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DEVELOPING A FUTURE MANAGEMENT AND FORECASTING MODEL IN 
MINING AND QUARRYING SECTORS OF THAILAND 
 
Mr. Chatchanant Meethong 
 
Abstract 

This paper aims to propose a management and forecasting model in the mining 
and quarrying sectors of Thailand. The author has studied and compiled the most 
relevant researches from the past to the present. In establishing such a model, both 
Thailand and other countries attempt to create the model for a future planning and use it 
as a tool to support in future researches. Therefore, such an establishment becomes 
necessary and required as a part of the research process in order to produce an accurate 
and effective research outcome, as so a sustainable development is achieved. Through a 
study of related researches, it has shown that the ARIMAX model is a forecasting model 
in which it is developed to be effectively applied in different contexts of other sectors. 
Particularly, this model is advanced to analyze the relationship between economic 
growth, social growth, and environmental growth. In respect of the environmental 
analysis, it has been challenging and requires an advanced analysis. Thus, the ARIMAX 
model becomes a model that is appropriate to fill up the requirement and support for 
future researches. 
 
Keywords : Mining and Quarrying sectors; forecasting model; energy consumption; 

GHG emission; Multiplier; Management model  
 
INTRODUCTION  

The economy has continued to grow, achieving a very high GDP per capita, being 
an important goal of the all countries [1], it is a problem that the whole world is 
experiencing, say that: economies, society are in growth but there is deterioration of the 
environmental [1,2,3] mainly brought about by the negative impacts of energy 
consumption, and the result of rising greenhouse gas, which is the catalyst for climate 
change itself. 

Climate change is occurring, and is having an impact on all countries 
[2,3]. Greenhouse gas is a negative phenomenon, affecting the World particularly in terms 
of global economy, society, and the environment itself. The level of greenhouse gas is 
likely to continue to rise steadily [4], particularly in the developing countries. Although 
various organizations are trying to find a solution to the policy [5]. This can be observed 
from the global temperature rise from 1.1 to 6.0 degree Celsius [1]. 

Thailand, as one of the rapidly developing nations, has experienced a steady 
increase in GDP from 2000 to 2015 [1]. The highest revenue for the country has been 
generated in the Mining and the Quarrying sectors [2,3]. It have been found that the afore 
mentioned sectors exhibited increased growth rate [14] from 3.17% in (2000) to 49.65% 
in (2015) [3]. 90 percent of the production is for export, and 10 percent of the production 
is for domestic consumption [1,3]. As such, this results in huge revenues, and cash in-
flow to the country for these sectors [6,7,8]. However, the mining and quarrying sectors 
also have a high environmental cost (65%), especially energy cost as shown in the figure 
1 [9,10,11]. Similarly, there is an adverse effect on the environment [12]. Based on 
similar reasoning to the above, the government is planning for the nation effectively and 
sustainably [13].  
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This study has foreseen the problems that arise from energy consumption in the 
mining and the quarrying sectors. The study of forecasting of energy consumption has 
been conducted in order to help decision-making on the further operational planning 
needed [14]. In addition, the study of related research, and reviewed literature did not 
find any other study conducted on the same basis and with coinciding research 
objectives. Thus, it is important to point out that the study results can be carried out in the 
national administration in Thailand, and could also be applied in the context of other 
countries worldwide.  

 

 
 

Figure 1 The proportion of GHG emissions by sector. 
MODEL AND METHODOLOGY 

 
 
Input-output model  

The model in this study is related to the Input-Output Table, in which the 
relationship of the data are categorized by rows and columns as follows in Table 1. [15] 
Table 1 Matrix used to create the Input-Output table of production sectors. 
 

Using sector 
 

Producing sector 

Processing 
sectors Final demand 

Total 
outputs 

(X) 1 2 
Processing 
sectors 

1 11x  12x  1c  1i  1g  1e  1x  
2 21x  22x  2c  2i  2g  2e  2x  

Payments 
sectors 

Value 
added 1l  2l  cl  1l  gl  el  L 

  1n  2n  cn  1n  gn  en  N 

 Imports 1m  2m  cm  1m  gm  em  M 

Total outlays (X') 1x  2x  C I G E X 
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Rows present output distribution of product sector i for n product sectors and the 
Gross product of product sector i can be defined, for ni 1 , by 

 iX  = i

n

j

ij FX 
1

 (1) 

Where 
iX  refers to Gross product of product sector i, ijX  refers to product distribution 

of product sector i of goods and services production for product sector j, and Fi refers to 
the final demand of product sector i.  

Columns show the structure of expense or cost of goods production for product sector j 
(Xi) that can be defined, for nj 1  by 

 iX  = j

n

j

ij VX 
1

 (2) 

Where 
jV  refers to value added of product sector j, only if input value is directly 

proportional to output value. Then ijX  can be defined by the relationship of output (X), 
input coefficient (A) and final demand (F) of production structure for an economic 
system that can be defined by 
 X  = FAX   (3) 
 X  =   FAI

1
  (4) 

  1
 AI  is the Leontief Inverse Matrix (or inverse matrix), which is important 

for economic system analysis when using the Input-Output Table. The inverse matrix 
acts as a direct and indirect input coefficient of a production supply chain that can be 
used for supply chain length and intensity calculation. Environmental Cost of the 
production of each good or service can be calculated using the multiplication of the 
Environmental Cost coefficient and the inverse matrix. Finally, the result represents the 
total effect of a supply chain by giving the accumulated Environmental Cost of each 
good produced. The result also shows intensity of backward environmental effects of 
direct and indirect inputs and outputs. Furthermore, the result presents names, sectors and 
intensities of Environmental Costs that are useful to formulate an efficient policy and in 
environmental problem solving. 

Relationships in the Input-Output Table affects the output of each product sector 
(ΔF), which is called the Multiplier for Final goods and services. Equation (5) presents 
the calculation of the Multiplier. 
 X  =   FAI 

1   (5) 
If final demand (ΔF) increases, Environmental Cost will increase (ΔE). Equation 

(6) calculates the increase of Environmental Cost.  
 E  =   FAIR 

1   (6) 
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ARIMA Model 
ARIMA models obtained from a combination of autoregressive and moving 

average models. For modelling of seasonal time series beside non-seasonal series, 
ARIMA(p,d,q) (P,D,Q)ҩ is known as multiplicative ARIMA model is defined as follows: 

t

dDp

p

p

p ZBBBBBBBB )1()1)(1)(...1( 2
21

2
21     

=  t

q

q

Q

Q BBBBBB  )...1)(...1( 2
21

2
21    (7) 

where t is the random variable, ҩ is the periodic term, B is the difference operator 
as B(Zt) = Zt-1, (1- B ҩ)D is the Dth seasonal difference measure ҩ, d = (1- B)d is the dth 
non-seasonal difference, p is the order of non-seasonal autoregressive model, q is the 
order of non-seasonal moving average model, P is the order of seasonal autoregressive 
model, Q is the order of seasonal moving average model,  is the parameter of non-
seasonal autoregressive model,  is the parameter of non-seasonal moving average 
model,   is the parameter of seasonal autoregressive model, and   is the seasonal 
moving average model [23,24]. It should be noted that, in Eq. (7) when d = D = 0, 
ARIMA model becomes ARMA model. The next stage is determining the number of 
ARMA and ARIMA models parameters that perform by Partial Auto Correlation 
Function (PACF) and Auto Correlation function (ACF) curves [25,27,29]. The next 
parameters that should be determined are d and D, which de- fined for ARIMA models. 
These parameters were considered in practice maximum one or two [34,36]. Due to the 
number of possible scenarios for the parameters, p = P = q = Q = {0,1,2,3,4} 
 
CONCLUSION 

The results of the energy consumption are classified by each category of the 
production. This research can be summarized as following: 
Table 2: The priority arising from energy consumption in Mining and Quarrying sectors 
 

Energy consumption 
Multiplier value Sectors 

0.4893 Fluorite 

0.1569 
Coal and lignite 

0.1444 Tin ore 

0.1436 Stone quarrying 

0.1297 Tungsten ore 

0.1207 Petroleum and natural gas 

0.1184 Other non-ferrous metals 

0.1173 Chemical fertilizers 

0.1138 Salt 

0.1107 Iron ore 
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Table 2 lists the top ten Mining and Quarrying sectors in terms of energy 
consumption. The result shows that fluorite has the highest value of energy consumption and 
followed by coal and lignite, tin ore, stone quarrying, tungsten ore, petroleum and natural 
gas, other non-ferrous metals, chemical fertilizers, salt, and iron ore, respectively.                     
The average carrying capacity value for environmental cost in terms of energy consumption, 
0.0503. If the energy consumption for a particular sector is lower than the average carrying 
capacity value, there is further capacity for production. Energy consumption values that are 
higher than the average carrying capacity value signify that there is no further capacity for 
production. The sectors with the highest energy consumption were all sectors. The energy 
consumption indicator was above the average carrying capacity value, signifying that this 
sector does not have capacity for further production. 

The results of this study show that fluorite has the highest level of energy 
consumption, followed by coal and lignite, tin ore, stone quarrying, tungsten ore, 
petroleum and natural gas, other non-ferrous metals, chemical fertilizers, salt, and iron 
ore, respectively. The results forecast shows that these models are effective in forecasting 
measured by using RMSE, MAE, and MAPE. The results forecast of each model is as 
follows: Model 1 and Model 2 show that GHG emission will be increasing steadily, and 
with a level of 21.58% forecast (2025), and 36.97%(2035), respectively. As regards the 
economic development of various countries, it is a policy that every country will need to 
focus on. Each country wants to look forward to benefiting from increasing capital 
inflows to increase its GDP as high as possible; and per capita income higher for the 
population. Also, it is an objective of each country to try to turn itself into a developed 
nations (Annex 1). The policy is focused on both economic, and social development, which 
need to be increased. The needs of environmental development have not so far been 
addressed, and as such, forecasting of the GHG emission is required for the purpose of 
defining the policy, and planning to support achievement of sustainable development, 
which could be informed by knowledge from this research. To maximize the benefits this 
research should be adapted for, and applied to each sector, and the content of each country. 
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ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์เหล็กและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน 
 
INNOVATIVE PRODUCTS RECYCLING, STEEL FURNITURE AND HOME 
DECORATIVE PRODUCTS. 
 
ผู้วิจัย   กฤติยา  อิศวเรศตระกูล 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ทนพ.นพดล  พันธ์พานิช 
 
บทคัดย่อ 

 อุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์เหล็กและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านชั้นน าระดับโลกจ านวนมาก ได้น านวัตกรรม
มาเป็นส่วนส าคัญของแผนกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ ที่จะเป็นการชี้น าทิศทางของตลาดจากการสร้างทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
ใหม่ในอนาคตให้ประสบความส าเร็จและส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องเป็นการสร้างที่ดีขึ้น
และเพิ่มคุณค่าในใจของลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจะเป็นกลยุทธ์การตลาดที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์รวมถึงสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการถ่ายโอนภาพลักษณ์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจะ
ท าให้ผู้บริโภคที่ตระหนักและใส่ใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีการจัดท ากิจกรรมเพื่อให้
ผู้ซื้อเกิดการรับรู้และเกิดการตอบสนองในด้านความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคตโดยแยกระดับความเกี่ยวข้องของ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถมองเห็นลักษณะการบริโภคผลิตภัณฑ์รีไซเคิลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสร้างองค์ความรู้ให้เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ศึกษาและเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ของตนเองและช่วยให้เกิดการพัฒนาการผลิตเพื่อกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง เหมาะสม 
สามารถน าไปพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์เหล็กเครืองใช้ส านักงานสู่ความส าเร็จให้เติบโตและเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดได้อย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : นวัตกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ 
 
Abstract 
  Furniture industry Steel and home decoration products Many world class leaders. 
Innovation is an important part of business strategy. It directs the direction of the market by 
creating new attitudes towards new products in the future. It affects the competitiveness of the 
product, which must be improved. Add value to the customer's mind in developing innovative 
products, recycling the steel furniture processing industry. Home Decoration is a marketing strategy 
that enhances the product's competitiveness, including branding, image transfer and branding. 
 Development of innovative products as recycling products. To become a product that is 
environmentally friendly, it will make consumers aware and pay attention to the problems that 
occur with the environment. Product owners need to be active in order for the buyer to perceive 
and respond to the intended purchase of the product in the future. Separating the relevance of the 
product can clearly see the nature of the consumption of recycled products. Increased knowledge 
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and understanding about consumer attitudes towards the product, what factors affect the intention 
to buy their own products, and help develop the production to stimulate consumption of products 
properly. It can be used to develop the steel furniture processing industry, to use the office for 
success, to grow and to increase the value of sustainable marketing. 
 
Keyword : Innovative Furniture industry 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มีการจ้างงานกว่า 150,000 คน มีผู้ผลิตมากกว่า 
2,000 ราย มูลค่าตลาด 100,000 ล้าน มูลค่าส่งออก 35,000 ล้านบาท ไปทั่วโลกโดย 80 % ไปที่ประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐ
และยุโรป ส่วนที่เหลือจะเป็นการส่งออกไปที่กลุ่มประเทศในอาเซียนได้แก่ ประเทศเวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซีย 
เป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด มูลค่าคิดเป็นสัดส่วน 20 % อันเป็นผลมาจากการลดอัตราภาษีน าเข้า
สินค้าเฟอร์นิเจอร์ซึ่งปรกติแล้วอุตสาหกรรมชนิดนี้ จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลโดยการตั้งก าแพงภาษีน าเข้าสูงถึง
ร้อยละ 60 แต่เมื่อได้รับการลดภาษีน าเข้าท าให้มีราคาถูกลง การส่งออกจึงเป็นไปได้ง่ายขึ้นปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อ
แข็งมีราคาแพงขึ้นมาก ท าให้มีการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหล็กมากขึ้น เนื่องจากมีความคงทนถาวรและการ
ออกแบบให้มี ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูป
เฟอร์นิเจอร์เหล็กและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านก าลังได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน เนื่อ งจากมีอัตราการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของทั้งในด้านการส่งออกและการเจริญเติบโตของตลาดภายในประเทศ มีการพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีการจัดท ากิจกรรมเพื่อให้ผู้ซื้อเกิดการรับรู้ที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์และให้เกิดการตอบสนองในด้านความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและมีทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ว่ามีความ
น่าเชื่อถือหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วและได้ท าการประเมินผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคให้มีความชื่นชอบในเชิงบวกและ
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในคร้ังต่อไปเมื่อมีความต้องการการท าให้ผู้บริโภคเกิดการภักดีต่อผลิตภัณฑ์ จะท าให้
ผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งหากพิจารณาจากสภาพปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมแปรรูป
เฟอร์นิเจอร์เหล็กและสินค้าตกแต่งบ้านควรจะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะจะได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นจากกระบวนการผลิตที่สะอาดรวมทั้งหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์แล้วส่งผลต่อเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์เหล็กและสินค้า
ตกแต่งบ้าน 
 เจ้าของผลิตภัณฑ์จะเกี่ยวข้องการเติบโตของธุรกิจและเป็นผู้ที่กล้ารับความเสี่ยงจากการซื้อของในราคาที่
แน่นอน แต่ขายในราคาที่ไม่แน่นอน เป็นผู้ที่น าปัจจัยในการผลิตต่าง ๆ มารวมกัน และ เป็นผู้ส่งเสริมกิจกรรมทาง
เศรษฐศาสตร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ คือ ผู้ซึ่งมีความช านาญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การแบ่งสรรทรัพยากร 
เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงเป็นนักวางแผนเชิงรุกเพราะจะต้องลงทุนเองทั้งหมดและมักเป็นนักวางแผนเชิงรับที่ต้องเป็นผู้มี
ความรู้ทั่วไปมากกว่าความรู้เฉพาะ ดังนั้น จึงต้องมีความช านาญในการตัดสินใจในทุกด้านเพื่อน าไปสู่ความส าเร็ จและ
ต้องมีความสามารถในการกระตุ้นจูงใจผู้อื่นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของผลิตภัณฑ์          
มีกระบวนการจัดการ (Organizing) ด าเนินการ (Operating) และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ นวัตกรรม 
(innovation) เป็นสิ่งที่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้ที่ท าให้เกิดกับผลิตภัณฑ์และสร้างสวรรค์องค์ประกอบใหม่ 
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บริบทของสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์เหล็กและสินค้าตกแต่งบ้าน 
 สินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์เหล็กและสินค้าตกแต่งบ้านมีความส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานได้เป็นจ านวนมาก หลายประเทศในโลกได้มีความพยายามที่จะพัฒนาขีด
ความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยที่ จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทางสร้างสรรค์แต่ถ้าขาดวัตถุดิบรีไซเคิลทีม่ีคุณภาพ ก็จะไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์รี
ไซเคิลที่มีประสิทธิภาพต้องมีระบบการจัดการที่ดีเพราะจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจะท าให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากการที่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการน าไป
ประยุกต์ใช้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยสัดส่วน
มูลค่า ผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งโดยบริบท
หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล จะประกอบไปด้วย 
 1. มีกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL FRIENDLY - GREEN AND CLEAN) 
 2. แข่งขันบนการผลิตภายใต้มาตรฐานสากลและบรรทัดฐานของสังคม (ADOPT GLOBAL STANDARD 
/BUSINESS ETHIC) 
 3. มุ่งเน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและฐานความรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า (APPLY TECHNOLOGY AND 
KNOWLEDGE) 
 4. สร้างเครือข่ายการผลิตผ่านความร่วมมือภายในและระหว่างอุตสาหกรรม (COLLABORATIVE NETWORK 
/ CLUSTER) 
 5. การผลิตที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโดยมีรูปแบบการผลิตแบบใหม่ (NEW MODE OF PRODUCTION 
THROUGH GLOBAL VALUE CHAIN) 
 6. เน้นการสร้างความสามารถหลักเฉพาะด้านที่มีขีดความสามารถสูงสุด (FOCUS ON SPECIALIZED CORE 
COMPETENCY) 
 7. เน้นการบริหารจัดการภาวะความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ (MANAGED THROUGH GLOBAL RISK) 
 8. สร้างรูปแบบการเข้าถึงตลาดใหม่ (NEW MARKET ACCESS) 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์จากการใช้งาน 
 การรับรู้ความเสี่ยงจากการใช้งาน (Perceived risk of functional of product) หมายถึง เป็นความรู้สึกว่า
เมื่อซื้อไปแล้วอาจไม่ได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวัง เป็นความเสี่ยงที่ผู้บริโภครับรู้หรือรู้สึกขึ้นมา เป็นเรื่องภายในใจซึ่ง
หน่วงการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เป็นสภาวะที่เกิดรับรู้หรือรู้สึกขึ้นมาว่ามีความเสี่ยงหากซื้อและจะท าให้เกิดผลเสียหาย 
หากตัดสินใจผิดพลาด มีผลให้เลือกที่จะชะลอการตัดสินใจ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในทางปฏิบัติเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดใดจะต้อง
พิจารณาสิ่งต่างๆที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ (Product concept) เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนอง
ความต้องการของผู้ซื้อได้ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องก าหนดลงไปให้ชัดเจน 
 2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product attribute) จะต้องทราบว่ามาจากอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร ลักษณะทาง
กายภาพ ฟิสิกส์ เคมี ขนาด ความดี ความงาม ความคงทนทางด้านรูปร่าง รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตัวของมันเอง 
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 3. ลักษณะเด่นของสินค้า (Feature) คือ การน าสินค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปเปรียบเทียบกับของคู่แข่งแล้วมี
คุณสมบัติแตกต่างกัน และจะต้องรู้ว่ามีลักษณะอะไรเด่นเป็นพิเศษกว่าสินค้าอื่น เพื่อดึงดูดลูกค้าให้ใช้สินค้า จุดเด่นหรือ
ลักษณะเด่นของสินค้าที่ผลิตออกมานั้น เมื่อน าไปตรวจสอบในการเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายแล้วจะต้องหาลักษณะ
เด่นให้ได้ เพราะสินค้าที่ไม่มีลักษณะเด่น ยากที่จะเป็นผู้น าหรือผู้ท้าชิงได้ แต่จะกลายเป็นได้แค่ผู้ตาม 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ซื้อและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ปัจจุบันกระแสการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนับได้ว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างมากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่าง
ล้วนปรับตัวในการผลิตสินค้าและกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางกา ร
ด าเนินธุรกิจด้วยหลัก 3R.S ได้แก่ Reduce คือลดจ านวนการใช้ Reuse คือการใช้หลายครั้ง และ Recycle คือการน ามา
ผ่านกระบวนการเพื่อให้สามารถใช้ซ้ าได้อีก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะได้รับการยอมรับว่าผลิตขึ้นโดยใช้
วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ที่เริ่มตั้งแต่การผลิต การอุปโภคบริโภค 
ตลอดจนการสิ้นสภาพ โดยมีกระบวนการผลิตที่สะอาดซึ่งหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์แล้วจะส่งผลต่อเสียต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อให้ความส าคัญอย่างจริงจัง ธุรกิจต้องน าแนวคิดดังกล่าว
ไป ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การน าออกสู่ตลาด การใช้งานโดยผู้ซื้อ 
และการท าลายทิ้งหลังการใช้งาน รวมทั้งการด าเนินธุรกิจต้องมีความโปร่งใส ภายใต้ปรัชญาที่ก าหนดขึ้นของธุรกิจ 
 
แนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
 การรับรู้ถึงความต้องการเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อคือการที่ผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือการรับรู้ถึง
ความต้องการของตนเองจะเป็นสิ่งกระตุ้นภายในร่างกายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อาจสร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาดเพื่อท า
ให้ผู้ซื้อเกิดความต้องการข้ึนได้ ในบางครั้งความต้องการได้รับการกระตุ้นและคงอยู่เป็นเวลานาน แต่ความต้องการนั้นยัง
ไม่ถึงระดับที่จะท าให้เกิดการซื้อ ดังนั้นเจ้าของผลิตภัณฑ์อาจจะต้องท าการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงความต้องการหรือปัญหา
ของผู้ซื้อที่จะน าไปสู่การซื้อผลิตภัณฑ์ของตน กระบวนการตัดสินใจซื้อจะประกอบไปด้วยบุคคลหรือกลุ่มคนที่เข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ โดยเริ่มจากบุคคลที่เสนอความคิดในการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรก ผู้มี
อิทธิพลหรือผู้ให้ค าแนะน า และผู้ตัดสินใจซื้อคือผู้ที่ซื้อสินค้า ว่าซื้อหรือไม่ซื้อ ซื้ออะไร ซื้อที่ไหนและซื้ออย่างไร ผู้ซื้อคือ 
ผู้ท าการซื้อสินค้าโดยมีกระบวนการการรับรู้และความเข้าใจของบุคคลที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน ได้แก่ ความเชื่อ 
ประสบการณ์ อารมณ์ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นที่มากระทบประสาท สัมผัสทั้ง 5 ดังนั้นการโฆษณาจึงต้อง
พยายามสร้างให้เกิดความรับรู้ทางด้านอารมณ์ และความน่าเชื่อถือ เนื่องจากพฤติกรรมผู้ซื้อครอบคลุมกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ การศึกษาจากแบบจ าลองที่แสดงสิ่งกระตุ้นและ
การตอบสนองทางด้านจิตวิทยาของผู้ซื้อกับปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมในรูปแบบของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและใน
รูปแบบปัจจัยน าเข้า ปัจจัยคั่นกลางและผลลัพธ์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายนอก กล่องด าของผู้ซื้อและส่วน
ผลลัพธ์โดยแบบจ าลองนี้จะมีประโยชนเ์ป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถน าไปท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้ซื้อ รวมถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบจ าลองจะมีการน าเสนอรูปแบบของสิ่งกระตุ้นและการตอบสนองที่ท าให้เจ้าของผลิตภัณฑ์
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้สะดวกขึ้น แบบจ าลองพฤติกรรมผู้ซื้อซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในการ
ใช้เป็นกรอบในการศึกษาพฤติกรรมผู้ซื้อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจ และปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของผู้ซื้อท าให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนด
กลยุทธ์และออกแบบกิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สรุป 
สรุปได้ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์มีผลอย่างมากต่อความส าเร็จความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในการพัฒนาไปสู่

การผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์เหล็กและสินค้าตกแต่งบ้าน ซึ่งจะเชื่อมโยง
ระบบเศรษฐกิจเสรีในรูปของการแข่งขันทางธุรกิจอันเป็นรากฐานของการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าใหม่ๆ 
ซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อมากขึ้น  
อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์เหล็กและสินค้าตกแต่งบ้าน ต้องมีการใช้ความรู้ 
ทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติได้ มีการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
จนประสบผลส าเร็จ ในการพัฒนากลยุทธ์ของผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์
เหล็กและสินค้าตกแต่งบ้านส าคัญต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามลักษณะและความเหมาะสม
ตามความต้องการของผู้ซื้อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและน าไปสู่ผลประกอบการที่ดี สามารถเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาด มีอัตราการเติบโตที่ดี ท าก าไรได้สูงสุดสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรีไซเคิลให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจะ
ท าให้ผู้บริโภคที่ตระหนักและใส่ใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีการจัดท ากิจกรรมเพื่อให้
ผู้ซื้อเกิดการรับรู้และเกิดการตอบสนองในด้านความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคตโดยแยกระดับความเกี่ยวข้องของ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถมองเห็นลักษณะการบริโภคผลิตภัณฑ์รีไซเคิลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสร้างองค์ความรู้ให้เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ศึกษาและเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ว่าปัจจัย ใดที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ของตนเองและช่วยให้เกิดการพัฒนาการผลิตเพื่อกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง เหมาะสม 
สามารถน าไปพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอร์นิเจอร์เหล็กเครืองใช้ส านักงานสู่ความส าเร็จให้เติบโตและเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดได้อย่างยั่งยืน 
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แนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยุทธก์ารตลาดสู่ความส าเร็จของธรุกิจอุปกรณก์าร
เลี้ยงไก่ในฟาร์มระบบปิด 
 
Marketing Strategy Management Approach for the Success of Chicken Equipment 
Business on Closed Farm System  
 
ผู้วิจัย   กฤษณ์  พานสัมฤทธิ์  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ทนพ.นพดล  พันธ์พานิช 
 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้น าเสนอกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพในการท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ         
จากการ สังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านกลยุทธ์การตลาด ดังนั้นเพื่อให้นักธุรกิจได้เลือก
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเมื่อน ามาใช้แล้วสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการบริหารธุรกิจทุก
ประเภท ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จก็คือการวางแผนที่มีการน ากลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งมีอยู่
มากมายมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันของคนเราในทุกๆ ด้าน การที่ผู้ประกอบการธุรกิจอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ในฟาร์มระบบปิด สามารถ
ด าเนินธุรกิจโดยสร้างการเจริญเติบโตให้มีจ านวนลูกค้า ยอดขาย ก าไร สินทรัพย์ และเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น สามารถ
พิจารณาได้จาก 7 ปัจจัย คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงาน 
ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ โดยที่ผู้ประกอบการต้องมีคุณลักษณะที่ดีของของผู้ประกอบการ ประกอบ
ไปด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม การเผชิญกับความเสี่ยง ความเป็นอิสระในการบริหารงาน และ
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงลักษณะของประเภทสถานประกอบการ ตลอดจน
ความพร้อมของผู้ประกอบการ ศักยภาพของพนักงานและกระบวนการ ธุรกิจจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
การบริหารและการด าเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพของสถานประกอบการ ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการ ความกล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ ตลอดจนการเลือกใช้นวัตกรรมในกระบวนการ
การบริการ สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันในตลาดการค้าโลก สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ซึ่งสามารถวัดได้จากความสามารถในการลดต้นทุน
การผลิต ความส าเร็จในการท าก าไร การเพิ่มข้ึนของยอดขาย และจ านวนของผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ใหม่ที่เกิดขึ้น 
ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, กลยุทธ์การตลาด, ความส าเร็จของธุรกิจ 
 
Abstract 

The objective of this article are present effective marketing strategies to make 
business successful and faster. So that, in order for business people to choose effective 
strategies when applied, they can see the results clearly. Business Administration, important 
factor to make a success is planning brings the marketing strategy there are many to adapt to 
suit. Nowadays, information technology is involved in our daily lives in every aspect each 
type of business. The business entrepreneur of equipment for chicken farming on closed 
systems. can operate chicken farming equipment on the closed system by create growth with 
the number of customers, sales, profit, asset and increased investment can be determined from 
7 factors are products, price, distribution channels, marketing, promotion, person or 
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employee, physical description and process. Good feature of entrepreneur including 
personality, emotional state, spirit, need, propulsion and values including be yourself, 
innovation, facing with risk, independence in administration and the ability to compete. 
Therefore, the entrepreneur must be aware of the characteristics of the type of establishment, 
and the availability of entrepreneurs, employee potential and processes The business will be 
successful or not depending on the management and operation that is right and appropriate for 
the establishment condition. Entrepreneurs should focus on issues including managemen, 
courage and entrepreneur determination including innovation in the service process, create a 
competitive advantage in the world trade market, new innovations. In order to become a 
creative industry, the success of marketing, can be measured by the ability to reduce production 
costs, profitability increase in sales and a number of new creative products are emerging. 

 
Keywords : Management, marketing strategies, Business Success 
 
บทน า  

ผลผลิตไก่เนื้อของโลกมีปริมาณปีละ 85-90 ล้านตัน มีผู้ผลิตหลัก คือ สหรัฐฯ บราซิล และจีน สัดส่วนการ
ผลิตรวมกันประมาณ 50% ของผลผลิต ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก การส่งออกไก่แช่แข็งและแปร
รูปมีสัดส่วนเพียง 12% ของผลผลิตไก่เนื้อทั้งหมด โดยการส่งออกแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ไก่สด แช่เย็นแช่
แข็ง เป็นการน าไก่สดทั้งตัว หรือไก่ช าแหละ หรือไก่สดหมักเกลือมาผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง และ 2) ไก่แปร
รูป เป็นการน าเนื้อไก่ผ่านกระบวนการปรุงสุกหรือปรุงรสก่อนน าไปแช่เยือกแข็ง ซึ่งเป็นอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปที่ส าคัญ ได้แก่ ไก่ชุบแป้งทอด ไก่หมักซอส นักเก็ตไก่ สเต็กไก่ เป็นต้น (วารีรัตน์ 
เพชรสีช่วง, 2560) ประเทศ ผู้ส่งออกไก่แช่แข็งและแปรรูปอันดับ 1 ของโลกคือ บราซิลมีส่วนแบ่งตลาดส่งออก 
36.4% ของมูลค่าการส่งออกในตลาดโลก ตามด้วยสหรัฐฯ (28.2%) สหภาพยุโรป (11.9%) และไทย (6.5%) โดย
การส่งออกไก่เนื้อในตลาดโลกส่วนใหญ่อยู่ในรูปของไก่แช่เย็น แช่แข็ง สัดส่วน 88% ในเชิงปริมาณและ 76% ในเชิง
มูลค่าส่วนการส่งออกไก่แปรรูปมีสัดส่วนส่งออก 12% ในเชิงปริมาณและ 24% ในเชิงมูลค่า การค้าไข่ไก่ในภูมิภาค
เอเชียคิดเป็นร้อยละ 25 ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน การส่งออกไข่ไก่ของภูมิภาค
เอเชียตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 204,000 ตัน เป็น 418,000 ตัน จากการขยายตัว
การส่งออกของประเทศตุรกี มาเลเชีย จีน อินเดีย และไทย ทั้งนี้การส่งออกของจีนมีการขยายตัวอย่างมากจาก 
65,000 ตันในปี 2543 เป็น 135 ,000 ตันในปี 2552 โดยส่งออกไปฮ่องกงถึงร้อยละ 85 ที่เหลือส่งไป มาเก๊า
สิงคโปร์ และสหรัฐฯ ในขณะที่มาเลเชียมีการขยายตัวเพิ่มของการส่งออกไข่ไก่จนขึ้นสู่อันดับสองของโลกในปี 2552 
ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปสิงคโปร์คิดเป็นร้อยละ 83 ประเทศตุรกีมีการขยายตัวการส่งออกไข่ไก่มากที่สุดจากจ านวน 
4,000 ตัน ในปี 2543 เป็นประมาณ 90,000 ตัน ในปี 2552 มีตลาดคู่ค้าที่ส าคัญคือ อิรัก และสาธารณรัฐอาหรับ
ซีเรีย ส าหรับประเทศไทยมีการขยายตัวการส่งออกอยู่ในอันดับห้า โดยมีการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 6 ,000 ตัน ในปี 
2543 เป็นประมาณ 22,000 ตันในปี 2552 (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร, 2560) 

หลังวิกฤติไข้หวัดนกปี 2547 เป็นต้นมา ไก่เนื้อของไทยมีมาตรการคุมเข้มเรื่องโรคเป็นอย่างดี จนได้รับการ
ยอมรับจากตลาดโลก การบริโภคเพิ่มทั้งในประเทศและส่งออก ยิ่งมีการพัฒนาการเลี้ยงจนได้มาตรฐาน ท าให้
อุตสาหกรรมไก่เนื้อและไก่ไข่ เติบโตมาโดยตลอดจนประเทศไทยเป็นอันดับต้นของโลกตั้งแต่ปี 2555-2560 อีกทั้ง
ตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลและก าหนดมาตรการต่างๆ ในการ
ส่งออกสินค้าสู่ตลาดประเทศ ซึ่งเริ่มมีการบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกองค์กร
ดังกล่าว จึงมีความตื่นตัวและจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย คือ กรมปศุสัตว์ ได้ออกกฎ ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้มีความ
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สอดคล้องกับข้อก าหนดขององค์การการค้าโลก และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และถือว่าเป็น
มาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร (GAP) ด้านการผลิตปศุสัตว์ ซึ่งมีมาตรฐานที่ส าคัญบางประการ ได้แก่ 
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการใช้ยาในมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ และข้อก าหนดการควบคุมการใช้ยา
ส าหรับสัตว์ ทั้งนี้ ส าหรับประเทศไทย โครงสร้างอุตสาหกรรมไก่เนื้อในปัจจุบันถูกครองตลาดโดยผู้ประกอบการราย
ใหญ่ 1-7 ราย ประกอบด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มีก าลังการผลิตประมาณ 30% ของผลผลิตในตลาด) เบ
ทาโกร สหฟาร์ม คาร์กิล ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จีเอฟพีที และ แหลมทองอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทใหญ่เหล่านี้มีการผลิตครบ
วงจร ตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์มไก่เนื้อ และการแปรรูปไก่เนื้อ จึงสามารถบริหารต้นทุนได้ดี เกิดการประหยัดต่อขนาด 
มีการแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออก โดยผลผลิตของรายใหญ่ดังกล่าวมีสัดส่วนสูงถึง 90% ของ
ผลผลิตไก่แช่แข็งและแปรรูปทั้งหมด 

การเลี้ยงไก่ เป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกรที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
รวมทั้งผลผลิตที่ได้เป็นไข่ไก่และเนื้อไก่ ก็เป็นสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทย ผลผลิตไข่ไก่นอกจากจะใช้
บริโภคภายในประเทศและยังสามารถส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ โดยปัจจุบันจะมีการเลี้ยงไก่ไข่ในเชิงพาณิชย์กัน
มากขึ้น อีกทั้งการเลี้ยงไก่ไข่จะกระจายตัวตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นแหล่งที่มีการ
เลี้ยงไก่มากที่สุด ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ชลบุรี สระบุรี นครนายก อยุธยา นครปฐม เป็นต้น รองลงมา 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามล าดับ โดยภาคกลางและภาคตะวันออก มีการเลี้ยงไก่
มากกว่าภาคอื่น ๆ มีการส่งเนื้อไก่และไข่ไก่ เข้ามาขายในกรุงเทพฯ ถึงวันละ 10 -11 ล้านฟอง ซึ่งเป็นปริมาณ
มากกว่าผลผลิตร้อยละ 50 ของผลผลิตจากไก่ทั้งหมด โดยเฉพาะไข่ไก่ที่จ าหน่ายแต่ละวัน พ่อค้าขายส่งจะกระจาย
ให้พ่อค้าปลีกในตลาดต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบ โดยมี
บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์เข้ามามีบทบาทและด าเนินการในลักษณะแบบครบวงจรมากขึ้น และมีการ
พัฒนาในด้านพันธุ์ไก่ไข่ อาหาร ยาวัคซีนและเทคนิคการเลี้ยง (นภาพร วงษ์วิชิต และคณะ, 2560) 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ที่ประสบความส าเร็จและได้ผลผลิตดี นอกจากสายพันธุ์อาหาร และการจัดการที่
ดีแล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงทั้งหมด ก็คือระบบและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ใน
โรงเรือนระบบปิด โดยปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระบบการผลิตปศุสัตว์ได้ก้าวเข้าสู่ระบบการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม ที่มีการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างมากเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลก าไรที่มาก
ขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ เนื้อไก่ ผลิตภัณฑ์แปร
รูปต่าง ๆ เป็นต้น จึงท าให้มีการคิดค้นวิธีการจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตให้มากขึ้น เช่น การเลี้ยงสัตว์
ภายใต้โรงเรือนระบบท าความเย็นด้วยการระเหยของน้ า (Lin, et al, 2016) และปัจจัยที่ส าคัญในการท าธุรกิจเลี้ยง
ไก่ไข่ให้ประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การจัดการที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบโรงเรือนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม จะท าให้ตัวไก่อยู่ได้อย่างสบายมีการเจริญเติบโตที่ดี ให้ผลผลิตดี ซึ่งอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่
ส าคัญปัจจัยหนึ่งในการผลิตสัตว์ปีก อาจกล่าวได้ว่า ส าหรับโรงเรือนระบบปิดถือเป็นโรงเรือนที่สามารถควบคุม
สิ่งแวดล้อมได้ และแสงสว่างให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสัตว์ สามารถป้องกันแมลงและสัตว์อื่นเข้าออกได้
โรงเรือนระบบปิดแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ า ส าหรับการเลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปิดที่ใช้
ระบบการระบายอากาศร่วมกับการท าความเย็นด้วยการระเหยน้ า เป็นการน าเอาหลักการระบายอากาศแบบอุโมงค์
ลม การท าความเย็นด้วยวิธีระเหยน้ า อุณหภูมิที่เกิดจากความเร็วลม และหลักวิชาการสัตวบาล มาใช้ร่วมกันอย่าง
เหมาะสม เป็นการเปลี่ยนความร้อนให้กลายเป็นความร้อนแฝง (Rojano, F., Bournet, P. E., Hassouna, M., 
Robin, P., Kacira, M., & Choi, C. Y. (2016)  
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จากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ที่มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ปศุสัตว์ อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคปศุสัตว์ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในแต่ ละปี 
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย ยังต้องพึ่งพิงฐานความมั่นคงในภาคปศุสัตว์ โดยในปัจจุบันภาคส่วนดังกล่าว มีความ
ต้องการผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ส่งผลให้ความต้องการใช้อุปกรณ์
การเลี้ยงไก่ของผู้ประกอบการส าหรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
อุปกรณ์เลี้ยงไก่ระบบฟาร์มปิด ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการในด้านนี้ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม
สภาวการณ์ดังกล่าว โดยการด าเนินธุรกิจอุปกรณ์เลี้ยงไก่นั้น ถือเป็นธุรกิจที่มีจุดเด่น คือ มีตลาดที่ใหญ่ แต่เป็น
ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีการสร้างเครือข่ายในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการน้อยมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจ
ขนาดย่อมจ านวนมาก และขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจอุปกรณ์เลี้ยงไก่นี้ ก็ประสบกับปัญหาเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปของไทยในปัจจุบัน กล่าวคือ การมีองค์ความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์
การตลาดยังไม่ดีเพียงพอ ท าให้ผลการประกอบการ ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งการนี้ท าให้ประสบกับ
ปัญหาในหลาย ๆ ด้าน อันได้แก่ ปัญหาด้านเงินทุนหรือปัญหาทางการเงิน เช่น ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ
ผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบธุรกิจ ไม่มีผลงานที่น่าเชื่อถือมาก่อน ประกอบธุรกิจเพียงล าพัง การบริหารยังไม่เป็น
มืออาชีพเท่าที่ควร จึงไม่มีความน่าเชื่อถือในการขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ปัญหาด้านการตลาด 
เช่น สินค้าไม่ตรงกับความต้องการของตลาด คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน การมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่จ ากัด และขาด
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีเพียงพอ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) 

ซึ่งบทความนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดหลักการ เพื่อผู้ประกอบการน าไปพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างกล
ยุทธ์การตลาดทางธุรกิจที่จะสามารถเป็นจุดแข็งและโอกาสในการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจและตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้บริโภค โดยองค์ความรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดในการออกแบบส่วนประสมทางการตลาด (7P's) 
เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้านั้นจะท าให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ด้วยเหตุนี้ การที่จะ
ด าเนินธุรกิจดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ ผู้ประกอบการจะต้องมีการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์
การตลาด ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าการศึกษากลยุทธ์การตลาดต่อความส าเร็จของธุรกิจอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ในฟาร์ม
ระบบปิด จะท าให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ในด้านการบริหารธุรกิจได้เป็นอย่างดี และผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ในฟาร์มระบบปดิ เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา การด าเนินธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น รวมถึงธุรกิจทั่วไปที่เก่ียวข้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ให้ประสบความส าเร็จได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดสู่ความส าเร็จของธุรกิจอุปกรณ์การ
เลี้ยงไก่ในฟาร์มระบบปิด มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ในฟาร์มระบบปิด 
 2. เพื่อศึกษาทรัพยากรการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดสู่ความส าเร็จของธุรกิจ
อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ในฟาร์มระบบปิด 
 3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดสู่ความส าเร็จของธุรกิจอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ในฟาร์มระบบปิด 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
 การศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดสู่ความส าเร็จของธุรกิจ
อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ในฟาร์มระบบปิด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถ
สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
กลยุทธ์การตลาด 
ความหมายของการตลาด 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของตลาดไวแ้ตกต่างกัน เช่น ตลาด หมายถึง สถานที่พบปะของผู้ซื้อและผู้ขาย 
หมายถึง ความต้องการของผู้ซื้อต่อสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ 
หมายถึง บุคคลหรือองค์การที่มีความต้องการ มีความจ าเป็น และมีอ านาจการซื้อผลิตภัณฑ์ 

Lamb, Hair, Mc Danmiel, (2000 : 212) ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ว่า ในการขายผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตจะต้องก าหนดตลาดเป้าหมายตลาดเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ซื้อสินค้าที่กิจการได้ท าการตัดสินใจเลือกเป็นลูกค้า
เป้าหมาย แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ 1) ตลาดวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต 2) ตลาดผู้ผลิต หรือตลาดธุรกิจ 3) ตลาด
ผู้บริโภค 4) ตลาดคนกลาง 5) ตลาดรัฐบาล  

สมคิด บางโม (2553) การตลาด หมายถึง ระบบการด าเนินงานและกิจกรรมธุรกิจทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับ
การท าให้สินค้าและบริการเปลี่ยนมือจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการท าให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าในเวลา 
สถานที่ รูปลักษณะและเป็นเจ้าของสินค้าตามความต้องการ 

 
 

คุณลักษณะที่ดขีองผู้ประกอบการ 
1. ความเป็นตัวของตัวเอง  
2. ความมีนวัตกรรม  
3. การเผชิญกับความเส่ียง  
4. ความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
5. ความสามารถในการแข่งขัน 
 

ทรัพยากรการบริหารจัดการ 
1. คน  2. เงิน 
3. วัสดุและอุปกรณ์ 4. วิธีการ 
5. การตลาด 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กลยุทธ์การตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์      2. ราคา 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคคลหรือพนักงาน      6. ลักษณะทางกายภาพ 
7. กระบวนการ 

 

ความส าเร็จด้านการตลาดของธุรกิจ 
อุปกรณ์การเลีย้งไก่ในฟาร์มระบบปดิ 

1.   มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2.   มุมมองด้านลูกค้า (Customer perspective) 
3.   มุมมองด้านการบริหารภายใน (Internal business 

process perspective) 
4.   มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and 

Growth perpective) 
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ปรัชญาทางการตลาด 
ในการประกอบธุรกิจ การตลาดเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้ประกอบการต้องทราบ เพื่อให้กลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มผู้ขาย

สนองตอบต่อเป้าหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม และต้องค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทลูกค้าและสังคม เมื่อใดก็
ตามที่มีผลประโยชน์ขัดกัน นักการตลาดก็จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาจัดล าดับความส าคัญให้แก่สถาบันดังกล่าวด้วย 
จึงต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญาทางการตลาด เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่อไป แนวคิดและ
ปรัชญาทางการตลาดแบ่งได้ดังนี้ (Kotler, 2000) 1) แนวคิดที่เน้นการผลิต 2) แนวคิดที่เน้นตัวผลิตภัณฑ์                
3) แนวคิดที่เน้นการขาย เป็นแนวคิดที่เน้นการผลักดันสินค้าจากผู้ผลิตให้ถึงมือผู้ซื้อโดยเร็ว และเป็นจ านวนมากที่สุด 

นอกจากนี้ Kotler (2000) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา           
3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4) ด้านส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล หรือพนักงาน 6) ด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ และ 7) ด้านกระบวนการ  

กล่าวโดยสรุป ส่วนประสมการตลาดที่ส าคัญ ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ คือ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และประเภทวัสดุที่น ามาผลิตและจ าหน่ายในธุรกิจอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ในฟาร์มระบบปิด รวมถึงการ
น าไปใช้งาน 2) ด้านราคา คือ การก าหนดว่าจะตั้งราคาแบบใด ตั้งราคาที่สอดคล้องกับตลาดหรือคู่แข่งขัน หรือ
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้า 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดจะต้องประสานกับ
แผนการตลาดโดยรวม และก าหนดแผนการส่งเสริมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ 
การประชาสัมพันธ์การโฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ป้ายผ้า และกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจท า
เพื่อส่งเสริมการขาย 5) ด้านบุคคลหรือพนักงาน คือ พนักงานซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กรผู้ให้บริการต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการมีความคิด
ริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได้ 6) ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ การ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและ
รูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้อง
สุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ และ 7) ด้านกระบวนการ คือ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการ
ให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
 จากแนวคิดข้างต้น ความหมายของการจัดการทางการตลาดประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า 
ประกอบด้วย ตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม และจ าแนกตามลักษณะของบุคคลและองค์การภายในตลาด 
ตลาดโลก ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบการต้องตระหนักและค านึงถึงหลักการจัดการทางการตลาดไว้เป็น
อย่างดีเพื่อรองรับถึงกระบวนการและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์ (2558) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานขององค์กรในระยะยาว เพื่อท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น องค์กรต้องด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้อง 4 กิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ต้องมีการก าหนดกลยุทธ์องค์กร การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลลัพธ์และการควบคุมกลยุทธ์ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
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เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ (2555) ให้ความหมาย การจัดการเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นการก าหนดทิศทางหรือ
วิถีทางในการด าเนินงานขององค์การเพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนด
แนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อจัดท าแผนงานด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วรางคณา ผลประเสริฐ (2554) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัย
วิสัยทัศน์ของผู้น า และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับ
องค์การ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อันจะน าความส าเร็จมาสู่องค์การได้ได้จ าแนกความส าคัญของการจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ประการคือ 1) ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางทีชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ 2) ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบโดยการพิจารณาถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 3) ช่วยสร้างความพร้อมให้องค์การ ในการก าหนดวิธีการหรือ
แนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 4) ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการ 5) ช่วยให้การท างาน
เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล (2556 : 1) กล่าวว่า การเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องมีความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะส าคัญ 6 ประการคือ 1) ความสามารถในการก าหนดทิศทาง 2) ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์          
3) ความสามารถในการมองโอกาสมากกว่าปัญหา 4) ความสามารถในการสื่อสาร 5) ความสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจ และ 6) ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นและจริงใจ 

กระบวนทัศน์ของการจัดการกระบวนทัศน์ (paradigm) คือ กระบวนทางความคิดทางการรับรู้ ทางวิธีคิด 
และการสะท้อนความคิดซึ่งเป็นแบบแผน กรอบแนวคิด หรือโลกทัศน์ ของคนในสังคมหรือชุมชน ในช่วงเวลาหนึ่ง โดย
กระบวนทัศน์จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของคน การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จะส่งผลให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย สังคมของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่ส าคัญหลายครั้ง เช่น ในยุคที่
มนุษย์เริ่มรู้จักท าการเกษตรแทนการเร่ร่อนหากินโดยการล่าสัตว์และเก็บพืชผลตามธรรมชาติ ยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยา 
ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคโลกาภิวัตน์ เป็นต้น ปัจจัยที่ท าให้กระบวนทัศน์ของคนหรือของสังคมเปลี่ยนไปจ าแนก
เป็น 2 ประการคือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล เช่น แรงขับ เจตคติ อารมณ์ แรงจูงใจ แรงบีบคั้น และปัจจัยภายนอกตัว
บุคคล เช่น ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ การแข่งขัน การเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้นกระบวนทัศน์เก่ียวกับการ
จัดการได้มีการเปลี่ยนมาโดยล าดับ จนกระทั่งเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ในระยะแรกการแข่งขันทางธุรกิจส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้น
การสร้างก าไรสูงสุด โดยค านึงถึงการคืนก าไรกลับสู่สังคมน้อยมาก แต่ในเวลาต่อมาเมื่อสภาพทางสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากคนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น ชนชั้นกลางมีมากขึ้น สังคมและชุมชนต้องการมีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้น การท าธุรกิจโดยมุ่งหาประโยชน์จากก าไรแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นอีกต่อไป 
ดังนั้นกระบวนทัศน์การจัดการยุคใหม่และการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบมากขึ้นในมิติต่าง ๆ (ผลิน ภูจรูญ 2556 : 1) คือ 
 1. ให้ความสนใจกับพนักงานมากขึ้นกว่าเดิม เช่น ริเริ่มให้มีนโยบายแบ่งก าไรให้กับพนักงาน ให้สิทธิ
พนักงานในการถือครองหุ้นของบริษัท ให้พนักงานท างานแบบยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนาตัวเอง
มากข้ึน เป็นต้น 
 2. สร้างความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการพัฒนาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 3. ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น มีการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีนโยบายส่งเสริมการตลาดสีเขียว โดยเฉพาะในเวทีการค้าระดับโลก เป็นต้น 
 4. ให้ความส าคัญกับการเป็นสมาชิก ที่ดีของชุมชนหรือในประเทศที่เข้าไปด าเนินธุรกิจ เช่น มีส่วนร่วมใน
การช่วยแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น มีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนท้องถิ่นมากข้ึน เป็นต้น 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ความหมายความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจเป็นค าที่มีผู้ให้ค าจ ากัดความแตกต่างกันมากส าหรับความหมาย

ของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจที่นักวิชาการได้ให้ไว้มีดังนี้ 
เฟรส์เซอร์ (Frese, 2000) ได้ให้ความหมายของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ หมายถึง ความสามารถใน

การด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ กล่าวโดยสรุป ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
หมายถึงการที่ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจขนาดกลางให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยต้องสามารถใช้ทรัพยากร
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลโดยมีตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ 1) สภาพความเป็นไปทางด้านการเงิน 
2) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3) การได้รับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน  

ฟรายส์ และคณะ (Fry et al., 1998) ได้ระบุตัวชี้วัดธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ 5 ประการ ได้แก่ 1) 
สภาพความเป็นไปทางการเงิน ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดของสภาพความเป็นไปทางด้านการเงิน คือก าไร 2) การสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้า 3) การสร้างสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 4) การส่งเสริมนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์จากการที่ลูกค้ามีรสนิยมและความนิยมชมชอบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และ 5) การได้รับความยึดมั่น
ผูกพันจากพนักงาน 

แคปแลนและนอร์ตัน (Kaplan and Norton, 1996) ได้ให้ความหมายของระบบการวัดผลส าเร็จทาง
ธุรกิจแบบเดิมนั้น จะมุ่งที่การวัดด้านการเงินเป็นหลัก หากแต่ว่าการวัดด้านการเงินเป็นเรื่องราวของอดีตซึ่งไม่ใช่
จุดส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จได้ทั้งหมด เมื่อธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ธุรกิจจ าเป็นต้องสร้างคุณค่าในอนาคต
ผ่านการลงทุนด้านลูกค้า ผู้ร่วมการค้า พนักงาน กระบวนการธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้เสนอแนว
ทางการวัดผลส าเร็จขององค์การที่เรียกว่า Balance Score Card ด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ 1) มุมมองทางด้านการเงิน 
2) มุมมองทางด้านลูกค้า 3) มุมมองด้านการด าเนินงานภายใน 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี สรุปได้ว่าความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยสภาพความเป็นไปทางด้านการเงิน วัดได้จากก าไรยอดขาย และส่วนแบ่งการตลาด การสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้า วัดได้จากลูกค้าแสดงความพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์
หรือสร้างการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องและการได้รับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน วัดได้จากพนักงานในองค์กรของผู้ประกอบการ
อุทิศตนเพื่อการท างานให้แก่กิจการอย่างเต็มที่รวมถึงเอาใจใส่และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
  
