การศึกษาวิจัยปั ญหาและสารวจความต้ องการในการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตและการค้ าข้ าวของไทยกาลังเผชิญกับความกดดันและความท้ าทาย
ที่สาคัญในหลายๆ ด้ าน เริ่ มตังแต่
้ การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกข้ าวไทยให้ กบั ประเทศเพื่อนบ้ านของเรา
อย่างเช่น เวียดนามที่ได้ รับการสนับสนุนจากนโยบายของทางภาครัฐ ทัง้ ในด้ านการลดภาษี การเพิ่มผลผลิตข้ าวและลดต้ นทุน
การผลิต เป็ นต้ น หากเปรี ยบเทียบผลผลิตข้ าวต่อไร่โดยเฉลีย่ ของไทย พบว่าจะอยูท่ ี่อนั ดับ 5 ของอาเซียนรองจากเวียดนาม อิน
โนนีเซีย พม่า และฟิ ลปิ ปิ นส์ นอกจากนี ้ผลกระทบของการเปิ ดการค้ าเสรี อาเซียนจะทาให้ มกี ารนาข้ าวที่มีราคาถูกกว่าจาก
ประเทศเพื่อนบ้ านเข้ ามาขายที่ไทยได้ ง่ายขึ ้น มีผลทาให้ ภาคการเกษตรต้ องมีการปรับตัวเพื่อรองรับสภาพการแข่งขันที่จะเข้ า
มาในอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ าอีกด้ วย นอกจากปั ญหาในเรื่ องของการส่งออกข้ าวที่ยงั ต้ องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้ านแล้ ว ปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อเกษตรกรชาวนาโดยตรงคือ ต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้น ทังในเรื
้ ่ องของแรงงาน ราคาน ้ามัน รวมถึงสินค้ าพื่อการเกษตรอื่นๆ เช่น
ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชเป็ นต้ น
หากดูจากการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ การวิจยั ด้ านข้ าว ที่สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) รวบรวมและ
นาเสนอ สาหรับปี 2555-2559 พบว่า ประกอบไปด้ วย 5 ยุทธศาสตร์ หลัก คือ (1) ยุทธศาสตร์ ด้านพันธุ์ข้าว (2) ยุทธศาสตร์
ด้ านการผลิต (3) ยุทธศาสตร์ ด้านการเก็บเกี่ยว (4) ยุทธศาสตร์ ด้ารการแปรรูป และ (5) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและ
การตลาดข้ าว อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการเจาะลึกลงไปในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในด้ านการผลิตกลับพบว่า มีการมุง่ เน้ น
เฉพาะการเพิ่มศักยภาพผลผลิตข้ าวตังแต่
้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเตรี ยมดิน วิธีการปลูก การจัดการน ้า รวมถึงการป้องกัน
แมลงศัตรูพชื โดยมีการปรับเปลีย่ นวิธีการทานาให้ ทนั สมัยขึ ้น หรื อ มีการนาเครื่ องจักรกลเข้ ามาช่วยในแต่ละขันตอนของการ
้
ทานา แต่ไม่ได้ มีการมุง่ เน้ นถึงบทบาทและประโยชน์ของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดต้ นทุนการผลิตข้ าว ดังนันจุ
้ ดประสงค์หลักของงานวิจยั นี ้ คือการศึกษาปั ญหาในการปลูกข้ าวของเกษตรกรชาวนาและผู้ที่
เกี่ยวข้ องในระบบห่วงโซ่อปุ ทานข้ าวของชาวนาไทย และนาผลของการศึกษามาเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการพัฒนาและออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการทานาของเกษตรกรชาวนาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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งานวิจยั นี ้ศึกษาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาของชาวนา จากการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุที่ชาวนามีรายได้ น้อยมาก
จากการที่มีผลผลิตที่ต่าและต้ นทุนในการประกอบการที่สงู งานวิจยั นี ้ได้ ทาการวิเคราะห์กรณีศกึ ษาทังจากในประเทศและ
้
ต่างประเทศต่อการนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ ในการแก้ ปัญหาความยากจนให้ กบั ชาวนา ไม่วา่ จะเป็ น
รูปแบบของการเพิ่มผลผลิต หรื อลดต้ นทุน
ระบบการทานาแบบอัจฉริ ยะ (Mobile-Farming Intelligence) บนมือถือ ที่นามาใช้ จะต้ องช่วยให้ ชาวนาทานาให้
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเริ่ มตังแต่
้ การวางแผนทาการปลูกข้ าวของชาวนาไปจนกระทัง่ การเก็บเกี่ยวข้ าวและ
การขายข้ าวเปลือกให้ กบั โรงสีหรือพ่อค้ าข้ าว รายละเอียดของส่วนต่างๆ ของระบบมีดงั นี ้ จากการวิเคราะห์หลากหลาย
แนวทาง นักวิจยั พบว่า IT สามารถนามาใช้ ในการแก้ ปัญหาความยากจนให้ กบั ชาวนาได้ ด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ สร้ างการ
ติดต่อสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ (Communication) สร้ างเนื ้อหาและองค์ความรู้ทจี่ าเป็ นต่อชาวนาในการเพิ่มผลผลิตและลด
