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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้นาเสนอกลยุทธ์การจัดการและความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ โดย
ทาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านกลยุทธ์ด้านการจัดการธุรกิจบ้านพัก
ผู้สูงอายุ ซึ่งการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การจัดการและความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ได้มีการ
จัดการทั้งทางด้านบุคลากรการสรรหาและการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณภาพบริการ ด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ เมื่อผู้ประกอบการสามารถปรับใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆให้เข้ากับธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ จะทาให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการเกิดความจงรักภักดีและกลับมาใช้บริการใหม่ หรือแนะนาบอกต่อ ทาให้ผู้
ประกอบธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุประสบความสาเร็จเป้าหมายที่กาหนดไว้
คาสาคัญ ; กลยุทธ์, การจัดการ,ความสาเร็จ,ธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ
Abstract
This paper proposed the Management strategies and success of the Elderly care
business.The examination, analysis, and synthesis was carried out based on the concepts and
theories and relevant researches to business management strategies, The study found that the
management strategy and success of the elderly housing business. Management of personnel,
recruitment and development of personnel. Quality of service Occupational Health,
Environment and Safety of the Elderly .When entrepreneurs are able to adapt their strategies to
the elderly shelter business. The service will be loyal and re-used or advice .The elderly home
business operators have achieved their goals.
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บทนา
การรายงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับประชากรโลกในปี 2017 พบว่าประชากรโลกมีประมาณ 7,600 ล้านคน
และในปี ค.ศ. 2030 คาดว่าจะเพิ่มจานวนเป็น 8,500 ล้านคนเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ
ตามลาดับ และในปี 2017ที่ผ่านมามีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นในอัตราสูงที่สุดโดยคิดเป็น 13% ของ
ประชากรทั้งโลก โดยพบในประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประเทศในแถบเอเชีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
สิงคโปร์และไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามลาดับ จากรายงานของสหประชาชาติยังพบว่าประชากรที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี มี
สัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 26 % ขณะที่อีก 61 % ของประชากรโลกมีอายุระหว่าง
15-59 ปี ปัจจุบันประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีประมาณ 962 ล้านคน และมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 % ทั่วโลก
(กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติและองค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2017) สาหรับประเทศไทยพบว่าการ
เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ 14ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 20 ของประชากรไทยกาลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในปี2563 อย่างเต็ม
รูปแบบ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประชากรอันเนื่องมาจาก การลดลงของอัตราการตายประกอบกั บอัตราการเกิด
ของประชากรไทยลดลง สาหรับแนวโน้มของขนาดและสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ประชากรใน
ประเทศไทยปี 2560 มีจานวน 65,931,550 คน เป็นชาย 32,357,808 คน หญิง 33,573,742 คน (ประกาศกรมการ
ปกครอง 13 มีนาคม 2560 สืบค้น 22 ตุลาคม 2560) ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นจากหลักการแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ยึดหลัก”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา”โดยได้พูดเกี่ยวกับผู้สูงอายุในเรื่องสถานการณ์และแนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศ
ไทย พบว่าจานวนประชากรวัยแรงงานลดลงจะส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและการดารงชีวิต รวมไป
ถึงปัญหาด้านสุขภาพการเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุ ที่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ และการพัฒนาที่สาคัญอีก
อย่างหนึ่งในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 นี้ยังให้ความสาคัญ กับการพัฒนาการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมกับ
สังคมผู้สูงอายุ เช่น ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และผลักดันให้ผู้สูงอายุพึงพาตัวเองได้
โดยภาครัฐให้การสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดงานโดย
ภาครั ฐ ท าการ พั ฒ นาระบบการดู แ ลและการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ที่มีการเรียกเก็บเงินบารุงกองทุนจาก ภาษีสุรา-ยาสูบ ร้อยละ 2 เพื่อเข้า
กองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลใช้เงินส่วนนี้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและ
ยังจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 ,2560-2564)ปัจจุบันบ้านพัก
ผู้สูงอายุของรัฐบาลทั้ง12 ที่บริหารจัดการโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรมกิจการผู้สูงอายุ ,
2559) มีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของผู้สูงอายุ จากข้อมูลดังกล่าวจึงทาให้นักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจ
ลงทุนทาบ้านพักผู้สูงอายุเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมองเห็นช่องทางการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการ
อีกทั้งในการแก้ไขปัญหาส่งผลให้ธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว และมีผู้สูงอายุให้ความสนใจใช้บริการเพิ่มขึ้น ประกอบกับประเทศไทยมีธุร กิจบ้านพักผู้สูงอายุภาคเอกชน
ส่วนมากประกอบธุรกิจ
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โดยบุคลากรทางการแพทย์และนักธุรกิจ ที่สนใจลงทุนในธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามการจัดการมีความ
จาเป็นและมีความสาคัญ ต่อธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต หากมีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม จะ
สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการศึกษาด้านการจัดการทั่วไป พบว่ากระบวนการจัดการ วางแผนจัดการ
องค์กร การทาและการควบคุมมีความสาคัญ (กัญญามน อินหว่าง, 2557) ต่อการสร้างระบบการจัดการบ้านพักผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะการจัดการของการประกอบธุรกิจบ้านพักผู้ สูงอายุมีความสาคัญหลายด้าน เช่น 1) ประโยชน์ต่อ
องค์กรจะทาให้การทางานไม่ซ้าซ้อน โดยไม่มีแผนมากเกินไปและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การประหยัดต้นทุน
ไปด้วยทั้งการจัดโครงสร้างขององค์การที่ดีและเหมาะสมจะทาให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ และยังช่วยเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาบุคลากร ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงทีและเมื่อองค์การสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ง่ายตามความจาเป็นองค์การเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกทั้ง 2) ประโยชน์ต่อผู้
บริการ การมอบอานาจทาได้ง่ายขจั ดปัญหาการเกี่ยงกันทางานหรือปัดความรับผิดชอบ ทาให้รู้อานาจหน้าที่และ
ขอบข่ายการทางานของตนว่าเพียงใด ช่วยในการแก้ปัญหาการทางานซ้าซ้อน ได้ง่ายโดยหากมีงานคั่งค้าง จุดใดสามารถ
ติดตามแก้ไขได้ง่าย 3)ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน พนักงานรู้อานาจหน้าที่ขอบเขตงานของตนว่ามี เพียงใด ประกอบกับมี
การแบ่งงานให้พนักงานอย่างเหมาะสม ช่วยให้พนักงานมีความพอใจไม่เกิดความรู้สึกว่างานไม่มากไปหรือน้อยไปรวมทั้ง
บุคลากรในองค์กรธุรกิจรับรู้ถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ต้อง
ตระหนักและเตรียมองค์กรให้พร้อมต่อความท้าทายจากการแข่งขัน ในตลาดบ้านพักผู้สูงอายุที่จะขยายตัวมากขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต การดาเนินงานเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจที่สาคัญในอนาคต
การศึกษากลยุทธ์การจัดการและความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทาให้ผู้ประกอบการในธุรกิจได้นารูปแบบการจัดการ ทั้งด้านบุคลากร ด้านคุณภาพ
บริการ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุมาวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในธุรกิจ องค์กรให้ประสบความสาเร็จสูงสุด

คาถามการวิจัย
1. ลักษณะธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีลักษณะอย่างไร
2. ลักษณะความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ควรมีลักษณะ
อย่างไร
3. กลยุทธ์การจัดการและความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาลักษณะความสาเร็จของการประกอบการจัดการธุรกิจ บ้านพักผูส้ ูงอายุในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล
3. เพื่อหากลยุทธ์การจัดการและความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล
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ขอบเขตการดาเนินวิจัย
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group)เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 4 กลุ่ม คือผู้บริหารหรือเจ้าของ ที่มีจานวนผู้สูงอายุอยู่ในบ้านพักมากกว่า 30
คนขึ้นไป เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้สู งอายุในบ้านพักผู้สูงอายุ ญาติผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุที่พั กอาศัยหรือเคยพักในบ้านพั ก
ผู้สู งอายุ และนั กวิช าการหรือผู้ เชี่ย วชาญด้า นผู้ สู งอายุ สถานที่ ศึกษาประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร,จั งหวั ด
นครปฐม,จังหวัดนนทบุรี,จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดสมุทรสาคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. จากผลการวิจัยสามารถนาไปพัฒนามาตรฐาน ระบบการจัดการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุเอกชนในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล
2. สามารถนาผลวิจัย ด้านความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ไปเป็นแนวทางการอบรม
พัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถดาเนินธุรกิจโดยใช้ลักษณะความสาเร็จจากผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
3. ผลการวิจัยสามารถนาแนวทาง ไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อการจัดการและความสาเร็จของการประกอบการ
บ้านพักผู้สูงอายุของธุรกิจเอกชนในเขกรุงเทพและปริมณฑล

กลยุทธ์ทางการจัดการ
การจัดการด้านบุคลากร
การจั ดการ (Management) หมายถึง กระบวนการที่ท าให้งานหรือกิจกรรมต่า งๆส าเร็ง ลงได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ (Robbins and DeCenzo, 2004)โดยผ่าน
กระบวนการที่เหมาะสม ได้แก่ การวางแผนการจัดองค์การ การชี้นาและการควบคุมองค์การทรัพยากรการจัดการ(ขวัญ
เรือน รุ้งตาล, 2012) กล่าวว่า ปัจจุบันมีการแบ่งทรัพยากรออกเป็น 4 อย่าง1. Human Resources Management
Process หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการดาเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ให้มีเพียงพอทั้ง
ในด้านคุณภาพและปริมาณ สามารถดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด จะต้องมีกระบวนการที่ประกอบด้วยการ
วางแผนทรัพยากร(Human Resource Planning) การจัดคนเข้าทางาน (Staffing)การฝึกอบรมและการพั ฒนา
(Training and Development)การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) การประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance
Appraisal)และการรักษาความสัมพันธ์ (Relationship Maintenance) ทรัพยากรมนุษย์อันได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานใน
ระดับต่างๆ(สาคร สุขศรีวงศ์, 2560: p.267)2. Financial Resources ซึ่งหมายถึงทรัพยากรทางด้านการเงินได้แก่
เงินทุนที่ใช้ในการดาเนินกิจการ3. Physical Resources หมายถึงทรัพยากรทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการ4. Information Resources หมายถึงทรัพยากรทางด้านข่าวสาร
ด้านข้อมูลต่างๆที่กิจการใช้ในการบริหารงานและใช้ในการตัดสินใจบริการ
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การจัดการด้านคุณภาพบริการ
คุณภาพในการให้บริการเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ต้องใส่ใจในคุณภาพ
บริการทั้งการดูแลเอาใจใส่ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ ส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการของสถานประกอบการนั้นๆ คุณภาพบริการตามทัศนะของคอทเลอร์
(Kotler, 2000, 428)ให้ความหมายว่าการบริการหมายถึง กิจกรรมหรือประโยชน์เชิงนามธรรมซึ่งฝ่ายหนึ่งได้เสนอขาย
ให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้รับบริการไม่ได้ครอบครองบริการนั้น ๆอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการใช้บริการอาจจะให้ควบคู่ไป
กับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ได้ กิจกรรมหรือกระบวนการดาเนินของบุคคลหรือองค์การเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของบุคคลอื่น และผลจากการกระทานั้นก่อให้เกิดความพึงพอใจ ในการบริการที่ดีจะต้องสนองตอบความ
ต้องการของบุคคลอื่นตามสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13)ได้กล่าวว่าการให้บริการตองคานึงถึงหลัก
ความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ หลักความสม่าเสมอหลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้อง
ให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน หลักความประหยัด
การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สะดวกสบายและสิ่งแวดล้อม
จากสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี และในปัจจุบันขนาดของครอบครัวเล็กลงทาให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตาม
ลาพัง สาหรับการออกแบบที่อยู่อาศัยสาหรั บผู้สูงอายุนั้น ปัจจุบันมีการตื่นตัวทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจะเห็นจากการ
เปิดให้สามารถดาวน์โหลดแบบบ้าน สาหรับผู้สูงอายุได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและหลักคิดในการออกแบบที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุ (Aging-In-Place-Design) ที่สาคัญได้แก่ ความสะดวก สบายในการใช้สอย ความเข้าใจง่ายในการใช้งาน การ
ลงทุนและสิ่งสาคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยประกอบกับ มุ่งเน้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทั้งยังส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดี เพื่อทาให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตและทากิจกรรมด้วยตนเองได้ได้ โดยแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ
ผู้สูงอายุที่สามารถทากิจกรรมได้เองแต่อยู่ในการดูแล และกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (สุชน ยิ้มรัตนบวร,
2017) แนวความคิดหลักในการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เช่นพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ควรมี
ความฝืดของผิวสัมผัส,โต๊ะสาหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นหน้าโต๊ะควรสูงประมาณ 75 เซนติเมตร ส่วนพื้นที่ใต้โต๊ะควรมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ไม่ควรมีลิ้นชัก และมีความลึกมากกว่า 40 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข็นรถเข้าไป
ใช้งานได้สะดวกนั่นเอง,ความสม่าเสมอของแสงสว่าง,ประตูบานประตูต้องมีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร
ผู้เขียนสรุปได้ว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สะดวกสบายและสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุใน
บ้านพักผู้สูงอายุเป็นสิ่งสาคัญเพราะเมื่อมีการจัดการในด้านดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุสามารถป้องกัน
และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทั้งยังส่งเสริมสุขภาวะที่ดี เพื่อทาให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตและทากิจกรรมด้วยตนเองได้
ความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ
การศึกษากลยุทธ์การจัดการและความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุเป็นสิ่งสาคัญที่ประเมินคุณภาพ
ในการจัดการ ทั้งทางด้านบุคลากร ด้านคุณภาพการบริการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมเมื่อผู้ประกอบการ
ได้ศึกษาและปรับใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆในธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุของตน โดยมีการเอาใจใส่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ สร้างความเชื่อมั่น
ในคุณภาพของบริการในบ้านพักผู้สูงอายุ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเหมาะสม ทาให้เกิด
ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในบริการลูกค้าเกิดความพึงพอใจเกิดความจงรักภักดีและบอกต่อ ทาให้มีลูกค้าต่อเนื่องหรือ
กลับมาใช้บริการใหม่ โดยบ้านพักผู้สูงอายุต้องมีการจัดการด้านบุคลากรภายในบ้านพักผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้าน
ความรู้ การฝึกอบรมหรือสวัสดิการต่างๆ สภาพแวดล้อมในการทางานล้วนมี ผลต่อการคงอยู่ของบุคลากร สภาพแวดล้อมใน
บ้านพักผู้สูงอายุและคุณภาพในการบริการล้วนเป็นสิ่งสาคัญและผลักดัน ทาให้ธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุประสบความสาเร็จ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จรัญญา วงษ์พรหม (2558). ได้ทาการศึกษา“การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ”
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และมีวัตถุประสงค์ย่อย 1) เพื่อ
ศึกษาบริบทและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชน 3) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อประเมินผลการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4) เสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้การเก็บข้อมูลแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Methods)
ระหว่ า งวิ ธีการวิ จัย เชิง คุณ ภาพเป็ น หลั ก และการวิจั ยเชิ งปริม าณเป็น องค์ประกอบในการเก็บข้อมู ล ผู้สู งอายุแ ละ
ครอบครัวเพื่อต้องการได้ข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้สูงอายุมีความสุขความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่สามารถสนองตอบต่อคุณภาพชีวิต ใน4มิติคือ กาย ใจ สังคม และปัญญา/การเรียนรู้ 2) เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมสัญจร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมสานวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ที่ผู้วิจัย
และกลุ่มปฏิบัติการหลักร่วมดาเนินการกับชุมชน 3) เกิดการบูรณาการความรู้และกิจกรรมในชุมชน ผ่านการสรุปผล
เรียนจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 4) เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนโดยการ
ดาเนินการต่อเนื่องของชุมชนที่ประกอบด้วย แกนนาผู้สูงอายุ คนวัยอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน
วรรณลักษณ์ เมียนเกิด (2557). ได้ทาการศึกษาการปฏิบัติการดูแล และคุณค่าทางจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุของตาบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรีการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สารวจปฏิบัติการของการดูแลผู้สูงอายุ
ภายในโครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลและผู้สูงอายุทั้งปริมณฑลส่วนตัวและสาธารณะ 2) ทาความเข้าใจคุณค่าทาง
จริยธรรม บรรทัดฐานการดูแลที่ปรากฏและดารงอยู่ในการดูแลผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า การดูแลผู้สูงอายุในตาบล
บางสีทองเป็นปฏิบัติการของการช่วยเหลือ เกื้อกูลผู้สูงอายุทั้งในปริมณฑล “ส่วนตัว”และ”สาธารณะ”โดยแต่ละพื้นที่มี
บทบาทหนุนเสริมเพื่อดูแลผู้สูงอายุซึ่งกันและกัน สาหรับประเด็นสัมพันธภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ทาให้เห็นว่าผู้ดูแล
เปิดเผยอารมณ์มากมาย เช่น ความรัก ความห่วงใย ความโกรธ ความเครียดและยอมรับว่าอารมณ์มีผลต่อคุณภาพการ
ดูแล โดยผู้ดูแลมักจัดการอารมณ์ของตนเองเพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุต่อไปได้ สัมพันธภาพการดูแลยังสะท้อนมิติเรื่อง
ความยุติธรรมในการดูแล โดยผู้ดูแลในครอบครัวเห็นว่าความยุติธรรมหมายถึง การร่วมเกื้อกูลผู้สูงอายุในครอบครัว
สาหรับผู้ดูแลในชุมชนมองกว่า ความยุติธรรม คือสามารถจัดบริ การให้ผู้สูงอายุทุกคน ต้องจัดบริการตามความจาเป็น
ของผู้สูงอายุ และความยุติธรรมคือการให้ในสิ่งที่ผู้สูงอายุควรได้รับ สาหรับบรรทัดฐานการดูแล ผู้สูงอายุที่ปรากฏอยู่ใน
ตาบลบางสีทองมี 2 ลักษณะ คือ 1) บรรทัดฐานในการดูแลพบว่าผู้ดูแลให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างใส่ใจ โดยรับรู้ว่า
ผู้สูงอายุ ชอบ ไม่ชอบอะไร ไวต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ และตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ทาได้ 2)
บรรทัดฐานความสัมพันธ์ในการดูแล พบว่า ผู้สูงอายุมักเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจในทุกเรื่อง สาหรับประเด็นคุณค่า
ทางจริยธรรมในการดูแล ผู้ดูแลให้ความสาคัญกับคุณค่าภายในตัวเอง ได้แก่ ความรัก ความสุข ความดีและยึดถือคุณค่า
เชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วยการกตัญญูกตเวที การเชื่อเรื่องบาป-บุญ รวมทั้งคุณค่าเชิงคุณธรรมเช่น ความเมตตากรุณา
ความอดทน อดกลั้น เสียสละตนเอง จิตใจที่อยากให้ผู้สูงอายุมีความสุข เห็นอกเห็นใจสิ่งเหล่านี้ดารงอยู่ด้วยการผ่าน
ประสบการณ์ในการดูแล การปลูกฝังค่านิยมการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน คุณค่าเหล่านี้ช่วยหล่อเลี้ยงการปฏิบัติ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในตาบลบางสีทองในปัจจุบันและตลอดไปในอนาคต
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จุรีวรรณ มณีแสง และคณะ (2558). ได้ทาการศึกษาเรื่องรูปแบบการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้เพื่อการจัดการ
ความเครียดของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุ แต่ละกลุ่มในจังหวัดปทุมธานี 2) หารูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการความเครียด
ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชากร คือผู้สูงอายุที่มีอายยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีจานวน 5 แห่งที่อาศัยอยู่ในอาเภอเมืองปทุมธานี อาเภอคลองหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว
อาเภอหนองเสือและอาเภอธัญบุรี อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเลือกกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละอาเภอตามสัดส่วนประชากร
จานวน 380 คน ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบดานลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้เช่นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพ และ
พัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมเพื่อนสูงอายุ สูงวัยอาสานาความรู้ไปเผยแพร่ให้ต่อผู้สูงอายุและชาวบานใน
ชุมชนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สาหรับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ การมีเสรีภาพ ผู้สูงอายุได้รับการ
สนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐานและการดูแลสุขภาพอนามัย การฝึกอบรมและการศึกษาเพิ่มเติม การมีส่วนร่วม การพัฒนา
โอกาสต่า งๆเพื่ อ ให้บริการแก่ชุ มชนและเป็น อาสาสมัครการได้ รับการดูแล มีส่ วนร่วมในกิจ กรรมทางสัง คมเพราะ
ความสามารถส่งเสริม ให้ทากิจกรรมต่างๆได้ตามต้องการซึ่งถือว่ามีความพร้อมทางเศรษฐกิจมากกว่า ส่วนผู้สูงอายุที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจยากจนจะมีความทุกข์กังวลใจในเรื่องการหาเลี้ยงชีพ ต้อ งดิ้นรนขวนขวายหารายได้มาใช้จ่ายใน
ครอบครัว มีความต้องการในการรวมกลุ่มเครือข่ายของสังคมเป็นปัจจัย ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ของ ผู้สูงอายุอธิบายได้ว่า เมื่อผู้สูงอายุเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมมากขึ้นจะมีแนวโน้มมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
มากขึ้น ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานานจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ ภายในชุมชนได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ ในชุมชนเป็นระยะสั้นซึ่ง จากผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ อยู่ในชุ มชนซึ่งเป็นถิ่นกาเนิดของตนเอง
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานาน จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ภายในชุมชนได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ในชุมชนเป็นระยะสั้นซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นถิ่นกาเนิดของตนเอง การเข้าร่วมใน
สมาคมต่างๆการเข้ากลุ่มทางศาสนา การเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมและพบว่าลักษณะของการจัดสวัสดิการเน้นหลัก 5
ประการคือการมีเสรีภาพ การมีส่วนร่วม การได้รับการดูแล การบรรลุความพึงพอใจตนเอง ความมีศักดิ์ศรี

8

กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งสาคัญคือ
1) การศึกษาค้นคว้าเอกสาร (Documentary Study)
ผู้วิจัยทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการ แนวคิดและทฤษฎี
กลยุทธ์ด้านธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ที่สามารถนามาเป็นแนวทางสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth interview)
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth interview)
การวิจัยเรื่อง”กลยุทธ์การจัดการและความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล” ผู้วิจัยได้เตรียมกาหนดแนวทางการสัมภาษณ์ เครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึกและได้เตรียมประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม โดยก่อนที่จะนาเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลีกและการสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้นาไปขอ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหาหรือไม่ หลังจากปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้วผู้วิจัย
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จึงได้นาไปสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักตั้งแต่3ปีขึ้นไปรวมถึง
ตัวแทนที่ออกแบบและรับสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามที่ได้กาหนดไว้ โดยแบบสัมภาษณ์เป็นแบบ
กึ่งโครงสร้างคาถามจะเป็นประเภทแบบปลายเปิด(Open-ended Question) และอุปกรณ์ที่ผู้วิจัยใช้ในการสัมภาษณ์
คือปากกา สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร(Review Data)โดยการสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ( Secondary Data)จาก
งานวิจัยและรายงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและรวบรวมข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิคส์
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก
- ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบนัดหมาย ผู้วิจัยเตรียมแนวทางในการสัมภาษณ์
- ผู้วิจัยใช้แนวคาถาม ที่เตรียมไว้โดยจาแนกตามกลุ่มบุคคลทีเกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้ง4 กลุ่ม
- ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้กล่าวถึงเรื่องการทาวิจัยโดยย่อเพื่อจะให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทราบแนวทาง เรื่องที่
กาลังจะทาการสัมภาษณ์ จากนั้นจะขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลสาคัญทาการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยมีคาถามเป็น
แนวการสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ เป็นคาถามที่ได้เตรียมไว้สาหรับควบคุมประเด็นใน
การสัมภาษณ์เท่านั้น ผู้วิจัยให้เอกสารแนวคาถามแก่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพราะผู้วิจัยมีความประสงค์จะได้รับข้อมูล ที่ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญได้ปฏิบัติจริง การจัดการในการดาเนินธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคาถามไว้เป็นชุดเดียว ซึ่ง
ครอบคลุมการตอบในฐานะเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบ้านพักผู้สูงอายุ
3. การสนทนากลุ่ม
- ผู้วิจัยทาการนัดหมายผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยได้กาหนดวันเวลาสถานที่ที่เหมาะสม โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก ในการสนทนากลุ่มผู้วิจัยเริ่มแนะนาตัวเอง แนะนาผู้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคนให้รู้จักกัน ผู้วิจัย
เกริ่นนาเรื่องที่ทาวิจัยโดยย่อเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกคนทราบแนวทางว่ากาลังจะสนทนากลุ่มในเรื่องใด โดยมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสาคัญในระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงในขณะสนทนาด้วย
4. การตรวจสอบข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ( Qualitative Research)ซึ่งผู้วิจัยจะทาการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มานั้นด้วยวิธีการ”
สามเส้า”(Triangulation Methol)โดยผู้วิจัยทาการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อ มู ล ในการศึก ษานี้ มี ลั กษณะเชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)ทาการบรรยายและแสดงผลในรูปแบบตารางจาก
ข้อมูลที่ทาการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุป
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประชากรอันเนื่องมาจาก การลดลงของ
อัต ราการตายประกอบกับ อัตราการเกิด ของประชากรไทยลดลง ส่ ง ผลกระทบต่ อสั ง คมและเศรษฐกิจ และการจั ดสรร
ทรั พ ยากรของประเทศในอนาคตทั้ ง ด้ า นงบประมาณของรัฐ บาลในการดู แ ลรัก ษาสุ ข ภาพ ประกอบกั บ สภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปทาให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง หรือเจ็บป่วยต้องการคนดูแลใกล้ชิด จึงเลือกเข้าพักในบ้านพักผู้สูงอายุมากขึ้น โดย
ปัจจุบันบ้านพักผู้สูงอายุของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงทาให้เกิดธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุขึ้น โดยบ้านพักผู้สูงอายุที่จะ
ประสบความสาเร็จ ต้องทาการศึกษากลยุทธ์การจัดการและความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ทั้ง
ทางด้านบุคลากร คุณภาพบริการ สภาพแวดล้อมในบ้านพักผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับดังกล่าว เป็นสิ่งสาคัญ
ที่ต้องมีการศึกษาและการวางแผนอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์การจัดการต่างๆล้วนแต่ต้องใช้เวลาในการดาเนินการจึงจะเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ
สาหรับประเด็นที่จะเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์การจัดการและความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพัก
ผู้สูงอายุนั้น จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและนักวิชาการที่ได้ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็น
สาคัญได้ดังนี้
1. สร้างหลักประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาลโดยสนับสนุนการดูแลระยะยาว และแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้ รูปแบบและขนาดครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกั นผู้สูงอายุ
ที่มีอาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นทาให้เกิดปัญหาด้านการดูแลประกอบกั บการขาดแคลนบุคลากรดูแลผู้สูงอายุขาดแคลน กระทรวง
พาณิชย์ร่วมมือกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
2. การส่งเสริมคุณภาพการบริการและมาตรฐานของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้ามาดูแลมาตรฐาน
ของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพการเพิ่มพูนทักษะโดยการสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ มีการรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการและร่วมรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ
3. การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สะดวกสบายและสิ่งแวดล้อมในบ้านพักทั้งในและนอกอาคาร
ต้องได้มาตรฐาน ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้สูงอายุ
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แนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจส่งออกผลไม้มะม่วงแปรรูป
Freeze dried The Approach for Innovations to Value Add to the Fruit Export
Business. Freeze Dried Mango

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

กิ่งฟ้า วรรณเจริญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.ทนพ.นพดล พันธุ์พานิช
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ กระบวนการ
Freeze Dried ส่วนประสมการตลาด 4P's และกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจส่งออก
ผลไม้มะม่วงแปรรูป โดยใช้กระบวนการ Freeze โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบบันทึกข้อมูล และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ ให้ข้อมูลที่
สาคัญ คือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป และนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม
การเกษตรแปรรูป Freeze dried จานวน 10 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า
องค์ประกอบย่อยของปัจจัยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) พันธมิตรในห่วงโซ่ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ 3) Lean logistics and lean
manufacturing 4) การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ
องค์ประกอบของกระบวนการ Freeze Dried ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิธีการ ขั้นตอนการ
ทางาน 2) เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ 3) ระยะเวลาการผลิต อุณหภูมิ ความดัน 4) ระบบควบคุม ระบบ IT 5)
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด 4P's ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา
3) สถานที่จาหน่าย 4) การส่งเสริมการขาย
องค์ประกอบของกระบวนการทางนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ต้นน้า การคัดเลือก
วัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ 2) กลางน้า การทาความสะอาดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ ตราสินค้า
การตรวจสอบคุณภาพ 3) ปลายน้า ช่องทางการจัดจาหน่าย การรับประกันสินค้า
องค์ประกอบของนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลไม้แปรรูป ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ทรัพยากร เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต 2) ลดต้นทุน ด้วยการเพิ่มคุณภาพ 3) เพิ่มคุณลักษณะสินค้า 4)
เพิ่มคุณค่าการรับรู้ของลูกค้า
คาสาคัญ : มะม่วง Freeze dried, นวัตกรรม
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Abstract
The objective of this research to study factors of Supply Chain Management and
Logistics, Freeze Dried Process, Marketing Mix 4C's and innovation processes. To add
value to the mango fruit export business. Using the Freeze Process The study used a
quantitative data. By using the semi-structured interview. The key informants are the
operators of the processed fruit industry. The 10 selected Freeze dried agricultural scientists
and experts use a selective approach. Using content analysis. The results of this research
were as follows:
The components of supply chain management and logistics are composed of four
elements: 1) chain partners 2) information technology using software 3) Lean logistics and
lean manufacturing 4) integration of business processes.
The components of the Freeze Dried Process consist of 5 components: 1)
Methodology 2) Equipment Technology 3) Production Time 4) IT System Control 5)
Quality Inspection & Control
The composition of the 4P's marketing mix consists of 4 components: 1) Product 2)
Price 3) Place 4) Promotion
The components of the innovation process consist of 3 components: 1) the
upstream, the raw material selection. Transportation of raw materials 2) Middle Stream
water cleaning raw materials production Branded Packaging Quality Inspection 3)
Downstream Distribution Channels Warranty
Components of the innovation value creation for the fruit processing business
consist of 4 components: 1) Machine resources or production process; 2) Cost reduction by
enhancing quality; 3) Increasing product attributes; 4) Increasing customer perceived value.
KeyWord (s): Freeze Dried Mango, Innovations

บทนา
การส่งออกของไทยในเดือน มิ.ย. 2560 ว่า มีการขยายตัว 11.7% มูลค่า 20,282 ล้านเหรียญสหรัฐ
เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกั น ปี ก่ อน ส่ ง ผลให้ ภาพรวมการส่ ง ออกไตรมาส 2 ขยายตั ว 10.9% จากไตรมาส 1
ที่ขยายตัว 4.9% และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนการส่งออก
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 มีมูลค่า 113,547 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 7.8% โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ที่ 18.3% สินค้าที่ส่งออกขยายตัวดีได้แก่ ข้าว 34.4%
ยางพารา 27.2% น้าตาลทราย 36.0% ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรู ป 15.0% อาหารทะเลแช่แข็ง
กระป๋องแปรรูป 7.7% ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 12.2% เป็นต้นรวม 6 เดือนแรกกลุ่มสินค้านี้ขยายตัว 13.1%
แนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากความไม่
ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้า และความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจส่งผลต่อภาคการค้าในระยะ
ต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องติดตาม พร้อมทั้งเตรียมมาตรการรองรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อให้การส่งออกสินค้าของไทยสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องต่อไป (ข่าวสดออนไลน์, 2560) ตลาดผลไม้ไทยต่อ
จากนี้จะเน้นในภูมิภาคเอเชีย เพราะเศรษฐกิจจะเติบโตในบริเวณนี้ ขณะที่ฝั่งยุโรปและอเมริกาซบเซา เป็นโอกาส
ของผลไม้ไทยซึ่งเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของคนเอเชียอยู่แล้วเพียงแต่เกษตรกรจะต้องสร้างผลผลิตคุณภาพให้มากขึ้น
เพราะหากเน้นด้านปริมาณจะเข้าสู่วงจรการกดราคาอีก (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558)
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ซึ่งปัญหาในภาพรวมของการส่งออกไม้ผล 3 ประการ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558) ได้แก่
1) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ซึ่งความสามารถในการจัดการหลังเก็บเกี่ยวของเกษตรกร
ยังไม่มากพอ ทาให้มีผลผลิตเสียหายประมาณ 20-30% กรมส่งเสริมการเกษตรจึงต้องการแก้ไขด้วยระบบการ
บริห ารจั ด การแบบรวมกลุ่ ม กัน เป็ น องค์ กร เพื่ อให้ ค่า โลจิ ส ติ ก ส์ ต่ าลง ส่ ว นในด้ า นวั ต กรรมการเก็บ รักษานั้ น
เทคโนโลยีที่มีราคาสูงจะต้องอาศัยอุปสงค์ที่สูงขึ้นเพื่อดึงราคาให้ต่าลงกว่านี้ เกษตรกรจึงจะเข้าถึงได้
2) การออกผลผลิตกระจุกตัวของผลไม้ เนื่องจากประเทศไทยมีการปลูกผลไม้ระบบเปิด จึงไม่สามารถ
ควบคุมสภาพอากาศได้ ในบางปีอาจมีการออกกระจุกตัวของผลไม้ ออกผลพร้อมกันจานวนมากในพื้นที่เดียวกัน
ราคาจึงตกต่า แม้ว่าจะมีการวางแผนผลิตและการตลาดแล้วก็ตาม ดังนั้นจาเป็นต้องแก้ไขด้วยองค์ความรู้การปลูก
ผลไม้นอกฤดู และต้องสื่อสารกันระหว่างกลุ่มผลิตเพื่อให้การออกกระจายตัว
3) การแปรรูป เพราะผลผลิตที่ตกเกรด เช่น คุณภาพต่า ผลเล็ก จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสูงขึ้น
จะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้จาพวกนี้ เช่น ทาน้าผลไม้ ทั้งการแปรรูปในระดับชาวบ้านและระดับอุตสาหกรรม
โดยแหล่งปลูกมะม่วงที่สาคัญแบ่งตามภูมิภาค ได้ดังนี้ ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออก
ได้แก่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ภาคกลาง คือ จังหวัดสระบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี (อนุชา จันทรบูรณ์ ,
2554) ซึ่งพื้นที่ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี ทั้ง 2 จังหวัดนี้เป็นตลาดกระจายสินค้า มี
การรับแปรรูปผลไม้สดในพื้นที่ข้างเคียงซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ก่อนจะนาส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ เพื่อนาไปแปรรูปเพื่อการส่งออกต่อไป ในกระบวนการนาส่งขั้นตอนนี้ พบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ผลผลิตผลไม้สด
ตามฤดูกาลที่ขนาดไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพของผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาดจะถูกตีกลับมาเป็นของเสีย ผลไม้
ที่ถูกตีกลับเหล่านี้มีเป็นจานวนมาก บางส่วนนามาทาการแปรรูปด้วยกระบวนการกวน และเริ่มนามาพัฒนาเป็นการ
แปรรูป Freeze Dried ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวพบว่าผู้ประกอบการประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันทั้งในด้านของ
ปริมาณวัตถุดิบ บางฤดูกาลมีจานวนมาก และบางฤดูกาลมีจานวนไม่เพียงพอกับความต้องการ คุณภาพของผลผลิต
ตลอดจนต้ นทุ นการผลิ ตที่ เพิ่ มสู งขึ้นตามสภาพตลาดในแต่ล ะช่ วงเวลาส่ง ผลให้ไม่ สามารถแข่งขันกับคู แขงได้
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ผลิตยังประสบปัญหาที่สาคัญ ทั้งด้านวัตถุดิบ การแปรรูปเพราะ
ผลผลิตที่ตกเกรด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นผู้ผลิตจาเป็นต้องพิจารณา
เพื่อปรับปรุงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในส่วนของประสิทธิภาพของการเติมเต็มคาสั่งซื้อ ด้านรอบ
ระยะเวลารวมในการทางาน (Order fulfillment cycle time) ตั้งแต่รับคาสั่งซื้อไปจนกระทั่งผลิตและออกเอกสาร
เสร็จพร้อมส่ง ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้นามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการซัพพลายเชนหรือโซ่อุปทาน (Supply Chain Management, SCM) ซึ่งเป็นแนวคิด
การบริหารจั ดการที่ ให้ ความสาคัญ กับ การเชื่ อมโยงธุรกิจ เข้า ด้ว ยกัน ครอบคลุ ม ตั้ง แต่ ผู้จ าหน่ ายวัต ถุดิบ ผู้ผ ลิ ต
จนกระทั่งถึงผู้บริโภครายสุดท้ายการจัดการโซ่อุปทานมักจะถูกเรียกจนติดปากว่าเป็นการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้า
กลางน้า จนกระทั่งถึงปลายน้า ผลจากการเชื่อมโยงธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานเข้าด้วยกันจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและข่าวสารซึ่งกันและกัน ประโยชนที่ตามมาคือทาให้สมาชิกในโซอุปทานสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนในการดาเนินงานที่ต่า (Lummus & Vokurka , 1999)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของกลุ่ม
เกษตรกรไทยภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของเกษตรกรไทย
ในเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานการพัฒนานวัตกรรมเพื่ อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป เพื่อนามาวิเคราะห์
แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจผลไม้แปรรูปมะม่วง โดยใช้กระบวนการ Freeze Dried
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ กระบวนการ Freeze Dried ส่วนประสม
การตลาด 4P's และกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจส่งออกผลไม้มะม่วงแปรรูป โดยใช้
กระบวนการ Freeze

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง เน้ นที่ จ ะศึกษา ว่ า มีปั จ จั ย การบริหารจั ด การห่ว งโซ่ อุป ทานและโลจิ ส ติ กส์
กระบวนการ Freeze Dried ส่วนประสมการตลาด 4P's และกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ธุรกิจส่งออกผลไม้มะม่วงแปรรูป โดยใช้กระบวนการ Freeze ประกอบด้วยอะไรบ้าง สามารถสรุปได้ดังกรอบ
แนวคิดงานวิจัยดังนี้
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ต้นน้า การคัดเลือก
วัตถุดิบ การขนส่ง
วัตถุดิบ

พันธมิตรในห่วงโซ่

เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ
Lean logistics and lean
manufacturing

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานและ
โลจิสติกส์

ปลายน้า ช่องทางการจัด
จาหน่าย การรับประกัน
สินค้า

กระบวนการ
ทางนวัตกรรม

ทรัพยากร เครื่องจักร
หรือกระบวนการผลิต

การบูรณาการ
กระบวนการทางธุรกิจ

นวัตกรรมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ธุรกิจผลไม้แปรรูป

วิธีการขั้นตอนการทางาน

เทคโนโลยี เครื่ องมืออุปกรณ์

กลางน้า การทาความสะอาด
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
บรรจุหีบห่อ ตราสินค้า การ
ตรวจสอบคุณภาพ

กระบวนการ
Freeze Dried

ระยะเวลาการผลิต
อุณหภูมิ ความดัน

เพิ่มคุณค่าการรับรู้
ของลูกค้า

ลดต้นทุน ด้วยการ
เพิ่มคุณภาพ

ส่วนผสม
การตลาด 4P's

เพิ่มคุณลักษณะสินค้า

ระบบควบคุม ระบบ IT
การตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์

ราคา

สถานที่จาหน่าย

การส่งเสริ มการขาย
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วิธีการวิจัย
สาหรับการวิจัยครั้งนี้อาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบสารวจความคิดเห็น (Survey Research)
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ธุรกิจผลไม้แปรรูปมะม่วง ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ในภาค
ตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ ผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญเพื่อการสัมภาษณ์ แบบเจาะจง
(Purposive sampling) โดยเลือกจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ในจังหวัดสุพรรณบุรี
และจัง หวั ดราชบุรี และนั กวิช าการและผู้ เชี่ย วชาญด้ า นอุต สาหกรรมการเกษตรแปรรูป Freeze dried
ประกอบด้วย 1. นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 2.ผู้กาหนดนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร 3. นักวิชาการ
กรมส่งเสริมการเกษตร และ4. ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป Freeze dried ทาการสัมภาษณ์
เจาะลึก (in-depth interview) จานวน 10 คน
การวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ กระบวนการ
Freeze Dried ส่วนประสมการตลาด 4P's และกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ
ส่งออกผลไม้มะม่วงแปรรูป โดยใช้กระบวนการ Freeze เป็นการนาเสนอเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการนา
ข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎี มาสรุปเป็นปัจจัย และสร้างข้อกระทงคาถามของแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อนาไปเพื่อสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ
จังหวัดราชบุรี และนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป Freeze dried จานวน 10
คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) โดยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผล/ สรุปผลการวิจัย
ในการนาเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการศึกษาองค์ประกอบปัจจัยการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ กระบวนการ Freeze Dried ส่วนประสมการตลาด 4P's และกระบวนการทาง
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มของธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปมะม่วง โดยใช้กระบวนการ Freeze ผู้วิจัยได้
ดาเนินการนาข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎี มาสรุปเป็นปัจจัย และสร้างข้อกระทง
คาถามของแบบสัมภาษณ์ จากการตอบแบบสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ จานวน 10 ราย และจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกัน รายละเอียดดังนี้
ตลาดผั ก ผลไม้ อ บแห้ ง ของไทยก าลั ง ขยายตั ว ทั้ ง ตลาดในประเทศ และตลาดส่ ง ออก เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ใน การผลิตสินค้า ตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นสินค้าเพื่อ
สุขภาพ และมีความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น โดยเพิ่มความหลากหลายของประเภทผักและผลไม้ทาให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น รวมทั้งยังมีการขยายช่ องทางการจัดจาหน่ายเพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภค
ได้มากขึ้น โดยการวางจาหน่ายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และมีการพัฒนารูปแบบและการดีไซน์ บรรจุภัณฑ์ให้มี
ความสวยงามและทันสมัย รวมทั้ง มีการคัด เลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น สินค้า โอทอป ซึ่ง เป็นการรับรอง
มาตรฐานการผลิตและรสชาติ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคมากขึ้น ในขณะที่ตลาดส่งออกผลไม้อบแห้งก็มี
แนวโน้มเติบโตเช่นเดียวกับตลาดในประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคในต่างประเทศหันมาให้ความนิยมบริโภคผลไม้
อบแห้งในฐานะขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ โดยปัจจุบันไทยเป็ นประเทศผู้ส่งออกผักผลไม้อบแห้งมากเป็นอันดับ
สองของโลก รองจากจีน ซึ่งตลาดส่งออกสาคัญ คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุ โรป อย่างไรก็ตาม ตลาด
อาเซียนก็นับว่าเป็นตลาดส่งออกที่น่าจับตามอง เนื่องจากไทยยังมีโอกาสในการขยายการส่งออกไปยังประเทศใน
อาเซียน อย่างไรก็ตาม ประเด็ นที่ผู้ประกอบการผักผลไม้อบแห้งต้องจับตามองด้วย คือ การนาเข้าผักผลไม้
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อบแห้งที่มีแนวโน้มเติบโตด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะจากจีน และจากประเทศในอาเซียน ที่มีการพัฒนาการผลิตและ
ส่งออกผักผลไม้อบแห้งมากขึ้น โดยเฉพาะฟิลิปปินส์และเวียดนาม
ในการทาแห้งจะต้องมีการให้พลังงานกับอาหารทาให้น้าในอาหารเปลี่ยนสถานะเป็นไอแล้ว เคลื่อนย้าย
ออกจากอาหาร แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนจากธรรมชาติและกระแสลมที่พัดผ่านอาหาร ทาให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของไอน้า เนื่องจากพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้อุณหภูมิไม่สูงมากนักและ กระแสลม
ธรรมชาติก็ไม่สูงพอทาให้การตากแห้งใช้เวลานานดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องอบที่มีการ ให้ พลังงานความร้อน
ในปริมาณที่ควบคุมได้และมีอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายไอน้าออกจากผิวอาหาร การถ่ายเท ความร้อนและมวล
สารเกิดได้เร็วอาหารจึงแห้งได้เร็วขื้นการถ่ายเทความร้อนและ มวลสารระหว่างการ อบแห้งทาได้หลายวิธี
อันได้แก่ การถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อนการถ่ายเทความร้อนแบบการนา ความร้อนการแผ่รังสี
ร่วมกับการดูดอากาศไอน้าการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying หรือ lyophilization) ซึ่งในการ
ดาเนินการพัฒนาการผลิตและส่งออกจะต้องอาศัยการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า การ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ รวมทั้งการคานึงถึงส่วนประสมการตลาด ซึ่งจากการศึกษาพบ
องค์ประกอบปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. องค์ประกอบย่อยของปัจจัยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุป ทานและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) พันธมิตรในห่วงโซ่ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ 3) Lean logistics
and lean manufacturing 4) การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ
2. องค์ประกอบของกระบวนการ Freeze Dried ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิธีการ
ขั้นตอนการทางาน 2) เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ 3) ระยะเวลาการผลิต อุณหภูมิ ความดัน 4) ระบบควบคุม
ระบบ IT 5) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
3. องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด 4P's ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์
2) ราคา 3) สถานที่จาหน่าย 4) การส่งเสริมการขาย
4. องค์ประกอบของกระบวนการทางนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ต้นน้า
การคัดเลือกวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ 2) กลางน้า การทาความสะอาดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุหีบ
ห่อ ตราสินค้า การตรวจสอบคุณภาพ 3) ปลายน้า ช่องทางการจัดจาหน่าย การรับประกันสินค้า
5. องค์ ป ระกอบของนวั ต กรรมการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ผลไม้ แ ปรรู ป ประกอบด้ ว ย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทรัพยากร เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต 2) ลดต้นทุน ด้วยการเพิ่มคุณภาพ
3) เพิ่มคุณลักษณะสินค้า 4) เพิ่มคุณค่าการรับรู้ของลูกค้า

อภิปรายผล
นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการคัดบรรจุและรักษาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออกที่ปราศจาก
การใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน โดยนาเทคโนโลยีการล้างผลไม้ด้วยโอโซน เทคโนโลยีการยืดอายุเก็บรักษาผลไม้
และระบบการแช่ผลไม้ด้วยน้าร้อนและน้าเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แบบอัตโนมัติ ตลอดจนระบบการอบ
ไอน้าร้อนผลไม้แบบแบ่งห้องเข้ามาใช้ในกระบวนการคัดบรรจุ เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงที่
รวมทั้งลดการใช้แรงงานคนและพลังงานภายในโรงคัดบรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. องค์ป ระกอบย่ อยของปั จ จั ย การบริหารจั ด การห่ว งโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ ประกอบด้ วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) พันธมิตรในห่วงโซ่ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ 3) Lean logistics
and lean manufacturing 4) การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 (2552) ศึกษาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ม ะม่วงภาคตะวันออก ปี 2552 พบว่า
เกษตรกรควรทาการแปรรูปมะม่วงของสวนตนเองหรือรวมกลุ่มกันแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้มะม่วงและเป็นการ

20

ลดปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดพร้อมกัน ผลผลิตที่ขายส่วนใหญ่เป็นเกรดบริโภคในประเทศร้อยละ 81.95 และ
มีต้นทุนการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด และกาไรของมะม่วงภาคตะวันออก จากเกษตรกรผ่านพ่อค้า รวบรวม
จนถึงพ่อค้าปลีกต้นทุนโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานมะม่วงภาคตะวันออก ประกอบด้วยค่าขนส่ง ,ค่าบริหาร
คลังสินค้า , ค่าการจัดการสินค้าคงคลัง , ค่าการจัดซื้อจัดจ้าง , ค่าการบริหาร จัดการทั่วไป ในรูปมะม่วงผลสด
2. องค์ประกอบของกระบวนการ Freeze Dried ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิธีการ
ขั้นตอนการทางาน 2) เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ 3) ระยะเวลาการผลิต อุณหภูมิ ความดัน 4) ระบบควบคุม
ระบบ IT 5) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ สอดคล้องกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (2554) วิธีการ ขั้นตอนการทางาน ขั้นตอนการผลิต ได้แก่ กระบวนการ เทคโนโลยี เครื่องมือ
อุปกรณ์ ระยะเวลาการผลิต อุณหภูมิ ความดัน ระบบควบคุม ระบบ IT การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ฯลฯ
เพื่อให้ได้ผลผลิต (Output) คือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่การบริหารงานคุณภาพ
การนาระบบ IT มาใช้ สามารถลดขั้นตอน การซ้าซ้อน ใช้คนน้อยลง ลดความผิดพลาด รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึ้น
3. องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด 4P's ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์
2) ราคา 3) สถานที่จาหน่าย 4) การส่งเสริมการขาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Robert F. Lauterborn ได้
นาเสนอแนวคิด 4P’s แบบใหม่ออกมาในปี ค.ศ. 1993 (Wikipedia, 2011) เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ บ ริ โ ภค และเป็ น การกระตุ้ น ให้ ผู้ ผ ลิ ต ได้ ศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคให้ ม ากขึ้ น ( Ascertaining
consumer demand) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริม
ทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด (Promotion & IMC)
4. องค์ประกอบของกระบวนการทางนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ต้นน้า การ
คัดเลือกวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ 2) กลางน้า การทาความสะอาดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ
ตราสินค้า การตรวจสอบคุณภาพ 3) ปลายน้า ช่องทางการจัดจาหน่าย การรับประกันสินค้า สอดคล้องกับ
สิรยา คงสมพงษ์ (2557) กล่าวว่า โซ่อุปทานและกระบวนการโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ในระบบโซ่อุปทาน
สินค้าเกษตรจะประกอบด้วยหน่วยธุรกิจตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า
5. องค์ประกอบของนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลไม้แปรรูป ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ทรัพยากร เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต 2) ลดต้นทุน ด้วยการเพิ่มคุณภาพ 3) เพิ่ มคุณลักษณะ
สินค้า 4) เพิ่มคุณค่าการรับรู้ของลูกค้า สอดคล้องกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (2560)
กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สามารถท าให้ ธุ ร กิ จ มี ค วามได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ซึ่ ง การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม มี
ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 1) ทรัพยากร เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต 2) ลดต้นทุน ด้วย
การเพิ่มคุณภาพ 3) เพิ่มคุณลักษณะสินค้า 4) เพิ่มคุณค่าการรับรู้ของลูกค้า

ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. การดาเนินการพัฒนาการผลิตและส่งออกจะต้องอาศัยการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและ
ปลายน้า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ รวมทั้งการคานึงถึงส่วนประสมการตลาด
2. ควรเพิ่มความหลากหลายของประเภทผักและผลไม้ทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น รวมทั้งยังมีการ
ขยายช่องทางการจัดจาหน่ายเพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น
3. ควรศึกษาค้นคว้า นวัตกรรรมใหม่ๆ หรือค้นหาจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเดิม
4. ผู้ประกอบการรายใหญ่ ควรมีการจัดการผลิตที่เป็นระบบ มีมาตรฐานในการผลิต และใช้เทคโนโลยี
ในการผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานของคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ใกล้ เคี ย งกั น และการบรรจุ หี บ ห่ อ มี ต รายี่ ห้ อ ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล
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การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมโรงโม่บดและย่อยหิน
Information Technology Development Approach to Enhance the Supply Chain of
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บทคัดย่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมนับเป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างศักยภาพใน
ภาคอุตสาหกรรมจึงช่วยให้ประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้า เสรีได้ ปัจจัยสาคัญที่
นาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันให้ความสาคัญในการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ทางาน เพราะช่วยให้มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างมีนัยสาคัญ แต่จากข้อมูลอุตสาหกรรมกลุ่มโรงงานโม่บด
และย่อยหินของไทย พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและขาดการจัดการที่ดีมีมาตรฐาน ก่อให้เกิดปัญหาในการทางานเช่น (1) สถาน
ประกอบการไม่ทราบข้อมูลการปฏิบั ติงานจริง (2) ไม่ให้ความสาคัญในการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง (3) ไม่มีการบันทึก
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (4) ไม่ได้นาข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ (5) ขาดความรู้และทักษะในงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดพบในทุกขั้นตอนในการผลิต ส่งผลถึงคุณภาพสินค้าและบริการที่ส่ง
มอบต่อลูกค้า ทาให้เกิดเป็นปัญหาทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บทความนี้อธิบายถึงโครงการศึกษาวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการธุรกิจ และ
การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการโซ่อุปทาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาศึกษาลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการโซ่อุปทาน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อเพิ่ม ศักยภาพโซ่ อุปทาน และหาแนวทางการพั ฒนาการจัด การเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ประเภทการวิจัย
ผสมผสานเชิงสารวจเพิ่มเสริมข้อมูล (Exploratory Mixed Methods Design) ซึ่งเป็นการวิจัยที่แยกการใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นสองระยะ โดยใช้วิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ดาเนินการวิจัยในระยะแรก เพื่อ
สารวจสถานะ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นในระยะที่สองจึงใช้วิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ใน
การหารายละเอียดเชิงลึกและให้ได้ข้อสรุปเพิ่มเติม ซึ่งผลการศึกษาจะได้แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโรงโม่บดและย่อยหิน รวมถึงในธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นต่อไป
คาสาคัญ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโซ่อุปทาน
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Abstract
Industry development is the most important of country development driver.
Therefore, enhancing industry potential by information technology is the key factor to
create competitor advantage.
However, the information from Stone Crushing Industry inform that these industry
groups still lack of information technology knowledge and also not embed standard
procedures in operating. These has effect including (1) workplace is not realize accurate
operating information (2) not set correct data inventory as the high priority (3) inefficient
data storage (4) not apply data to analyze and make decision in business operation (5) lack
of knowledge and skills in information technology
This abstract is one of study case in business management field which apply
business management and information technology management to develop supply chain.
The research has objectives to study information technology utilization that support
supply chain management including factors that impact to information technology
utilization and also explore industry operated solutions to enhance industry supply chain
effectiveness by Exploratory Mixed Methods Design which is divided in 2 phases; start
with Quantitative Approach to search status and fundamental information analysis, then
follow with Qualitative Approach to explore in depth data and further summary to
strengthen Stone Crushing Industry and others industries in the future.
Keywords : Information Technology Management, Supply Chain Management.

บทนา
ปัจจุบันภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มที่เติบโตไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
สัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลมองว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ
GDP มีโอกาสที่จะขยายตัวเติบโตต่อเนื่องไปได้อีกมาก โดยการผลิตและการส่งออกจะยังเป็นหลักที่สาคัญในการ
ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่อีกจานวนมาก จึงคาด
ไว้ว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกมากขึ้น ผลจากการที่รัฐบาลได้ลงทุนพัฒนาประเทศ
ผ่านทางโครงการต่างๆ มากมาย รวมถึ งการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเช่น โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมลทล โครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เช่น ท่าเรือ สนามบิน และถนนเส้นทางคมนาคม รวมทั้งโครงการ
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานดิจิทัลเช่น โครงการเครือข่ายไฟเบอรอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการใช้เงิน
ดิจิทัล หรือโครงการพร้อมเพย์ จะท าให้สามารถยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ช่วยให้
เศรษฐกิจไทยเติบโตเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ต่อเนื่ อง นอกจากนั้นยังทาให้เกิดมีความต้องการ
นาเอาทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาประเทศเพิ่มอีกมากขึ้นไปด้วย
อุตสาหกรรมแร่นับได้ว่ามีส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลการใช้แร่ของประเทศ
ไทยพบว่ามีปริมาณการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะแร่ในกลุ่มหินปูน พบว่ามีปริมาณและมูลค่าการใช้แร่ชนิด
หินปูนมากที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้แร่ทุกชนิดที่มีในประเทศ โดยเพิ่มปริมาณและมูลค่าจากทั้งหมดจานวนประมาณ
ร้อยละ 25 ใน 10 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมีปริมาณและมูลค่าการใช้งานมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการใช้แร่
ทุกชนิดรวมกันทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2550 - 2559 การใช้หินปูนมีปริมาณทั้งหมดมากกว่า 1,700 ล้านตัน คิดเป็น
มูลค่า 178,000 ล้านบาท (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ , 2559) ปัจจุบันมีการจัดแบ่งการใช้แร่ชนิด
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หินปูน โดยพิจารณาตามการใช้ประโยชน์แบ่ง เป็น 4 ประเภทคือ (1) หินปูนเพื่ออุต สาหกรรมก่อสร้าง (2) หินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ (3) หินปูนเพื่อเป็นหินประดับ (4) หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ โดยหินปูนในสองประเภท
แรกจะมีปริมาณการใช้จานวนมาก มีการผลิตเพื่อนามาใช้ในงานต่างๆ มากมาย เมื่อนามูลค่าแร่ชนิดหินปูนทั้งหมด
มารวมกันทั้ง 4 ประเภท พบว่ามีปริมาณมากสุดเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้แร่ที่มีทุกชนิดของประเทศไทยทั้งหมด
โรงโม่บดและย่อยหินหรือการผลิตหินอุตสาหกรรม นับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ เพราะหินเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่มีความสาคัญในอุตสาหกรรมหลายด้าน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหิน
ก่อสร้างและอุตสาหกรรมซีเมนต์ ขบวนการผลิตที่พบจะเป็นการปรับปรุงขนาดหรือคุณสมบัติหินหรือแร่ที่ได้จาก
หน้าเหมืองหรือแหล่งหิน ทาการย่อยจนได้ขนาดตามที่ต้องการที่จะนาไปใช้ในแต่ละงานได้ ขบวนการผลิตที่สาคัญ
แยกออกได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ (1) การย่อยขั้นต้นก่อนเคลื่อนย้ายมาสู่โรงโม่ จะเป็นการย่อยหินใหญ่ทั้งจากเหมือง
และที่เกิดจากการระเบิดจากเหมืองไว้แล้ว ให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถขนส่งไปสู่โรงโม่ เพื่อนาเข้าสู่ขบวนการโม่บด
และย่อยหินต่อไป (2) การโม่บดและย่อยหินในขั้นที่สอง เป็นการย่อยหินในโรงงานหรือที่เรียกว่าโรงโม่บดและย่อย
หิน จะใช้เครื่องมือบดย่อยที่มีในโรงงานทาการโม่ย่อยหินจากขั้นที่ 1 ให้มีขนาดที่ เล็กลงจนได้ขนาดตามที่ลูกค้า
ต้องการ ก่อนนาไปเก็บกองหรือนาส่งมอบลูกค้าต่อไป จากข้อมูลการศึกษาที่มีพบว่า อุตสาหกรรมกลุ่มโรงงานโม่บด
และย่ อยหินมีจานวนมาก เมื่อติดตามผลการด าเนิ นงานพบว่ า ส่ วนใหญ่ยัง ไม่ได้ มีการนาเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ทาให้การดาเนินงานในปั จจุบันต่างก็มีปัญหาในด้านการจัดการและการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
เช่น (1) สถานประกอบการไม่ทราบข้อมูลการปฏิบัติงานจริง (2) ไม่ให้ความสาคัญในการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง (3) ไม่
มีการบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (4) ไม่ได้นาข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ (5) ขาดความรู้และทักษะ
ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ทาให้เกิดผลในการทางาน ด้านการผลิตและเกิดปัญหาทาง
ธุรกิจเกิดเป็นความเสี่ยงต่อกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนการ
ผลิตที่ถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่าไม่ก่อให้ เกิดประสิทธิผลเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มักพบปัญหาบ่อยและต้องแก้ไขอย่างไม่จบสิ้น จึงมีคาถามและแนวคิดในเรื่องว่า มี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร สภาพการดาเนินการในปัจจุบันมีการนาเอาแนวทางการจัดการด้านใดมาใช้บ้าง และมี
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างไร

กรอบแนวคิด
กล่า วได้ว่ าปั จจุ บันแร่หินปู นเป็น แร่เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ อีกชนิ ดของประเทศ ควรให้ความสาคัญ ในการ
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรแร่ที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจากัด ที่ใช้แล้วหมด
ไปของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมให้มีการนาเอาความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจที่ดีมาใช้ช่วยในงาน
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ชนิดหินปูนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด
การค้ า ได้ เกิด การพั ฒ นาประเทศให้เจริญ ก้า วหน้ า ทางเศรษฐกิจ ระบบสารสนเทศจะช่ ว ยให้ผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมในทุกประเภทสามารถดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยงกันได้ดีเกิดความสามารถในการแข่งขัน การหา
แนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในงานอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการสามารถ
นาไปปรับ ปรุงกระบวนงาน เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ เพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการ แข่งขัน
สามารถปรับตัวในตลาดที่ผันผวนได้ รวมถึงสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นทุนการผลิต
ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
จัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ได้กาหนดกรอบแนวคิดโดย มองการจัดการทางธุรกิจที่ใช้ในการจัดการอุตสาหกรรม
(ในที่นี้หมายถึง อุตสาหกรรมโรงโม่บดและย่อยหิน ) หากต้องการที่จะประสบความสาเร็จในการจัดการธุรกิจ ควร
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ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาใน 2 ส่วนคือ การนาเอาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน (SCM) มาช่วยในการจัด แบ่ง
กิจกรรมในอุตสาหกรรมให้เป็นกลุ่มตามงานโซ่อุปทาน เพื่อให้กิจกรรมที่มีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ง่ายในการจัดการ
และปรับปรุง มีการจัดการที่ครอบคลุมตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้า และการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะนามาช่วยในงานการจัดการโซ่อุปทาน ให้สามารถส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันในทุกกิจกรรมตลอดโซ่
อุปทาน การดาเนินงานสามาถดาเนินการตามกรอบแนวคิด ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดในการศึกษาข้างต้นได้จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน สรุปได้ดังนี้
แนวคิดการจัดการทางธุรกิจ (Business Management)
แนวคิดการจัดการทางธุรกิจ (Business Management) เป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับ ขั้นตอนควบคุม
การการดาเนินงาน เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตที่ให้กับลูกค้า ดังนั้น ในธุรกิจที่มีการควบคุมกระบวนการ
ผลิต เน้นในเรื่องความสามารถการผลิตที่ควบคุมให้มีคุณภาพที่ดีสม่าเสมอ สามารถผลิตได้ตรงตามเป้าหมาย จะมี
โอกาสได้ รับ ความส าเร็จ ที่ ม าก ปั จ จั ยในกระบวนการจั ด การทางธุ รกิจ ที่ ดี ควรมี องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ 4 ด้ า น
กระบวนการ (Method) คน (Man) ทรัพยากร (Material) และเครื่องมือเครื่องจักร (Machine) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี
ความสาคัญจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการผลิต การศึกษาในส่วนนี้ประกอบด้ วย สภาพทั่วไปของการจัดการ
ทางธุรกิจในองค์กร วิสัย ทัศน์ นโยบาย และเป้า หมาย ความเข้า ใจขององค์กร ความความต้ องการและความ
คาดหวัง ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสนับสนุน
และบริบทแวดล้อมและความท้าทาย

26

ความหมายของการจัดการทางธุรกิจ (Business Management) เป็นคาศัพท์ที่ใช้ในความหมายของการ
บริหาร มีอยู่สองคาคือ “การบริหาร” (Administration) และ “การจัดการ” (management) การบริหาร มักจะ
ใช้กับการบริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหารราชการ ส่วนคาว่า การจัดการ ใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน เรา
จึงเรียกผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริหารในหน่วยงานราชการว่า “ผู้บริหาร” ในขณะที่บริษัท ห้างร้าน ใช้เรียก
ตาแหน่งเป็น “ผู้จัดการ” เนื่องจากองค์การธุรกิจเป็นกิจการที่มุ่งประโยชน์สาธารณะ และจัดเป็นส่วนงานของทาง
ภาคเอกชน จึงใช้เรียกชื่อผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวว่านักธุรกิจ ได้มีผู้ให้คาจากัดความหมายของ การบริหาร ในฐานะ
ที่เป็นกิจกรรมชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) Peter F. Drucker: การบริหาร คือ ศิลปในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับผู้อื่น (2) Harold koontz: การบริหาร คือ การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการอาศัย
คน เงิน วัตถุสิ่งของ เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงาน (3) Herbert A. simon: การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่
2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน (4) วิจิตร ศรีสอ้าน
และคณะ ได้สรุปสาระสาคัญของการบริห ารไว้ดังนี้ การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ร่วมมือกันทากิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยการใช้กระบวนการ และทรัพยากรที่เหมาะสม
สรุปได้ว่า การบริหารธุรกิจ หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกัน
ดาเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากรทางการบริหาร
เป็นปัจจัยอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารนักธุรกิจจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพื่อจะได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับการทางาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จึงพูดได้ว่าผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จ คือ ผู้ที่สามารถ
ประยุกต์เอาศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะนั่นเอง
แนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
การจัดการโซ่อุปทานจะครอบคลุมประเด็นสาคัญในเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ
คู่ค้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบต้นน้าจนถึงผู้บริโภคปลายน้า การจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานต่าง
บริษัท เพื่อให้เกิดการประสานภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความไหลลื่นของข้อมูลข่าวสารในโซ่อุปทานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความเชื่อถือในการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อการส่งมอบสินค้าตรงเวลา นาไปสู่
การสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความไหลลื่นของสินค้าในโซ่อุปทาน
ภายใต้ข้อจากัดของสถานที่และเวลา การรวมพลังทางธุรกิจในกลุ่มของผู้ขายวัตถุดิบในโซ่อุปทาน ทั้งที่มาจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมสนับ สนุ นหรือผู้ให้บริการโลจิ สติ กส์ ดัง นั้น จึ งให้ความหมายของการจั ดการโซ่ อุปทาน หมายถึง
“กระบวนการวางแผน ประสานงาน และร่วมมือกันของผู้ทาธุรกิจตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบต้นน้าจนถึงผู้บริโภคปลายน้า
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าในรูปของสินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ”
การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากวงการ
วิชาการและภาคธุรกิจ (Stock et al., 2010) เนื่องจากความต้องการที่จะลดต้นทุนที่ไม่จาเป็นเช่น การขนส่ง การ
จัดเก็บสินค้า และต้นทุนการสั่งสินค้า รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นของผู้บริโภค ทั้งการตอบสนองที่
รวดเร็วจากการสั่งและการส่งสินค้า รวมทั้งคุณภาพของสินค้าอีกด้วย (Christopher, 2011) ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่าน
มาได้มีหลักฐานต่างๆ ทั้งงานวิชาการและความสาเร็จของภาคเอกชนที่ยืนยันถึงประโยชน์ที่ภาคธุรกิจ และลูกค้า
ได้รับจากการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทาให้องค์ความรู้ด้านนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ (Benavides & de Eskinazis, 2012)
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การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) จึงเป็นการกาหนดกระบวนการทางานที่มีในโซ่
อุปทานทั้งหมดขององค์กร ให้เป็นกลุ่มงานตามกิจกรรมเพื่อให้สามารถที่จะดูแลได้ง่ายและมีการทางาน ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน กาหนดให้มีโครงสร้างที่สาคัญในการผลิตตั้งแต่ผู้ส่งสินค้าต้นน้าไปจนถึงลูกค้าที่อยู่ปลายน้า โดย
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกาหนดในโครงร่างโซ่อุปทานมี 6 กระบวนการหลักคือ (1) การวางแผน
(Plan) (2) การจัดซื้อจัดหา (Source) (3) การผลิต (Make) (4) การขนส่ง (Delivery) (5) การส่งและรับคืนกลับ
(Return) (6) กระบวนการที่ทาให้เกิด (Enable) โครงสร้างพื้นฐานกฎข้อบังคับหรือการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
นอกจากนั้นยังมีการกาหนดตัวชี้วัด สาหรับวัดประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
อาจหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้องค์กรสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
โดยง่าย
แนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) คือ การนาเอาเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อช่วยในการทางานด้านสารสนเทศ เพื่อสร้า งมูลค่าเพิ่ มให้กับข้อมูลที่มีจ นกลายไปเป็นสารสนเทศที่ มี
ประโยชน์และนาไปใช้งานได้ การจัดการเทคโนโลยีเกี่ยวข้องในเรื่อง การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ จัดการใช้งาน
รวมถึงการส่งต่อหรือสื่อสารระหว่างกัน สืบเนื่องจากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์
มากอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การพานิชย์การเป็นแหล่งข้อมูลความรู้การดาเนินธุรกิจ โดยควรต้องมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 5 ส่วนหลักได้แก่ (1) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Process) คือ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้ในการ
จัดสารสนเทศ (2) บุคลากร (People Ware) คือ บุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลที่ใช้จัดทาให้เป็นสารสนเทศ (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานที่ เกี่ย วกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเช่ น คอมพิ ว เตอร์และชุด อุป กรณ์ ต่อพ่ ว งเป็ นต้ น (5) โปรแกรมระบบ
(Software) คือ โปรแกรมระบบงานเป็ นชุดคาสั่ง ที่มีหน้ าที่สั่ งให้คอมพิ วเตอร์ทางานตามวัต ถุประสงค์ และ
ประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ซึ่งหากองค์กรใดมีการจัดเตรียมการครบในทุกด้านก็จะมีโอกาสที่จะ
ประสบความสาเร็จในการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการพัฒนา อ้างอิงตามแนวทาง SCOR Implement ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโดยใช้
ประสิทธิผล (Performance) มาเป็นตัวชี้วัด เริ่มต้นจากการวัดประสิทธิผลการดาเนินงานของตัวเองในปัจจุบัน (As
Is) (2) การพัฒนาโดยใช้กระบวนการดาเนินงาน (Process) มากาหนดการทางานการขับเคลื่อนองค์กร หาปัญหาที่
มีว่าอยู่ที่จุดใดที่ยังไม่ดีไม่เชื่อมโยง จากนั้นจะนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาขั้นตอนงานปรับปรุงต่อไป (3) การ
พัฒนาโดยนาหลักปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุง (Practice) โดยการนาเอาแนวการปฎิบัติที่ดีในงานโช่อุปทานมาใช้ในการ
ปรับปรุงงานที่มีตามแนว SCOR ระบุไว้ในแต่ละส่วนงานที่ต้องการปรับปรุงงานนั้น (4) การพัฒนาคนและทักษะใน
การปฏิบัติงาน (People) ให้มีความเข้าใจและสามารถทาการเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นการสร้างคนที่มีความสาคัญ
ที่ สุ ด ให้มี ค วามพร้อ มก่อ น เมื่ อคนมี ความเข้า ใจสามารถพั ฒ นาทั กษะที่ ดี พ อ ก็จ ะช่ ว ยให้ การปรับ ปรุง พั ฒ นา
กระบวนการ (Process) ให้ดี ขึ้น ได้ และยั งสามารถไปน าหลักปฏิบั ติ (Practice) ที่ดี มาเลื อกใช้ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยในการติดตามตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ Performance ได้ถูกต้องชัดเจน
การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน
มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทานที่แสดงให้เห็นถึง
ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน ทั้งที่เป็นการศึกษาของ
ไทยและต่างประเทศ ดังนี้
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สานักโลจิสติกส์ (2554) ศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด้วยการจัดทา
ฐานข้อมูลประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ฐานข้อมูลที่ดีจะสามารถทาเป็นสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ทางสถิติคานวณ ค้นหามาตรการที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อวางแผนที่ดี ต้องใช้ข้อมูลจริงมาคานวณจึงจะสามารถ
จัดทาแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์กับการแก้ปัญหาขององค์กรและสามารถติดตามผลด้วยการวัดประสิทธิภาพ
ตามตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการวางแผนโซ่
อุปทาน การทางานที่ใช้ระบบฐานข้อมูลที่ดีมีข้อมูลครบถ้วนมีความถูกต้องทันสมัยทาให้เพิ่มความมั่นใจให้กับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เช่นเดียวกันเมื่อศึกษาการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร (สานัก โลจิ
สติกส์, 2554) พบว่า การนาระบบการจัดการโซ่อุปทานมาปรับใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เป็นการจัดการกับ
กิจกรรมทั้งกระบวนการของอุตสาหกรรมอาหารในเชิงบูรณาการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเป็นส่วนที่อยู่
กลางน้าในโซ่อุปทาน จาเป็นต้องมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับต้นน้าและปลายน้า ผู้ประกอบจึง
พยายามที่จะดาเนินการแบบธุรกิจครบวงจร เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน ส่วน
ผู้ประกอบการที่ไม่มีธุรกิจแบบครบวงจร จะต้องมีการพัฒนาความร่วมมือในโซ่อุปทานภายในองค์กร โดยปัจจัย
สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาโซ่อุปทานอาหารประกอบด้วย คุณภาพหรือข้อกาหนดทางด้านคุณภาพ เป็นการ
จัดการเพื่อให้อาหารถูกสุขอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เทคโนโลยี เทคนิคหรือวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้แก่โซ่อุปทาน เน้นให้นาเอาระบบมาทางานร่วมกัน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ให้สามารถสอบกลับได้ว่าสินค้านั้นมีที่มาจากแหล่งใด การพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ควรมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสารสนเทศ และสินค้าคง
คลัง โดยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคคลากรในงานโซ่อุปทานและนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
สานักโลจิสติกส์ (2555) ศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน งานการขนส่ง
พบว่า การขนส่งเป็นกิจกรรมสาคัญในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบด้าน
ค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่าสูง ประมาณต้นทุน ขนส่งจะมากถึง 20 – 40 % เมื่อเทียบกับกิจกรรมที่มีทั้งหมด การบริหาร
จัดการขนส่งที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทลดต้นทุนลงได้ประกอบด้วย การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การจัดการ หาจุดสมดุลระหว่างต้นทุนการขนส่งที่ต่ากับระดับการบริการที่เหมาะสม เขื่อมโยงโครงข่ายงานขนส่ง
สินค้าที่จะช่วยให้การขนส่งมีต้นทุนต่าและมีระดับการบริการครบตามข้อกาหนดลูกค้า การทาความเข้าใจในต้นทุน
ของการขนส่งและการเก็บข้อมูล สารสนเทศเพื่อติดตามต้นทุนอย่างใกล้ชิด และมีการเก็บข้อมูลและติดตามวัดผล
การปฏิบัติการที่ชัดเจน เป็นต้น ในขณะที่ผลการศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน งาน
คลั ง สิ น ค้ า ในสถานประกอบการแห่ ง หนึ่ ง ที่ มี คลั ง สิ น ค้ า (ส านั กโลจิ ส ติ กส์ , 2554) พบปั ญ หาข้อมู ล ในระบบ
สารสนเทศกลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทาให้การตัดสินใจทางธุรกิจขององค์กรในมีความผิดพลาดสับสนและ
ไม่มีประสิทธิภาพ การทางานกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อย สรุปผลเสนอแนะว่าการลงบันทึกข้อมูล
ในระบบที่ดี สร้างกฎระเบียบเรื่องการบันทึกตามกาหนดเวลา เน้นการบันทึกที่ถูกต้อง ตรวจความถูกต้องของข้อมูล
ที่มีสม่าเสมอ จะทาให้มีความมั่นใจว่ามีข้อมูลสินค้าคงคลังถูกต้องตลอดเวลา ซึ่งช่วยการแก้ไขและเกิดประสิทธิภาพ
ในการทางานได้
ในขณะที่มีผลการศึกษาที่แสดงถึงปัจจัยสู่ความสาเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของต่างประเทศ อาทิ
Lee (2005) ศึกษากลุ่มปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่อยู่บนพื้นฐานของ
อิน เทอร์ เน็ ต ท าการส ารวจบริษั ท ในประเทศเกาหลี จ านวน 120 บริษั ท พบว่ า โครงสร้า งพื้ น ฐานของระบบ
สารสนเทศเป็นปัจจัยสาคัญในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศบนพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับ Wang, et al.
(2008) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จ ของการประยุกต์ใช้ระบบ ERP โดยสารวจบริษัทในภาคการผลิต
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ประเทศไต้หวันพบว่า ปัจจัยที่สาคัญต่อความสาเร็จของการประยุกต์ใช้ระบบ ERP ได้แก่ (1) การสนับสนุนจาก
ผู้ขายซอฟต์แวร์ (2) ความสามารถของที่ปรึกษา (3) ภาวะผู้นาในการจัดการโครงการ (4) ความสามารถของสมาชิก
ในทีมงานโครงการ (5) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และ (6) การสนับสนุนจากผู้ใช้งาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ngai, et al. (2012) ที่ใช้กรณีศึกษาจากโรงงานเสื้อผ้าในประเทศจีน เพื่อสารวจระบบการจัดการ
กระบวนการผลิตบนพื้นฐานของ RFID ผลการศึกษาพบ 8 ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ
กระบวนการผลิตบนพื้นฐานของ RFID ได้แก่ (1) การเลือกผู้ขายซอฟต์แวร์ (2) การจูงใจขององค์กร (3) การ
ประเมินต้นทุน/ค่าใช้จ่าย (4) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (5) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน (6) การติดตาม
ความก้าวหน้า (7) ขีดความสามารถของพนักงานและการฝึกอบรม และ (8) นโยบาย
Lopez and Salmeron (2014) ศึกษาพบว่าที่ปรึกษาเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
ERP จะช่วยสนับสนุนการดาเนินการ กาหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) และปรับปรุงระบบให้ตอบสนอง
ความต้องการใช้งาน และการศึกษาของ Ehie and Madsen (2005) ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ประยุกต์ใช้ระบบ (ERP) ประกอบด้วย (1) การจัดการโครงการ ERP (2) การประเมินความพร้อมขององค์กรและ
โครงการ (3) ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการธุรกิจ (4) ความสนับสนุนจากผู้บริหารในระดับสูง และ
(5) การให้คาแนะนาและบริการให้คาปรึกษาของทีมที่ปรึกษา สอดคล้องกับ Chuen (2010) ศึกษาปัจจัยสู่
ความสาเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบ ERP ผลการศึกษาพบ 5 ปัจจัยสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วย (1) การสนับสนุน
จากผู้บ ริหารระดั บสู ง (2) การจั ด การโครงการที่มีป ระสิท ธิภาพ (3) การสนั บสนุ นจากที่ปรึกษา (4) การรับ รู้
ประโยชน์ และ (5) การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในขณะที่ Nwankpa (2015) ระบุว่าปัจจัยสู่ความสาเร็จของการใช้ระบบ ERP ได้แก่ ทรัพยากรทางด้าน
เทคนิค และความเข้ากันได้ของระบบ ERP กับองค์กร ทาการสารวจบริษัทในประเทศออสเตรเลีย จานวน 217
บริษัท ผลการศึกษายืนยันว่าองค์กรจะต้องเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโครงการ และประสิทธิภาพ
ภายหลังจากการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP และToktas-Palut, et al. (2014) ได้ทาการสารวจผลกระทบของ
อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประยุกต์ใช้ระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ เก็บข้อมูลจากร้านหนังสือและเครื่องเขียนใน
ประเทศตุรกี พบว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพันธมิตรธุรกิจไม่ดี เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการ
ตัดสินใจประยุกต์ใช้ระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์
โอกาสในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากปัจจัยภายนอก
ในปัจจุบันมีปัจจัยมากมายที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพโซ่
อุปทานและพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนฉบับ
นี้มีสาระสาคัญของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผน กาหนดให้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
ยาว 20 ปี โดยสัมพันธ์ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลาที่สั้นลงโดยใช้
ระยะเวลา 5 ปี กาหนดวิสัยทัศน์ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ งยืน โดยแผนฉบับนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรม การ
วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศให้สามารถนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งกาหนดให้มีการปรับปรุงกฎ
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2559) นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่เป็นกรอบในการกาหนดเป็นการวาง
แนวทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ของไทย ให้พัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีวิสัยทัศน์คือ “ยกระดับ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็น ศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน” มียุทธศาสตร์คือ (1) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบโซ่อุปทาน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
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ให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ (2) การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ยกระดับประสิทธิภาพ
ระบบอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์ตลอดทั้งโซ่อุปทาน (3)
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (Capacity Building and Policy Driving Factors) โดยเร่งรัดการพัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเป็นมืออาชีพ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิ
สติกส์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนากาลังคน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2559)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2561) ซึ่งมีระยะเวลาตามแผน
3 ปี ได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาหน่ว ยงานราชการของไทยให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งให้หน่วยงาน
ราชการมีความสามารถครอบคลุมการพัฒนาขีดความสามารถในเชิงดิจิทัลทั้งหมดรวม 18 ด้าน โดยการยกระดับขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐบาลไทยให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลครบทั้งหมด โดยอยู่บนพื้นฐาน 4 ด้านได้แก่
(1) การบูรณาการงานภาครัฐ (2) การดาเนินงานแบบอัจฉริยะ (3) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
(4) การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.), 2558) และ ที่สาคัญ คือ นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายรัฐบาลที่หวังให้เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและยาว โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อที่จะทาให้ ประเทศไทยสามารถที่จะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่กาลังพัฒนาที่ยังติดอยู่ในกับดัก
รายได้ปานกลาง กาหนดนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจชื่อ “เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 (Thailand Economy 4.0)”
นโยบายในการพัฒนาใช้แนวทางการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้ไปอยู่ในรูปแบบที่เป็นดิจิตัลมากขึ้น ส่งเสริม
อุต สาหกรรมพั ฒ นาน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาช่ ว ยในการด าเนิ น ธุ รกิจ อย่ า งจริง จั ง และต่ อเนื่ อง (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2559)

ผลการวิเคราะห์
สรุปจากการรวบรวมทฤษฎี งานวิจัย และปัจจัยเอื้อที่กล่าวมา พบว่าปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ จะให้ความสาคัญในการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทางานองค์กร ช่วยให้มี
ความความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อความสาเร็จ หรืออุปสรรคใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร จึงควรมีแนวทางในการส่งเสริมปัจจัยที่ดีและป้ องกัน แก้ปัญหา
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเลือกวิธีในการแก้ไขจัดการที่ดี
การกาหนดเป้ าหมาย เพื่อให้องค์กรที่ คิด จะใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ ในงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ควรต้องมีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการทางาน โดยเลือกตัวอย่างเป้าหมายซึ่งองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จในการนามาใช้มาแล้วเพื่อเป็นแนวทาง เช่น
เป้าหมายในด้านความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) หากต้องการให้
ธุรกิจสามารถแข่งขันได้แล้วควรต้องใส่ใจในกลยุทธ์การแข่งขันได้แก่ (1) กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation
Strategy) คือ สินค้าหรือบริการที่ธุรกิจผลิตขึ้นมา ต้องมีความแตกต่างที่อาจจะไม่สามารถหาได้จากสินค้าทั่วไป
หรือจากสินค้าของคู่แข่ง โดยอาจจะมีการเพิ่มศักยภาพหรือประสิทธิภาพเข้าไปในผลิตภัณฑ์ (2) กลยุทธ์ต้นทุนต่า
(Cost Leadership Strategy) คือ การเป็นผู้นาด้านต้นทุนโดยสามารถกาหนดราคาได้ต่ากว่าตลาด (3) กลยุทธ์
ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) คือ การที่มุ่งทาธุรกิจเน้นการผลิตสินค้าหรือบริการให้กับตลาดเฉพาะ
ส่วน อาจเลือกตลาดเฉพาะส่วน โดยคัดเลือกเฉพาะที่เหมาะสมมากที่สุดเลี่ยงการใช้หลายกลยุทธร่วมกัน
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เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ หลักการบริหารงานขององค์กรที่ดี ใช้ในการ
กาหนดแนวทางการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในงานหรือภารกิจ
ขององค์กร ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอเพื่อ
ผลประโยชน์ในการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ หลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย (1) หลัก
นิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักสานึกรับผิดชอบ (6) หลักความ
คุ้มค่า หากองค์กรสามารถทาได้ก็จะเป็นองค์กรที่ดีที่สามารถตอบสนองความรู้สึกและความต้องการของสาธารณชน
ที่คาดหวัง (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2546)
เป้าหมายด้านอุตสาหกรรม 4.0 คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริการหรือการขายสินค้า โดยการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงถึงกัน เน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและการทางานโดยอัตโนมัติ ตอบสนองและ
รองรับความต้องการตลาดที่ผันผวนได้ดี เกิดความสามารถในการแข่งขัน ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยในงาน (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2560)
การกาหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้องค์กรที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเอาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีหลายแนวทางให้เลือกใช้ ได้แก่
แนวทางการส่งเสริมการนาการจัดการโซ่อุปทาน กาหนดขั้นตอนในการทางานเปน 4 ระดับคือ (1) วิ
เคราะหการแขงขันในธุรกิจปัจจุบัน องคประกอบที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกองคกร ใช้กาหนดเป้าหมาย
ความสามารถและความไดเปรียบในการแขงขันที่ควรมีสาหรับธุรกิจ (2) การกาหนดกระบวนการหลักของธุรกิจ
แปรกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และสอดคลองกลยุทธที่กาหนดไวโดยเปนโครงรางโซอุปทานของธุรกิจการ
กาหนดนี้ จะครอบคลุมการพิจารณาการกาหนดโครงรางของกระบวนการปฏิบัติงานในสวนการวางแผน การจัดหา
แหลงวัตถุดิบ, การผลิตและการจัดสง ที่มีขอบขายการปฏิบัติงานทั้งในสวนการปฏิบัติงานภายในและระหวางธุรกิจ
(3) การกาหนดรายละเอียดของกระบวนการ เปนการกาหนดรายละเอียดในแตละสวน ของกระบวนการภายในและ
ระหวางธุรกิจ ที่ไดกาหนดไวในระดับที่ 2 การกาหนดรายละเอียดของกระบวนการนี้จะอาศัยขอสรุปแนวทางจากกา
รวิเคราะหในระดับที่ 1 และ 2 มาเปนแนวทางในการกาหนดรายละเอียด (4) การนาไปปฏิบัติ เปนการนาสิ่งที่ได
กาหนดไวไปปฏิ บั ติ ใ หเกิ ด ผลตามที่ ก าหนดไวโดยมี การก าหนดแบบแผนการปฏิ บั ติ ง านในรู ป แบบที่ เหมาะ
กับกระบวนการที่ไดกาหนดไวในโครงรางโซอุปทานของธุรกิจ
แนวทางการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มีเป้าหมายที่สาคัญคือ เพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อ
ข้อมู ลในธุรกิจได้ต่อเนื่องตลอดและสามารถเชื่ อมโยงกันได้ ทั้ง ระบบ โดยควรเชื่อมโยงถึง ข้อมูลความต้องการ
ผู้บริโภคหรือแหล่งวัตถุดิบที่มี การเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าเข้ากับกระบวนการผลิต ตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ การสั่งซื้อ
การนาเข้าวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า รวมถึงการรับกลับคืนสินค้า หากดาเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ครบสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนก็นับได้ว่ามีโอกาสช่วยยกระดับความสามารถขององค์กร รองรับการเข้า
สู่การแข่งขันต่อไป การเตรียมพร้อมประกอบด้วย (1) กาหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาองค์กรด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) กาหนดแผนการปรับโครงสร้างองค์กร สร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งในระดับภายใน
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอก (3) ปรับปรุงกระบวนการทางานให้สามารถเชื่อมโยงและติดตาม
ตรวจสอบต่อเนื่องได้ทั้งระบบ ตั้งแต่วัตถุดิบจากผู้ขายที่ต้นน้าไปจนเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส่งมอบแก่ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้ที่ปลายน้า (4) สร้างช่องทางการติดต่อเข้าถึงสินค้า และเพิ่มการทาความเข้าใจในลูกค้าให้มากขึ้น โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาช่วยในการทางาน (5) พัฒนาข้อมูลที่เริ่มมีปริมาณมากมายในหลากหลายรูปแบบ
(Big Data) มาทาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (7) พัฒนาบุคลากรให้เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความรู้ที่เกี่ยวข้อง (8) ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และ
สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน หากอุตสาหกรรมต้องการมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ต้องเริ่ม
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กาหนดนโยบายและแผนการทางานที่ ชัดเจน เน้นการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโซ่อุปทานให้เป็น
มาตรฐาน กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรให้ทัน
ต่อสถานการณ์ตลอดเวลา (สานักโลจิสติกส์, 2558)
แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางและขั้นตอนวิธีการได้แก่ (1) กาหนดชนิด
ของกระบวนการ กาหนดขอบเขตการดาเนินงานตามแนวการจัดการโซ่อุปทาน ออกแบบสร้างระบบสารสนเทศให้
เชื่อมโยงข้อมูลในทุกกระบวนการ (2) รูปแบบของกระบวนการ จะทาการสร้างแบบจาลองกิจกรรมในโซ่อุปทาน
โดยพิจารณาจากลักษณะการดาเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมองค์กร นามาเปรียบเทียบกับ
กระบวนการมาตรฐานที่มีใน SCOR Model แล้วทาการกาหนดรูปแบบ (3) กาหนดองค์ประกอบของกระบวนการ
กาหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนของกระบวนการทั้งภายในและระหว่างองค์กร กาหนดกระบวนการย่อย มีตัววัด
สมรรถนะของกระบวนการ (4) เสนอวิธีการปฏิบัติงาน โดยเป็นการนาสิ่งที่ได้กาหนดมาปฏิบัติให้เกิดผลตามที่
กาหนดไว้ โดยหลังจากดาเนินการใน 4 ขั้นคอนแล้วควรมีการกาหนดตัวชี้วัดในงาน เพื่อติดตามประเมินผลการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยว่าดีพอหรือไม่ควรปรับปรุงอย่างไรต่อไป
การกาหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและการประเมินผล
การนาเอาแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทานมาใช้ ควรต้องมีการกาหนด
แนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลการท างาน โดยก าหนดตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ประเมิ น ผลและใช้ ป รับ ปรุง ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างตัวชี้วัดที่มีการใช้ เช่น
การประเมินโครงการ เป็นการประเมินเพื่อหาข้อมูลสาหรับตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการแบ่งการทา
เป็น 3 ระยะคือ (1) การประเมินก่อนพัฒนาระบบ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการพัฒนาระบบว่ามีความสมบูรณ์
เพียงใด ควรต้องปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร (2) การประเมินขณะพัฒนาระบบ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการหรือสอดคล้องกับสถานการณ์
และ (3) การประเมินภายหลังสิ้นสุ ดการพัฒนาระบบ ประเมินว่าบรรลุตาวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ และมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ควรขยายผลหรือดาเนินโครงการใหม่หรือไม่ ต้องปรับปรุงโครงการอย่างไร ตลอดจนติดตามผล
(Follow Up) ถึงผลระยะยาวและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพื่อทาการปรับปรงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
การประเมิ น องค์กรด้ วย ILPI เป็ น อีกเครื่องมือที่ ใช้ ในการตรวจวั ดผลงานและน าไปเปรีย บเที ย บ
(Benchmarking) เพื่อดูผลการดาเนินงานของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นจุดที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง จะพิจารณาใน 3 มิติคือ มิติด้านต้นทุน (Cost) แสดงถึงสัดส่วนต้นทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์
เปรียบเทียบกับยอดขาย ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือควบคุมต้นทุนส่วนเกินที่ไม่จาเป็นได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อ
คุณภาพสินค้าหรือการบริการ, มิติด้านเวลา (Time) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลระยะเวลาของการเคลื่อนย้าย
สินค้าที่อยู่นอกเหนือจากช่วงของกระบวนการผลิต และระยะเวลาการเคลื่อนย้ายของข้อมูลที่เริ่มตั้งแต่การรับข้อมูล
และสิ้นสุดที่การส่งมอบข้อมูลให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการลาดับถัดไป และมิติด้านความน่าเชื่อถือ
(Reliability) โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ตัวชี้วัดด้านการส่งมอบตรงเวลา (On-time) และตัวชี้วัดด้านการส่งมอบ
ครบจานวน (In-full) ทั้งสามมิติจะมีตัวชี้วัดย่อยอีกรวมทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละข้อจะมีแนวทางการประเมินทา
ให้เกิดการดาเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วเชื่อถือได้และมีต้นทุนที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร
จะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานกิจกรรมภายในองค์กร การจัดการกิจกรรมที่ดีจะสามารถช่วยลดต้นทุนให้แก่องค์กร
เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการเป็นผู้นาในด้านราคาหรือช่วยในการสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ ผู้ผลิตควรทา
การวิเคราะห์กิจกรรมที่มีเพื่อศึกษาหาความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร การวิเคราะห์โครงสร้างในองค์กร
แบ่งกิจกรรมออกเป็น (1) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่สาคัญที่ต้องพิจารณาในลาดับแรก
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เกี่ยวกับงานด้านการผลิต คิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์สินค้า การตลาด และการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยัง
ผู้บริโภค (2) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมหลัก
สามารถดาเนินได้ ระบบสารสนเทศจะเป็นองค์ประกอบที่สาคัญทาหน้าที่สนับสนุนเชื่อมต่อข้อมูลในทุกกิจกรรม
ช่วยสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของธุรกิจหรือองค์กร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ประกอบด้วย (1) การ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง รวมถึง ภาวะผู้นาในการจัดการโครงการ (2) การสนับสนุนและความสามารถของที่
ปรึกษา หรือ การสนับสนุนจากผู้ขายซอฟต์แวร์ ดังนั้นการเลือกผู้ขายซอฟต์แวร์ จึงมีความสาคัญ (3) การจัดการ
โครงการที่มีประสิทธิภาพ นโยบาย และการจูงใจขององค์กร (4) การรับรู้ประโยชน์ ความสามารถของสมาชิกใน
ทีมงานโครงการ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน รวมถึงการฝึกอบรม ก็ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร และ (5) การประเมินต้นทุน/ค่าใช้จ่าย และการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานก็เป็นปัจจัยที่สาคัญเช่นกัน

สรุปและข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน มีแนวโน้มการขยายตัวของความต้องการสูงขึ้น
ตามความเจริญของประเทศ ทาให้มีความต้องการที่จะใช้ทรัพยากรจากแร่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
สถานการณ์ของตลาดโลกมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมทั้งการที่ประเทศเริ่มทาการเปิดเสรีทางการค้า ล้วน
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีเพิ่ม มากขึ้นด้วย
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน โดยต้องสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ของผลิตภัณฑ์ที่มีให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าบริการที่
เหนือกว่าคู่แข่ง ต้องเป็นผู้นาด้านต้นทุน (Cost Leadership) และมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่รวดเร็ว (Quick Response) ดังนั้น การบริหารจัดการโซ่อุปทานก็เป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้ช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้น โดยการนาเอาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในงานการจัดการโซ่
อุปทานก็จะช่วยทาให้เกิดผลสาเร็จที่ดียิ่งขึ้น ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดควรที่จะดาเนินการผลักดันให้
นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น โครงการศึกษาวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ ที่ประยุกต์ใช้
แนวคิดการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอุตสาหกรรมโรงโม่บดและย่อยหิน
จึงควรเริ่มจากคาถามที่เกี่ยวข้องกับสภานพขององค์กร ในปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีการจัดการธุรกิจ
อย่างไร นาเอาการจัดการโซ่อุปทาน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ช่ว ยในธุรกิจอย่างไร จากนั้นจึง
นามาหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน นาไป
ประยุ กต์ ใช้ เพื่ อ กาหนดแนวทางการพั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ วางแผนส่ ง เสริม การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจัดการโซ่อุปทานมาใช้ในการทางาน เพื่ อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโรงโม่บดและ
ย่อยหิน รวมถึงปรับปรุงใช้ในอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นต่อไป
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บทคัดย่อ
สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่กาลังได้รับความนิยมและทวี ความสาคัญต่อการ
บริหารทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนาต่างๆ ได้นาเอาระบบสมรรถนะมา
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง และ
คุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่บุคลากรในองค์การอีกแนวทางหนึ่งด้วย ดังนั้น
สมรรถนะจึงมีความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
การนาเรื่องสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นหัวใจ
สาคัญต้องมีการพิจารณาว่าบุคคลในองค์กรมีความสามารถอย่า งไร จึงจะทาให้องค์กรเหนือกว่าคู่แข่งและบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ธุรกิจโรงแรมจึงควรนาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คาสาคัญ : สมรรถนะ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, ธุรกิจโรงแรม
Abstract
Competency is become the most efficient tool for personnel performance assessment
nowadays, hence it plays more importance role in Human Resource Management (HRM).
Many organizations had brought and implemented competency processes to their personnel
development plans, in order to empower the abilities of their personnel and to enrich the
capabilities as well. Competency has been widely used as an instrument to increase the
performance of the people for decades and should be the only tool that many organizations
consider it powerful and will lead them to the right directions systematically. Besides,
Competency will give value-added to the personnel in proper ways; that is why many
organizations should consider it decent, essential, and necessary tool then applying this tool to
their Human Resource Management plans/processes continually.
On account of Competency is important in HRM, of all organization should think of
which person has what characteristic and ability, then define or clarify which Competency
he/she should have to be able to develop him/herself; in which way will be more advantage
than the others. Hotel business, as well, should apply the theoretical of Competency as a
tool in its Human Resource Management.
KeyWord (s) : Competency, Human Resource Management, Hotel Business
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บทนา
ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของ
การพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถใน
การแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน มีบทบาทสาคัญใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง ดังนั้น ความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พรชัย เจดามาน, 2560) กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการธุร กิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนโดยรวมของประเทศไทย
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งการ
จ้างงานที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรให้กับระบบเศรษฐกิจ และสามารถ
ปรับตัวต่อการผันผวนของระบบเศรษฐกิจได้ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ การสร้างรายได้จากการส่งออกและสามารถผลิต
สินค้าเพื่อทดแทนการนาเข้า มีผลทาให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศได้จานวนมากในแต่ละปี อีกทั้งเป็นแหล่งสร้าง
เสริมประสบการณ์และการบริการแก่ผู้ประกอบการ (สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2561) ทั้งนี้ พบว่าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยังคงประสบปัญหาและข้อจากัด เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) เป็นธุรกิจเอกชนที่ถือเป็นอิสระ ดาเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพล ของบุคคล หรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการดาเนินงานต่า และมีพนักงานจานวนไม่มาก เนื่องจากเป็นธุรกิจ
ขนาดไม่ใหญ่ทาให้อัตราการเข้าออกของพนักงานหรือบุคลากรค่อนข้างสูง ดังนั้น จาเป็นต้องรับพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ประกอบกับบางงานต้องการองค์ความรู้จาเพาะ ซึ่ง
อาจทาให้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 1. เมื่อมีความจาเป็นต้องรับพนักงานในตาแหน่งต่าง ๆ อย่าง
เร่งด่วน บางครั้งไม่สามารถระบุคุณสมบัติของพนักงานให้ตรงกับงานที่ต้องปฏิบัติได้ 2. การให้ความรู้แก่พนักงาน
ยังไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมกลับไม่ได้รับผิดชอบในตาแหน่งงานที่นาความรู้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้งาน ในทางกลับกันพนักงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมกลับต้องมาปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานนั้นแทน
3. งานบางอย่างพนักงานไม่สามารถปฏิบัติแทนกันได้ (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2556)
จะเห็นได้ว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีปัญหาในเรื่องการขาดบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ และ
มักจะเริ่มต้นจากความถนัดหรือความชานาญเฉพาะด้านของผู้ประกอบการ และการขาดบุคลากรทีมีฝีมือซึ่งเป็น
จุ ด เริ่ม ต้ น ของคุณ ภาพสิ น ค้ า ซึ่ ง บุ ค ลากรต้ อ งได้ รับ การฝึ กฝนและพั ฒ นาถ้า การปฏิบั ติ ง านของบุ ค ลากรไม่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ผลผลิตต่า ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งนาไปสู่สินค้าไม่มีคุณภาพและไม่สามารถ
แข่งขันได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าทาให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องมีการ
ปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดรับกับความท้าทายในอนาคตและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความสามารถที่
องค์กรต้องส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่า และคุณภาพเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับความสาเร็ จขององค์กรในระยะยาว จาก
การศึกษาของหน่วยงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ในปัจจุบันและอนาคต ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทาให้ขอบเขตของการติดต่อ สื่อสารระหว่างองค์กรไม่มีตาแหน่งที่ชัดเจน ลูกค้าซื้อสินค้า
โดยดูจากประสิทธิภาพ ความรวดเร็วความหลากหลาย ความสะดวกสบาย ความตรงต่อเวลาและคุณภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริการเป็ น ส าคัญ โดยจะอยู่ ภายใต้ กรอบการควบคุมคุณ ภาพตามมาตรฐานสากลมากขึ้น
นอกจากนี้องค์กรต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารงานในองค์กรมากขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้า
และเจ้าของปัจจัยการผลิตได้สะดวกยิ่งขึ้นแนวโน้มขององค์กรจึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการเป็นองค์กรที่มีผล
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การปฏิบัติงานสูง โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการทางานในรูปแบบใหม่ มีการมอบความ
รับผิดชอบให้กับพนักงานแต่ละคนให้มีส่วนร่วมในแต่ละงานทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นตอจนจบ นอกจากนี้องค์กร
ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน (Competency) ขณะเดียวกันองค์กรจะมีการว่าจ้าง
พนักงานชั่วคราวมากขึ้นซึ่งองค์กรลักษณะนี้อาจเรียกว่าเป็นองค์กรเสมือนจริง บางครั้ง องค์กรจาเป็นต้องปลด
พนักงานบางส่วน และรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบั ติงานสูงไว้ และเน้นให้พนักงานต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น
ต้องให้พนักงานมีความจงรักภักดี และความผูกพันต่อองค์กรโดยการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ให้กับพนักงานที่เป็นพนักงานหลัก (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2556)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ กาลังให้ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากร
บุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ สามารถสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ จึง พยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ มา
ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ บริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลโดย ใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill Based Human Resource Management) การบริหาร
ผลการ ปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็น พื้นฐาน
(Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น จากเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ กล่ า วมาแล้ ว การบริหารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยใช้ ส มรรถนะเป็ น พื้ น ฐาน(Competency-Based Human
Resource Management) นับว่า เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลกาลังให้ความสนใจและ
นิยมมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะ (Competency) จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านอื่นๆ ทั้งการบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง การบริหารผลการปฏิบัติงานการพัฒนา ความก้า วหน้าตามสาย
วิชาชีพ เป็นต้น การนาสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากร บุคคลนั้น จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรที่เป็นผลมาจากการจัดการ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้เกิดสมรรถนะบุคคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงได้ทาการศึกษาปัจจัยการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับบริหารในธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง เพื่อเป็น
แนวทางที่สาคัญในการดาเนินงานของผู้ประกอบการที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) ให้มีความเจริญเติบโต สามารถยกระดับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และเพิ่มศักยภาพ
ทางธุ ร กิ จ และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการวางแผนการพั ฒ นาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถของสมรรถนะ รวมทั้งสร้างเป็นข้อได้เปรียบทางการค้ าตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการ
ปรับ ตั วด้ า นต่ าง ๆ รวมทั้ ง ศักยภาพและสมรรถนะองค์กรตลอดจนขอบข่า ยความสามารถในการแข่งขัน ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ

แนวคิดการพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ
การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) เป็นกระบวนการสาคัญของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ (Learning) เฉพาะอย่าง
ของบุคคล การเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะหรือความชานาญ (Skill) และ
ทัศนคติ (Attitude) อันเหมาะสมจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น และเพื่อความเจริญก้าวหน้า ของบุคลากรการพัฒนาบุคคลเป็นการ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตัวบุคลากร ตามแนวคิดของแนดเลอร์ และแนดเลอร์ (Nadler and
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Nadler, 1989) กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรในองค์การว่า เป็นกิจกรรมที่ต้องการมุ่งเน้นให้ผลลัพธ์ เกิดขึ้นกับตัว
บุคลากรโดยตรง ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ การฝึกอบรม (Training) เพื่อเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานในปัจจุบัน การศึกษา(Education) เพื่อเป้าหมายขององค์กรในอนาคต และการพัฒนา (Development)
เพือ่ มุ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาบุคลากรหลากหลายวิ ธี ทั้งแบบ
เป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการ เช่ น การปฐมนิ เทศ การให้ การศึกษา การพั ฒ นาปั จ เจกบุ คคล (Individual
Development) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรจึงมีความสาคัญต่อ
องค์กรเป็นอย่างยิ่ง สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามที่องค์กรต้องการได้
กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ต้องคานึงถึงทักษะของงานตามสมรรถนะที่จาเป็นและเหมาะสม
กับการปฏิติงานของบุคลากรแต่ละหน้าที่ละตาแหน่งในองค์กร จีระ หงส์ลดารมภ์(2556) เสนอกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรตามทฤษฎีวงกลม 3 วง ได้แก่ พิจารณาบริบท (Context) ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น (Skill and
Competency) และการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) โดยระบุให้สมรรถนะเป็นหนึ่งปัจจัยสาคัญที่องค์กรต้อง
พิจารณาถึงในการพัฒนาบุคลากร

