
บทคัดย่อ
	 วัตถุประสงค์งานวิจัยน้ี	 1)	 เพื่อศึกษาระดับการ 

มีส่วนร่วมภาคเีครอืข่ายธรุกจิอตุสาหกรรม	ภาคตะวนัออก,	

2.)	 เพื่อพัฒนาโมเดลการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจวิศวกรรม 

ภาคตะวันออก	 และ	 3.)	 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง 

ของโมเดลการมส่ีวนร่วมภาคีธรุกิจวิศวกรรมภาคตะวนัออก	

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ 

มส่ีวนร่วมภาคธีรุกจิวศิวกรรมภาคตะวันออก	มีลกัษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ	(checklist)	มาตราส่วนประมาณค่า	

(rating	scale)และแบบสอบถามปลายเปิด	(open	–	ended	

questionnaire)	 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างจาก

บุคลากรในธุรกิจวิศวกรรม	 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 

ของประเทศไทย	จ�านวน	480	คน	ซึง่สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

คือ	 ค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 (%)	 ค่าเฉลี่ย	 (x)	 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน	 (S.D)	สถิติอ้างอิง

ได้แก่	 การวิเคราะห์องค์ประกอบ	 (Factor	 Analysis)	 

โดยใช้โปรแกรม	 SPSS	 for	Windows	 และ	 LISREL	 

Version	 8.54.ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้ท�าการวิเคราะห ์

เน้ือเรื่องภายใต้กระบวนการสนทนากลุ่ม	 (Focus	group)

จากการศึกษาพบว่าระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมภาคี

เครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างให้ความ

ส�าคัญสูงสุดคือ	ด้านความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจ

วิศวกรรม	รองลงมา	คือ	ปัจจัยการจัดการธุรกิจ	ปัจจัยส่วน

บคุคล	และกลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญัต�า่สดุคอื	ปัจจยัด้าน

การมส่ีวนร่วมภาคีธรุกจิวศิวกรรม	และจากผลการวเิคราะห์

ปัจจัยเชิงส�ารวจ	พบว่า	 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมี

ส่วนร่วมภาคีธุรกิจวิศวกรรมภาคตะวันออก	ประกอบด้วย

ปัจจัยสามด้าน	คือ	 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล,	 ปัจจัยการ 

มีส่วนร่วมภาคีธุรกิจ,	 ปัจจัยการจัดการธุรกิจ	 ส่วนการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรโดยใช้การ

วเิคราะห์ด้วยโมเดลลสิเรล	พบว่า	สิง่เร้า/กระตุน้ทัง้สามด้าน	

มค่ีาขนาดอทิธพิลกบัวนิยัในตนเองค่อนข้างสงูสามารถน�าไป

เป็นรูปแบบในการใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมของ 

ผู ้ประกอบการธุรกิจวิศวกรรมเพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนได้โดยส่วนรวม

ค�าส�าคัญ :	 โมเดลการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจ/รองรับสมาคม

อาเซียน

โมเดลการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจและการจัดการธุรกิจวิศวกรรมภาคตะวันออก

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

Business Member Participation Model and East Engineering  

Business Management to Support AEC

ธนกฤต	แป้นปั้น*

*มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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Abstract
	 This	 research	 aims	 to	 study	 1)	To	 study	

level	 of	 participation	 of	 Associate	 the	 Eastern	 

engineering	 2)	To	develop	model	 of	 participation	 

of	Associate	the	Eastern	engineering	3.)	To	check	

the	 consistency	 of	 the	model	 of	 participation	 of	 

Associate	the	Eastern	engineering.	The	instruments	

used	in	the	study	were	a	questionnaire	about	their	

participation	of	Associate	The	Eastern	engineering.	

It	 is	 a	 checklist,	 rating	 scale	 and	 open	 –	 ended	 

questions	 by	 collecting	 data	 from	 a	 sample	 of	 

personnel	 in	 the	 engineering	 business.	 In	 the	 

eastern	areas	of	the	country.	A	sample	size	of	480	

people,	which	is	used	to	analyze	the	statistics.	Basic	

statistics	include	percentage	(%),	mean	(	),	standard	

deviation	 score	 (SD)	 include	 reference	 statistics.	

Focus	Group,	Factor	Analysis	The	statistics	used	 

in	 the	 analysis,	 including	 analysis	 of	 variance,	 

hypothesis	testing	by	using	statistical	T-test,	F-test,	

Likelihood	Ratio	Chi-Square	Statistic	 (	 )	 analysis,	

correlation	 analysis,	 multiple	 regression	 and	 

analysis	of	 the	causal	 relationship	of	variables	by	

using	LISREL	model	analysis.	