ต้ นทุน (Content) สร้ างตลาดกลางให้ ชาวนาได้ ประกาศซื ้อประกาศขาย พร้ อมทังให้
้ บริ การการทาธุรกรรม (Commerce)
และ สร้ างชุมชนเพื่อให้ เกิดการรวมกลุม่ ของชาวนา(Community) บริ ษัทต่างๆที่ต้องการสร้ างระบบ IT ในการให้ บริ การหรื อ
ทาธุรกิจกับชาวนาสามารถนาผลวิจยั นี ้ในการใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบ เพื่อแก้ ปัญหาความยากจนให้ กับชาวนา และ
สร้ างผลกาไรให้ กบั บริษัทต่อไปได้
จุดมุง่ หมายสูงสุดของระบบนี ้คือการพัฒนาชาวนาให้ เป็ นชาวนายุคใหม่ ซึง่ ชาวนายุคใหม่ควรจะมีอายุน้อยขึ ้น มีการ
เติบโตอย่างชาญฉลาด มีความคิดเป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) รู้วา่ การเติบโตของธุรกิจการทานาเป็ นอย่างไร ไม่ต้อง
ทานาเองแต่จ้างผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมต่างๆของการทานามาทากิจกรรมเหล่านันให้
้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น พื ้นทีใ่ นการทา
นามีความสมบูรณ์ มีการรวบรวมพื ้นที่ในการทานาให้ ใหญ่ขึ ้น โดยมุง่ หวังให้ พื ้นที่นาของเกษตรกรมีขนาดใหญ่ (50 – 300 ไร่)
เนื่องจากจะทาให้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเนื่องจากมีการทากิจกรรมต่างๆในการทานาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น สามารถ
รวบรวมความรู้ในการปลูกพืชและการประกอบการมาสร้ างเป็ นฐานข้ อมูลสาหรับส่งต่อความรู้ให้ คนอื่นได้ มีความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีและข่าวสาร เพื่อจะเข้ าแข่งขันในตลาดที่ใหญ่ขึ ้นได้ และเป็ นนักต่อรองเจรจา
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ธุ รกิจในปั จจุบนั มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงมาก และเป็ นการแข่งบนพื้นฐานการสร้างความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันระหว่างกันเพื่อแย่งชิงความเป็ นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ตนเองดาเนิ นธุ รกิจอยู่ โดยไม่ใส่ ใจกับ
การเร่ งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดของโลกในทุกๆ วิถีทาง ซึ่ งเป็ นการใช้ทรัพยากรจานวน
มหาศาลที่ตอ้ งแลกกับสภาพของสังคมโดยรวมที่เสื่ อมโทรมลงทั้งในด้าน สิ่ งแวดล้อม มลภาวะ ความเลี่ยมล้ า
ของโอกาส ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ และความยากจน การดาเนินธุ รกิจในลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นเสมือน
หนึ่งว่าองค์การธุ รกิจเป็ นผูท้ าลายมากกว่าเป็ นผูส้ ร้าง
ในการแก้ไขเพื่อนาองค์การก้าวสู่ เปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจกลายเป็ นผูส้ ร้างจึงเป็ นหน้าที่สาคัญของผูน้ า
ในทางวิชาการนั้นทฤษฎีในเรื่ องผูน้ า เป็ นหนึ่งในสาขาที่มีการศึกษาอย่างแพร่ หลายมาก แต่แนวคิดส่ วนใหญ่
เกิดขึ้นในบริ บทของนักวิชาการทางตะวันตก การมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิจึงอาจมีความไม่เหมาะสมภายใต้
บริ บทของไทย หรื อของอาเซียน
บทความนี้นาเสนอแนวคิด ผู้นำกำรจุดประกำยทีส่ ร้ ำงให้ เกิดกำรเปลีย่ นผ่ำน (Transpirational leader)
ที่พฒั นาต่อยอดจากองค์ความรู ้เรื่ องผูน้ า โดยรื้ อปรับและทบทวนบทบาทของผูน้ าในมิติของชาติตะวันตกและ
ปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของชาติตะวันออก ทั้งนี้เป็ นการคิดทบทวนไหม่ถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลในการ
ดาเนินธุ รกิจ ซึ่ งส่ งผลต่อการสรรหา การใช้ทรัพยากรและการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การจัดการเกิด
ประสิ ทธิ ภาพที่ไม่มุ่งผลเฉพาะแต่ประโยชน์ในทางธุ รกิจเท่านั้น แต่เป็ นการชี้นาการจัดการธุ รกิจที่มุ่งประโยชน์
ต่อสังคมในบริ บทที่ส่งเสริ มความเป็ นปึ กแผ่นโดยรวมของอาเซียน
ความจาเป็ นในการปรับแนวคิดการพัฒนาผูน้ าจาก ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transaction Leader) เป็ นผูน้ า
แบบเปลี่ยนผ่าน (Transformational Leader) เพื่อมาสู่ ผนู ้ าแบบจุดประกายที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน
(Transpiration Leader) รู ปแบบการจัดการของผูน้ าทั้ง 3 แบบมีดงั นี้ คือ

Transaction Leader
1.ชี้นาเชิงรับ (Reactive)
2. ให้รางวัลหรื อลงโทษ
(Reward and punishment
3. จูงใจด้วยการตอบแทนที่ตรง
ความต้อ งการ (Motivate by
address their own interest)
4.รักษาความสมดุลด้วยการรักษา
สถานภาพเดิม
(Maintain status quo)

Transformation Leader