ความหมายของสมรรถนะ
มีคาในภาษาไทยหลายคาที่ใช้แทนคาว่า Competency เช่น สมรรถนะความสามารถและสมรรถภาพคา
ว่าสมรรถนะ (สะ-มัด-ถะ-นะ) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว่าความสามารถ คาว่า
ความสามารถตามแนวคิดทางจิตวิทยาใช้คาว่า Ability หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงาน หรือ
ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานแนวคิดด้านการวัดและประเมินผล บุคคลใช้คาว่า Potential มี
จุดเน้นที่ขีดความสามารถในการทางานของบุคคลที่ มีประสิทธิภาพแนวคิดทางวิธีวิทยาการจัดการใช้คาว่า Core
Competency ซึ่งหมายถึงความสามารถหลักขององค์กรธุรกิจที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับณรงค์
วิทย์ แสนทอง (2547) ซึ่งได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า Competency ประกอบด้วยความรู้พฤติกรรมทัศนคติความ
เชื่อและอุปนิสัยของบุคคล เพียงแต่คาว่า Competency จะช่วยจัดระบบขององค์ประกอบดังกล่าวให้เห็นภาพรวม
ที่ชัดเจนขึ้น โดยสรุปแล้วนักวิชาการส่วนใหญ่ใช้คาว่าสมรรถนะที่หมายถึงความสามารถ สาหรับในการวิจัยครั้งนี้ใช้
คาว่าสมรรถนะที่แปลว่าความสามารถตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และสอดคล้องกับ
แนวคิดทางวิธีวิทยาการจัดการซึ่งนาแนวคิดสมรรถนะไปใช้ในทางธุรกิจอย่างแพร่หลายนอกจากความหมายตาม
แนวคิดของ McClelland ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นยังมีนักการศึกษาอีกหลายท่านได้ให้ความหมายของสมรรถนะ
(Competency) ว่าหมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic) ของบุคคลได้แก่แรงจูงใจ
(Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) จินตนาการส่วนบุคคล (Self-image) หรือบทบาททางสังคม (Social
Role) หรือองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ซึ่งบุคคลจาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานสูงกว่า/
เหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้
จึงอาจสรุปได้ว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบที่ส่งผลให้บุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
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องค์ประกอบสมรรถนะ
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการด้านที่พักแรมที่มีความสาคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ การนาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ มี
วัตถุประสงค์สาคัญคือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency-Based Human Resources
Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีค่านิยมวัฒนธรรมเดียวกันมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
กลยุทธ์และพันธกิจหลักขององค์กรทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีเลิศและสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นผลลัพธ์
สุดท้ายขององค์กร สิ่งสาคัญที่องค์กรจะต้องรู้ คือผลผลิตที่คาดหวังของแต่ละตาแหน่งงานทั้งนี้ผลผลิตหรือผลลัพธ์
จะเกิดขึ้นได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ถึงความสามารถหรือพฤติกรรมที่ตาแหน่งงานนั้น ๆ พึงจะมีด้วยสมรรถนะ
หรือความสามารถในการทางานของแต่ละตาแหน่งงานจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานรูปแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถกันมากขึ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ปัจจุบันจะเน้นไปที่สมรรถนะซึ่งถือเสมือนเป็นปัจจัยนาเข้า (Lead Indicators) ที่ทาให้พนักงานมีผลผลิตหรือ
ผลงานที่สามารถประเมินหรือวั ดผลออกมาเป็นตัวเลขได้ (Lag Indicators) อีกทั้งการกาหนดสมรรถนะจะเป็น
พื้นฐานสาคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่น
เนื่องจากสมรรถนะบุคคลเป็นฐานทรัพยากรที่สาคัญขององค์กร ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรส่งผลให้ให้องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
เนื่องจากหากไม่มีการพัฒนาผลการดาเนินงานขององค์กร (Firm Performance) องค์กรนั้นจะไม่สามารถแข่งขันได้
ทาให้องค์กรไม่สามารถอยู่รอดได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันกับสภาพการแข่งขันใน
ปัจจุบัน เพราะนอกจากจะต้องต่อสู้กับคู่แข่งขันรายเดิมแล้ว ยังต้องต่อสู้กับคู่แข่งขันรายใหม่ที่พยายามจะเข้ามา
แย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการจึงต้องบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้ได้เปรียบทางการแข่งขันสูงสุด
ซึ่งจากสภาพการแข่งขัน ดังกล่าวทาให้องค์กรต่า ง ๆ ให้ค วามสาคัญกับ สิ่งที่องค์กรมี อยู่แล้วนั่นก็คือทรัพยากร
(Resources) ขององค์กรซึ่งทรัพยากรดังกล่าว ประกอบด้วย ทรัพยากรที่มีตัวตน (Tangible) ได้แก่ ทรัพยากร
บุคคล วัตถุดิบ เครื่องจักร เป็นต้น และทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน (intangible) ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความชานาญ
และชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น
สมรรถนะขององค์กรกับสมรรถนะของบุคลากรมีความแตกต่าง องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ภาษาอังกฤษใช้คา
ว่า (High Performance Organization: HPO) แต่สมรรถนะของบุคคลภาษาอังกฤษใช้คาว่า Competency
สมรรถนะขององค์กรมุ่งเน้นระบบต่าง ๆ ที่เป็นกลไกภายในขององค์กร ว่าจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
อย่างไร ส่วนสมรรถนะของบุคคลมุ่งเน้นว่าจะทาอย่างไรจึงจะพัฒนาความรู้ความสามารถที่ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องมี
ในแต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ จากการศึกษาแนวคิดข้างต้นจึงทาให้สรุปได้
ว่าองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดสาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสาเร็จ คือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความรู้ (Knowledge Worker) ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจึงให้ความสาคัญในเรื่องของสมรรถนะ (Competency)
ของบุคลากรในองค์กรอย่างมากซึ่งภาคเอกชนได้ให้ความสนใจกับเรื่องของสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก
การศึกษาพบองค์ประกอบปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2559) ดังนี้
1. สมรรถนะหลักของบุคคล (Personal Core Competency) หมายถึง สมรรถนะหรือขีดความสามารถ
ที่เป็นคุณสมบัติของบุคลากรทุกคนในองค์กรเดียวกันต้องมีร่วมกันเพื่อให้บรรลุความสาเร็จขององค์กรนอกจาก
สมรรถนะหลักที่ทุกคนต้องมีเหมือนกันแล้ว บุคลากรทุกคนยังต้องมีสมรรถนะในงานหรือสมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน
(Functional Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคคลที่ปฏิบัติงานในแต่ละด้านเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสาเร็จและได้ผลผลิตตามที่องค์กรต้องการสมรรถนะหลักประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
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1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดี
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดขึ้น
1.2 จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
หลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อธารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการและเป็นกาลังสาคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจ
หลักของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.3 บริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการ
ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ความร่วมแรงร่ว มใจ (Teamwork) หมายถึง ความตั้ งใจที่จ ะท างานร่วมกับ ผู้อื่นและ
ความสามารถในการสร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นทั้งในระดับกลุ่มงานและระดับหน่วยงาน
1.5 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความขวนขวายสนใจใฝ่รู้เพื่อ
สั่งสมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของตนในการปฏิ บัติงานราชการด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. สมรรถนะเฉพาะตาแหน่งงาน (Specific Functional Competency) เป็นคุณลักษณะหรือขีด
ความสามารถเฉพาะของแต่ ล ะต าแหน่ ง ในกลุ่ ม งานนั้ น ๆ เช่ น กลุ่ ม งานทรัพ ยากรบุ คคลต าแหน่ ง นั ก พั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลต้องมีความสามารถในการประเมินความจาเป็นในการฝึกอบรมเป็นต้น
สรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะทาให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสัมพันธ์กันในทุก
ระดับขององค์กร สมรรถนะมีประโยชน์ต่อระดับพนักงานระดับผู้บริหารและระดับองค์กรกล่าวคือ ด้านประโยชน์ที่
มีต่อพนักงานทาให้พนักงานสามารถประเมินตนเองว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนในด้านใดเมื่อเทียบกับมาตรฐานในองค์กร
สามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น สามารถสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่ามีมาตรฐานกลางร่วมกัน ประโยชน์ที่มีต่อผู้บริหาร คือ ทาให้ผู้บริหารมีมาตรฐานใน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานองค์กรใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเป็นมาตรฐานเดียวกัน
การนาแนวคิดสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
การนาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆมีวัตถุประสงค์สาคัญคือใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency-Based Human Resources Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ค่านิยมวัฒนธรรมเดียวกันมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กลยุทธ์และพันธกิจหลักขององค์กร ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีเลิศและสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายขององค์กร สิ่ งสาคัญที่องค์กร
จะต้องรู้ คือผลผลิตที่คาดหวังของแต่ละตาแหน่งงานทั้งนี้ผลผลิตหรือผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องรู้ถึงความสามารถหรือพฤติกรรมที่ตาแหน่งงานนั้น ๆ พึงจะมีด้วยสมรรถนะหรือความสามารถในการทางาน
ของแต่ ล ะตาแหน่ง งานจึ ง เข้า มามี บ ทบาทอย่ า งมากในการบริหารงานรูป แบบการบริหารทรัพ ยากรมนุษ ย์ ไ ด้
ปรับเปลี่ยนใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถกันมากขึ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันจะเน้นไปที่สมรรถนะ
ซึ่งถือเสมือนเป็นปัจจัยนาเข้า (Lead Indicators) ที่ทาให้พนักงานมีผลผลิตหรือผลงานที่สามารถประเมินหรือ
วัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้ (Lag Indicators) อีกทั้งการกาหนดสมรรถนะจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่น (อรัญญา สมแก้ว, 2548)
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การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะในองค์กรสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ
ประยุกต์ใช้ทั้งองค์กร (Organization-Wide) หมายถึง ประยุกต์ใช้ในทุกหน่วยงานทุกตาแหน่งและการประยุกต์ใช้
บางส่วน (Pilot Size) การประยุกต์ใช้บางส่วนมี 3 ลักษณะ คือ การประยุกต์ใช้เฉพาะตาแหน่งการจัดการขึ้นไป
หลายองค์กรนิยมใช้วิธีนี้เพราะว่าตาแหน่งเหล่านี้เป็นกลุ่มบุคคลหลักในการขับเคลื่อนองค์ก ร ลักษณะที่สองการ
ประยุกต์ใช้เฉพาะหน่วยงาน หมายถึง การเลือกใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงเพราะว่าต้องการเห็น
ผลลัพธ์โดยตรงจากการเลือกใช้ระบบนี้ และลักษณะที่สามเป็นการประยุกต์ใช้แบบผสม (Hybrid Approach)
หมายถึง การประสานกันระหว่างตาแหน่งการจัดการกับหน่วยงานนาร่องคือใช้กับตาแหน่งการจัดการทุกระดับ
องค์กรจะได้ประโยชน์ทั้งองค์กรแต่เริ่มต้นยากใช้ทรัพยากรมากและมีความเสี่ยงสูงเพราะถ้าเกิดผิดพลาดหรือ
ล้มเหลวจะทาให้เกิดความเสียหายทั้งองค์กรในขณะที่การประยุกต์ใช้บางส่วนจะได้ ประโยชน์เฉพาะตาแหน่งและ
เกิดมาตรฐานต่างกันเพราะใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่แต่ลงทุนน้อยเริ่มต้นได้ง่ายและมีความเสี่ยงน้อยเพราะถ้า
ผิดพลาดก็จะกระทบเพียงบางส่วนขององค์กร ซึ่งเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค (2548) ได้เสนอการนาแนวคิดสมรรถนะ
ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรไว้ 5 ขั้นตอนหลักดังนี้
1. การพั ฒ นาแผนการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Human Resources
Management Roadmap) เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบการบริหารขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ
(Competency Based Approach) เพราะว่าเป็นการจัดทาขั้นพื้นฐานและภาพรวมการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านความสามารถเชิงสมรรถนะหรือด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การพัฒนาระบบความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และความสามารถเชิง
สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competencies) หมายถึง การพัฒนาขีดความสามารถที่องค์กรต้องการและ
กาหนดเป็นมาตรฐานในแต่ละตาแหน่งซึ่งจะเป็นขีดความสามารถหลักที่ทุกตาแหน่งต้องมีในขณะเดียวกันในทุก
ตาแหน่งก็ต้องมีความสามารถเชิงเทคนิคเฉพาะตาแหน่งด้วย
3.การจัดเทียบความสามารถเชิงสมรรถนะและการจัดทาพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Mapping
and Dictionary) หมายถึง การนาขีดความสามารถที่องค์กรกาหนดมาจัดเทียบกับแต่ละตาแหน่งแล้วพิจารณาว่า
แต่ละตาแหน่งควรจะมีขีดความสามารถมาตรฐานเท่าไร โดยปกติจะมีการจัดเทียบระหว่างหน่วยงานและภายใน
หน่วยงาน รวมไปถึงจะต้องมีการจัดท าพจนานุ กรมด้วยเพื่อจั ดหมวดหมู่ความสามารถเชิ งสมรรถนะและเป็ น
มาตรฐานกลางให้บุคลากรรับรู้ด้วย
4. การประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency Assessment) หรืออาจเรียกว่า Gap Analysis
หมายถึง การประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเทียบกับมาตรฐานความสามารถของตาแหน่งว่าบุคลากรผู้นั้นมี
ความสามารถได้ตามมาตรฐานต่ากว่าหรือสูงกว่าเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป
5. การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยอิงความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency Based Human
Resources Management) เป็นขั้นตอนการนาข้อมูลความสามารถเชิงสมรรถนะมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้าน เช่น การสรรหาการว่าจ้ างการประเมินผลการปฏิบัติงานการจ่ายค่าตอบแทนการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมของประเทศอังกฤษได้จากัดความหมายของคาว่า “โรงแรม หรือ Hotel
คือ สถานที่ซึ่งให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มและที่พักหลับนอนแก่ผู้เดินทางที่ต้องการ มีเงินและเต็มใจจะ
จ่ายเงินค่าบริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จัดให้” เพราะฉะนั้นตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ โรงแรม
จะต้องมีบริการทั้งด้ านอาหารเครื่องดื่ มและที่พักให้แก่แขก โดยจะต้องรับผิ ดชอบต่ อทรัพย์สินของแขกที่มาพั ก
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องข้อบังคับด้านสาธารณสุขและมาตรการด้านความปลอดภัย ตลอดจนต้องมาตรฐานสูงพอด้าน
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ความสะอาดและสุขภาพอนามัยด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2557) ให้ความหมายธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท คือ การ
จัดที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์สระยะสั้น โดยรวมถึงห้องพักแขกและห้องชุดที่มีการตกแต่งพร้อม
เข้าพักหรือเครื่องครัว โดยมีหรือไม่มีแม่บ้านให้บริการ และอาจรวมถึงการให้บ่น การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่
จอดรถ บริการซักรีด สระว่ายน้า และห้องออกกาลังกาย อานวยความสะดวกด้านนันทนาการและห้องประชุม
ดังนั้ นคาว่ าโรงแรม สามารถสรุปความหมายอย่า งกว้ าง คือ “ที่พั กที่เปิด ให้คนเข้าไปเช่ าพั กเป็น การ
ชั่วคราว” ซึ่งมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ตั้งแต่ เกสท์เฮาส์ (Guest house) โรงแรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ โรงแรมสาหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ (Motel) และโรงแรมประจาท่าอากาศยาน (Airport Hotel) เป็นต้น

สรุป
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการที่จะต้องให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ลูกค้า โดยการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการและเพื่อลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจดังกล่าวโรงแรมจึงแบ่งหน้าที่และ
ปฏิ บั ติ ง านออกเป็ น หลายแผนก แต่ ล ะแผนกจะรับ ผิ ด ชอบงานอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง โดยเฉพาะ และเพื่ อให้การ
ปฏิบัติงานของโรงแรมมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีเอกภาพ (Unity) ในการทางาน พนักงานของโรงแรม
ในทุกแผนกโดยเฉพาะแผนกที่ต้องติดต่อกับลูกค้าจาเป็นต้องเข้าใจภารกิจที่จะต้องให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรงหรือ
สนับสนุนภารกิจของแผนกอื่นที่ให้บริการแก่ลูกค้า
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ กาลังให้ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากร
บุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ สามารถสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ จึง พยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ มา
ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเครื่องมือที่ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลกาลังให้ความสนใจและนิยม
มากที่สุดนั้นคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะ ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะ (Competency) จะเป็น
เครื่องมือพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านอื่นๆ ทั้งการบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง การบริหารผล
การปฏิบัติงานการพัฒนา ความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ เป็นต้น การนาสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลนั้น จะช่วยให้องค์กรได้บุ คลากรที่ สามารถปฏิบัติ งานได้อย่ างมี ประสิทธิ ภาพ และได้ผ ลการ
ปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
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กลยุทธ์ก ารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานในเขตภาคกลางของ
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้นาเสนกลุยุทธ์การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย โดยทาการศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้าน
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานในเขตภาคกลางของประเทศไทย เพื่อเสนอ
กรอบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย ซึ่งจะสามารถนาไปเป็นแนวทางการศึกษาต่อไปจากการศึกษาแนวคิด ผู้วิจัยได้มีการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม ตาราวารสารเอกสารและบทความตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 2) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
3) แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการท่องเที่ยว 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย
คาสาคัญ : ท่องเที่ยว ศาสนสถาน
Abstract
This article guides the management of cultural tourism business in the central region
of Thailand. Study Synthesis analysis of theory and research related to business strategy,
cultural tourism, religious center in central region of Thailand. To propose a framework for
the management of cultural tourism business in the central region of Thailand. This can be
used as a guideline for further study. Researchers have reviewed related literature, concepts,
theories, literature, textbooks, journals, papers and articles, as well as related research, to be
used in framing research concepts.
1) Tourism concepts and theories 2) Theories of tourism development 3) Concepts
of the impact of tourism 4) Information about tourism. Culture in Lower Central Thailand
Keywords : Religious Tours
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บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาล
ของประเทศดังกล่าวจึงให้ความสาคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิง ส่วนแบ่งตลาด
ท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั่ว
โลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น ภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ ถูกผสานกลมกลืนไปกับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติดังนั้น การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่าง ๆ จึงได้มีการบูรณาการงานด้าน
การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมีแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจน
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และบุคลากรภาค
การท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศนั้น ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
และสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้เติบโต ได้อย่างมั่นคง (ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558) การ
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจาก จะสร้าง
รายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจ ที่
เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง
เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ เข้าสู่
ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ จากคน
ไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน ซึ่งในปี 2552ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ประมาณ 527,326 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8.5 ของมูลค่าส่งออกรวม (ร้อยละ 51.1 ของมูลค่าส่งออก ภาค
บริการ) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน ธุรกิจ การ
ท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ 1รวมทั้ง ยังช่วยกระจาย
รายได้และการจ้างงานไปสู่ชนบท ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รายได้เงินตราต่างประเทศดังกล่าว ยังมีส่วนสาคัญที่
ช่วยชดเชยการขาดดุ ลการค้าในช่ วงที่ การส่งออกสินค้าของไทย มีแนวโน้ มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก
(แผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555-2559, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ตุลาคม 2554)
ความสาคัญของการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมนั้นยังมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้า น
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมาก โดยในแง่เศรษฐกิจนั้น การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะ
ช่วยในการปรับดุลการชาระเงินของประเทศ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในระดับท้องถิ่นก่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งนามาสู่การจ้างงานและการสร้าง
อาชีพทั้งในภาคการท่องเที่ยวโดยตรง และการจ้างงานในภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน
และท้องถิ่นซึ่งในภาพรวมแล้วจะนาไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ สาหรับในด้านสังคมนั้น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จะทาให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ให้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากร
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนนอกจากนี้การเดินทางท่องเที่ยวยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้นา
ความรู้ และประสบการณ์จากการเดินทางมาปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น (ฉันทัช วรรณถนอม , 2552)
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ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกาลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้คนทั่วไปได้ให้ความสนใจเรื่องการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น จากการตื่นตัวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวที่
หันมานิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีแนวโน้มในเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น
(ปองทิพย์ นาคินทร์, 2556, หน้า 36) ซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมายถึงการท่อ งเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มี
การจัดการอย่างดีเยี่ยม สามารถดารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจท่องเที่ยว
มีการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลกาไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างสม่าเสมอ และมี
ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
นอกจากนี้การก้าวสู่การเป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ของประเทศไทยใน
ปี 2558 นับเป็นก้าวย่างที่สาคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งถือเป็น 1 ใน 12 ภาคบริการที่มีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ และด้วยประเทศไทยมีชื่อเสียงและได้รั บการยอมรับจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในด้านสภาพ
แวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งแบบเชิงธรรมชาติเชิงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว
ที่ตอบสนองชีวิตคนเมืองอย่างเช่น แหล่งช็อปปิ้ง สถานบันเทิง และ สปา เป็นต้น จากการคาดการณ์ขององค์การ
การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ในปี 2020จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 1,600 ล้านคน (อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล, 2554)
แสดงให้เห็น ว่า แหล่ง ท่องเที่ย วในแถบประเทศอาเซี ยนมี แนวโน้ม การเติบ โตและส่ งผลต่ อการแข่งขันในธุ รกิจ
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ด้วยศักยภาพและความเข้ มแข็งของประเทศไทยที่รองรับการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ต้องเริ่มเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยวและการหาจุดเด่นที่มีศักยภาพ ในการท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์และการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอาเซียนที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจัดเป็นประเภทการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของ
ประเทศไทย ที่มี ศักยภาพและถือเป็น จุดเด่น ที่ส ามารถดึง ดูดนั กท่ องเที่ย วจากกลุ่ม ประเทศอาเซีย นได้ อย่ างดี
(นนทิภัค เพียรโรจน์และคณะ, 2558)
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรม ในปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งแต่ละกลุ่มต้องการประสบการณ์
ทางการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีรูปแบบทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายตามมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การท่ องเที่ ยวเชิ งประวัติ ศาสตร์การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ การท่ องเที่ ยวเชิ ง เกษตร การท่ องเที่ ยวแบบให้รางวั ล
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ฯลฯ แต่ถ้าหากจะกล่าวถึงการท่องเที่ยวแบบผจญภัยในประเทศไทยที่เป็นกิจกรรม
อันดับต้น ๆ ก็คงเป็นกิจกรรมการล่องแก่งผจญภัย ซึ่งการท่องเที่ยวแบบผจญภัยหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้น
หวาดเสียว ผจญภัย มีความปลอดภัย ได้รับความทรงจาและประสบการณ์ใหม่ ๆ (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2554)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
สื่อความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สามารถถ่ายทอดคุณค่าและมีความหมายทางสัญลักษณ์ เป็นการบ่งบอกถึง
ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ ต่ า งกัน ออกไปของแต่ ล ะท้ องถิ่น ซึ่ ง เป็ น ทรัพ ยากรที่ ส าคั ญ ทางการท่ องเที่ ย วของไทย
โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้ รวมทั้งถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ ประกอบ
เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ อาหาร
ประเพณี ซึ่งได้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและสืบสานเป็นมรดกตกทอดนับรุ่นต่อรุ่น จากบรรพบุรุษจนถึงปั จจุบัน
วัฒนธรรมได้ทาหน้าที่เป็นรากฐานความมั่นคงของท้องถิ่น (วีรพล ทองมาและคณะ, 2554)
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นรูปธรรมการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งซึ่งเน้นความสาคัญกับแหล่งท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้องกับ มรดกประเพณีที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา และ วัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจ โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ
นักท่องเที่ยวนั้นมีหลายอย่างประกอบด้วย วิถีชีวิต พิพิธภัณฑ์ การแสดง แหล่งโบราณคดี ศิลปะ ละคร การแสดง
ดนตรีสากล และการ แสดงดนตรีพื้นบ้าน ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หัตถกรรมงาน ฝีมือ และการกระทาอื่น ๆ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม (จุฑามาศ คงสวัสดิ์, 2550)
การท่ องเที่ ย วทางพระพุ ท ธศาสนาและวั ฒ นธรรมนั้ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นากิจ กรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเป็นลักษณะของการเดินทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว การจัดการแหล่งโบราณสถานและพุทธศิลป์ ในแต่พื้นที่ยังพบว่ามีปัญหาในเรื่องของการจัดการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ของพระพุทธศาสนาและการจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยว(ฤทธิชัย แกมนาค และคณะ 2555)
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจานวนมากให้ความสนใจกับการท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะการได้รู้จักกับชุนชนในระดับที่ลึกกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปโดยให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้ตนเองได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยสัมผัส เช่น มีกระบวนการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ถือว่าเป็นต้นแบบความรู้สู่
การพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่ วนร่วมของคนในชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อตอบโจทย์ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังพบว่า มีรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรม
และรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนา เช่น การท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด การท่องเที่ยวตาม
ประเพณีทาบุญของจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น (กัญญามน อินหว่างและคณะ, 2554)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดในเขตภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ของประเทศไทย
3. เพื่อหาแนวทางกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ของประเทศไทย
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
-

ลักษณะของการท่องเที่ยว
- องค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A)
- สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)
- กิจกรรม (Activities)
- การเข้าถึง (Access)
- สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities)
- ที่พัก (Accommodation)
- รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว (7-S Model)
- โครงสร้างองค์กร (Structure)
- กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
- ระบบในการดาเนินงานขององค์กร (Systems)
- ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงาน
ของผู้บริหารระดับสูง(Style)
- สมาชิกในองค์กร (Staff)
- ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills)
- ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร
(Shared Values)

ศักยภาพในการดึงดูด
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัด
- ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชวี ิต
ภูมิปัญญา และองค์ความรู้
- ความผูกพันของท้องถิ่นต่อ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ความสามารถในการสืบทอด
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
- ความต่อเนื่องของการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ผลกระทบจากการท่องเที่ยว
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม
- ด้านสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดในพืน้ ที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะสมรรถนะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานตามตามกรอบอาเซียน (MRA-TP) ใน 2 สาขา 6
แผนก 32 ตาแหน่งงานได้แก่สาขาที่พัก 4 แผนก 23 ตาแหน่งงานและสาขาการเดินทาง 2 แผนก 9 ตาแหน่งงาน
ของสถานประกอบการเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผู้เขียนได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะบุคลากรตามกรอบอาเซียน และความสาเร็จของ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถานประกอบการ พบว่ากรอบสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบ
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ ประกอบด้วยสมรรถนะหลักเป็น
สมรรถนะร่วมสาหรับทุกกลุ่มสาขา สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะตามหน้าที่เป็นสมรรถนะด้านวิชาชีพ วิธีการ
พัฒนาฯประกอบด้วย การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา ผลความสาเร็จ ด้านองค์กรน่าเชื่อถือ เกิดการเรียนรู้
เจริญเติบโต ด้านลูกค้ามีความภักดีต่อองค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้านพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจในองค์กร มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
คาสาคัญ : การพัฒนา สมรรถนะบุคลากร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ กรอบอาเซียน
Abstract
This article propose to study characteristic of personnel competence of the Tourism
and Hospitality, problem, difficulty and success result of personnel competency
development in Tourism and Hospitality industry. To study the methods of personnel
competency development and to find out the methods of personnel competency
development in Tourism and Hospitality Industry to achieve the standard of ASEAN
Framework Agreement in 2 branches, 6 departments, 32 positions included 4 departments,
23 positions of hotel services branches and 2 departments, 9 positions of travel services
branches in Andaman Coastal Provinces. Theory and Literature review of the development
of human resource, personnel competency, and the success result of personnel competency
development of Enterprise and found that the competency framework of ASEAN Common
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Competency Standards for Tourism Professionals are including knowledge, skill, and
attitude. That comprises Core Competencies became to competence unite for every
branches. Meanwhile, Generic Competencies and Functional Competencies became to
competence unite for different competence professional. The development methods are
including education, training, and development. The success results revealed that reliable
and purchasing behavior. Customer will be loyal to establishments. The employee will be
the good relationship between colleagues. Moreover, they will be the good attitude, proudly
and skill by ASEAN professional standard.
Keywords : Development, Personnel Competence, Tourism and Hospitality industry,
ASEAN Framework

บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของโลก ซึ่งในปี พ.ศ.2558 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทั่วโลก มีมูลค่ากว่า 7.86 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 9.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั่วโลก
(Gross Domestic Product: GDP) ในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นได้สร้างรายได้กว่า 2.23 ล้านล้านบาท
มี มู ล ค่ า อุต สาหกรรม ท่ องเที่ ย วกว่ า ร้อยละ 17 ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ ซึ่ ง ถือได้ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ใน
อุต สาหกรรมส าคัญ ที่ ช่ ว ยขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศกอปรกับ อุต สาหกรรมท่ องเที่ ย วนั้ น มี การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและ พฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมี
การปรับตัว
ตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผน การพั ฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อ
รักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2560) ที่ประชุม
Global Assessment of Tourism Policy และ Economist Intelligence Unit พยากรณ์ไว้ว่าจานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการท่องเที่ยวได้ขยายจากกิจกรรมของผู้มีรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศต่างๆอย่างมหาศาล ขณะเดียวกันองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization-WTO)
ได้พยากรณ์ไว้ว่าปี ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเพิ่มมากกว่า1,600 ล้านคน
และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 100 ล้านล้านบาท (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2556:1) จากรายงานขององค์การ
การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) พบว่าในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก
จานวน 1,087 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 1,035 ล้านคน จากปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีอัตราการ
ขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวสูงที่สุดถึงร้อยละ 6.2 ทั้งนี้ UNWTO คาดการณ์ว่าใน ปี ค.ศ.2030 จานวน
นักท่องเที่ยวโลกจะเพิ่มเป็น 1,800 ล้านคน ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี
ค.ศ.2015 เป็นต้นไป ตลาดกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีจานวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราที่
สูงกว่าตลาดประเทศที่พัฒนาแล้วโดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา,2558) จากการพยากรณ์ขององค์การท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ.2563 คนทั้งโลกจะพากันเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดถึง1.6 พันล้านคน โดยไปกระจุกตัวอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกราวๆ 400 ล้านคน และอาเซียน
160-200 ล้านคน เท่ากับเป็นการตอบโจทย์ได้อย่างมั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี พ.ศ.2558 ที่อาเซียนได้
ประกาศจะจับมือถือเป็นหนึ่งเดียวกัน และประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 120 ล้านคน
(ธนาชัย พาณิชย์เศรษฐ์ , 2559:211-212) ในขณะที่ประเทศไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวพากัน เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศจากทั่วทุกมุมโลก เช่น เอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกา เอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
มากกว่า30 ล้านคน ระหว่าง ม.ค.-พ.ย.2560 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2557) และใน ปีพ.ศ. 2553
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มีนักท่องเที่ยวเข้าพักในสถานที่ต่างๆ ของกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8.24
เป็น 3,203,884 คน โดยมีจุดหมาย ในการท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตสูงที่สุดจานวน 2,380,709 คน (เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.65) รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง ตามลาดับ และ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนองตรัง
ทั้งหมดเกือบ 19 ล้านคนภายในปีพ.ศ.2558 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
ขณะที่ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ประเทศสมาชิก ASEAN ซึ่งประกอบด้วย ไทย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน ร่วมกันเพื่อที่จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อกัน
ได้เริ่มต้นพัฒนากรอบข้อตกลงสู่การรวมกลุ่มเป็น AEC อย่างแน่นแฟ้น เพื่อจะเป็นตลาดที่มีฐานการผลิตร่วมกัน
(Single market and product base) โดยมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีทางด้านสินค้า บริการการลงทุน เงินทุน และ
แรงงานมีฝีมือ ภายใต้วิสัยทัศน์จากการกาหนดร่วมกันของรัฐมนตรีอาเซียน“อาเซียนปี 2020เป็นหุ้นส่วนร่วมกัน ใน
การพัฒนาอย่างมีพลวัต (ASEAN 2020: Partnership in Dynamic Development) (ธนาชัย พาณิชย์เศรษฐ์,
2559:26-28) โดยการประชุมสร้างกฎบัตรอาเซียนเป็นข้อตกลงระหว่างกันทาให้เป็นองค์กรที่มีกฎมีเกณฑ์ มีกฎหมาย
รองรับประกอบด้วยเสาหลักคือประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community: APSC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนASEAN Economic Community: AEC) และประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio Cultural Community: ASCC) จากการรวมตัวกันของอาเซียนของคนเกือบ600 ล้านคน นับเป็น
กลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้ตลาดสาคัญของโลกอย่างจีน อินเดียมากที่สุด เป็นแหล่งรวมความแตกต่างหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมไว้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้มีการทาข้อตกลงการยอมรับร่วม ASEAN Mutual Recognition
Arrangement (MRA) ในสาขาบริการวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
การสารวจ และการท่องเที่ยว โดยข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP: MRA-TP)
ที่ได้จัดทาขึ้นด้วยความเห็นชอบของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเพื่อยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกให้
อยู่ ในระดับ สากล โดยต าแหน่ง งานที่ด าเนิน การส่ง เสริม และพัฒ นาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่ องเที่ย วภายใต้
ข้อตกลงดังกล่าวไม่รวมถึงอาชีพมัคคุเทศก์ (Tour Guide) ซึ่งเป็นอาชีพสงวนสาหรับคนไทยเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบัน
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวดาเนินการใน 2 สาขา 6 แผนก 32 ตาแหน่ง
งาน ได้แก่ สาขาที่พัก (Hotel Services) ประกอบด้วย 4 แผนก 23 ตาแหน่งงานและสาขาการเดินทาง (Travel
Services) ประกอบด้วย 2 แผนก 9 ตาแหน่งงาน โดยมีสาระสาคัญกาหนดให้ประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะ
ของบุคลากรในตาแหน่งต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติการศึกษา การฝึกอบรมและหรือประสบการณ์ในการทางานเป็น
เกณฑ์พื้นฐานในการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพที่ผ่านคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพท่องเที่ยวใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานสมรรถนะร่วมสาหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ทั้งนี้สิทธิ
ในการประกอบอาชีพในประเทศผู้รับจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและข้อบังคับของประเทศผู้รับโดยข้อตกลง
ร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านท่องเที่ยวอาเซียนจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียน
ทุกประเทศได้มีการจัดตั้งหน่วยงานโครงสร้างภายในของแต่ละประเทศ ที่รับผิดชอบในการรับรองสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวภายใน 180 วัน หลังจากการลงนามและ การให้สัตยาบันครบ ทั้ง 10 ประเทศแล้ว
ข้อตกลงนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณสมบัติของวิชาชีพด้าน การท่องเที่ยวของไทยให้เป็นสากลมากขึ้น
ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะที่สูงสุดตามที่อาเซียนได้กาหนดไว้ร่วมกันเพื่อให้แรงงานไทย
มีสมรรถนะทัดเทียมกับประเทศสมาชิก (กรมการท่องเที่ยว,2559)
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จากความเชื่อมโยงของกรอบการพัฒนาระยะยาวของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนถ่า ยทอดสู่แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ยุ ทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ประเด็นพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ทักษะการทางานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันพ.ศ.2557-2561
การพัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด และ
กลุ่มจังหวัดให้เข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันสู่เป้าหมายการมีรายได้โดยเฉลี่ย 450,000 บาท/คน/ปี ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า
ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มีการจัดทาเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม ประเด็ น การพั ฒ นาเป้ า หมายและภาพอนาคตชั ด เจน ยอมรั บ ร่ ว มกั น มี ตั ว ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์
มีกฎหมายรองรับ และมีระบบการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพสอดคล้องทุกระดับ สาธารณชน และการมี
ส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกันตามยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่
คาดหวังว่ารายได้จากภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการจะขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ3 ร้อยละ4.5 และ
ร้อยละ 6 โดยภาคการเกษตรจะมีรายได้เงินสดสุทธิ 59,460 บาทต่อครัวเรือน และรายได้จากการท่องเที่ยวไม่
ต่ากว่า 3 ล้ านล้ านบาท (ร่า งยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579,2560) นอกจากนี้ยั ง พบว่ าแผนพั ฒ นา
การท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2579 (วิสัยทัศน์ 20 ปี)
"ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อ
ส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจสั งคมและกระจายรายได้ สู่ประชาชนทุ กภาคส่ วนอย่างยั่งยื น"ส าหรับเป้ าหมายที่
ประเทศไทยมี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วระดั บ สู ง ขึ้ น ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ที่ อั น ดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ากว่าอันดับ 34 ของโลกให้มีแนวทางพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว สู่ตัวชี้วัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 อันดับแรกของโลกด้านการให้บริการลูกค้า (Treatment
of Customers) จากประเทศทั่วโลกโดยจัดหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กรมการท่องเที่ยวสถาบันการพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยอีก18 แห่ งด้วยงบประมาณ
203.2088 ล้ า นบาทโดยมี สานั กงานปลั ด กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬาเป็ น หน่ วยงานเจ้า ภาพ (กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา,2560)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการ มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลาย
ด้านหลายขนาดหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักแรม (Accommodation) ธุรกิจนาเที่ยว (Tour operator)
ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agent) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ธุรกิจจาหน่ายสินค้า
และของที่ระลึก (Souvenirs) ธุรกิจคมนาคมขนส่ง (Transportation) ธุรกิจนันทนาการ (Recreation) ธุรกิจสปา
(Spa) ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting IncentiveConvention and
Exhibition; MICE หรือไมซ์) (อริสรา เสยานนท์, 2560:45-46) อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเป็นการให้บริการที่จับ
ต้องไม่ได้ ไม่มีตัวตน ทุกอย่างไม่สามารถกาหนดตายตัวเหมือนกับสิ่งของที่ เป็นวัตถุ คุณค่าของการบริการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าแต่ละคน มีความต้องการไม่เหมือนกัน จึงเป็น
การยากที่จะกาหนดหรือจัดกรอบการบริการเพื่อให้ลูกค้าทุกคนพอใจซึ่ง ความพอใจเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน ทรัพยากร
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มนุษย์จึงถือเป็นทรัพยากรการผลิตหนึ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนกล่าวได้ว่า
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและเกียรติภูมิ ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษย์จะทาหน้าที่จัดการทรัพยากร
อื่นๆจนกระทั่งกลายเป็นผลผลิตบริการทางการท่องเที่ยว จึงต้องมี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นปัจจัยสาคัญนาไปสู่ความสาเร็จและสร้างสรรค์คุณค่าสูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (บุศเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา,2560) ขณะที่องค์การทั้งภายในและภายนอกประเทศใน ยุคประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นยุคเปิดเสรีทางการค้า
การลงทุนที่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรต่างๆได้อย่างเสรี มนุษย์เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่าง
เสรีภาพ ที่เห็นเด่นชัดคือ การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการไปสู่เขตเศรษฐกิจที่มีแรงจูงใจ
ในการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์การให้เติบโตใน
ระยะยาว จึงต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารทรัพยากรที่สามารถบริหารได้อย่างท้าทาย ผู้บริหารองค์การต้อง
พัฒนาให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่ม เพื่อขับเคลื่อนองค์การให้มี ขีดความสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่
เกิดขึ้น เพราะมนุษย์จะเป็นผู้จัดการทรัพยากรอื่นๆให้ มีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป (สุภาวดี ขุนทองจันทร์
,2559:13) จากข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA-TP) ที่ได้
จัดทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเพื่อยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกให้อยู่ในระดับสากล โดยตาแหน่ง งานที่ดาเนินการส่งเสริมและพั ฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการด้วยบุคลากรตาแหน่ง
ดังกล่าวจึงมีความจาเป็นจะต้องมีเกณฑ์กาหนดคุณลักษณะบุคลากรและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
มีมาตรฐานวิชาชีพสามารถแข่งขันกันได้ ในประชาคมอาเซียน สถานประกอบการสามารถรับสมัครบุคลากรจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมสมรรถนะในวิชาชีพตามข้อตกลงร่วมกันในตาแหน่งนั้นๆ
เข้ามาปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นตามตาแหน่งงานที่สูงขึ้นและทางาน
ร่วมกันได้กับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายสัญชาติในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพื้นที่การท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีอัตราการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยว สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ด้วยเม็ดเงินมหาศาลมาอย่างต่อเนื่องและมีอัตราส่วนที่สูงขึ้นทุกปี แต่ในขณะเดียวกันแรงงานไทยยังไม่ค่อยมี
สมรรถนะในวิชาชีพโดดเด่นมากนัก โดยเฉพาะด้านทักษะการแก้ปัญหา ทักษะคอมพิวเตอร์ การทางานร่วมกันเป็น
ที ม เทคนิ ค การปฏิบั ติ ง าน และที่ ส าคั ญ เหนื อ อื่น ใดที่ เป็ น จุ ด อ่ อ นของบุ คลากรในวิ ช าชี พ นี้ ข องไทยคือ อ่ อ น
ภาษาต่า งประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และความสามารถในการบริหารจัด การ โดยเฉพาะสาขาโรงแรม
ภัตตาคาร และร้านอาหารคนไทยมีสมรรถนะ ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ประกอบการมากที่สุด และถ้า
พิจารณาเฉพาะด้านท่องเที่ยวแล้วจะพบว่าแรงงานไทยระดับฝีมือและผู้เชี่ยวชาญมีปัญหามากที่สุดที่ไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้ใช้ ทั้งที่คนไทยว่างงานเพิ่มขึ้นจานวน 4.76 แสนคน กลุ่มอุดมศึกษาว่างงานสูงสุดถึง 2.53 แสน
คนโดยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานสูงสุด มาอย่างต่อเนื่อง (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2560)
กล่าวโดยสรุป สถานประกอบการมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อ
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาสมรรถนะสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นตลอดเวลาและเพื่อตอบสนองความต้องการ
แรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีการขยายเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต ผู้ เขียนจึง
ได้ ศึกษาคุณ ลั กษณะบุคลากร ปัญ หา อุป สรรค ปั จ จัย ความส าเร็จ ของการพั ฒนาสมรรถนะของบุ คลากรด้ า น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของสถานประกอบการ และศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ วิ ธีการพั ฒนาบุ คลากร ด้ า นการศึกษา การฝึ ก อบรม และการพั ฒ นาลั กษณะ
สมรรถนะบุคลากรด้า นความรู้ ทั กษะ และทั ศนคติ ตามกรอบอาเซี ยน เพื่ อหาแนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะ
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บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้เกิดความสาเร็จด้านองค์กรน่า เชื่อถือ ลูกค้ามีความภักดีกับ
องค์กร กระบวนการ และประสิทธิภาพการทางาน บุคลากรมี ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน มี ทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กร
รวมทั้งมี ทักษะตามมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการภายใต้กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA-TP) ของ
สถานประกอบการเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เกิดประโยชน์เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้
มาตรฐาน ในระดับสากลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของสมรรถนะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA-TP) ของสถานประกอบการ เขตพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความสาเร็จ ของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน(MRA-TP)
ของสถานประกอบการเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลกรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA-TP)ของ สถานประกอบการเขตพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ขอบเขตของการศึกษา
บทความนี้เป็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ของสถานประกอบการเขตพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) ใน
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ เพื่อเป็นตัวกาหนดแนวทาง ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ได้มาตรฐานตามข้อตกลงยอมรับร่วมใน
คุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA-TP) ของสถานประกอบการเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มสาขาที่พัก (ผู้บริหาร) กลุ่มสาขาที่พัก (พนักงาน) กลุ่มสาขา การ
เดิ น ทาง (ผู้ บ ริหาร) กลุ่ ม สาขาการเดิ น ทาง (พนั กงาน) กลุ่ ม นั กท่ องเที่ ย ว (ชาวไทย) กลุ่ ม นั กท่องเที่ ยว (ชาว
ต่างประเทศ) กลุ่มร้านขายของที่ระลึก และกลุ่มร้านอาหาร
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยทาการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสาขาที่พักและสาขาการเดินทาง รวมทั้งผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวซึ่งจะเก็บข้อมูลจากการสนทนาจากผู้ให้ข้อมูล 6 กลุ่มคือ ตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ สาขาที่ พั ก กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ สาขาการเดิ น ทาง นั ก วิ ช าการทรงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสถาบั น การศึ ก ษา
นักวิชาการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศน์ และนักวิชาการจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
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ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กัญญามน กาญจนาทวีกูล (2558) กล่าวว่า ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสภาวะที่มีการแข่งขัน
อย่างรุนแรงในสังคมโลกปัจจุบัน(Competitiveness) ทาให้องค์กรต่างๆ ต้องหันกลับมาทบทวนตนเอง และให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRD) มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งเน้นที่จะสร้าง
ทุนมนุษย์(Human Capital Building) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการเป็นผู้นาในการปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดังคากล่าวที่ว่า องค์กรที่อยู่รอดได้
คือองค์กรที่สามารถปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงได้แต่องค์กรที่จะประสบความสาเร็จได้จะต้องสามารถ
คาดคะเนความเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าและปรับตัวได้ก่อนและการที่จะเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศได้ตลอดกาลนั้น
องค์กรจะต้องสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงและสามารถกาหนดแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดจนความสามารถในการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด Harrison and Myers (1964)
กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หมายถึงกระบวนการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของมนุษย์
ในสังคม ในทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อธิบายว่าเป็นการเพิ่มทุนมนุษย์และการลงทุนที่
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในทางการเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถอธิบายได้ว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชน ในการมีส่วนร่วมทางสังคมในกระบวนการ
ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย Mc Lagan and Suhadolnik (1989)
กล่า วว่า การพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็น การบูรณาการกันของกิจกรรมการฝึกอบรมและการพั ฒนาพนักงาน
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (career development) และกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
บุคคลและองค์กร Dessler (2003) Gilley, Eggland, & Gilley (2002) กล่าวว่าทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource) ในความหมายที่เกี่ย วกับองค์กรหมายถึง บุคคลที่องค์กรจ้างเพื่อให้มาปฏิบัติงานภายในองค์กรซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในทรัพยากรพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานภายในองค์กรโดยทรัพยากรพื้นฐาน
เหล่านี้ประกอบด้วย(1) ทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ขององค์กร เช่น เครื่องจักร อาคาร สถานที่ หรือ
อุป กรณ์ ต่ า งๆ (2) ทรัพ ยากรทางการเงิ น เช่ น เงิ น สด บั ญ ชี ลูกหนี้ หุ้น และ (3) ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง จั ด เป็ น
ทรัพยากรที่มีความสาคัญที่สุด เนื่องจากเป็นทรัพยากรหลักที่ก่อให้เกิดทรัพยากรอื่นๆหรือนาเอาทรัพยากรอื่นๆไป
ใช้เพื่อ สร้างความมั่นคงเจริญเติบโตแก่ องค์กร ส่วนการพัฒนา (Development) หมายถึง การปรับปรุงให้ดีขึ้น
หรือการทาให้อยู่ในสภาวะที่เจริญขึ้น ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงหมายถึงการทาให้บุคลากรขององค์กรอยู่
ในสภาวะที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของสภาพจิตใจและการปฏิบัติงาน
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือกระบวนการ ชุดของกิจกรรมต่างๆที่จัดทาขึ้นและมีการ
ดาเนินการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้และมีการออกแบบมาเพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ทักษะให้ถูกต้อง ทาให้บุคลากรขององค์กรอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของสภาพจิตใจ
และการปฏิบัติงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในสังคมโลกปัจจุบันอยู่
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สมรรถนะของบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้อธิบายไว้ว่า แนวคิ ดเรื่องสมรรถนะมักมีการอธิบาย
ด้วยโมเดลภูเขาน้าแข็ง ซึ่งอธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้าแข็ง โดยมีส่วนที่เห็น
ภูเขาได้ง่าย และพัฒนาได้ง่าย คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้า คือ องค์ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่ และส่วน
ใหญ่ที่มองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวน้า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม
ส่วนที่อยู่ใต้น้านี้มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของบุคคลอย่างมากและเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยากการที่บุคคลจะมี
พฤติกรรมในการทางานอย่างใดขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ซึ่งอธิบายในตัวแบบภูเขาน้าแข็งคือ ทั้งความรู้
ทักษะ/ความสามารถ (ส่ วนที่ อยู่ เหนือน้ า)และคุณ ลักษณะอื่น ๆ (ส่ ว นที่ อยู่ ใต้ น้ า)ของบุ คคลนั้น ๆ David C.
McClelland แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ได้เขียนบทความซึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของ
บุคลากรในองค์กร (Excellent Performer) กับระดับทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่แสดงออก (Attributes/Behavior) David C. McClelland ได้แสดงแนวคิดของเขาในเรื่องนี้ว่า IQ
(ประกอบด้วยความถนัดหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู้และความมุ่งมั่นสู่ความสาเร็ จ) ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีของ
ผลงานและความสาเร็จโดยรวม แต่ Competency กลับเป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความสาเร็จในงานได้ดีกว่า ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ผู้ที่ทางานเก่ง”มิได้หมายถึง“ผู้ที่เรียนเก่ง”แต่ผู้ที่ประสบผลสาเร็จในการทางาน
ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่
ตนทาจึงจะกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นมี Competency คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute)
เป็นสมรรถนะของบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระทาพฤติกรรม หรือการคิ ด โดยคุณลักษณะอย่างสั้นๆก็
คื อ “บุ ค คลต้ องมี คุ ณ ลั ก ษณะอย่ า งไรบ้ า ง”คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานประกอบด้ ว ยสิ่ ง ต่ า งๆดั ง ต่ อไปนี้ 1) แรงจู ง ใจ
(Motive) แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน 2) อุปนิสัย (Trait) บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่อธิบายถึง
บุคคลผู้นั้น 3) บทบาททางสังคม (Social Role) ทัศนคติ ค่านิยม ความคิดเห็น เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่ง
ที่บุคคล เชื่อว่าตนเองเป็น 4) ความรู้ (Knowledge) ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล 5) ทักษะ (Skill) สิ่งที่บุคคล
กระทาได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจาจนเกิดความชานาญ Competency แตกต่างจากทักษะ ความรู้ ทัศนคติ และ
แรงจูงใจ เนื่องจากสมรรถนะ (Competency) เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจาก ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)
และคุ ณ ลั ก ษณะ (Attributes) จึ ง ส่ ง ผลให้ ค นทั่ ว ไปสั บ สนว่ า สมรรถนะ(Competency) แตกต่ า งจากความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ/แรงจูงใจ (Attitude/Motive) อย่างไร หรือความรู้หรือทักษะที่บุคคล มี
อยู่นั้นถือเป็น Competency หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน สถาบัน Schoonover Associates ได้มีการศึกษา
และอธิบายในเชิงเปรียบเทียบไว้ดังนี้ สมรรถนะ VS ความรู้:ความรู้ อย่างเดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะ เว้นแต่ความรู้ใน
เรื่องนั้นจะนามาประยุกต์ใช้กับงานให้ประสบผลสาเร็จจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ สมรรถนะ เช่น ความรู้และความ
เข้าใจในความไม่แน่นอนของ“ราคา”ในตลาดถือเป็นความรู้ แต่ความสามารถในการนาความรู้และความเข้าใจใน
ความไม่แน่นอนของ“ราคา”ในตลาดมาพัฒนารูปแบบการกาหนด“ราคา”ได้นั้น จึงจะถือเป็น “สมรรถนะ”ส่วน
สมรรถนะ VS ทักษะ: ทักษะ (Skill) อย่างเดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะ แต่ทักษะที่ก่อให้เกิดผลสาเร็จอย่างชัดเจนถือ
เป็นสมรรถนะเช่น ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นทักษะแต่ความสามารถในการวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Positioning) ในตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่ง ถือเป็น “สมรรถนะ”ส่วน สมรรถนะ VS แรงจูงใจ/
คุณลักษณะ: สมรรถนะไม่ใช่แรงจูงใจหรือทัศนคติ (Motive/Attitude) แต่เป็นแรงขับภายในที่ทาให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมที่ตนมุ่งหวังไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเขา เช่น การต้องการความสาเร็จ เป็นแรงจูงใจที่ ก่อให้เกิดแนวคิด
หรือทัศนคติที่ต้องการสร้างผลงานที่ดี แต่ความสามารถในการทางานให้สาเร็จได้ตรงตามเวลาที่กาหนด ถือเป็น
“สมรรถนะ”
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ แรงจูงใจ
(Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน์ (Self-Concept) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) จินตภาพส่วน
ตน (Self-Image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่ทุกคนมีและ
ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุต ามเป้าหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบประสบความสาเร็จ
แนวคิดการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ
การพัฒนาบุคลากรเป็นการให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตัวบุคลากรตามแนวคิดของ
แนดเลอร์และแนดเลอร์ (Nadler and Nadler,1980) กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การว่าเป็น
กิจกรรมที่ต้องการมุ่งเน้นให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นกับตัวบุคลากรโดยตรงซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ การศึกษา
(Education) เพื่อเป้าหมายขององค์กรในอนาคตการฝึกอบรม (Training) เพื่อเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ในปัจจุบัน และการพัฒนา (Development) เพื่อมุ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ในการพัฒนาบุคลากรหลากหลายวิธี ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การปฐมนิเทศการให้การศึกษา
การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เป็นต้น
การพัฒนาบุคลากรจึงมีความสาคัญต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรต้องการได้ กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต้องคานึง ถึง
ทักษะของงานตามสมรรถนะที่จาเป็นและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละหน้าที่และตาแหน่ง ใน
องค์กร แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) ซึ่งเป็นคาที่แสดงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะการปฏิบัติงานในด้านใดด้านหนึ่งมักถูกใช้เพื่อเชื่อมโยงถึงความสามารถที่สอดคล้องกับตาแหน่งงานมีที่มา
จากแนวคิดของแม็กคลีแลนด์ (McClelland, 1975) ที่ระบุว่าการวัดสติปัญญา (IQ) และการทดสอบบุคลิกภาพไม่
เหมาะสมกับการประเมินผลงานหรือทานายความสามารถของบุคคลและวัดความสาเร็จโดยรวมได้เพราะไม่ได้
สะท้อนความสามารถที่แท้จริง แต่สมรรถนะ (Competency) สามารถวัดและคาดหมายความสาเร็จ ในการ
ปฏิ บั ติ ง านได้ ดี กว่ า แนวคิด เกี่ยวกับ สมรรถนะจึ ง ได้ รับ การยอมรับ และถูกน าไปใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
สมรรถนะของบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยแมคคลีแลนด์ได้ให้ความหมายสมรรถนะว่าหมายถึงบุคลิกลักษณะ
ที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในงาน
ที่รับผิดชอบในขณะที่นักวิชาการอื่นๆ อาทิ แพร์รี (Parry,1998) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่าคือองค์ ประกอบ
(Cluster) ของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ของปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อผลสัมฤทธิ์ของการทางานของบุคคลนั้นๆเป็นบทบาทหรือความรับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับผลงานและสามารถ
วัดค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ หมายถึงการทาให้บุคลากรใช้ความรู้ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบที่ส่งผล
ให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ ASEAN MRA(ASEAN Mutual Recognition Arrangement)
ASEAN MRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) คือข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพซึ่งเป็น
ข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ทางานด้านบริการโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น นักวิชาชีพ
เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิกนักบัญชี เป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1)อานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุ คลากร
วิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการสอน
และฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพโดยให้สมรรถนะเป็นหลัก (Competency Based) ทั้งนี้เพื่อร่วมมือและเสริมสร้าง
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ความสามารถในหมู่ สมาชิ กอาเซี ยนช่ วยยกระดั บมาตรฐานและการลดช่ องว่ างความแตกต่ างของบุ คลากรส าหรั บ
คุณสมบัติที่ประเทศสมาชิกมานั่งเจรจาเพื่อหาจุดตกลงยอมรับร่วมกันก็คือเรื่องการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ทางานในประเทศหนึ่งๆจากวัตถุประสงค์หลักของข้อตกลง MRA นี้คือ
การช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปทางานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึ้น สามารถยื่นคาขอ
ใบอนุญาตโดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัติซ้า ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทางาน เช่น การสอบ การขึ้นทะเบียนการขอใบอนุญาตทางาน เป็นต้น จะเห็นว่าข้อตกลง
MRA จะช่วยอานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถมีโอกาสไปทางานในประเทศ
อื่นๆภายในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าได้ง่ายขึ้นเพราะ MRA นั้นได้ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบและ
รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาการนั้นๆให้แล้ว ส่วนประโยชน์ที่จะตกอยู่กับประชาชนธรรมดาทั่วไป คือ โอกาส
ที่เพิ่มมากขึ้นในการได้รับบริการจาก นักวิชาชีพที่มีความสามารถจากชาติอาเซียนอื่นๆ ที่อาจจะเข้ามาทางานในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องเสีย ค่าเดินทางไกลๆเพื่อขอรับบริการ ส่วนนักวิชาชีพในประเทศนั้นหากกลัวการถูกแย่งงานจาก
นักวิชาชีพอาเซียนอื่นๆ ก็จาเป็นที่จะต้องกระตุ้นเพิ่มพูนศักยภาพตนเอง ซึ่งประโยชน์จากการยกระดับความสามารถนี้ก็
จะตกอยู่กับผู้บริโภคอีกเช่นกัน
กล่าวโดยสรุป การทาข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ เป็นการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศอาเซียนใน
การออกแบบสมรรถนะวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานสมรรถนะร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันขึ้นในกลุ่ม และเพื่อเป็นการเอื้ออานวยให้เกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแรงงานวิชาชีพระหว่างกัน
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
ข้อตกลงยอมรับ ร่ว มคุณสมบัติ ของบุ คลากรวิ ชาชีพ ท่องเที่ ยวอาเซี ยน ASEAN (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP:MRA-TP) วัตถุประสงค์ของ
สาระสาคัญของ MRA ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน MRA on Tourism Professional มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ MRA วิชาชีพอื่นๆ
คือเป็นกลไกในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีโดยอานวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุ คลากรวิชาชีพใน
สาขาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (Foreign Tourism Professional) แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ เป็น
เลิศ Best Practices เพื่อประโยชน์ในการสอนและฝึกอบรมโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะสาหรับนักวิชาชีพ การ
ท่องเที่ยวและเพื่อเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกัน ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก มีการจัดทาสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN
Common Competency Standards for Tourism Professionals : ACCSTP) 2 สาขา6 แผนก 32 ตาแหน่ง
งาน สมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ACCSTP) เป็นมาตรฐานขั้นต่า
(minimum requirements) สมรรถนะร่วมสาหรับทุกกลุ่มสาขา (Common Core Competencies) สมรรถนะ
ทั่วไป (Generic Competencies) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies) สาหรับแผนกและ
ตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

บทสรุป
จากการที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายในการจัดทาหลักสูตรอบรมเพื่อรองรับสมรรถนะ ขั้นพื้นฐานของ
บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวใน 32 ตาแหน่งงานซึ่งได้จัดทาเสร็จ เรียบร้อยแล้วในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ดี การ
ดาเนินการตามความตกลงดังกล่าวนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายให้ประกอบวิชาชีพบริการด้าน การท่องเที่ยว
ได้โ ดยเสรีในทัน ทีแต่เป็นกรอบความตกลงที่มี ผลให้ป ระเทศสมาชิ กอาเซี ยนผูกพันที่ จะยอมรับคุณ สมบัติ ด้า น
การศึกษา ประสบการณ์ในการทางานหรือการการประกอบวิชาชีพ ที่จะทาให้บุคคลธรรมดา ผู้ให้บริการวิชาชีพ
หรือผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งถือสัญชาติของสมาชิกอาเซียน สามารถเข้าไป ประกอบอาชีพให้บริการดังกล่าวได้ โดยผู้ที่
เข้าไปประกอบอาชีพบริการในประเทศผู้รับนั้นก็จะต้ องมีการปฏิบัติตามกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เช่นกัน ขณะเดียวกันถึงแม้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาหลักสูตร และผลิตบัณฑิตหรือแรงงาน
ได้มาตรฐานตามกรอบสมรรถนะแค่ไหนก็ต าม หากสถานประกอบการไม่ได้ใช้ มาตรฐานตามกรอบสมรรถนะ
ดังกล่าวในการบริหารงานก็จะทาให้บัณฑิตที่จบออกมาหรือผู้ที่ผ่านการอบรมรับรองสมรรถนะดังกล่าวก็ไม่สามารถ
นาไปใช้กับการปฏิบัติในสถานประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพได้ และสถานประกอบการก็ไม่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดงานให้กับบุคลากรให้ได้มาตรฐานสมรรถนะไปในทิศทางของตาแหน่งงานนั้นๆได้ การศึกษาเพื่อหาแนวทางการ
พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรด้ า นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารให้ ไ ด้ ต ามกรอบอาเซี ย น ของ สถาน
ประกอบการจึงมีความจาเป็นและสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเกณฑ์กาหนดคุณลักษณะบุคลากรและเพื่อ สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันแก่บุคลากรให้มีมาตรฐานวิช าชีพสามารถแข่งขันกันได้ในประชาคมอาเซียน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ของสถานประกอบการและสถานประกอบการสามารถรับสมั ครบุคลากรจากประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย นที่ มี คุณ สมบั ติ แ ละผ่ า นการอบรมสมรรถนะในวิ ช าชี พ ตามข้อ ตกลงร่ ว มฯในต าแหน่ ง งานนั้ น ๆเข้ า มา
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นตามตาแหน่งงานที่สูงขึ้นและทางานร่วมกัน
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ได้กับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายสัญชาติในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพื้นที่การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป
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การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 ของอุตสาหกรรมรถยนต์
The development of 4.0 marketing strategy of automobile industry

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ฌานนท์ ปิ่นเสม
สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ กษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลและศึ กษาปั จ จั ย ด้ า นการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด 4.0 ของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมรถยนต์ ใช้วิธีการวิจัยแผนผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้
สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ คือ ผู้ที่จดทะเบียนรถยนต์ใหม่ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มตัวอย่างจานวน 360 คน
สถิติที่ใช้ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สาหรับตัวแปรที่ระดับการวัดเป็นมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale)
และมาตราเรียงลาดับ (Ordinal Scale) จะวิธีแปลงข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) คือ มีค่า 0 กับ 1 แล้ว
จึงน ามาวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณเพื่อหาความสัมพันธ์แ ละพิ สูจน์สมมติ ฐานการวิ จัย การวิ จัยเชิ งคุณภาพใช้
แบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้าง ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36-45 ปี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีรายได้ต่ากว่า 20,000 บาท ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว โดยปัจจัยด้าน
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ ตัดสินใจซื้อจากคุณภาพของรถยนต์ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
มีจานวนศูนย์บริการทั่วถึง มีอัตราเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชาระ มีความน่าเชื่อถือของตัวแทน
จาหน่าย มีราคาขายต่อที่ดีในอนาคต มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ศูนย์บ ริการ ใช้รถยี่ห้อโตโยต้า ประเภทรถยนต์นั่ง
ขนาดเล็ กมาก ส าหรับปั จจัยด้ านกระบวนการรับรู้และตั ดสินใจซื้ อผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
ในภาพรวมซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการตระหนักรู้ อยู่ระดับมากที่สุด
อีก 4 ด้านได้แก่การสร้างแรงดึงดูด การตัดสินใจซื้อ การสร้างความต้องการ และการเป็นผู้สนับสนุน อยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของ
ผู้บริโภคโดยมีค่าสัมประสิทธินัยสาคัญทางสถิติ (R Square) = 0.005 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาดมีผล
กระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภคโดยมีค่าสัมประสิทธินัยสาคัญทางสถิติ (R Square) = 0.023
ผลวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกระบวนการรับรู้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสามารถ
นามาวิเคราะห์ผลร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อนามาพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 ได้ดังนี้ 1) แผนกลยุทธ์การ
ตระหนักรู้ การรับรู้ (aware) ใช้มาตรการผสมผสานทุกเครื่องมือทางการตลาดบรูณาการเชื่อมโยงสอดคล้อง ผ่าน
สื่ อทุ กช่ อ งทางทั้ ง ออนไลน์ และออฟไลน์ และสร้ า งนวั ต กรรม คื อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ า นเครื่องยนต์ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการก่อให้เกิดมลภาวะ พัฒนาเทคโนโลยีด้านสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่ 2) แผนกล
ยุทธ์การสร้างแรงดึงดูด (Appeal) ใช้มาตรการด้านราคา คือ ตั้งราคาขายรถยนต์ให้เหมาะสมกับประเภทและ
คุณภาพในการใช้งาน ให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าเกินความคาดหวังของผู้บริโภค ใช้สื่อ คือ พัฒนาระบบและเชื่อมโยง
หน้าร้านหรือศูนย์บริการสู่ระบบเครือข่ายออนไลน์ ผสมผสานกับ การใช้สื่อแบบดั้งเดิม และการให้บริการหลังการ
ขาย 3) แผนกลยุทธ์การสร้างความต้องการและการสอบถาม (Ask) ใช้มาตรการส่งเสริมการตลาดแบบผสมผสาน
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คือ ใช้ทุกเครื่องมือทางการส่งเสริมทางการตลาดเชื่อมโยง ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน สร้างประสบการณ์การ
ขับขี่ทดลองใช้ สร้างสื่อเชิงเปรี ยบเทียบผ่านสื่อต่างๆ ใช้มาตรการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เช่น จัดงานแถงข่าวให้แก่
สื่อมวลชน มอบรถยนต์ตัวอย่างให้สื่อได้ทดลองใช้ เพื่อรีวิวรถยนต์ 4) แผนกลยุทธ์พัฒนาการตัดสินใจซื้อ (Act)
ใช้มาตรการส่งเสริมการขาย คือ ใช้เครื่องมือการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อให้ มีความรวดเร็วขึ้น
และใช้สื่อ คือ ใช้สื่อทางการตลาดแบบดั่งเดิมและสื่อออนไลน์ในทุกๆ สื่อ เพื่อเป็นการสร้ างการรับรู้หรือกระจาย
ข่าวสารเป็นยังกลุ่มลูกค้าใหม่ 5) แผนกลยุทธ์การเป็นผู้สนับสนุน (Advocate) ใช้มาตรการการสร้างความผูกพัน
พัฒนาความผูกพันกับลูกค้าจาก ใช้สื่อออนไลน์และออฟไลน์ พัฒนาด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship
Management : CRM) มาสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience Management :
CEM) มาสู่การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement : CE) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ลูกค้าจะเกิดความ
ผูกพันทางด้านอารมณ์ (Emotional Attachment)
คาสาคัญ : การตลาด 4.0, กระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อ, อุตสาหกรรมรถยนต์, รถยนต์ใหม่
Absteact
This research aimed to study on the personal factors and marketing factor that can
effect on the perception and decision process for new car adoption of consumers and the
development of 4.0 marketing strategy by the automobile industry entrepreneurs. The study
used mixed methods of both qualitative and quantitative and used questionnaire as the tool
for quantitative research. Populations were the new cars registered in 2017 and there were
360 samples. The statistics used were frequency, percentage, and average. For the variables
at the measurement level of Nominal Scale and Ordinal Scale would transform the data into
Dummy Variable with value between 0 and 1. Then, they were brought to analyze for the
multiple recession to seek for the relationship and prove the assumption of the research.
Qualitative research used semi-structure questionnaire by content analysis.
The quantitative results, on the general status of the questionnaire respondents, most
of them were male age between 36-45 years old, education levels were lower than Bachelor
degree with the lower than 20,000 income and worked in personal business/commercial.
The marketing factors with influences on most of the buying decision were the quality of
the cars, proper price, amount of thorough service centers, and the rate of downing budget,
interest and installment period, credibility of agency, good further sale price in the future,
good facilities at the service centers. For the factors of the process of perception and
decision to buy, the respondents showed the level of opinion overall in high level and when
considered per item, it was found that the awareness was on the highest level. Another four
aspects were to be attractive for buying decision, creating desire and being the supporter at
high level. The result of hypothesis testing, on the first hypothesis was that the personal
factor influenced on the new car perception and buying decision process of the consumers
with the statistical significance coefficient value (R Square) = 0.005. The second
hypothesis, the marketing factor effects on the new car perception and buying decision
process of consumers with the (R Square) = 0.023.
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The qualitative research results as the data given from the key informant were
complete and the researcher can analyze the results together with the quantitative results for
the development of 4.0 marketing strategy as follows. 1) Awareness plan was to use
strategy of all marketing tools mixed to connect through all media channels both online and
offline and the innovation forming strategy which was the automobile engines technology
development for the top efficiency, reducing pollution , and comfortable for drivers. 2)
Appealing plan was to use the price strategy to set the sell price that suite to the type and
quality of use for the customer to feel worth and exceed their expectation. Used of media
strategy that was to develop the system that linked the shop or service center with online
network together with traditional media and after sale service strategy. 3) Ask plan to form
the need using the mixed marketing strategy that was all the tools that promoting the
connection of markets to support on each other and forming the trial driving experience,
forming the comparison media in all media using the public relation helps such as providing
the media with car model for review. 4) Act was the plan for buying decision using the
strategy to promote sales through the promoting tool to stimulate the faster buying decision.
Plus, using the media strategy that was the traditional marketing media and online in all
media to form perception and distribute the news to news group of consumers.5) Advocate
plan, to become the supporter using the relationship forming with consumers using both
online and offline channel to develop on Customer Relationship Management: CRM toward
Customer Experience Management: CEM and Customer Engagement: CE which was the
highest level for the consumers to form the Emotional Attachment.
KeyWord (S) : Marketing 4.0, perception and buying decision process, automobile
industry, new car

บทนา
ปัจจุบันรถยนต์ได้กลายเป็นปัจจัยสาคัญอย่างมากในการดาเนินชีวิตเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วย
อานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับมนุษย์ ทั้งเรื่องส่วนตัวและการทาธุรกิจ การงาน ท่องเที่ยว เป็นต้น อีกทั้ง
อุตสาหกรรมรถยนต์ยังสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ในช่วง
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 รัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้แก่นโยบายคืนภาษีรถ
คันแรก 100,000 บาท ทาให้ยอดการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลกาหนด ยอดการจดทะเบียนรถ
ใหม่ ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555 ในช่วงปี พ.ศ.2556 ผู้ประกอบการได้จัดการส่งเสริมการตลาดอย่างรุนแรง เช่น ส่วนลด
เงินสด 50,000 บาท – 100,000 บาท การมอบประกันภัยประเภทที่ 1 การมอบของแถมหลายรายการตามที่ผู้บริโภค
ต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างยอดการจดทะเบียนรถใหม่อย่างต่อเนื่อง ทาให้การจด
ทะเบียนในช่วงดังกล่าวมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากการกระตุ้นเศรษฐกิจและรายการส่งเสริม
การตลาดของผู้ประกอบการส่งผลให้ยอดการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่เกิดการชะลอตัวในปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558
(ตารางที่ 1) และในปี พ.ศ.2559 ผู้ประกอบการคาดหวังอัตราการเจริญเติบโตของการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่จะเติบโต
สูงขึ้นเกินร้อยละ 5 ฝ่ายสถิติการขนส่ง, (2560) แต่ปรากฎว่ารัฐบาลได้มีการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตรถยนต์โดย
เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 5-10 ส่งผลให้ยอดการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่มีอัตราการเติบโตเพียง 3.27 จากปัจจั ย
ดังกล่าวทาให้ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวที่จะทาการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายอีก
ทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด 3.0 การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของผู้บริโภค เป็นกลยุทธ์การตลาด 4.0
การตลาดแบบบูรณาการ (ภาพที่ 1) เพื่อเชื่อมโยงเครื่องมือทางการตลาดทุกเครื่องมือเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อรักษา
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ในใจของลูกค้าอย่างยั่งยืนตลอดไป (Brand Loyalty)
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่และอัตราการเปลี่ยนแปลง
รถยนต์ใหม่จดทะเบียน
ปี พ.ศ.
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ประเภท รย.1 – รย.3)
2553
752,806 คัน
2554
860,278 คัน
107,472 คัน
14.28
2555
1,274,026 คัน
413,748 คัน
48.09
2556
1,299,508 คัน
25,482 คัน
2.00
2557
904,969 คัน
(394,539) คัน
(30.36)
2558
796,089 คัน
(108,880) คัน
(12.03)
2559
822,106 คัน
26,017 คัน
3.27
การตลาดดิจิทัลไม่ได้มาแทนที่การตลาดแบบดั้งเดิมทั้งสองอย่างควรอยู่ร่วมกันและมีบทบาทสลับกันไปมา
ตลอดเส้นทางผู้บริโภค การตลาดแบบดั้งเดิมมีบทบาทสาคัญในช่วงแรกของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้บริโภค
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และความสนใจแต่เมื่อมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นผู้บริโภคต้องการติดต่อกับบริษัทอย่างใกล้ชิด
ขึ้นการตลาดดิจิทัลซึ่งมีความสาคัญมากขึ้นดั้งนั้นบทบาทที่สาคัญที่สุดของการตลาดดิจิทัลคือการผลักดันให้เกิดการ
กระทาและเกิดการสนับสนุนด้วยความที่การตลาดดิจิทัลมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าการตลาดแบบดั้งเดิมดังนั้น
เป้ าหมายส าคัญ ของมัน จึ งเป็ นการผลักดั นให้เกิด ผลลั พธ์ ในขณะที่ การตลาดแบบดั้ งเดิ มจะเน้ น การเริ่ม สร้า ง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค โดยสาระสาคัญของการตลาด 4.0 คือต้องยอมรับและเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนไปของ
การตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดดิ จิทัลในการเสริมสร้างความผูกพัน (engagement) ตลอดจนการสนับสนุน
(advocacy) ของผู้บริโภค Philip, Hermawan and Iwan, (2016) ในสถานการณ์ที่ผู้บริโภคมีทัศนคติมี
กระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในยุคดิจิทัลธุรกิจหรืออุตสาหกรรมจึงควรมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ก็เช่นกันดังนั่นการศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 อุตสาหกรรมรถยนต์ จึงเป็น
ทิศทางที่ทาให้ผู้ประกอบการจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของ
ผู้บริโภค
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระห่างปัจจัยด้านการตลาดกับกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของ
ผู้บริโภค
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด 4.0 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์
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กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
สถานภาพส่วนบุคคล
ด้านประชากรศาสตร์
เพศ
ระดับอายุ
วุฒิการศึกษา
ระดับรายได้
อาชีพ

ปัจจัยด้านการตลาด 7Ps
- สินค้าหรือบริการ
- ความเหมาะสมของราคา
- สถานที่จัดจาหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด
- บุคลากร
- กระบวนการ
- ลักษณะทางกายภาพ

กระบวนการรับรู้และ
ตัดสินใจซื้อ 5A’s
การตระหนักรู้ รับรู้ (Aware)
สร้างแรงดึงดูดใจ (Appeal)
สร้างความต้องการ การ
สอบถาม (Ask)
ตัดสินใจซื้อ ลงมือทา (Act)
การเป็นผูส้ นับสนุน
(Advocate)

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์
ด้านการตลาด 4.0
อุตสาหกรรมรถยนต์

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นการวิ จัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method Research) ใช้วิธีการการวิจัยปริมาณผสมการวิจัยคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสาหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ คือ ผู้ที่จดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มตัวอย่างจานวน 360 คน โดยใช้
แนวคิดของ แฮร์ ที่ 10 เท่าของตัวแปรที่ทาการศึกษา สถิติที่ใช้สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามและปัจจัยด้านการตลาดใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ด้านกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อมี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ใหม่ ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 คือ มีอิทธิพลต่อการรับรู้และตัดสินใจซื้อมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 คือ มีอิทธิพลต่อการรับรู้และตัดสินใจซื้อมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 คือ มีอิทธิพลต่อการรับรู้และตัดสินใจซื้อปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 คือ มีอิทธิพลต่อการรับรู้และตัดสินใจซื้อน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 คือ มีอิทธิพลต่อการรับรู้และตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด
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สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านการตลาด
ต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้ บริโภค ใช้ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ และพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย สาหรับ ตัวแปรที่ระดับการวัดเป็น
มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตราเรียงลาดับ (Ordinal Scale) จะใช้วิธีแปลงข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น
(Dummy Variable) คือ มีค่า 0 กับ 1 แล้วจึงนามาวิเคราะห์ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อหาความสัมพันธ์
และพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย
สาหรับ การวิ จั ย เชิ ง ผู้ วิ จัย ท าการรวบรวมข้อมู ล ที่ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ข้อมู ล ส าคัญ อย่ า งมี ระบบ
นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยการเลือกเฟ้นข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าผู้ให้ข้อมูลสาคัญแสดงความคิดเห็นอย่างไร
ตามประเด็นการวิจัยและสรุปรวบรวมในขั้นต้น นาข้อสรุปในขั้นต้นมาทาการลดทอนข้อมูล (Data Reduction)
เพื่อเฟ้นหาจุดที่น่าสนใจ เป็นประเด็นสาคัญ สร้างความเข้าใจในเนื้อหา จนเกิดข้อสรุปที่ชัดเจน และเขียนรายงาน
ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และข้อมูลการวิเคราะห์ผลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมา
วิเคราะห์ผลเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 อุตสาหกรรมรถยนต์ต่อไป

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์รายละเอีย ดสถานภาพทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 360 ราย ปรากฎผลดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพทั่วไป
จานวน
เพศชาย
215
ช่วงอายุ 36 - 45 ปี
103
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
163
มีรายได้ต่ากว่า 20,000 บาท
142
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
153

ร้อยละ
59.72
28.61
45.28
39.44
42.50

จากตารางที่ 2 พบว่าสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี ช่วงอายุ 36-45 ปี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีรายได้ต่ากว่า 20,000 บาท ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปัจ จัยด้า นการตลาดที่มีผ ลต่อการตัด สินใจซื้อ จาแนกตาม ปัจจั ยด้า น
ผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านราคา, ปัจจัยด้านสถานที่จัดจาหน่าย, ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด, ปัจจัยด้านบุคลากร,
ปัจจัยด้านกระบวนกาสร้างความภักดี, ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ, ยี่ห้อรถยนต์ที่เลือกซื้อ และประเภทรถยนต์
ที่ตัดสินใจซื้อ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 360 ราย ปรากฎผลดังนี้
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
จานวน
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เลือกซื้อจากคุณภาพของรถยนต์
151
ปัจจัยด้านราคาเลือกซื้อจากราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
224
ปัจจัยด้านสถานที่จัดจาหน่ายเลือกซื้อจากมีจานวนศูนย์บริการทั่วถึง
238
ปัจ จัย ด้า นการส่ง เสริม การตลาดเลื อกซื้อจากอัต ราเงิ นดาวน์ อัต รา
123
ดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชาระ
ปัจจัยด้านบุคลากรเลือกซื้อจากความน่าเชื่อถือของตัวแทนจาหน่าย
147
ปัจจัยด้านกระบวนการเลือกซื้อจากราคาขายต่อในอนาคต
127
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพเลือกซื้อจากมีสิ่งอานวยความสะดวกที่
248
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถยนต์ที่ส่วนใหญ่เลือกซื้อคือ โตโยต้า (TOYOTA)
163
ประเภทรถยนต์ที่เลือกซื้อคือ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (Sub-Compact)
84

ร้อยละ
41.94
62.22
66.11
34.17
4.83
35.28
68.89
45.28
23.33

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตัดสินใจ
ซื้อจากคุณภาพของรถยนต์ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีจานวนศูนย์บริการทั่วถึง มีอัตราเงินดาวน์ อัตรา
ดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชาระ มีความน่าเชื่อถือของตัวแทนจาหน่าย มีราคาขายต่อที่ดีในอนาคต มีสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ศูนย์บริการ ส่วนใหญ่ใช้รถยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA) และส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งขนาด
เล็กมาก (Sub-Compact)
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
กระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ ในภาพรวม
กระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อ
SD.
ระดับ
ลาดับ
X
การตระหนักรู้ (Aware)
4.21
0.68
มากที่สุด
1
การสร้างแรงดึงดูด (Appeal)
4.16
0.70
มาก
2
การสร้างความต้องการ (Ask)
3.89
0.67
มาก
4
การตัดสินใจซื้อ (Act)
4.01
0.69
มาก
3
การเป็นผู้สนับสนุน (Advocate)
3.78
0.79
มาก
5
โดยภาพรวม
4.01
0.51
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ การตลาด
4.0 อุตสาหกรรมยานยนต์ เกี่ยวกับกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ ในภาพรวมซึ่ง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การตระหนักรู้ (Aware)
อยู่ระดับมากที่สุด ( X = 4.21, S.D. = 0.68) รองลงมาพบว่าข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้ การสร้างแรงดึงดูด (Appeal) ( X = 4.16, S.D. = 0.70), การตัดสินใจซื้อ (Act)
( X = 4.01, S.D. = 0.69), การสร้างความต้องการ (Ask) ( X = 3.89, S.D. = 0.67) และการเป็นผู้สนับสนุน
(Advocate) ( X = 3.78, S.D. = 0.79) ตามลาดับ
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ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ส าหรั บ งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ท าการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) ตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 ข้อดังนี้ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
H0 : ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
ตารางที่ 5 ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรโดยรวมของปัจจัย
ส่วนบุคคลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
Std.Error of the
Model
R
R Square
Adjusted R
Estimate
a
1
.291
.85
.048
.49287
จากตารางที่ 5 พบว่าตัวแปรอิสระของปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับกระบวนการรับรู้
และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ มีค่าความสัมพันธ์ .291 ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรสามารถอธิบายความผันแปรของระดับ
กระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ ได้รัอยละ 85.00 ที่ระดับความคลาดเคลี่อน .49287
ตารางที่ 6 การตรวจสอบตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลแต่ละด้านที่สามารถทานายกระบวนการรับรู้และตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
Sum of
Mean
Model
df
F
Sig.
Squares
Square
1 Regression
.377
1
.377
1.478
.048*
Residual
91.215
358
.255
Total
91.592
359
จากตารางที่ 6 พบว่า ยอมรับสมมติฐานรอง H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภคมีค่าสัมประสิทธินัยสาคัญทางสถิติ (Sig.) .048 < .05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระปัจจัยส่วน
บุคคลอย่างน้อย 1 ตัวที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาดมีผลกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
H0 : ปัจจัยการตลาดไม่มีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
H1 : ปัจจัยการตลาดมีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
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ตารางที่ 7 ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรโดยรวมของปัจจัย
การตลาดต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
Std.Error of
Model
R
R Square
Adjusted R
the Estimate
a
1
.336
.213
.017
.50072
จากตารางที่ 7 พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์
ใหม่มีค่าความสัมพันธ์ .336 ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรสามารถอธิบายความผันแปรของระดับกระบวนการรับรู้ และ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ ได้ร้อยละ 21.30 ที่ระดับความคลาดเคลี่อน .50072
ตารางที่ 8 การตรวจสอบตัวแปรปัจจัยการตลาดต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
Sum of
Mean
Model
df
F
Sig.
Squares
Square
1 Regression
10.359
35
.296
1.181
.023*
Residual
81.232
324
.251
Total
91.592
359
จากตารางที่ 8 พบว่า ยอมรับสมมติฐานรอง H1 : ปัจจัยการตลาดมีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค มีค่าสัมประสิทธินัยสาคัญทางสถิติ (Sig.) .023 < .05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระปัจจัย
การตลาดอย่างน้อย 1 ตัวที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากลุยทธ์กลยุทธ์การตลาด 4.0 อุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้วิจัยได้นามาอธิปราย
ผลตามสมมติฐานการวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของ
ผู้บริโภค ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฐฌาน และเยาวภา, 2558, น. 262-274) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
การตลาดการรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยได้ผลการวิจัยว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับ (ธีรยุทธ และไกรชิต,
2556 น. 179-196) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยได้ผลการวิจัยว่าลักษณะประชากรส่วนใหญ่มีผลกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลจะมีผลต่อกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาดมีผลกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของ
ผู้บริโภค ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฐฌาน และเยาวภา, 2558, น. 262-274) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
การตลาดการรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อ โดยได้ผลการวิจัยว่าปัจจัยด้านการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกชอบมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ อีโคคาร์ และยังสอดคล้อง
กับกับ (ธีรยุทธ และไกรชิต, 2556, น. 179-196) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัด
พลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้ผลการวิจัยว่าทุกส่วนประสมทางการตลาดและตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการตลาดมีผลต่อกระบวนการรับรู้และ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
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สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกระบวนการรับรู้
ซึ่งมีประเด็นที่มีความสอดคล้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการควรผสมผสานทุกเครื่องมือทางการตลาด ผ่านสื่อทุกช่องทางสู่
ผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างแรงดึงดูดแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการได้พัฒนาระบบและเชื่อมโยงหน้าร้านหรือ
ศูนย์บริการสู่ระบบเครือข่ายออนไลน์ และการใช้สื่อแบบดั่งเดิมมาบูรณาการกับสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการ การรับรู้และตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ใช้เครื่องมือการส่งเสริมการขายต่างๆ
เช่น การให้ส่วนลดอัตราพิเศษ ของแถมหลายหลายการ ฟรีการประกันภัย การใช้เงินดาวน์อัตราดอกเบี้ยต่า การให้
สินเชื่อพิเศษคิดดอกเบี้ยต่า ระยะเวลาผ่อนชาระแบบขั้นบันได การนารถยนต์เก่าโดยการเพิ่มมูลค่าพิเศษ รวมถึง
การใช้พนักงานขายนาเสนอสิทธิพิเศษ พร้อมสร้างสื่อช่วยขายต่างๆ เช่น โบชัวร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปบริเคชั่นที่
ทันสมัย โดยมีเป้าหมายที่จะการสร้างความผูก พันกับลูกค้า (CE) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ลูกค้าจะเกิดความผูกพัน
ทางด้านอารมณ์ (Emotional Attachment) มีความรักในแบรนด์นั้น ซึ่งสอดคล้องกับ (Kotler, Hermawan &
Iwan, 2016, pp. 72-85) ได้กล่าวสรุปใจความสาคัญได้ว่า การตลาด 4.0 ควรประกอบด้วยการตลาดดิจิทัลและ
การตลาดแบบดั้งเดิมทั้งสองอย่างทางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือได้รับการ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจั ยซึ่งได้แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 อุตสาหกรรมรถยนต์ ควรมีการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อจะได้มีแผนการปฏิ บัติที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไทยด้านศักยภาพหรือความพร้อมที่จะรองรับ
การพัฒนาสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าปลั๊กอินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

เอกสารอ้างอิง
ณัฐฌาน นาวีวงค์ และเยาวภา ปฐมศิริกุล (2558). ปัจจั ยการตลาดการรับรู้และทั ศนคติ ที่ มีผลต่ อ การตั ดสิ นใจ.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ 5 (ฉบับที่ 1). 262-274
ธีรยุทธ จึงธีรพานิช และไกรชิต สุตะเมือง (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วาสารการเงิน การลงทุน และการบริหารธุรกิจ, ปีที่ 3 (ฉบับที่ 2). 176-196.
ฝ่ายสถิติการขนส่ง กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก. จานวนการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่. สืบค้นวันที่
4 กุมพันธ์ 2560. http://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/index_dlt1.html.
ฝ่ายสถิติการขนส่ง กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก. แสดงสถิติจานวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จด
ทะเบี ย นโดยแยกยี่ ห้ อ รถรวมทั่ ว ประเทศ พ.ศ2559 .
สื บ ค้ น วั น ที่ 4 กุ ม ภั ณ ฑ์ 2560.
http://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/index_dlt1.html.
วรรณา ยงพิศาลภพ. (2559). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2559-2561 อุตสาหกรรมรถยนต์. ธนาคารกรุงศรี.
สมฤดี ศรีจรรยา. (2559). การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0. บริษัท ดีเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จากัด, ปทุมธานี พิมพ์ครั้งที่ 2.
อรรถการ สัตยพาณิชย์ (2558). 50 ปี ส่วนประสมทางการตลาด สู่การเติบโตของศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจรจากมุมมองนักวิชาการและนักสื่อสารการตลาด. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 23 (ฉบับที่ 42). 247-267.
Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. 2006. Multivariate data
analysis. 6th ed. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.
KotLer Philip, Hermawan Kartajaya and Iwan setiawan. MARKETING 4.0 : Moving from Traditional
to Digital. Stanislaw Pytel/Getty Images, 2016.

74

แบบจำลองของกำรตลำดสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อควำมภักดีในตรำสินค้ำของธุรกิจ สักคิ้ว 6 มิติ
ในประเทศไทย
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดสังคมออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค และความ
ภักดีในตราสินค้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูล และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล จาก 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เจ้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ จานวน 5 คน กลุ่มที่ 2 ดารา
นักแสดงที่มาใช้บริการสักคิ้ว 6 มิติ จานวน 3 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ ข้าราชการ พนักงานบริษัท
และนักศึกษา จานวน 8 คน กลุ่มที่ 4 ผู้จาหน่ายอุปกรณ์สักคิ้ว จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน ใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า
องค์ประกอบย่อยของปัจจัยการตลาดสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ตราสินค้าใน
สื่อสังคมออนไลน์ให้ประโยชน์สาหรับการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่จาเพาะบุคคล 2) การบริหารที่จาเพาะบุคคล
องค์ประกอบการตลาดออนไลน์แบบปากต่อปาก ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการสักคิ้ว 6 มิติ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้กับครอบครัว มิตรสหาย เพื่อร่วมงาน และบุคคลอื่น 2) การโหลด
เนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน์บนบล็อกของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบการตระหนักรู้ต่อตราสินค้าออนไลน์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ตระหนักถึงตรา
สินค้าสักคิ้ว 6 มิติ 2) ลักษณะเด่นของตราสินค้าสักคิ้ว 6 มิติ ที่เข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 3) สัญลักษณ์หรือโล
โก้ที่จดจาได้ง่าย
องค์ประกอบพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทัศนคติ –การรับรู้คุณภาพ ความรู้สึก 2) พฤติกรรม – ความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า - การแสดงพฤติกรรมการซื้อ
องค์ประกอบของความจงรักภักดีในตราสินค้าออนไลน์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนะนา
การสักคิ้ว 6 มิติ ให้กับครอบครัว มิตรสหาย เพื่อร่วมงานและบุคคลอื่น 2) พอใจทุกครั้งที่ใช้บริการสักคิ้ว 6 มิติ
3) การสักคิ้ว 6 มิติจะเป็นตัวเลือกแรกในการใช้บริการสักคิ้ว 4) อัตราการกลับมาใช้ซ้า
คำสำคัญ : ธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ, กำรตลำดสังคมออนไลน์, ควำมภักดีในตรำสินค้ำ

75

Abstract
This Academic Article aims to: To study social marketing factors. Consumer
behavior and loyalty in the brand of 6-dimensional eyebrow business in Thailand. Using
quality research. Based on theoretical and applied research. The study used a quantitative
data. By using semi-structured interview. The collection of data from the four groups of
people as follows. 1) The owner of a 6-dimensional eyebrow business. 2) The actor who
came to use 6-dimensional eyebrow service. 3) The service users are civil servants,
employees, companies, and students. 4) 5 eyebrow suppliers. Using selective method. And
content analysis. The results of this research were as follows:
The composition of social marketing factors consists of 2 elements: 1) the brand in social
media provides the advantage for searching for specific information 2) Personalized management
The composition of online viral marketing component consists of 2 elements :
1) sending information about 6-way eyebrows through social media to family, friends,
colleagues, and others. 2) Loading social media content on user blogs service
The composition of online brand awareness component consists of 3 elements :
1) 6-dimensional eyebrow brand awareness, 2) 6-dimensional eyebrow branding,
3) easy-to-remember logo or logo.
The composition of consumer behavior consists of 2 components : 1) Attitude Perception, Quality - Feelings 2) Behavior - Intent to Buy - Behavior.
The composition of online brand loyalty consists of 4 elements: 1) 6-dimensional
eyebrows for family, friends, co-workers and others 2) satisfaction with 6-dimensional
eyebrows 3) the first choice to use eyebrow service and 4) the rate of re-use.
KeyWord(s): 6 Dimensional Eyebrow Tattoo, Social Media Marketing, Brand Loyalty

บทนำ
ในโลกแห่งยุค 4.0 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและผู้คน กลายเป็นอีกหนึ่งความต้องการที่สาคัญของ
คนในปัจจุบัน นอกเหนือจากความต้องการเรื่องของปัจจัย 4 ความปลอดภัย ความรัก และการยอมรับจากสังคม
ยุคของคน Generation C ที่ไม่ได้แบ่งตามอายุ หรือปีที่เกิดเหมือนกับ Generation อื่นๆ แต่แบ่งจากพฤติกรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะ คือ ต้องการพูดคุยและทาการสื่อสารกับคนอยู่ตลอดเวลา (Connection) มีความอดทนในการรอ
น้อยลง ต้องการเข้าถึงข้อมูลและผู้คนได้แบบทันที (Current) ต้องการเข้าถึงได้ง่าย ๆ และมีความสะดวกสบาย
(Convenient) สามารถสร้างสังคมที่เป็นกลุ่มวัฒนธรรม (Crowd –Culture) โดยไม่มีข้อจากัดเรื่องของพื้นที่และ
ระยะทาง แต่จะพูดคุยและสื่อสารกันผ่าน Common Platform ต่างๆ (Community) การเกิดขึ้นและขยายตัวของ
กลุ่มคน Generation C ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพสังคม (ธีรเดช ดารงพลาสิทธิ์, 2017: ออนไลน์)
ตำรำงที่ 1 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบตำมสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้บริกำรปี 2560
อันดับ
สื่อสังคมออนไลน์
ร้อยละ
1
Facebook
92.10
2
Line
85.10
3
Google
67.00
4
Instagram
43.90
5
Twitter
21.00
6
Whatsapp
2.80
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ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร. (2560). ผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2560.
จากข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญมากซึ่งธุรกิจหลาย
ธุรกิจได้นาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการตลาด เพราะปัจจุบันสื่อออนไลน์และ Digital Media เป็นสื่อที่มีบทบาท
มากขึ้นในทุกประเทศ ตลอดจนมีผลการวิจัยเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์จานวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการต่าง ๆ ของผู้บริโภค อาทิ สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกความงามและผิวพรรณ (นลินี บุนนาค และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557) และการสื่อสาร
แบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ทางวิดีโอออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ (ณัฐพร พละไชย
และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557) นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ยังมีความสาคัญต่อผู้บริโภค เช่น สามารถใช้ข้อมูลสินค้า
และรีวิวตัวสินค้าเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า และสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้ เป็นต้น โดยจุดเด่นของสังคมออนไลน์คือ การโต้ตอบ การพูดคุยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กันได้อย่างรวดเร็วจึงเปรียบเสมือนเป็นช่องทางให้กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องประเภทเดียวกันพบกันและมีการส่ง
ต่ อข้อมู ล ผ่ า นทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ท าให้เข้า ถึง และใกล้ ชิ ด กับ กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ เป็ น คนทั่ ว ไปได้ โ ดยง่ า ย (จิ ต ติ ม า
จารุวรรณ์ และอรกัญญา โฆษิตานนท์, 2557) จากรายงานสรุปผลสารวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้ นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้
เวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต (สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, 2560)
มนุษย์ในปัจจุบันความสวยความงามเป็นสิ่งสาคัญมากสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษหันมาดูแลใส่ใจในใบหน้า
ของตัวเอง คิ้วเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งขอใบหน้าที่สาคัญ สามารถทาให้ใบหน้าดูสมบูรณ์หรือขาดเกินได้ คิ้วของแต่ละ
คนที่ได้มาตามธรรมชาติก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บางคนมีคิ้วที่ได้รูป และถูกจัดเรียงไว้ดกดาสวยงาม แต่บางคนมีคิ้ว
บางไม่ได้รูป การตกแต่งคิ้วจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ เพราะการมีคิ้วสวยงามได้รูปทรงที่เหมาะสมจะช่วยทาให้ใบหน้าดู
โดดเด่นไม่แพ้จุดอื่นบนใบหน้า วิธีการเสริมความงามของคิ้วได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะ
เป็นการถอน การกัน การเล็ม การแว๊กซ์ การเขียน การเพ๊นซ์ ซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นวิธีการช่วงคราวเท่านั้น ซึ่งต้องทา
ใหม่ทุกวันหรือทุกครั้งที่เราต้องการ วิธีการที่สามารถแก้ปัญหาและทาให้คิ้วได้รูปสวยงามคมเข้มได้อย่างแท้จริงโดย
ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเพิ่มระหว่างวัน และรวดเร็วเวลาที่แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็อ ยากให้ใบหน้าดูสวยงามเป็น
ธรรมชาติ คือวิธีการสักคิ้ว (Tattoo Eyebrow) ซึ่งนับเป็นทางออกที่ดีและกาลังนิยมกันในปัจจุบัน (เพ็ญพราว
คล้ายประยงค์, 2556)
ปัจจุบันเนื่องจากคิ้ว 6 มิติเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่ทาแล้วไม่เจ็บ เพราะเข็มเล็กลงแผลสักหายเร็ว
พร้อมพัฒนาให้ลายเส้นเล็กลงขนาดเท่ากับขนคิ้วจริง ลายเส้นที่ลงได้ละเอียดขึ้นดูเสมือนจริงมากจึงทาให้หลังจาก
ทาคิ้ว 6 มิติ คิ้วลอกแล้วจะดูเหมือนคิ้วจริงแลดูเป็นธรรมชาติ เฉลี่ยสีจะอยู่ได้ 2-3 ปี หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับ
สภาพผิวของแต่ละท่าน ถ้าผิวแห้งก็จะอยู่ได้นานกว่าผิวมัน เพราะคนมีผิวมันจะมีความมันของใบหน้า ซึ่งความมัน
จะทาให้ดูดสี จางเร็วกว่าคนผิวแห้งหรือผิวผสม คนที่มีผิวแห้งสีจะอยู่ได้ 4-5 ปี หลังจากนั้นสีก็จะจางลง จากกระแส
เทรนสักคิ้ว 6 มิติที่มาแรง ทาให้มีผู้สนใจที่จะใช้บริการเป็นจานวนมาก จึงทาให้เกิดร้านสักคิ้ว 6 มิติเกิดขึ้นมากมาย
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่เจ้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ขาดกลยุทธ์ในการทาการตลาดไม่ได้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตน ทาให้ มีรายได้น้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการวิจัยเรื่องการตลาด
สังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าออนไลน์ของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย เพื่อสร้าง
แบบจาลองการตลาดสังคมออนไลน์ธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทยและศึกษาระดับความจงรักภักดีในตราสินค้า
ออนไลน์ธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแบบจาลองของการตลาดสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าของ
ธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยการตลาดสังคมออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค และความภักดี
ในตราสินค้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อนามาสร้างแบบจาลองของการตลาด
สังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดสังคมออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค และความภักดีในตราสินค้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ
ในประเทศไทย

กรอบแนวควำมคิดในกำรทำกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะสร้างแบบจาลองการตลาดสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า
ของธุรกิจ สักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย ว่าผู้รับบริการมีความภักดีในตราสินค้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย
อยู่ ในระดั บ ไหน ความสั ม พั นธ์ ของการตลาดสั งคมออนไลน์ กับ ความภั กดี ในตราสิ น ค้า ของธุ รกิจ สั กคิ้ ว 6 มิ ติ
ในประเทศไทยเป็นอย่างไร และนามาสร้างแบบจาลองการตลาดสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าของ
ธุรกิจ สักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดสังคมออนไลน์ ความภักดีในตราสินค้า การตลาดออนไลน์
ในธุรกิจออนไลน์ และการตระหนักรู้ต่อตราสินค้าออนไลน์ ประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสอบถาม
ความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ
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ในประเทศไทย และความสัมพันธ์ของการตลาดสังคมออนไลน์กับความภักดีในตราสินค้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ สามารถสรุปได้ดังกรอบแนวคิดงานวิจัยดังนี้
กำรตลำดสังคมออนไลน์ที่จำเพำะ
(Social Media Marketing
Customization)
-ตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ให้ประโยชน์
สาหรับการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่จาเพาะบุคคล
-การบริหารที่จาเพาะบุคคล

กำรตลำดออนไลน์แบบปำกต่อปำก
(Word of Mouth in Online Marketing)
-การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการสักคิว้ 6 มิติ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ให้กับครอบครัว มิตรสหาย เพื่อ
ร่วมงาน และบุคคลอื่น
-การโหลดเนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน์บน
บล็อกของผู้ใช้บริการ

กำรตระหนักรู้ต่อตรำสินค้ำออนไลน์
(Online Brand Awareness)
-ตระหนักถึงตราสินค้าสักคิ้ว 6 มิติ
-ลักษณะเด่นของตราสินค้าสักคิ้ว 6 มิติ ที่
เข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
-สัญลักษณ์หรือโลโก้ที่จดจาได้ง่าย

พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior)
ทัศนคติ – การรับรู้คุณภาพ
- ความรู้สึก
พฤติกรรม – ความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า
- การแสดงพฤติกรรมการซื้อ

ควำมจงรักภักดีในตรำสินค้ำออนไลน์
(Online Brand Loyalty)
- แนะนาการสักคิ้ว 6 มิติ ให้กับครอบครัว
มิตรสหาย เพื่อร่วมงานและบุคคลอื่น
- พอใจทุกครั้งที่ใช้บริการสักคิ้ว 6 มิติ
- การสักคิ้ว 6 มิติจะเป็นตัวเลือกแรกใน
การใช้บริการสักคิ้ว
- การกลับมาใช้บริการซ้า
- อัตราการกลับมาใช้ซ้า
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วิธีกำรวิจัย
สาหรับการวิจัยครั้งนี้อาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และข้อมูลจาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
(Key Informants)
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจานวนผู้ที่ใช้
บริการสักคิ้ว 6 มิติ ที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ ผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญเพื่อการสัมภาษณ์ แบบเจาะจง
(Purposive sampling) โดยทาการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) จานวน 18 คน จาก 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เจ้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถระบุจานวนร้านที่ทาธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ
ทั้งหมดได้แน่นอน ผู้วิจัยจึงกาหนดผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ประกอบการจากร้านสักคิ้วที่มีชื่อเสียงและตรงตามเกณฑ์ที่
ผู้วิจัยกาหนดไว้ในกรุงเทพมหานครจานวน 5 ร้าน
กลุ่มที่ 2 ดารานักแสดงที่มาใช้บริการสักคิ้ว 6 มิติ ในการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ผู้วิจัยจึงคัดเลือกดารา
นักแสดงจานวน 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน ที่มีชื่อเสียง มีคนติดตามผลงานใน Instagram เป็นจานวน
มาก และยินยอมให้สัมภาษณ์ด้วยความสมัครใจ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ ข้าราชการ พนักงานบริษัท และนักศึกษา เนื่องจากไม่ทราบจานวน
ผู้ใช้บริการที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลที่เป็นมีอาชีพ ข้าราชการ พนักงานบริษัท และนักศึกษา ที่เคย
ใช้บริการสักคิ้ว 6 มิติ อย่างน้อย 2 ครั้ง จานวน 8 คน
กลุ่มที่ 4 ผู้จาหน่ายอุปกรณ์สักคิ้ว ในการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถระบุจานวนร้านที่ ทั้งหมดได้แน่นอน
ผู้วิจัยจึงกาหนดผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้จาหน่ายอุปกรณ์สักคิ้ว ที่มีชื่อเสียงและตรงตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 2 ร้าน
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการศึกษาปัจจัยการตลาดสังคมออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค และความภักดีใน
ตราสินค้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย เป็นการนาเสนอเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการนาข้อสรุปที่
ได้จากการสังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎี มาสรุปเป็นปัจจัย และสร้างข้อกระทงคาถามของแบบสัมภาษณ์
เพื่อนาไปเพื่อสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวน 21 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผล/ สรุปผลกำรวิจัย
ในการนาเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการศึกษาองค์ประกอบปัจจัยการตลาดสังคม
ออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค และความภักดีในตราสินค้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้
ดาเนินการนาข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎี มาสรุปเป็นปัจจัย และสร้างข้อกระทง
คาถามของแบบสัมภาษณ์ จากการตอบแบบสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ จานวน 21 ราย และจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกัน รายละเอียดดังนี้
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการทาการตลาด เพื่อให้
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก โดยทาการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลของสินค้าหรือบริการสามารถ
เข้า ถึง กลุ่ มเป้า หมายได้ อย่า งรวดเร็วและมีป ระสิทธิ ภาพ การท าการตลาดในสื่ อออนไลน์ เช่ น Facebook,
Google, YouTube, & Instargram เป็นการโฆษณาเว็บไซด์ขายสินค้า โดยใช้วิธีต่างๆ เพื่อให้สินค้าเผยแพร่ไป
ในสื่อออนไลน์ คนอื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจและมาใช้บริการหรือซื้อสินค้า นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ ยัง
ช่วยนักการตลาดพัฒนาโอกาสทางการธุรกิจในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
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ยิ่งไปกว่านั้น สื่อสังคมออนไลน์เป็นหนทางในการสร้างเนื้อหาทางการตลาดของแบรนด์ได้ด้วยการกสร้างสรรค์
กระจายหรือนาสื่อไปถึงผู้บริโภค เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและนั กการตลาดนิยม
ชมชอบในการใช้สร้างการตลาด การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระตุ้นยอดขาย พัฒนาตราสินค้าด้วย 5 ทิศ
ทางผ่ า นระบบการตลาดสั ง คมออนไลน์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ความบั น เทิ ง การปฏิสั ม พั น ธ์ ความนิ ย ม ความ
เฉพาะเจาะจง และการตลาดแบบปากต่อปาก นาไปสู่ความภักดีในตราสินค้าเป็นความชื่นชอบหรือประทับใจใน
ตราสินค้านั้นๆ กลยุทธ์ที่เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจหลายๆ ธุรกิจที่นามาใช้เป็นกลไกทางการตลาดที่นิยมมากใน
ปั จ จุ บั น เนื่ องมาจากความภักดี ต่ อ ตราสิ น ค้า และการที่ ผู้ บ ริโ ภครับ รู้คุ ณ ค่า และพึ ง พอใจในตราสิ น ค้า เป็ น
เป้าหมายสาคัญของการตลาดอันนาไปสู่พฤติกรรมการซื้อ การรับรู้และความรู้สึกมีผลต่อความภักดีในแบรนด์
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าและพฤติกรรมการซื้อมีผลต่อความภักดีในแบรนด์ โปรโมชั่นมีผลต่อความ
ภักดีของแบรนด์ และการสร้างความภักดีของแบรนด์สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนแบรนด์ออนไลน์ได้บ่อย
เพียงเพราะผลตอบแทนจากสิ่งจูงใจที่มีให้ การสร้างความภักดีของแบรนด์ สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในชุมชน
แบรนด์ออนไลน์ได้บ่อยเพียงเพราะผลตอบแทนจากสิ่งจูงใจที่มีให้ การส่งเสริมตลาด การบริการ ช่องทางการ
จาหน่าย ราคา ผลิตภัณฑ์ การติดตามผู้รับบริ การหลังการขายอย่างสม่าเสมอ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
พนักงานทุกแผนกให้มากขึ้น การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า ความรู้ ความเข้าใจ มีผลต่อความภักดีในแบรนด์ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ประกอบกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า
องค์ประกอบย่อยของปัจจัยการตลาดสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ตราสินค้า
ในสื่อสังคมออนไลน์ให้ประโยชน์สาหรับการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่จาเพาะบุคคล 2) การบริหารที่จาเพาะบุคคล
องค์ประกอบการตลาดออนไลน์แบบปากต่อปาก ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการสักคิ้ว 6 มิติ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้กับครอบครัว มิตรสหาย เพื่อร่วมงาน และบุคคลอื่น 2) การ
บันทึกเนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน์บนบล็อกของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบการตระหนักรู้ต่อตราสินค้าออนไลน์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ตระหนักถึง
ตราสินค้าสักคิ้ว 6 มิติ 2) ลักษณะเด่นของตราสินค้าสักคิ้ว 6 มิติ ที่เข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 3) สัญลักษณ์
หรือโลโก้ที่จดจาได้ง่าย
องค์ประกอบพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทัศนคติ –การรับรู้คุณภาพ ความรูส้ ึก 2) พฤติกรรม – ความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า - การแสดงพฤติกรรมการซื้อ
องค์ประกอบของความจงรักภักดีในตราสินค้าออนไลน์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนะนา
การสักคิ้ว 6 มิติ ให้กับครอบครัว มิตรสหาย เพื่อร่วมงานและบุคคลอื่น 2) พอใจทุกครั้งที่ใช้บริการสักคิ้ว 6 มิติ
3) การสักคิ้ว 6 มิติจะเป็นตัวเลือกแรกในการใช้บริการสักคิ้ว 4) อัตราการกลับมาใช้ซ้า