	 The	study	found	that	the	level	of	management	

involved	parties	 to	business	networking	 industry	

showed	 that	 a	 priority.	Maximum	The	 readiness	 

of	 entrepreneurial	 business	 is	 a	 minor	 factor	 

engineering	business	management.	Personal	factors	

and	 the	 lowest	 priority	 group.	 Factors	 involved	 

engineering	 business	 associates.	 The	 results	 of	 

the	 survey	 and	 analysis	 found	 that	 the	 causal	 

relationship	of	the	parties	involved	engineering	the	

East.	The	 third	 factor	 is	 the	personal	appearance	

factors,	 factors	 involved	 business	 associates,	 

business	 management	 factors.	 The	 analysis	 

of	 causal	 variables	using	LISREL	model	 analysis	

showed	that	the	stimulus	/	stimulus	on	three	sides.	

The	 effect	 size	with	 high	 self-discipline	 can	 be	 

a	model	to	guide	the	preparation	of	the	engineering	

business	 for	 the	ASEAN	Economic	Community	 

by	absolute	majority.

Keyword :	Participatory	business	associate	model	

for	ASEAN	community

บทน�า
	 แนวนโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศไทยภายใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯที่มีจุดมุ่งหมายจะใช้อุตสาหกรรม 

เป็นตัวน�าในการพัฒนาเศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันรัฐบาลได้

ก�าหนดนโยบายพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เป็น

ระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์	 (Creative	

Economy)	 ซึ่งตามที่	 United	Nations	 Conference	 

on	Trade	and	Development	 :	UNCTAD	 ให้ค�าจ�ากัด

ความไว้โดยรวมว่า	คอื	ระบบเศรษฐกจิทีส่ะท้อนถงึกระบวนการ 

ซึ่งรวมเอาวัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 และเทคโนโลยีเข้าไว  ้

ด้วยกัน	 และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน	 

จึงท�าให้	 Creative	Economy	 โดดเด่นข้ึน	มาท่ามกลาง 

ระบบการผลติอตุสาหกรรมแบบดัง้เดมิและ	ภาคการเกษตร	

(กระทรวงอุตสาหกรรม,	 ม.ป.ป.)	 แต่งานวิจัยพัฒนาการ

เศรษฐกิจมหภาคของไทย	 และทางเลือกในอนาคต	

(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,	2550	:	9)	รายงาน

แนวโน้มของอนาคตเศรษฐกิจไทยด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ

ว่าสัดส่วนของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมน่าจะเริ่มอยู ่

ในระดับคงที่แต่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมน่าจะยังมี

แนวโน้มเพิ่มข้ึน	 ต่อไป	 โดยอาจเข้าสู ่ระดับใกล้ร้อยละ	 

90–100	ในอีกประมาณ	20	ปีข้างหน้า	



JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE                    Vol.9  No.2  July – December  2015  88

	 จากเป ้าหมายการรวมตัวกันเป ็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 ซึ่งจะก่อให้เกิด	 การเคลื่อนย้ายสินค้า	

บริการ	 การลงทุน	 เงินทุน	 และแรงงานมีฝีมืออย่างเสร	ี 

ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมรองรับ

การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดข้ึน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านแรงงาน

โดยประเทศไทยได้จัดท�าข้อตกลงยอมรับร่วมกันในเร่ือง

คุณสมบัติ	 (Mutual	 Recognition	 Arrangements	 :	

MRAS)	 ของสาขาบริการวิชาชีพ	 ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 วิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม	แพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาลบัญชี	สถาปนิก	

และนักส�ารวจ	(พัชราวลัย	วงศ์บุญสิน,	2554)	ประกอบกับ

พัฒนาการความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคอาเซียนยิ่ง

ทวีให้เกิดการแข่งขันระหว่างแรงงาน	มีฝีมือ	น�ามาซึ่งความ

สนใจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ	 (Model)การมีส่วนร่วมภาคี

ธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในภาคตะวันออก	

เพื่อเตรียมการพัฒนาธุรกิจอย่างมีทิศทางและเพื่อสร้าง

ความตระหนักในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ

ธรุกจิทีมุ่ง่สูป่ระสทิธภิาพทางธรุกิจพร้อมจะมุง่สูก่ารแข่งขนั	

ทั้งใน	 ระดับอาเซียนและระดับโลก	 ได้อย่างเหมาะสมตาม

ศักยภาพของภาคีเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย

ธุรกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก	

	 2.	 เพื่อพัฒนาโมเดลการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจ

วิศวกรรมภาคตะวันออก	

	 3.		เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

การมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจวิศวกรรมภาคตะวันออก

 ผลการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาระดบัการจดัการแบบมส่ีวนร่วมภาคี

เครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม 

	 สรุปผลการศกึษาระดบัการจดัการแบบมส่ีวนร่วม

ภาคีเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างให้

ความส�าคัญสูงสุดคือ	 ด้านความพร้อมของผู้ประกอบการ

ธุรกิจวิศวกรรม	รองลงมาคือ	ปัจจัยการจัดการธุรกิจ	ปัจจัย

ส่วนบุคคล	 และกลุ ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญต�่าสุดคือ	 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจวิศวกรรม

 2. เพื่อพัฒนาโมเดลการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจ

วิศวกรรมภาคตะวันออก

	 สรุปผลการศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 การมีส่วนร่วม

ภาคีธุรกิจวิศวกรรมภาคตะวันออก	และข้อมูลการสนทนา

กลุ่มด้านปัญหา	อุปสรรค	และองค์ประกอบที่จ�าเป็นในการ

พัฒนาโมเดลการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจวิศวกรรมภาคตะวัน

ออก	พบว่า	ปัจจยัทีท่�าให้การมีส่วนร่วมภาคธีรุกจิวศิวกรรม

ประสบความส�าเร็จ	 ประกอบด้วย	 ปัจจัยคุณลักษณะ 

ส่วนบคุคลของผูป้ระกอบการ	ประกอบด้วย	เพศ	อาย	ุระดบั

การศึกษา	 ปัจจัยการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจประกอบด้วย	 

1)	 การค้นหาสาเหตุและความต้องการ,	 2)	 การวางแผน 

และด�าเนินการ,	 3)	 การตัดสินใจ,	 4)	 การปฏิบัติการ,	 

5)	การประเมินผล	6)	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	นอกจาก

นี้ ยังพบว่า	 ป ัจจัยการจัดการธุรกิจ	 จะประกอบด้วย	 

1)	ด้านทรัพยากรมนุษย์	 2)	 ด้านการเงิน	 3)	 วัสดุอุปกรณ	์ 

4)	การบริหารงานทั่วไป	5)	ด้านการตลาด	6)	ด้านจริยธรรม	

7)	การบรหิารข้อมลูข่าวสาร	8)	การบรหิารเวลา	9)	การบรหิาร

การวัดผล	 มีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจ

วิศวกรรมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

 3.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการ

มีส่วนร่วมภาคีธุรกิจวิศวกรรมภาคตะวันออก 

	 พบว่า	 ปัจจัยการจัดการธุรกิจ	 (BM)	 และปัจจัย

ความพร้อมของประกอบการธุรกิจวิศวกรรม	 เพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(Prepare)	อยูใ่นระดบัค่อนข้าง

ดี	 เม่ือพิจารณาค่าความเบ้	 (Sk)	 และค่าความโด่ง	 (Ku)	 

พบว่า	ค่าความเบ้ของตัวแปรปัจจัยการจัดการธุรกิจ	 (BM)	

และปัจจัยความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจวิศวกรรม

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (Prepare)	 มีการ

แจกแจง	 ของค่าขนาดอิทธิพลในลักษณะที่เบ้ซ้ายค่าขนาด
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อิทธิพลส่วนใหญ่จึงมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย	 ปัจจัยการม	ี 

ส่วนร่วมภาคธีรุกิจ	(PB)	มกีารแจกแจงของค่าขนาดอทิธพิล

ในลกัษณะทีเ่บ้ขวา	ค่าขนาดอทิธพิล	ส่วนใหญ่จึงมค่ีาต�า่กว่า

ค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่ง	พบว่า	 

มค่ีา	0.004-	0.050และ	0.021	-	0.049	ตามล�าดับ	ซึง่มีตวัแปร

ทีมี่ค่าความเบ้	และค่าความโด่ง	ไม่เกนิ	+0.05	ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์	

