาน
ได้ อย่ า งเต็ม ที่ และมุ่ ง ไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามเป้ าหมายขององค์ก าร ตัว อย่ า งเช่ น เปิด โอกาสให้
บุคคลากรได้แสดงความสามารถ และส่งเสริมให้บุคคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในส่วนที่
รับผิดชอบเบื้องต้น เพื่อจะได้ทราบปัญหาที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การพัฒนาบุคลากร มีผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เพราะว่าองค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรโดยการส่งเสริมให้ไปอมรบพัฒนาฝีมือแรงงาน การเพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่ างประเทศ
และการติดต่อสื่อสาร การฝึกฝนการทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจ
สามารถกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4 การจัดการนวัตกรรม มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ กระดาษในประเทศไทย ผลการทดสอบ พบว่า มีความสัมพั นธ์ทางลบ การจัดการ
นวัตกรรม ไม่มีนัยสาคัญต่อประสิทธิภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ซึ่งไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bates & Fly (1995) ว่ากระบวนการภายในเพื่อสร้างกลุ่มของทรัพยากรที่
มีคุณค่าเพื่อให้เกิดการจัดการประสิทธิภาพขององค์การนอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ
Freeman (1974) ว่ากิจกรรมทางเทคนิค การออกแบบ การผลิต การจัดการ และการค้าที่เกี่ยวข้องกับ

123

ตลาดส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ หรื อ การน าเอากระบวนการหรื อ เครื่ อ งมื อ ใหม่ ห รื อ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ปรับปรุงแล้วมาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการต้องมีการ สื่อสารที่ชัดเจน
ว่าบรรจุภัณฑ์ของตน ดี แปลก และใหม่ อย่างไร เมื่อเทียบกับคู้แข่งขัน เช่น การใช้สีที่ผลิตในบรรจุ
ภัณฑ์ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม การใช้กระดาษที่สามารถนาไปรีไซเคิลได้ เป็นต้น
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การจัดการนวัตกรรม ไม่ส่งผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญ
สมมติ ฐ านที่ 5 การก าหนดกลยุ ท ธ์ มี ผ ลต่ อ การจั ด การจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ผลการทดสอบ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก มี
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษในประเทศไทย ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hitt, Ireland, & hoskisson (2005) ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการ
จัดการประสิทธิภาพขององค์การเพื่อความได้เปรียบในการบริหารจัดการนอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bovee et al. (1993) ว่าการเลือกที่จะคิดหรือทาจากหลายทางที่เป็นไปได้ ในการ
สร้า งหรือกาหนดกลยุ ทธ์เพื่อบรรลุผลส าเร็จของการแก้ปัญหาขององค์ก รอย่ างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่ างเช่น การกาหนดทิ ศทางขององค์การที่แน่นอน การเป็นผู้นาด้านต้นทุน การสร้างความ
แตกต่างของบรรจุภัณฑ์ และการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ขององค์การ
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การกาหนดกลยุทธ์ มีผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เพราะว่า การบริหารจัดการส่วนใหญ่ของ
องค์การมุ่งเน้นและตอบสนองต่อ การกาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ มี
การก าหนดกลยุท ธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มีการกาหนดนโยบายและทิศทางที่
ชัดเจน ในการดาเนินงาน และมีการควบคุมการดาเนินงานเพื่อสอดคล้องตามกลยุทธ์ที่ ตั้งไว้ ไว้
อย่างอย่างชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การ ซึ่งอาจสามารถกล่าวสรุปได้ว่า
การกาหนดกลยุทธ์ มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษใน
ประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 5
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5.3 ข้อเสนอแนะเชิงบริหารสาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย

ภาพที่ 5.2 THE HSQP MODEL
การพัฒนาบุคลากรองค์การ
เนื่องจากการพัฒนาบุคคลากรมีอิทธิเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษ ดังนั้น ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการควรให้ความสาคัญสาคัญในการกาหนดแนวคิด
ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง ประกอบไปด้วย การเพิ่มทักษะความรู้ดานภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ประเด็นสาคัญสาคัญที่ผู้บริหารควรส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถและให้มี
ความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งเน้นการพัฒนา การสรรหา การคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับบริบทของงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ นอกจากนี้
ผู้บริหารควรให้ความสาคัญด้านการพั ฒนาทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษให้เกิดความเชี่ยวชาญรอบด้านเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน
ด้านการกาหนดกลยุทธ์
ผู้บริหารควรสนับสนุนการกาหนดกลยุทธ์ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นสาคัญใน
การวิเคราะห์จุดเด่นของอุตสาหกรรมและเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนั้น ผู้บริหารควรให้
ความสาคัญในเรื่องของการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผนกลยุทธ์ของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ มุ่งเน้นความสาคัญการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมไปถึงการ
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กาหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ นอกจากนี้ ผู้บริหาร
ควรให้ความสาคัญในการวางแผนและควบคุ มแผนการดาเนินงานในการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เพื่ อ สร้ า งข้ อ ได้ เปรี ย บทางการแข่ง ขั น และการพั ฒนาอย่ า งยั่ ง ยื น ในอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์
กระดาษ
การจัดการคุณภาพ
การจัดการคุณภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนาแนวคิดการจัดการคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญที่ผู้บริหารควรมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกส่วนของกิจกรรม
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ รวมไปถึงให้ความสาคัญในเรื่องระบบการบริหารงานที่มุ่งเน้น
คุ ณ ภาพในทุ ก ด้ า นขององค์ ก รให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยผู้ บ ริ ห ารควรให้
ความสาคัญในเรื่องของการมุ่งเน้นสนับสนุนพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดการคุณภาพ คือ การผลิตสินค้าหรือบริการรวมไปถึงการ
ออกแบบสินค้าที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในเรื่องของกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็น
ประเด็นสาคัญที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว
5.4 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
จากผลการวิ จัย ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาและรวบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัย เพื่ อเสนอแนะเชิ ง
กลยุทธ์เพื่อนาไปเป็นแผนพัฒนาโดยใช้การวิเคราะห์กลยุทธ์ ที่หลากหลาย เพื่อนาไปพัฒนาและ
ปรับปรุงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสามารถนาไปบริหารจัดการองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนี้
5.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดย PEST
สภาพแวดล้อมภายนอก PEST เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกทาง
การตลาดมหาภาค (Macro Environment) และสภาพแวดล้อมทางตรง (Direct Environment) ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยรวมต่อองค์การทุกแห่งและในสังคมนั้นๆ ประกอบไปด้วย
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย (P - Political & Legal) โดยทาการวิเคราะห์
ผลกระทบจากการเมือง การปกครอง รวมถึงกฎหมายต่างๆ พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเมือ งและ
กฎหมายไม่ได้มีผลต่ออิทธิพลของอุตสาหกรรมมากนัก เนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
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เกิ ดจากการสร้างความได้เปรีย บในการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยตรง การเพิ่มและพัฒนา
บุคลากรให้มีความเร็ วความสามารถและนาไปปรับใช้ในงาน และในส่วนของกฎหมายยังไม่มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่เป็นกฎหมายทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น สวัสดิการ ค่าแรง การ
ไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอื่น และชุมชนรอบด้าน
สภาพล้อมทางเศรษฐกิจ (E - Economics) วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และ
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ พบว่ า สภาพล้อมทางเศรษฐกิจ มีผลโดยตรงกับอุสาหกรรม เพราะบรรจุ
ภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอีกหลายๆอุสาหกรรม เนื่องจากหากเศรษฐกิจไม่ดีการบริโภคหรือ
การจับจ่ายก็จะลดน้อยลง ทาให้การเจริญเติบโตของบรรจุภัณฑ์ ชะลอไปด้วย ดังนั้นสภาพล้อมทาง
เศรษฐกิจจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดนอกประเทศ เช่น เมื่อเศรษฐกิจมีการชะลอตัว ส่งผลต่อการส่งออกและนาเข้าสินค้าอื่น จึงทา
ให้บรรจุภัณฑ์ต้องมีการหยุดชะลอไปด้วยเพราะ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ต้องอาศัยธุรกิจอื่นควบคุมกัน
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (S - Sociocultural) วิเคราะห์ผลกระทบจาก
สังคม วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ พบว่า สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งผล
ทางอ้อม เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมจะมีผลกับบางประเทศเท่านั้น เช่น การออกแบบหรือการ
สร้างบรรจุภัณฑ์ ต่อมีรูปทรงที่เหมาะกับวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย ความชอบ ค่านิยม ของสังคม
เหล่ า นั้ น เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง เพื่ อ การสร้ า งผลก าไรและ
ตอบสนองต่อสังคม การผลิตสินค้าที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ใช้ ร่วมกั บ สินค้า อื่นๆ มี ความแตกต่างกั นขึ้นอยู่กั บแต่ ล ะประเทศ และค่านิยมของการใช้สี ใช้
รูปลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป
สภาพแวดล้อมเทคโนโลยี (T - Technology) วิเคราะห์ผลกระทบจาก Technology พบว่า
สภาพแวดล้อมเทคโนโลยี มีผลโดยตรงต่ออุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก ผู้ประกอบต้องปรับตัว
และทันต่อข้อมูลสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรับงาน การออกแบบงาน การส่งงาน และหลัง
ส่งมอบ ต้องตอบสนองต่อความต้องการและสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น การนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาจึงมีความจาเป็นและสาคัญอย่างในอุตสาหกรรม เพื่อสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ค้ากับผู้ขาย เพื่อลดขั้นตอนในการทางาน และการตอบสนอง
ที่รวดเร็ว เช่น การรับไฟล์งานลูกค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทีต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
สามารถตอบสนองความรวดเร็วได้ทันเวลาในการรับงานผลิตแต่ละครั้ง
จากการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกส่ ง ผลกระทบทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมและเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นผู้บริ หารอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณ ฑ์ ก ระดาษ ต้อ งมี ก ารปรับ ตั วให้ส อดคล้ องกั บ สภาพแวดล้ อ มด้ วยการใช้ส ภาพแวดล้อ มที่
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้เป็นเป็นประโยชน์ต่อองค์การ การมองหาพันธมิตรหรือการสร้างกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน
5.3.2 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดย Five-Forces Model มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม (Threat of New Entrants) จากการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย พบว่า
1.1 อุตสาหกรรมบรรจุภั ณฑ์ ก ระดาษเป็นอุต สาหกรรมที่มีก ารลงทุนค่อนข้างสูง เป็ น
อุป สรรคต่อรายใหม่ ทีจะเข้ าสู่อุตสาหกรรมโอกาสที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่จะเข้ามาค่อนข้าง
ลาบาก
1.2 ผู้ประกอบการหน้าใหม่จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบ กระบวนการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดีเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิม ถ้าจะมาลงทุนในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์
1.3 ลูกค้ามีหลายหลากดังนั้นการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรือความผูกพันใน
ตรายี่ห้อ (Brand Loyalty)
2. แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry within
An Industry) จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย พบว่า
2.1 จานวนคู่แข่งขันมีมากในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
2.2 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยังคงเติบโต เนื่องจากความสนใจในการ
นาบรรจุภัณฑ์ไปใช้ในการสร้างมูลค่ากับสินค้าอื่นๆ มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
2.3 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ การบริการ และความผูกพันกับคู่รายเดิมค่อนข้างสูงเพราะ
เชื่อว่าหากเปลี่ยนผู้ผลิตอาจส่งผลเสียทางด้านการบริหารต้นทุน
2.4 ต้นทุนคงที่ของอุตสาหกรรมและต้นทุนในการเก็บรักษาสูง
2.5 กาลังการผลิตส่วนเกิน อุตสาหกรรมมีกาลังการผลิตส่วนเกินมากทาให้เกิดการแข่งขัน
จะรุนแรงภายในอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยังมีกาลังการผลิตที่เ พียงต่อความ
ต้องการของลูก ค้ า แต่ตลาดมี ก ารแข่งขันกั นสูง ดังนั้นผู้ประกอบต้องมีแผนพั ฒนาการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้
ได้มากที่สุด
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2.6 มีความหลากหลายของคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น เงินลงทุน ขนาดองค์การ
บุคลากร เครื่องจักร ความเชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมาย การบริหารความสามารถทางการแข่งขันจึง
ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน
3. อานาจการต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) จากการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย พบว่า
3.1 ผู้ผลิตมีอานาจการต่อลองค่อนข้างน้อย เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีมากและ
คู่แข่งขันมีมากในขณะที่ความต้องการในตลาดมีจากัด
3.2 ผู้ขายวัตถุดิบมีศักยภาพในการขยายธุรกิจแบบบูรณาการไปข้างหน้า
3.3 ผู้จาหน่ายวัตถุดิบมีจานวนมาก แต่จาหน่ายไปยังผู้ซื้อจานวนน้อย
3.4 มีสินค้าหรือบริการทดทนมากขึ้นในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
3.5 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้จาหน่ายวัตถุดิบต่ามาก เพราะมีการต่อรองมากขึ้นในอุตสาหกรรม
เนื่องจากผู้ขายมีมากกว่าผู้ชื้อ
4. อานาจต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้า (Bargaining Power of Customers) จากการ
วิเคราะห์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย พบว่า
4.1 ผู้ซื้อสินค้าหรือลูกค้ามีอานาจในการต่อรองสูงมาก เนื่องจากมีการแข่งขันกันด้านราคา
สูง มากกว่า การสร้างความแตกต่าง
4.2 ผู้ซื้อหรือลูกค้ามีอานาจในการขยายธุรกิจแบบบูรณาการไปข้างหลัง เพราะมีศักยภาพ
ภาพทางการเงินค่อนข้างสูง และต้องการบริหารจัดการครบวงจร
4.3 ผู้ขายมีจานวนมาก ทาให้อานาจการต่อรองสูงของผู้ซื้อสูงมาก ดังนั้นผู้ประกอบต้องหา
วิธีและวางแผน กาหนดและพัฒนา บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างและต้นทุนไม่สูงเมื่อเปรียบกับรายอื่น
4.4 มี สิ น ค้ า หรือ บริก ารทดแทนหลากหลาย ท าให้ ผู้ ซื้อ มี อานาจในการต่อ รอง เพราะ
สามารถนาบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆมาทดแทนได้ เช่น บรรจุภัณฑ์แก้ว พลาสติก โลหะ เป็นต้น
5. แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้ (Threat of Substitute
Products) จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย พบว่า
5.1 มีผลิตภัณฑ์ที่ สามารถผลิตสินค้าทดแทนได้ และยังสามารถทาและลอกเลีย นแบบ
บรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ผลิตต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 ต้นทุนหรือค่า ใช้ จ่ายในการเปลี่ย นแปลงการใช้สินค้าปัจจุบัน ไปสู่การใช้สินค้า
ทดแทนต่า เพราะปัจจุบันลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น
5.3 เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทดแทน
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จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม โดย Five-Forces Model ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษยังมีโอกาสเติบโต หากผู้ประกอบการยังต้องตระถึงการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงมีความรุนแรงใน
เรื่องของราคา ดังนั้นผู้ประการจาเป็นต้องสร้างความแตกต่างของลิ ตภัณฑ์ การบริการที่หลากหลาย
การผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นผู้นาด้านต้นทุนต่า จึงทาให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันและยัง
สามารถเพิ่มกาไรให้กับธุรกิจ และปัจจุบันสินค้าทดแทนมีบทบาทสาคัญมากที่ทาให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ต้อง เร่งคิดเร่งสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การอย่าง
ยั่งยืน
5.3.3 การวิเคราะห์ SWOT Matrix เพื่อนาไปการกาหนดกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยการใช้ SWOT Analysis เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์
ให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. งบประมาณการลงทุนสูง
2. ผู้ประกอบมีทักษะและความเชี่ยวชาญสูง
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
2. มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ขาดบุคลากรแรงงานเฉพาะด้าน
4. ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
โอกาส (Opportunity)
1. การขยายตลาดไปยัง AEC
2. ความต้องการของตลาดมีมากขึ้น
3. มีวัตถุดิบที่ผลิตใช้เองในประเทศ
อุปสรรค (Threat)
1. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
2. ลูกค้ามีอานาจการต่อรองสูง
3. มีสินค้าทดแทน
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จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
ผู้วิจัยได้นาแต่ละด้านมาสร้างกลยุทธ์ได้ดังนี้