อภิปรำยผล
ธุรกิจความงามและการสักคิ้วในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากกระแสความ
ต้องการของผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันโลกได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ๆได้เข้ามามี
บทบาทกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น การใช้ชีวิตในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกมีมากกว่าสมัยก่อน มี
การพบปะผู้คนมากขึ้น นอกจากนี้กระแสความนิยมจากศิลปินเกาหลี ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความสวยความงาม
การทาศัลยกรรม ก็เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการตาม เทรนนิยมเหล่านี้ ทาให้เกิดกลุ่มลูกค้าที่สนใจด้านความสวย
ความงามมากขึ้น จึงทาให้เกิดสถานประกอบการด้านความงามและการสักคิ้วขึ้นมากมายในประเทศไทยและ
สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการจานวนมาก ทาให้เกิดการแข่งขั นกันทางธุรกิจ การตลาดจึงเป็นสิ่งสาคัญในการ
สร้างจุดเด่นให้กับสถานประกอบการหรือธุรกิจของตน เพื่อผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและใช้บริการมาก
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ยิ่งขึ้น จึงทาให้มีผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบปัจจัยการตลาดสังคมออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค และความภักดีใน
ตราสินค้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ในประเทศไทย
1. องค์ ป ระกอบย่ อ ยของปั จ จั ย การตลาดสั ง คมออนไลน์ ประกอบด้ ว ย 2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
1) ตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ให้ประโยชน์สาหรับการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่จาเพาะบุคคล 2) การบริหารที่
จาเพาะบุคคล ผลจากความสนุ กในการร่วมเล่ นหรือมี ส่ว นร่วมจากเครื่ องมื อสั ง คมออนไลน์ โดยก่อให้เกิด
ประสบการณ์ร่วม (Agichtein, 2016) นอกจากนี้ Shao (2009) พบว่า ความบันเทิงเป็นตัวกระตุ้นหลักในการ
บริโภคเนื้อหาของผู้บริโภค และระบุว่าความบันเทิงเป็นตัวขับเคลื่อน สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์
การสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์เป็นแรงกระตุ้นตัวสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์และจัดการเนื้อหา ซึ่ง
เครื่องมือสังคมออนไลน์เป็นตัวช่วยหรือเป็นพื้นที่ให้ผู้คนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลบนพื้นที่ของสื่อ
สังคมออนไลน์ รวมไปถึงระหว่างตราสินค้าและกลุ่มลูกค้ากันเอง
2. องค์ประกอบการตลาดออนไลน์แบบปากต่อปาก ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการสักคิ้ว 6 มิติ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้กับครอบครัว มิตรสหาย เพื่อร่วมงาน และบุคคล อื่น
2) การโหลดเนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน์บนบล็อกของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับ Muntinga, Moorman & Smit
(2011) อธิบายถึงการปฏิสัมพันธ์บนโลกสังคมออนไลน์ว่าสามารถจัดผู้ใช้ที่มีความสอดคล้องกับตราสินค้า และ
สามารถสร้างรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อที่จะเข้าถึงลูกค้า สอดคล้องกับ Kim & Ko (2012) ได้อธิบายการ
ใช้การตลาดของสื่อสังคมออนไลน์จากสินค้าประเภทหรูหราหรือระดับแพงถึงความพยายามพัฒนาตราสินค้าด้วย
5 ทิศทางผ่านระบบการตลาดสังคมออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ความบันเทิง การปฏิสัมพันธ์ ความนิยม ความ
เฉพาะเจาะจง และการตลาดแบบปากต่อปาก
3. องค์ประกอบการตระหนักรู้ต่อตราสินค้าออนไลน์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ตระหนัก
ถึ ง ตราสิ น ค้ า สั ก คิ้ ว 6 มิ ติ 2) ลั ก ษณะเด่ น ของตราสิ น ค้ า สั ก คิ้ ว 6 มิ ติ ที่ เ ข้ า ถึ ง ใจลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
3) สัญลักษณ์หรือโลโก้ที่จดจาได้ง่าย สอดคล้องกับ วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2553) ได้กล่าวถึง ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็นองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 6
P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization)
4. องค์ประกอบพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทัศนคติ –การรับรู้คุณภาพ
-ความรู้สึก 2) พฤติกรรม – ความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า - การแสดงพฤติกรรมการซื้อ สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ (2550) พฤติกรรมของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการ ที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer decisionmarketing process) ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 5 ขั้น ตอน ดัง นี้ 1. การรับรู้ถึงความต้ องการหรือปั ญ หา
(Problem/Need Recognition) 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 3. การประเมินทางเลือก
(Evaluation of Alternatives) 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) และ5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
(Post Purchase Behavior)
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5. องค์ป ระกอบของความจงรักภักดี ในตราสิ น ค้า ออนไลน์ ประกอบด้ ว ย 4 องค์ป ระกอบ ได้ แก่
1) แนะนาการสักคิ้ว 6 มิติ ให้กับครอบครัว มิตรสหาย เพื่อร่วมงานและบุคคลอื่น 2) พอใจทุกครั้งที่ใช้บริการสัก
คิ้ว 6 มิติ 3) การสักคิ้ว 6 มิติจะเป็นตัวเลือกแรกในการใช้บริการสักคิ้ว 4) อัตราการกลับมาใช้ซ้า ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดจากความ
เชื่อมั่น การนึกถึง และหรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ้าต่อเนื่องตลอดมา ความภักดีในตราสินค้าที่ทาให้
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีและผูกพันด้วยเป็นอย่างมาก ซึ่งทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้านั้นเกิดจาก 3 ส่วนคือ ความ
เชื่อมั่น การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค ความง่ายในการเข้าถึง ผู้บริโภคไม่จาเป็นต้องใช้เวลาหรือลงทุนในการ
ค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้าที่สร้ างทัศนคติที่ดีเหล่านั้นและเกิดเป็นความภักดี
ในตราสินค้า นอกจากจะเป็นฐานลูกค้าที่มั่นคง ยังอาจจะแนะนาหรือเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้นโดยบอกต่อเพื่อนหรือ
ญาติสนิทต่อไป

ขอเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งนี้
1. เจ้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ควรนาการตลาดสังคมออนไลน์ ไปวางแผนในการประกอบธุรกิจสักคิ้ว
6 มิติ ให้ประสบผลสาเร็จ และใช้เป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ
2. เจ้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ควรเพิ่มความหลากหลายของช่องทางการตลาดเพื่อให้ ผู้รับบริการมี
ทางเลือกมากขึ้น
3. เจ้าของธุรกิจสักคิ้ว 6 มิติ ควรมีวิธีการในการเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ไม่ว่าจะ
เกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง และหรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ้าต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งนาไปสู่ความ
ภักดีในตราสินค้า
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้นาเสนอการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยมุ่งความสนใจศึกษาประเด็นสาคัญของการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างโดยจากการศึกษาวิจัยแนวคิด ทฤษฎีต่าง
ๆ รวมไปถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยทาการศึ กษาวิจัยในเรื่องลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างก่อสร้า งก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้ว ย ประเภทของการรับเหมาก่อสร้า งก่อสร้าง ขอบเขตการ
รับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน อายุการทางาน ความชานาญ จานวนบุคคลากร และเงินทุนจดทะเบียน
รวมไปถึงศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างในด้านเงินทุน ด้านคุณภาพการทางาน
ด้านการตลาด ด้านการบริหารการจัดการ และด้านกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ และผู้วิจัยทาศึกษา การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง โดยการฝึกอบรม การให้การศึกษา การพั ฒนาพนักงาน การ
พัฒนาอาชีพ และการพัฒนาผู้ รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง โดยทาการศึกษา เพื่อจะทาให้ธุรกิจ รับเหมา
ก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างในประเทศไทยมีฐานที่มั่นคง เพื่อให้นามาพัฒนาผู้ รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างมีความแข็งแกร่งในรอบด้าน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง ส่งผลให้โครงการก่อสร้างนั้น ๆ ประสบความสาเร็จ มีคุณภาพ
ทันยุคทันสมัย และพร้อมที่จะแข่งขันทั้งในประเทศ พร้อมแข่งขันกับต่างชาติในโลกการค้าเสรีได้ ในการวิจัยการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งก่ อ สร้ า งก่ อ สร้ า ง ในโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างและลักษณะศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 2) เพื่อศึกษาลักษณะการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง
ก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ รับเหมา
ก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ , 1)สามารถนาผลวิจัย
ลั ก ษณะของผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งก่ อสร้ า งในโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหารแบบใด เพื่ อ น าไป
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างและนามาซึ่งการประสบความสาเร็จสามารถนาผล
วิจัย ลักษณะการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารแบบใด เพื่ อให้น ามาพัฒ นาผู้ รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ในธุรกิจงาน
ก่อสร้าง, 2) สามารถนาผลวิจัย แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแบบใด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง
คาสาคัญ : ศักยภาพ, รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง, อุตสาหกรรมอาหาร
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Abstract
This paper presents Development of Business Potential Construction contractors in
the food industry. Bangkok Metropolitan Region Researchers focus on the key issues of
potential entrepreneurship. Construction Based on research, theories, and related
research. The researcher studied the characteristics of business entrepreneurs. Construction it
consists of the type of construction contract, scope of construction, registered capital,
working age, expertise and number of employees. And the capital. Including the potential of
business entrepreneurs. Construction In finances the quality of work in marketing
management. And business networking. And the researcher. Development of Business
Entrepreneurship Potential Construction By training Education Staff development Career
development and development Construction Study to make a business Construction in Thailand
has a stable base. To be developed. Construction to have potential. Competition in the
construction
business. Strong
in
the
round. To
be
quick. Development
of
potential Construction As a result, the construction projects have achieved a modern quality. And
ready to compete in the country. Competing with foreigners in the free trade world. In research,
potential
development of
business
operators. Construction contractors in
the
food
industry. Bangkok Metropolitan Region the research objectives are as follows. 1) To study
nature the
operator
of
the
construction
business and
the
sacred image of
entrepreneurs. Construction contractors in the food industry. 2) To study the nature. Develop the
potential of business entrepreneurs. Construction Construction in food industry, 3) to find out how
to develop the potential of business enterprises. Construction Construction in food factories 1) the
research results of the construction business operators can be summarized as follows. What kind
of food factories? To adapt to suit people. Construction and bring successful results. The potential
development of business entrepreneurs. Construction what kind of food factories? To be
developed. Construction to be competitive in the construction business, 2) To be able to apply
research results. Potential Development Guidelines Of construction business operators what kind
of food factories? To be quick. Development of contractor capacity
Keyword(s) : Potential, construction contractor, Food industry

บทนา
ในยุคเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์ ที่มีการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนและมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนมหาศาลอย่าง
รวดเร็ว เศรษฐกิจ ประเทศใดประเทศหนึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อระบบเศรษฐกิจ โลก และสามารถส่ ง ผลกระทบกับ
เศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นในอีกซีกโลกหนึ่งได้ จึงเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากในแต่ละประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่
เพราะจะมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก ตั่งแต่ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
จีน ญี่ปุ่น และ อีกหลายประเทศที่มีเศรษฐกิจกาลังเติบโต โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิ จที่เกิดใหม่อย่าง อินเดีย
อินโดนิเซีย รวมไปถึงเขตเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลก ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทั้งนั้น (อารีย์และคณะ,
2555) ซึ่งโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อโลกในหลายแง่มุม เช่น ด้านอุตสาหกรรม ปรากฏการของตลาดการผลิตที่
เกิดขึ้นทั่วโลกและช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่กว้างขวางขึ้นสาหรับผู้บริโภคและบริษัท, ด้านการเงิน
การปรากฎขึ้นของตลาดเงินทั่วโลกและการเข้าถึงเงินลงทุนจากแหล่งภายนอก ที่ง่ายและสะดวกขึ้นของบริษัทต่าง
ๆ, ด้านเศรษฐกิจ การยอมรับตลาดร่วมโลกบนพื้นฐานแห่งเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนสินค้าและทุน, ด้านการเมือง
การเมืองโลกาภิวัตน์ หมายถึงการสร้างสรรค์ รัฐบาลโลกที่จะทาหน้าที่กากับดูแลความสัมพันธ์ ระหว่างชาติ และ
การให้หลักประกันสิทธิ์ที่เกิดจากสังคมและเศรษฐกิจของโลกโลกาภิวัตน์, ด้านข้อมูลข่าวสาร มีการเพิ่มการไหลบ่า
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ของข้อมูลข่าวสารระหว่างพื้นหรือภูมิภาคที่ห่างไกลกันมาก, ด้านวัฒนธรรม การเจริญเติบโตของการติดต่อสัมพันธ์
ข้ามวัฒนธรรม เกิดมีประเภทใหม่ ๆ ในด้านการสานึกและเอกลักษณ์ เช่น “โลกาภิวัตน์นิยม” ซึ่งครอบคลุมการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม และการได้บริโภค ผลิตภัณฑ์ และความคิดจากต่างประเทศ การรับเทคโนโลยี่ใหม่มาใช้
และการเข้าร่วมใน “วัฒนธรรมโลก”, ด้านสังคม ความสาเร็จในการบอกรับข่าวสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในสาหรับ
ประชาชนของทุกชาติในโลก และ ด้านการขนส่ง การลดจานวนลงไปเรื่อยๆของรถยุโรป และการสิ้นปัญหาเรื่อง
ระยะทางที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยลดเวลาการเดินทาง (อารีย์และคณะ, 2555)
กระแสการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากระบบการค้าและการลงทุนอย่างเสรี
โดยเฉพาะจากประเทศที่พัฒนาแล้วส่งผลให้ประเทศที่กาลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ที่มีความท้าทายและอุปสรรคต่าง ๆ ประกอบกับประเด็นด้านมาตรฐาน และ ความ
แปลอดภัยในรับสากล ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ประเทศที่กาลังพัฒนาต้องการให้ความสนใจในการปรับปรุงศักยภาพและ
คุณภาพของผลผลิตและสินค้าของประเทศ นอกจากนี้การแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีความหลากหลาย
รวมถึงการพัฒนา นวั ตกรรมใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงแล้วรวดเร็ว ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
แข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในทุกระดับ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ ได้แก่ ระบบโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และ แรงงาน อีกด้ว ย ซึ่งมีความจาเป็น
อย่างมากในการที่จะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรม ทั้งโครงสร้าง ระบบสนับสนุน รวมถึง
นโยบายต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ (แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย, 2555) โดย
พบว่าประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวและให้ความสาคัญเป็น อย่างมาก โดยเฉพาะ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทา
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 เพื่อเป็นแนวทางในการผู้ประกอบการไทย และอุตสาหกรรม
ให้ส อดคล้ องกับ การเปลี่ ย นแปลงภายใต้ กระแสโลกาภิวั ต น์ เนื้ อหาเน้ น ถึง เป้ า หมายและแนวทางการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ
ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสร้างงานให้แก่ประชาชนตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้มีความสมดุล เป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาท
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าการผลิตใน
กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ยังต้องอาศัยความได้เปรียบด้านค่าแรงที่ต่าและทุนเป็นหลัก การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย เป็นไปในลักษณะของการเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิตมากกว่าการสร้างคุณค่า ความสามารถในการ
เพิ่มผลิตภาพของประเทศไทยเพื่อนาไปสู่การสร้างคุณค่ายังมีน้อยมาก เนื่องจากขาดการสั่งสมความรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ภายในให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้มา(Endogenous Efforts) ขาดการยกระดับห่วงโซ่แห่งคุณค่า
(Value Chain) รวมถึงการขาดการประสานความร่วมมือ (Synergy) ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งใน
ภายรวมและรายสาขา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก อันประกอบไปด้วยการสร้างคุณค่าด้วย
นวัตกรรม องค์ความรู้ และ เทคโนโลยี รวมถึงปรับศักยภาพหลักของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม (แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย, 2555)
ทั้งนั้นประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพด้านการผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรมจากการที่ไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์มีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรปริมาณมากซึ่งนามาใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ป ระเทศไทยยังมี เทคโนโลยี การผลิ ตที่ ทัน สมั ย สามารถเพิ่ม มูลค่าผลผลิต ทาง
การเกษตรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศแล้ว ยังทาให้ไทยเป็น
ฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารที่ สาคัญตลาดโลกทั้งนี้การส่งเสริมจาก
ภาครัฐด้วยการวางนโยบาย“ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World)” ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นาการผลิตอาหารใน
อาเซียนและขยายช่องทางการลงทุนไปตลาดโลกมากขึ้น จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีการ
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ขยายตัวได้ในอนาคต ด้านปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ปริมาณการ
ผลิตในเพื่อเป็นสินค้าคงคลังโดยผลิตภัณฑ์ที่เน้นตลาดในประเทศ ได้แก่เครื่องปรุงรส อาหารสัตว์สาเร็จรูป น้ามัน
จากพืชสัตว์และไขมันสัตว์ เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์ประเภทเส้น และขนมอบ ส่วน ผลิตภัณฑ์ที่เน้น
ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ น้าตาล แป้งมันสาปะหลัง สัตว์น้าแปรรูป และผักผลไม้แปรรูป ทั้งนี้ประเทศไทยมีการผลิต
อาหารเชิงพาณิชย์ในปริมาณมาก โดยกระบวนการแปรรูปอาหารของไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับสากล โอกาสในอุตสาหกรรมอาหารจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกระแสการดูแลห่วงใยสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค
ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากความนิยมในอาหาร ประเภทออแกนิกส์ หรือคลีนฟู้ด (อาหาร
ที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด) ซึ่งกระแสอาหารสุขภาพไม่ได้อยู่ใน วงจากัดเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนวัยทางาน
เท่านั้นแต่ยังแผ่ขยายครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่แม้ว่ายังอายุน้อยไม่มีปัญหาสุขภาพเท่าไรนักก็ยังคงเล็งเห็น
ความสาคัญของประเด็นดังกล่าว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมอาหาร ทาให้กลุ่มก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงกันในห่วงโช่
อุป ทาน (Supply Chain) และเป็ นภาคที่มี ความส าคัญในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ ผู้ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นมีจานวนมากและส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก ซึ่งยังมีข้อจากัดอยู่มาก เพราะมีประสบการณ์การ
ทางานน้อยกว่า ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต การจัดการที่เหมาะสม ดังนั้น สิ่งที่ภาครัฐควรให้ความสาคัญและ
ให้การส่ ง เสริม รายเล็ กด้ ว ย เพราะหากรายเล็ กมี ความเข็ม แข็ง รายใหญ่ ที่ ด าเนิ นการในประเทศก็ส ามารถได้
ประโยชน์ด้วย เพราะธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้จาเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกัน ผู้ รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ( Main
Contractor) ไม่สามารถทางานก่อสร้างได้ทั้งหมด แต่ต้องอาศัยผู้ รับเหมาก่อสร้างช่วงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ด้าน เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค งานโครงสร้าง งานติดตั้งเครื่องจั กรอุปกรณ์ ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่วงเหล่านี้ต้องอาศัยผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยอื่น ๆ ที่เป็น SMEs เข้ามารับงานต่อไป ในที่สุดคุณภาพของโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ก็ขึ้นกับความสามารถของผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยด้วย(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555)
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยผู้ผลิตขนาดกลางและย่อมจานวนมากจึง
มีความสาคัญ การที่อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยจะแข่งขันได้ในเวทีสากล อุตสาหกรรมก่อสร้างจะต้องเข้มแข็งจาก
ภายในก่อน จึงทาการก้าวสู่สากลเป็นไปอย่างมั่นคง และ ยั่งยืน เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของการรับงานทั้งระบบใน
ภาพรวมผู้ที่อยู่ในวงการก่อสร้างจะทราบดีว่าอดี ตที่ผ่านมาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยังขาดมาตรฐานและความ
น่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่มีกฎระเบียบที่จะเข้าไปดูแลที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และ
แรงงาน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการแข่งขันที่ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันกับบริษัท
ต่างชาติได้ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีหน่วยงานที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทยเพื่อ
เตรียมรับมือการเปิดเสรีที่จะมาถึง บริการรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพสูงจาก
เทคนิคและความชานาญด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะวิศ วะกรไทยได้รับการยอมรับที่ว่ามีความสามารถทัดเทียมหรือ
เหนือกว่าวิศวกรของบางประเทศ และ แรงงานไทยมีความชานาญทั้งงานก่อสร้างและงานระบบ ประกอบกับ
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสนับที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่
ขยายตัวดีจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการลงทุนในสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามมา ทั้งอาคารสานักงาน ที่อยู่ อาศัย โรงงาน
อุตสาหกรรม และ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งโคร่งข่ายถนน ท่าเรือ สนามบิน เป็นต้น (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,
2555)

88

จากการวิเคราะห์ จุดอ่อนของการก่อสร้างประเทศไทยจะเห็นได้ว่า ต้นทุนของสินค้ามีราคาสูง เนื่องจากมี
ค่าแรงงานและขนส่ง ขาดการวิจัยและพัฒนาสินค้าต่าง ๆ ให้ทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ การผลิตสินค้า
บางประเภทต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง เช่นการผลิตเหล็ก วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจาพวกแร่
หินต่าง ๆ ภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอยู่ตลอด เนื่องจากปัจจัยโลกร้อน รวมไปถึงอุปสรรค ปั ญหา
หารขาดแคลนแรงงานในวงการก่อสร้างทาให้ผู้บริโภคมี แนวโน้มที่จะหันมาสนใจเทคโนโลยี ก่อสร้างแบบสาเร็จรูป
มากขึ้นเพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง ปัญหาของภาครัฐ เช่นความไม่เสถียรภาพทางด้านการเมือง
ส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้ซื้อ ปัญหาทางการกาหนดและการจั ดเก็บและการจัดเก็บภาษีของสินค้า คู่แข่งที่
Joint Venture กับทางผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก มีเทคโนโลยีดีกว่าและมีช่องว่างทางการตลาดที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
โอกาสของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างยังมี ลูกค้าต่างประเทศเปลี่ยนการซื้อเนื่องจากไม่พอใจผู้ผลิตใน
ประเทศที่มีการร่วมทุนกับบริษัทคู่แข่ง แรงผลักดันทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแรงผลักดันในการผลิต ผลิตภัณฑ์
ใหม่ การขยายโอกาสการส่งออกไปยังต่างประเทศ ที่ไทยได้ทาข้อเจรจา ตกลงการค้าเสรี การขยายและเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555) ทั้งนั้นการขยายตัว
ทางธุรกิจก่อสร้างที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กับผู้ รับเหมาก่อสร้างช่วงเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเตรียมความพร้อมไม่ทันและไม่มีการวางแผนการจัดการ เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นมาและจานวนมากขึ้น
ขาดศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่นการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ เข้าทางานพร้อมกันทาให้ผู้ผลิต หรือ ผู้จาหน่าย ส่งสินค้า
ไม่ได้ตามแผนงาน ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า หรือ ความเร่งรีบทางานของผู้ รับเหมาก่อสร้างช่วงทาให้
เกิดงานที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งงานได้ครบตามกาหนดเวลา และยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นภัยธรรมชาติ (เตชะธร สุขชัยศรี, อนันต์ ธรรมชาลัย , 2559) ซึ่งพบว่าอุตสาหกรรม
ก่อสร้างนั้น จาเป็นต้องมีทั้งผู้ รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง
เพื่ อท างานที่ มี ข นาดและลั กษณะแตกต่ า งกัน หากบริษั ท ขนาดกลางและขนาดย่ อมขาดประสิ ท ธิ ภาพในการ
ดาเนินงานรวมถึงความมั่นคงทางการเงิน ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุน คุณภาพ และ ระยะเวลาโครงการ ผู้เหมา
ขนาดกลาง และ ผู้ รับ เหมาก่อสร้างช่วง ขาดมาตรการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ ซึ่งส่งผลต่ อ
อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยตรงและต่อการขยายตัวในเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ( รัฐา พิมพิเศษ, ปิยนุช เวทย์
วิวรณ์, 2558)
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการก่อสร้างจาเป็นต้องมีผู้ประกอบการและบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ดังนั้น การพัฒ นาบุ คลากร (Human Resource Development : HRD) จึงเป็นหัวใจหลักของหลาย
ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง เนื่องจากทรัพยาบุคลากรเป็นเรื่องที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การซึ่งทุกองค์การ
มุ่งที่จะให้บุคลากรของตนมีความรู้ความ สามารถและเต็มใจปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาการดาเนินงานขององค์การต่าง
ๆ จะประสบความ สาเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภารกิจหน้าที่ รับผิดชอบในระดับใด ก็ขึ้นอยู่กับระดับ
คุณภาพของคน เรียงลาดับความสาคัญตั้งแต่ผู้นาสูงสุดของ องค์การผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานทุก
คน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และด้วยเห็ นว่ามนุษย์ เป็น
ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง สุ ด เพราะ คนเป็ น กลไกท าให้ เ กิ ด งาน งานที่ มี คุ ณ ภาพต้ อ งเกิ ด จากคนที่ มี คุ ณ ภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลปั จจุบัน ทรงมีพระราชดารัสว่า “จะต้องพัฒนาคนเพื่อ
พัฒนาประเทศ” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2540-2544) จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรเป็นสาคัญ (สุทธญาณ์, 2559) กล่าว
ได้ว่าศักยภาพ เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของคนซึ่งสะท้ อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
เฉพาะของแต่ละบุคคล ในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ศักยภาพคือความชานาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญที่ทาให้บุคคลสามารถกระทาการหรืองดเว้นกระทาการในกิจการใด ๆ ให้ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว
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ซึ่งความสามารถเหล่านี้ได้มาจากการ เรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน และการปฏิบัติเป็นนิสัย (รัษฎาวรรณ โพธิ์ขันธิ์,
2548) การพัฒนาศักยภาพในบุคคลากร จะทาให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างช่วงในแต่ละบริษัทนั้นมีการพัฒนาที่รวดเร็ว
และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสาเร็จในด้านคุณภาพงานที่ดี รวมไปถึงกาไรบริษัทเพิ่มขึ้น
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบเพื่อสร้างกรอบความสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งผู้สนใจด้านนี้สามารถนาไปประยุกต์เป็นแนวทางการศึกษาวิจัยต่อไปได้
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
คาว่าศักยภาพการทางาน (performance potential) เป็นคาที่ประกอบกัน ขึ้นมาจากคาว่า ศักยภาพ
(potential) และพฤติกรรมความสามารถ (performance) คาทั้งสองมีความหมายซึ่งรวบรวม และสรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี้ สมาชิกองค์กรใดจะสามารถทางานให้ประสบผลสาเร็จตามที่ต้งความหวัง ไว้ได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นนอยู่กับ
ความรู้ ความสามารถ และความพยายามมุ่งมั่นที่ จะทาสิ่งนั้น ๆ ให้สาเร็จ ความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในของ
บุคคล มีชื่อเรียกว่า “ศักยภาพ” ศักยภาพเป็นความสามารถภาวะแฝง อานาจ หรือ คุณสมบัติที่แฝง การพัฒนาเป็น
กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีการกาหนดทิศทาง มีการจัดสรรทรัพยากร มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโต การพัฒนาองค์กรจึง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทา
ให้องค์กรสามารถผลิตผลงานได้ตรงตามเป้า หมายที่กาหนด แต่องค์กรจะพัฒนาไม่ได้เลยถ้าสมาชิกองค์กรไม่ได้รับ
การพัฒนา เพราะสมาชิกแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนเป็นคนรักงาน อยากทางาน มีวิชาความรู้พอที่จะ
ทางานได้ แต่บางคนก็ตรงกันข้าม อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ เหมือนกันก็คือ ถ้าสมาชิกไม่รู้จักการพัฒนางานและการ
ทางานให้เป็นระบบ ก็ย่อมไม่ประสบความสาเร็จอย่างที่ควรจะเป็น คู่แข่งที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษย์ ก็คือ “เวลา”
เพราะเวลาของชีวิตมีน้อยและร่างกายมนุษย์ก็ไม่แข็งแรงทนทานเหมือน เครื่องจักร เวลาแต่ละนาทีที่ผ่านไปได้กลืน
กินศักยภาพของมนุษย์ให้ลดน้อยถอยลง ขณะเดียวกัน “เวลา” ก็หยิบยื่นความแก่ ความเจ็บ และความตายมาให้
เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เหลือเพียงวิธีเดียวคือทางานให้เป็นระบบ ซึ่งหมายถึงการทางาน อย่างมีระเบียบ มีการวางแผนการ
ทางานเพื่อใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนั้ นทางานให้ได้มาก หาวิธีให้งานนั้นเป็นเรื่องสนุก ให้งานเป็นความผาสุก ไม่ให้การ
ทางานเป็น ความทุกข์ทรมาน หรือเป็นผลร้ายแก่ร่างกายและจิตใจ ให้สามารถทางานได้ มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
ซึ่งบุคคลที่มีการทางานเชิงระบบ จะต้องมีการวางแผน การทางาน มีการดาเนินงานตามขั้นตอน ทางานเสร็จและ
ถูกต้องเรียบร้อย ละเอียดละออ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาที่ยากลาบากให้ลุล่วงไปได้ มีความทนทาน
ในการทางาน ทางานได้มากกว่าบุคคลปกติ และมีการติดตาม ประเมินผลการทางาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ทางานให้ดียิ่งขึ้น สมาชิกเมื่อต้องทางาน จึ งจาเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ มีนิสัย มีพฤติกรรม ความสามารถ
ในสื่งนั้น ๆ รวมทั้งมีความพยายามและความมุ่งมั่นในการ ที่จะทางานให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามลาพังสมาชิกคนใดคน
หนึ่งย่อมไม่สามารถ ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จได้ สมาชิกจะต้องทางานเป็นหมู่คณะ เพราะการทางานร่วมกับ
สมาชิกอื่นจะทาให้เกิดมุมมองที่กว้างกว่าเดิม เป็นการทางานที่ยึดข้อมูล หลักฐานข้อเท็จจริง กฎ ระเบียบ แบบ
แผนการทางานมากกว่า ความรู้สึก และการคาดคะเนตามความนึกคิดของตน ผลสุดท้ายงานที่ทาก็จะเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการทางานเชิงระบบ จึงมีความสาคัญต่อ การทางานในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุค
ที่ข้อมูลข่าวสารมีมากมาย รวดเร็ว หาง่าย หากบุคคลนาศักยภาพที่เป็นความสามารถที่ถูกซ่อนเร้นไว้ออกมาใช้ใน
การทางาน ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการวางแผนการทางาน มีการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีการตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน สิ่งที่ตามมา ก็คือ องค์กรก็จะประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Miclael E. Mcgrill (อ้างใน กัญญามน กาญจนาทวีกูล, 2557) ได้กล่าวถึงการพัฒนาองค์กรว่า
เป็นกระบวนการวางแผนที่จะมุ่งพัฒ นาองค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุและธารงไว้ซึ่งระดับการปฎิบัติงานที่น่าพอใจ
ที่สุด ซึ่งสามารถวัดได้ในแง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความเจริญเติบโตขององค์กร
การพัฒนาองค์กรเป็นเรื่องราวของความต้องการที่จะให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้า
ในอนาคต โดยใช้ความรู้ทางเทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์เป็นหลัก และทิศทางที่ก้าวหน้าขององค์กรใน
อนาคตนั้น จะเป็นระบบที่องค์กรเอื้ออานวยต่อการพัฒนาบุคคล และสร้างกลุ่มทางานที่มีประสิทธิภาพ ให้ทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร ดังนั้นการ พัฒนาองค์กร คือ การนาเทคนิคด้านการบริหารและด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ทฤษฎีการพัฒนาองค์กร
Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland and Ann Maycunich Gilley (2002) ได้นาเสนอหลักการ การ
พิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้อย่าง น่าสนใจโดยใช้ตาราง Matrix เป็นตัวแบบในการ
นาเสนอโดยใช้ 2 มิติประกอบกัน คือ มิติทางด้านจุดเน้น (Focus) และมิติด้านผลลัพธ์ (Results) ของกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า การพัฒนาองค์การ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
การขยายตัวทางธุรกิจก่อสร้างที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง
เป็นอย่างมากเนื่องจากเตรียมความพร้อมไม่ทันและไม่มีการวางแผนการจัดการ เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นมาและจานวน
มากขึ้น ขาดศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่นการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ เข้าทางานพร้อมกันทาให้ผู้ผลิต หรือผู้จาหน่าย ส่ง
สินค้าไม่ได้ตามแผนงาน ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า หรือ ความเร่งรีบทางานของผู้ รับเหมาก่อสร้างช่วงทา
ให้เกิดงานที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งงานได้ครบตามกาหนดเวลา และยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมต่างๆ
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นภัยธรรมชาติ (เตชะธร สุขชัยศรี,อนันต์ ธรรมชาลัย 2559)
การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development : HRD) เป็นหัวใจหลักของ หลายผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่วง เนื่องจากทรัพยากรบุคลากรเป็นเรื่องที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การซึ่งทุก องค์การมุ่งที่จะให้บุคลากร
ของตนมี ความรู้ความสามารถและเต็ มใจปฏิบั ติ งานอยู่ ตลอดเวลาการ ด าเนิ นงานขององค์การต่ างๆ จะประสบ
ความสาเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภารกิจหน้าที่ รับผิดชอบในระดับใด ก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของคน
เรียงลาดับความสาคัญตั้งแต่ผู้นาสูงสุดของ องค์การผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งจะส่งผลไป
ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และด้วยเห็นว่ามนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
สูงสุดเพราะ คนเป็นกลไกทาให้เกิดงาน งานที่มีคุณภาพต้องเกิดจากคนที่มีคุณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ
พลอดุลยเดช ในรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระราชดารัสว่า“จะต้องพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ” แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8(พ.ศ.2540-2554) ถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25402554) จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร เป็นสาคัญ (สุทธญาณ์,พ.ศ.2559)
ทฤษฎีองค์การ (Organization Theories)
เป็นการสร้างองค์ความรู้ขึ้นเพื่อการวิจัยทางสังคม โดยที่ทฤษฎีองค์การจะมีลักษณะเป็นเรื่องทั่วไปและมี
ระดับความเป็นนาธรรมสูงเพราะผู้สร้างทฤษฎีองค์การจะใช้องค์ความรู้ในแง่ของแนวคิดที่เป็นการวิเคราะห์และ
ประสงค์จะใช้กับ ระบบกายภาพและสังคมด้วย ส่วนใหญ่อยู่ในวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ทฤษฎีการตัดสินใจกล่าวได้
ว่าทฤษฎีองค์การมององค์การในฐานะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้หลักเหตุผล ดังเช่น การมององค์การจาก
ทรรศนะของไซมอนและฮอบ (Simon&Hobbes) นอกจากทฤษฎีองค์การแล้ว ในวงการวิชาการยังมีการกล่าวถึงคา
ว่า ทฤษฎีขององค์การ (Theories of Organization) ซึ่งอยู่ใน หลักวิชาด้านสังคมวิทยารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
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และบางส่วนของจิตวิทยาสาหรับการแบ่งแยกทฤษฎีองค์การและทฤษฎีขององค์การนั้นเพื่อชี้ให้ เห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างแนวทางการศึกษาและบ่อเกิดของทฤษฎีองค์การ นักทฤษฎีองค์การในปัจจุบัน พยาย ามมอง
องค์การในหลายแง่มุมทั้งด้านเทคนิคการจัดองค์การ และการคานึงถึงจุดหมาย ปลายทางขององค์การในฐานะที่
เป็นสิ่งมีชีวิต และจะศึกษาถึงโครงสร้าง กระบวนการพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์การในเชิงประจักษ์ โดย
วิเคราะห์ว่าองค์การและคนที่อยู่ทั้งในและ นอกองค์การควรประพฤติหรือทางานอย่างไร นักทฤษฎีองค์การได้ให้
ความสนใจเป็นพิเศษกับ หัวข้อในเรื่องโครงสร้า งและกระบวนการขององค์การ ภาวะความเป็นผู้ นาและขวั ญ
พนักงาน การสื่อข้อความ การควบคุมและประเมินผลงาน การตัดสินใจ ผังไหลของงาน พฤติกรรม กลุ่มเล็ก ทฤษฎี
เกมและการรวมตัว การวัดผลผลิตและผลงาน แรงจูงใจและการปูนบาเหน็จ พนักงาน ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติ
สถานภาพ เกียรติยศ อานาจบทบาท ผลของ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมต่อพฤติกรรม องค์การที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทฤษฎีองค์การได้มีพัฒนาการมาเป็นลาดับ มีการมองพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ของ
องค์ การทั้ ง ระดั บ แคบหรือมองปั จ จั ย ภายในองค์การเป็ น การมองพฤติ กรรมทั้ ง ในแง่ โ ครงสร้า ง กระบวนการ
เทคโนโลยี วัตถุประสงค์ขององค์การ และสภาพแวดล้อมขององค์การด้วยและแม้แต่ การมองพฤติกรรมในองค์การ
ของคน กลุ่มคน องค์การและระบบจะกว้างขึ้นก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ความรู้ในด้านพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่างๆ
ยังต้องมีการสร้างขึ้นเพื่อให้ เหมาะสมกับ สภาวการณ์ต่อไป (กัญญามน กาญจนาทวีกูล, 2554)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง
- ประเภทของรับเหมา
ก่อสร้าง
- ขอบเขตการรับเหมา
ก่อสร้าง
- ทุนจดทะเบียน
- อายุการทางาน
- ความชานาญ
- จานวนบุคลากร

ศักยภาพของผู้ประกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง
-ด้านเงินทุน
-ด้านคุณภาพ
-ด้านการตลาด
-ด้านการบริหารการจัดการ
- ด้านกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ

การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างก่อสร้าง
-

การฝึกอบรม
การให้การศึกษา
การพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาอาชีพ
การพัฒนา
ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง

แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง
ก่อสร้าง
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บทสรุป
ขอบเขตการวิจัยและประเด็นศึกษาได้แก่ 1)ลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างและ
ลักษณะศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2) ลักษณะการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ รับเหมาก่อสร้า งก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ 3) แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยศึกษา
ข้อมูลลักษณะของผู้รับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง ได้แก่ ประเภทของการรับเหมาก่อสร้าง, ขอบเขตของการรับเหมา
ก่อสร้าง, ทุนจดทะเบียน, อายุการทางาน, ความชานาญ, จานวนบุคลากร,และ เงินทุนจดทะเบียน รวมไปถึงแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง ในด้านเงินทุน, ด้านคุณภาพงาน, ด้านการตลาด, ด้านการบริหาร
จัดการ, และรวมไปถึง กลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพผู้รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างให้เข้มแข็งและมีความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง โดยการพัฒนาศักยภาพ
โดยการ ฝึ กอบรม, การให้ การศึ กษา, การพั ฒ นาพนั กงาน, การพั ฒ นาอาชี พ และการรวมไปถึ ง บุ คลากรใน
ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง แล้วนาข้อมูลมาสังเคราะห์ร่วมกับทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
ทฤษฎีต่า งๆที่ เกี่ย วข้อง เพื่อให้ได้ มาถึงลั กษณะของผู้ประกอบการธุ รกิจ รับ เหมาก่อสร้างก่อสร้างและลักษณะ
ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างที่เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อให้ได้มาถึงลักษณะการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างช่วงเป็นอย่างไร และ เพื่ อให้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้นําเสนอแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย โดยทําการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการภาพลักษณ์
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอกรอบความสัมพันธ์ของแนวทางการ
สร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะสามารถนํา เป็นแนวทาง
การศึกษาต่อไปจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แนวคิดที่เกี่ยวกับ การสร้างภาพลักษณ์
มีความเกี่ยวข้องกับ การดําเนินงานขององค์กรที่มีลักษณะสําคัญคือ มีปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ที่มี
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบร่ ว มกั น และจากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาสามารถนํ า มาสร้ า งกรอบแนวคิ ด
ความสัมพันธ์ของแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้
ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยนําเข้า ได้แก่ การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และลักษณะภาพลักษณ์ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) กระบวนการดําเนิน ได้แก่ วิธีการสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะ
การรับรู้จากสื่อโครงการ และลักษณะการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานและประชาชนใน
การร่วมตัดสินใจดําเนินการโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน และ 3) ผลผลิตของแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ความ
รับ ผิด ชอบต่ อสัง คมของการไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิต แห่งประเทศไทย ได้แก่ การกํา กับ ดูแลกิจ การที่ ดีขององค์กร สิ ท ธิ
มนุษยชน ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการ
พัฒนาและมีส่วนร่วมของชุมชน
คําสําคัญ : การสร้างภาพลักษณ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Abstract
This article presents the approaches of image building of corporate social
responsibilities (CSR) for Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). The
examination, analysis, and synthesis was carried out based on the concepts and theories and
relevant researches to image building of corporate social responsibilities in order to present
a conceptual framework for the relationship between performance of image building of
corporate social responsibilities for Electricity Generating Authority of Thailand as a
guideline for further examination.
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Based on the concepts and theories and relevant researches, it demonstrated that the
concepts of innovation were interrelated with the critical system theory. They included
input, processes, and outcome. The content analysis showed that the factors contributed to
create a conceptual framework for approaches on image building of corporate social
responsibilities for Electricity Generating Authority of Thailand included (1) Input corporate social responsibility management, and aspects of Electricity Generating Authority
of Thailand’s corporate social responsibility activities. (2) Processes - corporate social
responsibility mechanism, perception of CSR projects from media, and characteristics level
of participation in decision making between employees and communities. (3) Output and
outcome - approaches of image building of corporate social responsibilities for Electricity
Generating Authority of Thailand by following: good corporate governance, human rights,
labor practices, environment, fair operating practices, consumer issues, community
involvement and development
Keyword(s) : Image Building, Corporate Social Responsibility, Electricity Generating
Authority of Thailand

บทนํา
ประเด็ น สํ า คัญ ที่ ทั่ ว โลกกํา ลั ง ให้ ความสนใจโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภาคธุ รกิจ ณ ปั จ จุ บั น คือ “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยเห็นว่า การดําเนินกิจการขององค์กรธุรกิจส่ง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ทุกฝ่าย
ให้ความสําคัญ โดยไม่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และหวังผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่านั้น แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบันยังเป็นแนวคิดและวิธีการ
บริหารจัดการธุรกิจ เพื่อพัฒนาการดําเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการ CSR ได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นวาระการดําเนินงานที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดําเนินธุรกิจ
ซึ่งมีเป้าหมายในการมุ่งแสวงหากําไรและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ แนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมในมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 26000 ได้ระบุไว้ว่า การดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม มีเป้าหมายยอด
สุดอยู่ที่การสร้างผลได้สูงสุดในความทุ่มเทของกิจการ อันนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2561)
อย่ า งไรก็ ต าม ตามแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) ที่ดํ าเนิ นควบคู่ไปกับการจั ดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 นั้น ได้กําหนดประเด็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อ ผลักดันให้ภาคธุรกิจผนวกเอาเรื่อง CSR ไว้ในวาระการดําเนินงานของ
กิจการ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ สังคมที่ยั่งยืนในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2561)
แนวคิดทางธุรกิจเรื่อง CSR นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลกมากขึ้น โดยในการประชุม World
Economic Forum ประจําปี ค.ศ. 1999 นาย โคฟีอันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) ร่วมกับ 5
หน่วยงานของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สํานักงาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ( UNEP) สํานักงาน ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNCHR)
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และภาคธุรกิจได้ออกหลักการ “UN Global Compact”
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ได้ออกบัญญัติ 10 ประการ ที่เรียกว่า “The UN Global Compact” ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 ประเด็น ใหญ่
ได้แก่ (1) เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) หลักสากลประการที่ 1 องค์กรธุรกิจจะต้องให้การสนับสนุน และ
เคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับสากลตามขอบเขต อํานาจที่เอื้ออํานวย หลักสากลประการที่ 2 องค์กร
ธุรกิจจะต้องตรวจตราดูแล มิให้องค์กรธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) เรื่อง
มาตรฐานแรงงานสากล (Labor Force) หลักสากลประการที่ 1 องค์กรธุรกิจจะต้องให้การสนับสนุน และเคารพใน
การปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับสากลตามขอบเขต อํานาจที่เอื้ออํานวย หลักสากลประการที่ 2 องค์กรธุรกิ จ
จะต้ อ งตรวจตราดู แ ล มิ ใ ห้ องค์ก รธุ รกิ จ ของตนเข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (3) เรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อม (Environment) หลักสากลประการที่ 7 องค์กรธุรกิจ จะต้องสนับสนุน แนวทางในการป้องกัน การ
ระแวดระวังเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ อาจจะส่งผลกระทบ หรือทําลายสิ่งแวดล้อม หลักสากลประการที่ 8 อาสาใน
การจั ดทํา กิจกรรมที่ สร้างสรรค์ที่จ ะสนับ สนุน ในเรื่องความรับ ผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม หลักสากลประการที่ 9
ส่งเสริมการพัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) เรื่องการต่อต้าน
การทุจริต (Anticorruption) หลักสากลประการที่ 10 องค์กรธุรกิจจะต้องต่อต้านการ ทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
รวมไปถึงการคุกคามขู่เข็ญ กรรโชก และการติดสินบนในทุกรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจจากทั่วโลกเป็น
สมาชิกของ UN Global Compact รวม 1,861 บริษัท (เป็นบริษัทในประเทศไทย 13 บริ ษัท) และเมื่อเดือน
กันยายน 2547 International Organization for Standardization (ISO) ได้ตกลงร่วมกันที่จะร่างมาตรฐาน
“ISO-Social Responsibility” เพื่อให้การรับรององค์กรธุรกิจที่สามารถปฏิบัติตามแนวคิด CSR ซึ่งองค์กรที่ได้รับ
ใบรับ รองมาตรฐานดังกล่าว จะเป็นการช่ วยเสริมภาพลั กษณ์ ของสิ นค้า หรือบริการขององค์กร และยังช่ วยให้
ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่า หากองค์กรใดไม่ปฏิบัติ
ตามแนวคิด CSR อาจเกิดปัญหาในการทําการค้ากับกลุ่มประเทศ/บริษัทที่ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแนวนี้
(วัลลภา เฉลิมวงศาเวช, 2555)
ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งจากองค์กรสากล บริษัท และหน่วยงาน
ธุ ร กิ จ ข้ า ม ชาติ ตลอดจนองค์ ก ร บริ ษั ท และหน่ ว ยงานธุ ร กิ จ ระดั บ ชา ติ ไ ป สู่ หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น องค์ ก รใน
ระดับอุดมศึกษาที่ร่วมกันสร้างความตื่น ตั วในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เริ่มกระทําด้วยการ ยอมรับ
สมัครใจ และการบังคับทางอ้อมด้วยกฎเกณฑ์ จนถึงการ บังคับใช้ของกฎหมาย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ที่มาและ
ขอบเขตของ ความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมีความชัดเจนทั้งในแง่ของกรอบ ความคิดและกรอบของการปฏิบัติ เพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่สังคมในระดับจุลภาค และมหภาคต้องได้ประโยชน์ ในปัจจุบันนี้ หลายหน่วยงานทั้งใน
ระดับนานาชาติและชาติ ต่างมีความ พยายามที่จะร่วมมือศึกษาค้นคว้าอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง เพื่อสร้าง กฎเกณฑ์
และมาตรฐานที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางที่ เป็นที่ ยอมรับกับทุกฝ่ายของผู้ที่ มี ส่วนเกี่ยวข้อง
กล่าวคือการรายงานขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะต้อง รายงานต่อหน่วยงานสากลระดับโลกตาม
ประเด็นที่สําคัญต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ประเด็นสําคัญในภารกิจของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คือ การสนองตอบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดังกล่าวนั้น
สามารถทําได้ใน 4 แนวทางได้แก่ 1. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
หลัก 3. การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ 4. การซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจากการพยากรณ์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงปี 2553 – 2573 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ง ประเทศไทย จํ า เป็ น ต้ องแผนสร้า งโรงไฟฟ้ า ทนแทน ทํ า ให้เกิด แรงกดดั น จากภายนอก เช่ น จากรัฐ บาล
หน่วยงานสิ่งแวดล้อม ชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ และแรงกดดันการแข่งขันภายในองค์กร เองก็เช่นกัน จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งในการหาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
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ประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานและ ยังเป็นหน่วยงานที่ตระหนัก
ถึงความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดําเนินโครงการกิจกรรม ต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา เพื่อชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประกอบกับในยุคปัจจุบัน
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ กฟผ. สามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยง่าย ประชาชนจึงได้เห็น
ถึงภาพลักษณ์ และกิจกรรมจากสื่อต่างๆ ที่ กฟผ.ได้ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ของ กฟผ.ยังอาจจะ
ประกอบด้วยภาพหลายภาพตามลักษณะมุมมองของกลุ่มประชาชนในแต่ละกลุ่ม โดยประชากรซึ่งมีความจําเป็นที่
จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมากในการใช้ดําเนินกิจการธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการอยู่อาศัย ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน คุณภาพของบุคลากรเป็นภาพลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง (กฟผ., 2561)

ภาพที่ 1 กฟผ. ได้รับ 2 รางวัลใน ASEAN Energy Awards 2017 และหนึ่งในนัน้ มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
Corporate Social Responsibility (CSR) Category
ที่มา : https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=
2161:20170929-pre01&catid=31&Itemid=208 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ซึ่งสอดรับกับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบทความวิชาการนี้ได้นําเสนอแนว
ทางการสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อนําผลที่ได้รับจาก
การศึกษา การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้โครงการด้านความรับผิด ชอบต่อสังคม การมีส่วน
ร่วมการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้
เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ และการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ ายและเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
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เนื้อหา
ขอบเขตของการศึ กษาด้ า นเนื้ อ หาซึ่ ง ได้ แ ก่ การดํ า เนิ น งานด้ า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ลั กษณะ
ภาพลักษณ์ ลักษณะการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย โดยกําหนดตัวที่ต้องการศึกษาดังนี้
ทฤษฎี ก ารปฏิ บั ติ ข องความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตามหลั ก ของสถาบั น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (2561)
ได้กําหนดการทําการปฏิบัติของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ 6 ด้าน 1. การกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร เป็นการ
จัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่า งรู้หน้าที่ มีความรับ ผิดชอบในการจั ดการอย่ างโปร่งใส เท่ าเทียม เป็ นธรรมมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมขององค์กร ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับ
ผู้เกี่ยวข้องส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว มีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 3. ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคขององค์กร ผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ โดยคํานึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้บริโภคเป็นสําคัญ 4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจจึงมีหน้าที่ในการปรับปรุงจัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม มีมาตรการประหยัดพลังงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ 6. การจัดทํารายงาน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจต้องจัดทํารายงานอย่างเปิดเผยข้อมูลให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวทางด้านการทํา
กิจกรรมและส่งเสริม CSR ในองค์การ
แนวคิดลักษณะภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2551) ได้จําแนกเป็น
ประเภทของภาพลักษณ์ออกเป็น 10 ประเภท 1. ภาพลักษณ์ซ้อน (Multiple Images) 2. ภาพลักษณ์ในปัจจุบัน
(Current Image) ภาพลักษณ์กระจกเงา (Mirror Image) 4. ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image)
5. ภาพลักษณ์สูงสุดเท่าที่จะทําได้ (Optimum Image) 6. ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง (Correct and
Incorrect Image) 7. ภาพลักษณ์สินค้า/บริการ (Product/Service Image) 8. ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand
Image) 9. ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) 10. ภาพลักษณ์สถาบัน (Institution Image) ซึ่งผู้เขียนได้ปรับ
นํา แนวคิ ด และเลือกทฤษฎีองค์ประกอบของภาพลั กษณ์องค์กร เพื่อประกอบในการศึกษาให้เข้ากับ ลั กษณะ
ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ 1. ภาพลักษณ์ด้านองค์กร
2. ภาพลักษณ์ด้านบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านชุมชนสัมพันธ์ และ 3. ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมสังคม
หลักสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2553) มีวิธีการสร้างภาพลักษณ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 1. ค้นหาจุดดีหรือจุดแข็ง และจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนแอของภาพลักษณ์ของ
องค์กร โดยการรวบรวมทัศนคติท่าทีและความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 2. วางแผนและกําหนด
ขอบเขตภาพลักษณ์ องค์กรต้องการให้ประชาชนมีภาพลักษณ์เป็นไปในทางใด ต้องการให้มีความรู้สึกนึกคิด ท่าที
ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง และนํามาพิจารณาประกอบการวางแผนเพื่อดําเนินงานขั้นต่อไป 3. คิดหัวข้อ (Themes)
ต่างๆ ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย เป็นที่จดจําง่ายจะต้องดึงดูดความสนใจและมีอิทธิพลในการโน้ม
น้าวจูงใจให้ประชาชนเกิดภาพลักษณ์ตามที่ต้องการและ 4. การใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
(Public Relations Advertising) เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

98

แนวคิดด้านลักษณะการรับรู้ อิทธิพลต่อการรับรู้ของคนแตกต่างกัน คนแต่ละคนเห็นสิ่งเดียวกันแต่มีการ
รับรู้ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสิ่งที่ก่อให้เกิดภาพการรับรู้ อันส่งผลให้การรับรู้นั้นบิดเบือนและไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง ปัจจัยเหล่านี้สามารถเกิดจากภายในผู้รับรู้ เป้าหมายของการรับรู้ และอยู่ที่เนื้อหารายละเอียดของ
สถานการณ์ที่มีการรับรู้ โดยการทําความเข้าใจถึงการรับรู้ อาจจะกลายเป็นความคาดเคลื่อนได้ ดังนั้นต้องพิจารณาจาก
องค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคน ซึ่งแสดงให้เห็นกรอบของ 3 องค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
บางสิ่งบางอย่างของคน ไม่ว่าสิ่งที่รับรู้นั้น จะเป็นทางกายภาพหรือนามธรรมก็ตาม ดังนั้นในด้านลักษณะการรับรู้ได้ตก
ผลึกจาก Hugh J.Arnold & Daniel C. Feldman (1986) มาเป็น 1. การรับรู้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. การรับรู้ข่าวสารจากสื่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณลักษณะของสิ่งที่รับรู้
- คุณลักษณะทางกายภาพ
- ความคล้ ายคลึงกันของสิ่งที่
รับรู้อื่นๆ
คุณลักษณะของบุคคล
- ทัศนคติ
- อารมณ์
- ประสบการณ์
- ความต้ องการ

การรับรู้

คุณลักษณะของสถานการณ์
- ความเครียด
- จังหวะเวลา

ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล ที่มา : Hugh J.Arnold & Daniel C.
Feldman, Organization Behavior, Copyright by McGraw-Hill. Inc., 1986
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แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างพนักงานและประชาชนได้ใช้แนวคิด
ของ Cohen and Uphoff (1977) เสนอ ได้แก่ 1. ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. ส่วนร่วมการดําเนินกิจกรรม 3. ส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ 4. ส่วนร่วมในการประเมินผล
(1) ตัดสินใจ

(2)ปฏิบตั ิการ

(3)รับผลประโยชน์
(4)
ประเมินผล
หมายถึง การส่งผลโดยตรง
หมายถึง การส่งผลย้ อนกลับ

ภาพที่ 3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff, 1977
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนทีโ่ คเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977) เสนอไว้สรุปได้ดัง
ภาพที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นการตัดสินใจมี ความสําคัญมาก สาเหตุว่าการตัดสินใจจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติการ และการปฏิบัติการจึงมีผลต่อไป ยังการรับผลประโยชน์และการประเมินผลในขณะเดียวกัน
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะมีผล โดยตรงต่อการรับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย โดยผู้ เขียนได้นําแนวคิด
และทฤษฎี การรับรู้ และการมีส่วนร่วม เพื่อดําเนินการ/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขโครงการ โดยใช้คนในท้องถิ่นและ
พนักงาน กฟผ. ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย
การศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กระแสการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ขององค์กรต่างๆ เป็นแนวทางการดําเนินงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากจาก
องค์กรทั่วโลก โดยในปัจจุบันการดําเนินงาน CSR ได้กลายเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของแทบทุกองค์กร รวมถึง กฟผ.
ด้วยเช่นกัน แต่จะทําอย่างไรให้การดําเนิ นงาน CSR ของ กฟผ. มีความโดดเด่น และได้รับการยอมรับจากสังคม
สายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงาน CSR ของ กฟผ. จึงได้นํานโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาเป็นแนวทางการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อ สังคม กฟผ.
ตามมาตรฐาน ISO 26000 ได้แก่ 1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 2. สิทธิมนุษยชน 3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน 4. การ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 6. ความใส่ใจต่อผู้บริโภค 7. การพัฒนาและมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการเป็นองค์การที่ห่วงใยและใส่ใจสังคม
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ภาพที่ 4 องค์ประกอบของมาตรฐาน ISO 26000 (ที่มา: กฟผ., 2561)

บทสรุป
จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการสร้างภาพลักษณ์
และการสํารวจความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ คัดเลือกจากตัวแทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี
ดํารงตําแหน่งระดับผู้จัดการ และพนักงาน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยธุรกิจ
ที่สามารถเข้าถึงชุมชน มีผลงานด้าน CSR เด่นชัด และประชาชน กลุ่มนักวิชาการ NGOs ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวจะสามารถนํามาค้นหาและนําผลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้าง
ภาพลักษณ์ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และใช้เป็นแนวทางสําหรับ
นักวิชาการและผู้ที่สนใจ ในการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในแง่มุมอื่นๆ ในโอกาส
ต่อไปได้ จึงได้เสนอกรอบแนวทางการจัดการสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยดังเสนอภาพกรอบแนวคิด ต่อไปนี้
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การดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กร
2.การประกอบธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมขององค์กร
3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของ
องค์กร
4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
6. การจัดทํารายงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ลักษณะภาพลักษณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1. ภาพลักษณ์ดา้ นองค์กร
2. ภาพลักษณ์ดา้ นบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านชุมชนสัมพันธ์
3. ภาพลักษณ์ดา้ นกิจกรรมสังคม

วิธีการสร้างภาพลักษณ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ค้นหาจุดดีหรือจุดแข็ง และ
จุดบกพร่องหรือจุดอ่อนแอ
ของภาพลักษณ์ขององค์กร
2. วางแผน และกําหนด
ขอบเขตภาพลักษณ์
3. คิดหัวข้อ (Themes) ต่างๆ
4. การใช้เครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์

ลักษณะการรับรู้ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
พนักงานและประชาชน
1. การรับรู้โครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2. การรับรู้ข่าวสารจากสื่อ
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะการมีส่วนร่วมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
พนักงานและประชาชน
1. ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. ส่วนร่วมการดําเนิน
กิจกรรม
3. ส่วนร่วมในผลประโยชน์
4. ส่วนร่วมในการประเมินผล

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวทางการสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1. การกํากับดูแลกิจการที่
ดี
2. สิทธิมนุษยชน
3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน
4. การดูแลสิ่งแวดล้อม
5. การปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม
6. ความใส่ใจต่อผู้บริโภค
7. การพัฒนาและมีส่วน
ร่วมของชุมชน
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้นาเสนอ กลยุทธ์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อความพึงพอใจของธุรกิจแฟรนไชส์
ร้านกาแฟ พรีเมี่ยม โดยศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริหาร ความพึง
พอใจ ธุรกิจแฟนไชส์ ร้านกาแฟพรีเมี่ยม และทาการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปความสัมพันธ์ของ กลยุทธ์ ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการต่อความพึงพอใจของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยม
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนแฟรนไชส์ ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ความผูกพันต่อตราสินค้า และ
ประสบการณ์ ของแฟรนไชส์ที่คาดว่าเป็นตัวแปรสาคัญที่จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ และยังเป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการ
ที่กาลังพิจารณาจะนารูปแบบการจัดการแฟรนไชส์มาขยายธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ที่สนใจ
และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบแฟรนไชส์
หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล ที่ช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ (7P) ที่ส่งผลต่อแฟรนไชส์ซีในการเลือกใช้บริหารได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยช่องทางจัดจาหน่าย และบุคคล จะมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
ส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่มีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน
คาสาคัญ : ส่วนประสมการตลาดบริการ ธุรกิจแฟรนไชส์ ร้านกาแฟพรีเมี่ยม
Abstract
The objective of this article was to present Strategic of Service Marketing Mix Factors
and Satisfaction with the Premium Coffee Shop’s Franchise Business by study from
conceptual, Theoretical, and related research of Service Marketing Mix Factors, Satisfaction,
Premium Coffee Shop’s Franchise Business and to analyze the content to summarize the
relationship of the strategic of service marketing mix factors and satisfaction with the premium
coffee shop’s franchise business.
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The study found that the factors affecting the decision to buy a franchise business were
personal factors. Brand factor, product support, franchise trust, trust Branding And experience
the franchise is expected to be a key variable that will influence the decision to buy a franchise
business. To lead the practice. And meet the needs of consumers who are interested in
entrepreneurship. It is also a guide for entrepreneurs. At the same time, the franchise model has
been expanded to include more franchisees. Including those interested and those involved can
use the information from this study to take advantage of the plan to improve the franchise
system. Or business related. And can be used as data. It helps in deciding on the franchise
business of those who are interested in entrepreneurship to achieve the objectives set. And the
service marketing mix (7P) factors that affect the franchisee in choosing the management. Most
physical factors, the product factor. Distribution channels factor and individuals are highly
satisfied. Price factor Promotional factors and process factor. No satisfaction at the same level.
Key words : Service Marketing Mix Factors, Franchise Business, Premium Coffee Shop

บทนา
ปัจจุบันยังไม่มีการระบุชัดว่ากาแฟปลูกที่ใดเป็นที่แรก และเชื่อว่ามีต้นกาเนิดมาจากประเทศ เอธิโอเปียโดยคน
เลี้ยงแพะในประเทศเยเมน ซึ่งเป็นผู้สังเกตและพบว่า แพะของตนมีอาการเปลี่ยนแปลง โดยมีความกระตือรือร้นมากขึ้น
หลังจากได้กินเมล็ดสีแดงจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งคือต้นกาแฟในปัจจุบัน ดังนั้น คนดูแลฝูงแพะจึงได้ลองชิมผลไม้นั้นบ้าง
และพบว่าสามารถทาให้เขารู้สึกกระฉับกระเฉงสดชื่นขึ้น สามารถเดินทางได้ยาวขึ้น ผ่านเทือกเขากลับหมู่บ้านได้โดยไม่
รู้สึกเหนื่อย จึงได้นาข่าวการค้นพบครั้งนี้ไปบอกชาวบ้าน ต่อมาพ่อค้าชาวอาหรับได้เข้ามาดาเนินการค้าขายที่ เอธิโอเปีย
และได้นากาแฟไปทดลองปลูกในคาบสมุทรอาระเบีย ซึ่งปลูกมากในบริเวณที่เป็นประเทศเยเมนในปัจจุบันนี้ หลังจาก
นั้นได้มีการนากาแฟเข้าไปในประเทศตุรกี ซึ่ง ณ ที่แห่งนั้น มีการนาเมล็ดกาแฟมาอบแห้งแล้วนาไปบดให้ละเอียด ก่อน
นาไปต้มกับน้าเดือด จึงเป็นที่มาของเครื่องดื่มกาแฟในปัจจุบันนี้ ในปี พ.ศ. 2524-2535 อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งกาแฟ
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (คเณศ กังวานสุรไกร, 2552).
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์ คนทั่วโลกจานวนมากชื่นชอบมาเป็นเวลายาวนาน กาแฟ
ไม่ได้มีต้นกาเนิดจากประเทศไทย แต่เป็นเครื่องดื่มที่คนไทยรู้จักและบริโภคกันมานานกว่า 150 ปีมาแล้ว ประเทศไทยมี
การปลูกกาแฟหลากหลายพันธุ์ และมีการพัฒนาเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ประจาประเทศไทย ดังที่เรารู้จักกันในนาม
กาแฟไทยโบราณที่มีการชงโดยใช้ถุงกาแฟชงและมีรสชาติที่เข้มข้นหอมมัน และยังได้พัฒนารสชาติอื่นๆ ที่คนไทยนิยม
เช่น โอเลี้ยง ยกล้อ เป็นต้น รสชาติโดยรวมจะแตกต่างไปจากรสนิยมของต่างชาติอย่างสหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยที่
กาแฟ ถือเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยนิยมอย่างมาก สังเกตได้จากการที่ถือแก้วกาแฟในมือไม่ว่าจะช่วงเวลาใดก็ตาม เรา
สามารถเห็นได้ถึงพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคยุคนี้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่เพียงเป็นเครื่องดื่มที่คลาย
ความง่วงเพียงอย่างเดียว เรายังพบเห็นว่ามีร้านกาแฟตั้งอยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟโบราณ ร้านกาแฟสด
ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งรวมถึงร้านกาแฟพรีเมี่ยมทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ ที่มีอัตราการเพิ่มจานวนสาขา
และจานวนแบรนด์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา
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ตลาดกาแฟในประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวมากเท่าไรนัก มีเพียงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใน
รสชาติใหม่ๆ เท่านั้น และจานวนผู้ประกอบการก็มีเพียงไม่กี่ราย เมื่อธุรกิจกาแฟสดและธุรกิจร้านกาแฟเข้ามาในตลาด
และช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดของกาแฟโดยรวม ทาให้ตลาดกาแฟมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่งตลาดกาแฟไทยในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมามีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.3 ต่อปี โดยผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสชาติหรือการเพิ่ม
สารอาหารต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยปี
พ.ศ. 2557 ตลาดมีมูลค่ารวม 33,768 ล้านบาท แบ่งเป็นกาแฟคั่วบดมีมูลค่า 2,911 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ
8.6 โดยมีอตั ราขยายตัวร้อยละ 7.08 ต่อปี กาแฟสาเร็จรูปมีมูลค่า 30,857 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.4 โดยมีอัตราขยาย
ตัวร้อยละ 7.35 ต่อปี ในปีพ.ศ. 2558 ตลาดมีมูลค่ารวม 35,101 ล้านบาท แบ่งเป็นกาแฟคั่วบดมูลค่า 3,309 ล้านบาท
กาแฟสาเร็จรูปมูลค่า 31,792 ล้านบาท และตลาดยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประมาณการตัวเลข
ในอีก 5 ปีข้างหน้าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ. 2563 ว่ามูลค่ากาแฟคั่วบดมีมูลค่า 3,418 ล้านบาทถึง 3,972 ล้านบาท
ขณะที่มูลค่าตลาดกาแฟสาเร็จรูปมีการประมาณการตัวเลขในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ ปีพ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ. 2563 จะมี
มูลค่า 32,837 ล้านบาท ถึง 38,124 ล้านบาท (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2016)
แบรนด์ร้านกาแฟพรีเมี่ยมแบ่งเป็นแบรนด์ที่มาต่างประเทศ แบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ในปั๊มน้ามัน (นิตยสาร
Marketeer, มีนาคม 2558) ดังนี้ แบรนด์ร้านกาแฟพรีเมี่ยมแบ่งเป็นแบรนด์ที่มาต่างประเทศ แบรนด์ท้องถิ่นและแบ
รนด์ในปั้มน้ามัน ถ้ามองในมุมของจานวนสาขาร้านกาแฟพรีเมี่ยมที่เปิดดาเนินการในประเทศไทย จากข้อมูล SME
Social Planet ของ Bangkok Bank (2558) ระบุไว้ว่า ร้านแบล็คแคนยอนมีจานวนสาขาคือ 298 สาขา ร้านสตาร์บัคส์
มีจานวนสาขาคือ 169 สาขา ร้านทรู คอฟฟี่มีจานวนสาขาคือ 102 สาขา ร้านคอฟฟี่เวิร์ลมีจานวนสาขาคือ 80 สาขา
ร้านกาแฟวาวีมีจานวนสาขา 26 สาขา และร้านกาแฟดอยตุงมีจานวนสาขา 13 สาขา การที่ธุรกิจร้านกาแฟจากต่างชาติ
ได้ทยอยกันเข้ามาลงทุนขยายสาขาในเมืองไทยมากขึ้น นั่นแสดงว่าตลาดธุรกิจร้ านกาแฟไทย มีอนาคตและได้รับการ
ประเมินว่าสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยมยังคงเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน เนื่องจากการที่
โอกาสทางธุรกิจยังเปิดกว้าง จากการที่ปริมาณการบริโภคกาแฟคนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่า และส่วนใหญ่ยังคงนิยมบริโภค
กาแฟสาเร็จรูป ซึ่งธุรกิจร้านกาแฟ พรีเมี่ยมเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนไทย ร้านกาแฟยังเป็น
ความฝันของหลายๆคนที่คิดอยากจะเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้นจึงมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ สนใจเข้ามาลงทุน ทั้งทา
ร้านเองตามแนวความคิดและรูปแบบธุรกิจของตนเองเรียกว่าร้านกาแฟอินดี้ ซึ่งเจ้าของดาเนินการเองทั้งหมด และศึกษา
การเป็นบาริสต้าและวิธีการทาร้านกาแฟ แต่ร้านประเภทนี้มักเปิดสาขาได้น้อย และขยายสาขาค่อนข้างจะลาบาก ส่วนอีก
รูปแบบหนึ่ง คือการที่เจ้าของแบรนด์ที่เป็นเชน ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท้องถิ่น หรือจากต่างประเทศมาขยายสาขาทั่วประเทศ
และรูปแบบสุดท้าย คือระบบแฟรนไชส์ร้านกาแฟ ซึ่งเป็นระบบที่จะขายสิทธิ์ให้กับผู้ที่สนใจเปิดธุรกิจในแบบเดียวกับ
บริษัทแม่ โดยมีการจ่าค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าดาเนินการหรือค่าพัฒนาสินค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์
ดังนั้นความสาคัญของปัญหาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ของผู้บริโภคที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ
จะประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านตราสินค้า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสนับสนุนแฟรนไชส์ ด้านความไว้วางใจ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านความผูกพันต่อตราสินค้า ด้านประสบการณ์ของแฟรนไชส์ และด้านส่วนประสมการตลาดบริการ (7P)
ที่คาดว่าจะเป็นตัวแปรสาคัญที่จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้นบทความนี้จะเป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการ ที่กาลัง
พิจารณาจะนารูปแบบการจัดการแฟรนไชส์มาขยายธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ที่สนใจและผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบแฟรนไชส์หรือ
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ต่อการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรน
ไชส์ของผู้ที่สนใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยจะทาการศึกษาวิจัยถึง กลยุทธ์
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อความพึงพอใจของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยม

ธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยม
วิวัฒนาการของร้านกาแฟ สาหรับประเทศไทยกาแฟเริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 6 และร้านกาแฟ มีวิวัฒนาการ
มาจากกาแฟหาบเร่ และสามล้อและค่อยพัฒนามาเป็นร้านกาแฟขายโดยอาโกชาวจีนโดยมีการเพิ่มของรับประทาน เช่น
ขนมปังปิ้ง สังขยาและแยม นอกจากนี้ร้านกาแฟไทยยังใช้เป็นสถานที่พ บปะกันสาหรับสังคมในหมู่บ้านและชุมชน ใน
ภายหลังจากการรับวัฒนธรรมจากตะวันตก และมีนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่างประเทศจานวนมาก จึงเกิดร้านกาแฟ
ทันสมัยเพื่อตอบ สนองความต้องการของผู้บริโภค ร้านกาแฟจึงมีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยขึ้นมาเป็นร้านกาแฟตาม
แหล่งธุรกิจและสถานบัน เทิง ร้านกาแฟในศูนย์การค้าร้านกาแฟในปั้มน้ามัน และร้านสะดวกซื้อ หรือมินิมาร์ท ร้าน
กาแฟดังกล่าวมีการตกแต่งสร้างบรรยากาศและมีความทันสมัย มีการเพิ่มเมนูอาหารหลักและอาหารว่างนอกจากกาแฟ
และจะมีการตั้งราคาขายที่สูงกว่ารวมเรียกในรายงานนี้ว่าร้านกาแฟพรีเมียม โดยส่วนใหญ่จะใช้กาแฟสด ได้แก่ กาแฟที่
ใช้เมล็ดกาแฟที่คั่วสดมาบดและผ่านเครื่องชงกาแฟ ลักษณะของผู้ประกอบการ 1)ผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนธุรกิจ
ร้านกาแฟ ควรมีความพร้อมในเรื่องของเงินลงทุน 2)ผู้ประกอบการต้องมีทาเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
เนื่องจากหัวใจสาคัญของการทาร้านกาแฟอยู่ที่การเลือกทาเลที่ตั้งหากไม่ดีแล้วโอกาสประสบความสาเร็จในธุรกิจด้านนี้
นับว่ายากลาบากอยู่พอสมควร 3) ผู้ประกอบการควรมีความรู้ในศาสตร์ของกาแฟ เพราะการผลิตเครื่องดื่มกาแฟถือเป็น
งานศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนความเข้าใจในส่วนนี้จะช่วยในเรื่องการขาย การบริการ และการ
พัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จได้ดียิ่งขึ้น ส่วนลักษณะธุรกิจร้านกาแฟ ธุรกิจร้านกาแฟมีลักษณะการลงทุนใน 3
รูปแบบหลักๆ ดังนี้ 1.ร้านตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว (Stand-Alone) เป็นอาคารอิสระหรือห้องเช่าที่มีพื้นที่ประมาณ 50 ต.ร.
ม.ขึ้นไป และมักจะตั้งอยู่ตามย่านชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารสานักงานหรือพลาซ่าใหญ่ ๆ 2.คอร์เนอร์ หรือมุมกาแฟ
(Corner/Kiosk) ร้านกาแฟขนาดกลาง ใช้พื้นที่ประมาณ 6 ต.ร.ม.ขึ้นไป ลักษณะเป็นมุมกาแฟภายในอาคาร ศูนย์การค้า
หรือ พลาซ่า ร้านกาแฟประเภทนี้อาจจัดให้มี ที่นั่งจานวนเล็กน้อย 3.รถเข็น (Cart) ร้านกาแฟขนาดเล็ก ใช้พื้นที่
ประมาณ 3 ต.ร.ม. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก หาทาเลที่ตั้งได้ง่าย ทาให้เข้าถึงตลาดได้ทุกระดับ และเงินลงทุนของ
ธุรกิจในธุรกิจแฟรนไชส์จะมีการขายลิขสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์อยู่ 3 ระดับ คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ ธุรกิจแฟรน
ไชส์ขนาดกลาง และธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็ก ตามลาดับ ซึ่งแต่ละแบบมีความแตกต่างกันในบางกรณีดังนี้ 1) ธุรกิจ
แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ หมายถึง ธุรกิจที่ต้องมีการลงทุนด้วยเงินลงทุนที่จานวนมาก โดยส่วนใหญ่จะมากกว่า 1,000,000
บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ที่พบเห็นกันบ่อยๆ ได้แก่ ธุรกิจเครือข่ายขนาดใหญ่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ร้านอาหาร
Black canyon เป็นต้น โดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์คือ แฟรนไชส์เซอร์จะลดความเสี่ยงให้นักลงทุน ด้วยการดูแลที่
ครอบคลุ ม เกื อบทุ กด้ า น ตั้ ง แต่ ก ารตรวจท าเล หาพนั ก งาน อบรม ออกแบบตกแต่ ง ร้า นและระบบบั ญ ชี การเงิ น
2) ธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดกลาง หมายถึง ธุรกิจที่ต้องมีการลงทุนด้วยเงินลงทุนประมาณ 100,000 – 1,000,000 บาท
เช่น ธุรกิจร้านไอศกรีมบาสกิ้น รอบบิ้น, โรงเรียนจินตภาษา-คณิต เป็นต้น โดยผู้ขายแฟรนไชส์จะเข้ามาดูแลในภาพรวม
ที่เกือบจะครบวงจร อาจช่วยในบางงาน เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์ที่สาคัญให้ หรือช่วยในการตัดสินใจเลือกทาเลที่ตั้ง เป็น
ต้น และ 3)ธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็ก หมายถึง ธุรกิจที่มีการลงทุนประมาณ 10,000 – 100,000 บาท เช่น ธุรกิจโจ๊ก
นายฮุย ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นโกเด้ง ไก่ย่างห้าดาว เป็นต้น โดยผู้ขายแฟรนไชส์จะจัดส่งสินค้าและสิ่งที่สาคัญให้นักลงทุน แต่
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ไม่ได้ช่วยลงไปในส่วนปลีกย่อยมากนัก ให้นักลงทุนมีส่วนในการตัดสินใจในบางเรื่อง ดังนั้นการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์
นั้นจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนในระบบซึ่งมักจะถูกกาหนดขึ้นโดยแฟรนไชส์เซอร์ โดยทั่วไป
แล้วแฟรนไชส์มี 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ สาหรับขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นแฟรนไชส์ไทย ส่วนขนาดใหญ่
มักเป็นแฟรนไชส์ต่างประเทศ ดังจะนาเสนอขนาดของธุรกิจแฟรนไชน์ดังนี้ 1) ธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็ก ใฃ้เงินลงทุน
ตั้งแต่ 10,000–100,000 บาท ยกตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย ได้แก่ ธุรกิจ “กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ 3 ชั่วโมงรวย”
ในยุ คเศรษฐกิจถดถอย ธุ รกิจ ขนาดย่อมที่ ใช้เงิน ลงทุน ต่าจะได้รับความสนใจจากนั กลงทุน หน้ าใหม่เป็น อย่ างมาก
ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงรถเข็นคันเล็ก ๆ ขายอาหารเช้า แต่ก็นับได้ว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกา และเป็น
รูปแบบของแฟรนไชส์ที่น่าสนใจในยุคนี้ โดยคอนเซ็ปต์ของ “กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ ” ทางบริษัทกาหนดให้แฟรนไชส์ใช้
เวลาเพียงวันละ 3 ชั่วโมงในการทางานและทาเงิน คือ ช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน คนทางาน
นักศึกษา ก็สามารถเจียดเวลาที่มีอยู่เพื่อประกอบธุรกิจในช่วงเช้า หลังจากสมัครแล้วบริษัทจะนัดมาฝึกทาแซนวิชพร้อม
วางเงินประกัน 5,000 บาท หลังจากนั้นให้ทดลองขาย 2 สัปดาห์และสรุปผลการขาย ถ้าผู้ลงทุนไม่ทากิจการต่อบริษัทจะ
คืนเงินค่าประกันให้ แต่ถ้าจะทาธุรกิจต่อไปต้องทาสัญญาเพิ่มค่าลิขสิทธิ์อีก 3,000 บาท ค่าเช่า รถเข็น และ อุปกรณ์ราย
เดือน เดือนละ 500 บาท บริษัทจะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินการขายไม่ว่าจะเป็นรถเข็นพร้อมเคาน์เตอร์ ร่ม
ตู้กระจกสาหรับขาย หมวก ผ้ากันเปื้อน และชุดฟอร์มผู้ขาย เป็นต้น ส่วนขนาดที่ 2) ธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดกลาง ใช้เงิน
ลงทุนตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ยก ตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย ได้แก่ ธุรกิจวิดีโอเช่า “MISTER SUNNY”
เปิดดาเนินการมาแล้วนานกว่า 15 ปี ธุรกิจวิดีโอเช่าจึงสวนกระแสได้รับความนิยมมากขึ้น การเปิดช่องลงทุนให้กับนัก
ธุรกิจรายย่อยจึงเข้มงวดในเรื่องเงื่อนไข โดยเฉพาะการเลือกทาเลที่ตั้งร้านจะต้องตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ใกล้แหล่งชุมชน
มุ่งเน้ นตึกแถวแบบสแตนอะโลนเท่านั้ น ส่วนคุณสมบั ติของผู้ร่วมลงทุนขอเพี ยงเป็ นผู้ที่ มีใจรักงานด้านความบั นเทิ ง
งานด้านบริการก็เพียงพอแล้ว (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558).
สาหรับเงินลงทุนเริ่มต้นจะอยู่ในระดับ 900,000–1,200,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่) แบ่งเป็นค่าแฟรนไชส์
แรกเข้าหรือแฟรนไชส์ซี่ 100,000 บาท ค่าตกแต่งร้าน 250,000–300,000 บาท ค่าลิขสิทธิ์วิดีโอ 200,000 บาท
ค่าระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ 100,000 บาท ค่าเครื่องอัดวิดีโอ 120,000 บาท และค่าม้วนวิดีโอเปล่า
ประมาณ 100,000 บาทในขั้นต้น กิจการสามารถเปิดดาเนินการได้ภายใน 1 เดือนหลังจากตกลงร่วมธุรกิจ เรื่องการจัด
ตกแต่งร้าน การจัดหาสินค้าราคาโรงงาน รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานโดยจะให้เครดิตทุกชนิดกับแฟรนไชส์ซี่ แฟรนไชส์
ซอร์จะเข้าไปดู แลการบริหารงานในระยะเวลา 6 เดือนแรกให้ร่ว มกับแฟรนไชส์ ซี่ หลัง จากนั้น จะลดบทบาทลง
การตกแต่งร้านในรูปแบบที่ทันสมัย เน้นความสว่างเป็นสาคัญ โดยติดผนังกระจกทั้ง 2 ด้าน และจะไม่วางวิดีโอจานวน
มากในร้า น แต่จะมีม้วนตัว อย่างบริเวณหน้า ร้าน และจัดทาสต็อกสินค้าไว้ชั้นสอง ร้านวิดีโอจาเป็นต้องใช้ลิขสิท ธิ์
ลักษณะเป็นเอ็กซ์คูลซีฟ จะเปิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด 5 ลิขสิทธิ์ได้แก่ CVD, RIGHT picture, ST video, PARAMOUNT
picture และ COLUMBIA PICTURE เพื่อให้ครบองค์ประกอบสินค้าให้ลูกค้าได้เลือก จุดเด่นของร้านมิสเตอร์ซันนี่ที่
แตกต่างจากร้านวิดีโออื่น คือ ระบบสมาชิก จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอีโคโนมีคลาสสาหรับสมาชิกใหม่ของ
ร้านจะเช่าหนังได้จานวน 15 ม้วนต่อครั้ง ลูกค้าระดับ First Class ก็สามารถเช่าหนังได้มากขึ้น สุดท้ายระดับไดมอน
คลาส จะสามารถได้รับความไว้วางใจอย่างสูงสุดจากทางร้าน อัตราค่าเช่าวิดีโอ ถ้าเป็นม้วนก็อปปี้ราคา 20 บาทต่อม้วน
ม้วนมาสเตอร์พากย์ไทยราคา 30 บาทต่อม้วน ซาวน์แทร็กราคา 40 บาทต่อม้วน โดยปกติร้านจะมีรายได้ขั้นต่า
ประมาณวันละ 10,000 บาท ทาให้แฟรนไชส์ซี่คุ้มทุนได้ภายใน 1 ปี และขนาดสุดท้ายคือ 3) ธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่
ใช้เงินลงทุนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นแฟรนไชส์ของธุรกิจข้ามชาติ ยกตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ของ
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ลูกครึ่งระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ได้แก่ ธุรกิจเครื่องสาอางฮานาโกะ ธุรกิจบริการประเภทเสริมความงามสามารถเจริญเติบโต
ในทุกยุคทุกสมัย การขยายตัวของสถานเสริมความงามข้ามชาติจึงมีแนวโน้มที่น่าลิ้มลองลงทุนทาธุรกิจ ผู้ที่จะเข้ามาร่วม
เดินทางในสายธุรกิจนี้จะต้องเป็นผู้ทมี่ ีใจรักงานด้านบริการ เข้าใจระบบการทาแฟรนไชส์ มีความสนใจที่จะทาธุรกิจ การ
บริหารงาน มีทาเลที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารพาณิชย์ ออฟฟิตบิลดิ้ง ทั้งหมดต้องอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ดี สะอาด มีสถานที่จอดรถพอสมควร ที่สาคัญจะต้องมีความรู้ ความใส่ใจในธุรกิจเครื่องสาอางบารุงผิว
ค่าใช้จ่ายประมาณการในเบื้องต้น สามารถแจกแจงออกเป็น ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์แรกเข้า 350,000 –
850,000 บาท ค่าตกแต่งสถานที่ 950,000–2,280,000 บาท หรือตารางเมตรละ 19,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่า
อุปกรณ์และเครื่องนวดหน้าประมาณ 898,400–2,094,400 บาท และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สินค้าเพื่อขายประมาณ
645,520–793,339 บาท ซึ่งแฟรนไชส์ซี่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด ทางบริษัทไม่มีเครดิตแต่บริษัทจะช่วยในเรื่องการ
หาแหล่ งเงินทุ นให้แทนในช่ วงแรกแฟรนไชส์ซี่ จะต้องเตรีย มเงินหมุน เวี ยนไว้เป็น ค่า ใช้ จ่าย ประจ าเดือน ประมาณ
600,000 บาท เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายหลักของฮานาโกะจะเป็นผู้หญิงวัยทางาน
อายุประมาณ 25 ปีขึ้นไป มีรายได้ประมาณ 8,000–10,000 บาท ศูนย์จะมีการบริการที่เหมือนกัน ใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง
เดียวกัน ไม่ว่าลูกค้าจะเข้าศูนย์บริการไหนก็จะได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ทางศูนย์จะทาหน้าที่
ให้บริการนวดหน้า แต่งหน้า และมีเคาน์เตอร์จาหน่ายสินค้าของบริษัทด้วย ทาให้ทุกศูนย์มีรายได้เสริมในการขายสินค้าเพิ่ม
เฉลี่ยแล้วแฟรนไชส์จะมีรายได้ไม่ต่ากว่าเดือนละ 500,000 บาท
ทั้งนี้ก่อนเริ่มทาธุรกิจผู้ประกอบการควรเลือกทาเลที่ตั้งให้เหมาะสมศึกษาว่าบริเวณทาเลที่เลือกนั้นกลุ่มลูกค้ามี
พฤติกรรมชอบดื่มกาแฟมากน้อยแค่ไหน และในย่านนั้นมีคู่แข่งหรือไม่ จุดไหนที่ทาให้ผู้บริโภคเลือกดื่มกาแฟของร้าน
หรืออะไรที่ทาให้ธุรกิจแตกต่างไปจากร้านอื่นๆ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเข้ามาลงทุนควรสร้างความแตกต่างไป
จากผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด ทั้งรูป แบบการตกแต่งร้าน และรสชาติของสินค้า สิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการจะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเปิดธุรกิจร้านกาแฟ กลุ่มเป้าหมายร้านกาแฟในปัจจุบันมีกลุ่มเป้ าหมายหลัก ได้แก่
นักธุรกิจ นักศึกษา คนทางาน และนักท่องเที่ยว ร้านกาแฟบางแห่งจะมุ่งไปที่การขายกาแฟเป็นหลัก เช่น ร้านสตาร์บัคส์
ร้านทรูคอฟฟี่ ร้านกลอเรียจีนส์คอฟฟี่ คาเฟ่อเมซอน แต่ร้านกาแฟบางแห่งมีชื่อเสียงในเรื่องขนม ของว่าง เช่น เค้ก คุกกี้
ไอศกรีม สลัด แซนด์วิช ที่นามาขายเป็นธุรกิจเสริมร่วมกับกาแฟ ตัวอย่างร้านกาแฟเหล่านี้ ได้แก่ โอปอแปง จะมี
ชื่อเสียงในเรื่องแซนด์วิชที่มีให้ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลาย ร้านแบล็คแคนยอนมีชื่อเสียงในเรื่องการขายอาหารร่วมกับ
กาแฟ ร้านเดอะคอฟฟี่คลับที่ขายกาแฟควบคู่กับอาหาร ร้าน Holly Coffee ที่มีขายขนมปิงซูเป็นหลักมากกว่ากาแฟ
เป็นต้น ฉะนั้น ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนร้านกาแฟ อาจหาสินค้าเสริมเข้ามาขายร่วมกับกาแฟ เพื่อดึงกลุ่มลูกค้าให้
เพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจแฟรนไชส์
คาว่า แฟรนไชน์ “Franchise” รากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า “affranchir” แปลว่า การให้เสรีภาพหรือ
การให้อิสรภาพ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “to free” มีความหมายว่า เป็นการให้สิทธิอันเป็นสิทธิ์ที่พระเจ้าแผ่นดิน
พระราชทานแก่ราษฎร หรือ ขุนนาง เช่น การจัดงานในชุมชน , การจัดงานตลาดนัด , การดาเนินธุรกิจเรือข้ามฟาก,
การเก็บส่วยภาษีอากร เป็นต้น และเมื่อขุนนางนาเงินส่วนที่เก็บมาได้ถวายแด่พระเจ้าแผ่นดิน จะเรียกว่า “Royalty”
ปัจจุบันหมายถึง “ค่าลิขสิทธิ์” ให้ความหมายของ “ธุรกิจแฟรนไชส์” ไว้ว่าคือกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือตลาดในการกระจาย
สินค้า หรือบริการไปสู่ผู้บริโภค โดยหน่วยธุรกิจที่ประสบความสาเร็จและต้ องการขยายการจาหน่ายสินค้า หรือบริการ
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จากบริษัทแม่ โดยผ่านธุรกิจค้าปลีก หรือ บริษัทสมาชิก ที่เป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ทาสัญญาและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ กลยุทธทางการตลาด ซึ่งบริษัทแม่มีอานาจในการควบคุม เพื่อ
แลกกับค่าธรรมเนียม และค่ารอยัลตี้จากบริษัทสมาชิก ธุรกิจ แฟรนไชส์จึงเป็นวิธีหนึ่งในการขยายช่องทางการจัด
จาหน่ายของธุรกิจ การทบทวนแนวคิดด้านแฟรนไชส์ ของสมาคมแฟรนไชส์นานาชาติ (International Franchise
Associate) ใน An Introduction to Franchising กล่าวว่า แฟรนไชส์ คือข้อตกลงหรือลิขสิทธิ์ระหว่างสองฝ่ายซึ่ง 1)
ให้สิทธิ์คนหรือกลุ่มคนซึ่งเป็นแฟรนไชส์ซี เพื่อนาไปขายสินค้าหรือบริการนั้น ภายใต้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์
ซอร์ 2) แฟรนไชส์ซีที่ได้รับสิทธิในการขายสินค้าหรือบริการ โดยใช้วิธิปฏิบัติงานของแฟรนไชส์ซอร์ 3) แฟรนไชส์ซีต้อง
จ่ายค่าตอบแทนค่าสิทธิแก่แฟรนไชส์ซอร์ 4) แฟรนไชส์ซอร์สัญญาที่จะให้สิทธิและให้การสนับสนุนแก่แฟรนไชส์ซี
ตลอดเวลา (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558).
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า “แฟรนไชส์” คือธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่เจ้าของสิทธิ์ (Franchisor) ตกลงให้ผู้
ซื้อสิทธิ์ (Franchisee) ดาเนินธุรกิจภายใต้ลิขสิทธิ์ได้ โดยที่ผู้ซื้อสิทธิ์ตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ ให้กับเจ้าของ
สิทธิ และเจ้าของสิทธิจะต้องสนับสนุนให้ผู้ซื้อสิทธิ์สามารถทาธุรกิจภายใต้ลิขสิทธิ์นั้นอย่างยั่งยืน ธุรกิจแฟรนไชส์มีจุด
กาเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มาได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะเข้ามาดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย คาศัพท์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาฝรั่งเศส การสื่อสารศัพท์เฉพาะ
ในธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นไปตามที่บัญญัติไว้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งผู้วิจัยจะใช้คาศัพท์เฉพาะใน
ธุรกิจแฟรนไชส์ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาควรทาความเข้าใจกับคาศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียก
ส่วนต่างๆ ของธุรกิจแฟรนไชส์ (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สานักวิจัยและพัฒนา, 2548)
ดังต่อไปนี้ 1) แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) หมายถึง ผู้ให้สิทธิที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และระบบ
การจัดการธุรกิจนั้น ๆ 2) แฟรนไชซี (Franchisee) หมายถึง ผู้รับสิทธิในการดาเนินธุรกิจตามระบบที่เจ้าของสิทธิได้
กาหนดไว้ ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิ 3) ค่าตอบแทนในการ
ใช้สิทธิ 4) Franchise Fee (แฟรนไชส์ฟี) เป็นค่าธรรมเนียมที่แฟรนไชส์ซี จะต้องจ่ายให้กับ แฟรนไชส์ซอร์ ที่เรียกว่า
เป็น"ค่าธรรมเนียมแรกเข้า" โดยทั่วไปมักจะเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียวในช่วงเริ่มดาเนินการครั้งแรก 5) Royalty Fee
(รอยัลตี้ฟี) เป็นค่าธรรมเนียมที่แฟรนไชส์ซอร์ เรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซี โดยส่วนใหญ่จะคิดเป็นสัดส่วนจากผลการ
ประกอบการของผู้ซื้อแฟรนไชส์ อาทิเช่น เปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายแต่ละเดือน 6) Advertising Fee (แอดเวอรไทซิ่งฟี)
เป็นค่าธรรมเนียมที่แฟรนไชส์ซี จะต้องจ่ายให้กับแฟรนไชส์ซอร์ เพื่อนาไปใช้ดาเนินการในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ซึ่งโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ซอร์ว่าจะเรียกเก็บหรือไม่ หรือจะมีรูปแบบการเก็บแตกต่างกันไป เช่น เก็บเป็นรายเดือน
หรือเก็บเป็นรายปี โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลประกอบการ
ส่วนประกอบหลักของธุรกิจแฟรนไชส์มี 3 ประการ (ดังรูปที่ 1) คือ 1. มีผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ โดยมีการซื้อ
และขายสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐาน เดียวกัน 2. จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสินค้าหรือบริการนั้นๆ มีการสอน
งาน การช่วยเหลือดาเนินงาน การให้ใช้เครื่องหมายการค้า และนาเสนอสินค้าในรูปแบบเดียวกัน และ 3. แฟรนไชส์ซี
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนในการบริหารงานให้แก่แฟรนไชส์ซอร์ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee), ค่าลิขสิทธิ์
(Royalty Fee) และ/ หรือ ค่าส่งเสริมการตลาด (Advertising Fee/ Marketing Fee)
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รูปที่ 1 ส่วนประกอบของระบบแฟรนไชส์
ที่มา : Barbara, (2001).
รูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันโดยการการจัดรูปแบบของแต่ละประเทศสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) รูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ในสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) Production and Trade
name Franchise คือ การให้สิทธิในการผลิตและการจัดจาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยแฟรนไชส์ซอร์จะ
ไม่เข้าไปยุ่งกับระบบการบริหารงาน ส่วนใหญ่แฟรนไชส์รูปแบบนี้ มักได้แก่ บริษัทเครื่องดื่ม และบริษัทรถยนต์ เช่น เป๊ปซี่,
โคคา โคล่า, ฟอร์ด มอเตอร์ เป็นต้น ส่วนรูปแบบที่ (2) Business Format Franchise คือ การให้สิทธิในการใช้ทั้ง
เครื่องหมายการค้า และให้สิทธิในการใช้ระบบการบริหารงานทั้งหมดของแฟรนไชส์ซอร์ เพื่อให้มาตรฐานการให้บริการเป็น
ลักษณะเดียวกันทั่วโลก แฟรนไชส์รูปแบบนี้มักจะเป็นธุรกิจค้าปลีก และบริการ เช่น McDonald’s, KFC, 7-Eleven, Mail
Boxes Etc. เป็นต้น
2) รูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ (1) Chain Store หมายถึง แฟรน
ไชส์ที่มีจานวนสาขาจานวนมาก ๆ (2) Regular Chain เรียกย่อว่า RC หมายถึง แฟรนไชส์ที่บริษัทแม่เป็นผู้บริหารเอง ใน
สหรัฐอเมริกาเรียกสาขาเหล่านี้ว่า สาขาของบริษัทแม่ (Company Owned) (3) Voluntary Chain เรียกย่อว่า VC
หมายถึง แฟรนไชส์ที่มีกิจการของตนเองอยู่แล้ว แต่อยากได้สิทธิเข้าร่วมเครือข่ายแฟรนไชส์ โดยขอรับสิทธิบางส่วน เช่น
การพึ่งพาบริษัทแม่เป็นผู้สั่งสินค้าให้ โดยเจ้าของยังเป็นผู้บริหารกิจการเอง ลักษณะนี้คล้ายๆ กับ Product Franchise ของ
สหรัฐอเมริกา และ (4) Franchise เรียกย่อว่า FC เป็นแฟรนไชส์แท้ๆ ในรูปแบบของสหรัฐอเมริกา มาจากศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า Franchise Chain (ธานี ปิติสุข, 2547)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับธุรกิจแฟรนไชส์ ดังปรากฏในเอกสารของ International Franchise Association
Education Foundation (IFA) เรื่อง “An Introduction to Franchising” แสดงให้เห็นว่า ส่วนประกอบหลักของธุรกิจแฟ
รนไชส์ และข้อกาหนดตามกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ของสหรัฐอเมริกา พบว่า แฟรนไชสซอร์จะต้องยินยอมให้แฟรนไชส์ซี
จาหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซอร์จะต้องถ่ายทอดความรู้ในสินค้าหรือ
บริ การนั้ นให้ แก่แฟรนไชส์ ซี และสนั บสนุ นช่ วยเหลื อแฟรนไชส์ ซี ให้ สามารถผลิ ตสิ นค้ าหรื อให้ บริ การในมาตรฐาน
เดียวกับแฟรนไชส์ซอร์ให้ได้ โดยแฟรนไชส์ซียินดีที่จะจ่ายค่าตอบแทน เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าลิขสิทธิ์ แก่แฟรนไชส์
ซอร์ หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
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ขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงและเป็นส่วนประกอบหลักที่สาคัญกับกลุ่มธุรกิจ
แฟรนไชส์ คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแฟรนไชส์ซอร์สู่แฟรนไชส์ซี อันประกอบไปด้วย การฝึกอบรม, การสอนงาน และ
คู่มือการปฏิบัติงาน ดังแสดงใน รูปที่ 2

ที่มา: Barbara, (2001). รูปที่ 2 ส่วนประกอบหลักของธุรกิจแฟรนไชส์
คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของเอสแคป ให้นิยามคาว่า ความชานาญรอบรู้ (Know-how) ว่า เป็นความรู้ที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ความชานาญรอบรู้ในการบริหาร (Management Know-how) ความชานาญ
รอบรู้ทางการเงิน (Financial Know-how) และ ความชานาญรอบรู้ในการผลิต (Manufacturing Know-how)
เทคโนโลยี หมายถึง ความรู้ในการสร้างหรือผลิ ตบางสิ่งบางอย่าง อันเป็นความหมายเดียวกับ ความชานาญ
รอบรู้ในการผลิต (Manufacturing Know-how) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก ของธุรกิจ แฟรนไชส์ ที่กาหนดให้แฟรนไชส์
ซอร์ต้องมีการถ่ายทอดในส่วนของข้อดี และข้อจากัดของธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งในหลายๆ มุมมองไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสิทธิ
และผู้ซื้อสิทธิ์ ทาให้ผู้วิจัยเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจแฟรนไชส์ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจและขั้นตอนใน
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ขั้นต่อไป ในมุมของเจ้าของสิทธิ หรือแฟรนไชซอร์แล้ว ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นรูปแบบการ
ขยายกิจการที่เร็วและต้นทุนต่า และในมุมของผู้ซื้อสิทธิ หรือแฟรนไชซี เป็นการได้รับสิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้า
และรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสาเร็จมาแล้ว เพื่อมาช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นกิจการที่ตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญ
ในการเริ่มต้นกิจการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการทาธุรกิจนั้นๆ อีกด้วย ส่วนข้อจากัดของธุรกิจแฟรนไชส์ ในมุม
ของ แฟรนไชส์ซอร์ คือกาไรที่ควรจะได้จากการทาธุรกิจ จะถูกแบ่งปันออกไป การสูญเสียอานาจในการควบคุมบริหาร
จัดการร้านนั้นๆ โดยเฉพาะในส่วนของร้านแฟรนไชส์ซี และอาจมีข้อขัดแย้งกับแฟรนไชส์ซี ในมุมของผู้ซื้อสิทธิหรือแฟ
รนไชส์ซี การประกอบธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ จะทาให้สูญเสียความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ โดยจะต้อง
ดาเนินการตามมาตรฐานของแฟรนไชส์ซอร์ที่กาหนดมาให้ มีข้อจากัดต่างๆ ตามกฎระเบียบ เงื่อนไขซึ่งเจ้าของสิทธิ
กาหนดไว้และอาจเสียเปรียบหรือถูกโกงจากเจ้าของสิทธิ (Barbara, 2001).
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ความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึง
พอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ส่วนคอตเลอร์ (Kotler, 2000: 36) ได้ให้
ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของบุคคล เมื่อได้รับความสุขหรือความผิดหวัง ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบ
การรับรู้กับความคาดหวังในผลลัพธ์ ของสิ่งที่ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องการพอดีกับความคาดหวังลูกค้าจะเกิด
ความพึงพอใจ ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการทางานของผลิตภัณฑ์นั้นนักการตลาดและฝ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ทั้งคุณค่าเพิ่ม
ที่เกิดจากการผลิต (Manufacturing) และจากการตลาด (Marketing) ตลอดจนยึดหลักการสร้างภาพโดยรวม (Total
Quality) คุณค่าที่เกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) ซึ่งคุณค่าที่มอบให้ลูกค้า
จะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกค้า (Cost) หรือราคาสินค้า (Price) นั่นเอง และความแตกต่างทางการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Competitive Differentiation) เป็นการออกแบบลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทให้
แตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งความแตกแต่งนั้นจะต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
ได้ความแตกต่างทางการแข่งขันประกอบด้วย 1. ความแตกต่างผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) ตามด้วย
2. ความแตกต่างด้านบริการ (Services Differentiation) ซึ่งข้อ3. ความแตกต่างด้านบุคลากร (Personal Differentiation)
และ 4. ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ (Image Differentiation) ความแตกต่างเหล่านี้เป็นตัวกาหนดคุณค่าเพิ่มสาหรับ
ลูกค้า (Customer Added Value) คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้า (Total Customer Value) เป็นการรับรู้ในรูป
ของตัวเงินทางด้านเศรษฐกิจ หน้าที่ และผลประโยชน์ทางด้านจิตวิทยาที่ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับจากตลาด หรือเป็น
ผลรวมของผลประโยชน์หรืออรรถประโยชน์ (Utility) จากผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดบริการหนึ่งคุณค่าผลิตภัณฑ์
พิจารณาจากความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ความแตกต่างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
ความแตกต่างด้านบริการ ความแตกต่างด้านบุคลากรและความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ ความแตกต่างทั้งสี่ด้านนี้
ก่อให้เกิดคุณค่าผลิตภัณฑ์ 4 ด้านเช่นกันคือ คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value) คุณค่าด้านบริการ (Service
Value) คุณค่าด้านบุคลากร (Personal Value) และคุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) คุณค่าทั้ง 4 ประการ รวม
เรียกว่า คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า
จากความหมายข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดจากความต้องการที่ผู้บริโภค
คาดหวังไว้ ถ้าความต้องการของผู้บริโภคได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้หรือมากกว่า ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
แต่ถ้าความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มีความแตกต่างจากธุรกิตอุตสาหกรรรมสินค้าอุปโภคและ
บริโภคทั่วไป เพราะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible Product) และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible
Product) เป็นสินค้าและบริการที่นาเสนอต่อลูกค้าหรือตลาด กลยุทธ์การตลาดที่นามาใช้กับธุรกิจการบริการ จาเป็นที่
จะต้องจัดให้มีส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากการตลาดโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีการต้อนรับขับสู้
(Hospitality) เป็นหัวใจหลักในการทาธุรกิจ

113

ศาสตราจารย์ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler 1997:473) กูรูด้านการตลาดชั้นนาของโลก ได้ให้แนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ
ซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป จาเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง
หรือ 7P's ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดดัง รูปที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย

รูปที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)
ที่มา : ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์. (2556)
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของ
มนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangible Products) และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
(Intangible Products) 2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนดราคา
การให้บริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ต่างกัน 3) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนาเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมี
ผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณ ประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ตั้ง (Location)
และช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels) 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มี
ความสาคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บ ริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรม
การใช้บริการ และเป็นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 5) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่ง
ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติ
ที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
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6) ด้านกายภาพและการนาเสนอ (Physical Evidence/ Environment and Presentation) เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพ และการนาเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้าน
กายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจา
ต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ และ 7) ด้านกระบวนการ
(Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อ
มอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ซึ่งส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7
อย่างข้างต้น เป็นสิ่งสาคัญต่อการกาหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ทางด้านการตลาดของธุรกิจบริการที่จะต้องมีการจัดส่วนประสม
แต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจและของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว

พฤติกรรมของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องการ โดยมีการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระทา ซึ่งมีอิทธิพลมาจากปัจจัยที่อยู่
ภายในของบุคคลและปัจจัยที่อยู่ภายนอกของบุคคล
ผู้บริโภค (Consumer) คือผู้ที่มีความต้องการซื้อ (Needs) มีอานาจซื้อ (Purchasing power) ทาให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช้ (Using behavior) ดังนี้ 1. ผู้บริโภคเป็นบุคคลที่มี
ความต้องการ (Needs) การที่จะถือว่าใครเป็นผู้บริโภคนั้นบุคคลนั้นต้องมีความต้องการผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แต่ถ้า
บุคคลนั้นไม่มีความต้องการก็จะไม่ใช่ผู้บริโภค ความต้องการนั้นต้องเป็นนามธรรม เป็นความต้องการพื้นฐานเบื้องต้นที่
ไม่ใช่กล่าวถึงสินค้า แต่กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวบุคคล สินค้า และบริการต่างๆ ก็สามารถนาออกมาขายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการขั้นปฐมภูมิได้ 2. ผู้บริโภคเป็นผู้ที่มีอานาจซื้อ (Purchasing power) ผู้บริโภคจะมีแค่เพียงความ
ต้องการอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องมีอานาจซื้อด้วย ฉะนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องวิเคราะห์ไปที่ตัวเงินของ
ผู้บริโภคด้วย 3. การเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใดใครเป็นคนซื้อ ใช้
มาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อมากกน้อยแค่ไหน 4. พฤติกรรมการใช้ (Using behavior) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้
อย่างไร เช่น ซื้อกี่ครั้ง ครั้งละเท่าไหร่ ซื้อกับใคร เป็นต้น พฤติกรรมของผู้บริโภคถูกกาหนดด้วยลักษณะทางกายภาพ
(Physical) และลักษณะทางกายภาพถูกกาหนดด้วยสภาพจิตวิทยา (Psychological) สภาพจิตวิทยาถูกกาหนดด้วย
ครอบครัว (Family) ครอบครัวถูกกาหนดด้วยสังคม (Social) รวมถึงสังคมถูกกาหนดด้วยวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
(Cultural) ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องคานึงถึงพฤติกรรมการซื้อ และพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค (เสรี วงษ์มณฑา. 2542: 32)
เนื่องด้วยผู้บริโภคมีความแตกต่างกันในลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ด้านอายุ รายได้ ระดับการศึกษาและ
รสนิยม เป็นต้น ทาให้มีการซื้อสินค้าและบริการหลากหลายชนิดไปบริโภค นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าว ยังมี
ปัจจัยอื่นๆ อีกที่ทาให้มีการบริโภคแตกต่างกัน (สุปัญญา ไชยชาญ. 2543: 121) ทาให้นักการตลาดต้องศึกษาและ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) การค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการ
ใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค คาตอบที่จะช่วยให้
นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้ บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541: 125) จากแนวคิดของ ค็อตเลอร์ (Kotler 2541, หน้า 161 - 175) การศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่างๆ และเพื่อที่จะจัด
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม ลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัย
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ส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา หลักเกณฑ์การตัดสินใจซื้อคือปัจจัยภายนอก อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมและสังคม ปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายใน รวมทั้งลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยเหล่านี้มีประโยชน์
ต่อการพิจารณาลักษณะความสนใจของผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยจะนาไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ตัดสินใจด้านราคา การจัด
ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัท

บทสรุป
กล่าวได้ว่ากลยุทธ์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อความพึงพอใจของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยม
ส่ง ผลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อธุ รกิจ แฟรนไชส์ ของผู้ ป ระกอบการ ได้ แก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคล ปั จ จั ย ตราสิ น ค้า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
การสนับสนุนแฟรนไชส์ ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ความผู กพันต่อตราสินค้า และประสบการณ์ ของแฟรนไชส์
ที่คาดว่าเป็นตัวแปรสาคัญที่จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ และยังเป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการ ที่กาลังพิจารณาจะนา
รูปแบบการจัดการแฟรนไชส์มาขยายธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบแฟรนไชส์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ดี
ยิ่งขึ้น และสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล ที่ช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อธุรกิจ แฟรนไชส์ของผู้ที่สนใจ
จะเป็นผู้ประกอบการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และใช้กลยุทธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริหารของแต่
ละแบรนด์ ที่มีรูปแบบลงทุนผ่านระบบแฟรนไชส์ และปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7P) ที่ส่งผลต่อแฟรนไชส์ซีใน
การเลือกใช้บริหารได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจาหน่าย และบุคคล
จะมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่มีความ
พึงพอใจในระดับเดียวกัน(ชัยอนันต์ ปริญญาวิทิต , 2554) ดังนั้นการนากลยุทธ์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อ
ความพึงพอใจของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยมมาดาเนินการหาความสัมพันธ์กันได้ ดังภาพต่อไปนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา

พฤติกรรมการตัดสินใจเป็นแฟรนไชส์ซี
ของธุรกิจร้านกาแฟพรีเมีย่ ม
- ตราสินค้า
- ผลิตภัณฑ์
- การสนับสนุนแฟรนไชส์
- ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ
- ความผูกพันต่อตราสินค้า
- ประสบการณ์ของแฟรนไชส์

ความพึงพอใจด้านกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดบริการของธุรกิจแฟรนไชส์
ร้านกาแฟพรีเมีย่ ม
-

-

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ด้านราคา
กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
กลยุทธ์ด้านบุคคล
กลยุทธ์ด้านกระบวนการ
กลยุทธ์ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ

รูปที่ 4 ความเชือ่ มโยงของกลยุทธ์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อความพึงพอใจของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยม
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า วิธีการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งการศึกษาพบว่า การพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้มีการปรับตัวแบบการจัดการองค์การ
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมองค์การที่เป็นอยู่ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้นมา อันเป็นเป้าหมายที่จะ
ทาให้อุตสาหกรรมดังกล่าวคงไว้ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และวิธีการพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า มีการดาเนินการวิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด และบุคลากร การจัดการกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโดยสร้างคุณค่าเพิ่มให้ลูกค้า
ดูแลลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองลูกค้าการจัดตั้งฝ่า ยลูกค้าสัมพันธ์ มีนโยบายจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการตลาดระยะยาว สร้างความแตกต่างที่ผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางบริการ และผู้ให้บริการ
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า ผู้ประกอบการมุ่งเน้นลักษณะที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ พัฒนาระบบความรวดเร็วและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาลูกค้าเก่าและ
รักษาลูกค้าที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบันไว้ .มุ่งเน้นที่เป้าหมายการสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการลงทุนใน
ประสบการณ์ ของลูกค้า และมุ่งเน้น การให้ความสาคัญกับการจัดการฐานข้อมูลของลูก ค้าที่มีคุณ ภาพ ถูกต้อง
แม่นยาและทันสมัยถือเป็นจุดสาคัญของการเข้าถึงลูกค้า และการเชื่อมโยงในกระบวนการการจัดลูกค้าอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์,ผู้ประกอบการ,อุตสาหกรรมไฟฟ้า
ABSTRACT
This article aims to study the management of customer relationships, business
electricity industry. How to improve customer relationship management strategies of the
operators of the electricity industry and business to find ways to develop strategies to
manage the customer's electricity industry operators. The study found that Developing
strategies to manage customer relationships, business electricity industry. Has been adapted
to suit the organizational environment where the organization is located. As well as
developing its own products up. The goal is to make the industry is maintained. By
receiving support from the government. And how to develop a customer relationship
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management strategy of the operator of the electrical industry. The implementation of
customer analytics Analyze the market environment and personnel management, customer
relationship strategies of businesses by creating added value for customers. Care of all
customers equally. Using technology to better serve customers, establishing customer
service. Policy activities Focused on long-term market. Make a difference in the product,
service,service channel. And service providers Development strategy, customer relationship
management of the electricity industry. Entrepreneurs focus on characteristics that can be
adjusted according to the situation. Development of a rapid response and efficiency. Retain
old customers and retain the best customers at the present. Focus on the goal of creating
benefits for customers continuously. Focused on investing in the customer experience. And
oriented with a focus on database management, customer quality, accurate and up to date is
an important point of access to clients. And links the customer in the process in a
systematic and effective. Focus on the goal of creating benefits for customers
continuously. Focused on investing in the customer experience. And oriented with a focus
on database management, customer quality, accurate and up to date is an important point of
access to clients. And links the customer in the process in a systematic and effective.
Keyword : Customer Relationship Management (CRM), Entrepreneurship,Electricity
Industry

บทนา
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มานานกว่า 40 ปีและเป็นห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งสถานการณ์ของโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ผันผวนอยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยมีความแข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ
ว่ า เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จากประเทศไทยมี คุ ณ ภาพสู ง กว่ า ประเทศอื่ น รายงานสถิ ติ ข องสถาบั น ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ระบุว่าจากข้อมูลเดือนพฤษภาคมปี 2560 มีผู้ประกอบการอยู่ จานวน 2,342 ราย
เป็นผู้ประกอบการรายเล็กในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า จานวน 412 ราย (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ,
2560) และแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม
และโทรทัศน์ 2) กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผงวงจรไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล และมอเตอร์ไฟฟ้า 3)
กลุ่ ม คอมพิ วเตอร์และส่ ว นประกอบ อาทิ พริน เตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิ ทั ล และโมเด็ม 4) กลุ่ ม อุป กรณ์
โทรคมนาคม อาทิ เครื่องรับโทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ และ5) กลุ่มซอฟต์แวร์ มีสินค้าส่งออก
ติดอันดับ 3 ใน 10 ของประเทศไทย คือ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า การขยายตัว
อย่างต่อเนื่ องความต้องการสินค้า ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มากขึ้น เช่ น อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ เชื่อมต่ อ
อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) และจากพฤติกรรม ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ธุรกิจต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น ส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง การ
แย่งและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการหลายรายต้องเผชิญกับต้นทุนที่
เพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการบางรายมีการปรับราคาสินค้าตามต้นทุนที่สูงขึ้น บางรายไม่สามารถปรับราคาได้หมด
เนื่องจากการแข่งขันสูง ( สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,2561)ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวให้
เข้ากับเศรษฐกิจเน้นด้านการออกแบบ รูปลักษณ์สินค้า และปรับวิธีการใช้งานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รวมถึงพัฒนาให้สินค้าประหยัดพลังงานและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น และนาเทคโนโลยี เข้ามาใช้ด้ ว ยเพื่อพัฒ นาให้เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ที่ มีความฉลาด สามารถเชื่อมต่ อกับเครือข่า ย
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อินเตอร์เน็ตได้ซึ่งกาลังเป็นที่ต้องการของตลาดคนรุ่นใหม่อย่างมาก โดยผู้ประกอบการมองข้ามการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ซึ่งถือเครื่องมือทางการตลาดการบริการที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเดิม ประกอบกับ การ
จัดการความสัมพันธ์สามารถนามาช่วยแก้ปัญหาด้านการตลาด สามารถเปลี่ยนแนวคิดจากการหาลูกค้ามาสู่การ
รักษาลูกค้า สร้างความจงรักภักดีเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้า เป็นการวิเคราะห์และการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ า สร้า งทั ศนคติ เจตคติ ที่ ดี ความพึ ง พอใจให้เกิด ขึ้น ในตั ว ของลู กค้า ดั ง นั้ น การจั ด การลู กค้า สั ม พั น ธ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพเป็นหลักของการบริหารที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดแบบสร้างสัมพันธ์ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของลูกค้าแต่ละรายว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมีความสาคัญไม่เท่ากัน ธุรกิจอุตสาหกรรมจึงต้องพยายามหาวิธีที่จะสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี (กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล, 2558) อาจกล่าวได้ว่าระบบ
การบริหารความสัมพันธ์ของลู กค้า (Customer Relationship Management: CRM) เป็นตัวเชื่อมเพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเป็นแนวทางการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณค่าแห่งลูกค้าในระยะยาว (Life Time
Customer Value) ที่สามารถวัดผลการประสบความสาเร็จของธุรกิจได้
การศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การจั ดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้นารูปแบบ และวิธีการพัฒนาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ที่แตกต่างของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงใช้ในธุรกิจ องค์กร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

การวิจัย
1) ลักษณะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าควรมีลักษณะอย่างไร
2) การพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าควรพัฒนาอย่างไร
3) แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าควรมี
แนวทางอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า
2) เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า
3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ขอบเขตดาเนินวิจัย

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิ ง ประจั ก ษ์ จ ากกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคัญ 5 กลุ่ ม คื อ ผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จ กลุ่ ม เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ กลุ่ ม ชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ กลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ แ ละส่ ว นประกอบ
ผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม และผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มซอฟต์แวร์ ซึ่งเปิดดาเนินธุรกิจมาแล้ว
มากกว่า 3 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพและปริมณฑล
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สามารถนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้สามารถ
พัฒนาระบบงานการสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้า
2) สามารถนาผลวิจัยไปเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของ
ผู้ประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าต่อไป
3) สามารถน าผลวิ จัยไปเป็น แนวทางการพั ฒนากลยุท ธ์การจัดการลู กค้า สัมพัน ธ์ทั้ง ด้านสารสนเทศ
นวัตกรรมด้านกระบวนการ และเป็นแนวทางให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้องต่อไป

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

การจั ด การ (Management) หมายถึ ง ขบวนการที่ ท าให้ ง านกิ จ กรรมต่ า งๆ ส าเร็จ ลงได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ (Robbins and DeCenzo, 2004; Certo,
2003) ซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ได้แก่ ขบวนการ (process) ประสิทธิภาพ
(efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ขบวนการ (process) ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึง
หน้าที่ต่างๆ ด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การโน้มนาองค์การ และการควบคุม การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ที่นามาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความ พึงพอใจในตัว
สินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง การรักษาลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้าและ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ องค์ กร โดยให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ทั้ ง สองฝ่ า ย ทั้ ง ต่ อ ตั ว ลู ก ค้ า และองค์ กร ( Win-Win
Strategy) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวนาน ซึ่งความสามารถในการบริการลูกค้า ได้ดีขึ้นอยู่กับความสนใจ ความ
ต้องการของลูกค้า การนาเสนอสินค้าที่เหมาะสม การบริการหลังการขายแก่ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวจะช่วยเพิ่มความจงรักภักดี (loyalty) ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ลดการสูญเสียลูกค้า
ลดต้นทุนการตลาด เพิ่มรายได้จากการที่ลูกค้าซื้อซ้า หรือแนะนาให้คนรู้จักซื้อสินค้าขององค์กร ดังนั้นธุรกิจที่นา
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มาใช้ในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลย ไม่เพียงแต่องค์กรจะต้องจัดสรรงบประมาณ
การลงทุนที่สูงเท่านั้น การกาหนดนโยบายในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน ตลอดจนการ Integrate ระบบเหล่านี้เข้าด้วยกัน
เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าเหล่านี้ Flow ไปในแผนกต่างๆ ขององค์กรและสามารถตอบสนองต่ อความต้องการและ
อุปนิสัยส่วนตัวของลูกค้าเพราะจะนาองค์กรไปสู่การเพิ่มยอดขายและการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวได้

กลยุทธ์ทางการจัดการและการพัฒนา

Srivastava, Shervani & Fahey (1999: 169) ได้ให้ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไว้ว่า เป็น
กระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการระบุ (Identify) กลุ่มลูกค้า, การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับ
ลูกค้า, การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Relation), และการสร้างความรับรู้ (Perception) เกี่ยวกับองค์กรและ
ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรให้เกิดขึ้นกับลู กค้า การพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั้นเป็นการบริหาร
ลูกค้าด้วยหลัก CRM ที่เน้นถึงวิธีการมอบคุณค่าที่เหมาะสม (Optimal Value) ให้แก่ลูกค้าด้วยส่วนผสมทาง
การตลาดต่ า งๆ อย่ า งไรก็ต ามลู กค้า ส่ วนใหญ่ มั กจะตัด สิ นใจซื้อสิ นค้า และบริการด้ วยประสบการณ์ ( Overall
Experiences) ที่พวกเขาได้รับจากสิ่งที่บริษัทเสนอให้ ดังนั้นหากกิจการสามารถนาเสนอสินค้าและบริการผ่าน
กระบวนการทางการตลาด การขาย การบริการ ตลอดจนการสนั บ สนุ น การขายต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องแล้ว การให้ค่าและความภักดีต่อตัวบริ ษัทจากลูกค้าก็จะค่อยๆเพิ่ม
มากขึ้นจนกลายเป็นจุดแข็งของบริษัทที่ยากต่อการลอกเลียนแบบได้
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แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ

Schumpeter (1934) ได้ให้ความหมายของผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ริเริ่มโดยใช้กระบวนในการแยกแยะ
สินค้าและบริการที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ โดยมีวิธีการจาแนกของการเป็นผู้ประกอบการออกเป็น
5 วิธี ได้แก่ 1) การนาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพใหม่ 2) การใช้วิธีการผลิตแบบใหม่ 3) การเปิดตลาดใหม่ 4) การค้นหา
แหล่งซื้อวัตถุดิบใหม่ หรือการค้นหาวัตถุดิบชนิดใหม่ และ 5) การก่อตั้งกิจการใหม่
McClelland (1961) ได้ให้ความหมายของ ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ต้องการความความสาเร็จสูง
โดยเป็นผู้มีความกระตือรือร้นและคนรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง
Shapero (1975) ได้ให้ความหมายของ ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ริเริ่มยอมรับความเสี่ยงของการ
ล้มเหลว และการควบคุมภายในขององค์การ
Catlin and Matthews (2001) ได้ให้ความหมายของ ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่เชื่อมั่นในตนเองที่
จะปฏิบัติตามความคิดหรือความฝันของตน โดยมุ่งมั่นที่จะทาให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้องเผชิญกับความ
ผิดหวังหรือความล้มเหลวก็จะค้นหาทางอื่นอยู่เสมอเพื่อหาทางให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง โดยยอมรับความ เสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้ในการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อผลกาไรและความพอใจ ซึ่งภาวะผู้ประกอบการหมายถึง กระบว นการ
วิธีการปฏิบัติงาน และ การตัดสินใจของกิจกรรมที่ถูกนาโดยผู้ประกอบการ เพื่อการแสวงหาโอกาสใหม่ในการทา
ธุรกิจพร้อมกับสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่สามารถนามาใช้ให้บรรลุโอกาสทีห่ าได้นนั้ โดยวิธีการบริหารจัดการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธงไชย สุรินทร์วรางกูร (2557) ได้ทาการศึกษา แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ พบว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการให้บริการลูกค้าขององค์กรในด้านต่างๆ อย่าง
แพร่หลาย ในปัจจุบันพบปัญหาที่สาคัญ คือ ผู้ใช้บริการไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการมีจานวนน้อย องค์กรขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนี้ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
จานวนไม่เพียงพอ การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของ
องค์กร ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ 1) องค์กรควรจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลลู กค้าที่ ถูกต้ องครบถ้ว น 2) องค์กรธุรกิจควรจัด ให้มี ช่องทางส าหรับ การทาธุรกรรมของลูกค้าอย่า ง
เพียงพอ ตลอดจนมีการจัดเก็บประวัติการทาธุรกรรมในคลังข้อมูล 3) องค์กรควรมีบุคลากรด้านการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์อย่างเพียงพอสามารถนาข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4)
องค์กรควรเพิ่มคุณค่าการบริการโดยการกาหนดโปรแกรมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้าใน
กระบวนการของการดาเนินธุรกิจ 5) องค์กรควรมีการประเมินผลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์โ ดยใช้เกณฑ์วัดที่เน้น
ความสาคัญของลูกค้า 6) องค์กรธุรกิจควรขยายและรักษาความเติบโตของความสัมพันธ์ โดยการใช้แนวทางการ
รักษาลูกค้าปัจจุบันให้อยู่กับเราตลอดไป
ลัคนา สุคนธวัฒน์ (2558) ได้ทาการศึกษา แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ
โรงแรมในภาคตะวันตก พบว่า บุคลากรที่ให้บริการได้รับการอบรมที่เน้นในเรื่องการดูแลลูกค้า การบริการที่ดี การ
ใช้เทคโนโลยี และจรรยาบรรณในการทางาน โรงแรมมีกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าเพิ่ม
และการทากิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า มีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาด้านการ
บริการ พร้อมกับสร้างมาตรฐานด้วยคุณภาพการบริการที่ยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มุ่งเน้น
สร้างประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รักษาลูกค้าที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาระบบนวัตกรรม
การบริการที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์เหล่านี้สามารถช่วย
เปลี่ยนแปลงธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคตะวันตกไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้
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มัลลิกา สุบงกฎ และคณะ (2559) ได้ทาการศึกษา การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศไทย พบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยนั้นมีองค์ประกอบที่
ส าคั ญ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ลู ก ค้ า รั บ รู้ การอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ลู กค้ า การสร้ า งความ
เฉพาะเจาะจงลูกค้า และการสนับสนุนช่องทางการสื่อสารให้แก่ลูกค้า ซึ่งองค์ประกอบของ การบ ริหารลูกค้ า
สัมพันธ์ทั้ง 4 ด้าน เป็นส่วนสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธุรกิจ 2) ผลการดาเนินงานของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่เกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายนอก คือ ผลกาไรของธุรกิจและส่วนแบ่งทาง
การตลาด และปัจจัยภายใน คือ การส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม การวางแผนงบประมาณ และความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มารับบริการ 3) ปัจจัยสู่ความสาเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยนั้น
ประกอบด้วย การพัฒนาระบบทรัพยากรในองค์กรให้เกิดความคุ้มค้าสูงสุด การมุ่งเน้นความแตกต่างทางการแข่งขัน
ในธุรกิจและศักยภาพ และความสามารถของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันให้การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนประสบความสาเร็จ
Nischal CK (2015) ได้ทาการศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการรักษาลูกค้าของร้านอาหาร Amica
Restaurant at Valmet Oy Ltd. พบว่า การรักษาลูกค้าด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทที่ทาการปรับปรุงการ
บริการในการบริหารลูกค้าด้วยการพัฒนากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทต่างๆ สามารถเลือกใช้ส่วน
ต่างๆ ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับธุรกิจของตนผ่านทางเทคโนโลยีและวิธีการติดต่อสื่อสารอื่นๆ กับลูกค้าด้วย
การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัท จากการการประเมินพฤติกรรมในอดีตจนถึงปัจจุบันจะทา
ให้บริษัทสามารถใช้ กลยุ ทธ์ท างธุ รกิจได้อย่ า งมี ประสิทธิภาพสู งสุด ผลจากการวิ จัยพบว่า บริษั ทต้องฟัง ความ
ต้องการจากลูกค้าและใช้กลยุทธ์ตามข้อตกลงร่วมกันกับลูกค้า เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเพื่อผลกาไรในระยะยาวขององค์กร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

123

วิธีดาเนินการวิจัย
การสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็น (Focus Group) โดยศึกษาจากการร่วมสนทนากลุ่ม ของกลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน กลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ กลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจกลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มซอฟต์แวร์ ซึ่งเปิดดาเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 3
ปีขึ้นไป จานวนกลุ่มธุรกิจละ 3 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 15 คน ซึ่งผู้วิจัยกาหนดคุณสมบัติของผู้ร่วมสนทนากลุ่มโดย
คัดเลือกจาก
1. มีตาแหน่งหน้าที่ระดับผู้จัดการบริษัทของแต่ละกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า จานวนกลุ่มละ 1 คน
2. เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าของแต่ละกลุ่ม จานวนกลุ่มละ 1 คน
3. พนักงานบริษัทของแต่ละกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า จานวนกลุ่มละ 1 คน
พื้นที่ในการศึกษา
พื้นที่ในการศึกษาคือ 5 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑล

ขอบเขตด้านระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ดาเนินการศึกษาระหว่าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – สิงหาคม พ.ศ. 2561

เครื่องมือในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 แหล่งสาคัญ คือ
1) ศึกษาจากเอกสารและข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์
จากผลงานทางวิชาการ เอกสารวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความและข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิกส์
2) ศึกษาจากการสัมภาษณ์เจาะลึก เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์โดยใช้ประเด็นการสัมภาษณ์ และ
ท าการรวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น ปั ญ หาอุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะจากผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ จ ากผู้ ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ส าคั ญ
(Key Informant) คือ ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่ม
เครื่องใช้ไ ฟฟ้าภายในบ้าน กลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ กลุ่มผู้ ประกอบการธุรกิจกลุ่ ม
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
กลุ่มซอฟต์แวร์
3) ศึกษาจากการสนทนากลุ่ม เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสั มภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วยการ
เชิญผู้ร่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มและทาการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่
เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิด
แนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น หรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยผู้วิจัยเลือกมา
จากประชากรเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้จากธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า 5 กลุ่ม จานวนกลุ่มธุรกิจละ 3 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 15 คน
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interveiw) และทาการ
สัมภาษณ์แบบสนทนาเจาะประเด็น (Focus Group) วิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) โดยการรวบรวมค้นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) จากคู่มือตาราเรียน ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ในแหล่งค้นคว้า
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ และศึกษาจากสื่ออิเลคทรอนิคส์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interveiw) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการกาหนดคาถามออกเป็นประเด็นให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องที่วิจัย และเมื่อการสัมภาษณ์สิ้นสุดลง ผู้วิจัยได้ทาการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทา
การตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน เพื่อนาไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลในการศึกษานี้มีลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภู มิ
(Secondary Data) ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ทาการบรรยายและแสดงผลในรูปแบบ
ตารางจากข้อมูลที่ทาการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี เอกสาร หลักฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทสรุป
การศึ ก ษาการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ข องผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า
ผลการศึกษาพบว่า
ลักษณะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ดาเนินการในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ายังสามารถพัฒนาให้เกิด ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้ โดยการปรับตัวแบบการจัดการองค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมองค์การที่เป็นอยู่
รวมทั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้นมา อันเป็นเป้าหมายที่จะทาให้อุตสาหกรรมดังกล่าวคงไว้ที่ประเทศไทย
ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการ สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา รวมถึงภาคเอกชน นอกจากนี้การศึกษานี้
ยังทาให้เกิดความรู้และความเข้าใจต่อ ตัวแบบการจัดการองค์การใหม่ๆ อันนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในการบริหาร
องค์การอื่นต่อไป
วิธีการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า
1. การวิเคราะห์ลูกค้า
ผู้ประกอบการดาเนินการ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ ว่าลูกค้าเป็นใคร จัดอยู่ระดับใด โดยลูกค้าเป้าหมาย
หลักของผู้ประกอบการ กาหนดประเภทลูกค้าเพื่อวางแผนจัดโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อดาเนินการจัดทาแผนการ
ตลาดที่มุ่งลูกค้าเป็นสาคัญ โดยฝ่ายขายดูแลลูกค้า ฝ่ายการตลาดดูแลเกี่ยวกับโฆษณา การรับลูกค้าและการส่งเสริม
การตลาดช่องทางในการทาตลาดในเชิงรุก เช่น จัดกิจกรรมพิเศษ จากผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่ทาง
ผู้ประกอบการได้จัดทาโดยได้พบว่า ลูกค้ามีความไว้วางใจในสินค้า และการบริการ ยินดีกลับมาใช้บริการอีก และยั ง
บอกต่อถึงลูกค้าใหม่ๆอีกด้วย
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ผู้ประกอบการดาเนินการ วิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด ผู้ประกอบการมีนโยบาย
ที่มีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น มีโครงการกิจกรรมทุน การศึกษาแก่โ รงเรียนใกล้เคียง การจัดสรร
งบประมาณรายได้ของผู้ประกอบการให้องค์กรต่างๆ เช่น องค์กรที่ดูแลเด็กพิการซ้าซ้อน เด็กด้อยโอกาส คนสูงอายุ
ประกอบกับการได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ
3. บุคลากร
ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรทุกคนที่อยู่ในโรงงานทั้งหมดก่อน เพื่อให้ทุกคนในโรงงานมี
ความสุขร่วมกัน เพื่อเป็นการหาแนวร่วมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน การร่วมมือกันรับผิดชอบต่อ
สังคม ผู้ประกอบการจะได้เป็นที่รักของชุมชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต้องไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
มีจิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนเพื่อเพิ่ม ผลผลิตก่อน จากนั้นร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ดาเนินการส่งเสริมบุคลากรในด้านการให้บริการ โดยมีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่
หัวข้อในการอบรมจะเน้นไปในเรื่องการดูแลลูกค้า การบริการที่ดี เทคโนโลยี และจรรยาบรรณในการทางาน
3.1 การอบรมภายในระหว่างการทางาน (on the job training) เป็นการสอนงานซึ่งกัน และกัน โดยมี
วิธีการสอนการทางานภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกอบรม รายการเรียนรู้งาน โดยการสังเกตการทางานของพนักงาน
ที่มีความชานาญและลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละหัวข้อที่โรงเรียนจัดให้ เช่น อบรมความรู้และทักษะด้านการบริการ
ไวน์และเครื่องแต่ละแผนก ผู้ประกอบการจัดส่งพนักงานในระดับหัวหน้างานเข้ารับการอบรม ทั้งนี้เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายต่อคนในการอบรมค่อนข้างสูง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจะนาความรู้ที่ได้กลับมาอบรมให้กับพนักงานทุกคนในแผนก
ในระดับปฏิบัติการอีกครั้ง
3.2 การจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าอบรมตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก เช่น การอบรมบุคลิกภาพ และ
จิตวิทยา การอบรมความรู้ และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการจัดส่งพนักงานเข้ารับ
การฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ
จากผลการวิจัยพบว่าจากมุมมองผู้บริหารและมุมมองผู้ปฏิบัติงานสะท้อนแนวความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการลูกค้าในเชิงกลยุทธ์ ผู้วิจัยสรุปประเด็นกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออกเป็น 7 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 กลยุทธ์การสร้างคุณค่าเพิ่มให้ลูกค้า ผู้ประกอบการมีแนวทางที่ทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่า
ได้รับมากกว่าความพึงพอใจ ผู้ประกอบการใส่ใจและคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีการประหยัดพลังงาน สนับสนุนการ
จาหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงาน และมีมาตรฐานสากลรับรอง ตลอดจนนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม และติดตามลูกค้าตลอดสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อไป
ประเด็นที่ 2 กลยุทธ์ผู้ประกอบการมีแนวทางการดูแลลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน การออกแบบด้าน
สถาปัตยกรรมของผู้ประกอบการ มีความหลากหลายมากขึ้น และการจัดโปรโมชั่นนั้นๆเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจ และแนวโน้มของผู้ประกอบการโดยภาพรวมเริ่มให้ความสาคัญและมุ่งเน้นนโยบายการส่งเสริม
สินค้าการส่งออก
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ประเด็นที่ 3 กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองลูกค้าทันที ผู้ประกอบการมีการนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองลูกค้าทันทีผู้ประกอบการมีการนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ปรับปรุงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การใช้เว็บเทคโนโลยีการใช้อีเมล
(e-mail)การใช้ระบบส่งข้อความ(MSN) messengers) มีรายละเอียดข้อมูลของลูกค้า (Costomer profile) ในการ
สนับสนุนการบริการให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดเก็บข้อมูลของ
ลูกค้า และมี การใช้ สื่อออนไลน์เป็น เครื่องมือในการสื่อสาร(social online)ไม่ ว่า จะเป็น การประชาสั มพั น ธ์
ผู้ประกอบการ ตัวแทนจาหน่ายและบริการต่างๆ นอกจากนี้การจัดทาเว็บไซต์ของผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปดูละเอียดต่างๆ ของผู้ประกอบการได้โดยเปิดให้ลูกค้าติชมผ่านอีเมล และตอบอีเมลกับลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าทางผู้ประกอบการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆและได้รับความสะดวกมากที่สุด
ประเด็นที่ 4 กลยุทธ์การจัดตั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ใช้กลยุทธ์ในการจัดทาเอกสารแบบประเมินกับลูกค้าให้
แสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพื่อที่ทางผู้ประกอบการจะได้นาไปปรับปรุงแก้ไข ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ต่อไป มุ่งเน้นความเป็นเอกลักษณ์มีนโยบายในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น
ประเด็นที่ 5 กลยุทธ์การมีนโยบายจัดกิจกรรมต่างๆ ตามพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้า
มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ผู้ตัดสินผู้กาหนดกิจกรรม และสถานที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการจัดขึ้น ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ องค์กร ธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ให้ลูกค้ารู้สึกมีความคุ้มค่า
กับเงินที่เสียไป สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ได้แก่
ประเด็นที่ 6 กลยุทธ์มุ่งเน้นการตลาดระยะยาว ผู้ประกอบการดาเนินการโดยจัดกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ทั้งส่วนที่เป็นการตลาดทางตรง (direct marketing) เช่น มีการส่ง
ข้ อ ความส่ ง จดหมายขอบคุ ณ ลู ก ค้ า ส่ ง โปสการ์ ด อวยพรลู ก ค้ า ในช่ ว งเทศกาลส าคั ญ รวมถึ ง ใช้ ก ารตลาด
อิเล็กทรอนิกส์(electronics marketing) มีการสร้างเว็บไซต์ของผู้ประกอบการเพื่อแนะนาผู้ประกอบการ
นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ โปรโมชั่นพิเศษสาหรับ
ลูกค้า ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการดาเนินการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ดาเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดระยะ
ยาวในลั ก ษณะที่ ยั่ ง ยื น โดยมุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แก่ ลู ก ค้า พนั กงานชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ 7 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ผู้ประกอบการเน้นการดาเนินการในองค์กรเพื่อสร้างความ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างในด้านต่างๆดังนี้
1. สร้างความแตกต่างที่ผลิตภัณฑ์(product differenttiation) มุ่งเน้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มี
คุณภาพ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการสามารถผลิตขึ้นเองให้มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ การตกแต่ง
การออกแบบ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
2. การสร้างความแตกต่างที่บริการ(services differenttiation) มุ่งเน้นการเสนอบริการที่มีคุณค่าต่อ
ลูกค้าให้ครบวงจร ในทุกแผนกของผู้ประกอบการมีความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย เอาใจใส่ การจัดกิจกรรมพิเศษ
ให้ลูกค้าได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดี
3.สร้างความแตกต่างที่ช่องทางบริการ(channel differenttiation)มุ่งเน้นการจัดช่องทางการบริการที่
ทันสมัยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกมีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นการจัดทาระบบการจอง
ห้องพักให้ลูกค้าสามารถจองได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
4. สร้างความแตกต่างที่ผู้ให้บริการ (People differenttiation) มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนพนักงาน
โดยสร้างความโดดเด่นที่ตัวผู้ให้บริการ พัฒนาทักษะเฉพาะทางกับพนักงานที่มีสาขาที่ดีมีทัศนคติที่ดีมีความตั้งใจ
และให้บริการด้วยใจอย่างแท้จริง
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ
จากผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นในการบริหารจัดการลูกค้าสู่แนวทางในการพัฒนากล
ยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์(Customer Relationship Management) ซึ่งผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยโดยอธิบาย
ประเด็นตามกลยุทธ์มีรายละเอียดดังนี้
1. มุ่งเน้นลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์มีการพัฒนาระบบความรวดเร็วและตอบสนอง
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาของตลาดได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม
และทันกับสถานการณ์ โดยต้องเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ทักษะการเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้น ให้เป็นความเข้าใจลึกซึ้ง
และสามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้เช่นผู้ประกอบการดาเนินการด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการลูกค้าโดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเช่นโปรแกรมแอฟไลน์บนคอมพิวเตอร์ (APPLINE ON PC) เข้ามาใช้
ในการดาเนินการการสร้าง Group LINE เพื่อสะดวกกับการติดต่อกับลูกค้าและการ สั่งงานกับพนักงานหรือเพื่อน
ร่วมงานรวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของผู้ประกอบการแนวทางดังกล่าวถูกนามาใช้ในการปฏิบัตงิ านเช่น
ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้ประกอบการและการเสนอความคิดเห็นบนหน้ากระดาษช่องทางการสื่อ สาร
ออนไลน์ตลอดจนระบบการจองห้องพักแบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลเช่นโปรแกรมการสารองห้องพักที่ใช้ในแผนกการจัดการส่วนหน้าระบบคอมมาชี่เพื่อเป็นหลักฐาน
ข้อมูลของลูกค้า โดยมีการจัดระบบความปลอดภัยของข้อมูลผ่านสานักงานใหญ่ ของผู้ประกอบการโดยข้อมูลต่างๆ
จะถูกส่งไปแต่ละจุดบริการเพื่อให้ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันตลอดจนการนาเทคโนโลยีเข้ามาดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยของลูกค้าเช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆภายในห้องพักของผู้ประกอบการและบริการรอบนอก
ของผู้ ประกอบการและติด ตั้ง สัญ ญาณอิน เตอร์เน็ ตไร้ส าย (Wifi) ทั่ วผู้ ประกอบการเพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร และกิจกรรมออนไลน์ที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย
2. มุ่งเน้นรักษาลูกค้าเก่าและรักษาลูกค้าที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบันไว้การเข้าใจอย่างละเอียดว่าใครคือลูกค้าที่มี
ค่าและการนาขบวนการทางานอย่างมีแบบแผนเพื่อได้มาซึ่งลูกค้าอย่างที่ต้องการ
3. มุ่งเน้นที่เป้าหมายการสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยการนาวิธีการจัดการที่มุ่งผลประโยชน์
แก่ลูกค้าเป้าหมายหลักซึ่งสามารถทากาไรให้กับองค์กรมากที่สุด
4. มุ่งเน้นการลงทุนในประสบการณ์ของลูกค้ าประสบการของลูกค้าคือตัวกาหนดที่รักษาสุขภาพของตรา
หรือการบริการของพนักงานในธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่มุ่งเน้นการโฆษณาหรือการตลาดแบบดั้งเดิมจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้บริหารพบว่าแนวคิดของสิทธิรัตน์ ห่อทองคา ตาแหน่งผู้จัดการผู้ประกอบการเชอราตันหัวหินจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ที่ได้กล่าวถึงการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าของผู้ประกอบการไว้ว่า เรื่องของคุณภาพการบริการ
(service hospitality) ของผู้ประกอบการมีระบบและมาตรฐานระดับสากล
5.มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีคุณภาพตรงประเด็นถูกต้องแม่นยาและ
ทันสมัยเป็นจุดสาคัญของการเข้าถึงลูกค้าถือเป็นข้อได้เสียในด้านการบริการสู่การตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วจาก
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและการเชื่อมโยงในกระบวนการการจัดลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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จริยธรรมทางธุรกิจของตลาดบริการในยุคโลกาภิวัตน์
Business Ethics in the Globalization Service Market

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ศิริพร ทัศนศรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

บทคัดย่อ
ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจอย่างเปิดกว้าง สิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้ คือ จริยธรรมทาง
ธุรกิจ เพราะจริยธรรมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติที่ดีของบุคคล เป็นหลักของศีลธรรมหรือเข็มทิศ
นาไปสู่กิริยาที่ควรปฏิบัติกับผู้อื่น ธุรกิจทุกประเภทโดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ให้บริการด้านต่าง ๆ นั้นควรมีหลัก
จริย ธรรมในการด าเนิ น งาน มี ความรับผิ ด ชอบต่ อสั งคม ไม่ เอารัด เอาเปรีย บสั ง คม หัว ใจหลั กขององค์กร คื อ
บุคลากรหรือพนักงาน ดังนั้น องค์กรควรปลูกฝังและเสริมสร้างให้บุคลากรทุกคนมีจริยธรรมประจาใจเพื่ อเป็น
แนวทางในการทางานโดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เข้าทางาน และมี ควรการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนด
นโยบายด้านจริยธรรมอย่างชัดเจน เพื่อนาไปสู่จริยธรรมทางธุรกิจของตลาดบริการในยุคโลกาภิวัฒน์อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : จริยธรรมทางธุรกิจ , ตลาดบริการ , โลกาภิวัฒน์
Abstract
Nowadays, where the businesses are widely opened competitive. The most important
thing in doing business is the business ethic, as it’s a behavioral science which leads people to
the appropriate manner and behave themselves. Any sort of business,especially service
industry, should implement the work ethic and also grow the social responsibilities.
The management should critically understand and determine the business ethic direction and
implement those ethics to all involved employees in order to achieve the competitive
advantage. In additional to that, you can also maintain the employee in the desirable level of
ethic and knowledge altogether by giving training where the core of your business can grow
your business with knowledges, moral and social responsibilities so that you can step ahead
in the global business compete with sustainability.
KeyWord (s) : Business Ethics, Service Market, globalization

บทนา
เมื่อโลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว การทาธุรกิจต่าง ๆ ย่อมมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น หลาย ๆ ธุรกิจให้ความ
สนใจเพียงตัวเลขในรูปของผลกาไรเป็นที่ตั้ง จนลืมนึกถึงความถูกต้องหรือการใช้หลักจริยธรรมที่ดีงามเข้ามาเป็น
ทิศทางในการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับธุรกิจ นั้นมีความสาคัญและสอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่ง
กล่าวคือ การทาธุรกิจนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย หรือขัดต่อหลักจริยธรรม
เพราะหากธุรกิจใดก็ตามปราศจากจริยธรรมเป็นเข็มทิศในการนาทางแล้ว ย่อมส่งผลเสีย ต่อธุรกิจในระยะยาว
มากกว่าผลดีแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “การงานทุก
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อย่างทุกอาชีพ ย่อมมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรณยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่
เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่า เป็นความดีงามที่คนในอาชีพนั้นพึงปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจเกิดความเสียหายแก่บุคคล
หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนเองอย่างลึกซึ้ง
ชัดเจนและศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนทั้งข้อที่ควรปฏิบัติ และ
ไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตน ปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ ได้รับความเชื่อถือ ยก
ย่องในเกียรติ ในศักดิ์ศรีและในความสามารถด้วยประการทั้งปวง” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล : 2561)

เนื้อเรื่อง
จริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรม (ชาญชัย อาจิณสมาจาร 2552 : 5) เป็นเรื่องส่วนบุคคล เป็นวิธีที่คงที่ของพฤติกรรมที่ถูกสังเกตใน
การกระทาโดยตั้งใจของปัจเจกบุคคล จริยธรรมต้องการให้ปัจเจกบุคคลกาหนดคุณลักษณะของผลที่ตามมาของการ
กระทาโดยอ้างถึงการกระทาที่ถูกต้อง เป็นธรรมชาติของความดีและความชั่ว ปัญหาของการประพฤติและจุดประสงค์
สุดท้าย พูดอีกนัยหนึ่ง กิจกรรมใด ๆ ของมนุษย์ตั้งอยู่บนเหตุผลทางศีลธรรม จริยธรรมหรือการปฏิบัติ
จริยธรรม (เพียงตะวัน พลอาจ 2557 : 2) สิ่งที่เป็นคุณค่าของคุณงามความดี หลักในการประพฤติที่ละเว้น
จากความชั่ว เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมมีแต่ความสงบสุข
จริยธรรม (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 2555 : 104 – 105) อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. จริยธรรมในตัว
บุคคล ซึ่งบุคคลใช้ดาเนินชีวิต เช่น ความรอบคอบ ความกล้าหาญ ความรู้จักประมาณ การมีความยุติธรรม ตลอดจน
จริยธรรมที่ เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การใช้เสรีภาพอย่างถูกต้อง การเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จริยธรรมที่
เกี่ยวกับความซื่อตรง เช่น การมีปรัชญาที่เหมาะสมในการดารงชีวิต เป็นต้น 2. จริยธรรมในอาชีพ เป็นคุณธรรมหรือ
หลักปฏิบัติที่ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ พึงยึดถือในการประกอบอาชีพ ของตน ผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ จาเป็นต้องมี
จริยธรรม ไม่ว่าเป็นงานราชการหรือธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพ
หรือสิทธิของบุคคลทั่วไป รวมถึงธุรกิจด้านงานบริการด้วย
จริยธรรมทางธุรกิจ (Crane & Matten 2010 : 5 อ้างใน เพียงตะวัน พลอาจ 2557 : 37) หมายถึง การที่
ธุรกิจทาการศึกษาถึงประเด็นในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิด อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจ กิจกรรมในการ
ดาเนินงานของธุรกิจ และการตัดสินใจทางธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจ (Ghillyer 2014 : 24 อ้างใน เพียงตะวัน พลอาจ 2557 : 37) หมายถึง การประยุกต์ใช้
มาตรฐานทางจริยธรรมกับพฤติกรรมทางธุรกิจ
ดังนั้น จริยธรรม หมายถึง หลักธรรมที่ดี ที่ถูกต้องของมนุษย์แต่ละคนโดยตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานความดีงาม
ไม่ผิดต่อกฎหมาย สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข ส่วนจริยธรรมทางธุรกิจ คือ การทา
ธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ไม่กระทาสิ่งที่ผิดหรือน่าละอายต่อการปฏิบัติงาน มีหลักธรรมเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานของธุรกิจ
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รูปภาพที่ 1 จริยธรรม
จริยะ

คุณธรรม

คือ ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ

คือ สภาพคุณงามความดี

จริยธรรม
คือ ธรรม หรือ ศีลธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม

จริยศาสตร์
คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยข้อประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม

รูปที่ 1 จริยธรรม
ที่มา : ศิริพร ทัศนศรี (ผู้เขียนบทความวิชาการ)
แนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจที่มีต่อผู้บริโภค จากความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคทาให้ธุรกิจมีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติต่อผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นพันธะสัญญาที่จาเป็นที่พึงปฏิบัติต่อผู้บริโภคและหน้าที่ที่ธุรกิจจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับและการมีคุณธรรมต่อผู้บริโภค ก็มาจากหน้าที่พันธะสัญญาดังกล่าวนี้ กาญจนา สุระ
(2554 : 108 – 113)
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจที่องค์กรธุรกิจพึงมีต่อผู้บริโภคที่สาคัญประกอบไปด้วย 3 แนวคิด คือ
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยินยอม (The Contractual Theory) หน้าที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจและผู้บริโภคมีความจาเป็นและสาคัญโดยหน้าที่ขององค์กรธุรกิจจะต้องดาเนิน
ธุรกิจด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมก็มาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพันธะสัญญาดังกล่าวนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ยินยอมประกอบไปด้วยหน้าที่หลัก 4 ประการ คือ หน้าที่ในการยินยอม หน้าที่ในการไม่ยินยอม หน้าที่ ในการไม่
บิดเบือน และหน้าที่นั่นไม่บังคับ
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1.1 หน้าที่ในการยินยอม (The Duty to comply) องค์กรธุรกิจจะมีหน้าที่ที่จะอธิบายหรือแสดง
ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทาให้ผู้ซื้อเข้าใจถึงสรรพคุณ คุณภาพ ประโยชน์ของการใช้
สอยที่จะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคได้ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าสมควรที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหรือไม่
สามารถจาแนกรายละเอียดของคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าว่าจะต้องครอบคลุมใน 4 เรื่อง คือ
1.1.1 ความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อถือได้ (Reliability) คือ ความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์
จะเป็นไปตามความคาดหวังที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้โดยความเชื่อถือได้ คือ การแสดงให้ทราบว่า สินค้ามีลักษณะ
อย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และส่วนประกอบของสินค้าจะต้องตรงตามที่องค์กรธุรกิจนั้น ๆ ได้แสดงหรือ
อธิบายไว้ก่อนหน้านี้
1.1.2 อายุของบริการ (Service Life) คือ อายุของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถใช้ได้
ดังนั้นธุรกิจจะต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงวันที่ผลิตและวันหมดอายุของสินค้า การรับประกันของสินค้า
1.1.3 การดูแลรักษา (Maintainability) ธุรกิจจะต้องให้คาอธิบายและการแนะนาแก่
ผู้บริโภคในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วิธีการใช้ การเก็บรักษา ข้อพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ
1.1.4 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) หมายถึง ระดับของความเสี่ยง
ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์ นั่นคือ ผู้ขายจะต้องแสดงให้ ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายนั้นจะไม่
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเมื่อใช้สินค้านั้น
1.2 หน้าที่ในการเปิดเผย (The Duty of disclosure) ผู้ขายมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะของสินค้าให้แก้ผู้บริโภคได้ทราบเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อซื้อสินค้า
1.3 หน้าที่ในการไม่บิดเบือน ( The Duty not to misrepresent) ผู้ขายไม่กระทาการ
หลอกลวงผู้บริโภคหรือบิดเบือนความเป็นจริงของข้อมูลข่าวสารหรือ รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า
1.4 หน้าที่ในการไม่บังคับ (The Duty not to coerce) ผู้ขายจะต้องไม่ทาการบังคับให้ผู้ซื้อ
ซื้อสินค้าโดยใช้ประโยชน์ที่ผู้บริโภคกาลังอยู่ในสภาพของความกลัว หรือความเครียดเข้ามามีอิทธิพลกดดันให้
ผู้บริโภคซื้อสินค้าเหล่านั้น
2. ทฤษฎีที่เน้นความปลอดภัยของสินค้า (Due Care Theory) มีแนวคิดอยู่บนฐานที่ว่า ผู้ขายและผู้ซื้อไม่
มีความเท่าเทียมกันโดยที่ผู้ขายจะมีความรู้ความชานาญในตัวสินค้ามากกว่าผู้บริโภค ดังนั้นหน้าที่ของผู้ขาย คือ
ให้ความเอาใจใส่กับผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
2.1 การออกแบบ (Design) ผู้ผลิตจะต้องทาการออกแบบสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมี
ส่วนประกอบที่มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ ผู้ผลิตมีหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ว่าเมื่อออกแบบในลักษณะนี้
จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องทาการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สินค้าที่ผ่านมาว่ามีปัญหาด้านใดบ้าง
ทาการสารวจผู้บริโภค วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ทาการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันของ
การให้ผู้บริโภคเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความแข็งแรง ทนทานและเพียงพอต่อการใช้ มีการนาเอาเทคโนโลยีสมันใหม่มา
ใช้ในการผลิตเพื่อช่วยให้การออกแบบสินค้าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้อยลง
2.2 การผลิต (Product) ผู้ประกอบการผลิตจะต้องทาการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การนาวัตถุดิ บที่ใช้ในการผลิต วัตถุดิบจะต้องคัดสรรแต่สิ่งที่ดีมีคุณ ภาพไม่นาเอาวัต ถุดิบที่หมดอายุหรือ
เสื่อมสภาพเข้ามาใช้ในการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตและการตรวจสอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการ
ผลิตว่ามีคุณภาพหรือข้อบกพร่องส่วนใดบ้างให้ทาการแก้ไขและกาจัดสินค้าเหล่านั้นออกไปไม่นาเข้ามาปะปนกับ
สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อการจาหน่าย
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2.3 ข้อมูลข่าวสาร (Information) ผู้ผลิตควรติดฉลากคาแนะนา ในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเตือน
ให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงอันตรายของการใช้ผลิตภัณฑ์ นั้น ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา ผู้ผลิตจะต้องเตือน
บุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงความเสี่ยงและอันตรายตลอดจนผลข้างเคียงหากมีการใช้ยานั้นเป็นระยะเวลานาน
หรือกรณีของสินค้าประเภทอาหารผู้ผลิตควรติดฉลากโภชนาการที่จะบอกข้อมูลว่า อาหารประเภทนั้นผลิตที่ใด มี
ส่วนประกอบอะไร มีการปรุง การเก็บรักษาอย่างไร ผลิตและหมดอายุเมื่อใด มีการใช้สารหรือวัตถุเจือปนชนิดใด
รวมถึงค่าเฉลี่ยที่พึงระวัง ได้รับอนุญาตหรือผ่านการตรวจสอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่
3. ทฤษฎีต้นทุนทางสังคมกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ (The Social Cost View of the
Manufacturer Duties) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายสาหรับการบาดเจ็บที่
ผู้บริโภคได้รับจากข้อบกพร่องของสินค้า
การพัฒนาด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (The Development of Business Ethics) การศึกษาจริยธรรมทาง
ธุรกิจในอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น 5 ระยะ นภาพร ขันธนภา (2559 : 5 – 7) ดังนี้
1. ก่อน 1960 : จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นยุคที่มีแนวคิดทุนนิยม (Capitalism) โดยยึดหลักให้ประชาชนมี
รายได้เพื่อดาเนินชีวิต (Living Wage) เช่น มีรายได้พอที่จะนาไปใช้ในการศึกษา การกินอยู่ การพักอาศัย สุขภาพ
และการเกษียณอายุ การดาเนินธุรกิจต้องไม่ทาให้เดือดร้อน เช่น การขึ้นราคาสินค้าที่จาเป็น และรับผิดชอบเรื่องการ
ทาลายสภาพแวดล้อม เป็นต้น ต่อมาธุรกิจมีบทบาทมากขึ้น ประเด็นด้านจริยธรรมส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ผู้นาทางศาสนา เข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลี่ยให้เกิดค่าจ้างที่ยุติธรรม (Fair Wage) ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2. 1960s : ประเด็นด้านสังคมธุรกิจ ธุรกิจได้มีการดาเนินอย่างแพร่หลายและมีจานวนเพิ่มขึ้น ทาให้
สังคมโดยรวมมีทัศนคติต่อการดาเนินธุรกิจในทางลบ โดยเฉพาะการทาลายสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติทาให้เกิด
มลพิษ ผู้บริโภคจึงเคลื่อนไหวให้มีการปกป้องสิทธิผู้บริโภค โดยการออกเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองชุมชน
3. 1960s : จริยธรรมทางธุรกิจเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยมีการส่งเสริมให้มีการสอนด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันการศึกษา ภาระหน้าที่ขององค์กร คือ การทาให้ได้รับผลกระทบด้านบวก
และลดผลกระทบด้านลบแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเกิดปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีในช่วงนี้ขึ้น
4. 1980s : การควบรวมระหว่างกัน ในปี 1980 เป็นต้นมา นักวิชาการและนักปฏิบัติด้านธุรกิจได้มีการ
รวมมือและให้ความรู้ด้านจริยธรรมทางธุรกิจร่วมกัน จึงมีกลุ่มของสถาบันที่มีความสนใจเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้ง
รัฐบาลได้มีการออกกฎหมายการคุ้มครองจริยธรรมทางธุรกิจร่วมกัน จึงมีกลุ่มของสถาบันที่มีความสนใจเกิดขึ้น
มากมาย รวมทั้งรัฐบาลได้ออกกฎหมายการคุ้มครองจริยธรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจ
สถาบันการศึกษาจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้สนใจ กฎระเบียบ
จึงผ่อนคลายลงไป เนื่องจากหลายหน่วยงานมีความเข้าใจด้านจริยธรรมทางธุรกิจมากขึ้น
5. 1990s : สถาบันด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ระบบการค้าเสรี รวมทั้งการกากับดูแลตนเอง ได้เกิดมามาก
ขึ้น แทนการใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ มีการตั้งสถาบันขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและกากับการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
6. ศตวรรษที่ 21 : การมุ่งเน้นจริยธรรมทางธุรกิจในแนวใหม่ ถึงแม้จะมีสถาบันที่ตั้งขึ้นมากากับดูแลแล้วก็
ตาม แต่ยังไม่สามารถกระทาได้อย่างครอบคลุม หลายฝ่ายจึงมีความเห็นตรงกันว่า ควรนาแนวทางด้านจริยธรรม
ทางธุรกิจสร้างขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสมาชิกทุกคนจะได้ยึดข้อปฏิบัติอย่างจริงจัง
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การพัฒนาจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ
บุคลากรในองค์กรธุรกิจ ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยทางาน และวัยผู้ใหญ่เต็มตัว ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จะได้รับการ
อบรมสั่งสอน ปละปลูกฝังจริยธรรมมาแล้ว การพัฒนาจริยธรรมในองค์กรสามารถกระทาได้หลายวิธี พร้อมกัน
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (2557 : 68 – 69) ดังนี้
1. จัดทาจรรยาบรรณขององค์กรให้ชัดเจน สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ทุกคนได้รับทราบ และเข้าใจ
ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยพบเห็นได้บ่อย ๆ และดาเนินการบังคับใช้อย่างจริงจัง
2. จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นไว้ประจาสาหรับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อติดตาม ควบคุม ดูแลพฤติกรรม
และส่งเสริมจริยธรรม โดยมีตั วแทนของพนักงานเป็นกรรมการร่วมด้วย การควบคุมและส่งเสริมจริยธรรม ควรมี
การให้รางวัลและการลงโทษด้วย
3. ผู้บริหารระดับสูง จะต้องบังคับตนเองให้เป็นผู้มีจริยธรรม มีพฤติกรรมไม่ขัดต่อจริยธรรม การตัดสินใจ
สั่งการต้องยึดจริยธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงานได้
4. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านจริยธรรมในองค์กรตามความเหมาะสม โดยตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น 40
ชั่วโมงต่อคน ต่อปี เป็นต้น และทุกครั้งที่มีการปฐมนิเทศคนงานใหม่ ต้องกล่าวถึงเรื่องจรรยาบรรณ วินัย และ
จริยธรรม
5. สร้างบรรยากาศด้านจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
5.1 ส่ง เสริม ให้มี การจั ดตั้ งชมรมจริยธรรมขึ้น ในองค์กร เพื่ อเป็น แกนนาในการจัด กิจ กรรม
จริยธรรมต่างๆ เช่น จัดให้มีการตักบาตรสัปดาห์ละ 1 วัน จัดให้มาฟังธรรมตามความเหมาะสม จัดโครงการปฏิบัติ
ธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
5.2 ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญแก่ชมรมจริยธรรม โดยเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมอย่าง
สม่าเสมอ
5.3 ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนคนดีให้ปรากฏ
5.4 มีการตรวจสอบด้านจริยธรรมอย่างสม่าเสมอ
6. ในการเลื่อนเงิ นเดือน เลื่อนต าแหน่ง หน้าที่ ให้พิจารณาเรื่องจริยธรรมเป็น องค์ประกอบด้ วย โดย
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
7. จัดให้มีการเชิญชวนให้ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตามแนวจริยธรรมเป็นระยะตามความเหมาะสม และชัก
นาให้เห็นว่าการประพฤติตนตามจริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีมีเกียรติ ไม่ใช่สิ่งที่น่าละอาย สิ่งที่น่าละเอียดคือการทาความชั่ว
ตลาด (Market) (วิทวัส รุ่งเรืองผล 2558 : 7) มีความหมายในสองนัย ความหมายแรกเป็นความหมายแบบแคบที่
มักรู้จักกันทั่วไปว่า “ตลาด” คือ สถานที่ที่มีผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันเพื่อตกลง แลกเปลี่ยน สินค้า หรือบริการกัน
และมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการนั้น ตลาดนัยหนึ่งเป็นความหมายแบบกว้าง ซึ่ง
นักการตลาดนิยมใช้ “ตลาด” ในความหมายนี้คือ ลูกค้าหรือผู้บริโ ภคนั่น เอง แต่ต้องเป็น “ผู้บริโภคที่ มีความ
ต้องการ มีอานาจการซื้อเพียงพอสาหรับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มีความตั้ง ใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ และมี
สิทธิ์ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้”

การตลาดบริการ
การตลาด (Marketing) (Kerin, Roger A., Hartley, Steven W., Berkowitz., Eric N., and Rudelius,
William, 2006 : 8 อ้างใน ภาวิณี กาญจนาภา 2554 : 2) เป็นหน้าที่หนึ่งขององค์กรธุรกิจ หรือเป็นกระบวนการต่าง ๆ
ในการสร้าง การสื่ อสาร และส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า รวมถึงการจั ดการความสั มพั นธ์ ให้เป็นไปในทางที่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กรและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ
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การตลาด (Marketing) (Armstrong, Gary and Kotler, Philip, 2007 : 6 อ้างใน ภาวิณี กาญจนาภา 2554 : 2)
เป็นกระบวนการที่องค์กรพยายามที่จะสร้างให้กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าตอบแทนกลับคืนสู่องค์กร
การตลาด (Marketing) (Cannon, joseph P., Perreault, William D. Jr., and McCarthy, Jeromee, E.,
2008 : 6 อ้างใน ภาวิณี กาญจนาภา 2554 : 2) หมายถึง การดาเนินกิจกรรมโดยการคาดหมายความจาเป็นของลูกค้า
และทาการกากับการเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า หรือองค์กรธุรกิจ
บริการ (Service) (Kotler 2003 อ้างใน ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ 2554 : 9) เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเสนอ
ต่อฝ่ายหนึ่ง กิจกรมดังกล่าวไม่มีตัวตน และไม่มีใครเป็นเจ้าของ ซึ่งในการผลิตบริการนั้นอาจมีตัวสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือไม่ก็ได้
บริการ (Service) (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ 2554 : 9) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่มี
ปฏิกริยาสัมพันธ์กัน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น จะมีสินค้าเป็นองค์ประกอบร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้
การบริการ (Service) (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 2551 : 13 – 16) คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการ
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยตลาดบริการนั้นมีลักษณะความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป และผู้ให้บริการต้อง
คานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. เป็นสินค้าที่ไม่อาจจับต้องได้ บริการโดยทั่วไปมีลักษณะค่อนข้างเป็นนามธรรมไม่มีตัวตน ไม่มีรูปร่าง เช่น
เราไม่สามารถมองเห็นรูปร่างของการท่องเที่ยวได้
2. มีคุณภาพไม่คงที่ คุณภาพของการบริการโดยทั่วไปมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง เนื่องจากมักจะขึ้นอยู่กับ
พนักงานที่เป็นผู้ส่งมอบบริการ เวลาที่ให้บริการของผู้ส่งมอบบริการ วิธีการในการให้บริการ และสถานที่ที่ให้บริการแก่
ลูกค้า
3. ไม่สามารถแยกการบริโภคบริการออกจากผู้ให้บริการได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การ “ให้บริการ” และ
“บริโภคบริการ” นั่นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปบริการมักจะถูกเสนอขายก่อน และหลังจากนั้นการผลิตและการ
บริโภคบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อบริการมักจะต้องมีส่วนร่วมในบริการนั้นด้วย
4. ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ โดยทั่วไปเราไม่สามารถที่จะเก็บรักษาบริการไว้ในรูปของสินค้าคงคลังได้ ทาให้
เสียโอกาสในการขายบริการได้ เพราะสาเหตุมาจากเราไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบริโภคของลูกค้าได้
5. ผู้บริโภคมีส่วนในการสร้างงานบริการอย่างมาก กล่าวคือ การบริการในแต่ละครั้งจะทาเพื่อสนองความ
ต้องการลูกค้าเป็นราย ๆ ไป หาได้ยากที่จะให้บริ การลูกค้า 2 คนเหมือนกันทุกอย่าง เพราะลูกค้าแต่ละคนมีความ
ต้องการและความชอบ ไม่ชอบเป็นของตัวเอง
6. การบริการต้อง “ใช้แรงงานคน” คือ ต้องใช้คนในการบริการ แม้ว่าปัจจุบันเครื่องจักรจะเข้ามาแทนมนุษย์
ในการให้บริการหลายประเภท
7. ความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็จะเกิดความรู้สึกในทันที งานบริการ
เป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก ดังนั้นเมื่อผู้รับบริการได้รับการตอบสนองตรงตามความ
ต้องการ ก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดี แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับความพึงพอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกในทางไม่ดีต่อ
ผู้ให้บริการและองค์กรที่ให้บริการในทันทีเช่นกัน
8. ผลของการบริการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว งานบริการเริ่มต้นและดาเนินการได้ในทุกขณะ
ทั้งในตอนต้น ท่ามกลางและในตอนท้าย เพราะไม่มีข้อจากัดว่าจะต้องให้บริการเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใดเท่านั้น
9. ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์การ งานบริการสร้างความรู้สึกได้ในทันทีที่ได้รับบริการ จึงสามารถ
แปรเปลี่ยนผลจากการให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี

136

10. เมื่อผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่งอื่น ก็เป็นเพียงแค่การบรรเทาความไม่พอใจ เมื่อการบริการเกิดผิดพลาด
และบกพร่อง เราไม่สามารถเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้ นอกจากนั้นยังเป็นการลดความ
พอใจที่เกิดขึ้นให้น้อยลง
11. สร้างทัศนคติต่อบุคคลและองค์กรได้อย่างมาก การบริการที่จะสร้างความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบที่มีต่อผู้
ให้บริการหรือองค์การอย่างมากมายไม่มีขีดจากัด ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่มีมากน้อยเพียงใด สาคัญมาก
น้อยเท่าใด
12. สร้างภาพลักษณ์ให้องค์การเป็นเวลานาน การบริการทั้งที่ดีและไม่ดีจะติดอยู่ในความทรงจาของผู้บริการ
อยู่ ตลอดไป แม้ เมื่ อมี การปรั บปรุงแก้ไขบริ การให้ดี ขึ้นมากแล้ ว แต่ ภาพเก่าที่ ไม่ ดี ยั งคงหลงเหลื ออยู่ กว่ าจะสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีได้ต้องใช้เวลานับสิบ ๆ ปี
13. หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัด บริการเป็นสิ่งที่ไวต่อการรับรู้ เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สมบูรณ์หรือขาดตก
บกพร่องก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทันใด จึงต้องระมัดระวังในเรื่องบริการให้มาก
14. คนเป็นตัวแปรที่สาคัญในการสร้างและทาลายงานบริการ บริการที่ผิดพลาดและบกพร่องนาความเสียหาย
มาสู่องค์กร โดยจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากคน องค์กรหลายแห่งเคยได้รับชื่อเสียงยกย่องว่าให้บริการดี แต่พอ
เปลี่ยนทีมงานที่ให้บริการก็มีเสียงสะท้อนว่าให้บริการด้อยคุณภาพหรือให้บริการไม่ดีดังเดิม และอาจถึงขั้นทาให้เสีย
ผู้รับบริการเดิมไปก็ได้

โลกาภิวัฒน์ จริยธรรมและการจัดการ
โลกาภิวัฒน์และผลกระทบต่อธุรกิจและการจัดการ จินตนา บุญบงการ (2553 : 1 – 2) ในการบริหาร
จัดการได้มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางถึงความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากการบริหารและการจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนประสบกับภาวะวิกฤติอันเกิดจากการทุจริตที่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ความไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวม คานึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง อันเป็นการบริหารจัดการที่
ขาดคุณธรรม จริยธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อสังคม
อย่างแท้จริง โลกหรือสังคมสมัยใหม่เจริญก้าวหน้าขึ้น ได้อย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นความสาเร็จของมนุษย์
บุคคลประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ นักการศาสนา นักการศึกษา นักวิ ทยาศาสตร์ และอื่น ๆ
ซึ่งล้วนมีผลผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง จิตใจของมนุษย์ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย มีทั้งความโลภ ความเห็นแก่ตัว ขาดความซื่อสัตย์ สุจริต แนวคิดของตะวันตกในการทาธุรกิจ
เป็นเรื่องการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ทาให้มนุษย์เราเห็นแก่ตัว มีความโลภและคานึงถึงแต่วัตถุป ระสงค์หรือ
ความร่ารวยมากขึ้น นอกจากนี้ความมั่งคั่งมีความเชื่อมโยงกับอานาจและอิทธิพลในขณะที่โลกและระบบเศรษฐกิจ
เป็นระบบที่มีความรู้เป็นฐาน (Knowledge – based) อันเกิดจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีข่ าวสารและ
ระบบอินเทอร์เน็ต ความมั่งคั่งได้รับการตอกย้าว่าเป็นจุดมุ่งหมายหลักของธุรกิจ และระบบทุนนิยมที่มีความมั่นคง
แข็งแรงขึ้น ปราศจากการท้าทายจากระบบอื่น ประเด็นที่น่าสนใจ คือ จะทาอย่างไรจึงจะเกิดความมั่งคั่งได้โดยมี
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อไม่ให้ความมั่งคั่งของกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาโดยความล้มเหลว คือ ความโง่เขลาของอีกลุ่ม
หนึ่ง เพื่อให้ความมั่งคั่งกระจายออกไปอย่างเท่าเทียมกัน จากอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ รัฐและอานาจอธิปไตยมี
ความสาคัญลดลง กิจกรรมข้ามชาติ ข้ามพรมแดนมีมากขึ้น บริษัทข้ามชาติและองค์กรระหว่างประเทศมีบทบาท
มากขึ้นในด้านการค้าและเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจการค้ามากยิ่งขึ้น
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ส่วนสรุป
จริยธรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจแทบทุกธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะธุรกิจในภาคส่วนของ
ตลาดบริการ ที่เป็นธุรกิจการให้บริการขนาดใหญ่และยังต้องใช้แรงงานคนเป็นจานวนมากอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ หาก
บุคลากรในตลาดบริการไม่มีจริยธรรมในการทางานแล้วย่อมส่งผลเสียต่อธุรกิจนั้นเป็นอย่างมาก และยังส่งผลต่อ
ธุรกิจในอนาคตอีกด้วย ธุรกิจควรมีการจัดอบรมบุคลากรในหน่วยงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อ
การกระตุ้นให้จริยธรรมได้แทรกซึมเข้าไปเป็นส่ วนหนึ่งในชีวิตของบุคลากรทุกคน เพราะรากฐานของธุรกิจมาจาก
บุคลากรภายในธุรกิจ หากบุคลากรดีมีจริยธรรม ธุรกิจก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน
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คุณภาพชีวิตในการทางานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน
Quality of work life is related to work efficiency
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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล

บทคัดย่อ
การทางานมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการพัฒนาให้แรงงานที่เข้ามาทางานในภาคอุตสาหกรรม
เหล่านี้รู้จักปรับตัวให้มีชีวิตที่มีความสุขจากการทางาน เพราะงานเป็นสิ่งสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ การมีงาน
ทาช่วยทาให้มนุษย์สามารถสนองความต้องการพื้นฐานในการดารงชี วิต เป็นแหล่งที่มารายได้ งานเป็นตัวกาหนด
สถานภาพ และตาแหน่งทางสังคม ลักษณะของงานเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย์ คุณภาพชีวิต
ของการทางาน (Quality of Work Life) มีความสาคัญยิ่งในการทางาน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สาคัญ ในปัจจุบัน
คนเราทางานเพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ได้ และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ดังนั้นสถานที่ทางานต้องมีความเหมาะสมคือ
ทาให้เกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึกที่ดีต่องานจะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคล และองค์กร คุณภาพชีวิตการ
ทางานส่งผลต่อองค์กร เพราะหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตทีดีทาให้มีแรงจูงใจในการทางานงานก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางาน เพราะหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่ดี ทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีขวัญกาลังใจ และมีแรงจูงใจในการทางานทาให้พนักงานมีความ
กระตือรืนร้นในการทางานทาให้งานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิต ,ประสิทธิภาพ
Abstract
Work is very important to people. The development of the work into the industry to
adapt to the happy life. Because work is important to a person’ life. When the people having a
job. The job can helps people meet their basic needs of life. Work is the source of income. The
job set the status and social position. The nature of the work is part of determining the quality
of life. Quality of work life is very important to work. Because people are an important
resource today, people have to work to life and meet the basic needs. So, the workplace must
be appropriate. Cause happiness and stable. If, the feeling is good, it will affect the people and
organizations. Quality of work life affect the organization. If the employees have good quality
of life. The employees are motivation to work. The work will be most effective.
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Quality of work life is related to work efficiency. If employees are satisfied, morale
and motivation to work. The employees will be active to work efficiently and effectively and to
achieve sustainable goals.
Keyword : Quality of work life, work efficiency

บทนา
คุณภาพชีวิตในการทางาน “จุดสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน” (Work Life Balance) ถูกยกระดับขึ้น ซึ่ง
รวมถึงความต้องการความยืดหยุ่น ในการทางาน ทั้งในเชิงชั่วโมงการทางานและสถานที่ทางาน ประกอบกับปัจจุบันคน
หลากหลายรุ่นต้องทางานอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นความท้าทายของการบริหารความคาดหวังและแนวทางการดาเนินงาน การ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในทุกมิติเพื่อรับมือกับความท้าทายของโลก แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ
เตรียมความพร้อม ทักษะ ความสามารถของพนั กงานให้สอดคล้อง กับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ยน
ระบบการสื่อสารภายใน องค์กรบนแพลตฟอร์มใหม่ การเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการ ทางานที่ส่งเสริมให้
พนักงานสามารถทางานได้ทุกที่ ทุกเวลา บนพื้นฐาน ของสวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ การ
บริหารแรงงานและเคารพในความแตกต่างหลากหลายด้วยความเท่าเทียม บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการ
เคารพสิทธิการรวมตัวของแรงงานในองค์กร การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในการทางาน ตลอดจนการ
กาหนดแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อสร้าง ความพร้อมให้พนักงานสามารถเติ บโตในหน้าที่การงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทางาน และส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามปณิธาน
การส่งเสริมให้พนักงานสามารถปรับสมดุลระหว่างชีวิต และการทาางานให้มีคุณภาพชีวิตในการทางาน (Work
Life Balance) เพื่อให้การทางานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบการบริการด้านทรัพยากรบคุคลภายในองคก์ร
(HR Service Portal) ให้เข้าถึงได้จากทั้งในและภายนอก การสร้างสังคมในการทางานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วมของ พนักงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์
ทางานที่ดีและสอดคล้องกับรูปแบบการทางานของคนรุ่นใหม่
องค์กรจะเติบโตได้นอกจากเรื่องกาไรแล้ว สิ่งสาคัญที่สุดคือ พนักงานในองค์กร ปัญหาเรื่องพนักงานกลายเป็น
ปัญหาสาคัญของธุรกิจเกือบทุกยุคทุกสมัย จึงรวบรวม 4 ปัญหายอดฮิตเกี่ยวกั บเรื่องคน รวมถึงวิธีแก้ปัญหาที่เจ้าของ
ธุรกิจต้องรู้ เพื่อปรับปรุงวิธีในการบริหารจัดการพนักงานด้วยความเข้าใจได้มากขึ้น
1. พนักงานไม่มีวิสัยทัศน์ร่วมกั น และละเลยเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ มี
ต้องให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ เพราะการที่องค์กรมีวิสัยทัศน์จะช่วยให้รู้ว่าองค์กรเราคือใคร มีเป้าหมายอย่างไร และ
ต้องการจะเดินไปทางใด วิสัยทัศน์ช่วยให้พนักงานเติบโตไปพร้อมองค์กรได้ ส่วนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะช่วยให้
พนักงานมีพฤติกรรมตามที่องค์กรคาดหวัง ทาให้สามารถนาพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
2. ไม่สามารถสร้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานได้ทันความต้องการ เกิดจากการใช้เวลาสร้างพนักงานให้
มีความเชี่ยวชาญด้วยเวลาค่อนข้างนาน
3. พนักงานขาดแรงจูงใจในการทางาน ทาให้ชอบมาสายและหยุดงานบ่อย ต้องสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทางานให้พนักงาน ส่วนใหญ่พนัก งานในองค์กรมีเป้าหมายในชีวิต สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบอะไรบ้าง แล้วนามาสร้างการ
กระตุ้น ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานในองค์กรอยากมาทางานได้ แต่สิ่ งสาคัญที่สุดคือ เจ้าของธุรกิจ ต้องมี
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ทัศนคติที่ดีและพร้อมที่จะสนับสนุนพนักงานให้เกิดแรงบันดาลใจในการทางาน สิ่งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเยี่ยมต่อ
พนักงาน
4. ปัญหาสมองไหล หรือ พนักงานเก่งๆ ลาออก หากอยากให้พนักงานที่เก่งอยู่กับเรานานๆ โดยไม่ได้สร้าง
แรงจูงใจด้วยเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว เราต้องเข้าใจพนักงาน ทาให้พนักงานรู้สึกภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อ
องค์กร พนักงานก็จะมีความสุขในสิ่งที่ทาอยู่ มีความสุขกับการทางาน
ด้านกระบวนการทางานการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วย เพื่อให้ เกิดความ
ยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านบุคคล ทาให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจและมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี เพื่อให้ องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพราะไม่ว่าธุรกิจจะเล็ก
หรือใหญ่โตแค่ไหนก็ตาม หากรักษาคนไว้ไม่ได้ การดาเนินธุรกิจในระยะยาวย่อมประสบปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งนาไปสู่
การแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่นาไปสู่การพัฒนา เพื่อความยั่งยืนด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน

ความหมายของคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Working Life)

คุณภาพชีวิตของการทางาน (Quality of Work Life) มีความสาคัญยิ่งในการทางาน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่
สาคัญ ในปัจจุบันคนเราทางานเพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ได้ และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ดังนั้นสถานที่ทางานต้องมี
ความเหมาะสมคือ ทาให้เกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรู้ สึกที่ดีต่องานจะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคล และองค์กร
คุณภาพชีวิตการทางานส่งผลต่อองค์กร เช่น
1. ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร
2. ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ทางาน
3. ช่วยเพิ่มขวัญ และกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการทางาน
ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Working Life) หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการทางาน ความรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ด้านค่าตอบแทน สิทธิสิทธิประโยชน์ สวัสดิการเพิ่มเติม และทาให้เกิดความสุขในการทางาน คุณภาพชีวิตในการทางาน
เกิดความสมดุลระหว่างงาน และชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งประกอบดวย ค่าตอบแทน
ชั่ ว โมงการท างาน สภาพแวดลอมการท างาน ผลประโยชนและการบริการ ความ กาวหนาในอาชี พ และการมี
มนุษยสัมพันธ ได้รับการยอมรับในสังคมที่ทางาน ลวนแลวสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจใหกับคนทางาน สงเสริม
ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของแตละบุคคล รวมถึงความตองการของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน และการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทางานของตนเองดวย สภาพแวดลอมดานบุคคลและดานกายภาพที่
เอื้อตอการทางานที่ดี
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน
ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Working Life) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
สิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการทางาน ความรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองความด้านต่างๆ 7 ประการดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอ เหมาะสม และมีความยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง
ค่าตอบแทนด้านค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์เกื้อกูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน และสวัสดิการอื่นๆที่เหมาะสมและ
เพียงพอในการดารงชีวิต และการให้สิทธิสวัสดิการที่มีความยุติธรรม
2. ความปลอดภัยในที่ทางาน (Safe and Healthy Working Condition) หมายถึง สถานที่ทางานต้องมีความ
ปลอดภัย บรรยากาศการทางานสถานที่ทางานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต้องมีความเหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบัติงานควรจะกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน และความปลอดภัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเสียงรบกวน
แสงสว่างที่ไม่เกินมาตรฐานทาให้ไม่ปลอดภัยต่อร่างกาย
3. การได้รับโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ เช่นการฝึกอบรม (Development of Human Capacities)
หมายถึง การส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้า ร่วมพัฒ นาสมรรถนะในการทางาน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยการ
ฝึกอบรม หรือวิธีการอื่นตามเหมาะสม โอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานพัฒนาทักษะและความรู้
ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความรู้สึกท้าทายจากการทางานของตนเองรวมทั้งการ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ต่อหน่วยงาน
4. ความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่นที่มีต่อ
ความมั่นคงในหน้าที่การงานและโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งในเรื่องของรายได้และ การเลื่อน
ตาแหน่งงาน
5. ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism) หมายถึง การใช้หลักรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติงานการ
เคารพสิทธิส่วนบุคคลความเสมอภาคความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่าง
เหมาะสม การได้ รับ โอกาสในการแสดงความคิด เห็น การมี ส่ ว นรวมในการตั ด สิน ใจหรื อแสดงความคิด เห็น อย่ า ง
ประชาธิปไตยในองค์การ
6. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (The Total Life Space) การมีเวลาในการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
ในการดารงชีวิตหลังการฏิบัติงาน และมีเวลาเหลือให้ตนเอง และครอบครัว และมีเวลาพักผ่อน มีเวลาที่ให้กับสังคม
7. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) หมายถึง ความรู้สึกว่างานและองค์การที่ปฏิบัติงานมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมทาให้เกิดความภูมิใจในงานและองค์การของตนความมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคมการให้
ความร่วมมือกับชุมชนตลอดจนหน่วยงานอื่นๆในการกระทากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ความหมายประสิทธิภาพการทางาน
ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการปฏิบัติงานคาว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจจะแยกกันออกได้ยาก
เพราะหากจะวัดปฏิบัติงานนั้นว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ก็ต้องเห็นว่าการปฏิบัติงานนั้น มีประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่า
การปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ แต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลก็ไม่
จาเป็นว่าการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพเสมอไป
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ความหมายประสิทธิภาพการทางาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการกระทาของบุคคลของตนเอง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององค์กร ความสามารถในการลดต้นทุนในการผลิตที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพ
สูงสุด การใช้ทรัพยากรในการดาเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสาเร็จ และผลสาเร็จนั้นได้มาโดยการใช้
ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดาเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ
ความสามารถในการผลิตการดาเนินงานด้านธุรกิจที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

แนวคิดประสิทธิภาพในการทางาน
ประสิทธิภาพขององค์กรต้องให้ความสาคัญที่โครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร (Organization’s Structure
and its Goals) ที่สะท้อนถึงบทบาทการบริหารที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการที่มีระบบ
โดยมุ่งที่การทางานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆซึ่งกาหนดหลักประสิทธิภาพไว้ 6
ประการ ดังนี้
1. การกาหนดเป้าหมาย และแนวทางที่ชัดเจน (Clearly Defined Ideal) ผู้บริหารต้องกาหนดเป้าหมายของ
องค์การให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุหรือดาเนินกิจกรรมให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เพื่อไม่ให้สูญเสียเวลาในการเดินแนวทางผิดไปจากเป้าหมายที่กาหนด ลดความไม่ชัดเจน และความไม่แน่นอน
2. การใช้หลักเหตุและผล (Common Sense) ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหาร และรู้จักการ
พัฒนาความสามารถในด้านการบริหาร เพื่อใช้หลักการและเหตุผลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมถึงการ
สร้างความแตกต่างโดยค้นหาความรู้ และคาข้อเสนอแนะให้มากที่สุด
3. คาแนะนาที่ดี (Competent Counsel) ผู้บริหารมีความจาเป็นที่ต้องรับฟังคิดเห็นหรือคาแนะนาจากบุคคล
อื่น หรือต้องการที่ปรึกษาในการให้คาแนะนาที่ดี เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นอื่นที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
4. ความยุติธรรม (Fair Deal) ผู้บริหารต้องมีความยุติธรรม และ มีความเป็นกลางกับทุกฝ่าย รับฟังความให้
รอบด้าน ไม่เชื่อใครโดยง่าย ต้องมีการการวิเคราะห์หรือการรับฟังข้อมูลให้เพียงพอ
5. มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และแน่นอน (Reliable, Diate, Accurate, and Permanent
Records) ผู้บริหารควรจะมีการตัดสินใจจากข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง
แน่นอน
6. การให้รางวัลการทางานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Reward) ผู้บริหารควรให้รางวัลพนักงานให้เป็น
มาตรฐานตามลักษณะงาน ตามผลงานหรือสาหรับการทางานที่มีประสิทธิภาพ และมีผลงานเสร็จสมบูรณ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การที่องค์การจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การตั้งไว้ และประสบความสาเร็จได้นั้น องค์การจาเป็นต้อง
มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทรัพยากรที่มีคุณค่ายาก
ต่อการลอกเลียนแบบ และสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การได้เป็นอย่างมากนั้น คือ ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์การและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จาก
การศึกษาและค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีผู้ศึกษาแนวคิดและให้ความหมายไว้
หลายท่านด้วยกันดังนี้
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารกิจการที่ดาเนินการการสรรหาและคัดเลือก การพัฒนา และธารง
รักษากาลังคนให้สามารถปฏิบัติงานและผลิตผลงานที่ดีได้ รวมไปถึงการมุ่ง ไปสู่ความเป็นเลิศขององค์การ โดยการผสมผสาน
ความต้องการความก้าวหน้าและการสร้างความผูกพันธ์ การกาหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวกับบุคลากรซึ่งเป็น
ทรั พยากรที่ มี คุณค่าสูงสุ ดขององค์การ การพั ฒนาเพื่ อให้ ทรัพยากรมนุ ษย์ สามารถปฏิบั ติ งานให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลและมี
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การตั้งไว้ การนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนาไปสู่
ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ โดยผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพราะองค์การจะประสบความสาเร็จได้ต้องอาศัยความสามารถของพนักงานทุกคนในการผลิตผลงานที่เกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ นาไปสู่การขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ พนักงานสามารถผลิตผลงานที่มีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีของพนักงาน ที่จะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการ
ทางาน เป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการทางานอย่างมาก ซึ่งหากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ในด้านต่างๆไม่มี ระบบหรือกระบวนการต่างๆ การมอบนโยบายการบริหารทรัพยากรที่ ส่งเสริมให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน องค์กรก็จะไม่สามารถธารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไว้ได้ และ
หากพนักงานไม่มีขวัญกาลังใจการทางาน ไม่มีแรงจูงใจในการทางาน พนักงานทางานบบไม่เต็มกาลัง ผลผลิตไม่มีคุณภาพ
ผลการปฏิบัติงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผล องค์กรก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management activities) หมายถึง การดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ การปฏิบัติงานด้านบุคลากร การนานโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
องค์การได้ตั้งไว้ ซึ่งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้
เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุความสาเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และในการที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้น ต้อง
อาศัยการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นกระบวนการที่
พิจารณาเกี่ยวกับความต้ องการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การจะได้พนักงานตามที่ต้องการทั้งด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และได้บุคลากรในจานวนที่ เพียงพอต่อความต้องการ กระบวนการของการชักจูงบุคคล
กระบวนการที่องค์การได้ใช้วิธีการในการคัดสรรกลุ่มบุคคลที่มาสมัคร เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมที่สุด
ขั้นที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมให้มีการพัฒนา การฝึกอบรม และการเรียนรู้ การให้โอกาสใน
การศึ กษาต่ อ ซึ่ ง จะช่ ว ยสร้างกาลั ง ใจทรัพ ยากรบุ คคลท างานได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้น เนื่ องจากโลกมี การ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังรวมไปถึงการวางแผนอาชีพ (Career planning) เป็นกระบวนการกาหนดเป้าหมายอาชีพ
ของพนักงาน และกาหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อให้สาเร็จตามเป้าหมายอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังรวมไปถึงกา ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance appraisal) การประเมินเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยให้พนักงานมี
โอกาสได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน นาไปสู่การแก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อให้พนักงานสามารถยกระดับศักยภาพ ส่งผลให้
พนักงานทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ขั้นที่ 3 การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น (Compensation and Benefits) การจัด
ระบบจ่ายค่าตอบแทนที่ดี จะช่ วยให้พนั กงานรู้สึกได้รับผลตอบแทนที่ พอเพียงและเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าตอบแทน
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Rewards) ซึ่งเป็นเงินที่พนักงาน จะได้รับจากการปฏิบัติงาน เช่น
ค่าจ้างหรือเงินเดือน (wage or salary) และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน (Non-Financial Rewards) เช่น งานที่ท้าทาย
ตลอดจนสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี นอกจากนี้ยัง การจัดสวัสดิการ (Benefits) ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้เพิ่มเติมจากเงินเดือน
หรือค่าจ้าง เช่น วันหยุดพักผ่อน, วัน ลาป่วย, วันหยุด การประกันสุขภาพ
ขั้นที่ 4 สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) สุขภาพ (Health) หมายถึง การที่พนักงานไม่
เจ็บป่วยและมีร่างกายจิตใจที่พร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน ส่วนความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การป้องกันพนักงาน
จากการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทางาน การที่พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และทางานใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทาให้พนักงานสามารถผลิตผลงานที่สร้างผลประโยชน์ต่อองค์การในระยะยาวได้ ด้วยเหตุนี้
ผู้บริหารที่มี วิสัยทัศน์จึงส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีโปรแกรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอย่างเพียงพอ โดย
ปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทาให้ทุกองค์การตระหนักถึงความสาคัญด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงานมากยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (Employee and Labor Relations) เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง รวมถึงบทบาทของสหภาพแรงงาน
และการต่อรองกับสหภาพแรงงานในแนวทางที่จ ะให้เกิด ประโยชน์ แก่ทั้ งสองฝ่ า ย โดยการร่ว มเจรจาต่ อรอง
(Collective Bargaining) ร่วมกัน
ขั้นที่ 6 การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research) การวิจัย ด้านทรัพยากรมนุษย์มี
ความสาคัญมากขึ้นเป็นลาดับ โดยการศึกษาวิจัยสามารถทาได้ในทุกหน้าที่ของ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น
การศึกษาเกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน ซึ่งจะทาให้ได้ข้อแนะนา เกี่ยวกับประเภทของพนักงานที่เหมาะสมกับองค์การ
หนึ่งองค์การโดยเฉพาะ หรือการวิจัยเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของการทางาน ซึ่งอาจบอกถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่มี
สัมพันธ์กับงานได้
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คุณภาพชีวิตในการทางานที่มีความสัมพันธ์ประสิทธิภาพในการทางาน
คุณภาพชีวิตในการทางาน
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair
Compensation)
2. สภาพการทางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
(Safe and Healthy Working Condition)
3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (Development of Human
Capacities)
4. ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน (Growth and Security)
5. ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism)
6. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (The Total Life Space)
7. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance)
ประสิทธิภาพในการทางาน
1. กาหนดจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน (Clearly Defined Ideal)
2. ใช้หลักเหตุผลทั่วไป (Common Sense)
3. คาแนะนาที่ดี (Competent Counsel)
4. ความยุติธรรม (Fair Deal)
5. มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และแน่นอน (Reliable, Diate,
Accurate, and Permanent Records)
6. การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Reward)

สรุป
คุณภาพชีวิตในการทางาน การส่งเสริมให้พนักงานมีสมดุลระหว่างชีวิต และการทางาน (Work Life Balance)
สามารถปรับสมดุลระหว่างการดาเนินชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทางาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เขารู้สึกภาคภูมิใจและมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานที่ ดี เพื่ อให้องค์ก รสามารถบรรลุ เ ป้ า หมาย การด าเนิ น กิจ กรรมทุ ก กิจ กรรมได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพราะไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่โตแค่ไหนก็ตาม หากรักษาคนไว้ไม่ได้ การดาเนินธุรกิจ
ในระยะยาวย่อมประสบปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งนาไปสู่การแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่
นาไปสู่การพัฒนา เพื่อความยั่งยืนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานที่ยั่งยืน
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ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางาน ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพ
การทางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ลักษณะงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมเกิดความสมดุลในชีวิตในการทางาน สามารถสร้างความพึงพอใจและความสุขให้เกิดขึ้นในที่
ทางาน ทาให้เกิดความผูกพัน เกิดความพึงพอใจ และขวัญกาลังใจ แรงจูงใจในการทางานให้ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับประสิทธิภาพในการทางานที่ทาให้เกิดประสิทธิผล และส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ โดย
การนาไปสู่การแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่นาไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน
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บทคัดย่อ
บทความวิ ช าการเรื่องการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริการของผู้ป ระกอบธุ รกิจ ติ ดตั้ ง งานระบบในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการคุณภาพการบริการ ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ และเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการของผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรมในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ทาให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่น การรับติดตั้ง
งานระบบวิศวกรรม ผู้เขียนได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้าน
คุณภาพการบริการ การจัดการทางธุรกิจบริ การ การพัฒนาคุณภาพการบริการที่ยั่งยืน และความสาเร็จของผู้
ประกอบธุรกิจ เพื่อนาเสนอกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพการบริการของผู้ประกอบธุรกิจรับ
ติดตั้งงานระบบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยระเบียบวิธีวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ครบถ้วนโดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ และเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล
ซึ่งทาการสุ่มตัวอย่างจากการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ที่มีบทบาทสาคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การบริการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบธุ รกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม กลุ่มผู้บริหาร
หรือเจ้าของกิจการ และกลุ่มนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ประสบการณ์ด้านคุณภาพการบริการและธุรกิจรับติดตั้ง
งานระบบวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการพัฒนา
คุณภาพการบริการของผู้ประกอบธุรกิจติดตั้งงานระบบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้มีการปรับตัวแบบการจัดการ
ทางธุรกิจบริการอันประกอบไปด้วย การวางแผนกาหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดโครงสร้างองค์กร การ
ตอบสนองความต้องการ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า การสร้างความเชื่อมั่น การติดต่อสื่อสาร การตอบความต้องการของ
ลูกค้าด้านการบริการสิ่งที่นามาใช้คือคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้อยู่เหนือความ
คาดหมาย และเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญมากโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ และด้านการพัฒนาคุณภาพการ
บริการอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย การจัดการข้อมูลลูกค้า การออกแบบการบริการ การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บริการ การจัดการข้อร้องเรียน การปรับปรุงมาตรฐานบริการ ผลผลิตที่ได้ คือ ความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจติดตั้ง
งานระบบวิศวกรรมอันประกอบไปด้วย บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีความมั่นคงทางการเงิน และลูกค้าเก่ามาการใช้บริการซ้าและจานวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพการ
บริการจึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญของผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม
คาสาคัญ : คุณภาพการบริการ, การพัฒนาที่ยังยืน, ธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม, อุตสาหกรรมอาหาร
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Abstract
The article on service quality improvement of installers in the food industry is to
study the quality of service. Study quality service development. And to find ways to
improve the service quality of the installation business engineers in the food industry.
Because the food industry is one that is important to the economy. Continuous growth.
Expansion of food industry Make a business related. Installation of engineering systems the
author studies the synthesis of concepts, theories and research related to quality of service.
Business Service Management Sustainable development of service quality and the success
of the business. To present a conceptual framework for the development of the service
quality of food service operators in the food industry. The research methodology was indepth interview to obtain the empirical data. The research instrument was interview form.
This is an in-depth interview. Sampling was conducted by selecting key informants from
those who played an important role in quality of service in food processing industry.
Management or business owner and academic groups or experienced professionals in the
quality of service and installation of engineering systems in food industry. Analyzed And
synthetic the study found that the improvement of the service quality of the installers in the
food processing industry has improved the service business model. Clear policy planning
and goals. Organizational structure Demand response Customer Care Confidence building
Communications Answering customer service needs What is used is the quality of service
to meet the needs of customers to exceed the expectations. And it is necessary and very
important, especially service providers. The development of sustainable quality of service
includes the management of customer information. Service Design Compliance with
service standards. Complaints Management The improvement of the service standard is the
success of the engineering installation business. The staff is committed to the work.
Earnings continue to rise. Financial security and old customers come to use the service
repeatedly and the number of new customers increased continuously. Quality of service is
the key driver of engineering installation.
Keyword (s) : Service Quality, Sustainable development, Engineering installation
contractors, Food Industry.

