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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ ม ีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึกษาปั จ จัยที่ส่งผลต่อ ประสิท ธิภ าพการบริห ารจัดการอุ ตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษในประเทศไทย ซึง่ การวิจยั นี้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างปลายเปิ ด และการเล่า
เหตุการณ์วกิ ต กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริหารระดับสูง ประสบการณ์ในการทางาน 5 ปี ขน้ึ ไปทีท่ างานในโรงพิมพ์อุตสาหกรรม
บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ ในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบไปด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ จานวน 10 ราย หลังจากนัน้ นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา และสร้างกรอบแนวความคิดแสดงปั จจัยสาคัญ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพผล
การศึก ษาพบว่า ปั จจัย ที่สาคัญ ที่ส ามปั จ จัย หลัก คือ ด้านการพัฒ นาบุ ค ลาการ ปั จ จัยส าคัญ คือ การท างานเป็ น ทีม มี
เชีย่ วชาญด้านสิง่ พิมพ์และเครื่องพิมพ์ อมรมส่งเสริมความรู้ ส่งไปดูงานในประเทศและต่างประเทศ มีความรูค้ วามสามารถ
มีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ และคัดเลือก สรรหา บุคลากรที่ตรงกับสายงาน ด้าน
การจัดการคุณภาพ ปั จจัยสาคัญคือ การบริการที่รวดเร็ว ส่งมอบตรงเวลา สินค้าตอบสนองความต้องการ สร้างความพึง
พอใจ วัตถุดบิ มีคุณภาพเหมาะสมราคา เครื่องจักรทันสมัย เกิดของเสียจากการผลิตต่า และมีการบริการหลังการขาย และ
ด้านภาวะผูน้ า ปั จจัยสาคัญคือ การให้การสนับสนุนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ, การบริหารจัดการ, อุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์, บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
ABSTRACT
This research aimed to study factors affecting managerial performance of paper packaging
industry in Thailand. Qualitative research was conducted using open-ended interview and critical incident
technique. The samples were 10 high level executives who have worked in paper packing industry more
than 5 years. The data was analyzed using content analysis to create conceptual framework. The result
revealed that most important factors are human resource development, quality management, and
leadership. Important factors of human resource development are cooperation, knowledge in printing,
learning new knowledge, job observation, and skillful, foreign language, solving facing problems,
decision making, and employing the person to fit with the job. . Important factors of quality management
are fast-service, be on time, satisfy the need, satisfying, best quality with reasonable price, hightechnology, least disadvantage and after-sales service. Important factors of leadership are well-supportive.
Keyword : Performance, Management, Printing Industry, Paper Packaging

130

บทความวิจัย

บทนา
ปั จจุบนั นี้การแข่งขันทางการบริหารจัดการเพื่อ
น ามาสู่ก ารสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในองค์การค่อนข้างมีความยากลาบากเพราะ
ปั จจุบนั หากองค์การหรือผู้นาองค์การไม่มกี ารพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการที่ดีทงั ้ ภายนอก
และภายในองค์ ก ารจะส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ แ ละการ
เจริญ เติบโตขององค์การไม่มากก็น้อย โรงพิมพ์เป็ นหนึ่ ง
ธุ ร กิ จ ที่ ม ี ก ารแข่ ง ขั น กั น รุ น แรงใน ห ลาย ด้ า น ซึ่ ง
ผู้ ป ระกอบการเองต้ อ งปรับ ตัว และสร้า งกลยุ ท ธ์ ในการ
แข่งขันเพื่อลองรับตลาดที่กาลังจะเติบโตในอนาคต ดังนัน้
ธุรกิจโรงพิมพ์ต่าง จึงต้องมีการสร้างและพัฒนาบุคลากร
และปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารจัดการเพื่อความ
ยังยื
่ นขององค์การ ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความใส่ใจใน
การสร้างผลิตภัณฑ์ท่แี ตกต่างและโดดเด่นเป็ นที่น่าสนใจ
และตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของตลาดได้ ธุ ร กิจ โรง
พิมพ์เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายประเภท เพราะ
เป็ นธุรกิจทีผ่ ลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษทีส่ ร้าง
มูลค่าและคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์อ่นื ทีน่ าบรรจุภณ
ั ฑ์ไปใส่
หรือ ห่ อ หุ้ม เพื่อ ความสวยงาม น่ า สะสม จากการศึก ษา
ค้ น คว้ า อัต ราการส่ ง ออก การเติ บ โตของธุ ร กิ จ หลาย
ประเภททีต่ อ้ งพึง่ พาและนาบรรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี าจากกระดาษไป
ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สนิ ค้า เป็ นภาพลักษณ์ ท่โี ดดเด่นเพื่อ
เพิ่ม ความน่ า สนใจในการเลือ กชื้อ เลือ กใช้ส ิน ค้ามากขึ้น
นอกจากนี้อตั ราการขายตัวของสินค้าอุปโภคบริโภคมีอตั รา
การขยายตัวไปในทางทีด่ ี ประกอบกับปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคและ
กระแสนิยมในสังคมยุคนี้ ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่
ส่งผลต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนัน้ ธุรกิจ
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูโ้ ภคได้อย่างชัดเจน
ผู้ป ระกอบการธุรกิจสิง่ พิม พ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ต้องทบทวน
สร้างกลยุทธ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ ความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทัง้ ยัง

เกิด ประโยชน์ ต่ อ เศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยังยื
่ น การศึกษาถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพเป็ นสิง่ ที่
ส าคั ญ ในการสร้ า งกลยุ ท ธ์ แ ละสร้ า งนวัต กรรมให้ แ ก่
อุตสาหกรรมได้ การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึก ษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
วัต ปุ ระสงค์การวิ จยั
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื เพื่อค้นหาปั จจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย

ทบทวนวรร กรรม
อุตสาหกรรมบรรจุ ั ก์ ระดาษ
อุตสาหกรรมบรรจุภ ัณ ฑ์ก ระดาษในประเทศซึ่ง
ประกอบด้ว ย อุ ต สาหกรรมกล่ อ งกระดาษลูก ู ก กล่ อ ง
กระดาษแข็ง ฉลาก ถังกระดาษ ถุ งกระดาษ ในปี 2
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ไทยมีมลู ค่ารวมประมาณ 3 ,
ล้านบาทมูลค่าเพิม่ ขึน้ จากปี 2 ประมาณ 3 , ล้าน
บาทคิดเป็ นร้อยละ 0 และจากการคาดคะเนรายได้รวม
ของอุ ต สาหกรรม ในปี 2 พบว่า อุ ต สาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกมีสดั ส่วนสูงทีส่ ดุ มีรายได้รวมสูงถึง 4, 4
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 4 ส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษมีรายได้รวมประมาณ 3 ,2 ล้านบาทคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 3 ในขณะที่บรรจุภณ
ั ฑ์โลหะมีรายได้รวม
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ และบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วมี
รายได้รวมคิด เป็ น สัด ส่วนประมาณร้อยละ ตามล าดับ
อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ก ระดาษจึง นั บ ได้ว่า มีบ ทบาท
ส าคัญ อย่ า งมากต่ อ การพัฒ นาเศรษ กิจ และสัง คมของ
ประเทศ Paper Packaging Industry,(20 4 อุ ตสาหกรรม
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ของไทยประกอบไปด้วย 4 อุ ตสาหกรรมหลัก
ดังภาพที่ 1
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าพที่ 1:แสดงลักษณะของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษเป็ นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่มา :
Thiannukul (2013)
ปัจจัยที่ส่ง ลต่อประสิ ทธิ าพของอุตสาหกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมต่าง มีหลายประเด็น
พบว่าประเด็นทีส่ าคัญคือ ภาวะผูน้ า การจัดการทรัพยากร
และการจัดการคุณภาพ
าวะ น้ ู า
ผูน้ าหรือผูท้ ท่ี าหน้าทีใ่ นการสังการจะต้
่
องเป็ นคน
ที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถ มีท ัก ษะทางการบริห าร และ
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การ มีการพัฒนา มีทกั ษะในการ
ทางานมีความเชี่ยวชาญ นัน่ หมายถึงผู้นาจึงต้องมีทกั ษะ
และมีภาวะผูน้ าทีม่ อี านาจในการจูงใจและสามารถทาให้ทุก
คนในองค์การมีส่วนรวมในการทางานและพร้อมเผชิญต่อ
การเปลีย่ นแปลง เนื่องจากอุตสาหกรรมเป็ นการผลิตสินค้า
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและยังเป็ นสินค้าที่
มีความซับซ้อนและต้องใช้ทกั ษะในการทางาน Daft (2005)
กล่าวไว้ว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง อิทธิพ ลระหว่างผูน้ าและผู้
ตามซึ่ง ตัง้ ใจท าจะเห็น ความเปลี่ย นแปลงและผลลัพ ธ์ท่ี
สะท้อนถึงจุดมุง่ หมายทีร่ ว่ มกันของทุก ่ าย Schermerhorn
(2008) ได้นิยามคาว่า ภาวะผู้นา เป็ นกระบวนการในการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคคลอื่นทางานหนักเพื่อบรรลุภารกิจที่
สาคัญของงาน