การวัดผลเชิงดุลยภาพในการบริหารสู่ความส าเร็จ 

การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ 
(Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) เป็นชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีส่วนช่วยก าหนดกรอบของระบบการวัด
และการบริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้วนตัวเลขที่ได้จากการวัดจะท าหน้าที่วัดผลการปฏิบัติงานของ
องค์การที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ด้านการเงินด้านลูกค้าด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้
แลการเติบโตขององค์กร (Kaplan and Norton, 1996) การวัดผลเชิงดุลยภาพประกอบไปด้วยมุมมอง 4 ด้านของ
การวัดผล คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้
และการเติบโต ดังนี้ 
 1. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial perspective) เป็นจุดร่วมหรือผลส าเร็จในภาพรวมของการวัดผล
ในมุมมองอื่นๆ จึงยังคงวิเคราะห์ในเชิงควบคุมโดยใช้ตัวเลขทางการเงิน ตัวชี้วัดที่นิยมใช้มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
เพิ่มรายได้ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน และการลดความเสี่ยง 
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 2. มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer perspective) เป็นการตอบค าถามว่าหากต้องการให้องค์กรบรรลุ
วิสัยทัศน์ องค์กรควรตอบสนองลูกค้าอย่างไร จึงค านึงถึงคุณค่าและความแตกต่างหลากหลายของลูกค้าโดย
พิจารณาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งจะน ามาซึ่งผลตอบแทนทางการเงินในท้ายที่สุด ตัวชี้วัดที่นิยม
ใช้มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนแบ่งทางการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้า ก าไรจากลูกค้า การหา
ลูกค้าใหม่ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และคุณภาพการบริการลูกค้า 
 3. มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal business process perspective) โดยทั่วไปไม่อาจวัด
เป็นตัวเลขได้ แต่สามารถวัดในรูปของความเร็ว ความคล่องตัว ศักยภาพ การปรับตัว ทักษะความสามารถ ความ
เป็นโปร่งใส บรรยากาศการท างาน เป็นต้น โดยพิจารณาว่าหากต้องการให้องค์กรเป็นที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้นและ
ลูกค้า องค์กรควรมีกระบวนการที่เป็นเลิศอะไรบ้าง ตัวชี้วัดที่นิยมใช้มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของพนักงาน เวลา
ในการปฏิบัติงาน คุณภาพการผลิตและบริการ ซึ่งเป็นการวัดความสมบูรณ์ของกระบวนการท างานภายในองค์กร
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าขององค์กร 
 4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth perspective) เป็นรากฐานที่
ส าคัญในการให้การสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร สร้างนวัตกรรม เพิ่มอัตราการเติบโต และสร้างมูลค่างาน
ในระยะยาว พร้อมกับเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยพิจารณาว่าหากต้องการรักษาความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่ององค์กรต้องด าเนินการอย่างไร ตัวชี้วัดที่นิยมใช้มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความสามารถของพนักงาน ความสามารถของระบบข้อมูลข่าวสาร และบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการท างาน 

จากความหมายข้างต้น เก่ียวการวัดดุลภาพของปัจจัยสู่ความส าเร็จ ได้แก่ มุมมองทางด้านการเงิน มุมมอง
ด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต ตัวชี้วัดเหล่านี้ส่งผลให้
ผู้ประกอบการมีการคิดวิเคราะห์และน ามาเป็นเครื่องชี้วัดความพร้อมในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมาก
ที่สุด ในการวัดผลทั้ง 4 มุมมองจะครอบคลุมการวัดศักยภาพขององค์กรทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยการวัด
ด้านการเงินเป็นการวัดความส าเร็จที่เกิดขึ้นแล้ว การวัดผลด้านลูกค้าและประสิทธิภาพการบริหารงานภายในเป็น
การวัดความส าเร็จในปัจจุบัน ส่วนการวัดด้านลูกค้าเป็นมุมมองจากภายนอกเข้ามาภายในองค์กร และการวัดด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารงานภายในเป็นการวัดจากภายในออกไปภายนอก ส่วนการวัดด้านการเรียนรู้และการ
เติบโตเป็นการวัดความส าเร็จในอนาคต  
 
สรุป 

จากความส าเร็จของบริษัทชั้นน าระดับโลกที่ได้น ากลยุทธ์บริหารการออกแบบมาใช้โดยขยายขอบเขตความ 
รับผิดชอบของฝ่ายออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงถึงลูกค้าและทุกๆ ส่วนรวมทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิผล ท าให้สินค้านั้นผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ตอบโจทย์
ลูกค้าได้อย่างตรงใจ การให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์บริหารการออกแบบ อย่างมีประสิทธิผลนี้ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าและความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจะน าไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขันระดับประเทศและระดับโลกได้
เช่นเดียวกัน กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น มีความเป็นพลวัตร การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอ น ามาสู่การวางแผนการออกแบบ เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมผัสของลูกค้าโดยตรง เอา
แนวความคิดของการออกแบบสมัยใหม่ตามปรัชญาการด าเนินงานแบบ P-BOFER เข้ามาสู่การพัฒนาตัวสินค้าภายใต้
แนวความคิดของ UCD, UD และ Eco Design สอบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกแบบไปสู่การผลิต
และจัดจ าหน่าย โดยสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบ ขณะที่องค์กรของเรามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา และมีฝ่ายออกแบบเป็นผู้ประสานงานร่วมในการด าเนินงานบริหารงาน
ออกแบบ ก็จะท าให้องค์กรสามารถพัฒนาตัวสินค้าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีความ
เจริญเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนสืบไปในอนาคตได้ในที่สุด 
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อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของค่านิยมองค์กรไม่ได้วัดจากความสามารถในการท ารายได้แต่เพียงประการ
เดียว แต่ค่านิยมองค์กรจะยังเป็นกลไกส าคัญในการสร้างแบรนด์ วิธีคิดด้านการตลาดและการสร้าง     แบรนด์ 
ประการแรกคือ การเข้าใจผู้บริโภค โดยมีการวิจัยตลาดและความต้องการของลูกค้า ประการที่ 2 คือการสร้าง
นวัตกรรม โดยการน าองค์ความรู้และงานวิจัยผู้บริโภคมาใช้ในการท าตลาด โดยการสร้างนวัตกรรมธุรกิจ เป็น
นวัตกรรมด้านรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การผนึกก าลัง ผสมผสานต่อยอดความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญของหน่วยธุรกิจ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทั้งใน
ระดับประเทศและบนเวทีการค้าโลก กระบวนการผลิตถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประการที่ 3 การสร้างแบรนด์ การวิจัยผู้บริโภค วิจัยด้านการโฆษณา และเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในการท า
โฆษณา เพื่อพัฒนาการสร้างแบรนด์สู่มาตรฐานที่ดีกว่า ประการที่ 4 การท าตลาดเหนือคู่แข่ง การสร้างความมั่นใจใน
คุณภาพสินค้าแก่ผู้บริโภค ประการที่ 5 ขยายผลทั่วโลก ด้วยการขยายตลาด การขยายธุรกิจและการสร้างแบรนด์สู่
ระดับโลก การพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมที่จะแข่งขันในระดับโลก เพื่อดึงองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่มาตรฐานโลก การ
พัฒนานวัตกรรมและวิธีปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อง่ายต่อการขยายผลทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และประเด็นสุดท้าย
คือการผนึกก าลัง เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่ระดับโลก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการทั้งของไทยและต่างประเทศก าลังด าเนินไปอย่างเข้มข้น โดยต่าง
ก็มุ่งหวังที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านของคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม 
ปริมาณที่มีอย่างเพียงพอ การส่งมอบที่ความรวดเร็ว การมีสินค้าพร้อมบริการให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมทั้งมี
ต้นทุนที่ประหยัดและคุ้มค่า ดังนั้นหนทางสู่ความส าเร็จของธุรกิจในปัจจุบันนั้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องรู้จัก 
ประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าของตนให้ดีเพื่อผลิตสินค้าโดยมีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้านั้นๆ ได้อย่างชัดเจน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งผลให้กิจการมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถตอบ
แทนลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคมได้เป็น อย่างดี จากเป้าหมายในการตอบสนองดังกล่าวผนวกกับวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร น าไปสู่ การก าหนดพันธกิจของกิจการ ซึ่งเป็นกรอบส าหรับการด าเนินงานของธุรกิจโดยมีกลยุทธ์
หลักๆ ที่คอยเป็นตัวขับเคลื่อนให้กิจการบรรลุเป้าหมายและสร้างความได้เปรียบในการ แข่งขันไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์
การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ต้นทุนต่ า กลยุทธ์ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและหลากหลาย  
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บทคัดย่อ 
 ในอดีตที่ผ่านมา ผู้ที่มีการศึกษาสูงมักมุ่งประกอบอาชีพรับเงินเดือนเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ในขณะที่ผู้ที่
มีการศึกษาไม่สูงนักมักประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมักจะมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอที่จะ
บริหารจัดการและพัฒนากิจการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ภายใต้ระบบการค้าเสรียุคใหม่ และในยุคที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นตัวน า กลยุทธ์ใหม่ในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SMEs ไทยจึงต้องมุ่งสนับสนุนผู้ที่มีการศึกษาดี        
มีความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่จึงเป็นหัวใจส าคัญในการ
สร้างธุรกิจใหม่ ๆ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้
สามารถเติบโตและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามล าดับ ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการมาบูรณาการกับกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการ
สนับสนุน “ผู้ประกอบใหม่” ให้สามารถก่อตั้งกิจการได้ส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งจ้างงาน
และสร้างรายได้แก่ประเทศต่อไป  
 การเป็นผู้ประกอบการ ถ้ามองด้านจุลภาค ข้อดีของการท าธุรกิจส่วนตัวได้มากมาย เช่น ผลตอบแทนที่ 
มากกว่าการเป็นลูกจ้าง การได้เป็นเจ้านายของตัวเอง ความอิสระในการบริหารชีวิตของตนเองทั้งเวลาส่วนตัวและ
เวลาท างาน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่ได้รับสิ่งเหล่านั้น หากธุรกิจส่วนตัวดังกล่าวเกิดล้มเหลวไม่เป็นท่า 
ผู้ประกอบการย่อมที่จะต้องแบกรับความเสี่ยงและความล้มเหลวดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส าหรับกลุ่มนักศึกษา
นั้นหน่วยงานที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือสถาบันการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญในการร่วมสร้างและส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ Start-Up ของประเทศเนื่องจากสถาบันการศึกษามีส่วนบ่มเฉพาะบัณทิตใหม่ให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพภายหลังจากจบ 
 
ค าส าคัญ : ผลกระทบ ผู้ประกอบการ 
 
Abstract 
 In the past Highly educated people tend to earn a living as employees or employees. 
At the same time, people with lower education are often self-employed. or as an entrepreneur. 
The knowledge base is not sufficient to manage and develop the business under the new free 
trade system. And in the technology-led era. New strategies to strengthen SMEs Thailand has 
to support those who have good education, the ability to step into the entrepreneur. 
Strengthening new entrepreneurs is central to building new businesses. And new generation 
entrepreneurs in the economy of the country. It also encourages them to grow and become 
stronger, respectively. This will make the country's economy more immune. When promoting 
entrepreneurial development, integrate with other supporting activities. It will increase the 
effectiveness of support. The "New Entrepreneur" will be able to successfully establish and 
operate a business. As a source of employment and income, the following countries. 
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 Entrepreneurship If you look at the comma. The advantages of doing private business 
are manifold. such as More reward than being an employee. To be your own boss The 
freedom to manage their own lives, both personal and working time. The private 
entrepreneur. Mostly get those things. If such personal business fails, it is not. Entrepreneurs 
will have to bear the risk and failure inevitably for the student body, the closest institution is 
the educational institution, which is an important part of creating and promoting a new start-
up entrepreneur. The educational institutions have paid tribute to the new knowledge and 
skills necessary to pursue a career after graduation. 
 
Keyword : Effect Entrepreneur  
 
บทน า 
 ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดัน
เศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งนั้น จึงได้เห็นชอบให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ด าเนินยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานส่งเสริม SMEs ระยะเร่งด่วนปี 2558 ซึ่งมุ่งเน้นงานที่สามารถเริ่ม
ด าเนินการได้ทันที และให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการบริหารจัดการ งานส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ มี
เอกภาพ ด าเนินงานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และมีการสร้างกลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ
สนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อมามติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้ สสว. รับผิดชอบ ในเร่ืองของการสร้างผู้ประกอบการใหม่
นั้น ได้อนุมัติให้สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start up) ก าหนดให้ด าเนินการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ จ านวน 10,000 ราย ในระยะเวลาปี 2559-2561 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้หน่วยงานของ
ภาครัฐสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทย เน้นการผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเกษตร โดยต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการ และเทคโนโลยี (Smart Farming) และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การ
เข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด (Market Intelligence) และการเข้าถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญของการผลักดันให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเติบโตและเข้มแข็งอีกด้วย 
 
ความหมายของผู้ประกอบการใหม่ Start-Up 
 ความหมายของผู้ประกอบการ ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ Oxford Dictionary (1998) ได้ให้
ความหมายของผู้ประกอบการไว้ว่าคือ ผู้ซึ่งพยายามสร้างก าไรจากการเสี่ยงและแนวความคิดริเริ่มด้วยตนเอง และ
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Webster Dictionary (2000) ก็ได้ให้ความหมายในแบบเดียวกันว่า ผู้ประกอบการ คือ 
บุคคลที่จัดตั้งองค์กรกิจการโดยยอมรับความเสี่ยงเพื่อหวังผลก าไร ผู้ที่มีความคิดที่จะด าเนินธุรกิจ ท าการก่อตั้ง
ธุรกิจข้ึนมา และคอยประคับประคองให้ธุรกิจที่ตั้ง ขึ้นมานั้นมีการเจริญเติบโต มีความคิดสร้างสรรค์ในการหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และจะต้องมีความอดทน มุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ และกล้าเสี่ยงในการที่จะน าความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ของตนเองนั้นมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้ประกอบการหมายถึง 
บุคคลผู้ที่จัดตั้งธุรกิจด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ในการหาโอกาสเพื่อน าเอาโอกาสนั้นมาใช้ทางธุรกิจ และคอย
ประคับประคองให้ธุรกิจด าเนินไปได้ สามารถรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจได้ทั้งหมด เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนเชิงพาณิชย์กลับคืนแก่ผู้ด าเนินการ 
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการ
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ  
 สมชาย หิรัญกิตติ (2542) ระบุถึงคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดีซึ่งจะช่วยส่งเสริม ธุรกิจขนาดย่อม
ประสบความส าเร็จได้แก่  
 1. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ค่อนข้างสูง เชื่อมั่นในตนเอง กล้าเสี่ยง ไม่กล้าล้มเหลว เป็น คุณสมบัติที่จะต้องมีใน
ตัวผู้ประกอบการไม่มากก็น้อย เพราะเป็นประเด็นที่มักจะน าไปสู่การตัดสินใจที่จะท าธุรกิจเอง เพราะบาคนแม้มี
ความรู้ความสามารถสูงแต่ใจไม่กล้าพอที่จะเปิดธุรกิจเองก็จะไม่ สามารถเป็นผู้ประกอบกิจการได้ ทั้ง ๆ ที่คุณสมบัติ
ในข้ออ่ืน ๆ มีพร้อม  
 2. มีความสามารถในการคิดหรือมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่จะเอาแนวความคิดที่ดีมา เสริมสร้างให้เกิด
ประโยชน์ต่อธุรกิจ ท าสิ่งที่ถูกต้องก่อนคนอื่นเสมอ จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการ แข่งขัน  
 3. มีความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีความสามารถในการจูงใจลูกน้อง มีศิลปะใน การประกอบตนและ
ดึงดูดลูกค้า มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี  
 4. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร รู้จักวางแผน การควบคุม การจัดองค์การ การ สั่งการ การจัดหา
บุคลากร ตลอดจนมีความอดทนและสามารถท างานหนักได้ 
 Pickel and Abrahamson (1989) ได้ศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ประสบความส าเร็จมีคุณสมบัติที่
ส าคัญ 5 ประการได้แก่  
 1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจในการท างาน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความ กระฉับกระเฉง ความคิด
ริเริ่ม ความเพียรพยายามทนทาน และความทะเยอทะยาน  
 2. ความสามารถทางด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ความฉลาดทางสติปัญญา ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
 3. ความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์ ประกอบด้วย ความมั่นคงทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
ความสามารถในการเข้าสังคม ความมีไหวพริบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
 4. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย ความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้วยวาจา  
 5. ความสามารถด้านเทคนิค ประกอบด้วย ความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 
เช่น ความรู้พื้นฐาน ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง ประสบการณ์ เพื่อท าให้ การด าเนินงานง่ายและสะดวก
รวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน 
 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) น าเสนอโดย Ajzen มีการพัฒนา
ตั้งแต่ ปี 1985 เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) ที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 
(Theory of Reasoned Action)ของ Ajzen และ Fishbein (1980) ทฤษฎีนี่อธิบายว่า การแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์จะเกิดจากการชี้น าโดยความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความ
เชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control 
beliefs) ซึ่งความเชื่อแต่ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆได้ ดังนั้นตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ พฤติกรรมทุกชนิดที่
จ าเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหนา สามารถท านายไดจากความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นๆ 
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 ทฤษฎี นี้พบว่าถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าการท าพฤติกรรมใดแล้วจะได้รับ ผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มที่จะมี
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ใน ทางตรงข้าม หากมีความเชื่อว่าการท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับ ผลในทางลบ ก็จะ
มีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude toward the behavior) และเมื่อมีทัศนคติทางบวกก็จะ 
เกิดเจตนาหรือตั้งใจ (Intention) ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ในด้านความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Subjective 
Norm) ถ้าบุคคลได้รับ รู้ว่าคนที่มีความส าคัญต่อเขาได้ท าพฤติกรรมนั้น หรือต้องการให้ เขาท าพฤติกรรมนั้น ก็จะมี
แนวโน้มที่จะคล้อยตามและท าตามด้วย ในด้านความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Control beliefs) 
ถ้าบุคคลเชื่อว่ามีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นได้ และสามารถควบคุมให้เกิดผลดังตั้งใจ 
เขาก็มี แนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมนั้น ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) นั้นจะช่วยใน
การท านายคาดการความตั้งใจที่จะก่อตั้งธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งช่วยอธิบายความตั้งใจของนักศึกษาต่อการที่จะเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ Start-Up ได้อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงอาศัยทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐาน โดยศึกษาตัว
แปรทั้ง 3 นี้ และยังศึกษาปัจจัยทางด้านลักษณะบุคลิกภาพความผู้ประกอบการ (Personality Traits), ปัจจัย
ทางด้านการจัดการศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurial Education) รวมถึงปัจจัยภายนอกอีกซึ่ง
ตามหลักการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTLE Analysis) ของ Francis J. Aguilar (1967) โดยน าเฉพาะปัจจัยที่มี
ผลกระทบโดยตรงในยุคปัจจุบันคือ ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ และ ปัจจัยภายนอกด้านวิทยาการเทคโนโลยี 
 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTLE) 
 PESTLE ถือเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมใน
ภาพรวมพื้นที่ก าลังจะเข้าไปด าเนินงานด้านธุรกิจและคิดเกี่ยวกับโอกาส และภัยคุกคามที่อยู่ภายในพื้นที่ธุรกิจใหม่
ซึ่งจะต้องท้าการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท้าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของในพื้นที่ใหม่ และจะต้องคิด
วางแผนเพื่อหาประโยชน์จากโอกาสและ พยามลดภัยคุกคามลงให้ได้เครื่องมือนี้ช่วยในด้านการวิเคราะห์การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สภาวะแวดล้อม และกฎระเบียบ 
 เอกกมล เอี่ยมศรี (2554) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์สภาพทางการตลาด (PESTLE Analysis)            
เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกทางการตลาดระดับมหาภาค (Macro Environment) 
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายนอกที่วิเคราะห์ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ปัจจัยด้านการเมือง (Political) เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมี
ผลทั้งในเชิง บวกและเชิงลบต่อการด าเนินงานขององค์กร ตัวอย่าง นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่าง ๆ ความมั่นคงของรัฐบาล บทบาทของ กลุ่ม
ผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง พฤติกรรม ทางการเมือง และ
กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือเครือข่ายพันธมิตร เป็นต้น 
 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหาภาค หรือระดับจุลภาค            
ซึ่งหมายถึงระบบ เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร ตัวอย่าง อัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การค้าระหว่างประเทศและดุลการช าระเงิน อัตราดอกเบี้ย และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการว่างงาน สภาวะการจ้างงานและค่าแรงภาคเอกชน อัตราเพิ่มของระดับราคา
และดัชนีราคา ราคาน้ ามันดิบ ภาษีอากรและการใช้จ่ายของ รัฐบาล หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง การเงินการธนาคาร 
 3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) เป็นการวิเคราะห์สภาวะ ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
หมายถึงโครงสร้างทาง สังคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร ตัวอย่าง ระดับการศึกษาและอัตราการรู้
หนังสือของ ประชากร จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและ 
วัฒนธรรม แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต ลักษณะของ ชุมชน และการ
ตั้งถิ่นฐาน การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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 4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological) เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมี
ผลต่อการ ด าเนินงาน เช่น การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ความรู้และวิทยาการแขนงต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยี เพื่อ
การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ  
 5. ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal) หมายถึง สังคมที่อยู่กันอย่างสงบสุขได้นั้น จะต้องมีกฎหมายเป็นตัวกับ
ดูแล ความสงบเรียบร้อยมีทั้งสิทธิและหน้าที่ มีทั้งข้อห้ามและข้อบังคับ ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงต้อง ยอมรับ
กฎหมาย การลงทุนแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยด้านปัจจัยด้านวิทยาการเทคโนโลยี (Technological) 
 6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หมายถึง การให้ความส าคัญเร่ืองการป้องกันสิ่งแวดล้อมรอบ
ข้างมากข้ึนในทุก ๆ ปีที่ผ่านมาท าให้เห็นมีการเพิ่มกฎหรือข้อก าหนดในเชิงเศรษฐกิจเข้าไป ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่
มี ความส าคัญกับโลกจึงส่งผลกระทบกับพฤติกรรมขององค์กร นอกจากนี้ ยังรวมถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ 
เช่น ภัยแล้ง โลกร้อน น้ าท่วม และแผ่นดินไหวต้น 
 
สรุป 

การจัดการศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Education) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่ Start-Up ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการปูพื้นฐานในด้านความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบการ จะเห็นได้จาก การศึกษาของ Broom and Longeecker (1975) พบได้ว่า การที่
ผู้ประกอบการขาดการศึกษาที่เพียงพอ และการขาดประสบการณ์ในทางธุรกิจที่ด าเนินงานอยู่ เป็นสาเหตุหนึ่งของ
ความล้มเหลวของธุรกิจขนาดย่อม ทั้งนี้การศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมถือเป็นสิ่งจ าเป็น แต่ผู้ประกอบการที่ด าเนิน
ธุรกิจบางประเภทอาจไม่จ าเป็นต้องมีการศึกษาและประสบการณ์สูงมากนัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความจ าเป็นทาง
การศึกษาและประสบการณ์ที่ต้องการนั้นจะขึ้นอยู่กับ ธรรมชาติของธุรกิจที่ด าเนินการอยู่หรือประเภทธุรกิจ  

อย่างไรก็ตามนักวิชาการจ านวนหนึ่งมีทัศนะที่เชื่อว่า การที่ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ ไม่มีวิสัยทัศน์และไม่กล้าเสี่ยง เป็นสาเหตุที่มาจาก การศึกษาในระบบ (Formal Education) ซึ่งคุณลักษณะ
เหล่านี้ ถอืเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงอาศัยทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐาน 
โดยศึกษาตัวแปรทั้ง 3 นี้ และยังศึกษาปัจจัยทางด้านลักษณะบุคลิกภาพความผู้ประกอบการ (Personality Traits), 
ปัจจัยทางด้านการจัดการศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurial Education) รวมถึงปัจจัยภายนอกอีก
ซึ่งตามหลักการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTLE Analysis) ของ Francis J. Aguilar (1967) โดยน าเฉพาะปัจจัยที่มี
ผลกระทบโดยตรงในยุคปัจจุบันคือ ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ และ ปัจจัยภายนอกด้านวิทยาการเทคโนโลยี 
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ตัวแบบการตดัสินใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของสถานประกอบการ 
 
Decision model that influences the choice of solar energy of enterprises. 
 
ผู้วิจัย ทรงกฤต  ตรีรัตน์พิจารณ์  
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ทนพ.นพดล  พันธ์พานิช 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดหลักการตัวแบบการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ของสถานประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เพิ่มจ านวนสถานประกอบการที่จะติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากภาครัฐ การพัฒนาพลังงานจากแสงอาทิตย์จึงมีบทบาทที่ส าคัญต่อ
การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพ  ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน โดย
การศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับการยอมรับ ซึ่งประกอบด้วย ทัศนคติเกี่ยวข้องกับการใช้งาน ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน และนโยบายของรัฐ โดยมี
การวิเคราะห์ตัวแบบการตัดสินใจ ประกอบด้วย ความสนใจในผลิตภัณฑ์ ความปรารถนาในผลิตภัณฑ์ ความรู้ใน
ผลิตภัณฑ์ และความเป็นไปได้ที่จะซื้อในอนาคต และน าเสนอตัวแบบระบบการวัดผลเชิงดุลภาพ ประกอบด้วย
มุมมองที่ส าคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมอง
และด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศจากศักยภาพดังกล่าว 
ทางภาครัฐจึงได้พยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ด้วยการ
สนับสนุนทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านภาษีและการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ลงทุน เช่น การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การยกเว้นภาษีน าเข้าวัตถุดิบผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การสนับสนุน
การกู้ยืมเงินทุนและเงินหมุนเวียนผ่านสถาบันการเงิน 
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ, การเลือกใช้, พลังงานแสงอาทิตย์ 
 
Abstract 

The objective of this article are presented the decision model affecting to use of solar 
energy of enterprises. The main conceptual to support the increase number of enterprises 
install solar energy system, reduce government energy consumption. Solar energy 
development it plays an important role in building the country's energy security, strengthen 
economic stability, encourage environmental conservation and reduce fossil energy 
consumption. This is one of the main causes of global warming by studying literature on 
acceptance including attitudes related to usage, expectations on performance, expectations, 
social influence, supported environment and state policies by factor affecting analysis 
including interest, Desire, knowledge about product and possibility to buy in the future as 
well as Balanced Scorecard System Presentation. There are 4 main points of view consist 
financial, customer, internal processes, learning and growth to create energy security for the 
country from the potential. The government has tried to encourage the private sector to install 
solar energy systems on the roof with the support of various aspects these are tax measures 
and benefits to motivate the investment, for example support for academic information 
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exemption of import tax on solar panel production raw materials, funding support and money 
flows through financial institutions.  

 
Keywords : Decision, Solar Energy, Enterprises 
 
บทน า  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานครั้งส าคัญที่ก าลังเกิดขึ้น โดยมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกับ
พลังงานของโลกในอนาคต ซึ่งรวมถึงจุดมุ่งหมายและนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้ง
พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแสดงให้เห็น
เจตจ านงที่ส าคัญของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG) 
ผ่านความตกลงในการมีส่วนร่วมของประเทศต่าง ๆ (Nationally Determined Contributions หรือ NDSc)           
การปรับใช้นโยบายเพื่อสนับสนุน NDCs ย่อมจะส่งผลกระทบกับอุปทานและการใช้พลังงานของทุกส่วนในสังคม
เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านภูมิอากาศอย่างมีนัยยะส าคัญตามความตกลงปารีส 
จ าเป็นต้องอาศัยก าหนดนโยบายที่ดีและโปร่งใสโดยเปรียบเทียบอย่างระมัดระวังระหว่างค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ 
นโยบายดังกล่าวจะช่วยจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและช่วยให้สังคมสามารถบรรลุเป้าหมาย
อื่นๆ ซึ่งครอบคลุมเร่ืองของอากาศและน้ าบริสุทธิ์การเข้าถึงพลังงานที่เชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสมและความเติบโต
ทางเศรษฐกิจของทุกคน เทคโนโลยียังคงเป็นสิ่งส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพิจารณาหาทางแก้ไขการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังคงส่งผลต่อการใช้พลงังาน มีเทคโนโลยีใหม่ๆ หลาย
อย่างที่ยังไม่มีเมื่อ 5 ถึง 10 ปีที่แล้ว แต่กลับมีบทบาทส าคัญมากในปัจจุบันและส่งผลกระทบมากขึ้น เช่น 
เทคโนโลยีด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาแหล่งน้ ามันก๊าซใหม่ๆ และรถยนต์ไฟฟ้าการจะ
เอาชนะความท้าทายทั้งสองประการในการลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศพร้อมไปกับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตจ าเป็นอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกมาก (Exxon Mobil, 2018) (รายงานภาพ
อนาคตพลังงานประจ าปี พ.ศ.2561-2583) 

ประเทศในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย ญี่ปุ่น หรืออาเซียน ต่างปรับแนวทางเพิ่มการใช้พลังงาน
หมุนเวียน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในการผลิตไฟฟ้า ขณะเดียวกันก็ขยับตัว ปรับสมดุลพลังงานด้วยการลดการ
พึ่งพาก๊าซธรรมชาติ และหันมาพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ขณะที่หลายประเทศได้ก าหนดมาตรการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ภายใต้กรอบและแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับการที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ลม และพลังงานหมุนเวียน
อื่นๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในเอเชียก าลังทะยานขึ้นด้วยเช่นกัน  ส าหรับ
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ที่แม้ปัจจุบันใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าในสัดสว่นมากที่สุด แต่ถ่านหิน
กลับเป็นทางเลือกส าคัญของภูมิภาค เนื่องจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคลดลง และราคาก๊าซ LNG สูงขึ้น 
องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency : IEA) คาดการณ์ว่า เม่ือถึงปี 2040 อาเซียนจะมี
ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มข้ึนอีก 400,000 เมกะวัตต์ ซึ่งร้อยละ 40 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ท าให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินของอาเซียนจะเพิ่มจากร้อยละ 32 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 50 และสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติจะลดลง
จากร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 26 ขณะเดียวกันที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานของอาเซียน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2015 ว่า 
อาเซียนจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 23 ในปี 2030 พร้อมตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20 ในระยะเวลา 10 ปี ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้ามีความต้องการมากข้ึนทุกปี ในประเทศที่
ก าลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย จากแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2555-2579 (PDP2015) ระบุ
ว่าก าลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ณ ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 37,612 เมกะวัตต์ และ

32



การพยากรณ์ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่า จากปี พ.ศ. 2558-2573 ต้องมีก าลังการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนจ านวน 57,459 เมกะวัตต์ จ่ายเข้าระบบ ในแผนพัฒนาก าลงัการผลิตไฟฟ้านี้ ได้รวมก าลังการผลิตของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ณ จังหวัดกระบี่ จ านวน 800 เมกะวัตต์ ไว้ด้วย แต่ปัจจุบันไม่สามารถเริ่มโครงการให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้ เพราะมีกลุ่มคนที่พยายามลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล โดยเฉพาะ
น้ ามันและถ่านหิน ด าเนินการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นทางเลือกที่ดี 
ส าหรับการเพิ่มก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561) 

ดังนั้น บทความวิชาการนี้จะได้กล่าวถึงตัวแบบการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ของสถานประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เพิ่มจ านวนสถานประกอบการที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศจากศักยภาพ
ดังกล่าว ทางภาครัฐจึงได้พยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
ด้วยการสนับสนุนทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านภาษีและการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการลงทุน เช่น การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การยกเว้นภาษีน าเข้าวัตถุดิบผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การ
สนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนและเงินหมุนเวียนผ่านสถาบันการเงิน เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาตัวแบบการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของสถานประกอบการมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของสถานประกอบการ 
 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ของสถาน
ประกอบการ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของสถานประกอบการ 
 4. เพื่อศึกษาตัวแบบการตัดสินใจการเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของสถานประกอบการ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยให้สอดคล้องกับค าถามการวิจัย และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยแบ่งสมมติฐานการวิจัยออกเป็น 2 ข้อดังนี้ 
 1.การยอมรับมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของสถาน
ประกอบการ (H1) 
 2.กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลประกอบการของสถาน
ประกอบการ (H2) 

 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

การศึกษาตัวแบบการตัดสินใจการเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของสถานประกอบการ ผู้เขียนได้ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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การยอมรับเทคโนโลยี  

การยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอันเป็นปลายทางซึ่งจะบ่ง
บอกว่าเทคโนโลยีนั้นประสบผลส าเร็จเพราะผู้รับยอมรับและน าไปใช้ หรือความล้มเหลว เพราะเทคโนโลยีนั้นได้รับ
การปฏิเสธจนต้องล้มเลิกไปในที่สุด การยอมรับเป็นผลสืบเนื่องกันมาจากกระบวนการเทคโนโลยีในขั้นตอนก่อนๆ 
ซึ่งล้วนเก่ียวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ตั้งแต่การคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี การพัฒนา การเผยแพร่ การยอมรับเป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างหนึ่งของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้ให้แนวคิดและความหมายของการยอมรับไว้หลาย
ทัศนะ ดังนี้ 

Aggelidis & Chatzoglou (2016) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นทฤษฎีที่ได้รับการ ยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพสูงสุดและยังเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่นิยมใชใ้นการอธิบายพฤติกรรมการยอมรับ เทคโนโลยีของบุคคลอย่าง
แพร่หลายโดยเฉพาะในระบบสารสนเทศ และถูกประยุกต์ใช้ใน กระบวนการทางธุรกิจ 

Hart, Nwibere & Inyang (2015) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง ทัศนคติ ความ เชื่อของ
บุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อให้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง เป็นการน าเทคโนโลยีที่ยอม
รับมาใช้งานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติและการ
ใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น 
 
กระบวนการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 

เยาวพา ชูประภาวรรณ (2559) กล่าวว่า การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี เป็นกระบวนการ ตัดสินใจของ
ผู้บริโภค โดยอาศัยการสื่อสารสนับสนุน ซึ่งขั้นตอนในกระบวนการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนดังนี้ 1) การรับรู้ (Awareness) เป็นขั้นแรกที่จะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมใหม่ 2) ความสนใจ 
(Interest) บุคคลเริ่มมีความสนใจ เริ่มค้นหาข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเพิ่มขึ้น 3) การประเมิน 
(Evaluation) เป็นขั้นไตร่ตรอง บุคคลจะน าข้อมูลที่ได้น ามาพิจารณาข้อดี ข้อเสีย เพื่อตัดสินใจว่าควรจะทดลอง
นวัตกรรมใหม่หรือไม่ขั้นนี้จะแตกต่างจากขั้นอื่นๆ ตรงที่เกิดการ 4) การทดลอง (Trial) เป็นขั้นที่บุคคลทดลอง
นวัตกรรมใหม่ โดยอาจลองปฏิบัติทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อพิสูจน์ประโยชน์ของนวัตกรรมใหม่นั้น และ 5) การ
ยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นสุดท้ายในกระบวนการยอมรับ เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับนวัตกรรมใหม่ หลังจากได้
ทดลองปฏิบัติแล้ว และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหลังจากยอมรับนวัตกรรมแล้ว  
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แบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  (The Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology Model : UTAUT)  

Venkatesh & Morris (2016) ได้เสนอทฤษฎีที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยีซึ่งทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้พบว่ามี 5 
ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ และการใช้งานระบบ Hsieh, Wu & Hsu 
(2016) คือ 

1) ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) คือ ความคาดหวังจากการใช้งาน เป็น
ความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความมุ่งหวังหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความ
เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2) สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) คือ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
งาน คือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกให้การใช้งาน เทคโนโลยีเป็นไปด้วย
ความราบรื่น  

3) อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือ ระดับความเข้าใจ ของแต่ละบุคคลที่เชื่อว่าบุคคลรอบข้างมี
อิทธิพลต่อตนเองและเชื่อว่าตนเองต้องใช้เทคโนโลยีนั้น รวมถึงระดับของการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมหรือเพิ่ม
ภาพลักษณ์หรือสถานะภาพทางสังคม  

4) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility) คือ ระดับที่นวัตกรรมได้รับการมองว่าสอด
คลองกับเทคโนโลยีหรือการท างานสอดคลองกับค่านิยม ความต้องการและประสบการณของผู้รับนวัตกรรม การรับ
นวัตกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องหรือเข้ากันไมได้ กับค่านิยมจะเป็นกระบวนการที่ช้ามากเพราะผู้รับนวัตกรรมจะต้อง
เปลี่ยนแปลงค่านิยมของตนเอง เสียก่อนจึงจะท าให้การยอมรับนวัตกรรมประสบความส าเร็จ  

5) ความกังวล (Anxiety) คือ ความกังวล เป็นความรู้สึกวิตกกังวลในการใช้ เทคโนโลยีว่าเทคโนโลยี
สามารถตอบสนองความต้องการได้ รวมถึงความวิตกกังวลถึงระดับความ ปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้งาน  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา นักวิจัยส่วน
ใหญ่ใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เพื่ออธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลและ
ได้รับการพิสูจน์ว่าการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีวิธีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย  เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับและน าไปสู่การใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล  Aggelidis & Chatzoglou 
(2016) กล่าวว่า บุคคลหนึ่งจะมีการยอมรับเทคโนโลยีได้เกิดจาก ปัจจัยหลัก 2 ประการได้แก่ 1) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ และ 2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการยอมรับคอมพิวเตอร์ และมีความเชื่อมโยงกับทัศนคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์และการ
ใช้งาน คอมพิวเตอร์และทัศนคติที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้
เทคโนโลยีนั้น การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี หมายถึง ทัศนคติความ เชื่อของบุคคลที่มีต่อการใช้
เทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานของบุคคลนั้น เป็นความเชื่อหรือมุมมองในการ
วิเคราะห์และตระหนักถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเทคโนโลยี หากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรง
กับความต้องการของบุคคลจะน าไปสู่การยอมรับและใช้เทคโนโลยีนั้นต่อไป  
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การตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆ 

ที่มีอยู่ (C. Glenn Walters, 1987 : 69) การตัดสินใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา (สุทามาศ จันทรถาวร, 2556 : 623) 
สรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ได้มา 
 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ  

1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะ
ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความ
จ าเป็น ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน และสิ่งกระตุ้นภายนอก  

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการ
แล้ว ล าดับขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค 
แบ่งเป็น 1) แหล่งบุคคล 2) แหล่งทางการค้า 3) แหล่งสาธารณชน 4) แหล่งประสบการณ์ 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ในขั้นต่อไป
ผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่
จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น  
 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ใน
ขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ตรายี่ห้อที่ซื้อ 2) ร้านค้าที่ซื้อ 3) ปริมาณที่ซื้อ 4) 
เวลาที่ซื้อ และ5) วิธีการในการชาระเงิน 
 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้า
หรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้น
เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท าการเปรียบเทียบสิ่งทีเ่กิดขึ้นจริงกับสิ่งทีค่าดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับจรงิ 
ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือ บริการนั้น โดยถ้าลูกค้ามี
ความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ า หรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณค่าที่ได้รับจริงต่ ากว่าที่ได้
คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน 
และมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ด้วย  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ (St.Elmo Lewis, 1898) ได้แก่ 1) ความตั้งใจ เริ่มต้นที่ผู้บริโภคจะต้อง
รู้จักสินค้าและบริการนั้นก่อน ซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร 2) ความสนใจ นอกจากการรู้จัก
สินค้าแล้วก็ยังไม่เพียงพอผู้บริโภคต้องถูกเร้าความสนใจ จนสามารถแยกแยะสินค้านั้นออกจากสินค้าอื่นๆ ที่มีอยู่ใน
ตลาด 3) ความปรารถนา ความสนใจที่ถูกกระตุ้นจะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนาที่จะได้ครอบครองสินค้า
นั้น 4) การกระท า เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว กระบวนการซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคก้าวเข้าสู่ขั้นตอน
สุดท้ายคือการซื้อสินค้า  
 จากแนวคิดการตัดสินใจ สรุปได้ว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใด โดยมีปัจจัยคือข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า สังคมและกลุ่มทางสังคม ทัศนคติของผู้บริโภค เวลาและโอกาส 
ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระท า 
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กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ (decision process for new product)  
Rogers, E., & Shoemaker, F. (1978) กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (adoption process) หมายถึง 

กระบวนการทางจิตที่เร่ิมต้นตั้งแต่การเรียนรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เร่ือยมาจนถึงการยอมรับมา
ใช้ ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ 1) การตระหนักในผลิตภัณฑ์ 2) ความสนใจในผลิตภัณฑ์ 3) การประเมินผลิตภัณฑ์ 
4) การทดลองบริโภค และ 5) การยอมรับผลิตภัณฑ์ จากขั้นตอนทั้ง 5 ที่กล่าวมา นักการตลาดต้องน ามาคิด
ใคร่ครวญว่าจะอ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภค สามารถผ่านขั้นตอนเหล่านั้นโดยเร็วได้อย่างไร  
 
ความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) 

เป็นระบบหรือกระบวนการในการบริหารชนิดหนึ่งที่อาศัยการก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicators ; KPI) เป็นกลไกส าคัญซึ่งใช้ในด้านการจัดการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยอาศัยการวัด
หรือประเมิน ที่จะช่วยท าให้องค์การเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์การ การน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับองค์การต่าง ๆ ย่อมมีวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นองค์การบางแห่งจึงเลือกที่จะใช้ BSC เป็นเพียงเครื่องมือในการประเมินผล แต่องค์การบางแห่ง
จะใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติซึ่งไม่ได้มีกฎที่ตายตัวว่า BSC สามารถน าไปใช้ได้เพียงอย่าง
ใด อย่างหนึ่งเท่านั้น ส าหรับประเทศไทยเององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้เร่ิมน า BSC 
มาใช้กันเป็นจ านวนมาก เป็นเครื่องมือที่ช่วยในเร่ืองของการวัดและการประเมินผลมากกว่าการเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

แนวคิดพื้นฐานของดัชนีวัดความส าเร็จแบบสมดุล ตามที่ Robert S. Kaplan และ David Norton ได้ให้
ความหมายไว้ คือ เครือ่งมือที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ และกลยุทธ์ เป็นชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีส่วนช่วย
ก าหนดกรอบของระบบการวัด และการบริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้วนตัวเลขที่ได้จากการวัดจะท า
หน้าที่วัดผลการปฏิบัติงานขององค์การที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า
ด้านกิจ การภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์การ ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของ BSC มีปัจจัยวัดผลส าเร็จ
ครอบคลุมมุมมอง 4 มิต ิได้แก ่1) มิติด้านการเงิน 2) มิติด้านลูกค้า 3) มิติด้านกระบวนการภายใน และ 4) มิติด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา 

โดยภายใต้มุมมองแต่ละมิติ ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่องค์การมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุ 
ในด้านต่าง ๆ 2) ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์แต่ละด้านจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 3) เป้าหมาย คือ เป้าหมายหรือตัวเลขที่องค์การต้องการจะบรรลุของตัวชี้วัด แต่
ละด้าน 4) แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ที่องค์การจะต้องท าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นโดยในขั้นนี้ยังไม่ใช่
แผนปฏิบัติการที่จะท าเป็นเพียงแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเบื้องต้นที่ต้องท าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในทาง
ปฏิบัติ 
 
การวัดผลการด าเนินงานแบบดุลยภาพ 

การวัดผลการด าเนินงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) เป็นแนวคิดที่ใช้ประเมินธุรกิจทั้ง
วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าและกลยุทธ์เป็นเครื่องมือการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้สามารถมีวิธีการด าเนินพิจารราตัวชี้วัด
ใน 4 มุมมอง ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
ดังนี้ Kaplan and Norton (1996) จะครอบคลุมวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่  
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 1. การเพิ่มขึ้นของรายได้ การลดต้นทุน การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพและการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  
 2. ด้านลูกค้า กล่าวว่า เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ โดยตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมได้แก่ 
เปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนที่ลูกค้าเก่าแนะน าลูกค้า ให้ข้อร้องเรียนจากลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด และการเป็นที่รู้จักหรือ
ความนิยม หรือผลก าหนดสุทธิที่ได้จากลูกค้าเมื่อหักรายจ่ายต้นทุนในการบริการลูกค้า  
 3. ด้านกระบวนการด าเนินงานภายใน กล่าวว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นและลูกค้า องค์กร
ต้องพิจารณาว่าควรจะปรับปรุงพัฒนาใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ กระบวนการ
ด าเนินงาน และกระบวนการหลังการขาย 
 4. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต เป็นการวัดองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของการวัดใน 3 มุมมองแรก 
โดยสามารถพิจารณาจากตัวชี้วัด 3 ด้าน คือ ทักษะ ความสามารถของพนักงาน ทัศนคติและความพึงพอใจของ
พนักงาน อัตราการหมุนเวียน และเข้าออกของพนักงาน  
 
เทคโนโลยีส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic : PV) ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้า โดยเซลล์ 
แสงอาทิตย์จะแปลงรังสีดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ในกรณีที่ต้องการจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับจะมี
อุปกรณ ์อินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับส าหรับการน าไปใช้  

ด้วยปัจจัยเอ้ือต่างๆ ทั้งในด้านความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ถูกพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น รวมถึงความต้องการในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้มีการ
ลงทุน และน าเอาเทคโนโลยีผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในภาคครัวเรือน สถาน
ประกอบการ ไปจนถึงนักลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งการประสบผลความส าเร็จในการพัฒนาพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้
อย่างยั่งยืนนั้น ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องมีการวางแผนอย่าง ครอบคลุมโดยค านึงถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จต่างๆ ที่
จะได้ กล่าวถึงต่อไป 
 
ประโยชน์ของการใช้พลังงานทดแทนในด้านต่าง ๆ  

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, (2017) ได้สรุปว่า
ประโยชน์ของการใช้พลังงานทดแทนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ ท าให้ภาวะของเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 
เพราะสามารถใช้ผลิตผลทางธรรมชาติและทางการเกษตรที่ประเทศเราสามารถผลิตได้เองทดแทน น ารายได้ของ
ประเทศ น าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เป็นต้น 2) ด้านผลิตผลทางการเกษตร เมื่อน าผลผลิตมาใช้ผลิตพลังงาน
ทดแทน ก็จะท าให้ผลผลิตนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 3) ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การลด
มลพิษต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เช่น มลพิษทางอากาศ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม น้ าพลังงาน เหล่านี้เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน 4) ด้านการสาธารณูปโภค เป็นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนหรือเอกชนสามารถใช้พลังงานทดแทน อ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคได้ เป็นต้น  
 
สรุป 

พลังงานแสงอาทิตย์ อีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนพลังงานทดแทนไทย ด้วยกระแสการตื่นตัวกับสภาวะโลกร้อน 
ที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับประเทศไทยต้องการลดการพึ่งพาการน าเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศ ทางรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน จัดท าแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน้อยให้ได้ 25% ภายใน 10 ปี (2555-2564) เพื่อก าหนด
กรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศขึ้นมา อันจะเป็นการช่วยลดการน าเข้าพลังงานจาก
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ต่างประเทศได้ทางหนึ่ง และช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น  กระทรวง
พลังงานได้คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานของประเทศในปี 2564 จะมีความต้องการถึง 99,838 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ จากปัจจุบัน 71,728 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ ขณะที่แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าหรือพีดีพี 
2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (2555-2573) ก าหนดให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่างๆ ไว้ถึง 9,481 
เมกะวัตต์ เมื่อสิ้นปี 2573 โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีการตั้งเป้าหมายไว้ถึง 2,000 เมกะวัตต์ 
ภายในปี 2564 จากปัจจุบันที่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วกว่า 336 เมกะวัตต์ ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ในเส้นศูนย์สูตร ท าให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์โดย
เฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ ของโลก ซึ่งการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 

แนวคิดหลักการตัวแบบการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของสถานประกอบการ 
เพือ่เป็นข้อมูลสนับสนุนให้เพิ่มจ านวนสถานประกอบการที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้
พลังงานจากภาครัฐ การพัฒนาพลังงานจากแสงอาทิตย์จึงมีบทบาทที่ส าคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงานของประเทศ ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลด
การใช้พลังงานจากฟอสซิล ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับ
การยอมรับ ซึ่งประกอบด้วย ทัศนคติเกี่ยวข้องกับการใช้งาน ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้
งาน อิทธิพลทางสังคม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน และนโยบายของรัฐ โดยมีการวิเคราะห์ตัวแบบการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย ความสนใจในผลิตภัณฑ์ ความปรารถนาในผลิตภัณฑ์ ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และความเป็นไปได้ที่จะซื้อ
ในอนาคต และน าเสนอตัวแบบระบบการวัดผลเชิงดุลภาพ ประกอบด้วยมุมมองที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานใหก้บั
ประเทศจากศักยภาพดังกล่าว  
 
ข้อเสนอแนะ 

ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ด้วยการ
สนับสนุนทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านภาษีและการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ลงทุน เช่น การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การยกเว้นภาษีน าเข้าวัตถุดิบผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การสนับสนุน
การกู้ยืมเงินทุนและเงินหมุนเวียนผ่านสถาบันการเงิน และจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรภูมิพลอดุลยเดช ที่ปูแนวทางการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่พระองค์ทรง
ปลูกฝังไว้ในโครงการพระราชด าริหลายโครงการให้เราได้มีแหล่งเรียนรู้ และศักยภาพของประเทศไทยในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ มีความพร้อมหลากหลายด้าน ทั้งภูมิประเทศที่เอื้ออ านวย นโยบายรองรับการลงทุน
ที่มากขึ้น และด ารงอยู่บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้อนาคตของพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศเรา มี
แสงสว่างที่เริ่มจะสดใสมากขึ้นเรื่อยๆจากศักยภาพดังกล่าว ทางภาครัฐจึงได้พยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการสนับสนุนทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านภาษีและการให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุน เช่น การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การยกเว้นภาษีน าเข้าวัตถุดิบ
ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การสนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนและเงินหมุนเวียนผ่านสถาบันการเงิน เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุมพร 
ตามนโยบายภาครัฐ มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ นโยบายการจัดฝึกอบรม
และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณ
ด้านการศึกษาดูงาน การอบรมหลักสูตรต่างๆที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนา
ทักษะ และพัฒนาทัศนคติ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ค าส าคัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ; ทุนมนุษย ์ 
 
Abstract 

The Human Capital Development of Community Enterprises in Chumphon Province 
toward Sufficiency Economy Philosophy The 1st part was that management model for 
sustainable development learner. The 2 nd part was the principle and objective of a 
participative management model. The 3 rd part was human capital development by the 
philosophy of sufficiency economy which consisted of 3 factors such as ; learning 
development, skill development and attitude development. The 4 th part were conditions of 
implementing and success.  
 