ทีย่อมรับได้ว่าลกัษณะการแจกแจงแจงตวัแปรเป็นโค้งปกติ	

(Meyer.	2006	:	50)	ได้แก่	ปัจจัยการมี	ส่วนร่วมภาคีธุรกิจ	

(PB)	ปัจจัยการจัดการธุรกิจ	 (BM)	และปัจจัยความพร้อม

ของผู้ประกอบการ	 ธุรกิจวิศวกรรมเพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 (Prepare)	 และการเก็บข้อมูลกลุ ่ม

ตวัอย่าง	ในการวจิยัในครัง้น้ีมีขนาดทีใ่หญ่เพยีงพอให้ข้อมลู

มีแนวโน้มการแจกแจงเข้าใกล้การแจกแจงของ	 โค้งปกติ	 

จึงสรุปได้ว่า	 ข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงใกล้เคียงกับ 

โค้งปกติ	 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์

เส้นทาง

	 ปัจจัยเชิงสาเหตุและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณระหว ่างป ัจจัยเชิงสาเหตุกับความพร ้อมของ 

ผู ้ประกอบการธุรกิจวิศวกรรมเพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	พบว่า	ตวัแปรเชงิสาเหต	ุทีมี่ความสมัพนัธ์

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	มีค่า	 0.61,	 0.57,	

0.70	ตามล�าดับ	 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิง

สาเหตกัุบตวัแปรตาม	พบว่า	ตวัแปรเชงิสาเหตทุกุตวัมีความ

สัมพันธ์กับความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจวิศวกรรม

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (Prepare)	 อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

สรุปและอภิปรายผล
	 จากผลการศึกษาระดับการจัดการแบบมีส่วนรว่ม

ภาคีเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม	 พบว่า	 ปัจจุบันสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจได ้รับผลกระทบจากความเจริญ 

ของเทคโนโลยี	นวัตกรรมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ที่เสียหายไปค่อนข้างมาก	ความพร้อมของผู้ประกอบการ

ธุรกิจวิศวกรรม	จึงมีความส�าคัญในการจัดการเพื่อให้ธุรกิจ

ได้ด�าเนินไปอย่างราบรื่น	มีความส�าเร็จ	 ซึ่งจะประกอบด้วย	

คณุวฒิุ	วยัวฒิุ	เงินทนุ	ทรพัยากร	ประสบการณ์ในการท�างาน	

เพศ	เพราะการประกอบการธรุกจิวศิวกรรม	จะต้องค�านงึถงึ

คุณสมบัติที่จะน�ามาพิจารณา	 คือ	 1)	 ความรู ้ในวิชาชีพ	 

เป็นทั้งผู้บังคับบัญชา	ผู้น�าทางด้านเทคโนโลยี	และการผลิต

สินค้าให้มีคุณภาพ	2)	เพศ	เพราะการท�างานด้านวิศวกรรม	

จะต้องอาศัยสภาพของร่างกายและความอดทนความ

แขง็แกร่งในการท�างาน	บุคลกิภาพของวิศวกรโรงงานสภาพ

ของร่างกายต้องดี	 สภาพการเคลื่อนไหวแข้งขาและเท้าต้อง

ไม่มีปัญหาในการท�างาน	 เพราะสภาพการท�างานในโรงงาน

อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	 ต้องกล้าตัดสินใจในเหตุการณ์

เฉพาะหน้า	3)ประสบการณ์ในการท�างานตลอดจนไหวพริบ

และสติปัญญา	ในการท�างาน	การมีไหวพริบและสติปัญญา

ทีด่เีป็นคณุสมบติัหนึง่ทีส่�าคญั	ส่วนใหญ่สภาพการท�างานใน

โรงงานมีปัญหามาก	 ในแต่ละวันจะเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณ์	ความเชื่อมั่นในตนเอง	ความอดทน	ความเป็น

ผูใ้หญ่เนือ่งจาก	ต้องรบัผดิชอบงานค่อนข้างสงู	การทีม่จีติใจ

ทีม่ัน่คง	แสดงถงึความเป็นผูใ้หญ่	พร้อมทีจ่ะพัฒนาเป็นผูน้�า

ในอนาคต	เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	มีผลต่อ

การผู้ประกอบการธุรกิจวิศวกรรม	สอดคล้องกับวิไล	แจ้ง

บุญ	 (2555)	 ได้ท�าการวิจัยในเร่ือง	 “ความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากรสายสนับสนุนและ	 ช่วยวิชาการ	 สังกัดคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

วิทยาเขตก�าแพงแสน	 เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(AEC)”	พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน	 อาชีพ	 ระดับการ