การจัดการทรัพยากร
การพัฒนาบุคลากรคือ การเพิม่ ประสิทธิภาพด้าน
ทักษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพบุ คลากรสามารถท าได้ด้วยวิธีการ
ึ กอบรม ป มนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทัง้
ในและนอกสถานที่ ล เพื่อ บุ ค ลากรนั ้น จะสามารถ
ป ิ บ ั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และมุ่ ง ไปสู่ ค วามส าเร็จ ตาม
เป้ าหมายขององค์การ แนวคิดของ James 1970) ได้ให้
ความหมายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ เป็ น
เรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน ทีเ่ อือ้ อานวยให้
มนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารสามารถพัฒ นาตนเองได้ Komgtang
(2001) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า การพัฒ นาในด้า นความรู้
ทั ก ษ ะ และทั ศ นคติ แ ละด้ า นองค์ ก าร คื อ นโยบาย
โค รงสร้ า งและก ารจั ด ก าร เพื่ อ ไป สู่ คุ ณ ภ าพ และ
ความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและเกิดความ พึงพอใจ
กับป บิ ตั งิ าน ผูจ้ ดั การและสมาชิกในองค์การมากขึน้
การจัดการคุ าพ
กิจกรรมหรือ กระบวนการที่ต่ อเนื่ องในการเน้ น
คุ ณภาพและการปรับปรุงคุ ณ ภาพของการท างานทุ กส่วน
กิจกรรม ตลอดทัง้ วงจรทุกขัน้ ตอนของการทางาน เป็ นระบบ
การบริหารงานที่เป็ นคุณภาพในทุกด้านขององค์การ อาทิ
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การบริการ กระบวนการผลิต การส่งมอบสินค้า รวมถึงการ
ใช้ทรัพยากรที่มอี ย่างคุ้มค่า แนวคิดของ Barry (1986) ได้
ให้ความหมายว่า ความพร้อมที่จะให้บริการและอุทศิ เวลา
มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง และ การ ป ิบตั ิต่อผู้ใช้บริการ
เป็ นอย่างดี Naylor et at (1997) ได้ให้ความหมายว่า การ
บริห ารโดยมุ่ งเน้ น ความรวดเร็ว ในการตอบสนองความ
ต้ อ งการของตลาด Evans and Lindsay (2008) ได้ ใ ห้
ความหมายว่า การกาหนดคุณภาพการผลิต ความคงเส้น
คงวาและการสร้า งความพึงใจของลูก ค้าและการบริก าร
ลูก ค้าโดยรวมส่งผลต่ อประสิท ธิภ าพขององค์การ กรอบ
ของงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ น าปั จ จัย สามปั จ จัย ที่ส าคัญ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมด้านบนมาเป็ นประเด็น หลัก เพื่อ จับ
ประเด็นในการสัมภาษณ์

ระเบียบวิ ธีวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ Qualitative research )
โดยใช้เทคนิ ค การสัม ภาษณ์ แ บบมีโครงสร้างปลายเปิ ด
(Open Ended Structure Interview ) และการเล่าเหตุ การณ์
วิก ต (Critical Incident) (Flanagan, 1954) จ านวนโรง
พิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ ในพื้นที่ภาคกลาง
416 โรงพิ ม พ์ Department of Industrial Works, 2017
แต่ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ ท้จริงของผูบ้ ริหารระดับสูง
เนื่ องจากผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ประกอบไปด้ ว ย กรรการ
ผูจ้ ดั การ รองประธานกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งแต่ละองค์กรก็
จะมี ผู้ ริ ห ารจ านวนไม่ เ ท่ า กั น ผู้ วิ จ ั ย จึ ง ได้ ใ ช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์ เชิงลึกโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและได้
เลือกผูป้ ระกอบการทีม่ บี ริบทและเหมาะสมกับงานวิจยั ครัง้ นี้
ประกอบด้วย ผู้บ ริห ารระดับ สูง ที่ม ีป ระสบการณ์ ในการ
ท างาน ปี ขึ้น ไปในโรงพิม พ์ อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภ ัณ ฑ์
กระดาษ ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง โดยการสัมภาษณ์โรงพิมพ์ละ
คน จานวน 0 โรงพิมพ์ ด้วยวิธเี ลือกแบบเจาะจง ทุนจด
ทะเบียน 20 ล้านบาทขึน้ ไป ในภาคกลางของประเทศไทย
ซึ่งจะทาการสัม ภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ Key informant)
คาถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์ โดยใช้คาถามเริม่ ต้นคือ “ท่าน
คิดว่าปั จจัยอะไรที่มผี ลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจโรงพิมพ์
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรมกระดาษของท่าน
หลัง จากนั ้น ผู้ วิจ ัย จะใช้ ค าถามต่ อ เนื่ องโดยให้ ผู้ ต อบ
ยกตัวอย่าง กรณีทเ่ี กิดขึน้ จริงจากปั จจัยนัน้ โดยพยายาม
ให้ผู้ตอบเล่าเหตุการณ์ จริงที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด หลังจาก
นัน้ ผู้สมั ภาษณ์ ใช้คาถามเดิม เพื่อหาปั จจัยลาดับต่อไป

และให้เล่าเหตุก ารณ์ ด้วยวิธีเดียวกัน ผู้สมั ภาษณ์ จะถาม
จนกระทังผู
่ ต้ อบไม่สามารถให้คาตอบถึงปั จจัยอื่น ได้แล้ว
หลังจากนัน้ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis) เพื่อนาคาตอบ
ที่ตรงกับประเด็นคาถามมาสรุป ผล โดยการคัดกรอง จัด
กลุ่มปั จจัยหลักและปั จจัยย่อย วิเคราะห์ความถีข่ องปั จจัยที่
กล่าวถึง และสรุปปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษในประเทศไทย

ลการวิ จยั
ผู้วิจ ยั ได้ท าการจับ ประเด็น ที่ส าคัญ จากทัง้ สาม
ปั จจัยทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ สรุปได้
ด้านล่างดังนี้
ด้าน าวะ น้ ู า
ู้บ ริ ห าร A : กล่ า วว่ า “ผู้ น าที่ ดี จ ะต้ อ งต้ อ งมี
วาทศิ ล ป์ ในการสร้า งแรงจู ง ใจบุ ค คลากรให้ เ กิ ด ความ
จงรักภักดีกบั องค์การ และเป็ นผู้ท่สี ามารถทาให้ทุกคนใน
องค์การเชื่อมันและไว้
่
วางใจได้ กล่าวคือ องค์การของผม
ครัง้ หนึ่งเคยเกิดปั ญหาด้านขบวนการผลิต และเกิดความ
เสียหายกับผลิตภัณฑ์ทส่ี ง่ มอบลูกค้า และลูกค้าไม่รบั สินค้า
ทาให้องค์การของผมเกิดความเสียหายหลายล้านมาก ผม
จึงคิด ว่า จะท าอย่ า งไรให้เหตุ ก ารณ์ แ บบนี้ ไ ม่ เกิด ขึ้น อีก
เพราะถ้ า ผมลงโทษบุ ค ลากรหรือ ไล่ อ อก ก็ม ีแ ต่ ผ ลเสีย
มากกว่า ผลดี ผมจึงใช้วิธีก ารนัง่ ประชุ ม และหาสาเหตุ ท่ี
แท้จ ริงว่า งานที่เสีย จากการผลิต หรือ จากอะไร และเรา
สามารถแก้ไ ขได้ไ หมร่ว มกัน ท าให้บุ ค ลากรเกิด ความ
เชื่อมันในตั
่
วผมว่าผมไม่ท้ิงพวกเค้าเวลามีปั ญ หา แต่ผ ม
ช่ ว ยชี้ แ นะและหาทางออกร่ ว มกัน หลัง จากนั ้น เวลา
บุค ลากรเกิดความไม่เข้าในงานที่ท าก็ก ล้าที่จะเข้ามาขอ
คาปรึกษาและเชื่อมันในตั
่ วผมมากขึน้ ดังนัน้ ผมคิดว่าผู้ นา
ที่ดตี ้องมีความเข้าใจและกล้าที่จะยอมรับความเสีย่ งที่เกิด
จากการทางานของบุคลากร” จากบทสัมภาษณ์แสดงให้ถงึ
ความสาคัญในการมีสว่ นร่วมในการทางานและการมีสว่ นร่วม
บู้ ริ หาร C : กล่าวว่า “ผูน้ าจะต้องมีสว่ นร่วมและ
รับ ผิด ชอบในการท างาน มีค วามเป็ น กัน เอง สร้างความ
ไว้วางใจ เมื่อเกิดปั ญหาสามารถสร้างขวัญและกาลังในการ
ทางาน กล่าวคือ ครัง้ หนึ่งผมเคยบริหารจัดการด้านการคิด
ราคาผิดโดยการส่งใบเสนอราคาไปให้ทางลูกค้าในราคาที่
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ต่ า กว่า เพราะคิด ราคาวัต ถุ ดิบ ผิด โดยไม่ ไ ด้ม ีก ารเช็ค
ราคาวัตถุดบิ ปั จจุบนั ก่อนจึงทาให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูง
และได้ผลตอบแทนไม่คุม้ กับที่ลงทุน จึงทาให้องค์การเกิด
ความเสีย หาย การที่เราเป็ นผู้บ ริห ารเราจะต้อ งมีค วาม
รับผิดชอบสูง เพราะ ่ ายจัดซื้อไม่ได้ตรวจสอบราคาวัตถุท่ี
เพิ่มขึ้น จึงทาให้เกิดความเสียหาย หากเรามัวแต่
่ ไปโทษ
่ ายจัดซื้อว่าทาไมไม่ดูราคาให้ดี นัน่ หมายถึงเราเองก็ ไม่
ยอมรับในสิง่ ที่เราเองก็มสี ่วนร่วมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การ
ตัดสินใจ กล้าคิด กล้าทา กล้ารับผิดชอบ เป็ นสิง่ ทีอ่ งค์การ
ปรารถนา ผูน้ าจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างแรงผลักดัน
สร้างกาลังใจในการทางาน และกล้ายอมรับความเสี่ยงที่
เกิดขึน้ ไม่ใช่โทษคนอื่นอย่างเดียว” จากบทสัมภาษณ์แสดง
ให้ถงึ ความสาคัญในด้านการตัดสินใจ กล้าคิด กล้าทา กล้า
รับผิดชอบ
ู้ บ ริ ห าร E : กล่ า วว่ า “การบ ริ ห ารจั ด การ
องค์การทีย่ งยื
ั ่ นส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ทุกคน
ในองค์ก าร ถ้า ผู้น าเข้ม แข็ง และมีวิส ยั ทัศ ที่ก ว้า ง ก็จ ะ
ส่งผลต่อ ขวัญกาลังในการทางาน ผูน้ าต้องมีความยึดหยุ่น
ในการบริห ารจัด การงาน ไม่ ใช่ ยึด ก ระเบีย บเป็ นที่ต ัง้
กล่าวคือ ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เอาแต่วางแผนแต่ไม่
ลงมือทา มีส่วนร่วม และเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้กบั ทีมงาน”
จากบทสัมภาษณ์แสดงให้ถงึ ความสาคัญในด้านผูน้ าต้องมี
ความยึดหยุน่ ในการบริหารจัดการงาน
บู้ ริ หาร F : กล่าวว่า “คาว่าผูน้ าสาหรับผมไม่ได้
หมายถึง เพีย งเฉพาะผู้ บ ริห ารเท่ า นั น้ แต่ ผ มรวมไปถึง
ทีม งาน กลุ่ ม งานที่ส ามารถน าพาองค์ก ารไปได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ เพราะบางครัง้ เราเล่นได้สองบทบาททัง้ ผูน้ า
และผู้ต ามในขณะเดีย วกัน ต้อ ง เพื่อสร้างขวัญ และก าลัง
ให้กบั บุคลากร และเราต้องสามารถเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั
คนอื่ น รู้คิ ด รู้ท า รู้อ ภัย ใส่ ใ จที ม งาน สร้า งขวัญ และ
ก าลังใจ ดังนัน้ การที่เราจะดูแ ลและสร้างความยังยื
่ น กับ
ธุรกิจได้เราต้องมีความเชื่อมันในตนเองก่
่
อน นัน่ แหล่ะคือ
ผู้น าที่แ ท้จ ริง ส าหรับ ผม” จากบทสัม ภาษณ์ แ สดงให้ถึ ง
ความสาคัญในด้านใส่ใจทีมงาน สร้างขวัญและกาลังใจ
ู้บ ริ ห าร J :กล่ า วว่ า “บทบาทความเป็ นผู้น า
สาคัญมาก เพราะผู้นาต้องเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้กบั ทีมงาน
ในองค์การของผม ผู้นาทุกคนต้อง เข้าถึงทีมงานและดูแล
ทีมงานอย่างจริงใจ เราบริหารจัดการด้วยความมีระเบียบ
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และมีระบบ และสามารถ ยืดหยุ่นได้ในขณะเดียวกัน นัน่
หมายถึง ผู้ น าต้อ งมีส่ว นร่ว ม ในการท างานและเมื่อ เกิด
ปั ญ หาต้องสร้างความเชื่อมันและแก้
่
ไขปั ญ หาร่วมกันกับ
ทีมงาน”จากบทสัมภาษณ์แสดงให้ถงึ ความสาคัญในด้านมี
ส่วนร่วม ในการทางานและเมื่อเกิดปั ญหาต้องสร้างความ
เชื่อมัน่
ด้านการพั นาบุคลากร
้บู ริ หาร A : กล่าวว่า “บุคคล คือ หัวใจที่สาคัญ
ในการบริห ารจัดการองค์ก าร เพราะถ้าเมื่อไหร่บุ ค ลากร
ขาดประสิท ธิภ าพและขาดขวัญ และก าลัง ใจ ก็จ ะส่ง ผล
กระทบต่องานทีท่ า ดังนัน้ การส่งเสริมให้บุคลากร เป็ นคน
มีระเบีย บวินั ย มีค วามรู้ มีก าลัง ใจในการท างาน และที่
สาคัญทาอย่างไรก็ตามให้พวกเค้ามีสว่ นร่วมในการทางาน
และกล้ า แสดงความคิด เห็ น เมื่อ พวกเค้ า มีส่ ว นร่ ว มใน
ความส าเร็จ ขององค์ก ารเค้า ก็จ ะเกิด ความภาคภู ม ิใจใน
ตัวเอง” จากบทสัม ภาษณ์ แสดงให้ถึงความสาคัญ ในด้าน
การส่งเสริมให้บุคลากร เป็ นคนมีระเบียบวินัย มีความรู้ มี
กาลังใจในการทางาน
้บู ริ หาร B : กล่าวว่า “ปั ญหาทุกอย่างเกิดที่ คน
ถ้าเราบริหารคนได้ทุกอย่างก็จบ” เมื่อก่อนผมเคยมีปัญหา
เรื่อ งงานและไม่ เคยให้พ นั ก งานมีส่ว นร่ว มในการแก้ไ ข
ปั ญหาว่าปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ แท้จริงเกิดจากสาเหตุอะไรกัน ถึง
ทาให้งานที่ผลิตออกมาไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูก ค้า และมีเกิดการสูญ เสียบ่ อยครัง้ ผมจึงได้ห าวิธีก าร
วางแผนใหม่ โดยการให้บุคลากรที่ม ีส่วนเกี่ยวข้องในงาน
มานังประชุ
่
มร่วมกันและหาแนวทางแก้ไขกับเหตุการณ์ต่าง
ทีเ่ กิดขึน้ จึงทาให้ทราบสาเหตุวา่ พวกเค้าต้องการอะไร และ
เราจะสามารถให้เค้าได้ไหมในสิง่ ทีเ่ ค้าต้องการจากนัน้ ทุก
เช้าก่อนเริม่ งาน 15 นาที ระดับหัวหน้างานจะมีการมานัง่
แชร์พูดคุยเกี่ยวกับงานที่ทาและงานที่ผ่านว่าติดขัดอะไร
หรือมีลูกค้าตาหนิอะไรบ้าง หลังจากทีผ่ มให้ความไว้วางใจ
และให้พวกเค้ามีส่วนร่วม กล้าตัดสินใจ และพัฒนาคนที่ม ี
ี มอื ส่งเสริมให้การสนับสนุ น ทาให้พวกเค้ามีความสุขใน
การท างาน ความผิด พลาดในงานก็ น้ อ ยลง ดัง นั น้ ผม
เชื่อมันว่
่ าทุก องค์การคงหนีไม่พน้ เรือ่ งคน “ถ้าจัดการเรือ่ ง
คนได้ ทุ ก อย่ า งก็ จ บ ” จากบทสั ม ภาษณ์ แสดงให้ ถึ ง
ความส าคัญ ในด้า น พัฒ นาคนที่ม ี ี ม ือ ส่ ง เสริม ให้ ก าร
สนับสนุน
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ู้บ ริ ห าร D: กล่ า วว่า “ ผมให้ ค วามส าคัญ กับ
บุคลากร เนื่องจากเราต้องใช้คนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถใน
การทางาน เพราะผมใช้คนไม่เยอะเมื่อเทียบกับ โรงพิมพ์
อื่น แล้วถือว่าผมใช้คนน้อยมาก แต่สงิ่ ทีผ่ มได้คอื บุคลากร
มีความเชีย่ วชาญในงานทีท่ า รูห้ น้าที่ รูง้ าน รูแ้ ก้ปัญหา ผม
มีการส่งอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้
พวกเค้าเกิดความเชื่อมันในตนเอง
่
และมีทกั ษะเพิม่ มากขึน้
และที่สาคัญเมื่อเราพัฒนาเค้าเพิม่ โอกาสให้พวกเค้า เค้าก็
จะกล้าที่จะสื่อสาร กล้าที่จะบริหารจัดการแทนเรา ดังนัน้
ผมคิดว่า การพัฒ นาบุค ลากรเป็ นส่วนสาคัญ ในการสร้าง
ประสิทธิภาพในองค์การของเรา หลายครัง้ ทีผ่ มเกิดปั ญหา
กับลูกค้าบุคลากรของผมก็สามารถแก้ปั ญ หาเฉพาะหน้ า
แทนผมได้ เพราะเมื่อ เค้าเกิด ความเชื่อ มัน่ และมีท ัก ษะ
ความรู้ เกิดความเชี่ยวชาญในงาน การแก้ปัญหาเบื้องต้น
จึงท าให้งานผ่ า นไปได้ในระดับ หนึ่ ง ” จากบทสัม ภาษณ์
แสดงให้ถึงความสาคัญ ในด้าน ทัก ษะความรู้ เกิด ความ
เชีย่ วชาญในงาน การแก้ปัญหาเบือ้ งต้น
้บู ริ ห าร F : กล่ าวว่า “ การบริห ารจัด การและ
พัฒนาบุคลกรเป็ นเรื่องสาคัญ ในอุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ เนื่องจาก บุคลากร คือปั จจัยที่ ทาให้
องค์การขับเคลื่อนไปข้างหน้า ต่อให้เครื่องจักรพร้อม เงิน
พร้อ มแต่ ข าดบุ ค ลากรที่ม ีค วามเชี่ย วชาญในงาน ขาด
คุ ณ ภาพและไม่ เกิ ด ไอเดี ย ใหม่ ที่ จ ะสร้า งและพัฒ นา
ออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ ใ ห้ โ ดดเด่ น องค์ ก ารก็ ไ ม่ ส ามารถ
แข่งขันได้ เพราะเครื่องจักรเป็ นส่วนหนึ่ งที่ทาหน้ าที่ตาม
ขบวนการที่ค นออกแบบมาและพัฒ นาให้เกิด นวัต กรรม
ใหม่ โดยคน ดังนัน้ หากองค์การสามารถที่จะรักษาและ
พั ฒ นาคนให้ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ และตอบโจทย์
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ก็จาทาให้องค์การมี
ประสิท ธิภ าพได้ การส่ ง เสริม เพิ่ ม ทัก ษะความรู้ใ ห้ แ ก่
บุ ค ลากรจึง จ าเป็ นอย่ า งยิ่ง ในการวัด ประสิท ธิภ าพของ
องค์ ก ารอย่ า งยั ง่ ยื น ” จากบทสัม ภาษณ์ แสดงให้ ถึ ง
ความสาคัญในด้านพัฒนาคนให้ มีความคิดสร้างสรรค์
ู้ บ ริ ห าร G : กล่ า วว่ า “ ปั จจุ บ ั น การบริห าร
จัดการด้าน HR มีค วามสาคัญ มาก การคัดเลือก คัดสรร
ึ กอบรม ส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากรจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
องค์ก ารไม่ ค วรมองข้า ม ดัง นั น้ ทุ ก องค์ก ารจ าเป็ นต้อ ง
วางแผนก าลัง คน ให้เหมาะสมกับ งานที่ท า และให้เกิด