Keywords : Sufficiency Economy Philosophy ; Human Capital 

 
บทน า 

การจัดการการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน การจัดการการผลิตและการตลาดเป็นเรื่องที่ชุมชน
ต้องเรียนรู้ โดยเรียนรู้ว่าจะจัดการอย่างไรให้ชุมชนมาร่วมกันวางแผนการผลิต การตลาด การบริโภคร่วมกัน ไม่ใช่
ต่างคนต่างท า และในที่สุดก็ท าซ้ ากันผลิตล้นเกินและขายไม่ออก ชุมชนต้องสร้างวงจรเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาใหม่ 
เชื่อมโยงทุกเรื่องที่ท าได้ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ และท าแบบประสานพลังให้เกิดผลทวีคูณ ไม่ใช่ท าเพื่อแข่งขัน
กันขาย เหมือนท ากล้วยฉาบทั้งต าบล ท าแชมพูทุกหมู่บ้าน หรือคนปลูกข้าวก็ปลูกได้ข้าวมาก็เอาไว้กินส่วนหนึ่ง         
ที่เหลือก็ขายให้กับพ่อค้า พ่อค้าก็เอาไปแปรรูปแล้วเอาข้าวสารกลับไปขายในหมู่บ้าน คนปลูกข้าวขายข้าวเปลือก
ราคาถูก แต่คนซื้อข้าวสารกลับซื้อข้าวในราคาแพง 
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ในการที่จะท าตลาดของวิสาหกิจชุมชนนั้น ต้องมีเป้าหมายในการผลิตก่อนว่า ต้องการท าการผลิตเพื่อ
บริโภคภายในครอบครัว ในชุมชนหรือระหว่างชุมชน ท าการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการและจัดการผลผลิตให้
ได้ก่อน ถ้าผลผลิตนั้นไปได้ดีแล้วจึงค่อยเพิ่มปริมาณการผลิตหรือหากว่าผลิตภัณฑ์บางตัวในชุมชนนั้นมีความโดด
เด่นมีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะตัวพอที่น าออกไปจ าหน่ายสู่ท้องตลาดได้ ก็เป็นเรื่องของกลไกการตลาดที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งตลาดวิสาหกิจชุมชนนั้น แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. ตลาดพอเพียง หมายถึง ตลาดท้องถ่ิน ตลาดภายในชุมชนและระหว่างชุมชน หรือในเครือข่าย 
 2. ตลาดผูกพัน หมายถึง ตลาดที่มีการตกลงหรือเซ็นสัญญาซื้อขายระหว่างองค์กร หน่วยงานนอกชุมชน 

เช่น โรงพยาบาลหนึ่งตกลงซื้อข้าวกล้องจากชุมชนปีหนึ่ง 10 ตัน รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตกลงซื้อผ้าฝ้ายทอมือจาก
ชุมชนปีละ 10,000 เมตร เพื่อให้พนักงานตัดชุดใส่วันศุกร์ เป็นต้น 

 3. ตลาดทั่วไป หมายถึง ตลาดที่ต้องแข่งขันกับคนอื่น ในเมือง หรือส่งออกไปต่างประเทศ 
 
แนวคิดส าคัญของทุนมนุษย์ 

ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ทักษะความสามารถของพนักงาน ซึ่งมีคุณค่าในการสร้างศักยภาพให้แก่
องค์การ (Bateman & Snell, 2009) 

แนวความคิดเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) โดยนักเศรษฐศาสตร์ Becker (2009) ซึ่งเป็นนัก
เศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านทุนมนุษย์ได้ศึกษา ค้นคว้าและก าหนดขึ้นมาเป็นทฤษฎีที่เรียกกันว่า ทฤษฎีทุน
มนุษย์โดยมุ่งเน้นการลงทุนไปที่ขีดความสามารถและทักษะในการท างานของบุคลากรในองค์การ อันน ามาซึ่งผล
ประกอบการและผลการด าเนินงานที่ดีขององค์การ ทุนมนุษย์ (Human Capital) สร้างได้จากการส่งเสริมให้มนุษย์ใน
องค์การมีมูลค่าเพิ่ม มีความสามารถเพิ่ม โดยการฝึกอบรมจนเชี่ยวชาญ เกิดทักษะความช านาญ เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลาเกิดการใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์ (วิทยา สุจริตธนารักษ์, 2559)  

การพัฒนาทุนมนุษย์ ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ 
โดยที่องค์การจะต้องมีกรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการให้เกิดการ
เรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติโดยต้องมีกระบวนการส าคัญใน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ 
เพื่อสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Ndinguri, E., Prieto, L., & Machtmes, K., 
2012). องค์การต่าง ๆ จะมีลักษณะพึ่งพาความรู้ของคนมากขึ้น ท าให้คนต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น 
เพื่อส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ “ทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource) เป็นต้นทุน
ทางสังคม หากองค์การใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ องค์การนั้นจะง่ายต่อการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้า 
การพัฒนาทุนมนุษย์โดยการศึกษาอบรมจะส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนการลงทุนขององค์กร (Bontis and Fitz-
enz, 2002: 224) และการพัฒนาองค์การช่วยให้เกิดทุนมนุษย์ ส่งผลให้องค์การพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
เช่นกัน (ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น,2556: 75)  
วิสาหกิจชุมชน คืออะไร 

วิสาหกิจชุมชน เป็นองค์การของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการน าเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ “วิสาหกิจชุมชน” หรืออาจเรียกว่า “ธุรกิจชุมชน” ได้อัน
เนื่องมาจากว่าชุมชนไม่ใช่รัฐ ดังนั้น สถานประกอบการที่ชุมชนเป็นเจ้าของก็ต้องจัดว่าเป็นของภาคเอกชน
เช่นเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากใช้ค าว่าธุรกิจนั่นก็หมายถึงการแสวงหาก าไรเป็นที่ตั้ง แต่สถาน
ประกอบการที่ชุมชนเป็นเจ้าของนั้นกลับมีแนวคิดที่เน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาก าไร “วิสาหกิจ
ชุมชน” เช่นเดียวกับ “รัฐวิสาหกิจ” ที่หลายคนรู้จัก โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคดิ
ได้จากการเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ท าเพื่อมุ่งสู่ตลาดใหญ่ และไม่ใช่กิจกรรมที่ซับซ้อนอะไร ล้วนแล้วแต่เป็น
การท ากินท าใช้ทดแทนการซื้อจากตลาดได้ และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
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เช่น การจัดการเรื่องข้าว หมู เห็ด เป็ด ไก่ ผัก ผลไม้ น้ ายาสระผม สบู่ น้ ายาล้างจาน หรืออ่ืน ๆ ที่ชุมชนท าได้เอง
โดยไม่ยุ่งยากนัก การท ากินท าใช้ทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจ่ายและยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจใหญ่ เข้มแข็งขึ้น 
นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นฐานที่เป็นจริงในชุมชน เพราะถ้าชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  
(ประสาร บุญเสริม, 2558). 
การบริหารจัดการ “วิสาหกิจชุมชน”  

วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นองค์การภาคประชาชนที่ไม่มีรูปแบบ ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มีเอกภาพ ส่งผลให้มีปัญหาในการด าเนินงานเพราะวิสาหกิจชุมชน
บางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน และบางครั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐแต่ไม่ตรงความ
ต้องการที่แท้จริง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อความต้องการ
คุณภาพ และการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การที่ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
องค์การปรับตัวได้ คือ บุคลากรในองค์การที่มีสมรรถนะ การพัฒนาบุคลากรในองค์การเป็นการเพิ่มสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน (Teeroovengadum , 2013 : 1)  

วิสาหกิจชุมชน จึงหมายถึงกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่
ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติ
บุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ
ระหว่างชุมชน โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมกิจการ
วิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุน หรือให้ค าแนะน าแก่
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานกิจการวิสาหกิจชุมชน  
 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุมพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ระบุว่าเศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแห่งชาติ , 2548 : 20 ) สะท้อนให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญของภาครัฐ ในความพยายามส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากความรู้พื้นฐานของชุมชนทั้งใน
ด้านเงินทุน จากนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปี 2544 เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนด้านต่าง ๆ เช่นด้านเงินทุน ด้านความรู้สมัยใหม่ และด้าน
การบริหารจัดการ 

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุมพร ได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ได้ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชน คือ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่ได้ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ใน
ภาพรวมของจังหวัดชุมพร โดยคิดจากพื้นฐานข้อมูลจากการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแล้ว 345 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 98.85 (ของจ านวนที่จดทะเบียน) โดยแยกเป็น ระดับดี 135 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.13 (ของจ านวนที่
ประเมิน) ระดับกลาง 149 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.19 (ของจ านวนที่ประเมิน) และระดับปรับปรุง 59 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 17.10 (ของจ านวนที่ประเมิน) ก่อให้เกิดรายได้จากการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในอนาคต วิสาหกิจ
ชุมชนที่มีการด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง น่าจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น หากเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้ น จะท าให้
ผู้บริโภคมีก าลังซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ จังหวัดชุมพรได้มีการจัดงาน
ประจ าปีและประเพณีต่าง ๆ ปีละหลายครั้ง ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
สามารถที่จะน าผลผลิตมาจ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรง เน้นย้ าเรื่องแนวทางการพัฒนา
บนหลักแนวคิดการพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
กล่าวคือ หลัก 3 ห่วง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ส่วนหลัก 2 
เงื่อนไข ประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม นอกจากนี้  ยังทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้
ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติและการด ารงชีวิตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทุกคนสามารถน าไปประยุกต์ให้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ในการด ารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มี 2 
แบบ คือ มีทั้งเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้า เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความ
พอมีพอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่โลภมากและไม่เบียดเบียนคนอื่น ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ 
การแลกเปลี่ยนร่วมมือ และช่วยเหลือกันเพื่อท าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์ และน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้เจริญอย่างยั่งยืน ในกระบวนการพัฒนา ทั้งสองรูปแบบไม่สามารถแยกส่วนกันได้อย่างเด็ดขาด แต่จะเป็น
กระบวนการท างานที่สอดประสานกัน เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานจะท าให้เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้ามี
ความแข็งแกร่งและมีความเจริญก้าวหน้าได้ดี (สัจจา บรรจงศิริ,2554) 

จะเห็นได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลังของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยในส่วนของการพัฒนามนุษย์ เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาในส่วนอื่นๆ ให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาคน ให้เป็นผู้ที่มีทุนมนุษย์
สูง จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะช่วยให้สามารถบริหาร จัดการ แก้ไขหรือเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลที่ 9) ได้ทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มของตึกที่ท าให้ตึกมั่นคงแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศก็
จะเข้มแข็งและอยู่ได้ ที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจในประเทศเปรียบเหมือนการสร้างตึกที่มีฐานแคบ ถ้าฐานไม่แข็งแรง 
ตึกก็พังลงมา ดังนั้น การสร้างรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงน าไปสู่ความชัดเจนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ที่มี
ความส าคัญในการสร้างฐานมั่นคงให้กับประเทศได้ โดยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งและกระจาย
โอกาสการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้มากข้ึน  

เศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อสะท้อน ให้เห็นในเรื่อง
ความส าคัญที่ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จากความรู้พื้นฐานของชุมชนทั้งในด้าน
เงินทุน จากนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านเงินทุน ด้านความรู้สมัยใหม่ และด้านการบริหาร
จัดการ 

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่น ามาใช้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุมพร ทั้งในด้านความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ความมีสติ สงบ และมีหลักการการพึ่งพา
ตนเอง มานะ อุตสาหะ การพึ่งพาอาศัย รู้รักสามัคคี ภูมิสังคม อุดรอยรั่ว เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เรียบง่าย          
ได้ประโยชน์สูงสุด การเติบโตเป้าหมายทีละขั้นอย่างยั่งยืน เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของสมาชิก ผู้น าชุมชน ให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร          
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
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ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุมพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ทุกคนมีค่านิยมแห่งความพอเพียง เป็นการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยีมี
ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ทั้งนี้ มีงานวิจัยที่พบว่า องค์การที่ต้องการประสบความส าเร็จ ก็คือองค์การที่สามารถ
สามารถน าความชาญฉลาดที่สะสมภายในของบุคลากรมาใช้อย่างได้ผล เพื่อให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์และน า
ความรู้ออกมาให้คนอื่นรับรู้ (วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, 2553 : 18) สามารถน าพาองค์การก้าวขึ้นเป็นองค์การชั้นน าที่
ได้รับการยอมรับ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป มนุษย์จึงเป็นหัวใจส าคัญขององค์การที่มีคุณค่าและ
สามารถพัฒนาให้เป็น “ทุน” ได้ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการฝึกอบรมหรือการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น 
(ประไพทิพย์ ลือพงษ์, 2555 : 104) ทุนมนุษย์ คือ ทรัพยากรส าคัญในองค์การที่ยากจะลอกเลียนแบบ การธ ารง
รักษา และการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จ ที่ได้รับยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (Ndinguri, Prieto & Machtmes, 2012 : 121) 

 
บทสรุป 

การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุน
มนุษย์ เพราะผู้ประกอบการ คือ คนในชุมชนที่ต้องมีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขัน และการประกอบ
ธุรกิจที่ไม่แสวงก าไร แต่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของตนเองและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยต้องมี
การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้าน คือ พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาทัศนคติ เพื่อให้เกิดการ
ความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุมพร เหมาะสมที่
จะน าไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชนให้อยู่บนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งและก้าวหน้าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมมือ และช่วยเหลือกันเพื่อท าให้
ส่วนรวมได้รับประโยชน์ และน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวมให้เจริญอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น  

1.  พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม 

2. สนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้น าและสมาชิก การส่งเสริมให้ท้องถิ่นท างานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้น า และสมาชิก และการจัดท าระบบติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

3. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุมพร ควรจัดฝึกอบรมการใช้รูปแบบการพัฒนาทุนมนษุย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ควรจัดเวทีให้วิสาหกิจชุมชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากขึ้น บ่อยขึ้นเพื่อการพัฒนา
ด าเนินงานของกลุ่ม/ชุมชน มองเห็นทิศทางเกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานและพัฒนาองค์การ 

5. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมกับสรา้งความก้าวหน้าให้ต าแหน่ง  
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การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของการประกอบธุรกิจ กวดวิชา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
The Marketing Strategies Development To Creating Competitive Advantage Of Tutorial 
Schools Business In Bangkok 
 
ผู้วิจัย   ธนวิทย์  อิ่มยิ้ม 
   นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล 
   ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้น าเสนอเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของการ
ประกอบธุรกิจกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 2) ทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 3) แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการท่องเที่ยว 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 3 กลุ่ม 
คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนกวดวิชาในสถาบันต่างๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
กรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 คน ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนกวด
วิชาในสถาบันต่างๆของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 10 คน และ
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารธุรกิจกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน โดยศึกษา ลักษณะการประกอบธุรกิจกวด
วิชา กลยุทธ์การตลาด (7Ps) ความได้เปรียบทางการแข่งขันในการประกอบธุรกิจกวดวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด 
 
ค าส าคัญ : พัฒนากลยุทธ์การตลาด, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ธุรกิจกวดวิชา 
 
Abstract 

The objective of this article are presentation of the marketing strategies development to 
creating competitive advantage of business is integrated research both quantitative and 
qualitative In this study, the literature was reviewed as follows: 1) Concepts and theories about 
tourism 2) Theory of tourism development 3) Concepts about the impact of tourism                      
4) Information about Cultural Tourism in the lower central region of Thailand. 

The instrument which was use in this research are questionnaire and interviews to 
collect the data. There were 3 groups of samples: 1) high school students who study in the 
classroom of tutorial high schools business in Bangkok amount 400 persons by questionnaire 
2) Parents of high school students who study in the classroom of tutorial high schools business 
in Bangkok amount 10 persons by interviews and 3) Entrepreneur/manager of Tutorial Schools 
Business in Bangkok amount 10 persons. The study framework of the research is the tutorial 
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business characteristics, Marketing Strategies (7Ps), competitive advantage of tutorial schools 
business and marketing effectiveness. 
 
Keyword : Marketing Strategies Development, Competitive Advantage, Tutorial Schools Business 
 
บทน า 

ประเทศที่พัฒนามีการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในระดับสูงมากเมื่อวัดโดยดัชนีการพัฒนามนุษย์ ( Human 
Development Index: HDI) ที่มีตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ อายุขัยเฉลี่ย (Life expectancy) การศึกษา (Education) และ
รายได้ต่อหัวประชากร (Income per capita) โดยในปี 2014 ประเทศ 10 อันดับแรกที่มีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์สูง
ที่สุด ล้วนเป็นสมาชิกในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ทั้งสิ้น และ เกือบทุก
ประเทศในกลุ่ม OECD มีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการ
พัฒนามนุษย์ในระดับสูงมาก (ยกเว้นตุรกีกับเม็กซิโกอยู่กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูง) โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์สูงมากอยู่ที่ 0.875 ขณะที่ประเทศไทย มีคะแนนอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์
ระดับสูงถือเป็นอันดับที่ 93 ของโลกจาก 188 ประเทศ ได้คะแนน 0.726 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 เป็นรองจากสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย ที่อยู่ในอันดับ 11 อันดับ 31 อันดับ 62 ของโลก 
ตามล าดับ การพัฒนาคุณภาพมนุษย์มีหลายตัวแปรที่เก่ียวข้อง ซึ่งตัวแปรที่ผมจะให้น้ าหนักในบทความนี้ ได้แก่ ตัวแปร
ด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นในมิติของการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง               
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ,2561) อย่างไรก็ตามผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในยุค
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีวิวัฒนาการทางด้านวัตถุขึ้นตลอดเวลา ส่งผลให้สภาพสังคมที่หล่อหลอม
แนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งในด้านการเรียนการสอน จึงท าให้นักการศึกษายุคนี้ได้
เสนอระบบการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งหลักการเรียนรู้แบบต่างๆที่จะท า ให้การศึกษามี
ความก้าวหน้าและมีคุณภาพ โดยนักเรียนมีความรู้เท่าทันสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติและความคิดของคนในยุคศตวรรษที่ 21 (แก้วใจ สุวรรณเวช ,2558) ในทิศทางการพัฒนาประเทศไทย มีการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ ยุค 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก ,ยุค 2.0 เน้น
อุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา ,ยุค3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ,ยุค 4.0 
เป็นยุคเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้ ซึ่งประเทศไทย 4.0 จึงควรมี
การเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการ
สร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง จะเห็นว่าทิศทางในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้
ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชน
ไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้ (ชวลิต โพธิ์นคร 2560) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น มีหลักการสาคัญคือ “ยึดคน
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เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู ้
มีความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขใน
สังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับนี้จึงได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่างๆ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้
ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์
ความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้าน
การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่  ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 

จากกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การปกครองและด้านสังคม ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทั่งโลก  จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวเรียนรู้ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ได้อย่างมั่นคงและ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข การศึกษาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการก้าวไปสู่ความส าเร็จ ทั้งในด้านการท างาน
และการได้รับการยอมรับต่อสังคม การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความส าคัญ เพราะการศึกษาเป็นวิชา เครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลย
เดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้มีกระแสพระราชด ารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ไว้ว่า "ต้องพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอาชีพไม่ใช่เพียงแต่ปลูกผัก ถั่ว งา ให้หลานเฝ้า แต่เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดี ความรู้การศึกษาที่กล่าว
ว่า ต้องช่วยให้การศึกษาดีขึ้น เพราะถ้าการศึกษาไม่ดี คนไม่สามารถท างาน การศึกษาต้องได้ทุกระดับ ถ้าพูดถึงระดับสูง 
หมายความว่า นักวิทยาศาสตร์ข้ันสูง ถ้าไม่มีการเรียนขั้นประถม อนุบาล ไม่มีทางที่จะให้คนไทยขึ้นไปเรียนขั้นสูง หรือ
เรียนขั้นสูงไม่ดี ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ดี เพราะขั้นสูงนั้นต้องมีรากฐานจากขั้นต่ า ถ้าไม่มีก็เรียนขั้นสูงไม่รู้เรื่อง" (Nation TV 

49



,2560) จากการให้ความส าคัญในด้านการศึกษาและผลการเรียน ท าให้การเตรียมความพร้อมในระหว่างการเรียน และ
เพื่อให้สอบติด โรงเรียนชั้นน าที่ต้องการ ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันสูงในการเรียน การสอบเข้าในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เนื่องจากค่านิยมทั้งของเด็กและผู้ปกครอง การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากต้องการมีสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเทศไทยใช้ระบบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เรียกว่า TCAS (Thai University Center Admission System) โดย
มีขึ้นตอน 5 ขั้นตอน (1. คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 2. สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน ส าหรับ
นักเรียนในพื้นที่ 3. การรับตรงร่วมกัน 4. การรับ Admission 5. การรับตรงแบบอิสระ) (ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ,2560) ท าให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ าเป็นต้องท าคะแนนระหว่างเรียนในโรเรียนและ 
เตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันภายนอก ท าให้การเรียนแต่ภายในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอ ท าให้สถาบันกวดวิชามีบทบาท
อย่างมากส าหรับนักเรียนมัธยมปลาย ธุรกิจสถาบันกวดวิชาจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้ง ที่ได้ขออนุญาตและไม่ได้ขอ
อนุญาตจากส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยที่สถาบันกวดวิชาที่ขออนุญาตมีทั้งหมด 2,379 แห่ง ใน
กรุงเทพมหานคร 549 แห่ง และภูมิภาค 1,830 แห่ง (ไทยพับลิก้า ,2559) การได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
เป็นความใฝ่ฝันของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถประกอบอาชีพต่างๆเพื่อท า
ให้ตนเองมีรายได้สูง ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นในครอบครัว นักเรียนส่วนใหญ่จึงมุ่งเข้าสู้มหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง แนวหน้าของประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถรับนักศึกษาได้จ ากัด ท าให้เกิดการแข่งขันใน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสูง เช่น ในปี 2557 มีนักเรียนสมัครเข้ามหาลัยทั้งหมด 99,762 คน ผ่านเกณฑ์ที่มหาลัยก าหมด 
80,880 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 18,887 คน ปี 2558 มีนักเรียนสมัครเข้ามหาลัยทั้งหมด 124,600 คน ผ่านเกณฑ์ที่มหาลัย
ก าหนด 91,762 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 32,835 คน และปี 2559 มีนักเรียนสมัครเข้ามหาลัยทั้งหมด 104,265 คน ผ่าน
เกณฑ์ที่มหาลัยก าหนด 85,834 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 19,212 คน (สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ,2560 ,
ออนไลน์) จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมด 94 สถาบัน จากการแข่งขันเพื่อแย่งที่นั่งในการ
เรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การเรียนกวดวิชาเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม นักเรียน
จะใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียน และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเรียนกวดวิชา ซึ่งมักจะให้ความส าคัญกับการเรียนกวดวิชาที่
ต้องใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น คณิต ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และภาษาอังกฤษ มากกว่าการเรียน
วิชาที่ไม่ใช้ในการสอบที่โรงเรียน 

อย่างไรก็ตามการศึกษาไม่ได้มุ่งสู้การศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียวแต่ยังคงมีสถาบันต่างๆที่เปิดรองรับการ
เตรียมพร้อมการศึกษาในทุกระดับโดยพบว่า โรงเรียนกวดวิชาจัดได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง  ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม หรือการเมืองจะผันผวนเพียงใด ธุรกิจประเภทนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นโดยตลอดและยังคงเป็นเช่นนี้
ตราบเท่าที่ระบบการศึกษาของไทยเรา ยังคงให้ความส าคัญกับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี
ชื่อเสียงตามที่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนส่วนใหญ่คาดหวัง (ส านักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน) ซึ่งสถาบันกวดวิชาต่าง ได้มีการใช้กลยุทธ์ วิธีต่างๆเพื่อดึงดูดและสร้างความสนใจ รวมถึงเข้าถึงจุดประสงค์ที่
ต้องการของผู้เรียน โดยใช้สื่อโฆษณาต่างๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทางแผ่นปลิว รวมไปถึงการบอกต่อ โดยเน้นผลงาน
การสอบเข้ามหาลัยที่มีชื่อเสียงได้ของผู้ที่เรียนมาก่อน รวมไปถึงการน าเสนอเทคนิค การสอนที่น่าสนใจจากการสถิติของ
สถาบันกวดวิชาที่สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 จ านวนโรงเรียนกวดวิชาที่ได้ขออนุญาตและไม่ได้ขออนุญาตจากส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีเพียง 1,078 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 มีการเพิ่มขึ้นของสถาบันกวดวิชา 
มากกว่า 2 เท่าตัว (กระทรวงศึกษาธิการ ,2558) ท าให้สถาบันกวดวิชาต้องสร้างกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพอย่าง
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ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้เรียนและ หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยน ซึ่งการ
เรียนกวดวิชามีบทบาทอย่างมากในระบบของการศึกษาไทย โดยเฉพาะการเรียนกวดวิชาเพื่อจะเข้าต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีการแข่งขันสูงขึ้นจากอดีต ท าให้การศึกษาในทุกระดับชั้นต้องเรียนกวดวิชา ถึงแม้ว่าการเรียนกวด
วิชาจะมีต้นทุนต่างๆตามมาอีกมาก เช่นการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเอกสาร จะมีการเปรียบเทียบชั่งน าหนักทุนที่เสียไป
กับผลตอบแทนที่จะได้จากการเรียนกวดวิชานั้นก็ถึงว่าคุ้มเพราะโรงเรียนกวดวิชาในปัจจุบันมีการเติมโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย (ไทยพับลิก้า ,2558) พบว่าในปัจจุบันมีโรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านที่มีโรงเรียนตั้งอยู่หนาแน่น และตามแนวสถานีรถไฟฟ้า เช่น 
สยาม และพญาไท เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ก็ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
และสามารถเข้าถึงจุดประสงค์หลักที่ผู้เรียนต้องการได้ จึงเป็นตัวเลือกให้กับนักเรียนมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การตลาดมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจกวดวิชาซึ่งธุรกิจกวดวิชา
จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดมาขับเคลื่อนในการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ด้านการตลาด (7Ps) ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านการส่งเสริม ด้านบุคคล ด้านกายภาพและด้าน
กระบวนการ รวมถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ในการประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ 
ผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชาต้องมีความเข้าใจในพฤติกรรม ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างความได้เปรยีบ
ทางธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ของสถาบนักวดวิชาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อความส าเร็จ
อย่างยั่งยืน ซึ่งการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยยสนใจที่จะศึกษา ลักษณะการด าเนินธุรกิจกวดวิชา กลยุทธ์กาตลาด (7ps) 
และวิธีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด เพื่อให้ประสมความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของการประกอบธุรกิจ
กวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์นั้นด้านผู้ประกอบการธุรกิจกวดวิชา เพื่อทราบถึงลักษณะการ
ประกอบธุรกิจกวดวิชา ทราบถึงผลยุทธ์การตลาดธุรกิจกวดวิชาในกรุงเทพมหานครและน าไปพัฒนากลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจกวดวิชาต่อไป 

 
แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์การตลาด (7Ps) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541, หน้า 337-339) ได้สรุปเกี่ยวกับแนวความคิด
กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไว้ในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่ว่าขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคผ่าน
กระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) Armstrong and Kotler (2009) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทน าเสนอออก
ขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดยการบริโภคหรือการใช้บริการนั้นสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  โดยความพึง
พอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี ราคา ตราสินค้า คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียงของผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่าย นอกจากนี้ ตัวผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอขายนั้น สามารถเป็นได้ทั้งใน
รูปแบบของการมีตัวตนและ/หรือการไม่มีตัวตนก็ได้ เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ จ าเป็นต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) 
และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้น 
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ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost) ของลูกค้า ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ 
ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึงคุณค่าซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่า ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการใน
รูปของเงินตราเป็นส่วนที่เก่ียวกับวิธีการก าหนดราคานโยบายและ กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคาต้องค านึงถึงคุณค่า
ที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูง
กว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันและปัจจัยอื่น ๆ 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) THbusinessinfo (2558) กล่าวว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะน าสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ ไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อ
ความต้องการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินค้าและ/หรือบริการสู่ผู้บริโภค 
ผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด 1) จัดจ าหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง (Direct) 2) จัดจ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้า
ส่ง (Wholesaler) 3) จัดจ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้าปลีก (Retailer) 4) จ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก 
(Wholesaler and Retailer) 5) จ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทน (Dealer) 

การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) Etzel, Houston & Stanton (2001 : 10) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล 
โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพล
ต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และการคิดต่อ
สื่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ องค์การอาจใช้หนึ่งหรือ
หลายเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่ อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน ( Integrated 
Marketing Communication หรือ IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ 

บุคคล (People) กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) กล่าวว่า พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ติดต่อแสวงหาลูกค้า การเสนอขาย เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อ 
ด้านบุคคล หรือ พนักงานขององค์กร จะต้องมีความสามารถในการตอบสนองผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
และ มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ หรือ เพื่อการสร้างค่านิยมให้แก่องค์กร 
ความรู้ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของบุคลกร 
ตัวคนในองค์กรมีการบริการดี หรือมีคนเก่งท างานในองค์กร 
  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546, น. 106) กล่าว
ไว้ว่า ลักษณะกายภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสจับต้องได้ในขณะที่ยังใช้สินค้าและ/หรือบริการ อยู่ นอกจากนี้        
อาจหมายความถึง สัญลักษณ์ที่ลูกค้าเข้าใจความหมายในการรับข้อมูล จากการท าการสื่อสารทางการตลาดออกไปใน
สาธารณะเป็นสิ่งเร้าที่มองเห็นด้วยตามเปล่า แสดงถึงรูป และ คุณภาพบริการของบริษัท เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัส
จับต้องได้ ในขณะที่ใช้บริการอยู่ และยังเป็นสิ่งเปรียบเทียบ หรือ อาจจะเป็นสัญลักษณ์ ที่ลูกค้าเข้าใจความหมาย          
ในการรับข้อมูลจากการท า การสื่อสารตลาดออกไป เป็นรูปลักษณ์ที่ปรากฏออกมาจากสิ่งแวดล้อม ของสถานที่บริการ 
ที่ลูกค้าก าลังได้รับบริการอยู่ในขณะนั้น เช่น การออกแบบเครื่องบิน รูปร่างตัวตึก สวนหย่อม พาหนะ เฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องมือ ป้ายวัสดุสิ่งพิมพ์ เครื่องแบบพนักงาน ทั้งหมดเป็นหลักฐานที่เสริมที่มองเห็นได้ ธุรกิจบริการจ าเป็นต้องบริหาร
หลักฐานที่เป็นตัววัตถุ อย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบอย่างแรงต่อความประทับใจ และความรู้สึกของลูกค้า 
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กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วิธีการ และงานที่ปฏิบัติในด้านการบริการ          
ที่น าเสนอกับลูกค้าเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ  

กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557, น. 33) ด้านกระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบัติในด้านการบริการที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  โดยในแต่ละ
กระบวนการสามารถมีได้หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งหากว่ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะทาให้กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ ทั้งนี้กระบวนการทางานในด้านของการบริการ จ าเป็นต้องมีการออกแบบกระบวนการทางานที่ชัดเจน 
เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง
และราบรื่น 

สรุปได้ว่า กลยุทธ์การตลาด หมายถึง วิธีการด าเนินการทางการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ
ความพอใจในระยะยาว ในการแสวงหาผลก าไร โดยการใช้ กลยุทธ์การตลาดแบบ 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา          
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

Blythe&Jim (2013) กล่าวว่า เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลด าเนินการเพื่อให้ได้มา การบริโภคและการละทิ้งซึ่ง
สินค้าหรือบริการ 

Solomon&Michael R (2013) กล่าวว่า เป็นการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมเมื่อบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลท า
การเลือก ซื้อ ใช้หรือ ละทิ้ง สินค้า บริการ แนวความคิด หรือ ประสบการณ์เพื่อตอบสนองความ  จ าเป็นและความ
จ าเป็นและความปรารถนา 

Schiffman&Kanuk (1994) กล่าวว่า เป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคได้แสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา การซื้อ 
การใช้ การประเมิน หรือการบริโภคสินค้าและบริการ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้ เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งเงิน  เวลา และกาลัง เพื่อการ
บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย (1) ซื้ออะไร (2) ท าไมจึงซื้อ (3) ซื้อเมื่อใด (4) ซื้อย่างไร (5) ซื้อที่ไหน 
และ (6) ซื้อบ่อยแค่ไหน  

Belch&Belch (1993) กล่าวว่า กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสาะ
แสวงหา การเลือก การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการก าจัดผลิตภัณฑ์และบริการหลังการใช้ เพื่อสนองความ
ต้องการและความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับความพอใจ (Belch & Belch, 1993, p. 103) 

พรหมสร เดชากวินกุล (2553) กล่าวว่า เป็นพฤติกรรมซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แสดงออกเพื่อจัดหา และได้มา
ซึ่งการบริโภค เริ่มตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยู่ก่อนแล้ว จนถึงการยอมสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินค้าและบริการ 
 สรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค คือพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ผู้บริโภคแสดงถึงความต้องการ การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในสินค้า ทั้งการใช้บริการ การเลือก การซื้อ รวมถึงการประเมิณผลหลังการใช้เพื่อ  ตอบสนองความต้องการของ
บุคคล 
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แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 
ฉัตยาพร เสมอใจ, (2550) การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก

ทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือก
สินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจ
ของผู้บริโภค  
ชูชัย สมิทธิไกร (2553) กล่าวว่า กระบวนการก่อนการซื้อและการใช้จริงมีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ โดยการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการของผู้บริโภคจะ
เกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภคมองเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างสภาวะในอุดมคติกับสภาวะที่อยู่ในความเป็นจริง  ซึ่ง
สภาวะในอุดมคติ คือ สภาวะที่ผู้บริโภคมีความปรารถนาอยากจะให้เกิดขึ้น ส่วนสภาวะในความเป็นจริง คือ สภาวะที่
เกิดขึ้นและดารงอยู่ในปัจจุบัน  
2. การค้นหาข้อมูล โดยการค้นหาข้อมูลมีความจ าเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อการแก้ปัญหา  เพื่อให้ได้
ข้อมูลต่าง ๆ ที่มากเพียงพอ และเหมาะสมส าหรับการตัดสินใจซื้อการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภค 

สรุปได้ว่าการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคิด การเลือกเลือกสินใดสิ่งหนึ่งโดยค านึงถึงผลดี-เลว ที่สุดจาก
ทางเลือกที่หลากหลาย โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการเลือกซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ
โดยมีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  

1. การรับรู้ถึงความต้องการ  
2. การค้นหาข้อมูล  
3. การประเมินผลทางเลือก  
4. การตัดสินใจซื้อ  
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนประกอบไปด้วยผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป 

ต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของตนและมีความภักดีในผลิตภัณฑ์ต่อไปด้วย 
   
แนวคดิและทฤษฎีด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ 

Michael E. Porter (1990) ให้ความหมายว่า เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยวิธีท า
ให้คุณภาพสินค้าดีที่สุด การจัดหาบริการให้กับผู้บริโภค โดยที่มีต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่ง 
 มีแหล่งท าเลที่เหมาะสมกว่าหรืออื่นๆ ที่ท าได้เหนือกว่าคู่แข่ง ต้องสร้างความแตกต่าง 3 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การเป็น
ผู้น าด้านต้นทุน (a low-cost leadership strategy) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation strategy) และ 
กลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน (Focus or niche strategy)  

Jay Barney (1991) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการทางกลยุทธ์ที่สามารถสร้างคุณค่า 
(Value-creating Strategy) ให้เหนือกว่าคู่แข่งคือความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยคู่
แข่งขันไม่สามารถด าเนินการทางกลยุทธ์แบบเดียวกันได้ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยเหตุนี้การได้เปรียบเชิงการแข่งขันจะ
ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อคู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบผลลัพธ์ผลประโยชน์หรือคุณค่าอันเนื่องมาจากการใช้กลยุทธ์ที่
องค์การได้ก าหนดหรือสร้างขึ้นมา  
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2553) กล่าวถึงแนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขันดังนี้ 
1. การสร้างความแตกต่าง เป็นการน าเสนอสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างไปจากคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของความมีคุณค่าที่มอบให้แก่ลูกค้า หรือกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความแตกต่าง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด ด้วยการสร้างความแตกต่างวิธีต่างๆ ได้แก่ การสร้าง
ภาพลักษณ์ การพัฒนาคุณภาพและการใช้หลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม การสร้างคุณค่าตราสินค้า 

2. ความได้เปรียบด้านต้นทุน เป็นการใช้ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน ท าให้ราคาต่ า
กว่าคู่แข่งขัน สามารถสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดและกา ไรให้สูงขึ้นได้ 

3. การมุ่งเฉพาะส่วน เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต้นทุนหรือด้านความแตกต่างอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าเฉพาะหรือในตลาดที่แคบ 

4. การเข้าสู่ตลาดแรกเริ่ม จะสามารถสร้างผลประโยชน์จาการใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถที่มาก่อน 
เพราะการเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกท า ให้เกิดข้อได้เปรียบจากการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี 

5. การสร้างพลัง เป็นการปฏิบัติการร่วมกัน ท าให้เกิดพลังเหนือกว่าต่างคนต่างท าการร่วมกันปฏิบัติการ ท า
ให้ผลการปฏิบัติเหนือกว่า ท าให้เกิดการคุณค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการปฏิบัติการการลงทุน ท าให้ผลการปฏิบัติการเหนือกว่า
คู่แข่งขัน 

อนิวัช แก้วจ านงค์ (2555) เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นการ
น าเสนอสินค้าใหม่ การปรับปรุงสินค้า หรือแม้แต่การตัดสินใจของการบริหารจัดการ การมุ่งตอบกสนองที่รวดเร็วเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญสาหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในองค์การสมัยใหม่เนื่องจากเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนมีความต้องการและ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การ จึงพบว่าองค์การที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วจะ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากกว่าเป็นการตอบสนองความ
ต้องการอย่างรวดเร็ว คือ ความเร็วในการท าผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจทางการบริการที่รวดเร็ว
ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้า ตอบสนองโดยรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการมีความยืดหยุ่นขององค์การ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว การตอบสนองอย่างรวดเร็วส่งผลไปถึงการสร้างความแตกต่างและการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุนด้วย 

3.1 การพัฒนาสินค้าใหม่ (Developing new Products) รูปแบบที่เห็นอย่างชัดเจนของการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วคือ เวลาที่บริษัทใช้ไปในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ซึ่งมีผลท าให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่
พัฒนาสินค้าได้ช้ากว่า 

3.2 สินค้าที่ผลิตตามคาสั่งของลูกค้า (Customizing Products) ความรวดเร็วที่บริษัทสามารถผลิต
สินค้าตามคาสั่งซื้อของลูกค้าด้วยการเพิ่มความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 

3.3 การปรับปรุงสินค้าเดิมที่ยังจาหน่ายอยู่ (Improving Existing Products) ปัจจัยหนึ่งท าให้
บริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ประสบความส าเร็จคือการ Upgrade สินค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

3.4 การส่งมอบสินค้าตามค าสั่งซื้อ อย่างรวดเร็ว ส่งมอบได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดการช ารุดจากการ
ขนส่ง ย่อมได้รับการยอมรับแอยู่ในใจขอลูกค้า และองค์การจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าตลอดไป 

3.5 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด องค์กรใดสามารถน ากลยุทธ์การตลาดมาใช้ได้มากกว่าย่อมมีชัยชนะ
เหนือคู่แข่งขัน 

3.6 การตอบค าถามของลูกค้าด้วยความเต็มใจ ความสะดวกและง่ายในการรับค าตอบสามารถเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้ เป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างความเข้าใจและความรู้สึกดีๆ กับลูกค้าสนับสนุนให้ลูกค้าเกิดการ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
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สรุปได้ว่า ความได้เปรียบในการแข่งขัน หมายถึง การสร้างความได้เปรียบโดยใช้กลยุทธ์ ต่างๆ เพื่อเอาชนะ
คู่แข่งในกลุ่มธุรกิจเดี่ยวกัน โดยหลักการการใช้ความได้เปรียบทางการแข่งขัน มี 4 แบบ คือ 

1. ความเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
2. การสร้างความแตกต่าง 
3. การมุ่งเฉพาะส่วน 
4. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 

แนวคิดและทฤษฎีธุรกิจกวดวิชา 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายไว้ว่า กวด หมายถึง ท าให้แน่น ให้ตึง หรือให้เขม็ง

ยิ่งขึ้น เร่งรัดให้ดีขึ้นหรือเพื่อให้ทัน และวิชา หมายถึง ความรู้ ความรู้ที่ได้ด้วยการเล่าเรียนหรือฝึกฝน 
เหมือนฝัน ธัญญศรีชัย (2558) โรงเรียนกวดวิชา ในที่นี้หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งตาม พ.ร.บ. การศึกษาเอกชน 

มาตรา 15 (2) ประเภทกวดวิชา เพื่อสอนเสริมวิชาต่างๆ เป็นการทบทวนความรู้ โดยอาจก าหนดเวลา  เรียนต่างจาก
เวลาเรียนปกติของนักเรียน เช่น เรียนเฉพาะวันหยุด เฉพาะภาคฤดูร้อน หรือเรียน เฉพาะตอนเย็น 

อภิชิต ตั้งตระกูล (2559) โรงเรียนกวดวิชาหมายถึง โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนจาก 
กระทรวงศึกษาธิการให้จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการสอนพิเศษในวิชา สามัญ 

นิติธร ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์ (2555) กล่าวว่า การเรียนกวดวิชา (Tutorial Courses) หมายถึง การเรียนการ
สอนที่จัดขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนตามปกติ โดยเนื้อหาที่เรียนเป็นการย้ าเนื้อหาเดิมหรืออาจเป็นเนื้อหา
ใหม่ที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนมาก่อน และยังเป็นการเพิ่มเติมความรู้ความ สามารถให้แก่ผู้เรียนภายในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงการเรียนที่เน้นเนื้อหาบางตอนหรือการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคพิเศษที่ท าให้ผู้ เรียนสามารถจ าและน าไปใช้
สอบแข่งขันได้โดยง่าย 

 สรุปได้ว่า กวดวิชา หมายถึง การเรียนเพิ่มเติมนอกจากการเรียน หรือการเรียนนอกเวลาเรียนโดยมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความต้องการในการเพิ่มความรู้เพื่อสอบแข่งขัน หรือการเรียนเพื่อเพิ่มเกรด รวมไปถึงการเรียนเพื่อ
ต้องการความรู้ล่วงหน้าจากโรงเรียน 
โดยแบ่งประเภทของการเรียนกวดวิชา มี 3 ประภท ได้แก่  

1) ประเภทเรียนลัด โดยเรียนเฉพาะวิชาที่อ่อนหรือต้องใช้ ในช่วงเวลาสั่นๆ  
2) ประเภทเฉพาะกาล เปิดสอนเฉพาะเวลาหรือเฉพาะกิจ ส่วนใหญ่จะเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปิดระหว่างเทอม

เป็นช่วงเวลา 15-40 วัน 
3) ประเภทตลอดปี เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนเสริมในวิชาที่

ใช้ในการสอบแข่งขัน 
 

แนวคิดและทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด 
ผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ สามารถวัดความส าเร็จได้หลายรูปแบบ เช่น ภาพลักษณ์ ความภักดี ความพึงพอใจ การ

แนะน าบอกต่อ คุณค่าการรับรู้ การบอกต่อ (ปากต่อปาก) ความไว้ใจ เป็นต้น ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้
ความส าคัญ 5 ประการ คือ ภาพลักษณ์ ความภักดี การแนะน าบอกต่อ (ปากต่อปาก) ความพึงพอใจ คุณค่าการรับรู้ 
โดยน าเสนอตามหัวข้อดังนี้ 
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1. ภาพลักษณ์ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) อธิบายว่า ภาพลักษณ์ (อ่านว่า พาบ-ลัก) ตรงกับค าภาษาอังกฤษ

ว่า image แปลตามศัพท์ว่า ลักษณะของภาพที่เห็นส่วนใหญ่ใช้ใน ความหมายว่า ภาพของบุคคล องค์กร สถาบัน ตามที่
สาธารณชนมองเห็นเป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของคนที่เห็นมักเกิดจากลักษณะการกระท า หรือพฤติกรรมของบุคคล 
องค์กร หรือสถาบันนั้น ๆ  

จิรายุทธ์ สนดา (2557) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ เป็นกระบวนการ ทางความคิด ความคิดเห็น ความรู้สึก ความ
เชื่อและความประทับใจที่เกิดจากการรวมความรู้และ ประสบการณ์เข้าด้วยกัน ท้าให้เกิดการรับรู้และมีสิ่งที่ปรากฏขึ้น
ในใจ สิ่งนั้นจะเชื่อมโยงอยู่ภายในใจ สร้างการจดจ าและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลที่ลบเลือนไปได้ยาก 

พัชราภรณ์ เกษะประกร (2558) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นภาพที่อยู่ใน จิตใจหรือความรู้สึกโดยรวม
หรือเกี่ยวกับด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยสินค้า การบริการ การบริหารงาน 
2. ความภักดี 

หมะหมูด หะยีหมัด (2557) ได้กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้า(Brand Loyalty) ถือเป็นเป้าหมายส าคัญทาง
การตลาด อันจะน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ ความภักดีในตราสินค้าเกิดจากการที่ผู้บริโภครับรู้คุณค่าและความพึงพอใจใน
ตราสินค้าแล้วจึงน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ ความภักดีต่อตราสินค้าได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติเชิงทัศนคติและมิติ
เชิงพฤติกรรม โดยมิติเชิงทัศนคติประกอบด้วย ความภักดีขั้นการรับรู้ และความภักดีขั้นความรู้สึก ส าหรับเชิงพฤติกรรม
นั้นประกอบด้วยความภักดีขั้นความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า ความภักดีขั้นของการแสดงพฤติกรรมการซื้อ 

วิชา หาญอมรรุ่งเรือง (2556). ได้กล่าวว่าปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในแบรนด์ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ โดยจัดล าดับตามความส าคัญคือ การส่งเสริมตลาด การบริการ ช่องทางการจ าหน่าย ราคา ผลิตภัณฑ์ 
ส่วนองค์ประกอบความจงรักภักดี ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า ความรู้ ความเข้าใจ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
จงรักภักดี ผู้ให้บริการในการจ าหน่ายควรให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการตลาด ในด้านการติดตามผู้รับบริการหลังการ
ขายอย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานทุกแผนกให้มากขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 
และท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อการใช้บริการต่อไป 
3. การแนะน าบอกต่อ(ปากต่อปาก)  

นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) การตลาดแบบไวรัสหรือการตลาดแบบปากต่อปากทางออนไลน์ (Viral Marketing/ 
Word of Mouth Marketing) เป็นหนึ่งในการตลาดผ่านสือ่อินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) คือรูปแบบ การสื่อสาร
ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในข่าวสารนั้น ซึ่งเมื่อผู้รับสารได้รับข่าวสารนั้นๆ แล้วก็จะถูก ร้องขอให้ส่งข่าวสารนั้นต่อไปยัง
กลุ่มเพื่อนของตนเองอีกครั้ง เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลใน  ลักษณะการบอกต่อแบบปากต่อปากตามปกติ 
(Word of Mouth Communication) เป็นวิธีการที่จะท าให้ข่าวสารแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น  

รัฐวิทย์ ทองภักดี (2555) กลยุทธ์การบอกต่อเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์อยู่
รวมกันเป็น สังคม มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้รูปแบบการ  
ติดต่อสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการบอกต่อกันแบบตัวต่อตัวเท่านั้น แต่จะเป็นการบอกต่อด้วยวิธีการ ต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ก้าวหน้าโดยเฉพาะทางสื่ออินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ วิธีการที่จะท าให้การตลาดแบบปากต่อปากนั้น
ประสบความส าเร็จ จะต้องมีการ ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
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1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ทรงอิทธิพลในกลุ่มผู้บริโภคและทุ่มเทกิจกรรมทางการตลาด ไปยังบุคคลกลุ่มนี้ 
คือการพิจารณาว่าใครคือผู้มีอิทธิพลต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนเอง ซึ่งหากกลุ่มคนที่มีอิทธิพลได้ใช้สินค้าหรือบริการ
ขององค์กรนั้นๆ ก็จะท าให้ลูกค้าคนอื่นๆ ใช้บริการตามไปด้วย 

2) สร้างผู้น าทางความคิดโดยเสนอสินค้าให้ใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ สินค้าให้มีความ
น่าเชื่อถือ  

3) การจุดประเด็นที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้คนน าไปสนทนาต่อ เป็นการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นเรื่องแปลกหรือ
เป็นเร่ืองที่น่าประทับใจ โดยมีเป้าหมายให้คนน าไปพูดต่อเพื่อเป็นการสร้างกระแส และท าให้คนรู้จักกับตัวสินค้ามากข้ึน  

4) ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ในการพูดคุย โดยการใช้ประโยชน์จากกระดานข่าวหรือเว็บบอร์ด ห้องสนทนาหรือ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ YouTube โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมใน เว็บไซต์ที่คิดว่าจะมีลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเข้าไปเยี่ยมชม แต่ถึงอย่างไรก็ตามพื้นฐานของกลยุทธ์การบอกต่อควรจะมีการสร้างความไว้วางใจให้
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการรับข่าวสารจากบุคคลที่คุ้นเคยหรือรู้จัก ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปควรจะมีข้อเท็จจริง  เป็น
พื้นฐานไม่ใช่การโฆษณาเกินจริงหรือการสร้างเร่ืองข้ึนมาเพื่อหวังผลในการโฆษณาเท่านั้น 
4. ความพึงพอใจ  

Kotler & Keller (2006) สรุปว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับของความรู้สึกเมื่อมีการเทียบ ระหว่างบริการที่รับรู้
กับสิ่งที่คาดหมายของบุคคลนั้น โดยลูกค้าสามารถรู้สึกถึงระดับความพึงพอใจได้ ดังนี้  

1. ถ้าผลงานที่รับรู้ต่ ากว่าความคาดหวังจะรู้สึกไม่พึงพอใจ  
2. ถ้าผลงานที่รับรู้เท่ากับความคาดหวังจะรู้สึกพึงพอใจ  
3. ถ้าผลงานที่รับรู้นั้นสูงกว่าที่ความคาดหวังจะรู้สึกพึงพอใจมาก 
Maynard W.Shelley (1995) ได้ศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของ

มนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและ ความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วท าให้
ความรู้สึกที่มีระบบ ย้อนกลับและความสุขนี้สามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้น  จะ
เห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่า  ความรู้สึกในทางบวกอื่น ๆ 
ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ์กัน  อย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของ
ความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่าระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวก
มากกว่าความรู้สึกทางลบ 
5. คุณค่าการรับรู้ 

 Kotler and Keller (2006) กล่าวว่า คุณค่าที่รับรู้ หมายถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการ
เป็นเจ้าของ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการได้เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะซื้อสินค้าจากองค์กรที่น าเสนอคุณค่าสูงสุดที่เขารับรู้ได้ คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ (customer perceived 
value--CPV) หรือคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ หมายถึง คุณค่าที่เกิดจากผลต่างระหว่างผลประโยชน์โดยรวมของคุณค่าทั้งหมด 
(total customer value) กับต้นทุนทั้งหมด (total customer cost) หมายถึง คุณค่าที่เป็นผลประโยชน์โดยรวม
ทั้งหมดที่ลูกค้าคาดหวังจากการใช้สินค้าและบริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เชิงหน้าที่และคุณค่าเชิง
จิตวิทยา ส่วนต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าจ่ายไป (total customer cost) หมายถึงต้นทุนที่ลูกค้าคาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสินค้าและบริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการเสาะหาข้อมูลเพื่อการประเมิน ต้นทุนของการได้มาของสินค้า
ต้นทุนในการใช้สินค้าตลอดจนการก าจัดซากสินค้า 

58



 ปิยภา แดงเดช (2557) ให้ความหมายของการรับรู้คุณค่า คือ จ านวนเงินทีใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ราคา เป็นปัจจัยหนึ่งของส่วนประสมทางการตลาดที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภค หากประเมินว่า 
ผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่าและก่อให้เกิดอรรถประโยชน์เหมาะสมกับราคาหรือจ านวนเงินที่จ่ายไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
กนกพรรณ สุขฤทธิ์ ,2557 ,ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน 

Community Mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
กระทรวงศึกษาธิการ ,2558. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้เสนอลักษณะกลยุทธ์การตลาดและความส าเร็จของการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา
ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยวิเคราะห์เนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาสรุปประเด็นและน าไปใช้สร้างตัวแปร
กรอบแนวคิดต่อไปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า การเติบโตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สปาอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ขยายตัวสู่เศรษฐกิจโลก ย่อมมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มจ านวนขึ้นมากเรื่อย ๆ ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจ
สุขภาพและความงามเริ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาท าธุรกิจแบบ E– commerce โดยผ่านระบบการ
สื่อสารผ่านช่องทางตลาดดิจิทัล เพื่อเป็นการขยายตัวสู่ตลาดโลก ดังนั้นผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมตนเอง 
ตั้งแต่ลักษณะของการประกอบการธุรกิจของตนเองในก้าวเข้าสู่ตลาดดิจิทัลในการวางแผนการตลาดที่จะผสมผสาน
การน าเทคโนโลยีการตลาดออนไลน์น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน การออกแบบเว็บไซด์ให้ใช้งานง่าย การท าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการบริการหลังการขาย และมีแนวทางเป้าหมาย และวิธีการใช้ช่องทาง 
พื้นที่ สังคม ชุมชนบนโลกดิจิทัล แต่ละชนิดมีทิศทางที่ชัดเจนละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์
การสื่อสารการผ่านช่องทางดิจิตอลรวมถึงการศึกษาเพื่อการสื่อสารส่งตรงถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ว และสามารถเข้า
กลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา และเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับ
เป้าหมายในการสื่อสารพฤติกรรมผู้บริโภคในช่องทางออนไลน์การสร้างความน่าเชื่อถือในช่องทางดิจิทัล               
เพื่อสามารถน ามาใช้วางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สปาเพื่อน าสู่
ความส าเร็จในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา 

 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์, ความส าเร็จ, การประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา,ช่องทางดิจิทัล 
 
Abstract 

This article outlines the marketing strategy and success of the spa business through 
digital channels. By analyzing the conceptual content and relevant theories to summarize 
issues and apply them to the next conceptual framework from content analysis. The spa 
industry continues to grow and expand into the global economy there are a lot of new 
entrepreneurs penetrate to the market. As a result, the competition for business, health and 
beauty began to rise. Mostly, the businesses turn to e-commerce through digital 
communications to expand into the world market. So entrepreneurs should prepare 
themselves from the nature of their own entrepreneurial enterprise to the digital market. In 
marketing planning to integrate online marketing technology together. Moreover, website 
design must easy to use, also do the online Marketing Customer Relationship Management, 
after-sales service, and there are goals. The ways of using digital social community space 
each type have a clearer and more detailed direction to determine the communication 
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strategy through digital channels. Including, the education to communicate directly to the 
customer quickly. Moreover, they can be accessed anywhere and anytime and can use the 
tools to communicate effectively with their target consumers. Building trust in digital 
channels so it can be used to plan marketing strategies through the digital channels of spa 
business to successfully enter the digital market of spa business. 
  