ศกึษา	ทีแ่ตกต่างกนั	มคีวามสมัพนัธ์กนัต่อการรบัรู	้เกีย่วกบั

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน	(AEC)	แตกต่างกนัอย่างมรีะดบั

นัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	นอกจากนี้การจัดการธุรกิจมีความ

ส�าคัญต่อธุรกิจวิศวกรรมเพราะจากผลการวิจัยพบว่า	 

ในปัจจุบันการพัฒนาภาคีธุรกิจวิศวกรรมภาคตะวันออก

ส่วนใหญ่ไม่ว่า	 จะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงาน 

ของรัฐ	 ต่างหน่วยต่างท�างานกันไปไม่เคยเกี่ยวข้องกับ 
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หน่วยงานที่ท�างานคล้ายคลึงกัน	ยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาวัน

ต่อวัน	 เพ่ือให้ธุรกิจของตนอยู่รอด	มีการท�างานซ�้าซ้อนกัน

ในพื้นที่เดียวกัน	แต่ละหน่วยงานก็มีการส่งข่าวสารข้อมูล

ไหลเวยีนกนัอยูภ่ายในหน่วยงานของตน	และข้อมลูข่าวสาร

มีค่อนข้างจ�ากัด	 การท�างานใช้กรอบความคิดหรือหลักการ

เฉพาะที่เคยใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง	 พัฒนาในสาขาแคบๆ	 

และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร	หรอืแม้แต่องค์กรชุมชน

ในหมู่บ้านเดียวกันก็ต่างกลุ่มต่างท�างานของตนไปไม่เคย

ติดต่อช่วยเหลือกิจการของกันและกัน	 ไม่เคยให้ค�าปรึกษา

หารือซึ่งกันและกันเพราะการพัฒนาบุคคลหรือองค์กร 

กจ็ะใช้สิง่ต่าง	ๆ 	ทีพ่อจะหาได้ใกล้มือ	และอาจมีการออกแบบ

ใหม่	 หรือสร้างข้ึนใหม่ถ้าจ�าเป็น	 ซึ่งต้องเสียเวลาค้นหา

ยาวนาน	ดังนั้นการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจวิศวกรรมมีผลต่อ

ธุรกิจวิศวกรรม	 หรือการมีเครือข่ายภาคีธุรกิจวิศวกรรม

สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้	 ด้วยการเปิดโอกาสให้

บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 รวมทั้งบท

เรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู ่นอก 

หน่วยงานหรือองค์กรของตน	 และให้ความร่วมมือซึ่งกัน 

และกัน	 เพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

สมาชิก	 และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารการวิจัยศึกษา	 

ฝึกอบรม	หรือการตลาด	 และการแลกเปลี่ยนเครื่องมือใน

การประกอบอาชีพ	 เป็นต้น	 การมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจ

วิศวกรรมมีผลต่อธุรกิจวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม

ของธรุกจิในการได้ประโยชน์จากความเป็นเสรทีัง้ด้านการค้า	

การลงทุนและบริการ	 การเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สิน	

ทางปัญญา	 ตลอดจนแนวทางการขยายตลาดตามโอกาส 

และข้อตกลงใหม่ๆ	 ที่จะเกิดข้ึน	 และใช้ประโยชน์จากสิทธิ

พิ เศษของประเทศเพื่อนบ้านในการผลิตเพ่ือส ่งออก

สอดคล้องกับ	 เพ็ชรี	 รูปะวิเชตร์	 (2548)	 ได้เสนอแนวคิดว่า	

การจัดการที่ดีในยุคปัจจุบัน	ผู้ประกอบการจะต้องค�านึงถึง

ส่วนประกอบการจัดการธุรกิจหลัก	 7	Ms	 ได้แก่	 คน 

หรือบุคลากร	 (Man)	 เงินลงทุน(Money)	 วัสดุอุปกรณ	์

(Materials)	 เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยี	 (Machine)	 

การจัดการ(Management)	 การตลาด	 (Marketing)	 

และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ	 (Moral)	 แต่สิ่งที่ผู ้