ภาพที่ 5.3 กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษใน
ประเทศไทย
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก
ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีจุดแข็ง คือ งบประมาณการลงทุนสูง มีทักษะและความเชี่ยวชาญ โอกาส
คือ การขยายตลาดไปยัง AEC ความต้องการของตลาดมีมากขึ้น และมีวัตถุดิบที่ผลิตใช้เองใน
ประเทศดังนั้นผู้ประกอบการสามารถกาหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์การรับจ้างผลิต
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บรรจุภัณฑ์กระดาษทั้งในและต่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายกับอุตสาหกรรมเดียวกันและการ
สร้างทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทาตลาดง่ายขึ้น การไปลงทุนและเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการสร้างการเจริญเติบโตในประเทศนั้นๆ เพื่อแสดงให้ถึงความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์
และการสร้างกาไรให้กับผู้ที่มาติดต่อค้าขายกับเราให้เกิดความมั่นใจในการจ้างผลิตภัณฑ์ว่าได้
สิน ค้ า ที่ ดีแ ละราคาคุ้ ม ค่ า กั บ การสั่ ง พิ ม พ์ การหาตลาดใหม่ ๆ เพิ่ ม ช่ อ งทางการสร้ า งก าไรและ
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นต่อไป โดยการออกบูทสินค้า การเข้าประกวดการแข่งขันบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตที่แตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างฐานลูกค้าที่
ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลให้รู้จักผลงานของบรรจุภัณฑ์มากขึ้นว่ามีอะไรโดดเด่นมากกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิด
อื่นๆซึ่งไม่สามารถนามาทดแทนได้เมื่อเทียบกับคุณค่าและมูลค่าที่ไ ด้รับจากการใช้บรรจุภัณฑ์
กระดาษที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุ ทธ์ใน
เชิง ป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกั นองค์การก็เจอกั บสภาพแวดล้อมที่เป็น
ข้อจากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกัน
ข้อจากัดที่มาจากภายนอกได้ประกอบกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ จุดแข็งคือ งบประมาณการลงทุนสูง
มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ประกอบกับพบข้อจากัด คือ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ลูกค้ามี
อานาจการต่อรองสูง และมีสินค้าทดแทน ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถนามากาหนดยุทธศาสตร์
เชิงป้องกันคือ ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างมี
คุณคุณค่าและมูลค่าที่แตกต่างจากสินค้าที่ทดแทน และการบริการจัดการด้านต้นทุน โดยการพัฒนา
ขบวนการผลิ ต การหาวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพมาใช้ ใ นบางกระบวนการผลิ ต และยากต่ อ การ
ลอกเลียนแบบ หรือเลียนแบบได้ยาก การเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การใส่ใจด้านการบริหารงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มรับงาน สั่งงาน ผลิต และส่งมอบ ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต้องงคานึงถึงต้นทุนและการสร้างระบบในการทางานที่รวดเร็วลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น
อกไป การนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในระบบการทางานมากขึ้น เพื่อช่วยลดการใช้ที่ไม่จาเป็น
นอกจากนี้สมาคมหรือภาครัฐควรให้ การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อให้เห็น
ความส าคั ญ ในการใช้ บ รรจุภัณ ฑ์ ก ระดาษว่ าช่วยลดขยะและลดโลกร้อนได้อย่ างไร การสร้า ง
ภาพลักษณ์และรณรงค์ให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในการสร้างและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ร่วมกันและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
แก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การ จุดอ่อนคือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศมีการแข่งขัน
สูงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขาดบุคลากรแรงงานเฉพาะด้าน ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
ขณะเดียวกันโอกาสคือ การขยายตลาดไปยัง AEC ความต้องการของตลาดมีมากขึ้น และมีวัตถุดิบที่
ผลิ ต ใช้ เ องในประเทศ ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการสามารถน ามาก าหนดยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง แก้ ไ ข คื อ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการ
และกระบวนการทางานในอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร และ
การเปิดรับตลาด AEC และสร้างนวัตกรรมความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อสร้าง
ความพึ่งพอใจแก่กลุ้มเป้าหมายต่อไป โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองต่อ
ตลาด ACE มากขึ้น การใช้ภาษาที่หลากหลายเพิ่มเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ เพื่อความสะดวกสบายของ
ผู้ใช้บริการได้เข้าใจและเข้าถึงบรรจุภัณฑ์ง่ายขึ้น
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
รับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุม ได้
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ จุดอ่อนคือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ มีการแข่งขันสูงใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ขาดบุคลากรแรงงานเฉพาะด้าน ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี ประกอบกับ
พบข้อจากัด คือ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ลูกค้ามีอานาจการต่อรองสูง และมีสินค้าทดแทน
ทั้งหมดนามากาหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์การเรียนรู้ การฝึกอบรม
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยุทธศาสตร์การหาเครือข่ายหรือพันธมิตรมาร่วมการลงทุนใน
อุ ต สาหกรรมมากขึ้ น การท าการค้ า ระหว่ า งประเทศ และการส่ ง บุ ค ลากรไปฝึ ก งานและหา
ประสบการณ์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างขวัญกาลังใจให้กับ
บุคลากรอย่างยั่งยืน โดยการสร้างบุคลากร ที่มีคุณภาพเริ่มจากภายในอุตสาหกรรมเอง การฝึกและ
ประเมินผลการทางานอย่างเป็นระบบ การให้โอกาสบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น
ทั้งด้านการผลิต การติดต่อรับงาน การแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความสามารถทางการแข่งขันขององค์การเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ความได้เปรียบการลงทุนในอุตสาหกรรมเพื่อประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน
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2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการทางานขององค์การในทุกๆ ด้าน ตลอดสายงานการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทางานเพื่อให้สอดคล้องกับการทางานและวัตถุประสงค์ของ
องค์การ การศึกษาสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและภายในเพื่อนามาสู่ก ารวิเคราะห์ เพื่อนาไป
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษในประเทศไทยมากขึ้ น อย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ
ประสิทธิภาพขององค์การที่ดียิ่งต่อไป
สรุป
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทยซึ่งผู้วิจัยยังเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษว่า มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สร้างความแตกต่าง และตอบสนองต้องความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตลาดได้ นอกจากนี้
ความต้องการของตลาดมีม ากขึ้ นที่นาเอาการตลาดด้านบรรจุภัณฑ์เข้ามามีส่วนช่วยสร้างมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารควรให้ความสาคัญ
ในการสร้างและพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อนามาสู่การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนต่อไป
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงษ์วนิชทวี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม
3. ดร.พิเชษฐ์ มุสิกโปดก
ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
4. คุณเสนีย์วัฒน์ ชานาญยา
บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
5. คุณวิริยะ วัชรเกื้อ
บริษัท กิติมาการพิมพ์ จากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
1. คุณสุภชัย เตชะวิเชียร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์ จากัด
2. คุณสารัช คล่องเวสสะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสยามการพิมพ์ จากัด
3. คุณเลิศชัย พฤกษ์โสภณ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพิมพ์นิยมกิจ (1994) จากัด
4. คุณวิริยะ วัชรเกื้อ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิติมาการพิมพ์ จากัด
5. คุณอิซาโอะ โทมินิกะ(โทมิ-ซัง)
ผู้จัดการโรงงาน บริษัท โตกิวา เอ.พี. (ประเทศไทย ) จากัด
6. คุณสุพรรณ ทิพย์ทิพากร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอพี ป.แสงทองการพิมพ์ จากัด
7. คุณเสนีย์วัฒน์ ชานาญยา
ผู้จัดการโรงงาน บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จากัด
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8. คุณภูดิส สาธิตพิทักษ์
ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จากัด
9. คุณเขมิกา บุราณรมย์
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์พริ้น จากัด
10. คุณบุญธรรม ศิริโส
ผู้อานวยการฝ่ายผลิต บริษัท ศิริวัฒนา จากัด
11. คุณสุรชัย สีบัวขาบ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชยเจริญ การพิมพ์ จากัด
12. คุณสุวิทย์ ธนสถิตย์ชัย
กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงสิน กราฟฟิค จากัด
13. คุณปิยะพงศ์ วงศ์วรกุล
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ตรีสานต์ จากัด
14. คุณอาพล คลังพหล
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท พิมพ์ดี จากัด
15. คุณทวีศักดิ์ ภูมูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิมพ์พิจิตร จากัด
16. คุณนรินทร์ เนาวประทีป
กรรมการผู้จัดการโรงพิมพ์ ฟิสิกเซ็นเตอร์
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แบบสอบถาม
ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
คาชี้แจง

กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง ( ) หรือข้อความที่ตรงกับความจริง หรือ
ความ คิดเห็นของท่านมากที่สุด หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 25 ปี
( ) 25-30 ปี
( ) 41-45 ปี
( ) 36-40
( ) 51 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
4. ตาแหน่งงาน
( ) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
( ) กรรมการผู้จัดการ
( ) ผู้จัดการฝ่ายขาย
( ) ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
( ) ผู้จัดการฝ่ายผลิต
( ) ผู้จัดการโรงงาน
( ) ผู้จัดการฝ่ายออกแบบดีไซน์ ( ) ผู้จัดการแผนกบริการ
( ) ผู้จัดการทั่วไป
( ) ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ

( ) 31-35 ปี
( ) 46-50 ปี
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5. ระยะเวลาที่ท่านทางานกับองค์การนี้
( ) 1-5 ปี
( ) 6-10 ปี
( ) 16-20 ปี
( ) 11-15 ปี
( ) 21 ปีขึ้นไป
6. ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
( ) 1-5 ปี
( ) 6-10 ปี
( ) 11-15 ปี
( ) 16-20 ปี
( ) 21 ปีขึ้นไป
7. ทุนจดทะเบียน
( ) 20-50 ล้านบาท
( ) 51-100 ล้านบาท
( ) 201 ล้านบาทขึ้นไป
( ) 101-200 ล้านบาท
8. จานวนพนักงาน
( ) 51-100 คน
( ) 20-50 คน
( ) 101-200 คน
( ) 201 คนขึ้นไป
9. ประเภทงานพิมพ์
( ) สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ( ) บรรจุภัณฑ์กระดาษ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
คุณลักษณะของปัจเจกบุคคล
10. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง
สติปัญญาในการบริหารองค์การ
11. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สามารถ
บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การ