Keyword : Strategy, Success, Spaenterpreneur through digital channel 
 
บทน า 

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยหรือ Asean Economics Community (AEC) 
ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมาธุรกิจสปาไทย ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและอยู่ในระดับผู้น าของโลกเนื่องจาก 
ธุรกิจสปามีจุดเด่นในด้านคุณภาพ มาตรฐาน บุคลากร ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นวัตถุดิบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
สมุนไพรไทย มีความโดดเด่นในความเป็นไทย การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
ผลักดันให้สปาไทยมีความพร้อมด้านคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลรวมถึงพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์สปาไทย ธุรกิจ สปามีเพิ่มจ านวนมากขึ้น ทั้งภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่เริ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย 
เวียดนาม พม่าและลาว (ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย(BOI), 2560) ตัวอย่าง
ประเทศเวียดนามหนึ่งในประเทศภูมิภาคเอเชีย ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงซึ่งกลุ่มธุรกิจสปาสุขภาพและความ
งามเป็นธุรกิจบริการหนึ่งที่ก าลังเติบโตขึ้นและได้รับความนิยมมากในเวียดนาม ด้วยก าลังซื้อของชาวเวียดนามที่มี
รายได้และหันมาดูแลสุขภาพมากข้ึนนอกจากธุรกิจสปาของเวียดนามมีปาที่ท าจากวัตถุดิบธรรมชาติ ในช่วง 3 – 4 
ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเกี่ยวกับสุขภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ มี
คุณภาพของการให้บริการดีขึ้น การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ ในการท าสปาเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง อาทิ (1) 
ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น น้ ามันร าข้าว,น้ ามันอโวคาโด (2) ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่มีมาตรฐานสากล (3) 
ผลิตภัณฑ์โฮมเมด ที่ท าจากสมุนไพรเวียดนาม เช่น น้ ามันที่สกัดจากบัวและข้าว  (4) ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมีย
มและหายากในตลาดเน้นการรักษาริ้วรอย สิว ฝ้า เป็นต้น ไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในบริการด้านสปา 
ผลิตภัณฑ์สปาที่ท าจากสมุนไพรไทยก็เป็นที่ชื่นชอบในตลาดเวียดนาม อาทิ สบู่สมุนไพร ลูกประคบสมุมไพร น้ ามัน
นวด ไทยยังมีชื่อเสียง ด้านการนวดแผนไทยและมีผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ธุรกิจสปาในเวียดนามของผู้ประกอบการไทยยัง
มีโอกาสสูง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวส าคัญ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2560)  

 ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อมูลธุรกิจไทยในจีนธุรกิจสปาไทยก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากกระแสรักสุขภาพ
ที่ก าลังมาแรงในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามหลายชนิดจึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศ
จีน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สความงาม จากทั่วโลกจ านวนมากหันมาให้ความสนใจกับตลาดในประเทศจีน ซึ่งเป็น
ตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 1.3 พันล้านคน จนท าให้จีนกลายเป็นตลาดผู้บริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพขนาด
ใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2557 จีนมีมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นจ านวนกว่า 185,829 ล้านหยวน 
และยังมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน, 2559) และยังคาดว่า ธุรกิจสปาในไทย
จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตนี้ ธุรกิจสปาในไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าจับตามอง ซึ่งมีส่วนช่วย ขับเคลื่อน
ภาคการท่องเที่ยวของไทย มูลค่าตลาดธุรกิจสปาในไทยมีการเติบโตถึงราว 8% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลก 
หรือขยายตัวจากระดับประมาณ 3 หมื่นล้านบาทในปี 2013 มาอยู่ที่ราว 3.5 หมื่นล้านบาทในปี 2015 สูงเป็น
อันดับที่ 16 ของโลกและเป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย เป็นรองเพียงจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และอินเดีย (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์, 2561)  
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ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมความงาม ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และ เป็นผู้น าในการขับ เคลื่อนทั้ง
ภูมิภาค ธุรกิจผู้ประกอบการสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและความงาม มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโตขึ้น 
6.5 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่ารวม 150,000 ล้านบาทในปี 2558 ในขณะที่อุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยสร้างมูลค่า
ถึง 18,000 ล้านบาทในปี 2559 ตลาด สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและความงาม มีการแข่งขันสูง จากปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น กลุ่มผู้บริโภคค านึงถึงบุคลิกภาพของตนมากขึ้น, สินค้ามีนวัตกรรมใหม่ๆ , การเติบโตของสังคมเมือง ท าให้
แรงซื้อมีมากข้ึน , การที่ผู้บริโภคเน้นสินค้าหลากหลาย มุ่งเน้นไปทางด้านคุณภาพและราคามากข้ึน ยึดติดกับสินค้า
แบรนด์น้อยลง และกลุ่มผู้บริโภคมองว่าสินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าจ าเป็นในชีวิตประจ าวันไปแล้ว  สอดคล้องกับ 
Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยข้อมูลสปาในประเทศไทยขยายตัวสูงกว่าระดับ
ค่าเฉลี่ยทั่วโลก โดยเติบโตถึง 8% มีมูลค่าตลาดที่ 3.5 หม่ืนล้านบาท ติดอันดับ 16 ของโลกและเป็นอันดับที่ 5 ของ
เอเชีย เป็นรองเพียงจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดียเท่านั้น ในประเทศไทยแบ่งกลุ่มธุรกิจสปาได้ 3 ลักษณะคือ Day 
Spa เป็นการให้บริการในระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน 3 ชั่วโมง มักจะเปิดในพื้นที่ชุมชน ห้างสรรพสินค้าและแหล่งที่ผู้คน
พลุกพล่าน ส่วนใหญ่เป็นบริการทรีตเม้นท์ Destination Spa บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ 3-28 วัน โดยจะออกแบบ
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า มักจะเปิดบริการในพื้นที่ธรรมชาติที่มี
ทัศนียภาพสวยงามและ Hotel Spa เป็นการให้บริการสปาภายในโรงแรม ซึ่งถือว่ามีศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นการ
สร้างรายได้เพิ่มจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัย (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์, 2561) 
และจากการเก็บข้อมูลวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทย 5 ธุรกิจ Business Trends ที่จะมาแรงในปี 2017 กับโอกาสทางธุรกิจ
ส าหรับ SME พบว่า ธุรกิจ Beauty & Personality ยังอยู่ใน 5 อันดับ ในกลุ่มที่น่าสนใจลงทุน สถานเสริมความงาม 
(ผิวพรรณ รูปร่างและพัฒนาบุคลิกภาพ) การมีบุคลิกภาพที่ดี รูปร่างหน้าตาที่พึงพอใจ ล้วนเป็นการเสริมสร้างความ
มั่นใจในการใช้ชีวิตประจ าวัน ให้แต่ละคนเป็นอย่างมาก ดังนั้นความต้องการดูดี ทันสมัยและชะลอความแก่ตามวัย จึง
กลายมาเป็นความต้องการ ของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมเมืองวัยรุ่น วัยท างาน ผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างหน้าตา 
(เพื่อความสวยงามและรักษาโรค) ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพ กลุ่มนี้มีความเต็มใจที่จะจ่ายสูงมาก หากได้รับความพึง
พอใจเรื่องของความงาม และความมั่นใจในการออกไปสู่สังคม (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังพบว่า การเติบโตของ E-Commerce ผู้ประกอบการ SME ควรปรับตัวกลยุทธ์
การตลาด E-Market Place เป็น Online Platform ที่จะเข้ามามีบทบาทในตลาด E-Commerce ของไทยมากขึ้น 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปัจจุบันแม้ว่าธุรกิจ B2C E-Commerce ของไทย จะยังไม่มีผู้น าตลาดที่ชัดเจน                    
แต่หลังจากตลาด E-Commerce เริ่มมีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่น บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละราย หรือแม้แต่ 
คนที่ต้องการจะเริ่มต้นท าธุรกิจเป็นของตนเองพยายามเข้าสู่ตลาดออนไลน์กันมากขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรุกเข้า
มาของกลุ่มผู้ประกอบการ E-Market Place ต่างชาติ และได้มีการร่วมมือกันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทย ซึ่งท า
ให้มีโครงสร้าง Value Chain ของระบ E-Commerce ที่ครบวงจร ตั้งแต่ระบบการสั่งซื้อสินค้า การช าระเงิน และการ
จัดส่งสินค้า น่าจะท าให้ Platform E-Market Place ของผู้ประกอบการ มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากข้ึน 
โดยเฉพาะในเรื่องของการให้บริการลูกค้า (ทั้งฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อ) และการเข้าถึงฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว ในขณะที่ช่องทาง Social Commerce อาทิ Facebook หรือ Line ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะยังคงเป็นช่องทาง
หลักในการขับเคลื่อนตลาด E-Commerce ของไทยและมีส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างสูงกว่า Online Platform อื่น ๆ 
แต่คาดว่าในระยะข้างหน้า ช่องทาง Social Commerce เกิดแรงกดดันจากหลากหลายปัจจัย 1) การเผชิญการแข่งขัน
และแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้เล่นรายใหญ่ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในหมวดสินค้าเดียวกันน่าจะเผชิญการ
แข่งขันที่ยากล าบาก เนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่มีการบริการที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคอย่างครบวงจรมีความ
น่าเชื่อถือและเหมาะกับการขายสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายกว่า อีกทั้งยังสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวขยายตลาดไป
ต่างประเทศได้ ส าหรับการ ประกอบการที่มีศักยภาพ 2) การที่ภาครัฐได้พยายามดึงกลุ่มผู้ประกอบการ Social 
Commerce เข้าสู่ระบบ ก็อาจจะสร้างความ กังวลในการด าเนินธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว               
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ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบและยังไม่มี การเสียภาษีการค้าอย่างถูกต้อง โดยปัจจุบันผู้ประกอบการ E-Commerce 
ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อยู่ในระบบ) มีจ านวนไม่ถึง 20,000 ราย และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการราย
ใหญ่ จากจ านวนผู้ประกอบการ ทั้งหมดที่คาดว่าจะมีประมาณ 500,000 ราย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 
 

ภาพที ่1 แนวโน้มการเติบโตตลาด E – Commerce ในการขายสินค้าออนไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2560) 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์ 
การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้ประสบการณ์ส าเร็จได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งขันและสามารถสร้าง

ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมได้อย่างยั่งยืนนั้น ผู้บริหารไม่อาจจ ากัดบทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบและวิธีคิดของ
ตนเองอยู่เพียงในกรอบของกระบวนการตามหน้าที่ทางการจัดการ (Management Functions) ทั้ง 4 ประการ             
อันประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การชี้น าและการควบคุมเท่านั้น ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารองค์กรเป็นระยะเวลานาน หรือ มีประสบการณ์บริหารจัดการสูงย่อมคุ้นเคยและมีความเชี่ยวชาญกับหน้าที่
ทางการจัดการทั้ง 4 ประการเป็นอย่างดี แต่ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงจ านวนไม่น้อยที่พบกับความปราชัยจาการ
แข่งขันในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาการแข่งขันในโลกธุรกิจที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องย่อม
เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีทั้งองค์กรที่ประสบความส าเร็จ ล้มเหลว เคยประสบความส าเร็จแต่กลับล้ม เหลว                 
หรือแม้กระทั่งเคยล้มเหลวแล้วกลับมาประสบความส าเร็จ 

ผู้บริหารองค์กรจึงควรมีวิธีคิดที่แตกต่างและสร้างสรรค์เพื่อสนับสนนุกระบวนการจัดการให้สามารถบริหาร
จัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จ สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณาตามแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือการ
แสวงหาปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือประสบความล้มเหลว แล้วก าหนดทิศทางขององค์กรเพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จตามปัจจัยหลักนั้น ค าตอบที่นักบริหารและนักวิชาการได้ร่วมกันคิดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา 
พอสรุปได้ว่ามี ปัจจัยหลักประการหนึ่งคือ การเลือกใช้กลยุทธ์ขององค์กรที่แตกต่างกัน ผู้บริหารที่ประสงค์จะน าพา
องค์กร ไปสู่ความส าเร็จ จึงควรตั้งค าถามกับตนเองว่า กลยุทธ์ที่เลือกใช้ได้นั้นมีกลยุทธ์อะไรบ้างจะสามารถสร้างกล
ยุทธ์อย่างไรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการสร้างกล
ยุทธ์ มีวิธีการอย่างไรจึงจะสามารถน ากลยุทธ์ที่เลือกนี้ไปใช้ให้เกิดผลส าเร็จตลอดจนมีวิธีการอย่างไรจึงจะควบคุม
และประเมินผลการใช้กลยุทธ์ให้ได้รับผลตามเป้าหมายที่ก าหนดค าถามต่าง ๆ เหล่านี้  คือ สิ่งที่ผู้บริหารต้องค้นหา
ค าตอบจากการศึกษาเร่ืองการจัดการเชิงกลยุทธ์ (สาคร สุขศรีวงศ์, 2560) 
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แนวคิดการวางกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 

กลยุทธ์ที่แต่ละหน่วยธุรกิจขององค์กรเลือกใช้ เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่นิยมใช้ ซึ่งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) หมายถึง หน่วยงานหนึ่ง ๆ ของ
องค์กร ซึ่งรับผิดชอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร โดยมีขอบเขตการบริหารงานที่ชัดเจน มีสินค้า/บริการ 
ลูกค้า คู่แข่ง และสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยทั่วไปองค์กรขนาดใหญ่มักประกอบด้วยหน่วย
ธุรกิจหลาย ๆ หน่วยแต่ละหน่วยสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เหมาะสมเฉพาะหน่วยธุรกิจของตนเองซึ่งอาจ
แตกต่างจากกลยุทธ์ระดับธุรกิจของหน่วยอื่น ๆ กลยุทธ์ระดับธุรกิจประกอบไปด้วย  

(1) กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน การที่องค์กรเลือกที่จะปรับปรุงต้นทุนส าหรับการแข่งขันในธุรกิจ เป็น
วิธีที่ดีที่สุดต่อการสร้างก าไร กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน มักน ามาใช้กับอุตสาหกรรมที่ลูกค้าให้ความส าคัญกับ
ราคาเป็นอย่างสูง สิ่งส าคัญของการเป็นผู้น าด้านต้นทนุจึงเปน็การมุ่งเน้นให้ต้นทุนการผลิตและด าเนินงานให้ต่ าที่สุด
เพื่อที่จะสามารถน าเสนอราคาแต่ลูกค้าในราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน โดยต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น การควบคุม
ระดับการลงทุนให้ได้ตามที่ก าหนด เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากและประหยัดการใช้แรงงานในการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดส่งและการจัดจ าหน่ายที่มีต้นทุนต่ าตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงทั้งใน
ด้านกระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบ และรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างและรักษาการเป็นผู้น าด้านต้นทุนนี้สามารถ
ลอกเลียนโดยคู่แข่งได้ ผู้บริหารจึงควรพิจารณาว่าจะท าอย่างไรเพื่อป้องกันมิให้คู่แข่งลอกเลียนได้ 
 (2.) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง การที่องค์กรเลือกสร้างความแตกต่างที่มีคุณค่าทางการตลาดและ
สามารถท าให้ลูกค้ารับรู้ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการนั้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันสามารถ
ท าได้หลายวิธี อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการแก่ลูกค้า ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ความแตกต่าง
ด้านคุณภาพ และความแตกต่างอื่น ๆ ซึ่งเป็นคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้หรือสัมผัสได้  
 (3) กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน การที่องค์กรเลือกวิธีในการแข่งขันในธุรกิจนั้น ๆ โดยการมุ่งเฉพาะส่วนในด้าน
ใดด้านหนึ่งของตลาดโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทางการขายและการตลาดจึงไม่เป็นไปอย่างกว้างขวางส าหรับลูกค้า
โดยทั่วไป แต่เป็นการจ ากัดส าหรับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น (สาคร สุขศรีวงศ์, 2560) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

มีผู้นิยามความหมายของผู้ประกอบการหลากหลาย Longenecker, Moore, Petty and Palich (2006) 
นิยามผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ค้นพบความต้องการของตลาด และด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด โดยต้องเผชิญกับความเสี่ยง มีแรงกระตุ้นผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรม และ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ซึ่ง Hatten (2006) ให้นิยามผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีโอกาส และ
ผลประโยชน์ในธุรกิจ โดยเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเงิน การจัดการวัตถุดิบ และการเผชิญกับความ
เสี่ยงในการริเริ่มหรือด าเนินธุรกิจ โดยได้ระบุลักษณะพฤติกรรมของผู้ประกอบการ คือ (1) มีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creation) มีการริเริ่มด าเนินธุรกิจใหม่ (2) มีสร้างนวัตกรรม ( Innovation) มีการผลิตสินค้าใหม่รวมถึง
กระบวนการด าเนินธุรกิจการตลาด และการจัดการองค์การด้วยกระบวนการใหม่ ๆ (3) มีความสามารถในการ
บริหารความเสี่ยง (Risk management) ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง 
อันเกิดจากการขาดทุนหรือความล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจ (4) มีความสามารถในการบริหารงานทั่วไป (General 
management) ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจ และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
ของธุรกิจให้มีความเหมาะสม (5) มีความมุ่งหวังในประสิทธิภาพ (Performance intention) ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของธุรกิจจะต้องมีความคาดหมายในผลก าไร หรือระดับการเจริญเติบโตของธุรกิจ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า 
ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจที่ต้องเผชิญกับความ
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เสี่ยง เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จตามที่
มุ่งหวัง (สุธีรา อะทะวงษา, 2556)  

คุณลักษณะของผู้ประกอบการถือเป็นการสร้างทักษะระดับสูงกับการประเมนหลายมิติ ของระดับการเป็น
ผู้ประกอบการในองค์กร ประกอบด้วย ด้านความเป็นอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ด้านความมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ด้านการเผชิญกับความเสี่ยง (Risk-Taking) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ดังนั้นคุณลักษณะของผู้ประกอบการ(Entrepreneurial 
Orientation : EO) จึงหมายถึงกระบวนการสร้างกลยุทธ์ที่ท าให้องค์กรมีพื้นฐานส าหรับการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการและการปฏิบัติงาน มันจะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบวิธีการ รูปแบบการปฏิบัติและรูปแบบการ
ตัดสินใจของผู้จัดการ เพื่อท าหน้าที่ความเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการสามารถดูได้จาก
คุณลักษณะทางจิตวิทยา ลักษณะและทัศนคติที่มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการ (Lumpkin and Dess, 1996) จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ พบว่าเป็นเรื่องที่
ส าคัญและเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการได้ท าการพัฒนาในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการการท างาน และการน าไปปรับใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพการท างานของคุณลักษณะของผู้ประกอบการ กับสภาพแวดล้อมขององค์กรและความผันผวนของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของคุณลักษณะของผู้ประกอบการได้อย่างไร 
และยังพบว่า การวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ จะกล่าวถึงเรื่องความเป็นผู้ประกอบการเป็นหลัก 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการ เป็นตัวแทนที่มีแนวโน้มส าคัญในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการ (Kusuma wardani, 2013 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จของธุรกิจ 
  ศาสตราจารย์ ดร.รอเบิร์ต แคปแลน จาก Harvard Business School และ ดร.เดวิด นอร์ต้น (Kaplan & 
Norton, 1996) ได้อธิบายหลักการและความหมายของการประเมินองค์กรแบบสมดุล หรือการประเมินการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือการประเมินเชิงกลยุทธ์ คือ ระบบการประเมินผลงานการท างานหรือไม่ Balanced 
Scorecard เป็นตัววัดผลทางการจัดการที่จะช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการประเมินและการวัด 
ช่วยให้องค์กรเกิดความเป็นระบบแนวเดียวกัน และเน้นในสิ่งที่ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ต่อมาองค์กร
และบริษัทต่าง ๆ ได้น า Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทซึ่งได้ผลดี การน า 
Balanced Scorecard มาใช้จะเร่ิมต้นด้วยคณะผู้บริหารขององค์กร ซึ่งการก าหนดรายละเอียดในตารางกรอบการ
ประเมินนั้น (อารยา แป๊ป่อง, 2557) คณะผู้บริหารจะเริ่มต้นด้วยการสร้างวัตถุประสงค์ (Objectives) และการวัด 
(Measures) และจะต้องร่วมกันด าเนินการงานที่ส าคัญ 2 งาน คือ การก าหนดตารางกรอบการประเมิน 
(Scorecard) และการใช้ตารางกรอบการประเมินโดยทั้ง 2 งาน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ 
การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายในและการเรียนรู้และการพัฒนา มีตัวอย่างของการวัดโดยทั่วไปในองค์กรทางธุรกิจ 
(Kaplan & Norton, 1996) 
 พสุ เดชะรินทร์ (2546) และวีระเดช เชื้อนาม (2547) ได้กล่าวว่า ประเด็นหลักของ Balance Scorecard 
ประกอบด้วยมุมมอง 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน, มุมมองด้านลูกค้า, มุมมองด้านกระบวนการภายใน, มุมมอง
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์การ, มุมมองแต่ละด้าน จะมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ หรือ Key Performance 
Indicators (KPIs) เป็นชุดที่มีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่าง คือ (1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 2 ด้าน ได้แก่การลดลงของต้นทุน (Cost Reduction) และการที่รายได้เพิ่มขึ้น 
(Revenue Growth) หรือผลิตผลเพิ่มขึ้น (Productivity Improvement) ซึ่งประกอบด้วยการใช้ประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดองค์กรจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ว่าองค์การมีแนวทางในท า
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อย่างไรให้รายได้เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด (KPI) ที่ส าคัญมุมมองด้านการเงิน เช่น การเพิ่มข้ึนของรายได้ การเพิ่มขึ้นของก าไร
หรือยอดขายและการลดลงของต้นทุน เป็นต้น (2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) ข้อมูลจริงจาก
ลูกค้าจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์ในการท างานให้เท่าทันคู่แข่ง ปัจจุบันทุก ๆ องค์กรจะให้ความส าคัญกับ
ลูกค้าและสอบถามความต้องการจากลูกค้าจริง เห็นได้จากการวางแผนระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Relationship Management) เพื่อให้องค์กรเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น โดยจะเน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสินค้าที่ไดม้าตรฐาน เวลาที่รวดเร็วราคาสินค้าที่เหมาะสม กลยุทธ์รักษาลูกค้าเดิมและ
หาลูกค้าใหม่เป็นต้น ตัวชี้วัด (KPI) มุมมองด้านลูกค้า เช่น ส่วนแบ่งตลาด การรักษาลูกค้าเก่า ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 
การเพิ่มข้ึนของลูกค้าใหม่ เป็นต้น (3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) คือ การ
บริหารจัดการภายในองค์การ จะต้องมีกระบวนการที่ดีในการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรและพนักงานใน
องค์กรและลูกค้า เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรมากข้ึน ตัวชี้วัด (KPI) ด้านมุมมองด้านกระบวนการภายใน
เช่น การเก็บรักษาและวงจรเวลา (Cycle Time) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรและกระบวนการขนส่ง
ภายใน เป็นต้น (4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมองของ
การพัฒนาในอนาคต มุมมองด้านกาเรียนรู้และการพัฒนาจะประกอบด้วย ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ได้แก่ 
ความสามารถของบุคคลที่เพียงพอ (Skill) การพัฒนาทักษะอัตราการลาออกของบุคลากร (Turnover) ทัศนคติและ
ความพึงพอใจของบุคลากร (Attitude and Employee Satisfaction) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

ปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ได้แก่ (1) ความเข้าใจในเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศน์การ
ท างาน ที่แทรกซึมเข้าไปเป็นวัฒนธรรมองค์กร และพนักงานใช้ในการท างานร่วมกัน (2) ผลผลิตของบริษัท ที่เป็น
มากกว่า ผลของการท างาน แต่เป็นผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสังคม (3) ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสขององค์กร ที่
ใช้ในการติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าเพื่อสร้างความไว้ใจ และความเชื่อถือให้เกิดตามมา  (4) การวางแผนสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้เกิดขึ้นในระยะยาว (5) พนักงานเข้าใจถึงวิธีการท างานเป็นทีม และท างาน
ร่วมกันเป็นอย่างดี (5) การมองไปในระยะยาว ถึงการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดีขององค์กร (6) การที่พนักงานเข้าใจ
ว่า วิธีที่จะสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ นั้น จะต้องรีดขีดพลังความสามารถของตัวเองออกมามากที่สุด และต้อง
ปฏิบัติตามข้อตกลงขององค์กร (7) หัวหน้าและพนักงานมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน และก าลังปฏิบัติการเพื่อ
มุ่งไปยังอนาคตนั้น (8) องค์กรปรับปรุงกลยุทธ์ไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาความสามารถ 
และเพิ่มประสบการณ์ให้กับพนักงาน (9) องค์กรวางโครงสร้างในการท างานเป็นทีม ให้เล็ก กระชับ และใช้งานได้ง่าย 
แต่วางเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จให้มีความยิ่งใหญ่ (กัญญามน อินหว่าง และวัลลภา ศรีทองพิมพ์, 2557) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจขนาดย่อม 

จากการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สรุปได้ว่า มีปัจจัยหลายประการ 
ได้แก่ (1) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวของธุรกิจขนาดย่อม อันมีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจ
ตามล าพัง โครงสร้างเรียบง่าย การติดต่อสื่อสารไม่ซับซ้อน ท าให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการลูกค้าได้ดีกว่า (2) ความเอาใจใส่ใกล้ชิดลูกค้า โดยเสนอสินค้าหรือบริการที่ถูกใจลูกค้าเฉพาะรายได้อย่าง
ทั่วถึง มีจ านวนลูกค้าน้อยราย แต่มักเป็นลูกค้าประจ าที่มีปริมาณการซื้อหรือใช้บริการสม่ าเสมอ จึงสามารถเอาใจใส่
ใกล้ชิดลูกค้าได้ และเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าจากการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีลูกค้า
มากมายจึงต้องเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าผ่านการวิจัยตลาดและวิธีการทางสถิติ แต่การสนใจในรายละเอียดที่
จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดจึงถูกละเลยด้วยความไม่คุ้นเคย (3) ความเปลี่ยนแปลงและการสร้างวัตกรรมให้แก่
สินค้าและบริการ เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่ต้องลงทุนสูงด้านเครื่องมือเคร่ืองจักรอุปกรณ์เพื่อผลิตสินค้า ออกมาขาย 
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ธุรกิจขนาดใหญ่จึงต้องการให้รูปแบบของสินค้าคงเดิมนานที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตใหม่ แต่ธุรกิจขนาดย่อมนิยมที่จะแก้ไขปรับปรุงสินค้ามากกว่า เพราะมีความคล่องตัวพอที่จะท าได้
โดยต้นทุนไม่สูง ซึ่งตรงกับลักษณะของธุรกิจที่ประสบผลส าเร็จในปัจจุบัน คือสินค้าต้องทันสมัย ปรับปรุงบ่อยครั้ง 
ออกสินค้ารุ่นใหม่อยู่ เสมอ ธุรกิจขนาดย่อมจึงควรด าเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจดังกล่าว                
(4) แรงจูงใจจากผลก าไรของธุรกิจ ผู้ประกอบการย่อมจะทุ่มเททรัพยากรและแรงใจแรงกายอย่างเต็มที่เพื่อผลักดัน
ให้ธุรกิจของตนประสบความส าเร็จ เพราะก าไรที่ได้มาย่อมเป็นของผู้ประกอบการทั้งหมด (5) สายการติดต่อสื่อสาร
สั้นท าให้เข้าใจกันได้ง่ายซึ่งโดยส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดย่อมจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบการโดยตรง 
จึงมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ถูกใจลูกค้าได้มากกว่าข่าวสารต่าง ๆ ไม่ถูกบิดเบือนหรือ
เปลี่ยนความหมาย หรือถ่วงให้ล่าช้า สามารถสร้างความเข้าใจ และอธิบายรายละเอียดรวมถึงการลดความขัดแย้ง 
และยังช่วยสานความสัมพันธ์ให้แนบแน่นกันได้อย่างดี กัญญามน อินหว่าง และวัลลภา ศรีทองพิมพ์, (2557). 
 
แนวคิดการประกอบการธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล 

การประกอบธุรกิจผ่างทางดิจิทัล มีลักษณะคล้ายคลึงกับ การท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือการท า 
“การค้า” ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั่นเอง โดยค าว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ ระดับเทคโนโลยี
พื้นฐาน อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ไปจนถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนกว่านี้ แต่ว่าในปัจจุบันสื่อที่เป็นที่นิยม
และมีความแพร่หลายในการใช้งานคืออินเทอร์เน็ตและมีการน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการท าการค้ามาก E-Commerce 
(Electronic Commerce) นั่นถือเป็นการซื้อและขายสินค้าตลอดจนบริหาร อันก่อให้เกิดรูปแบบของการท าธุรกิจ
และธุรกรรม โดยอาศัยของทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการซื้อและขายปกติที่ต้องมีหน้าร้านคนนัง่เฝ้าและยื่นเงินสดแบบ
ต่อหน้า ทั้งนี้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าอาจหมายรวมถึงเว็บหรืออินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร 
โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายและอื่น ๆ ปรีดา กิตติเดชานุภาพ (2549 : 15) ได้แบ่งประเภทของอี
คอมเมิร์ซ ในการท าการค้านั้นต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ฝ่ายก็คือผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายนั้นก็มีหลาย 
ๆ รูปแบบ ท าให้เราสามารถจัดประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ (1) ผู้ประกอบการ 
กับ ผู้บริโภค (Business to Consumer : B2C) คือการค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าซึ่งก็คือผู้บริโภค เช่น การ
ขายหนังสือ ขายวีดีโอ ต้น เป็นการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (2) ผู้ประกอบการ กับ ผู้ประกอบการ 
(Business to Business : B2B คือการค้าระหว่างผู้ค้ากับผู้ค้าเช่นกัน แต่ในที่นี้ผู้ค้าจะเป็นในรูปแบบของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งมีคนกลางเป็นตัวแทนจ าหน่าย และธุรกิจแบบ B2C คือการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค 
คือ การค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าซึ่งก็คือผู้บริโภค  ซึ่งผู้ค้าก็คือตัวแทนจ าหน่ายหรือพ่อค้าคนกลาง               
(3) ผู้บริโภค กับ ผู้บริโภค (Consumer to Consumer : C2C) การติดต่อระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคมีหลาย
รูปแบบและหลายวัตถุประสงค์ เป็นการติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ของกลุ่มคนที่มีการบริโภคเหมือนกัน 
หรืออาจแลกเปลี่ยนสินค้ากันเอง (4)ผู้ประกอบการ กับ ภาครัฐ (Business to Government : B2G) คือ การ
ประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ นิยมใช้กันคือการจัดซื้อของภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายท าให้ต้นทุนต่ าลง 5) ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer : G2C) โดยส่วนใหญ่
แล้วไม่ได้น าไปใช้กับวัตถุประสงค์เพื่อการค้า แต่จะเป็นการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การบริการเพื่อ
ข้อมูลประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการติดต่อกับภาครัฐ (อัชฌาพร ก้างสวาสดิ์ 
และพัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี., 2556) 
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แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ส าหรับการประกอบธุรกิจ B2C 
ผู้ประกอบการ กับ ผู้บริโภค (Business to Consumer : B2C คือ การค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าซึ่ง

ก็คือ ผู้บริโภค เช่น การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลง เป็นต้น เป็นการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค 
คือการค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าซึ่งก็คือผู้บริโภค ซึ่งผู้ค้าในที่นี้ก็คือตัวแทนจ าหน่ายหรือพ่อค้าคนกลาง  
(อัชฌาพร ก้างสวาสดิ์ และพัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี, 2556) การตลาดออนไลน์ ส าหรับ B2C (Business to 
Consumer) หรือองค์กรขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งการท าการตลาดออนไลน์ส าหรับธุรกิจประเภท B2C                  
นี้ปัจจุบันมีข้อได้เปรียบอย่างมากมาย เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถใช้สื่อออนไลน์สื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรง
ผ่าน Social Media ของแบรนด์เพื่อประกาศ พูดคุย และรับฟังผู้บริโภค เพื่อที่แบรนด์จะได้หาวิธีตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ดังนั้น 5 กลยุทธ์ การท าตลาดดิจิทัล ส าหรับ B2C ได้แก่ (1) เข้าใจและเข้าถึง
กลุ่มผู้ชมเป็นอย่างดี คือ ก่อนที่จะท าการสื่อสารกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มว่าที่ลูกค้าของตนเองโดยในขั้นแรกธุรกิจจะต้องท า Buyer Persona หรือกรอบแนวคิด
ช่วยในการวิเคราะห์ลูกค้าเปรียบเสมือนโมเดลที่ไว้ใช้อธิบายคนๆ คนนั้นหรือกลุ่มลูกค้าที่ตรงกับประเภทธุรกิจหรือ
สินค้าของผู้ประกอบการ หากสามารถได้ว่า ธุรกิจจะสามารถค้นหากลุ่มลูกค้าของตนเองได้ที่ไหน และจะท าอย่างไร
ให้ลูกค้าหันมาสนใจสินค้าของตนเอง ซึ่งโมเดล Buyer Persona ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยในการวางกล
ยุทธ์คอนเทนต์เพื่อดึงดูดลูกค้าและยังเป็นเครื่องมือสื่อสารส าหรับทีมงานยังช่วยให้เทีมงานทราบว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง โดยเริ่มจากการค้นหาข้อมูลเบื้องต้น เช่น เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย การศึกษา ที่ท างาน และ
ความชอบ เป็นต้น จากนั้นให้คุณเริ่มต้นที่การตั้งถามว่า กลุ่มลูกค้าคาดหวังเหล่านั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมที่ท าอยู่ เช่น อะไรคือสิ่งที่เขาสนใจ, อะไรคือสิ่งที่เขาก าลังค้นหา, ปัญหาของเขาคืออะไร, มีอะไรที่จะ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคนเหล่านั้นได้บ้าง, ปกติแล้วกลุ่มลูกค้าคาดหวังเหล่านั้นค้นหาข้อมูลจากแหล่งใด, 
อะไรบ้างที่มีคุณค่าต่อกลุ่มคนเหล่านี้, และสินค้าหรือบริการที่เขาใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ขั้นต่อมาคือช่องการ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1) Owned Media คือ สื่อของเราเองไม่ว่าจะเป็นเว็ปไซด์, แฟนเพจ 
Facebook, Line@, Youtube Channel หรือ Instagram ที่เป็นของแบรนด์เราและอยู่ในการควบคุมของเรา เป็น
ต้น 2) Earned Media คือ สิ่งที่ผู้คนพูดถึงเราบนโลกออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น การกดไลด์ แชร์ คอมเม้นท์ การ
อ้างอิงจากเว็ปไซด์อื่น ๆ การรีวิวจากลูกค้า เป็นต้น 3) Paid Media คือ สื่อและช่องทางการโปรโมทแบรด์ที่จะต้อง
จ่ายเงินเพื่อลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google Adwords หรือผ่านทาง 
Influencer ที่มีผู้ติดตามตรงกันกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา (2) สร้างแบรนด์เป็นของตนเอง คือ ในปัจจุบัน
เจ้าของธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องมี Owned Media เป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างการจดจ าและนอกจากนั้นยัง
สามารถช่วยลดต้นทุนในการท าการตลาดออนไลน์ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย ซึ่ง Social Media ที่แนะน าในการ
เร่ิมต้นท าก็คือ Facebook Fanpage เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ใช้งาน Facebook จ านวน 41 ล้านยูสเซอร์ ข้อมูล
อัพเดท – พฤษภาคม 2559) ซึ่งสูงติดอันดับ 8 ของโลก โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 17% และนอกจากนั้น 
Facebook ยังสามารถลงโฆษณาได้อย่างแม่นย า ละเอียด และวัดผลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  (3) ใช้ประโยชน์จาก 
Content ที่ผู้ชมสร้างขึ้น หมดยุคสมัยของการสื่อสารแบบด้านเดียว หากเปรียบเทียบก่อนหน้าที่อินเตอร์เน็ตจะบูม 
จะเป็นยุคของเจ้าของแบรนด์และผู้ผลิตสินค้า ที่มีหน้าที่ผลิตสินค้าให้จ านวนมาก ๆ แล้วผลักดันออกไปสู่ผู้บริโภค 
โดยไม่ได้ฟังเสียงของผู้บริโภคสักเท่าไหร่นัก ส่วนในฝั่งของผู้บริโภคเองนั้นก็ต้องใช้สินค้าที่ทางผู้ผลิตยัดเยียดมาให้
แต่ในยุคที่อินเตอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างสูง มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ทุกคนบนโลกออนไลน์ต่างมีพื้นที่
พูดคุยเป็นของตนเอง ที่สามารถสื่อสารได้อย่างอิสระ ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริโภคได้แชร์เรื่องราวของแบรนด์ต่าง ๆ แก่เหล่า
บรรดาเพื่อน ๆ ของพวกเขาบนโซเชียลทีเดียนั้น มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยที่ในหลาย ๆ ครั้งไม่ต้องใช้
เม็ดเงินในการลงโฆษณาด้วยซ้ าไปดังนั้น สิ่งที่เจ้าของแบรนด์จะต้องท า ไม่ใช่การเดาสุ่มเหมือนสมัยก่อน แต่สามารถ
ฟังได้จากเสียงของผู้บริโภคได้โดยตรง สามารถค้นหาความต้องการ แล้วค่อยผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนอง
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พวกเขาเหล่านั้นก็ยังสามารถท าได้โดยน าเสียงข้อมูลของผู้ชมไปใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งก็คือ รีวิวหรือ
ประสบการณ์หลังการใช้สินค้าหรือบริการของคุณ เพื่อน าไปท าเป็น testimonial เพื่ออ้างอิงถึงเสียงของลูกค้าที่เคย
อุดหนุนสินค้าหรือบริการไปแล้ว จะท าให้ผู้คนตัดสินใจซื้อสินค้ากับคุณได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก พลังเสียงของเพื่อนของ
พวกเขานั้น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่าที่แบรนด์บอกกล่าวพวกเขาด้วยตนเอง(4) การตอบสนองต่อความ
คิดเห็นเชิงลบ คือ วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้บนโลกออนไลน์ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ซึ่งอาจแบ่งวิกฤต
ออกเป็นสองรูปแบบ คือ วิกฤตแบบเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขทันที หรือเกิดจากปัญหาเล็กน้อยที่ไม่ได้รับการ
แก้ไข จนเกิดการลุกลามกลายเป็นวิกฤตในภายหลังในกรณีที่แก้ไขความคิดเห็นเชิงลบ อย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น สิ่งที่
เจ้าของแบรนด์ควรท าก็คือ รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเหล่านั้นแล้วออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ หรือหาก
ยอมรับได้ก็ให้ท าการลบหรือยกเลิกแคมเปญนั้นในทันที ซึ่งแคมเปญนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายพอสมควร แต่ค่าใช้จ่ายใน
การกู้ภาพลักษณ์แบรนด์ให้กลับคืนมาดีดังเดิมนั้นสูงกว่า นั่นคือข้อเสียของโลกออนไลน์ คือ จะมีทั้งคนที่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก แต่ข้อดีก็คือ หากเกิดข้อผิดพลาด จะท าให้เจ้าของแบ
รนด์รับรู้ถึงข้อบกพร่องนั้น แล้วน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างทันท่วงทีในครั้งต่อ ๆ ไป (5) สร้างความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ คือการสร้าง Owned Media เป็นของแบรนด์เองนั้น เปรียบเสมือนช่องทางที่เปิดโอกาสให้ทั้ง
ระหว่างเจ้าของแบรนด์และผู้บริโภคสื่อสารกันได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Website, Facebook, Youtube, 
Instagram หรือ Line และเจ้าของแบรนด์ยังสามารถสื่อสาร Content ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ชมแต่หาก
ต้องการที่จะให้เหล่าผู้ชมทั่วไปจงรักภักดีต่อแบรนด์ ธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องสร้าง Content พิเศษขึ้นมา เพื่อให้รับรู้
เฉพาะแฟนคลับ เท่านั้น เพราะมันจะท าให้พวกเขาเหล่านั้น รู้สึกเป็นคนพิเศษกว่าผู้ชมปกติทั่ว ๆ ไป ซึ่งสิทธิพิเศษอาจ
เป็น 1) ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนทั่วไป 2) ข้อมูลส าหรับสมาชิกผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น 3)สิทธิในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษเฉพาะแฟนคลับ 4) สิทธิในการรับข้อเสนอพิเศษส าหรับสมาชิก (STEPS ACADEMY, 2561) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์งการตลาดดิจิทัล  

ความส าคัญของการสร้างและการจัดการกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกันของทีมงานหรือองค์กร ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างให้ชัดเจนก่อนการเริ่มต้นท า การตลาดออนไลน์ 
จุดประสงค์ก็เพื่อก าหนดให้การท างานในองค์กรได้ท างานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบได้พัฒนาโครงสร้างของ
การท า E-marketing ที่ชื่อว่า SOSTAC® (ซอส-แตค) ซึ่งน าไปปรับใช้กับธุรกิจอย่างแพร่หลาย โดย SOSTAC® คือ 
การก าหนดกรอบของกระบวนการการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ ที่จะสามารถช่วยวางโครงสร้างและระบบ
การจัดการทั้งหมดเพื่อเป็นการเตรียม พร้อมก่อนท าการตลาดออนไลน์จริง ๆ โดยจะรองรับเหตุการณ์ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ และการควบคุมกระบวนการทั้งหมด 6 ขั้นตอนในการสร้าง SOSTAC® แบบ Step by 
Step (PR Smith and Dave Chaffey, 1990) 
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โครงสร้างกระบวนการการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ SOSTAC 
5’s Performance ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

SWOT Analysis การ
วิเคราะห์สภาพองค์กร 

Market Research 
ค้นคว้าและวิจัยตลาด 

Competitor Analysis การ
วิเคราะห์คู่แข่ง 

Sell – สถานการณ์การ
ข า ย  (ปั จ จุ บั น ข า ย
อย่างไร?, ขายช่องทาง
ใ ด ?, ลู ก ค้ า เ ข้ า ม า ซื้ อ
สินค้าได้อย่างไร?, รักษา
ฐานลูกค้าเก่าให้กลับมา
ซื้อซ้ าอย่างไรบ้าง?)  
Serve – วิธีการบริการ
ลู กค้ า ในปั จจบั น เป็ น
อย่างไร? 
Sizzle – คุณค่าที่มอบ
ให้แก่ลูกค้ามีอะไรบ้าง?  
Speak – ปกติแล้วใช้
วิธีการใดในการสื่อสาร
กับลูกค้า แล้วสื่อสารกับ
ลูกค้าอย่างไรบ้าง?  
Save – วิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ
ใ น ปั จ จุ บั น มี ห รื อ ไ ม่
อย่างไร? 

Strength – จุดแข็งหรือ
ข้อได้เปรียบของคุณคือ
อะไร?  
Weaknesses– จุดอ่อน
หรือข้อเสียเปรียบของ
คุณคืออะไร?  
Opportunities–โอกาส 
ของคุณคืออะไร?  
Threats – อุปสรรค 
ข้อจ ากัดหรือภัยคุกคาม
ของคุณคืออะไร? 

Primary Information 
คือการที่เราค้นคว้าและ
วิจัยด้วยตัวเราเองหรือ
การจ้างใครสักคนเพื่อ
ออกไปค้นคว้าหาข้อมูล
มา  โดยวิ ธี การต่ า ง  ๆ 
ดังนี้ 
-สัมภาษณ์ผู้อื่น โดยตง
ห รื อ อ า จ ใ ช้ ก า ร โ ท ร
สอบถาม  
-ส่งผลโหวตทางออนไลน์
หรือ Email 
-ตั้ ง ค า ถ า ม ใ น ก ร ะ ทู้
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาด  
Secondary 
Information คือการที่
เ ร า ศึ กษ าข้ อมู ล ที่ ถู ก
ค้นคว้าโดยหน่วยงานอื่น 
หรือเป็นการศึกษา Case 
Study ต่าง ๆ ที่ถูก
เผยแพร่อยู่แล้ว แล้วจึง
น ามาปรับใช้กับองค์กร
เรา  
 

จุดประสงค์ก็ เพื่อส ารวจว่า
คู่แข่งที่เป็นผู้น าในตลาดนั้นใช้
กลยุทธ์ใดในการด าเนินการ 
-ใครคือคู่แข่งในตลาดของคุณ
บ้าง?  
-สินค้าหรือบริการที่คู่แข่งขาย
คืออะไร?  
-ส่วนแบ่งทางการตลาดของแต่
ละเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง?  
-กลยุทธ์ในอดีตที่คู่แข่งเคยใช้มี
อะไรบ้าง?  
-กลยุทธ์ปัจจุบันที่คู่แข่งก าลัง
ใช้อยู่มีอะไรบ้าง?  
-สื่อที่คู่แข่งใช้ในการโปรโมท
สินค้าและบริการใช้สื่อใดบ้าง?  
-คู่ แข่ ง ใช้ งบประมาณด้ าน
การตลาดเท่าไหร่?  
-จุดแข็ง จุดอ่อน ของคู่แข่งคือ
อะไร?  
-คู่แข่งเปิดโอกาสหรือช่องว่าง
อะไรให้เราเข้าไปท าการตลาด
ได้บ้าง? 

 
ที่มา : PR Smith and Dave Chaffey, 1990 

 
วาราดาราจาน และยาดาฟ (Rajan Varadarajan & Manjit S Yadav, 2002) เขียนกรอบแนวคิดการบูร

ณาการอินเทอร์เน็ตเข้ากับกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดตัวแปรในโครงสร้างของอุตสาหกรรม ทักษะและ
ทรัพยากรของบริษัท และคุณลักษณะของสินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนอุปทานในขณะที่ตัวแปรในคุณลักษณะของผู้ซื้อ
เป็นตัวขับเคลื่อนอุปทาน และตัวแปรคุณลักษณะของผู้ซื้อเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์ระหว่าง โครงสร้างของอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การแข่งขันทาง
การตลาดระหว่างทักษะและทรัพยากรของบริษัทกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด  ระหว่าง
คุณลักษณะของสินค้ากับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด และระหว่างคุณลักษณะของผู้ซื้อ กับ
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การแข่งขันทางการ ตลาด  
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการแข่งขันการตลาดกับการเปลี่ยนแปลงทักษะและ
ทรัพยากรของบริษัท เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจใช้น าไปสู่การสะสมทรัพยากรที่มีคุณค่า ได้แก่ ส่วนทุน ตราสินค้า ส่วนทุน 
ลูกค้า และส่วนทุนช่องทางการจัดจ าหน่าย (Brand Equity, Customer Equity and Channel Equity) และ
ทักษะ เช่น นวัตกรรมสินค้า หรือ การปรับต าแหน่งตราสินค้า เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การแข่งขั นทาง
การตลาด 4 มิติ ได้แก่  

 1 การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากรระหว่างช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบดั้งเดิม กับช่องทางการจัด
จ าหน่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าติดต่อสื่อสารกับลูกค้าท าการค้า/ท าธุรกิจ การจัดจ าหน่ายสินค้า 
แจกของตัวอย่าง  

2. การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากรโดยเน้นการตลาดทางตรงในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านการ
เปรียบเทียบระหว่างตัวกลางแบบดั้งเดิมตัวกลางอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวกลางแบบผสมนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นผู้บุกเบิก
ตลาด และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์  

3. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อยกระดับศักยภาพของอินเทอร์เน็ตด้านนวัตกรรมการตลาดเฉพาะเจาะจง 
และส่วนเพิ่มให้กับสินค้า ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด  

4. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อยกระดับศักยภาพของอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (Rajan 
Varadarajan & Manjit S Yadav, 2002) 
 
แนวคิดปัจจัยสู่ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล 

การด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางดิจิทัลให้เกิดให้เกิดผลความส าเร็จนั้นควรอยู่บน
พื้นฐานของความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และเป็นกลางในการเข้าใช้บริการ จากการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัด
ความส าเร็จนั้นสามารถวัดได้จาก 1) ปริมาณของการซื้อขายผ่านช่องทางดิจิทัลที่สูงขึ้น 2) ต้นทุนในการท าธุรกรรม
ซื้อขายสินค้าของผู้ใช้บริการน้อยกว่าการใช้ระบบการซื้อขายดั้งเดิม 3) ต้นทุนของการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่
ลดลง 4) ประหยัดระยะเวลาสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการท าธุรกรรมซื้อขาย แลกเปลี่ยนน้อยลง ซึ่งในการ
ด าเนินการไปสู่ความส าเร็จจ าเป็นต้องด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  คือ 1) สินค้าและบริการที่สามารถ
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ 2) โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยของระบบที่เชื่อถือได้ (Technical 
Infrastructure and Security) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และป้องกันความผิดพลาดในการใช้งาน           
3) นโยบายในการใช้งาน (Policy) เพื่อสร้างกติกาที่เป็นกลาง และป้อมกันการเอาเปรียบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง              
4) การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบถึงความปลอดภัย และประโยชน์ ในการเข้ามาท าการ
ซื้อขาย แลกเปลี่ยนใน e-Marketplace นั้น ๆ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, 2551)  
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factors) ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ค าอธิบาย 

ปริมาณผู้ใช้งานที่มาก  ปริมาณผู้ใช้ระบบทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ขายที่มากเพียงพอ           
ที่จะก่อให้เกิดรายได้กับเจ้าของตลาด 

สภาพคล่องของการหมุนเวียนของสินค้าและ
บริการในตลาดกลาง  

ปริมาณการซื้อขายสินค้าและบริการบนธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีปริมาณการหมุนเวียนที่มาก 

การก าหนดรูปแบบรายได้  รูปแบบของรายได้ที่หลากหลาย : 
- ค่าธรรมเนียมจากการท าธุรกรรม 
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก  
- รายได้จากการขายข้อมูลสารสนเทศ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ค าอธิบาย 
 - ค่าธรรมเนียมจากมูลค่าการบริการเสริม 

- ค่าโฆษณา และการตลาด 
- รายได้จากการขายข้อมูลการตลาด 

ความปลอดภัยระบบ (Security) ระบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน โดยที่ข้อมูลไม่
สูญหาย หรือถูกขโมย 

ความเป็นธรรมและเชื่อถือได้ในกระบวนการ 
(Neutrality and Level of Independence) 

ความเป็นกลางของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่เอื้อ
ประโยชน์กับผู้ซื้อหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง 

โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
(Technology Infrastructure) 

ความสมบูรณ์ในการท างานของระบบ เช่น ซอฟต์แวร์ 
ฮาร์แวร์ มาตรฐานของซอฟต์แวร์ในการบูรณาการ รวม
ไปถึงการฝึกอบรมการใช้งาน 

การบริหารความสัมพันธ์  
- ความน่าเชื่อถือของระบบ 
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการระบบในด้าน
ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในการ
เข้ามาใช้บริการ  

สนับสนุนความต้องการของผู้ใช้งาน  สนับสนุนความต้องการอื่น  ๆ ของผู้ ใช้ งานที่ เป็น
มูลค่าเพิ่ม  

 
ที่มา Li, J., & Li, L. (2005), Craig Standing (2001), 

R. Stockdale and C. Standing (2003), M. Neil. and S. Purchase (2004) 
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สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ใช้ประกอบการเขียนบทความวิชาการทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยดังนี้ 

นักคิด/ทฤษฏ/ีผลงาน แนวคิด สรุป 
 สาคร สุขศรีวงศ์, 2560 กลยุทธ์การบริหารจัดการที่

ประสบความส าเร็จ 
กลยุทธ์การบริหารการจัดการองค์กร 
ควรเลือกใช้กลยุทธ์องค์กรที่แตกต่าง
กันจากกรอบของกระบวนการตาม
หน้าที่การจัดการ 

  ทั้ง 4 ประการได้แก่ 1) การวางแผน 
2) การจัดองค์กร 3) การชี้น า 4) การ
ควบคุม ควรมีวิธีการที่จะสามารถน า
กลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดความแตกต่างและ
เกิดผลความส าเร็จ รวมถึงการคิด
วิธีการควบคุมและประเมินผลการใช้
กลยุทธ์ให้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 สาคร สุขศรีวงศ์, 2560 การวางกลยุทธ์ระดับธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจควร
เลือกใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร และ
ขอบเขตการบริหารงาน โดยแบ่งเป็น 3 
ประเภท ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การ
เป็นผู้น าด้านต้นทุน 2) กลยุทธ์ด้าน
ความแตกต่าง 3) กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน 

ปรีดา  กิ ตติ เดชานุ ภาพ , 
2549 

การประกอบการธุรกิจผ่าน
ช่องทางดิจิทัล 

การท าการค้าซื้อและขายสินค้าโดยอาศัย
ช่ องทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ หมายถึ ง 
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ มือถือ และอุปกรณ์
พกพาแบบไร้สาย โดยจัดประเภทพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  
1) ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค  
2) ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ  
3) ผู้บริโภคกับผู้บริโภค  
4) ผู้ประกอบการกับภาครัฐ และ  
5) ภาครัฐกับเอกชน 

PR Smith and Dave 
Chaffey, 1990 

การจั ดกา รกลยุท ธ์ ตลาด
ดิจิทัล 

การพัฒนาโครงสร้างโดยการก าหนด 
กรอบของกระบวนวางแผนด้านตลาด
ออนไลน์ โดยใช้โครงสร้าง  

  E-marketing ที่ชื่อว่า SOSTAC (ซอส-
แตค)ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 
คือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
2) วิเคราะห์สภาพองค์กร 3) ค้นคว้าและ
วิจัยตลาด 4) วิเคราะห์คู่แข่ง 
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นักคิด/ทฤษฏ/ีผลงาน แนวคิด สรุป 
Rajan Varadarajan & 
Manjit S Yadav, 2002 

