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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องน้ีใช้ระเบียบการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการใน

ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการวิจยั  ผู้ประกอบการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะจาก ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับรวบรวม สภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบ
การบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ หัวหน้างานและผู้บริหารจากสถานประกอบการ และ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษา สําหรับประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เจ้าของกิจการ หัวหน้างาน และ
ผู้บริหารสถานประกอบการ สําหรับการทดลองใช้ และเก็บรวบรวมข้อมูลจริงของคู่มือการบริหารจัดการในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ และผู้บังคับบัญชาของผู้ทําหน้าที่สอนงาน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะสําหรับการติดตามผลหลังการฝึกอบรม ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจ
ติดตามยานพาหนะ เป็นการบูรณาการระหว่างหลักการบริหารจัดการแบบ 7Ps และระบบบริหารจัดการโดยรวม ใน
รูปแบบ 7P+IMS Model มีความเหมาะสมในระดับมากทั้งรูปแบบ และองค์ประกอบย่อยของรูปแบบการบริหารจัดการ
ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ตามการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 2) คู่มือการบริหารจัดการใน
ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ประกอบด้วย เทคนิคการสอนงาน และงานติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะชนิด
วางบนคอนโซลรถ สําหรับรถกระบะ จํานวน 4 งาน แต่ละงานมีองค์ประกอบดังนี้ ใบแบบร่างลักษณะงาน ใบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ใบผังการไหล ใบคู่มือการปฏิบัติงาน ใบส่ังงาน และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน นําไปอบรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และประเมินผลระหว่างการอบรม และติดตามหลังการอบรม พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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The Development Of Managerial Model In Vehicle Tracking Equipment Business 
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Abstract 
This research uses the research and development regulations in order to develop and 

evaluate on both managerial model and manual in vehicle tracking equipment business.  The 
researchers set the research target group:  Qualified professionals to verify the quality of the tools 
used in each stage of research.  An entrepreneur in vehicle tracking equipment business from the 
North, Central, South, East and Northeast regions to collect the current situation and needs of the 
managerial model in the vehicle tracking equipment business.  Leaders and executives from 
enterprise and education specialists to evaluate the appropriateness of the developed models.  
Business owner, task chief and Executive from enterprise to tryout and implement. Finally follow 
up with supervisor of the trainer and trainee.  The results of the research are summarized as 1) The 
managerial model in the vehicle tracking equipment business is an integration between the 
principles of 7Ps management and the integrated management system show as 7P+IMS Model. The 
Suitable level shown as good in both Forms and Sub-elements of the managerial model in the 
vehicle tracking equipment business according to the assessment of experts. 2) The management 
manual in the vehicle tracking equipment business consists of; Teaching techniques and 4 Jobs of 
Installation procedure for vehicle tracking equipment on the car console for pickup trucks.  Each 
task has the following elements: Job Layout, Step of Operation, Flow Chart, Operation Manual, Job 
Sheet and Evaluation Sheet in order to teach to the target group then evaluate and follow up after 
training. The results were effective according to defined criteria. 
 