ประกอบการจะต้องตระหนักและถือเป็นหัวใจอีกสิ่งหนึ่ง	 

คือ	จริยธรรมในการประกอบการ(Moral)	เพราะผู้ประกอบ

การจะต้องมีความรับผิดชอบในจริยธรรมทางธุรกิจ	 คือ	 

ผู ้ประกอบการต้องมีความประพฤติที่ดีงามต่อตนเอง	 

ผูอ้ืน่	และสงัคม	หมายความว่า	การด�าเนนิธรุกจิทีมุ่ง่หวงัแต่

ผลก�าไรทางธุรกิจอย่างเดียว	 จะไม่สามารถด�ารงอยู่ในยุค

ปัจจุบันได้	 เพราะสังคมมีการเปิดกว้างมีการรับรู้ที่รวดเร็ว	

เพราะฉะนัน้หากผูป้ระกอบการมีการกระท�าการใดทีเ่ป็นการ

เอาเปรียบการคดโกง	หรือไม่ถูกต้อง	หรือผิดศีลธรรม	ฯลฯ	

ย่อมได้รบัการต่อต้านจากลกูค้าหรอืสงัคมหรอืลกูค้าอาจเลกิ

ซื้อสินค้าหรือบริการ	หรือต้องถูกลูกน้อง	บุคลากรฟ้องร้อง	

หรอืลาออกไป	ฉะนัน้ผูป้ระกอบการจะต้องค�านงึถงึความถกู

ต้องในการด�าเนินการ	 ต้องมีการมอบหรือตอบแทนให้กับ

สงัคมควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิธรุกจิด้วยพร้อม	ๆ 	กนั	ซึง่การก

ระท�าที่เป็นเรื่องของจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจนี้ต้อง

ครอบคลุมต้ังแต่ภายในองค์กรของตนก่อน	 คือบุคลากรที่

เป็นลูกน้อง	แล้วจึงออกไปสู่ภายนอกองค์กร	ได้แก่	 เจ้าหนี้	

ผู้ส่งสินค้าหรือวัตถุดิบให้	ลูกค้าและชุมชนสังคมที่ธุรกิจตั้ง

อยู่	ตลอดจนประเทศชาติและโลกใบนี้

 ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย

	 1.	 การจัดการแบบมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายธุรกิจ

อตุสาหกรรม	จ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัการท�าธรุกจิอตุสาหกรรม	

เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้า 

และการลงทุน	 อันเนื่องมาจากการลดอุปสรรคในการเข้าสู่

ตลาด	ทัง้ด้านมาตรการภาษีและมาตรการท่ีมใิช่ภาษี	รวมถงึ

การส่งเสรมิความร่วมมอืเพือ่อ�านวยความสะดวกทางการค้า

และการลงทุน	 ดังนั้น	 จึงนับเป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับ 

ผู้ประกอบการที่จะต้องเร่งปรับตัวและใช้โอกาสจากการลด

อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่างๆ	ให้ในการแข่งขันสูง

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	 นอกจากจะช่วยเสริมสร้าง 
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ความสามารถของประเทศภายในกลุม่และยงัเปิดโอกาสทาง

ด้างการค้าการลงทุนที่กว้างมากขึ้นด้วย	จึงส่งผลให้เกิดการ

แข่งขันที่สูงตามมาด้วย	 ดังนั้นการเตรียมความพร้อม 

เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วย 

หลีกเลี่ยงและบรรเทาผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น	

รวมถึงการช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ได้

อย่างเต็มที่โดยแนวทางการปรับตัวที่ทุกภาคส่วน	สามารถ

น�ามาใช้	อาจพิจารณาได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ	ทั้งนี้ต้องอาศัย

การจัดการแบบมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม	

ในการด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

	 2.	 การวิจัยในระยะต่อไป	ควรให้ความส�าคัญกับ

แนวทางการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 และการเป็นปัจเจก 

ที่เป็นผู ้กระท�า	 การเปลี่ยนแปลง	 โดยให้ครอบคลุมถึง

ประเดน็อืน่	ๆ 	ทีย่งัไม่มกีารศกึษา	หรอืประเด็นทีมี่การศกึษา

น้อยทัง้นีเ้พือ่เตมิเตม็ช่องว่างขององค์ความรูท้ีจ่ะน�า	ไปสูก่าร

แก้ไขปัญหาและพัฒนาในเรื่องการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจ

วิศวกรรมภาคตะวันออกเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ

 ตรวจสอบและทบทวนนโยบายและมาตรการต่างๆ	

ที่เน้นการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจวิศวกรรม	 เพื่อเตรียมความ

พร้อมรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	จากปัจจยัหรอืองค์

ประกอบในหลาย	ๆ	ด้าน	 ในการแก้ปัญหาจึงต้องค�านึงถึง

รากฐานของปัญหาอย่างแท้จริง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา

การบริหารธุรกิจ
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