การบูรณาการอินเทอร์เน็ต
เข้ากับกลยุทธ์การแข่งขันทาง
การตลาด 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร แ ข่ ง ขั น ตั ว แ ป ร ใ น
โครงสร้างของอุตสาหกรรม ทักษะ
และทรัพยากร และคุณลักษณะเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของตัวขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ระหว่าง โครงสร้างของอุตสาหกรรม 
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การแข่งขัน
ทางการตลาดระหว่า งทักษะและ
ท รั พ ย า ก ร ข อ ง บ ริ ษั ท กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การแข่งขันทาง
การตลาด ประกอบด้วย 4 มิติ คือ            
1) การจัดสรรทรัพยากรจากช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายเดิมเป็นช่องทาง
อีเล็กทรอนิกส์ 2) การตลาดทางตรง
ในตลาดอิ เ ล็ กทรอนิกส์  3 )  กา ร
ยกระดับศักยภาพของการตลาดผ่าน
อินเทอร์เน็ต 4) การยกระดับพัฒนา
โมเดลธุรกิจใหม่ 

Hatten, 2006 คุณลักษณะผู้ประกอบการ บุคคลที่มีโอกาส และผลประโยชน์ใน
ธุรกิจ โดยเป็นผู้ มีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องการเงิน การจัดการ
วัตถุดิบ และการเผชิญกับความ  

  เสี่ยงในการริเริ่มหรือด าเนินธุรกิจ        
โดยได้ระบุลักษณะพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการ คือ (1) มีความคิด
สร้างสรรค์  (2)  มีสร้างนวัตกรรม               
(3)  มีความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยง (4) มีความสามารถในการ
บริหาร งานทั่วไป (5) มีความมุ่งหวัง
ในประสิทธิภาพ 

(Kusuma wardhani, 2013) คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการเป็น
เรื่องที่ส าคัญในการจัดการระหว่าง
ประสิทธิภาพของคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการการท างาน และการ
น าไปปรับใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพ
การท า ง านของคุณลั กษณะของ
ผู้ประกอบการ 
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นักคิด/ทฤษฏ/ีผลงาน แนวคิด สรุป 
Lumpkin and Dess, 1996  คุณลักษณะของ

ผู้ประกอบการ 
เป็นการสร้างทักษะระดับสูงกับการ
ประเมินหลายมิติ ของระดับการเป็น
ผู้ประกอบการในองค์กร ประกอบด้วย 
1 ) ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ ใ น ก า ร
บริหารงาน 2) ด้านความมีนวัตกรรม 
3) ด้ า นกา ร เผชิญกั บความ เสี่ ย ง                    
4) ด้านการท างานเชิงรุก 5) ด้านความ 
สามารถในการแข่งขัน  

Kaplan & Norton, 1996 ความส าเร็จของธุรกิจ การประเมินองค์กรแบบสมดุลใช้หลัก
Balanced Scorecard เป็นตัววัดผล
ทางการจัดการที่จะช่วยใสการน ากล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการ
ประเมินและการวัด ช่วยให้ 

  องค์ กร เกิ ดความ เป็ นระบบแนว
เดียวกัน คณะผู้บริหารจะเริ่มต้นด้วย
การสร้างวัตถุประสงค์ และการวัด 
และจะต้องร่วมกันด าเนินการงานที่
ส าคัญ คือ การก าหนดตารางกรอบ
การประเมิน และการใช้ตารางกรอบ
การประเมิน โดย มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน ทั้ ง 4 มุมมอง ได้แก่            
1) การเงิน 2) ลูกค้า 3) กระบวนการ
ภายในและ 4) การเรียนรู้และการพัฒนา 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร, 2551 

ปัจจัยความส าเร็จของการ
ด า เนินธุ รกิจผ่ านช่องทาง
ดิจิทัล 

การด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ เกิดผลส าเร็จควรอยู่บนพื้นฐาน 
ความเชื่ อมั่ นและความปลอดภั ย
ประกอบด้วยชี้วัดคือ 1) ปริมาณการซื้อ
ขาย 2) ต้นทุนในการท าธุ รกรรม               
3) ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลั ง             
4) การประหยัดระยะเวลา  

 

แหล่งที่มา : Joanna Ejdys (2015) 
 

บทสรุป 
บทความวิชาการนี้เสนอลักษณะกลยุทธ์การตลาดและความส าเร็จของการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา

ผ่านช่องทางดิจิทัลโดยวิเคราะห์เนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาสรุปประเด็นและสร้างตัวแปรที่จะ
สามารถน าไปใช้ศึกษาแนวทางกลยุทธ์การตลาดและความส าเร็จของการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สปาผ่านช่องทาง
ดิจิทัลซึ่งจะน าไปงานวิจัย 
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กลยุทธ์การตลาดการเช่า-ซื้อ อาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 
Strategies Marketing Rental and sales Low rise Condominium in Bangkok 
Metropolitan Region 
 
ผู้วิจัย   นพวัตติ์  ธรรมเหมไพจิตร  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนาทวีกุล 
 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้น าเสนอ กลยุทธ์การตลาดการเช่า -ซื้ออาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านลักษณะภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ บทบาทด้านการจัดการ และท าการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปรูปลักษณ์กลยุทธ์การตลาดการเช่า-ซื้ออาคาร
ที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและ
พฤติกรรมความต้องการของผู้เช่า-ซื้อที่อยู่อาศัยอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม (Low rise) ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 2. เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของผู้ของผู้เช่า-ซื้อที่อยู่อาศัยอาคารที่พักอาศัย
คอนโดมิเนียม (Low rise) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของของผู้เช่า-ซื้อที่อยู่อาศัย
อาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม (Low rise) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 4. เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่
เหมาะสมของของผู้เช่า-ซื้อที่อยู่อาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม (Low rise) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การตลาด,การเช่า-ซื้อ อาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
Abstract 

This scholarly article presents ideas Strategies of Marketing Rental and Sales Low 
rise Condominium in Bangkok Metropolitan Region. Management roles and perform 
content analysis to summarize the characteristics of Strategy Marketing Rental and Sales 
Low rise Condominium in Bangkok Metropolitan Region Based on Object analysis :1)A 
Study of Satisfaction and Consumer Behavior Low rise Condominium in Bangkok 
Metropolitan Region 2)Analyzing SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats Low rise Condominium in Bangkok Metropolitan Region 3)Study of the 
Relationship Low rise Condominium in Bangkok Metropolitan Region 4.For Strategies of 
Marketing Rental and sales Low rise Condominium in Bangkok Metropolitan Region 
 
Keywords : Strategies Marketing, Rental and Sales Low rise Condominium, Real 

Estes Manufacturing of Thailand  
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บทน า  
ทุกครั้งที่เศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ า หนึ่งในมาตรการหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนิยมการใช้

การกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ท าไมตลาดอสังหาริมทรัพย์จึงมีผลส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายนี้มีมูลค่าตลาดเท่าไร และมี
ความส าคัญอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจของไทย มูลค่าของตลาดของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
ในประเทศไทย จากข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2555 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมี
ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ จ านวน 103,481 หน่วย มีที่อยู่อาศัยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 156,317 หน่วย 
แบ่งเป็นอาคารชุดร้อยละ 42.7 ทาว์เฮาส์ และอาคารพานิชย์ร้อยละ 37.6 บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดร้อยละ 19.7            
มีมูลค่ารวม 311,852 บาท ซึ่งเติบโตจากปี 2555 ร้อยละ 20 (วิทวัสรุ่งเรืองผล 2557: 19-22) ภาพตลาดจากข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ พ.ศ. 2555 มีที่อยู่อาศัย Housing unit offered แบ่งเป็นอาคารชุดร้อยละ 
45 ทาว์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ร้อยละ 26 บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดร้อยละ 22 และอื่นๆ ร้อยละ 7 และที่อยู่อาศัย 
Ending Inventory of Housing unit แบ่งเป็นอาคารชุดร้อยละ 32 ทาว์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ร้อยละ 30 บ้าน
เดี่ยวและบ้านแฝดร้อยละ 30 และอื่นๆ ร้อยละ 8 (ข้อมูลศูนย์ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์:2557) 
ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ยังได้
ส ารวจราคาอาคารชุดกรุงเทพฯพบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 7% ราคาอาคารชุดในช่วงครึ่งปีแรก มีดัชนีเท่ากับ 106.9 
ปรับเพิ่มขึ้น 0.98%(ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ฝ่ายบริการ,ส่วนวิทยบริการ,2556) (พรชัย อรัณยกานนท์ : 2556) 

ในการลงทุนหรือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ นักลงทุนหรือผู้ประกอบการจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนั้นๆก่อน เพื่อเป็นหลักประกันความส าเร็จของการลงทุนหรือ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดยที่อสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแปรตามที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระมากมาย การศึกษา
ความเป็นไปได้จึงพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับหลักการตลาด 4 P’s คือ ราคา(Price) ท าเล (Place) ตัวสินค้า(Product) และการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ซึ่งเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ตัวโครงการโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค(โสภณ พรโชคชัย 
2555:67) ทั้งนี้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์การตลาดการเช่า-ซื้ออาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีลักษณะดังนีค้ือ มีความยืดหยุ่นปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจทันโลกในปัจจุบัน , มี
จินตนาการ และมีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีความท้าทายในการท างาน มีการสร้างภาพความคิดที่มี
เป้าหมายชัดเจน สามารถใช้กลยุทธ์ทางความคิดในการสร้างกระบวนการท างาน สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหา
ได้เป็นอย่างดีและถูกต้องต้องวิชาชีพกลยุทธ์การตลาดการเช่า -ซื้ออาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

กลยุทธ์การตลาดการเช่า-ซื้ออาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดย
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านลักษณะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ บทบาทด้านการจัดการ 
และท าการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปรูปลักษณ์กลยุทธ์การตลาดการเช่า -ซื้ออาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมความต้องการของผู้พัก
อาศัยอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม (Low rise) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2. เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคามของผู้พักอาศัยอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม (Low rise) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล    
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผู้พักอาศัยอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม (Low rise) ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 4. เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมของอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม (Low rise) ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษากลยุทธ์การตลาดเช่า-ซื้อ อาคารทีพักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คร้ังนี้ผู้เขียนก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังภาพ 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม        ผลลัพธ์การเช่า-ซื้อคอนโดมิเนียม  

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
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แนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาด 
  สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2552) ให้ความหมายของค าว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง กระบวนการในการ

ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว การสร้างหรือพัฒนาในวิถีทางปฏิบัติ ตลอดจนการ
ระดมและจัดสรรทรัพยากรขององค์กรธุรกิจ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุถึง และการก าหนดแนวทางหรือวิธี
ปฏิบัติที่จะช่วยให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ การก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจมีหลักเกณฑ์ที่
จะตอบค าถามที่ประสบกับองค์กรธุรกิจ เช่น โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมที่ตนอยู่เป็นอย่างไร สภา พการ
แข่งขันภายในอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร ปัจจัยใดที่เป็นตัวก าหนดหรือเป็นแรงผลักดันของการแข่งขัน กลยุทธ์ใดที่
ควรเลือกเพื่อความอยู่รอดและการเติบโตในอนาคต เป็นต้น กลยุทธ์การแข่งขันหรือกลยุทธ์การบริหาร จึงเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการด าเนินการขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการด าเนินงานและความได้เปรียบในการแข่งขัน โดย
ก าหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ภายในองค์กร การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร รวมทั้งการเลือกทางเลือกของกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดขององค์กร โดยมี
หลักการพื้นฐานว่า กลยุทธ์นั้นต้องสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานและข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ลดข้อเสีย
เปรียบในการแข่งขันให้น้อยที่สุด เพื่อที่ธุรกิจจะด ารงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เทคโนโลยีกับการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ศาสตราจารย์ Michael E. Porter แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้น าเสนอแนวคิดการก าหนดกลยุทธ์เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันว่าประกอบด้วย 3 แนวทางซึ่งเรียกว่าGeneric Strategy (Porter, 1985)  
1. กลยุทธ์การเป็นผู้น าในเร่ืองต้นทุน (Cost Leadership) 

การลดต้นทุนการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อให้ได้ก าไรที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถด าเนินการโดยการเพิ่มราคาขาย
หรือลดต้นทุน ทั้งนี้ การลดต้นทุนที่ได้ผลจ าเป็นต้องด าเนินการตั้งแต่ขั้นการบริหารปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ
ตรวจสอบ และการสร้าง supply chain ที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดการควบคุมต้นทุนการด าเนินงานเน้นการ
น าเสนอนวัตกรรมที่มีต้นทุนต่ า โดยมีคุณภาพในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้ วิธีการลดต้นทุนการด าเนินงาน สามารถท า
ได้โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรือ การ Outsource การด าเนินงานบางส่วน ทั้งนี้การสามารถควบคุม
ต้นทุนได้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ถึงแม้จะประสบการแข่งขัน ทางด้าน ราคาในตลาด เพียงใด ก็ตาม  
2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างเป็นการสร้างคุณค่าในตัวสินค้าและบริการให้มีลักษณะเฉพาะ (Product 
Differentiation) และความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้บริโภคโดยการสร้างความ
แตกต่างที่ลูกค้าพึงพอใจ กล่าวคือ เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีคุณค่าเพิ่ม (Value-Added) ตรงความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตั้งราคาสูงขึ้นโดยอาศัยความแตกต่างจากนวัตกรรมของคู่แข่งขันรายอื่น 
3. กลยุทธ์การก าหนดตลาดเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Focus Strategy) 

กลยุทธ์การก าหนดตลาดเป้าหมายเป็นการสร้างตลาดเฉพาะขึ้นโดยมุ่งจุดสนใจที่ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะและรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ในอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดที่มีความแตกต่างในเรื่องของความ
ต้องการสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ และความคาดหวัง การด าเนินกลยุทธ์ดังกล่าวมีข้อดีตรงที่ช่วยสร้างกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ที่มีความต้องการนวัตกรรม (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ของธุรกิจอย่างแท้จริง  
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 (Consumer Loyalty) 
กลุ่มตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ 

ตลาดขนาดใหญ่ 
(Broad/Industry/wide) 

Cost Leadership Strategy Differentiation Strategy 

ตลาดขนาดเล็ก 
(Focus/Market/Segment) 

Cost Focus Strategy 
Differentitation  
Focus Strategy 

 
ภาพที่ 2 กลยุทธ์การแข่งขัน Porter Generic Strategy 

ที่มา : Porter (1985),Tidd and Bessant (2009) 
 

รูปแบบการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันตามหลักการ Porter’s Generic Strategies แสดงดังภาพที่ 2 
ข้างต้นซึ่งจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในตลาดที่ธุรกิจจะเข้าไปแข่งขันเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) ขององค์กร และการก าหนดกลยุทธ์ที่จะท าให้ธุรกิจสามารถสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ตัวอย่างเช่นบริษัท Microsoft ด าเนินกลยุทธ์เทคโนโลยีด้วย
การครอบครองผู้ผลิต PC โดยคิดค่า Royalty ในราคาต่ า (Low Price Licensing Strategy) ซึ่งท าให้บริษัท 
Microsoft สามารถครอบครองตลาด Operating System ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop หรือ 
Personal Comouter :PC) ได้เกินกว่า 90% ทั่วโลก อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด ได้แก่ การที่บริษัท Xerox ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ได้ด าเนินกลยุทธ์ร่วมทุนกับบริษัท Fuji-Xerox 
ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มฐานการผลิตแลtจ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารในภูมิภาคในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ซึ่งช่วยให้บริษัท Xerox สามารถกระจายสินค้าและสร้างยอดขายเป็นอันดับ 1 ในตลาดโลก 
 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ของธุรกิจ 
ที่มา : ผู้เขียนดร,จารุณี วงศล์ิ้มปิยะรัตน ์
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ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการวางกลยุทธ์ของธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ (Strategy 
Development) และขั้นตอนการปฏิบัติการ (Strategy Implementation) จะเห็นได้ว่าการวางกลยุทธ์ของธุรกิจ
เร่ิมจากการก าหนดวิสัยทัศน์ Vision เป้าหมาย Goal ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อเป็นการระบุแนวทางว่าองค์กรจะ
มุ่งไปในทิศทางใด (where are we going?) จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
ตลอดจนท าการวิเคราะห์ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามต่างๆ (SWOT) รวมถึงการประเมิน
ทรัพยากร และความสามารถที่มี อยู่ขององค์กรว่ามีความพร้อมหรือไม่เพียงใดในการแข่งขัน (Resource-Based 
View ) เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับองค์กร อนึ่ง ขั้นตอนการประเมินขีดความสามารถ
ขององค์กร รวมถึงความพร้อมด้านทรัพยากรนับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการวางกลยุทธ์ เนื่องจากส่งผลต่อ
การพิจารณาความพร้อมขององค์กรในการก้าวสู่จุดหมาย (How Do We Get there?) จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมขององค์กร (Barney ,1991,1995; 
Carnabuci and Operti,2013;Srivastava and Laplume,2014) ตัวอย่างเช่นบริษัท General Electric หรือ GE 
เป็นธุรกิจที่ประสบความส าเร็จสูงสุดในการด าเนินงานภายใต้การบริหารของ Jack Welch อดีต CEO ซึ่งได้ผลักดัน
ให้ GE เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของสหรัฐอเมริกา จากการก าหนดแนวคิดวิสัยทัศน์ที่มองการ
เปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาสและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
 
สรุป 

กลยุทธ์การตลาดการเช่า-ซื้อ อาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้อง
มาจากพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค ทางที่เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการ
ซื้อซ้ า ใช้การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ที่ท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ จะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
ค านวณกลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม ค าถามที่ใช้คือ 6Ws และ1H ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, Whom, When, Where และ How 
เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives ,Organization, Occasions, 
Outlets และ Operations เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภครวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวางกลยุทธ์ทางการตลาดการเช่าอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม
(Low rise)ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล(Strategy Marketing Rental and Sale Low rise Bangkok 
Metropolitan Region)เป็นการวิจัยการด าเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความส าคัญของ
ประเทศ และยังส่งผลต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค หากการขาดแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการคิดที่เป็นต้นแบบ
มาตรฐานด้านคุณภาพและบริการหลังการขายโดยเน้นเฉพาะผลก าไรส่วนบุคคล หรือนิติบุคคลบางกลุ่ม อาจส่งผล
กระทบกับภาพมูลค่ารวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ด้วยเหตุผลข้างต้น จะ
เห็นได้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเช่า-ซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม(Low rise) นั้นมีความส าคัญต่อ
ประเทศเพราะถือว่าเป็นธุรกิจที่มี GDPที่มีความส าคัญในล าดับต้นๆที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีมูลค่า
มหาศาล หากวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่มีการพัฒนาหรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ทันยุคทันสมัยที่ไม่ได้
มาตรฐานคุณภาพและความต้องการของผู้บริโภค ย่อมส่งผลเสียในระยะยาวในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาข้อมูลที่จะท าการวิจัยให้เกิดประโยชน์สืบไป 
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บทคัดย่อ 
 ระบบการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจไอที นอกจากจะสอดคล้องกับการผลิตและจ าหน่ายยังต้อง
ค านึงถึงการบริการเป็นส าคัญ ดังนั้น การใช้ระบบบริหารจัดการธุรกิจในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลรายการสินค้าและ
บริการ รวมถึงลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การ
ด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวมาปรับใช้กับ
การด าเนินธุรกิจได้ในหลายๆ กระบวนการ สนองต่อแนวโน้มของภาครัฐ 
 รูปแบบการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจไอทีสามารถน ามาพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ครบวงจร เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการจ าเพาะในการใช้งานของลูกค้า 
เช่น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการปรับปรุงกระบวนการการท างานและการให้บริการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อน ามาประมวลผล
ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ โดยกลุ่มบริษัท หรือผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจะท างานอย่างใกล้ชิดกับ
ลูกค้าเพื่อศึกษาถึงลักษณะการประกอบการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการในการใช้งาน อุปกรณ์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ลูกค้ามีอยู่ วิเคราะห์และน าเสนอรายงานสรุปค าแนะน า ขั้นตอนหรือแผนการด าเนินงาน
โดยละเอียดและด าเนินการพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ ธุรกิจไอที  
 
Abstract 
 Management system of IT business operators In addition to being consistent with the 
production and distribution. Also consider the service is important. Therefore, the use of 
business management system to collect the database of goods and services. Including 
customers and business partners using software to analyze relevant databases, it is important to 
make business operations more effective. Businesses can apply digital technology to their 
business processes in many ways, responding to government trends. 
 Management model of IT business operators. Can be developed in the field of 
information technology. To analyze And consistent system design. And meet the specific needs 
of customers. such as Applying information technology to improve work processes and 
services both inside and outside the organization. Electronic Commerce Or business data 
collection to make business decision to help customers create a competitive advantage. In line 
with the rapid change of factors affecting the business by the Group or business operators it 
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works closely with the customer to understand the nature of the operation. Business strategy 
Requirement to use Devices or computer systems and networks where customers exist. 
Analyze and present a summary report. Detailed procedures and action plans to achieve 
customer objectives. 
 
Keyword : Management IT business  
 
บทน า 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ องค์กรธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากข้ึน และผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกภัยธรรมชาติ 
การก่อการร้าย และสภาวะทางการเมืองของไทยมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลก ภายใต้ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธงไชย สุรินทร์วรางกูล,2555: 12) การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ธุรกิจภาคเอกชนเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในยุคที่โลกธุรกิจการค้าเชื่อมเป็น
แผ่นเดียว การพัฒนาปรับปรุงใดๆของธุรกิจที่เกิดขึ้น การพัฒนารูปแบบวิธีการด าเนินธุรกิจ ให้ทันสมัยเพื่อให้สามารถก้าว
ทันกับสภาพการแข่งขัน มีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นย าในการท าธุรกรรมอย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 จะเห็นว่าการประกอบการของภาคธุรกิจกลับเป็นตัวเร่งส าคัญของตลาดอุตสาหกรรมไอทีที่มีการลงทุ นใน
อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) และบิ๊กดาต้า (Big Data) ภายในองค์กรมากข้ึน 
ส าหรับการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งปันอยู่ใน social media เช่น ภาพ วีดีโอ สถานที่ และข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
บริการด้านดาต้า เซ็นเตอร์ (data center) ของผู้ประกอบการ ในขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจไอทีก็มีการขับเคลื่อน
ธุรกิจให้มีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้นในการแข่งขันเพื่อโอกาสของเจริญเติบโตในธุรกิจ การจัดการและกระบวนการการ
ทางธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้รับบริการ หรือลูกค้าที่ส่วนมากใช้สมาร์ทโฟน 
หรือคอมพิวเตอร์จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การมีอินเทอร์เนตในทุกๆที่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส่งเสริมให้มีการน าไอทีมา
ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจมากขึ้นการจะน าไอทีมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ จ าเป็นต้องมีการวางแผน การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีอย่าง รอบครอบ เป็นระบบ เนื่องจากการลงทุนทางด้านไอทีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงเร็ว ผู้บริหารขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ การวางแผนระบบไอที เพื่อส่งเสริมการด าเนินการของธุรกิจ
โลกโลกาภิวัฒน์ก้าวไกลแบบไร้พรมแดน และเป็นความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ผู้บริหารและคนท างานจึงจ าเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจไอทีที่ต้องก้าวทันต่อกระแสของเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้ใช้บริการ หรือผู้บริโภค เพื่อสามารถที่จะ
น าเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด อ านวยความสะดวกสบายในชีวิต
ประจ า วันกันมากขึ้น ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและเทรนด์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ย่อมเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลักให้กลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจรายเดิมมีการพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจหรือรูปแบบการให้บริการที่
แปลกใหม่มากขึ้น และยังเป็นการเอื้อให้กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีจุดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่ 
เข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึ้นอีกด้วยดังนั้น จะเห็นได้ว่า การด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการอยู่รอด
ของธุรกิจได้ในระยะยาว การน า เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ดังกล่าวเข้ามาใช้ในการด า เนินธุรกิจจึงเป็นตัวแปรส าคัญต่อการ
ด า รงอยู่ในตลาด และยังเป็นส่วนส าคัญที่ท า ให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็
สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับคู่แข่งในตลาด(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ,2560:1) เพื่อยกระดับ
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ทักษะและองค์ความรู้ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับชาติหรือระดับโลก อีกทั้งประเด็นปัญหาส าคัญที่ท าให้น่าสนใจ
ศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการเปลี่ยนความต้องการ 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการ คือ คือผู้ริเริ่มท าธุรกิจด้วยความเสี่ยงและมุ่งมั่นอุตสาหะสู่ความส าเร็จโดยก่อสร้างธุรกิจ 
ผู้ประกอบการจะเสาะแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจของ
ตนเอง ลักษณะส่วนตัวของผู้ประกอบการจะมีอิทธิพลมากทีสุด ต่อการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน เพราะลักษณะของ
ผู้ประกอบการจะเป็นสิ่งก าหนด ความส าเร็จของกิจการและเป็นแนวพฤติกรรมการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม 
 รัชจรินทร์ พรชัยวิเศษกุล, วิวรรณรักษ์ จรัสวิริยะกุล, อัญชลี วิสุทธิมรรค และสุรัต พิชัย, 2546) พบว่า 
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จมี 10 คุณลักษณะ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้  
  1. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารมี
ความรู้ในการบริหารจัดการ มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 2. ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง การชอบงานท้าทาย กล้าตัดสินใจ มีความมั่นใจ ชอบท าในสิ่งที่แปลกใหม่ มี
ความทะเยอทะยาน  
 3. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การมีจริยธรรมหรือคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทีมงานและ พนักงานมีความ
จริงใจ มีอุดมการณ์ต้องการสร้างสิ่งที่ดีให้แก่สังคม  
 4. มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในธุรกิจที่ท า หมายถึง การมีความรูพ้ื้นฐานทางธุรกิจมีประสบการณ์มีความ
ถนัดในธุรกิจที่ท า มีความช านาญด้านเทคนิคปฏิบัติได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา  
 5. ความขยันทุ่มเทให้กับธุรกิจ หมายถึง มีความตั้งใจจริง ท างานติดต่อกัน มีความพยายามต่อสู้ไม่ท้อถอย 
บริการลูกค้าดี เน้นคุณภาพสินค้าและบริการ มีใจรักในธุรกิจ  
 6. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ หมายถึง รับฟังค าวิจารณ์ของผู้อื่น ต้องการความเป็นอิสระ มีความรับผิดชอบ อดทน
ต่อความกดดัน  
 7. มีวิสัยทัศน์ หมายถึง มีความคิดช่างสังเกต มองหาโอกาสที่ดี เรียนรู้และพัฒนาสินค้า หรือบริการ  
 8. ประหยัด หมายถึง มีความประหยัด ให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 9. พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญ และเห็นถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กร มีการสอนงาน อธิบายและฝึกอบรมทักษะ ต่างๆ ที่จ าเป็น รวมถึงทักษะใหม่ๆ ที่
ทันสมัยให้กับพนักงาน  
 10. มีความเชื่อเรื่องโชค หมายถึง การที่ผู้ประกอบการเชื่อว่าความส าเร็จสามารถหาได้จาก การท างานหนัก การ
ค้นหาสาเหตุของความล้มเหลว แต่จะหลีกเลี่ยงแบบแผนของความคิดในเชิงลบ และลองเสี่ยงกับโอกาสใหม่ๆ โดยไม่
ปฏิเสธโชคที่มี 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด 7P 
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทน าเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดย การ
บริโภคหรือการใช้บริการนั้นสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ Armstrong and Kotler(2009) โดยความพึงพอใจนั้น
อาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี ราคา ตราสินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ความมีชื่อเสียงของผู้ผลิตหรือผู้จัด จ าหน่าย 
 ด้านราคา(Price) ราคา หมายถึง จ านวนเงินตราที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของกิจการ 
หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการนั้นๆ อย่างคุ้มค่า
กับจ านวนเงินที่จ่ายไป Armstrong & Kotler (2009) นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ซึ่ง
ลูกค้าใช้ในการ เปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) ที่ต้องจ่ายเงินออกไป กับคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าจะได้รับกลับมาจาก 
ผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งหากว่าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าก็จะท าการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision)  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place/Channel Distribution) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะน าสินค้าหรือบริการนั้นๆ ไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อความต้องการ ซึ่ง
มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะ
เหมาะสมมากที่สุด 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด 
เพื่อสร้าง ความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และ ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยสิ่งนี้จะใช้ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ เกิดความต้องการหรือเพื่อ
เตือนความทรงจe (Remind) ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าการส่งเสริม การตลาดนั้นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) 
ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การ ซื้อสินค้าหรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton ,2007) หรืออาจ
เป็นการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อก็เป็นได้ ทั้งนี้จะต้องมีการใช้ 
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน หรือเรียกได้ว่าเป็น เคร่ืองมือ สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) ซึ่งการจะใช้เครื่องมือ ในรูปแบบใดนั้น จะขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย 
 ด้านบุคคล (People) ด้านบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ท างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ องค์กรต่างๆ 
ซึ่งนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง พนักงานทั่วไป แม่บ้าน  
 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัส
ได้จากการเลือกใช้ สินค้าและ/หรือบริการขององค์กร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น         
การตกแต่งร้าน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแต่งกายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้า การบริการที่รวดเร็ว 
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้าน การบริการ ที่ควรจะต้องสร้างคุณภาพใน
ภาพรวม 
 ด้านกระบวนการ (Process) ด้านกระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน 
ปฏิบัติในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยใน แต่ละกระบวนการ
สามารถมีได้หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององค์กร ซึ่ง หากว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการ
มีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะท าให้กระบวนการ โดยรวมมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการธุรกิจ 
 กระบวนการบริหารจัดการถือเป็นหลัก ที่ส าคัญในองค์ประกอบการบริหารจัดการ ในส่วนของลักษณะการ
บริหารจัดการซึ่งแล้วแต่บุคคลที่ท าการบริหารจัดการหรือและแต่ลักษณะ การบริหารของผู้น าแต่ละแบบ โดยอาจจ าแนก
ในรูปแบบทีแตกต่างจากกัน ในที่นี้ขอกล่าวใน ทฤษฎีของนักวิชาการต่าง ๆจ าแนกกระบวนการบริหารจัดการเป็น 7 
หน้าที่ประกอบด้วยขั้นตอนที่เรียกกันย่อ ๆ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือการก าหนดการไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ในการบริหารงาน
ใด ๆ ก็ตามผู้บริหารจะต้องรู้จักวางแผน เพราะการวางแผนเป็น หลักการส าคัญมูลฐานของกระบวนการบริหาร ผู้บริหาร
จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า แผนงานเป็นหลักและเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานทั้งปวง ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการ
ยากที่ผู้บริหารจะท างานให้ได้ผลดี การวางแผนในการบริหารนั้นอาจจัดเป็นแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้ 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์การหรือหน่วยงาน โดยการ จัดแบ่งงานขององค์การหรือ
ของหน่วยงานเป็นหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ก าหนดหน้าที และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจน
ก าหนดงานควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะ หน่วยงานหลัก หน่วยงานทีปรึกษา และหน่วยงานช่วย พร้อมทั้งก าหนด 
ช่วงการบังคับบัญชาไว้ ด้วย 
 3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การด าเนินการบริหารงานบุคคลซึง เป็นกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงาน มีการปฐมนิเทศ และมอบหมายงานให้ทังบุคคลใหม่ และ
บุคลากรเก่า มีการพิจารณาเรืองความดี ความชอบและสวัสดิการ เนืองจากคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการ
บริหาร ผู้บริหารพึง เอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่และความสุขความทุกข์ของผู้ร่วมงาน ดูแลผู้ร่วมงานของหน่วยงานให้อยู่ ใน
สภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีการมอบหมายงานใหม่เหมาะสมกับบุคคล และให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้ร่วมงานโดยเสมอภาคกัน 
 4. การอ านวยการ (Directing) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหารและเป็น บทบาททีส าคัญของนัก
บริหาร เพราะการสังการและค าสั่งของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม ขององค์การหรือหน่วยงาน ซึงอาจจะเป็นไป
ตามแผนหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ก็ได้การสั่ง การเป็นการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการก าหนดให้ผู้รวมงานในการ
ปฏิบัติงาน หรือด าเนินการใน ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นการตัดสินใจในการเลือกทางเดินขององค์การก็ได้ 
 5. การประสานงาน (Co-ordinaing) หมายถึง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน หรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้การด าเนินการขององค์การ หรือหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ การประสานงาน ระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ การประสานงาน เป็นขั้นหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารต้องใช้เทคนิคในการส่งเสริม ชักจูง ตักเตือน 
และช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานขององค์การ หน้าทีขององค์การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง วัตถุประสงค์ก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามก าหนดเวลาและสถานทีตลอดจนผู้รับผิดชอบ 
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สรุป 
 ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ พิจารณาถึงองค์ประกอบด้านสภาพทางการเงิน การตอบสนองของลูกค้า 
รวมถึง การได้รับความยึดมั่นจากพนักงานเอง การที่ธุรกิจเองจะประความส าเร็จได้นั้นก็ข้ึนกับปัจจัยด้านคุณลักษณะขอ
ผู้ประกอบการเองปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P ซึ่งได้แก่ สินค้า ราคา สถานที่ การส่งเสริมการขาย 
บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจไอที ส่วนภูมิภาคที่ท าการศึกษานั้นจะเป็น
เป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้าไอทีเหล่านั้น ดังนั้น สินค้า ราคา การส่งเสริมการขายต่างๆจะถูกจัดการมาให้จากบริษัท
เจ้าของสินค้าอยู่แล้วดังนั้นปัจจัยที่น่าสนในและมีอิทธิพลจะได้แก่ บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการการ
ให้บริการ การวางแผน การจัดการองค์กร การเป็นผู้น า และการควบคุม ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในด้านการ
จัดการของธุรกิจ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการปรับปรุงกระบวนการการท างานและการ
ให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อน ามา
ประมวลผลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการในการใช้งาน อุปกรณ์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ลูกค้ามีอยู่ วิเคราะห์และน าเสนอรายงานสรุปค าแนะน า ขั้นตอนหรือแผนการด าเนินงาน
โดยละเอียดและด าเนินการพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า 
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แนวทางการให้บริการของส านักงานบัญชีคุณภาพ เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
Accredited Accounting Firms Service Guidelines for ASEAN Economic Community 
International Standard. 
 
ผู้วิจัย   พฤกษา  แก้วสาร 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ทนพ.นพดล  พันธ์พานิช 
 
บทคัดย่อ 

ส านักงานบัญชีมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การจัดท าบัญชีการตรวจสอบ 
บัญชี การวางระบบบัญชี การให้ค าปรึกษาปัญหาทางบัญชีและภาษีอากร เป็นต้น อันจะท าให้ธุรกิจสามารถ
ประเมินฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ตลอดจนมีการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการน าส่งรายงาน ดังนั้น การได้รับการรับรองเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ จะเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาส านักงานบัญชีให้มีการจัดท าบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพยิ่งขึ้น อันเป็นการยกระดับ
คุณภาพส านักงานบัญชไีทยสู่มาตรฐานสากล ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมาย คือตลาดและฐานการผลิตรว่ม 
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค การบูรณา
การเข้ากับเศรษฐกิจโลก เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่ก าหนดให้มีการเคลื่อนย้ายบริการและ
แรงงานฝีมือได้อย่างเสรีภาพตามกรอบข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยศึกษาเรื่องกฎระเบียบของกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาเรื่องภาษาเพื่อการเจรจาต่อรองและฝึกฝนตนเองให้มี
มาตรฐานในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต รัฐบาลจึงควรให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
ในการพัฒนาศักยภาพตัวผู้ประกอบการ เช่น เตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ ตั้งแต่เรื่องภาษาที่ใช้ในธุรกิจระดับ
นานาชาติ วัฒนธรรมสากลขั้นพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจและการวางแผน
การตลาดในต่างประเทศ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของสินค้าและบริการให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย 

 
ค าส าคัญ : การให้บริการ, ส านักงานบัญชีคุณภาพ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
Abstract 

Accounting Office has play an important role in providing various services. such as 
accountancy, audit, accounting system, accounting consultancy and taxes etc. cause 
businesses can assess financial status and performance as well as documentation of 
accounting records as prescribed by law for the purpose to submit report. So, Accreditation is 
a Accredited Accounting Firms will promote and develop the accounting office has 
accounting to business operator more quality for quality improvement Thai Accounting 
Office to International Standards. The goal of ASEAN Economic Community were market 
and Co-production base, ASEAN Economic Community Competitiveness, equal economic 
development, integration with the world economy. Due to accountancy is one of the 
professions that require moving services and skilled workers with freedom. by agreement 
framework of the countries in the ASEAN Economic Community. Accountant should be 
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prepared for the liberalization of professional accounting services.by study regulatory matters 
of ASEAN countries, language for negotiation and practice in professional standards to 
ASEAN Economic Community in the future. The government should help all aspects of 
entrepreneurship development such as prepare the knowledge since language of Business in 
International Business, The basic international business culture. Knowledge of business 
planning and marketing planning abroad, Product Improvement, improved model and product 
quality, and services to match the needs of consumers in the target market. 

 
Keywords : Service, Accredited Accounting Firms, ASEAN Economic Community  
 
บทน า  

 วิชาชีพบัญชีหรือส านักงานบัญชีคุณภาพที่ทั่วโลกมีการยกระดับมาตรฐานบัญชี คือ มาตรฐานสากล และ
มาตรฐานสหรัฐหรือ U.S GAAP ถึงแม้ว่ามาตรฐานสากล IFRS ได้ขยายตัวครอบคลุมจ านวนประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ 
จนล่าสุดมีประเทศที่ใช้มากกว่า 100 ประเทศ และในปี 2009 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศยินยอมให้บริษัทที่ท างบ
การเงินตามมาตรฐานสากล IFRS ไม่จ าเป็นต้องท างบการเงินขึ้นมาใหม่เฉพาะส าหรับตลาดสหรัฐและได้ร่วมมือกับ
องค์กรที่ก าหนด IFRS เพื่อปรับปรุง U.S GAAP และ IFRS เข้าหากันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน วิชาชีพบัญชีถือเป็น
หนึ่งในสาขาที่จะก้าวเข้าสู่เสรีในอันดับต้น ๆ จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งหากเปิดเสรีทาง
สาขาวิชาชีพแล้ว ต่อไปจะท าให้ตลาดอาชีพต่าง ๆ เกิดการไหลเวียนเคลื่อนย้ายกันอย่างเสรีใน 10 สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลนักบัญชีทั่วประเทศ ได้ตื่นตัวในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงได้ตั้ง
คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามผลกระทบของเออีซีต่อวิชาชีพบัญชี เพื่อให้นักบัญชีของไทยได้ตั้งรับมือ
ปรับตัววิชาชีพบัญชี ถือเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญกับทุกองค์กรธุรกิจ เป็นเสมือนหลังบ้าน ที่คอยสนับสนุนทุก
แผนกในองค์กรให้ก้าวไปอย่างมั่นคง ซึ่งความสามารถของนักบัญชีไทยในปัจจุบันไม่แพ้ชาติใดแน่นอน โดยมี
หน่วยงานสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ดูแล ยิ่งเป็นโอกาสที่นักบัญชีไทยสามารถเข้าไปขยายช่องทางการด าเนินอาชีพได้ 
เพราะเร่ืองวิชาชีพบัญชีไม่ต้องมีการปรับตัวมากหากมีความพร้อมในเรื่องภาษา เนื่องจากมาตรฐานบัญชีของไทยทุก
ประเภทเป็นมาตรฐานเดียวกับสากลแต่ต้องพัฒนาในด้านของภาษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้จุดเด่นที่ส าคัญของ
ไทยคือ เรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพซึ่งตรงจุดนี้สภาวิชาชีพบัญชีให้ความส าคัญอย่างมาก และขณะนี้ทาง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนบัญชีก็ให้ความส าคัญเน้นส่งเสริมในวิชาการเรียนในนักศึกษาทุกคนปลูกฝังในเรื่อง
จรรยาบรรณ ความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่ให้มองเรื่องผลประโยชน์มากกว่าคุณธรรม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นได้ และการตรวจสอบนักบัญชีไทยก็จะมีสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้คอยตรวจสอบอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันก็จะมีการ
ร้องเรียนเข้ามา หากพบว่านักบัญชีรายไหนท างบการเงินบริษัทส่อไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ทางสภาวิชาชีพบัญชีจะมี
บทลงโทษ ไล่ตั้งแต่เบาจนถึงหนัก เช่น ตักเตือน ระงับใบอนุญาตชั่วคราว จนถึงถอนใบอนุญาตถาวร (สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561) 

อย่างไรก็ตามคุณสมบัติการเป็นนักบัญชีที่จะเข้าสู่การเป็นนักบัญชีอาเซียนที่สามารถท างานในประเทศ
สมาชิกของ AEC ได้นั้น ต้องเป็นไปตามข้อตกลงสาขาบริการบัญชีของ ASEN Mutual recognition Agreement : 
MRA ประกอบด้วย 1) ส าเร็จศึกษาปริญญาทางบัญชีหรือผ่านทดสอบในโปรแกรมบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว 2) มีการขึ้นทะเบียน
หรือมีใบอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลในปัจจุบัน เพื่อประกอบวิชาชีพในแหล่งก าเนิดและสอดคล้องกับนโยบาย
ภายในประเทศด้านการขึ้นทะเบียน การอนุญาต การรับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี 3) มีประสบการณ์ในด้าน
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี สะสมได้ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังจากมีคุณสมบัติทางด้านการศึกษา 4) ปฏิบัติ
สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งก าเนิด 5) ได้รับใบรับรองจาก
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องค์กรสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศแหล่งก าเนิดและไม่มีประวัติการท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศไทย การประกอบวิชาชีพซึ่งนักบัญชีต้องผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการดูแลในแต่ละประเทศ และการด าเนินงานใน AEC นั้นอยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการประสานงานด้านอาชีพของอาเซียน (ASEN Chartered Professional Accountant Coordinating 
Committee : ACPACC) (สภาวิชาชีพบัญชี, 2557) 

 ภายใต้หลักการที่ว่าการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการได้ จากการส ารวจเบื้องต้น 
พบว่า มีนิติบุคคลจ านวนมากที่ใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีและงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พิจารณาแล้วว่าส านักงานบัญชีมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดท างบการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้งบการเงินในด้านการตัดสนิใจการลงทุนซึ่ง
จะเป็นผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ส านักงานบัญชีปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย
อ้างอิงจากมาตรฐานสากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ผลักดันให้มีโครงการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีขึ้นมา 
เพื่อให้เกิดส านักงานบัญชีที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างส านักงานบัญชีที่ดีอันควรยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเป็น
การสร้างทางเลือกให้ธุรกิจได้มีโอกาสใช้บริการส านักงานบัญชีที่มีคุณภาพ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) 

ดังนั้น ส านักงานบัญชีจึงมีบทบาทในการสนับสนุนให้ธุรกิจมีการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินได้
อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและผู้ให้ข้อมูลในงบการเงิน ในปี 
2561 พบว่ามีธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ให้บริการด้านการจัดท าบัญชี การบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี และการให้ค าปรึกษาด้านภาษี รวมจ านวนทั้งสิ้น 3,980 รายทั่วประเทศ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 
2561) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลประกอบธุรกิจโดยตรง ตั้งแต่การรับบริการจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจ การส่งเสริมและการก ากับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล มีภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการสร้างความ
พร้อมเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การยกระดับส านักงานบัญชีไทยสู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินของธุรกิจมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งส านักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะต้องผ่านเกณฑ์
การตรวจประเมินอย่างเข้มข้นจากองค์การมาตรฐานสากล ( ISO) หรือหน่วยงานประเมินอิสระที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าให้ความเห็นชอบ ในปี 2561 พบว่า มีส านักงานบัญชีที่เข้าร่วมโครงการส านักงานบัญชีคุณภาพกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าและผ่านการตรวจประเมินตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพเพียง 153 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2561)  

ประเทศไทย 4.0 โดยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นคุณค่าของสินค้าหรือเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส านักงานบัญชี ได้แก่ กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเป็นนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยไม่ต้อง
ใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี -มาร์เก็ตเพลส อี- คอมเมิร์ธ เป็นต้น รวมทั้งการวางอุปกรณ์รับช าระทาง
อิเล็กทรอนิกส์และอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการบัญชีอย่างมาก ได้แก่ กรมสรรพากร ได้เคลื่อนตัว
เช่นเดียวกันโดยการให้บริการ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบงาน ได้แก่ 1) 
ระบบ e–Withholding Tax เป็นระบบงานที่เปิดให้ผู้จ่ายเงินได้ที่จ่ายผ่านธนาคาร มีหน้าที่หักภาษีและน าส่งต่อ
ธนาคารทันทีที่มีการจ่ายเงิน และให้ธนาคารรับเงินและส่งเงินรวมทั้งส่งข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร 2) 
ระบบ e-tax Invoice/e-Receipt เป็นระบบที่คู่ค้าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
กันแล้ว ต้องส่งให้กับกรมสรรพากรด้วย และกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบจัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายตัว
ผู้ประกอบการ 3) ระบบ e-Filling เป็นระบบการช าระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นระบบงานที่กรมสรรพากรได้
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ให้บริการมาหลายปีแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับเปลี่ยนให้การยื่น e-Filling เป็นการยื่นตามปกติทั่วไป 
รวมทั้งให้มีการจัดท าบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นส านักงานบัญชีต้องมีการจัดระบบและกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ (ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร, 2559) 
 ซึ่งบทความนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดหลักการแนวทางการให้บริการของส านักงานบัญชีคุณภาพเพื่อเข้าสู่
มาตรฐานสากลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากปัจจัยในหลายด้านที่ส่งผลให้ส านักงานบัญชีต้องยกระดับ
และพัฒนาให้ทันท่วงที ทั้งทางด้านลักษณะของส านักงานบัญชีคุณภาพ ด้านรูปแบบการให้บริการ และด้านระบบ
การจัดการของส านักงานบัญชี เพื่อที่จะน าไปใช้ในการปรับปรุงข้อมูลหรือกระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี เพื่อให้ส านักงานบัญชีคุณภาพได้มีกระบวนการพัฒนาที่ทันสมัยและเพื่อรองรับสู่
มาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ความเป็นมาตรฐานใน
ส านักงานบัญชีนั้น ๆ สู่การด าเนินงานที่ยั่งยืนของส านักงานบัญชีในอนาคต และเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่สนใจได้
ศึกษาและน าไปใช้เพื่อความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการให้บริการของส านักงานบัญชีคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของส านักงานบัญชีคุณภาพ 
2.  เพื่อศึกษาความได้เปรียบในการให้บริการของของส านักงานบัญชีคุณภาพ 
3.  เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการให้บริการของส านักงานบัญชีคุณภาพ 
4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบในการให้บริการกับกระบวนการจัดการการให้บริการ

ของส านักงานบัญชีคุณภาพ 
 5. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการของส านักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อสู่มาตรฐานสากลประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
  
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการให้บริการของส านักงานบัญชีคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนคร้ังนี้ ผู้เขียนก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
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การประเมินคุณภาพการบริการ  
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นสาระส าคัญต่อคุณภาพในหลายด้าน คือ 

คุณภาพด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวกับลูกค้า 
และด้านการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบว่า การประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล มีผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็น
สาระส าคัญต่อคุณภาพด้านกระบวนการที่เกี่ยวกับลูกค้า และด้านการปฏิบัติงานในทางตรงกันข้าม ขนาดของ
ส านักงานส่งผลกระทบเชิงลบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการปฏิบัติด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงาน 
(สุภาพร ดอกไม้ทอง และวรวิทย์ เพ็ชรรื่น , 2561) เพราะการปรับปรุงคุณภาพการบริการนั้นต้องปรับให้ตรงกับ
คุณภาพที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งมีนักวิจัยจ านวนมากที่พยายามศึกษาตัวแปรที่จะน ามาวัดคุณภาพการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทฤษฏี SERVQUAL เป็นเครื่องมือในลักษณะของมิติการวัดประสิทธิภาพการให้บริการที่เป็นรู้จัก และ
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานของการประเมินคุณภาพทางการบริการ ผู้ที่วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการประเมินนี้
ขึ้นมาคือ Parasuraman, และคณะ (1988) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบวัดคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรม
บริการและองค์กรค้าปลีก ซึ่งจะท าให้สามารถพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น และ
แนวคิด SERVQUAL ได้มีการน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการในแวดวงธุรกิจและบริการต่าง ๆ ผ่านการ
วิจัย เช่น โรงแรม ภัตตาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล การศึกษา ห้องสมุด และอื่นๆ อย่างกว้างขวาง          
โดยแต่เดิมแนวคิดคุณภาพการบริการ (อัจฉรา ขันใจ, 2558) แต่เดิมมีการก าหนดปัจจัยในการประเมินคุณภาพ
บริการไว้ 10 ด้านดังนี้ คือ  

1. บริการที่เป็นรูปธรรม (Tangibility) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรือจับต้องได้ในบริการที่เป็น
รูปธรรม  

2. ความน่าเชื่อถือของบริการ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการตามค ามั่นสัญญาที่มีไว้
อย่าง มีคุณภาพและมีความถูกต้อง  

3. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง การแสดงออกด้วยความเต็มใจที่
จะ ช่วยเหลือและพร้อมจะให้บริการลูกค้าในทันทีทันใด  

4. ความเชี่ยวชาญ (Competence) หมายถึง การมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
บริการที่ รับผิดชอบ  

5. ความมีอัธยาศัย (Courtesy) หมายถึง ความมีไมตรี มีความสุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น มีความจริงใจและมี
น้ าใจ ความเป็นมิตรและมีมนุษย์สัมพันธ์  

6. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง มีการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ในการ
ให้บริการ ต่อผู้ใช้บริการรวมทั้งมีการเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ  

7. ความปลอดภัย (Security) หมายถึง การสร้างความมั่นใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยปราศจาก
อันตรายใน การมาใช้บริการ และจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงจากปัญหา  

8. การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริการด้วยความสะดวกไม่ยุ่งยาก  
9. การติดต่อสื่อสาร (Communication) การให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ผู้มาใช้บริการโดยสามารถสื่อ

ความหมาย ได้ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและรับฟังผู้มาใช้บริการ  
10. ความเข้าใจ (Understanding the customer) หมายถึง ความพยายามค้นหาและพยายามเข้า

ใจความ ต้องการของผู้ใช้บริการ  
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แต่ในปี ค.ศ.1988 Parasuraman และคณะ ได้มีการพัฒนาแบบวัดคุณภาพของการบริการที่มีชื่อว่า 
SERVQUAL (Service Quality) โดยน าเอาปัจจัยก าหนดคุณภาพของการบริการทั้ง 10 ประการข้างต้น มา
วิเคราะห์และจัดกลุ่มเสียใหม่ท าให้เหลือปัจจัยเพียง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ลักษณะของการบริการ (Tangibles) 
2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3) การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) 4) ความ
ไว้วางใจ (Assurance) 5) การเข้าถึง (Empathy)  

จากแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการได้มีแนวคิดของ Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. 
(1988) ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการมาใช้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการของส านักงานบัญชี
คุณภาพ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้เขียนจึงน าแนวคิดมาเป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อไป 

 
องค์ประกอบและกระบวนการจัดการของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2555) องค์ประกอบและกระบวนการจัดการของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี
องค์ประกอบและกระบวนการจัดการของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ประกอบด้วย นโยบายและกระบวนการ 
ของแต่ละปัจจัยส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี ข้อก าหนดทางด้าน
จรรยาบรรณของส านักงานบัญชี กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี การจัดการทรัพยากรของ
ส านักงานบัญชี การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี การติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี และการจัดการ
เอกสารของส านักงานบัญชี นโยบายคุณภาพและกระบวนการต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและให้เหมาะสมกับ
ส านักงานบัญชีและสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานบัญชีอย่างทั่วถึง  

นโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี (Concept of Policy and Process of Accounting 
Firms) ส านักงานบัญชีเป็นธุรกิจที่ให้บริการประเภทหนึ่งที่อยู่ในข้อตกลงของการเปิดเสรีทางการในประเทศกลุ่ม
อาเซียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
ส านักงานบัญชีให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้ใช้บริการและสาธารณะชน ด้วยการออก
ประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2555.” เพื่อก าหนดแนวทางการ
ให้บริการด้านการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีในประเทศไทยให้มีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการ
บัญชี ซึ่งประกอบด้วย นโยบายและกระบวนการของแต่ละปัจจัย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2550) และสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 เพื่อการควบคุมคุณภาพส าหรับ
ส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการ
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ด้าน โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดให้เป็นตัวแปรมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ 7 ตัวแปร มีพื้นฐานจากวรรณกรรม ต่อไปนี้ 

