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ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ
Intensified global competition in the current operating environment has driven
companies to find a more effective way to manage their business. This has seen some major
trends such as flexible manufacturing processes gaining its significance, outsourcing some
products and services that are none core competencies, relocating their manufacturing facilities

to lower transportation and/or labour costs, and sourcing raw materials globally. All these
trends are quite prominent in the automotive industry, which is one of the main industries of
Thailand. This study aims to examine how the sample company use inventory turnover as a
measure for restructuring its supply chain and logistics management. The sample company
was an OEM within the automotive supply chain, in which there is a large number of parts to
be coordinated and delivered at the right place and at the right time. The sample company
has implemented JIT manufacturing processes and used inventory turnover as a key measure
to evaluate the efficiency of their supply chain management. However, the company has not
been able to meet inventory turnover targets for some production lines. This study therefore,
aims to identify the causes of inventory turnover being lower than the target. This will help
identify the operation processes within the supply chain that needs to be improved in order to
improve its inventory turnover. The results of this study provide an exemplary case of how
inventory turnover can be used to restructure supply chain and logistics management. In the
accounting literature, there is little discussion on how to improve inventory turnover by
restructuring its supply chain and logistics management. The results of this study also inform
logistics and supply chain management literature on how to use accounting measures as a
guide to spot certain areas for operation improvement.
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลที่ ได้ รบั จากการไปศึ กษา ฝึ กอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ
ผลงานวิ ชาการ
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็นกับผูเ้ ข้าร่วมนํ าเสนอผลงาน
ทางวิชาการท่านอื่น
3.2 รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การไปศึก ษา ฝึ ก อบรม และดูงาน ประชุ ม และเสนอบทความ หรือผลงาน
วิชาการ
การประชุมเพื่อเสนอบทความ หรือผลงานวิชาการในครัง้ นี้ จัดโดย Higher Education Forum
ทีเ่ มืองเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่
มีการจัดให้นําเสนอผลงานแบ่งออกเป็ นช่วงๆ แต่ละช่วงมีการนํ าเสนอ
ผลงานในหลายๆ ห้องประชุม ที่ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมสามารถเลือกเข้าในห้องประชุมที่มกี ารนํ าเสนอ
ผลงานวิจยั ในสาขาหรือเรื่องที่แต่ละคนสนใจได้ ผูเ้ ข้าร่วมนํ าเสนอผลงานมีมาจากหลายประเทศทัว่