Keywords: Managerial Model, Vehicle Tracking Equipment Business 
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1. บทนํา 
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย หรือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ 
เป็นการกําหนดนโยบายที่วางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว โดยการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่ 
“Value-Base Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม” โดยการปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา 
นําเอาเทคโนโลยีนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
ทํางานของมนุษย์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงประสิทธิผลของงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความ
สูญเสีย และเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ และสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไทยได้ ซึ่งในปัจจุบัน
พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ความต้องการ
สินค้า และบริการก็มีความหลากหลาย เฉพาะเจาะจงตาม 
Lifestyle มากยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้นักธุรกิจอุตสาหกรรม
และการบริการ ได้มีการเสนอบริการขายผ่านช่องทางส่ือ
ออนไลน์  พนักงานที่ทํางานนอกสถานที่หรือสายงาน
บริการลูกค้านอกสถานที่จึงมีบทบาทอย่างมากต่อการทํา
หน้าที่นําเสนอการขายพร้อมส่ง และบริการติดตั้งสินค้า
ตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ จึงมีความจําเป็นที่ต้องอาศัย
ทีมงาน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงาน 
แล้วยังต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ระเบียบวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จากปัญหา
ดังกล่าวจึงนําสู่แนวคิด การนําระบบจีพีเอส (GPS) มาใช้
ในการบริการและการขนส่ง [1] เพื่อแก้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมการใช้รถยนต์ ซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวมท้ัง
ด้านทรัพย์สินและความน่าเชื่อถือ โดยสามารถมองได้ว่า 
อุบัติเหตุคือต้นทุน ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความล่าช้า 
การใช้ความเร็วสูงในการขนส่ง ส่งผลโดยตรงต่อความ
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้น ดังนั้นการนําระบบจีพี
เอส (GPS) มาใช้เพื่อป้องปราม และทวนสอบข้อมูลได้
อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน  กรมการขนส่งทางบกได้
ออกระเบียบบังคับให้ผู้ประกอบการยานพาหนะในหมวดท่ี
กรมฯ บังคับต้องติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ หรือ 
GPS Tracking เพื่อช่วยกํากับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม 
การขับขี่ของผู้ขับขี่ยานพาหนะดังกล่าว [2]  ส่งผลให้มี
ผู้ประกอบการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะราย
ใหม่เกิดขึ้นอย่างเป็นจํานวนมาก เน่ืองมาจากปริมาณ
ความต้องการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะในหมวดที่กรมฯ 

บังคับนั้นมีมากกว่า 1 ล้านคันทั่วประเทศ ส่งผลให้มี
ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยแต่ละรายได้นํา
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะที่หามาได้ ทั้งที่ผลิตเอง
ภายในประเทศหรือนําเข้ามาจากต่างประเทศ มานําเสนอ
ขายแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประกอบกับตัวแทนขาย/
ติดตั้ง ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนั้นส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการรายเล็ก และหลายรายประกอบธุรกิจอื่นๆ 
ควบคู่ไปด้วย  ซึ่งตัวแทนขายและติดตั้งเหล่านั้นยังขาด
การบูรณาการด้าน ความรู้ ทักษะ ความชํานาญ ในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ส่งผลให้มีปัญหาการร้องเรียน
จํานวนมากเก่ียวกับ ปัญหาการติดตั้งที่ไม่เป็น ไปตาม
มาตรฐาน ปัญหาความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
ปัญหาคุณภาพสินค้า และปัญหาการให้บริการหลังการ
ขายเป็นต้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 

2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินคู่มือการบริหารจัดการใน
ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
 
3. สมมติฐานของงานวิจัย 

3.1 รูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะที่พัฒนาขึ้น ผ่านการประเมินความเหมาะสม
จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากกว่า 3.50 

3.2 คู่มือการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใช้ฝึกอบรมผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการ [3]  ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ในด้าน
การขาย การกระจายสินค้า การติดตั้ง และการดูแลหลัง
การขาย โดยนําทฤษฎี 5M’s และ 7P’s มาเป็นแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการใน
ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 
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 1. ศึกษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบฯ 
 3. (รา่ง) รปูแบบการบริหารจัดการฯ 
 4. ประเมินรูปแบบการบริหารจดัการฯ 
 5. พัฒนาคู่มอืการบรหิารจัดการฯ 
 6. ประเมินคู่มอืการบริหารจัดการฯ 
 7. ทดลองใช้ (Try-out) คู่มือการบริหารจัดการฯ 
 8. เก็บรวบรวมข้อมูล (Implementation) 
 9. ติดตามผล (Follow up) 
4.1 การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
เป็นการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากตํารา เอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการใน
ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ  

 4.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบฯ 
เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบ

การบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ประกอบการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 329 คน 

 4.3 การ (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการฯ 
 เป็นการ (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจ

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ
หลักการบริหารจัดการแบบ 7P [4] และระบบสารสนเทศ 
IMS ในการ (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 