1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี ประกอบด้วย ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ผู้บริหาร
ระดับสูงต้องแสดงหลักฐานความมุ่งมั่น ในการพัฒนาและการน าระบบคุณภาพส านักงานบัญชีไปปฏิบัติรวมทั้งการ
ปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องโดยสื่อสารภายในส านักงานบัญชี การให้ความส าคัญแก่ลูกค้าผู้บริหารระดับสูง
ต้องท าให้มั่นใจว่าความต้องการของลูกค้าได้ถูกน ามาพิจารณาและกระท าให้บรรลุผลโดยมุ่งหวังในอันที่จะส่งเสริม
ความพึงพอใจของลูกค้าและต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ส านักงานบัญชีต้องร่วมมือกับภาครัฐในด้านการก ากับดูแลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก
ภาครัฐสู่ลูกค้า 
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2. ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี หัวหน้าส านักงานบัญชีหรือผู้ที่เป็นหุ้นส่วน หรือ
กรรมกร แล้วแต่กรณี ต้องก ากับดูแลให้บุคลกรในส านักงานบัญชีปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) 
เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบด้วย ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความ
เที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การรักษาความลับ ความ
รับผิดชอบต่อผู้บริการ ความรับผิอชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ให้ ความรับผิดชอบต่อเพื่อร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ข้อก าหนดแห่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิขาชีพที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 

3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี ส านักงานบัญชีต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
คิดค่าธรรมเนียม มีการจัดท าสัญญาที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ก าหนดระยะเวลาจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ที่ชัดเจน ออกหลักฐานการรับเงินให้กับลูกค้าทุกครั้งในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้ส านักงานบัญชีเป็นผู้กระท าการใด 
ๆ แทน น าส่งและด าเนินการให้ครบถ้วนตามที่ลูกค้ามอบหมาย การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า การจัดท าหลักฐานการ
ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน รวมถึงการดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ต้องไม่น าทรัพย์สินของ
ลูกค้ามาต่อรองเพื่อประโยชน์ของส านักงานบัญชี 

4. การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี เครื่องมืออุปกรณ์ ส านักงานบัญชีต้องจัดหาและบ ารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการท าบัญชีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดระเบียบใน
สถานที่ท างาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย อันจะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น 
บุคลากรในส านักงานบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่งาน ทั้งนี้รวมถึงบุคลากรจากภายนอกที่เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส านักงานบัญชีด้วย ผู้ท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายบุคลากรที่บรรจุใหม่หรือโยก
ยายต าแหน่งงานต้องได้รับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงานของต าแหน่งนั้น ๆ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีการ
ดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการท างานของบุคลากรในความรับผิดชอบให้มีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ 
บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามความสมควรและเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย บุคลากรในส านักงาน
บัญชีต้องได้รับการสื่อสาร และเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีจากส านักงานบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ใช้ผู้ท าบัญชีภายนอกส านักงานบัญชี มีมาตรการในการควบคุมผู้ท า
บัญชีนั้นให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชีและจรรยาบรรณ 

5. การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี ส านักงานบัญชีต้องมีการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด มีคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและปฏิบัติตามคู่มือนั้น การชี้แจงบุคลากรให้เข้าใจชัดเจนถึง
วัตถุประสงค์ของงาน และมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ จัด
ให้มีการก ากับดูแลความคืบหน้าของงาน และคอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น การแต่งตั้งและมอบหมาย
ให้ผู้ท าหน้าที่การทบทวนผลงานรวมทั้งน าไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 

6. การติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี ส านักงานบัญชีต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจและ
ข้อก าหนดของกฎหมาย โดยการตรวจสอบนี้จะกระท าโดยตนเองหรือบุคคลภายนอกก็ได้  หากพบปัญหาจากการ
ติดตาม ตรวจสอบ ด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดแนวทางแก้ไข เพื่อให้ม่ันใจว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิด
ซ้ า มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การปฏิบัติการแก้ไขและแจ้งกลับไป
ยังลูกค้า บันทึกผลการด าเนินการและต้องเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

7. การจัดเอกสารของส านักงานบัญชี ส านักงานบัญชีต้องมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชีให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและของตนเองในลักษณะที่ป้องกันความเสียหาย สูญหาย หรือ 
เสื่อมสภาพ และก าหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการส ารองข้อมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association 

Of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศ 
ผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้า
เป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 
กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกล าดับที่ 10 ท าให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร 
รวมกันเกือบ 500 ล้านคน จากนั้นผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : 
AEC) 2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) และ 3) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
(Political and Security Pillar)  

ในการเจรจาการค้าบริการระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) บัญชีเป็นวิชาชีพ
สาขาหนึ่งที่จะต้องเปิดเสรีภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนเปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชี โดยอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 51 และ 70 ในปี 
พ.ศ. 2553 และ 2558 ตามล าดับ ก าหนดให้ประเทศสมาชิกเจรจาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการลดข้อจ ากัดการ
เปิดเสรีด้านดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2552 
 
สรุป 

ส านักงานบัญชีทีม่ีศักยภาพ โดยเฉพาะส านักงานบัญชทีี่มีการสั่งสมประสบการณ์ การประกอบธุรกิจที่นาน
กว่า และเป็นนิติบุคคลควรขอรับการรับรองเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในวงการวิชาชีพ 
อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับส านักงานบัญชีที่ยังขาดความพร้อมได้ตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพของส านักงาน
บัญชีต่อไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรงอาจต้องมีการ พิจารณาทบทวนปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจขอรับรองเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน เป็นต้น รวมทั้งกระตุ้นให้
ส านักงานบัญชีเห็นถึงความส าคัญ ในการประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีในยุค AEC ที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเพิ่มแรงจูงใจให้ส านักงานบัญชีเข้าร่วมโครงการมากขึ้น  เนื่องจากผู้
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญของข้อมูลบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้ละเลยประเด็นด้านคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของส านักงานที่ว่าจ้าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงควรสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ถึงประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีต่อการประกอบธุรกิจอันจะส่งผลให้ธุรกิจ  มีการพิจารณาเรื่องคุณภาพ
ของส านักงานบัญชีซึ่งอาจเป็นแรงกระตุ้นให้ส านักงานบัญชีเข้าสู่การรับรองคุณภาพต่อไป ผู้ประกอบธุรกิจ
ส านักงานบัญชีจึงต้องตระหนักและเห็นความส าคัญของคุณภาพการบริการการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชี  ใน
ทุกด้าน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมาย คือ 1) ตลาดและฐานการผลิตร่วม 2) การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ
โลก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อวิชาชีพที่สามารถเปิดเสรี  ผลกระทบ
ทางลบได้แก่ปัญหาสมองไหล ขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการต่างชาติดึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไป
ร่วมงานด้วยค่าแรงที่จูงใจมากกว่า ความอ่อนด้อยทางด้านภาษา ต่างประเทศอาจท าให้แรงงานไทยไม่สามารถ
แข่งขันกับแรงงานชาติอื่นได้ส่งผลท าให้ได้ต าแหน่งหรือค่าจ้างที่ต่ ากว่าแรงงานฝีมือในระดับเดียวกัน  ผลกระทบ
ทางบวกได้แก่ ตลาดแรงงานอาเซียนมีขนาดใหญ่ขึ้น แรงงานมีฝีมือจะมีโอกาสเข้าแข่งขันมากขึ้นสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีภายใต้ข้อก าหนด MRA มีการเก้ือกูลกันด้านบุคลากรวิชาชีพและการ
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พัฒนาวิชาการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียนส่งผลให้แรงงาน
ตื่นตัวในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือรวมถึงความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อจะได้แข่งขันในเวทีอาเซียนและเวที
โลกได้ซึ่งวิชาชีพบัญชีเป็นสาขาหนึ่งที่อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดการเปิดเสรีในปี พ .ศ. 2558 ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีควรมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยศึกษา
เร่ืองกฎระเบียบของกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาเรื่องภาษาเพื่อการเจรจาต่อรองและฝึกฝนตนเองให้มีมาตรฐานใน
วิชาชีพเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีควรพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่
เข้ารับการอบรมความรู้ทางบัญชีและการสอบบัญชี แต่ควรเสริมความรู้ด้านระบบเทคโนโลยี การใช้ภาษาอังกฤษ 
การคิดแบบบูรณาการและการประยุกต์ เพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบและคุณภาพการสอบบัญชี เป็นที่
ยอมรับสู่มาตรฐานสากล อย่างไรก็ดีหากภาครัฐเล็งเห็นถึงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรให้มีความสามารถใน
การใช้ภาษาที่ขาดแคลนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่แรงงานไทย  เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ก็ถือว่าเป็นสิงทีดี 
เพราะจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้ แรงงานไทยสามารถออกไปแข่งขันในเวทีอาเซียนได้ และส าหรับประเทศไทย
การส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศนั้น เป็นสิ่งที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากความไม่พร้อมของ
องค์กรธุรกิจ ทั้งในด้านศักยภาพของผู้เป็นเจ้าของกิจการ ด้านการเงิน คุณลักษณะรวมของการบริการ ซึ่งธุรกิจยังมี
ศักยภาพ ไม่เพียงพอในการแข่งขันกับบริษัทใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรให้ความช่วยเหลือทุก
ด้านในการพัฒนาศักยภาพตัวผู้ประกอบการ เช่น เตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ ตั้งแต่เรื่องภาษาที่ใช้ในธุรกิจ
ระดับนานาชาติ วัฒนธรรมสากลขั้นพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจและการวางแผน
การตลาดในต่างประเทศ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของสินค้าและบริการให้
ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย รวมถึงสนับสนุนด้านการส่งออกด้วยการแนะน าตลาดที่เป็นไปได้แก่
ธุรกิจของไทย ให้สินเชื่อเพื่อการส่งออก มีกฎหมายและกฎระเบียบตลอดจนมาตรการทางภาษีที่เอื้อต่อธุรกิจ ได้มี
โอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยการมีหน่วยงานกลางที่ดูแลโดยตรงแบบเบ็ดเสร็จทั้งระบบ และมี
มาตรการเฉพาะเป็นประโยชน์มากส าหรับผู้ประกอบธุรกิจประเทศไทยที่ต้องการส่งสินค้าและบริการไปยังตลาด
ต่างประเทศ ได้มีช่องทางการพัฒนาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของส านักงานบัญชีให้มีคุณสมบัติเยี่ยงส านักงานบัญชีระดับสากล เพิ่มการลงทุนในด้าน
โปรแกรมบัญชีที่ใช้ในการจัดท าบัญชีและสอบบัญชี เน้นการให้บริการที่มีลักษณะที่เป็นการเฉพาะมากขึ้น เช่น 
ให้บริการสอบบัญชีธุรกิจที่เป็น E–Business เสนอค่าบริการที่ถูกกว่าส าหรับระดับการบริการที่มีคุณภาพทัดเทียม
กันหรือดีกว่า การพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ขยายขนาดส านักงานบัญชี โดยการควบรวมกิจการกับส านักงานบัญชีอื่นเพื่อดึงดูดลูกค้าที่
เป็นบริษัทต่างชาติ  

 
เอกสารอ้างอิง 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2555). ธุรกิจบริการ : วิชาชีพบัญชี. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2556, สืบค้น

จาก www.dth.go.th/filesupload/aec/images/acc29-05-55.pdf 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2550). เรื่อง ก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่

จัดท าบัญชี พ.ศ. 2544. 

103



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2558). ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ.2558. 
กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. การรับรองส านักงานบัญชีคุณภาพ. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2558, จาก 
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=2813&filename=index. 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2561). ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี พ.ศ. 2552 
ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร. (2559). บทสรุปรายงานการบัญชีสู่ AEC. 
ปัญญาวุธ ถมยาวิทย์. (2553). กรณีศึกษาการวัดระดับคุณภาพการบริการหลังการขายโดยใช้แบบจ าลอง 

SERVQUAL. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, (2561). สภาวิชาชีพบัญชียกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสู่ 

IFRS. สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2561 จาก http://www.fap.or.th/Article/Detail/68422 
ส านักงานพัฒนาบัญชี .  (2557) .  กรมพัฒนาธุรกิจลงพื้นที่ตรวจส านักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศ 

เตรียมพร้อมธุรกิจบัญชีรับผลกระทบจาก AEC. ฉบับที่ 62/6 ตุลาคม 2557. สืบค้นเมื่อ                          
1 กรกฎาคม 2558, http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=984&filename=index. 

สุภาพร ดอกไม้ทอง วรวิทย์ เพ็ชรรื่น. (2561). ศักยภาพของส านักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนล่างส าหรับการ
เป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ. ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: a multiple-item scale for 
measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40. 

104



การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการของ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ 
 
Information Technology Development to Manage Of Entrepreneur Automotive Industry 
 
ผู้วิจัย   พีรยสถ์  อยู่ประพัฒน์ 
 
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์จะเป็นแนวทาง
ในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งกระบวนการผลิต การ
เชื่อมโยงวัตถุดิบจากผู้ผลิต การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นเลิศจากระดับเอเชียสู่ระดับโลก ใน
การบริหารอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการแข่งขันให้ประสบความส าเร็จได้สิ่งส าคัญที่สุดคือผู้บริหารระดับสูง
จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาผลักดันให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายจากการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างองค์การแห่งความเป็นเลิศจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการที่มีประสิทธิผลอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแต่การพัฒนาจะต้องมีการสร้าง
นวัตกรรมจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการของผู้ประกอบการที่จะเป็นกุญแจส าคัญในการเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ, ผู้ประกอบการ, อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 
Abstract 

Development of Information Technology for Management of Entrepreneur 
Automotive Manufacturing Industry is a way to elevate Thai Industry to Thailand 4.0 to 
meet the needs of customers, Production process, Linking raw materials from 
manufacturers and Customer order. This will create excellence from Asia to the world In 
the management of the automotive parts industry. The competition to succeed the most 
important thing is senior manager. The development of information technology for 
management maximize to push for success target by creating a competitive edge and Create 
an Organization of Excellence from Information Technology to Management Effective. It 
will be beneficial to all parties to create prosperity but development must be innovative 
from information technology to management of the operator which would be the key in the 
transition to the automotive industry of Thailand 
To step up to the front of the world automotive industry in the future 
 
Keyword : Information Technology Development to Manage, Entrepreneur, Automotive 

Parts Industry 
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บทน า (Introduction) 
 ประเทศไทยผลิตรถยนต์เป็นล าดับที่ 13 ของโลก สร้างมูลค่าการส่งออกมากกว่า 9.2 แสนล้านบาท          
คิดเป็นร้อยละ 12 ของทั้งหมด ตลาดรถยนต์ภายในประเทศปี พ  .ศ  . 2560 มียอดรวมทั้งสิ้น 813,579 คัน น้อยกว่า
ที่คาดหวังมากจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่อยู่
ในช่วงฟื้นตัวหรือการพัฒนาของคู่แข่ง (ศูนย์สารสนเทศยานยนต์, 1652: 3-6) และจากทิศทางนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ของรัฐบาล ที่เน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนมากข้ึนและให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นภาคเศรษฐกิจ
น าร่องในตลาดโลก แต่ขณะนี้การผลิตยานยนต์โดยยังไม่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงต้องมีการพัฒนาออกแบบ
และคิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ขั้นสูงมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งเดิมและคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาลงทุนรวมทั้งจากประเทศคู่แข่ง เช่น 
มาเลเซีย อินโดนีเซียและแอฟริกาใต้ เนื่องจากมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาผลิตชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้นซึ่งใน
อนาคตการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์โลกจะมุ่งไปสู่ยุคความเป็นอัจฉริยะด้วยการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาท าการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการผลิต
รถยนต์และชิ้นส่วนแบบใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเป็นรูปธรรมเพราะจะ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในอนาคต  
 ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหากับตลาดรถยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งจากการ
มุ่งผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกเป็นหลัก จึงไม่อาจเลี่ยงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกได้และต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการมากขึ้นหากต้องการให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ของทวีปเอเชีย              
จากข้อได้เปรียบที่มีบริษัทค่ายยานยนต์ทั่วโลก เข้ามาลงทุนแข่งขันทางการค้ากันอย่างรุนแรง ท าให้การผลิตมีการ
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในส่วนของแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ (VISION) ไว้ว่า
ต้องการให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่มีความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเพราะ
ขนาดของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความสลับซับซ้อนของการบริหารจัดการมาก  มีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก
จากประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนัน้ การพัฒนาศักยภาพส าคัญเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ต้องเน้น
ที่ด้านการบริหารจัดการ เช่น การด าเนินการในด้านต่างๆ กระบวนการควบคุมคุณภาพ การวางแผนติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท  การพัฒนาบุคลากรที่ควบคุมและคาดหวังได้ยาก
ที่สุด (สถาบันยานยนต์, 1652: 13) 
 อุตสาหกรรมยานยนต์มีความต้องการชิ้นส่วนและบริการจากธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานในกลุ่ม ผู้รับจ้าง
ผลิตตามแบบมาตรฐาน (Original Equipment Manufacturer: OEM) และ ผู้รับจ้างผลิตตามค าสั่งของผู้ซื้อและ
ตลาด (Replacement Equipment Manufacturer: REM) ซึ่งจะแบ่งตามระดับโครงสร้างการผลิต มีดังต่อไปนี้ 
 2. ผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับ 1 (First Tier) เป็นประเภทอุปกรณ์ป้อนโรงงานประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์โดยตรง ซึ่งจะต้องมีเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนให้ได้มาตรฐานตามที่ผู้ประกอบยานยนต์ก าหนด 
 1. ผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับ 2 (Second Tier) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อยหรือจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนผู้ผลิตชิ้นส่วน
ล าดับ 1  
 3. ผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับ 3 (Third Tier) เป็นผู้ผลิตหรือจัดหาวัตถุดิบป้อนผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับ 1 หรือ 2  
 การยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 (Industries 4.0) ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจทั้งกระบวนการผลิต การเชื่อมโยง
วัตถุดิบจากผู้ผลิต การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าและการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะเป็นการ
สร้างความเป็นเลิศจากระดับเอเชียสู่ระดับโลก ในการบริหารอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการแข่งขันให้ประสบ
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ความส าเร็จได้สิ่งส าคัญที่สุดคือผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดมาผลักดันให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 จากความส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นภาคการผลิตส าคัญของประเทศไทยและมีความได้เปรียบ
ประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียน ซึ่งการท าให้เกิดการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และแข่งขันกับประเทศที่มีวิวัฒนาการสูงจากทั้งในยุโรปและอเมริกา ได้รวมทั้งคู่แข่งส าคัญจากทวีปเอเชียเช่น จีน 
อินเดีย ญี่ปุ่นและเกาหลี เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงควรมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างองค์การแห่งความเป็นเลิศจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการซึ่งจะเป็น
แนวทางที่มีประสิทธิผลอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ต่อไป 
 
ปัจจัยที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (Opportunity and Threat Factor for 
Thailand Automotive Industry) 
 อุตสาหกรรมยานยนต์มีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในตลาดส าคัญ ภาวการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบและการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุใน
การผลิต เช่น เหล็กกล้า หนังและยางพารา หรือปัจจัยด้านนโยบายและมาตรการของประเทศคู่ค้าและคู่แข่งขันของ
ไทย เช่น การท าเขตการค้าเสรีหรือนโยบายกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ปัญหา
ด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตยานยนต์ พิเศษ เช่น รถประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ด้าน
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนหรือความไม่มีเสถียรภาพในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล 
(สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย, 1650: 16) 
 อุตสาหกรรมยานยนต์มีจุดแข็งจากความได้เปรียบในการผลิตยานยนต์จากการรวมศูนย์ในแหล่งที่มีความ
ได้เปรียบทางด้านตลาดและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการผลิตและขนส่งในภูมิภาคอาเซียน เช่นการขยายตัวของ
การผลิตรถกระบะและพัฒนามาเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคและมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจ านวนมากจนครอง
ส่วนแบ่งตลาดได้มากที่สุดซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ จากฐานความรู้ด้าน
วิศวกรรม ผู้ประกอบการมีความพร้อมทางด้านทักษะ ประสบการณ์ในทุกด้านอันเปรียบเสมือนรากฐานในการ
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ สร้างความแข็งแกร่งให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก แต่
การพัฒนาต่อไปจากนี้จะต้องมีการสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการของผู้ประกอบการที่จะ
เป็นกุญแจส าคัญในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของอุตสาหกรรม  
ยานยนต์โลก 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Information Technology Management 
for Automotive Industry) 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ Edwin D. Reilly (2003: 125) กล่าวว่า
ประกอบด้วย 2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการบัญชี น ามาใช้ส าหรับตรวจสอบธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับการเงิน ได้แกร่ายจ่ายทั่วไป เงินเดือนพนักงาน ผลก าไร ต้นทุนแรงงาน วัตถุดิบและการซื้อบริการต่างๆ การจัด
งบประมาณรายได้และการควบคุมรายจ่าย 1) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการเงินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมและการจัดการทรัพย์สินหรือการวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น 3) เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างต้นแบบเพื่อ
น าไปสู่กระบวนการผลิตจริงได้ตรงตามต้องการและทันเวลา การวางแผนความต้องการวัสดุหรือทรัพยากรทางการ
ผลิต การตรวจสอบและควบคุม การจัดส่งสินค้าหรือการลดต้นทุนการผลิต 4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การวิจัยตลาด การขายอัตโนมัติและการบริการหลังการขาย และ 6) 
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้แก่ การ
จัดการข้อมูลพนักงาน การเลื่อนต าแหน่ง การสรรหาพนักงาน การฝึกอบรม การ ประเมินผล การจัดการ
ค่าตอบแทนและเงินช่วยเหลือ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อการจัดการน ามาใช้เพื่อมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และ
บูรณาการกระบวนการทางธุรกิจให้มีการเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการซึ่งจ าแนกตามหน้าที่เพื่อมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะแผนกหรือตามส่วนงานต่างๆ ระหว่างกันได้
อัตโนมัติจึงท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ มีความยืดหยุ่นสูง เพิ่มผลผลิตจากการประสานการ
ท างานของกระบวนการทางธุรกิจให้แนบสนิทผ่านการบูรณาการกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อมุ่งไปสู่การจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ดิจิตอล (Digital Automotive Industry Development) 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ดิจิตอลคือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทุกส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ตั้งแต่การติดต่อกับลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบและพนักงาน รวมถึงการใช้เครือข่ายดิจิตอลในการติดต่อประสานงานภายใน
อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างทั่วถึงทุกฝ่ายและเชื่อมโยงกับภายนอกกระบวนการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์
ดิจิตอลจะมีโครงสร้างการประสานความร่วมมือและมุ่งเน้นที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่า การรับค าสั่งซื้อผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต การติดต่อประสานงานของทุกฝ่ายผ่านระบบเครือข่าย การสร้างระบบความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ
การมีเครือข่ายผู้สนับสนุนการขาย เป็นต้น 
 Powell (2003: 84) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์
แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ 
 2. ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เชื่อมโยงระบบงานของฝ่ายบัญชี การ
ผลิต การตลาด และทรัพยากรมนุษย์เข้าด้วยกัน โดยข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพและช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการท างาน 
 2. ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นกิจกรรมทุกชนิดที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประสาน
กระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่น ามาใช้กับลูกค้าทั้งในกระบวนการขาย การตลาด และการให้บริการ 
 3. ระบบบริหารห่วงโซ่อุปทานแบบอัตโนมัติ ในการติดต่อประสานงานกับผู้ขาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการวางแผน วัตถุดิบ การผลิต การขนส่งสินค้าและบริการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์ แบ่งได้เป็นระบบการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานของฝ่ายบัญชี การผลิต การตลาด และทรัพยากรมนุษย์
เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการท างาน การบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และใช้ในกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประสาน
กระบวนการ ที่อุตสาหกรรมยานยนต์กับลูกค้า ทั้งในกระบวนการขาย การตลาด การให้บริการและระบบบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานให้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย (Marji, 2007: 22) 
 2. ระบบวางแผนทรัพยากรทางธรุกิจแบบทั่วทั้งอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งภายในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์หรือเชื่อมโยงเข้ากับอุตสาหกรรมอื่นเพราะเป็นภาคการผลิตขนาดใหญ่ วัตถุดิบต่างๆ จะถูกป้อนมาจากทุกที่ทั่ว
โลกความส าคัญและประโยชน์ที่ได้จากการเชื่อมต่อจะมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ หากลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้า สิ่งที่ต้อง
ค านึงคือ จะต้องตอบสนองได้ทันทีแม้จะสั่งในปริมาณมากก็ตาม หากวัตถุดิบที่มีส่วนส าคัญเกิดขาดแคลนไม่
เพียงพอหรือผู้ขายปัจจัยการผลิตไม่สามารถจัดหาให้ได้ในเวลาที่ต้องการย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
ในทุกภาคส่วนส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ลดต้นทุนลงได้ 10 % ของต้นทุนทั้งหมด 
 

108



 
 

 1. คุณค่าทางธุรกิจของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
และช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่มักประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการทางธุรกิจต่างๆจ านวน
มาก อีกทั้งยังกระจายอยู่ตามแหล่งที่ตั้งต่างๆ ที่ห่างไกลกัน หากอุตสาหกรรมยานยนต์ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการมาบังคับใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการตามมาตรฐานโลก เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าที่ร้องขอมาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ เพราะว่าตัวระบบได้บูรณาการกระบวนการด้านการสั่งซื้อ การผลิต การส่งมอบโดยเฉพาะ
การผลิตจะต้องได้รับข้อมูลที่ฉับไว ว่าจะต้องผลิตสินค้าอะไรให้แก่ลูกค้า วางแผนจัดหาวัตถุดิบให้พอดีกับปริมาณ
การสั่งซื้อจรงิ ในอุตสาหกรรมยานยนต์น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการทาง
ธุรกิจที่มีอยู่นับพันโดยรายละเอียดต่อไปนี้  
  2.1 กระบวนการทางการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย บัญชีแยกประเภท บัญชีเจ้าหนี้ 
บัญชีลูกหนี้ สินทรัพย์ถาวร การบริหารเงินสดและการพยากรณ์ทางการเงิน บัญชีต้นทุนผลิตกัณฑ์ บัญชีบริหาร 
ต้นทุน บัญชีสินทรัพย์ บัญชีทางภาษี การจัดการเครดิต และรายงานทางการเงิน 
  2.2 กระบวนการทางทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การบริหารงานบุคลากร การบันทึกเวลา
ท างาน การ จ่ายเงินเดือนหรือค่าแรง การวางแผนและพัฒนาบุคลากร การติดตามใบสมัครงาน การก าหนดเวลา
ท างาน การจัดการค่าตอบแทนและเงินช่วยเหลือ การวางแผนการท างาน การจัดการการปฏิบัติงาน และรายงาน
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว 
  2.3 กระบวนการทางการผลิต ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การเตรียม
ค าสั่งซื้อ การจัดการการส่งสินค้า การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต การวางแผนความต้องการ วัสดุ           
การควบคุมคุณภาพ การกระจายสินค้า การด าเนินการด้านระบบขนส่ง การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องจักร 
  2.4 กระบวนการทางการขายและการตลาด ประกอบด้วย การประมวลผลตามค าสั่ งซื้อของ
ลูกค้า การออกใบเสนอราคา การท าสัญญาซื้อขาย การก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า การตั้งราคา การออกบิลเรียก 
เก็บเงิน การตรวจสอบเครดิต การจัดการเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นและการวางแผนการขาย 
 สารสนเทศเพื่อการจัดการมีคุณค่าอย่างมากมายเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการและการตัดสินใจให้ดี
ยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อรายงานยอดขายล่าสุด ระดับสินค้าคงคลังและการผลิต โดยน ารายงานยอดขายไป
วางแผนหรือพยากรณ์การผลิตในอนาคตและสามารถประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในภาพรวมได้ การน าสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ นับเป็นสิ่งท้าทายที่ต้องปรับ
กระบวนการท างานใหม่หรือต้องปรับรื้อระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้กระบวนการสอดคล้องกับระบบงาน พนักงาน
จะต้องมีความเข้าใจและต้องร่วมมือกันท างาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานและความพร้อมที่จะแข่งขันใน
ตลาดโลกได้  
 สารสนเทศเพื่อการจัดการเป็นระบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงแบบทั่วทั้งอุตสาหกรรมรวมทั้ง
ต้องปรับให้เข้ากับการใช้งาน สารสนเทศเพื่อการจัดการ อาจต้องได้รับการปรับแต่ง เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการ
ท างานแบบเฉพาะกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ สารสนเทศเพื่อการจัดการจะมีการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจ
แบบทั่วทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น หากมีบางกระบวนการเกิดความอ่อนแอหรือไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาพรวมโดยทันทีและต้อง
พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งและการทดสอบระบบส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีผลประโยชน์ประกอบด้วย 
(Eden, 2007: 135-167)  
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 2. คุณภาพและประสิทธิภาพ สารสนเทศเพื่อการจัดการจะสร้างกรอบการท างานที่มีการบูรณาการและ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจภายในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านการ บริการลูกค้า การผลิต และการจัดจ าหน่าย โดยกระบวนการทางธุรกิจจะถูกก าหนดมาจากวิธีปฏิบัติที่ท า
ให้อตุสาหกรรมยานยนต์ประสบความส าเร็จ 
 1. ช่วยลดต้นทุน เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีรายการที่ท าให้เกิดรายจ่ายเป็น
จ านวนมาก ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการจะท าให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนได้เป็นจ านวนมาก 
 3. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ จากการจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบข้ามสายงาน ได้แก่
การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการประมวลผลธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว 
 4. เพิ่มความคล่องตัวให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ สารสนเทศเพื่อการจัดการช่วยทลายก าแพง
กระบวนการทางธุรกิจแบบเดิมออกไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการมุ่งเน้นปรับปรุงในทุกระดับจึงท าให้มีความคล่องตัวสูง                  
มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายรวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 
ระบบจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM)  
 โซ่อุปทานหรือซัพพลายเซน เป็นการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและการบริการจากผู้ขายปัจจัยการผลิต          
ผ่านไปยังโรงงานจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค กิจกรรมทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดหาสินค้า การขาย หรือการ
บริการ เนื่องจากยานยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดต้องผ่านฝ่ายต่างๆ จ านวนมาก คุณภาพของยานยนต์จะ
ขึ้นอยู่กับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งสายของห่วงโซ่อุปทานเป็นการบูรณาการทุกหน่วยเพื่อผลิตยานยนต์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ลดต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในที่สุด เช่นเมื่อ
ต้องการผลิตสินค้าจะต้องมีการวางแผนเพื่อจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการน าเข้าของวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต 
การจัดการสินค้าคงคลังที่ดี กระบวนการสั่งซื้อ ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ด าเนินการไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าของกระบวนการท างานที่ไม่จ าเป็น เพื่อบรรลุไปสู่ความส าเร็จ (Collins, 2018: 112)  
 อุตสาหกรรมยานยนต์ย่อมไม่สามารถด าเนินการได้เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กับ
อุตสาหกรรมอื่นเช่น ผู้ขายปัจจัยการผลิต การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การด าเนินเอกสารตามค าสั่งซื้อ การติดตามความ
คืบหน้าการกระจายสินค้า การจัดการคลังสินค้า การจัดการงานขนส่ง การส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา และงานบริหาร 
หลังการขาย และผู้จัดจ าหน่าย รวมถึงลูกค้าเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่และประสานการท างานอย่างต่อเนื่อง 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเข้ามาสนับสนุนเชื่อมโยงสายการผลิตจนเสร็จสิ้นเป็นยานยนต์ถึงมือ
ผู้บริโภคจะช่วยลดต้นทุนเพื่อน าไปสู่การเพิ่มผลก าไรให้ได้ในที่สุด ซึ่งมีความส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าเป็นการบูรณาการทั้งระบบในด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องทั้งอุปสงค์และอุปทานให้บรรลุผลส าเร็จ เพื่อให้
การใช้ทรัพยากรเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการลดต้นทุน เพิ่มก าไร เพิ่มโอกาส และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดใหสู้งขึ้นด้วย 
 การจัดการโซ่อุปทาน คือกระบวนการจัดการกิจกรรมในโซ่อุปทานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มต้นจากการออกแบบยานยนต์ จนกระทั่งยานยนต์ถูกใช้โดยผู้บริโภค โดย
กิจกรรมที่ต้องเข้าไปจัดการดูแลคือ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดหาวัตถุดิบ การแปลงรูปวัตถุดิบมาเป็นสินค้าขั้น
สุดท้าย การส่งของและระบบขนส่งโลจิสติกส์ โดยเป้าหมายหลักของการจัดการโซ่อุปทานคือต้องการลดปัญหาเรื่อง
ความไม่แน่นอน ความไม่คงที่และความเสี่ยงในขณะเดียวกัน จะเพิ่มส่วนการควบคุมกิจกรรมในโซ่อุปทาน การ
ควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการน าไปใช้งานจริง ลดรอบเวลาที่ใช้ในการผลิต การ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและการบริการลูกค้า ซึ่งล้วนสนับสนุนผลประโยชน์แก่อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อ
น าไปสู่การสร้างผลก าไรและความได้เปรียบในการแข่งขัน  
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ดังต่อไปนี้ (Tedre, 2011: 361-387) 
 1. ยกระดับความสามารถในการบริหารในเรื่องของการลดความสูญเปล่า การจัดการงานคงคลังที่มี
ประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิต 
 2. ส่งเสริมให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโต เนื่องจากการจัดการโซ่อุปทานช่วยปรับปรุงและลดรอบเวลาที่ใช้ใน
การผลิตลงได้ ท าให้การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาในการเปิดตลาดใหม่และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค 
 3. ส่งเสริมความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากการจัดการโซ่อุปทานช่วยลดต้นทุนลงได้ จะ
ช่วยในการบริหารเงินลงทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวได้ทันท่วงทีจากสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 
 การที่จะท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ในตลาดรถยนต์โลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน
แม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงต้องให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้บรรลุเป้าหมาย แต่จากของขนาดอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความ
สลับซับซ้อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาก  การยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 (Industries 4.0) ต้อง
พัฒนาเทคโนโลยีในการตัดสินใจทั้งกระบวนการผลิต การเชื่อมโยงวัตถุดิบจากผู้ผลิต การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าและ
การตรวจสอบสินค้าย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นเลิศจากระดับเอเชียสู่ระดับโลก ท า
ให้เกิดการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและแข่งขันกับประเทศที่มีวิวัฒนาการสูงจากทั้งในยุโรปและอเมริกา หรือจาก
ทวีปเอเชียเช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่นและเกาหลี ที่มีการพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาออกแบบ คิดค้น
และสร้างมูลค่าเพิ่มและมุ่งไปสู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพ
สูงเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมรถยนต์ 
 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะเป็นนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาจัดการมาใช้งานมีจ านวนสูงขึ้นมาก ไม่ว่าจะเพื่อการจัดการระบบจัดการโซ่อุปทาน ระบบ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมไปถึงระบบอื่นๆที่น ามาใช้ตามหน่วยต่างๆ ส าหรับมุมมองด้านการลงทุนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรของระบบเหล่านี้ทั้งในด้านการเงิน และด้านอื่นๆ จะมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์
ขนาดใหญ่จ านวนไม่น้อย ได้ลงทุนไปกับสารสนเทศเพื่อการจัดการแต่ต้องประสบกับความล้มเหลว ถ้าท าส าเร็จ
ขึ้นมา ระบบจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานเพื่อน าไปสู่การด าเนินอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีขีดความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ ยานยนต์ที่ดีได้ จนได้รับผลก าไรเพิ่มขึ้นในที่สุดและปัจจัยที่จะสนับสนุนความส าเร็จคือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่งสามารถถูกสร้างขึ้นได้หลายวิธีเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์มีแผนกพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ขึ้นมาใช้งานเองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกมาพัฒนาระบบให้ หรือซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
มาใช้ ดังนั้น สิ่งส าคัญคือการวางกลยุทธ์ด้านสารสนเทศกับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน
เพื่อการจัดการไปสู่ความส าเร็จ ด้วยการสร้างพันธกิจระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และพันธกิจขึ้นมามีการก าหนด
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อการน ามาใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สร้างกลยุทธ์และแผนยุทธวิธีขึ้นมา เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเป็นสิ่งส าคัญมากต่อการที่จะให้อุตสาหกรรมยานยนต์บรรลุไปถึง
เป้าหมายตามต้องการ จะมีส่วนประกอบส าคัญ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่ายที่ดี จะมีส่วนช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนในการบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ 2) บุคลากรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
หรือแอปพลิเคชันทางอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อใช้ทรัพยากรข้อมูลต่างๆ ได้จากคอมพิวเตอร์ 1) เคร่ืองพีซีทุกเครื่อง
จะมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแลนและเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้บริการอีเมลล์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
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และเอ็กซ์ทราเน็ต ผ่านการเชื่อมต่อด้วยบรอดแบนต์เน็ตเวิร์ก และ 3) ลูกค้าสามารถซื้อยานยนต์ผ่านเว็บไซต์ได้ 
และ 4) การน านวัตกรรมทางสารสนเทศมาใช้เพื่อบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บและระบบ
การด าเนินงานเพื่อบรรลุตามความประสงค์ของลูกค้า จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของภาครัฐที่ต้องการยกระดับผู้ประกอบการของ
อุตสาหกรรมยานยนต์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะ เป็นอุตสาหกรรมที่มีไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์
อันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ระดับ  1 ใน 10 ของโลก ประกอบด้วยจีน อินเดีย 
สหรัฐอเมริกา บราซิล ไทย เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เม็กซิโก อินโดนีเซีย และมีศักยภาพในการผลิตรถยนต์ที่มีความ
เฉพาะใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิกอัพ 1 ตัน รถยนต์ประหยัดพลังงานและ รถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูงดังนั้น เมื่อ
เปิด AEC จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก ที่มีคุณภาพสูง  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการจะมีบทบาท ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ คือ การน าไอซีที และ ดิจิตอล
เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การตลาด การท าธุรกรรมต่างๆ ให้เป็นไป
โดยรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากรายจ่ายที่ลดได้ และรายได้จากผลิตภาพ
ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการท าการตลาดผ่านสื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแข่งขันในเวทีอาเซียนและเวที
โลกได้ ซึ่งประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการจะส่งผลให้สามารถเพิ่มรายได้ได้ประมาณ
ร้อยละ 30 ช่วยลดค่าใช้จ่าย ผ่านการซื้อขายวัตถุดิบได้ในราค/.ายุติธรรมไปจนถึง สามารถต่อยอดธุรกิจได้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการจะช่วยผู้ผลิต เพราะ Supply ของผู้ผลิตจะหาได้ง่ายขึ้น และหาได้โดยที่  ไม่ต้องมีการ
ผูกขาดเพราะว่ามีแหล่งที่ค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตสามารถเลือกหา Supply ที่มีคุณภาพดี ราคาถูกได้จากแหล่ง 
ก่อนที่จะน ามาสู่การผลิต ปัจจัยบวกจากสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของโลกเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วท าให้ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการจะเป็นการสื่อสารเป็น
ระบบดิจิทัลทีเ่ชื่อมโยงด้วยเครือข่ายไร้สาย เกิดรูปแบบ การเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่ มีจ ากัด เป็นไปได้ง่ายขึ้น  
แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการมาเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

1. ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและรองรับ เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตที่จะมี
เทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น e-Learning, m-Learning เป็นต้น โดยเชื่อมโยงกับ
สถาบัน การศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและออกใบรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ที่เรียนผ่าน ระบบดังกล่าวจนส าเร็จ
การศึกษา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อสร้างมูลค่า ให้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงใน
ระบบดิจิตอล โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์  
 3. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างความมั่นคงทาง
วัตถุดิบต้นน้ า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ โดยเฉพาะเหล็กและโลหะขั้นกลาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ าที่ส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

4. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ เช่น  ก าหนดนโยบายส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเข้ามาใช้ในการยกระดับ อุตสาหกรรม ยานยนต์โดย  การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ที่มีเสถียรภาพ  

6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่สามารถเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างครบวงจร เช่น การประสานงาน ระหว่างส านักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม และกรมขนส่งทางบกในการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อรับรองมาตรฐาน เป็นต้น  
 5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการจะสว่นชว่ยสง่เสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถลดระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการท าธุรกรรม ซึ่งจะท าให้มีมูลค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันในเวที
อาเซียนและเวทีโลกได้ 
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บทคัดย่อ 
 การมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นแนวทางการด าเนินการที่มุ่งเน้นผลประโยชน์
ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น และเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับองค์กรในโลก
การค้าแบบไร้พรมแดน อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า คือ การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และวิธีสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจให้เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญ บทความนี้ได้เสนอแนะกิจกรรมที่มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและกระบวนการในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อ
สร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า มีการปลูกฝังการสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
ค าส าคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
Abstract 
 Corporate Social Responsibility It is an approach that focuses on long-term benefits 
rather than short-term. It is a process that fosters sustainable development and growth for 
organizations in the boundless trading world. However, one of the problems with transformer 
business is the lack of understanding about the effect of social responsibility on 
competitiveness. Organization And how to communicate CSR activities to stakeholder groups 
of interest and importance. This article introduces socially responsible activities and the 
process of understanding corporate social responsibility. To create a sustainable business. 
This will make the transformer business. Cultivating, Creating, Engaging. 
 
Key Word (s) : Corporate Social Responsibility, Sustainable Transformer Business 
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บทน า 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โลกให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความร่วมมือในการลดการใช้
พลังงานที่ไม่จ าเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในหลายประเทศทั่วโลก ได้มีการก าหนดมาตรฐาน และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน  
ทั้งนี้แนวโน้มความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกปี 2553 – 2573 จากการประมาณการของสถาบัน Energy 
Information Administration (EIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั่วโลก จะเห็น
ได้ว่าทั่วโลกมีแนวโน้มความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นตามล าดับ จากปริมาณการผลิตและซื้อพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย หรืออีกนัยหนึ่งคือความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP, 2010) ซึ่งในปี 2573 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 
52,890 เมกะวัตต์ ตามแผน และความต้องไฟฟ้าสูงสุดในช่วง ปี 2553-2563 ที่อัตราเพิ่มถัวเฉลี่ยในแต่ละปีจะอยู่ที่ 
4.99% และในช่วงปี 2564-2573 อัตรเพิ่มถัวเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.83% ถ้าดูในภาพรวมของอัตราเพิ่มถัวเฉลี่ย ตั้งแต่ปี 
2553-2573 จะอยู่ในอัตราที่ 4.2% เปรียบเทียบกับ อัตราถัวเฉลี่ยของ GDP Growth Rate ในช่วงเวลาเดียวกัน 
อยู่ที่ 4.28% ซึ่งความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ อัตราการเติบโตของผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศ (GDP) (สถาบัน Energy Information Administration, 2553) 
 จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี มีผลท าให้ความต้องการปริมาณหม้อแปลงไฟฟ้า
ก าลังที่ต้องใช้งานในระบบส่งจ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (สถาบัน Energy Information Administration, 2553) 
อุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็น
พลังงานพื้นฐานของทุกประเทศ และมีความส าคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการประกอบธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบส่งและระบบจ่ายไฟฟ้า หม้อ
แปลงไฟฟ้าก าลัง (Power Transformer) จัดว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีมูลค่าสูงและมี
ความส าคัญต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปราคาหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังมีอัตราส่วนที่มากกว่า 60 
เปอร์เซ็นต์ ของราคาอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ในสถานีไฟฟ้า การขยายตัวของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า  จะขยายตัว
ตามความต้องการปริมาณไฟฟ้าทีเ่พิ่มสูงขึ้น การขยายตัวของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้การขยายตัวของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ายังรวมไปถึงตลาดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่
ซื้อเพื่อทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมอีกด้วยจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าที่สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของความต้องการพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นแนวโน้มความต้องการพลังงานไฟฟ้าในอนาคตจะท าให้ทราบถึง
แนวโน้มของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าได้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่มีนัยส าคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าที่
จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการที่ท้าทายเพื่อการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าของลูกค้าได้ทั่วโลกในอนาคต  
 จากแนวโน้มความต้องการ ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงของตลาดโลกเป็นโอกาสให้
ผู้ประกอบการธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร และการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ส่งผล
ท าให้องค์กรต่างๆ เร่ิมหันมาให้ความส าคัญกับการน าเอาแนวคิดเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้
กับการด าเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อรักษาคุณค่าและมาตรฐานระยะยาวไว้ ด้วยเหตุนี้แนวคิดเรื่องการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) จึงเปลี่ยนจากการเป็นเพียง
ตัวเลือกในการด าเนินธุรกิจขององค์กร มาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของหลายองค์กร
แทน (ญาณิศา สนธิจิรวงศ์, 2554) ในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรจ าเป็นต้องพิจารณาถึง
ประเด็นทางสังคมที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเกิด
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ประสิทธิผลสูงสุดต่อทั้งองค์กรและสังคมควบคู่กัน แต่เนื่องจากปัญหาในสังคมนั้น ประกอบด้วยประเด็นทางสังคมที่
หลากหลาย โดยมีประเด็นทางสังคมด้านหลักๆ เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านสุขภาพ ประเด็นด้าน
ความปลอดภัย ฯลฯ (Kotler and Lee, 2008) ส่งผลให้เกิดการตั้งค าถามว่า องค์กรควรเลือกให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่มีความเก่ียวข้องและสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินธุรกิจของตนเองหรือไม่ (Rifon et 
al.,2004; Kim et al.,2011) รวมทั้งการเป็นองค์กรที่ผลิตสินค้าเมื่อด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมแล้ว สามารถส่งผลให้ มีการประเมินผลองค์กรที่แตกต่างในมุมมองของคนในสังคมเกิดการยอมรับความ
น่าเชื่อถือ ความศรัทธาไว้วางใจ ซึ่งท าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี และธุรกิจมีผลการด าเนินงานและการเติบโตอย่าง
ยังยืน ได้หรือไม่ (Brink,Schroder and Pauwels, 2006)  
 ซึ่งบทความนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้น าหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการตามความเหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้
อย่างยั่งยืน  
  
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมคืออะไร (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 
 นักวิชาการนักธุรกิจและองคกรตาง ๆ ไดใหนิยามเก่ียวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social 
responsibility :CSR) ซึ่งแสดงถึงความเขาใจและการใหความส าคัญในกิจกรรมเก่ียวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(corporate social responsibility : CSR) ตางกันออกไปความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social 
responsibility :CSR) คือค ามั่นของบริษัทที่จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนโดยท างานรวมกับลูกจางและ
ครอบครัวของลูกจางชุมชนและสังคมโดยกวางเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวมเชนเดียวกับ ISO ที่
เชื่อวา ความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility :CSR)  เปนเร่ืองของการที่องคกรตอบสนองต
อประเด็นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมโดยมุงที่การใหประโยชนกับคนชุมชนและสังคมนอกจากนั้นยังเป็นเร่ืองของ
บทบาทขององคกรธุรกิจในสังคมและความคาดหวังของสังคมที่มี   ตอองคกรธุรกิจโดยจะตองท าดวยความสมัครใจ
และผูบริหารจะตองมีบทบาทเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆโดยสามารถวัดผลไดใน 3 มิติคือการวัดผลทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม อันจะน าไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (World Business Council on Sustainable 
Development, 2011; สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2559) ส่วนPorter และ Kramer (2006) กล่าวว่า “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility :CSR) ไม่ใช่แค่เรื่องของต้นทุน การท าโดยถูกบังคับ หรือการ
ท าการกุศลเท่านั้น เพราะกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility :CSR) น ามาซึ่ง
โอกาส นวัตกรรมในการท าธุรกิจและความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย” ส่วน บุญพร ศิริรัตนะ และคณะ (2554) ให้
ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility :CSR) หมายถึงความรับผิดชอบในการปรับ
ปุรงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมจากการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการอุทิศทรัพยากรของบริษัทโดยสมัครใจ ไม่ได้ถูกควบคุม
โดยกฎหมาย หรือข้อบังคับใดๆ ก็ตามซึ่งหมายรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมหลัก
ที่ด าเนินการโดยบริษัทเพื่อสนับสนุนประเด็นทางสังคม 

โดย Carroll (2010) ได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมเก่ียวกับความคาดหวังของคนในสังคมที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กรว่า การที่องค์กรจะแสดงตนว่าเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้นั้น ควรมีการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้นั้น ควรมีการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ระดับ ของความรับผิดชอบต่อ
สังคม คือ 1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ด้วยการขายสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม และค้าก าไรจากการ
ด าเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม 2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย โดยองค์กรจะต้องด าเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ และขอบเขตทางด้านกฎหมายของสังคมที่ได้บัญญัติไว้ 3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม บางครั้ง
ข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้ามต่างๆ ไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้ในตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจน แต่คนใรสังคมได้คาดหวังให้
องค์กรประพฤติปฏิบัติดีด้วยตนเอง หากองค์กรใดมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจองค์กรนั้นจะ
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ได้รับการยอมรับจากสังคม และ 4. ความรับผิดชอบด้านกิจกรรมการกุศล (Philanthropic responsibilities) คือ 
เป็นความรับผิดชอบในระดับที่สังคมปรารถนาจะได้รับจากธุรกิจในขณะปัจจุบัน  กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่
ธุรกิจมีความสมัครใจที่จะท า ไม่ได้ถูกบังคับหรือเป็นข้อก าหนดของกฎหมาย และไม่ใช่ความคาดหวังด้านจริยธรรม 
กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ การบริจาค กิจกรรมอาสาสมัคร อาจเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรเดียว หรือร่วมกับองค์กรอื่น 
หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กิจกรรมการกุศลเหล่านี้แตกต่างจากความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรมแต่อย่างใด แต่หากองค์กรใดท า จะได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ดีมีศีลธรรม (Good corporate 
citizen) 

 
รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 Kotler and Lee (2012) ได้จ าแนกรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social 
responsibility :CSR) ไว้เป็น 7 ชนิด ได้แก่ 

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ 
หรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคมนั้นตลอดจนสนับสนุน
การระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือ การเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อการดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงาน
ส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด หรือกับหลายๆองค์กรก็ได้ 

2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุนหรือการ
บริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมจ าเพาะหนึ่งๆ  
ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จ ากัดแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะผลิตภัณฑ์ หรือให้แก่การกุศลที่ระบุไวเท่านั้น กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility :CSR) ชนิดนี้ องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มี
วัตถุประสงค์หาก าไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ เพื่อน าเงินรายได้
ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ 

3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนับสนุนการพัฒนา หรือ
การท าให้เกิดผลจากการรณรงค์ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุขด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือด้านสุขภาวะ 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหาทางสังคม
โดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social 
responsibility :CSR) ที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และโดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจาก
ภายนอกหรือมีผู้เสนอให้ท า มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง 

5. กิจกรรมอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน
และคู่ค้า ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหา
ทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย 