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5
12. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจใน
การทางานในองค์การ
13. ผู้นาของท่านเป็นคนที่สร้างขวัญกาลังในการ
ทางานให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
14. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่สร้างความเชื่อมั่นและมีการ
โน้มน้าวจูงใจในการทางาน
15. ผู้นาของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพได้ชัดเจน
16. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง
สมรรถนะ
17. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ทีมงาน
18. ผู้นาของท่านมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
19. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
20. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานที่ทามีการ
บริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ
ผลลัพธ์ของความเป็นผู้นา
21. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี
22. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
ของงานได้อย่างยั่งยืน
23. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5
24. ผู้นาของท่านเป็นผู้บริหารที่มีทักษะในการ
บริหารจัดการองค์รอบด้าน
วิสัยทัศน์
25. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
26. ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่ให้ความสาคัญกับประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
27. ผู้นาของท่านสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้
ดี
28. ท่านคิดว่าผู้บริหารของท่านมีความเป็นธรรม
29. ท่านคิดว่าผู้นาของท่านบริหารจัดการบนพื้นฐาน
ความถูกต้อง
2. การจัดการคุณภาพ
การบริการทุกขั้นตอน
30. องค์การของท่านมีการบริการที่ครบทุกขั้นตอน
อาทิ การรับงาน การออกแบบ การจัดพิมพ์ การส่ง
มอบ
31. องค์การของท่านมีการบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
32. องค์การของท่านมีการบริการหลังการขาย
การออกแบบผลิตภัณฑ์
33. องค์การของท่านมีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง
34. องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพด้านการ
สร้างทีมงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในผลิตภัณฑ์
35. องค์ของท่านใช้วัตถุดิบมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5
กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
36. องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพที่ดีเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การอย่างยั่งยืน
37. องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพด้านการ
ผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อตลาด
38. องค์การของท่านเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
39. องค์การของท่านรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาบุคลากร
ทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
40. องค์การของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการสื่อสารด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศได้
41. องค์การของท่านมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
โดยการส่งไปอบรมยังต่างประเทศ
กระบวนการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์
42. องค์การของท่านมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ตรงกับลักษณะ
งานขององค์การ
43. องค์การของท่านให้ความสาคัญกับบุคลากรด้าน
สวัสดิการ
44. องค์การของท่านให้เกียรติ ยกย่องกับบุคลากรที่
ทาดีเพื่อเป็นตัวอย่าง
45. องค์การของท่านจ่ายค่าตอบแทนที่พอใจ
46. องค์การของท่านมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5
ความสามารถของแต่ละบุคคล
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติรอบด้านทางการพิมพ์
47. องค์การของท่านสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
48. องค์การของท่านมีการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ์ในการทางานด้านต่างๆ
49. องค์การของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ทักษะด้าน
การพิมพ์โดยตรง
50. ท่านคิดว่าบุคลากรมีพื้นฐานด้านงานพิมพ์จึง
สามารถปฏิบัติงานรอบด้านในการพิมพ์อย่างเป็น
ระบบได้
51. องค์การของท่านมีการสร้างทีมงานเพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกัน
4. ด้านการจัดการนวัตกรรม
ความใหม่และยากต่อการลอกเลียนแบบ
52. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างนวัตกรรม
ที่แปลกและใหม่ ยากต่อการลอกเลียนแบบ
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
53. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างสรรค์
ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
54. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์
ที่สวยงามน่าสะสม
55. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีนวัตกรรมที่โดดเด่น
ให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
56. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการนาเอา
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน
57. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารและ
สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์
5. การกาหนดกลยุทธ์
การกาหนดกลยุทยุทธ์
58. ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนดกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
59. องค์การของท่านมีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
60. ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเป็นเป็นอย่าง
ดี
61.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการบริหารความเสี่ยง
และมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
การดาเนินงาน
62. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างเป้าหมาย
การดาเนินการด้านต่างๆในองค์การ อย่างรอบครอบ
ตรงตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
63. ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนด
นโยบายและทิศทางที่ชัดเจน ในการดาเนินงาน
การควบคุม
64. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการกาหนดกลยุทธ์
ในการควบคุมการทางานทุกขั้นตอนเพื่อลดการ
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5
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1

สูญเสีย
65. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการควบคุมการ
ดาเนินงานเพื่อสอดคล้องตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อตัวชี้วัดการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
ระดับความคิดเห็น
ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5
66. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการใช้
วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่า
67. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการใช้
เครื่องจักรได้อย่างคุ้มค่า
68. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการ
ขบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
69. ท่านคิดว่าองค์การของท่านเป็นผู้นาด้านต้นทุน
70. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการด้านการ
บริการที่รวดเร็ว
71. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการส่งมอบสินค้าที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับ
ธุรกิจ
72. ท่านคิดว่าองค์การของท่านผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวพิสมัย เหล่าไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม (IOC)
การวิจัยเรื่อง

:

โดย
สาขาวิชา
หลักสูตร
ที่ปรึกษาหลัก
ที่ปรึกษาร่วม

:
:
:
:
:

ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย
นางสาวพิสมัย เหล่าไทย
การจัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