บทนา
นับแต่อดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2560 พบว่าสัดส่วนมูลค่า
ผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ GDP อยู่ที่ประมาณร้อยละ 39 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ
GDP ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยสินค้าที่
เป็นสินค้าหลักในการส่งออกนั้น กระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับกลาง
และสูง พึ่งพาการนาเข้าชิ้นส่วน เครื่องจักร เทคโนโลยี และทุนจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง ประกอบกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัฒน์มีความรวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง และอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย จึงมีความจาเป็นอย่างมากในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนา ระบบสนับสนุน รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมไปถึงคุณภาพ
ของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2561)
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อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยหลักสาคัญต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ ซึ่งจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้อาหารในอนาคตจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยจะมีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในกลุ่มต่าง ๆ มากยิ่ งขึ้น จากภาพรวมของตลาด
อาหารโลกจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในประเทศ ในฝั่งเอเชีย เนื่องจากจานวนประชากรที่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
และต้องการปริมาณอาหารที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเชิงการผลิตในภาคการเกษตรนั้นจะต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิตสูง เพียงพอต่อความต้องการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นถึงประมาณ 2 เท่าภายในปี 2563
สาหรับกลุ่มผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถจาแนกกลุ่มผู้บริโภคได้เป็น 2 กลุ่มหลัก
คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และกลุ่มผู้บริโภคที่เลือกบริโภคสินค้าตามความรู้ สึก โดยกลุ่มผู้บริโภคส่วนมากจะ
อยู่ในกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพ และให้ความสาคัญกับการบริโภคเพื่อรักษาสุขภาพมากขึ้น ส่วนผู้บริโภคในกลุ่มที่เลือก
บริโภคสินค้าตามความรู้สึกนั้น โดยมากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีฐานรายได้ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึ่งใส่ใจถึง
รายละเอียด ความเป็นมาของการผลิตอาหารแต่ละชนิด บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานของสินค้า อุตสาหกรรม
อาหารยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ได้นาเอาสิ่งที่เป็น
ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่ ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ ทางด้านกา รประมง มาสู่
กระบวนการแปรรูปหรือ นามาเป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมในการทาเป็นอาหารสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร จากรายงานสถิติของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าในปี 2560
มูลค่าการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ของไทยมีสัดส่วนร้อยละ 24 ของมู ลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคการผลิ ต
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2561) ในปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการลงทุนในด้าน
อุตสาหกรรมอาหารในไทยเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้น ยิ่งในตอนนี้เปิดเสรีทางการค้า AEC ด้วย
แล้ว จึงมีต่างประเทศเข้ามาให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยได้เปรียบกว่าประเทศอื่น ๆ ในหลายๆด้านตามที่ได้
กล่าวข้างต้น สินค้าของไทยจึงเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก มีการส่งออกสินค้าไปทุกทวีปและมีแนวโน้ม
ว่ายังมีการเติบโตอีกมากทาให้ไทยเราได้เปรียบดุลการค้าในส่วนนี้ ประกอบกับอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรม
ที่สาคัญ เป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของประเทศ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและกระจายรายได้ที่เชื่อมโยงสู่กลุ่มคน
ในภาคการเกษตร เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และลดปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่าในบางฤดูกาล และปัญหา
การเก็บรักษาผลผลิต อย่างไรก็ตามการผลิตและแปรรูปอาหารมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ซึ่ง
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สาหรับประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีจานวนมาก ได้แก่ การแปรรูปสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ การผลิตน้ามันพืช การผลิต
เครื่องปรุงรส การแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลไม้และผักตามลาดับ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)
จากข้อมูลการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารดังที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้มีผู้มาลงทุนสร้างโรงงานเพื่อแปร
รูปอาหารหรือสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย การก่อสร้างโรงงานเพื่อการแปรรูป
หรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องจากอาหารเหล่านั้น ทาให้เกิดโครงการก่อสร้างโรงงานต่าง ๆ เกิดการขยายงาน การจ้าง
งาน เกิด กลุ่ มรับเหมาก่อสร้างและธุ รกิจ ต่อเนื่ องในการก่อสร้างโรงงาน มีความเชื่อมโยงกันในห่วงโซ่ อุป ทาน
(Supply Chain) ขยายตัวตาม มีผู้ประกอบธุรกิจหลายรายหันมาประกอบอาชีพรับเหมางานระบบต่าง ๆ ในระบบ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่นธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม การรับติดตั้งที่ กล่าวมานั้น เช่น การติดตั้ง
สายพานลาเลียงงานเดินท่อลาเลียงระบบต่าง ๆ งานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในการบรรจุภัณฑ์อาหาร งานติดตั้งถัง
บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ถังหมัก ถังกวน และงานติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่อง เปรียบเสมือนกับ
โซ่อุปทาน จากต้นน้าสู่ปลายน้า ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ ทั้งผู้
ประกอบธุรกิจรายใหญ่ (Main Contractor) และรายย่อยหรือผู้รับเหมาช่วง (Sub Contract) ในการตั้งโรงงานเพื่อ
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ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารนั้น ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่หรือเจ้ าของโครงการที่รับงานมาไม่สามารถ
ทางานก่อสร้างระบบต่าง ๆ ได้ทั้งหมด จึงเป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ต้องมีผู้ประกอบธุรกิจติดตั้งงานระบบเหล่านี้เกิดขึ้น
เนื่องจากผู้ลงทุนสร้างโรงงานไม่มีความชานาญในระบบงาน ต้องอาศัยประกอบธุรกิจรับติดตั้งระบบต่าง ๆ หรือ
ผู้รับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่นงานระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค งานโครงสร้าง งานติดตั้ง
เครื่องจักรอุปกรณ์ งานเดินท่อระบบลาเลียงต่าง ๆ ประกอบกัน ซึ่งผู้รับเหมาช่วงเหล่านี้ต้องอาศัยผู้รับเหมาราย
ย่อยอื่น ๆ ที่เป็น SMEs เข้ามารับงานต่อไป ในที่สุดการก่อสร้างหรือขยายโรงงานนั้น คุณภาพของโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ ก็ขึ้นกับความสามารถและคุณภาพการบริการของผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งระบบต่าง ๆ ด้วย (สานักงาน
เศรษฐกิจอุตสหกรรม, 2561)
ธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม ถือเป็นงานบริการประเภทหนึ่ง ที่ผู้ให้บริการซึ่งหมายถึงผู้ประกอบธุรกิจ
รับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม จะต้องให้ความสาคัญกับคุณภาพการของงานและการบริการที่ตนเองรับจ้างมา เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจต่อเจ้าของโครงการ (Owner Satisfaction) และเกิดการเรียกใช้บริการผู้ประกอบรับติดตั้งระบบงาน
รายนั้นซ้า ๆ อีกในอนาคต หากมีงานก่อสร้างโครงการใหม่เพิ่มเติม หรือขยายต่อเติมในโรงงานเดิม ผลที่ได้จะทาให้ผู้
ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม สามารถดาเนินธุรกิจรับติดตั้งได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต
ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นผู้ให้บริการควรมีการสร้างความพึงพอใจ มีความกระตือรือร้น มีความ
รวดเร็ว มีความอดทนอดกลั่น รู้จักควบคุมอารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใจ (พิณคา โรหิตเสถียร, 2558)
อย่างไรก็ตามคุณภาพการบริการ เป็นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ ซึ่งเป็น
สิ่งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ คุณภาพของการบริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะและ
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของพนักงานอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกหลาย
ประการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ใช้บริการเองและอยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ประสบการณ์ในอดีต
ของลูกค้าที่เกี่ยวกับการบริการ ความต้องการเฉพาะบุคคล และความคาดหวังในการบริการซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของ
ผู้ใช้บริการเอง (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1988) กล่าวคือคุณภาพของการให้บริการย่อมขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ บุคลิกภาพของ
พนักงาน ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน ประสิทธิภาพในการให้บริการจนตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ความรู้ความเข้าใจต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ความสามารถในการสื่อสาร
กล่าวโดยสรุปได้ว่าเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายเก่าราย
ใหม่เกิดขึ้นมามากมายทาให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้น
และเพื่อความมั่นคงขององค์กร ผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบแต่ละรายจึงต้องแข่งขันกัน หาแนวทางมาใช้ในการ
จัดการธุรกิจ กับการวางแผนกาหนดนโยบายควบคู่กันไป ดังนั้นการนาแนวคิดคุณภาพการบริการ การจัดการทางธุรกิจ
และการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ยั่งยืน มาเป็นแนวทางการดาเนินกิจกรรมก็จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์และ
ส่งผลต่อคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จะทาให้เกิดผลลัพธ์ใน
ด้านความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจทั้งในด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของบุคลลากร ผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีความมั่นคงทางการเงิน และลูกค้าเก่ามาการใช้บริการซ้าและจานวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งความคิดเชิงสร้างสรรค์มาเป็นฐานความคิดการดาเนินธุรกิจให้
กลายเป็นความท้าทาย (กัญญามน กาญจนาทวีกูลและคณะ, 2558) สอดรับกับบริษัทของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างปัจจุบัน โดยบทความวิชาการนี้ ได้นาเสนอการพัฒนาคุณภาพการบริการของผู้ประกอบธุรกิจ
ติดตั้งงานระบบวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อความสาเร็จของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบเพื่อสร้างกรอบความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพการ
บริการของผู้ประกอบธุรกิจติดตั้งงานระบบซึ่งผู้สนใจด้านนี้สามารถนาไปประยุกต์เป็นแนวทางการศึกษาวิจัยต่อไปได้
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แนวคิดคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจการให้บริการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ธุรกิจ
บริการยังมีบททบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย เนื่องจากการประกอบธุรกิจต้องมีการบริการเข้าไป
เป็นส่วนประกอบ คุณภาพการบริการตามทัศนะของ Groonroos (1990); Zeithaml and Bitner (2003) ได้กล่าว
ไว้ว่าการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจบริการเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ Parasuraman, Zeithaml and
Berry (1985) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการบริการคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ของผู้ใช้บริการ
เนื่องจากบริการไม่สามารถจับต้องได้ทาให้การประเมินคุณภาพการบริการยากกว่าคุณภาพของสินค้า Buzzell and
Gale (1987) กล่าวว่าคุณภาพการบริการเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจบริการ คุณภาพของ
บริการเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างในการแข่งขันของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพ
การบริการที่ดีตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องนามาปฏิบัติ ผู้รับบริการจะพึงพอใจถ้า
ได้รับสิ่ง ที่ต้องการตามรูปแบบที่ ต้องการและคาดหวังไว้ คุณภาพการบริการเป็นมโนทัศน์ ในการประเมิน ของ
ผู้รับบริการโดยผู้รับบริการท าการเปรีย บเที ยบระหว่ า งการบริการที่ คาดหวั ง กับ การบริการที่ ไ ด้รับจริง จากผู้
ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามมารถตอบสนองได้สอดคล้องกับความต้องการ หรือสูงกว่ าระดับที่ผู้รับบริการ
คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวนั้นเกิดคุณภาพการบริการซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจาก
บริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988: 40; Fitzsimmons and
Fitzsimmons, 2004; Kotler and Anderson, 1987) ส่วนโครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992)
ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่านนี้ได้ให้ความหมายไว้ว่าคือ คุณภาพการบริการเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมี
ในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการบริการได้ ครอสบี้ (Crosby, 1998: 15) ได้ให้
ความหมายว่า คุณภาพการบริการหรือ “service quality” เป็นแนวคิดที่ถือหลักการการดาเนินงานบริการที่
ปราศจากข้อบกพร่อง และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถที่จะทราบของต้องการของ
ผู้รับบริการได้ด้วย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2555: 14-15) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพการบริการ คือความ
สอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับหรือของความสามารถในการให้บ ริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันทาให้ลูกค้าผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขา
ได้รับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่
ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให้กับผู้ รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการจนนาไปสู่ความพึงพอใจได้
ซึ่งกล่าวสรุปได้ว่า คุณภาพของการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ธุรกิจการบริการ คุณภาพการบริการเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้
การเสนอคุณภาพการบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ ผู้รับบริการจะพึง
พอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการตามความคาดหวัง เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ
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เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ
นักวิชาการบางท่านเสนอความเห็นไว้ว่า ในการวัดคุณภาพการบริการนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนีความ
พึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-CSI) ของลูกค้าหรือผู้รับบริการภายหลังจากที่ได้รับบริการนั้นแล้ว แต่
โดยทั่วไป ปัญหาในการวัดคุณภาพการบริการนั้น มักจะขึ้นอยู่กับวิธีการวัดเงื่อนไขที่นามาสู่การสะท้อนคุณภาพการ
บริการ ซึ่งก็คือการตอบสนองหรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเกิดขึ้นจริง หรือที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
เป็นความพึงพอใจที่ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ การวัดคุณภาพการบริการ หมายถึง การวัดช่องว่างของความ
คาดหวังในการรับบริการของลูกค้ากับบริการ ดังนั้นการประเมินคุณภาพการบริการ คือการวัดความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณค่าที่ เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการตามตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการบริการที่
ได้รับความนิยมนามาใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ ผลงานของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ซึ่งได้
พัฒนาเพื่อใช้สาหรับการประเมินคุณภาพการบริการโดยอาศัยการประเมินพื้นฐานการรับรู้ของผู้รับบริการหรือ
ลูกค้า พร้อมกับได้พยายามหาคานิยามความหมายของคุณภาพการบริการและปัจจัยที่กาหนดคุณภาพการบริการที่
เหมาะสม ผลงานความคิดและคุณภาพการบริการโดยอาศัยการประเมินจากพื้นฐานการรับรู้ของผู้รับบริการและ
ปัจจัยที่กาหนดคุณภาพการบริการที่เหมาะสม ผลงานความคิดและการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพ SERVQUAL
ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) ได้มาจากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
คุณภาพการบริการ ในระยะเริ่มแรก Parasuraman, Zeithaml and Berry, (1988) ได้มีการกาหนดมิติที่ใช้วัด
คุณภาพการบริการ (Dimension of Service Quality) ไว้ 10 มิติ คือ การเข้าถึงบริการ การติดต่อสื่อสาร สมรรถนะ
ความมีไมตรีจิต ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า ความปลอดภัย ความเป็นรูปธรรมของบริการ
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ก่อนที่จะมีการปรับปรุงให้คงเหลือเพียง 5 ตัวแปรหลักและได้ให้ความหมายของมิติหรือ
มุมมองของคุณภาพการบริการไว้ คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles), ความเชื่อถือได้ (Reliability), การ
ตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness), การประกันคุณภาพ (Assurance), และความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) หรือ
ที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า SERVQUAL Model ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาผลของการดาเนินธุรกิจ บนความคาดหวัง
ของลูกค้ารวมถึงเป็นเครื่องมือในการเทียบเคียงการจัดการองค์กร สาหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ
เครื่องมือที่แบบประเมินคุณภาพการบริการหรือ SERVQUAL ขึ้นกับสองส่วนที่แตกต่างกันคือความคาดหวังของ
ลูกค้าและการรับรู้ที่ลูกค้าได้รับ เพื่อประเมินความคาดหวังในบริการของผู้รับบริการและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อ
บริการที่ได้รับรู้จริง ถ้าคะแนนการรับรู้มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนความคาดหวังในคุณภาพการบริการหมายถึง
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจแต่ถ้าคะแนนการรับรู้น้อยกว่าคะแนนความคาดหวังในคุณภาพการบริการจะหมายถึง
ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ SERVQUAL เป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการ
บริการที่แตกต่างกัน ลูกค้าสามารถประเมินผลงานการบริการโดยเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่ต้องการกับความ
คาดหวังที่ต้องการได้รับ ซึ่งมีมาตรวัดความพอใจการบริการ 22 คาถาม ครอบคลุมทั้ง 5 มิติข้างต้น ซึ่งได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบริการ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550: 75)

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการ
จากการศึกษาวิจัยและผลงานเขียนของนักวิชาการจานวนมาก เห็นพ้องกันว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย ความคาดหวังกับคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณภาพการบริการ และ
ประสบการณ์การรับบริการ
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1. ความคาดหวังกับคุณภาพการบริการ (Expectation) ความคาดหวัง หมายถึง ความต้องการหรือความ
ปรารถนาของผู้รับบริการ โดยความคาดหวังของบริการนี้ไม่ได้นาเสนอถึงการคาดการณ์ว่าผู้ให้บริการจะบริการ
อย่ างไร แต่ จะเป็ นการพิ จารณาว่ า ผู้ ให้บริการควรจะบริการอะไรมากกว่ า กล่ า วโดยสรุป ความคาดหวั งของ
ผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความต้องการของผู้รับบริการที่อันจะได้รับบริการ โดยความคาดหวังนี้ย่อมมีหลาย
ระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายประการ เช่ น ความต้ อ งการส่ ว นบุ ค คล การได้ รั บ ค าบอกเล่ า
ประสบการณ์ในอดีต เป็นต้น Parasuraman Zeithaml and Berry (1988) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังต่อ
คุณภาพการบริการมี 4 ปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความต้องการเฉพาะบุคคล เกิดจากความต้องการส่วนตัวของ
ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นความต้องการของแต่ละบุคคล 2) การติดต่อสื่อสารด้วยการบอกเล่าด้วยคาพูด เกิดจากคาบอกเล่า
ปากต่อปาก ซึ่งเป็นคาบอกเล่าที่ได้รับทราบเกี่ยวกับคุณภาพการบริการจากคนอื่น ๆ ซึ่งเคยมาใช้บริการแห่งนั้น
มาแล้ว และได้รับบริการที่ดี 3) เกิดจากประสบการณ์ในอดีต เป็นประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวัง และ
ความต้ องการอาจจะเป็ นประสบการณ์ ที่ รู้สึ กพึ ง พอใจหรือไม่ พึ งพอใจต่ อบริการที่ เคยได้ รับ เป็ นวิ ธี การหนึ่ ง ที่
ผู้รับบริการจัดการกับความเสี่ยงในการเลือกใช้บริการ 4) การโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภายนอก เป็นความคาดหวัง
ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารเพื่อโน้มน้าวผู้รับบริการ ซึ่งเป็นทั้งการสื่อสารทางตรงและการสื่อสารทางอ้อม เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การให้บริการด้วยความจริงใจ ตรงต่อเวลา เป็นต้น
2. การรับรู้คุณภาพการให้บริการ (Perception) ความหมายของการรับรู้คุณภาพการให้บริการ จาก
การศึกษามีนักวิชาการหลายท่า นได้ให้ความหมายของการรับรู้คุณภาพการบริการ เช่น Parasuraman, et al.
(1990) ได้กล่าวว่าคุณภาพของบริการตามการรับรู้ (Perceived Service Quality) ของผู้รับบริการก็คือ การ
ประเมินหรือการลงความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของการให้บริการโดยรวมเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบ
ของผู้บริโภค ระหว่างความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการบริการและการบริการที่ได้รับจริง Antioned and Van
Raaij, (1988) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพเกิดจากความคาดหวังของลูกค้า สินค้าหรือบริการจะมีคุณภาพสูงก็ต่อเมื่อ
ความต้องการของลูกค้าตรงกับความคาดหวังที่ ตั้งไว้ การรับรู้คุณภาพที่สูงต่อสินค้าหรือการบริการลูกค้าจะทาการ
พิจารณาจากความเหมาะสมของการใช้งาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ ความถี่
ในการใช้บริการและบริการหรือสินค้าจะมีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ทาการเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับความคาดหวังต่อ
สินค้าหรือบริการนั้น (Gronroos, 1990) กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพการบริการประกอบไปด้วย 2 ลักษณะคือ
ลักษณะทางด้านเทคนิคหรือผลที่ได้และลักษณะตามหน้าที่หรือความสัมพันธ์ของกระบวนการโดยที่คุณภาพด้าน
เทคนิคเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับผู้ให้บริการจะใช้เทคนิคอะไรที่จะทาให้ลู กค้าที่เข้ามาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
ตามความต้ อ งการพื้ น ฐาน การรับ รู้ คุณ ภาพที่ ดี เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ความคาดหวั ง ของลู กค้ า ตรงกั บ การรั บ รู้ ที่ ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ผู้เขียนกล่าวโดยสรุปได้ว่า การรับรู้คุณภาพเป็นเรื่องที่สาคัญต่อธุรกิจการบริการ โดยปกติธรรมดาแล้ว
ลูกค้าจะเกิดกระบวนการรับรู้คุณภาพ เริ่มโดยความคาดหวังของลูกค้าจากการรับบริการ มาเทียบเคียงกับการได้รับ
บริการจริง หากรับบริการจริงได้เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังแล้ว จะเกิดการรับรู้ คุณภาพของลูกค้าอยู่ในระดับสูง ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ทุกผู้ประกอบธุรกิจต่างก็อยากให้เกิดกับตน ในทาง กลับกัน หากให้บริการได้ด้อยกว่าที่ลูกค้าที่
คาดหวัง ก็จะเกิดคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ในระดับต่า และแน่นอนว่าจะส่งผลร้ายต่อธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการของ
ธุรกิจนั้น ๆ ดังนั้นผู้ให้บริการหรือ ผู้ประกอบการกิจการและผู้บริหารทั้งหลาย ควรให้ความสาคัญในการนาคุณภาพ
ด้านเทคนิค รวมถึงคุณภาพในหน้าที่ ประกอบกับคุณภาพในด้านภาพลักษณ์เพื่อมาสนับสนุนให้การรับรู้คุณภาพ
ของลูกค้าอยู่ในระดับสูงกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง และเกิดความประทับใจ ตรึงใจ และชื่นชมต่อการรับบริการและ
กลับมาใช้บริการซ้า
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3). ประสบการณ์ ก ารรับ บริ ก ารกั บ คุณ ภาพการบริ ก าร ชั ช วาล อรวงศ์ศุ ภทั ต (2554) ได้ กล่ า วว่ า
ประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับการรับบริการในทางทฤษฎีแล้วถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลหรือส่งผลหรือเป็น
ตัวกาหนดความคาดหวังต่อคุณภาพในการให้บริการของผู้รับบริการเช่นที่ได้
งานสาคัญของธุรกิจบริการคือ การบริหารคุณภาพการให้บริการ (Managing Service Quality) สิ่งสาคัญ ในการ
สร้างความแตกต่างของธุรกิจบริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันโดยเสนอ คุณภาพการ
บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ลูกค้าจะคาดหวั งเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ได้จาก ประสบการณ์ในอดีต จากการ
พูดปากต่อปาก และจากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการหลังจากใช้บริการแล้ว ลูกค้าจะเปรียบเทียบบริการที่
คาดหวังกับบริการที่ได้รับ หากบริการที่ได้รับต่ากว่าบริการที่คาดหวังลูกค้าจะ ไม่ให้ความสนใจในธุรกิจที่ให้บ ริการ
นั้นอีกต่อไป หากบริการที่ได้รับตรงหรือมากกว่าบริการที่คาดหวังลูกค้าก็ จะกลับมาใช้บริการของธุรกิจนั้นอีก
(Kotler 2003: 438-441) โดยกระบวนการบริการแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อคุณภาพการบริการ
การมีคุณภาพการบริการที่ดีถือเป็นความสาเร็จของงานที่ทา เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการที่จะสร้างกระแส
แห่งความนิยม และเชื่อมั่นของลูกค้าว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี คุณภาพการบริการ
ที่ดีมีความสาคัญดังนี้
1) ชื่อเสียงขององค์กร องค์กรที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพดี จะได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเป็น
ส่วนสาคัญที่จะได้รับชื่อเสียง ความนิยม ความสามารถในการดาเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
2) กาไรของธุรกิจ เมื่อได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า จะทาให้ธุรกิจนั้นมีโอกาสที่จะได้รับลูกค้า
เข้ามาใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิมมีผลกาไรสูงขึ้น สามารถเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ทาให้ต้นทุนผลิตต่า ยิ่ง
จะทาให้ได้กาไรจากการจาหน่ายหรือบริการเพิ่มมากขึ้น
3) ความไว้วางใจต่อธุรกิจ กฎเกณฑ์และกฎหมายในสังคมปัจจุบัน ได้กาหนดภาระผูกพันกับผู้ผลิตและผู้
จัดจาหน่ายสินค้าและบริการ ธุรกิจนั้นจะต้องรับผิดชอบทั้งในด้านกฎหมายและจริยธรรม ผู้ที่ผลิตสินค้าไม่ได้
คุณภาพก่อให้เกิดอันตรายต่อคนย่อมได้รับการลงโทษจากสังคมไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมาย หรือการถูกประณาม
จากสังคม หากธุรกิจสามารถผลิตสินค้าและบริการที่ดีธุรกิจนั้นจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่าการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
4) ชื่อเสียงของประเทศ ในยุคของการแข่งขันที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว การที่ผู้ผลิตสามารถ
สร้างคุณภาพการบริการที่ดี และได้มาตรฐานตามที่ต่างประเทศยอมรับย่อมได้รับความเชื่อถือจากนานาชาติ ช่วยให้
ประเทศมีชื่อเสียงมากขึ้น

การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างยั่งยืน
พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล (2561) กล่าวว่า การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะมีคุณภาพบริการที่ดีอย่างยั่งยืนนั้น
มิได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดีย ว หากแต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือ
ระบบการบริหารงาน เป็นต้นแน่นอนว่าการทาให้องค์กรมีความยั่งยืนนั้น ย่อมเกิดขึ้นจากการวางระบบที่ดีเพื่อให้
เกิดรูปแบบงานที่ชัดเจน ได้แก่ การจัดการข้อมูลลูกค้า การออกแบบ การปฏิบัติตามมาตรฐานบริการ การจัดการ
ข้อร้องเรียน และการปรับปรุงมาตรฐานบริการ เป็นการพัฒนายกระดับ รูปแบบการให้บริการลูกค้าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโดยคาว่า “ดียิ่งขึ้น” ในนี้ หมายถึงลูกค้าชอบมากขึ้น ลูกค้ามีความผูกพันเพิ่มมากขึ้นอันจะ
เป็นผลทาให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนกล่าวโดยสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณภาพการบริการ เป็นเครื่องมือสาคัญอย่าง
หนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสามารถนามาใช้ในการบริหารงาน เพื่อควบคุมให้การดาเนินงาน
ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถทาได้โดยสะดวก รวดเร็ว
การประเมิน ผลการปฏิบัติงานมี ความยุติธรรม น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐาน และหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
รับติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสามารถชี้แจงให้ผู้รับบริการยอมรับผลการประเมินได้โดยง่าย ในส่วนของฝ่ายจัดการ
ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานที่กาหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้าทายที่ทาให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือ แนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารของธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรมได้ร่วมกันกาหนด
ไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้คุณภาพ และได้พัฒนาไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

แนวคิดการจัดการทางธุรกิจบริการ
การจัดการ (Management) ถือเป็นสมองขององค์กร ซึ่งองค์กรคือ การที่มีคนมาทางานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบให้บรรลุป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์กรมีลักษณะร่วมกัน 3 ประการ ได้แก่ 1). ทุกองค์กรมีวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย 2). ทุกองค์กรมีคนร่วมกันทางาน 3). ทุกองค์กรมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การ
ที่องค์กรจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้นั้นจาเป็นต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี รวมทั้งอาศัยการ
วางแผนและการตัดสินใจของฝ่ายจัดการซึ่งพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ (Robbins and DeCenzo, 2004) ซึ่งตาม
ความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ได้แก่ หน้าที่ต่างๆ ด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การ
จัดการองค์การ การนา และการควบคุมที่มีการทางานอย่างถูกวิธี โดยมีกระบวนการที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างปัจจัย
นาเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซึ่งปัจจัยนาเข้าในการจัดการคือทรัพยากรของ
องค์การ คือ คน เงิน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักร และทุน ทรัพยากรเหล่านี้มีจากัด ละเป็นต้นทุนการดาเนินงาน
ขององค์การ ดังนั้นการจัดการที่ดีจึงต้องพยายามทาให้มีการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และให้เกิดผลผลิตมากที่สุด
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และเกิดประสิทธิผลโดยทั่วไป การจัดการ หมายถึง การทางานให้สาเร็จโดย
อาศัยผู้อื่นและสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ ทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าตอบแทน และความคาดหวังใน
หน้าที่การงาน เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน ในความหมายนี้มององค์การเป็นบุคคลที่ทาหน้าที่บริหาร
หรือจัดการกิจการต่าง ๆ ในองค์กร เป็นผู้ดาเนินการตัดสินใจ กาหนดเป้าหมายร่วมกัน คาว่ากลุ่มของผู้จัดทาการ
นั้ น บ่ ง บอกว่ า มี ผู้ จั ด การหลายคนรวมกัน ทั้ ง นี้ ก็ เพราะองค์กรต่ า ง ๆ จะมี ระดั บ การบริ หารหลายระดั บ ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่อยอด ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละระดับของผู้บริหารนั้น ๆ ด้วย (กัญญามน กาญจนาทวีกูล,
2558) ส่วนบารตอลและมาร์ติน (Bartol and Martin, 1998) ได้ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง เป็นการ
จัดการกระบวนการในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยการทาหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่ การ
วางแผนการจัดการ การชี้นา และการควบคุมองค์การ
ผู้เขียนจึงสรุปได้ว่าการจัดการ หมายถึง การร่วมมือกันของคนในองค์กรทากิจกรรมร่วมกันโดยอาศัยปัจจัย
ซึ่ง ได้แ ก่ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร และทรัพยากรที่ดิน แรงงานและทุนโดยผ่านกระบวนการจัดการที่
เหมาะสมซึ่ ง ได้ แ ก่ การวางแผนงานการจั ด องค์ ก ารการชี้ น าและการควบคุ ม องค์ ก ารเพื่ อให้ อ งค์ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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การจัดการตามหลักการบริหาร
จากการศึกษาของผู้เขียนความคิดด้านการจัดการตามหลักการบริหาร พบว่าแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวเกิดขึ้น
ในประเทศทางยุโรป โดยเน้นลักษณะการบริหารจัดการงานในองค์การเป็นหลัก ซึ่งมีผู้สนใจแนวคิดนี้เป็นจานวน
มากโดยเฉพาะกับองค์การขนาดใหญ่หรือระบบราชการ อย่างไรก็ตามแนวคิดการจัดการตามหลักการบริหารได้
นาไปใช้อย่างกว้างขวางในระยะต่อมา โดยเฉพาะ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol 1841-1925: อ้างอิงใน กัญญามน
กาญจนาทวีกูล, 2558) ฟาโยลเป็นบิดาด้านการจัดการตามหลักการบริหาร เป็นนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส ได้
เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงาน 14 ประการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1).
การแบ่งงานกันทา 2).อานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 3). ความมีระเบียบวินัยขององค์กร 4). มีผู้บังคับบัญชา
เพียงคนเดียว 5). การมีเป้าหมายเดียว 6). ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความสาคัญ น้อยกว่าผลประโยชน์องค์กร 7).
ค่าตอบแทนและวิธีการจ่าย 8). การรวมอานาจ 9). สายบังคับบัญชา 10). คาสั่ง 11). หลักความเสมอภาค12).
ความมั่นคงในงาน 13). ความคิดริเริ่ม และ14). ความสามัคคี โดยเน้นในด้านสายบังคับบัญชา การแบ่งงานกันทา
ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย หลักความเสมอภาค รวมทั้งความคิดริเริ่ม และความสามัคคี นอกจากนี้ฟา
โยล (Fayol) ยังได้เสนอแนวความคิดในด้านกระบวนการจัดการว่าประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ เช่น การ
วางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม และการจัดทางบประมาณ ใน
ระยะต่อมามีผู้ให้การสนับสนุนแนวความคิดของฟาโยลในด้านการบริหารอีกมากมาย เช่น Gulick และ Urwick
(1937) ได้แ สดงความคิดเกี่ย วกับ กระบวนการบริหารไว้ 7 ประการ (POSDCoRB) ได้แก่การวางแผน การจั ด
องค์การ การจัดหาบุคคล การอานวยการ การประสานงาน การรายงาน การจัดงบประมาณ หลักการจัดการข้างต้น
นี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของงานบริหารที่ผู้บริหารสามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ได้ เป็นการดาเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การได้ปฏิบัติงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
แนวคิดของ POSDCoRB นั้นมีความเหมาะสมกับองค์การขนาดใหญ่มากกว่าที่จะนาไปใช้กับองค์การขนาดเล็ก
เพราะกระบวนการจัดการสาหรับองค์การขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจขนาดย่อย (Small Business) ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้
กระบวนการจัดการที่มีระบบมากสามารถใช้การวางแผน การจัดการองค์การ การอานวย และการควบคุมก็สามารถ
จะทาให้กระบวนการทางานดาเนินไปได้

การจัดการเชิงพฤติกรรม
จากการศึกษาการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ พบว่าเป็นการจัดการที่มุ่งลักษณะของบุคคลกับองค์การ
ผลกระทบของแต่ละบุคคลและพฤติกรรมกลุ่มในองค์การ แนวคิดนี้จึงเน้นความสาคัญขององค์การว่าเป็นเสมือน
ระบบสังคมที่บุคคลต้องเกี่ยวข้องกัน นักทฤษฎีกลุ่มนี้มุ่งศึกษา ทดลอง พิสูจน์ สมมติฐานโดยการสังเกตเป็นสาคัญ
อย่างไรก็ตามแนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์นั้นให้ความสาคัญต่อจิตใจของคนงานการสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
องค์การ นักทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า การให้ความสาคัญต่อความรู้สึกนึกคิดการสร้างสังคมร่วมกันจะทาให้ผลผลิตมากขึ้น
ทั้งยังลดปัญหาด้านความขัดแย้งให้กับองค์การด้วย การจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์นี้แบ่งออกเป็น แนวคิดด้าน
มนุษย์สัมพันธ์กับแนวคิดด้านทรัพยากรมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดทั้งสองด้านนี้ได้กลายเป็นแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคปั จจุบันนี้ ผลงานที่สาคัญของนักทฤษฎี ซึ่งทฤษฎีด้านมนุษย์สัมพันธ์ เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ.
1920 เนื่องจากองค์กรเริ่มให้ความสนใจต่อผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น ทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลายเป็น
ประเด็นสาคัญที่มีการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่อยู่ร่วมกัน และมีการเน้นถึง
ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาสังคม นักทฤษฎีดังกล่าวโดย Hugo Munsterberg (1863-1916 : อ้างอิงใน กัญญามน
กาญจนาทวีกูล, 2558: 19) ฮูโกได้ศึกษาวิธีการค้นหาบุคคลที่มีคุณภาพด้านจิตใจและลักษณะทางจิตวิทยาที่ทาให้
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เกิดผลผลิตที่น่าพอใจสูงสุดและมากที่สุดการศึกษาโดยใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์เป็นการศึกษาการจัดการโดยอาศัย
การสังเกตที่กรรมของมนุษย์ในองค์กรที่สามารถพิสูจน์ได้โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์หลักจิตวิทยาสังคมวิทยาและ
มนุษย์วิทยา จากการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์นี้ทาให้เกิด การศึกษาพฤติกรรมองค์กร ส่วน Elton Mayo (19241932: อ้างอิงใน กัญญามน กาญจนาทวีกูล, 2558: 20) เมโยเป็นนักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงมากในวงการวิชาการด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ เนื่องจากงานวิจัยที่เขาและคณะได้ทาการศึกษานั้นได้สร้างแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงให้กับระบบการ
จัดการต่างๆ เป็นจานวนมาก เมโยได้ทาการศึกษาวิจัยกับพนักงานจานวน 40,000 คน ที่เมือง Hawthorne และได้
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของปัจจัยมนุษย์ในการทางานและสังคมการจัดการว่าจะมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน
มากน้อยเพียงใด จากการศึกษาทาให้เกิดแนวความคิดในการจัดการด้านความสัมพันธ์ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติในองค์การยังมี
ความต้องการคือ ความเข้าใจจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่ดี จากผลการศึกษานี้ ทาให้ผู้ประกอบการต่างๆ
หันมาสนใจแนวคิดของเขาและได้นาไปใช้ในองค์การ เนื่องจากแนวความคิดดังกล่าวสามารถนาไปบริหารองค์การ
ด้านการลดความขัดแย้งของผู้บริหารและคนงานได้อย่างดีจึงทาให้มีสนับสนุนงานของเขามากขึ้น สาหรับทฤษฎีด้าน
ทรัพยากรมนุษย์นักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงในด้านนี้ได้แก่ Abraham Maslow (1908-1970 : อ้างอิงใน กัญญามน
กาญจนาทวีกูล, 2558: 20-21) เขาได้ศึกษาทฤษฎีลาดับความต้องการ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ได้แบ่ง
ลาดับความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of needs) ตามลาดับความต้องการ 5 ขั้นได้แก่ 1) ความต้องการทาง
ร่างกาย 2) ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง 3) ความต้องการทางด้านสังคม 4) ความต้องการที่จะ
ได้รับการยกย่องในสังคม และ5) ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จตามความนึกคิด

แนวคิดการจัดการแบบทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ พบว่า ปี ค.ศ. 1930 Ludwig Von Bertalanffy ค้นพบ
ทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) มีลักษณะเป็นระบบ ต้องมีองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันเป็น
กระบวนการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้ โดยระบบจาแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ระบบปิด (Closed
System) เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่สัมพันธ์กับระบบอื่นใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ทางสังคมสามารถควบคุม 2) ระบบเปิด (Open System) เป็นระบบที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ทั้งบุคคล
องค์การหรือหน่วยงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง มีการเอื้อประโยชน์ พึ่งพาซึ่งกันละกัน โดยสิ่งแวดล้อมภายนอกมี
ผลหรือมีอิทธิพลต่อการทางานขององค์การด้วยไม่สามารถควบคุม (Robbins et al 2002: 55) และวิวัฒนาการเป็น
ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ทาให้นักบริหารสามารถที่ จะมองเห็นภาพรวมขององค์กรทั้งหมด
ตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาองค์กรในลักษณะระบบนั้นจะก่อให้เกิดการวิเคราะห์ และการแก้ไข
ปัญหาขององค์กรทั้งระบบส่วนต่างๆ ของระบบอยู่ในสถานะที่เคลื่อนไหวได้จะ ประกอบด้วย ระบบย่อยต่างๆ
(Subsystem) ระบบ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการบริหาร
เช่นทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และข้อมูลที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบด้วยเทคนิคในการจัดการต่างๆ รูปแบบกิจกรรม
การผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 3) ปัจจัยนาออก (output) ได้แก่สินค้าบริการกาไรขาดทุนและผลที่
คาดหวังอื่น ๆ เช่นศักยภาพของพนักงานที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) คือข้อมูลเกี่ยวกับผล
ที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กรซึ่งสามารถนาไปพิ จารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่างๆ ได้จากทฤษฎี
ระบบนั้น องค์กรจะใช้กระบวนการแปรสภาพเพื่อเปลี่ยนปัจจัยนาเข้าไปเป็นผลผลิตและในขณะเดียวกันกลไกใน
ระบบก็จะขึ้นกับการนาข้อมูลย้อนกลับไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์และปรับปรุงปัจจัย
นาเข้า (Dudley D. Cahn, Ruth Anna Abigail, 2014)
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การจัดการคุณภาพการบริการ
การจัดการคุณภาพการบริการเป็นสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจบริการ คือการ
รักษาระดับการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันโดยเสนอคุณภาพการบริการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ลูกค้าจะคาดหวัง
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ได้จากประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปากและจากการโฆษณาของธุรกิจ
บริการหลังจากใช้บริการ แล้วลูกค้าจะเปรียบเทียบบริการที่คาดหวังกับบริการที่ได้รับ หากบริการที่ได้รับต่ากว่า
บริการที่คาดหวังลูกค้าจะไม่ให้ความสนใจในธุรกิจบริการอีกต่อไป หากบริการที่ได้รับตรงหรือมากกว่าบริการที่
คาดหวังลูกค้า จะกลับมาใช้บริการของธุรกิจนั้นอีก (Kotler 2000) Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985)
ทาการวิจัยธุรกิจบริการต่าง ๆ โดยทาการศึกษาความต้องการหรือความคาดหวัง คุณภาพด้านบริการด้านต่าง ๆ
และได้สร้างแบบจาลองคุณภาพการบริการ โดยกระบวนการบริการแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการ Oakland J, S. (1995) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการคุณภาพการบริการคือแนวทางการปรับปรุง
ความสามารถในการแข่งขันเป็นวิธีการที่สาคัญ ที่ทาให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทางาน
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพบริการทั้งองค์กร Bank J. (1992) ได้
กล่าวว่าการจัดการคุณภาพบริการ คือปรัชญารากฐานของธุรกิจที่มีพื้นฐานมาจากความพึงพอใจของลูกค้า การ
จัดการคุณภาพบริการเป็นการออกแบบการบริการหรือออกแบบสินค้าอย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติได้จริง
จากที่มีนักวิชาการหลายหลายท่านได้ให้ความหมายการจัดการคุณภาพบริการสามารถสรุปได้ว่าการจัดการ
คุณภาพการบริการเป็นการปรับปรุง กระบวนการทางานทุกกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้าง
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ เพื่อรักษาลูกค้าให้คงอยู่และสามารถสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้

การจัดการธุรกิจรับติดตั้งงานระบบ
ธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์. (2553) กล่าวไว้ว่า การจัดการธุรกิจติดตั้งงานระบบวิศวกรรมเป็นการบริหารจัดการ
งานที่จะมีความรับผิดชอบของผู้รับบริการติดตั้งงานระบบเมื่อได้รับงานแล้ว และจะเริ่มดาเนินการติดตั้ง การจัดการ
ติดตั้งงานระบบจะเกี่ยวข้องกับขบวนการทางานตั้งแต่ในขั้นตอนการเตรียมการติดตั้งก่อนจะเริ่มดาเนินการ การจัดการ
จึงรวมถึง การวางแผนงานก่อนเริ่มต้นดาเนินการ และการจัดการในขณะดาเนินงานติดตั้ง การจัดการงานติดตั้งระบบมี
ความสาคัญมากต่อความสาเร็จของงานกในแต่ละโครงการ ทั้งนี้หากผู้รับบริการติดตั้งงานระบบไม่สามารถบริหารการ
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้การดาเนินงานติดตั้งระบบนั้นไม่ราบรื่น การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างติดขัด
และท้ายสุดก็ไม่สามารถดาเนินงานติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กาหนดได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความ
สูญเสียทั้งด้านการเงินและเวลาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้งานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมแบบมีเงื่อนไข จะมีเรื่อง
เวลาเข้ามาเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งของการบริหารโครงการ ผู้รับบริการติดตั้งจึงต้องศึกษาข้อมูลของโครงการแต่ละ
โครงการโดยละเอียดเพื่อการวางแผนการจัดการที่เหมาะสม โดยทาสรุปแล้วการจัดการงานติดตั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การวางแผนและการจัดการงาน หากการวางแผนงานและการจัดการงานเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ และมีการ
ควบคุมที่ดีแล้ว การดาเนินงานย่อมเป็นไปโดยราบรื่นและนามาซึ่งความสาเร็จของโครงการในที่สุด
การวางแผนงาน นับเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดของการบริหารงานติดตั้ง งานระบบวิศวกรรม เนื่องจาก
แผนงานควรจะมีการจัดทาขึ้นอย่างละเอียดและรัดกุมก่อนเริ่มต้นการทางานติดตั้งงานระบบวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบล่วงหน้าถึงรายละเอียดของการทางานในการติดตัง้ ของแต่ละโครงการนั้น ๆ ว่าต้องทาอะไรบ้าง
หรือ ทาที่ใด และมีลาดับขั้นการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ส่วนการบริหารงานนั้นคือการดาเนินงาน ซึ่งจะ
เป็นการน าเอาทรัพยากรต่า ง ๆ ที่มี อยู่มาทาให้เกิดความก้าวหน้า มิใช่เป็นเพียงแผนงานแผ่นกระดาษเท่านั้ น
ทรัพยากรดังกล่าว ได้แก่ แรงงาน เงินทุน วัสดุในการติดตั้งเครื่องจักร และอุ ปกรณ์ต่าง ๆ ฉะนั้น การวางแผนจะ
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ครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรดังกล่าวข้างต้น การจัดการงานติดตั้ง จึงควรมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาและ
วางแผน 10 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์กร ตารางกาหนดเวลาทางาน การกาหนดงบประมาณ การ
รายงาน การทาบัญชี การจัดการเกี่ยวกับงานเอกสาร การประสานงาน การควบคุมงาน และการตัดสินใจ

ความสาเร็จของธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม
การประกอบธุรกิจติดตั้งงานระบบวิศ วกรรมให้ประสบความสาเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ บริษัทหนึ่ง ๆ
อาจใช้เวลาเพียง 1 ปี หรือยาวนานกว่านั้น บริษัทจึงจะกล่าวได้ว่าก้าวเข้าสู่ความสาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ซึ่งเส้นทางเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จนั้นย่อมแตกต่างกันไป นอกจากนี้งานวิจัยของ Castaldo (2011) ค้นพบว่า ปัจจัย
ที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ ประกอบไปด้วยความพึงพอใจของลูกค้าความภักดีและ ความไว้วางใจหรือความ
น่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร ส่วน Ben Saul M. Bonneville (2006) กล่าวว่าการแข่งขันทางธุรกิจจะ
ประสบความสาเร็จได้ ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต้องสร้าง
ความพึงพอใจให้ลูกค้า อันจะส่งผลทาให้เกิดความจงรักภักดี มีการเลือกซื้อเลือกใช้ซ้า และนามาซึ่งกาไรขององค์กร
ในที่สุด ในขณะที่ Niven, Pual R. (2010) ได้กล่าวว่า ความสาเร็จขององค์กรคือระบบการวัดและประเมินผล และ
ระบบบริหารจัดการ ให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด สามารถลดความเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรและทาให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรได้
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนนาแนวคิดการบรรลุความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
เพื่อที่จะทาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบธุรกิจตั้งไว้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดได้ โดยสิ่งที่ผู้
ประกอบธุรกิจ ได้รับ จากการพั ฒนาคุณภาพการบริการคือ บุ คลากรมีความมุ่ งมั่ น ในการปฏิบั ติ งาน ส่ง ผลให้
ประกอบการมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของยอดขายและกาไรที่เพิ่มขึ้น มี
ลูกค้าเก่ามาใช้บริการซ้าและ มีจานวนลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้วย
ผลจากการศึกษาแสดงตามกรอบแนวคิด

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลที่ได้จากการศึกษา
จะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์เนื้อหาสามารถนามาออกแบบสร้างกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ของการ
พัฒนาคุณภาพการบริการของผู้ประกอบธุรกิจติดตั้งงานระบบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประกอบไปด้วย 1.)
ด้านปัจจัยนาเข้า ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และลักษณะคุณภาพการ
บริการของผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม 2.) กระบวนการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ การจัดการทางธุรกิจ
และการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม ด้านการจัดการทาง
ธุรกิจประกอบไปด้วย การวางแผนกาหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดโครงสร้างองค์กร การตอบสนอง
ความต้องการ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า การสร้างความเชื่อมั่น การติดต่อสื่อสาร และด้านการพัฒนาคุณภาพการ
บริการอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย การจัดการข้อมูลลูกค้า การออกแบบการบริการ การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บริการ การจัดการข้อร้องเรียน การปรับปรุงมาตรฐานบริการ 3.) ผลผลิต คือ ความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ
ติดตั้งงานระบบวิศวกรรม ได้แก่ บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีความมั่นคงทางการเงิน และลูกค้าเก่ามาการใช้บริการซ้าและจานวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพการ
บริการจึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญของผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม

บทสรุป
ความเชื่อมั่นในการบริการของผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม เป็นสิ่ง ที่สุดประการหนึ่ง ที่จะ
ประเมินคุณภาพการบริการ คือ ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการ
ให้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจรับติดตั้งงานระบบวิศวกรรม หรือผู้ให้บริการ เนื่องจากสามารถใช้วัดประสิทธิภาพ
การบริการ สามารถตอบตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่องของการวางแผนขั้นตอน ลาดับการทางาน
หรือขั้นตอน การติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ การรักษาข้อตกลงที่ให้ไว้กับเจ้าของโครงการ การป้องกัน
ความเสียหายในขบวนการติดตั้ง การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ -เครื่องจักร บุคลากรมีทักษะและ
จานวนที่เหมาะสมกับงาน การแสดงออกถึงความจริงใจและความ สามารถในการแก้ปัญหา การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบความปลอดภัยในการทางาน การรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่จะอานวยความสะดวกในการ
ให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นระดับบริการที่ได้รับจะแปรไปตามการส่งมอบบริการและการติดต่อสื่อสาร
ดังนั้นผู้ให้บริการต้องลดช่องว่างที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ได้รับลงให้มากที่สุด ทาให้องค์กรธุรกิจต้องสร้างความ
แตกต่างที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น คุณภาพการบริการ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการทางธุรกิจบริการที่จะสร้างความ
แตกต่างที่มีคุณค่าสาหรับลูกค้า ทาให้องค์กรส่วนใหญ่ในทุกประเภทธุรกิจ ให้ความสาคัญกับเรื่องของคุณภาพการ
บริการ โดยวัดจากผลการประเมินคุณภาพการบริการจากลูกค้าในการรับบริการ ดังนั้น คุณภาพการบริการ จึงเป็น
การวัดระดับคุณภาพของการบริการที่จะสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า ผลจากการทบทวนวรรณกรรม และ
นาเสนอในรูปแบบการพรรณนา พบว่าจากแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่กล่าวมาทั้งหมด คุณภาพ
การบริการมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการจัดการทางธุรกิจบริการ และสามารถที่จะ นามาใช้ในการพัฒนาเพิ่ม
ระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง และมีความหมายครอบคลุมไปถึงการที่ผู้รับบริการได้เกิดการรับรู้ถึง
ระดับคุณภาพการบริการที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ ซึ่งสามารถวัดออกมาได้ โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและ การรับรู้ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่รับ บริการ (Parasuraman et
al., 1985) คุณภาพของการบริการจึงหมายถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ที่เข้ารับบริการ
(Woodside et al., 1989) เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสาหรับองค์กรทุกแห่งที่ต้องการประสบ
ความสาเร็จทางธุรกิจและเหนือคู่แข่งขัน รวมถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ และการพัฒนาทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
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โดยทั่วไปคุณภาพการบริการจะหมายถึง ความรู้สึกของผู้รับบริการภายหลังจากการได้เข้ารับบริการแล้วว่ามี
ความชอบหรือไม่ชอบในบริการที่ได้รับมากน้อยเพียงใด (Woodside et al., 1989) คุณภาพการบริการจะต้องมี
ประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หากบริการที่ลูกค้าได้รับจริง อยู่ใน
ระดับที่ต่ากว่าบริการที่ลูกค้าคาดหวังแสดงว่าคุณภาพการบริการไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าเกิดความ
ไม่พึงพอใจ แต่ในทางตรงข้ามกัน ถ้าการบริการที่ได้รับจริงเท่ากับหรือสูงกว่าการบริการที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ แสดง
ว่าคุณภาพการบริการครั้งนั้นดี และส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า ในการให้บริการ
ของลูกค้า ยังส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริการขององค์กร ทาให้ลูกค้าไว้วางใจและทาให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริการซ้าอีก ซึ่งเป็นผลดีทาให้ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ (Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1996) และ
มี การแนะน าลู ก ค้า รายใหม่ ต่ อไปด้ ว ย ความส าคัญ ของคุณ ภาพการบริ การต้ อ งมี การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และต่อเนื่อง สร้างความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สามารถตอบสนองเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และสร้างความประทับใจให้กับ ลูกค้า และเตรียมพร้อมพัฒนา
ปรับปรุงคุณ ภาพการบริการต่าง ๆ จะส่งผลทาให้เกิด ผู้ประกอบธุ รกิจรับติดตั้ งงานระบบวิศวกรรมในโรงงาน
อุตสาหกรรมประสบความสาเร็จ ลูกค้าเก่ามาการใช้บริการซ้าและจานวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากร
ในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ งาน ผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่ผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางการเงินนั่นเอง
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การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้ประกอบการสมุนไพรไทย
Integrated Marketing Communications of Herbal Product

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

สมหมาย พัฒนดิลก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

บทนา
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในปี 2559
มีมูลค่า 6,061,143 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.2 ของ GDP รวมทั้งประเทศ โดยสัดส่วนกลับมาสูงกว่าร้อย
ละ 40 อีกครั้งนับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ GDP SME ยังคงขยายตัวได้สูง มาจากการขยายตัว
ของภาคการค้าและภาคการบริการเป็น หลัก (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2560 : 1-01)
ส่วนในแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2559 คือ “5 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะ เป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบ
สมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนาของภูมิภาคอาเซียน (ณัฐวุฒิ บัวใหญ่. 2560 : 22) และจากข้อมูล
ของกระทรวงพาณิชย์พบว่า ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการส่งออกสมุนไพรเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท สารสกัด
จากสมุนไพรกว่า 270 ล้า นบาท ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ และผลิต ภัณฑ์เครื่องสาอาง เช่น สบู่ แชมพูและ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมอีกกว่า 71,000 ล้านบาท ส่วนข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เปิดเผยว่าตลาดสมุนไพรโลกมีการขยายตัวตามกระแสสุขภาพและความงาม คาดปี พ.ศ. 2561 ภาพรวมจะพุ่ง
มากกว่าแสนล้านเหรียญสหรัฐ สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลได้ประกาศให้ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical Hub) อีกด้วย ซึ่งเป็นโยบายตั้งแต่ พ.ศ. 2547 มาจนถึงปัจจุบันสู่นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง
ภาครัฐยังคงเดินหน้าผลักดัน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนาสมุนไพรออกสู่ตลาดโลก โดยประเทศไทยอุดมไปด้วย
แหล่งทรัพยากรด้านสมุนไพรอันทรงคุณค่า (สมยศ เนื่องทวี. 2560 : 118) จากข้อมูลต่าง ๆ แสดงให้เห็นแนวโน้ม
การเติบโต ของการตลาดของสินค้าสมุนไพรไทย เป็นโอกาสของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ที่จะสร้างเพิ่ม
ยอดขายจากความต้องการบริโภคสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรนั้น มนุษย์นาพืช
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานแล้ว ประเทศไทยมีการค้นพบหินบดยาในสมัยทวาราวดี ซึ่งเป็นยุคก่อนสุโขทัย
จากหลักฐานดังกล่าวทาให้ทราบว่าในสมัยโบราณได้มีการนาพืชสมุนไพรมาใช้รับประทานโดยวิธีบดให้ละเอียด ซึ่ง
ประวัติการนาพืชสมุนไพรมาใช้นั้น มีให้ศึกษาทุกยุคสมัยของไทย โดยเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1300)
โดยได้รับความรู้ทางการแพทย์อายุเวท จากประเทศอินเดียและจีน เนื่องจากมักจะมีการกล่าวสรรเสริญหมอชีวกโก
มารภัจจ์ในฐานะครูแพทย์ของอินเดีย และยังได้รับอิทธิพลทางการแพทย์ของจีน สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 17631920) โดยพบหลักฐานศิลาจารึกของพ่อขุนรามคาแหง โดยบันทึกไว้ว่า ทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่บนเขา
หลวงหรือเขาสรรพยา เพื่อให้ราษฏรได้เก็บสมุนไพรไปใช้รักษาโรคยามเจ็บป่วย รวมถึงรูปจารึกที่เกี่ยวกับการนวด
ซึ่งพบในเขตอาเภอคิรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) มีข้อสันนิษฐานว่า อาจมาจากผู้
ออกบวชและบาเพ็ญเพียรแบบพระฤาษี เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยก็ต้องรักษาตัวเอง จนเกิดการค้นพบสมุนไพรที่
รักษาอาการเจ็บป่วยได้ และได้จดจาสมุนไพรเหล่านั้นไว้ และมีท่าดัดตนต่าง ๆ เพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยหรือโรค
บางอย่างด้วยตนเอง จนกลายเป็นวิธีบริหารร่างกายตารับฤาษีดัดตนในเวลาต่อมา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
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มหาราชมีบันทึกว่า มีการจัดหายาสาหรับ ราษฏร มีสถานที่ขายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและนอกเมือง
ภายในราชสานักก็มีโรงพระโอสถอยู่ในพระราชวัง สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2311-2325) การใช้พืชสมุนไพรเพื่อเป็นยา
พบหลักฐานการจารึกบนศิลาจารึกที่วัดโพธิ์ รวมถึงท่าฤาษีดัดตนด้วย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2466 ได้มี
การออก พรบ. การประกอบโรคศิลปะ ผู้ที่สามารถนาพืชสมุนไพรมาปรุงยาได้จะต้องสอบผ่านจนได้ใบประกอบโรค
ศิลปะก่อนและได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน (มณฑา ลิมปิยประพันธ์. 2256 : 12-15)
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อประชากรอย่าง
มากมายโดยเฉพาะสมุนไพร ซึ่งมีความสาคัญต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คนไทยรู้จักใช้พืชสมุนไพรมาอย่าง
ยาวนานแล้ว และมีศักยภาพในด้านการผลิตเพื่อจาหน่าย ปัจจุ บันนอกจากจะนาพืชสมุนไพรมาใช้ทายาแล้ว ยัง
สามารถผลิตเป็นอาหาร เครื่องสาอาง อาหารเสริม สามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ไม่ยาก ในปัจจุบันยังพบว่า มี
การนาพืชสมุนไพรมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาแผนปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สมุนไพรมีประโยชน์ในด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาลหลายแห่งมีการใช้ยาสมุนไพรในการบาบัดรักษาเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัย รวมไปถึงผลิตยาสมุนไพรมากขึ้น โดยค้นพบว่ายาสมุนไพร
หลายชนิดใช้บาบัดอาการโรคได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันบางชนิด ในด้านอาหารและการบริโภค มีการนาสมุนไพรมา
เป็นอาหารโดยตรง หรือใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร ใช้ถนอมอาหาร ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ของอาหาร อีกด้วย ด้าน
เศรษฐกิจเนื่องจากประเทศไทย
สิ่งที่ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรควรจะพัฒนาให้ทันกับสภาวะการณ์การแข่งขันในปัจจุบันมีหลากหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้หลัก 4P เพื่อการจัดจาหน่าย และเครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆแต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไปก็
คือการสื่อสารทางการตลาด โดยเฉพาะการสื่อสารทางการตลาดที่นาเสนออัตลักษณ์ขององค์กรสู่ผู้บริโภค หรือ
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่หลากหลาย ที่เรียกว่า “การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ” การสื่อสารทางการตลาด มีความสาคัญในภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ทาให้การสื่อสารทางการตลาดช่องทางเดิม ๆ ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร หรือไม่ได้ผล
เนื่องจากผู้ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์จานวนมาก พยายามที่จะเข้าถึงผู้รับข่าวสารกลุ่มเดียวกัน (ปรีดา ศรีนฤวรรณ.
2551 : 1) การสื่อสารการตลาดเป็นกิจกรรมหรือเป็นส่วนประกอบสาคัญของการตลาดในฐานะที่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
มีหน้ าที่ ในการถ่า ยทอดข่าวสารทางการตลาดไปสู่ลู กค้า เป้า หมายให้บ รรลุความต้ องการที่ นั กการต ลาดตั้ ง ไว้
(นธกฤต วันต๊ะเมล์. 2555 : 7) การตลาดปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนที่ยึดผู้ประกอบการเป็นจุด
ศูนย์กลาง มาเป็นการตลาดที่ยึดผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลาง อาจเพราะผู้บริโภคปัจจุบันมีทางเลือกและเข้าสู่การ
สื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น มีอิสระซื้อสินค้าได้ตามความพึงพอใจและตามรสนิยมของตนเอง ทาให้การสื่อสารทาง
การตลาดเปลี่ยนไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 บริษัทต่าง ๆ เริ่มให้ความสาคัญกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากในอดีตที่เน้นงบประมาณไปที่การโฆษณาเพียงอย่างเดียว มาใช้เครื่องมือทางการตลาด
อืน่ ๆ ผสมผสานกัน (ณัฐา ฉางชูโต. 2558 : 1) จากการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่ปรึกษาด้านการโฆษณา จึงต้องปรับตัว
เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า (ไมเคิล เอ. เบลช์และจอร์จ อี.เบลช์, 2551 : 6) โดยการประสานระหว่าง
การใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดประเภทต่าง ๆ โดยผนวกเอาบริ ษัท ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และ
การตลาดทางตรงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและเรียกตัวเองว่า IMC Agency ที่เสนอบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการส่งเสริมการตลาดของลูกค้า บริษัทโฆษณาบางแห่งเข้ามามีบทบาทในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาเพื่อให้มีโอกาสได้ควบคุมโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดและงบประมาณของลูกค้า โดยอันที่จริงแล้วอาจมี
ความเชี่ยวชาญจริง ๆ เฉพาะส่วนของการโฆษณาเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม นักอุตสาหกรรมโฆษณาได้ตระหนักถึง
ความเป็นจริงที่ว่า ไอเอ็มซี (IMC) ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของแฟชั่นและปัจจุบันมีบริษัทจานวนมากนาแนวคิดเกี่ยวกับ
ไอเอ็มซีไปใช้
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การสื่ อสารการตลาด (Marketing communications) กับ การส่ งเสริมการตลาด (promotion)
(ดารา ทีปะปาลและคณะ. 2557 : 4-5) คือเรื่องเดียวกัน สามารถใช้แทนกันได้เพราะทาหน้าทีเ่ หมือนกัน แม้ว่า การ
ส่งเสริมการตลาดอันเป็นส่วนประกอบตัวหนึ่งของ “ส่วนประสมการตลาด” (marketing mix) หรือ 4P’s
(Product, Place, Place, Price, Promotion) จะใช้กันมานานอย่างกว้างขวาง แต่นักการตลาดสมัยใหม่ใน
ปัจจุบัน นิยมใช้ “การสื่อสารการตลาด” หรือ “marketing communication” หรือ “marcom” มากกว่า
(Shimp, 2010) การสื่อสารการตลาด มีบทบาทสาคัญในด้านการทาหน้าที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน อันเป็นหัวใจของ
การตลาด บทบาทและหน้าที่สาคัญของการสื่อสารพอสรุปได้ดังนี้คือ
1. การสื่อสารการตลาดสามารถให้ข้อมูลข่าวสาร (inform) เพื่อทาให้ลูกค้าที่มุ่งหวัง (potential
customers) เกิดการรับรู้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่บริษัทนาเสนอ
2. การสื่อสารการตลาดสามารถนามาใช้เพื่อเชิญชวน (persuade) ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เกิด
ความต้องการและตัดสินใจซื้อในที่สุด
3. การสื่อสารการตลาดสามารถนามาใช้เพื่อเตือนความทรงจา (remind) ลูกค้าในความจาเป็นบางอย่าง
ที่จะต้องมี หรือเตือนความทรงจาในด้านผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระทาบางอย่าง เป็นต้น
4. การสื่อสารการตลาดสามารถนามาใช้เพื่อเป็นผู้ชี้ให้เห็นความแตกต่าง (differentiator) ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน เพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
5. การสื่อสารการตลาดสามารถนามาใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท (build company image) ให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีให้อยู่ในความทรงจาของลูกค้า และจะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างมั่นใจในที่สุด
ส่วนสาเหตุที่ผู้ประกอบการสมุนไพรต้องมีการบูรณาการการสื่อสารทางการตลาดเนื่องจาก (สิทธิ์ ธีรสรณ์,
2559 : 211-227)
1. ความน่าเชื่อถือของสารลดลง ปัจจุบ้นผู้บริโภคพบบเจอการสื่อสารทางการตลาดทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะ
ตามท้องถนน ทางโทรทัศน์ หรือบนหน้า
2. การตลาดฐานข้อมูลมีราคาถูกลง (database marketing) เป็นการสื่อสารทางการตลาดประเภท
การตลาดทางตรง ประเภทหนึ่งที่อาศัยฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในปัจจุบันและอนาคตในการสื่อสารโดยตรงกับ
ลูกค้าเพื่อส่งเสริมทางการตลาดให้แก่สินค้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทาให้เกิดธุรกิจประเภทขายฐานข้อมูลสาหรับ
การติดต่อทางไปรษณีย์ ซึ่งประกอบด้วยชื่อและที่อยู่ของบรรดาบุคคลเป้าหมายที่บริษัทใช้ในการส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ไปให้ และอาจรวมถึงรายละเอียดการประกอบธุรกรรมในอดีต และพฤติกรรมเปิดรับสื่อ ซึ่ งผู้ทาการตลาด
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการออกแบบสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทาให้ตลาดเป้าหมาย
สนใจสารยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้การจัดการฐานข้อมูลทางการตลาดและการแข่งขันในธุรกิจประเภทนี้ทาให้
ฐานข้อมูลมีราคาถูกลง โอกาสการเจริญเติบโตของการตลาดฐานข้อมูลทาให้ผู้ทาการตลาดสนใจการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการมากขึ้น
3. สื่อที่ใช้มีหลายรูปแบบ ด้วยเหตุที่การเผยแพร่ทางโทรทัศน์มีค่าใช้จ่ายสูง และผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม
จากการดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือพิมพ์มาใช้เวปกับสื่อประเภทอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กโทรนิกส์มากขึ้น
4. การรวมตัวกันของธุรกิจด้านการสื่อสารทางการตลาด ในปัจจุบันเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือในด้าน
การสื่อสารทางการตลาด เรามักต้องการบริการแบบครบวงจร ไม่ ต้องการติดต่ อกับบริษัทหลายแห่ง บริษัท ที่
ให้บริการด้านนี้จึงรวมเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดหลายอย่างไว้ในที่เดียวกันกับเรา
5. ลักษณะแบ่งย่อยลงของสื่อ ธุรกิจสื่อมีการแบ่งกลุ่มย่อยมากขึ้น มีการเกิดขึ้นของวิทยุชุมชน รายการ
โทรทัศน์มีเนื้อหาเฉพาะด้านมากขึ้น มีหนังสือพิมพ์และนิตยสารเฉพาะเรื่อง ผู้บริโภคไม่จาเป็นต้องชมรายการ
โทรทัศน์เหมือนกับคนอื่น แต่จะเลือกชมรายการที่ตนเองสนใจ
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6. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลีย่ นไป ในอดีตที่ผ่านเมื่อมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ ผู้ผลิตจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้บริโภค
ทราบ และใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการจูงใจคนให้มาซื้อจากบริษัท สารสนเทศในปัจจุบันช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบอก
กล่าวความต้องการของตน หรือเป็นฝ่ายแจ้งความประสงค์ให้บริษัทผู้ผ ลิตทราบโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ ว่าต้องการสินค้าแบบใด จานวนเท่าไหร่ ผู้ขายเป็นฝ่ายตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดไปจากเดิมอย่างมาก เช่น ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
นี้เพื่อทาธุรกรรมเมื่อไรก็ได้
7. สิ น ค้ า เลี ย นแบบมี ม ากขึ้ น การแข่ ง ขั น ในปั จ จุ บั น คู่ แ ข่ ง พยายามสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค ล้ า ยหรื อ
ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของเรา ในการสื่อสารทางการตลาด ผู้ทาการตลาดจึงต้องให้ความสาคัญกับส่วนแบ่ง
การตลาด (Share of voice) หรือ สัดส่วนการสื่อสารทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์หนึง่ ๆ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
อื่น บริษัทที่มีส่วนแบ่งการสื่อสารมาก การใช้เงินในการสื่อสารนี้มีส่วนทาให้บริษัทได้ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่ง
อาจอยู่ในรูปส่วนแบ่งตลาดที่ต้องการ ดังนั้น ยิ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการเผยแพร่ในสื่อมากเท่าไร ส่วนแบ่งการ
สื่อสารของบริษัทก็ยิ่งมากและยิ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนและส่วนแบ่งตลาดมากตาม
ผู้ประกอบการควรทาความเข้าใจถึงลักษณะสาคัญของเครื่องมือสื่อสารการตลาด จะประกอบด้วย 8 อย่าง
แต่ละอย่างมีลักษณะขอบเขตหน้าที่ มีข้อดี ข้อเสีย และข้อจากัดไม่เหมือนกัน ผู้สื่อสารจะต้องศึกษาทาความเข้าใจ
เครื่องมือแต่ละอย่างเป็นอย่างดี จึงจะสามารถนามาประสมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้คือ (ดารา ทีปะปาลและ
คณะ. 2557 : 4-5)
1. การโฆษณา (advertising) เป็ นรูป แบบการสื่ อสารที่ ไม่ใช้บุคคล ต้องจ่ ายเงิน เพื่ อสื่ อสารเรื่องของ
องค์กร สินค้าบริการ หรือแนวคิดของผู้ให้การสนับสนุน นอกจากว่าจะเป็นกรณีของการประกาศข่าวเพื่อสาธารณะ
ที่สื่อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง องค์ประกอบที่ไม่ใช้บุคคลหมายถึงการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่าง ๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งผ่านข้อความไปยังผู้คนจานวนมากในเวลาเดียวกัน
ลักษณะของการโฆษณาโดยไม่ใช้บุคคลคือ จะไม่มีโอกาสได้รับรู้ความคิดเห็นจากผู้รับข้อความกลับมาในทันที (เว้น
แต่โฆษณาที่มีการตอบสนองโดยตรง) ดังนั้นก่อนที่จะส่งข้อความ ผู้โฆษณาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าผู้รับสาร
จะตีความหรือตอบสนองอย่างไรบ้าง การโฆษณาเป็นรูปแบบของการส่งเสริมการตลาดที่รู้จักกันดีและใช้งานกัน
อย่างแพร่หลายที่สุด เนื่องจากการครอบคลุมการส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายจานวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็น
เครื่องมือ ส่งเสริมการตลาดที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับบริษัทที่มีสิ นค้าหรือบริการมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย
จานวนมาก เหตุผลที่อธิบายได้ว่าเหตุใดการโฆษณาจึงเป็นส่วนที่สาคัญอย่างยิ่งของโปรแกรม IMC ของนักการตลาด
ทั้งหลายคือ การโฆษณายังเป็นวิธีการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสาหรับการกระจายข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจานวนมาก
การโฆษณาเป็นเครื่องมือที่มีค่าอย่างยิ่งสาหรับการสร้างคุณค่าของตราสินค้า เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีพลังในการส่ง
ข้อมูลไปยังกลุ่มผู้บริโภครวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ดี การโฆษณายังสามารถสร้างภาพลักษณ์
ที่โดดเด่นและความเกี่ยวเนื่องกับตราสินค้าที่อาจเป็นสิ่ง ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง สาหรับบริษัทต่าง ๆ ที่ขายสินค้า
หรือบริการที่ยากจะบอกความแตกต่างในแง่ของการใช้งาน การโฆษณามีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละอุตสาหกรรมและหรือสถานการณ์ บริษัทต่าง ๆ ที่ขายสินค้าหรือบริการไปยังตลาดของผู้บริโภคมักจะให้
ความสาคัญกับการโฆษณาเพื่อใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งร้านค้าและตัวแทนจาหน่ายอื่น ๆ

168

2. การส่งเสริมการขาย (sales promotion) การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้า
ทดลองผลิตภัณฑ์ ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ค้า ซึ่ง การทาการส่งเสริมการขายสามารถ
กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้ ว่าทาการส่งเสริมการขายกับใคร เช่นผู้บริโภค คนกลาง หรือทาการส่งเสริมการขาย
สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ (นภวรรณ คณานุรักษ์. 2559 : 231) การส่งเสริมการขายที่เหมาะกับการ
จัดจาหน่ายสมุนไพรได้แก่ การแจกสินค้าตัวอย่าง การแจกสินค้าพรีเมี่ยม การแข่งขันและการชิงโชค เป็นต้น ซึ่ง
ทั้งนี้ ผู้ผลิตสินค้าสมุนไพรแปรรูปควรจะต้องศึกษาถึงกฏหมายในการลดแลกแจกแถม ศึกษา พรบ.ยา เพื่อไม่ให้ผิด
กฏหมาย
3. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (public relations and publicity) การให้ข่าว หมายถึงการ
สื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล เกี่ยวกับองค์กรสินค้า บริการหรือแนวคิด ที่ไม่ได้มีการจ่ายเงินหรือให้ค่าสนับสนุนโดยตรง
ปกติจะอยู่ในรูปของเนื้อข่าว บทความเชิงวิชาการ หรือการประกาศเกี่ยวกับองค์กรและหรือสินค้าและบริการ ส่วน
ที่คล้ายกับการโฆษณาก็คือการให้ข่าวเกี่ยวกับการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจานวนมาก แต่ส่วนที่แตกต่างไปจาก
การโฆษณาก็คือไม่มีการจ่ายเงินให้โดยตรงแบบโฆษณา โดยบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ พยายามดึงดูดความสนในให้
สื่อนาเสนอข่าวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สาเหตุ หรือกิจกรรม เพื่อให้สินค้าและบริการนั้น ๆ เป็นที่รู้จัก โดยหวังจะ
ให้เกิดการตระหนักรู้ ความรู้ความคิด และเกิดพฤติกรรม เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้ข่าว ได้แก่ การใช้เอกสารข่าว
แจก การจัดประชุมแถลงข่าว บทความ รูปถ่าย ฟิล์ม เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ เมื่อองค์กรต่าง ๆ วางแผนอย่าง
รอบคอบและให้ข้อมูลโดยพยายามควบคุมเรื่องภาพลักษณ์ที่ออกสู่สาธารณชน เราจะเรียกว่าประชาสัมพันธ์ ด้วย
การประเมินทัศนคติของสาธารณชน ระบุถึงนโยบายและการทางานของบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับความสนใจจาก
สาธารณะและใช้โปรแกรมการทางาน เพื่อให้ได้รับความสนใจ เข้าใจและยอมรับจากสังคม ประชาสัมพันธ์ จะมี
เป้าหมายที่กว้างกว่าการให้ข่าว และเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของบริษัทกับสื่อต่าง
ๆ ประชาสัมพันธ์ใช้การให้ข่าวและเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ การเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน การ
ระดมทุน การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์อัน
ดีของบริษัท
4. การขายโดยบุคคล (personal selling) เป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัวที่พนักงานขายพยายามช่วยเหลือ
และหรือชักชวนกลุ่มผู้ซื้อคาดหวังให้ซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท ที่แตกต่างไปจากการโฆษณาคือ การขายโดย
บุคคลจะติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ว่าจะโดยการติดต่อแบบเห็นหน้าหรือการขายผ่านโทรศัพท์ การ
ติดต่อลักษณะนี้ ช่วยให้นักการตลาดมีความยืดหยุ่นในการสือ่ สารมากขึ้น โดยพนักงานขายมีโอกาสได้เห็นหรือได้ยนิ
การตอบสนองของผู้ซื้อที่คาดหวังและปรับเปลี่ยนข้อความได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การขายโดยบุคคลสามารถ
แสดงความคิดเห็น ตอบสนองได้ทันที เนื่องจากผลของการนาเสนอการขายสามารถประเมินได้จากการตอบสนอง
ลูกค้า หากลูกค้าไม่ต้องการสินค้า/บริการ พนักงานขายสามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้ การขายลักษณะนี้สามารถ
กาหนดเป้าหมายและลักษณะลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าคาดหวังสาหรับสินค้าหรือบริการของบริษัทได้
5. การตลาดทางตรง (direct marketing) คือหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วที่สุด เป็นเครื่องมือที่องค์กร
สื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างการตอบสนองและ/หรือการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยปกติการตลาด
แบบตรงจะไม่ถือเป็นองค์ประกอบของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด แต่ต่อมาการตลาดแบบตรงถูกนามาเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของโปรแกรม IMC ขององค์กรต่าง ๆ และมักจะมีความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์งบประมาณ
และกลยุทธ์ที่แยกจากกัน จึงทาให้การตลาดแบบตรงกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาดไปโดยปริยาย การตลาดแบบตรงไม่ได้มีเพียง จดหมายตรง แคตตาล็อก หรือการสั่ง ซื้อผ่านไปรษณีย์
เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการบริหารฐานข้อมูล การขายตรง การตลาดทางโทรศัพท์
และโฆษณาที่สร้างการตอบสนองโดยตรง ผ่านทางจดหมายตรง อินเทอร์เน็ต รวมทั้งสื่อแพร่ภาพและสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ ง
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ๆ หนึ่งในเครื่องมือที่สาคัญสาหรับการทาการตลาดแบบตรงคือ โฆษณาที่สร้างการตอบสนองโดยตรง (DirectResponse Advertising) ซึ่งจะมีการนาเสนอสินค้าผ่านสื่อโฆษณาและมีการกระตุ้นให้ผู้บริโภคสั่งซื้อโดยตรงจาก
ผู้ผลิต จดหมายตรงถือว่าเป็นสื่อหลักสาหรับการโฆษณาที่สร้างการตอบสนองโดยตรง แม้ว่าโทรทัศน์ นิตยสาร และ
อินเทอร์เน็ตจะเพิ่มบทบาทมากขึ้นก็ตาม
6. การบรรจุภัณฑ์ (packaging) คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือหีบห่อ การออกแบบที่ดี นอกจากเพิ่ม
คุณค่าด้านความสะดวกให้ผู้ซื้อแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการโฆษณาให้กับผู้ผลิต และสร้างจุดเด่น (differential
advantage) ให้กับตราสินค้าเพื่อความแตกต่างจากคู่แข่ง
7. การจัดกิจกรรมพิเศษ และการเป็นผู้อุปภัมภ์ (events and sponsorships) คือการจัดกิจกรรมเพื่อ
เชื่อมโยง ตราสินค้าหรือแบรนด์ กับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น เช่นด้านกีฬา วัฒนธรรม และการกุศล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เผยแพร่ข่าวสาร ส่งสริมการขาย หรือที่เรียกว่า การตลาดเชิงกิจกรรม การจัดกิจกรรมพิเศษดังกล่าว ส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรม เช่นการแข่งขันเดินวิ่งมาราธอนแล้วมีป้ายโลโก้สินค้าติดว่า สนับสนุนโดย หรือกรณียา
สมุนไพรหมอเส็ง ติดป้ายโลโก้สินค้าบนเวทีชกมวย โดยจ่ายเงินค่าสนับสนุนเป็นต้น
8. การบริการลูกค้า (customer service) การบริการลูกค้า เป็นการแสดงออกต่อลูกค้าในระหว่างที่มีการ
ซื้อขายกัน การบริการที่ดี ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี ซาบซึ้ง และทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกันมากยิ่งขึ้น
จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าในยุคปัจจุบั น การสื่อสารทางการตลาดแบบเดิม ๆ เมื่อเทียบกับหลายปีก่อน
อาจไม่ พ อเพี ย งที่ จ ะสื่ อสาร ประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า และบริก ารทุ ก ประเภท รวมถึง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรแปรรู ป
ผู้ประกอบการต้ องมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนจากการโฆษณาช่องทางเดิม ๆ มาสู่การสื่อสารทางการตลาดที่
หลากหลายมากขึ้น อีกทั้ งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า หรือนาเครื่องมือ
ทางการตลาดทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมา มาบูรณาการปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจการโดยคานึงถึงสื่อที่ ผู้บริโภคพบเจอ
ได้เป็นประจา เครื่องมือทางการตลาดทั้ง 8 อย่างนี้ ผู้ผลิตสมุนไพรนามาใช้ให้เ กิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับ
กิจการหรือไม่ แนวทางที่เหมาะสมสาหรับการสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นการสื่อสารทาง
การตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งอยู่ในหัวข้อเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดประเภทการตลาดทางตรง เนื่องจากปัจจุบัน
ผู้บริโ ภคดู ทีวี น้อยลงกว่าแต่ก่อนมาก แม้แต่ ช่องทีวีที่ ประสพความส าเร็จในสมัย ก่อนยังประสบภาวะขาดทุ น
เนื่ อ งจากคนดู ที วี น้ อ ยลง ผู้ ค นหั น มาใช้ ส มารท์ โ ฟน และอิ น เตอร์ เ น็ ต กั น มากขึ้ น อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ นใน
ประวัติศาสตร์โลก ดังนั้นผู้ประกอบการสมุนไพรที่ต้องการจะประสบความสาเร็จในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ ควรหันมาใส่ใจด้านสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น สื่อออนไลน์บาง
ชนิดแทบไม่มีต้นทุนหรือแทบจะเรียกได้ว่ามีต้นทุนการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นศูนย์ เช่น การประชาสัมพันธิ์
สินค้าผ่านทางเฟสบุ๊คของตนเอง หรือเพจในเฟสบุ๊ก ซึ่งเพจเฟสบุ๊กถ้าต้องการให้มีผู้รับสารทางการตลาดมาก ๆ เรา
ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางเฟสบุ๊ค โดยสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิ ต แต่ถ้าต้องการสื่อสารโดยโพสแปะไว้เฉย ๆ ให้
ผู้สนใจ search หาเองเมื่อต้องการจะซื้อสินค้าประเภทสมุนไพรก็ย่อมได้ โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
การสร้างเวปไซด์เป็นสิ่งที่นิยมทากันนานแล้ว สามารถสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพิ่มยอดขาย ประหยัดต้นทุนในการ
สื่อสารทางการตลาดอย่างมาก มีหลายกิจการเริ่มจากทุนน้อย ไม่มีหน้าร้านเป็นของตนเอง การมีหน้าร้านสาหรับ
ผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ ต้นทุนสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าตบแต่งหน้าร้าน ค่าก่อสร้าง ต่อเติม ค่าจ้างคนมาดูแลร้าน
ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯและยังมีเงื่อนไขเรื่องทาเล ถ้าเราไม่ มีการสื่อสารทางการตลาดอย่างอื่นเลยนอกจากหน้าร้าน
ลูกค้าจะมีแค่กลุ่มที่เดินทางผ่านหน้าร้านเท่านั้น การมีเวปไซด์เป็นของตนเอง สามารถจาหน่ายสินค้าได้อย่างไม่
จากัด โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงค่าจ้างทาเวปไซด์ซึ่งจะจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และค่าเช่าโดเมนประมาณปีละ 1,0002,000 บาท ถัวเฉลี่ยต่อเดือนราคาถูกมาก การตลาดออนไลน์อื่น ๆ เช่น อินสตราแกรม ยูทู๊ป ซึ่งเป็นช่องออนไลน์ที่
ผู้คนนิยมสื่อสารทางการตลาดสู่ผู้บริโภค ที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับผู้ประกอบการมาแล้ว ผู้ประกอบการ
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สมุนไพรก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะต้องนาการสื่อสาร
ทางการตลาดรูปแบบอื่นมาประยุกต์ใช้ด้วย โดยผลิตสมุนไพรต้องคานึงว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าเป็นใคร และปกติ
รับสารทางการตลาดจากช่องทางไหน ควรมีการโฆษณาให้ถูกช่องทาง การประชาสัมพันธ์หรือให้ข่าวองค์กรตาม
ความเหมาะสม เมื่อมีการขายโดยบุคคลเช่นการจัดบู๊ทแสดงสินค้า ก็ผนวกเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดรูปแบบอื่น
ๆ เข้าไปด้วยในทีเดียว เช่นการบริการลูกค้า การส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม จัดกิจกรรมพิเศษ บรรจุภัณฑ์ก็
ควรแข็งแรงทนทาน สร้างแบรนด์ หรือส่งเสริมอัตลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควรประยุกต์ใช้
การสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับกิจการของตนเอง เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ และประสบ
ความสาเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทันยุคดิจิทัลในปัจจุบัน
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การซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทอาหารสดของธุรกิจค้าปลีกของประชาชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
Customer’s Motivation of Online Purchasing Fresh Food from Retail Business in
Bangkok Metropolis and Surrounding areas.

ผู้วิจัย

สุภามาศ สนิทประชากร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ โดยส่งผลต่อสุขภาพและจิตใจ ในปัจจุบัน
มีการจาหน่ายอาหารมาแปรรูป และอาหารสาเร็จรูปมากมาย อย่างไรก็ตามอาหารสดก็ยังมีความจาเป็นในการ
ประกอบอาหารของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู เนื้อไก่ ผักสด ซึ่งจะต้องเลือกสรรที่มีคุณภาพ ไม่มีสารปนเปื้อน อีก
ทั้งราคาที่เหมาะสม ดังนั้นเราจึงให้ความสาคัญกับอาหาร ซึ่งต้องมีทั้งความสะอาด สด และถูกสุขลักษณะ ซึ่งที่ผ่าน
มาผู้บริโภคจะเดินซื้อสิ นค้าในตลาด ในร้านค้าปลีกเพื่ อซื้ออาหารสดมาประกอบอาหาร แต่เนื่องจากสังคมใน
ปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ความเร่งรีบของสังคมเมืองมีมากขึ้น อีกทั้งเวลาเปิด -ปิดของค้าปลีก หรือตลาดนั้นมีจากัด ซึ่ง
ทาให้ผู้บริโภคไม่สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก รวมถึ งด้านการเดินทางที่มักเป็นอุปสรรคในการออกไปเลือกซื้อ
สินค้า ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคเข้าถึงการสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้น จึงทาให้ร้านค้าปลีกหลายๆ บริษัท เช่น เทสโก้
และบิ๊กซี เปิดช่องทางขายออนไลน์ สร้าง Application และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในสื่อออนไลน์ ซึ่ง
รวมทั้งอาหารสด ซึ่งทาให้ผู้บริโภคมีความสะดวกที่ซื้อสินค้ามากขึ้น
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 7P ‘s ปัจจุบันนี้นักธุรกิจทั่วโลกต่างยกนิ้วและให้การยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพในการทาการตลาดค่อนข้างสูงสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังถือว่ากลยุทธ์นี้เป็ นแม่บทในการ
พัฒนากลยุทธ์ต่างๆตามหลังออกมาในปัจจุบันอีกด้วย จึงเป็นสิ่งสมควรที่ผู้ประกอบการจะต้องทาความรู้จักและ
ศึกษาเรียนรู้ความหมายเกี่ยวกับกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ว่าจะสามารถใช้ได้กับธุรกิจนี้หรือไม่
คาสาคัญ : ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ / กลยุทธ์ส่วนประสมทางการ ตลาดบริการ / พฤติกรรมของผู้บริโภค
Abstract
Food is an important factor that impact to human which impact to health and
mental. Currently there are many kind of instant foods in the market but fresh food is still
essential to human for example pork, chicken and vegetable which we need to select good
quality and good price. Therefore fresh food need to be focused in term of quality, fresh
and hygiene. Some people still go to fresh market and supermarket to purchase fresh food
to cook. However trend is changed many people via online market which they do not have
time limit to purchase and no need to travel which is very convenient. Nowadays customer
increase purchasing vis online. This is cause hypermarket such as Tesco Lotus , Big C
created Online application and Online promotion which including fresh food. Marketing
Mix (7P’s) is proved that it high effective in Online market and result is very clear.
Therefore entrepreneur should focus and study.
KeyWord (s): Retail Business / Marketing Mix
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บทนา
จากปรากฏการณ์ในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารนับว่าได้มีการรับส่งข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย และสามารถ
ส่งผ่านได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ ระบบที่ช่วยให้การสื่อสารสามารถรับส่ง และเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายรวดเร็ว คือ
อิน เตอร์เ น็ ต ที่ ท าให้ การด าเนิ น ชี วิ ต ของคนในโลกเปลี่ ย นไปจากอดี ต ประชาชนจึ ง ต้ องปรับ ตั ว ให้ ทั น ต่ อการ
เปลี่ยนแปลง เพราะอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างมาก อาทิเช่น เพื่อการทางาน เพื่อการ
ติดต่อสื่อสารในด้านธุรกิจ และส่วนตัว ซึ่งธุรกิจต่างๆ ได้เข้ามาสนใจและใส่ใจในสื่อออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจ เสื้อผ้า อาหาร และบริการ เป็นต้น ก็ได้มีความแข่งขันในด้านออนไลน์มากขึ้น
จีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหาร สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อธิบายว่า
การซื้อขายสินค้า และบริการทางออนไลน์มีแนวโน้มเป็นทีน่ ิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุค
เศรษฐกิจ ดิ จิ ทั ลที่ ต้ องการความสะดวกสบาย สามารถสั่ ง ซื้อสิ น ค้า บริการได้ ทุ กที่ ทุ กเวลา ข้อมู ล ด้ านมู ล ค่ า
E-Commerce จึงเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สาคัญและจาเป็นที่ภาครัฐใช้ในการกาหนดนโยบายและมาตรการใน
การส่งเสริมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ภาคเอกชนสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน
ธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
จากผลการสารวจในปี พ.ศ.2558 โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล ร่วมกับเว็บไซต์Marketingoops.com ได้เผย
ข้อมูลว่า ปัจจุบันประชากรของประเทศไทยมีจานวนทั้งสิ้น 68.1 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ท จานวน 38 ล้าน
คน คิดเป็น 56% ของจานวนประชากรทั้งหมด และมีผู้ใช้โซเชียลเน็ทเวิร์คถึง 41% หรือคิดเป็น 60% ซึ่งคือ ผู้ที่ใช้
งาน Facebook, line และ Google เป็นต้น ซึ่งจากผลสารวจเห็นได้ว่า ประชากรในประเทศไทยมีการยอมรับและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ดิจิทัลมากเป็นอย่างสูง
ผลการศึกษาจากสานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ.2558 พบว่า ประเทศ
ไทยมีมูลค่า E-commerce ทั้งสิ้น 2,033,493.36 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2556 คิดเป็นร้อยละ
164.77 ดังภาพที่ 1 และหากศึกษาปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าในปี พ.ศ.2557 พบว่ามีอยู่ 4 ปัจจัย
คือ 1) การเติบโตของธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง ซึ่งผู้ประกอบการให้ความสนใจในการขายออนไลน์มากขึ้น 2) การ
ลงทุนในธุรกิจ E-commerce จากบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ 3) กรอบประชากรสารวจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีการปรับปรุงกรอบประชากรให้ครบทุกหมวดหมู่ และขนาดของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม 4) ได้รับความ
ร่วมมือมากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลค่า E-commerce จากการสารวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Year
2557
2556

มูลค่า E-commerce
2,033,493.36
1,234,140.54

ภาพที่ 1 มูลค่า E-commerce ของประเทศไทย
เมื่อพิจารณามูลค่า E-commerce รายภูมิภาคในปี พ.ศ.2557 พบว่าการขายสินค้าและบริการทาง
ออนไลน์ส่วนใหญ่ (กว่าร้อยละ 65) มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคกลางเป็น
หลัก ซึ่งสาเหตุที่ทาให้มูลค่า E-commerce กระจุกตัวอยู่ในพื้ นที่กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีระดับความพร้อมของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเตอร์เน็ต
การศึ กษา ระบบการเงิน ตลอดจนระบบการขนส่ ง สู ง กว่ า พื้น ที่ ภาคอื่น รายงานผลการส ารวจมู ล ค่า พาณิ ช ย์
อิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย, (2558) โดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว
พบว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางศึกษาต่อไป
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จากศึ กษาและจั ด อันดั บ การเติบ โตยอดขาย E-commerce ในแต่ล ะอุต สาหกรรมของประเทศไทย พบว่ า
อุตสาหกรรมที่ยอดขายมีการเติบโตมากที่สุดในปี พ.ศ.2558 อันดับที่ 1 คือ อุตสาหกรรมการให้บริการและที่พัก
ซึ่งคิ ดเป็นมู ลค่าขาย 653,909.76 ล้ านบาท อันดั บที่ 2 คือ อุต สาหกรรมการผลิ ต ซึ่งคิดเป็น มูลค่าขายที่
350,286.83 ล้านบาท และอันดับที่ 3 คือ อุตสาหกรรมการค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งคิดเป็น มูลค่าขาย 325,077.48
ล้านบาท ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตนี้ เนื่องจากประชากรไทยที่เข้าถึ งอินเตอร์เน็ทมากขึ้น จึงมีผลให้สัดส่วน
เพิ่ ม ขึ้น ในขณะเดี่ ยวกัน อุต สาหกรรมเหล่ า นี้ก็ไ ด้ เพิ่ ม การโฆษณาทางออนไลน์ ม ากขึ้น เพื่ อตอบสนองจ านว น
ประชากรที่มีแนวโน้มมากขึ้น การเข้าสู่การซื้อขายออนไลน์ รายงานผลการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย, (2558) โดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จากการสารวจ โดยกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดอันดับประเภทสินค้าที่สร้างมูลค่าขาย
สูงสุดในปี พ.ศ.255-พ.ศ.2559 โดยจาแนกตามประเภทสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมการค้าปลีก และการค้า
ส่ง พบว่าการจาหน่ายอาหาร เป็ นอันดับที่ 3 เป็นมูลค่าขาย 165,506.27 ล้านต่อปี ซึ่งเป็นรองจากธุรกิจ
สรรพสินค้าออนไลน์ และการจาหน่ายเครื่องสาอาง อาหารเสริม น้าหอม
จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น และอันดับการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง ก็เป็นอันดับที่สามที่ทารายได้สูง
ผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งปัจจุบันในภาวะสังคมที่เร่งรีบ ต้องการความสะดวกสบาย และความเชื่อมั่นในการ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากผู้บริโภคมีมากขึ้น ขณะที่การสั่งซื้ออาหารสดยังมีน้อย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการกระตุ้นการ
ซื้ออาหารสดผ่านช่องทางออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม

พฤติกรรมของผู้บริโภค
จากผลการสารวจการใช้ระบบดิจิตอล โซเชียลมีเดีย และพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ทในประเทศไทยในปี
ปัจจุบัน คือ ปี ค.ศ.2017 ของ Global Data Snapshot พบว่ามีประชากรผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ทั่วโลก มีจานวน2,789
ล้านคน จากจานวนประชากรทั้งหมดจานวน 7,476 ล้านคนทั่วโลก (Active Social Media Users) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Global Digital Snapshot, แหล่งที่มาจาก : Kemp, (2560).
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จากการสารวจยังพบว่าการเติบโตของผู้ใช้ โซเชียลมีเดีย (Social Media) ทั่วโลก มีมากขึ้น 21% จากปี
ค.ศ.2016 ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 Annual Growth, แหล่งที่มาจาก : Kemp, (2560).
สาหรับผู้บริโภคที่ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทย (Active social media users) มีจานวน 46 ล้านคน หรือ
67% จากจานวนประชากรทั้งหมดจานวน 68 ล้านคน ซึ่งใช้พื้นที่สื่อสังคม เพื่อการสื่อสาร บน Facebook มากถึง
65% เป็นอันดับสูงสุด อันดับที่ 2 คือ Youtube 64 % และอันดับที่ 3 คือ โปรแกรม Line ที่มีถึง 53 %

ภาพที่ 4 Jan 2017 Thailand, A Sanpshot of the Countrys key Digital Statistical Indicators,
แหล่งที่มาจาก : Kemp, (2560).
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ภาพที่ 5 Jan 2017 Thailand ,A Sanpshot of the Countrys Key Digital Statistical Indicators,
แหล่งที่มาจาก : Kemp, (2560).
รูปแบบธุรกิจค้าปลีก ได้มีการพัฒนาจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการดาเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไป
และการแข่งขันที่สงู ขึ้น ซึ่งรูปแบบของระบบการค้าปลีกในประเทศไทย สามารถเป็นได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือร้านขายของชา หรือที่เรียกกันว่าร้านโชห่วย เป็นการจัดจาหน่ายเฉพาะสินค้า
บางประเภท ความหลายหลายของสินค้ายังมีไม่มากนัก ซึ่งต้องอยู่ในแหล่งชุมชน และมีการบริหารงานอย่างง่ายๆ ไม่
ซับซ้อนนัก อีกทั้งเป็นธุรกิจที่สืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น มีความคุ้นเคยกับลูกค้าในชุมชน (อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์, 2545)
2. การค้าปลีกสมัยใหม่ คือ รูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจาหน่าย มีสินค้าหลากหลายให้กับ
ลูกค้า มีการนา ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการจัดการส่งเสริมการขาย
ให้จูงใจลูกค้า เช่น เทสโกโลตัส บิ๊กซี และท๊อปซุเปอร์มาเก็ต (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554)
จากผลการวิเคราะห์ ของหอการค้าไทยในปี พ.ศ.2558 พบว่า การเติบโตของการค้าปลีกและค้าส่งมี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของไทย โดยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น คาดว่าในปี พ.ศ.2558-พ.ศ.2562 มีการขยายตัว
เฉลี่ยอยู่ที่ 7-8% ต่อปี และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของสังคมเมือง รวมถึงการเปิดเออีซี ที่เป็น
โอกาสสาคัญในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย อีกทั้งการขยายรูปแบบการ
ขายแบบออนไลน์ ดังนั้น ธุรกิจต้ องปรับตัวเป็นอย่างมาก จากการสารวจ Achieving Total Retail : Consumer
Expectations Driving the Next Retail Business Model ของ PWC Consulting (ประเทศไทย), (2017) ซึ่ง
สารวจผู้บริโภคออนไลน์มากกว่า 15,000 คน จาก 15 ประเทศ พบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านมือ
ถือและแท็บเล็ตเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญ โดยผู้บริโภค 41% ซื้อสินค้าผ่านแท็บเล็ต เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2555 ซึ่ง
ผู้บริโภคสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตเกินครึ่งระบุว่า สาเหตุที่หันมาซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับข้อเสนอที่
ดีกว่าการซื้อสินค้าภายในร้าน ซึ่งสาเหตุข้างต้นสอดคล้องกับในปัจจุบัน ร้านค้ามักส่งรายละเอียดการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ผ่านทาง email และ application ซึ่งเป็นการกระตุ้นการซื้อของลูกค้าได้ทันท่วงที และ
ผลการสารวจยังบ่งชี้อีกว่าผูบ้ ริโภคที่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต 48% ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ และประมาณ 60% ที่ติดตามแบรนด์หรือร้านค้าปลีกที่คนชื่นชอบผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเห็ นได้ว่า
ร้านค้าปลีกสามารถสร้างและพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อเพิ่มจานวนยอดขายและสร้างความภักดีของ
ลูกค้าได้อีกด้วย การสารวจนี้ยังระบุอีกว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกที่ตนชื่นชอบเพียงร้านเดียวเท่านั้น
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จากบทวิเคราะห์ของ SCB ในปี พ.ศ.2558 ระบุว่า ในปัจจุบันการซื้อขายออนไลน์ จัดว่าได้รับความเชื่อถือ
มากขึ้น ในด้านความปลอดภัยของธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งผู้สร้าง Application ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า การจ่ายเงินทางออนไลน์ ซึ่งทาให้การสั่งซื้อและชาระค่าสินค้าออนไลน์ เป็น ไปได้
อย่างสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว และยังพบว่าจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคนี้ ทาให้
ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น โดยพบว่าผู้บริโภคเกือบ 80% ของผู้บริโภคในสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใช้จ่ายภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งทางผู้บริโภคได้ค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาในอินเตอร์เน็ตมาก
ขึ้น เพื่อทาการตัดสินใจซื้อสินค้า และให้ความสนใจในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวก ไม่ต้องเดินทาง
และถูกกว่าการซื้อหน้าร้าน เนื่องจากจากต้นทุนการค้าทางออนไลน์ถูกกว่าการมีหน้าร้านค่อนข้างมาก ทาให้ผู้ขาย
สามารถขายสินค้าในราคาถูกลงได้
อีกทั้งใน ปี ค.ศ.2010 พบว่า Tesco มียอดขายออนไลน์ในต่างประเทศเติบโตถึง 10% ซึ่งทาให้ยอดขาย
ในภาพรวมสูงขึ้น และทาง Safeway กับ Kroger มีการจัดส่ง Electronic Shopping Discount Coupon ไป
ให้กับลูกค้า ทาให้ลูกค้าได้รับข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าการรอใบลดราคาจากสื่อสิงพิมพ์ ซึ่งจากการศึกษาปัจจัยการ
เติบโตทางออนไลน์ของค้าปลีกนั้นได้พบว่า
1. จานวนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เติบโตมากของประเทศในเอเชีย
2. การพัฒนาระบบการชาระเงินของสินค้าออนไลน์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งพบว่าในปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคมี
ความมั่นใจในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางออนไลน์มากขึ้น
3. การเพิ่มจานวนขึ้นของผู้บริโภคที่ใช้อุปกรณ์ไอทีไร้สาย เช่น Notebook, Tablet and Smart phone
ซึ่งทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น อีกทั้งการพัฒนา Application ต่างๆ ที่ช่วยในการนาเสนอและการ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายขึ้นไม่ซับซ้อน (ปราณิดา ศยามานนท์, 2010)
จากผลการวิเคราะห์การเติบโตและพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารสด จากทางออนไลน์ของประเทศจีน พบว่า
สิ่งที่เศรษฐีจีนต้องการมากที่สุด คือ สุขภาพดี ขณะเดียวกันประเทศจีนก็มีปัญหาวิกฤติด้านการเชื่อมั่นด้านอาหาร
การกิน จึงเกิดเทรนด์ธุรกิจ อาหารสดออนไลน์ เกิดขึ้นที่ประเทศจีน และเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างสูงโดยมีมูลค่าการ
ขายในปีแรก 5 แสนล้านบาท ซึ่งราคาสูงกว่าการซื้อในซุปเปอร์มาร์เกต เนื่องจากขนส่งแบบห้องเย็น และการขนส่ง
เร็ ว ขึ้น จากวั น เป็ น ชั่ ว โมง แต่ ก็ ยั ง ได้ รั บ การตอบรับ จากชาวจี น เป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการความ
สะดวกสบาย ประหยั ดเวลา ไม่ต้ องต่อแถวในซุ ปเปอร์มาร์เกต และยังได้ สินค้า ที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันทาง
สหรัฐอเมริกาก็มีเว็บไซต์ขายอาหารสดออนไลน์ที่เติบโตเช่นกัน ถึงแม้อาหารที่ซื้อผ่านทางออนไลน์จะราคาสูงกว่า
ซื้อผ่านทางออฟไลน์ แต่ผู้บริโภคยังคงเลือกใช้ ซึ่งกลุ่มผู้บริโภค คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีเงิน มีเวลาน้อย และไม่อยาก
เดินทางไปซื้อสินค้า จึงยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อคุณภาพสินค้าและบริการ แหล่งข้อมูล (Kaset Modern, 2560)

แนวคิดทฤษฎี
ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด
กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจบริการว่าจะใช้ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7’ps)
ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารการตลาดการจะทาให้การดาเนิ นงานของกิจการประสบความสาเร็จได้ขึ้นอยู่
กับการปรับปรุง ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดผู้บริหารจะต้องวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมอย่างดีจึงจะได้ ประสิทธิผลซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
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4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)
5. บุคคล (People)
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
7. ด้านกระบวนการ (Process)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้อง
มอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
2. ราคา (Price)
ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนดราคาการ
ให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ต่างกัน
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนาเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณา
ในด้านทาเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels) หากเทียบการจัดจาหน่ายกับสินค้า
ออนไลน์ การหาทาเลที่ตั้ง เทียบได้กับการตั้งชื่อร้านค้า ซึ่งควรจะต้องจดจาได้ง่าย ดังนั้นการจดทะเบียนโดเมนเนมส์
ควรเลือกชื่อที่จาได้ง่ายและสัมพันธ์กับสินค้า
4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ
โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจสาคัญของ
การตลาดสายสัมพันธ์ หากในแง่ของการขายสินค้าออนไลน์ คือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถทาผ่านป้าย
โฆษณาบนเว็บไซต์ หรือการลงทะเบียนเว็บไซต์เครื่องมือค้นหา เช่น Google
5. บุคคล (People)
ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ
เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บ ริการและผู้ ใช้ บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้า หน้ าที่ต้ องมี ความสามารถ มี ทัศนคติ ที่สามารถตอบสนองต่ อ
ผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และ
การให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process)
ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ
ที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใ ช้บริการเกิดความประทับใจ
ในด้านของร้านค้าออนไลน์จะเน้นถึงการส่งมอบสินค้า และการพัฒนาซอฟแวร์ วิธีการสั่งซื้อสินค้าให้สะดวกต่อ
ลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์
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เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 11) ได้กาหนดความหมายของคาว่า ส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า การที่มีสินค้า
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะ
เล็งเห็นว่าคุ้มค่า รวมถึงการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อเพื่อความสะดวกแก่ ลูกค้า ด้วยความ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง การจาหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์จึง
เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่ง โดยใช้ช่องทางการจาหน่ายผ่านระบบออนไลน์ (Hasslingeret al., 2007) เนื่องจากช่องทาง
การจาหน่ายดังกล่าว มีต้นทุนสินค้าในด้านการส่งเสริมการตลาดที่ต่ากว่าร้านค้าสมัยใหม่ในรูปแบบเดิม ที่มีที่ตั้ง
ร้านค้า ด้วยเหตุนี้จึงพบว่า มีผู้บริโภคจานวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจ ในการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์เนื่องจาก
ราคาสินค้าที่ต่ากว่าร้านค้าสมัยใหม่ในรูปแบบเดิม
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ ได้มาและ
การใช้ ซึ่งสินค้าและบริการทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้วและมีส่วนในการกาหนดให้มี
การกระท าดั ง กล่ า วประเด็ น ส าคั ญ ของค าจ ากั ด ความข้ า งต้ น ก็ คื อ กระบวนการตั ด สิ น ใจที่ มี ม าอยู่ ก่ อ นแล้ ว
(Precede) สิ่งที่มีมาก่อนเหล่านี้ หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ว่าในขณะนั้น ซึ่งประกอบด้วย
2.1 ด้านการรับรู้
2.2 ด้านแรงจูงใจ
2.3 ด้านตัดสินใจ
ปริญ ลักษิตานนท์ (2544 : 54) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคือการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อนและมีส่วน
ในการกาหนดให้มีการกระทา
ธงชัย สันติวงษ์ (2546 : 27) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าการกระทาของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบริการทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ
ซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้วและมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าวประเด็นสาคัญของคาจากัดความข้า งต้นก็คือ
กระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยู่ก่อนแล้ว(Precede) สิ่งที่มีมาก่อนเหล่านี้หมายถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่ว่าในขณะนั้น
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550 : 35) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค(consumer behavior) หมายถึง
พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้นหา(searching) การซื้อ(purchase) การใช้ (using) การประเมินผล(evaluating) และ
การใช้จ่าย(disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาหรืออาจหมายถึง
กระบวนการตัด สิ นใจและลั กษณะกิจกรรมของแต่ ละบุ คคลเมื่ อท าการประเมิ น ผล(evaluating) การจัด หา
(acquiring) การใช้(using) และการใช้จ่าย (disposing) เกี่ยวกับสินค้าและบริการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชลจิตต์ ดุลคนิต (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกประเภท
ซูเปอร์มาเก็ตสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นทางกาตลาดที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการร้านซุเปอร์มาเก็ตมีทั้งหมด 7 ปัจจัยดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ
อาพล นววงศ์เสถียร (2557) พบว่าเพื่อเพิ่มผู้บริโภคให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์และจับจ่ายสินค้า
ทางร้านควรแสดงราคาสินค้าที่ขายในเว็บไซต์และราคาขายที่อยู่ในท้องตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบ
ราคาสินค้าได้ และไม่ควรตั้งราคาสูงกว่าร้านค้าในท้องตลาด อีกทั้งพบว่าสินค้ามีในร้านค้าออนไลน์การจัดเว็บเพจ
แสดงสินค้าอย่างโดดเด่นจะทาให้ผู้บริโภคเข้ามาสนใจสินค้ามากขึ้น
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ชนนิกานต์ จุลมกร (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
พบว่ามีด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านิสิตให้ความสาคัญกับมีความหลากหลายของสินค้า เป็นสินค้า
ที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพดี มีการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า มีบริการหลังการขาย มีการออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งาน
ง่าย ผู้ใช้บริการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้มีความสะดวกในการค้นหาและเลือกซื้อสินค้าเป็นร้านค้า
ที่มีชื่อเสียง

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ โดยส่งผลต่อสุขภาพและจิตใจ ในปัจจุบัน
มีการจาหน่ายอาหารมาแปรรูป และอาหารสาเร็จรูปมากมาย อย่างไรก็ตามอาหารสดก็ยังมีความจาเป็นในการ
ประกอบอาหารของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู เนื้อไก่ ผักสด ซึ่งจะต้องเลือกสรรที่มีคุณภาพ ไม่มีสารปนเปื้อน อีก
ทั้งราคาที่เหมาะสม ดังนั้นเราจึงให้ความสาคัญกับอาหาร ซึ่งต้องมีทั้งความสะอาด สด และถูกสุขลักษณะ ซึ่งที่ผ่าน
มาผู้บริโภคจะเดินซื้อสิ นค้าในตลาด ในร้านค้าปลีกเพื่ อซื้ออาหารสดมาประกอบอาหาร แต่เนื่องจากสังคมใน
ปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ความเร่งรีบของสังคมเมืองมีมากขึ้น อีกทั้งเวลาเปิด -ปิดของค้าปลีก หรือตลาดนั้นมีจากัด ซึ่ง
ทาให้ผู้บริโภคไม่สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก รวมถึงด้านการเดินทางที่มักเป็นอุปสรรคในการออกไปเลือกซื้อ
สินค้า ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคเข้าถึงการสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้น จึงทาให้ร้านค้าปลีกหลายๆ บริษัท เช่น เทสโก้
และบิ๊กซี เปิดช่องทางขายออนไลน์ สร้าง Application และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในสื่อออนไลน์ ซึ่ง
รวมทั้งอาหารสด ซึ่งทาให้ผู้บริโภคมีความสะดวกที่ซื้อสินค้ามากขึ้น
ข้อเสนอแนะ คือ
เทคโนโลยี มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้สนใจจึงควรศึกษาเพิ่ มเติม ด้านเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อได้ข้อมูลที่แม่นยาและทันต่อสมัยที่เปลี่ยนแปลงการค้าปลีกมีการแข่งขันที่
ค่อนข้างสูง ในแง่ของการทาแผนการตลาดและการพัฒนาสินค้า ดังนั้นผู้สนใจควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบ
การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาด ที่ปรากฎในสื่อใหม่ต่างๆ เพื่อทาการวิเคราะห์ และตอบสนองจ่อความต้องการของ
ลูกค้า การศึกษาครั้งนี้เฉพาะเจาะจงไปด้านอาหารสด ดังนั้นผู้สนใจสามารถนาไปศึกษาต่อในสินค้าประเภทอื่นๆ
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ความสาเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
THE SUCCESS OF LOGISTICS STARTUP BUSINESS IN BANGKOK AREA

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล

บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ สตาร์ ท อั พ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของการประกอบธุ ร กิ จ สตาร์ ท อั พ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นเขต
กรุง เทพมหานคร และเพื่ อ หารูป แบบความส าเร็จ ของการประกอบธุ รกิจ สตาร์ ท อัพ ด้ า นโลจิ ส ติ กส์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความสาเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านโลจิสติกส์ มีรูปแบบที่สาคัญ คือ 1)
ลักษณะของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ ทาสินค้าหรือบริการให้ใคร (Who) ทาอะไร (What)
ทาอย่างไร (How) และทาแล้วคุ้มค่าหรือไม่ (Money) 2) ปัจจัยความสาเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโล
จิสติกส์ ได้แก่ การมีมาตรฐานระดับสากล การมีความใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน การมีเครือข่ายในการจัดส่ง
สินค้า การมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย การมีระบบการติดตามและตรวจสอบสถานะของสินค้า และการมี
ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
คาสาคัญ : ความสาเร็จของการประกอบธุรกิจ, ธุรกิจสตาร์ทอัพ, สตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์
Abstract
This article aimed to study the natures of logistics startup business, the success
factors of logistics startup business and the success models of logistics startup business in
Bangkok area. The success of logistics startup business are 1) Who are the customer
business segments, which are business channels, how to make customer relationships in
business, what are business values proposition, what are business key resources, key
activities and key partnerships, how to make revenue streams for business, and what are
business cost structure, 2) The key success of logistics startup business such as international
standards, the most attentive care service, domestic distribution network, diversity of
delivery service, tracking and checking status and customer service.
Keywords : The success of business, Startup business, Logistics startup business
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บทนา
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับทุกประเภทของการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ
ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ หรือเรียกว่า ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) จากแนวโน้มการเติบโตแบบไม่หยุดยั้งของ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันทาให้คาดการณ์ได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากศักยภาพ
ทางการตลาดและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่กาลังก้าวเข้าสู่ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในการ
ดาเนินชีวิต การเกิดสังคมเมืองกาลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่า “Urbanization” คือ ผู้บริโภคในเขตเมืองจะ
มีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นและต้องพึ่งพาระบบดิจิตอลในการใช้ชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการใช้
งานบนสมาร์ทโฟน ซึ่งการขยายตัวของสังคมเมืองเกิดจากการรวมตัวของผู้คนจานวนมากจนกลายเป็นชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่และมีการกระจายความเจริญของแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม สาหรับกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบันกาลังเข้าสู่ยุคการขยายตัวเมืองและนาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาของสังคมเมือง เพื่อให้
ก้าวเข้าสู่คาว่า “Smart City” ได้อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมีแพลตฟอร์ม
การขายสินค้าบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นตามมา รวมกับคนไทยมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีการใช้เวลาบน
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากขึ้น จนทาให้ตลาดอีคอมเมิร์ซกลายเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
ดังนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเร่งดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องไปพร้อมกับ
แผนการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นามาซึ่งการ
จัดทา “แผนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างธุรกิจไทย” (e-Commerce for Thai SMEs) ขึ้นมา เพื่อให้
สอดรับ ไปกับ แผนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ แห่ง ชาติ ปี 2560-2564 และพร้อมกับ ดาเนินตามนโยบายการพั ฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งเรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ตามแผนนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะทาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการนานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีมา
ส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักของประเทศที่ มีรายได้ปานกลาง
ภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ ไทยสามารถเติบโตและประสบความสาเร็จ
หรือเรียกว่า “Digital Entrepreneurship” จึงนาไปสู่การเกิดธุรกิจเกิดใหม่ขึ้น หรือเรียกว่า “สตาร์ทอัพ ”
(Startup) โดยทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้คานิยามของคาว่า “สตาร์ทอัพ” (Startup) คือ การประกอบธุรกิจที่ถูก
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้ อีกทั้งยังผลักดันให้เกิด
การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี (SMEs) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อต้องการให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยน
ไปสู่ Innovation – based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่
การเป็น “Smart Enterprises” ได้อย่างเต็มตัว (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2560)
จากการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่งผลเชิงบวกให้ภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ มีการ
เติบโตเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ หรือ “สตาร์ทอัพ” ซึ่งเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็ ได้ใช้
โอกาสนี้มาเป็นไอเดียในการสร้างเว็บไซต์แนะนาการจัดส่งพัสดุในรูปแบบต่างๆ ให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งธุรกิจ
ดังกล่าว เรียกว่า “ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์” (Logistics Startup) จึงได้ถือกาเนิดขึ้นจากการประชุมสตาร์ท
อัพไทยแลนด์ (Startup Thailand) เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ของคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของ
ประเทศ (คพน.) ซึ่งได้แบ่งธุรกิจสตาร์ทอัพออกเป็น 8 ประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการในแต่ละด้าน
โดยธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์นั้นเป็นการประกอบธุรกิจเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับและอุดช่องโหว่ของการ
ขนส่งสินค้าที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญของการประกอบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ เมื่อรูปแบบการให้บริการออนไลน์ใน
แบบเว็ บ ไซต์ เชื่ อมโยงบริการขนส่ ง มาไว้ในระบบเดี ยวเพื่ อตอบสนองความต้ องการของพฤติ กรรมผู้ บ ริโ ภคที่
เปลี่ยนไปในยุคเศรษฐกิจดิจิตัลที่สังคมเมืองกาลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและร้านค้า สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม
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การค้าออนไลน์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ตลอดจนการทาธุรกรรมผ่านแอปพลิ เคชันของลูกค้าและการสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์นั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งการเกิดพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคในปัจจุบันที่คุ้นชินและ
หันมาซื้อสินค้าออนไลน์กันเพิ่มขึ้นด้วยและมีการจับจ่ายต่อครั้งที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์
ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เฟ
ซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม เป็นต้น จึงทาให้ระบบซื้อขายของออนไลน์สมาร์ทขึ้น ดังนั้นการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ
ด้านโลจิสติกส์จึงเป็นตัวช่วยอุดช่องว่างที่ระบบบริการขนส่งในปัจจุบันไม่สามารถทาได้และเป็นการเข้ามาเติมเต็ม
ช่องว่างของระบบโลจิสติกส์หลักในปัจจุบัน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
บทความนี้ต้ องการศึกษารูป แบบความสาเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ท อัพ ด้า นโลจิส ติกส์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะสามารถเป็นแนวทางการ
พัฒนาแผนธุรกิจของธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ เป็นองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ
ทั้งที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ โดยตรง รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพด้านอื่นๆ และรูปแบบความสาเร็จของการ
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์นี้จะสามารถนาไปสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพให้
ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยเป็นผู้นาตลาดเพื่อการก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาลักษณะการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3) เพื่อหารูปแบบความสาเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตทางการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ (Key Informants) ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 2) กลุ่มพนักงานของบริษัทธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3)
กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ ประเภทของธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ ลักษณะการประกอบธุรกิจของสตาร์ท
อัพด้านโลจิสติกส์ ปัจจัยสู่ความสาเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ และรูปแบบความสาเร็จของ
การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ประเภทของธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์
จากแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Startup Business) ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้
คิดค้นไอเดียเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์แนะนาการจัดส่งพัสดุในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ค้าปลีกออนไลน์ ทั้งรายใหญ่และ
รายย่อยเล็กๆ เพื่อรองรับและอุดช่องโหว่ของการขนส่งสินค้าที่ ระบบบริการขนส่งในปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทั่วถึง โดยแบ่งประเภทของธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
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1) กลุ่มผู้บริการส่งพัสดุในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งใช้เวลา 1-5 วันทาการ หมายความว่า การประกอบ
ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าไปยังทั่วประเทศไทย โดยใช้เวลาประมาณ 1-5 วันทาการ ซึ่งเหมาะกับร้านค้าปลีกออนไลน์
ที่มีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทย หรือในเขตกรุงเทพฯที่ไม่ได้รีบใช้สินค้าด่วน ซึ่งผู้ให้บริการรายหลักใหญ่ๆ ของกลุ่มนี้
คือ ไปรษณีย์ไทย, Flash Express, SCG Express, Kerry Express, Alpha Fast, Niko’s Logistics และ Ninja
Van เป็นต้น และ 2) กลุ่มแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยมอเตอร์ไซค์ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสามารถ
ทาการขนส่งสินค้าภายในวันเดียว (Same Day Delivery) หรือขนส่งภายในเวลา 1 ชั่วโมง (Express Delivery) ซึ่ง
กลุ่มที่สองนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกออนไลน์เท่านั้นที่ใช้บริการแต่บุคคลทั่วไปก็สามารถใช้บริการนี้ได้
ด้ว ยเช่ น กัน ไม่ ว่ า จะเป็น การบริการสั่ง อาหาร เก็บ เช็ ค วางบิ ล ชอปปิ ง ตามซูเปอร์ม าร์เก็ต หรือ บริการรับ ส่ ง
ผู้โดยสารในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยผ่านบริการบนแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพชื่อดัง ที่หลายคนรู้จัก คือ
Grab, Skootar, Lineman, Lalamove, Foodpanda, Now, honestbee, Uber eat และ Banana Bike เป็น
ต้น (Techsauce, 2017)

ลักษณะการประกอบธุรกิจของสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Startup Business Model)
การสร้างรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ เพื่อต้องการทราบถึงลักษณะของ
การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างชัดเจน จากแนวคิดของ Alex Osterwalder (2010) มีรายละเอียดของการ
สร้างรูปแบบ ซึ่งมีหลักการทั้งหมด 9 ข้อ คือ
1. ลูกค้าคือใคร หรือ Customer Segments (CS) ข้อนี้คือ หัวใจสาคัญของการทาธุรกิจเพราะธุรกิจต้อง
ระบุให้ได้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย และจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร
2. คุณค่าของสินค้าหรือบริการ คืออะไร หรือ Value Proposition (VP) คือ ธุรกิจต้องมั่นใจว่าคุณค่าของ
สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าจะตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้
3. ขายผ่านช่องทางไหน หรือ Channels (CH) คือ ธุรกิจต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าช่องทางการสื่อสารและ
ช่องทางการส่งมอบสินค้า ช่องทางแบบไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุดสาหรับธุรกิจของตน
4. สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไร หรือ Customer Relationships (CR) คือ ธุรกิจจะต้องสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการใช้สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทาการบอกต่อให้เกิดการใช้ซ้าด้วย
5. มีโครงสร้างรายได้อย่างไร หรือ Revenue Streams (RS) คือ โมเดลรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพ นั้นมี
หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นธุรกิจจึงต้องมองให้ออกว่า ธุรกิจเราจะสร้างรายได้ด้วยวิธีการใด เช่น จากส่วนแบ่งค่า
สินค้าและบริการ จากค่าสมาชิก หรือจากค่าโฆษณา เป็นต้น
6. ทรัพยากรของบริษัทคืออะไร หรือ Key Resources (KR) คือ เงินลงทุนทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ
ซึ่งรวมไปถึงทรัพยากรบุคคลของธุรกิจ ซึ่งทางธุรกิจจาเป็นต้องรู้ว่าบริษัทมีทรัพยากรที่เหมาะสมหรือเพียงพอต่อการ
ทาธุรกิจหรือไม่เพียงใด
7. กิจกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจคืออะไร หรือ Key Activities (KA) คือ การมองว่างานหลักของธุรกิจ คือ
อะไร เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นอย่างไร ธุรกิจจะสามารถสร้างกิจกรรม หรือ Solutions ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้
อย่างไรบ้าง
8. คู่ค้าคือใคร หรือ Key Partnerships (KP) คือ การมีหุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นใคร หุ้นส่วนนั้นมีส่วนเพื่อมา
ช่วยส่งเสริมหรือเติมเต็มให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในด้านใด
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9. ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร หรือ Cost Structure (CS) คือ ค่าใช้จ่ายทั้งรายจ่ายคงที่และไม่คงที่
เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด เมื่อนารายจ่ายเหล่านั้นไปลบกับรายได้
ที่ธุรกิจได้รับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ ผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับกลับมา
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีการจูงใจทางความสาเร็จของ McClelland (1981) ทาการศึกษาเกี่ยวกับความ
ต้องการที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้นมี 3 ชนิด ซึ่งความต้องการด้านความสาเร็จ (Achievement) เป็นความต้องการที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ชนิดแรกสุด เนื่องจากบุคคลที่ต้องการประสบความสาเร็จสูง โดยมากมักจะนิยมตั้งเป้าหมายงานไว้
ค่อนข้างสูง ซึ่งคนเหล่านี้ชอบที่จะทางานให้ได้ผลดีด้วยตนเอง และมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะทาให้งานนั้นๆ สาเร็จ
ผลให้ได้ด้วยฝีมือของตนเอง คนเหล่านี้จะสนใจถึงความสาเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้เป็นสาคัญ มากกว่าที่จะคานึงถึงรางวัล
หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทางานนั้น โดยบุคคลเหล่านี้มักจะมีบุคคลิกลักษณะเด่น 3 ประการ ดังนี้ ลักษณะ
แรก คือ จะตั้งเป้าหมายงานที่ยากและมีความท้าทาย ลักษณะที่สอง คือ ต้องการจะทราบถึงความเป็นไปของงานที่
ก้าวหน้าไปแต่ละขั้นว่าเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้เพียงใด และจะไม่ชอบการทางานยาวนานเรื่อยเปื่อยที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น
โดยที่ไม่อาจเห็นได้ชัดเจนถึงคุณค่าหรือความสาเร็จของงานที่ทา และลักษณะที่สาม คือ ไม่ต้องการอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งการไม่ชอบทางานประเภทที่ขึ้นกับโชคหรือที่คาดการณ์ผลไม่ได้ ซึ่งจุดมุ่งหมายของผู้ที่
ต้องการประสบความสาเร็จ คือ เป็นคนที่ ต้องการจะทาโครงการใดโครงการหนึ่ งที่ชัดเจนเป็นการเฉพาะ โดยมี
ขอบเขตแจ้งชัดแต่จะไม่นิยมทางานที่ต้องขึ้นกับโอกาสที่เอาแน่นอนไม่ได้ หรือที่ต้องขึ้นกับคนอื่น ส่วนความต้องการ
ที่มีอยู่ในตัวบุคคลชนิดที่สอง เป็นความต้องการด้านอานาจ (Power) คือ ความต้องการที่อยากจะมีอานาจเหนือ
บุคคลอื่นและจะมุ่งพยายามแสดงออกเพื่ อมี อานาจควบคุมเหนื อต่ อทั้งทรัพย์สิ น ต่ างๆ และในทางสั งคม ซึ่ งคน
ประเภทที่สองนี้จะนิยมชมชื่นต่ออานาจเป็นอย่างมาก และต่างจะพยายามมุ่งใช้วิธีสร้างอิทธิพลเหนือ หรือพยายาม
หว่านล้อมให้เกิดการยอมรับนับถือจากฝ่ายอื่นหรือบุคคลอื่น และบ่อยครั้งต่างจะใฝ่หาตาแหน่งที่จะได้เป็นผู้นาของ
กลุ่มที่ตนสังกัดอยู่ บุคคลกลุ่มนี้จะรู้สึกมีแรงจูงใจสูงถ้าหากได้มีการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกในทางต่างๆ ที่จะ
เพิ่มบทบาทแสดงอานาจบารมีได้อย่างเต็มที่ โดยลักษณะของคนที่มีความต้องการด้านอานาจ จะมีดังนี้ คือ ลักษณะ
แรก จะนิยมและเชื่อในระบบอานาจที่มีอยู่ในองค์การเสมอ ลักษณะที่สอง คือ จะมีความเชื่อในคุณค่าของงานที่
ตนเองทา ลักษณะที่สาม เป็นการพร้อมที่จะสละประโยชน์ส่วนตนให้กับองค์การ และลักษณะที่สี่ คือ จะเชื่อในความ
เป็นธรรมที่ไม่มีการลาเอียงใดๆ และความต้องการที่มีอยู่ในตัวบุคคลชนิดที่สาม คือ ความต้องการมีสายสัมพันธ์
(Affiliation) หมายถึง การให้น้าหนักความสาคัญระหว่างกันและหวังจะได้รับการมีน้าใจตอบแทนจากคนอื่นๆ ด้วย
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้คนที่มีความต้องการทางสายสัมพันธ์มากจึงมักจะแสดงออกโดยการหวังหรืออยากที่จะได้รับการ
ยอมรับจากคนอื่นให้มากที่สุด โดยพยายามทาตนให้สอดคล้องเข้ากับความต้องการและความอยากได้ของฝ่ายนั้น ๆ
และจะพยายามทาตนเป็นคนจริงใจและพยายามเข้าใจความรู้สึกของฝ่ายอื่นๆ ให้มาก ดังนั้นคนประเภทนี้จึงมุ่ง
พยายามจะแสวงหาโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และหวังจะได้รู้จักพร้อมกับมี
โอกาสสื่อความกับคนอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้จะเสาะหาตลอดเวลา (กัญญามน กาญจนาทวีกูล, 2557)

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Business)
Startup หรือ เรียกทับศัพท์ว่า “สตาร์ทอัพ” คือ กิจกรรมที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆ สามารถเติบโตอย่าง
รวดเร็วแบบก้าวกระโดด เป็นการออกแบบให้ธุรกิจมีการทาซ้าได้โดยง่าย (Repeatable) และขยายกิจการได้ง่าย
(Scalable) มีการนาเทคโนโลยี และ/หรือนวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ ซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพจะเป็น
ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันหรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือได้เคยทามา
ก่อน (SET Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ, 2560 หน้า 6)
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Olanrn Weranond (2017) ได้ให้ความหมายของคาว่า “Startup” คือ ผู้ที่กาลัง “ค้นหาตัวเอง” และ
“แผนธุรกิจ” (Business Model) ที่สามารถแก้ปัญหาในสังคมหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยที่มีลักษณะสาคัญ คือ
สามารถทาซ้า (Repeatable) ขยาย (Scalable) เติบโต (Growth) อย่างรวดเร็ว โดยใช้ “เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน”
Steve Blank (2017) ได้กล่าวว่า “A startup is a temporary organization designed to search
for a repeatable and scalable business model” คือ ธุรกิจเกิดใหม่หรือสตาร์อัพเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจ
อย่างหนึ่งที่ทาธุรกิจเพื่อค้นหารูปแบบธุรกิจที่ทาซ้าได้และปรับขนาดได้
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้คานิยามของคาว่า “สตาร์ทอัพ” คือ ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่
(Startup) หรือเรียกว่า “สตาร์ทอัพ” (Startup) เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้นด้วยบุคลากร
และทรัพ ยากรจ านวนน้ อย แต่ มี ความคิด ที่ ต้องการสร้า งสรรค์น วัต กรรมใหม่ ที่ สามารถเปลี่ ย นแปลงโลกด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT เช่นเดียวกับ Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg หรือ Sergey Brin &
Larry Page ที่สามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจที่แตกต่างภายใต้ความมุ่งมั่นที่จริงจังและมีความ
ต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายของชีวิตในด้านทรัพย์สินและการเป็นที่ยอมรั บจนกลายเป็นอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกมาจนกระทั่งปัจจุบัน
ดังนั้นคาว่า “สตาร์ทอัพ ” (Startup) หรือ “ธุรกิจเกิดใหม่ ” ความเป็นจริงแล้วคือ เอสเอ็มอี (SMEs)
ประเภทหนึ่งที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจโดยไม่จาเป็นต้องมีคนและเงินทุนจานวนมากแต่มีรูปแบบของธุรกิจ (Business
model) ที่น่าสนใจสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้และมีโอกาสที่จะสร้างให้เป็นธุรกิจมีการ
เติบโตได้อย่างมากเป็นหลายสิบเท่าในอนาคต ซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคม (Social media) ทาให้
คนเราเข้าสู่ธุรกิจได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันคนรุ่นใหม่จานวนมากมีความสนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพกันทั้งนั้น
(ประพันธ์ เจริญประวัติ , 2559) การเริ่มต้นธุรกิจเกิดใหม่เป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นธุรกิจที่สร้างผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการที่สร้างสรรค์แนวใหม่ ที่อาจจะแหวกแนว หรือมีความหวือหวาแบบใดก็ได้ แต่ต้องเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใคร
ทามาก่อนหรือสิ่งนั้นสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมมีการเพิ่มเติมนวัตกรรมใหม่เข้าไปจนไม่มีใครเหมือน แต่ที่สาคัญ
ต้องได้ผลตอบแทนที่เรียกว่า Growth หรือผลตอบแทนแบบก้าวกระโดด (ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ , 2560) คาว่า
“ธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือ Startup” ของไทยนั้นทางภาครัฐและภาคเอกชนทุกฝ่ายได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
รองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้กล่าวถึงความสาคัญของธุรกิจ สตาร์ทอัพไว้ว่า ผู้ประกอบการไทยนั้น
ควรที่จะมีโอกาสในลงทุนสร้างกิจการใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ สื่อโซเชียล และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในการสร้างสินค้าหรือบริการ และสร้างช่องทางการตลาด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยใน
อนาคต โดยภาครัฐจะเข้ามาช่วยส่งเสริมและอานวยความสะดวกในด้านการเงิน ให้ อย่างเช่น การหาแหล่งเงินทุน
การหานายทุนหรือสถาบันการเงิน และการลดหย่อนภาษี เป็นต้น นอกจากนั้นทางภาคเอกชนก็ได้มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการทาธุรกิจสตาร์อัพขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจเกิดใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วย เนื่องจากธุรกิจสตาร์อัพ
นั้นจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีของประเทศไทยต่อไปในอนาคต (Government’s Logistics
Development News, 2017) เห็นได้ว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยแนวคิดที่แข็งแรงเป็นสิ่งสาคัญของการบริหารกิจการ
ของผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งว่าด้วยเงินทุนเริ่มต้น จานวนพนักงาน ระยะเวลาในการดาเนินการ ประสบการณ์การ
ทางาน และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีไม่สูงมากเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้นการลงทุนของผู้ประกอบการใหม่
จึงต้องการไอเดียที่สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความมั่นใจในแนวทางที่ทาด้วยความถูกต้องตามหลักการ และจาเป็นต้อง
มีกาลังใจเป็นอย่างมาก (นราธิป อ่าเที่ยงตรง, 2560)
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แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Startup)
ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญให้การดาเนินธุรกิจ ซึ่งอุปกรณ์และสิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยง
ทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทาให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัลเป็นการปรับตัว
เข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ ธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสทาให้ผู้ประกอบการ
ระดับโลกกระโจนเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยจานวนเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ พร้อมกับการแข่งขันที่ดุเดือดของธุรกิจอี
คอมเมิร์ซ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในขณะนี้ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขนส่ง
สินค้าจึงเป็นการช่วยรองรับความต้องการอย่างมหาศาลที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน
ผลักดันให้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตขึ้นและส่วนแบ่งทางการตลาดใหญ่ ส่วนใหญ่ของธุรกิจโลจิสติกส์ ได้แก่ การขนส่ง
พัสดุรายย่อย ดังนั้นธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Startup) จึงเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับ
และอุดช่องโหว่ของการขนส่ง เนื่องจากการขนส่งสินค้า นั้นเป็นหัวใจหลักของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ดังนั้นธุรกิจสตาร์ท
อัพด้านโลจิสติกส์ถือได้ว่าเป็นหุ้นส่วนหรือ พาร์ตเนอร์กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งเป็นรองแค่เพียงประเทศจีนและประเทศอินเดีย
เท่านั้น อีกทั้งมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยสะสมสูงถึงเกือบร้อยละ 25 จากปี 2559-2563 อย่างไรก็ตามอุปสรรคสาคัญที่
กระทบต่อการเติบโตและยอดขายของธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้า ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานั้น
ปัญหาบางส่วนได้รับการแก้ไขด้วยนวัตกรรมใหม่ที่เรียกกันว่า “Logistics Startup” ซึ่งเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ผนวกกับบริการขนส่งสินค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ กล่าวคือ นวัตกรรมใหม่ทางด้าน
ขนส่งคือ การทาธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับบริการขนส่งสินค้าในธุรกิจ ของอีคอมเมิร์ซ (Logistics
Manager, 2018)

ปัจจัยในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการโลจิสติกส์สตาร์ทอัพ
การเจริ ญ เติ บ โตของธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร์ ซ ท าให้ ค วามต้ อ งการในด้ า นบริ ก ารจั ด ส่ ง สิ น ค้ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องปรับตัวในสภาวะการแข่งขันในตลาดที่มีความดุเดือด ด้วยการสร้างความแตกต่าง ซึ่งผู้
ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มักจะใช้ “การจัดการโลจิสติกส์” มาเป็นกลยุทธ์สาคัญในการสร้างความแตกต่างและเพิ่ม
มูลค่าในการให้บริการแก่ลูกค้า จากแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการประกอบธุรกิจ ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
สตาร์ทอัพของ thumbsupteam (2017) มีดังนี้
1. มีมาตรฐานระดับสากล (International Standard) กลายเป็นสิ่งที่คนตื่นตัวมากในปัจจุบั น หาก
ผู้ใช้บริการยังไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านการใช้บริการขนส่งจากผู้ให้บริการสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ ของบริษัทใด
มาก่อนเลยนั้น ธุรกิจจาเป็นต้องสร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
เชื่อมั่นเพราะธุรกิจที่มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันทางกรมขนส่งทางบก
ได้มีการรับรองคุณภาพธุรกิจด้านการขนส่งและมีการรับรองมาตรฐาน ISO ให้แก่บริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทา
ให้สามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ว่าจะสามารถจัดส่งสินค้าด้วยระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทั้งนี้ผู้ให้บริการจาเป็นต้องจัดส่งด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา สินค้า
ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เนื่องจากการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและตรงต่อเวลานั้นคือ คุณสมบัติพื้นฐานข้อแรกที่ผู้
ให้บ ริการด้ า นโลจิ สติ กส์ ต้ องมี หากได้รับ การรับรองคุณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานระดั บ สากลด้ ว ยนั้ น จะยิ่ ง ท าให้
ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและเลือกที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจง่ายยิ่งขึ้น
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2. มีความใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทางผู้ให้บริการสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ต้องมีการติดตามการ
ทางานในทุกขั้นของกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การรับสินค้าจากลูกค้า หรือคู่ค้า การขนถ่ายสินค้าไปยังศูนย์กระจาย
สินค้าหรือโกดัง จนถึงวิธีการจัดส่งสินค้า อย่างถูกต้อง โดยให้ถึงมือลูกค้าปลายทางในสภาพที่ “สมบูรณ์ครบถ้วน”
ไม่มีปัญหาผู้ให้บริการขนส่งไม่เข้ารับพัสดุ ผู้ให้บริการขนส่งปฏิเสธการรับพัสดุ ผู้ให้บริการขนส่งเข้ารับพัสดุช้า เกิด
การสูญหาย พัสดุเกิดชารุด/เสียหาย หรือลูกค้าได้รับพัสดุช้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman et al.
(1985) ที่กล่าวถึงคุณภาพบริการ เกี่ยวกับเรื่องของการเอาใจใส่ (Empathy) ที่ผู้ให้บริการจาเป็นต้องดูแลเอาใจใส่
ในทุกขั้นตอนการทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน
โดยคุณภาพของการบริการที่ดีจาเป็นต้องพิถีพิถันทาการตรวจตราอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกขั้นตอน จึงจะทาให้การ
บริการนั้นมีคุณภาพ
3. มีเครือข่ายการจัดส่งสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ควร
พิจารณาเพราะการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ทุกวันนี้เติบโตก้าวหน้า และขยายตัวไปทั่วทุกแห่งหน ไม่จากัดเฉพาะใน
เขตตัวเมืองเท่านั้น ดังนั้นการมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมของผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ให้บริการขนส่งที่มีเครือข่ายให้ผู้ใช้บริการสามารถทาการรับ /ส่งสินค้าจาก
จุดบริการ (Service Point) ได้หลายๆ ที่นั้นถือเป็นข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งที่สาคัญในการตัดสินใจจะเลือกใช้บริการ
กับผู้ให้บริการขนส่งรายใดรายหนึ่งของลูกค้า
4. มี “รูปแบบ”การให้บริการที่หลากหลาย คือ ผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ นั้นควรมี
“รูปแบบ” การให้บริการที่หลากหลายให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นลูกค้า ได้มีทางเลือกรูปแบบของบริการขนส่ง ที่
เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจตน อาทิเช่น การให้บริการโทรแจ้งเพื่อยืนยันการจัดส่งของกับลูกค้าก่อนที่จะ
ทาการจัดส่งสินค้าออกไป หรือลูกค้าอาจต้องการแค่บริการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าก่อนการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง
เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบช่วงเวลาในการจัดส่งที่แน่นอน การบริการชาระเงิ นสดปลายทาง (Cash
on delivery: COD) เป็นการเพิ่มช่องทางการชาระเงินอย่างง่ายด้วยรูปแบบการชาระเงินด้วยเทคโนโลยีด้วยการรูด
บัตรผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile Point of Sale: mPOS) สาหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกชาระเงินออนไลน์ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่เข้าใจพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของคนในสังคมเมืองปัจจุบัน โดยเป็นการนาเอาอุปกรณ์เสริมสาหรับใช้
กับสมาร์ทโฟนและแท็บ เล็ตเข้ามาเป็นเครื่องมืออานวยความสะดวกในการรับชาระเงิน ด้วยบัตรเครดิตเวลา ผู้
ให้บริการขนส่งไปส่งของถึงมือลูกค้า ถ้าหากสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ใดสามารถนาเสนอ “รูปแบบ” การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลายและสามารถสร้างเรทราคา (Rate) ที่ไม่ตายตัวและเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ ก็ยิ่งสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายได้อย่างครอบคลุม
5. มีระบบการติดตามและตรวจสอบสถานะการจัดส่ง หากธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ ใดมีระบบการ
ติดตามการจัดส่งแบบเรียลไทม์ (Real-time Fleet Tracking System) คือ สามารถทาการตรวจสอบการจัดส่งของ
ผู้จัดส่งสินค้าจากระบบปฏิบัติการเวลาจริง ได้อย่างทันทีทันใด และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่ถูกต้อง
แม่นยา พร้อมทั้งทันสมัยด้วยการอัพเดทของระบบเทคโนโลยี Order Tracking จะทาให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ
สถานะพั ส ดุ ของตนเองได้ อย่ า งง่ า ย ไม่ ว่ า จะเป็ น การตรวจสอบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ หรือแอปพลิ เคชั น บนมื อถือ
(Mobile Application System) โดยไม่จาเป็นต้องรบกวนเวลาในการทาธุรกิจของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านโล
จิส ติ กส์ เลย ทั้ง นี้ ธุรกิจสามารถสร้างความมั่น ใจให้กับ ลู กค้า เพิ่ ม ขึ้น ได้อีกระดั บ หากสามารถตรวจสอบข้อมู ล
ย้อนหลังเกี่ยวกับผู้รับสินค้าได้จากลายเซ็นต์และรูปภาพของผู้ ที่รับสินค้าด้วยระบบดิจิตัลที่มีความทันสมัย (Digital
signature and photo attachments)
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6. มีฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) เมื่อผู้ใช้บริการขนส่งเลือกที่จะใช้บริการกับธุรกิจสตาร์ทอัพ
ด้านโลจิสติกส์รายใดแล้วนั้น การบริการหลังการขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้
ผู้ใช้บริการยังคงจะใช้บริการกับธุรกิจต่อไป หรือเลือกที่จะไปใช้บริการกับผู้ให้ บริการรายอื่นแทน เพราะการมีฝ่าย
บริการลูกค้าที่มีคุณภาพนั้นจาเป็นต้องตอบสนองในเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลด้านการขนส่งแก่ผู้ใช้บริการได้อย่าง
ละเอียด ถูกต้องแม่นยา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในทันทีทันใด มีความสะดวกเมื่อต้องการเรียกใช้
บริการ โดยมีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรณีที่ ผู้ใช้บริการประสบปัญหาระหว่างขั้นตอนการ
จัดส่งสินค้า พร้อมทั้งควรมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมตอบคาถามและให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อ
เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการหลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกที่จะใช้บริการขนส่งกับทางธุรกิจแล้ว จึงจะ
ทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นนามาซึ่งการเกิดความจงรักภักดีของลูกค้าตามมา และทาให้มีการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
เพื่อชักชวนมาใช้บริการด้วยกันด้วย

ตัวชี้วัดความสาเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพ (AARRR Metrics)
ตัวช่วยในการวิเคราะห์การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ จากแนวคิดของ Dave McClure (2007) ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพ มีองค์ประกอบ 5 ประการ เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจต้องปรับปรุงในกระบวนการใด
เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าที่มีคุณภาพ โดยการสร้างให้เกิดคนที่จ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ซึ่งมีดังนี้
1. การทาให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก (A: ACQUISITION) เป็นขั้นตอนแรกที่จะทาให้ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์
นั้นไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากธุรกิจมีการวางกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจไว้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงควรทาให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดการรู้จักว่าธุรกิจของสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ของเราคือใคร จากการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ
ออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ การทา SEO (Search Engine Optimization) คือ การทาอันดับของเว็บไซต์
เพื่อให้ไปแสดงอยู่ ในหน้ าแรกของผลการค้น หาบน Google Search การเชิญ นักข่า ว/นั กประชาสัม พัน ธ์
บรรณาธิการ เว็บบล็อกเกอร์ (Web Blogger) ให้มาทาข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ออกสื่อ (Press) หรือลงประกาศข่าว
การออกบูธทากิจกรรมโปรโมทธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ ทาการจัดงานประชุมสัมมนา หรือจัดบูธเปิดตัวธุรกิจ
ในงานประชุมเกี่ยวกับธุรกิจประเภทขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เช่น LogiMAT 2018 - 16th International Trade
Fair for Intralogistics Solutions and Process Management, LAST MILE ASEAN (LMA) Conference and
Expo 2018, Transpotec & Logitech 2019 ที่กาลังจะมาถึง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รู้จักธุรกิจ
ของเราให้ได้มากที่สุด
2. การทาให้คนที่รู้จักธุรกิจเริ่มต้นใช้บริการ (A: ACTIVATION) เมื่อทาให้คนรู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านโลจิ
สติกส์ของธุรกิจเราได้แล้ว ทั้งนี้ทางธุรกิจจะเริ่มได้คนจานวนหนึ่งที่เข้ามาลองใช้ บริการจากการกด Like แฟนเพจ
ในเฟซบุ๊ก การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Download หรือลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน (Application) และเริ่มทดลอง
ใช้บริการขนส่งฟรี ซึ่งจะทาให้ธุรกิจได้ข้อมูลของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เพื่อจะนาไปต่อยอดการสื่อสารหรือทาการโปร
โมตในขั้นตอนอื่น ต่อไป โดยขั้น ตอน Activation ท าให้ธุ รกิจ สามารถรู้ว่ าช่ องทางไหนที่ท าให้ธุ รกิจได้คนกลุ่ ม
ดังกล่าวมามากที่สุด และช่องทางไหนที่ไม่ได้สร้างให้เกิดการเข้ามาใช้งานเลยหรือมีบ้างแต่ยังน้อยมาก ซึ่งช่องทางที่
ทาให้คนที่รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ของเราและเริ่มต้นใช้งานอาจไม่ใช่ช่องทางที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ธุรกิจจึงไม่ควรเสียเวลาในการลงโฆษณาและทาการประชาสัมพันธ์ หรือลงทุนลงแรงไปกับช่องทางที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และไม่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น Shippop บริการทาการส่งสินค้า จองขนส่งออนไลน์ เปรียบเทียบ
ราคา เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ ที่รวมทุกธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการขนส่งมาไว้บนแพลตฟอร์มของตนเอง
และสร้างนิยามการขนส่งให้เป็นเรื่องง่าย ผ่านระบบการจองที่ไม่ต่างกับการจองโรงแรม โดยการพัฒนาแอปพลิเค
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ชันที่เป็นออนไลน์มาร์เกตเพลส ซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ให้บริการขนส่งและผู้ขายสินค้า เพื่อช่วยใน
การค้นหาผู้ให้บริการขนส่งและเปรียบเทียบราคาของบริการขนส่งต่างๆ มีการทาโฆษณาดึงดูดให้เห็นถึงประโยชน์
ของการใช้เว็บไซต์ มีการเปรียบเทียบราคาโดยไม่จาเป็นต้องไปเสียเวลาในการสืบหาข้อมูลเอง ดังนั้นการสื่อสารใน
ช่องทางที่เหมาะสมถูกกับกลุ่มเป้าหมายนั้นจะทาให้ลูกค้าเริ่มมาใช้งานได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เมื่อปี 2560 ทาง Shippop มี
รายได้เกือบ 70 ล้านบาท และเติบโตขึ้นถึง 635% จากปี 2559 โดยเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อต้นเดือน
เมษายน 2559 (สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์, 2560)
3. การทาให้คนที่ใช้บริการแล้วมีการใช้บริการซ้า (R: RETENTION) เมื่อเริ่มมีจานวนผู้ใช้บริการขนส่ง
(User) ที่เริ่มใช้บริการของธุรกิจด้วยการทดลองใช้บริการขนส่งแล้วนั้น จาเป็นจะต้องมีผู้ใช้บริการกลุ่มหนึ่งที่ชื่น
ชอบในการบริการของธุรกิจและกลับมาใช้บริการใหม่อยู่จานวนหนึ่ง ซึ่งจานวนผู้ใช้บริการที่กลับมาใช้ซ้านีจ้ ะเป็นตัว
บ่งบอกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจนั้นตอบโจทย์และสามารถแก้ปัญหากับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้มาก
น้อยเพียงใด หากผู้ใช้บริการมีการกลับมาใช้ซ้าจานวนมาก แสดงให้เห็นว่าการบริการขนส่งของธุรกิจนั้นสามารถส่ง
มอบคุณค่าและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ แต่ในทางกลับกันหากผู้ใช้บริการกลับมาใช้ซ้ามีจานวนที่น้อย ธุรกิจอาจจะ
ต้องกลับมาพิจารณาที่รูปแบบการบริการของธุรกิจใหม่อีกครั้งว่ายังมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ เพราะ
การทาให้ลูกค้ากลับมาใช้ซ้าได้นั้น นอกเหนือจากเป็น รูปแบบบริการที่ต รงต่อความต้องการ มีการใช้งานที่ง่าย
สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาของลูกค้า หรือสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ได้แล้วนั้น การสื่อสารกับ
ลูกค้า อย่ างต่ อเนื่องก็เป็ น อีกทางหนึ่ งที่ สามารถท าให้ลู กค้าหัน กลั บมาใช้ บริการขนส่ ง ซ้าได้ ทั้ งนี้ ธุ รกิจอาจท า
การตลาดออนไลน์ด้วยการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS (Notification) ผ่านทางอีเมล์ (Email Direct Marketing:
EDM) ผ่านแอปพลิเคชันโดยตรง (App Push) ผ่านทางไลน์ (LINE Push) หรือ Flyer คือ การยืนแจก Fact
sheet/Leaflet (ใบปลิว) ตามจุดต่างๆ และส่งถึงบ้านลูกค้าโดยตรง เพื่อแจ้งให้ลูกค้าที่ใช้บริการในอยู่ปัจจุบัน
ลูกค้าที่เคยใช้บริการขนส่งของธุรกิจ มาก่อน หรือลูกค้าที่มีความสนใจอยากใช้บริการได้ทราบว่ามีโปรโมชั่นพิเศษ
ต่างๆ ซึ่งจะสามารถทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้าได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน
4. การทาให้คนที่ใช้บริการขนส่งมีการใช้บริการจริง (R: REVENUE) ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างรายได้ของ
ธุรกิจโดยตรงสาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติก ส์ การที่ผู้ให้บริการขนส่งมีการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการให้ใช้บริการ
ขนส่งฟรีนั้น อาจทาการเพิ่มบริการเสริมที่สร้างรายได้ ไปด้วย ซึ่งเรียกว่า “บริการพรีเมียม” (Premium Services)
ได้แก่ ค่าคนเลือกซื้อสินค้า (Shopper fee) ค่าเก็บเงินสดปลายทาง (COD Charge) หรือค่าประกันสินค้า
(Additional Insurance) เป็นต้น ซึ่งจะมีลูกค้าจานวนหนึ่งที่ใช้บริการขนส่งของธุรกิจเป็นประจาจนเห็นถึง ความ
จาเป็นของการใช้บริการขนส่งของธุรกิจและรับรู้ถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับ จึงตัดสินใจเลือกใช้บริการและยินดีที่จะ
จ่ายเงินค่าบริการขนส่งหลังจากหมดช่วงเวลาให้ทดลองใช้แล้ว ตัวอย่างเช่น บริการส่งสินค้าของ honestbee ที่ให้
สมาชิกใหม่ลงทะเบียนใช้งานพร้อมให้ใช้บริการขนส่งแบบพื้นฐาน (Basic) ฟรี และดึงดูดด้วยการให้สิทธิ์ ในการใช้
บริการแบบพรีเมียม (Premium) ได้ฟรี จานวน 30 วัน ซึ่งเมื่อจานวนวันทดลองใช้หมดแล้วอาจทาให้ลูกค้ามีโอกาส
ใช้บริการแบบพรีเมียม (Premium) เพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็นถึงความจาเป็นของการใช้งานดังกล่าวนั่นเอง
5. การทาให้ผู้ใช้บริการของธุรกิจมีการบอกต่อ (R: REFERRAL) เป็นการสื่อสารแบบปากต่อปากนามาซึ่ง
การเกิดข่าวสารบอกต่อ (Buzz) ทางการตลาดเรียกว่า “Word of Mouth” (WOM) (Philip Kotler and Gary
Armstrong, 2013) การตลาดแบบบอกต่อยังคงเป็นการตลาดที่ทรงพลัง เพราะการบอกต่อปากต่อปากบนโลก
ออนไลน์เสมือนเชื้อไวรัสที่กระจายอย่างรวดเร็วทางการตลาดเรียกว่า “Viral marketing” ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ทุก
ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์คาดหวังที่สุด เพราะต้นทุนในการสร้างลูกค้าใหม่นั้นต่าที่สุดแต่มีอิทธิพลอย่างมาก
ทั้งนี้การบอกต่อหากบริการขนส่งที่นาเสนอสร้างความแตกต่างและสามารถแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็น
อย่า งดี ซึ่ง การบอกต่อความประทับใจจะเกิดขึ้นโดยง่ าย การทาให้ผู้ ใช้ บริการของธุรกิจมี การบอกต่ อแล้ วนั้ น
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นอกเหนือจากการบอกต่อเองของลูกค้าทางผู้ให้บริการของธุรกิจยังสามารถสร้างการกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อได้
จากการสร้าง Content ที่มีประโยชน์เพื่อให้เกิดเป็น viral ผู้คนเข้ามาแชร์และบอกต่อกันมากขึ้น รวมถึงอาจจะ
สร้างโปรโมชั่นที่เกิดประโยชน์ win-win ให้กับคนที่แนะนาและคนที่ถูกแนะนาด้วย ตัวอย่าง เช่น Skootar ระบบ
เรียกแมสเซ็นเจอร์ออนไลน์ บริการรับส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล ซึ่งให้สมาชิกชวนเพื่อนมาใช้งานเพื่อรับเครดิตค่าใช้
บริการฟรี มูลค่า 100 บาท และผู้ที่ได้รับการแนะนาก็จะได้ใช้บริการฟรี 100 บาทในครั้งแรกด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถ
ทาให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเมื่อผู้ใช้บริการได้ทดลองใช้บริการขนส่งรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม แต่มีความ
สะดวกสบายและราคาประหยัดกว่าเดิม จะทาให้เกิดโอกาสในการบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ้าได้อีกที่สูง

บทสรุป
บทสรุปความสาเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 1.
ลักษณะของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ต้องมีความชัดเจนจนสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้
ครบทุกมิติ ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพควรตอบคาถามให้ได้ว่า ทาสินค้าหรือบริการให้ใคร (Who) หมายถึง
ลูกค้า คือใคร ขายผ่านช่องทางไหน และสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไร ทาอะไร (What) หมายถึง คุณค่าของ
สินค้าหรือบริการ คืออะไร ทาอย่างไร (How) หมายถึง ทรัพยากรของบริษัทคือ อะไร กิจกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจ
คืออะไร คู่ค้าคือใคร และทาแล้วคุ้มค่าหรือไม่ (Money) หมายถึง มีโครงสร้างรายได้อย่างไร ค่าใช้จ่ายหลักของ
ธุรกิจ คืออะไร 2. ปัจจัยความสาเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ท
อัพด้านโลจิสติกส์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน และสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
รวมถึงเพิ่มมูลค่าในการให้บริการลูกค้า ปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน โลจิสติกส์สามารถขับเคลื่อนไปสู่
ความสาเร็จได้ควรมีการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล ผู้ให้บริการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ควรมีความใส่ใจและ
พิถีพิถนั ในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการการรับสินค้า การขนถ่ายสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ถึงมือ
ลูกค้า ผู้ให้บริการควรมีเครือข่ายในการจัดส่งสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมกับการบริการที่มีหลากหลาย
รูปแบบ หากผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนาเสนอ “รูปแบบ” การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลายจะสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายได้อย่างครอบคลุม ผู้ให้บริการด้าน โลจิสติกส์ควรมีระบบ
การติดตามและตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่แม่นยาและทันสมัย และที่สาคัญของการประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ
ด้านโลจิสติกส์ควรที่จะมีฝ่ายบริการลูกค้าที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว การมีฝ่ายบริการลูกค้าที่มีคุณภาพซึ่ง
สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยาให้กับลูกค้า รวมถึงมีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรณีที่ลูกค้า
ประสบปัญหาระหว่างขั้นตอนการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมตอบคาถามและให้คาแนะนาในการแก้ไข
ปัญหาในทันทีทันใดนั้นจะนาไปสู่การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ที่ประสบความสาเร็จ 3. เนื่องจากการ
วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์กับผู้เกี่ยวข้องของสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในด้านการหาลักษณะของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน โลจิสติกส์
และปัจจัยความสาเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติ กส์ในมุมมองของผู้บริโภค เพื่อสามารถนาไป
สร้างรูปแบบความสาเร็จเพื่อจะไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาศักยภาพของการให้บริการด้านการขนส่งต่อไป
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การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ
Management for Excellence of Private Schools
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นัฐฐยา พิพัตน์นราธร
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศและการจัดการความเป็นเลิศเป็นความมุ่งมั่นที่องค์การต้องการกระทาและจะ
เป็นแต่มักจะเป็นเพียงคากล่าวอ้างที่ไม่ค่อยจะทาอย่างจริงจังในทางปฏิบัติในบริบทการบริหารของไทย
ประเด็นอาจจะไม่ใช่ว่าผู้บริหารและบุคลากรในองค์การไม่อยากทา แต่อาจจะเป็นเพราะยังไม่ค่อยชัดเจนใน
ความหมายและวิธีการที่จะนาไปสู่ความเป็นเลิศที่กล่าวถึงและอยากให้เป็นไปก็เป็นได้ บทความนี้จะพยามทาความ
เข้าใจและชี้ชวนผู้บริหารและบุคลากรในองค์การที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์การของตนเอง เพื่อมองเห็น
จุดเริ่มต้นและแสงไฟแห่งความสาเร็จที่ปลายทางด้วย โดยจะเริ่มต้นจากการทบทวนนิยามความเป็นเลิศ และต่อด้วย
หลักคิดและแนวทางในการสร้างความเป็นเลิศเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดาเนินการต่อไป
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ , ความเป็นเลิศ
ABSTRACT
Management for excellence is commitments that all organizations want and would
like to become but merely in words rather than action among Thai management context. The
fact might not be that managers and personnel do not want to do, but might have been that the
concept of excellence is not settled down and means to achieve it is not fully understood. This
article aims to persuade managers and personnel who would like to pursue excellence to see
the starting point and achievement light in the end by reviewing some definitions and then
principles and guidelines to build excellence as the starting point to begin with.
Keywords : Management, Excellence

บทนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นก้าวแรกของความพยายามที่จะลดความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อ
บุคคลหลากหลายกลุ่มทั้งสตรี เด็ก ชาวชนบท คนยากจนในเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยด้อยโอกาส และเด็ก
เป็นจานวนล้านๆคนที่ขาดโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนและไม่มีงานทา ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงให้ความสาคัญต่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนเพื่อเป็นฐานของการพัฒนา โดยเฉพาะฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ละประเทศจึงให้
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้า สร้างความเท่าเทียมและโอกาสในการได้รับ
การศึกษาของประชาชน ในชาติให้มากขึ้นตามดัชนีความเจริญเติบโตของประเทศ
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องค์การทางการศึกษาสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งดาเนินงานภายใต้
กฎหมายการศึกษาของชาติ และนั บเป็ นส่ ว นหนึ่ งของระบบการศึกษาไทยมาโดยตลอด มีส่ ว นร่ว มในการจั ด
การศึกษาของประเทศมาช้านาน มีบทบาทสาคัญช่วยในการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของภาครัฐตลอดมาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมิอาจที่จะปฏิเสธกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้ ตรงกันข้ามกลับต้องตระหนักไว้เสมอว่า
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสาคัญสาหรับโรงเรียน เพราะการที่โรงเรียนเอกชนจะอยู่รอดได้นั้น จาเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ในการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ การศึกษาไทยได้มีความพยายามในการส่งเสริมสถานศึกษาให้
ก้าวสู่ความเป็นเลิศมาโดยลาดับ ซึ่งระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลได้อิงแนว ทางการดาเนินงานมา
จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ที่มีพื้นฐานเทคนิค จะเห็นได้ว่าทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ได้ใ ห้ความสาคัญกับการบริหารสถานศึกษา เพื่อเน้นคุณภาพอย่างยิ่ง ในบริบทแห่ง
ความเป็นไทย มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับการสร้างผลผลิตสู่
ผู้เรียนที่มีมาตรฐานและความเป็นไทยสอดแทรกอยู่รางวัลแห่งคุณภาพ (โด่งสยาม โสมาภา. 2559: 102)
ในสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะกิจการโรงเรียนเอกชนไม่ว่าจะอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ผู้บริหารย่อมมุ่งหวังสร้างความเป็นเลิศให้กับสถาบันการศึกษาของตน ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาแต่ละคนมองความหมายของ “ความเป็นเลิศ” และกลยุทธ์ที่จะนาไปสู่ความเป็นเลิศนี้แตกต่างกัน
ไป แต่สาหรับการประกอบธุรกิจการให้การศึกษาที่มีการแข่งขันรุนแรง ตลาดการศึกษา ในระดับนานาชาติกาลัง
ขยายตัวและรุกคืบเข้าสู่การเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และ
ผู้บริโภคซึ่งได้แก่นักเรียน นักศึกษาต้องการได้รับบริการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงในระดับราคาพอสมควร
องค์กรการศึกษาที่มุ่งหวังความเป็นเลิศในรูปของผลกาไรที่สม่าเสมอหรือเพิ่มสูงขึ้นโดยใช้วิธีการขึ้นราคา
เป็นหลักย่อมสูญเสียส่วนแบ่งตลาดและไม่สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ในทางตรงกันข้ามผู้บริหารจะต้องหันมาให้
ความสนใจกับการบริหารต้นทุนแทนที่ระบบบัญชีที่ใช้อยู่จะต้องไม่บิดเบือนต้นทุนผลผลิตและต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โอกาสหรือช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดาเนินงานแก่ผู้บริหารด้วย องค์ประกอบสาคัญของ
ความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาจึงสาคัญ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจึงควรให้ความสนใจที่จะบริหารโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่อไป

ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นเลิศ
ความเป็นเลิศเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็อยากได้ แต่ความเป็นเลิศคืออะไร และจะทาอย่างไรจึงจะมีความเป็นเลิศ
เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันยังไม่ตกผลึก กระนั้นก็ตามผู้เขียน เชื่อว่าทุกคนมีเกณฑ์ในใจแล้วว่าความเป็นเลิศคืออะไรและ
เมื่อได้รับบริการที่เป็นเลิศ หรือได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศ ผู้สัมผัสจะรู้ด้วยตนเองว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรก็ตาม
หากเราต้องการให้ความเป็นเลิศเป็นที่เข้าใจและทาได้เป็นมาตรฐานแล้ว คงต้องทาความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า
ความเป็นเลิศคืออะไร แล้วค่อยดูต่อไปว่าแล้วเราจะจัดการอย่างไรจึงจะทาให้ความเป็นเลิศเกิดขึ้น ความเข้าใจแรก
ที่เราจะนาความหมายไปพึ่งพาก็คือ ความหมายความเป็นเลิศในพจนานุกรม ซึ่งก็ไม่มีคานี้โดยตรง แต่มีคาว่า
“เลิศ” แปลว่า “ยอดดี หรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ” ดังนั้นเมื่อมารวมกันกับคาว่า “ความเป็น” และ
กลายเป็น “ความเป็นเลิศ” นั้นน่าจะหมายความว่าสภาพที่แสดงให้เห็นถึงความยอดดี หรือยอดเยี่ยมในทางใดทาง
หนึ่งเป็นพิเศษ และ Collins Pocket Thesaurus (1992) เทียบเคียงคาที่มีความหมายคล้ายกันไว้หลายคา เช่น
แตกต่าง ความดีงาม ยิ่งใหญ่ คุณภาพสูง สมบูรณ์แบบ ความเหนือชั้น เป็นต้น
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พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ให้ความหมายของคาว่า “เลิศ” ไว้ว่า ยอดดี หรือยอด
เยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ
Wikipedia (Wikipedia.org, 2014) นิยามความเป็นเลิศ หรือ Excellence ไว้ว่า เป็นความสามารถหรือ
คุณภาพที่มีความดีมากกว่าธรรมดาทั่วไป ความเป็นเลิศเป็นเปูาที่ขยับขึ้นตลอดเวลา ที่เราหรือองค์การต้องไล่ตาม
ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ
ความหมายความเป็นเลิศที่เสนอไว้ใน http://decisiontolead.com (2014) ความว่าการบริการที่เป็น
เลิศเป็นการให้บริการที่มีคุณค่าและประสบการณ์สูง ทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี และตลอดไป ถ้าเป็นผลิ ตภัณฑ์ก็ต้องมี
กระบวนการที่เชื่อได้ว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และความหมายขององค์การเป็นเลิศใน www.ddexcellence.com
(2014) ความว่าเป็นองค์การที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพผลผลิตหรือวิธีการที่ผลิตอยู่ตลอดเวลา อย่ามัวเสียเวลา
ถกเถียงกันว่ามันคืออะไร เพราะทุกอย่างไร้ความหมายหากไม่ลงมือทา ที่สาคัญคือแม้จะทาแต่ถ้าไม่ทันกาลย่อมเกิด
ผลเสียมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับคาแนะนาของ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด 2556)
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์การความเป็นเลิศ ซึ่งท่านแนะนาว่างานจะสาเร็จต้องใช้สูตร “3ท” คือ “ทาทันที”
DePorter (2000) นิยามความเป็นเลิศไว้ว่าความเป็นเลิศหมายถึงการทาทุกอย่างที่มุ่งคุณภาพสูงสุด
ยอดเยี่ยม มีคุณค่า และคุ้มค่า เมื่อเราทาสิ่งใดด้วยความเป็นเลิศ เราจะทาได้อย่างยอดเยี่ยม (Extremely Well)โชติ
ช่วง (Shine) และโดดเด่น (Stand Out) DePorter อ้างคากล่าวของ Alistotle ว่า ความเป็นเลิศเป็นศิลปะซึ่งได้มา
ด้วยการฝึกฝนและฝึกนิสัย เราทาสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพราะเรารู้ความถูกต้องหรือความเป็นเลิศ แต่เพราะเราทาความ
ถูกต้องหรือความเป็นเลิศ และความเป็นเลิศไม่ใช่การกระทาประเดี๋ยวประด๋าว แต่ทาสิ่งนั้น ๆ จนเป็นกิจนิสัย
สรุปแล้วความเป็นเลิศคือความแตกต่างในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์การดาเนินการยิ่งต่าง
มาก เยี่ยมมาก ยิ่งเลิศมาก ส่วนองค์การเป็นเลิศก็คือองค์การที่ไม่หยุดที่จะสร้างความเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการของตนตลอดเวลานั่นเอง ข้อสาคัญอย่ามัวแต่ถกเถียงกันว่าคืออะไร อย่างไร ให้ลงมือทาและให้ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการเขาเป็นคนบอกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเป็นเลิศหรือไม่อย่างไรครับ ความเป็นเลิศเกิดขึ้นได้จาก
ความรักและความพากเพียรในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความเป็นเลิศไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทาชั่วครั้ง
ชั่วคราว แต่ต้องเป็นการทาอย่างเป็นกิจนิสัยและต่อเนื่องด้วย

ความหมายของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
คาว่า “การบริหาร”(Administration) ใช้ในความหมายกว้าง ๆ เช่น การบริหารราชการ อีกคาหนึ่ง คือ
“ การจัดการ” (Management) ใช้แทนกันได้กับคาว่า การบริหาร ส่วนมากหมายถึง การจัดการทางธุรกิจมากกว่า
โดยมีหลายท่านได้ระบุดังนี้
Peter F Drucker : คือ ศิลปะในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น Herbert A. Simon : กล่าวว่า
คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างร่วมกัน ศาสตร์การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทาให้สิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับการกระทาจนเป็น ผลสาเร็จ กล่าวคือ
ผู้บริหารไม่ใช้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะทาให้ผู้ปฏิบัติทางานจนสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก
แล้ว (Simon)
การบริหาร คือ กระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(Sergiovanni)
การบริหาร คือ การทางานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร่วมดาเนินการปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน (Barnard)
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การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันจัดการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุ
วั ต ถุป ระสงค์อ ย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดหรือ หลายๆอย่ า งที่ บุ คคลร่ว มกัน กาหนดโดยใช้ กระบวนอย่ า งมี ระบบและให้
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม

กระบวนการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
กระบวนการการบริหารจัด การโรงเรียนคุณ ภาพสู่ ความเป็น เลิ ศ โรงเรียนเอกชนโรงเรียนที่มี คุณ ภาพ
(Quality School) จะมีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่มีลักษณะการบริหาร
จัดการที่มีระบบขั้นตอน สามารถวิเคราะห์ ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบได้ และประเมินผลการดาเนินงานได้
อย่างชัดเจนเป็นระบบขั้นตอน สามารถนาผลงานมาเปรียบเทียบได้ ในที่นี้ ผู้วิจัยขอนาเสนอรูปแบบของการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้ปรับประยุกต์มาจากรูปแบบของการบริหารรัฐกิจและภาครัฐหรือส่วน
ราชการ จากผลการการวิเคราะห์ ศึกษาวิจัยตามหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (นบส.) ซึ่งตัวแบบของกระบวนการ
ดังกล่าวน่าจะนามาปรับใช้ได้กับการสร้างระบบบริหารโรงเรียนเอกชนคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ ซึ่งรูปแบบ
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลัก 9 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การบริหาร-ผู้นา (Management-Leadership) ผู้บริหาร/ผู้นาเป็นองค์ประกอบสาคัญของความเป็น
ผู้นาองค์การเพื่อสร้างระบบการบริการที่ดีแก่ลูกค้า (นักเรียน/ชุมชน) และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆให้
ดาเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารคน (Staff Management) เป็นระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน/สถานศึกษา
เพื่อส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน (ครูอาจารย์) ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน
บรรลุเป้าหมาย
3. นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร (Policies and Strategies) เป็นการกาหนดและพัฒนาวิสัยทัศน์
จุดประสงค์ของการดาเนินตามพันธกิจองค์การ (Mission Statement) และนโยบายกลยุทธ์ในการดาเนินการ
พัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
4. การจัดการทรัพ ยากรในการปฏิบัติงานในโรงเรียน (Resources Management) เป็นการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้บังเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า ลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ มีระบบวิธีการ
จัดการข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน
5. กระบวนการปฏิบัติงาน (Processes) โรงเรียนมีการจัดทาโครงการที่สะท้อนถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และมีกระบวนการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โครงสร้างรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลต่อกระบวนการทางานจะมุ่งใน
เรื่องประสิทธิภาพในการบริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งมีความต้องการ (Demand) หลากหลาย
6. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรในโรงเรียน (Staff Satisfaction) เป็นผลจากองค์ประกอบทั้ง 5
ประการข้างต้น ก่อให้เกิดเป็นผลงาน เกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย
7. ความพึงพอใจของลูกค้า/ประชาชน (Customer/People Satisfaction) ซึ่งหมายถึงนักเรีย น
ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน เป็นผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหรือการบริการขององค์การซึ่งหมายถึงโรงเรียน /
สถานศึกษา
8. ผลกระทบต่อสังคม/ท้องถิ่น (Impact on Society) ผู้บริหารต้องวิเคราะห์จากท้องถิ่น/สังคม ได้มอง
องค์การ (โรงเรียน)เป็นอย่างไรที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการและผลผลิตที่ส่งผลต่อสังคมนั้นๆ
9. ผลลัพธ์จากการบริหารจัดการ (Results) เป็นผลรวมทั้งหมดขององค์ประกอบทั้ง 8 ประการที่กล่าวมา
ทั้งหมด และเป็นไปตามที่คาดหวัง บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยการประเมินและตรวจสอบ
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ที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบสาคัญของโรงเรียนที่จะดาเนินบทบาทหน้าที่ของการเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ก้าวสู่ความเป็นเลิศของระบบการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นรูปแบบกระบวนการที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตาม
การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศจาเป็นต้องนาผลสาเร็จไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่สูงกว่า (Benchmarking)
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงยิ่งๆขึ้นไป

กระบวน/หลักการบริหาร
ตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ควร
อ้างอิงเพราะว่า PDCA Deming Cycle เป็นแนวคิดของ W. Edwards Deming
1. การร่วมกันวางแผน (Planning) คือการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ทางานให้สาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อทางานให้บรรลุ งานในส่วนนี้ของสถานศึกษาก็คือธรรมนูญสถานศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วย แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจะดาเนินการเพื่อให้
ประสบผลสาเร็จ
2. การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) คือการดาเนินการต่อเนื่องจากการวางแผน กล่าวคือผู้เกี่ยวข้อง
จะต้องดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตามลักษณะงาน ห้วงเวลา และความรับผิดชอบของแต่ละส่วน โดย
ผู้บริหารอาจจะต้องนิเทศ แนะนา กากับ ติดตาม หากพบปัญหาอุปสรรคก็คอยแนะนาช่วยเหลือให้งานทั้งปวงได้
เป็นไปตามที่ตั้งความหวังไว้
3. การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) คือ การประมาณค่าการดาเนินงานว่า เด่น ด้อยดี ไม่ดี มากน้อยแค่
ไหนเพียงใด โดยการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวังเอาไว้กับสิ่งที่ทาได้จริงถ้าสิ่งที่ทาได้จริงมากกว่าที่คาดหวัง
เอาไว้ ก็แสดงว่าประสบผลสาเร็จ แต่ถ้าสิ่งที่ทาได้จริงน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้ ก็แสดงว่าไม่ดี ต้องปรับปรุงแก้ไข
การประเมินในขั้นตอนนี้มุ่งที่จะได้ทราบสภาพการดาเนินงานจริงว่าเป็นไปแค่ไหน ผลจากการประเมินจึงมุ่งเพื่อการ
พัฒนางานมากกว่าการจับผิดผู้ปฏิบัติงาน
4. การร่วมกันปรับปรุง (Action) คือ การนาผลจากการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนางาน กล่าวคือ ถ้า
ผลการปฏิบัติในห้วงเวลาที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะต้องแสวงหาวิธีดาเนินการให้เหมาะสมถ้าผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแล้วในการดาเนินการต่อไปก็จะได้เปลี่ยนเป้าหมายให้สูงขึ้น
เมื่อพิจารณากระบวนการการบริหารสู่ความเป็นเลิศ แนวคิดของการบริหารและแนวคิดของการบริหาร
แบบครบวงจรว่ามีความสอดคล้องกัน ดังนี้
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กระบวนการบริหารแบบครบวงจร PDCA
แนวคิดทฤษฎี POSDCORB
ตามแนวคิดและทฤษฎี POSDCoRB คือ หลักในการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้กันทั้งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ที่ผู้มีอานาจบริหารมีหน้าที่ และ บทบาทการบริหารมีอยู่ 7 ประการ คือ
P- Planning หมายถึง การวางแผน ได้แก่ การจัดวางโครงการและแผนงานต่างๆ ขึ้นมาไว้ล่วงหน้า
O-Organizing หมายถึง การจัดองค์การ ได้แก่ การแบ่งงาน การกาหนดส่ วนงาน โครงสร้างขององค์การ
การกาหนดตาแหน่งงานต่างๆ พร้อมกับอานาจหน้าที่
S-Staffing หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่ การจัดอัตรากาลัง การสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคล การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง เงินเดือน การโยกย้าย การพัฒนาบุ คคลในองค์การ
เรื่อยไปจนกระทั่งการให้บุคคลพ้นจากตาแหน่ง
D-Directing หมายถึง การอานวยงาน ได้แก่การทาหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ การออกคาสั่ง
มอบหมายภารกิจการงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากนั้นต้องใช้ภาวะของการเป็นผู้นาในการกระตุ้นจูงใจคนให้
ยอมรับในผู้บริหาร
Co- Coordinating หมายถึง การประสานงาน ได้แก่ การทาหน้าที่ในการประสานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มี
การแบ่งแยกออกไปเป็นส่ว นงานย่อยๆ เพื่ อให้ทุ กภาคส่วนสามารถทางานประสานสอดคล้องกัน และมุ่ งไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน
R- Reporting หมายถึง การรายงาน ได้แก่การทาหน้าที่ในการรับฟังรายงานผลการฏิบัติงานของบุคคลและ
หน่วยงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานมา การรายงานถือเป็นมาตราการในการตรวจสอบและควบคุมงานด้วย
B- Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ได้แก่ หน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ การจัดทาบัญชี
การใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยงานนั่นเอง
การค้นหาความเป็นเลิศ ตามแนวคิดทฤษฎี ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานนอกจากกลยุทธ์
และโครงสร้าง ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมด 7 ปัจจัยหลักสาคัญได้แก่
โครงสร้าง(structure) คือแผนผังแสดงตาแหน่งงาน หน้าที่งานต่างๆ และเส้นโยงความสัมพันธ์ของงาน
ต่างๆเหล่านั้น โครงสร้างจะครอบคลุมแนวทางและกลไกในการประสานงานและการติดต่อสื่อสารและระบบต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่อง การจัดวางตาแหน่งงาน และกลุ่มของตาแหน่งงานต่างๆ ภายในองค์การซึ่งโครงสร้างจะแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของงานที่จะมีต่อกัน รูปแบบปฏิสัมพันธ์และ
การจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์การนั้น
กลยุทธ์(strategy) คือ การวางแผนกิจกรรมภายในองค์กร โดยให้แผนที่วางขึ้นมานั้นได้สอดคล้องและ
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์กร ซึง่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วยสนับสนุน
ให้องค์กรมีขีดความสามารถเหนือคู่แข่งขัน
บุคลากร(staff) คือทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กร องค์กรจะ
ประสบความสาเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้ นควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่ บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็นสิ่งกาหนดทิศทางที่
องค์การจะดาเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการกาหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้
อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
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สไตล์การจัดการ(style) คือ แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้นาขององค์กรจะมีบทบาทที่สาคัญต่อความสาเร็จ
หรือล้มเหลวขององค์กร ผู้นาที่ประสบความสาเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยงระหว่าง
ความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น
ระบบ(systems) คือ การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้นอกจากการจัด
โครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการทางาน (Working System) ก็มีความสาคัญยิ่ง อาทิ
ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation
System) ฯลฯ
ค่านิยมร่วม(shared value) คือ ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่า
วัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางของ
องค์กร โดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมา
ความเชื่อเหล่านั้นจะกาหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจาวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้
ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กรและบุคลากรกระทาตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ทักษะ(skills) คือ ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์การสามารถแยกทักษะออกเป็น 2
ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฎิบัติงานใน
ตาแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบเช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพื้นฐาน
การศึกษาหรือได้รับการอบรมเพิ่มเติม ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special
talents) นั้ น อาจเป็ น ความสามารถที่ ท าให้ พ นั ก งานนั้ น ๆโดดเด่ น กว่ า คนอื่ น ส่ ง ผลให้ มี ผ ลงานที่ ดี ก ว่ า และ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กัน

สรุป
ความเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเลิศในเรื่องอะไรก็ตาม นิยามความเป็นเลิศจะไม่แตกต่างกันส่วนที่
แตกต่างคือสิ่งที่ต้องการให้มีความเป็นเลิศ เช่น ความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรม ความเป็นเลิศในด้านสุขภาพหรือ
ความเป็นเลิ ศในด้านกีฬา เป็นต้น และถ้าจะกล่า วถึงความเป็นเลิศทางการศึกษาก็คงไม่พ้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพราะวิชาการ หรือการจัดการเรียนการสอน คือหัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียน/สถานศึกษา เป็น
องค์การทางการศึกษาที่สาคัญระดับฐานล่างต่อการดาเนินบทบาทภารกิจการสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดผลผลิตทาง
การศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรีย นจะเป็นกลไกสาคัญที่จะนาความสาเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นภายในองค์การนั้นๆ การสร้างคุณภาพในโรงเรียนจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความมั่นใจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมส่วนรวม ดังนั้น โรงเรียนที่มีคุณภาพเชิงบริหารจัดการย่อมก่อให้เกิดมิติแห่ง
ความเป็นเลิศในระบบการจัดการศึกษายุคใหม่ จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีปัจจัยและองค์ประกอบเสริมที่
หลากหลายเข้ามาช่วยดาเนินการ เพื่อส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การได้ในที่สุด “ผู้บริหารโรงเรียน” จึงมี
ความสาคัญยิ่ง ที่ต้องกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การซึ่งหมายถึงโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ต่อไปในอนาคต
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จะจัดการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
ผู้วิจัย

ราณี ชูขา
สาขาการบริหารการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
สังคมโลกเป็นศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สารสนเทศ ธุรกิจหรือองค์กรที่สามารถปรับตัวเข้ากับปัจจัยเหล่านี้ได้เร็วเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ ด้วยด้วยเหตุผลนี้
การจัดการศึกษาของไทยจึงต้องปฏิรูปและรับตัวอย่างขนานใหญ่เพื่อให้เยาวชนของชาติ สามารถเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงได้
วัตถุประสงค์ของบทความนี้ ก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่ว นรับผิดชอบการจั ดการศึกษาได้ตระหนักรู้ถึง
ความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ข้อควรคิดก็คือ.....“ผู้บริหาร , ครู หรือ
เจ้าหน้าที่โรงเรียน ลาพังแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว ไม่สามารถจะทาให้เกิดกลางวัน กลางคืน หรือ บังคั บให้ดวง
อาทิตย์ขึ้นหรือตกดินได้ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมใจกับทางานอย่างจริงจึงจะบังเกิดผลสาเร็จได้
คาสาคัญ : ศตวรรษที่ 21 , ปฏิรูป
Abstract
The 21ST century is the competitive world, particularly on technology, innovation
and information. The forgoing reasons, Thailand have to reform the education
This article centered on people who concerned with educational reform be
realized that “teachers, administrators, school officials alone cannot and should not
‘command the morning’ and ‘cause the sun to shy’ all people must demonstrate their
concern accordingly”.
Keyword : 21ST Century, Reformation

บทนา
การจัดการศึกษาไทยที่มุ่งผลิตคนที่มีความรู้และทักษะจานวนหนึ่งไปทางานในโรงงานและหน่วยธุรกิจ
ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบศตวรรษที่ผ่านมาเป็นเรื่องล้าสมัย เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก และคงเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคม
โลกเศรษฐกิจสมัยศตวรรษที่ 21 เน้นการใช้โรงงานที่มีความรู้ ทักษะแนวคิดวิเคราะห์เป็น มีจินตนาการ และ
เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ดี ปรับตัวได้เก่ง แก้ปัญหาได้เก่ง การจัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงอย่างขนาน ใหญ่เพื่อ
พัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รับผิด ชอบ คิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น มีความสามารถในการทางาน
แก้ปัญหาและแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
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เด็กในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทักษะดังต่อไปนี้ คือ
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking + problem solving)
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity + innovation)
3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-culture understanding)
4. ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, teamwork +
leadership)
5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสมสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication, in formation +
media literacy)
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer + ICI literacy)
7. ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career + learning skills)
ปัญหาการจัดการเรียน การสอนและการวัดผล
การจั ด การเรีย นการสอนและการวั ด ผลเป็ น เรื่ องส าคัญ ควบคู่กัน ที่ ต้ องให้ต อบสนองต่ อวิ สั ย ทั ศ น์
หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร แต่การศึกษาของไทยมีปัญหาทั้งตัว
หลักสูตรเองมีลักษณะอุดมการณ์คอรบจักรวาล ไม่ก้าวหน้า ไม่ชัดเจน หรือบางข้อมีความกากวม การจัดการ
เรียนการสอนและการวัด ผลในภาคปฏิบัติ จ ริง ยัง มีลั กษณะล้ าหลั ง เช่ น สอนและวั ด ผลแบบเน้ นการจดจ า
เนื้อหาวิชา ซึ่งแตกต่างไปจากความคาดหวังที่เขียนไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ปัญหาหลักคือ
1. ครู อาจารย์ส่วนใหญ่ของไทยได้รับการศึกษาในแนวท่องจาข้อมูลไปสอบแบบเก่าและวัฒนธรรมการ
ทางานเป็นไปตามระเบียบแผนประเพณีในระบบข้าราชการแบบรวมศูนย์อานาจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ครูอ าจารย์ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี จิ ต ใจใฝ่ รู้ แบบนั กวิ ช าการ ผู้ ส นใจอ่า นศึก ษาและค้น คว้ า วิ เคราะห์อ ย่ า งมี เหตุ ผ ล
มีหลักฐานพยานรองรับ และไม่มีการจัดฝึกอบรมครูแบบใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม อุปนิสัยค่านิยม และ
ทัศนคติของครูอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ในกรอบวิธีคิดและการทางานแบบเก่าให้ได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ มีอุปนิสัย
ค่านิยม และทัศนคติแบบใหม่
2. การวัดผลระดับชาติ โดยเฉพาะในการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามหาวิทยาลัย
แม้จะมีการผสมผลการสอบหลายแบบ แต่การสอบทุกแบบยังเน้นการวัดการจดจาเนื้อหา ครูจึงมี แรงจูงใจที่จะ
สอนแบบเน้นเนื้อหาและเตรียมนักเรียนไปเพื่อสอบมากกว่าจะสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หรือมีทักษะหลายทาง
ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการท างานจริ ง เพราะสั ง คมวั ด ชื่ อ เสี ย งของโรงเรี ย นจากการที่ นั ก เรี ย นจะสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูจะได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงนี้ด้วย
3. กระบวนการคัดเลือกผู้เรียนวิชาครู การคัดเลือก การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนสถานะทางอาชีพ
ของครู ยังคงขึ้นอยู่การสอบเลื่อนขึ้นแบบท่องจาเนื้อหา ระบบอาวุโส การประพฤติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
ระเบียบวินัย ฯลฯ ภายใต้ระบบราชการสร้างสรรค์มากขึ้น เข้าร่วมและทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางสังคมที่
เป็นจริงและเพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น จุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงนักเรียนจากการเป็นผู้รับความรู้
แบบนั่งฟังนิ่งๆ เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมใจการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้ น เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์และการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่
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การปฏิรูปการประเมินผล
เพราะหลักสูตรเน้นที่เนื้อหา ครูอาจารย์ไทยซึ่งมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้มาแบบเน้นการจาและการเข้าใจ
เนื้อหา มากกว่าการรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา ประยุกต์ใช้ได้ จึงถนัดที่จะสอนและวัดผลแบบเน้น
เนื้อหา ที่ทาให้การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยล้าหลัง และมีปัญหามาก การวัดผลระดับชาติ (ONET)
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) อ้างว่าเป็นการวัดในเชิงวิเคราะห์ด้วย แต่ในทางปฏิบัติยังออก
ข้อสอบแปรนั ยที่ มี ตั วเลื อกให้เลื อก ที่ เน้ นการจ าเนื้ อหา (รวมทั้ งกรณี ความแบบอัตวิ สั ยของผู้ ออกข้อสอบ )
อยู่นั่นเอง ทั้งการเข้าสอบคัดเลือกไปเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ และมหาวิทยาลัยก็ใช้วิธีสอบวัดผล
แนวเน้นการจาเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งแม้จะแยกคัดคนเรียนเก่ง คนท่องจาเก่ง มีความจาดี ได้จานวนหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่
วิธีการวัดผลและวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด และถือเป็นวิธีวัดผลที่ล้าหลังสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
การวัดผลที่เป็นการท่องจาข้อมูลกลายเป็นตัวกาหนดวิธีการเรียนการสอนแบบท่องจาข้อมูล ทาให้
นักเรียนพัฒนาสมองได้จากัด ทาให้นักเรียนที่พ่อแม่มีฐานะดีและปานกลางต้องไปเรียนกวดวิชาในตอนเย็นและ
เสาร์อาทิตย์โดยครูกวดวิชาโดยเฉพาะกันมาก ส่วนใหญ่คือการกวดวิชาเพื่อหวังทาคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ให้ดีขึ้น
ทั้งพ่อแม่ในเมืองใหญ่ต้องยอมบริจาคเงินจานวนสูงให้โรงเรียนมีชื่อเสียง เพราะมีความเชื่อว่าการที่ ลูก
ได้เข้าไปเรียนเหล่านี้จะทาให้ลูกมีโอกาสสอบเข้สมหาวิทยาลัยรัฐในคณะที่ต้องการเพิ่มขึ้นได้อย่างสาคัญ การที่
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง คนอยากเข้ามา มีการรับเรียกเงินบริจาคซึ่งอาจทาในนามสมาคมผู้ปกครอง ก็เนื่องจากมีดี
มานด์ของคนที่อยากเข้ามาเรียกมาก แต่โรงเรียนมีชื่ อเสียงรับได้น้อย จึงเปิดช่องให้โรงเรียนหาเงินบริจาคที่
เรียกว่าเงินค่าแป๊ะเจี๊ยะ (กินเปล่า) ได้ โดยอ้างว่าผู้ปกครองสมัครใจบริจาคเอง ไม่ได้กะเกณฑ์บังคับ แต่ต่างฝ่าย
ต่างรู้กันเป็นนัยๆ ว่า คนที่บริจาคมาก ลูกก็มีโอกาสได้เข้ามาก ปัญหาเรื่องการเรียกร้อง “เงินกินเปล่า” หรือ
“เงินบริจาค” นี้เกิดจากหลายสาเหตุ รวมทั้งการที่โรงเรียนทั้งประเทศมีคุณภาพต่างกันมากไป แต่เรื่องการสอบ
วัดผลแบบท่องจาเพื่อแข่งขันคณะและมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมก็เป็นสาเหตุหนึ่ง รวมทั้งปัญหาอื่นๆ การจะ
แก้ไขปัญหานี้ต้องคิดหาแนวทางการแก้ไขระบบการศึกษาทั้งระบบ ลาพังแค่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการออก
คาสั่งประกาศว่าต่อไปนี้ห้ามโรงเรียนเรียกเก็บเงินกินเปล่า คงจะไม่ได้ผล
ในเรื่องการวัดผลนี้ คณะผู้วิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากมูลนิธิสถาบันประเทศไทยได้
ให้ข้อเสนอในการปรับปรุงการวัดและประเมินผลซึ่งรวมทั้งการประเมินครูและโรงเรียนด้วย เป็นแนวทางดังนี้
ข้อเสนอในการจัดการประเมินละการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. สนับสนุนวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน (performance-based assessment) หรือการประเมิน
การทางานตามสภาพจริง (authentic assessment) ในระดับชั้นเรียนสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
2. ในการประเมิน (ผลผู้เรียน) ระดับชาติ ควรประเมินความเข้าใจ (literacy – based assessment)
ในเรื่องที่สาคัญเช่น การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และความ
เข้าใจเชิงลึก ไปแก้ปัญหาที่เผชิญในชีวิตจริงได้
3. ปับมาตรฐานและตัวชี้วัด (ในหลักสูตร) ให้น้อยลงและแม่นยาในการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้
ทั กษะและการประยุ กต์ ใช้ ความรู้เพื่ อให้ส อดคล้ องกั บ แนวคิด ทั กษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 รวมทั้ ง ให้ส ะท้ อ น
พัฒนาการของนักเรียนได้อย่างชัดเจน (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะการจัดทายุทธศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐาน
,2556) จะปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลของไทยอย่างไร
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1. การปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการทางานของสมองของเด็กวัย
ต่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และน าไปใช้ ง านได้ รวมทั้ ง ส่ ง เสริม ให้เ ด็ ก ใฝ่ รู้ รั กการอ่ า นรู้วิ ธี การเรี ย นรู้ที่ มี
ประสิทธิภาพ ต่อไปได้ เช่นการสอนภาษาควรสอนแบบธรรมชาติ (WHOLE LANGUAGE) การสอนทุกเรื่องใช้
สื่อหลายชนิด สอนแบบเชื่อมโยงความหมายเรื่องที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงและความรู้เดิมของนักเรี ยน การทดลอง
และฝึกภาคปฏิบัติเ พิ่มขึ้น ฝึ กการจาแบบเชื่อมโยง (ไม่ใช่จาเป็นส่วนๆ แบบนกแก้ว นกขุนทอง) เรียนรู้ คิ ด
วิเคราะห์ปั ญ หาต่ า งๆ ในชี วิ ตและสั ง คมมากขึ้น เรีย นรู้จั กธรรมชาติของตนเอง เรื่องชุม ชน สั ง คม รวมทั้ ง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรควรจัดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละขั้นตอน และเน้นให้นักเรียนเข้าใจแนวคิด
รวบยอดที่สาคัญ รู้ปัญหาสาคัญคืออะไร เรียนไปเพื่อใช้ประโยชน์อะไร ไม่ใช่ครอบคลุมวิชาจานวนมากและมีแต่
ข้อมูลรายละเอียดที่นักเรียนต้องเรียนแบบท่องจาเพื่อไปสอบ
ระดับปฐมวัย เป็นพื้นฐานที่สาคัญ และเด็ก วัยนี้สมองกาลังเรียนได้เร็ว ต้องพัฒนาครูที่เก่งและเข้าใจ
จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก สอนแบบเตรียมความพร้อมเรื่องความฉลาดในทุกด้าน โดยเน้นการใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 การเล่น ทากิจกรรมต่างๆ ดนตรี ศิลปะ กีฬา การเรียนภาษาไทยแบบธรรมชาติ ฯลฯ ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ก็สาคัญเช่นกันควรเน้นภาษาไทยให้ใช้งานได้ โดยเฉพาะการอ่านแบบเอาเรื่องหรือการอ่านแบบจับ
ใจความได้ เพราะนี่คือพื้นฐานสาคัญที่จะไปเข้าใจแนวคิดรวบยอดของคาต่างๆ และเรียนวิชาต่างๆ ต่อไปได้ดี
การเรียนภาษาไทยควรสอบให้นักเรียนเรียนรู้ จักการอ่านนิทานนิยายได้อย่างเพลิดเพลิ น และฝึกทักษะการจับ
ใจความ ไม่ ใช่การสอนท่องจากฎไวยากรณ์ที่น่ าเบื่อ ต้องฝึ กครูภาษาไทยใหม่ให้รู้จักวิธีการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การปฏิรูปเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทยให้เด็กอ่านได้ รักการอ่าน เป็นเรื่อง
สาคัญ เพราะมีการพบว่ามีนักเรียนระดับ ชั้นประถม 3-4 ที่ยังอ่านไม่ค่อยได้จานวนมากแม้แต่นักเรียนชั้นมัธยม
ต้นสายอาชีวศึกษาก็ยังอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ดี
ถัด จากเรื่องภาษาก็ควรเรีย นคณิต ศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์เบื้ องต้ น ชนิ ดที่ เชื่ อมโยงและน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ สร้างและฝึกอบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์
ให้เข้าใจง่าย สนุก และให้ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างขนานใหญ่ ใช้วิธีการสอน สื่อการสอน การเล่นเกมให้
เด็กเรียนรู้ไปทีละขั้นตอน และเข้าใจแนวคิดรวบยอดของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร
และวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพื่อที่ผู้เรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับเรื่องจริงใน
ชีวิตประจาวันและพัฒนาความสนใจเรียนรู้ต่อไปได้
สาหรับการศึกษาทุกระดับ ครูอาจารย์ พ่อแม่ และผู้ปกครอง ควรตระหนักว่าความอยากเรียนรู้ ความ
ตั้งใจเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่สาคัญในกระบวนการเรียนรู้ เด็กก่อนวัยเรียนทุกคนมีธรรมชาติที่อยากรู้อยาก
เห็น ชอบซักถาม แต่ถ้าถูกพ่อแม่ ครูตัดบทหรือดุว่าพูดมาก เด็กจะเลิกถามและเลิกอยากรู้อยากเห็น นี่คือปัญหา
สาคัญของการเลี้ยงดูและการสอนแบบเก่า ที่เน้นการใช้อานาจ คาสั่ง และระเบียบวินัยมากเกินไป จนทารายการ
ใฝ่รู้ของเด็กที่เป็นปัจจัยสาคัญในกระบวนการเรียนรู้ พ่อแม่และครูจะต้องคิดใหม่ ทาใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนช่าง
สังเกต ช่างซักถาม อยากเรียนรู้ อยากฟัง อยากดู อยากทาโน่นทานี่ จึงจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักการเรียนและ
เรียนได้ดี การแนะนาการสอนต้องสนใจทาที่สอดคล้องกับการทางานของสมองของเด็ก และเยาวชนพร้อมที่จะ
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย หากมีสภาพ บรรยากาศที่เป็นมิตร ผู้ปกครอง/ครูใจกว้าง ไม่เข้มงวดแบบชอบดุมาก
เกินไป

207

การสอนให้เด็กมีวินัยในตนเองอย่างมีจิตสานึก รู้ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สาหรับตัวเขาเองเป็นเรื่องสาคัญ
ด้วยเช่นกัน โดยต้องหาวิธีสอนให้เด็กเข้าใจความจาเป็นของวินัยและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบด้วยตนเอง ซึ่งอาจมี
การดุ การวิจารณ์ การลงโทษตามแต่ละกรณีอย่างเหมาะสมกับแต่ละเรื่องมีเหตุผลที่อธิบายให้เด็กเข้าใจได้ การ
ลงโทษแบบเฆี่ยนตีหรือดุแบบเพื่อทาให้เด็กกลัวหรือเครียดตลอดเวลาหรือส่วนใหญ่ไม่ใช่การสอนวินัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจจะสอนไม่ได้ผลเลยด้วยซ้า เพราะเด็กอาจแสร้งทาเป็นมีวินัยต่อหน้าผู้ปกครอง/ครู เช่น นั่ง
เงียบเพื่อเอาตัวเองรอด แต่ลับหลังแล้วก็ไม่ได้ทาตาม เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจด้วยตนเองว่าวินัยในเรื่องนี้คือ
อะไร มีประโยชน์ต่อตัวเขาและการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมได้ดีขึ้นอย่างไร
การสอนเรื่องจริยธรรม การพัฒนาอุปนิสัย ความประพฤติ ค่านิยมที่ดี ก็ต้องใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้
มากกว่าเรื่องการบังคับยัดเยียดให้นักเรียนท่องจา ค่านิยมที่ดีแบบท่องไปเปล่าๆ โดยไม่ได้เข้าใจเนื้อหาหรือเห็น
ด้วยอย่างแท้จริง
ในเรื่องจิตวิทยาการเรียนรู้ สิ่งที่สาคัญมากเรื่องหนึ่งคือการทาให้เด็กมีความภูมิใจมั่นใจในตัวเอง ว่าเขา
เรียนรู้ได้ จะทาให้เขาอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเรียนรู้ได้ดีขึ้น พ่อแม่และครูที่รู้จักชมเด็กที่มีพัฒนาการดีขึ้น จะ
ช่วยส่งเสริมให้เด็กอยากเรียนรู้และได้ดีขึ้น ขณะที่ว่าการดุด่าว่ากล่าวตาหนิ โดยเฉพาะถ้าทาแบบเป็นประจามาก
ไป ทาเป็นกรณีทั่วไปมากกว่าการว่ากล่าวเฉพาะเรื่องอย่างเหมาะสมเป็นผลลบต่อเด็ก เพราะจะทาให้เขาไม่
ภูมิใจไม่มั่นใจในตัวเอง คิดว่าตัวเองโง่กว่าเพื่อน คงจะเรียนต่อไม่ไหวเลยท้อ ไม่อยากเรียน ทั้งๆ ที่สมองเด็กทุก
คนมีศักยภาพในการเรียนรู้และมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น ถ้าพวกเขาได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม
เช่น เด็กที่เรียนอ่อน เรียนช้าไม่ทันเพื่อน ไม่ชอบอ่านไม่ตั้งใจเรียน ผู้ปกครองครูต้องศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริงและ
หาทางช่วยเหลือพวกเขาให้ถูกทางไม่ทันและเลยไม่อยากเรียนต่อ
ปัญหาสาหรับเด็กไทยในยุคปัจจุบันมีปัญหาหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีการกล่าวถึงมากคือเด็กและเยาวชนใช้
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สื่อทางสังคมเร็วเกินไป และใช้มากเกินไปทั้งๆ ที่มีผลกระทบด้านลบ โดยเฉพาะเด็ก
อายุต่ากว่า 12 ปี ไม่ควรให้มีหรือใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะพวกเขาจะได้รังสีที่ทาให้เสี่ยงต่อเนื้องอกและมะเร็งใน
สมอง สู ง กว่ า ผู้ ใ หญ่ ม าก เนื่ อ งจากเด็ ก เล็ ก มี หั ว กะโหลกที่ บ างกว่ า เส้ น ใยสมองเด็ ก ดู ด ซั บ รั ง สี จ ากคลื่ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มากกว่า แม้แต่เด็กโตหรือผู้ใหญ่ก็ควรใช้อย่างระมัดระวัง เช่น ใช้ให้ห่างจากหูและตาให้น้อย
เท่าที่จาเป็น นอกจากนี้ยังเพิ่มเรื่องสายตา อ้วนมากไป เพราะติดเกมไม่ได้ไปออกกาลัง มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้น
หรือขาดสมาธิที่จะอ่านหนังสือหรือทาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีปัญหาทางจิตวิทยาและสังคม
อื่นๆ เช่น มีการพัฒนาด้านความสัมพันธ์และพัฒนาการทางสังคมด้อยลง โดยเฉพาะเด็กที่เริ่มใช้แต่เล็กหรือใช้
มากเกินไป ยิ่งเกิดปัญหามาก บางประเทศมีกฎหมายห้ามหรือเตือนประเด็นนี้ ควรจะมีการค้นคว้า วิจัย เผยแพร่
ความรู้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เพราะการใช้สื่อสมัยใหม่เหล่านี้ เป็น
ดาบ 2 คม มีทั้งประโยชน์และโทษ ถ้าไม่รู้จักการใช้ให้เหมาะสม
2. ปฏิรูปการประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้นและการคัดเลือกคนเข้าสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยในแนวใหม่ เน้นเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนมากกว่าการเน้นเรื่องใคร
แพ้ถูกคัดออก การประเมินผลที่ดีควรยืดหยุ่นหลากหลายกว่าสอบแบบมาตรฐานที่ทุกคนต้องมาสอบเหมือนกัน
และคิดเป็น คะแนนสูงต่ าเปรีย บเทียบกัน เพื่ อคัดคนส่ว นน้อยไปเรียนต่อ วิธี การสอบแข่งขัน แม้จ ะจาเป็ น
ระดับชั้นประโยคเพื่อจะคัดเลือกคนที่เหมาะสมให้ได้ไปเรียนสูงขึ้น แต่ไม่ ควรทาทุกชั้นปีเป็นผลเสียทางจิตวิทยา
สาหรับเด็กที่ได้คะแนนต่า ซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่ ทาให้พวกเขาขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และยิ่งเรียนรู้พัฒนา
ตัวเองได้น้อยลงไปอีก กลายเป็นผลเสียต่อการพัฒนาประชาชนส่วนใหญ่
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ตัวอย่างของประเทศฟินแลนด์ที่นักเรียนมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยสูงทั้งประเทศ ครูและผู้อานวยการแต่ละ
โรงเรียนจะเป็นผู้ร่วมกันประเมินนักเรียนเอง ตามพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ผู้เรียนจะมีการสอบมาตรบานระดับชาติเฉพาะตอนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
การจะเปลี่ยนวิธีการประเมินผลแบบใหม่ได้ ต้องเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษาที่เน้นสายสามัญแบบ
แพ้คัดลอก คัดคมส่วนน้อยและทอดทิ้งให้คนที่เหลือออกกลางคันหรือไปเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพต่า
กว่า ควรพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้มีคุณภาพน่าสนใจเรียนแล้วนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง หางานได้ดีเพิ่มขึ้น
รวมทั้งควรแทรกเรื่องวิชาชีพในโลกยุคปัจจุบันเข้าไปในการศึกษาแบบสามัญทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ด้วย เพื่อที่การศึกษาจะได้สัมพันธ์กับโลกการทางานในชีวิตจริงและคนที่ได้เรียนไม่ว่าในระดับใดสามารถได้
ประโยชน์แบบใช้งานได้ รู้จักเรียนรู้ต่อด้วยตนเองต่อไปได้
ปัจจุบันทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน ใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสูง แต่
เป็นการเติบโตทางปริมาณในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์มากผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะมีคุณภาพโดยรวม
ค่อยข้างต่า หรือใช้งานในโลกจริงน้ อยบัณฑิตที่จบปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ว่างงานหรือไป
ทางานที่ความจริงแล้วไม่ต้องเสียเวลาเรียนในมหาวิทยาศาสตร์ถึง 4 ปี ก็ทางานประเภทนั้นได้ จากประเด็นนี้เรา
ควรปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมเพื่อประโยชน์คนส่ว นใหญ่ทั้ง ประเทศมากกว่าคนส่ วนน้อยที่ได้เรียนถึงขั้น
อุดมศึกษา ส่งเสริมศักยภาพที่มีความหลากหลายของคนทั้งหมดอย่างกว้างขวางยืดหยุ่น เช่น พัฒนาการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี การสร้างสรรค์ต่างๆ ให้มีศักยภาพ เด็กเยาวชน ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาประเภทต่างๆ ได้สะดวกขึ้น ใครอยากเรียนอะไรที่ถนัดหรือสนใจก็มี ช่องทางที่จะเลือกเรียนได้อย่าง
กว้างขวางและมีคุณภาพ
สาหรับ การประเมิน ผลระดั บ ชาติของประเทศไทยในระดั บประถมศึกษาปีที่ 6 มัธ ยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 น่าจะศึกษาจากการทดสอบนักเรียนระหว่างชาติในโครงการ PISA ขององค์กร OECD
ซึ่งออกแบบการวัดผลแบบเน้นความเข้าใจคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนมากกว่าวัดการท่องจา
ตามตารา
การปฏิรูประบบประเมินผลที่ทันสมัยกว่านี้จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการ
สอนของครู ต้องจัดสัมมนาฝึกอบรมครูอาจารย์ที่ยังเคยชินกับการสอนแบบเก่าให้เข้าใจใหม่ว่า การศึกษาเป็น
เรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อตีความข้อมูลคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา ไม่ใช่ท่องจาข้อมูล เราจึงปฏิรูป
การศึกษาให้มีคุณภาพใช้งานได้ และสร้างพลเมืองที่ฉลาดรับผิดชอบไปแก้ไขปัญหาและแข่งขันและร่วมมือกับ
ประเทศอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง
3. ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้กากับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF
DIRECTED LEARNING) การจะปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเองอย่างมากด้วย ผู้เรียนแต่ละคนมี
จังหวะการเรียน ท่วงทานายการเรียน ความชอบ ความถนัดแตกต่างกัน ถ้ามีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
การวัดผลแบบยืดหยุ่น จะช่วยให้เด็กรักการเรียนและเรียนได้ดีขึ้น
ผู้ใหญ่ควรช่วยกันทาให้เด็กเป็นคนรักการอ่าน การเรียนรู้ โดยเริ่มจากการอ่านหนังสือนิทาน นิยาย
วรรณกรรม เพื่อความเพลิดเพลิน และส่งเสริมสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยถือเป็นเป้าหมายที่สาคัญที่สุด การวิจัยพบว่าเด็กที่มีความสุข
จะเรียนและสอบได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ค่อยมีความสุข พวกเขาจะกระตือรือร้นมากกว่า มีความมานะอดทนมากกว่า มี
ความคิดสร้างสรรค์มากกว่า มีสมาธิมากกว่า และเข้ากับทั้งเพื่อนและครูได้ดีกว่า ดังนั้น ควรตั้งเป้าหมายให้เด็ก
ได้เรียนอย่างมีความสุขเป็นอันดับแรก จะช่วยทาให้เป้าหมายการส่งเสริมให้เด็กเรียนเก่งและเป็นคนดีมีความ
เป็นไปได้มากขึ้น
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การศึกษาที่ยึดถือเป้าหมายทาให้ผู้เรียนได้กากับการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นมีความสนุกในการเรียน
และรักการเรียนด้วยตนเอง ควรจะมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ส่ ง เสริมความรักในการอ่าน การอยากรู้อยากเห็นอย่า งต่อเนื่อง การเรีย นรู้ โดยไม่ ต้ องไปเน้ น
จุดมุ่งหมายอื่นใด นอกจากเพื่อนความรักในการเรียนรู้โ ดยตัวของมันเอง เด็กที่รักการอ่าน อ่านหนังสือเป็น จะ
สนุกกับการอ่านโดยไม่รู้สึกว่า การอ่านหนังสือคือการทางานภาคบังคับที่น่าเบื่อ
2. เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมิ นผลโดยไม่ เน้น การจั ดลาดับในห้องเรียน การประเมินผลที่ดีควรวั ด
พัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เน้ นการแข่งกับตัวเอง มากกว่าเน้นการแข่งขันกับคนอื่น และให้
ผู้เรียนตระหนัก รู้จักการประเมินผลด้วยตัวของเขาเองได้ด้วย เขาจะได้รู้ตัวว่าเขาเรียนได้แค่ไหน ต้องปรับปรุง
ตัวเองอย่างไร
3. เน้นการพัฒนาความสามารถหรือความฉลาดทางด้านสังคมและอารมณ์ของผู้เรียนควบคู่ไปกั บความ
ฉลาดทางปัญญาหรือความรู้/ทักษะทางวิชาชีพอย่างถือเป็นเรื่องสาคัญ
4 เปิดกว้างให้เด็กมีโอกาสเล่นและทากิจกรรมที่เขาพอใจ โดยการรู้จักแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม
5. เลิกการสนับสนุนให้เด็กต้องเรียนพิเศษตอนเย็น/เสาร์ -อาทิตย์ เพื่อมุ่งแข่งขันให้เรียนเก่งกว่าคนอื่น
หรือเรียนได้เร็วกว่าเด็กอื่นตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะถึงเด็กบางคนจะมีความฉลาดทางปัญญาที่จะทาให้ แต่ถ้า
พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเขายังไม่พร้อม หรือต้องใช้เวลาเรียนหนังสือ เครียดไป อย่างไม่สมดุลกับ
ความต้องการของชีวิตที่ต้องการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย จะทาให้เขาเรียนไปอย่างไม่มีความสุข ถึงตอนต้นๆ เขาจะ
เรียนได้ แต่ก็อาจมีปัญหาตามมาในภายหลังได้ ทั้งนี้รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่ควรคะยั้นคะยอให้ลูกหลานเลือก
เรียนสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองชอบแต่ผู้เรียนไม่ได้ชอบอย่างแท้จริงด้วย
6. ส่งเสริมให้เด็กตั้งคาถาม คิด วิเคราะห์ รู้วิธีที่จะเรียนรู้ต่อด้วยตนเอง เช่น การอ่านแบบจับใจความ
ได้ดี รู้วิธี เลือกหนั งสือ ค้น คว้า ข้อมู ล เปิ ดใจกว้า ง ลดอคติ มองทั้ งด้า นบวก ด้า นลบอย่า งรอบด้า น วิ จารณ์
วิเคราะห์ความเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์ ตีความข้อมูลแบบรู้จักเชื่อมโยงนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
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อาจารย์ที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น ชะเนติยัง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
“การศึกษา” เป็นกลไกในการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของชาติ
ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญของสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันระยะยาว (Long Term Competitiveness)
ที่เป็นข้อต่อหลักและบริบทที่สาคัญของการออกแบบภายใต้การขับเคลื่อนของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนา “การปฏิรูปการศึกษา” จึงเป็นโจทย์สาคัญสาหรับทุกภาคส่วน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ดาเนินการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ และจะสาเร็จได้ก็ต้องด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความ
ท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาเป็นต้องอาศัย การบริหารจัดการ การมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มี
ประสิทธิภาพ
“ผู้อานวยการสถานศึกษา” เป็นหัวหน้าสถานศึกษา ถือว่าเป็นกุญแจแห่งความสาเร็จ เพราะนอกจากจะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้อานวยการสถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่
ใกล้ ชิ ด กับ ผู้ เรี ย นมากที่ สุ ด ซึ่ ง แน่ น อนว่ า ผู้ อานวยการสถานศึกษา นอกจากจะต้ องคุณ ลั กษณะที่ ดี มี ค วามรู้
ความสามารถ เป็นผู้นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุผล ซึ่งหมายถึง “มีสมรรถนะ” สามารถแบ่งประเภทของสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ 6 ประเภท ดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก 2. สมรรถนะตามสายงาน 3. สมรรถนะการวางแผนการบริหาร
จัดการ 4. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 5. สมรรถนะด้านความคิด 6. สมรรถนะสายบริหาร โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ เช่น อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้วยตนเอง
คาสาคัญ : สมรรถนะ, ผู้บริหารสถานศึกษา, องค์กรสมรรถนะสูง
Abstract
"Education" is the mechanism of development. Encourage and instill a sense of
civic citizenship. This is an important variable in long-term competitiveness and
competitiveness. It is the main and important context of design under the direction of
educational reform and learning for development. "Education reform" is a key issue for all
sectors. It is imperative that effective reform is implemented. And it must be achieved by
effective management. Ready to challenge the change that needs to be managed. Effective
Human Capital
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"Director of the school" is the head of the school. Considered to be the key to
success. In addition to the duties of the school. The director of the school is also the policy
interface with the closest practice to the learner. Of course, the director of the school, in
addition to good features, knowledgeable Leadership, teachers and educational personnel.
Parents and communities are encouraged to work together to promote and support the
education of their students, which means: "Have the Competency". There are six types of
competency in the management of educational institutions: 1. Core Competencies 2.
Performance Competencies 3. Performance Management Planning 4. Academic
Performance Competence 5. Thinking Competencies 6. Management Competency. The
Director of the school should have the capacity development model, such as training /
seminars, study tours, self-study.
KeyWord (s): Competency, director of the school, High Performance Organizations

บทนา
การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพที่ดีย่อมเป็นรากฐานอันสาคัญที่จะทาให้การพัฒนา
ประเทศมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของเด็กและเยาวชนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพื่อเตรียมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้ ดารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีคุณธรรม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข ซึ่งตามรัฐธรรมนูงแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นพิเศษ และต้องจัดให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบอันเหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคคล ประเทศไทยจึงมีการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลหรือเด็กพิการ โดย กระทรวงศึกษาธิการได้
พัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการพิเศษ
และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เด็กพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 2)
เด็กที่มีความบกพร่อง 3) เด็กยากจนและด้อยโอกาส เด็กแต่ละกลุ่ม มีความจาเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็น
พิ เศษเหมื อนกัน แต่ ด้ ว ยวิ ธี การที่ แตกต่ า งกัน ตามความเหมาะสมของเด็ กแต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ล ะคน ในปั จ จุ บั น มี
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในความดูแลของสานั กบริหารงานการศึกษา
พิเศษ มี 174 แห่ง จาแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กพิการ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2560)
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นหัวหน้าสถานศึกษา ถือว่าเป็นกุญแจแห่งความสาเร็จ เพราะนอกจากจะปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับ
ผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
บรรลุผล ซึ่งหมายถึง “มีสมรรถนะ” สมรรถนะ หรือขีดระดับความสามารถ (Competency) ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจั ด
การศึกษาในคุณลักษณะด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว (Attribute) พฤติกรรม
(Behavior) ประกอบกันทาให้สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกิดผล
สาเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้ (พรชัย เจดามาน, 2559) หลายองค์กรจึงได้ให้ความสาคัญในเรื่อง
สมรรถนะ (competency) ของผู้บริหารในองค์กรมากยิ่งขึ้น (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , 2548) เนื่องจากสมรรถนะ
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ของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการทางานขององค์กรนั้น ๆ ผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง
จะทาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันนาไปสู่การสร้างผลผลิตและผลประกอบการที่ดี
ให้กับองค์กร หน่วยงานบางหน่วยงานได้ละเลยการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของผู้บริหารที่เป็นเสมือน
ปัจจัยนาเข้า (Input) และเป็นทรัพยากรหลักที่จะผลักดัน (Process) ให้เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรประสบ
ผลสาเร็จที่องค์กรต้องการ (Spencer & Spencer,1993) แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิด ของ Gibson และคณะ
(1997) ที่มีความเห็นว่าประสิทธิผลขององค์กร เกิดจากความสัมพันธ์ของประสิทธิผล 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร องค์กรที่มีประสิทธิผลจาเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารได้
อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นพื้นฐานที่สาคัญที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ต้องการอยู่รอดและยั่งยืน จาเป็นต้องประยุกต์เอาแนวคิดในเรื่องของสมรรถนะหลัก (Core
Competency) มาใช้ที่เรียกว่า สมรรถนะขีดความสามารถ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในการพัฒนาข้าราชการครู
เป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการในองค์การภาครัฐ ของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ และกระบวนการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้บริหารด้านการศึ กษา ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะมากขึ้น และจะส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการทางานของผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การดาเนินการดังกล่าวจะสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการต่อกรและแนวทางที่จะตอบสนองต่อ
ความท้าทายเหล่านี้ ซึ่งถ้าองค์กรมีผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ จะนาพาองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ องค์กรที่สามารถ
เข่งขันและอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรในรูปแบบดังกล่าว คือ องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance
Organization: HPO) นั่นเอง (Edward Lawler, 2005)

แนวคิดเรื่องสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มักมีการอธิบายด้วย โมเดลน้าแข็ง (Iceberg Model) ซึ่ง
อธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคล เปรียบเทียบได้กับภูเขาน้าแข็ง จะเห็นว่า ส่วนที่เห็นและพัฒนาได้ง่ายคือ
ส่วนที่อยู่เหนือน้า นั่นคือ องค์ความรู้และทักษะต่างๆที่บุคคลมีอยู่ และส่วนใหญ่ที่มองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวน้า ได้แก่
แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายในและบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ส่วนที่อยู่ใต้น้ามีผลต่อพฤติกรรมในการทา
งานของบุคคลอย่างมากและเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยาก
ส่วนที่อยู่เหนือนา สามารถสังเกตเห็นได้
1) ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และสามารถทาได้เป็นอย่างดี เช่น ทักษะการอ่านทักษะการฟัง
ทักษะการทางาน เป็นต้น
2) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะด้าน เช่น มีความรู้
ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น
ส่วนที่อยู่ใต้น้า สังเกตเห็นได้ยาก
1) บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคลอื่นในสังคมเห็นว่าตัวเขามี
บทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
2) ภาพพจน์ที่รับรู้ตัวเอง (Self-Image) หมายถึง ภาพพจน์ที่บุคคลมองตัวเองว่าเป็นอย่างไรเช่น เป็นผู้นา
ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นศิลปิน เป็นต้น
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3) อุปนิสัย (Trait) หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เป็นพฤติกรรมถาวรเช่น เป็นคนใจดี ใจร้อน
เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน โอบอ้อมอารี เป็นต้น
4) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อการ
กระทา เช่น เป็นคนที่มีความต้องการผลสาเร็จ การกระทาที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จตลอดเวลา
สามารถสรุปได้ว่า “สมรรถนะ” เป็นตัวทานายความสาเร็จในการทางานของบุคลากรในตาแหน่งหนึ่ง ได้ดี
ที่สุดและมีความเบี่ยงเบนหรืออคติน้อยที่สุด

ความหมายของสมรรถนะ
จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะพบว่านักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความหมายไปในทานองเดียวกันโดย
ใช้แนวคิดของ McClelland เป็นพื้นฐานในการให้ความหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสมรรถนะที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่ดีเลิศของงานเช่น Hay Group ให้ความหมายว่าสมรรถนะคือชุดของแบบแผน
พฤติกรรมความสามารถและคุณลักษณะที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสาเร็จสาหรับนามาใช้
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารงานและการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สมาชิกขององค์กรได้พัฒนาตนเองเพื่อให้
ปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่องค์กรต้องการ Boyatzis (1982) กล่าวว่าสมรรถนะ
คือกลุ่มของความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งกาหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงาน
ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรและทาให้บุคคลมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548)
ให้ความหมายว่าสมรรถนะคือความรู้ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic or Attribute)
ที่ทาให้บุคคลผู้นั้นทางานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่นและสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(2548) ให้ความหมายว่าสมรรถนะ คือกลุ่ม ของความรู้ความสามารถทักษะตลอดจนทัศนคติของบุคคลที่จาเป็นใน
การทางานให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม
และผลของการปฏิบัติงานซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ประกอบขึ้นจากทักษะความรู้ความสามารถทัศนคติบุคลิกภาพ
ค่านิยมของบุคคลหรือพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่งๆ สอดคล้องกับ สุนิดา พินิจการ
(2550) กล่าวว่า “สมรรถนะ” หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งจาเป็นต้องมีใน
การปฏิบัติงานตาแหน่งหนึ่ง ๆ ให้ประสบความสาเร็จโดยได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือโดดเด่นกว่า
เพื่อนร่วมงานในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่า
เนื่องจากสมรรถนะเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากความรู้ทักษะและคุณลักษณะจึงทาให้เกิดความสับสนว่า
สมรรถนะแตกต่างจากความรู้ทักษะทัศนคติและแรงจูงใจอย่างไรความรู้หรือทักษะที่บุคคลมีอยู่นั้นถือเป็นสมรรถนะ
หรือไม่ตามความเห็นของ McClelland ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มแรกเป็นสมรรถนะขั้นพื้นฐาน
หมายถึงความรู้หรือทักษะพื้นฐานที่บุคคลจาเป็นต้องมีในการทางานเช่นความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ตนเองขายอยู่เป็น
ประจาหรือความสามารถในการอ่านซึ่งสมรรถนะเหล่านี้ไม่สามารถทาให้บุคคลมีผลงานที่ดีกว่าผู้อื่นได้สมรรถนะใน
กลุ่มที่สองเป็นสมรรถนะที่ทาให้บุคคลแตกต่างจากผู้อื่นมีผลการทางานที่สูงกว่ามาตรฐานหรือดีกว่าบุคคลทั่วไป
สมรรถนะในกลุ่มนี้มุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆเพื่อช่วยให้เกิดผลสาเร็จที่ดีเลิศในงานสถาบัน
Schoonover Associates (2548) ได้มีการศึกษาและอธิบายในเชิงเปรียบเทียบว่าสมรรถนะเป็นบทสรุปของ
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานที่ดีเลิศ (Excellent Performance)
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สรุปความหมายของคาว่า สมรรถนะในประเด็นของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะใช้ในบทนี้ว่า หมายถึง สิ่งที่
เป็นตัวกาหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าทาอย่างไรที่จะทางานที่ได้รับ
มอบหมายประสบผลสาเร็จ ซึ่งแบ่งเป็น 3 มุมมอง คือ KSA กลุ่มของความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล
รวมทั้งทัศนคติ ตลอดจนทักษะที่จาเป็นในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ความกระตือรือร้น
และความพยายามที่จะแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้งานที่ตนรับผิดชอบทั้งงานในปัจจุบันและงานใหม่ๆ อยู่เสมอ

ประเภทสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจสาคัญหลายด้านที่จะต้องปฏิบัติ และจะต้องเกี่ยวข้องทั้งกิจการภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินภารกิจ
ได้ตามที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อยู่ในขอบเขต
ของภารกิจเป็นอย่างดี
สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง เพื่อหล่อ
หลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน มี 4 สมรรถนะ (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2552) ได้แก่
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
คุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2) การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการปรับปรุง
ระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
3) การพัฒนาตนเอง (Expertise) คือ การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่
ๆ ในวงวิชาการเพื่อพัฒนางาน
4) การทางานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้กาลังใจ
แก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม ได้อย่างเหมาะสม
5) หลักธรรมาภิบาล เป็นการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและ
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่ อเป็นกาลังสาคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยการธารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของหน่วยงาน แม้ในสถานการณ์ที่อาจ
สร้างความลาบากใจให้ รวมทั้งตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการ
ปฏิบัติอาจทาให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความไม่พึงพอใจหรือเสียประโยชน์
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2550) แบ่งประเภทของสมรรถนะcompetency ตามแหล่งที่มาออกเป็น 3 ประเภท
เช่นกัน คือ 1) core competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความ
เชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวม ที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 2) job
competency หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้คนๆ นั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตาแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 3) personal
competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่
ทาให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทาสิ่งหนึ่ งสิ่งใดได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่นพวกที่สามารถอาศัยกับแมลงป่อง
หรืออสรพิษได้ เป็นต้น ซึ่งเรามักเรียกว่า personal competency ว่า“ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล”
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นิสดารก์ เวชยานนท์ (2550) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) สมรรถนะที่บุคลากรทุกตาแหน่ง
งานควรต้ อ งมี และเป็ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อ นค่ า นิ ย มหลั ก วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร เรี ย กสมรรถนะนี้ ว่ า core
competency 2) สมรรถนะที่เป็นความสามารถในการบริหารตามระดับตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
เรียกว่า management competency และ professional competency 3) สมรรถนะที่บุคลากรต้องมีใน
ตาแหน่งงาน เพื่อให้ตนเองสามารถทางานได้ดี เรียกว่า functional competency หรือ job competency ใน
องค์กรบางแห่งอาจจะระบุสมรรถนะที่มี คือ ความรู้ความสามารถทั่วไปที่สาคัญที่เรียกว่า personal competency
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนได้วิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดที่สอดคล้องกันเพื่อการจัดประเภทสมรรถนะ
ตามแนวทางของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแบ่งประเภทของสมรรถนะได้ 6 ประเภท ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 มีจิตสานึกในการให้บริการ
1.3 สั่งสมความเชี่ยวชาญ ทักษะในงาน
1.4 มีหลักธรรมาภิบาล
1.5 การทางานเป็นทีม
2) สมรรถนะตามสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ความเข้าใจองค์กร
2.2 การมีวิสัยทัศน์
2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
2.5 การสืบเสาะหาข้อมูล
2.6 การดาเนินการในเชิงรุก
3) สมรรถนะการวางแผนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.2 การบริหารโครงการ
3.3 การบริหารเวลา
3.4 การบริหารการเงินและงบประมาณ
3.5 มีทักษะในการแก้ปัญหา
4) สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
4.1 การพัฒนาหลักสูตร
4.2 การจัดการเรียนการสอน
4.3 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.4 การวัดและประเมินผล
4.5 การประกันคุณภาพการศึกษา
5) สมรรถนะด้านความคิด ประกอบด้วย
5.1 การคิดในสิ่งบวก
5.2 การคิดสร้างสรรค์
5.3 การคิดละเอียดรอบคอบ
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6) สมรรถนะสายบริหาร ประกอบด้วย
6.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
6.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา
6.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
6.4 การคิดเชิงกลยุทธ์