4.4 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการฯ เป็นการ
ประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จาก 
หัวหน้างาน และผู้บริหารจากสถานประกอบการธุรกิจ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกํากับของกรมการขนส่ง
ทางบกท่ีมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะมาไม่น้อยกว่า 3 ปีจํานวน 
12 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จํานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาบุคลากรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งส้ิน 15 ท่าน 

โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert [5] ประกอบด้วย 

ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ และความเหมาะสมของ
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์
ติดตามยานพาหนะ 7P+IMS Model และนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการจํานวน 9 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.5 การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการฯ 
เป็นการพัฒนาคู่มือบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์

ติดตามยานพาหนะตามรูปแบบฯ โดยศึกษาเอกสาร ตํารา 
และงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ หลักการ และองค์ประกอบ
ของคู่มือ และสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคู่มือ
การบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

4.6 ประเมินคู่มือการบริหารจัดการฯ 
เป็นการนําคู่มือการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์

ติดตามยานพาหนะ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะจํานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจํานวน 2 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์
ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี ประเมินความเหมาะสม
คู่มือการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
โดยแบบประเมินความเหมาะสมจะแบ่งออกเป็น ความ
เหมาะสมของเทคนิคการถ่ายทอด งานติดตั้งอุปกรณ์
ติดตามยานพาหนะ องค์ประกอบของคู่มือฯ และ
องค์ประกอบในภาพรวมของคู่มือฯ 

4.7 ทดลองใช้ (Try-out) คู่มือการบริหารจัดการฯ 
เป็นการนําคู่มือการบริหารจัดการที่ผ่านการประเมินผล

จากผู้เชี่ยวชาญและทําการปรับแก้ไขตาม ที่ผู้เชี่ยวชาญ
แนะนําแล้ว ไปทดลองใช้ กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้ว ไม่ต่ํา
กว่า 5 ปี จํานวน 3 แห่ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพคู่มือ
การบริหารจัดการนุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะที่
พัฒนาขึ้น 

4.8 เก็บรวบรวมข้อมลู (Implementation) 
เป็นการนําคู่มือการบริหารจัดการธุรกิจอุปกรณ์

ติดตามยานพาหนะ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าของกิจการธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะ หัวหน้างาน ผู้บริหารสถานประกอบการณ์
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จากสถานประกอบการณ์ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะ โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางาน
มาแล้ว ไม่ต่ํากว่า 2 ปี จํานวน 23 แห่ง 

4.9 ติดตามผล (Follow up)  
เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ

ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะภายหลังจากการ
ฝึกอบรม จากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารสถานประกอบการ 
และผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะใน
สถานประกอบการ โดยเครื่องมือประกอบด้วยแบบนิเทศ
การสอนงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่การสอนงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนงานในธุ
กิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะในสถานประกอบการ 
 
5. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และประเมินรูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์
ติดตามยานพาหนะ และเพื่อพัฒนาและประเมินคู่มือการ
บริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ซึ่ง
ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
รูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะ 

ด้านสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.90 มีอายุ
ระหว่าง 25-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.98 รองลงมามีอายุ
มากกว่า 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.10 และ 50 ปีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 17.02 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 
ต่ํากว่า 25 ปี มีจํานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.90  
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 51.06 และรองลงมามีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 38.00 และส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 47.11 และรองลงมามีตําแหน่ง
เป็นผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 27.97 และมีประสบการณ์
การทํางานต่ํากว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมามี
ประสบการณ์การทํางานระหว่าง 2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
27.05 และมีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 5-10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 10.94 และส่วนใหญ่มีฐานะเป็นตัวแทน
ขายและติดตั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.04 รองลงมามีฐานะ

เป็นตัวแทนติดตั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.16 และมีฐานะเป็น
ตัวแทนจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 10.94 ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีจํานวนน้อยที่สุดคือมีฐานะเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 4.86  ส่วนใหญ่มีพื้นที่ประกอบ
ธุรกิจอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 
23.10 รองลงมาอยู่ทางภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 
15.81 อยู่ทางภาคเหนือและภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 
13.98 อยู่ทางภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 13.07 และ
อยู่ทางภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.94 ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีจํานวนน้อยที่สุดคืออยู่ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 9.12  โดยที่ส่วนใหญ่ไม่
เคยเข้ารับการอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 72.04 และส่วน
ใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับรูปแบบฯ คิดเป็นร้อยละ 88.15 