ข้อมูลประกอบการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดมีดังนี้
1. เพื่ อศึ ก ษาปั จจั ย ที่ ส่ง ผลต่อประสิทธิภ าพของอุตสาหกรรมบรรจุภั ณฑ์ ก ระดาษใน
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
3. เพื่ อสร้า งแบบจาลองความสั มพั น ธ์ของการบริ หารจัดการประสิท ธิภ าพที่มี ผลต่ อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
4. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
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แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย
เรื่อง ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
……………………………………………..
คาชี้แจง
ท่านคิดว่าปัจจัยดังต่อไปนี้ส่งผลกระทบต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ที่ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ โดยมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้
ให้คะแนน ตรง (+1) หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ถ้าไม่แน่ใจว่าคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน ไม่ตรง (-1 ) หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
แล้วนาผลคะแนนที่ได้มาหารด้วยจานวนผู้เชี่ยวชาญจากการคานวณหาค่า IOC ตามสูตร
เกณฑ์ 1. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
2. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2
ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
ส่วนที่ 3
ความคิดเห็นที่มีต่อตัวชี้วัดการบริหารจัดการของโรงพิมพ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
ส่วนที่ 4
ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็น/ด้าน
1. เพศ
 1.) ชาย
 2.) หญิง
2. อายุ
 1.) ต่ากว่า 25 ปี  2.) 25-30 ปี
 3.) 31-35 ปี  4.) 46-50 ปี
 5.) 51 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1.) ต่ากว่าปริญญาตรี
 2.) ปริญญาตรี
 3.) ปริญญาโท
 4.) ปริญญาเอก
4. ตาแหน่งงาน
 1.) กรรมการผู้จัดการ
 2.) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 3.) ผู้จัดการฝ่ายขาย
 4.) ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
 6.) ผู้จัดการฝ่ายลิต
 7.) ผู้จัดการฝ่ายออกแบบดีไซน์
 8.) ผู้จัดการแผนกบริการ
 9.) ผู้จัดการทั่วไป
 10.)ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ
5. ระยะเวลาที่ท่านทางานกับองค์การนี้
 1.) 1-5 ปี

ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ไม่ตรง (-1) ไม่แน่ใจ (0)
ตรง (+1)
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ประเด็น/ด้าน
 2.) 6-10 ปี
 3.) 11-15 ปี
 4.) 16-20 ปี
 5.) 21 ปีขึ้นไป
6. ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
 1.) 1-5 ปี
 2.) 6-10 ปี
 3.) 11-15 ปี
 4.) 16-20 ปี
 5.) 21 ปีขึ้นไป
7. ทุนจดทะเบียน
 1.) 20-50 ล้านบาท
 2.) 51-100 ล้านบาท
 3.) 101-200 ล้านบาท
 4.) 201 ล้านบาทขึ้นไป
8. จานวนพนักงาน
 1.) 20-50 คน
 2.) 51-100 คน
 3.) 101-200 คน
 4.) 201 คนขึ้นไป
9. ประเภทงานพิมพ์
 1.) สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
 2.) บรรจุภัณฑ์กระดาษ

ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ไม่ตรง (-1) ไม่แน่ใจ (0)
ตรง (+1)
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประเด็น/ด้าน
1.ด้านภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
1.1 คุณลักษณะของปัจเจกบุคคล
1.1.1 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาใน
การบริหารองค์การ
1.1.2 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สามารถบริหารจัดการที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การ
1.1.3 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานใน
องค์การ
1.1.4 ผู้นาของท่า นเป็นคนที่ส ร้า งขวัญกาลังในการทางานให้กั บ
บุคลากรในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
1.1.5 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่สร้างความเชื่อมั่นและมีการโน้มน้าวจูง
ใจในการทางาน
1.1.6
ผู้ น าของท่ า นมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ประสิทธิภาพได้ชัดเจน
1.1.7 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง
1.2 สมรรถนะ
1.2.1 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน
1.2.2 ผู้นาของท่านเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความเป็นกันเอง
1.2.3 ผู้นาของท่านมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี รับฟังความ
คิดเห็นของคนอื่น
1.2.4 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา กล้า
คิด กล้าตัดสินใจ

ไม่ตรง ไม่แน่ใจ
(-1)
(0)

ตรง
(+1)
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ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประเด็น/ด้าน
1.2.5 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานที่ทามีการบริหารจัดการ
งานอย่างเป็นระบบ
1.3 ผลลัพธ์ของความเป็นผู้นา
1.3.1 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่าง
ดี
1.3.2 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการประสิทธิภาพของงานได้อย่างยั่งยืน
1.3.3 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน
1.3.4 ผู้นาของท่านเป็นผู้บริหารที่มีทักษะในการบริหารจัดการองค์
รอบด้าน
1.3.5 ผู้นาของท่านเป็นผู้บริหารที่ให้ความเป็นอิสระในการทางาน
1.4 วิสัยทัศน์
1.4.1 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
1.4.2 ผู้นาของท่านเป็นผู้ที่ให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน
1.4.3 ผู้นาของท่านสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี
1.4.4 ท่านคิดว่าผู้บริหารของท่านมีความยืดหยุ่น
1.4.5ท่านคิดว่าผู้บริหารของท่านมีความเป็นธรรม
1.4.6 ท่านคิดว่าผู้นาของท่านบริหารจัดการบนพื้นฐานความถูกต้อง
1.4.7 ท่านคิดว่าผู้นาของท่านเป็นนักวางแผนในการสร้างความมั่ง
คั่งให้กับทุกคนในองค์การ
2.ด้านการจัดการคุณภาพ
2.1 การบริการทุกขั้นตอน
2.1.1 องค์การของท่านมีการบริการที่ครบทุกขั้นตอน อาทิ การรับ

ไม่ตรง ไม่แน่ใจ
(-1)
(0)

ตรง
(+1)
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ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประเด็น/ด้าน
งาน การออกแบบ การจัดพิมพ์ การส่งมอบ
2.1.2 องค์การของท่านมีการบริการที่มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
2.1.3 องค์การของท่านมีการบริการหลังการขาย
2.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์
2.2.1 องค์การของท่านมีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2.2 องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพด้านการสร้างทีมงาน
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในผลิตภัณฑ์
2.2.3 องค์ของท่านใช้วัตถุดิบมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา
2.3 กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.3.1 องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพที่ดีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อองค์การอย่างยั่งยืน
2.3.2 องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพด้านการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อตลาด
2.3.3 องค์การของท่านเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.3.4 องค์การของท่านรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3.ด้านการพัฒนาบุคลากร
3.1 ทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
3.1.1 องค์การของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
สื่อสารด้านการใช้ภาษาต่างประเทศได้
3.1.2 องค์การของท่านมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยการส่งไป
อบรมยังต่างประเทศ
3.2 กระบวนการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์