1. ชี้นาเชิงรุ ก (Proactive)
2. มีความคิดและให้ความสาคัญกับ
(Idea and moral values)
3. ให้ความสาคัญกับการทางานเป็ น
ทีม (Promoting Teamwork

Transpirational Leader
1. ชี้นาแบบเพิ่มพลัง (Energetic)
2.จุดประกายให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Inspire on change)
3. จูงใจด้วยการตระหนักรู้และ
เข้าใจตนเอง (Self-realization
incentive)
4. กระตุน้ ด้วยทรัพย์สินทาง
4. กระตุน้ ผ่านจิตวิญญานที่จะ
ปัญญาเพื่อสร้างนวัตกรรม
ยกระดับมาตรฐานความเป็ นอยูบ่ น
(Intellectual-stimulation to create พื้นฐานใหม่ (Spiritual-Stimulation
innovation)
to shift standard of living in new
platform)
5. ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ 5. เปลี่ยนผ่านเหตุผลในการ
ทางเศรษฐกิจเพื่อสร้าง
ดาเนินธุ รกิจสู่ การให้ความสาคัญ
ความสามารถในการแข่งขัน
กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
(Focus on economic benefit
พร้อมกับประโยชน์ทางสังคมเพื่อ
value to create competitiveness) เสริ มสร้างการเติบโตแบบยัง่ ยืน
(Transforming business purpose
to socio-economic benefit of
promoting Sustainable growth)
กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า ผูน้ าการจุดประกายที่ สร้ างการเปลี่ ยนผ่าน (Transpirational Leader) เป็ นผูน้ าที่มี
คุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมจากผูน้ าแบบเปลี่ยนผ่านที่สาคัญ คือ
๑) เป็ นผูน้ าที่มีความสามารถในการจุดประกายพลังภายในตัวของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ใช้ (Internal Drive) ในการ
นาองค์การก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่านไปสู่ News Business Landscape ที่มองการแข่งขันเป็ นการสร้างสรรค์คุณค่า
๒) เป็ นผูน้ าที่มีพลังในการขับเคลื่อนธุ รกิ จบนความพอดี ของการใช้ทรัพยากรและการมุ่งสร้างผลตอบแทน โดย
มองการเติบโตของธุ รกิจไปพร้อม ๆ กับความเป็ นอยูท่ ี่ดีของสังคม
๓) เป็ นผูน้ าที่ ก ระตุ ้น สปิ ริ ต ของความเป็ นมนุ ษ ย์ใ นฐานะหน่ วยหนึ่ ง ของสั ง คมที่ ท าหน้า ที่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนกันและกันภายใต้บริ บทของการจัดการองค์การในการดาเนินธุ รกิจอย่างมืออาชีพ

“ควำมสัมพันธ์ ของผู้บริโภคที่มีต่อตรำสินค้ำ จำกมุมมองด้ ำนจินตมโนภำพ”
อาจารย์ ดร. ปิ ยะ งามเจริญมงคล
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
บทคัดย่ อ
เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า ตราสิ นค้านั้นมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ในการเพิ่มคุณค่าให้กบั สิ นค้า
นอกเหนือจากคุณลักษณะเฉพาะทางด้านกายภาพและคุณประโยชน์ของสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคนั้นไม่ได้เลือกที่จะ
บริ โภคตราสิ นค้าใดๆ เพียงเพราะประโยชน์ใช้สอยของสิ นค้าเท่านั้น แต่ยงั บริ โภคความหมายเชิ งสัญลักษณ์ ที่
สะท้อนจากภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าดังกล่าวด้วย งานวิจยั ทางด้านผูบ้ ริ โภคและตราสิ นค้าที่ผ่านมานั้น ส่ วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับการศึ กษาความสัมพันธ์ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตราสิ นค้า โดยมุ่งเน้นไปในส่ วนของตรา
สิ นค้าที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกเป็ นหลัก (approach behaviour) ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบ
และเลือกที่จะใช้ตราสิ นค้าที่มีภาพลักษณ์สอดคล้องกันกับภาพลักษณ์ตวั ตนของผูบ้ ริ โภค (image congruence)
ในอีกด้านหนี่ งนั้นการศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริ โภคตราสิ นค้าที่ มีภาพลักษณ์ เชิ งลบ (avoidance
behaviour) กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร โดยมีเพียงงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพบางส่ วนเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ข้อจากัดในด้านวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ ในการกาหนดและคัดแยกตราสิ นค้าที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกและเชิงลบที่
ชัดเจนจากมุมมองของผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มออกจากกัน
งานวิจยั ในครั้ งนี้ ใช้ตราสิ นค้า ที่ใช้โดยกลุ่ ม อ้างอิ ง (reference group brand usage) เป็ นตัวแทน
