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ส่วนท่ี 2 บทคดัย่อ 

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. 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลท่ีได้รบัจากการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ

ผลงานวิชาการ 

3.1 วตัถุประสงค ์

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและแลกเปลี่ยนความรู ้ความเหน็กบัผูเ้ขา้ร่วมนําเสนอผลงาน

ทางวชิาการทา่นอื่น 

3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรอืผลงาน

วชิาการ 

การประชุมเพื่อเสนอบทความ หรอืผลงานวชิาการในครัง้น้ี จดัโดย Higher Education Forum 

ทีเ่มอืงเกยีวโต ประเทศญีปุ่น่  มกีารจดัใหนํ้าเสนอผลงานแบ่งออกเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงมกีารนําเสนอ

ผลงานในหลายๆ หอ้งประชุม  ที่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสามารถเลอืกเขา้ในหอ้งประชุมที่มกีารนําเสนอ

ผลงานวจิยัในสาขาหรอืเรื่องที่แต่ละคนสนใจได้  ผูเ้ขา้ร่วมนําเสนอผลงานมมีาจากหลายประเทศทัว่



เอเชยีแปซฟิิก  มทีัง้ส่วนที่เป็นการนําเสนอแบบ Oral และการนําเสนอแบบ Poster  ขา้พเจา้นําเสนอ

ผลงานทางวชิาการแบบ Oral 

การนําเสนอแบบ Oral จะมกีารนําเสนอผลงานวจิยัประมาณ 10-15 นาท ีและตอบขอ้ซกัถาม

ภายหลงัจากทีนํ่าเสนอผลงานเสรจ็   แต่ละช่วงจะม ีSession Chair ทีค่อยควบคุมลําดบัและเวลาในการ

นําเสนอผลงานทางวชิาการในช่วงนัน้ๆ รวมถงึเป็นตวักลางในการถามตอบเกีย่วกบัผลงานทางวชิาการ

ที่นําเสนอ  ส่วนการนําเสนอแบบ Poster จะเป็นการนําเสนอโดยจดัทํา Poster รายงานผลงานทาง

วชิาการและคอบตอบขอ้ซกัถามทีผู่เ้ขา้ชมซกัถาม 

การเขา้ร่วมประชุมนําเสนอผลงานทางวชิาการในครัง้น้ี ชี้ใหเ้หน็ถงึความสําคญัและผลกระทบ

ของโลกาภิวตัน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง

สถาบนัการศกึษา ที่เริม่เปิดการประชุมโดยอาจารย์จากมหาวทิยาลยัในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นผูจ้ดั และ

เชญิผูท้รงคุณวุฒ ิ2 ทา่นอภปิรายประเดน็หลกัทีน่่าสนใจต่อทีป่ระชุม  

ผู้ท รงคุณ วุฒิ  2 ท่ านที่ เป็ น  Keynote Speakers ท่ านแรก เป็ นอาจารย์ด้ าน  Software 

Engineering และท่านที่สองเป็นอาจารย์ด้าน International Liberal Art ในประเทศญี่ปุ่น  สิ่งที่ทัง้ 2 

ท่านน้ีนําเสนอ ชีใ้หเ้หน็ถงึผลกระทบของโลกาภวิตัน์และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยต่ีอการศกึษาและ

สถาบนัการศกึษาในประเทศญี่ปุ่นทีใ่ชภ้าษาญี่ปุ่นเป็นหลกัในการสื่อสารทีน่่าสนใจ และการปรบัตวัของ

สถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่สามารถนํามาปรบัใช้กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรวมถึง

มหาวทิยาลยัรามคําแหงไดเ้ป็นอย่างด ี  เน่ืองจากมหาวทิยาลยัในประเทศไทยต่างกไ็ดร้บัผลกระทบที่

คล้ายคลึงกนั  กล่าวคอื แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจากต่างประเทศและนโยบายในการสรา้ง

ศกัยภาพในการดงึนกัศกึษาจากต่างประเทศใหม้าศกึษาในประเทศญีปุ่น่ ทีเ่ป็นโจทยส์าํหรบัการปรบัตวั

ของมหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่น่ทีไ่มแ่ตกต่างไปจากของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย   

ในการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยัใหส้ามารถดงึนักศกึษาจากทัง้จากในประเทศรวมถึง

จากต่างประเทศเขา้มาศกึษา  มหาวทิยาลยัควรจดัใหม้กีารเรยีนการสอนทีส่ามารถแขง่ขนัได ้ นอกจาก

รายละเอยีดปลกียอ่ยในการใหบ้รกิารทางการศกึษา ความพรอ้มของเครือ่งมอือุปกรณ์และสถานทีใ่นการ

ใหบ้รกิารการศกึษาแลว้  ประเดน็หลกัที่อาจารยท์ัง้สองท่านและผูว้จิยัที่เขา้ร่วมการประชุมนําเสนอใน

หลายๆ คราว คือ  การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ความสามารถในการทํางานร่วมกนัของผู้ร่วมงานที่มาจากต่างชาต ิ



ภาษาและวฒันธรรมให้กบับณัฑิตที่ผ่านการศึกษาจากหลกัสูตรเหล่านัน้ ที่สามารถนํามาวิเคราะห์

