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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการส าหรับ
ผู้ ประกอบการแปรรูปสับปะรดไทย ซึ่งด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากผู้บริหารของสถานประกอบการ
อตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรดไทยท่ีสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับองค์การได้อย่างชดัเจน โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย จ านวน 50 คน ส่วนการวิจยัเชิงคณุภาพใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคณุวุฒิในอุตสาหกรรม
แปรรูปสับปะรดไทย จ านวน 9  ท่าน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูโดยใช้วิธี Enter method 
ซึง่พบวา่มีปัจจยัจ านวน 11 ปัจจยั ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการส าหรับผู้ประกอบการอตุสาหกรรม
แปรรูปสบัปะรดไทยอยา่งมีนยัส าคญั   

 
ค ำส ำคัญ:  การจดัการ, ประสิทธิภาพ, อตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรด, ผูป้ระกอบการ 
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Abstract 

This research aimed at studying factors affecting efficient management for 
entrepreneurs in Thai pineapple processing industry. Qualitative and quantitative researches 
were used by questionnaires asking executives in Thai pineapple processing industry who 
were able to provide clear information about their organizations. 50 samples were obtained by 
simple sampling and 9 experts in the area were asked in form of deep interview. Statistics 
used consisted of percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, and enter- 
method regression analysis. This research found there were 11 factors that significantly 
affected efficient management for entrepreneurs in Thai pineapple processing industry.     

 
Keywords:  Management, Efficiency, Pineapple Processing Industry, Entrepreneurs 

 
บทน า 

แนวคิดทางด้านการจดัการมากมายได้ถกูน ามาใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ เน่ืองจาก
การท่ีจะจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจ ะต้องค านึงถึง
ลกัษณะเฉพาะขององค์การเอง และบริบทของสภาพแวดล้อมขององค์การ อีกทัง้ต้องเปล่ียนมมุมองการ
แข่งขนัวา่ไม่ใช่การแขง่ขนัระหว่างบริษัทตอ่บริษัทอีกตอ่ไป แตเ่ป็นการร่วมมือเพ่ือแข่งขนัระหว่างหว่งโซ่
อปุทานตอ่หว่งโซ่อปุทาน ซึง่องค์การจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หลกัการ แนวคดิ และกลยทุธ์ การ
จดัการทรัพยากรในเชิงของการจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างลึกซึง้  รวมทัง้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ประยกุต์หลกัการจดัการการผลิต และการบริการแบบดัง้เดมิให้เป็นไปในทางแนวคิดของการจดัการห่วง
โซ่อุปทานยุคใหม่คือองค์การจะต้องให้ความส าคญัต่อกิจกรรมหลกั คือ กระบวนการผลิต การจัดส่ง
สินค้า การบริการ การตลาดและการขาย  และกิจกรรมสนับสนุน  คือการจดัโครงสร้างองค์การ การ
จดัการทรัพยากรมนษุย์ การพฒันาเทคโนโลยี การจดัซือ้  เพ่ือท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืน
ถาวร  อตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรดถือเป็นอตุสาหกรรมหลกัอยา่งหนึง่ ท่ีมีความส าคญัตอ่ประเทศไทยมี
หว่งโซ่อปุทานครอบคลมุตัง้แตร่ะดบัเกษตรกรรายย่อย จนกระทัง่ถึงเศรษฐกิจมหภาคระดบัภูมิภาคของ
โลก ดงันัน้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการองค์การประเภทโรงงานแปรรูปสบัปะรดกระป๋อง จึงต้อง
ศึกษาถึงลักษณะการด าเนินกิจกรรมขององค์การ องค์ประกอบแวดล้อมขององค์การ เพ่ือเกิดความ
เข้าใจปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการองค์การ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาความไม่สม ่าเสมอของภาวะการผลิตเน่ืองจากอุตสาหกรรมสับปะรดมีลักษณะคล้ายกับ
อุตสาหกรรมการเกษตรโดยทั่ว ๆ ไป ท่ีโรงงานจะท าการผลิตได้อย่างเต็มท่ีในช่วงฤดูกาลท่ีมีวตัถุดิบ
ออกมามาก และไมส่ามารถผลิตได้ หรือใช้ก าลงัการผลิตเพียงสว่นน้อยในชว่งนอกฤดกูาล 