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมีการใช้วิธีการวัดประเมินแบบใหม่ (selves questionnaire
method) ซึ่ งเป็ นการวัดประเมินทางอ้อมแบบเปรี ยบเทียบมิติภาพลักษณ์ (indirect with dimension-based
approach) นอกจากความสาคัญของงานวิจยั ในครั้งนี้ในด้านการมีส่วนร่ วมในการต่อยอดองค์ความรู ้ในเรื่ องของ
การพัฒนาวิธีการดาเนินงานวิจยั แล้วนั้น ผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจยั นี้ ยงั มีส่วนร่ วมในการต่อยอดองค์ความรู ้
ในเชิ งทฤษฎีอีกด้วย โดยผลการวิจยั ในภาพรวมนั้นแสดงให้เห็นว่า ความสอดคล้องของภาพลักษณ์ตวั ตนและ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้านั้น ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของตราสิ นค้าที่ถูกนามาประเมิน โดยเมื่อประเมินตราสิ นค้าที่ใช้จริ ง
ภาพลักษณ์ ตวั ตนที่ แท้จริ งจะสอดคล้องกับ ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า มากกว่าภาพลักษณ์ ตวั ตนในด้านอื่ นๆ เมื่ อ
ประเมินตราสิ นค้าที่ปรารถนาอยากจะใช้ ภาพลักษณ์ ตวั ตนในอุดมคติ จะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า
มากกว่าภาพลักษณ์ตวั ตนในด้านอื่นๆ และเมื่อประเมินตราสิ นค้าที่ตอ้ งการจะหลีกเลี่ยงนั้น ภาพลักษณ์ตวั ตนที่
ไม่ตอ้ งการจะเป็ นจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามากกว่าภาพลักษณ์ตวั ตนในด้านบวกอื่นๆ
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Executive Summary
Utilizing information technology in business has moved quickly into Web 2.0 technology era. This
paper will discuss how these challenges were turned into opportunities by an implementing and
experimenting e-collaboration tools that focused on collaborating users’ project. Collaboration among
team members is one of vital factors in business processes. E-collaboration can be applied in various
ways in the business environment. One example is using for communication and interaction among team
members.
E-collaboration also can be applied in the private environment, such as school and study. This study
concentrate on mandatory settings, that is, users have to achieve their goals in a limited amount of time,
and they need clear instructions to accomplish their tasks. This study attempted to design Wiki that are
able to facilitate a mandatory collaborative writing process. Wiki is considered an Web 2.0 technology. In
this study, students used a standard MediaWiki for the first half of the semester to become accustomed to
how MediaWiki works, and they were then introduced to a set of assisting extensions to support
collaborative group writing that were employed for the rest of the semester. Individual interviews were
conducted to collect users’ experiences and perceptions of the tools from a qualitative perspective.
A sociotechnical approach was used to analyze interview data. Although this research study focused
on design alternatives for MediaWiki for use in mandatory settings, the consideration of only technical
aspects was not adequate; social aspects also played a vital role in mandatory writing collaboration. This
insight also complements the findings from the study. Some users expressed that they felt disinclined to
use MediaWiki in the beginning, but as time passed, they had to use MediaWiki more often and became
more acquainted with it. Time, skill, and experience allowed them to become acquainted with the tool,
and they changed their opinion of MediaWiki.
The use of MediaWiki in academia requires appropriate governance and proper technology. However,
sharing and decentralization are the primary characteristics of Wikis. Usability repercussions further
complicate the design of mechanisms to support a mandatory writing environment in MediaWiki. Thus,
an approach to the design of mechanisms that can be used for many courses is challenging. Lessons
learned from this study could mitigate design problems of e-collaboration Wiki tools.