ความความสุขในการทางาน โดยองค์การจะต้อง สร้างขวัญ
กาลังใจและให้ทางานทีเ่ ค้ารักและมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
เค้าก็จะทางานกับเราได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพ ดังคา
กล่าวที่ว่า ถูกงาน ถูกคน ครัง้ หนึ่งดิฉันเคยได้รบั แต่งแต่ง
ให้ดูแ ลแผนกที่สุงกว่าและมีค วามรับ ผิด ชอบมากว่า แต่
ดิฉันไม่เคยทามาก่อน ดิฉันเกิดความกลัวในงานที่จะต้อง
รับผิดชอบต่าง นา จนผูบ้ ริหารบอกออกว่าดิฉนั ไม่ถนัด
ในงานที่ได้รบั มอบหมาย จึงได้เรียกดิฉนั ไปคุยและแนะนา
ว่า หากคุ ณ ไม่เคยท าคุ ณ ก็ต้อ งเรีย นรู้แ ละพัฒ นาโดยใช้
ประสบการณ์ ท่ี ผ่ า นมากับ ความสามารถที่ ม ี และหาก
ต้องการอบรมและพัฒนาตัวเองเพิม่ ผมยินดีสนับสนุ นอย่าง
เต็มที่ เพราะการเรียนรู้เราสามารถเพิม่ ได้จากการ ึ ก น
และลงมื อ ท า จากนั ้น ท าให้ ดิ ฉั น มั น่ ใจในงานและใน
ต าแหน่ ง ที่ไ ด้รบั มอบ นั น่ หมายถึงว่า การที่บุ ค ลากรได้
ทางานในสิง่ ที่ตวั เองถนัดเป็ นสิง่ ดี แต่หากเมื่อไหร่ท่ไี ด้รบั
มอบหมายงานทีย่ ากขึน้ องค์การจะต้องสนับสนุ นและสร้าง
ก าลังใจที่จ ะรับ ผิด ชอบมากขึ้น เพราะผู้บ ริห ารให้โอกาส
เพิ่ ม พู น พัฒ นาองค์ ค วามรู้แ ละมอบสิ่ง ที่ เพื่ อ เค้ า จะได้
พัฒนาการเรียนรูไ้ ปด้วยและมีโอกาสได้จะรับผิดชอบงานที่
ท้ายทาย เพราะผูบ้ ริหารได้เปิ ดโอกาสพร้อมทัง้ ได้เพิม่ พูน
พัฒนาองค์ความรูแ้ ก่ตวั บุคลากร” จากบทสัมภาษณ์ แสดง
ให้ถึงความสาคัญ ในด้านสนับ สนุ น และสร้างกาลังใจที่จะ
รับผิดชอบมากขึน้
ู้บ ริ ห าร J :กล่ า วว่ า “ส าหรับ ผมการบริห าร
จัด การที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในองค์ ก าร ผมมองว่ า
บุคลากรมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะปั จจุบนั นี้ บ้าน
เราแรงงานขาดแคลน ช่างพิมพ์ทม่ี ี ีมอื ก็ลดน้อยลง เลยทา
ให้ ผู้ ป ระกอบการหั น มาสนใจเครื่อ งจัก รที่ ใ ช้ ท ดแทน
แรงงานงานมากขึ้น เพราะมีปั ญ หาเรื่องคนงานไม่ม ี แต่
สาหรับผม มองว่าเครื่องจักรก็ไม่สามารถ ทางานได้แทน
คนทัง้ หมดอาจเป็ นส่วนหนึ่งหรือบางงานเท่านัน้ ดังนัน้ ผม
จึงให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาบุ ค ลากร สนับ สนุ น และ
ส่งเสริม ทักษะความรูค้ วามสามารถ ทาให้เค้าเกิดความรัก
ความผูกพันในองค์การ โดยการให้ความรู้ ให้รายได้ และ
ให้ความเป็ นคน ถ้าเราให้เค้าด้วยความรักและจริงใจ เค้าก็
จะมีค วามสุข ในการท างานและมีค วามเชื่อ มันในตนเอง
่
องค์การของผมไม่เคยชือ้ ช่างมาจากทีอ่ ่นื เพราะผมมองว่า
มันไม่ยงยื
ั ่ น และอาจเกิดปั ญหาตามมา ดังนัน้ ผมจึงมองว่า
การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริม และสนับสนุ นให้ความ
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รูจ้ าทาให้เค้ารักและผูกพันกังองค์การอย่างยังยื
่ น และเห็น
คุณค่าในตัวเองที่ได้รบั การยอมรับและได้รบั โอกาสที่ดขี น้ึ
นั น่ ” จากบทสัม ภาษณ์ แ สดงให้ ถึ ง ความส าคัญ ในด้ า น
พัฒ นาบุ ค ลากร สนั บ สนุ น และส่ ง เสริม ทัก ษะความรู้
ความสามารถ ท าให้ เ ค้ า เกิ ด ความรัก ความผู ก พั น ใน
องค์การ
้บู ริ หาร I :กล่าวว่า “ปั ญหาเรื่องการขาดแคลน
แรงงาน ขาด บุ ค ลาก รที่ ม ี ค วาม ช าน าญ มี ค วาม รู้
ความสามารถ เป็ นมานานมากสาหรับวงการพิมพ์ ดังนัน้
การที่ เราจะสร้า งแรงงานที่ ดีแ ละมี ว ามสามารถในการ
ทางาน เราต้องเลือก คัดสรร อบรมให้เค้าเกิดความชานาญ
ในงานมากขึ้น องค์การของเราเป็ นองค์การที่มศี กั ยภาพ
ด้านการพิมพ์ เพราะเรามีทมี งานทีญ
่ ่ปี ่ ุนมาช่วยดูแลและให้
ก ารส นั บ สนุ น ค รั ง้ ห นึ่ ง เราได้ ร ั บ งาน จาก ลู ก ค้ า
ต่างประเทศรายใหญ่ให้ออกแบบและพิมพ์กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีเ่ กีย่ วกับความสวยงาม และเป็ นสินค้าระดับบน ซึง่ ลูกค้า
รายนี้ ค่ อ นข้ า งใหญ่ และมี ศ ั ก ยภาพทางการเงิน และ
การตลาดพอสมควร หลังจากทีไ่ ด้รบั งานมาแล้ว ทาให้ทาง
เราเข้ า ใจว่ า ที ม งานของเรายั ง ขาดความรู้ แ ละความ
เชี่ย วชาญในบางกระบวนการงานพิม พ์ ท่ีต้ อ งใช้ท ัก ษะ
ทางการพิมพ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
ดังนัน้ ทางญี่ป่ ุนจึงได้ส่งทีมงานมาช่วยแก้ไขและปรับปรุง
งานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ารายนี้ สุดท้ายงานที่
ได้พอส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ ลู กค้าเกิดความประทับใจแล
พอใจในงานที่ พิ ม พ์ อ อกมา ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่อ งสี การ
ออกแบบ รูป ร่า งหน้ าตา ความโดดเด่ น ของบรรจุ ภ ัณ ฑ์
หลังจากนัน้ เราจงมันใจว่
่ าบุคลากรเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้
องค์การเกิดปะสิทธิภาพ หากขาดความรู้ความชานาญก็
ยากที่จะสร้างกาไรให้กบั องค์การ เราจึงได้มนี โยบาย ส่ง
บุ ค ลากรบางกลุ่ ม ที่ ต้ อ งใช้ ท ั ก ษะทางการพิ ม พ์ การ
ออกแบบ ไปทางานที่ญ่ีป่ ุน เป็ น เวลา 3 ปี เพื่อเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ และพัฒนาความรูท้ างการพิมพ์ให้มากยิง่ ขึน้
นาความรูท้ ่ไี ด้กลับมาถ่ายทอด และป ิบตั ิพร้อมทัง้ สร้าง
ความมันใจให้
่
กบั ลูกค้ามากขึน้ ” จากบทสัมภาษณ์แสดงให้