ปัญหาตลาดภายในประเทศ เน่ืองจากผู้บริโภคภายในประเทศนิยมบริโภคสับปะรดสดผลผลิต
สับปะรดกระป๋องของไทยประมาณร้อยละ  90-95 ของผลผลิตทัง้หมดจึงถูกส่งออกไปสู่ตลาด
ตา่งประเทศ เม่ือตลาดมีการเปล่ียนแปลงจงึเกิดผลกระทบอยา่งมากตอ่ผู้ประกอบการ 

ปัญหาโรงงานขาดความเป็นเอกภาพในการร่วมมือกันวางแผนการผลิตและการตลาด  ท าให้การ
แก่งแย่งแข่งขนักันเองเกิดขึน้ เช่นโรงงานแย่งกันซือ้วตัถุดิบในช่วงท่ีวตัถุดิบขาดแคลน หรือผลิตสินค้า
คณุภาพต ่าเพ่ือลดต้นทนุ 

ปัญหาการขาดการเช่ือมโยงระดบัชาติ ท าให้ขาดแหลง่ข้อมลูขา่วสารทัง้การผลิต การตลาดท่ีถกูต้อง
แม่นย า เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตดัสินใจในการวางแผนและก าหนดนโยบายร่วมกันทัง้ภาครัฐและ
เอกชน 

 

กรอบความคิดและทฤษฎี 
ผู้วิจัยก าหนดกรอบความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพการจดัการองค์การ

ส าหรับผู้ประกอบการแปรรูปสบัปะรดไทย ดงันี ้
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 ภาพท่ี 1  กรอบความคดิและทฤษฎี 

 
 
1. ทฤษฎีของ Kaplan และ Norton ได้ เสนอแนวคิดแบบร่างแผนกลยุทธ์  (Strategic map 

template) และการให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการท่ีสมดุล (Balance Scorecard) ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพต่อองค์กร (กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์, 2548; พิบูลย์ ทีปะปาล, 2551; สาโรจน์  โอพิทักษ์
ชีวิน, 2552; สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, 2548) 

2. ทฤษฎีของ Edward Deming ได้น าเสนอ วงจร PDCA เพ่ือเป็นหลักในการเร่ิมต้นการปรับปรุง
คณุภาพอย่างตอ่เน่ืองทัว่ทัง้องค์การและประสบผลส าเร็จในการประยกุต์ใช้กบัองค์การอตุสาหกรรมใน
ประเทศญ่ีปุ่ น และมีเผยแพร่สู่ทวีปอเมริกาในช่วงปี 1979 (กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์, 2548;  ณัฏฐพนัธ์ 
เขจรนนัทร์, 2548) 

3. ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) Frederick W. Taylor ได้
อธิบายว่าการจดัการกระบวนการต่างๆในการท างานท่ีได้รับการออกแบบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์จะมี
ประสิทธิภาพกว่าการปล่อยให้คนงานท างานโดยอาศัยหลักความเคยชิน (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2534; 
พจมาน เตียวฒันรัฐติกาล, 2544; เปร่ือง กิจรัตน์ภร, 2544; สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2549; Amrine et 
al.,1993; Daft, 1986) 

[1] การวางแผนก าหนดกลยทุธ์  
[2] การจดัการคณุภาพ  
[3] การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
[4] การจดัการกระบวนการผลิต  
[5] การจดัการแรงงานการผลิต  
[6] การจดัการวตัถดุิบ 
[7] การจดัการการตลาด  
[8] การจดัการกระบวนบริหารการภายใน 

        การจดัการความสมัพนัธ์ในกลุม่อตุสาหกรรม 
        การจดัการความสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
        การจดัการความสมัพนัธ์กบัภาครัฐ 

 
 

ประสิทธิภาพ 
การจัดการ 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 
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4. ทฤษฎีทางด้านความต้องการของมนษุย์ของ Maslow และ Herzberg สามารถอธิบายเพิ่มเติม

ด้วยแนวคิดระบบความร่วมมือกนั (cooperative system) ของ Chester I. Barnard (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 
2534; พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล, 2544; เปร่ือง กิจรัตน์ภร, 2544; สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2549; 
Amrine et al.,1993; Daft, 1986) 

5. ทฤษฎีตามแนวคิด Diamond Model และห่วงโซ่คุณค่าของ Michael E. Porter เป็นการ
เช่ือมโยงเชิงกิจกรรม ในห่วงโซ่อุปทานตลอดสาย ของอุตสาหกรรมต้นน า้ถึงปลายน า้ (Network) และ
การเช่ือมโยงในเชิงความร่วมมือในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) (Drucker, 1984; Gaither and 
Frazier,1999; Hicks, 1994) 