ด้านสภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบการ
บริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะพบว่า 
ภาพรวมของด้าน  ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) มีสภาพ
ปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (�̅=3.39) ระดับความต้องการ
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅=4.70)  ภาพรวมในด้านราคา 
(Price) มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (�̅=2.68) 
ระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง (�̅=3.26)  
ภาพรวมด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) มีสภาพ
ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (�̅=2.58) ระดับความ
ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง (�̅=3.23) เช่นกัน  
ภาพรวมด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีสภาพ
ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (�̅=2.97) ระดับความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก (�̅=3.77)  ภาพรวมด้าน
บุคลากร (People) มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดบัปานกลาง 
(�̅=2.52) ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก (�̅=4.04)  
ภาพรวมด้านการสร้างและนําเสนอด้านกายภาพ 
(Physical Evident) มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย 
(�̅=2.19) ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก (�̅=4.07)  
และภาพรวมด้านกระบวนการ (Process) มีสภาพปัจจุบัน
อยู่ในระดับมาก (�̅=3.87) ระดับความต้องการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅=4.52) 
ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหาร
จัดการในธุรกิจติดตามยานพาหนะที่ผู้พัฒนาขึ้นตามชื่อ
ของรูปแบบ 7P +IMS Model 
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วิทยากร และวิธีการสอนแบบบรรยาย ส่วนที่ 2 คู่มืองาน
ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ประกอบด้วย 4 งาน
ย่อยซึ่งในแต่ละงานย่อยจะประกอบด้วย แบบร่าง
ลักษณะงาน (Job Layout)  ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Step of Operation) ใบผังการไหล (Flow Chart) ใบ
คู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual) ใบส่ังงาน 
(Job Sheet)  และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation 
Sheet)  ซึ่งคู่มือดังกล่าวใช้ประกอบการฝึกอบรมระยะ 
เวลา 6 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง และ
ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และการสอนงานจํานวน 3 ชั่วโมง 

ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือพบว่า ส่วนที่ 
1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ภาพรวมในคู่มือฯ มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 4.95 และ 
4.46 ตามลําดับ 

ผลการประเมินความพึงพอใจระหว่างการฝึกอบรม
พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ผลการติดตามหลังการฝึกอบรมพบว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่
สอนงานงานติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะจํานวน 5 
คนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การสอนงานระหว่างร้อยละ 74 
ถึงร้อยละ 82 และผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน
งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (�̅=4.53) และ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะมีความ
พึงพอใจต่อการสอนงานของผู้ปฏิบัติหน้าทีส่อนงานอยู่ใน
ระดับมาก (�̅=4.40) 

 
6. สรุปผลและอภิปราย 

6.1 ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหาร
จัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ตามรูปแบบ
การบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะท่ี
พัฒนาขึ้นในช่ือ 7P+IMS Model ซึ่งประกอบด้วย 
Product Price  Place Promotion Physical Evident 
People and Process และใช้ระบบ Integrated 
Management Systems เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
ข้อมูล และผ่านการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ทั้ง
ภาพรวมของรูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์
ติดตามยานพาหนะ และองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
(7P+IMS Model) 

6.2 ผลการพัฒนาและประเมินคู่มือการบริหาร
จัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ซึ่งคู่มือการ
บริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะท่ี
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 การสอน
งาน และส่วนที่ 2 งานติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ
ชนิดวางบนคอนโซลรถสําหรับรถกระบะ ซึ่งคู่มือดังกล่าว
ใช้ประกอบการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใช้
เวลาทั้งส้ิน 6 ชั่วโมง โดยนํามาใช้อบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
นอกจากนั้นยังมีการติดตามหลังการอบรม โดยการนิเทศ
การสอนงานพบว่า ผู้สอน 5 คน มีคะแนนอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 74 ถึงร้อยละ 82  ผู้บังคับบัญชาของผู้ทําหน้าที่
สอนงานมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการสอนงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกรายการ และผู้ติดตั้งอุปกรณ์มีความ 
พึงพอใจต่อการสอนงานของผู้ทําหน้าที่สอนงานอยู่ใน
ระดับมากทุกรายการ 