ถึงความสาคัญในด้านทักษะทางการพิมพ์ การออกแบบ
ด้านการจัดการคุ าพ
้บู ริ หาร A : กล่าวว่า “ การสร้างความพึงพอใจ
ให้ก บั ลูก ค้าเป็ น สิง่ ที่เราต้องพัฒ นาและรักษาคุ ณ ค่าของ
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สินค้าให้ยาวนานเพื่อคุณภาพทีล่ ูกค้าได้รบั กับสิง่ ที่เค้าเสีย
ไป ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ลู ก ค้ า ของผมเป็ นลู ก ค้ า ที่ ค่ อ นข้ า งมี
ศัก ยภาพในการสังซื
่ ้อ และเป็ น ลูก ค้าที่ห ลาย โรงพิม พ์
ปรารถนาที่จะขอส่วนแบ่งทางการตลาด ครัง้ หนึ่งผมเคย
โดดคู่แข่งแย่งลูกค้ารายนี้ไป เพียงเพราะทาราคาได้ถกู กว่า
ลูกค้าได้มาต่อรองราคาจากทางผม แต่ผมไม่สามารถลด
ราคาให้เท่าคู่แ ข่งขันรายนัน้ ได้ เนื่ องจากมีข้อจากัดเรื่อง
วัตถุดิบ เพราะทางผมมองว่าเราใช้วตั ถุดิบที่ดีมคี ุณ ภาพ
จึงไม่สามารถลดราคาแข่งขันได้ แต่เรารับประกันคุณภาพ
ของสินค้าทีท่ างลูกค้าได้รบั ว่าเป็ นสินค้าทีม่ คี ุณภาพและไม่
มีการลดคุณภาพแน่ นนอน ดังนัน้ ทางลูกค้าจึงตัดสินใจไป
สังผลิ
่ ตกับคู่ค้ารายใหม่ เพียงเพราะราคาถูกกว่า อยู่มา
วั น ห นึ่ ง ลู ก ค้ า รายนี้ ก็ ไ ด้ ก ลั บ ม าใช้ บ ริ ก ารท างเรา
เหมือนเดิมโดยบอกว่า ชอบในการบริการทีร่ วดเร็ว ตรงต่อ
เวลา และสินค้าส่วนใหญ่ ไม่โดนตีคนื ซึ่งถ้ามองภาพรวม
แล้ว ทางลูกค้าแจ้งว่า ราคาที่ถูกกว่าไม่ใช่ปั จจัยที่สาคัญ
แต่การบริการหลังการขาย และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อ
เวลาส าคัญ กว่า และยังมองว่า ค าว่า คุ ณ ภาพ คือ ต้ อ ง
ตอบสนองอย่างรวดเร็วรวมถึงการบริการทีเ่ ป็ นกันเอง และ
ทีส่ าคัญราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ ”จากบทสัมภาษณ์
แสดงให้ถงึ ความสาคัญในด้านการบริการทีร่ วดเร็ว ตรงต่อ
เวลา และสินค้ามีคุณภาพ
้บู ริ หาร F: กล่าวว่า “ปั จจุบนั ธุรกิจสิง่ พิมพ์ทงั ้
งานพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์และงานพิมพ์ทวไปต้
ั ่ องมีการปรับตัว
เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของตัวเองให้ได้มากที่สุด
เนื่ อ งจากโรงพิม พ์ ส่ ว นใหญ่ ท่ีท าการพิม พ์ ด้ า นหนั ง สือ
นิตยสารมีการปิ ดตัวลงหลายแห่ง และบางแห่งก็หนั มาผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี าจากกระดาษมากขึน้ ดังนัน้ ผมมองว่า การ
บริหารจัดการด้านคุณภาพโดยรวม จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้อง
พัฒนาและรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง องค์การของผมทา
ธุรกิจมายาวนานมากกว่า 30 ปี ในวงการพิม พ์และผลิต
งานพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี าจากกระดาษ 100% จึงเข้าใจดีว่า
คุ ณ ภาพคือสิง่ ที่สาคัญ ในการสร้างความน่ าเชื่อถือให้ก ับ
ธุรกิจและผูม้ าติดต่อเรา บางองค์การบางอุตสาหกรรมมอง
ว่าการได้รบั มาตร านโน้ นนี้ นัน่ ถือว่ามีคุณ ภาพแล้ว แต่
สาหรับผม “คาว่าคุณภาพ คือ ต้อง รักษามาตร านอย่าง
ต่อเนื่องตอบสนองต่อการใช้งาน และที่สาคัญต้องไม่โดน
ลูก ค้า คืน สิน ค้า เพราะสาเหตุ ม าจากสิ น ค้า ขาดคุ ณ ภาพ
ไม่ใช่แค่มใี บรับรองมาตร าน คาว่ามาตร านที่สอดคล้อง
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กับ คุ ณ ภาพ ผมให้ ค วามส าคัญ ในทุ ก ด้ า น อาทิ การ
ให้บ ริก าร การส่งมอบตรงเวลา และการบริก ารหลังการ
เป็ นต้น” จากบทสัมภาษณ์ แสดงให้ถึงความสาคัญในด้าน
รักษามาตร านอย่างต่อเนื่องตอบสนองต่อการใช้งาน
้ ู บ ริ หาร E :กล่ า วว่ า “การจั ด การคุ ณ ภาพ
สาหรับ ผม ผมมองว่าเราต้อ งใส่ใจและให้ค วามสาคัญ ใน
ทุก ด้าน อาทิ การออกแบบ การผลิต การเก็บงาน การส่ง
มอบ แม้กระทังบุ
่ คลากรที่ติดต่อและมีหน้ าประสางานกับ
ผูใ้ ช้บริการ ต้องใส่ใจและมีความรูใ้ นงานที่ทา เพราะลูกค้า
คือ ปั จ จัย ที่สาคัญ ในการชี้วดั ประสิท ธิภ าพองค์ก ารว่า มี
คุ ณ ภาพในการให้ บ ริก ารในด้ า นต่ า ง ตรงตามความ
ต้องการของลุกค้าหรือไม่ ผมว่าทุกวันนี้เราไม่ตอ้ งกล่าวถึง
สินค้าแล้ว เพราะเรามาถึงจุดนี้ได้เราก็ตอ้ งพัฒนาสินค้าทีม่ ี
คุณภาพอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ คาว่า การจัดการคุณภาพของผมจึง
ไม่ได้หมายถึงสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดแต่เป็ นการจัดการในทุก ด้าน”
จากบทสัม ภาษณ์ แ สดงให้ ถึ ง ความส าคัญ ในด้ า น การ
ออกแบบ การผลิต การเก็บงาน การส่งมอบ
้บู ริ หาร H :กล่าวว่า “ก่อนอื่นผมต้องต้องบอก
ว่าปั จ จุ บ นั การแข่งขัน ในอุ ตสาหกรรมนี้ ค่อนข้างรุน แรง
หากผู้ประกอบการไม่มกี ารปรับตัวก็คงต้องลาบากเพราะ
โรงพิมพ์ทท่ี าหนังสือหันมา ทาบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษมากขึน้
เนื่องจากโดนปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบจาก เทคโนโลยี เข้ามามี
บทบามากขึ้ น ” การจัด การคุ ณ ภาพ ผมเริ่ม จากการ
ปรับ เปลี่ย นและพัฒ นาเครื่องจัก รที่ท ัน สมัย และรวดเร็ว
สามารถผลิตงานและตอบสนองต่อความต้องการได้ เพราะ
ทุกวันนี้ลูกค้าเอาแต่ใจ ต้องการของด่วน เร็ว ดี มีคุณภาพ
ราคาเหมาะสม และที่สาคัญ ต้องสามารถให้คาปรึกษาได้
เมื่อเกิดปั ญหาในการทางานระหว่างลูกค้ากับเรา บุคลากร
ก็เป็ นหนึ่งอีกปั จจัยที่สาคัญในการจัดการคุณภาพ เพราะ