 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยตัวแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของ

ผู้ประกอบการแปรรูปสบัปะรดไทย 
2. เพ่ือเสนอตัวแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป      

สบัปะรดไทย 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทยในครัง้นี ้

ประชากรได้แก่ ผู้บริหารท่ีสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัองค์การได้อยา่งชดัเจนผู้บริหารด้านทรัพยากรมนษุย์ 
ผู้บริหารด้านการผลิต ผู้บริหารด้านฝ่ายการตา่งประเทศ ผู้จดัการทัว่ไปผู้บริหารด้านการตลาด ของสถาน
ประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรดไทยท่ีจดทะเบียนและมีสถานะคงอยู่ โดยสุ่มตวัอย่างโดยใช้
สตูรของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) ได้จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 50 คน 

 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
1. ท าการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจยัเอกสาร (Document Research) โดยผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการเชิงนิรนัย 

(Deductive) ในการน าแนวคิดจากทฤษฎีต่างๆ ท่ีได้รับการพิสูจน์แล้ว เป็นการทัว่ไป มาสร้างตวัแบบ
และสมมตฐิาน 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท าการทดสอบสมมติฐานตามกรอบความคิด
และพิสจูน์ตวัแปรเชิงเส้นสหสมัพนัธ์ (Linear Correlation) และหาผลสรุปตวัแปรส าคญัท่ีสมัพนัธ์กบั 
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ประสิทธิภาพการจดัการส าหรับผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรดไทย เพ่ือการตอ่ยอดองค์
ความรู้ 

3. การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ท าการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ี
เก่ียวข้องกับ อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด เพ่ือหาข้อมูลน าไปวิเคราะห์ และอธิบายผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ีได้มาจากการวิจัยเชิงปริมาณ  และสร้างตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการส าหรับ
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรดไทย 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั น าเสนอ ดงันี ้
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
 
 

ลักษณะข้อมูลทั่วไป  จ านวน 
โรงงาน  

ร้อยละ  

สว่นมากอายขุององค์การอยูร่ะหวา่ง  11 – 20  ปี  18  36  

จ านวนพนกังานในองค์การทัง้หมดอยูร่ะหวา่ 1001- 2000 คน  21  42  

จ านวนพนกังานเฉพาะด้านการผลติอยูร่ะหวา่ง  301 – 900  คน  15  30  

จ านวนพนกังานเฉพาะด้านการสนบัสนนุอยูร่ะหว่าง  151 – 450  คน  33  66  

จ านวนทนุจดทะเบียนต ่ากวา่ 50 ล้านบาท 
 และ อยูร่ะหวา่ง 51 – 100  ล้านบาท  

26  52  

ก าลงัการผลติสงูสดุ 150001 - 300000  ตนั  25 50 

ลกัษณะของการลงทนุขององค์การเป็นกิจการของผู้ประกอบการไทย  39  78  

ลกัษณะผลติภณัฑ์สว่นใหญ่ ขององค์เป็นลกัษณะรับจ้างผลติตามความต้องการของลกูค้า  23  46  

แหลง่วตัถดุิบหลกั (สบัปะรดสด) ขององค์การ ใช้วตัถดุิบจากกลุม่เกษตรกรเครือขา่ยเฉพาะ  22  44  

ผลติภณัฑ์หลกั ขององค์การ เป็นสบัปะรดกระป๋อง และน า้สบัปะรดเข็มข้น  50  100  
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ตอนท่ี 2  วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการ
ส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย 
 

 
สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการส าหรับผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป

สบัปะรดไทย มีคา่เฉล่ียอยูใ่น ระดับมำก จ านวน 8 ปัจจยั เรียงตามล าดบั ได้แก่ 
1. การจดัการคณุภาพ (X2)  
2. การวางแผนกลยทุธ์ (X1)  
3. การพฒันาผลิตภณัฑ์ (X3)  

หัวข้อ  S.D ความหมาย 

การวางแผนกลยทุธ์ (X1)  3.93 .623 มาก 

การจดัการคณุภาพ (X2)  3.97 .946 มาก 

การพฒันาผลติภณัฑ์ (X3)  3.77 .568 มาก 

การจดัการกระบวนการผลติ 
(X4)  

3.66 .535 
มาก 

การจดัการแรงงานการผลติ 
(X5)  