เอเชียแปซิฟิก มีทงั ้ ส่วนที่เป็ นการนํ าเสนอแบบ Oral และการนํ าเสนอแบบ Poster ข้าพเจ้านํ าเสนอ
ผลงานทางวิชาการแบบ Oral
การนํ าเสนอแบบ Oral จะมีการนํ าเสนอผลงานวิจยั ประมาณ 10-15 นาที และตอบข้อซักถาม
ภายหลังจากทีน่ ําเสนอผลงานเสร็จ แต่ละช่วงจะมี Session Chair ทีค่ อยควบคุมลําดับและเวลาในการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในช่วงนัน้ ๆ รวมถึงเป็ นตัวกลางในการถามตอบเกีย่ วกับผลงานทางวิชาการ
ที่นําเสนอ ส่วนการนํ าเสนอแบบ Poster จะเป็ นการนํ าเสนอโดยจัดทํา Poster รายงานผลงานทาง
วิชาการและคอบตอบข้อซักถามทีผ่ เู้ ข้าชมซักถาม
การเข้าร่วมประชุมนํ าเสนอผลงานทางวิชาการในครัง้ นี้ ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญและผลกระทบ
ของโลกาภิวตั น์ และความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีต่ อการดําเนิ นธุรกิจในอุต สาหกรรมต่ างๆ รวมถึง
สถาบันการศึกษา ที่เริม่ เปิ ดการประชุมโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่เป็ นผูจ้ ดั และ
เชิญผูท้ รงคุณวุฒ ิ 2 ท่านอภิปรายประเด็นหลักทีน่ ่าสนใจต่อทีป่ ระชุม
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ 2 ท่ าน ที่ เ ป็ น Keynote Speakers ท่ าน แรกเป็ น อาจารย์ ด้ า น Software
Engineering และท่ านที่ส องเป็ น อาจารย์ด้าน International Liberal Art ในประเทศญี่ปุ่ น สิ่งที่ท ัง้ 2
ท่านนี้นําเสนอ ชีใ้ ห้เห็นถึงผลกระทบของโลกาภิวตั น์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อการศึกษาและ
สถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุน่ ทีใ่ ช้ภาษาญี่ปุน่ เป็ นหลักในการสื่อสารทีน่ ่ าสนใจ และการปรับตัวของ
สถาบัน การศึก ษาในประเทศญี่ ปุ่ น ที่ส ามารถนํ ามาปรับ ใช้ก ับ มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยรวมถึง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่างก็ได้รบั ผลกระทบที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ แนวโน้ มการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจากต่างประเทศและนโยบายในการสร้าง
ศักยภาพในการดึงนักศึกษาจากต่างประเทศให้มาศึกษาในประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็ นโจทย์สาํ หรับการปรับตัว
ของมหาวิทยาลัยในประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่แตกต่างไปจากของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถดึงนักศึกษาจากทัง้ จากในประเทศรวมถึง
จากต่างประเทศเข้ามาศึกษา มหาวิทยาลัยควรจัดให้มกี ารเรียนการสอนทีส่ ามารถแข่งขันได้ นอกจาก
รายละเอียดปลีกย่อยในการให้บริการทางการศึกษา ความพร้อมของเครือ่ งมืออุปกรณ์และสถานทีใ่ นการ
ให้บริการการศึกษาแล้ว ประเด็นหลักที่อาจารย์ทงั ้ สองท่านและผูว้ จิ ยั ที่เข้าร่วมการประชุมนํ าเสนอใน
หลายๆ คราว คือ การพัฒ นาหลัก สู ต รที่มีคุ ณ ภาพและสามารถพัฒ นาความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ความสามารถในการทํางานร่วมกันของผู้ร่วมงานที่มาจากต่างชาติ

ภาษาและวัฒ นธรรมให้กบั บัณ ฑิต ที่ผ่านการศึกษาจากหลักสูต รเหล่ านัน้ ที่ส ามารถนํ ามาวิเคราะห์
ผลกระทบต่อลักษณะการจัดการในชัน้ เรียน กล่าวคือ การเรียนการสอนภายในชัน้ เรียนควรมีลกั ษณะ
อย่างไรทีจ่ ะทําให้การเรียนการสอนสร้างผลสัมฤทธิ ์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรูภ้ ายใต้บริบทใหม่ทม่ี ผี ล
ต่อคุณสมบัตทิ พ่ี งึ ประสงค์ของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา ซึง่ มีประเด็นทีต่ อ้ งคํานึงถึงดังนี้


การวางแผนพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนจริงทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องกันหรือไม่



ควรจัดให้มีการเรียนแบบอาจารย์ผู้บ รรยายบรรยายให้นักศึกษารับ ทราบ (Lecture)
และการเรียนทีใ่ ห้ผเู้ รียนรูม้ สี ว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Involvement)



การมอบหมายงานที่อาจเป็ นงานชิ้นเล็กๆ สมํ่าเสมอ หรืองานชิ้น ใหญ่ งานภายใน
ห้องเรียน หรือ นอกห้องเรียน



ข้อสอบหรือการทดสอบ จะเป็ นแบบปรนัยหรือ อัตนัย ทัง้ นี้ ในประเทศที่นักเรียนหรือ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีด่ แี ทบจะไม่ใช้ขอ้ สอบปรนัยเลย