เครือ่ งจักรดี แต่ขาดบุคลากรทีม่ คี วามชานาญ และมีความรู้
เกีย่ วกับเครื่อง ก็ไม่สามารถผลิตงานออกมาตามความต้อง
กาของลูกค้าได้ คุณภาพต้องรอบด้านถึงจะสามารถแข่งขัน
และยัง่ ยืน ได้ องค์ ก ารของผมเป็ นบริษั ท ญี่ ป่ ุ น ดัง นั ้น
คุ ณ ภาพจึ ง เป็ นปั จจั ย ที่ ส าคั ญ ในการบริ ห ารจัด การ
ประสิทธิภาพ ” จากบทสัมภาษณ์ แสดงให้ถึงความสาคัญ
ในด้า นคุ ณ ภาพต้ อ งรอบด้า นถึง จะสามารถแข่ง ขัน และ
ยังยื
่ นได้
้ ูบ ริ ห าร I :กล่ า วว่า “ส าหรับ ผม ค าว่า คุ ภ าพ
มันขึ
่ น้ อยู่กบั กลุ่มลูกค้าทีม่ าใช้บริการของเรา เพราะความ
แตกต่างและความหลากหลายของลูกค้า ทีม่ คี วามต้องการ
และการตอบสนองที่แ ตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ผมรับ
งานลูกค้ามา 2 ราย และมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ด้านวามต้องการ ดังนี้ ลูกค้ารายที่ 1 เป็ นลูกค้าที่มคี วาม
คาดหวังในด้านคุณภาพของสินค้า การบริการ การส่งมอบ
และการตอบสนองอย่ า งรวดเร็ว ส่ ว นเรื่อ งราคาต้ อ ง
เหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพ นั น่ หมายถึ ง ลู ก ค้ า รายแรกให้
ความสาคัญ ขบวนการและผลิตภัณฑ์ ราคาเป็ นปั จจัยรอง
และลู ก ค้า รายที่ 2 เป็ นลู ก ค้า ที่เน้ น ราคาเป็ นหลัก ส่ว น
คุ ณ ภาพของสิน ค้า ต้อ งใช้งานได้ และส่งมอบทัน เวลาที่
ต้องการ จะเห็น ได้ว่าลูก ค้าทัง้ สองราย ต้องการคุ ณ ภาพ
เหมือนกันแต่คุณภาพก็ขน้ึ อยูก่ บั ความพึง่ พอใจของลูกค้าที่
แตกต่างกัน ผมจึงเร่งเห็นว่าการสร้างคุณ ภาพที่ดี ลูกค้า
คือ ปั จจัยสาคัญในการตอบโจทย์วา่ เรามีคุณภาพหรือไม่ใน
แต่ ละด้าน” จากบทสัม ภาษณ์ แสดงให้ถึงความสาคัญ ใน
ด้าน คุณภาพของสินค้า การบริการ การส่งมอบ และการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ผลการวิจยั ที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภ ัณฑ์กระดาษใน
ประเทศสามารถแสดงเป็ นตารางความถี่ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงถึงปั จจัยและความถีท่ ไ่ี ด้จากการให้สมั ภาษณ์ของผูบ้ ริหารในแต่ละองค์การของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษในประเทศไทย
ปั จจัยหลัก
ปั จจัยย่อย
ความถี่
เฉลีย่ ร้อยละ %)
1.ภาวะผูน้ า
1.มีสว่ นร่วมในการทางาน
8
10.97
2.มีวสิ ยั ทัศน์
8
10.97
3.รับ ั งความคิดเห็นผูอ้ ่นื เปิ ดโอกาสใน
8
10.97
การเรียนรู้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปั จจัยหลัก
1.ภาวะผูน้ า