3.45 .459 มาก 

การจดัการวตัถดุิบ (X6)  3.39 .514 ปานกลาง 

การจดัการการตลาด (X7)  3.31 .758 ปานกลาง 

การจดัการกระบวนบริหาร
การภายใน (X8)  

3.44 .741 มาก 

การจดัการความสมัพนัธ์ใน
กลุม่อตุสาหกรรม (X9)  

2.72 .598 ปานกลาง 

การจดัการความสมัพนัธ์กบั
อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง (X10)  

3.60 .626 มาก 

การจดัการความสมัพนัธ์กบั
ภาครัฐ (X11)  

3.50 .783 มาก 

การประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการ (X12) 

3.53 .644 มาก 

ตารางที่  2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการส าหรับผู้ ประกอบการ
อตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรดไทย 

X
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4. การจดัการกระบวนการผลิต (X4)  
5. การจดัการความสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมท่ี 
เก่ียวข้อง (X10)  

6. การจดัการความสมัพนัธ์กบัภาครัฐ (X11)  
7. การจดัการแรงงานการผลิต (X5)  
8. การจดัการกระบวนบริหารการภายใน (X8) 

 
และปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย มี
คา่เฉล่ียอยูใ่น ระดับปำนกลำง จ านวน 3 ปัจจยั เรียงตามล าดบั ได้แก่  

1. ด้านการจดัการวตัถดุบิ 
2. ด้านการจดัการการตลาด  
3. ด้านการจดัการความสมัพนัธ์ในกลุม่ 
      อตุสาหกรรม 

 
ตอนที่ 3 การทดสอบสมตฐิานงานวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการส าหรับผู้ ประกอบการ
อตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรดไทยเพ่ือเลือกตวัแปรอิสระมาศกึษาด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู
แบบขัน้ตอนโดยมีเง่ือนไขคือ ตัวแปรอิสระ Xi และ Xj  ต้องอิสระต่อกัน ดังนัน้ตัวแปรอิสระคู่ใดมี
ความสมัพนัธ์สงูเกิน 0.85 การวิจยัครัง้นีจ้ะเลือกมาเพียงตวัแปรเดียว จากการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ พบว่าตวัแปรอิสระ X1, X2, X3 , X4, X5, X6, X7, X8, X9, และ X10  มีค่าสหสมัพันธ์ไม่เกิน 0.85  
ดงันัน้ การวิจยัจงึน าตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์น้อยกวา่ 0.85 ท าการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณู  
เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมตฐิานตอ่ไป(ดงัตารางท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 



สยามวิชาการ  ปีที่ 14  เลม่ที่ 1  ฉบบัที่ 22  กรกฎาคม – ตลุาคม 2556 
Siam Academic Review  Vol.14, No.1, Issue 22, July – October 2013 

        
 - 9 - 

 
ตารางที่  3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับประสิทธิภาพการจัดการส าหรับ
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรดไทย(Correlation Matrix) 
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ตารางที่  4  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการ Enter Method ของตัวแปรท่ีพยากรณ์
ประสิทธิภาพการจดัการส าหรับผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรดไทย 

 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า ปัจจัยจ านวน 11 ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพการการ
จดัการส าหรับผู้ประกอบการอตุสาหกรรมสบัปะรดไทยอย่างมีนยัส าคญั 0.05 และอธิบายประสิทธิภาพ
การจัดการได้ร้อยละ 84.4  สามารถแสดงในรูปสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ และสมการ
ถดถอยพหคุณูในรูปคะแนนมาตรฐาน (รูปภาพท่ี 2 ) 
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 ภาพท่ี 2  สมการถดถอยพหคุณูในรูปคะแนนดบิและสมการถดถอยพหคุณูในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทัง้  11 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการส าหรับ
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปสบัปะรดไทย โดยน าผลการวิจยัเชิงปริมาณมาสงัเคราะห์ข้อมลู และ
เข้าสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 9 ท่าน และน าผลวิจัยและรูปแบบการจดัการท่ีผู้ วิจยัจดัเสนอ เข้า
เสวนาเพ่ือการวิพากษ์ในการประชุมประจ าเดือนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจ าเดือนธันวาคม 2554 และประจ าเดือนพฤษภาคม 2555 แล้วท าการวิเคราะห์ระดบัแนวความคิด
(Conceptual Analysis) สามารถจดักลุ่มการจดัการออกเป็น  3 กลุ่ม คือ 1) การจดัการภายในองค์การ   
2) การจัดการผลิตภัณฑ์ 3) การจดัการความสัมพันธ์ระหว่างองค์การท่ีเก่ียวข้อง น าเสนอรูปแบบการ
จดัการ (รูปภาพท่ี 3) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 3  ตวัแบบประสิทธิภาพการจดัการส าหรับผู้ประกอบการแปรรูปสบัปะรดไทย   
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อภปิรายผล 
  ในการอภิปรายผลการวิจัยเร่ือง ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการส าหรับผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย  ผู้ วิจัยได้อาศัยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้าน              
การวางแผนกลยทุธ์ การจดัการคณุภาพ การพฒันาผลิตภณัฑ์ การจดัการกระบวนการผลิต การจดัการ
แรงงานการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การจัดการการตลาด การจัดการกระบวนบริหารการภายใน       
การจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดการความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง     
การจัดการความสัมพันธ์กับภาครัฐ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการและน าผลสรุปจากการวิจยัเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวน10 ท่านแล้วท าการวิเคราะห์ระดับแนวความคิด
(Conceptual Analysis) สามารถจัดกลุ่มการจัดการออกเป็น 3 กลุ่ม วิเคราะห์ในกรอบความคิดตาม
รูปแบบในประเดน็ดงันี ้