นอกจากนี้ ผู้ท รงคุณ วุฒ ิยงั หยิบ ยกประเด็นการจัดการเรีย นการสอนภาคภาษาอังกฤษ ใน
ปจั จุบนั มีประมาณ 30% ของมหาวิทยาลัยในประเทศญีป่ นุ่ ทีจ่ ดั การเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ แต่
มหาวิทยาลัยทีม่ โี ปรแกรมการเตรียมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รียนมีเพียงแค่ 8% นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ทีจ่ ดั ว่ามีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้าไปศึกษาเป็ นจํานวนมากในญี่ปุน่ และมีโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาทีต่ อ้ งเข้ารับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษยังพบว่ามี
ปญั หาในการทํางานกลุ่มร่วมกันระหว่างนักศึกษาทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาในการสือ่ สารและนักศึกษา
ชาวญี่ปุ่นทีม่ กั แยกตัว ไม่มาพบปะ หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ซึง่ ทําให้การพัฒนาด้านภาษาและทักษะใน
การทํางานร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่มาจากต่างชาติต่างวัฒ นธรรมยังเป็ นได้ด้วยความยากลําบาก
ประสบการณ์เหล่านี้ของมหาวิทยาลัยในญีป่ นุ่ ทําให้เกิดเป็ นคําถามว่า หากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ต้องการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ควรต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง
การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ เป็ นอีกหนึ่งประเด็นที่มกี ารกล่าวถึงในการนํ าเสนอหลายครัง้
อาจารย์ผู้หนึ่งจากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าสาขาวิชาที่อาจารย์ท่านนัน้ สอนอยู่มี
นโยบายทีจ่ ะให้มกี ารเรียนการสอน 100% ผ่านออนไลน์ ซึง่ อาจารย์ท่านนัน้ เสนอความเห็นส่วนบุคคล
ว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเนื้อหาในสาขาวิชาทีท่ า่ นสอนมีความซับซ้อนยาก
แก่การทําความเข้าใจ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ท่านเกรงว่าหากจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ทงั ้
100% จะทําให้นักศึกษาทําความเข้าใจเนื้อหายากขึน้ และเมื่อได้รบั ฟงั การนําเสนอผลงานของนักวิจยั