ไม่ตรง ไม่แน่ใจ
(-1)
(0)

ตรง
(+1)
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ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประเด็น/ด้าน
3.2.1 อ ง ค์ ก าร ข อ ง ท่ าน มี ก า ร ส ร ร ห า บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ ทั ก ษะ ประสบการณ์ ตรงกั บ ลั ก ษณะงานของ
องค์การ
3.2.2 องค์การของท่านให้ความสาคัญกับบุคลากรด้านสวัสดิการ
3.2.3 องค์การของท่านให้เกียรติ ยกย่องกับบุคลากรที่ทาดีเพื่อเป็น
ตัวอย่าง
3.2.4 องค์การของท่านจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่า
3.2.5 องค์การของท่านให้ความสาคัญกับบุคลากรมากว่ากฎระเบียบ
3.2.6 องค์การของท่านมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละบุคคล
3.3 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติรอบด้านทางการพิมพ์
3.3.1 องค์การของท่านสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
3.3.2 องค์การของท่านมีการเพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการ
ทางานด้านต่างๆ
3.3.3 องค์การของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ทักษะด้านการพิมพ์
โดยตรง
3.3.4 ท่านคิดว่าบุคลากรมีพื้นฐานด้านงานพิมพ์จึงสามารถ
ปฏิบัติงานรอบด้านในการพิมพ์อย่างเป็นระบบได้
3.3.5 องค์การของท่านมีการสร้างทีมงานเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
ร่วมกัน
4.ด้านการจัดการนวัตกรรม
4.1 ความใหม่และยากต่อการลอกเลียนแบบ
4.1.1 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างนวัตกรรมที่แปลกและ
ใหม่ ยากต่อการลอกเลียนแบบ

ไม่ตรง ไม่แน่ใจ
(-1)
(0)

ตรง
(+1)
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ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประเด็น/ด้าน
4.2 การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
4.2.1 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างสรรค์ผลงานและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.2.2 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีผลิตภัณฑ์ที่ คุ้มค่าก่อให้เกิด
มูลค่าและคุณค่า
4.2.3 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ที่สวยงามน่า
สะสม
4.2.4ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีนวัตกรรมที่โดดเด่นให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
4.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4.4.1 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
4.4.2 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานพิมพ์
5.ด้านการการกาหนดกลยุทธ์
5.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
5.1.1 ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเป็นเป็นอย่างดี
5.1.2 ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนดกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ

ไม่ตรง ไม่แน่ใจ
(-1)
(0)

ตรง
(+1)
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ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประเด็น/ด้าน
5.1.3 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการบริหารความเสี่ยงและมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
5.2 การดาเนินงาน และการควบคุม
5.2.1 องค์การของท่านมีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
5.2.3 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน
อย่างชัดเจนในการดาเนินงาน

5.2.4 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการกาหนดกลยุทธ์ในการ
ควบคุมการทางานทุกขั้นตอนเพื่อลดการสูญเสีย
5.2.5 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างเป้าหมาย การ
ดาเนินการด้านต่างๆในองค์การ อย่างรอบครอบ ตรงตามเป้าหมาย
และกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
5.2.6 ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการกาหนดนโยบายและ
ทิศทางที่ชัดเจน ในการดาเนินงาน

ไม่ตรง ไม่แน่ใจ
(-1)
(0)

ตรง
(+1)
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อตัวชี้วัดการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ไม่ตรง ไม่แน่ใจ ตรง
(-1)
(0)
(+1)

ประเด็น/ด้าน
ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ
1. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่า
2. ท่านคิดว่าองค์การของท่านเป็นผู้นาด้านต้นทุน
3. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการด้านการบริการที่รวดเร็ว
4. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการส่งมอบสินค้าที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ
5. ท่านคิดว่าองค์การของท่านผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
หากท่านคิดว่า ควรมีประเด็นเพิ่มเติมในแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ข้อเสนอแนะ
1)
2)
3)
4)
5)
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในงานวิจัยครั้งนี้
วันที่

เดือน

พ.ศ.

นางสาวพิสมัย เหล่าไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก ง
Covariances : (Group number 1 - Default model)
Factor
LEAD
LEAD
LEAD
LEAD
QUAL
QUAL
QUAL
HUMAN
HUMAN
INNOV
e1
e43
e52
e53
e51
e42
e41
e41
e21
e32
e32

<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->

STRATE
QUAL
HUMAN
INNOV
HUMAN
STRATE
INNOV
STRATE
INNOV
STRATE
e2
STRATE
INNOV
e54
e43
e54
e42
QUAL
LEAD
INNOV
e23

Esti
mate
.317
.263
.385
.332
.344
.283
.297
.428
.457
.366
.028
.027
.029
.044
.025
-.016
.066
-.032
-.036
.027
-.020

S.E.

C.R.

.027
.024
.034
.030
.033
.026
.028
.039
.044
.034
.007
.009
.008
.011
.009
.008
.015
.010
.011
.008
.007

11.638
11.071
11.328
10.946
10.332
10.844
10.518
10.960
10.452
10.774
4.098
2.943
3.549
4.158
2.700
-2.077
4.476
-3.326
-3.371
3.447
-3.104

P Label
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
.003
***
***
.007
.038
***
***
***
***
.002

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด

นางสาวพิสมัย เหล่าไทย
27 กันยายน 2518
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