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) เป็นการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือ
ในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซื้อของคนในระดับฐานราก (Developing and 
Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าและบริการสู่ตลาดที่เรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาที่ไม่แพง เหมาะกับก าลังซื้อของ
ผู้บริโภคในระดับฐานราก 
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 จากที่กลาวมาสามารถสรุปได้ว่าวิธีการท า CSR ซึ่งองค์กรธุรกิจสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้แบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ การท า CSR โดยใช้ทรัพยากรจากภายในองค์กรเอง เช่น การให้พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ 
ให้ความรู้แก่ชุมชน หรือการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลุกจิตส านึกให้พนักงานใส่ใจสิ่งแวดล้อม และอีกแบบหนึ่งคือ 
การท า CSR โดยให้สังคมเป็นตัวขับเคลื่อน เช่น การบริจาครายได้ส่วนหนึ่งต่อทุกๆ การซื้อสินค้าในแต่ละครั้งเพื่อ
ร่วมสมทบทุนกับโครงการการกุศลต่างๆ หรือน าไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถแต่ยากไร้ อย่าง
ที่ยกตัวอย่างมาแล้ว ล้วนแต่เป็นการท า CSR ในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมจริงๆ ทั้งสิ้น 
นี้คือหัวใจของ CSR 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับองค์กรในประเทศไทย (Corporate Social Responsibility in Thai Companies) 
 ในภาคองค์กรธุรกิจ ภาพความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในสังคมไทยวันนี้เร่ิมปรากฏภาพชัดแต่ขึ้นอยู่
กับองค์กรจะน าไปตีความแบบใด บางคนช่วยเหลือในเร่ืองการศึกษา ผู้หญิง เด็ก เพราะการช่วยเหลือในการบริจาค
เงินถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐาน วิธีที่เห็นมากที่สุดก็คือการที่บริษัทน าก าไรคืนกลับไปให้สังคม แต่ในปัจจุบันยังมีระดับ
ที่เข้มข้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างส่วนร่วมในองค์กร ส่งพนักงานไปอบรมเรื่องนี้ จัดกองทุนเล็กๆ ให้พนักงาน และ
เป็นวิธีการที่น าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility :CSR) ในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์กรธุรกิจ การมีพันธกิจกับสังคมตราไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในองค์กรด้วย เช่น ถ้าเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องไม่ผลิตสินค้าที่เป็นอันตราย ถ้าเป็น
โรงงานของเด็กเล่นก็จะไม่ผลิตของเล่นประเภทอาวุธที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรง หรือหากเป็นรีสอร์ตริมทะเล
ก็ต้องรู้ว่าไม่ควรปล่อยน้ าเสียลงทะเล เป็นต้น (สถาบันไทยพัฒน์, 2551) 
  ตัวอย่างในต่างประเทศมีให้เห็น หลายองค์กรที่ทบทวนตัวเอง ยกเลิกกิจการที่เป็นภัยกับสังคม หรือ
ประกาศที่จะไม่ขยายการเติบโตใน 20 ปี อย่างบริษัทผลิตบุหรี่ การล้มเลิกไม่ท ากิจการนับเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าใจ
สารัตถะของชีวิต ซึ่งเป็นค าถามในเชิงปรัชญาพื้นฐานชีวิตที่ว่า "เราเกิดมาท าไม" , "เราจะรวยล าพังแบบนี้เพื่ออะไร" 
เพราะลึกๆ แล้วเชื่อว่าทุกคนมีธรรมชาติข้างในที่มีคุณธรรมของการใฝ่ดี ที่สุดแล้วความรับผิดชอบต่อสังคม 
(corporate social responsibility :CSR) ก็จะเปลี่ยนตัวเราข้างในด้วย การเปลี่ยนแปลงในระดับจิตส านึกจะท าให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ การสร้างความหมายให้กับชีวิต การสร้างให้องค์กรเกิดสิ่งนี้จะท าให้เกิดพลัง
มหาศาลกับคนในองค์กร เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ท าอะไรเลย นั่นหมายถึง ท้ายที่สุด ผลประโยชน์จากความ
รับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility :CSR) ก็จะย้อนกลับมาสู่องค์กรในทางอ้อม "การให้" ใน
สังคมไทยว่า ยึดรูปแบบ "ให้ยามฉุกเฉิน" มากกว่า "ให้ยามปกติและไม่ปกติ" และไม่ตรงกับความต้องการของ "ผู้
เดือดร้อน" ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ขาดความต่อเนื่อง แต่ข้อดีของคนไทยที่ทั่วโลกยอมรับคือ "ความมีน้ าใจ" ฉะนั้น 
ภาคธุรกิจต้องปรับทัศนคติในเรื่อง "การให้" ไม่ต้องสนใจว่า "ใครจะเป็นผู้รับ" รวมทั้งต้องสร้างระบบ "การให้ตาม
หลักธรรมาภิบาล" ซึ่งมีความยั่งยืนมากกว่า (ธิดามนต์ พิมพาชัย, 2550)  
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง นับตั้งแต่มีการเผยแพร่แนวความคิดนี้ ในปี 1987 จากรายงานของคณะกรรมาธิการระดับโลกว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ขององค์การสหประชาชาติ ที่เรียกว่า Our Common Future ระบุว่า การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน จะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของคน
ในรุ่นถัดไปในการตอบสนองต่อความต้องการในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน จะประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละด้านก็จะมีการเชื่อมโยงและมี
ผลกระทบซึ่งกันและกันด้วย (กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ์, 2560) ทั้งนี้ กลไกส าคัญซึ่งน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาค
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ธุรกิจ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ไม่ใช่เพียงแค่การท ากิจกรรมเพื่อสังคมที่อยู่นอกกระบวนการธุรกิจ หรือ
เพียงเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร แต่ต้องสามารถผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการ
ทางธุรกิจจนพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถขององค์กร ภาคธุรกิจ จะมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social 
responsibility :CSR) ที่จ าต้องมีการปรับโจทย์ใหม่ (Re-proposition) ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาพการณ์
ทางสังคมที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2559) 
 
การด าเนินธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 

หม้อแปลงไฟฟ้า คือ เครื่องกลที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ได้ โดยที่ความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงอาศัยหลักการเหนี่ยวน าทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

เนื่องจากสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ในเรื่องของดิจิตอล เป็นเรื่องคนละตลาดกัน 
ดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แต่ส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าอีกประมาณ 30 ปี ยังไม่มีอะไรมาทดแทนหม้อแปลง
ได้ แม้แต่ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา ก็ยังใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ เมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลปัจจุบันมีผลน้อยกับสินค้า
อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็จะได้ปรับเปลี่ยนแปลงก็
สนใจและพัฒนาในระบบดิจิตอล อย่างเช่น ตัวอย่างการออกแบบหม้อแปลง จะใช้โปรแกรมออกแบบหม้อแปลง 
สมัยก่อนวิศวกรใช้ระบบ Manual ทั้งหมด แต่ปัจจุบันนี้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยน มีการ
เปลี่ยนแบบคีย์เข้าไปปุ๊บ แบบจะเปลี่ยนใหม่เลย (สถาบัน Energy Information Administration, 2553) 

 
ความส าคัญของหม้อแปลงไฟฟ้าต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าต่างๆ เพื่อมวลมนุษย์ชาติได้สร้างสรรค์
เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทางด้านต่างๆ มากมายไม่ว่าทางด้านอุตสาหกรรมด้านด้าน
เกษตรกรรม ด้านธุรกิจและชีวิตประจ าวันต่างๆ เราจึงถือได้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
น าพาพลังงานเพื่อขับเคลื่อนชีวิตของมนุษยชาติอย่างแท้จริงการศึกษา ด้านโทรคมนาคมและระบบสนเทศ ด้าน
การแพทย์ (สถาบัน Energy Information Administration, 2553) 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
1. ลูกค้าในประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (สถาบัน Energy Information Administration, 2553) ได้แก่ 

1.1 กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ). การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ารัฐวิสาหกิจและลูกค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจ จะมีลูกค้าที่ส าคัญ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าภูมิภาค 
โดยบริษัท ฯ จะเข้าร่วมประกวดราคากับรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง  

1.2 กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้สั่งซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง ส าหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีการขยายงานสูงซึ่งเป็นตลาดส าคัญที่ใช้หม้อแปลงระบบจ าหน่ายจ านวนมาก เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสื่อสาร อุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวฯ 
โดยการจ าหน่ายแก่ลูกค้าภาคเอกชนจะเน้นการจ าหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ 

1.3 กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ ส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาในระดับนานาชาติ โดยงานที่รับเหมาจะรวมไปถึงการ
จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย 
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2. ลูกค้าต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
2.1 กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ 
2.2 กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับเหมาระดับนานาชาติ ซึ่งในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 

ผู้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชนจะสั่งผ่านผู้รับเหมาโครงการ โดยงานที่รับเหมาจะรวมไปถึงการจัดหาและ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

2.3 ตัวแทนจ าหน่าย 
 

สรุป  
จะเห็นว่า CSR ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมต่อการพัฒนาตัวบุคคล ซึ่งสามารถน ามาใช้ใน

การท างานหรือพัฒนาองค์กรต่อไปได้กระแสเร่ืองของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ที่ก าลังได้รับความสนใจจากธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยขณะนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของกระแสการเรียกร้อง ให้
ธุรกิจต้องใส่ใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงที่กว้างกว่าเพียงผู้ถือหุ้น หรือพนักงานในองค์กร การเพิ่มจ านวนของธุรกิจ
ที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นตัวชี้ว่า แนวโน้มทิศทางของการท าธุรกิจในอนาคต จะเป็นไปใน
ทิศทางที่ธุรกิจจ าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และส่งเสริมการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่
องค์กรธรุกิจที่ด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility :CSR) ในประเทศส่วน
ใหญ่ ยังไม่เข้าถึงแก่นความเข้าใจจริง ๆ ของการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งแรงผลักดันจากภายใน
และภายนอกประเทศเป็นสัญญาณที่ชี้ว่า ไม่ช้าก็เร็ว องค์กรธุรกิจจะต้องถูกบีบให้ต้องใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคม (corporate social responsibility :CSR) ในการด าเนินการ ซึ่งอันที่จริงแล้วธุรกิจเอกชนสามารถที่จะให้
เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนเองได้ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ควรมีการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ และขอบเขตทางด้านกฎหมายของสังคมที่ได้บัญญัติไว้ 
 2. หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ต้องผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค           
ที่สามารถไว้วางใจได้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม ซึ่งแนวทางปฏิบัติของ
กิจการที่ส าคัญคือ การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พนักงานมีเสรีภาพในการ
สมาคม 
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แนวทางการตดัสินใจลงทนุในตลาดหุ้นอเมรกิาของนกัลงทุนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
AN APPROACH TO THE INVESTMENT DECISION MAKING ON NEW YORK 
STOCK EXCHANGE OF THAI INVESTOR’S IN BANGKOK AREA 
 
ผู้วิจัย   ภัทราวดี  นามสีฐาน  

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ตรีเนตร  ตันตระกูล 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
   
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะของนักลงทุนชาวไทยตามระดับความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแหล่งข้อมูลที่นัก
ลงทุนชาวไทยให้ความสนใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
เพื่อเสนอแนวทางในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
แนวทางการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทย 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวทางที่ส าคัญ คือ 1) ลักษณะของนักลงทุนชาวไทยตามระดับ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงนั้นทางส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ส านักงาน ก.ล.ต.) ได้ก าหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัทต้องด าเนินการประมวลผล เพื่อทราบ
ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ 2) แหล่งข้อมูลที่นัก
ลงทุนชาวไทยให้ความสนใจ พบว่า การลงทุนในตลาดหุ้นของนักลงทุนประเภทบุคคลที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ
เลือกลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยมีแหล่งข้อมูลในการตัดสนิใจ ได้แก่ ข้อแนะน าจากเจ้าหน้าที่
ของบริษัทหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาทางการเงิน, สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร, สื่อต่าง ๆ บน
อินเทอร์เน็ต และข้อมูลจากงบการเงินและรายงานประจ าปีของบริษัท 3. ปัจจัยในการตัดสินใจของนักลงทุนชาว
ไทยในตลาดหุ้นอเมริกา พบว่า ปัจจัยด้านการเงิน คือ ความคาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้น
อเมริกาที่นักลงทุนชาวไทยให้ความส าคัญและใช้เป็นข้อมูลสว่นหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นของอเมริกา 
และปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงินนั้นเป็นการรับรู้ต่อปัจจัยในการตัดสินใจของนักลงทุนชาวไทยในตลาดหุ้นอเมริกา 
 
คําสําคัญ : แนวทางการตัดสินใจลงทุน, ลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา, นักลงทุนชาวไทย 
 
Abstract 
 This article aimed to study the natures of Thai investors in risk profile, the 
resources of investors interested to the investment decision making on New York stock 
exchange, factors affecting the investment decision making on New York stock exchange 
and approach to the investment decision making on New York stock exchange of Thai 
investor’s in Bangkok area. The approach to investment decision making are 1) The ability 
of Thai investors to manage their risk by the Securities and Exchange Commission (SEC) 
requires all asset management companies to process. To know the risk level of investors, 
this is to help investors know the risk profile they are. 2) Thai investors are interested in 
finding that the investment in the stock market of individuals involved in decision making 
to invest in New York stock markets has the resources to make decisions are brokers and 
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financial advisors’ recommendations, newspapers and magazines, computer and Internet or 
financial statements and annual reports. 3) The factors affecting the investment decision 
making on New York stock are that the Financial factors are the expectation of return on 
investment in New York stock exchange that Thai investors attach importance to, and use 
as part of their decision to invest in the stock market. And Non-Financial factors are a 
perception of the decision factors of Thai investors in New York stock exchange. 
 
Keywords : An Approach to the Investment, The Investment Decision Making,             

New York stock exchange 
 
บทนํา 

การลงทุนในตลาดทุนเป็นทางเลือกหนึ่งของการออม ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเกิดขึ้นในตลาด
ทุนเป็นจ านวนมากในทุกประเภทตราสาร ตลาดหุ้นนับเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งในการแสวงหาความมั่งคั่งร่ ารวย
ของคนในยุคนี้ การเล่นหุ้น หรือ การลงทุนในหุ้นก าลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน 
โดยที่นักลงทุนแต่ละคนต่างพยายามหาวิธีการลงทุนที่จะสามารถท าผลก าไรให้กับตัวเองได้อย่างมากหรือเป็น
วิธีการลงทุนที่คิดว่าเหมาะกับตัวเอง ซึ่งวิธีการลงทุนในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็น 2 แนวใหญ่ ๆ คือ แนววีไอ (VI) 
และแนวเทคนิค Technical Analysis โดยแนววีไอ (VI) หรือ Value Investor คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่า 
เป็นแนวที่ดูพื้นฐานกิจการเป็นหลัก โดยสนใจที่ปัจจัยพื้นฐานของกิจการ เช่น ผลก าไร การเติบโต ความสามารถ
ในการแข่งขัน การบริหาร ผู้บริหาร สภาวะตลาด และการแข่งขัน เป็นต้น ส่วนแนวเทคนิค หรือ Technical 
Analysis ลงทุนโดยอาศัยหลักวิเคราะห์สถิติของจิตวิทยาการลงทุน ซึ่งดูจากการพล็อตตัวของกราฟในรูปแบบ
ต่าง ๆ ประกอบกับสัญญาณจาก indicator ต่าง ๆ ที่ได้รับการทดลองและยอมรับกันในกลุ่มนักลงทุนเพื่อใช้ใน
การส่งสัญญาณซื้อขายเพื่อหวังท าก าไร เช่น การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ท าหรือผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ท า ซึ่งประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้เวลาเพื่อสะสมแต่ความรู้เราสามารถแสวงหาได้ ในโลกยุคปัจจุบันนับว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ วิทยาการ
ความรู้ต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีความใฝ่รู้ขวนขวายหาความรู้จะมี
ความได้เปรียบเพราะวิทยาการก้าวหน้าตลอดเวลา ส่วนผู้ที่ไม่ขวนขวายหาความรู้เท่ากับอยู่กับที่เสมือนถอย 
และจะถูกผู้อื่นค่อยๆ แซงหน้าไปคนแล้วคนเล่า การหาความรู้มีความส าคัญมากและต้องท าอย่างสม่ าเสมอ 
ผลตอบแทนส าหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความผูกพันใกล้ชิดกับปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจและแบบ
เศรษฐกิจจะมีผลอย่างมากกับธุรกิจที่ลงทุนนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่
มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับธุรกิจทุกประเภท (ปุระชัย นีระพล, 2560)  

ตลาดหุ้นในประเทศอเมริกาที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนนั้นจะมีอยู่สองตลาดหลักใหญ่ 
คือ ตลาดหุ้นนิวยอร์ค (NYSE) และตลาดหุ้นแนสแด็ก (NASDAQ) หากเทียบกับในประเทศไทยซึ่งเรามีเพียงแห่ง
เดียว คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Stock exchange of Thailand (SET) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผันผวนสูงมากเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศ มีมูลค่าทางการตลาดรวมเมื่อเดือนมกราคม 
2560 จากผลการส ารวจที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยมีมูลค่า 437,313.8 USD millions เมื่อมองเทียบกับตลาดหุ้นทั่ว
โลกจะพบว่าตลาดหุ้นไทยมีขนาดเล็กกว่า NYSE หรือ ตลาดหุ้นนิวยอร์คในอเมริกาถึง 5 เท่าตัว ซึ่งจ านวนหุ้นจด
ทะเบียนมีน้อยกว่า หรือ ตัวเลือกในการลงทุนในหุ้นไทยจะน้อยกว่าหากเทียบกับตลาดในต่างประเทศ มูลค่าการ
ซื้อขายของหุ้นรายตัวแต่ละวันของไทยที่สูงกว่าวันละ 1 ล้านบาท อาจจะหาได้เพียงไม่เกินสองร้อยบริษัทเท่านั้น 
ดังนั้นการลงทุนในไทยอาจจะมีสภาพคล่องไม่สูงนัก โดยตลาดหุ้นไทยมีขนาดใกล้เคียงกับมาเลียเซีย ซึ่งยังเล็ก
กว่าสิงคโปร์ที่ถึงแม้ประเทศจะเล็กกว่าแต่ขนาด market cap ของสิงคโปร์ยังสูงกว่าไทย เมื่อเทียบกับตลาดใน
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ภูมิภาคแล้วอาจจะใหญ่กว่าในแถบ South East Asia หรือ กลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยทั่วไปช่องทางการ
ลงทุนหุ้นต่างประเทศนั้น มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศด้วยตนเอง 2) เปิดบัญชี
ซื้อขายหุ้นต่างประเทศผ่านตัวแทนในประเทศ และ 3) ลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ ส าหรับนัก
ลงทุนคนไทยที่ต้องการเลือกลงทุนหุ้นด้วยตนเองนั้นสามารถเปิดบัญชซีื้อขายหุ้นผ่านตัวแทนในประเทศไทย หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซึ่งเป็นโบรคเกอร์นายหน้าซื้อขายหุ้น โดยที่นักลงทุนสามารถส่งค าสั่งซื้อขายได้ด้วย
ตนเองหรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ส่วนสินทรัพย์หรือประเทศที่สามารถลงทุนได้นั้นขึ้นอยู่กับ บล.ที่ให้บริการ 
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะให้บริการซื้อขายหุ้นในประเทศที่ได้รับความนิยมอย่าง สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน หรือ 
เวียดนาม เป็นต้น ทั้งนี้ประเภทบัญชีของการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นแบบ Cash Balance คือ 
จะต้องมีการฝากเงินเข้ามาเต็มจ านวน และจะซื้อขายได้ตามจ านวนเงินที่ฝากเข้ามาเท่านั้น โดยค่าธรรมเนียมที่
เก่ียวข้องกับการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ มีค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องหลายส่วนและผู้ให้บริการก็อาจจะมีกฎเกณฑ์
ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ ส าหรับค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะมี 2 ส่วน 
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าธรรมเนียมการซื้อ (จิรัฎฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์, 2560) 

หากกล่าวถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ถือเป็นตลาดที่รวมหลักทรัพย์
กลุ่มเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเศรษฐกิจของประเทศก าลังมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน นอกจากราคา
หลักทรัพย์ที่ปรับขึ้นแล้วนักลงทุนอาจได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากค่าเงินที่มีแนวโน้มแข็งค่าตามพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการลดการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบผ่านมาตรการ QE (Quantitative Easing หมายถึง 
มาตรการการผ่อนคลายการเงิน หรือที่เราเรียกว่าการพิมพ์แบงค์ออกมาเพื่อส่งเสริมสภาพคล่อง และกระตุ้น
เศรษฐกิจ) ซึ่งการถอนคันเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะท าต่อเมื่อตัวเลขทางเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมั่นคงกว่านี้ 
จึงคลายกังวลได้ในระดับหนึ่ง ขณะที่นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะยังมีคงต่อไปแม้มาตรการดังกล่าวลด
บทบาทลง ดังนั้นการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาเป็นการเพิ่มโอกาสท าก าไรแบบไร้ขีดจ ากัด และเพิ่มความยืดหยุ่น
ในการลงทุนในโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมในบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกด้วยการเลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ประเทศไทยไม่มี หรือสามารถลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง เช่น ทอง น้ ามัน ยาง เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วย
กระจายความเสี่ยงเพราะขณะที่ตลาดหุ้นบางแห่งอยู่ในช่วงขาลงก็สามารถเลือกลงทุนในตลาดหุ้นที่ให้
ผลตอบแทนที่ดีได้ โอกาสท าก าไรเพิ่มขึ้นจากการใช้เงินทุนของประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ าไปลงทุนในประเทศที่
มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า เพื่อผลตอบแทนในระดับสูง ซึ่งการซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนต้องท าการเปิดบัญชี
หลักทรัพย์ต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทน จากนั้นนักลงทุนสามารถส่งค าสั่งซื้อขายตลาด
หลักทรัพย์ NASDAQ และ NYSE ผ่านทางระบบออนไลน์แบบ Real time ของบริษัท หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่
การตลาดของบริษัทฯ ด้วยสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบเวลาโลก GMT-5 / GMT-4 (Daylight 
Savings) การซื้อขายหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) = 1 โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average Index 
(DOW), NYSE Composite Index (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated 
Quotation System (NASDAQ Composite) และ Standard & Poor 500 (S&P) ส่วนเงินปันผล (Dividend 
payment) แต่ละประเทศจะมีฟอร์มในการแสดงตนว่าไม่เป็นประชากรของประเทศนั้น ๆเพื่อยกเว้นภาษี ส่วน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหุ้นอเมริกานั้นนักลงทุนต้องท าการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศกับบริษัท
หลักทรัพย์จากนั้นนักลงทุนจึงสามารถส่งค าสั่งซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และ NYSE นักลงทุนสามารถ
ส่งค าสั่งซื้อขายผ่านทางระบบ GT Live หรือ ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่อหุ้น ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมอื่น (Other Fees) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ า (Minimum 
Commission) โดยปกติตลาดอเมริกาจะปรับเวลาเร็วขึ้น 1 ชม. ตลาดเปิดท าการซื้อขายเมื่อเวลา 19.00 น.           
ถึงเวลา 3.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย (Financial.org, 2561) 
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บทความนี้ต้องการศึกษาแนวทางการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของนักลงทุนชาวไทยและพฤติกรรมการลงทุนที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา รวมถึงปัจจัยตัวใดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนัก
ลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการขยายฐานนักลงทุนชาวไทยให้มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง
การบริการต่อนักลงทุนชาวไทยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนชาวไทยมีความเชื่อมั่นในเลือกลงทุนต่อไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน (Investment) 

การลงทุนทางการเงิน (Financial investments) หมายถึง การที่ผู้ลงทุนน าเงินที่มีอยู่ไปซื้อหลักทรัพย์
ต่าง ๆ ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้กับผู้ลงทุนนั้น ซึ่งการลงทุนทางการเงินโดยทัว่ไปมักจะท าผ่านกลไก
ของตลาดการเงิน วัตถุประสงค์ของการลงทุนทางการเงิน เพื่อจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของ
ดอกเบี้ย (Interest) เงินปันผล Dividend) ก า ไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital gain) และสิทธิพิเศษอื่น ๆ กล่าว
โดยสรุปคือ มุ่งผลตอบแทนจากการใช้ทุนในรูปแบบของผลตอบแทนทางการเงิน (Monetary return)  

การลงทุน (Investment) หมายถึง การใช้จ่ายเพื่อท าให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการในอนาคตเพิ่มขึ้น 
เพราะฉะนั้นการลงทุนในทางเศรษฐศาสตร์จึงมุ่งที่จะพิจารณาถึงการเพิ่มสินค้าทุน ดังนั้น รายจ่ายในการลงทุน
จึงประกอบด้วยรายจ่ายในการก่อสร้าง รายจ่ายในการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรใหม่ และส่วนเปลี่ยนแปลงมูลค่า
สินค้าคงเหลือ ส าหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนในกรอบของการค านวณรายได้ประชาชาติจะไม่นับว่า การซื้อหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ การซื้อที่ดินเพื่อการเก็งก าไร การซื้อสินทรัพย์และหลักทรัพย์มือสอง เป็นรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน แต่จะถือว่าเป็นการลงทุนทางการเงิน (Financial investment ) เนื่องจากการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้
ท าให้สินทรัพย์ประเภททุนในระบบเศรษฐกิจมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และไม่มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิตใน
ระบบเศรษฐกิจ 
ปัจจัยที่กําหนดการลงทุน มีดังนี้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560) 

1. ระดับรายได้ประชาชาติและการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติเป็นสิ่งที่รองรับ
การลงทุน กล่าวคือ การลงทุนจะอยู่ในระดับต่ าหากรายได้ประชาชาติอยู่ในระดับต่ า ในทางตรงข้าม หากรายได้
ประชาชาติอยู่ในระดับที่สูงหรือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนสามารถคาดหวังว่าสามารถขายสินค้าได้เพิ่มมาก
ขึ้น การลงทุนจึงเพิ่มขึ้นสูงตามไปด้วย หรือหากว่ารายได้ประชาชาติมีอัตราการเพิ่มที่ลดลง ซึ่งแสดงว่าประชาชน
มีอ านาจซื้ออยู่ในระดับต่ า ผู้ลงทุนจะชะลอการลงทุนตามไปด้วย 

2. อัตราดอกเบี้ย (Rate of Interest) โดยทั่วไปในช่วงระยะเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงการลงทุนจะมีน้อย 
และในช่วงระยะเวลาที่อัตราดอกเบี้ยต่ าการลงทุนจะเพิ่มมากขึ้นด้วย 

3. ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Profit) เนื่องจากการลงทุนต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของ
เงินทุน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน หากต้นทุนต่ ากว่าผลตอบแทนก็
จะได้ก าไร ซึ่งอัตราก าไร คือ จ านวนก าไรที่คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน หากอัตราก าไรที่คาดว่าจะได้รับอยู่ใน
ระดับที่สูงก็จะเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุน ในทางตรงกันข้ามหากอัตราก าไรที่คาดว่าจะได้รับอยู่ใน
ระดับที่ต่ าก็จะท าให้นักลงทุนตัดสินใจไม่เพิ่มการลงทุน 

4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันภาคธุรกิจต้องพบกับการแข่งขันซึ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ การที่แต่ละบริษัทมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ต่างจากคู่แข่งและมีความเป็นผูน้ าทางด้านผลิตภัณฑ์
ใหม่ ก็จะถือว่าบริษัทได้เปรียบคู่แข่งขัน ส่งผลให้มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น 
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5. ราคาสินค้าทุนและการบ ารุงรักษา นักลงทุนต้องน ามาพิจารณาเพื่อประเมินอัตราก าไรที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการลงทุน ถ้าค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงมากอัตราก าไรที่คาดว่าจะได้รับก็จะต่ า ในทางตรงข้าม ถ้า
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ าอัตราก าไรที่คาดว่าจะได้รับก็จะมีมาก 

6. นโยบายของรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมือง นโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อการลงทุนมากที่สุด 
ได้แก่ การจัดเก็บภาษี มีผลต่อการลงทุน กล่าวคือ การเก็บภาษีจากภาคธุรกิจในอัตราที่สูงและมีการจัดเก็บที่
ซ้ าซ้อน จะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าอยู่ในระดับที่สูง เมื่อต้นทุนสินค้าอยู่ในระดับที่สูงก็จะท าให้ราคาของสินค้าที่ผลิต
สูงขึ้นมากกว่าราคาสินค้าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ สินค้าที่ขายในประเทศก็จะขายไม่ได้เพราะของราคาแพง 
หรือจะส่งสินค้าไปขายที่ต่างประเทศก็ไม่ได้เพราะสู้ราคาที่สูงไม่ได้ ท าให้การผลิตและการลงทุนภายในประเทศอยู่
ในระดับต่ า ตรงกันข้าม หากมีจัดเก็บภาษีจากภาคธุรกิจในอัตราต่ าและการจัดเก็บไม่ซ้ าซ้อน ราคาสินค้าก็จะถูก
ลงและช่วยให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น การลงทุนและการเพิ่มผลผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส าหรับเสถียรภาพ
ทางการเมืองนั้น นักลงทุนชาวต่างชาติจะให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ กล่าวคือ  ถ้าประเทศเป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งให้อ านาจแก่นักลงทุน ผู้ลงทุนชาวต่างชาติก็จะลงทุนมากว่าประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการ 
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2549) ได้อธิบายถึงแนวทางการลงทุน ไว้ดังนี้  

การลงทุน (investment) หมายถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคลหรือสถาบัน ซึ่งให้
ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างต่ าไม่เกิน 3 ปี การลงทุน
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท  

1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (consumer investment) เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า ประเภท
คงทนถาวรเช่น รถยนต์ รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (real estate investment) การลงทุนในลักษณะนี้
ไม่ได้หวังก าไรในรูปตัวเงิน แต่หวังความพอใจในการใช้ทรัพยกรเหล่านั้น  การซื้อทองค าเพื่อเป็นเครื่องประดับ
เป็นการลงทุนเพื่อการบริโภคอย่างหนึ่งของผู้บริโภค เงินที่จ่ายเป็นเงินที่ได้จากการออม การซื้อทองค าเพื่อเป็น
เครื่องประดับให้ความพอใจแก่เจ้าของแล้ว ในกรณีที่ทองค ามีมูลค่าสูงขึ้นหากขายได้ ถือได้ว่าเป็นเพียงผลพลอยได้  

2. การลงทุนในธุรกิจ (business or economic investment ) หมายถึงการซื้อสินทรัพย์เพื่อประกอบ
ธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่ารายได้ที่ได้นีจ้ะเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุนได้แก่ การลงทุนในสินค้า
ประเภททุน เครื่องจักร โรงงาน เพื่อผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค การลงทุน
ลักษณะนี้มุ่งหวังก าไรจากการลงทุน ก าไรจะเป็นตัวดึงดูดผู้ลงทุนน าเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายนี้
เป็นการน าเงินออม (saving) หรือ เงินที่สะสมไว้ (accumulated fund) หรือกู้ยืมเงินจากธนาคาร (bank 
credit) มาลงทุนเพื่อจัดสร้างหรือจัดหาสินค้าประกอบด้วย เครื่องจักรและสินทรัพย์ ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ได้แก่ การลงทุนในที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อน ามาใช้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 

3. การลงทุนในหลักทรัพย์ (financial or securities investment) การลงทุนตามความหมายทางการ
เงินหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ (asset) ในรูปของหลักทรัพย์ (securities) เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน ตราสาร 
เป็นต้น การลงทุนในลักษณะนี้เป็นการลงทุนทางอ้อมที่แตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผู้ที่มีเงินแม้เมื่อไม่
ต้องการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเอง เนื่องจากมีความเสี่ยงหรือผู้ออมยังมีเงินไม่มากพอ ผู้ลงทุนน าเงินที่ออมได้ไปซื้อ
หลักทรัพย์ลงทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยหรือเงินปันผล (yield) และ ส่วนต่างราคา (capital 
gain) ซึ่งมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน 
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะหาแนวทางการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าลักษณะของนักลงทุนชาวไทยตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาเป็นอย่างไร แหล่งข้อมูลที่นักลงทุนชาวไทยให้ความสนใจมีอิทธิพล
อย่างไรต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น
อเมริกาของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครมีอะไรบ้าง และน ามาสร้างแนวทางการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยน าแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจลงทุน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน 
(Investment) แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา ทฤษฎีความเสี่ยงของการลงทุน และปัจจัยที่เป็น
ตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุน ประกอบกับการสอบถามความคิดเห็นจากนักลงทุนชาวไทยเก่ียวกับการลงทุน
ในตลาดหุ้นอเมริกา เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ตามกรอบแนวคิดงานวิจัยดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูลที่นักลงทุนชาวไทยให้ความสนใจ 
(Source of Information) 

1. ข้อแนะน าจากเจ้าหนา้ที่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน (Brokers/Financial Advisors’ 
Recommendations) 

1.  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ ์หรอืนิตยสาร 
(Newspapers/Magazines) 

2.  สื่อต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต (Computer/Internet)  
สื่ออินเตอร์เน็ต 

3. ข้อมูลจากงบการเงินและรายงานประจ าปีของบริษัท 
(Financial Statements/Annual Reports) 

แนวทางการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้อเมริกาของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจของนักลงทุนชาวไทย 
ในตลาดหุ้นอเมริกา 

 
ปัจจัยดา้นการเงิน  (Financial Factors) 
1. ต าแหน่งทางการแข่งขันของบริษัท (Company Position)  
2. ผลการด าเนินงานของหลักทรัพย์ (Stock Performance)  
3. ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นอเมริกา (Investment 
Returns)  
4. ข้อมูลทางบัญชีของบริษัท (Accounting Information)  
5. โครงสร้างเงินทุนของบริษัท (Capital Structure)   
 
ปัจจัยดา้นที่ไม่ใช่การเงิน (Nonfinancial Factors) 
1. ชื่อเสียงองค์กร (Reputation)  
2. คุณภาพของฝ่ายบริหาร (Quality of Management)  
3. ความมั่นคงด้านกลยุทธอ์งค์กร (Strategic Consistency)  
4. การสร้างแบรนด์ (Branding)  
5. การก ากับดูแลกจิการ (Corporate Governance)  
6. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility)  
7. ความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Relations)  
8. คุณภาพของการส่ือสารองค์กร (Quality of 
Communication) 
 

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตามระดับความสามารถในการรบัความเสี่ยง 

(Investor’s Risk Profile) 
1.  อายุ  
2.  ระดับการศึกษา 
3.  ประสบการณ์ลงทุนในหลักทรัพย ์
4.  ระยะเวลาตามเป้าหมายการลงทุน 
5.  วัตถุประสงค์ของการลงทุน 
6.  สัดส่วนเงินลงทุนเมื่อเทียบกับทรัพย์สิน 
7.  ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน 
8.  ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน 
9.  การยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุน 
10. รายได้และแหล่งที่มาของรายได้ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา 
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นการลงทุนที่ซื้อขายโดยใช้สกุล

เงินต่างประเทศ เช่น หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก หุ้นต่างประเทศที่เสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) ตามปกติก่อนที่บริษัทจะน าหลักทรัพย์หรือ หุ้นที่จดทะเบียนเพื่อท าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์นั้น บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นของตนให้แก่ประชาชนทั่วไปก่อน ตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละ
ประเทศมักก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของจ านวนหุ้นที่ถือโดยนกัลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกันถึงสภาพคล่อง
ของหุ้นของบริษัทหลังท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ “หุ้นต่างประเทศ” ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายคน
เลือกใช้ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน (Asset Allocation) เป็นสิ่งที่ดี แต่การกระจายความเสี่ยงใน
การลงทุนนอกจากจะกระจายไปในสินทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ หุ้น และเงินฝากแล้ว การกระจายการลงทุนใน
ประเทศต่าง ๆ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน ซึ่งข้อดีในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2561) 

1.  เพิ่มความหลากหลายในการลงทุน 
2. เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
3. เพิ่มโอกาสในการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ไม่สามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
4. เปรียบเสมือนเป็นนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ ที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน

ประเทศดังกล่าว เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุน (FCD) 
การลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกามีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียม

การซื้อ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และค่าภาษีที่เกี่ยวข้องส าหรับการลงทุนหุ้น
ต่างประเทศ ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ (จิรัฎฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์, 2560) 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ส่วนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนโอนเงินสกุลบาทไปยังบัญชีซื้อขายหุ้น
ต่างประเทศโดยจะต้องท าการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องว่าต้องการลงทุนในรูปแบบสกุลใด ซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียม
การโอนเงินประมาณ 1,300 บาทต่อสกุลเงิน (ขึ้นอยู่กับโบรคเกอร์ที่เปิดบัญชี) แม้ว่าบาง บล.อาจจะมีขั้นต่ าใน
การโอนเงิน เช่น 500,000 บาท แต่หากเทียบเป็นเงินดอลล่าห์เท่ากับ 15,028 USD (1 USD = 33.27 บาท) ซึ่ง
เงินจ านวนนี้อาจไม่เพียงพอหากนักลงทุนต้องการลงทุนในหุ้น Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK-A) ซึ่ง
เป็นบริษัทของวอร์เรน บัฟเฟตต์ เพราะนักลงทุนต้องใช้เงินมากถึง 269,791 USD ต่อหุ้น หรือเกือบ 9 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560) เนื่องจากจ านวนหน่วยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละประเทศมีความแตกต่าง
กัน เช่น ตลาดหุ้นอเมริกา NASDAQ มีหน่วยการซื้อขาย Board Lot อยู่ที่ 1 หน่วย ดังนั้นหากผู้ลงทุนต้องการ
โอนเงินในจ านวนที่พอดีกับปริมาณหุ้นที่ต้องการลงทุนจะต้องตรวจสอบจ านวนหน่วยการซื้อขาย ราคาหุ้นและ
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายก่อนเสมอ 

ค่าธรรมเนียมการซื้อ โดยค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ มี 2 ส่วน คือ 1) ค่า
คอมมิชชั่น (ลักษณะคล้ายการซื้อขายหุ้นไทย) โดยจะคิดจากมูลค่าที่ท าการซื้อขาย โดยแต่ละประเทศจะมี
ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง ตลาดหุ้นอเมริกาจะมีค่าคอมมิชชั่น 8 CPS (Cent Per share) และมีขั้น
ต่ าอยู่ที่ 25 USD (1 ดอลล่าห์มีมูลค่าเท่ากับ 100 Cent) และ 2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยคิดจากส่วนของ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศนั้น ๆ หรือบางประเทศอาจไม่มีค่าธรรมเนียมส่วนนี้ เช่น ตลาดหุ้นญี่ปุ่น เป็นต้น 
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ซึ่งจะสังเกตได้ว่าการลงทุนต่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการแปลงค่าเงินและ
ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่าการซื้อขายหุ้นไทย และจะต้องไม่ลืมว่าค่าเงินของไทยเมื่อเทียบกับบางประเทศนั้น
อาจจะถูกกว่าท าให้นักลงทุนต้องเตรียมเงินในจ านวนที่เพียงพอต่อการซื้อหุ้นต่างประเทศ รวมทั้งการวางแผน
จัดสรรเงินในแต่ละสกุลอย่างเหมาะสม 

ด้านของภาษีที่เกี่ยวข้องส าหรับการลงทุนหุ้นต่างประเทศนั้น ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในหุ้นซึ่ง
อยู่ในรูปแบบของก าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และเงินปันผลนั้น นักลงทุนจะต้องเสียภาษีตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายของประเทศนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เงินปันผลของหุ้นที่ได้รับจากการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย 15.315% เป็นต้น ส าหรับก าไรและเงินปันผลที่ได้รับถือเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศ เมื่อ
น ากลับเข้าประเทศไทยจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเว้นนักลงทุนคงเงินไว้ในพอร์ตการลงทุน
ต่างประเทศแล้วค่อยน าเงินกลับเข้าประเทศไทยคนละปีภาษี ยกตัวอย่างเช่น ซื้อและขายหุ้นในปี 2017 และน า
เงินกลับเข้าประเทศไทยในปี 2018 เป็นต้น 
 
ทฤษฎีความเสี่ยงของการลงทุน 

ความเสี่ยง (Risk) หรือ ความไม่แน่นอน (uncertainty) เกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่ไม่อาจรู้ได้แน่นอนว่าจะ
เกิดอะไรขึ้น โอกาสที่ผลตอบแทนที่ได้รับจริง (Actual Return) ต่ ากว่าผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังไว้ 
(Expected Return) อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ผู้ลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้เหลือ
น้อยที่สุด ซึ่งแต่ละบุคคลยอมรับความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความชอบ ทัศนคติ แรงจูงใจ
ของผู้ลงทุนนั้นว่ามากน้อยเพียงใดซึ่งในการเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี หากผู้ลงทุนพิจารณาถึงความเสี่ยงจาก
การลงทุน โดยพิจารณาเฉพาะแล้ว จะท าให้เกิดความผิดพลาดจากการลงทุนได้ ปกติแล้วความเสี่ยงรวม (Total 
Risk) หาได้จากค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน ซึ่งประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์จ าแนกได้เป็น 
2 ประเภทใหญ่ คือ (สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549) 

1. ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมได้และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดทั้งหมด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้ราคาหลักทรัพย์โดยทั่ว 
ไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแบ่งเป็น 
   1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ (Market risk) คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการสูญเสียใน
เงินลงทุน ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและสินทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาด เพราะราคาหลักทรัพย์
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา โอกาสสุญเสียหรือ ขาดทุนเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์มีมากความเสี่ยงทางการตลาด เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ ไม่เก่ียวกับการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าความสามารถในการท าก าไร (earning 
power) ของกิจการไม่เปลี่ยนแปลง แต่ราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับ demand และ supply ของ
หลักทรัพย์ประเภทนั้น ๆ ในตลาดซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท สาเหตุเหล่านี้ ได้แก่ สงคราม การตายของ
ผู้บริหารประเทศ ปีที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารประเทศ นโยบายการเมือง การเก็งก าไร ที่เกิดขั้นในตลาดหุ้นและการ
เปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นนี้จะเกิดจากการคาดคะเนของผู้ลงทุนที่มีต่อความก้าวหน้า (Prospect) ของบริษัทนั้น 
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1.2 ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย ( Interest rate risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในผลตอบแทน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยทั่วไปในตลาด อัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดระยะยาวจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง ในอัตราดอกเบี้ยมีผลท าให้หลักทรัพย์ต่าง ๆ 
กระทบการะเทือนในลักษณะเดียวกัน เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดทั่ว ๆ ไปปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลท าให้ราคา
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลดลง เพราะนักลงทุนจะท าการเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่าง
การฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้านักลงทุนเห็นว่า
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะขายหลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่
ออกมา มีผลท าให้ราคาหลักทรัพย์ลดต่ าลง 

1.3 ความเสี่ยงในอ านาจซื้อหรือภาวะเงินเฟ้อ (Purchasing power risk or Inflation Risk) 
คือความเสี่ยงที่เกิดจากระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น ซึ่งมีผลท าให้มูลค่าของเงินลดลง จึงท าให้อ านาจการซื้อ
ลดต่ าลงไปด้วย เพราะจ านวนเงินที่ไดร้ับเท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง หรือที่เรียกว่าภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งนักลงทุนหรือ
สถาบันการเงินจะถูกกระทบกระเทือนเกี่ยวกับอ านาจซื้ออย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ (saving account) พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การประกันชีวิต (Life insurance) และหลักทรัพย์ประเภทอื่น 
ๆ ซึ่งได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ดังนั้นความเสี่ยงประเภทนี้ไม่ได้ท าให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
เปลี่ยนแปลง แต่มีผลท าให้ผลตอบแทนที่แท้จริงลดลง  

2. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจการหนึ่ง หรือ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้

แล้วจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธุรกิจนั้น ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อื่นในตลาดความเสี่ยงที่
ถูกจัดอยู่ในความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบด้วยความเสี่ยง
ต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสที่ผู้ลงทุนจะเสียรายได้และเงิน
ลงทุน หากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีเงินช าระหนี้อาจท าให้บริษัทถึงกับล้มละลาย 

2.2 ความเสี่ยงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากการ
บริหารงานของผู้บริหาร เช่น ความผิดพลาดของผู้บริหาร และการธุรกิจของผู้บริหาร 

2.3 ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม ( Industry Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากแรงผลักดัน
บางอย่าง ที่ท าให้ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือบางอุตสาหกรรมถูก
กระทบกระเทือนความคิดในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญกับปัญหาเป็นทัศนคติที่ส า คัญที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้น  

จากแนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงจากการลงทุนของสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (2549) ได้อธิบายไว้ว่า ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นตัวแปรส าคัญซึ่งผู้ลงทุนจะต้องพิจารณา
ควบคู่ไปกับผลตอบ แทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเสมอ โดยเมื่อกล่าวถึง “ความเสี่ยง” คนส่วนใหญ่มักจะ
นึกถึงการ ขาดทุนหรือผลในทางลบเท่านั้น แต่หากพิจารณาจากทฤษฎีการลงทุนแล้ว “ความเสี่ยง” คือ การที่
ผลตอบแทนจริงที่ได้รับจากการลงทุน เบี่ยงเบน หรือ แตกต่างไปจากผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังไว้ ซึ่งไม่ว่า
จะเป็นไปในทางบวกหรือลบก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น 
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ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุน 
สถาบันพัฒนาบุคคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่

เป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุน ดังนี้ (สถาบันพัฒนาบุคคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2546, หน้า 31-33) 

1. อายุของผู้ลงทุน นักลงทุนที่มีอายุน้อย มักจะมีนิสัยในการเสี่ยงและให้ความสนใจในการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงเพื่อก่อให้เงินลงทุนของตนเองเติบโตในอัตราที่สูง เมื่อเข้าสู่วันกลางคนจะมี
การปรับเปลี่ยนลักษณะการลงทุนโดยปรับระดับความเสี่ยงลดน้อยลงในอัตราผลตอบแทนที่รับได้ เนื่องจากใน
วัยดังกล่าวเร่ิมมีภาระมากข้ึนและสุดท้ายเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณนักลงทุนจะไม่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่จะลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทบที่แน่นอน เช่น ตราสารหนี้ หุ้นปันผล กองทุน เป็นต้น 

2. การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว นักลงทุนที่ต้องรับภาระในการดูและครอบครัว 
ซึ่งต้องมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอน เช่น รายจ่ายประจ าในครอบครัว ลักษณะของนักลงทุนจะ เน้นการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงและเน้นอัตราผลตอบแทนที่คงที่ ส่วนนักลงทุนที่ไม่มีภาระทางครอบครัวก็มักจะลงทุน
ในสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่มีครอบครัวแล้ว  

3. สุขภาพของผู้ลงทุน สุขภาพของนักลงทุนถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการก าหนดลักษณะการลงทุนของนัก
ลงทุน โดยผู้ลงทุนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงจะเน้นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นทันที ไม่ได้มองถึง ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต  

4. นิสัยส่วนตัวของผู้ลงทุน ลักษณะนิสัยของนักลงทุนส่งผลโดยตรงต่อการลงทุนของนักลงทุน โดยนัก
ลงทุนที่มีระเบียบวินัยในการลงทุนก็อาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตดี ซึ่งอาจไม่ได้ให้
ผลตอบแทนทันที ณ ขณะนี้แต่จะส่งผลดีในอนาคตแต่ตรงกันข้ามกับนักลงทุนที่มีขาดวินัยก็อาจขายหุ้นที่มี
แนวโน้มดีเพราะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ทันใจ หันไปซื้อหุ้นที่ราคาเปลี่ยนแปลง ค่อนข้างมากในวันเพื่อส่วนต่าง
ราคานั้น 

5. ความสมัครใจในการลงทุน นักลงทุนที่ยอมรับและเตรียมตัวที่จะรับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยง ใน
ธุรกิจ ความเสี่ยงในตลาด ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงในอ านาจซื้อจะมีแนวโน้ มลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าพันธบัตรรัฐบาลได้  

6. ความจ าเป็นของผู้ลงทุน นักลงทุนแต่ละรายย่อยมีความแตกต่างกัน ด้านการเงินอาจมีความจ าเป็น
ในการใช้เงินที่ลงทุนนั้นแตกต่างกัน โดยนักลงทุนที่ลงทุนไว้ใช้ในยามเกษียณก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
การขยายตัวสูงในอนาคตซึ่งจะแตกต่างกับนักลงทุนที่มีแผนต้องใช้เงินในระยะสั้นจะให้ความส าคัญกับการลงทุน
และหวังผลตอบแทนในระยะสั้นมากกว่า 

ความส าคัญของการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น เป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ได้รับความสนใจจาก
ผู้ที่มีเงินออมเพราะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้การที่ตลาดหลักทรัพย์
ที่มีการซื้อขายหุ้นนั้นมีบริษัทที่จดทะเบียนที่หลากหลายจึงเหมาะสมส าหรับผู้ที่ต้องการความหลากหลายในการ
ลงทุนทั้งประเภทสินค้าและผลตอบแทน เพราะมีสินค้าหรือตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภทซึ่งออกโดย
บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในหลายประเภทและหลายอุตสาหกรรมให้เลือกลงทุนตามความต้องการก่อน
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเป็น
ล าดับแรกและจึงพิจารณาสภาพอุตสาหกรรมโดยรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจมาวิเคราะห์แต่ละส่วนเพื่อน าไปสู่
การตัดสินใจลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม นอกจากนี้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์จ าเป็นต้องพิจารณานโยบายทาง
การเงิน นโยบายการคลังของรัฐบาลและประเทศอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการไหลเวียนของเงินทุนในการวิเคราะห์
อุตสาหกรรม ผู้วิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงวัฏจักร ธุรกิจว่าอยู่ในระยะใด วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และโครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้น ควบคู่กันไป จากนั้นวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท 
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วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร กลยุทธ์ของบริษัท เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถน าไปใช้ตัดสินใจเลือกลงทุน 
นอกจากนี้จังหวะการเข้าซื้อเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ในแต่ละปีมีความผันผวน หุ้นแต่ละตัวมีการ
ขึ้นลงทุกวัน หากสามารถเข้าไปในลงทุนในช่วงที่ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลงมาก นักลงทุนจะสามารถซื้อ
หลักทรัพย์ได้ในราคาถูก อย่างไรก็ตามประชาชนที่ลงทุนในการซื้อขายหุ้นยังขาดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการลงทุนและไม่ได้ศึกษา ปัจจัยต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นที่แท้จริงและนิยมซื้อตามค า
บอกเล่า นักลงทุนรายย่อยจึงตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ท าราคาหุ้นให้สูงเกินความเป็นจริงอย่าง
รวดเร็วอย่างผิดสังเกต การเผยแพร่ความรู้ให้นักลงทุนตลอดจนแจ้งข่าวที่รวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้นเป็นเครื่องมือ
ช่วย ในการตัดสินใจของนักลงทุน เช่น การประกาศจ่ายปันผล การแตกหุ้น การเพิ่มทุน และการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังต้องทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคระบาด ความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศ การชุมนุมประท้วงทาง การเมืองภายในประเทศ ซึ่งข่าวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและมูลค่าการซื้อขายหุ้นของตลาดหุ้นอเมริกามีระดับความผันผวนอย่างมาก 

ดังนั้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนต่างมีจุดมุ่งหมายการลงทุนของตัวเองตามความต้องการ
และสภาวะแวดล้อมของผู้ลงทุนซึ่งแบ่งจุดหมายการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2544) 

1. ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) คือ การป้องกันเงินทุนก้อนแรกและ การ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอ านาจซื้อที่ลดลง หรือท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ การลงทุนแบบนี้จะมีการก าหนด
ระยะเวลาคืนเงินต้นที่แน่นอน  

2. เสถียรภาพของรายได้ (Stability of Income) คือ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้แน่นอน
สม่ าเสมอ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล หุ้น การลงทุนในลักษณะนี้สามารถท าแผนการใช้เงินทุนได้ว่าจะน ารายได้ไป
ใช้ท าอะไรบ้าง นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่ได้รับเป็นประจ าย่อมมีค่ามากกว่าดอกเบี้ยหรือเงินปัน
ผลที่เขาสัญญาว่าจะให้ในอนาคตซึ่งยังไม่แน่ว่าจะได้ตามที่สัญญาหรือไม่  

3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) คือ การน ารายได้ที่ได้รับไปลงทุนใหม่ก่อให้เกิดความ
งอกเงยของเงินทุนด้วย ส่วนมากจะน าเงินปันผล ดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนไปลงทุนใหม่ เพื่อความงอกเงยของ
เงินทุนนี้ให้ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในด้านการเพื่อปรับฐานะผู้ลงทุนในระยะยาวให้ดีขึ้น รักษาอ านาจซื้อให้คงไว้และ
ให้การจัดการคล่องตัวดีขึ้น  

4. ความคล่องตัวในการซื้อขาย (Marketability) คือ หลักทรัพย์ที่สามารถซื้อหรือขายได้ง่ายและ
รวดเร็ว ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับราคา และขนาดของตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นนั้นจดทะเบียน ขนาดของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ จ านวนผู้ถือหุ้น และความสนใจที่ประชาชนทั่วไปมีต่อหุ้น หุ้นที่มีราคาสูงมักจะขายได้ยากกว่าหุ้นที่มี
ราคาต่ ากว่า หุ้นของบริษัทใหญ่จ าหน่ายได้ยากกว่าหุ้นของบริษัทเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทใหญ่มีหุ้นออกจ าหน่าย
จ านวนมากท าให้การซื้อขายด าเนินติดต่อกันตลอดเวลาด้วยเหตุนี้หุ้นของบริษัทใหญ่จึงมีความคล่องตัวมากกว่า  

5. ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที (Liquidity) คือ เมื่อหลักทรัพย์ที่จะลงทุนมี 
Liquidity สูงความสามารถในการหาก าไร (Profitability) ก็ย่อมลดลง ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี 
Liquidity หรือหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสด หวังว่าหากโอกาสลงทุนที่น่าดึงดูดใจมาถึงเขาจะได้มีเงินพร้อมที่
จะลงทุนได้ทันทีการจัดการส าหรับเงินทุนส่วนนี้ ผู้ลงทุนอาจจะแบ่งสรรปันส่วนจากเงินลงทุนเพื่อการนี้
โดยเฉพาะหรืออาจใช้เงินปันผล หรือดอกเบี้ยที่ได้รับมาเพื่อซื้อหุ้นใหม่ก็ได้  
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6. การกระจายเงินลงทุน (Diversifications) คือ ต้องการกระจายความเสี่ยงและการกระจายความ
เสี่ยงลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถท าได้ 4 วิธี ได้แก่ 1) ลงทุนผสมระหว่างหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันในเงินลงทุน
และมีรายได้จากการลงทุนแน่นอนกับหลักทรัพย์ที่มีรายได้และราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะธุรกิจ 2) ลงทุน
ในหลักทรัพย์หลาย ๆ อย่างปนกันไป 3) ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์เพื่อลด
ความเสี่ยงเร่ืองน้ าท่วมหรือภัยธรรมชาติ 4) ลงทุนในหลักทรัพย์ธุรกิจที่มีลักษณะการผลิตที่ต่างกันแบบ Vertical 
หรือ Horizontal ถ้าเป็นแบบ Horizontal เป็นการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 

7. ความพอใจในด้านภาษี (Favorable tax Status) คือ ฐานะการจ่ายภาษีของผู้ลงทุนเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารลงทุนต้องให้ความสนใจ ปัญหาคือว่าจะท าอย่างไรจึงจะรักษารายได้และก าไรจากการ
ขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งการจ่ายภาษีในอัตราก้าวหน้าจากเงินได้พึง
ประเมินนั้นท าให้ยากแก่การรักษาจ านวนรายได้นั้นไว้ ผู้ลงทุนอาจเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้จากเงินได้พึงประเมิน
ดังกล่าวโดยท าการลงทุนในพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในเวลานี้
แต่จะได้ในรูปก าไรจากการขายหลักทรัพย์ในอนาคต เป็นต้น 
 
บทสรุป 

บทสรุปแนวทางการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 1. ลักษณะของนักลงทุนชาวไทยตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงนั้นทางส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ได้ก าหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนทุกบริษัทต้องด าเนินการประมวลผล เพื่อทราบระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk profile) ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป หากผู้ลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัทต้องปฏิเสธการท าค าสั่งซื้อ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนทราบ
ความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ 2. แหล่งข้อมูลที่นักลงทุนชาวไทยให้ความสนใจ พบว่า การลงทุนในตลาดหุ้นของ
นักลงทุนประเภทบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยมี
แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจ ได้แก่ ข้อแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ,       
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร, สื่อต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต (Computer/Internet) และข้อมูล
จากงบการเงินและรายงานประจ าปขีองบริษัท 3. ปัจจัยในการตัดสินใจของนักลงทุนชาวไทยในตลาดหุ้นอเมริกา 
พบว่า ปัจจัยด้านการเงิน (Financial Factors) คือ ความคาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้น
อเมริกาที่นักลงทุนชาวไทยให้ความส าคัญและใช้เป็นข้อมูลสว่นหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นของอเมริกา 
และปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Nonfinancial Factors) นั้นเป็นการรับรู้ต่อปัจจัยในการตัดสินใจของนักลงทุน
ชาวไทยในตลาดหุ้นอเมริกา 4. เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากนักลงทุนชาวไทยในตลาดหุ้นอเมริกาที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในด้านการหาลักษณะส่วนบุคคลตามระดับความสามารถในการ
รับความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักลงทุนชาวไทยในตลาดหุ้นของอเมริกา และท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
เกี่ยวกับแนวทางการตัดสินใจลงทุนในหุ้นอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การ
ลงทุนในตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อการขยายฐานนักลงทุนชาวไทยให้มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการบริการต่อนัก
ลงทุนชาวไทยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนชาวไทยมีความเชื่อมั่นในเลือกลงทุนต่อไป  
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การพัฒนาการจดัการของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป 
 
Management Development of Parawood Processing Business Entrepreneurs. 
 