1. ด้านการจัดการภายใน ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์  การจัดการกระบวนการผลิต    
การจดัการแรงงานการผลิต การจดัการวตัถุดิบ การจัดการการตลาด  การจดัการกระบวนบริหารการ
ภายในถ้ามีการเช่ือมโยงตัง้แตกิ่จกรรมต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการ
ในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dechpong and Charmondusit (2008) ท่ีได้ศึกษาแนวคิด
ประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นการผสมผสานแนวความคดิประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทาง
เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้อตุสาหกรรมสบัปะรดกระป๋องเป็นตวัอยา่ง ในการศกึษาเพ่ือทราบ
ถึงความคุ้ มค่าของต้นทุนเพ่ือการผลิตท่ีค านึงสิ่ งแวดล้อมท่ีเหมาะสมโดยพบว่าการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต และตดิตัง้ระบบควบคุมเคร่ืองมือสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการผลิต จากผลการวิจยั
ชีใ้ห้เห็นอิทธิพลการจัดการภายใน เช่น การวางแผนการผลิต ปรับปรุงเคร่ืองมือ การจัดหาอุปกรณ์ 
แรงงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ และการเลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสมตลอดจนส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการของ
องค์การ 

2. ด้านการจดัการผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การจดัการคณุภาพ Drucker (1984) เสนอว่าการ
ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามราคา (price wars) องค์การในอุตสาหกรรมแต่ละองค์การจะต้องจัดการ
คุณภาพโดย สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ (product differentiation) และความแตกต่างในด้าน
ตลาด (market differentiation) การพฒันาผลิตภณัฑ์ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฏีกลยทุธ์วงจรผลิตภณัฑ์ ใน
ขัน้การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Diane M. Barrett (1996) และ งานวิจัยของ 
Jacques Trienekens and Adrie Beulens (1998) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นความส าคญัของปัจจยัการ
พฒันาคณุภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจของลกูค้า และปอ้งกันการสญูเสียและเรียกคืน
ผลิตภณัฑ์ท่ีปัจจยัท่ีส าคญัได้แก่ มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ 
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3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรประกอบด้วย การจัดการกระบวนบริหารการภายใน       

การจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดการความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง     
การจัดการความสัมพันธ์กับภาครัฐ  ได้ระบุถึงตัวชี ว้ัดประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government 
Efficiency) ท่ีจะส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม ได้แก่ การก าหนดนโยบาย 
บริหารประเทศ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีเสถียรภาพ เอือ้ตอ่การแข่งขนั การมีนโยบายการเงินการคลงัท่ี
ยืดหยุ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคณุค่า  และคุณภาพ การประเมินคุณภาพ ความโปร่งใสทาง
การเมือง และระบบราชการ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2550) 
และเป็นการเช่ือมโยงเชิงกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานตลอดสาย ของอุตสาหกรรมต้นน า้ถึงปลายน า้ 
(Network) และการเช่ือมโยงในเชิงความร่วมมือในลกัษณะเครือขา่ยวิสาหกิจ (Cluster) ซึ่งจะผลกัดนัให้
เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในแง่ของการเป็นส่งมอบปัจจยัการผลิต Supplier สอดคล้อง
การวิจัยวิจัยของ V.N. Asopa (2008) ได้ท าการวิจัยเร่ือง Competitiveness in Pineapple Canning 
Industry โดยได้ศกึษาถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมสบัปะรดของประเทศ
ไทย เน่ืองจากประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิต และส่งออกสบัปะรดแปรรูปรายใหญ่ท่ีสดุของโลก งานวิจยัของ 
V.N. Asopa (2008) ท าให้สามารถเข้าใจภาพของอุตสาหกรรมสับปะรดของประเทศไทยได้ดีขึน้  ทัง้
ลกัษณะการเกิดขึน้ ความได้เปรียบในการแข่งขนัเม่ือเทียบกบัประเทศคูแ่ข่ง และลกัษณะสภาพปัญหา
ในปัจจบุนั นอกจากนัน้ผลวิจยัยงัชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของการร่วมมือกนัในเครือขา่ยอตุสาหกรรมเอง 
และการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกบัภาครัฐ ท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาความสามารถในการแข่งขนั
สอดคล้องกับงานวิจยัของ Bart Vogels (2008) ผลการวิจยั ปัจจยัในระดบัองค์การ ระดบัห่วงโซ่ และ
ความร่วมมือกับองค์การภายนอก การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการใช้ข้อมูลท่ีได้จาก
ลกูค้าก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการองค์การ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัค้นพบวา่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการมากท่ีสดุ การจดัการแรงงาน
การผลิต การจัดการกระบวนการผลิต และ การจัดการความสัมพันธ์กับภาครัฐ แต่จากเข้าสมัภาษณ์  
เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิและการและการน าผลการวิจยัเข้าเสวนาในการประชุมประจ าเดือนของสภา
อุตสาหกรรมพบว่า มีปัจจัยท่ีส าคัญมากคือ การจัดการวัตถุดิบ จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพการจดัการส าหรับผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูป
สบัปะรดไทยโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ประกอบด้วย  
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1) ข้อเสนอแนะที่ได้จาการวิจัย สามารถแบง่เป็น 3 สว่น คือ  
   1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับรัฐบาลควรมีนโยบายและมีกฎหมายรองรับในการจัดการพืน้ท่ี

เพาะปลูกสบัปะรดอย่างเป็นรูปธรรมและกฎหมายแรงงานและผลกัดนัอย่างจริงจงัให้ส านกัการเกษตร
เป็นหน่วยงานหลักเข้าด าเนินการท าแปลงสาธิตและเน้นการป้องกันโรคเห่ียวและโรคระบาดของ
สับปะรดท่ีเป็นปัญหามายาวนานและยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงปัจจุบันและการจัดให้มีหน่วยงาน
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการประชาสมัพันธ์เพ่ือให้โรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวต้อนรับนกัท่องเท่ียว
ด้วยการบริโภคด้วยน า้สบัปะรดเพ่ือเพิ่มการตลาดภายในประเทศ 

   1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับประกอบการแปรรูปสบัปะรดควรจดัให้มีนกัวิชาการด้านการเกษตร
ประจ าโรงงานเพ่ือให้องค์ความรู้ด้านวิชาการและจัดการการท าสัญญาการผลิต (Farming contact)   
กบัเกษตรกรผู้ปลูกสบัปะรดให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้ประกอบควรมีการรวมตวักันในรูปสมาคม
อยา่งเป็นเอกภาพเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัทัง้คณุภาพและต้นทนุในการผลิต 

   1.3 ข้อเสนอแนะส าหรับเกษตรกรควรเรียนรู้และปฏิบตัติามค าแนะน าผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการ
เพาะปลูกและจดัหาหน่อสบัปะรดท่ีมีคณุภาพในการปลูกและท่ีส าคญัเกษตรควรมีการรมตวักันอย่าง
เป็นรูปธรรม เชน่ การรวมตวักนัในรูปแบบสหกรณ์ ในการขายวตัถดุิบวตัถดุิบกบัโรงงาน เพ่ือการตอ่รอง
ราคาและเง่ือนไขในการขายวตัถดุบิ 
 2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
                2.1 การวิจยัต่อไปควรศกึษาปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมการรวมอตุสาหกรรมสบัปะรดในรูปสหกรณ์
ยา่งมีประสิทธิภาพ  
    2.2 การศกึษาประสิทธิภาพการใช้ระบบ GIS ในการจดัการพืน้ท่ีเพราะปลกูสบัปะรด 
    2.3 แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดเพ่ือการแข่งขันและการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
    2.4 ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตหลังการการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC)                  
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