ความสาคัญของสมรรถนะ
การนาแนวคิดสมรรถนะไปใช้ในองค์กรมีประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถ
ขององค์กรและความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจใช้ในการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาให้ตรงกับความ
ต้องการขององค์กรการพัฒนาบุคลากรการพิจารณาค่าตอบแทนและใช้ในระบบบริหารผลการปฏิ บัติงานช่วย
สนับสนุนวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์สมรรถนะเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญตั้งแต่ในระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กรการค้นหา
และพัฒนาสมรรถนะที่บุคคลมีอยู่จะเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญว่าบุคคลใดจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นกว่าการทางาน
โดยทั่วไปเมื่อเกิดสมรรถนะบุคคลแล้วผลที่เกิดขึ้นต่อองค์กรคือฝ่ายบริหารสามารถนาผลการประเมินมาเป็นตัวชี้วัด
ในการคัดเลือกเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งบุคลากรในองค์กรสามารถระบุสมรรถนะหลักที่แท้จริงขององค์กรในการ
แข่งขันกับองค์กรอื่นได้สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขัน
ได้ผลสุดท้ายก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระดับชาติดังนั้นการศึกษาเรื่องสมรรถนะจึงเกี่ยวเนื่องกับการค้นหาและการ
ระบุคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานอันได้แก่พนักงานทุกระดับขององค์กรที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ
สมรรถนะมีความสาคัญทังต่อบุคคลและองค์กร (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550) ดังนี
1) สมรรถนะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถคั ด สรรบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ทั้ ง ทางด้ า นความรู้ ทั ก ษะและ
ความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานได้สาเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่าง
แท้จริง
2) สมรรถนะเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเองว่าอยู่ใน
ระดับใดและจาเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
3) สรรถนะสามารถนาไปใช้ ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
4) สมรรถนะช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (key performance indicators: KPIs) บรรลุ
เป้าหมายเพราะสมรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายของ KPIs แล้วจะใช้สมรรถนะใดบ้าง
5) สมรรถนะป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานขายเพิ่มขึ้น
สูงกว่าเป้าที่กาหนด ทั้งๆที่พนักงานคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทางานมากนัก แต่เนื่องจากความต้องการของตลาดสูง จึงทา
ให้ย อดขายเพิ่ ม ขึ้น เองโดยไม่ ต้ องทุ่ มเทความพยายามมากนัก แต่ ถ้า มี การวั ด สมรรถนะแล้ ว จะทาให้ส ามารถ
ตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นประสบความสาเร็จเพราะโชคช่วยหรือความสามารถของเขาเอง
6) สมรรถนะช่วยให้การหล่อหลอมสมรรถนะขององค์กรประสบผลสาเร็จเร็วยิ่งขึ้น เพราะถ้าบุคลากรใน
องค์กรทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองให้เข้ากับมาตรฐานที่องค์กรกาหนดตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะสามารถ
ส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์กรนั้นๆ เช่น เป็นองค์กรแห่งการคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนในองค์กรมี
สมรรถนะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) จากความสาคัญของสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาดังที่
นาเสนอมาแล้วนั้น
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
การเลือกวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษานั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่
เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รับ การศึกษาสู ง กว่ า บุ คลากรผู้ ป ฏิบั ติ ง านประจ า และยั ง ต้ องเป็ น ผู้ ที่ อยู่ ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ ง
รับผิดชอบมาก ดังนั้นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นวิ ธีที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง นักวิชาการ
ศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) กล่าวถึงวิธีการพัฒนาสมรรถนะว่าเป็นสิ่งสาคัญและ
มีความจาเป็นต่อการดาเนินการสู่ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการพัฒนา 3 วิธี คือ
1. การให้การศึกษาและส่งเสริมให้พัฒนาตนเองโดยใช้วีการต่างๆ อาทิ บทเรียนสาเร็จรูป การศึกษา
ทางไกล การจัดทาวารสารวิชาการในสาขาอาชขีพ ศึกษาจากเอกสาร คู่มือการทางาน ศึกษาจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ต่างๆ ให้การศึกษาเพื่อเพิ่มระยะสั้น-ระยะยาว ส่งเอกสารให้สรุปรายงานเสมอ และให้วิพากษ์วิจารณ์หนังสือ
2. การฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งในห้องฝึกอบรม นอกห้องฝึกอบรมและภายในองค์กรหรือส่งอบรมภายนอก
โดยใช้รูปแบบต่างๆ กัน
3. การพัฒนาใบงานเป็นการฝึกอบรมใบงานและเรียนรู้ใบงานโดยใช้วิธีการต่างๆ
โดยสรุปรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการขั้นตอนในการเสริมสร้าง
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น

หลักการบริหารการศึกษาพิเศษ
การบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหลักการเช่นเดียวกับการบริหารงานการศึกษาทั่วไป ทั่งนี้มีงานหลักอยู่
สามประการคือ บุคลากร งาน และสภาพแวดล้อมของสงคม โดยที่พิจารณางานบุคลากรในรูปของสุขภาพทาง
ร่างกาย ความสามารถทางสติปัญญา และประสิทธิภาพทางอารมณ์ในขณะที่มีการกระทาเกี่ยวเนื่องและตอบโต้กับ
งานและสภาพ แวดล้อมของสังคม
โดยปัจจุบันสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสถานศึกษา ได้แก่
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมี สถานศึกษา 174 แห่ง
จาแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนเฉพาะความพิการ จานวน 46 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กพิการ จานวน 77 ศูนย์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จานวน 51 แห่ง ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษา การ
ให้บริการ และการบริหารงานที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นชองคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส จึงทาให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความพิเศษ
สลับซับช้อนมากกว่าสถานศึกษาปกติ ทั่วไป
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตามที่พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10
วรรคสาม ระบุว่า “การจัดการ ศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง” นอกจากนี้ยังได้ระบุความมุ่งหมาย หลักการ สิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรการลงทุน และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งกาหนดให้จัด
การศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้
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หรือบุคคลทุพพลภาพซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิ เศษ
โดยรัฐต้องจัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่ง
อานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตามศักยภาพ อันเป็นรากฐาน
สาคัญ ของการพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมของประเทศในยุ คที่มี การเปลี่ ยนแปลง ซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการ
ดาเนินงาน เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศโดยการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงได้ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ข องคน
พิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 เป็น 9 ประเภท ดังนี้
1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยีน
3) บุคคลที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา
4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ อารมณ์
8) บุคคลออทีสติก
9) คนพิการช้อน
หน้าที่หลักแปดประการของผู้บริหารการศึกษาพิเศษ คือ
1. การวางแผนและการประเมินผล ซึ่งครอบคลุมอยู่ตลอดขบวนการของโรงเรียนด้วยเป็นองค์ประกอบ
ของหน้าที่ ที่บ่งหรือมีผลกระทบต่อหน้าที่อื่น ๆ ในการวางแผนและ ประเมินผล นี่จาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคล
ผลงานการวิจัย ประสบการณ์ หรือในบางคราวต้องคานึงถึงงบประมาณ และเอกสารข่าวที่ออกเป็นครั้งคราวด้วย
2. การจัดหน่วยงานและบริการ ได้แก่การจัดซื้อ การแจงหน้าที่ความรับผิดชอบ การพิจารณารับนักเรียน
การพิจารณาเปีดบริการและวิชา การวางระเบียบปฏิบัติ และการ ตัดสิน เป็นต้น
3. การบริหารบุคคลและการนิเทศก์ ได้ แก่ งานการคัดเลือกบุคคล การส่งเสริม ความก้าวหน้า การจัด
บุคลากรทดแทน การทาทะเบียนประวิด และการฝึกอบรมสัมมนาในการคัดเลือกบุคคล หรือส่งเสริมความก้าวหน้า
นั้นควรมีการติดต่อสัมพันธ์กับ วิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาพิเศษอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้
มีบุคลากร ที่มีความสามารถตรงสาขางาน และจะได้มีโครงการฝึกอบรมสัมมนาโดยผู้ชานาญการเพื่อ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลก็คือ มาตรฐานและผลงานที่ดีเด่นของ โรงเรียนนั้นเอง
4. งานธุรการและการเงิน งานธุรการและการเงินเป็นงานที่บริการและสนับสนุนงานการสอน งานนี้
ความจาเป็นเพราะเหตุจากัดทางการเงิน บุคลากร หรืออาคารสถานที่ซึ่งเกิดขึ้นบ่อย ๆ กับงานการศึกษาพิเศษ เป็น
หน้าที่ที่ผู้บริหารงานการศึกษาพิเศษจะแสดง ความสามารถในการปรับปรุงและหาทางอื่น ๆ มาชดเชยอย่างเต็ม
ความสามารถ
5. งานบริการช่วยเหลืออื่นๆ ได้แก่งานบริการทางแพทย์นักจิตวิทยา นักบาบัด ต่าง ๆ การจัดพาหนะ
รับส่ง โครงการอาหาร เป็นต้น จัดเป็นงานสาคัญสาหรับการจัดการศึกษาพิเศษ ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ในการจัดการให้มีบริการเหล่านี้ โรงเรียนก็ควรขอความช่วยเหลือร่วมมือจากหน่วยงานอื่นหรือ
สถาบันสงเคราะห์อื่น ๆ เช่น สภากาชาด สภาสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
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6. ประซาสั ม พั น ธ์ แ ละแนะน า ถื อเป็ น หน้ า ที่ หนึ่ ง ของงานการศึก ษาพิ เ ศษ ซึ่ ง หมาย รวมถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ การพบปะสนทนาระหว่างครู การกล่าวสุนทรพจน์ ตลอดถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการประชาสัมพันธ์ เป็นงานการให้ข่าวสาร รายละเอียดและความรู้
เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นการเสริมคุณธรรมและ ความสัมพันธ์ในระหว่างคณะทางาน ตลอดถึงระหว่างโรงเรียนและ
ชุมนุมชนด้วย
7. การประสานงานและการนา หน้าที่ในการประสานงานและการนาในการปฏิบัติงานเป็นสักษณะเด่น
ของผู้บริหารงานการศึกษาพิเศษ เนื่องจากงานการศึกษาพิเศษนั้น จะต้องมีการติดต่อเกี่ยวกับการจัดที่เรียน ที่
ทางานอาชีพ การวิเคราะห์ระดับและอาการของเด็ก พิเศษ การส่งหรือขอข้อมูล เพื่อทาระเบียบสะสมหรือทะเบียน
ประวัติ การจัดโครงการแนะแนว การจัดโครงการฝึกอาชีพ เป็นต้น
8. การสอนด้วยวิธีพิเศษ การปรับวิธีสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ตลอด ถึงการช่วยเหลือครูใหม่
การทดลอง เทคนิคใหม่ และการประเมินผล เป็นหน้าที่ที่ท้าทายความ พยายามของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษา
พิเศษเป็นอย่างยิ่ง
โดยทฤษฎีแล้วหน้าที่ทั้ง 8 ประการนี้จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันและกัน และในบางกรณีหน้าที่
สองอย่างหรือมากกว่าอาจร่วมอยู่ในเหตุการณ์จนไม่สามารถแยกความ แตกต่างได้

สรุป
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนโยบายปฏิรูปการศึกษาและภารกิจของ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพการศึกษา นั้นคือผู้เรียนที่จบออกมีคุณภาพ เป็นทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โลกของ
การแข่งขัน ทิศทางการพัฒนาและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ พัฒนาสถานศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกระบวนการคัดเลือก พัฒนา
และประเมิ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา จึ ง ใช้ ห ลั ก การของสมรรถนะ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ บ ริ ห ารโดยเฉพาะผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางาน และภาวะ
ผู้นาในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผล หรือที่เรียกว่า “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา” นั้นเอง ซึ่งสามารถ
แบ่งประเภทของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาได้ 6 ประเภท ดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก 2. สมรรถนะตามสายงาน 3.
สมรรถนะการวางแผนการบริหารจั ดการ 4. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 5. สมรรถนะด้า นความคิด 6.
สมรรถนะสายบริหาร โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรมีรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
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รู ป แบบการพั ฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ตามแนวปฏิ รู ป การศึ ก ษาส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
Development pattern of small school reform longitudinal study, Lop Buri Primary
Education Service Area Office 2

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิรัต สอนทรัพย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น ชะเนติยัง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวปฏิรูปการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
องค์ประกอบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวการปฏิรูปการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 2) เพื่อนาเสนอรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก และ
3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวปฏิรูปการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ใช้หลักการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Principle) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่า
พิสัยควอไทล์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกระบวนการเทคนิคเดลฟาย
ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรต้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความ
สนใจของผู้เรียน หลักสูตรต้องเป็นรูปธรรม หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และหลักสูตรต้อง
ยืดหยุ่นได้
2. การพัฒนาผู้สอน ประกอบด้วย ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้งเนื้อหาและสาระ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรม ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ครูฝึกให้นักเรียนคิดหลากหลายรูปแบบ ครูจัด
บรรยากาศที่จูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และครูเป็นที่พึ่งของนักเรียน
3. การพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วย ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่าง
ออกไป และครูจะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน
4. การพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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5. การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ย สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ สภาพแวดล้ อ มทางวิ ช าการ
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย การจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์กับ
ชุมชน
6. การพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร
ทั่วไป และด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
คาสาคัญ : รูปแบบ , การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก แนวทางปฏิรูป

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก เป็ น ปรากฏการณ์ ท างการศึ ก ษาที่ ท้ า ทายผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาเรื่ อ ยมา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พยายามแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยความ
ตระหนักว่า การที่มีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นจานวนมากย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารอัตรากาลังครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คิดค้นมาตรการการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้
ด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การเรียนด้วยสื่อทางไกล การยุบรวมและการ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและอัตรากาลังครูต่อนักเรียนให้สูงขึ้น ด้วยการจัด
การศึกษาในหลายรูปแบบ
โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหา 4 ด้าน คือ 1. การบริหารจัดการ 2. ด้านการเรียนการสอน 3. ด้านความพร้อม
เกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คาถามการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเป็นแนวทางในการหาคาตอบ ผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามของ
การวิจัยดังนี้
1. รูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวการปฏิรูปการศึกษามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวการปฏิรูปการศึกษาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อนาเสนอรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวการปฏิรูปการศึกษา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมของนักทฤษฎีและนักวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้ประมวลความคิดและ
กาหนดเป็นกรอบการวิจัย ดังนี้
การพัฒนาหลักสูตร
1. หลักสูตรต้องเหมาะกับวัยของผูเ้ รียน
2. หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
3. หลักสูตรต้องเป็นรูปธรรม
4. หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
5. หลักสูตรต้องยืดหยุ่นได้

การพัฒนาการเรียนการสอน
1.ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
2.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
3.ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.ผู้เรียนมองเห็นตนเองแตกต่างออกไป
5.ครูสามารถค้นพบความต้องการของ
ผู้เรียน

การพัฒนาสภาพแวดล้อม
1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี
2. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
3. จัดให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม
4. จัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
5. การจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน

การพัฒนาผู้สอน
1.ครูมีความสามารถออกแบบการเรียนรูไ้ ด้
2.ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล
3.ครูฝึกให้นักเรียนคิดหลากหลายรูปแบบ
4.ครูจัดบรรยากาศที่จูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้
5.ครูเป็นที่พึ่งของนักเรียน

รูปแบบของการ
พัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กตามแนว
การปฏิรูปการศึกษา

การพัฒนาสถานศึกษา
1.การปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน
2.การปรับระบบงบประมาณ
3.การปรับกระบวนทัศน์และค่านิยม
4.การปรับโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา
5.เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม

การพัฒนาการบริหารจัดการ
1.วินิจฉัยสภาพปัจจุบัน
2.วิเคราะห์ความคาดหวังโรงเรียนขนาดเล็ก
3.พัฒนาร่วมกันทุกภาคส่วน
4.ใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาโรงเรียน
5.เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับอนาคต
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วิธีการดาเนินการวิจัย/ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวปฏิรูปการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดองค์ประกอบการวิจัย
ขั้นที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อทราบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบการวิจัย
ขั้นที่ 3 พัฒนาแบบสัมภาษณ์เป็นแบบสอบถามประมาณค่า แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมพิจ ารณาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบการวิจัยอีก
ขั้นที่ 4 หลังจากวิเคราะห์ความคิดเห็นด้วยค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์แล้ว ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม
พิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะเปลี่ยนใจหรือยืนยันความคิดเดิม

สรุปผลวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวปฏิรูป
การศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรต้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความ
สนใจของผู้เรียน หลักสูตรต้องเป็นรูปธรรม หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และหลักสูตรต้อง
ยืดหยุ่นได้
2. การพัฒนาผู้สอน ประกอบด้วย ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้งเนื้อหาและสาระ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรม ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ครูฝึกให้นักเรียนคิดหลากหลายรูปแบบ ครูจัด
บรรยากาศที่จูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และครูเป็นที่พึ่งของนักเรียน
3. การพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วย ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่าง
ออกไป และครูจะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน
4. การพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ย สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ สภาพแวดล้ อ มทางวิ ช าการ
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย การจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์กับ
ชุมชน
6. การพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร
ทั่วไป และด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

225

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวปฏิรูปการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน จานวน 21 คนนั้น ได้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ในภาพรวมแล้ว ต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมากที่สุด ส่วนการการพัฒนาหลักสูตรเน้นหลักสูตร
ต้องยืดหยุ่นได้ มากที่สุด ด้านการพัฒนาผู้สอนให้ความสาคัญให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้ง
เนื้อหาและสาระ กระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรมมากเป็นอันดับหนึ่ง ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนนั้นมุ่งเน้นไปที่
ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุ มที่แตกต่ างออกไป ด้ านการพั ฒนาสถานศึกษาให้ความส าคัญ กับอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมมากที่สุด ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเน้นหนักมากที่สุดในเรื่องของการจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสั มพันธ์
ชุมชน ส่วนด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้ความสาคัญอันดับแรกกับงานวิชาการ
ส่วนการประเมินความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรีย น จานวน 105 คน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวปฏิรูปการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยได้จากการตอบแบบประเมินความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก และควรมี อ งค์ ป ระกอบหลั ก ดั ง นี้ อั น ดั บ แรก คื อ การพั ฒ นา
สภาพแวดล้อม ด้านการพัฒนาหลักสูตรโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นข้อ 5 หลักสูตรต้องยืดหยุ่นได้ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการพัฒนาผู้สอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อ 5 ครู เป็นที่พึ่งของนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นข้อ 5 ครูจะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ด้านการพัฒนาสถานศึกษา
โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม
โดยรวม อยู่ในระดับมาก มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อ 1สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และ ข้อ 3 สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อ 4 ด้านการบริหาร
ทั่วไป พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวปฏิรูปการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 มีด้วยกัน 6 องค์ประกอบหลัก จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารโรงเรียนแล้วพบว่า ทุกคน
ต้องการพัฒนาทุกด้านมาก เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เป็นคนดี คนเก่ง และได้รับความสุขในช่วงที่อยู่ในโรงเรียนและหลัง
ออกจากโรงเรียนไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมและประเทศชาติต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะจากการทาวิจัยครั้งนี้
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1 ในเมื่อโรงเรียนขนาดเล็กยังคงมีอยู่ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารโรงเรียนใน
องค์ประกอบหลัก เช่น จัดสรรให้มีครูครบชั้น เพื่อเด็กที่ขาดโอกาสได้รับการพัฒนาใกล้เคียงกับเด็กส่วนใหญ่
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1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับโรงเรียนให้มาก มีใจมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับ
งาน เพื่อผลประโยชน์ไปสูเ่ ด็กลูกหลานได้มีคุณชีวิตที่ดี ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าพาหนะเดินทางไปเรียนไกลบ้าน เสี่ยงอันตราย
หมู่บ้านก็จะได้มีบ้าน วัดและโรงเรียนอยู่ร่วมกันตลอดไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรจะทาการวิจัยภาระงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะว่าครูในโรงเรียนขนาดเล็กต้องรับผิดชอบ
งานหลายด้าน ส่งผลกับตัวผู้เรียน เพื่อรัฐบาลจะได้ปรับเกณฑ์จัดสรรให้ครูครบชั้น
2.2 การเตรียมความพร้อมของผู้ วิจั ยต้ องมี งบประมาณเพี ย งพอ ตั้ งใจจริงในการศึกษาเอกสาร มุ่ ง มั่น ใน
งานวิจัยที่กาลังทา รู้จักแบ่งเวลา เข้าขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อย ๆ หาคนช่วยพิมพ์และตนเองควรจะพิมพ์ได้ด้วย มี
ผู้ช่วยหาค่าสถิติ บุคคลในครอบครัวเป็นกาลังใจ ให้การสนับสนุน ผู้บังคับบัญชา มิตรเพื่อนฝูงให้การดูแลช่วยเหลือ ตัว
เราเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้าใจ และดูแลสุขภาพอย่างสม่าเสมอ
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Development principles in human capital management.
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บทคัดย่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นาไปสู่ความสาเร็จสามารถกระทาได้หลายวิธี การพัฒนาด้วยการให้ความรู้
กระทาได้ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสอน การชี้แนะ การฝึกอบรม การฝึกทักษะ การพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้มีการนามาใช้อย่างแพร่หลาย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ต่างประเทศ สาหรับสังคมไทยยังถือว่ามีประสิทธิผลน้อยมาก การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การของ
ไทยจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด โดยที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การจะต้องกระทาเป็นตัวอย่าง การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ในการเรียนรู้จึงจะเกิดขึ้นได้ เพราะการขาดวินัยที่เกิดจากความเคยชินกับเรื่องเดิมๆ จึงต้องแก้ไขด้วยการนาระบบ
มาเป็นบรรทัดฐาน องค์การต้องมีการกาหนดขั้นตอนการเรียนรู้ในสายงาน ให้รู้ว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้นจริง ในด้าน
ของทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องตระหนักว่าการได้ซึ่งตาแหน่ง ขึ้นเงินเดือน ตัวพนักงานต้องไปเพิ่มความรู้เอาเอง แต่
องค์การมีหน้าที่จัดทรัพยากรรองรับไว้ให้ เช่น การสร้างพี่เลี้ยงในองค์การ การเปิดทางให้พนักงานสามารถให้
คาแนะนา เป็ นพี่ เลี้ ย ง และอธิ บายข้อมูล การจัด บรรยาย การอภิป รายกลุ่ ม การตั้ งคาถาม การศึกษาผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทาแผ่นป้ายรณรงค์โฆษณา การมอบหมายงานให้ฝึกคิด การแบ่งปันความคิด การเล่นเกม
การจัดมุมการศึกษา การสนับสนุน การศึกษาในระบบทางไกล บางองค์การได้ให้ความรู้กับทรัพยากรมนุษย์ ด้วย
การให้การเรียนรู้งานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อกัน ให้ทรัพยากร
มนุษย์ทุกคน ต้องเรียนรู้และเอื้อในการทางานซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการสร้างพฤติกรรมใหม่ของทรัพยากรมนุษย์ที่
สามารถนาไปใช้ได้ และนามาเป็นประเด็นกลยุทธ์ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จแซงหน้าคู่แข่งขันได้
ดังนั้น การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องกล้าลงทุนพัฒนาพนักงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ของกิจการในการเพิ่มการได้เปรียบในการแข่งขัน
คาสาคัญ : หลักธรรม,การพัฒนา,การจัดการทุนมนุษย์
ABSTRACT
Human resources development leads to success in several ways. Development with
knowledge I can do it with the development of learning. Includes instruction, instruction,
training, skill training, self development. Self learning It has been widely used. In the
development of human resources abroad. For Thai society is still considered very effective.
Self-learning is essential for Thai organizations to change their thinking. The Executives of
the organization the organization must act as an example. Creating organizational culture in
learning will happen. Because of the lack of discipline caused by the familiar with the
same. It must be modified with the system as the norm. The organization must define the
learning process in the workplace. Let's know that there is real learning. In terms of human
resources, it must be realized that getting Position Raise the salary. Employees need to
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increase their knowledge. But organizations have the responsibility to organize resources
such as the creation of mentors in the organization. Employees can give advice, Being a
nanny, And describe the lecture information, Group discussion, Questioning, Education
through electronic media, Make advertising signs, Assignment to practice, Sharing ideas,
Playing games, Education Corner, support, Distance education. Some organizations have
provided knowledge to human resources. By providing other learning opportunities.It is not
responsible. It is the culture what is conducive to each other. Every human resource must
learn and facilitate each other's work which is creating a new human resource that can be
used and bring a strategic issue that will lead to success overtaking the competition.
Therefore, the investment in human resources development must be invested in the
development of employees to create new innovations in the business to increase the
competitive advantage.
Keywords : principles, development, human capital management

บทนา
ปัจจุบันเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประเทศ
ต่าง ๆ องค์การภาครัฐและเอกชนอยู่ในภาวะต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด ต่างพยายามหาแนวทางในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน การที่จะสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นแต่ ล ะองค์การ องค์การต่ า ง ๆ จึ ง ได้ หัน มาให้ความส าคั ญ กับ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่แตกต่างกัน และมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา ดังที่เคยให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์การ ได้ปรับเปลี่ยนมา
เป็นต้นทุนมนุษย์ (Human Capital) ทรัพยากรมนุษย์เคยเป็นเพียงปัจจัยการผลิตกลายมาเป็นทุนเพื่อองค์การจะใช้
หรือลงทุนที่ต้องการให้คุณค่ากลับคืนสู่องค์การด้วยระบบต่าง ๆ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
แนวทางหรือขอบเขตการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่องมีความครอบคลุมเรื่องสาคัญ 5 เรื่องดังนี้ (จิตติมา
อัครธิติพงศ์. 2557: 8) 1) การสร้างผลงานให้ดีขึ้น (Performance) เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวกับงาน ที่รับผิดชอบ และ
งานในสายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก ระดั บ 2) เพิ่ ม ระดั บ ความสามารถให้ ส ามารถท าในสิ่ ง ที่ ย ากขึ้ น มากขึ้ น ได้
(Potential) แม้ว่าความสามารถนั้นจะไม่ตรงหรือสูงกว่าระดับงานที่รับผิดชอบก็ตาม เพราะองค์การต้องการทุน
มนุ ษ ย์ ที่ เ ก่ ง มี ค วามสามารถทั้ ง ในแนวตั้ ง และแนวราบ 3) การจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance
Management) หมายถึงการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจ เป็ นเรื่องที่ต้องวัดได้ ซึ่งในประเด็นนี้
บางกิจการ เช่น บริษัท Siemens มองว่าเป็นคนละส่วนกัน แต่เมื่อนาการพัฒนาทุนมนุษย์บวกด้วยค่าตอบแทน
ผ่านการพิจารณาในมุมมองด้านการเงิน ด้านพนักงาน ด้านลูกค้า และด้านกระบวนการ โดยที่ความสามารถจะเน้น
การพัฒนา การประเมินผลลัพธ์จะเน้นที่การจ่ายเงิน เมื่อสองตัวรวมกัน คือ เส้นทางสายอาชีพ (Career Path) การ
จะสร้างทุนมนุษย์จะต้องนาความสามารถกับเงินมารวมกัน 4) คลังคนเก่ง (Talent Inventory) องค์การต้องมี
ฐานข้อมูลคนเก่งที่ระบุให้ได้ว่าความสามารถที่จาเป็นสาหรับอนาคตของคนเก่งมีอะไรเป็นองค์ประกอบ 5) ดัชนี
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Scorecard) หรือการประเมินสมรรถนะระบบทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่ช่วย
ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงได้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้พัฒนาผล การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต
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แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรต้องจัดทาแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเรียนรู้จากกันและกัน มีการจัดการความรู้ มี E-Learning และมี
ระบบพี่เลี้ยงหรือ Mentor ที่ดี
หากจะพิจารณาขอบเขตของการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักการประเมินสมรรถนะระบบทรัพยากรมนุษย์
อาจระบุขอบเขตตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจากลุ่มงานได้ ดังนี้ สมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็นคุณลักษณะร่วมของทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งองค์การ หรือทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอมค่านิยม
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งสัมฤทธิ์ (Achievement
Motivation 2) การมีจิตบริการ (Service Mind) 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 4) มีจริยธรรม
(Integrity) 5) การร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
สมรรถนะประจากลุ่มงาน (Functional Competency) เป็นคุณลักษณะเฉพาะสาหรับกลุ่มงาน เพื่อ
สนับสนุนให้ทุนมนุษย์แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ได้ดียิ่งขึ้น
สมรรถนะประจากลุ่มงาน โดยรวมประกอบด้วยสมรรถนะ 19 ด้าน บางองค์การอาจเลือกแยกตามระดับของ
หน่วยงาน บางองค์การพยายามเปิดโอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถมากที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับทรัพยากร
มนุษย์รายบุคคล ในการเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง สมรรถนะประจากลุ่มงานโดยรวม ประกอบด้วย 1) การคิดในเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2) การคิดอย่างครอบ คลุมโดยรวม (Conceptual Thinking) 3) การเอาใจใส่
และการพัฒนาเพื่อนร่วมกัน (Caring & Developing Others) 4) การปกครองทรัพยากรมนุษย์ในความรับผิด ชอบ (Holding People Accountable) 5)การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) 6) เข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม (Culture Sensitivity) 7) เข้าใจผู้อื่น(Interpersonal Understanding) 8) ความรู้เกี่ยวกับองค์การ
(Organizational Awareness) 9) การดาเนินการเชิงรุก (Reactiveness) 10.ความถูกต้องของงาน (Concern for
Order) 11) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 12) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 13) ศิลปะการ
สื่อสารและการจูงใจ (Communication and Influencing) 14) สภาวะผู้นา (Leadership) 15) มีวิสัยทัศน์
(Visioning) 16) มุ่งกลยุทธ์ (Strategic Orientation) 17) การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)
18) การควบคุมตนเอง (Self-Control) 19) การกระจายอานาจให้ผู้อื่น (Empowering Others)
จากสมรรถนะหลั กและสมรรถนะประจ ากลุ่ม งานดัง กล่า ว สามารถยึ ดเป็นขอบเขตกว้ างๆ ที่ มีความ
ครอบคลุมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การใดประสงค์ที่จะเลือกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมอย่างไร
ขึ้นอยู่กับมุมมอง นโยบาย และขนาดขององค์การ ขอบเขตของการพัฒนา ทุนมนุษย์อาจพิจารณาจาแนกเป็นการ
พัฒนาทุนมนุษย์ระดับมหภาคและทุนมนุษย์ระดับจุลภาค ประกอบไปด้วย 1) การพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับมหภาค
เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับชาติ ได้แก่การพัฒนากาลังคนและประชากรของประเทศ โดยใช้มาตรการเกี่ยวกับ
การคิด การศึกษา การจ้างงานและการมีงานทา ขอบเขตของการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเลือกใช้สมรรถนะหลักและ
ขอบเขตของสมรรถนะประจากลุ่มงานเป็นขอบเขตของการพัฒนาทุนมนุษย์ได้ครอบคลุม เพียงแต่ การพัฒนาทุน
มนุษย์เป็นการพัฒนาระดับมหภาค 2) การพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับจุลภาค เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ระดับองค์การ
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะของทุนมนุษย์ให้สามารถนาทุนมนุษย์มาลงทุนและให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
คุ้มค่า ขอบเขตของการพัฒนา สามารถใช้สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจากลุ่มงานเป็นขอบเขตในการพัฒนาได้
เช่นกันการพัฒนาทุนมนุษย์ นักวิชาการบางท่านอาจมองว่าขอบเขตของการพัฒนาทุนมนุษย์มีความครอบคลุมถึง
การสาธารณสุขและการอนามัย การศึกษาและการใช้ทรัพยากรมนุษย์ เป็นกรอบโครงสร้างของการพัฒนาทุนมนุษย์
ซึ่งเป็นการมองทุนมนุษย์ในระดับมหภาค ประกอบไปด้วย
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1) การสาธารณสุ ข และการอนามั ย หมายถึ ง การอนามั ย การป้ อ งกั น และการรั ก ษาของแพทย์
ซึ่งครอบคลุมถึงบริการทางด้านอนามัยทั้งหมด เช่น 1.1) อาหารและโภชนาการ เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วย
อาหารและโภชนาเพื่อพัฒนาให้ทุนมนุษย์ของประเทศมีร่างกายสมบูรณ์แ ข็งแรงด้วยการบริโภคโภชนาการที่มี
ประโยชน์มีคุณค่า มีการเรียนรู้ การบริโภคอาหารที่มีไวตามินครอบทุกหมู่ตามหลักโภชนาการ 1.2) สุขภาพอนามัย
เป็นการพัฒนาทั้งสุขภาพและสุขภาพจิต การพัฒนาสุขภาพอนามัยเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึง
แพทย์โรงพยาบาล คลินิกเพื่อรักษาผู้ป่วย งานอนามัย และการออกกาลังกาย เพื่อป้ องกันไม่ให้ทุนมนุษย์เจ็บป่วย
มีร่างกายแข็งแรง รวมทั้งมีที่อยู่อาศัยและการเคหะ การสันทนาการ และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
2) การศึกษา คือ การให้การศึกษาเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในตัวทุนมนุษย์ให้สูงขึ้น บทบาทของ
การศึกษาอยู่ในรูปของความรู้ ความสามารถ และทักษะที่แฝงอยู่ในทุนมนุษย์ การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการให้
การศึ กษา ประกอบด้ ว ยการศึก ษาในระบบ (Formal Education) เป็ น การศึก ษาที่ จั ด ให้ใ นโรงเรีย นหรื อ
สถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย การศึกษานอกระบบ (Nonformula Education) เป็นการ
พัฒนาทุนมนุษย์ที่ไม่อยู่ในสถานศึกษาตามระบบการศึกษา เช่น การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ การสัมมนา การ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ การศึกษาผู้ใหญ่ และการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ การศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบอาจเป็น การศึกษาโดยธรรมชาติ การได้ยิน ได้เห็นจากสื่อต่าง ๆ เช่น รายการ
วิทยุโทรทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง การทางาน การสังเกต นิทรรศการ อินเตอร์เน็ทและอื่นๆ การศึกษานับได้
ว่า เป็นส่วนที่สาคัญที่สุดของการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค เพราะเป็นสิ่งที่ เพิ่มมูลค่า
ของทุนมนุษย์ ประเทศใดองค์การใด มีทุนมนุษย์ที่มีการศึกษา ประเทศและองค์การนั้น ย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน
3) การใช้ทรัพยากรมนุษย์ หลังจากได้กล่าวในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าล้วนเป็นสิ่งที่ลงทุนเพื่อ
หวังผลตอบแทนจากการลงทุน เพราะทุนมนุษย์เป็นทุนที่มีคุณค่าขององค์การที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการลงทุน
การนาทุนมนุษย์มาใช้และควบคุมให้เกิดผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดปัญหาการสูญเปล่า ดังนั้น
ขอบเขตของการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการใช้ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความครอบคลุม (1) ด้วยการเพิ่มอัตราการใช้
ประโยชน์จากทุนมนุษย์ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ด้วยการเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และสมรรถนะของ
ทุนมนุษ ย์ไ ปสู่ องค์การแห่ง การเรีย นรู้และการเจริญเติบ โต (2)การเพิ่ มแรงจูง ใจและกระตุ้ นให้ทุ นมนุษ ย์ตั้ งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อ ให้ได้ ผลตอบ แทนจากการลงทุนสูงสุด (3)จัดเตรียมโครงสร้างและกลไกของสถาบัน
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทุนมนุษย์ได้สูงสุด (4) การค้นหาวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และสมรรถนะของทุนมนุษย์ เช่น ความเป็นผู้นา ความคิดสร้างสรรค์ในตัวทุนมนุษย์
การกาหนดขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทางปฏิบัติจะมีความแตกต่างกันตามวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ การพัฒนาทุนมนุษย์ ตลอดจนลักษณะและขนาดขององค์การแต่
ละแห่ง การกาหนดขอบเขตนอกจากจะแตกต่างกันตามความแตกต่างดังกล่าวแล้ว ยังขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ต่อทุนมนุษย์อีกด้วย อย่างไร ก็ตามขอบเขตความครอบคลุมของการพัฒนาทุนมนุษย์อาจยึดหลัก
Human Resource Core card โดยพิจารณาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจากลุ่มเป็นขอบเขตของการพัฒนา
ทุนมนุษย์ก็ได้ ทั้งนี้ เพราะองค์การทังภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบันกาลังเปลี่ยนแปลงความต้อ งการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความสามารถเฉพาะทาง (Specialist) ไปสู่ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถหลายทาง
(Gene list) เพื่อสามารถทางานได้หลากหลาย และพร้อมที่จะรับมอบหมายงานใดก็ได้จากองค์การ การจ่าย
ค่าตอบแทนจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปโดยนาความสามารถ (Competency)มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา
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แนวความคิดเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม
พุ ท ธธรรมกล่ า วถึ ง หลั ก ธรรมที่ มี ส าคั ญ ในการประยุ ก ต์ ส าหรั บ เป็ น ผู้ น าไว้ ห ลายหลั ก ธรรม เช่ น
ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร ธรรมาธิปไตย ราชสังคหะวัตถุ และสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมดังกล่าวนั้น
ถือเป็นการสร้างเสริมการเป็นผู้นาของการให้ผู้นามีคุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารจัดการทั้งสิ้น ผู้วิจัยจึงเสนอ
ประเด็ น ส าคั ญ ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ หลั กปาปณิ กธรรม 3 ในทุ ติ ย ปาปณิ ก สู ต ร สั ง ฆโสภณสู ต ร หลั กสั ง คหะวั ต ถุ 4
อันเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นาที่มีปรากฏในพุทธธรรม โดยมีประเด็นการศึกษาดังนี้
หลักปาปณิกธรรม3 ปรากฏในทุติยปาปณิกสูตร
หลักพุทธธรรมที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นหลักในการนาไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สาคัญประการ
หนึ่งคือหลักพุทธธรรมของผู้นา คือหลักปาปณิกธรรม (ปาปณิกังคะ หลักพ่อค้า , องค์คุณของพ่อ) ได้แก่ 1) จักขุมา
ตาดี (รู้จักสินค้า ดูของเป็น สามารถคานวณราคากะทุน เก็งกาไร) 2) วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อแหล่งขาย
รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจาหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า) 3) นิสยสัมปัน
โน พร้อมด้วยแหล่งทุน อันเป็นที่อาศัย ซึ่งหลักปาปณิกธรรม นามาปรับใช้กับผู้นาได้ดัง ที่พระธรรมโกศาจารย์
(ประยูร ธมฺมจิตโต), (2549 : 38-39) ได้อธิบายหลักปาปณิกธรรม 3 ดังต่อไปนี้
1) จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการณ์ไกล เช่นถ้าพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่าอนาคตเศรษฐกิจหรือ
ตลาดจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนหรือสามารถคาดการณ์ทิศทางหรืออนาคต ในการดาเนินธุรกิจได้แม่นยาจากการ
อาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผล โดยอาจใช้ ประสบการณ์ในอดีตร่วมในการตัดสินใจและวางแผนด้วย
ซึ่งคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษคาว่า Conceptual Skill คือการชานาญในการใช้ความคิด หรือทักษะ
ทางด้านความคิด
2) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักการเงินต้องมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญทางการเงินสามารถคานวณอัตราผลตอบแทนต่างๆ ได้หรือเข้าใจในงบการเงินที่ใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจได้ ในกรณีแพทย์ผ่าตัดสมองก็ต้องมีความเชี่ยวชาญ ในการผ่าตัดสมอง เป็นต้น คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับ
คาภาษาอังกฤษคาว่า Technical Skill คือ ความชานาญการด้านเทคนิค หรือทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน
3) นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้เพราะคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
กันแต่ละฝ่ายในองค์กรดาเนินแนวทางตามกรอบทิศทางที่องค์กรต้องการบรรลุไ ด้หรือมีความสามารถในการผูกใจ
คนให้เป็ น ที่ รักของคนโดยสามารถ ท าให้พ นั ก งานแต่ ล ะคนปฏิ บั ติ ง านตามคาสั่ ง ด้ ว ยความเต็ ม ใจได้ เป็ น ต้ น
คุณลักษณะที่สามนี้ตรงกับคาภาษาอังกฤษคาว่า Human Relation Skill คือความชานาญด้านมนุษยสัมพันธ์หรือ
ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์
พระพุทธศาสนาให้ความสาคัญเกี่ยวกับตัวผู้บริหารหรือผู้นาในการบริหารนี้มากโดยมี คาสอนที่พูดถึง
เกี่ยวกับลักษณะของผู้นาดังที่ปรากฏอยู่ในหลัก ปาปณิกธรรม 3 ของทุติยปาปณิกสูตรว่าผู้นาจะต้องประกอบด้วย
ลักษณะคือ 1) จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองสภาพเหตุการณ์ออกและจะวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้
อย่างไร 2) วิธูโร คือเป็นผู้ชานาญในงาน รู้จักวิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ 3) นิสสฺยสัมปันโน คือ
เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น
ในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้นานั้น จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาคือมีหูตาไวและกว้างไกล
สามารถจาแนกบุคคล และเหตุการณ์ออกว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะทาให้ผู้นามีประสบการณ์มีความ ชานาญในการ
ปกครอง เข้าใจบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทาให้มีผู้สนับสนุนมากขึ้น แต่คุณสมบัติทั้ง ประการนี้
มีระดับความสาคัญมากน้อยต่างกันไปตามระดับตาแหน่งหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงานว่าเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน
หรือมี ความสาคัญเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว ผู้ปกครองรัฐหรือผู้นาประเทศแล้วนับว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ ผู้นา
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หรือผู้บริหารจึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงจะสามารถยึดศรั ทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ส่งผลให้ลูกน้องหรือ
ผู้สนองงานมีความเชื่อมั่น นั่นย่อมเป็นสาเหตุที่จะนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากหลักธรรม
ตามแนวพระพุ ท ธศาสนา สามารถกล่ า วได้ ว่ า การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของหน่ ว ยงานสมรรถนะสู ง ตามแนว
พระพุทธศาสนา มีแนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนา สรุปได้ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
โดยรูปศัพท์ การพัฒนามาจากคาภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่าการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละ
น้อยโดยผ่านลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสม
กว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่น่าพอใจ (ปกรณ์ ปรียากร, 2554 : 18–65) พัฒนา : พัฒน
พัฒนะ น. ความเจริญ พัฒนา ทาให้เจริญ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 827) ความหมายในทาง
พุทธศาสนา การพัฒนา มาจากคาภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้เป็นส่วน (พระราชวรมุนี [ประยุทธ
ปยุตฺโต], 2539 : 32) คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อมต่าง
ๆ เรียกว่า พัฒนาหรือวัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้า อ่างเก็บน้า เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มพู นขยาย ทาให้
มากหรือทาให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า คาว่า การพัฒนา หรือคาว่า เจริญ นั้นไม่ได้แปลว่าทาให้
มากขึ้น เพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความหมายว่าตัดหรือทิ้ง เช่น เจริญพระเกศาคือ ตัดผม มีความหมายว่า
รก เช่น น สิยา โลกวฑฺฒโน แปลว่า อย่าเป็นคนรกโลกอีกด้วย ดังนั้นการพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ทาแล้วมีความเจริญ
จริงๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือเสื่อมลง ไม่ใช่เป็น การพัฒนา แต่
เป็นหายนะ ซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา คาว่า “พัฒนา” เป็นคากิริยา แปลว่า ทาให้เจริญ ทาให้ยั่งยืนถาวร (2539:
47) ดังนั้น การพัฒนาก็คือการทาให้เจริญ พระพุทธศาสนามีหลักการและกระบวนการพัฒนามนุษย์ที่วางไว้ชัดเจน
จากพระไตรปิฎกพบว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ไว้ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเป็นปฐมชีวิต
จนเติมโตในครรภ์มารดาเมื่อคลอดแล้วจึงเป็นสภาวะรวมของขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ ขันธ์
นี้เมื่อสรุปย่อยเหลือเพียง คือ รูปกับนาม การพัฒนามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา จึงมีลักษณะที่บูรณาการต้อง
ได้รับการหล่อเลี้ยงบารุง และส่งเสริมไปพร้อมกันทั้งหมดอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน (ทัศนา แขมณีและคณะ, 2546 :
28-29) กล่าวคือทางด้านร่างกายนั้น ต้องยึดหลักของศีลในการควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ และยึดหลักของความ
พอเหมาะพอดีในการเลี้ยงดูเช่นการให้อาหาร การพักผ่อน การอยู่อาศัย การรักษาโรค ทางด้านจิตใจ ต้องยึดหลัก
ของสมาธิ ศีล การบริหารจิตใจให้ลดละอกุศล มีความบริสุทธิ์แจ่มใส ทางด้านปัญหายึดหลักของความรู้คิดมีเหตุผล
เพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ มุ่งสู่อิสรภาพอันสมบูรณ์ นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังวางหลักการทางด้านสังคมให้มนุษย์
สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติ โดยยึดหลักของวิชชาและกรุณา

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือ การก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพแก่ องค์การ
มีราย- ละเอียดดังนี้ (ชาญชัย อาจินสมาจาร, (มปพ. :32-36) คือ
1) ความยุติธรรม (Equity) : มนุษย์คือสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ องค์การต้องสร้างสิ่งแวดล้อมของความนับถือ
ความไว้วางใจและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แสวงหา การพัฒนาพนักงานทั้งหมด
โดยไม่คานึงถึงชนชั้น ผิวสี หลักความเชื่อ ศาสนา ภาษา เชื้อชาติ วัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้อง
ประกันว่าองค์การสร้างวั ฒนธรรมที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการ
วางแผนและการพัฒนาอาชีพ การบริหารอาชีพ การเลื่อนชั้นรางวัล การฝึกอบรมและการพัฒนา คุณภาพชีวิตการ
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ทางาน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาชีพ สิ่งดังกล่าวต้องการการสื่อความหมายเชิงความสั มพันธ์ผ่านระบบเปิด
สนับสนุน และมีปฏิสัมพันธ์
2) ความสามารถทางานได้ (Employability) : ในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงของทุกวันนี้ องค์การได้ตัดทอน
ค่าใช้จ่ายของตัวเองลงโดยให้พนักงานลาออกจากงานด้วยแผนเกษียณตามความสมัครใจ ความสามารถทางานได้
หมายถึง ความสามารถ ทักษะ สมรรถะของแต่ละคนในการทางานของเขาเอง ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง
ต้องยกระดับและสมรรถนะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาให้เขามีแรงจูงใจ เข้าร่วมและรักษาไว้ และทาให้เขามี
งานทาด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังควรให้โอกาสที่เหมาะสมสาหรับการฝึกอบรมคนหนุ่มสาวที่มองหางานทา
เป็นครั้งแรกและคนว่างงาน
3) ความสามารถในการปรับตัว/การสู้คู่แข่งได้ (Adaptability/Competitiveness) : การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ช่วยการปรับตัวของพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลง ในองค์การอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาทักษะและการปรับทักษะใหม่ทางวิชาชีพของพนักงานจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สิ่งดังกล่าวจะทาให้เกิดความพอใจของพนักงานมากขึ้น และปรับปรุงการตัดสินใจในองค์การ

เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายจาเพาะในการทางานให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การประสบความสาเร็จผู้นาทั้งหลาย
ภายในองค์การควรมีส่วนร่วมในโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ
ประเมินและพูดนโยบายที่ครอบคลุมความหลากหลายอย่างชัดถ้อยชัดคา ในการทาสิ่งดังกล่าว ให้แสดงภาวะผู้นาที่
จะกาจัดการกดขี่ทุกรูปแบบ ผลลัพธ์ก็คือ การส่งเสริมผลิตภาพ กาไร และการตอบสนองต่อตลาดโดยทาให้องค์การ
และแรงงาน มีการเคลื่อนไหว นี่คือเป้าหมายแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการฝึกอบรมภาวะผู้นา(จิตติมา
อัครธิติพงศ์. 2557:13) ดังนี้
1) การก่อให้เกิดประสิทธิผลองค์การ : เพื่อประกันว่า จานวนบุคลากรที่มีพื้นฐานและประสบการณ์ที่มีทาง
อุต สาหกรรม ทั้ ง พนั กงานทั่ ว ไปและพนั กงานผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะมี ในระดับ ปฏิบั ติ การ นิ เทศงาน และบริหาร
มี เ พี ย งพอ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก าร การกระตุ้ น ความหลากหลายในแรงงานช่ ว ย ในการส่ ง เสริ ม
สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พนักงานต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่เชื่อใจพวกเขา ไม่ว่า
พวกเขาจะมาจากพื้นเพเดิมหรือวัฒนธรรมอะไร เขาก็เหมือนกับผู้นาของเขา นั่นคือต้องการทาประโยชน์ มีส่วนร่วม
ในกาไร และเป็นแรงงานที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอ
2.) การส่งเสริมผลิตภาพและคุณภาพ : เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้พนักงานได้รับ
โอกาสอย่างเสมอภาคในการขยับขยายในองค์การภายใต้พื้นฐานของการปฏิบตั ิงานและความสามารถของเขา อันจะ
เป็นการส่งเสริมผลิตภาพและคุณภาพ องค์การควรประกันว่า ความรับผิดชอบเพื่อผลลัพธ์ได้รับตั้งแต่ระดับล่าง
เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้สึกอิสระ และความมั่นใจในตัวเอง
3) การส่งเสริมความเจริญงอกงามและการพัฒนาบุคคล : พนักงานต้องมีความมั่นใจในหลักบริหารงาน
บุคคล นโยบายต้องยุติธรรม เพื่อส่งเสริมความเจริญและการพัฒนาส่วนบุคคล
4) การผสมผสานเข้ากับธุรกิจ : ควรขยายและเพิ่มเนื้อหาของาน เพื่อเขาจะได้ทางานที่ส่งเสริมทีมงาน
ให้โอกาสแก่เขาในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หลากหลาย ทาให้เขามีความพอใจมากขึ้น งานก็มีความหมายมากขึ้น
สิ่งดังกล่าวจะประกันว่าถึงการผสมผสานทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ธุรกิจ พนักงานที่แสดงให้เห็นความถนัดพิเศษสาหรับ
ทักษะต่าง ๆ จะได้รับประสบการณ์การฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่เหมาะสม
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สรุปคากล่าวข้างต้นเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ 1) เพื่อก่อให้เกิด “องค์การเรียนรู้ ”
2) เตรียมพนักงานด้วยทักษะใหม่ๆ 3) เป็นกระบวนการที่ดาเนินอย่างต่อเนื่อง 4) แสดงออกโดยวัฒนธรรม การ
สอนและการติดตามผล ระบบดาเนินตนเอง และนาโดยผู้เรียน

ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการองค์การต่างนาหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้เพื่อความอยู่รอด สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันและประสิทธิภาพในการดาเนินการ องค์การต่าง ๆ จึงมีความประสงค์ที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทุนทาง
ปัญญา (Intellectual Capital) อันหมายถึง ผลรวมของความรู้ (Knowledge) ความชานาญ (Expertise) และ
กาลังความสามารถ(Dedication) ของทรัพยากรมนุษย์ จากการสารวจของวารสาร Fortune พบว่าธุรกิจขนาดใหญ่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสาเร็จคือ ธุรกิจที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นที่สนใจ สามารถจูงใจ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีพรสวรรค์ (Talented) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ องค์การต่างๆ ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การทุกระดับ ปูองกันความล้าหลัง
และเพื่อเตรียมตัวสาหรับการขยายในอนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้
(Learning Experience) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลเกี่ยวกับงานอย่างถาวรที่ช่วยให้
เกิดการปรับปรุงคุณลักษณะต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวกับงาน เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ในการทางาน รวมทั้งความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา การที่องค์การต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว แต่ละองค์การจึงพยายามคิดค้นวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถ
บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจาแนกประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจ
จาแนกได้ตามแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
1) การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ป ระเภทมุ่ ง เพิ่ ม ประสบการณ์ แ ละการเรี ย นรู้ใ ห้ แ ก่ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์
ประกอบด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา (Education) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม
(Training) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนา (Development) ซึ่งการฝึกอบรมจะเน้นการพัฒนางาน
ในปัจจุบัน การศึกษาจะเน้นการพัฒนางาน ในอนาคต และการพัฒนาจะเน้นการพัฒนางานเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทมุ่งการปรับปรุงพฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการพัฒนา
ปัจเจกบุคคล (Individual Development) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)และการพัฒนา
องค์ การ (Organization Development) การพัฒ นาปัจเจกบุคคลเป็ นการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ มุ่ ง เพิ่ ม
ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ และการปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การพัฒนาสายอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่เน้นการเตรียมความพร้อมและ
สร้างโอกาสให้กับทรัพยากรมนุษย์
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทมุ่งพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การการเรียนรู้ (Learning Organization)
เป็ น การบู รณาการการเรีย นรู้กับ งานเข้า ด้ ว ยกัน อย่ า งต่ อเนื่ องทั้ ง ระดั บ บุ คคล กลุ่ ม และองค์การ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งพัฒนาองค์การเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากการพัฒ นาโดยการศึกษา การอบรม การพัฒนา
ปั จ เจกบุ ค คล และการพั ฒ นาอาชี พ การพั ฒ นาองค์ก ารมุ่ ง ที่ ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ ง หมดในองค์ก าร การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์อาศัยกระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์ เน้นการกาหนดเป้าหมายและการกาหนดแผนปฏิบัติ
การ มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติ ทักษะการปฏิบัติงานของคนในกลุ่มต่าง ๆ ขององค์การ โดยมีเป้าหมายสาคัญของ
การพัฒนาคือ เพื่อความเจริญเติบโตของทรัพยากรมนุษย์ในด้านอาชีพและในองค์การ การพัฒนาองค์การ ต้องมี
ผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้กระตุ้นกระบวนการพัฒนาให้ดาเนินการไปได้
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จากการจาแนกประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวความคิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น
เพื่อความครอบคุลมขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้จัดแบ่งประเภทของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ออกเป็น 7 ประเภท (จิตติมา อัครธิติพงศ์.2557: 14-16) ดังนี้ 1) การปฐมนิเทศ 2) การศึกษา 3) การฝึกอบรม
4)การพัฒนาปัจเจกบุคคล 5)การพัฒนาสายอาชีพ 6)การพัฒนาองค์การ 7)การพัฒนาตนเอง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่ละประเภทนั้นมีสาระสาคัญ ซึ่งมีรายละเดียดดังนี้
1) การปฐมนิเทศ : การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมการแนะนาบุคลากรขององค์การที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ให้
รู้จักโครงการ ลักษณะงาน ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับงาน
และกลุ่ มบุคลากรที่ ปฏิบัติ งานในองค์การได้โดยให้รู้ข้อมูลที่จ าเป็น ต่อการปฏิบั ติงาน และมีทัศนคติมาตรฐาน
ค่านิยม และรูปแบบพฤติกรรมตามความคาดหวังขององค์การ การปฐมนิเทศมีวัตถุ ประสงค์ที่สาคัญคือ 1.1) เพื่อ
ช่วยให้บุคลากรใหม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานใหม่ได้เร็วขึ้นและปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับเพื่อร่วมงาน
ได้อย่างเหมาะสม 1.2) เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่เข้าใจเป้าหมายและนโยบายในการดาเนินงานขององค์การ 1.3) เพื่อ
สร้างภาพลักษณะที่ดีให้กับบุคลากรใหม่ โดยมองถึงความภาคภูมิใจ ความมั่นคงหน้าที่การงานที่ตนต้องลงมือปฏิบัติ
และตระหนั กถึง ภาระหน้ า ที่ อย่ า งเข้ ม แข็ ง 1.4) เพื่ อ ช่ ว ยให้บุ ค ลากรใหม่ ไ ด้ เข้ า ใจบทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบของตนเองอย่างชัดแจ้ง รวมทั้งการรับรู้สิทธิประโยชน์ที่ตนเองพึงมี 1.5) เพื่อช่วยกระตุ้นให้บุคลากรใหม่
เห็นคุณค่าและความสาคัญในตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และตระหนักถึงการศึกษาอบรมเพื่อให้ได้ความรู้
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานของตน 1.6) เพื่อช่วยลดความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดขึน้
จากการลองผิดลองถูก 1.7) เพื่อช่วยปลูกฝังทัศนคติของบุคลากรใหม่ให้มีความรู้สึกที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 1.8) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใหม่ตื่นตัวต่อภาระหน้าที่ และกล้า
แสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
2) การศึกษา : การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับงานในอนาคต โดยเตรียมบุคลากรเพื่อ
งานที่ ไ ม่ ใ ช่ ง านปั จ จุ บั น หรื อ เพื่ อ เลื่ อ นต าแหน่ ง บุ ค ลากร เป็ น การลงทุ น ระยะสั้ น และระยะยาว ซึ่ ง แล้ ว แต่
วัตถุประสงค์ขององค์การนั้น ๆ การลงทุนในการให้การศึกษาให้กับบุคลากรอาจไม่ได้ผลตอบแทนให้กั บองค์การ
และอาจเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าก็ได้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต วัตถุประสงค์สาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้การศึกษาก็เพื่อการวางแผนกาลังคน
(Work for Planning) ที่จัดเตรียมไว้ในอนาคต จัดเตรียมการวางแผนอาชีพ (Career Planning) ให้กับบุคลากร
เพื่อสับเปลี่ยนหน้าที่ในอนาคต เพื่อการเตรียมการทดแทน (Preparing Replacement) บุคลากรที่โยกย้ายจึงอาจ
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้การศึกษาเป็นการจัดให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้เพื่อมุ่งงาน
ในอนาคต การศึกษาจึงสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพ และเป็นสิ่งที่ริเริ่มโดยบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการศึกษา เพื่อให้
ได้พื้นฐานที่จาเป็นในงาน (Remedial Education) การศึกษาเพื่อเพิ่มการเป็นวิชาชีพ (Qualifying Education)
และการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้การศึกษาอาจจะทาได้โดย
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย การที่องค์การใดจะให้โอกาสทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาโดยการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด หรือโดย
ระบบใด ขึ้นอยู่ กับนโยบาย วั ตถุป ระสงค์ เป้ า หมาย และวิ สัย ทั ศน์ขององค์การแต่ ล ะองค์การ อย่ า งไรก็ต าม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาจะต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์
พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ จึงจะทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
การศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
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3) การฝึกอบรม : การฝึกอบรมเป็นเพียงวิธีการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิธีการที่ใช้ได้กับ
การพัฒนาบุคลากรทั่วไปๆ บางเรื่องเน้นเพื่อให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถทดลองปฏิบัติงาน
จริง (Probation) และใช้การฝึกอบรมยกระดับความสามารถของบุคลากรซึ่งประกอบด้วยความรู้ในเชิงการจัดการ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ
และหลากหลาย มีความพร้อมในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้น
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดทาขึ้นอย่างมีระบบเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานให้ดีขึ้น นาไปสู่การเพิ่มผลผลิต และก่อให้เกิดผลสาเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การ
ซึ่ ง การฝึ กอบรมยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ เสริม สร้า งทั กษะความช านาญในการปฏิบั ติ ง าน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการแก้ปั ญ หา
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต กล่าวได้ว่าการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 3 ด้าน
คือ 3.1) ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชานาญ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามที่ต้องการ
ส่งผลต่อความเจริญเติบโตขององค์การ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 3.2) ด้านขวัญกาลังใจ ทาให้บุคลากรมีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและต่อองค์การ 3.3) ด้านการปฏิบัติงาน
ทาให้บุคลากรได้มีโอกาสเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นในอนาคต และมีความรู้ มีความ
มั่นใจที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย การฝึกอบรมอาจจาแนกได้ ดังนี้ คือ 3.3.1) การฝึกอบรมแบบ
การเรียนรู้จากการทางาน (On-The-Job Training)เป็นการฝึกอบรมความรู้ ทักษะและความสามารถในที่ทางาน
จริง ประกอบด้วยการฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation Training) การเสนอแนะ(Job Instruction Training :JIT)
การฝึกงาน (Apprenticeship Training) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การสอนงาน และ การทาหน้าที่
ตักเตือน (Coaching and Monitoring) 3.3.2) การฝึกอบรมนอกสถานที่ทางาน (Off-The-Job Training) เป็นการ
อบรมแบบการเรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ การบรรยาย (Lectures) การจาลองสถานการณ์ (Vestibule Training)
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Programmed Instruction) กรณีศึกษา (Case Study and Incident Method) การรวม
ปัญหา (In-Basket Technique) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing and Multiple Role Playing) การเข้า
กลุ่ม T-Group (Sensitivity Training) เกม การจัดการหรือเกมธุรกิจ (Management or Business Games)
4) การพัฒนาปัจเจกบุคคล : การพัฒนาปัจเจกบุคคลเป็นการพัฒนาที่มุ่งให้ประสบการณ์การเรียนรู้แก่
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ขององค์เป็ น รายบุ คคล ให้ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ แต่ ล ะราย มี ความสามารถไปในทิ ศทางตามการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การได้ การพัฒนาปัจเจกบุคคลเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์การ การพัฒนา
ปัจเจกบุคคลเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา และการฝึกอบรม
เพราะการพัฒนาการเรียนรู้จะเน้นที่บุคคล ซึ่งเป็นการยากที่จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ได้รับการพัฒนาจะเรียนรู้ได้ บาง
รายอาจไม่สามารถเรียนรู้ได้จะทาให้องค์การต้องเสียเวลา เสียทรัพยากร และเสียโอกาสได้ การพัฒนาขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของผู้บริหารในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับบุคคล ในบางกรณีการพัฒนาปัจเจกบุคคลเป็นการเสริมเติม
เต็มในสิ่งที่ขาดเฉพาะบุคคล เช่น การพัฒนาการทางานเป็นทีม การพัฒนาจิตสานึกของการอยู่ร่วมกัน การพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคคล การพัฒนาความเป็นผู้นา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาประเภทปัจเจกบุคคล จะ
เป็นการพัฒนาที่องค์การเป็นผู้ดาเนินการเพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจ และช่วยให้เกิดสิ่งใหม่กับองค์การโดยผ่าน
การเรียนรู้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับแต่ละบุคคลในองค์การได้เติบโต ทาให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น
มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์และความรู้จากการทางาน การพัฒนาเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะมี
รูปแบบหลากหลายที่ทาให้ผู้ต้องการพัฒนาตนเองสามารถเรียนรู้ได้ องค์การขนาดใหญ่จานวนมาก มักให้ความ
สนใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทปัจเจกบุคคลเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์การ
ให้มีความพร้อมกับการพัฒนาระบบงานและระบบเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพราะหากมีการพัฒนาระบบงานและระบบ
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เทคโนโลยี แต่ไม่ได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการพัฒนาระบบดังกล่าวไว้เป็น
การล่วงหน้าแล้ว องค์การก็จะไม่สามารถพัฒนาสิ่งใดได้
การพัฒนาปัจเจกบุคคลมักนิยมใช้กับการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหาร ทั้งนี้ เพราะหากผู้บริหารไม่ได้
รับการพัฒนาหรือพัฒนามาน้อยก็จะทาให้การใช้ทรัพยากรทุกประเภทขององค์การเกิดประโยชน์สูงสุ ดได้ยาก การ
พัฒนาผู้บริหารเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้บริหารได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และดุลพินิจตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ความรู้ ความสามารถดังกล่าว ได้แก่ การเป็นผู้นา การจัดการเปลี่ยนแปลง การสอนแนะ และการให้คาแนะนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา การควบคุมและให้ข้อมูลย้อนกลับ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงและระดับกลาง
ขององค์การที่ใช้กันแพร่หลายมีดังนี้ 4.1) แม่แบบทางการบริหาร (Managerial Modeling) ผู้บริหารมักทาตามสิ่งที่
เคยทามาจนกล่าวได้ว่า ผู้บริหารเรียนรู้โดยการเลียนแบบกัน เพราะมนุษย์จานวนมากเรียนรู้ตามแม่แบบ เช่น เด็ก
เลียนแบบจากพ่อแม่หรือเพื่อนในโรงเรียน ดังนั้น การพัฒนาผู้บริหารโดยใช้ การพัฒนาแบบปัจเจกบุคคลอาจทาได้
โดยการหาแม่แบบที่ดีมาเป็นตัวอย่าง และให้การเสริมแรงเมื่อแสดงออกได้ตามที่ต้องการ การให้ตัวอย่างอาจให้ได้
ทั้ ง ทางบวกและทางลบเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารเข้ า ใจและน าไปพั ฒนาตนเอง 4.2) การสอนแนะโดยผู้ บ ริ ห าร
(Management Coaching) การสอนแนะเป็นการรวมพิธีการสองอย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่ การสังเกต (Observations)
และการสอนแนะ (Suggestions) ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาผู้บริหารโดยวิธีนี้จะประสบ
ผลสาเร็จเป็นอย่างมาก หากในระยะเวลาหนึ่งมีผู้บริหารสองคนทางานอย่างเดียวกัน และทาการสอนแนะแก่กัน
การสอนแนะสามารถทาได้หลายด้าน ที่ได้ประโยชน์มาก็คือการช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้บริหารที่กาลังออก
นอกลู่นอกทาง ผู้บริหารที่กาลังท้อแท้ หรือทางานไม่ยืดหยุ่นจะได้รับคาแนะนาที่ดีจากผู้ บริหารที่ทางานมาอย่าง
ถูกต้อง การสอนแนะไม่ใช่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผิดปกติได้ทันทีทันใด แต่ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
ว่ า จะแก้ ปั ญ หากั น อย่ า งไร การสอนแนะ ที่ ดี ทั้ ง ผู้ ส อนแนะและผู้ รั บ การสอนแนะต้ อ งมี ค วามอดทนและมี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการสอนแนะโดยทั่วไปมักกระทาโดยผู้บังคับ บัญชาโดยตรงของผู้บริหารท่าน
นั้น ๆ การสอนแนะที่ดีควรดาเนินการตามแนวทางที่ดีดังนี้ (1) บอกและอธิบายพฤติกรรมที่เหมาะสม (2) ทาความ
เข้าใจ ให้ชัดเจนว่าทาไมจึงเกิดการกระทาเช่นนั้น (3) กล่าวถึงสิ่งที่สังเกตเห็น ผ4) ให้ทางเลือกหรือคาแนะนาที่
เป็นไปได้ (5) คอยติดตามผลและเสริมแรง 4.3) การเป็นที่ปรึกษา (Mentoring) หรือเป็นพี่เลี้ยง คือการที่ผู้บริหารที่
เข้ามาอยู่ก่อนให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ ซึ่งหมายถึงผู้บริหารคนเก่าคอยถ่ายทอดทักษะทางด้านเทคนิค
มนุษยสัมพันธ์ และการเมืองแก่ผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ จะทาให้ไม่เพียงผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ ได้ประโยชน์ แต่ผู้บริหาร
ที่อยู่เดิมก็ยังได้พัฒนาตนเองอีกด้วย
5) การพัฒนาสายอาชีพ: การพัฒนาสายอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการ
เตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้กับทรัพยากรมนุษย์อาชีพ คือ ตาแหน่งที่บุคคลครองไปตลอดชีวิต การทางาน
บุคคลยึดอาชีพก็เพราะต้องการสร้างความพึงพอใจให้กับตนเอง การได้ทางานในเวลาหนึ่งเป็นการตอบสนองความ
ต้องการหลายด้าน ปัจจัยทีมีผลต่อ การเลือกอาชีพของทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 5.1) ความสนใจ บุคคลเลือก
อาชีพเพราะเชื่อว่าอาชีพนั้นตรงต่อความต้องการของตนเอง 5.2) ภาพลักษณ์ของตนเอง บุคคลเลือกอาชีพเพราะ
อาชี พ ช่ ว ยท าให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องตนเป็ น ที่ ย อมรั บ และชื่ น ชมของผู้ อื่ น แ ละสร้ า งความภู มิ ใ จให้ กั บ ตนเอง
5.3) บุคลิกภาพ เป็นลักษณะของบุคคลและความต้องการส่วนบุคคลที่มีผลต่อ การเลือกอาชีพ เช่น การดารงชีวิต
และความชอบในการทาธุรกิจ ความเป็นศิลปิน ความชอบสัมพันธ์กับผู้อื่น ชอบอานาจ และมีความมุ่งมั่นไปสู่
ความสาเร็จ 5.4) ภูมิหลังทางสังคม บุคคลเลือกอาชีพตามความเหมาะสมกับระดับสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ
การศึกษาและอาชีพของครอบครัว ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลคุ้นเคยกับอาชีพและเลือกอาชีพ
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การประกอบอาชีพของบุคคลนั้น Mathis และ Jackson ได้จาแนกช่วงของการประกอบอาชีพ 1) ช่วงอายุ
20-30 ปี เป็นช่วงต้นของการประกอบอาชีพ (Early Career Concerns) ในช่วงนี้บุคคลจะมุ่งประกอบอาชีพเพื่อ
หวังรางวัลที่เป็นสิ่งนอกกาย เช่น เงิน วัตถุสิ่งของ และ การพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น ค้นหาตนเองว่าอาชีพใด
เหมาะสมตรงกับความต้องการของตนเอง ทาให้บุคคลในช่วงอายุนี้เลือกงานหลายงานเป็นทางเลือก 2) ช่วงอายุ
31-50 ปี เป็นช่วงกลางของการประกอบอาชีพ (Mid-Career Concerns) เป็นช่วงที่บุคคลแสวงหาคุณค่าในชีวิต
รวมทั้งการมีส่วนร่วม การกินดีอยู่ดี ชีวิตบุคคลในช่วงนี้อาจจาแนกออกเป็น 31-40 ปี เป็นช่วงที่เริ่มก้าวเข้าสู่
ทางเลือกในการดาเนินชีวิตที่มีจากัด แต่จะมีความเจริญเติบโตในอาชีพมากขึ้น และช่วง 41-50 ปี เป็นช่วงของการ
ปรับปรุงทักษะให้มีความทันสมัย เป็นช่วงที่เป็นผู้นาที่เป็นที่ยอมรับ มีความคิดความเห็นที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ
3) ช่วงอายุ 51-60 หรือ 70 ปี เป็นช่วงสิ้นสุดอาชีพ (Final–Career Concerns) อายุบุคคลในช่วงนี้ บุคคลจะพัฒนา
ไปเป็นที่ปรึกษา และเริ่มแยกตัวออกไปในที่สุด โดยเริ่มวางแผนเกษียณอายุการทางาน มองหาความสนใจด้านอื่น
นอกเหนือจากการทางานการพัฒนาอาชีพเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติของบุคลากรให้ดาเนินไปตามที่องค์การต้องการ ช่วยให้
บุคลากรเติบโตก้าวหน้าในอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ เป็นการแสดงให้บุคลากรมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงจะได้รับจากการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ ได้รับประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของบุคลากร ในลักษณะของการสร้างความก้าวหน้าในงานอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ให้สูงขึ้น
การพัฒนาสายอาชีพเป็นกิจกรรมสองด้านคือด้านองค์การและด้านตัวบุคคล การพัฒนาสายอาชีพด้าน
องค์การจะเน้นที่งานและการสร้างสายอาชีพเพื่อให้เห็นเส้นทางความก้าวหน้า ในการทางานซึ่งเป็นเส้นทางที่
กาหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น งานของฝ่ายการตลาดอาจมีเส้นทางความก้าวหน้าเริ่มจากพนักงานการตลาด หัวหน้า
เขตการขาย ผู้จัดการตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการการตลาด และรองประธานฝ่ายการตลาด เป็นต้น ส่วนการ
พัฒนาสายอาชีพด้านบุคคลจะเน้นที่ความต้องการของบุคคลมากกว่าองค์การ ซึ่งแต่ละบุคคลต้องวางแผนอาชีพของ
ตนเอง เช่น ต้องรู้จักวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและทักษะของตนเอง บุคคลอาจมองไปไกลกว่าองค์การ โดยเฉพาะ การ
จั ด การสมั ย ใหม่ จะมี ก ารตั ด ทอนงบประมาณและลดขนาดขององค์ ก ารลง จึ ง ท าให้ บุ ค ลากรอยู่ ใ นช่ ว งการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ (Career Transition) ทาให้บุคลากรต้องหางานใหม่ ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม
เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งธุรกิจขนาดย่อมเหล่านี้เป็นธุรกิจที่จัดตั้งโดย ผู้เกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retires) จาก
ธุรกิจขนาดใหญ่หรือองค์การขนาดเล็ก จึงเป็นโอกาสของอาชีพใหม่ ๆ ที่กาลังเกิดขึ้นทั่วไปในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
องค์การยังมีบทบาทในการกระตุ้นและช่วยเหลือการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร โดยเฉพาะการเตรียมการ
สาหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรอันเนื่องมาจากนโยบายขององค์การ การพัฒนาสายอาชีพในองค์การใน
ปัจจุบันดาเนินการในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับบุคลากร การพัฒนาสายอาชีพโดยทั่วไปกระทาได้โดยการจัดทาเส้นทาง
สายอาชีพ (Career Path) การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ (Challenging Assign, Ents) การหมุนเวียน
งาน (Job Rotation) การแจ้งผลการปฏิบัติงานและการสอนแนะ (Performance Feedback and Coaching)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพ (Career-Development Workshop) และการเพิ่มพูนความรู้
6) การพัฒนาองค์การ : ปัจจุบันองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น การจัดขนาด
ขององค์การใหม่(Rightsizing)การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management) การแตกสายงาน
(Diversity) การปรั บ รื้อ ระบบ (Reengineering) และการลดขนาดองค์ ก าร (Downsizing) การเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวทาให้องค์การต้องมีการพัฒนาองค์การ(Organizational Development) การพัฒนาองค์การมีหลักการ
พื้นฐานที่สาคัญคือ การช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ การปรับตัวของ
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวความคิดของเคิร์ต เลวิน (Kurt Lewin) คือการเปลี่ยนปลงอย่างเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 การละลายสถานภาพเดิม (Unfreezing Status Qua) ขั้นตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพใหม่
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(Change to the New State) และขั้นตอนที่ 3 คือการทาให้สภาพใหม่แข็งตัว (Refreezing) ซึ่งจะทาให้การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยถาวร การพัฒนาองค์การเป็นสิ่งที่มีผลต่อเนื่องมาจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาปัจเจกบุคคล และการพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาองค์การจึงมุ่งที่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การทั้งหมดอย่างเป็นระบบ การพั ฒนาองค์การต้ องอาศัยกระบวนการการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เน้นการกาหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการที่มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ การปฏิบัติงานของ
บุคคลในกลุ่มต่างๆ ขององค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ความเจริญเติบโตของบุคลากรในด้านอาชีพและในองค์การ
การพัฒนาองค์การต้องมีการวางแผนระยะยาวและต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรและองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องเทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์การ ระบบ วิธีการที่ผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาใช้กับการพัฒนาองค์การคือ การสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ในองค์การ องค์การการเรียนรู้เป็นแนวคิดของการจัดองค์การสมัยใหม่ ซึ่งต้องมีการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว แนวคิดขององค์การการเรียนรู้คือ การเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้เพื่อสร้าง
อนาคตด้วยตนเอง หลักการสาคัญ (Core Discipline) ของการสร้างองค์การการเรียนรู้ตามแนวความคิดของมิลโค
วิชและบูโดร (Mikovich and Boudreau) ได้แบ่งหลักการสาคัญออกเป็น 5 ประการ คือ (1)คิดอย่างเป็นระบบ
(System Thinking) คือการมองสิ่งต่าง ๆ สัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างชัดเจน (2)การควบคุมตนเอง (Personal Mastery)
คือความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อสร้างความสาเร็จในชีวิตอย่างต่อเนื่อง (3)มีตัวแบบทางความคิด (Mental
Model) คือการคิดอย่างเป็นรูปแบบตามขั้นตอน (4)มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) คือมีความเข้าใจและผูกพัน
กับสิ่งที่ต้องการสร้างร่วมกัน (5)เรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) คือการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนา
สิ่งที่เรียนรู้ไปสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยมีการประสานการปฏิบัติและพูดคุยให้เป็นที่เข้าใจร่วมกัน
การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ได้
มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในขณะที่อยู่ในองค์การของตน ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ การปรับปรุงองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement)เป็นการปรับเปลี่ยนองค์การแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น การนา TQM
(Total Quality Management) มาใช้และการทา ISO กับการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการดาเนินการ (Process
Innovation) คือ การปรับรื้อโครงสร้าง (Reengineering), การปรับเปลี่ยนโดยการสร้างกลยุทธ์บนฐานของเวลา
(Time Based Strategy) จากแนวทางการปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่อ งค์การแห่งการเรียนรู้ เห็นได้ว่าเป็น การ
พัฒนารูป แบบการจั ดการทั้ งระบบขององค์การโดยมี ทรัพ ยากรมนุษ ย์เป็ นผู้ด าเนินการเปลี่ ยนแปลงมี การวาง
แผนการปฏิบัติอย่างมีเป้าหมาย มุ่งการปฏิบัติงานกลุ่มบุคคลในองค์การ และทาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
องค์การที่นิยมนามาใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ คือ การเรียนรู้ของทีมงาน เป็น ลักษณะการเรียนรู้ที่
เรียกว่า ทีมการเรียนรู้ (Team Learning) เมื่อองค์การเกิดการเรียนรู้ในลักษณะทีมการเรียนรู้แล้วจะทาให้องค์การ
กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Organization Learning) ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีพื้นฐานการ
เรียนรู้ให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียนรู้ของบุคลากรแต่ละบุคคลจะเป็นจุดเริ่มต้น
สาหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความคิดเปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ปฏิบัติงานและ
พัฒนาตนไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน
7) การพัฒนาตนเอง : ทรัพยากรมนุษย์แต่ละบุคคลในองค์การสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดย
ไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยองค์การอาจยังไม่เพียงพอ เพราะองค์การมีขีดจากัด ในด้านทรัพยากร
และเวลา อย่างไรก็ตามความเป็นมนุษย์ของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่าง มีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การและทรัพยากรของชาติ ต้องมีความรู้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สามารถครองตาแหน่งงานที่ตน
รับผิดชอบในองค์การได้ในระยะยาว สามารถทีจะนาพาองค์การไปสู่การเจริญเติบโตในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
ได้ อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องสนับสนุน ผลักดันให้ทรัพยากรมนุษย์ได้มีการพัฒนาตนเองด้วย
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การให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดให้มีมุมข้อมูลข่าวสารในองค์การเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้พัฒนาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการเข้าศึกษาอบรมในระบบการศึกษา
ทางไกลและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งฝึกให้ทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้ง การพัฒนา
ตนเองประกอบด้วยการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับตนเอง และการพัฒนาจิตใจให้
เป็ น ผู้ ที่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อตนเอง องค์ การและผู้ อื่น เป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ศีล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดาเนินชีวิตด้วยความเป็นสุขทั้งกายและใจ

แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน
เมื่ อการเปลี่ ย นแปลงในสาขาการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์มี อยู่ อย่า งไม่ ขาดสาย จึ งเกิ ด แนวคิด ต่ าง ๆ
ขึ้น เพื่อการพิจารณาและการดาเนินงานโดยองค์การและปัจเจกบุคคล ซึ่งจะได้อภิปรายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในปัจจุบัน (ชาญชัย อาจินสมาจาร, มปพ., มปป., 2548 : 49-52) ดังต่อไปนี้
1) เชื่อมการพัฒนากับกลยุทธ์ขององค์การ คือ ความสามารถของพนักงานในองค์การส่วนใหญ่กาหนด
ความสามารถในการแข่งขันกันกับตัวเอง ดังนั้น การพัฒนาคนสามารถสร้างอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์การ การ
เชื่อมกับกลยุทธ์นาความเหมาะสมมาสู่การฝึกอบรมการเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนาโดยสังเกตความต้องการเพื่อ
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ การเชื่อมเชิงกลยุทธ์ก่อให้เกิดการ
จัดลาดับขอบข่ายการเรียนรู้ที่สามารถทาประโยชน์โดยตรงต่อพันธกิจและจุดมุ่งหมายขององค์การ
2) การเรียนรู้ในองค์การ คือ พนักงานติดต่อกับลูกค้าและจัดหาสินค้าอย่างใกล้ชิด ดังนั้น เขาจึงมีความ
เข้าใจ ที่ดีกว่าในสิ่งแวดล้อมภายนอกและสามารถให้การหยั่งเห็น (Insight) ที่ดีกว่าสู่ประเด็นธุรกิจต่างๆ องค์การ
ควรให้โอกาสแก่พนักงานในการรับทักษะและความสามารถของเขาในการจัดการ กับสิ่งแวดล้อมภายนอก และแปร
รูปความผิดพลาดให้เป็นโอกาสการเรียนรู้ “หลักการห้าประการ (Five Disciplines)”ที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ
ในองค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ได้แก่ ความรอบรู้ส่วนตัว รูปแบบการคิด การมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ การเรียนรู้
เป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ในองค์การเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ คุณลักษณะ
การมีส่วนร่วม การให้โอกาสการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องใช้การเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคลและองค์การ
การเชื่อมการปฏิบัติงานของปัจเจกบุคคลกับขององค์การ การสนับสนุนการสอบถามและการสนทนาโดยให้คนได้มี
ส่วนร่วมอย่างเปิดเผยและใช้การเสี่ยง การรับความตึงเครียดเชิงสร้างสรรค์เป็นแหล่งของพลังและการฟื้นฟูองค์การ
การตระหนักอยู่เสมอและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
3) ปรับปรุงการสื่อความหมายในองค์การ คือ การมีส่วนร่วมในปัญหา ข่าวสารข้อมูล และความห่วงใยใน
องค์การระหว่างพนักงานช่วยพัฒนาความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ พนักงานได้รับการสนับสนุนให้ทาประโยชน์
สูง สุด ต่อองค์การ ดัง นั้น การปรับ ปรุง การสื่ อความหมายจึง ช่ว ยสร้า งพั นธะละการจู งใจในจิ ต ใจและหัวใจของ
พนักงาน
4) การเชื่อมการเรียนรู้กับงาน คือ การเชื่อมการเรียนรู้กับงานจะช่วยให้พนักงานคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ความต้องการและการดลใจของงานเพื่อจะได้เริ่มต้นในสิ่งที่เราจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เจตคติดังกล่าวมอบ
อานาจให้พนักงานนาผลลัพธ์ของการฝึกอบรม และการพัฒนามายังที่ทางานของเขา ด้วยประสิทธิผลที่ดีก ว่าเพื่อ
ปรับปรุงผลลัพธ์ของธุรกิจ
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5) การบริหารความรู้ คือ การบริหารความรู้เป็นกระบวนการที่องค์การก่อให้เกิดคุณค่าจากสินทรัพย์ที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสติปัญญาและความรู้ มันเป็นแนวทางบริหารองค์การที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ การบริหาร
ความรู้แสดงถึงการบริหารระบบการเรียนรู้และประสิ ทธิภาพของเขา ความรู้เป็นส่ว นผสมของข้อมูล ค่านิย ม
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสาหรับองค์การ สิ่งเหล่านนี้อยู่ในตัวพนักงาน และเป็นตัวแทนของแหล่งของ
ความสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความสามารถในการปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลง ในเศรษฐกิจโลก ความรู้อาจจะ
เป็นความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในองค์การ ข้อได้เปรียบในการแข่งขันเป็นข้อได้เปรียบที่ยั่งยืน ใน
อนาคตอันใกล้ การเรียนรู้จะถูกผสมผสานเข้ากับระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับโลก
6) การโฟกัสไปยังการฝึกอบรมและการพัฒนาเพื่อให้ได้ความได้เปรียบ ในการแข่งขัน คือ วัตถุประสงค์
ของธุรกิจใด ๆ ก็คือ การทาให้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันสาเร็จ รักษาไว้ซึ่งได้เปรียบในการแข่งขัน ได้ผลตอบแทน
สูงกว่าระดับปานกลาง และดาเนินการอย่าง มีจริยธรรมและถูกกฎหมาย โปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาที่มี
ประสิทธิผลช่วยปรับปรุงพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์
(Brand) เพื่อเอาชนะการเปลี่ยนแปลง
7) มอบอานาจให้พนักงาน คือ พนักงานส่วนใหญ่ที่ติดต่อกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าเป็นพนักงานระดั บต่า
ที่แทบจะไม่มีอานาจในการตัดสินใจเลย การมอบอานาจให้กับพนักงานดังกล่าวช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาลูกค้าและ
ผู้จัดหาสินค้า ซึ่งนามาซึ่งความพอใจของลูกค้า และช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกว่า ขององค์การ ทาให้สามารถ
เพิ่มความซื่อสัตย์ของลูกค้ามากขึ้น
8) ความรับผิดชอบของพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองคือ องค์การต้องสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกให้ปัจเจกบุคคลได้ใช้เวลาตามลาพังเพื่อพิจารณาประเด็นการเรียนรู้และการพัฒนาของตัวเอง แทนที่จะ
พึ่งพาตนเองแต่องค์การหรือหัวหน้าฝ่ายเดียว แต่ยังสารวจแหล่งอื่นๆ ของการเรียนรู้ เช่น กลุ่มเพื่อน อินเตอร์เน็ต
หนังสือที่เรียนด้วยตัวเอง นิตยสาร
9) การบริหารผู้มีความสามารถพิเศษและการพัฒนาผู้นา คือ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เศรษฐกิจยุคใหม่
นามาสู่องค์การก็คือ ความพยายาม ที่จะดึงดูด และคงไว้ซึ่งอาชีพที่ดีที่สุด มีการเปลี่ยนแปลงจากตลาดแรงงานมา
เป็นตลาดความต้องการแรงงานที่แสวงหามืออาชีพที่ดีที่สุด การบริหารผู้มีความสามารถส่งเสริมความคล่องแคล่ว
การตอบสนอง และความสามารถเพื่อการแข่งขันและได้รับความสาเร็จจากธุรกิจในเศรษฐกิจโลก ทรัพยากรที่มีน้อย
ที่สุดในโลกทุกวันนี้คือ ภาวะผู้นา ซึ่งสามารถแปรรูปองค์การให้ประสบชัยชนะ ในโลกของวันพรุ่งนี้ จากอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่เผชิญหน้าธุรกิจโลกของทุกวันนี้ ความต้องการผู้นา ที่มีประสิทธิผลซึ่งสามารถดาเนินกลยุทธ์ธุรกิจ
เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่สาคัญยิ่ง ต่อความสามารถในการแข่งขัน และความอยู่รอดขององค์การ
10) อี -เลิ ร์น นิ่ ง และการบู ร ณาการของเทคโนโลยี ข่า วสารข้อ มู ล กับ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ
ยุคโลกา-ภิวัตน์ของเศรษฐกิจและธุรกิจ มีการปฏิวัติในเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล ข้อมูลมหาศาลและการดาเนินธุรกิจ
เกิดขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถถือเอาข้อได้เปรียบ ในการปฏิวัติเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลดังกล่าว ทาให้
กระบวนการ โปรแกรม และระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถตอบสนองและพึ่งพาได้มากขึ้น โปรแกรมการ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ของ การเรีย นรู้ การฝึกอบรม ข้อมูล เกี่ย วกับ อาชี พ การประเมิน การปฏิบั ติ งาน จะมี
ประสิทธิผลมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลองค์การ การส่งเสริม
ผลิตภาพและคุณภาพ การส่งเสริมการพัฒนาบุคคล และความสาคัญและประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
ก็เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะแบ่งออกเป็น 7
ประเภท คื อ การปฐมนิ เ ทศ การศึ ก ษา การพั ฒ นาปั จ เจกบุ ค คล การพั ฒ นาสายอาชี พ การพั ฒ นาองค์ ก าร
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การพัฒนาตนเอง แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องคานึงถึง
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความท้าทายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สรุป : ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญเบื้องต้นสาหรับองค์การต่าง ๆ เมื่อพัฒนาให้มีความรู้
มีคุณภาพ มีสมรรถนะเต็มเปี่ยม มีศักยภาพบริบูรณ์แล้ว ตามเนื้อความข้างต้นแล้ว ย่อมขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไป
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เจริญก้าวหน้า ทันต่อเหตุการณ์ ดารงตนอยู่ได้อย่างดี และจะมีการพัฒนาได้เรื่อย ๆ ไม่มี
ขีดจากัด ก้าวนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ ในโลกยุคปัจจุบัน
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ผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
THE SCHOOL ADMINISTRATOR’S ROLES BASED ON MOTIVATION IN
TEACHER’S PERFORMANCE

ผู้วิจัย

อพีระศิษฐ์ ทรงอาจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การบริหารงานขององค์การใดก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ทา
ให้องค์การมีความเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ ประสบผลสาเร็จ ได้เนื่องจากมนุษย์ เป็นปัจจั ยที่มีหน้าที่รวบรวมปั จจัยอื่น ๆ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินหรืองบประมาณ วัตถุดิบวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ลูกค้า การจัดการเกี่ยวกับเวลาและเทคนิค
วิธีการ บริหารงานเพื่อให้เกิดสภาพทางการบริหารขึ้น กล่าวคือการดาเนินงานให้บรรลุเป้า หมายหรือวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ โดยอาศัยปั จจัยที่กล่าวมาแล้ว ซึ่ง หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความ
กระตือรือร้น ตั้งใจและเต็มใจทางาน รักงาน และจงรักภักดีต่อองค์การอย่างแท้ จริงแล้วองค์การนั้น ย่อมมีโอกาสจะ
บริหารงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้โดยง่ายบุคลากรที่สาคัญในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือครูใน
การบริหารงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผู้บริหารจะต้องมีการจูงใจบุคลากรในองค์การเพื่อเป็นการกระตุ้นให้
บุคลากรใน องค์การมี กาลังใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องมี
ทักษะในการสร้าง แรงจูงใจ (อารมณ์ จินดาพันธ์, 2557) การที่ครูจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาก น้อยเพียงใด
นั้น ปัจจัยที่สาคัญ ประการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ครูก็คือ การสร้าง
แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานเมื่อครูมีสิ่งจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ครูจะทางานด้วยความ ขยันหมั่นเพียรให้เวลาในการทางาน
มากขึ้น ตั้งใจ ทางานด้วยความกระตือรื อร้น และด้วยความอุตสาหะ และพยายามยิ่งขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีปั จจัยคู่
(Two-Factor Theory) ของ เฟรตเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Fredrick Flerberg) มาเป็นเครื่องช่วยในการชี้นา
(ผจญ เฉลิมสาร, 2556)
คาสาคัญ : การสร้างแรงจูงใจ, การปฏิบัติงานของครู
Abstract
Management work in any organization is accepted that human resource is the most
importance factor that makes a prosperous organization or not success. Due to human is the
factor that gathers all other factor whether it be money or budget, raw material, material, and
tools for customer. Management about time and administration technique for condition in
administration is operating to complete the goal or the objective by as mention the factor
before. If in any organization has a quality personnel, knowledge, enthusiasm for work, willing
to work, love the job, and be faithful for organization truly, that organization will has a chance
management efficiency and effectiveness. The most importance personnel in educational
organization is a teacher in management efficiency and effectiveness so that an administrator
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has to motivate personnel with great enthusiasm, an encouragement, willing to work and act
fully in organization in order that the administrator must have skill based on motivation ( Arom
Jindaphan, 2557). How teacher works efficiently, the one of importance factor is the
relationship and effect to efficiency of motivation in teacher’s performance. When the teacher
has motivation in working, the teacher will work with diligence, give more time for work,
enthusiasm for work, perseverance, and more attempt as follow concept Two- Factor Theory of
Fredrick Herberg to be guided (Pajon Chalermsarn, 2556).
Keywords : Motivation, Teacher’s Performance.