ผลกระทบต่อลกัษณะการจดัการในชัน้เรยีน กล่าวคอื การเรยีนการสอนภายในชัน้เรยีนควรมลีกัษณะ

อย่างไรทีจ่ะทําใหก้ารเรยีนการสอนสรา้งผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูภ้ายใตบ้รบิทใหม่ทีม่ผีล

ต่อคุณสมบตัทิีพ่งึประสงคข์องบณัฑติทีจ่บการศกึษา ซึง่มปีระเดน็ทีต่อ้งคาํนึงถงึดงัน้ี 

 การวางแผนพฒันาหลกัสตูร และการเรยีนการสอนจรงิทีเ่กดิขึน้สอดคลอ้งกนัหรอืไม ่  

 ควรจดัให้มีการเรยีนแบบอาจารย์ผู้บรรยายบรรยายให้นักศึกษารบัทราบ (Lecture)  

และการเรยีนทีใ่หผู้เ้รยีนรูม้สีว่นรว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ (Active Involvement) 

 การมอบหมายงานที่อาจเป็นงานชิ้นเล็กๆ สมํ่าเสมอ หรอืงานชิ้นใหญ่  งานภายใน

หอ้งเรยีน หรอื นอกหอ้งเรยีน 

 ขอ้สอบหรอืการทดสอบ จะเป็นแบบปรนัยหรอื อตันัย ทัง้น้ี ในประเทศที่นักเรยีนหรอื

นกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่แีทบจะไมใ่ชข้อ้สอบปรนยัเลย  

นอกจากน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิยงัหยิบยกประเด็นการจดัการเรยีนการสอนภาคภาษาองักฤษ  ใน

ปจัจุบนัมปีระมาณ 30% ของมหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่น่ทีจ่ดัการเรยีนการสอนภาคภาษาองักฤษ  แต่

มหาวทิยาลยัทีม่โีปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูเ้รยีนมเีพยีงแค่ 8%   นอกจากน้ี มหาวทิยาลยั

ทีจ่ดัว่ามนีักศกึษาจากต่างประเทศเขา้ไปศกึษาเป็นจาํนวนมากในญี่ปุ่นและมโีปรแกรมการเตรยีมความ

พรอ้มดา้นภาษาองักฤษใหก้บันักศกึษาทีต่อ้งเขา้รบัการเตรยีมความพรอ้มดา้นภาษาองักฤษยงัพบว่ามี

ปญัหาในการทาํงานกลุ่มรว่มกนัระหวา่งนกัศกึษาทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาในการสือ่สารและนกัศกึษา

ชาวญี่ปุ่นทีม่กัแยกตวั ไมม่าพบปะ หรอืทาํกจิกรรมรว่มกนั  ซึง่ทําใหก้ารพฒันาดา้นภาษาและทกัษะใน

การทํางานร่วมกนัระหว่างนักศึกษาที่มาจากต่างชาติต่างวฒันธรรมยงัเป็นได้ด้วยความยากลําบาก   

ประสบการณ์เหล่าน้ีของมหาวทิยาลยัในญีปุ่น่ ทาํใหเ้กดิเป็นคาํถามวา่ หากมหาวทิยาลยัในประเทศไทย

ตอ้งการจดัการเรยีนการสอนภาคภาษาองักฤษ ควรตอ้งมกีารเตรยีมการอยา่งไรบา้ง   

การเรยีนการสอนผ่านออนไลน์เป็นอกีหน่ึงประเด็นที่มกีารกล่าวถึงในการนําเสนอหลายครัง้  

อาจารย์ผู้หน่ึงจากมหาวทิยาลยัในประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าสาขาวชิาที่อาจารย์ท่านนัน้สอนอยู่มี

นโยบายทีจ่ะใหม้กีารเรยีนการสอน 100% ผ่านออนไลน์  ซึง่อาจารยท์่านนัน้เสนอความเหน็ส่วนบุคคล

วา่ไมเ่หน็ดว้ยกบันโยบายของมหาวทิยาลยั  เน่ืองจากเน้ือหาในสาขาวชิาทีท่า่นสอนมคีวามซบัซอ้นยาก

แก่การทาํความเขา้ใจ (สาขาวชิาคณติศาสตร)์ ทา่นเกรงวา่หากจดัการเรยีนการสอนผา่นทางออนไลน์ทัง้ 

100% จะทําใหน้ักศกึษาทําความเขา้ใจเน้ือหายากขึน้  และเมื่อไดร้บัฟงัการนําเสนอผลงานของนักวจิยั



หลายๆ ท่านและการแลกเปลี่ยนความเหน็ในหลายๆ ตอนพบว่า ผูนํ้าเสนอส่วนใหญ่เหน็ว่า การเรยีน

การสอนผา่นออนไลน์ควรใชส้าํหรบัการเรยีนเน้ือหาทีเ่ป็นพืน้ฐานองคค์วามรูเ้ท่านัน้ การเขา้เรยีนในชัน้