ปั จจัยย่อย
4.ให้การสนับสนุน เป็ นแบบอย่างทีด่ ี
5.สร้างแรงจูงใจในการทางาน
6.มีประสบการณ์ ความรูใ้ นงานทีท่ า
7.ลงมือทายอมรับความเสีย่ ง
8.มีความยึดหยุน่ เป็ นธรรม

รวม
2.การพัฒนาบุคลากร 1.ทางานเป็ นทีม
2.มีเชีย่ วชาญด้านสิง่ พิมพ์และเครือ่ งพิมพ์
3.อมรมส่งเสริมความรู้ ส่งไปดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศ
4.มีความมุง่ มัน่ ึก นพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
5.มอบหมายงานทีเ่ หมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล
6.มีความรูค้ วามสามารถมีทกั ษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
7.แก้ปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ
8.คัดเลือก สรรหา บุคลากรทีต่ รงกับสายงาน
รวม
3.การจัดการคุณภาพ 1.การบริการทีร่ วดเร็ว ส่งมอบตรงเวลา
2.สินค้าตอบสนองความต้องการ สร้าง
ความพึงพอใจ
3.วัตถุดบิ มีคุณภาพเหมาะสมราคา
4.เครือ่ งจักรทันสมัย เกิดของเสียจากการ
ผลิตต่า
5.มีการบริการหลังการขาย
6.รักษามาตร านอย่างต่อเนื่องมี
มาตร านรองรับ
7.ออกแบบสร้างความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์
8.ความคุม้ ค่าในการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์
ไม่ทาลายสิง่ แวดล้อม
รวม
จากตารางที่ 1 ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
การบริห ารจัด การประสิท ธิภ าพของอุ ต สาหกรรมบรรจุ
ภัณ ฑ์ ก ระดาษในประเทศ จากการสัม ภาษณ์ ผู้ บ ริห าร

ความถี่
8
10
8
7
9
73
10
10
10

เฉลีย่ ร้อยละ %)
13.70
10.97
9.56
9.56
12.33
100
13.33
13.33
13.33

7

9.34

8

10.68

10

13.33

10
10
75
10
10

13.33
13.33
100
13.33
13.33

10
10

13.33
13.33

10
9

13.33
11.99

8

10.68

8

10.68

75

100
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อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษในประเทศ และได้นามา
วิเคราะห์ตามแนวคิดทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริหารแต่รายทีไ่ ด้
สัม ภาษณ์ ท าให้ท ราบถึงปั จจัยหลัก ที่สาคัญ อาทิ ภาวะ
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ผู้น า การพัฒ นาบุ ค ลากร และการจัด การคุ ณ ภาพ เป็ น
ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การหริห ารจัด การประสิท ธิภ าพของ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยย่อยอีกหลายปั จจัยที่

สนับสนุ น ส่งผลต่อการบริหารจัดการ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
เบื้อ งตัน ดัง แสดงเป็ นกรอบแนวความคิด Conceptual
Framework ในภาพที่ 3