บทนา
ความสาเร็จในการดาเนินงานขององค์การต่างๆ เพื่อให้ได้ตามเป้ าหมายมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ
ความ ร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานการร่วมมือในการทางานอย่างสมานฉันท์นั้น จะบังเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชา
เข้าใจถึง ความต้องการของบุคลากรในองค์การของตน และสามารถที่จะเลือกวิธีจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิ ดความพึงพอใจ
ในการ ทางาน เกิดความรักและศรัทธาในหน้าที่การงานของตน เกิดความรู้สึกเสียสละเพื่องาน ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ
ความคิด สติปัญญา หาทางปรับปรุงให้งานนั้นๆ เจริญ ก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้ทุกองค์การจึงต้องการให้บุคลากรของตนเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีจิตสานึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ และสิ่งที่จะทาให้บุคลการในองค์การ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่นั้นก็คือ แรงจูงใจในการทางาน

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถานศึ กษาเป็ น องค์การหนึ่ ง ที่ มี ความส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ในการผลั กดั น ชาติ ให้ ก้า วหน้ า เป้ า หมายหลั กของ
สถานศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมในภายหน้าได้ บุคคลที่มี ผลใน
ความสาเร็จของนักเรียน คือ บุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน หรือ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทางการศึกษา
ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จึงจาเป็นที่ต้องสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความรู้สึกมี
กาลังใจพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึง
เป็น องค์ประกอบที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งจะทาให้บุคลากรหรือกลุ่มบุคลากรทางานได้ด้วยดีหรือไม่ ระดับแรงจูงใจของ
บุคคล ในการปฏิบัติงานย่อมมี ผลกระทบต่องานของบุคคลในองค์การแม้ว่าแรงจูงใจจะมีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่
มองไม่เห็นแต่ก็สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์การ คนที่มีแรงจูงใจ
สูง ก็จ ะ เป็ นผู้ ที่ มี ความกระตื อรือร้น ในการท างาน มี ความมุ่ ง มั่น เอาใจใส่รับ ผิ ด ขอบ ต่ อภารกิจ หน้า ที่ ที่ ต นได้ รับ
มอบหมายอยู่ อย่างเต็มที่รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะร่วมมือปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ตรงกันข้าม กับ บุคคลที่แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานต่า หรือแรงจูงใจเสียจะเป็นบุคคลที่อารมณ์ไม่ดีกระด้าง
กระเดื่องต่อการปกครอง บังคับบัญชา เกิดความท้อแท้หรือหมดกาลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่การงาน และมี ความรู้สึกไม่
ชอบงานที่ทาพฤติกรรมต่างๆ เช่น การขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา การมาทางานช้าการเลิกงานก่อนเวลาการ ลากิจ
ลาป่วยอยู่เป็นประจา รวมทั้ง การพยายามหาหนทางโยกย้ายเพื่อไปหาการทางานในตาแหน่ง อื่น อัตราการเข้าออกจาก
ที่ทางานเดิมบ่อยๆ ของบุคคล ในองค์การย่อมแสดงให้เห็นถึงว่าสภาพ แรงจูงใจในการทางานของบุคคลหรือกลุ่ มบุคคล
ในองค์การอยู่ในระดับต่า ต้องการได้การแก้ไข อย่างเร่งด่วนจากผู้ใต้บังคับบัญชา (พนมวัน ซุ่มใจ, 2554 : 3)

245

จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันพบปัญหาเกี่ยวกับครูเซ่น ครูมีภาระงานมากและ หลากหลาย ปั ญหาหนี้สิน
ของครูการผลิตครูและการบรรจุครูไม่ สัมพันธ์กันครูมีความพึงพอใจใน การทางานต่า กล่าวคือ มีบัณฑิตใหม่ระดับ
ปริญญาตรีมากกว่าความต้องการในภาพรวมแต่ไม่ เพียงพอในสาขาที่ขาดแคลน การคืนอัตรากาลังทดแทนเกษียณอายุ
ครู เข้าร่วมโครงการ เปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตเกษียณก่อ นกาหนดซึ่งครูส่วนหนึ่งต้องการนาเงินไปชาระหนี้ครูมีภาระ
ค่าใช้จ่ายมากจึงต้องหารายได้พิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูจากการสารวจ พบว่าครูจานวนมากเป็น
หนี้และภาวะหนี้สินนี้ส่งผลให้ครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ทาให้ครูไม่ทุ่มเท
ใน การปฏิบัติงาน ครูประจาการในโรงเรียนที่ขาด อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และขาดงบประมาณผลิตสื่อต้อง
สละ เงินเดือนบางส่วน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนครูขาดสิ่งอานวยความสะดวกและ
แรงจูงใจใน การปฏิบัติงาน (ยุทธการ ศิรดากุล, 2550:1-2) จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าวทาให้ครูต้องรับ สภาวะกดดัน
ทางสังคม โดยสังคมยังได้ตั้งความหวังว่าการปฏิรูปการศึกษาสามารถพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให้มีทั้งคุณภาพทางความรู้
ควบคู่ คุณธรรมอีกด้วย ทั้งๆ ที่ตัวครูเองมีปัญหาหลายประการดังที่ได้กล่าวข้างต้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทา ให้ค รูบางคน
ท้อถอย หมดกาลังใจ เฉื่อยชาในการ ทางานขาดประสิทธิภาพ และบางคนตัดสินใจลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
นับเป็น จุดอันตรายต่อการศึกษาอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการแก้ปั ญหาและนาแนวทางมา
เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมทุกๆด้ านในการจะนาพาบุคลากรในสถานศึกษามีความพยายามและมีความตั้งใจต่อการ
ปฏิบัติงาน อย่างเต็มที่ให้ได้รับสู่ความสาเร็จของสถานศึกษา ผู้เรียน สังคมและต่อการพัฒนาประเทศชาติ

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ความหมายแรงจูงใจ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motivation) ไว้ดังต่อไปนี้
ทัศนีย์ ชาติไทย (2555:7)ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปั จจัยใดๆก็ตามที่มากระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นปั จจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลนั้นเองหรือเป็นปั จจัยที่
เกิดขึ้นภายนอกดังบุคคลนั้นก็ได้
จุฑามาศ ชูจินดาและคณะ (2555:7) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจ หมายถึง การที่ตัวเราถูก กระตุ้น
จาก ภาวะใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากภายในตัวเราเองหรือเกิดจากภายนอกซึ่งอาจเกิดจาก บุคคล หรือสิ่งแวด
ส้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา มีผลให้บุคคลกระทาหรือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้
มธุมน จินากุล (2558:7) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจหมายถึง แรงผลักดันภายในของบุคคลที่ เกิด
จากความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนั้น
วุฒิ สุขเจริญ (2556:67) ได้ให้ความหมายของแรงจู งใจว่า แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดั น
ภายใน ที่นาไปสู่การกระทาโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเกิดความต้องการจะเกิด
ความติง เครียด (Tension) อันเกิดจากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองจากจิตสานึก (Conscious) และจิตใต้สานึก
(Sub Conscious) ทาให้มนุษย์ลดความตรึงเครียดโดยแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ความต้องการนั้นได้รับการตอบสนอง
อนิวัซ แก้วจานงค์ (2550: 206) ได้อธิบายไว้ว่า การจูงใจเป็นการสร้างแรงขั บหรือแรงผลัก เพื่อกระตุ้น หรือ
ชักจูงให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และความรับผิดชอบหรือไม่ใช่หน้าที่ และความ
รับผิดขอบให้เป็นผลสาเร็จ
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สรุปแรงจูงใจ หมายถึง แรงขับของแต่ละบุคคลเป็นสาเหตุที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมี ทิศทาง
เพื่อบรรลุเป้าหมาย กระตุ้นสนองตอบแห่งความต้องการพื้นฐาน ความสาเร็จ ความเจริญเติบโต เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า
แรงจูงใจเกิดขึ้น ภายในจิตใต้สานึกของทุกคนจะมากหรือน้อยจะเป็นผลต่อสิ่งที่ได้ รับหากได้รับหรือมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่มาก งานที่ได้รับก็ย่อมเกิดความสาเร็จบรรลุเป้าหมายตามความต้องการมาก ในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รับ
หรือมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อยการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นย่อมจะมีผลที่น้อยไม่ตรงตามเป้าหมายอย่างเต็มที่

ความสาคัญของการจูงใจ
วรูม (Vroom, 1964: 610) ได้กล่าวถึงความสาคัญ ของแรงจูงใจไว้ว่า มีความสาคัญ ต่อการทางานของบุคคล
เป็ นอย่า งยิ่ ง เพราะการทางานใดก็ตามถ้า จะให้ไ ด้ป ระสิท ธิภาพและ ประสิ ทธิ ผลจะต้องประกอบด้ วยส่ว นส าคั ญ
2 ประการ คือความสามารถหรือทักษะในการทางานของบุคคลและการจูงใจเพื่อโน้มน้าวบุคคลให้ใช้ความสามารถหรือ
ทักษะในการทางาน กิปสัน, ไอแวนซิวิช และดอลเนลลี (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1982: 80) กล่าวว่ามีตัว
แปรต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถระดับความใฝ่ฝัน ภูมิหลังของแต่ละคนรวมทั้ง ผลตอบแทน มีส่วนทาให้ผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันแต่สิ่งสาคัญ ที่ช่วย ในการกระตุ้นให้บุคคลมีความพยายามในการทางาน
คือแรงจูงใจ บุคคลที่ถูกจูงใจจะมีแนวทาง ที่แน่นอน ระดับการทางานสม่าเสมอผลการทางานจะสูงกว่าเมื่อไม่มีแรงจูงใจ
ลินด์เกรน (Lindgren, 1976: 31-34) กล่าวว่าเป็นความปรารถนาที่กระทา สิ่งใด สิ่งหนึ่งให้ความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และเมื่อสามารถทาให้สาเร็จแล้วยังเกิดความสบายใจ เป็นแรงจูงใจที่กระทาต่อไปอีก ซึ่งบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทางาน
ให้ประสบความสาเร็จสูงและ มีความทะเยอทะยาน มีความมุ่งแข่งขันและมีความพยามที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
สามารถสรุปความสาคัญของการจูงใจในการทางานได้ดังนี้
พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการกระทาหรือพฤติกรรมของมนุษย์ ในการทางานใดๆ ถ้า บุคคล
มีแรงจูงใจในการทางานสูง ยอมทาให้ ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น กระทาให้สาเร็จ ซึ่งตรงกันข้ามกลับบุคคลที่ทางาน
ประเภท “เช้าขาม เย็นชาม” ที่ทางานเพียงเพื่อให้ผ่านไปวันๆ
1. การจูงใจช่วยเพิ่มความพยายามในการทางานให้ บุคคล ความพยายาม (Persistence) ทาให้บุคคลมีความ
มานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้
มากที่สุด ไม่ท้อถอยหรือละความพยายามง่ายๆ แม้งานจะมีอุปสรรคขัดขวางและเมื่องานไดรับผลสาเร็จด้ วยดี ก็มักคิด
หาวิธีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
2. การจูงใจช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางานของบุคคล การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบ
การทางานหรือวิธีทางานในบางครั้งก่ อให้เกิดการค้นพบช่องทาง ดาเนินงานที่ดีกว่ าหรือประสบผลสาเร็จมากกว่ า
นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหมายของความ เจริญก้าวหน้าของบุคคล แสดงให้เห็นว่าบุคคล
กาลัง แสวงหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิตบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทางาน สูงเมื่อดิ้นรนเพื่อจะบรรลุ วัตถุประสงค์ ใดๆ
หากไม่สาเร็จบุคคลก็มักพยายามค้นหาสิ่งผิดพลาดและพยายามแก้ไขให้ดีขึ้น ในทุกวิถีทาง ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การทางานจนในที่สุดทาให้ค้นพบแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะต่างไปจาก แนวเดิม
3. การจูงใจในการทางาช่ วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้บุคคล บุคคลที่มีแรงจูงใจในการ
ทางาน จะเป็นบุคคลที่มุงมั่นทางานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และการมุงมั่น ทางานที่ตนรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้า
จัดว่าบุคคลผู้นั้นมีจรรยาบรรณในการทางาน (Work Ethics) ผู้มีจรรยาบรรณ ในการทางานจะเป็นบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่ มีวินัยในการทางาน ซึ่งลักษณะดังกล่ าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู้มีลักษณะดังกล่าวนี้
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มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิดและทาในสิ่งที่ไม่ ดี จากที่กล่ าวมาทั้ง 4 ประการ จะเห็นได้ว่า องค์การใดที่มี ทรัพยากร
บุคคลซึ่งมีแรงจูงใจในการทางานสูงย่อมส่งผลให้องค์การนั้นๆบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เจริญก้าวหน้าเพราะพนักงานดัง
กลาวจะทุมเทพลังงานและความสามารถอย่างเต็มที่และโดยไม้รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ ผลงานสาเร็จตามนโยบายและ
เป้าหมายของงาน นอกจากนั้นยังมีบุคคลอีกส่วนหนึ่งเชื่อว่าการสร้าง แรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมั่นทางานให้เจริญก้าวหน้ายัง
ช่วยเสริมสร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้นั้นช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และช่ วย สร้างคนให้ดีได้เพราะการ
ทางานเป็นหัวใจสาคัญส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทาให้ชีวิตมีคุณค่า
จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานด้านต่างๆ แรงจูงใจในการทางานย่อมเกิดขึ้นและเป็นผลทั้งในตัวบุคลากรเองและสิ่ง ที่
สาคัญคือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นหากองค์การใดมีแรงจูงใจมาใช้ย่อมเกิดผลที่ดีต่อทั้งด้านต่างๆ บุคลกรเองจะมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ครูซึ่งเป็นบุคคลสาคัญที่จะดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ครูจึงเป็นกาลังสาคัญ
ในการปฏิบัติภาระกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน การที่จะให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างดีและมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่สาคัญ
ที่สุดก็คือผู้บริหารหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทาให้ครูเกิดกาลังใจเพื่อให้การปฏิบัติงานนของครูเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ
คือลักษณะของกระบวนการจูงใจของคนซึ่งมีความต้องการ (Need) การนาไปสู่การจูงใจ (Motivation) จึงทาให้เกิดการ
ปฏิบัติงาน (Action) จากความต้องการของคนจะนาไปสู่การกระตุ้น ให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลนั้นปฏิบัติงาน ทางานอย่างมี
ความสุ ขและเต็มประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย ความสาคัญของแรงจูงใจจึงมีประโยชน์ของการจูงใจในการทางาน
เบนท์เลย์ และเรมเพล (Bentley and Rempel) ได้ศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับปัจจัย 10 ประการ
คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูน้อยกับครูใหญ่ 2) ความพอใจในหน้าที่การงาน 3) สัมพันธภาพระหว่างครู 4) เงินเดือน
5) ปริมาณการสอน 6) หลักสูตร 7) สถานภาพของครู 8) ชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษา 9) อาคารสถานที่และการ
บริการ 10) ความกดดันของสังคม (Bentley and Rempel 1967: 4)

องค์ประกอบของแรงจูงใจ
นักจิตวิทยาปัจจุบันได้ศึกษาและสรุปว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจ มี 3 ด้าน คือ
1. องค์ประกอบทางด้านกายภาพ (Biological Factor) ในองค์ประกอบด้านนี้จะพิจารณา ถึงความต้ อง
การทางกายภาพของมนุษย์ เช่น ความต้องการปัจจัย 4 เพื่อจะดารงซีวิตอยู่ได้
2. องค์ป ระกอบทางด้ า นการเรียนรู้ (Learned Factor) องค์ป ระกอบด้ า นนี้เป็ นผลสื บ เนื่ องต่ อจาก
องค์ประกอบข้อ 1 ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถได้รับการตอบสนองความต้องการในปริมาณชนิด และคุณภาพ
ตามที่ตนเองต้องการและในหลายๆ ครั้ง สิ่งแวดล้อมเป็นตัววางเงื่อนไข ในการสร้างแรงจูงใจของมนุษย์
3. องค์ประกอบทางด้านความคิด (Cognitive Factor) ได้มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู ด้านงานที่ทาในปัจจุบัน ( Work on your Present) เป็นงานที่ผู้ทารู้สึกว่าทาแล้วมีเกียรติไม่เป็น
อันตรายเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ซึ่งมีผู้ให้ความเห็นไว้ดังนี้ กิเซลลิ (Ghiselli,1955: 125 อ้างถึงใน พรรนิภา
พระพล, 2558: 49 ) ได้กล่าวว่า สถานการณ์ทางานที่มีความสะดวกและเหมาะสมกับงานที่ทา ก็ทาให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในการทางาน เฮอร์เบริกซ์ (Herzberg ,1959: 125 อ้างถึงใน พรรนิภา พระพล, 2558: 49) ได้กล่าว
สรุปว่า ลักษณะของงานที่ทา จะเป็นปัจจัยให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน
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ประเภทของแรงจูงใจ
นักจิตวิทยาได้แบ่งลักษณะของแรงจูงใจออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1. แรงจูงใจฉับพลัน (Aroused Motive) คือแรงจูงใจที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดง พฤติกรรม ออกมา ทันทีทันใด
แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition หรือ Latent Motive) คือแรงจูงใจที่มีอยู่แต่ไม่ได้แสดงออก ทันที
จะค่อยๆ เก็บสะสมไว้รอการแสดงออกในเวลาใด เวลาหนึ่ง ต่ อกลุ่มที่ 2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ
แรงจูงใจที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งเรา ภายในตัว,ของบุคคลผู้นั้น แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือแรงจูงใจที่ได้
รับอิทธิพลมาจาก สิ่งเร้าภายนอก กลุ่ม,ที่ 3 แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือแรงจูงใจอันเนื่องมาจากความต้อง
การที่เห็นพื้นฐานทางร่างกาย เช่น ความหิวกระหาย แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motive) คือแรงจูงใจที่เป็นผล
ต่อเนื่องมาจากแรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ
2. แรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic & Extrinsic Motivation) นักจิตวิทยาหลายท่ านไม่เห็นด้วย
กับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่อธิบายพฤติกรรมด้วยแรงจูงใจทางสรีระและแรงจูงใจทางจิตวิทยาโดยใช้ทฤษฎีการลดแรงขับ
เพราะมิความเชื่อว่า พฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์เกิดจาก แรงจูงใจภายใน
3. แรงจู ง ใจภายใน หมายถึง แรงจู ง ใจที่ มาจากภายในตัว บุ คคล และเป็น แรงขับ ที่ ท าให้บุ คคลนั้ น แสดง
พฤติกรรมโดยไม่ หวังรางวัลหรือแรงเสริมภายนอกความมีสมรรถภาพ (Competence) ไวท์ ได้อธิบายว่ าความมี
สมรรถภาพ เป็นแรงจูงใจภายใน ซึ่งหมายถึง ความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอมได้อย่างมิประสิทธิภาพไว้ที่
ถือว่า มนุษย์เราต้องการ ปรับตัวให้เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมมาตั้งแต่วัยทารกและพยายามที่จะปรับปรุงตัวอยู่ เสมอความ
ต้องการมี สมรรถภาพจริงเป็นแรงจูงใจภายในความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงจูงใจ
ภายในที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่อยากค้ นความสารวจสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นได้ จากเด็กวัย 2-3 ขวบจะมีพฤติกรรมที่
ต้องการ จะสารวจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว โดยไม่รจู้ ักเหน็ดเหนื่อย
4. แรงจู ง ใจภายนอก หมายถึง แรงจู ง ใจที่ ม าจากภายนอก เป็ น ต้ น ว่ า คาชม หรือรางวั ล มอว์ และมอว์
(MAW&MAW) ได้เสนอแนะเครื่องชี้วัด (Indicators) ของความกระตือรือร้นของเด็ก จากพฤติกรรมต่อไปนี้
4.1 เด็กจะมีปฏิกิริยาบวกต่อสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสิ่งที่ใหม่แปลกและตีกลับคือมีการเคลื่อนไหวหา
สิ่งเหล่านั้น
4.2 เด็กแสดงความอยากรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
4.3 เด็กจะเสาะแสวงหาประสบการณใหม่ ๆ โดยสารวจสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กจะแสดงความเพียร
พยายามอย่างไม่ท้อถอยในการสารวจค้นพบสิ่งแวดล้อม มอว์และมอว์ (Maw & Maw) ได้เน้นความสาคัญของความ
กระตือรือร้นว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญของการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และสุขภาพจิต ความต้ องการพัฒนาตน
(Growth Needs) ก็เป็นความต้องการที่ทาให้เกิดแรงจูงใจภายใน ในการเรียน การสอน ครูมีหน้ าที่ที่จะสนับสนุนให้
นั ก เรี ย น ได้ มี โ อกาสค้ น ความส ารวจและทดลองความสามารถของตน โดยจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มของห้ อ งเรีย นหรือ จั ด
ประสบการณ์ที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน
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การสร้างแรงจูงใจในการทางาน
การสร้างแรงจูงใจในการทางาน ประกอบขึ้นจากแรงกระตุ้ น 2 ด้าน คือ แรงกระตุ้นจากภายใน และแรง
กระตุ้นจากภายนอก เราจะใช้แรงกระตุ้นทั้ง 2 ด้านอย่างไร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน
1. แรงกระตุ้นภายใน (Internal Inspiration) การตั้งเป้าหมายในการทางานอย่างชัดเจน เพื่อกาหนด อนาคต
และความก้าวหนาในอาชีพการงาน
1.1 ความท้าทาย (Challenge) เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้จะกลายเป็นความท้าทายที่ทาให้เราก้าวไป
จนประสบความสาเร็จแต่ที่สาคัญเป้าหมายจะต้องไม่ไกลเกินตัวเพราะจะกลายเป็นความเพ้อฝันไม่มีวันจบสิ้น
1.2 ความมั่นใจ (Confident) เราต้องมั่นใจในตัวเอง มั่นใจในความสามารถ ความพยายาม ความ
พากเพียรและความอดทน ซึ่งจะนามาสู่ความสาเร็จได้
1.3 คามั่นสัญญา (Commitment) เราต้องมีคามั่นสัญญากับตัวเราในการที่จะทาให้เป้าหมายที่วาง
เอาไว้ประสบความสาเร็จให้ ได้คามั่นสัญญานี้จะเป็ นตัวกระตุนให้ เราสร้างวินัยในตัวเองเพื่อความสาเร็จที่ตั้งเอาไว้
อาจจะ สรุปได้ว่าเราจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางเป้าหมายในการทางานให้ชัดเจนมีใช้การทางานแบบวันต่อวันเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ ที่จะทางานให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
2. แรงกระตุ้นภายนอก (External Inspiration)
2.1 สถานที่ทางาน บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
2.2 เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร
2.3 กฎกติกา ระเบียบ และการลงโทษ
2.4 การให้คาซมเชย หรือของรางวัลในความสาเร็จ
2.5 คาตาหนิ หรือการสอนสั่งต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เราประสบความสาเร็จ
2.6 สิทธิ ผลประโยชน์ รายได้ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่พอเหมาะพอเพียง
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติของครูที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
องค์การคือผู้นาหรือผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ประสานความสัมพันธ์ในการสร้างการบริหารการ
จัดการที่มีการจูงใจให้บุคลกรร่วมกันทางานอย่างมีความสุขในการเตรียมความพร้อมของครูและผู้บริหาร เพื่อพร้อมรับ
การเปลี่ย นในการปฏิรูปการศึกษานั้ น ผู้ นาองค์การต้ องเพิ่ มคุณ ภาพและประสิทธิ ภาพการทางานของบุ คลากรใน
โรงเรียน ระดมทรัพยากรมาร่วมจัดการศึกษา ทาให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ผู้บริหารและครูก็จะมีแรงจูงใจและมีความพึงพอใจในงาน (จันทรา พรหมานนท์, 2542:37)
กระบวนการสร้างแรงจูงใจเริ่มจากการที่บุคคลมีความต้องการขึ้นและการรับรู้บุคคลไม่สมหวัง บุคลากรจะรู้สึก
ถึงความต้องการที่ท้าทาย ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น การยอมรับจากกลุ่มงาน ความต้องการเหล่านี้นาไปสู่กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจของบุ ค ลากรสามารถตอบสนองความพึ ง พอใจและตามด้ ว ยการกระท า ซึ่ ง อาจกระตุ้ น ได้ โ ดยให้รางวั ล
(Bovee and Other,1993: 438)
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แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการทางาน (Work Motivation Theories)
สามารถแบ่งออกเป็นทฤษฎีตาง ๆ ได้ดังนี้
1. ทฤษฎีลาดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierachy of Needs)
มาสโลว (Maslow, 1954) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยม ทฤษฎีของเขาได้ชื่อว่าทฤษฎี ลาดับความต้องการ
โดยอธิบายวามนุษย์มีความต้องการเป็นลาดับขั้น ซึ่งพบว่าบุคคลมักดิ้นรนตอบสนองความต้องการขั้นต่าสุดก่อน เมื่อได้
รับการตอบสนองแล้ ว จึงแสวงหาความต้องการขั้นสูงขึ้นไปตามลาดับ ในยุคแรกๆ ที่มาสโลวทาการศึกษา เขาแบ่ ง
ความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ลาดับ ลาดับ 1-4 เป็นความต้องการระดับต้น ลาดับที่ 5 เป็นความต้องการระดับสูง ใน
ยุคต่อมามาสโลว ได้ทาการศึกษาเพิ่มเติมและแบ่งความต้องการลาดับที่ 5 ให้ละเอียดอกไปอีกเป็น 3 ลาดับ รวมใหม่
ทั้งหมดเป็น 7 ลาดับขั้นของความต้องการ ดังตอไปนี้
ลาดับขั้นที่ 1 ความต้องการทางสรีระ (Physical needs) คือ ความต้องการตอบสนอง ความหิว กระหาย
ความเหนื่ อ ย ความง่ ว ง ความต้ อ งการทางเพศ ความต้ อ งการขับ ถ่ า ยความต้ องการมี กิ จ กรรมทางร่ า งกายและ
ความต้องการการสนองความสุขของประสาทสัมผัส
ลาดับขั้นที่ 2 ความต้ องการความปลอดภัย(Safety needs) คือความต้องการการคุ้มครอง ปกป้อง รักษา
ความอบอุน่ ใจ ความปราศจากอันตราย และต้องการการหลีกเลี่ยงความวิตกกังวล
ลาดับขั้นที่ 3 ความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก (Belongingness and Love Needs) คือความ
อยากมีเพื่อน มีพวกพ้อง มีกลุ่ม มีครอบครัวและมีความรัก ขั้นนี้จัดเป็นความต้องการทางสังคม
ลาดับขั้นที่ 4 ความต้องการเป็นที่ยอมรับ ยกย่อง และเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) คือ ความอยากมี
ชื่อเสียง มีหน้ามีตา มีคนยกยองเลื่อมใส มีความเด่นดัง และต้องการความรู้สึกที่ดีของคนอื่นต่อตน
ลาดับขั้นที่ 5 ความต้องการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (Need to Know and Understand) คือความอยากรู้อยากเข้าใจ
อยากมีความสามารถ อยากมีประสบการณ์
ลาดับขั้นที่ 6 ความต้ องการทางสุนทรียะ (Aesthetic Needs) ได้แก่ความต้องการด้าน ความดี ความงาม
คุณธรรม และความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
ลาดับขั้นที่ 7 ความต้องการความสาเร็จหรือความสมบูรณแบบในชีวิต (Self Actualization Needs) ขั้นนี้ถือ
ว่าเป็นความต้องการสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะเกิดขั้นนี้ได้ต้องปูพื้นฐาน ให้บุคคลได้ตอบสนอง ความต้องการของ
ตนในลาดับขั้นที่ 1 เป็นลาดับมาจนถึงระดับสูง หรือสร้าง ความรูส้ ึก “พอ” ในความเป็นเขาเสียก่อน ซึ่งบุคคลประเภทนี้
มักได้รบั ประสบการณ์สูงสุด คือได้รับ ประสบการณ์เข้มข้นบางประการด้วยตนเองจนตระหนักในสภาพ ความเป็ นจริง
แห่งชีวิต ซึ่งบางคน กล่าวว่าเขาถึงปรัชญาชีวิตหรือสัจธรรมแห่งชีวิต
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ภาพที่ 1 การจัดลาดับความต้องการของมาสโลว์

ที่มา : https://www.novabi77.conn/NovaAce/Motives.htm
2. ทฤษฎี ERG (ERG TEIEORY: Existence Relatedness Growth Theory)
เป็นทฤษฎีความต้องการซึ่งกาหนดลาดับขั้นตอนของความต้ องการแอลเดอรเฟอร์ (Alderfer) ได้ชี้ให้
เห็นความแตกตางระหว่างความต้องการในระดับต่าและความต้องการในระดับสูงซึ่งเกี่ยวของดับความต้ องการของ
มาสโลว (Maslow) 5 ประการโดยเขาได้ทาการจัดกลุ่มของความต้องการให้เป็น 3 ประเภทดังนี้
1. ความต้ องการอยู่ร อด (Existence Needs) เป็น ความต้ องการในระดั บต่ าสุด และมี ลั กษณะ
เป็นรูปธรรม (Concrete) ประกอบด้วยความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว (Maslow) คือ ความตองการพื้นฐาน
ทาง ร่างกาย (Physiological Needs) และความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Security Needs)
2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Related Needs) เป็นความต้องการที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม น้อยลง
ประกอบด้วยความต้องการด้านสังคมตามทฤษฎีของมาสโลวและรวมไปถึงความต้องการ ความปลอดภัยและ ความ
ต้องการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) เป็นความต้องการในระดับสูงสุดใน ระดับความ
ต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) และมีความเป็นรูปธรรมต่าสุด ประกอบด้วย ความต้องการการยก ย่องและ
ความต้องการประสบความสาเร็จตามทฤษฎีความต้ องการมาสโลว (Maslow) (Esteem Needs and Selfactualization Needs)
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3. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two Factor Theory)
เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Flerzberg, 1959) เป็นนักจิตวิทยาอีกผู้ หนึ่งที่มุงมั่นศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การทางาน ผลงานของเขาในเรื่องนี้มีปรากฏแพรหลายมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1966 และ ค.ศ. 1968 ปั ญหาที่เขาเฝ้าถาม
ตนเองอยูเสมอคือ ทาอย่างไรจะจูงใจคนในการทางานได้เป็นอย่างดีเขาเห็นว่าการให้ค่าแรงต่าทาให้คนงานไม่พอใจ
แต่ การให้ค่าแรงสูงก็มิไดทาให้ คนงานอยากทางาน หนักขึ้น เงินมิใช่ สิ่งจูงใจสูงสุดจะทาให้คนงานทางานได้มาก
กว่าเดิม แม้ เงินจะมีความสาคัญก็ตาม ขณะเดียวกันความมั่นคงและบรรยากาศที่ดีในองค์ การก็มีใช่สิ่งจูงใจสูงสุดอีก
เช่นเดียวกัน
ทฤษฎี ข องเฮอร์ ซ เบอร์ ก เน้ น อธิ บ ายและให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย 2ประการได้ แ ก่ “ตั ว กระตุ้ น ”
(Motivatorst) และ“การบารุงรักษา ” (Flygiene) สองปัจจัยดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของงานเป็น อย่าง
ยิ่งซึ่งผู้บริหารองค์การ ควรพิจารณาเพื่อนาไปใช้ประโยซนในการบริหารคนและบริหารงาน
1. ปัจจัยด้านตัวกระตุ้น
ปัจจัยด้านนี้มีผลต่อการกระตุ้น ทาให้บุคคลเกิดความพอใจ แต่แม้ว่าปัจจัยนี้ ก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้ไม่พอใจ
เสมอไปตัวกระตุ้ นประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการดังนี้ ความสัมฤทธิ์ ผล คือ พนักงานควรต้ องมีความรู้สึกว่าเขา
ทางานได้ สาเร็จ ซึ่งอาจจะ ทั้งหมดหรือบางส่ วน การยอมรับนับถือจากผู้ อื่นคือพนักงานควรต้ องมีความรู้สึกว่า
ความสาเร็จของเขานี้มีคนอื่นรับรู้มีคนยอมรับลักษณะงานที่น่าสนใจ คือพนักงานควรต้องมีความรูส้ ึกว่า งานที่เขาทา
มี ความน่าสนใจน่าทาความรับผิดชอบคือพนักงานควรต้องมีความรู้สึกวาเขามีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่องาน ของเขา โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า คือ พนักงานควรต้องรูสึกว่าเขามีศักยภาพที่จะเจริญก้าวหน้าในงานของ
เขา การ เจริญเติบ โตคือพนักงานจะต้ องตระหนักว่ า เขามี โอกาสเรียนรู้ เพิ่มขึ้นจากงานที่ทามีทักษะหรือความ
เชี่ยวชาญจากการ ปฏิบัติงาน
2. ปัจจัยด้านการบารุงรักษา
ปัจ จั ย ด้ า นนี้ ช่ ว ยให้ พ นั กงานยั งคงท างานอยู่ และรักษาเขาไว้ ไ ม่ ให้ออกไปท างานที่ อื่น เมื่ อไม่ ไ ด้ จั ด ให้
พนักงานจะไม่พอใจและไม่มีความสุขในการทางานของเขา การบารุงรักษา ประกอบด้วยปัจจัย 10 ประการ ดังนี้
1. นโยบายและการบริหาร คือ พนักงานรู้ สึกว่าฝ่ายจัดการมีการสื่อสารที่ ดียิ่งกับ พนักงาน พนักงานก็มี
ความรูส้ ึกที่ดีต่อองค์การและนโยบายการบริหารงานบุคคล
2. การนิเทศงาน คือ พนักงานรู้สึกว่า ผู้บริหารงานตั้งใจสอนและแจกจ่ายหน้าที่
3. ความรับผิดขอบความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน คือ พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อหัวหน้างานของเขา
4. สภาวะการทางาน คือ พนักงานรู้สึกดีต่องานที่ทาและสภาพการณ์ของที่ทางาน
5. ค่าตอบแทนการทางาน คือ พนักงานรู้สึกว่าเงื่อนไขค่าตอบแทนการทางาน มีความเหมาะสม
6. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน คือ พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
7. ชีวิตส่วนตัวคือพนักงานรู้สึกว่างานของเขาทั้งด้านชั่วโมงการทางานการย้ายงานฯลฯ ไม่กระทบต่อชีวิต
ส่วนตัว
8. ความสัมพันธ์กับลูกน้อง คือ หัวหน้างานมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
9. สถานภาพ คือ พนักงานรู้สึกวางานของเขามีตาแหนงหน้าที่ดี
10. ความมั่นคง คือ พนักงานมีความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยในงานที่ปฏิบัติและงานมีความมั่นคง
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4. ทฤษฎีความต้องการที่แสวงหาของ แมคคลีแลนด์(McClelland)
ความต้องการที่แสวงหาของ (McClelland, 1965 อ้างถึงใน สุชาติ อยู่ส,ุ ข,2547) เป็นทฤษฎีความต้อง การ
ของมนุษย์ อีกทฤษฎีหนึ่งที่กล่ าวว่าความต้องการจากการเรียนรู้ จะมุ่งความต้องการที่บุคคลได้ พัฒนาขึ้นมาจาก
ประสบการณ์ชีวิตของพวกเขา ทฤษฎีนี้จะมุ่งที่ความต้องการหลายอย่างของบุคคลที่บุคคลถูกพัฒนาขึ้นมาภายในช่วง
ชีวิต ของพวกเขา ซึ่งประกอบด้วย
1. ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการที่จะรักษาความสั มพันธ์
ส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิดและเป็นมิตร บุคลที่มีความต้องการนี้สูงจะพอใจจากการเป็นที่รักและมีแนวโน้มจะเลี่ยงความ
เจ็บปวดจากการต่อต้านโดยสมาชิกกลุ่มสังคม เขาจะรักษาความส้มพันธ์ อันดีในสังคม พอใจในการให้ความร่วมมือ
มาก กว่าการแย่งชิง พยายามสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น ต้องการสร้างความเข้าใจอันดีจากสังคมที่เขาเป็น
สมาชิกอยู่
2. ความต้องการอานาจ (Need for Power) เป็นความต้องการที่จะควบคุมมีอิทธิพลหรือรับผิดชอบต่อ
บุคคลอื่น แมคเคิลแลนด์ (McClelland) และทีมงานวิจัยของเขาได้พบว่า บุคคลที่มีความต้ องการอานาจสูงจะมี
ความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลและการควบคุม บุคคลเช่นนี้จะต้องการความเป็นผู้นาเป็นนักพูด เป็นผู้ที่ต้องการทางานให้
เหนือกว่า บุคคลอื่น เป็นกลุ่มที่แสวงหา หรือคนหาวิธีการ แก้ปัญหาให้ดีที่สุด ชอบสอน และชอบพูดในที่ชุมซน ชอบ
การแข่งขัน เพื่อให้สถานภาพสูงขึ้นจะกังวลเรื่องอานาจมากกวาทางานให้ได้ประสิทธิภาพ
3. ความต้องการความสาเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการที่จะทาบางสิ่ง บางอย่างให้ดี
ขึ้น หรือประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่ าเดิมที่เคยทามาก่อน บุคคลที่ต้ องการความสาเร็จสูงจะมีความปรารถนา อย่างแรง
กล้าที่จะประสบความสาเร็จและกลัวต่อความล้มเหลว ต้องการแข่งขันที่ยากลาบากสาหรับตนเอง มีทัศนะชอบเสี่ยง
พอใจที่จะวิเคราะห์และประเมินปัญหา มีความรับผิดขอบเพื่อให้งานสาเร็จและมีการป้อนกลับในการทางานตลอดจน
มี ความปรารถนาจะทางานให้ดี ให้ดีกว่าบุคคลอื่น แสวงหาหรือพยายามรับผิดชอบในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ดี
ที่สุด แมคเคิลแลนด์ (McClelland) ยืนยันว่าความต้องการจะได้มาหรือเรียนรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ของชีวิตเขา
แม้ว่าความต้องการเหล่านี้โน้มเอียงที่จะเป็นผลผลิตจากสภาวะที่หลากหลายที่พวกเขาได้ สัมผัสอยู่บางครั้งแม้แต่มี
เหตุการณ์ที่เจาะจงสามารถมีอิทธิพลต่อความปรารถนาได้

แนวการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับทฤษฎีแรงจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือผลสาเร็จของงานจะสาเร็จก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายอย่าง โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรนั้นจะต้องมีแรงจูงใจซึ่งเป็นกระบวนการที่ทาให้ให้บุคลากรต้องการที่จะ
ปฏิบัติงานให้ สาเร็จตามจุดประสงค์นอกจากนี้ทฤษฎีแรงจูงใจยังที่จะแสดงถึงความต้องการของมนุษย์เมื่ อมนุษย์
ได้รับสิ่งจูงใจหรือสิ่ง เร้าแล้วการทางานจะประสบความสาเร็จตามความต้องการของผู้สั่ งงานซึ่งแรงจูงใจนั้นอาจจะ
เป็นคาชมเชยหรือรางวัล ตอบแทนก็จะแสดงหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าและงานที่ได้รับมอบหมายก็จะประสบผลสาเร็จ
ดังนั้นพอสรุปได้ว่าทฤษฎี แรงจูงใจเป็นทฤษฎีที่มีความสาคัญมากในการนามาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนที่จะมา
เสริ ม แรงกระตุ้ น ให้ผู้ ร่ว มงานมี ขวั ญ และกาลั ง ใจในการปฏิบั ติ ง านผู้ บ ริ หารส ามารถน าทฤษฎีแ รงจู ง ใจน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนได้ ดังต่อไปนี้
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1. นาทฤษฎีแรงจูงใจมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
2. นามาใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
3. นามาประยุกต์ใช้กับนักเรียน โดยอาศัยแรงจูงใจด้านต่าง ๆ เช่น การให้รางวัล การได้รับการยอมรับฯลฯ
4. นาทฤษฎีแรงจูงใจ มาเป็นเครื่องมือในการขอความร่วมมือจากชุมชน
5. ทฤษฎีแรงจูงใจมาใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
6. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
7. นามาประยุกต์ใช้โดยอาศัยแรงจูงใจด้านต่าง ๆ เช่น การให้รางวัล การได้รับการยอมรับฯลฯ
8. ทฤษฎีแรงจูงใจ นามาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้ครูทางานอย่างมีความสุข โดยเฉพาะงานสอน
ในการบริหารงานในโรงเรียนปกติก็นาทฤษฎีแรงจูงใจมาใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะการให้ขวัญและกาลังใจหรือ
เสริมแรงจะต้องให้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นหลักการที่จะต้องนามาใช้ เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในโรงเรียนที่มี
ต่อ ผู้บริหารโรงเรียนผลที่ได้รับจากการนาทฤษฎีแรงจูงใจ พอสรุปได้ดังต่อนี้
1. ช้าราชการครูมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
3. ทุกคนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
4. ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมากขึ้น
5. ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและกาลังใจทางานมากขึ้น
6. ทาให้การบริหารงานในโรงเรียนประสบความสาเร็จ
7. ทุกคนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
8. ทาให้คุณภาพการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
9. งานจะประสบความสาเร็จได้อย่างไม่ยาก
10. ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข
11. ผู้ร่วมงานในโรงเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ เต็มความรู้ ความสามารถ
12. โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
13. ชุมชน/องค์กรในท้องถิน่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ทุกๆด้าน
จะเห็นได้ว่าทฤษฎีแรงจูงใจเป็นอีกหลักการหนึ่ง ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรจะต้องนามาใช้ในการบริหารงานใน
โรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่สุดเพราะการให้ขวัญแรงเสริมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทกุ คนมีความปรารถนาซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านีเ้ ป็น
แรง กระตุ้นที่จะนาพาองค์กรในโรงเรียนดาเนินกิจกรรมต่างๆ ไปสู่ความสาเร็จได้อย่างมี ความสุขและได้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วนิดา บุญมั่น,2555 ) บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการโรงเรียนก็คือการทาอย่างไรให้ข้าราชการครูและ
บุคคลกรทาศึกษาบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทางานให้บรรลุเป้าประสงค์ สาเร็จได้ นั้นคือ ผู้อานวยการ
จะต้องรู้จักวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับ ข้าราชการครู ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ร่วมจั ดการศึกษา ในการพัฒนาจัดการศึกษา
ของ โรงเรียน ข้าราชการครู ถือว่ามีความสาคัญมาก ครูต้องจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์ เติบโตและพัฒนา
เป็น สมาชิกของชุมชน สั งคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี ค่านิยมอันพึงประสงค์และสามารถดาเนินชีวิตอยู่สั งคมได้
อย่างมี ความสุข อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้อานวยการสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับช้าราชการครูและ บุคคล
กรการศึกษา รวมไปถึงผู้ร่วมพัฒนาการศึกษา ทางานเชิงคุณภาพได้ประสิทธิภาพ ภายในโรงเรียน และนามาใช้เมื่อ
ต้องการแก้ปั ญ หา ปรับปรุง พัฒนาแรงจูง ใจในโรงเรียน ใช้ ในการเสริม สร้างที มงานของผู้อานวยการเพื่ อปฏิรูป
โครงสร้างโรงเรียนต่อไปวิธีสร้างแรงจูงใจในที่ทางานนั้นอาจสร้างได้คือ โรงเรียนอาจมีการพิจารณาความดีความชอบ
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เป็นที่ยอมรับและเข้าใจชั ดเจน เป็นขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ความสุขที่เกิดจากการได้ทาในสิ่งที่
ดีกว่าและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นที่ชื่นชมในองค์การ นับเป็นการบริหารด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ คือ ความ
ต้องการทาง กาย และความมั่นคงในชีวิตจากแนวคิดวิธีสร้างแรงจูงใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
์
1. มุมมองของผู้บริหาร มองเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ทรงคุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม มีศักดิ ศรี
ความ
,
เป็น มนุษย์ ผู้ได้รับแรงจูงใจที่ดี จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ ที่ดีขนึ้
2. ผู้บริหารมีความเป็นปัญญาชน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยความจริงใจกับทุก
คน เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
3. การบริหารด้านความสั มพันธ์ในโรงเรี ยน ทาให้บุคลากรทุกคนมีคุณค่ า เมื่ออยู่ในโรงเรียน และอยู่
ร่วมกับ ผู้อื่น ที่ร่วมอาชีพเดียวกันได้ดี
4. การพัฒนาครู เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใช้ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom ความเจริญก้าวหน้า
ของ Hertzberg และการทางานให้สาเร็จด้วนตนเองของ Argyris
5. ความภาคภูมิใจของโรงเรียน สร้างความรักโรงเรียน ภูมิใจ จงรักภักดีต่อสถานบัน สร้างจุดเด่นให้
โรงเรียน ทฤษฎีของ Barnard กระตุ้นให้บุคลากร พัฒนา อาคารสถานที่ให้ดูสวยงาม เน้นการดูแล และเอาใจใส่
นักเรียน ให้มีระเบียบวินัย
เมื่อการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดวิธีสร้างแรงจูงใจนี้แล้ว จะเห็นได้ว่า การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับช้าราชครู
และบุคลากร การศึกษา ผู้เข้าร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา มีความสากัญอย่างยิ่งในการบริ หารการศึกษา การทาให้
เกิดความเข้าใจ ความสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการพั ฒนาการบริหารโรงเรียน และที่
สาคัญ ผู้บริหารจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างแท้จริง (อมารัตน์ กิจธีคุณ, 2555)
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รูปแบบกลยุทธ์การบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
The Strategic Model to Higher Education Administration for Human Capital Development

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

อภิศร ธิช่างทอง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็นการนาเสนอแนวคิดทางวิชาการและกระบวนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เสนอรูป แบบกลยุ ท ธ์ การบริหารอุด มศึกษาเพื่ อพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development : R&D) ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกากับ
ของรัฐ และสถาบันการศึกษาภาคเอกชน กาหนดกลุ่มตัวอย่าง สถาบันอุดมศึกษา เป็นสถาบันตัวแทนประเภทละ 2
สถาบัน ดาเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Context Analysis) เพื่อสรุปและนาเสนอรูปแบบ
กลยุทธ์การบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ผลงานวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
กาหนดกลยุ ท ธ์ด้ า นการบริหารการศึกษาที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ ต่ อสถาบั น อุด มศึกษา และหน่ วยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
คาสาคัญ : รูปแบบกลยุทธ์ การบริหารอุดมศึกษา ทุนมนุษย์
Abstract
The article aims to presentation of academic concept and research processes. The
research purpose was to search and disseminate of the strategies for higher education
administration to develop human capital. Research and Development (R & D) was use as
method. The target population have public higher education institution and public
autonomous education institutions, as well as private educational institutions. Sampling size
was select each institution represents 2 institutes. As data analysis using context analysis to
summarize and present the strategies of higher education management for human capital
development. The results of this research can be used as a basis for decision making for
higher educational administration and the government agencies involved in Thai labor
under international relations in ASEAN Countries.
Keyword : Strategic Model, High Level Education Administration, Human Capital
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บทนา
ภายใต้สถานการณ์จากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นยุคความท้าทายอย่างมากที่ผลักดันให้
ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถ โดยใช้หลักการสาคัญที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ ยึ ด คนเป็ น ศูน ย์ กลางการพั ฒ นา เพื่ อ มุ่ ง สร้า งคนให้ มี ทั กษะความรู้
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 1-4)
ทั้งนี้เป็นการเน้นพัฒนาคนตามบริบทกระแสโลกาภิวัตน์ อย่างสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง
สังคมและวัฒนธรรม ตามพันธกรณีว่าด้วยข้อตกลงประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Country) ซึ่งทาให้
เกิดการเปิดเสรีทางการค้า มีทั้งการเคลื่อนย้ายทุน การเคลื่อนย้ายกาลังคนโดยเฉพาะทรัพยากรประเภททุนมนุษย์
โดยมีการสร้างแนวคิดเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ในขณะเดียวกันเสาหลักด้าน
สังคมและวัฒนธรรม มีการพัฒนาสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) ควบคู่กับการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge-based Culture) ซึ่งทั้ง 3 มิติมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นทุนมนุษย์ (Human
Capital) โดยองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่หลักในระดับปฏิบัติการและประชาชนในสังคมมีค่านิยมและให้ความเชื่อมั่น
ต่อระบบการศึกษาระดับอุด มศึกษามาอย่ างยาวนาน เนื่องจากเป็น สถาบั นการศึกษาที่มี ความสัมพันธ์ ต่อการ
ประกอบอาชีพและตลาดแรงงาน ก้าวผ่านสู่ความก้าวหน้าที่อาชีพในฐานะบุคลากรสาคัญขององค์การ คุณลักษณะ
เหล่านี้ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสมรรถนะสู่ทุนมนุษย์กับสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่
องค์การ (Scholz, Stein, & Muller, 2007: 2; Schwartz, Bersin, & Pelster, 2014: 4) ทั้งนี้เพราะทรัพยากร
มนุษย์เป็นรากฐานแห่งการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี,
2560) สอดคล้องกับบริบทกระแสโลกาภิวัตน์อย่างแท้จริง
ในยุคแห่งการพัฒนาที่รวดเร็ว เกิดการแข่งขันอย่างเข้มข้น องค์การทุกภาคส่วนจึงมีความต้องการบุคลากร
ที่มีคุณภาพ ทาให้เกิดอุปสงค์ต่อทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ในขณะที่อุปทานจากหน่วยบัณฑิตหรือแรงงานมืออาชีพ
ยังคงเน้นชิงปริมาณ มากกว่า เชิงคุณภาพ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคนให้เป็น ทุนมนุษย์ (กลุ่มงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน, 2557) หรือเป็นบุคลากรขององค์การที่มีคุณลักษณะทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ
ความรู้เชิงนวัตกรรม ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะในเชิงปฏิบัติ สมรรถนะที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา (Krebs, 2008:
38; Dae-Bong, 2009: 5) เนื่องจากองค์ความรู้ดังกล่าว เป็นฐานความรู้ (Knowledge-based) สู่มิติอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์กับทุนทางปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ 2559) หากกล่าวถึง องค์การที่ทาหน้าที่
เป็นหน่วยบัณฑิตหรือแรงงานมืออาชีพ ทุกภาคส่วนต่างคาดหวังต่อสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่
เป็นหน่วยผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด
เมื่อกล่าวถึง องค์กรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีทั้งรูปแบบวิทยาลัย (College) มหาวิทยาลัย
(University) สถาบัน (Institution) หรือสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง (Segregated special academy) เรียก
โดยรวมว่า สถาบันอุดมศึกษา เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human development)
ดังที่ วิจิตร ศรีสอ้าน, (2552: 14 -23) กล่าวไว้ว่า การอุดมศึกษาไทยมีบทบาทการพัฒนาสังคมไทยจากสังคมฐาน
ความเชื่อ (Fortune based society) ไปสู่สังคมอุดมปัญญา คือ สังคมที่ใช้ปัญญาเป็นปัจจัยสาคัญในการเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลง มีสาระสาคัญ 2 ลักษณะ คือ 1. สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ที่คนรุ่นใหม่ต้องใฝ่
เรียนใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้สถานศึกษาทุกระดับเป็นฐาน มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และ 2. สังคมฐานความรู้ (Knowledge based society) ที่ใช้ความรู้เป็นปัจจัยสาคัญในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นหัวใจสาคัญในการเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ การ
สร้างความรู้และใช้ประโยชน์ความรู้ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคตต้องมีการเปลี่ยนแปลง (Change)
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เนื่องจากต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ใช้การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส ควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม
และการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันสังคมดาเนินการร่วมกัน
อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งรูปแบบการดาเนินการดังกล่าวต้องให้ความสาคัญกับความเชื่อมโยงกลยุทธ์การพัฒนาทุก
ระดับอย่างสอดคล้องต้องกันด้วย โดยการวิจัยและพัฒนาซึ่งต้องอาศัยองค์การหลักอย่างเช่นสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาทาหน้าที่ให้บริการทางวิชาการและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพต่างๆ อีกทั้งต้อง
สร้างผลงานวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในขณะที่กระแสโลกมีการพัฒนาฐานความรู้ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม จึงมีความจาเป็นต้องสร้างกรอบแนวทางการปฏิบัติ โดยการสร้างรูปแบบกลยุทธ์เพื่อนาไปใช้สร้าง
ศักยภาพคนให้เป็นทุนมนุษย์เพื่อแข่งขันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศในระยะยาว และ
สร้างความพร้อมแก่คน ด้วยการลงทุนพัฒนาการศึกษาของคนให้เป็นทุนมนุษย์ ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอาจต้อง
หัน มาให้ความสาคัญทั้ งด้ านทักษะทางภาษา การใช้ เทคโนโลยี การคิดวิ เคราะห์ การออกแบบหรือการสร้า ง
นวัตกรรมใหม่ พัฒนาคนสู่ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ให้เป็นทักษะทางด้านปัญญาและ
ทักษะด้านพฤติกรรม เช่น การเป็นผู้นา การเข้าสังคมที่เปลี่ยนแปลง ปรับตัวสู่ สาขาวิชาชีพที่มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย น อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น อาวุ ธ ส าคั ญ ในการแข่ ง ขั น บนเวที โ ลก จึ ง เป็ น ที่ น่ า สนใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรมีรูปแบบกลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยเน้นดึงศักยภาพคนที่สามารถพัฒนาสู่ ทุน
มนุษย์ สร้างอุปทานให้แก่องค์การในประเทศ และตลาดแรงงานอาเซียน ทั้งนี้ยังคาดหวังอีกว่า ผลการวิจัยช่วยให้
การพัฒนาคุณภาพคนไทยมีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และทัศนคตินาไปสู่การพัฒนาประเทศไทยที่สามารถแข่งขันได้
อย่างมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน ได้ตามยุทธศาสตร์ชาติในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยสาหรับสร้างรูปแบบกลยุทธ์ และนาเข้าสู่กระบวนการพัฒนารูปแบบ รวมทั้งมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องแม่นยา จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอ รูปแบบกลยุทธ์การบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งนาเสนอการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
ขอบเขตด้านประชากรประกอบด้วย
1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน 16 สถาบัน
2. สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ 15 สถาบัน
3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 40 สถาบัน
รวมประชากรเป้าหมายทั้งสิ้น 120 สถาบัน โดยกาหนดเลือกสู่ตัวอย่างตัวเพื่อเป็นตัวแทน ตามประเภท
สถาบัน ประเภทละ 2 สถาบัน
นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้
รูปแบบกลยุทธ์การบริหารอุดมศึกษา หมายถึง แผนปฏิบัติการสาหรับใช้เป็นแนวทางบริหารการศึกษา
ทั้งด้านหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ ฝีมือ ประสบการณ์ ฯลฯ เพื่อให้บรรลุภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาด้านการพัฒนาคนเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าต่อองค์การ
ทุนมนุษย์ หมายถึง การส่งเสริม การพัฒนาความรู้ ทัก ษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคคลเพื่อ
แปลงเป็นทรัพย์สินพื้นฐานที่มีคุณค่าขององค์การ สาหรับใช้ดาเนินกิจการให้เกิดผลประโยชน์ หรือสร้างความ
ได้เปรียบเหนือองค์การคู่แข่ง
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สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษา ที่ให้บริการทางการศึกษาโดยหน่วยงานรัฐ หรืออยู่ในกากับ
ของรัฐ และภาคเอกชน มีภารกิจรวม 4 ด้าน คือ 1. ผลิตบัณฑิต 2. สร้างผลงานวิจัย 3. ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และ 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดการเรียนการสอนหลักให้แก่ผู้เรียนในระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ประชาคมอาเซียน หมายถึง กรอบความร่วมมือของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 10 ประเทศ
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ รวมกันเป็นกลุ่ม
ประเทศ เพื่อดาเนินงานร่วมกัน 3 เสาหลัก ได้แก่ 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :
AEC) 2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Culture Community: ASCC) และ 3. ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC)
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ครั้งนี้ ใช้ประเภทการวิจัยเชิง
พัฒนา (Research and Development: R&D) ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการวิจัย (Research) ได้รับข้อมูลสาคัญ
สาหรับสร้างรูปแบบกลยุทธ์สู่การพัฒนา (Development) จึงจาเป็นต้องใช้ วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Research
Methodology) คือ 1. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิค การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Groups) สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participated Observation) และ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participated Observation) และ 2. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยกาหนดขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 Research 1 (R1) เป็นการศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนา
ข้อมูล มากาหนดแนวทางในการสร้า งรูป แบบกลยุท ธ์ เป็น การวิ จัย เชิ ง เอกสาร (Documentary Research)
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์ SWOT
ขั้นตอนที่ 2 Development 1 (D1) นาผลจาก R1 มาออกแบบสร้างและพัฒนา (Design and
Development : D & D) รูปแบบกลยุทธ์การบริหารการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 Research 2 (R2) เป็นขั้นตอนการทดสอบรูปแบบกลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2 (D2)
โดยนารูปแบบไปดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง(Examination) และประเมินผลรูปแบบกลยุทธ์ (Evaluation)
ขั้นตอนที่ 4 Development 2 (D2) เป็นขั้นตอนการปรับปรุง(Improvement) เพื่อนาเสนอรูปแบบกล
ยุทธ์ต่อไป
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. รูปแบบการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย
ความเป็นมาและการพัฒนาระบบการอุดมศึกษาไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
โรงเรียนสาหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษา
แห่งแรกของประเทศไทย มีพัฒนาการมาเป็นลาดับ อย่างไรก็ดี ผลการวิจัย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(สกศ.) เรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัฒน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดการณ์แนวโน้มสาคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550: บทสรุปผู้บริหาร; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,
2551: ออนไลน์) สรุปแนวโน้มการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา และทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต ไว้ดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่าง
2. สถาบันอุดมศึกษาควรเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
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3. สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง มีแนวโน้ม มีบางมหาวิทยาลัยมุ่งจัดการศึกษาเฉพาะที่เป็นการลงลึก
ระดับเชี่ยวชาญ
4. สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย
5. สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6. สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ
7. สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่สามารถขยายตลาดการศึกษาไปยังต่างประเทศ
8. สถาบันอุดมศึกษาที่แข่งขันไม่ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ
9. สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเชิงพาณิชย์มากขึ้น
กรอบทิศทางอุดมศึกษา 15 ปี
ในกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 ครอบคลุมช่วงเวลา 15 ปีระหว่าง พ.ศ. 2551–2565 (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) ออกแบบโดยคานึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อ
กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) สาระหลักมี 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ภาพฉาย และ
นัยสาคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา ส่วนที่ 2
กล่าวถึงเป็นปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปัจจุบันและอนาคต (scenario) มี 7 เรื่องคือ (1) ความ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากร (2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (3) การมีงานทาและตลาดแรงงานในอนาคต (4) การ
จัดการความขัดแย้งและความรุนแรง (5) การกระจายอานาจการปกครอง (6) เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และ
บัณฑิตในอนาคต และ (7) เศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษาได้พิจารณาใน 9 ประเด็น ได้แก่ (1) รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น (2) การ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน (3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (4) การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (5) การเงินอุดมศึกษา (6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา (7) เครือข่ายอุดมศึกษา (8) การ
พัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (9) โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
สภาพโดยทั่วไปและปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของอุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี พ.ศ.2533-2544 ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่มีการปรับรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ดาเนินการโดยภาครัฐเกิดขึ้นใหม่ โดยกาหนดเป็นนโยบาย การจัดตั้งมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดตั้งขึ้นมา
ใหม่ ต้องมีรูปแบบการบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ เพื่อต้องการความอิสระ และคล่องตัวในการบริหารงาน ซึ่งเรียกว่า
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ลักษณะการบริหารมีจุดเด่น 3 ประการคือ มีความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล
วิชาการ และการเงิน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ และการเงิน
และสินทรัพย์ขึ้นใช้ในมหาวิทยาลัยได้ มูลเหตุสาคัญเนื่องจากการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษานั้นต้องการความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการ การควบคุมจากรัฐลดลง ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่กากับดูแล
ด้านนโยบายและแผนพัฒนา ด้านมาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนงบประมาณเป็นหลัก (สุชาติ เมืองแก้ว, 2554)
จรัส สุวรรณเวลา (2551) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทั่วโลกกาลังได้รับแรงผลักดันจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
หลายด้านอย่างรุนแรง และเข้มข้นจนมิอาจคงสภาพเดิมอยู่ได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่สามารถเลี่ยงได้
และมีบางประการที่ไม่พึงประสงค์ สาหรับมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย ซึ่งประสบปัญหาวิกฤตอยู่ แล้ว การ
เปลี่ยนแปลงยิ่งมีผลรุนแรง และน่ากังวลมากขึ้นจาเป็นต้องมีการพิจารณาให้ถ่องแท้ และดาเนินการให้เป็นผลที่ดีที่สุด
คุณภาพอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีการพัฒ นาความรู้ระดับสู งเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ต่อสัง คมในอนาคต การศึกษาในระดับอุด มศึกษา
ยังรวมถึงการให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผลผลิตอุดมศึกษาซึ่งเป็นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาออกไป
มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ แม้ว่าการพัฒนาคุณภาพของ

262

การอุดมศึกษาไทยมีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันก็ยังพบว่าคุณภาพอุดมศึกษายังไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควรในหลายประเด็น สาเหตุหลักมีหลายประการ (มติชนออนไลน์, 2548) ประกอบด้วย
1. สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจั ย เปิด หลักสูต รตามความพอใจ โดยไม่คานึง ถึงคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ขาดการวางแผนพัฒนาสถาบันในระยะยาว รวมถึงคณะกรรมการบริหารสถาบัน/สภาสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่งไม่มีการบริหารจัดการที่ดี
2. มหาวิทยาลั ยไทยโดยภาพรวมยังมีจุดอ่อนเรื่องการบริหารจัดการเชิงคุณ ภาพ โดยเฉพาะการเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกล้วนเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ทั้งสิ้น
3. ทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมไม่ชัดเจน เกิดความซ้าซ้อนด้านการให้บริการ บุคลากร
ที่เข้ามหาวิทยาลัย เช่น ผู้บริหาร ส่วนหนึ่งไม่มีความรู้ทางด้านการบริหาร แต่มีความรู้เฉพาะด้านงานวิชาการเท่ านั้น
รัฐบาลควรมีการจัดอบรมการเป็นผู้บริหารขึ้นมาเหมือนกับข้าราชการสายอื่น
4. บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึก ษาออกมาบางส่ ว นไม่ ไ ด้ คุ ณ ภาพ และมี ปั ญ หาในด้ า นภาษาอั ง กฤษ สถาบั น
การศึกษาควรดึงผู้ประกอบการเข้าไปร่วมพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไป
ฝึกงานในสถานประกอบการตั้งแต่ยังเรียนอยู่ รวมถึงวิกฤติอุดมศึกษาไทยช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 300 แห่ง และเปิดหลักระดับปริญญาตรีและโท บางแห่งใช้กลยุทธ์ "จบง่าย" ในการดึงดูด
ผู้เรีย น ขณะที่ ผู้ เรีย นเข้า มาเรีย นเพื่ อหวั ง ใบปริญ ญาตามสโลแกนจ่ า ยครบจบแน่ ซึ่ ง เป็ นการท าลายคุณ ภาพ
อุดมศึกษาไทย และทาให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาออกมาไม่มีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวังไว้
5. การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นการจัดตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง ไม่ได้คานึงถึงคุณภาพและ
ความพร้อมการเป็นสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงไม่มีการจัดระบบความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา ทาให้ทิศ
ทางการส่ งเสริม พั ฒ นาและกากับ มาตรฐานไม่ชั ด เจนและไม่ ต่อเนื่อง อีกทั้ งสถาบัน อุด มศึกษาไทยในปัจ จุ บั น
ส่ว นมากมุ่ ง เข้า สู่ธุ รกิจ อุดมศึกษา มี การขายปริญ ญาบั ต ร เปิด หลักสู ตรจ านวนมาก การถ่ายทอดความรู้แบบ
สาเร็จรูปตามแบบตะวันตก เนื่องจากมหาวิทยาลัยไทยก้าวเข้าสู่กับดักทางธุรกิจการศึกษา
6. รัฐบาลไม่มีการควบคุมการเปิดสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ ตรงตามความต้องการของประเทศ
และตลาดแรงงาน ดังนั้น ควรส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษากู้เงินเพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อให้
บัณฑิตที่จบออกมามีงานทา
7. ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 15 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2533-2547 ที่กาหนดสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์
และสายสังคม 50 : 50 และกาหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนอาจารย์ที่จบปริญญาเอก โท ตรี อยู่ที่ 3 : 6 : 1
ที่สาคัญต้องการให้ผู้เรียนรับภาระค่าเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นแผนฯสามารถดาเนินการตามเป้าหมายได้หลายเรื่อง แต่ยังทา
ไม่ได้คือ สัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และสายสังคม 50 : 50 ทาได้เฉพาะในมหาวิทยาลัยปิด สัดส่วนอาจารย์ที่จบ
ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี นั้น ทาได้เฉพาะในมหาวิทยาลัยภาครัฐเพียง 24 แห่ง เท่านั้น
บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
จากปัญหาการอุดมศึกษาไทย แม้ว่าภาครัฐมีความพยายามการกาหนดทิศทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
สถานการณ์โลกและตลาดแรงงาน ในสภาพความเป็นจริงแนวโน้มปัญหาดังกล่าวข้างต้น ยังคงมีอยู่ ในขณะที่
ประเทศไทยพยายามขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge
Based Economy: KBE) ซึ่งใช้ความรู้ (Knowledge) และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ขณะที่สถาบัน
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อุดมศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญในการสร้างความรู้และนวั ตกรรมให้กับระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ การทา
ความเข้าใจในเศรษฐกิจฐานความรู้จึงมีความสาคัญ ดังการสังเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานความรู้ในเรื่อง
1. พัฒนาการของยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
2. การพัฒนาองค์กรในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
3. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา
4. บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
สรุปได้ว่า การพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ถึงวิกฤตทางการศึกษาที่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กลยุทธ์
วิธีการบริหารจัดการสถาบัน ในลักษณะกิจกรรมต่อเนื่อง โดยละทิ้งการเลียนแบบสถาบันอื่น เนื่องจากองค์ประกอบ
คุณภาพบุคลากร อาทิ ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์กร ศักยภาพทางวิชาการ ขั้นตอนการพัฒนา ปรัชญาสถาบัน
มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไรก็ ต าม การเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารจั ด การแนวใหม่ ต้ อ งน าไปสู่ คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพึ่งตัวเองได้

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทุนมนุษย์
ทุนมนุษย์ เป็นการพัฒนาคนให้เป็นทุนสาคัญที่สุดในองค์การ จึงจาเป็นต้องให้สถาบันทางการศึกษาเป็น
ฐานการผลิต ทุนมนุษย์ เพื่อสร้างอุปทานทั้งในเชิงจานวนและคุณภาพ ให้กับตลาดแรงงาน องค์การต่างๆ และ
ผู้ประกอบการ สาหรับสร้างสรรค์งานที่เน้นทักษะ คุณภาพ มาตรฐาน และคุณธรรมจริยธรรม สร้างความได้เปรียบ
ในแข่งขันเชิงธุรกิจ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเจริญให้สังคมในชาติด้วย
องค์ประกอบทุนมนุษย์
ความหมายทุนมนุษย์ข้างต้น ว่าด้วยลักษณะนามธรรม ไม่ได้ส่งผลแต่เฉพาะในส่วนแนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย Andrew Mayo (อ้างถึงใน นิสดารก์
เวชยานนท์. 2551. หน้า 19) กล่าวว่า Human Resource Management (HRM) และ Human Capital
Management (HCM) มีความแตกต่างกัน 2 เรื่อง คือ 1. การบริหารทุนมนุษย์ เน้นที่คุณค่าคนหรือสิ่งที่คนสร้าง
(Value of People) มากกว่าสนใจตัวกระบวนการหรือหน้าที่ด้านบุคคล (HR Function) ส่วนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ให้ความสาคัญกับการประเมินวิธีการที่ใช้ในการบริหารคนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีตัวตน (Intangible) ไม่สามารถวัดเทียบค่า
ทางธุรกิจ แต่แปรสภาพให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถวัดเทียบคุณค่าออกมาได้ เมื่อเทียบคุณค่าออกมา ก็สามารถจัดการ
ลงทุนได้ มนุษย์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียน โดยทักษะจากการทางานเป็น
การเพิ่มประสบการณ์ จึงเป็นการสะสมทุนมนุษย์ ส่วนองค์การความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ (OECD) มองว่าทุน
มนุษย์ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ศักยภาพและคุณสมบัติประจาตัวแต่ละบุคคล ทฤษฎีทุนมนุษย์ จึงมีพื้นฐานมา
จากทฤษฎีพัฒนาเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro-economic Development Theory) (Schultz, 1993: 13) ซึ่งทุน
มนุษย์มีอยู่ในหลายรูปแบบหลายลักษณะ เช่น การศึกษาเล่าเรียน (Schooling) การอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้
จ่ายเงินเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (Medical Care) รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีในเรื่องความตรงต่อเวลา
หรือความซื่อสัตย์ก็ถือว่าเป็นทุนมนุษย์เช่นกัน การให้การศึกษาความรู้ และการฝึกอบรมความรู้ ทักษะและความ
ชานาญที่ค่อย ๆ สั่งสม เป็นหัวใจหลักที่สาคัญของทฤษฎีทุนมนุษย์ ที่เมื่อเทียบกับทุนทุกประเภทที่มีอยู่แล้ว นับว่า
การลงทุนเกี่ยวกับมนุษย์เป็นทุนที่มีค่ามากที่สุด (Becker, 1993 cited in Marimuthu et al., 2009: 267)

264

ซึ่งแตกต่างจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิม (Classical Economic Theory) ที่มองแรงงานเพียงของใช้ที่สามารถซื้อ
ขายได้ (Marimuthu et al., 2009, p. 267)
สรุปได้ว่า ทุนมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์การประสบความสาเร็จ ดังนั้นแต่ละองค์การต้องคัดเลือกทุน
มนุษย์ที่เหมาะสมกับบริบทองค์การและใช้เป็นฐานกาหนดกลยุทธ์ทุนมนุษย์
ประชาคมอาเซียน : แนวคิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายในกลุ่มประเทศสมาชิก
ด้วยองค์การแต่ละแห่ง ต้องเลือกสรรทุนมนุษย์ที่เหมาะสมกับองค์การ เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ทุน
มนุษย์ ในขณะเดียวกันปรากฏการณ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุนมนุษย์คือ
นโยบายด้านแรงงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ AEC
นโยบายภาครัฐไทยด้านแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน
นโยบายด้านแรงงาน กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานไทยไว้ดังนี้
1. เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือ ให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ โดยภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนาไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ
2. เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ภายใต้ประชาคมอาเซียน จากปี พ.ศ. 2558 เป็น
ต้นไป โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบอานวยความสะดวก และมาตรการการ
กากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีฝีมือเข้าประเทศควบคู่กับการป้องกัน
ผลกระทบจากการเข้าประเทศของแรงงานไร้ฝีมือ
3. กาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว โดยคานึงถึงความ
ต้องการแรงงานของภาคเอกชน รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นองค์กรหลักที่รับนโยบายมาบริหารแรงงาน และการพัฒนา
ประชากรให้มีศักยภาพ มีงานทา สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน มีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิต
การทางานที่ดี ตลอดจนการบริหารและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา
ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีนโยบายหลักคือ การเปิดการค้าบริการ การเปิดเสรีการลงทุน
และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
นโยบายประชาคมอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการกาหนดเป้าหมายและพันธกรณีใน 4 เรื่อง ได้แก่
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
2. การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ผ่านการกาหนดนโยบายการแข่งขันให้มีความ
ยุติธรรม เสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน กาหนดมาตรการด้านภาษี และกาหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคโดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่าน
โครงการต่างๆ เช่น โครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อลด
ช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
4. การเข้าร่วมเป็นส่วนสาคัญในระบบเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน ผลของการดาเนินงานที่สาคัญในช่วงที่ผ่าน
มา ได้แก่ การลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ 0 ในสินค้า 8,287 รายการ การลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ 5 ในสินค้า
ในบัญชีอ่อนไหว (กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง และไม้ตัดดอก) การเปิดเสรีการค้าบริการรวมทั้งสิ้น 12 สาขาใหญ่
ประกอบด้วย 128 สาขาย่อย การยกเลิกอุปสรรคในการให้บริการทุกรูปแบบ เปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้
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อย่างน้อยร้อยละ 70 ในสาขาบริการเร่งรัด ได้แก่ สาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ สาขาสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว
สาขาขนส่งทางอากาศ และสาขาโลจิสติกส์ นอกจากนี้ อาเซียนได้ประสานกาหนดมาตรฐานสินค้าและจัดทาความ
ตกลงการยอมรับร่วมกัน เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้า เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างกัน โดย
ได้เริ่มดาเนินการปรับประสานมาตรฐานสินค้า 20 กลุ่ม ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ
ตู้เย็น วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น โดยปัจจุบันอาเซียนเร่งจัดทาความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขา สาหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง สินค้ายา และอาหาร
กล่ า วโดยภาพรวมได้ ว่ า ภาคการศึก ษาที่ ท าหน้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต และผลิ ต ทุ น มนุ ษ ย์ ในฐานะสถาบั น
อุดมศึกษา ควรกาหนดกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างทักษะที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาชีพ เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้ง
สาขาวิชาชีพเหล่านี้สามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) นาไปปรับกลยุทธ์การบริหารการศึกษาเพื่ อพัฒนา
ทุนมนุษย์สาหรับป้อนตลาดแรงงานอาเซียนอย่างสมดุล

สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม
ข้อมูลจากวรรณกรรม สามารถนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานการสร้างกลยุทธ์ทุนมนุษย์ได้ โดยอาศัยแนวคิดของ
Griliches (1979 อ้างถึงใน นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554: 33-36) ว่าด้วยหลักการทฤษฎีทุนมนุษย์ เป็นลักษณะการสะสม
ทุนมนุษย์ที่ประกอบในเฉพาะบุคคล ที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของในตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทุนมนุษย์แต่ละประเภทพึ่งพากันและช่วยเพิ่มขนาดและระดับความเชี่ยวชาญของสต๊อกทุน (Capital Stock) ดังนั้น การ
พัฒนาคนให้ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ (สถาบันอุดมศึกษา) มากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งมีมูลค่าทุนมนุษย์สูงขึ้นเท่านั้น
บทบาทสาคัญในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาประเทศ โดยเริ่มจากการบ่มเพาะการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยมีความรู้ ทักษะ มีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทาเป็น มีเหตุผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ ให้
พร้อมดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยการศึกษาถือเป็นพื้นฐานในการสร้างและผลักดันให้คนไทยมีความรู้
ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน ซึ่งการศึกษาจะถูกสอดแทรกเข้าไปในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ เสา
การเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม โดยการศึกษาเป็นฐานในการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่หลักของประชาคมอาเซียน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นพลเมืองของ
ประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า รูปแบบมีความสาคัญในฐานะเป็นกรอบนาทางสู่
การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น การศึกษาและนาข้อมูลพื้นฐานมาบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเรียนรู้ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ฝึกทักษะคนเป็นทุนมนุษย์ที่สาคัญที่สุดขององค์การ การวัดทุนมนุษย์ที่
สัมพันธ์กับกลยุทธ์องค์การ เพื่อสร้างรูปแบบกลยุทธ์การบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ สาหรับสร้างอุปทาน
ให้กับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ ยุคการรวมกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน จึงเกิดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคนสู่ทุนมนุษย์ นาโดยสถาบัน อุดมศึกษา ภายใต้การกากับดู แลจากหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลางคือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติ กาหนดแผนงานการพัฒนาทุนมนุษย์ การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ การพัฒนาพื้น
ความรู้ (Knowledge-base) เช่น สังคมวัฒนธรรมแห่งอาเซียน ภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความหลากหลายทางวิชาชีพ เพื่อรองรับพันธกรณีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีใน 7 วิชาชีพ
(แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร นักสารวจ นักบัญชี และสถาปนิก) และอาชีพ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวอีก 32 สาขา
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การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการศึกษา
The philosophy of sufficiency economy is applied to education.

ผู้วิจัย

อุษณีย์ จิตตะปาโล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

บทคัดย่อ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่เน้นความพอดี บางคนเรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจแบบมัชฌิมา คือ ยึดทาง
สายกลาง ทั้ งนี้ ถ้า ทุกคนตระหนั กถึงความสาคัญ ของแนวคิด ดัง กล่ า ว และน้ อมรับน าไปปฏิบัติ ตามปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดารัสไว้ สังคมไทยก็จะมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองและสามารถยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ได้ โดยการดาเนินชีวิต
ในแบบเรียบง่าย ดาเนินชีวิตไปในทางสายกลาง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน องค์การ
สหประชาชาติได้กล่าวกับประเทศต่าง ๆ ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ควรปฏิบัติตาม เพราะ
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิ ตที่มีความพอเพียง ซึ่งหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและความจาเป็นที่
ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยความ
รอบรู้ รอบคอบและความระมัดระวังในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้เพื่อวางแผนและดาเนินการ นอกจากนี้ ต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
จิตสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบรู้ในการดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลและเตรียมพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
คาสาคัญ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การศึกษา
Abstract
Sufficiency Economy is a philosophical that emphasizes certain ideas. And bow to
follow the philosophy of His Majesty. Have a say. Thai society will be strong and
sustainable. As a result, people have good quality of life. They have enough jobs to be selfreliant and can improve their quality of life. By living in a simple way. In the midst of the
changes that occur today, organizations The United Nations has said to the world that
Sufficiency Economy Philosophy An example that should be followed. It is a way of life
that is self-sufficient, which means moderation, rationality, and the need for a good immune
system to the effects of internal and external changes. By the knowledge. Careful and
careful in the implementation of various academic. Used to plan and addition, it must
strengthen the psychological basis of the people. Especially state officials Theorists and
businessmen at all levels have a moral conscience. Honesty And the knowledge to live up
to balance and prepare for the changes that will occur.
Keywords : The Philosophy of Sufficiency Economy , Education

269

บทนา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่9)ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งให้ ค นไทยครั้ ง แรกเมื่ อ ปี พ.ศ. 2517 ดั ง พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความว่า “...การพัฒนาประเทศนั้นจาเป็นต้อง
ทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้
วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย
สร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจ
ขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพัน ธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดย
สอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่
อารยประเทศหลายประเทศกาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...”
ในยุคสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม ดังนั้น
การศึกษาต้องก้าวทันและนาสู่การพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาที่ดีควรขับเคลื่อนโดยน้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ควบคู่กัน ซึ่งการที่จะพัฒนาการศึกษาสิง่ ที่สาคัญควรพัฒนาทีต่ ัวครูก่อนเป็นอันดับแรก เพราะครูถือว่า
เป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝัง ค่านิยม ให้แก่เด็ก ดังนั้นจึงควรส่งเสริมครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ เพราะเมื่อครูเข้าใจ ครูก็ จะได้เป็นแบบอย่างทีดี
ให้แก่เด็กและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์
ในด้านการศึกษา ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ยึดทางสายกลางที่อยู่บนพื้นฐาน ของความสมดุล พอดี
พอประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของคนไทยเพื่อมุ่งให้เกิด “การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๕๙) ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประเทศในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุ คโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ีพอสมควร ต่อการ
มีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมั ด ระวั ง อย่ า งยิ่ ง ในการน าวิ ช าการต่ า งๆ มาใช้ ในการวางแผนและด าเนิ น การทุ ก ขั้น ตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพี ยร
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภาพนอกได้เป็นอย่างดี (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉ บับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) และต่ อเนื่ องถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มีแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวม “ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพื่อการพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสาย
กลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์ “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความ
สมดุลระหว่างมิติทางด้านวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการ
เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
จากภายนอกและภายในประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาใช้ความรู้คู่คุณธรรม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

270

ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่
14 ธันวาคม 2554 แผนพัฒนาฯ 11 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศและ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สาหรับเป็นเครื่องมือในการกากับ
ทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมี
ความสอดคล้องกับทิ ศทางการพัฒ นาประเทศในช่ว งของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง
มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และจากการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษ ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย
หลัก 3 ประการ คือ 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3.ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด
การศึกษา หลักการและกรอบแนวคิด เน้นการปฏิรูประบบการศึกษา และการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอกลไกที่จะ
ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษา
และเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอด ชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ถ้าวิเคราะห์ประเด็นหลักทั้งสามประการนี้ จะส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ เป็นบุคคลดังนี้ 1. สามารถ
เรียนรู้ได้ด้ว ยตนเอง รักการอ่าน และมีนิ สัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 2. มีความสามารถในการสื่ อสาร สามารถคิ ด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางาน
เป็นกลุ่ม 4. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึกและความภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถก้าวทันโลก
ปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุ คใหม่ ให้มีนิ สัยใฝ่เรียนรู้ ตั้งแต่ปฐมวั ย
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทางานเป็นกลุ่มได้ มีศีลธรรม คุณธรรม
ค่านิยม จิตสานึกและภูมิใจในความเป็นไทย ก้าวทันโลก เป็นกาลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถทางานมีประสิทธิภาพ มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค 2.พัฒนาคุณภาพครู
ยุคใหม่ เป็น ผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชี พที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง
และดี มีใจรักมาเป็นครูอย่างต่อเนื่อง มีสภาพวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 3.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
ระบบ นอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.พัฒนา การบริหารจัดการใหม่
มุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และอปท.รวมทั้ งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน
เอกชน และทุกภาคส่วน
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ปรัชญาการศึกษาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเป็น
กระบวนการ กิจกรรม พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข อยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีเหตุผลตามยุคสมัย ด้วยการพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่เป็นการจัด
การศึกษาสมบูรณ์ การศึกษา เป็นบทบาทหน้าที่ของทุกคนทุกส่วนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต ไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษาตามแนวพระราชดาริมีหลักหรือจุดมุ่งหมายเพื่ อการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ ความคิด
เป็นพื้นฐานของบุคคลและสังคมที่จะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักบูรณาการ
ความรู้ ความคิดเชื่อมโยง และสอดคล้องกับสภาวการณ์ ครอบคลุมความรู้ การเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี ทักษะ
ปฏิบัติ ความคิดของเหตุผล รู้เท่าทัน รู้จักตนเอง ควบคุมตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นพื้นฐานของบุคคล
ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลมีความมั่นใจค้นพบตนเอง
พึ่งตนเองได้ เตรียมความพร้อมปัจจัยด้านความรู้ ความคิด ปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนา
สมรรถภาพ เสริมสร้างความสามารถให้บุคคลนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มาบูรณาการ ประยุกต์ใช้บนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างรูปแบบให้บุคคลมีความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ มีเจตคติที่ดี เหมาะสม มีเหตุผลเชิงจริยธรรม ในการควบคุมตนเอง ปรับตัวได้ ปฏิบัติตนด้วยการแสดงออก
ทางพฤติกรรมเป็นคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปในอนาคตและ
สถานศึกษาสามารถสร้างนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ คู่คุณธรรม และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
เป้าหมายสาคัญการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการศึกษา
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการศึกษาคือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษาสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ความเป็นไทยท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
ทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขกับการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : https://sites.google.com/site/cngchraxyangklahay/
sersthkic-phx-pheiyng-3-hwng-2-ngeuxnkhi-prakxb-pi-dwy-xari-bang
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) สรุป
สาระสาคัญได้ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3. คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทา นั้น ๆอย่าง
รอบคอบ
3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ
4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และ
เทคโนโลยีกระบวนการสร้างความรู้ (Knowledge) คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาเนินการได้ใน 2 ส่วน คือ
5.1 การบริหารสถานศึกษาฝ่ายต่าง ๆ ให้สถานศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่ายในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีด้วยกัน 4 ฝ่ายได้แก่
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร หน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแล งานบริหารงานทั่วไป งาน
บุค ลากร งานการเงิ น งานการบั ญ ชี งานพัส ดุ ง านอาคารสถานที่ งานทะเบี ย น งานประชาสั ม พั น ธ์ ระเบี ย บ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
- ฝ่ายแผนงานและความร่ว มมือ หน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแล งานวางแผนและ
งบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
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- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามี หน้าที่และความ
รับผิดชอบควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการ
จั ด หางาน สวั ส ดิ การการศึ ก ษานั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา งานโครงการพิ เ ศษและบริก ารชุ ม ชน ระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
- ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีงานสื่อการเรียนการ
สอนระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
5.2 การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย
5 2.1 การสอดแทรกสาระหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ในห้องเรียน
5.2.2 การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ครูเป็นบุคลากรที่สาคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังหลักคิดต่าง ๆ ให้แก่
เด็ก โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ ความพอเพียง/ความไม่พอเพียงได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การดาเนินชีวิตแบบพอเพียง ครูจะต้องรู้จักบูรณาการการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเชื่อมโยงใน
มิติต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความเป็นองค์รวมนี้จะเกิดขึ้นได้ ครูต้องโดยใช้
ความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ ในการส่งเสริมให้มีการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ใ นสถานศึ ก ษา กล่ า วได้ ว่ า ต้ อ ง “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง และพั ฒ นา” ตามหลั ก การของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ารัชกาลที่ 9 ที่สาคัญที่สุดครูต้องเข้าใจ ต้องตระหนักและนาไปปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง และให้เด็กมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้วย โดยการวิเคราะห์นี้ต้อง
ดาเนินไปบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม โดยผ่านในรูปของกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น กิจกรรมการรักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่สาธารณะ การประหยัดพลังงาน การเปิด -ปิดไฟฟ้า การกาจัดขยะในโรงเรียนการและ
ชุมชน เด็กรู้จักแบ่งแยกขยะ ร่วมมือกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่โรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นการ
รับผิดชอบต่อชุมชน ต่อสังคม กิจกรรมทั้งหมดนี้สาคัญคือ ต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดย
สถานศึกษาควรตั้งเป้าให้เกิดการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกเข้าไป
ในกระบวนการเรียนรู้ สอนให้เด็กพึ่งตนเองให้ได้ก่อนจนสามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆในสังคมได้ต่อไป
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่าง
สมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม ได้แก่
1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้บริหารเงิน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด คุ้มค่า ใช้อย่างรอบคอบ พอประมาณ มีเหตุผล เช่น
1.1 กิจกรรมการออม รู้จักออมเงิน เรียนรู้ระบบการฝากเงิน และมีวินัยในการออมเงิน เรียนรู้
ระบบออมเงิน
1.2 กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมแปลงขยะให้เป็นเงิน
1.3 รู้จักควบคุมใช้จ่ายของตนเอง ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล, ใช้จ่ายพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่าย
อย่างประหยัด ใช้จ่ายเท่าที่จาเป็น การทาบัญชีรายรับ รายจ่าย ปรับพฤติกรรมการใช้เงินอย่างเหมาะสม ฯลฯ
2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมช่วยให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของตนเอง อยู่ร่วมกับสังคม
ชุมชนอย่างมีความสุข โดยการช่วยสังคม ในด้านต่าง ๆ เป็นพลเมืองที่ดี เช่น
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2.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน ปลุกจิตสานึกสาธารณะ
2.2 กิจกรรมอาชีวะบริการ เช่นนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโครงการ
Fix It Center ช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมจักรยานยนต์ ให้ชุมชนฟรี
2.3 กิจกรรมปลูกฝังความสามัคคี ความเสียสละ เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ดิน นา ป่า
3.1 กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นทุน
3.2 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม
3.3 กิจกรรมปลุกจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมในท้องถิ่น ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น ฯลฯ
4. กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม ทาให้นักเรียนรักบ้านเกิด รักถิ่นกาเนิดของตนเอง รู้คุณค่า
วัฒนธรรมและหวงแหน เพื่อเป็นมรดกไปยังเยาวชนรุ่นหลังต่อไป
4.1 กิจกรรมชมรมรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น รามโนราห์ ของภาคใต้
4.2 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในสถานศึกษา สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างจิตสานึกรักษ์ไทย
รักบ้านเกิด ฟื้นฟูและอนุรักษ์อาหารท้องถิ่น ดนตรีไทยและเพลงไทย โบราณสถานและโบราณวัตถุ
5. กิจกรรมด้านศาสนา ส่งเสริมศาสนา ปลูกฝังจิตสานึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในระยะแรก ได้เริ่มจากการไปค้นหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะ และการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือพอประมาณกับศักยภาพของนักเรียน
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้ง การค้นหาตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก็เพื่อให้มีตัวอย่าง
รูปธรรม ในการสร้างความเข้าใจภายในวงการศึกษาว่าหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าอย่างไร
และสามารถนาไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง หลังจากนั้น ก็ส่งเสริมให้บูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมเหล่านี้ เข้าไปในการเรียนรู้สาระต่างๆ บูรณาการเข้ากับทุกสาระเรียนรู้ และครูต้องทาแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยสอดแทรกหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ ทุ ก รายวิ ช า เช่ น วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด สมดุ ล ทาง
สิ่งแวดล้อม บู รณาการเข้า กับวิ ชาคณิ ตศาสตร์ โดยการสอนการคานวณ การซื้ อ การขาย สินค้าที่ สัม พัน ธ์กับ
ชีวิตประจาวัน อย่างพอเพียง หรือบูรณาการเข้ากับสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ
เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การสอนในสาระหลักคือในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเท่านั้น ในด้าน
มาตรฐานการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ให้ทุกช่วงชั้นเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ได้
จริง แต่ถ้ามาตรฐานเรียนรู้ของทุกช่วงชั้นเหมือนกันหมดก็จะมีปัญหาทางปฏิบัติ จึงต้องกาหนดขอบเขตที่ชัดเจนใน
การเรียนการสอนของแต่ละช่วงชั้นและแต่ละชั้นปี ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทางาน
ร่วมกัน มีการสร้างเครือข่าย ขยายความรู้ ควบคู่ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และให้บุคลากรด้านการศึกษา สามารถนาหลักคิดหลักปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสู่
การเรีย นการสอนในทุ กกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุ กระดับได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นรูป ธรรม ตลอดจน
ผู้ บ ริ ห ารสามารถน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไปใช้ ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในทุ ก ฝ่ า ย ทุ ก งาน
ทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง ฝึกให้
นักเรีย นคิด เป็ นทาเป็ น แก้ปั ญหาเป็ น มี เหตุผล และมี ภูมิ คุ้มกันส่ งเสริม ให้ นั กเรียนทางานร่ว มกับ ผู้อื่น อย่ างมี
ความสุข และปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความเสียสละ มีความ
สามัคคี มีวินัย มีสัมมาคารวะ ปลูกฝังจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมไทย กล่าวคือ สอนให้ นักเรียน
ยึดมั่นในหลักศีลธรรม พัฒ นาคนให้รู้จักทาประโยชน์ให้กับ สังคมและช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม และมีการท า
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กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ ที่เรียกว่า มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการศึกษา

สรุป
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องให้
ความสาคัญ และมีส่วนร่วมมีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปปฏิบัติ
ด้านวิชาการครูผู้สอนมี ความรอบรู้มีเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการสอน ด้านการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ผู้บริหาร ครู และ นักเรียนนักศึกษา ยึ ด
หลักประมาณตน พอประมาณ บนพื้นฐานความเป็นจริง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกๆด้านซึ่งเป็นการสร้างภูมิ ด้านการวางแผนการศึกษา สร้าง
ความตระหนักใน ความอดทน และ ความเพียร ทาให้การศึกษามีคุณภาพและมีมาตรฐานโดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ 1.) พอประมาณ 2.) มีเหตุผล 3.) สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากภายนอกหรือภายใน 2 เงื่อนไข คือ 1.) ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
2.) คุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน ) ซึ่งจะเป็นรากฐานของการดาเนินชีวิตให้สังคมไทยเกิดความสงบ
สุข จากวิถีชีวิต โดยกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง (ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง) สถานศึกษาจึงจาเป็นต้องนา
หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความตระหนักโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนและชุมชน โดยมีเป้าหมาย ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ครู
มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดขวัญกาลังใจ นักเรียน มีคุณธรรมพื้นฐาน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภ าพ
สะอาด สามัคคี มีน้าใจ ชุมชน มีความสามัคคี เกิดความสงบสุข ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ สังคม ประเทศชาติ
ต่อไป กล่าวได้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน ในการดาเนินชีวิตอย่างมั่นคง
บนพื้นฐานของการรู้จักความพอประมาณ คานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมคุ้มกันในตัวที่ดี เน้นการ”เข้าใจ
เข้าถึง และร่วมพัฒนา”อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม เป็นการพัฒนาที่คานึงถึงการ “ทาตามลาดับขั้นตอน “จากการ
สร้างพื้นฐานให้มั่นคงแล้วจึงสร้างความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลาดับ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้กับการศึกษา ตามแนวพระราชดาริรัชกาลที่ 9 เป็นหลักการและแนวทางและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใน
ด้านการศึกษาซึ่งสามารถพี่งพาตนเอง และสามารถนาประโยชน์ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัว
ให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความ
มั่นคงด้านการดารงชีวิต
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา สถานการณ์ ปัญหาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุวิถีพุทธ โดยการ
ประยุกต์หลักธรรมพุทธศาสนา ด้วยเทคนิค 3 ส. คือ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม และเทคนิค 3 อ.อาหาร
ออกกาลังกาย และอารมณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ติดสังคมและช่วย
ตัวเองได้ เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ ระยะเวลาศึกษา เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือแบบบันทึกข้อมูลการสารวจงานวิจัยซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุวิถี
พุทธ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่าจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 45 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพเป็น
หม้าย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 6,000 บาท อาชีพทางานบ้าน การศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีโรค
ประจาตั วเช่ น โรคเบาหวาน ความดั น หัวใจ ไขมันและโรคเกาต์ /ข้อเข่าเสื่อม สถานะทางครอบครัว เป็นหัวหน้ า
ครอบครัว ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร/ชมรม ระยะเวลาการเข้าร่วม น้อยกว่า 5 ปี มีปัญหาสุขภาพ มีสมาชิก
ในครอบครัวคอยดูแล ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีอารมณ์ดี กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้าน (3 อ.) อาหาร ออกกาลังกาย
และอารมณ์ อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 60 -79 จานวน 20 คนร้อยละ 44.4 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 19.95 โดยเฉพาะ
ข้อมูลที่ยังเป็นปัญหาหรือได้คะแนนน้อย ความรู้ระดับน้อย ในหัวข้อประเด็นการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น แหนม ปูดอง
ลาบลู่ ปลาร้า ทาให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ คะแนน ร้อยละ 40.0 และประเด็น ช่วงระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านมี
อาการนอนไม่ค่อยหลับ รู้สึกเหนื่อยหน่ายปวดมึนท้ายทอย หลังและไหล่ทั้งที่ไม่ได้ใช้แรงทาอะไรเลย ร้อยละ 44.4
คาสาคัญ : สถานการณ์ ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุวิถีพุทธ, วิถีพุทธ, แรงสนับสนุนทางสังคม
Abstract
The purpose of this study were the situation of elderly health care in Buddhist path
by applying the Buddhist principles with 3 techniques were prayer, meditation, Dharma talk
and 3 techniques were food, exercise and mood. The Sample older men and women over 60
years old who are socially and self-help. They were membership in the elderly club.This
research study period on January - June 2018. The instrument used in this research were a
survey form consisting of two parts. Part 1: General information questionnaire observed
personal information and interviews. Part 2 Health care Knowledge Questionnaire for the
elderly Buddhist way .Data analysis with statistical software. and descriptive statistics.
Percentage distribution and qualitative analysis by content analysis.
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The research found that the number and percentage of 45 samples were mostly
female.Status as widow. Average monthly income is less than 6,000 baht. Most of the
diseases are diabetes, heart disease, fat and gout / osteoarthritis. They were head of family
and join the organization / club duration of participation less than 5 years. They have health
problems and family’s members take care. Most respondents have a good mood. The samples
were knowledgeable about (3) food, exercise and mood at the level of 60 -79 percent of 20
people. 44.4 percent with an average score of 19.95, especially for problematic data or low
scores. People have low level knowledge In the topic of eating raw foods such as crab sticks,
pickled lemur fish, the risk of parasitic disease 40 percent and the last two months. They do
not sleep and feeling tired. 44.4% of the back and shoulders did not use force.
Keyword : The situation of elderly health care in Buddhist path , Social support

บทนา
ประชากรผู้สูงอายุของโลก โครงสร้างได้เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.0 เป็นร้อยละ
15.0 และแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.6 ในปี 2563 ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้ ร้อยละ75.3 ดูแลตนเองได้บางส่วน
ร้อยละ13.8 ดูแลตนเองไม่ได้เลย ร้อยละ 0.9 อุบัติการณ์โรค 5 อันดับแรกได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มอาการ
เมตาบอลิค โรคอ้วนลงพุง ภาวะอ้วนและโรคกระดูกและข้อเสื่อม ผู้ ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น รักษาไม่
หายต้องพึ่งพาและดูแลต่อเนื่องระยะยาว มิติสุขภาพตามนิยามองค์การอนามัยโลกคือ ภาวะสมบูรณ์ทั้งกาย สังคม
จิตใจและปัญญา มิใช่การปราศจากโรคเท่านั้น (กรมการแพทย์ , 2557) ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางอายุของประชากร จนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ
จานวน 6,161,172 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 10.18 ของประชากรทั้งหมด ปี พ.ศ.2557 ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น
9,110,754 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.25 ของประชากรทั้งหมด (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) และ
คาดประมาณว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.08 ของประชากรทั้งหมด ในปีพ.ศ.2568 หรือจะมีประชากรผู้สูงอายุ
ประมาณ 15,126,000 คน(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2556)
สมัยก่อนคนในครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นสังคมแห่งพุทธศาสนาผู้คนมีจิต ใจเมตตาเผื่อแผ่
อุปถัมภ์ บุตรทาหน้าที่ดูแลบิดามารดาผู้มีอุปการคุณ ผู้สูงอายุอุ่นใจที่ได้อยู่กับครอบครัว และได้รับการยกย่องจาก
สังคมว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ ความเจริญที่เปลี่ยนไปบทบาทของผู้สูงอายุลดลง กลายเป็นภาระที่สังคมต้องเลี้ยงดู
ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุจานวนมากที่ถูกทอดทิ้งต่อสู้ดิ้นรนทางานเพื่อความอยู่รอด ผู้สูงอายุเปรียบดั่งร่มโพธิ์
ร่มไทรเป็นขุมทรัพย์ของสังคม เป็นที่พึ่งทางใจ เพราะผู้สูงอายุมากด้วยประสบการณ์ เป็นเสาหลักของครอบครั ว
และเป็นคลังปัญญา ในการถ่ายถอดมรดกทางสังคมให้ กับลูกหลาน(ประเวศ วะสี ; 22 ) ตามหลักพระพุทธศาสนา
การประยุกต์ดูแลสุขภาพ ให้มีความสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ คือหลักไตรสิกขา เป็นหลักการในการดูแล
ตนเอง และระวังตนเองในเรื่องของร่างกาย และจิตใจ เข้าใจวิธีการประยุ กต์ธรรม ซึ่งประกอบด้วย ศีล สมาธิ และ
ปัญญา เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจและสามารถปฏิบัติซึ่งนาไปสู่การวัดผลได้คือภาวนา 4 ประกอบด้วย กาย
ภาวนา ศีลภาวนาจิตตภาวนา และปัญญาภาวนาโดยกายภาวนาเป็นการพัฒนาด้านร่างกายให้สัมพันธ์กับทาง
กายภาพรู้จักการใช้ปัจจัย 4 จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีจิตใจสงบ สบาย ส่วนศีลภาวนา เป็นการพัฒนาทางสังคมเป็น
ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีวินัยในการดารงชีวิต เมื่อร่างกายได้รับการ
พัฒนาแล้ว ต่อไปคือพัฒนาด้านจิตใจ คือจิตตภาวนา เป็นการทาจิตใจให้เจริญงอกงามเข้มแข็ง มีความสุข เบิกบาน
ใจ การที่ผู้สูงอายุจะสุขใจได้ จะต้องมีความศรัทธาพระพุทธศาสนาก่อน เพราะความศรัทธาจะทาให้ผู้สูงอายุเจริญ
เมตตาและปฏิบัติสมาธิ ทาให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้น ส่วนปัญญาภาวนา ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจความจริง
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และอยู่กับความจริงอย่างมีความสุข (ประภัสสร กิมสุวรรณวงศ์ ; 2556) จังหวัดระนอง เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ ปี 2557- 2559 ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 12.55 ,12.61 และ 12.65 ตามลาดับ มีชมรมผู้สูงอายุจานวน 54
ชมรม ปัญหาผู้สูงอายุนับวันจะเป็นปัญหาที่เพิ่มลาดับความสาคัญมากขึ้นเนื่องจากอายุไขเฉลี่ยของคนไทยได้เพิ่มขึ้น
ทุกปี ในขณะที่การจัดการโดยภาครัฐยังมีขีดจากัดและปัญหาอยู่มาก จากประเด็นปัญหามีผู้หาวิธีการแก้ไขปัญหา
ประการหนึ่งคือการนาหลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักคาสอนในทางพระพุทธศาสนา มาเป็นหลักในการดาเนินชีวิต มี
หลักคาสอนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของบุคคล นอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติตน ในหลักพุทธบุญกิริยาวัตถุ 3
คือการบาเพ็ญทานมัย ศีลมัย ภาวนามัย ผู้วิจัยมองว่าการทาบุญนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีจิตใจดี รู้ จักการให้
การเสียสละขจัดความโลภจะนาความสุขมาให้ และเป็นการสะสมบุญไว้ในขณะที่มี ชีวิตอยู่ สอดคล้องงานวิจัยของ
จงกลนี ศรีจักรโคตร (2550 : 1-2) ได้ศึกษาการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาแบบชาติพัฒนาวรรณนา ศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จากที่กล่าวมา วิถีชีวิต ของผู้สูงอายุจังหวัดระนองซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆ ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทอดยาวติดกับ
แม่น้ากระบุรี เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ มีวิถีชีวิตแบบชนบท มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันแบบวัฒนธรรมคนปักษ์ใต้ มี
ประเพณีเป็นอัตลักษณ์ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก ฯลฯมีการทาบุญตามประเพณีศาสนาเช่น รดน้าดาหัวผู้เฒ่า
ผู้แก่ ตักบาตรเทโวโรหนะ งานบุญในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ ด้านอาหารคนใต้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางทะเล ชอบกินอาหารรสจัด เช่น เผ็ดจัดแล้วมีผักเหนาะ ส่วนใหญ่อาหารมาจากทะเลคือ กุ้ง หอย ปู ปลา และนิยม
ใส่ขมิ้นในอาหารเพื่อดับรสที่ มีรสคาว โดยใส่กะปิเพื่อปรุงอาหาร มีภาษาเป็นเอกลักษณ์ไม่มีภาษาเขียน คนใต้ตาม
ชนบทมีชีวิตเรียบง่าย ไม่รีบร้อน สบายๆ พอเข้าสู่ยุคชีวิตในสังคมอุตสาหกรรม มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่โรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อรายได้ค่าครองชีพ จะมีผลต่อรายได้ต่อสุขภาพทาให้วิถีชีวิตเปลี่ยน มีความเครียดมากขึ้นเพราะ
ต้ องตรงต่ อเวลา ต้ องควบคุ มคุณภาพงาน ต้ องรี บร้อน ต้ องเปลี่ ยนแปลงในระบบความสั มพั นธ์ ระบบความเชื่ อ
การเปลี่ยนแปลงชีวิตและในสังคมกึ่งเกษตรเป็นสังคมที่เปลี่ยนไป มีการนาเทคโนโลยี มาใช้แทนแรงงานคนมากขึ้น
วิถีชีวิตผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในเรื่องปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการพึ่งพากันน้อยลง ต่างคนต่างมุ่งทางานหาเงิน
เพื่อตอบความสนองความต้องการของตน จนลืมนึกถึงวิถีชีวิตเดิมๆ โดยเฉพาะวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีกับการแพทย์
ที่ทันสมัย ทาให้ชีวิตผู้สูงอายุยืนยาวขึ้น แม้ว่าจะมีโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมัน
โรคหัวใจและหลอดเลื อด ฯลฯ ก็ตาม จะพบว่ามี จ านวนผู้ สูงอายุเพิ่ มมากขึ้น ซึ่งคาดว่ าหากไม่ มี การวางแผนที่ ดี
ในอนาคตจานวนผู้สูงอายุน่าจะเป็นปัญหาในระดับจังหวัด และประเทศ อย่างแน่นอน
ตาบลน้าจืดน้อย เป็นตาบลหนึ่งของอาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งมีสภาพปัญหาของผู้สูงอายุหลายๆ
ด้านจากการสารวจและสอบภาษณ์เชิงลึก โดยเฉพาะด้านสภาพของอารมณ์ สภาพความเป็นอยู่ เช่น ผู้สูงอายุเป็น
คนขี้หงุดหงิด ขี้บ่น โมโหง่าย อารมณ์ไม่มั่นคงเพราะวัยสูงอายุเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย ระบบ
ผิวหนัง จะบางแห้งเหี่ยวย่นระบบประสาทรับสัมผัส จะมีการเสื่อมลงของตา ระบบประสาทเซลล์สมองและเซลล์
ประสาท มีจานวนลดลง ทาให้ความไวและความรู้สึกตอบสนองต่อปฏิกิริยาต่างๆลดลง การเคลื่อนไหวและความคิด
เชื่องช้า ความจาเสื่อม ระบบทางเดินอาหารเหงือกและฟัน ของผู้สูงอายุไม่แข็งแรง รับประทานอาหารไม่สะดวก
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก จานวนและขนาดเส้นใยกล้ามเนื้อ ลดลงเคลื่อนไหวได้ช้า ลงกระดูกมีแคลเซียมน้อย ทา
ให้กระดูกบางเปราะและหักง่ายระบบทางเดินหายใจ ปอดเสื่อมการยุบและการขยายตัวไม่ดี ระบบหัวใจและหลอด
เลือด กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนกาลัง หลอดเลือดแข็งตัว ขาดความยืดหยุ่น ความดันโลหิตสูงขึ้น ระบบทางเดินปัสสาวะ
ไตเสื่อมลงทาให้ขับของเสียน้อย แต่ขับน้าออกมามากต้องปัสสาวะบ่อย ระบบต่อมไร้ท่อต่อมใต้สมอง โดยเฉพาะ
สมองส่ว นหน้าจะเสื่อม การผลิตฮอร์โมนต่าลง ทาให้เบื่ออาหาร การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และอารมณ์ของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล ชยภพ (2552: 321-322) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
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แม้ว่าสภาพร่างกายและบทบาททางสังคมของคนวัยชราจะเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด แต่สภาพทางจิตใจ
ไม่จาเป็นจะต้องเสื่อมตามไปด้วย สมองอาจจะทางานล่าช้า แบบเสื่อมถอยไปการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจัยทาง
สังคม มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุ ของปัญหาทางกายและทางจิตใจของผู้สูงอายุ ตั วอย่าง สาหรับชมรมผู้สูงอายุใน
พื้นที่ คือกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมคือ มีการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันละกัน ปรึกษาหารือในเรื่องสุขภาพให้คาแนะนาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย การป้องกัน
ความเจ็บป่วยและสภาพความเสื่อมของร่างกาย การสันทนาการ การจัดสวัสดิการทางสังคม การช่วยเหลือสมาชิก
การส่งเสริมให้สมาชิกดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดาเนินกิจกรรมสร้าง
คุณธรรมสร้างสรรค์ สังคม ในที่นี้ คือ ชมรมผู้สูงอายุตาบลน้าจืดน้อยอาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สภาพ สถานการณ์ ปัญหาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุวิถีพุทธ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
สถานการณ์ ปัญหา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุวิธีพุทธจังหวัดระนองเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย(Decriptive
Research) เป็นการศึกษา สถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุในหลายๆด้านจากการสารวจ สอบภาษณ์เชิงลึก และ
สอบถาม โดยเฉพาะด้านสภาพของอารมณ์ สภาพความเป็นอยู่สภาวะจิตใจเพื่อค้นหา ปัญหาตามบริบทของพื้นที่
ของผู้สูงอายุ เพื่อที่จะคิดค้นหาวิธี หารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อทาการทดลองให้เหมาะสมและแก้ปัญหาของ
ชุมชนได้ตรงประเด็นและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ติดสังคมและช่วยตัวเองได้
จานวน 45 คน เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตาบลน้าจืดน้อย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย(Decriptive Research)
1. เปนวิธีการศึกษาสภาพการณทีเกิดขึ้น มีอยู และเปนอยู ในปจจุบันที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ความคิดเห็น
ความเชื่อ เจตคติ คานิยมของบุคคลตลอดจน 2. เปนวิธีการศึกษาที่ไมมีการควบคุมสิ่งที่ศึกษาไมวาจะเกิดขึ้นในอดีต
หรือปจจุบันแตจะเปนการศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นแลวในธรรมชาติ นักวิจัยไมสามารถจะกระทากับตัวแปรอิสระและ
ควบคุม ตัวแปรเกินได 3. จุดเนนการวิจัยเชิงบรรยาย อยู ที่วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เชื่อถือได กับการไดมาซึ่ง
กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากร โดยจะทาใหการสรุปอางอิงคาตอบหรือผลการวิจัย ไปยัง กลุมประชากร
(generalization) มีความถูกตองเชื่อถือได 4. เป็นวิธีการศึกษาเชิงธรรมชาติผลการวิจัยที่ไดเปนผลที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติจึงทาใหผลการวิจัยสามารถลงขอสรุปเปนขอความรูทั่วไปเป็นไปอย่างดี
เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้วิจัยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ โดยกาหนดเกณฑ์ในการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงอายุทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. ที่ติดสังคมและช่วยตัวเองได้ ยินดีเข้าร่วมโครงการ
3. เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุตาบลน้าจืดน้อย
4. อาศัยอยู่ในพื้นที่ทาวิจัยสามารถเข้าร่วมการศึกษาตลอดระยะเวลาการวิจัย
5. มีความสมัครใจและยินยอมให้ความร่วมมือในการทาวิจัย
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การเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบบันทึกข้อมูลการสารวจงานวิจัยซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปข้อมูลส่วนบุคคลแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้การ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุวิถีพุทธ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
การสร้างแบบสอบถาม ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการกาหนดเนื้อหาและจุดมุ่งหมายใน
การวิจัย จากนั้นทาการสร้างเครื่องมือโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนาผล
การศึกษามาพัฒนาร่างรูปแบบ 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2
แบบสอบถามความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุวิถีพุทธ 2. ศึกษาขั้นตอนการวิจัยเชิงบรรยาย (Discription
Research) 3. นาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากาหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหา แล้วนามาวิเคราะห์
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือเพื่อนามาใช้ในการสร้างแบบสอบถามขึ้น เพื่อศึกษาข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้วย
หลักการความรู้เกี่ยวกับ เรื่องอาหาร การออกกาลังกายและอารมณ์ ให้ครอบคลุมตามเนื้อหา 4.นาเครื่องมือที่สร้าง
ขึ้น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความถูกต้องและให้คาแนะนาจากนั้น ผู้วิจัยนามาแก้ไข
ปรับปรุง การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามมีขั้นตอนดังนี้ 1.การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) คือ
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้น ใน
แบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่กาหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของความตรงเชิงเนื้อหา (Item Objective
Congruence Index : IOC) การวิจัยนี้มีค่าIOC อยู่ระหว่าง 0.5 -1.00 ผู้วิจัยทาการออกแบบเครื่องมือ สาหรับการ
ศึกษาวิจัยสภาพ สถานการณ์ปัญหาการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุวิถีพุทธ จังหวัดระนอง แล้วนาข้อคาถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นนาไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้พิจารณาทาการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครอบคลุมครบถ้วนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการวัด มีความสอดคล้องกันตามเนื้อหา
การใช้ภาษาและความชัดเจนของภาษาเพื่อเสนอแนะ และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนากลับมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้อง และชัดเจนของเนื้อหาและความเหมาะสม 2.การตรวจสอบความเที่ยง
(Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข แล้วทาการทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายคลึงการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จานวน 30 คน
(อุทุมพร จามรมาน และทองอุไทย จามรมาน, 2530: 36) ซึ่งเป็นพื้นที่มีขนาดและลักษณะบริบทใกล้เคียงกับจังหวัด
ระนอง โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach Method) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient of Alpha)
ได้ค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป จึงถือว่าเครื่องมือมีคุณภาพ 3.นาเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้ว มาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
โครงการวิจัยนี้ ได้รับการอนุมัติ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการควบคุมด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ WTU 2560/0121

ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จานวนและร้อยละของกลุ่มทดลอง จานวน 45 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 39 คน ร้อยละ 86.67 อายุ 61-65 ปีจานวน16 คนร้อยละ 35.56 สถานภาพหม้ายจานวน 22 คน ร้อยละ
48.89 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 6,000 บาท จานวน 42 คน ร้อยละ 93.33 อาชีพทางานบ้านจานวน 21 คน
ร้อยละ 46.67การศึกษาในระดับประถมศึกษาจานวน 32 คน ร้อยละ71.11ส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว จานวน 31คน
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ร้อยละ 68.89 โรคเบาหวาน จานวน 40 คน ร้อยละ 88.89 และโรค เกาต์/ข้อเข่าเสื่อมจานวน43 คน ร้อยละ
96.56 ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวจานวน 26 คน ร้อยละ 57.78 เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร/ชมรม/กลุ่มต่างๆ
ทุกคน ระยะเวลาการเข้าร่วมชมรมส่วนใหญ่ น้อยกว่า 5 ปี จานวน 27คน ร้อยละ 60.0 มีปัญหาสุขภาพจานวน 24
คนร้อยละ53.33 มีสมาชิกในครอบครัวคอยดูแล จานวน 44 คน ร้อยละ 97.78 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
อารมณ์ดีจานวน 27 คนร้อยละ 60.0
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง มีความรู้อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 19.95
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีความรู้ดีขึ้น อยู่ในระดับดี หลังการทดลองทันที มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 25.11
ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป จานวน 12 คน ร้อยละ 26.7 ความรู้ระดับ
พอใช้ ร้อยละ 60-79 จานวน 20 คนร้อยละ 44.4 ความรู้ระดับควรปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 จานวน 13 คน
ร้อยละ 28.9

อภิปรายผล
สถานการณ์ ปัญหาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุวิถีพุทธ จังหวัดระนอง พบว่า สภาพ สถานการณ์ปัญหา
ของผู้สูงอายุในหลายๆ ด้าน จากการสารวจ สอบภาษณ์เชิงลึก และสอบถาม โดยเฉพาะด้านสภาพของอารมณ์
สภาพความเป็นอยู่ พบว่าผู้สูงอายุเป็นคนขี้หงุดหงิด ขี้บ่น โมโหง่าย อารมณ์ไม่มั่นคง เพราะวัยสูงอายุ เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย ระบบผิวหนัง จะบางแห้งเหี่ยวย่น ระบบประสาทรับสัมผัส จะมีการเสื่อมลงของตา
ระบบประสาทเซลล์สมองและเซลล์ประสาท มีจานวนลดลง ทาให้ความไวและความรู้สึกตอบสนองต่อปฏิกิริยา
ต่างๆลดลง การเคลื่อนไหวและความคิดเชื่องช้า ความจาเสื่อม ระบบทางเดินอาหารเหงือกและฟัน ของผู้สูงอายุไม่
แข็งแรง รับประทานอาหารไม่ สะดวก ระบบกล้า มเนื้ อและกระดูก จ านวนและขนาดเส้น ใยกล้ ามเนื้อ ลดลง
เคลื่อนไหวได้ช้าลงกระดูกมีแคลเซียมน้อย ทาให้กระดูกบางเปราะและหักง่าย ระบบทางเดินหายใจ ปอดเสื่อมการ
ยุบและการขยายตัวไม่ดี ระบบหัวใจและหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนกาลัง หลอดเลือดแข็งตัว ขาดความ
ยืดหยุ่น ความดันโลหิตสูงขึ้น ระบบทางเดินปั สสาวะ ไตเสื่อมลงทาให้ขับของเสียน้อย แต่ขับน้าออกมามากต้อง
ปัสสาวะบ่อย ระบบต่อมไร้ท่อต่อมใต้สมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้าจะเสื่อม การผลิตฮอร์โมนต่าลง ทาให้เบื่อ
อาหาร การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และอารมณ์ของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล ชยภพ (2552:
321-322) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุด้านความรู้ (3 อ.) อาหารและการออกกาลังกายและอารมณ์
ด้านความรู้ ผู้สูงอายุมีความรู้ระดับน้อย ในเรื่องการกินอาหารสุกๆดิบๆเช่น แหนม ปูดอง ลาบ ลู่ ปลาร้า
ทาให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ ร้อยละ 40.0 การกินอาหารรสเค็มทาให้เสี่ยงต่อทาให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง ถึงร้อยละ 46.7 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทั่วไป วัยของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ อายุ61- 65 ปีร้อย
ละ 35.6และมีสถานภาพหม้ายรายได้ ต่าเฉลี่ย 6,000 บาท ต่อเดือน ถึงร้อยละ93.33 ผู้สูงอายุยังต้องมีภาระด้าน
การประกอบอาชีพ เพื่อความอยู่รอด เพราะมีรายได้ค่อนข้างต่าและมีความรู้ในระดับน้อย จึงเป็นปัญหาความเสี่ยง
ในการดูแลสุขภาพตนเองและพฤติกรรมสุขภาพเรื่องอาหาร ด้านความรู้ การออกกาลังกายข้อที่มีความรู้ระดับน้อย
ในเรื่องผู้ที่ทางานบ้านไม่จาเป็นต้องออกกาลังกาย เพียงร้อยละ 28.9 และการออกกาลังกายหลังรับประทานอาหาร
ช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้น จาเป็นต้องมีการเพิ่มองค์ความรู้ด้าน 3 อ.โดยเฉพาะการออกกาลังกายที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ วั ย เช่ น การดูแลให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ มี การเคลื่อนไหวร่า งกายทุ กส่ ว นโดยเฉพาะการเดิ น การบริหาร
กล้ามเนื้อและข้อต่างๆที่สาคัญเช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ และข้อนิ้วต่างๆ เพราะข้อจะติดขัดได้ง่ายจากการเสื่อมถอยของ
เนื้อเยื่อ ข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น การช่วยงานบ้านที่เหมาะสมกับสุขภาพ เช่น กวาดบ้าน รดน้าต้นไม้ ควรจัด
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กิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวเสมอ เช่น ราไทเก๊ก ยืดเหยียด การช่วยกันจัดให้มีการรวมกลุ่ม ผู้สูงอายุเพื่อ
กิจกรรมต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ช่วยผู้สูงอายุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ควรมีการออกกาลังกายอย่างน้อยวันละ
ประมาณ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ3 วัน
ความรู้ด้านอารมณ์ ผู้สูงอายุ มีความรู้ระดับน้อยในเรื่อง ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีอาการนอนไม่ค่อย
หลับรู้สึกเหนื่อยหน่าย ปวดมึนท้ายทอยหลังและไหล่ ทั้งที่ไม่ได้ใช้แรงทาอะไรเลย ร้อยละ 44.4 และเมื่อถูกขัดใจ
ท่านมักรู้สึกหงุดหงิด ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ร้อยละ 46.7 ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสภาวะด้านอารมณ์ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ปวดมึนโดยไม่มีสาเหตุ หรือเมื่อถูกขัดใจก็จะรู้สึกหงุดหงิด และบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับ
ซึ่งการบาบัดอาจใช้หลักการประยุกต์เทคนิค 3 ส.คือ การสวดมนต์ แล้วนั่งสมาธิ ผนวกการสนทนาธรรม
ความรู้การดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับอาหาร การออกกาลังกายและอารมณ์ของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 19.95 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ การออก
กาลังกาย ช่วยผ่อนคลายความเครียด จานวน 36 คน ร้อยละ 80.0 และมีความรู้น้อยที่สุดในเรื่องของผู้ที่ทางาน
บ้าน ไม่จาเป็นต้องออกกาลังกาย จานวน 13 คน ร้อยละ 28.9
กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไปจานวน 12 คนร้อยละ 26.7 ความรู้ระดับพอใช้ ร้อยละ
60-79 จานวน 20 คน ร้อยละ 44.4 ความรู้ระดับควรปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 จานวน 13 คน ร้อยละ 28.9

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษา สภาวการณ์ ปัญ หาของผู้สู งอายุ โดยวิธี การสัง เกต สั มภาษณ์ความรู้สึก สภาพอารมณ์
ได้ข้อมูล 3 อ. 3 ส. นามาใช้ในงานวิจัยรูปแบบการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุวิถีพุทธ และการใช้ทฤษฎี เช่น
ควรใช้ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญา(Cognitive Beheavior Theory) ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory)
และแรงสนับสนุนทางสังคม มาประยุกต์ด้วย
2. ควรใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคม ยังมีปฏิสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การพั ฒ นาต่ อยอด ถึง แนวทางการพั ฒ นารูป แบบการดู แลสุ ขภาพผู้ สู ง อายุ ผู้สู ง อายุ วิ ถีพุ ท ธ
ในชุมชนต่อไป
2. หน่วยงานในระดับพื้นที่ตั้งแต่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้ ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนต่อการ
ดาเนินงาน โดยเน้นให้ชุมชน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม พร้อมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคโนโลยี และ
สถานที่ ที่เหมาะสม
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