เรยีนทีผู่เ้รยีนและผูส้อนไดม้โีอกาสพบปะกนัเป็นสว่นสาํคญัทีข่าดไมไ่ดเ้พือ่การอภปิรายและไขขอ้ขอ้งใจ

องคค์วามรูท้ีย่ากขึน้  สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีน่่าสนใจทีค่วรพจิารณาอย่างจรงิจงัถงึในสภาวการณ์ในปจัจุบนั

ในประเทศไทยเชน่เดยีวกนั ซึง่ขา้พเจา้เหน็วา่สามารถนํามาปรบัใชไ้ดก้บัการสอนในทุกสาขาวชิา  

จะเหน็ได้ว่า  ผลกระทบของโลกาภิวตัน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีผีลกระทบไม่ควร

มองอยา่งผวิเผนิและควรนํามาวเิคราะหเ์พื่อใชใ้นการกําหนดทศิทางการปรบัตวัของมหาวทิยาลยัไดเ้ป็น

อยา่งด ีทีต่อ้งอาศยัการวางแผนทีร่ดักุมและครบถว้น   

ผลงานวจิยัของผูว้จิยัท่านอื่นๆ ที่ชีใ้หเ้หน็ถงึผลกระทบของโลกาภวิตัน์และความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยต่ีอการดําเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดแ้ก่ Competitive Strategy Company in Dealing 

Conventional Taxis with Online Taxi โดย Ahmad Saifi Athoillah a, Muhammad Firdaus, Bunasor 

Sanim  ที่ชี้ให้เห็นถึงผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของธุรกิจที่ผู้วิจยัวิเคราะห์ในแง่ของการ

วเิคราะหก์ลยุทธใ์นการแขง่ขนัของธุรกจิบางสว่นเท่านัน้   แต่เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจทีส่ามารถนํามาเป็น

กรณีศกึษาใหน้ักศกึษาอภปิรายถงึผลกระทบของโลกาภวิตัน์และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยต่ีอการ

สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิในชัน้เรยีนได ้

บทความวจิยัอกีฉบบัหน่ึงที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่เป็นประเดน็ใหญ่ในปจัจุบนัในประเทศจนี คอื 

วจิยัเรื่อง The Opportunity of the China Last-Mile Logistics in the Era of “Internet Plus” โดย Han-

chi Fu    ในปจัจุบนั Last-mile logistics model เป็นเรือ่งทีม่กีารเตบิโตอยา่งมากในประเทศจนีทีม่ขีนาด

ใหญ่ ประชากรอาศยัอยูใ่นพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ และการเขา้ถงึพืน้ทีห่า่งไกลอาจทาํไดย้ากในบางแห่ง 

จงึอาจมหีา้ง รา้นคา้ไปตัง้อยู่น้อย และตวัเลอืกสนิคา้มน้ีอย และเสีย่งต่อการซือ้สนิคา้ปลอม  กําลงัซื้อที่

กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทําให้ธุรกิจ E-Commerce มีการขยายตัวอย่างมาก  ซึ่งส่งผลถึงการ

ใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ Last-mile logistics model ขยายตวัไปดว้ย  ผูว้จิยัวเิคราะหถ์งึจุดอ่อนของ 

Last-mile logistics model ในประเทศจนี และการปรบัตวัของ Last-mile logistics model เป็น Client-

based service provider ซึ่งเรื่องน้ีก็สามารถนํามาเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายถึงการสร้าง

ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิในชัน้เรยีนไดเ้ชน่กนั 

ส่ ว น วิ จั ย เ รื่ 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 ศกึษาถงึบทบาทของรฐั

ในการสนบัสนุนการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูข้ายกบับรษิทัผลติรถยนต์ในประเทศอนิโดนีเซยีในการ

สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศอนิโดนีเซยี เป็นบทความวจิยัทีส่าม

รถนํามาเป็นประเดน็ในการศกึษาต่อยอด อภปิราย ในด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของ

อุตสาหกรรมการผลติรถยนตใ์นประเทศไทยไดอ้กีดว้ย 

ประเด็นอื่นๆ ที่ได้จากผลงานวจิยัในหลายๆ ช่วงการนําเสนอที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องของการ

ประกนัคุณภาพและการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาในสถาบนัการศกึษา และ/หรอืการฝึกอบรมในองคก์ร

เพื่อพฒันาบุคลากรใหม้คีุณลกัษณะทีต่อ้งการขององคก์ร  ซึง่ขา้พเจา้ไดม้โีอกาสทําความรูจ้กักบัผูว้จิยั

ในสาขาเหล่านัน้เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัต่อไปในอนาคต 

ส่วนท่ี 4 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

การไปร่วมเสนอผลงานทางวชิาการเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ความคดิเหน็

และรบัทราบขอ้มลูประเดน็ทีเ่ป็นเหตุการณ์ปจัจุบนัทีส่ามารถนํามาปรบัใชใ้นการเรยีนการสอนไดด้งัน้ีที่

ไดส้รุปไวใ้นส่วนที ่3 ขา้งตน้  นอกจากน้ี ยงัไดเ้ครอืขา่ยในการทําวจิยัหรอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั

ในอนาคตได ้
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