าวะ น้ ู า
ประเด็นสาคัญ
- มีสว่ นร่วมในการทางาน
- มีวสิ ยั ทัศน์
- รับ ั งความคิดเห็นผูอ้ ่นื เปิ ดโอกาสในการเรียนรู้
- ให้การสนับสนุ น เป็ นแบบอย่างทีด่ ี
- สร้างแรงจูงใจในการทางาน
- มีประสบการณ์ ความรูใ้ นงานทีท่ า
- ลงมือทายอมรับความเสีย่ ง
- มีความยึดหยุน่ เป็ นธรรม
การพั นาบุคลากร
ประเด็นสาคัญ
- ทางานเป็ นทีม
- มีเชีย่ วชาญด้านสิง่ พิมพ์และเครือ่ งพิมพ์
- อมรมส่งเสริมความรู้ ส่งไปดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ
- มีความมุง่ มัน่ ึก นพัฒนาตนเองตลอดเวลา

-มอบหมายงานทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของแต่ละ
บุคคล
- มีความรูค้ วามสามารถมีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ
- คัดเลือก สรรหา บุคลากรทีต่ รงกับสายงาน
การจัดการคุ าพ
ประเด็นสาคัญ
- การบริการทีร่ วดเร็ว ส่งมอบตรงเวลา
- สินค้าตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจ
- วัตถุดบิ มีคุณภาพเหมาะสมราคา
- ผลิตภัณฑ์ไม่ทาลายสิง่ แวดล้อม
- มีการบริการหลังการขาย
- รักษามาตร านอย่างต่อเนื่องมีมาตร านรองรับ
- ออกแบบสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
- ความคุ้ ม ค่ า ในการใช้ บ ริก าร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ท าลาย
สิง่ แวดล้อม

าพที่ 2 : แสดงกรอบแนวความคิด Conceptual Framework ปั จจัยหลัก ปั จจัยย่อย ทีไ่ ด้จากวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ทีม่ า:
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษในประเทศไทย

สรุปและอ ิ ปราย ล
ผู้ วิจ ัย สรุ ป ได้ ว่ า ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริก าร
จัดการอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษในประเทศ จาก
การศึก ษาค้ น คว้า ข้อ มู ล ประกอบกับ การได้ ส ัม ภาษณ์
ผู้บริหารเชิงลึก ทาให้ได้ทราบถึงปั ญหาและปั จจัยที่ส่งผล
กระทบต่ อ อุ ต สาหกรรม ปั จ จัย ที่ส าคัญ คือ การพัฒ นา
บุคลากร การจัดการคุณภาพ และภาวะผูน้ า ลาดับแรกคือ
การพัฒนาบุคลากรองค์การควรสร้างการทางานเป็ นทีม มี
เชี่ย วชาญด้ า นสิ่ง พิ ม พ์ แ ละเครื่อ งพิ ม พ์ อมรมส่ ง เสริม

ความรู้ ส่งไปดูงานในประเทศและต่างประเทศ มีค วามรู้
ความสามารถ มีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ แก้ปัญหา
เฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ และคัดเลือก สรรหา บุคลากรที่
ตรงกับสายงาน ลาดับ ที่สองคือ การจัดการคุ ณ ภาพ ควร
เพิม่ การบริการทีร่ วดเร็ว ส่งมอบตรงเวลา สินค้าตอบสนอง
ความต้ อ งการ สร้า งความพึ ง พอใจ วัต ถุ ดิบ มีคุ ณ ภาพ
เหมาะสมราคา เครื่องจัก รทัน สมัย เกิด ของเสีย จากการ
ผลิตต่า และมีการบริการหลังการขาย และ ลาดับทีส่ ามคือ
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ภาวะผู้น า สิ่ง ที่ส าคัญ ที่สุ ด คือ การให้ ก ารสนั บ สนุ น เป็ น
แบบอย่างที่ดี การจัดการคุณภาพ มีผลต่อการบริหารการ
จัด การที่ ม ีป ระสิท ธิภ าพของอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภ ัณ ฑ์
กระดาษในประเทศไทย มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษในประเทศไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Evans & Lindsay (2008, p. 12)
ว่าการกาหนดคุณภาพการผลิต ความคงเส้นคงวาและการ
สร้างความพึงใจของลูกค้าและการบริก ารลูก ค้าโดยรวม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับ แนวคิ ด ของ Verma & Boyer (2009, p. 28) ว่ า ด้ ว ย
ความสามารถของผลิต ภัณ ฑ์ สิน ค้ า และบริก าร การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างคงเส้นคงวาหรือ
เกินความคาดหวังของลูกค้าถือเป็ นคุณภาพ ตัวอย่างเช่น
การกาหนดมาตร านของบรรจุภณ
ั ฑ์ การส่งบรรจุภณ
ั ฑ์
เข้าประกวด การตรวจสอบคุณภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ และนาไป
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเพื่อประเมินคุณภาพขององค์การ
ในการออกแบบ และการผลิต ภัณ ฑ์ ต่ อ ไป การพัฒ นา
บุ ค ลากร มีผ ลต่ อ กาบริห ารจัด การที่ม ีป ระสิท ธิภ าพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษในประเทศไทย มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริห ารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุภ ัณ ฑ์
กระดาษในประเทศไทย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ
Komgtang (
ว่า พัฒ นาในด้า นความรู้ ทัก ษะ และ
ทัศ นคติแ ละด้านองค์ก ร คือ นโยบายโครงสร้างและการ
จัดการ เพื่อ ไปสู่คุณภาพและความสามารถในการผลิตที่
สูงขึ้นและเกิดความ พึงพอใจกับป ิบตั ิงาน ผู้จดั การและ
สมาชิกในองค์กรมากขึน้ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิด
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ของ Rakich, Longest, & Darr (
p. 3 ว่าการเพิม่
ประสิท ธิภ าพด้ า นทัก ษะ ความช านาญในการท างาน
ตลอดจนปรับ เปลี่ย นทั ศ นคติข องบุ ค ลากรทุ ก ระดับ ให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากร
สามารถทาได้ด้วยวิธกี าร ึ กอบรม ป มนิเทศ ส่งไปดูงาน
ต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทัง้ ในและนอกสถานที่ ล เพื่อ
บุคลากรนัน้ จะสามารถป บิ ตั งิ านได้อย่างเต็มที่ และมุ่ง
ไปสู่ความสาเร็จตามเป้ าหมายขององค์การ ตัวอย่างเช่น
เปิ ดโอกาสให้บุคคลากรได้แสดงความสามารถ และส่งเสริม
ให้ บุ ค คลากรได้ ม ี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในส่ ว นที่
รับผิดชอบเบื้องต้น เพื่อจะได้ทราบปั ญหาที่แท้จริงในการ
ป บิ ตั งิ าน
ผูบ้ ริหารควรสนับสนุ นการกาหนดกลยุทธ์ในการ
วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มซึ่ง เป็ นส าคั ญ ในการวิเคราะห์
จุ ด เด่ น ของอุ ต สาหกรรมและเพื่อ สร้า งโอกาสทางธุ ร กิจ
นอกจากนัน้ ผู้บริหารควรให้ความสาคัญ ในเรื่องของการ
กาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผน
กลยุ ท ธ์ ข องอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ก ระดาษ มุ่ ง เน้ น
ความส าคัญ การสร้า งวิส ยั ทัศ น์ พัน ธกิจ รวมไปถึง การ
กาหนดเป้ าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรม
บ รรจุ ภ ั ณ ฑ์ ก ระด าษ น อ ก จาก นี้ ผู้ บ ริ ห ารค วรให้
ความสาคัญในการวางแผนและควบคุมแผนการดาเนินงาน
ในการกาหนดกลยุท ธ์ทางธุรกิจ ให้ความสาคัญ ทางด้าน
ภาวะผูน้ าและคุณภาพของผลิภณ
ั ฑ์ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยังยื
่ นในอุตสาหกรรม
บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
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