หลายๆ ท่านและการแลกเปลี่ยนความเห็นในหลายๆ ตอนพบว่า ผูน้ ํ าเสนอส่วนใหญ่เห็นว่า การเรียน
การสอนผ่านออนไลน์ควรใช้สาํ หรับการเรียนเนื้อหาทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานองค์ความรูเ้ ท่านัน้ การเข้าเรียนในชัน้
เรียนทีผ่ เู้ รียนและผูส้ อนได้มโี อกาสพบปะกันเป็ นส่วนสําคัญทีข่ าดไม่ได้เพือ่ การอภิปรายและไขข้อข้องใจ
องค์ความรูท้ ย่ี ากขึน้ สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีน่ ่ าสนใจทีค่ วรพิจารณาอย่างจริงจังถึงในสภาวการณ์ในปจั จุบนั
ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึง่ ข้าพเจ้าเห็นว่าสามารถนํามาปรับใช้ได้กบั การสอนในทุกสาขาวิชา
จะเห็นได้ว่า ผลกระทบของโลกาภิวตั น์ และความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีมผี ลกระทบไม่ควร
มองอย่างผิวเผินและควรนํามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการกําหนดทิศทางการปรับตัวของมหาวิทยาลัยได้เป็ น
อย่างดี ทีต่ อ้ งอาศัยการวางแผนทีร่ ดั กุมและครบถ้วน
ผลงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั ท่านอื่นๆ ที่ชใ้ี ห้เห็นถึงผลกระทบของโลกาภิวตั น์และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีต่อการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ Competitive Strategy Company in Dealing
Conventional Taxis with Online Taxi โดย Ahmad Saifi Athoillah a, Muhammad Firdaus, Bunasor
Sanim ที่ช้ีให้เห็น ถึงผลของความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีข องธุ รกิจที่ผู้วิจยั วิเคราะห์ในแง่ของการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจบางส่วนเท่านัน้ แต่เป็ นประเด็นทีน่ ่ าสนใจทีส่ ามารถนํามาเป็ น
กรณีศกึ ษาให้นักศึกษาอภิปรายถึงผลกระทบของโลกาภิวตั น์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในชัน้ เรียนได้
บทความวิจยั อีกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจเป็ นเรื่องที่เป็ นประเด็นใหญ่ ในปจั จุบนั ในประเทศจีน คือ
วิจยั เรื่อง The Opportunity of the China Last-Mile Logistics in the Era of “Internet Plus” โดย Hanchi Fu ในปจั จุบนั Last-mile logistics model เป็ นเรือ่ งทีม่ กี ารเติบโตอย่างมากในประเทศจีนทีม่ ขี นาด
ใหญ่ ประชากรอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ่างๆ ทัวประเทศ
่
และการเข้าถึงพืน้ ทีห่ า่ งไกลอาจทําได้ยากในบางแห่ง
จึงอาจมีหา้ ง ร้านค้าไปตัง้ อยู่น้อย และตัวเลือกสินค้ามีน้อย และเสีย่ งต่อการซือ้ สินค้าปลอม กําลังซื้อที่
กระจายอยู่ ต ามพื้น ที่ต่ า งๆ ทํ า ให้ ธุ ร กิจ E-Commerce มีก ารขยายตัว อย่ า งมาก ซึ่ง ส่ ง ผลถึ ง การ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบ Last-mile logistics model ขยายตัวไปด้วย ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ถงึ จุดอ่อนของ
Last-mile logistics model ในประเทศจีน และการปรับตัวของ Last-mile logistics model เป็ น Clientbased service provider ซึ่งเรื่องนี้ ก็สามารถนํ า มาเป็ น กรณี ศึก ษาให้นั ก ศึก ษาอภิป รายถึงการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในชัน้ เรียนได้เช่นกัน
ส่ ว น วิ จั ย เรื่ อ ง Identification from Vertical Partnership: Relation between Technology
Transfer, Technical Exchange, Government Role and Supplier Performance Improvement on

Automotive Sector in Jabodetabek-Indonesia โดย Donny Oktavian SYAH ศึกษาถึงบทบาทของรัฐ
ในการสนับสนุ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูข้ ายกับบริษทั ผลิตรถยนต์ในประเทศอินโดนีเซียในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศอินโดนีเซีย เป็ นบทความวิจยั ทีส่ าม
รถนํ ามาเป็ นประเด็นในการศึกษาต่อยอด อภิปราย ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยได้อกี ด้วย
ประเด็นอื่นๆ ที่ได้จากผลงานวิจยั ในหลายๆ ช่วงการนํ าเสนอที่น่าสนใจจะเป็ นเรื่องของการ
ประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษา และ/หรือการฝึ กอบรมในองค์กร
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคี ุณลักษณะทีต่ อ้ งการขององค์กร ซึง่ ข้าพเจ้าได้มโี อกาสทําความรูจ้ กั กับผูว้ จิ ยั
ในสาขาเหล่านัน้ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันต่อไปในอนาคต
ส่วนที่ 4 ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
การไปร่วมเสนอผลงานทางวิชาการเปิ ดโอกาสให้ขา้ พเจ้าได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
และรับทราบข้อมูลประเด็นทีเ่ ป็ นเหตุการณ์ปจั จุบนั ทีส่ ามารถนํ ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ดงั นี้ท่ี
ได้สรุปไว้ในส่วนที่ 3 ข้างต้น นอกจากนี้ ยังได้เครือข่ายในการทําวิจยั หรือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
ในอนาคตได้
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