6.3 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
ในธุรกิจอปุกรณ์ติดตามยานพาหนะ ซึ่งได้รับการประเมิน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหาร 
ธุรกิจ และผู้ประกอบการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งภาพรวม
และองค์ประกอบย่อย ทั้งนี้เนื่องจากก่อนการร่างรูปแบบ
ฯ ได้มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของ
รูปแบบการบริหารจัดการ จากผู้ประกอบการในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ และได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์
ติดตามยานพาหนะ ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้ประกอบการ และสอดคล้องกับบริบทของการประกอบ
ธุรกิจในประเทศ แล้วนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและ
สังเคราะห์เป็นรูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์
ติดตามยานพาหนะ โดยใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการ 7P 
ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของผู้ประกอบการธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะของไทย และมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยให้ง่ายและสะดวกมากย่ิงขึ้นแล้วนําไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเบื้องต้นก่อน แล้วนําข้อมูลที่ได้
จากการประเมินนั้นมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

-19-0667(017)P2.indd   163 7/26/2562 BE   2:16 PM



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 10 No. 1 January – April, 2019
164

6.4 การพัฒนาและประเมินคู่มือการบริหารจัดการใน
ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ โดยนําคู่มือการสอน
งานงานติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะชนิดวางบน
คอนโซลรถสําหรับรถกระบะ ซึ่งนําไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และมีการประเมินทั้งระหว่าง
ฝึกอบรมและติดตามหลีงหารฝึกอบรมพบว่า คู่มือที่นํา 
ไปใช้เก็บรวบรมข้อมูลมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพตาม
สมมติฐานของงานวิจัยทั้งสองช่วง ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก
ในการพัฒนาคู่มือดังกล่าวผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
งาน (Job Analysis) เพื่อให้เห็นขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
(Step of Operation) ที่ชัดเจนเพื่อนําไปเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อให้ง่ายและสะดวกใน
การนําไปใช้ ผู้วิจัยได้เน้นการใช้รูปภาพประกอบเน้ือหา
เป็นหลัก ทําให้ผู้อ่านไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีความเข้าใจ
ในเนื้อหาได้สะดวกขึ้น นอกจากน้ีในส่วนประกอบของ
คู่มือยังมีส่วนที่ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน (Job 
Sheet) และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) 
ทําให้ ผู้ทําหน้าที่สอนงานสามารถใช้ในการวัดและ
ประเมินผลผู้ทําหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ
ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้ 

7.1 สถานประกอบการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะ ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ายบุคคล ของสถาน
ประกอบการ ควรดําเนินการนําคู่มือการฝึกอบรมนี้ไปใช้
จัดฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ และกําหนดนโยบายในการ
จัดฝึกอบรมโดยใช้คู่มือการฝึกอบรมรูปแบบการบริหาร
จัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 

7.2 ควรจัดแผนพัฒนาบุคคลากร และงบประมาณ
ให้แก่ฝ่ายบุคคล เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมหัวหน้างาน 
พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการใน
ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ โดยวิทยากรที่ผ่านการ
อบรมจากคู่มือการฝึกอบรมตามรูปแบบการบริหาร
จัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 

7.3 ผู้บริหารสถานประกอบการควรนําคู่มือการ
บริหารรูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะ ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและจัดการ
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

8. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
8.1 ควรพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม

ตามรูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะของผู้ประกอบการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะเพิ่มเติมตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  

8.2 ควรวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพของ
ผู้ทําหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งต่อไป 

8.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจําเป็นของการ
ฝึกอบรมสําหรับผู้ทําหน้าที่ติดตั้ งอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะ ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ เพื่อ
นํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรสําหรับผู้ทําหน้าที่
ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะต่อไป 
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