ผู้วิจัย   ภัสร์ศศิร์  หีดจันทร์ 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนาทวีกูล 

    
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้น าเสนอ การพัฒนาการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป           
มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินธุรกิจให้เป็นแนวทางที่จะน าความส าเร็จมาสู่องค์กร
ธุรกิจ เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ประกอบการไม้ยางพาราแปรรูป ได้แก่ ความกล้าเสี่ยง ความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการบริหาร วิสัยทัศน์กว้างไกล และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพการด าเนินธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปและจากการทบทวนวรรณกรรมการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจไม้
ยางพาราแปรรูป ประกอบด้วย การวางแผนการด าเนินธุรกิจ การจัดโครงสร้างของธุรกิจ การจัดการบุคลากร 
การพัฒนาของบุคลากร และการก าหนดทิศทางโดยการจูงใจ บทความนี้เสนอแนวคิดในการพัฒนาการจัดการ
ของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป ประกอบด้วย พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ ใช้นวัตกรรมการ
จัดการผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายธุรกิจ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และขยายโอกาสให้เกิดธุรกิจใหม่ เพื่อ
เอื้อให้องค์กรสามารถตั้งเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการได้อย่างชัดเจน สามารถเลือกใช้วิธีการท างานและ
ข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผนพัฒนาอย่างเหมาะสมน าไปสู่การใช้ทรัพยากรตลอดกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพและแผนการพัฒนาการจัดการธุรกิจที่มีศักยภาพ 

 
ค าส าคัญ : การจัดการ, ผู้ประกอบการ, ธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป 
 
Abstract 

The objective of this article are presentation of arts and art in business for success 
way. To study the influence of characteristics of Parawood Processing Business 
Entrepreneurs such as Risk, creativity, Management capabilities, Wide vision and adapt to 
the environment to be Parawood Processing Business consistent. From Literary Reviews, 
Management of Parawood Processing Business Entrepreneurs including , Business 
Planning, Structuring of business, personnel management, Development of personnel and 
orientation by motivation. This paper presents a new concept for Management 
Development of Parawood Processing Business Entrepreneurs including develop a modern 
management system. using innovative product management , create a Business Network, 
develop the potential of entrepreneurs and expand the opportunities for new businesses . 
This new concept allows organizations to set goals for clear management. Can choose 
you're work and information needed to plan development leads properly to the use of 
resources, process efficiency and potential business development management plans. 
 
Keywords : Management Entrepreneur , Parawood Processing Business 
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บทน า  
ในยุคที่เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากบทบาทของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งท า

ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่มีการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนมีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของโลก ความ
เคลื่อนไหวหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่เพียงส่งผลเชื่อมโยงจากประเทศสู่ประเทศ หากยังสามารถส่งผลเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคสู่
ภูมิภาคของโลกด้วยเช่นกัน แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ.2050 ทั้งประเทศที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่สหรัฐอเมริกา 
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศที่ก าลังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคาดการณ์ว่าขั้ว
อ านาจเศรษฐกิจโลกจะย้ายจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมาสู่กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (E7) ได้แก่ จีน อินเดีย 
บราซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก และตุรกี กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจจาก
ปัจจัยสนับสนุนภายในของแต่ละประเทศเป็นแรงผลักดันโดยเฉพาะจีนและอินเดียจะมีประชากรที่มีรายได้สูงขึ้น
จ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการอุปโภคบริโภคเชิงคุณภาพของชนชั้นกลางโดยโครงสร้างเศรษฐกิจจะเคลื่อนย้ายเข้า
สู่การบริโภคและบริการมากขึ้น (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2561) 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยจากภาพรวมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
แปรรูปที่ขยายตัวดีในช่วงที่ผ่านมา จูงใจให้มีผู้ประกอบการไม้ยางพาราแปรรูปรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้
มากขึ้น ขณะรายเดิมก็ท าการขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับวัตถุดิบไม้ยางพาราที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้
การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นปัญหาต่อตลาดในภาพรวมแต่กระทบกับผู้ประกอบการค่อนข้างมาก 
เนื่องจากมีการแข่งขันแย่งซื้อวัตถุดิบกันมากข้ึนท าให้ราคารับซื้อวัตถุดิบอยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาขายถูกกดดัน
ให้ลดลงจากการแข่งขันในการขายไม้ยางพาราแปรรูปที่รุนแรงขึ้นเช่นกัน เป็นผลให้ก าไรต่อหน่วยของ
ผู้ประกอบการปรับตัวลดลงสะท้อนผ่านก าไรขั้นต้นต่อรายได้รวมของธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในภาพรวม 
อย่างไรก็ตามการใช้กลยุทธ์เพิ่มการผลิตเพื่อชดเชยก าไรต่อหน่วยที่ต่ าลงจะท าได้ยากขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า 
เนื่องจากคาดว่าปริมาณวัตถุดิบไม้ยางจะลดลงตามวัฏจักรจากปริมาณไม้ยางที่มีอายุครบก าหนดโค่นที่ลดลง 
ขณะที่ความต้องการไม้ยางพาราแปรรูปยังคงเพิ่มข้ึนต่อเนื่องจากปัจจุบัน ท าให้คาดการณ์ได้ว่าปริมาณไม้ยางจะ
เร่ิมขาดแคลนในช่วงดังกล่าวต่อเนื่องไปถึง 10 ปี ซึ่งแม้จะส่งผลดีให้กับราคาไม้ยางขยับสูงขึ้นได้ แต่การแข่งขัน
จะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเช่นกัน (กรมพัฒนาธุรกิจ, 2558) 

การปลูกยางพาราของไทยในปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกไปทั่วทุกภาคของประเทศในปี 
พ.ศ.2555 เนื้อที่ในการเพาะปลูกยางพารารวมทั้งประเทศมีทั้งหมด 19.27 ล้านไร่ แบ่งออกเป็นภาคเหนือ 1.04 
ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.74 ล้านไร่ ภาคกลาง 2.30 ล้านไร่ และภาคใต้ 12.20 ล้านไร่ โดยภาคใต้เป็น
ภาคที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 19 ภาค
กลาง ร้อยละ 12 และภาคเหนือ ร้อยละ 6 ตามล าดับ ส าหรับพื้นที่ปลูกยางพาราสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ตรังและยะลา ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพื้นที่
เพาะปลูกและเนื้อที่ที่สามารถกรีดได้ระหว่างปี พ.ศ.2554 -2556 จะเห็นว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในทุกภาคของประเทศ ปัจจุบันโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้เนื่องจากพื้นที่ปลูกสวนยาง 
ประมาณ 85% ของพื้นที่ปลูกยางของประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางมากเป็นอันดับสองของโลกรอง
จากอินโดนีเซีย มีพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ 18.3 ล้านไร่ ส าหรับพื้นที่โค่นยางของไทยเฉลี่ยปีละ 350,000 ไร่ ได้
ไม้ยางพาราไปใช้ประโยชน์ประมาณ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2557) 
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ส าหรับพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคใต้ ในปี พ.ศ.2561 โดยมีพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพื้นที่
จ านวน 4,971,625 ไร่ และพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีพื้นที่จ านวน 7,245,295 ไร่ (การยางแห่ง
ประเทศไทย, 2561) ดังนั้น อุตสาหกรรมหรือธุรกิจโรงเลื่อยและโรงงานอบไม้ขนาดกลางและขยาดย่อม ประเทศ
ไทยถือได้ว่าเป็นผู้ปลูกยางพารามากที่สุดในโลกและมีการน าไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของไม้ยางพาราเกิดขึ้นในประเทศเป็นจ านวนมาก โดยอุตสาหกรรมไม้
ยางพาราครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพาราอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อย 3 
ส่วน ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมต้นน้ า (Primary Industry) เร่ิมจากการปลูกสร้างสวนโดยเลือกปลูกพันธ์ยางพาราที่
ให้เนื้อไม้ได้ดี การโค่นต้นยางพาราในสวนยางพารา การเลื่อยไม้เป็นท่อน (Log) การชักลากไม้ออกจากสวนยาง 
และการขนส่งไม้จากสวนไปยังโรงเลื่อยไม้ มูลค่าของอุตสาหกรรมต้นน้ าจะเร่ิมนับตั้งแต่ชาวสวนยางพาราขายไม้
สวนยางพารา การโค่นไม้ยางพารา การชักลากไม้ การเลื่อยไม้เป็นท่อน และการขนไม้จากสวนยางพาราจนถึง
โรงเลื่อยไม้ 2) อุตสาหกรรมกลางน้ า (Secondary Industry) ประกอบด้วยโรงเลื่อยไม้ โรงอบไม้ โรงงานผลิต 
แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด เริ่มต้นจากการแปรรูปไม้ท่อนให้เป็นไม้แผ่นตามขนาดที่ต้องการและการแปรรูป
ไม้ขนาดเล็ก เช่น ปีกไม้ ขี้เลื่อย ขี้กบ ให้เป็นแผ่นชิ้นไม้อัด (particleboard) และแผ่นใยไม้อัด (Fiberboard) 
และ 3) อุตสาหกรรมปลายน้ า (Tertiary Industry) ประกอบด้วยกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนกับกลุ่มผลิต
เครื่องเรือน อุตสาหกรรมปลายน้ าจะน าไม้ยางพาราแปรรูป แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้าง กรอบรูป รูปแกะสลัก ของเล่น เพื่อส่งขายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ (การยางแห่งประเทศไทย, 2561) 
 ภาคอุตสาหกรรมในภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ภาพรวมปริมาณการผลิตและส่งออกปรับเพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับช่วงเดี่ยวกันปีก่อนตามการผลิตของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ยางพาราแปรรูป 
ถุงมือยาง และอาหารแช่แข็ง เนื่องจากมีค าสั่งซื้อจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการผลิตน้ ามันปาล์ม
ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบหลังภาวะภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย ขณะที่ปริมาณการผลิตอาหารทะเลกระป่อง
ลดลง เนื่องจากผลกระทบการแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2560 คาด
ว่าปริมาณการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามสัญญาณค าสั่งซื้อที่ดีและปริมาณวัตถุดิบที่ เพิ่มขึ้ น 
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ปริมาณการผลิตและส่งออกปรับตัวดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าตามปริมาณวัตถุดิบที่ขาดแคลนจากภาวะอุทกภัยและเป็นช่วงโรงงานในจีนหยุด
ยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน แนวโน้มในไตรมาสต่อมาคาดว่าปริมาณผลิตและส่งออกยังขยายตัวได้ดีตามอุปสงค์
การใช้ในตลาดประเทศจีน ซึ่งน าไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ใช้ภายในประเทศส่ งออกรวมทั้งไม้ยางพาราของไทยมีจุด
แข็งด้านคุณภาพและราคา (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) จากการขยายตัวและเพิ่มขึ้นของโรงงานรวมทั้ง
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกระบวนการจัดการที่สามารถพัฒนาการจัดการของผู้ประกอบการให้พัฒนาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ
โดยค านึงด้านลักษณะของผู้ประกอบการ รวมทั้งกระบวนการจัดการภายใต้นโยบายหรือข้อก าหนดต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาในธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3 ด้านของ
ผู้ประกอบการ คือ พัฒนาระดับผลิตภาพของธุรกิจ ยกระดับผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาศักยภาพ
ปัจจัยแวดล้อม เป็นต้น (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2561) 
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ทั้งนี้ผู้เขียนเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราแปรรปู
ในภาคใต้ตอนบน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากผู้ประกอบการไม้ยางพาราแปรรูปและมักจะประสบปัญหา
ทางด้านการผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ และด้านการเงิน ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ นอกจากนี้
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้การแปรรูปวัตถุดิบเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ความต้องการ
ขยายตัวของผู้ประกอบการก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการในองค์กร ปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบการ
ประสบความส าเร็จที่แตกต่างกันถือเป็นตัวแปรที่น่าสนใจในการศึกษา เนื่องจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะก้าว
สู่ความเป็นผู้ประกอบการและสามารถบริหารกิจการของตนจนส าเร็จได้นั้น ผู้ประกอบการ เหล่านั้นต้องมี
ลักษณะที่แตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกระบวนการจัดการของแต่ละบุคคลในการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้
ผู้วิจัยยังศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ รวมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อ
กระบวนการจัดการของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการพัฒนาและเป็น
แนวทางในการให้ผู้ที่ศึกษาได้ศึกษาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 
นวัตกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์ 

องค์การที่อยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันต้องพบกับการแข่งขันที่มีความรุนแรงความต้องการของผู้ชื้อ
สินค้าหรือบริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการไหลเวียนของสารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพิ่มขึ้น ผลจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้นักวิชาการให้ความสนใจกับ  นวัตกรรม ในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการสร้างความสามารถในการท าก าไรและน าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ 
Read (2000) ความใหม่และยากต่อการลอกเลียนแบบ การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างและการบริหารจัดการองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อ บริษัทผู้ผลิตในการท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและสามารถอยู่รอดในตลาดที่แข่งขัน
อย่างรนุแรงได้ในปัจจุบัน ซึ่งหลายบริษัทได้ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเครื่องมือของการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่มี
ศักยภาพในการสร้างจุดแข็งและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้
ประสบความส าเร็จจึงได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งนักวิชาการและ
นักวิจัยมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา (Calantone, Harmancioglu & Droge, 2010) 

ยุพาวดี สมบูรณกุล (2555) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development 
Strategy) เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้กับ
ตลาด เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วลูกค้าสามารถเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้ามากข้ึนก้าวสู่ความเป็นผู้น าด้านผลิตภัณฑ์นั้น แม้จะเป็น
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงและมีอัตราความล้มเหลวที่สูงแต่ก็เป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าต่อการลงทุนจึงเป็นแรงกระตุ้นให้
องค์การท าการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองและรองรับความต้องการที่มีมากข้ึนของลูกค้าอยู่
เสมอ ซึ่งการที่ผลิตภัณฑ์ใหม่จะประสบความส าเร็จได้นั้นองค์กรต้องมีความเข้าใจถึงเหตุผลในการมีผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเชิงรุกในการเข้าตลาดที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม
และด้วยแผนการตลาดที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้องค์กรมีผลการด าเนินงานและผลก าไรที่ดีขึ้น 
โดยแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นการน าเสนอคุณค่าตามที่
ลูกค้าต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม การสร้างความรู้สึกในเชิง
บวกเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจและรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการ
พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้  
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สรุปได้ว่า การสร้างและการผสมผสานนวัตกรรม เป็นขบวนการในการสร้างและปรับเปลี่ยนความคิด
ไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการ โครงสร้างหรือนโยบายที่มีความใหม่ต่อองค์กรและสอดคล้องต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปความชอบในสินค้าและบริการย่อมมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นกัน ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมควรตระหนัก
และให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าและผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพื่อการบริหารจัดการองค์การ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

Bhuiyan, N. (2011) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน  อาจจ าแนกผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ 3 ลักษณะคือ 

1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ (Innovative Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดน าเสนอใน
ตลาดมาก่อนหรือเป็นแนวคิดใหม่ที่ผู้บริโภคอาจยังคาดไม่ถึง 

2. ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลง (Replacement Product of Modify 
Product) หมายถึง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยู่แล้วในตลาด 
ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้มากข้ึน  

3. ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบหรือการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ( Imitative or Me-too-Product) 
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับกิจการแต่ไม่ใหม่ในท้องตลาดเกิดจากการที่กิจการเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า
หรือบริการ ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นหลักท าให้กิจการมีโอกาสท าก าไรสูง จึง
เสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเพื่อเข้าสู่ท้องตลาดโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์กรหรือบริษัท 

จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและการน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแบบในการ
บริหารจัดการธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในภาคใต้ การบริหารจัดการในธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในภาคใต้และ
การน านวัตกรรมเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องมีความจ าเป็นค่อนข้างมากเพราะหากอุตสาหกรรมไม่มีการพัฒนาและน า
นวัตกรรมที่ใหม่และไม่เหมือนใครและการลอกเลียนแบบได้ยากก็ไม่อาจท าให้องค์การได้เปรียบคู่แข่งขัน เพราะ
ถ้าใคร ๆ ต่างผลิตสินค้าที่เหมือนและคล้ายกันนั่นหมายถึงว่า โอกาสที่จะท าให้ได้ลูกค้าที่แตกต่างและยั่งยืน แต่
ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการออกแบบ การสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ ถือเป็นหัวใจที่ส าคัญในการ
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอกาสและเป็นหนทางซึ่งน ามาสู่การเจริญเติบโตขององค์การ ดังนั้นหาก
ผู้ประกอบการสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่แปลกใหม่และที่ส าคัญจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า นั่นหมายถึง การสร้างผลประกอบการและก าไรเข้าสู่องค์การอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าสินค้าดีและตรงตาม
ความต้องการเห็นแล้วชอบและไม่เหมือนใครมีความแปลกใหม่ ต่อให้มีราคาแพงก็อยากซื้อเก็บไว้เพราะเกิด
ความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป 
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การสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
 เครือข่ายนับว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมปัจจุบันทั้งนี้เป็นเพราะกระแสโลกาภิวัฒน์ได้เข้า
มามีบทบาทและมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงของสังคมท าให้สังคม หรือคนในชุมชนต้องมีการปฏิสัมพันธ์อยู่
ตลอดและต้องมีการติดต่อกันตลอดเวลา การทบทวนแนวคิดดังกล่าวนี้จะท าให้เข้าใจถึงกระบวนการในการ
ก าหนดเป้าหมายและแนวทาง รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความส าเร็จซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 กิติชัย รัตนะ (2559 : 7) ได้น าเสนอเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายไว้ดังนี้  

1. บทบาทในการสนับสนุนการท างานของภาครัฐ เป็นบทบาทที่หน่วยงานภาครัฐมีความคาดหวังเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ของการท างานในภาวะปัจจุบันที่ในพื้นที่ที่ต้องการภาคี เครือข่ายสนับสนุน
การท างานของรัฐในเร่ืองการจัดการ  

2. บทบาทในการด าเนินกิจกรรมหลักของตนเอง เป็นบทบาทที่เครือข่ายนั้นต้องด าเนินกิจกรรมของ
ตนเองตามภาระหน้าที่ที่มีอยู่หรือตามวัตถุประสงค์ของเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น  

3. บทบาทในการเชื่อมประสานการท างานเชิงพื้นที่ เป็นบทบาทในการวางแผนการท างานเชิงพื้นที่  
หมายความว่า มองการจัดการทั้งระบบมีภาคีเครือข่ายใดบ้างที่อยู่ในพื้นที่และมีบทบาทในการท างานในเรื่องใด
ต้องสามารถเชื่อมต่อระบบการท างานร่วมกันให้ได้  

4. บทบาทในการกระตุ้นชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นทุกภาคีเครือข่ายย่อม 
ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับชุมชน การท างานโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางต้องเน้นที่บทบาท
ของชุมชนเป็นหลัก  
 จากการทบทวนเทคนิค วิธีการสร้างเครือข่าย กล่าวได้ว่า การสร้างเครือข่าย จ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
อย่างเป็นกระบวนการโดยอาจเร่ิมจากการศึกษาเรียนรู้ในระดับกลุ่มก่อนที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจเห็นความ
จ าเป็นในการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เม่ือมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายแล้วจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย โดยเฉพาะการเสริมด้านการบริหารการจัดการของเครือข่าย การเสริมพลังในการประสานงาน 
การติดต่อสื่อสารของแกนประสานหรือแม่ข่าย หากเครือข่ายมีการพัฒนาจนเกิดความเข้มแข็งก็จะเกิดพลังใน
การ ผลักดันต่อรองให้เป้าหมายในการรวมเป็นเครือข่ายบรรลุผลตามที่เครือข่ายได้ก าหนดไว้ 
 
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ (Personal Entrepreneurial Characteristics ; 
PECs) เขมกร ไชยประสิทธิ์ และ อรพิณ สันติธีรากุล (2557) กล่าวว่า ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย  
 1. ศักยภาพแห่งความส าเร็จ (Achievement Competencies) ได้แก่ การแสวงหาโอกาส ความมุ่งมั่น 
ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ความกล้าเสี่ยง 
 2. ศักยภาพแห่งการวางแผน (Planning Competencies) ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การวางแผน 
ติดตามประเมินอย่างมีระบบการแสวงหาข้อมูล 
 3. ศักยภาพแห่งอ านาจ (Power Competencies) ได้แก่ การชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย ความ
เชื่อมั่นในตนเอง 
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ดนัย เทียนพุฒ (2553) กล่าวว่า ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเป็นผู้ประกอบการได้ดังนี้ 
1. ความสามารถทางนวัตกรรมเป็นความสามารถในการแสวงหาช่องทางใหม่ๆ 
2. ความสามารถในการจัดการกับสิ่งยุ่งเหยิงเป็นความสามารถในการจัดการกับสิ่งที่เกิดอย่างไม่คาดฝัน 

คุณลักษณะนี้จะเก่ียวพันใกล้ชิดกับกระบวนการเกิดนวัตกรรม นั่นคือ นวัตกรรมจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
และผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถจะจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพวุ่นวายยุ่งเหยิงให้เข้ารูปเข้ารอยได้ดี 

3. ความปรารถนาความส าเร็จเป็นแรงผลักดันให้เกิดการทุ่มเทเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย  
4. ความสามารถวางแผนอย่างสมจริงเป็นแผนงานที่ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย ขณะเดียวกันก็

เป็นเป้าหมายที่สามารถคาดคะเนว่าจะส าเร็จได้ด้วย  
5. เป็นผู้น าที่เน้นเป้าหมายจะใช้ความสามารถของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชามุ่งไปสู่เป้าหมายหลัก  
6. ผู้ประกอบการจะรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ 
7. มีความรับผิดชอบ ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายและตัดสินใจว่าจะใช้ความสามารถที่มีอยู่

ท างานไปในทิศทางใด  
8. สามารถปรับตัวได้เป็นความสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ตามสถานการณ์  
9. เป็นนักจัดองค์การและนักบริการ ผู้ประกอบการจะต้องระบุและจัดกลุ่มพนักงานที่เหมาะสมให้

สามารถท างานประสบความส าเร็จได้ รวมทั้งให้ความส าคัญกับความสามารถของคนและคัดเลือกคนที่เหมาะสม
กับงาน 
 Karatko & Hodgetts (1998 : 6) กล่าวว่า ผู้ประกอบการกิจการขนาดย่อมมีบทบาทในการ
ด าเนินงานต่างจากผู้บริหารกิจการขนาดใหญ่ คือ ผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมส่วนใหญ่รับผิดชอบงานหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหาร ด้านวางแผนด าเนินงาน ด้านแสวงหาและติดต่อลูกค้า ด้านการจัดหาวัตถุดิบ จัดสรร
ทรัพยากรและควบคุมการผลิต ตลอดจนร่วมกิจกรรรมด้านการขายและการประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 
ผู้ประกอบการองค์กรขนาดย่อมจึงจ าเป็นต้องมีความช านาญในการปฏิบัติงานเกือบทุกหน้าที่เพื่อความส าเร็จ
และความอยู่รอดขององค์กร ขณะที่กิจการขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและกระจายให้แก่ฝ่าย
หรือแผนกต่าง ๆ แม้ว่าผู้บริหารบางแผนกจะขาดความสามารถก็ไม่กระทบความส าเร็จขององค์กรมากเท่ากับ
การที่ผู้บริหารของกิจการขนาดย่อมไม่มี ทักษะหรือขาดความสามารถในการจัดการกิจการขนาดย่อมจ านวนมาก
ต้องปิดกิจการ เนื่องจากประสบความล้มเหลวในการด าเนินงานและร้อยละ 88 ของความล้มเหลวของกิจการ
ขนาดย่อมเกิดจากผู้ประกอบการขาดทักษะในการบริหารการเป็นผู้น าและมุมมองทางกิจการ  
 
การขยายโอกาสให้เกิดธุรกิจใหม่ 

จตุพร สังขวรรณ (2553) ผู้ประกอบควรมีสามารถในการสังเกตเห็นโอกาสที่ผู้อื่นมองข้ามไป ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าผู้ประกอบการเหล่านั้นมีประสาทสัมผัสแห่งโอกาส (Opportunity Sensory) การพัฒนาประสาท
สัมผัสแห่งโอกาสนั้นต้องสร้างแรงกระตุ้นที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต  

 แหล่งที่มาของโอกาสทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจที่มีผลก าไรนั้นมักจะเปิดกว้างอยู่เสมอในเศรษฐกิจ
การตลาดเสรี ผู้ประกอบการที่ตื่นตัวจะมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสนั้น Peter Drucker ได้จ าแนก
แหล่งที่มาของโอกาสในการประกอบการจากสภาพแวดล้อม 7 ประการดังต่อไปนี้ แหล่งที่มาของโอกาสทาง
ธุรกิจที่มีอยู่ในบริษัทหรือในอุตสาหกรรมมีที่มาจาก 4 ด้านด้วยกัน คือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ความไม่สอดคล้อง
กัน ความจ าเป็นของกระบวนการ และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและตลาด ส่วนแหล่งที่มีของโอกาสทาง
ธุรกิจในด้านอื่น ๆ อีก 3 ด้านนั้นอยู่ภายนอกบริษัท โดยอยู่ในสังคมสิ่งและในสิ่งแวดล้อมทางปัญญา คือ การ
เปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ และความรู้ใหม่  

141



 
 

แหล่งของโอกาสทางธุรกิจเหล่านี้มีความซับซ้อนกันอยู่และแตกต่างกันไปเนื่องจากลักษณะความไม่
แน่นอน นอกจากนี้ศักยภาพส าหรับการสร้างนวัตกรรมอาจจะมีอยู่ในแหล่งต่าง ๆ ได้มากกว่า 1 แหล่งในคราว
เดียว แต่โดยรวมทั้งหมดแล้วแหล่งเหล่านี้มีผลต่อโอกาสทางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ทีเดียว  

1. เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Unexpected success or failure) เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดซึ่ง
ก่อให้เกิดความส าเร็จหรือล้มเหลวของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับต่าง ๆ ท าให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้น ซึ่ง
รวมถึงสายการบินเซาธ์เวสท์แอร์ไลน์และเจ็ทบลู ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกกฎข้อบังคับในอุตสาหกรรมสายการบิน
ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

2. ความไม่สอดคล้องกัน (Incongruities) เกิดขึ้นเมื่อมีช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวังและความจริง เช่น การส่งพัสดุภัณฑ์ถึงมือผู้รับในวันรุ่งขึ้นของบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนซึ่งเกิดจากการที่
ระบบไปรษณีย์ที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่สามารถท าให้ได้  

3. ความจ าเป็นของกระบวนการ (Process need) เกิดขึ้นเมื่อมีอุปสงค์ที่ต้องได้รับการตอบสนอง เช่น 
ไมโครเวฟที่ได้รับการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อข้อจ ากัดของกระบวนการปรุงอาหารแบบดั้งเดิม  

4. การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและตลาด (Industry and market structure) ซึ่งก่อให้เกิด
พัฒนาการ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการบริบาลสุขภาพจากที่โรงพยาบาลไปเป็นที่บ้านเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้อุปโภคบางกลุ่ม  

5. การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ (Demographics) เกิดจากการมีอายุมากข้ึน การศึกษาดีขึ้น 
อาชีพก้าวหน้าขึ้น เช่น ประชากรในมลรัฐฟลอริดาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการอพยพของผู้ที่เกษียณอายุแล้วเข้ามาอยู่ใน
รัฐดังกล่าวมากขึ้น ท าให้อุตสาหกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัยสันทนาการและการดูแลผู้สูงอายุได้รับผลพลอยได้ไปด้วย  

6. การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ (Changes in perception) เป็นการเปลี่ยนความคิดที่เกิดจาก
ประสาทสัมผัส เช่น กระแสความนิยมด้านสุขภาพสร้างให้เกิดสินค้าและสถานออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท าให้
อุตสาหกรรมบริบาลสุขภาพอื่น ๆ ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย 

 7. ความรู้ใหม่ (New knowledge) เป็นสิ่งที่สร้างหรือพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าและบริการหรือ
กระบวนการใหม่หลังจากการทดสอบปรับเปลี่ยนและลงมือปฏิบตัิ เช่น ความรู้ใหม่ในสาขาจุลชีววิทยา ก่อให้เกิด
บริษัทใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งของโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น โอกาสที่บริษัทใหญ่มองไม่เห็น ซึ่งนับเป็นแหล่ง
ของโอกาสทางธุรกิจอีกที่หนึ่งที่สามารถมองหาได้ ตัวอย่างของแหล่งโอกาสทางธุรกิจแบบนี้คือ การที่หน่วยงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง มีความคิดที่จะพัฒนาสายธุรกิจใหม่ขึ้นมาแต่ผู้บริหารของ
บริษัทดังกล่าวเห็นว่ามันท าก าไรน้อยเกินไป บุคลากรและทรัพยากรของเขามีไว้เพื่อท าตลาดขนาดใหญ่เท่านั้น
และธุรกิจดังกล่าวไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้บริษัทของเขาท าให้โครงการหลายโครงการที่คุ้มค่าถูก
ปฏิเสธไป ซึ่งในขณะที่เขาระงับโครงการเหล่านั้น พนักงานที่ออกจากบริษัทของเขาไปกลับน ามันมาเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ซึ่งสามารถท าก าไรให้พวกเขาอย่างมากในเวลาต่อมา 
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สรุป 
ธุรกิจ กับ ความเสี่ยง เป็นของคู่กัน ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการชอบท างานที่ท้าทายความรู้ความสามารถ

ของเขา เขาจะไม่มีความภูมิใจกับงานที่ง่ายหรืองานที่มีความเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเท่ากับไม่มีความเสี่ยง
เลยและเขาจะหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป แต่เขาชอบงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว ความเสี่ยงระดับนี้เขาประเมินแล้วไม่เกินความสามารถของเขาที่จะท าให้บรรลุผล
ส าเร็จ โดยเขาหาทางเลือกไว้หลายทาง เช่น การลงทุนธุรกิจเขาจะใช้เวลาศึกษาวางแผนตลาดเลือกการผลิตที่
เหมาะสมกับวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ เงินลงทุน หลักการบริหาร พร้อมทั้งค านวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และหน่วยงานของรัฐบาล ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วค่อย
ตัดสินใจพร้อมที่จะผจญกับปัญหาต่าง ๆ เขาจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่เขาจะกล้าเสี่ยง
ระดับปานกลางที่คิดว่ามีการประเมินความเป็นไปได้อย่างดีแล้ว 

เมื่อมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไปได้พร้อมทั้งพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เขาจะมุ่งมั่นใช้
พลังงานความคิดสติปัญญา ความสามารถทั้งหมด ท างานหนักทุ่มเทให้กับงานเพื่อให้บรรลุความส าเร็จตาม
ช่องทางที่วางไว้ โดยไม่ค านึงถึงความยากล าบาก เขายังคงต่อสู้ต่อไปพร้อมจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงาน เกิด
การเรียนรู้ถึงความผิดพลาดจากที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขไปสู่ความส าเร็จพอใจภูมิใจที่งานออกมาดีเด่น จุดมุ่งหมาย
ทางธุรกิจมิได้อยู่ที่ท าก าไรแต่จะท าเพื่อการขยายความเจริญเติบโตของกิจการ ก าไรเป็นเพียงเคร่ืองสะท้อนว่าจะ
ท าได้เขาไม่เพียงสนใจที่ผลบรรลุเป้าหมายแต่เขาสนใจวิธีการของขบวนการที่ท าให้บรรลุเป้าหมายด้วย 

เมื่อท่านต้องการประสบความส าเร็จ ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่พอใจที่จะท าในสิ่งซ้ า ๆ 
เหมือนแบบดั้งเดิม แต่เป็นผู้ที่ชอบเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาน ามาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่า
เดิมน ามาใช้กับการบริหารธุรกิจ เป็นผู้เข้าถึงปัญหาแล้วหาทางแก้ไข หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงการ
ผลิตตลอดเวลา กล้าที่จะผลิตสินค้าที่แตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิม  กล้าใช้วิธีการขายที่ไม่เหมือนใคร กล้า
ประดิษฐ์ค้นคว้าสิ่งแปลกใหม่เข้าสู่ตลาดและเกือบทุกครั้งของความแตกต่างนั้นท าให้ได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังกล้าคิดค้นประดิษฐ์เครื่องจักร เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ พร้อมทั้ง
แสวงหาวัตถุใหม่ๆ มาทดแทน ปรับปรุงการด าเนินงาน น าการจัดการสมัยใหม่มาใช้ผลิตให้มีประสิทธิภาพลด
ต้นทุนการผลิต ความคิดสร้างสรรค์นี้เขาอาจคิดขึ้นมาเองหรือเอาแนวคิดมาจากนักประดิษฐ์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่
ศึกษามาก็ได้ 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาความรู้ส าหรับผู้ประกอบการ  กระบวนการวางแผนด าเนิน
โครงการ ควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาการจัดการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่ง
อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่ส าคัญ
คือ ความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการส าหรับกระบวนการพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การหาเครือข่ายธุรกิจ เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการพัฒนาความรู้ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
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ธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชน: ธุรกิจการบริการในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
 
Good Governance of Private Organizations: Services Business in Pattani 
 
ผู้วิจัย   ภาณุ  ปาตานี 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชน : ธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี          
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชนและธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่
จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารที่ใช้หลัก ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน
หรือธุรกิจการบริการ 2) กลุ่มผู้บริหารองค์การภาคเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 3) กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
การบริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 4) กลุ่มพนักงาน บุคลากรในองค์การและประชาชนผู้เลือกซื้อสินค้าและ
บริการขององค์การภาคเอกชน และธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ธรรมาภิบาล (good governance) เป็นหลักการบริหาร
จัดการองค์การที่มีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นหลักที่ทุกคนในองค์การมี
ส่วนร่วมและเสริมสร้างกันและกัน การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารธุรกิจ ที่เรียกว่า บรรษัทภิบาล ท าให้
องค์การธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากสังคม การปรับตัวขององค์การภาคเอกชนโดยใช้หลัก             
ธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจนับเป็นความท้าทายให้ผู้บริหารองค์การภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบการของธุรกิจบริการ ต้องก ากับดูแลธุรกิจของบริษัทให้สามารถปรับตัวทั้งในเรื่องผลประกอบการ ควบคู่
กับการมจีริยธรรม มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ ซึ่งถือเป็นการเปิดพื้นที่ทางความคิดที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
บุคคล ครอบครัว ธุรกิจ และสังคม และเป็นที่น่าสนใจศึกษาว่าธุรกิจภาคเอกชนมีองค์ประกอบการใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในสถานประกอบการอย่างไร ผลลัพธ์ของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้องค์การภาคเอกชนและธุรกิจการบริการ
เป็นอย่างไร  

 
ค าส าคัญ : ธรรมาภิบาล, องค์การภาคเอกชน, ธุรกิจการบริการ, ปัตตานี 
 
Abstract 

The study of Good Governance of Private Organizations: Services Business in 
Pattani is conducted to research and develop the use of good governance model of Private 
Organizations: Services Business in Pattani. This study is qualitative research with the in-
depth interview method to collect the data. The samples are divided into four groups. The 
first group consists of chief executives who use good governance in Private Organizations 
or service business. The second group is chief executives of private organizations. The third 
group is services business enterprises and the last group is officers, staffs of Private 
Organizations and people who are the customers of Private Organizations and Services 
Business in Pattani.  
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According to the review literature of the study, good governance is the principle of 
organization management with fairness, honesty, capability and efficiency that all 
stakeholders in organization have to mutually participate and support. To apply the good 
governance in business management, it shall be called corporate governance, results the 
business organization is credible and acceptable. The adjustment of private organizations 
regarding the principle of good governance or corporate governance in business shall be 
challenged executives of private organizations and services business enterprises to manage 
the organizations for adjusting performance and ethics and transparency and honesty. 
According to the above mentioned, what are the consistent of good governance of private 
organizations should have, shall be the topic for finding the results of good governance 
principle in private organizations and services business. 
 
Key Word : Good Governance, Private Organizations, Services Business, Pattani 
 
บทน า 

การท าธุรกิจในระบบเศรษฐกิจโลกขณะนี้เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนและความไม่ชัดเจนจากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวในอัตราที่ต่ าต่อเนื่อง ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่มีมากใน
สังคมโลก ภัยคุกคามของการก่อการร้ายและความไม่แน่นอนทางการเมือง และจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ท าให้ธุรกิจมีต้นทุนและความเสี่ยงเพิ่มขึ้น การ
แข่งขันรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ทุกบริษัทต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถท าธุรกิจได้ต่อไป ด้วยการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการด าเนินธุรกิจ  

หลักธรรมาภิบาล (Good governance) เป็นข้อก าหนดและหลักการบริหารงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนของไทย มีความส าคัญมากข้ึนในปัจจุบัน และน ามาใช้ในการบริหารงานขององค์การธุรกิจหรือวิสาหกิจ
ทุกขนาดอย่างแพร่หลาย ที่เรียกว่า บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) โดยหลักของการเป็นบรรษัทภิบาลที่
ดีนั้น มุ่งเน้นการท างานที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานเพื่อเป็นกรอบให้พนักงานหรือบุคลากรทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยอาจแบ่งเป็น            
3 ระดับ ได้แก่ ระดับแรก คือ จรรยาบรรณขององค์การ ระดับรองลงมา คือ จรรยาบรรณของผู้บริหาร และระดับ
สุดท้าย คือ ระดับจรรยาบรรณของพนักงานหรือบุคลากร ระดับธรรมาภิบาลขององค์การธุรกิจ จึงเป็นความ
ต้องการการจัดการที่ดีในองค์การ ให้การประกอบการธุรกิจเป็นไปอย่างมีระบบ มีรูปแบบ มีคุณภาพทั้งระบบ และ
เก่ียวเนื่องกันโดยมองการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มั่นคง มีความเป็นรูปธรรม มีความเอื้ออาทร มองเห็นคุณค่า
และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนของผู้มีส่วนได้เสีย อาจสรุปได้ว่า แนวคิดของบรรษัทภิบาลที่ดีมี  3 คุณลักษณะเด่น 
ได้แก่ 1) ความยุติธรรม (Fairness) หมายความว่า กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในองค์การควร
ได้รับสิทธิ์พึงมีพึงได้อย่างยุติธรรม 2) ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใสทั้งในด้านการ
ด าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล 3) ความสามารถอธิบายได้ (Accountability) และด้วยเหตุนี้ หลักธรรมาภิบาล
จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือธุรกิจการบริการทั่วไป เนื่องจาก
เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติต่อกัน ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้วย
เช่นกัน (ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์, 2559 .หน้า 2) โดยประเทศที่ภาคเอกชนมีธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ หรือ
บรรษัทภิบาลที่ดี จะช่วยส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการด าเนินการด้านต่าง ๆ สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้สังคม อันจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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การปรับตัวขององค์การภาคเอกชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจนั้น 
นับเป็นความท้าทายให้ผู้น าองค์กรภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการของธุรกิจบริการ ต้องก ากับดูแลธุรกิจของบริษัท
ให้สามารถปรับตัวทั้งในเร่ืองผลประกอบการ ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ 
เป็นการเปิดพื้นที่ทางความคิดที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง บุคคล ครอบครัว ธุรกิจ และสังคม คือการท าให้
ผู้บริหารไม่ทุจริตและกระท าการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจ เป็นการบริหารเศรษฐกิจที่
ต้องมีโครงสร้างกฎหมายและสถาบันที่ดี มีระบบข่าวสารข้อมูลที่ดีสามารถตอบปัญหาและตรวจสอบได้ เพื่อเสริม
ศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรภาคเอกชนและธุรกิจการบริการภาคอื่น ๆ สามารถน ามา
แปรเป็นวิธีการในทางปฏิบัติ 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ 1) ด้านพนักงาน ด้านผู้บริโภค 2) ด้านสังคม และ 3) ด้าน
สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมื่อองค์กรมีการปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน บุคลากรก็มีความสุขในการปฏิบัติงาน ผลที่ตามมา
พนักงานมีขวัญและก าลังใจท างานอย่างเต็มที่ และพร้อมมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าขององค์กร หรือเมื่อองค์กร
ปฏิบัติอย่างดีกับลูกค้าและสังคมแล้ว ลูกค้าก็จะเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการของ
องค์กร ก่อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่นแล้วเลือกใช้สินค้าและบริการ อาจกล่าวได้ว่า หลักธรรมาภิบาล มีบทบาท
ส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสร้างภาพลักษณ์ สร้างความ
ศรัทธาและความเชื่อมั่นให้สังคม ท าให้เกิดการพัฒนาสังคมทั้งระบบให้มีคุณภาพ เพื่อการเติบโตของบริษัทที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในภาคธุรกิจที่มาจากการขับเคลื่อนทั้งโดยหน่วยงานก ากับดูแลที่
ต้องการรักษาความน่าเชื่อถือในการท าธุรกิจของประเทศ จากนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีและลดความเสี่ยง
ในการลงทุน และจากบริษัทธุรกิจที่ต้องการให้ธุรกิจของตนเป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการเติบโตที่
ยั่งยืน นอกจากนี้ การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลหรือการก ากับดูแลกิจการที่ดีในภาคเอกชนทั้งในระดับสากลและใน
ภาคธุรกิจของไทย นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิรูปเพื่อขับเคลื่อนประเทศ การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมที่ยั่งยืน การก ากับดูแลกิจการที่ดี            
ธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาลที่ก าลังเกิดขึ้นในภาคธุรกิจไทย จึงเป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการใน
ต่างประเทศ ทั้งในภาครัฐและในระดับสากล (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, 2559 .หน้า 16) 

จากการศึกษาหลักธรรมาภิบาลขององค์การและธุรกิจในต่างประเทศ พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาให้
ความส าคัญต่อความเสมอภาคและความโปร่งใส ระบบธรรมาภิบาลบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาโดย
ตลอด คือการอาศัยกฎหมาย 3 ส่วน คือ 1) กฎหมายบริษัทมหาชนของแต่ละมลรัฐ 2) กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 3) กฏระเบียบขององค์กรอิสระของเอกชน ที่วางกฎระเบียบ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ส าหรับบริษัทมหาชนและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (R. Karmel., 2003: 28-495) ซึ่งไม่ต่างจากหลักธรรมาภิบาล 
ในประเทศแถบยุโรปอย่างประเทศเยอรมันนีที่ถือว่า บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นทรัพย์สินส่วนรวม 
คือการร่วมการแบ่งปันและคานอ านาจในบริษัทในบริษัทมหาชน หรือหลักธรรมาภิบาลในประเทศอังกฤษที่             
เน้นความรับผิดชอบและความโปร่งใส อีกทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม หรือประเทศฝรั่งเศสที่ถือว่าเป็นประเทศที่มี
ความก้าวหน้าในการสร้างธรรมภิบาล และถือเป็นต้นแบบการพัฒนา Governance ของการปกครองส่วนท้องถิ่น
และเป็นระดับการปกครองที่เล็กที่สุด และถือเป็นการบริหารงานที่ให้ประชาชนมีส่วร่วมในการเลือกตั้ง  

ในขณะที่หลักธรรมาภิบาลในแถบเอเชีย ดังเช่นประเทศญี่ปุ่นนั้น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่นหรือ JICA ได้ผนวกเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วม มีความชอบธรรม และน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน เช่นเดียวกับหลักธรรมภิบาลในประเทศมาเลเซียที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการด าเนินงาน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารประเทศ ส าหรับประเทศฟิลิปปินสไ์ด้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิรูป
ภาครัฐหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการใช้หลัก Total Quality Management: TQM มาเป็น
เครื่องมือน าไปสู่หลักธรรมาภิบาลของประเทศ เป็นตัวชี้วัดองค์ประกอบต่าง ๆ จากที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการที่ดี 
หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) จากหลากหลายประเทศ อาจสรุปได้ว่า องค์ประกอบของวิธีการปกครอง
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ที่ดีนั้น ควรจะเน้นที่กฎเกณฑ์ที่สามารถน ามาปฏิบัติได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การวางระบบ
โครงสร้างองค์กร กระบวนการบริหารที่ต่อเนื่อง จริงจังและความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และ ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ส าคัญที่ต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเป็นกลไกหลักในการ
พัฒนาความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้นในภูมิภาค
ชายแดนใต้ เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการท าธุรกิจสูง เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและ
ยั่งยืนที่จะน ามาซึ่งการสร้างเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด รัฐบาลมีนโยบายกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.),2559 :2-6) ภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดกรอบการลงทุนของธุรกิจเอกชน พัฒนาเมืองเศรษฐกิจ เป็น 
3 เมือง สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ให้เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทั้ง 3 เมือง ที่มีรอยติดต่อกันในลักษณะ
สามเหลี่ยมเรียกว่า “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หวังสร้างบ้านเมืองต้นแบบการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์
สอดคล้องกับศักยภาพของความเป็นเมืองในปัจจุบันเป็นเมืองต้นแบบแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างไปตาม
ศักยภาพแต่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยจังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่สร้างงาน             
สร้างรายได้แก่จังหวัด ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยสุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายได้ที่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความตื่นรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และยัง
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของปัตตานี  

ข้อมูลจากส านักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี พบว่า ในปี 2559 จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับ
ภาคธุรกิจเอกชน (ส านักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี, 2560) มีองค์การภาคเอกชนในหมวดธุรกิจทั้งหมด 1,100 แห่ง 
ที่มีการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ ซึ่งสามารถแบ่งตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การภาคเอกชนตาม
ลักษณะของกิจกรรมที่ท าใน 6 กลุ่มธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการท าป่าไม้ 2) ธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตทั้งในระดับครัวเรือนและระดับโรงงาน 3) ธุรกิจก่อสร้าง 4) ธุรกิจการพาณิชย์ การขายส่ง   
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 5) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์            
การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ และ 6) การให้บริการชุมชนสังคมและบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ โดยมีการจด
ทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่เป็นบริษัทจ ากัด จ านวน 15 แห่ง และห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 21 แห่ง สถาน
ประกอบการ จ านวน 1 โรง ส่วนธุรกิจการบริการในจังหวัดปัตตานี มีจ านวนทั้งสิ้น 2,171 แห่ง จ าแนกตาม
ประเภทบริการ ได้แก่ 1) ธุรกิจประมง 2) ธุรกิจต่อเนื่องประมงทะเล 3) เกษตรและปศุสัตว์ 4) กิจการก่อสร้าง          
5) กิจการต่อเนื่องการเกษตร 6) ต่อเนื่องปศุสัตว์ช าแหละ 7) กิจการรีไซเคิล 8) เหมืองแร่และเหมืองหิน                   
9) ผลิตภัณฑ์โลหะ 10) จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 11) ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน 12) ผลิตหรือ
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างแปรรูปหิน 13) ผลิตหรือจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป 14) ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก 
15) ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ 16) ผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์17) ขนถ่ายสินค้าทางบก            
ทางน้ า คลังสินค้า 18) ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย 19) อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด 20) สถานีบริการน้ ามัน แก๊ส เชื้อเพลิง 
21) สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคมฯ 22) การให้บริการต่าง ๆ 23) งานรับใช้ในบ้าน 24) แปรรูปสัตว์น้ า เป็นต้น 
(ส านักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี, 2560:43) 

ผลจากการเพิ่มจ านวน และขยายตัวของภาคธุรกิจ มีสถานประกอบการทั้งองค์การภาคเอกชน และธุรกิจ
การบริการที่ขาดหลักธรรมาภิบาล ท าให้พนักงานหรือแรงงานในสถานประกอบการ ประสบปัญหาแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ เช่น ปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาความถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาด้ านความ
ปลอดภัย ปัญหาการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ ปัญหาอัตราค่าจ้าง ปัญหาจากการท างาน ฯลฯ จึงท าให้ธุรกิจ
จ านวนมากตกอยู่ในความเสี่ยง การท าให้ธุรกิจเติบโตในระยะยาว ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจ
เอกชนต้องอาศัยหลักบรรษัทภิบาล หากแต่แทบไม่มีบริษัทใดมองเห็นทุนมนุษย์ ความเป็นอยู่ของพนักงาน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า และผู้ถือหุ้น ทั้ งๆ ที่สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับผลประกอบการในระยะยาว            
จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง ธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชนและธุรกิจการบริการในเขต
พื้นที่จังหวัดปัตตานี ว่าธุรกิจภาคเอกชนมีองค์ประกอบการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานประกอบการอย่างไร 
ผลลัพธ์ของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้องค์การภาคเอกชนและธุรกิจการบริการเป็นอย่างไร โดยข้อมูลและผล
การศึกษาสามารถน ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลได้ต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชนและธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี 

2. เพื่อพัฒนาหลักธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชนและธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
ค าถามการวิจัย 

1. การใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชนและธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี            
มีองค์ประกอบอย่างไร 

2. ผลการพัฒนาหลักการใช้ธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชนและธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จังหวัด
ปัตตานีเป็นอย่างไร 
นิยามศัพท์ 
 ธรรมาภิบาล หมายถึง การกระท า หรือวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดี หรือการปกครอง การบริหาร 
การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีใน
รูปแบบของการบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ดีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม ยุติธรรม มีจรรยาบรรณควบคู่กับหลักคุณธรรม 
สามารถตรวจสอบได้ ประหยัดและใช้ทรัพยากรคุ้มค่าตลอดจนความรับผิดชอบขององค์การภาคเอกชน ธุรกิจการ
บริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

องค์การภาคเอกชน หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นศูนย์อ านวยการให้การด าเนินงาน
ลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีการใช้อ านาจการบริหารที่ชัดเจนมีการแบ่งงานและหน้าที่ล าดับขั้นตอน
ของการบังคับบัญชา และความรับผิดชอบที่ด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ได้รับผลตอบแทนจากผลก าไรที่
เกิดจากการท าธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจ ากัด 

ธุรกิจการบริการหมายถึงการด าเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นตัวตนมีรูปแบบที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้านความพึงพอใจและความคาดหวัง มักจะถูกบริโภคไปพร้อมๆกับที่ผลิตขึ้นมา เช่นธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจการรักษาพยาบาล ธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสาร ธุรกิจการให้บริการความงาม ธุรกิจเกี่ยวกับพลานามัย ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบันเทิงเริง รมย์ ธุรกิจ
เก่ียวกับการเงินและการธนาคาร และธุรกิจอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับสินค้าและบริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

จากที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance)จากหลากหลายประเทศ 
ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า องค์ประกอบของวิธีการปกครองที่ดีนั้นควรจะเน้นที่กฎเกณฑ์ที่สามารถน ามาปฏิบัติได้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การวางระบบโครงสร้างองค์กรกระบวนการบริหารที่ต่อเนื่อง จริงจังและ
ความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง ธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชน: ธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารทาง
วิชาการ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ก าหนดแนวทางธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชน
และธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยองค์ประกอบ และขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพ 1 องค์ประกอบการออกแบบงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Wiersma.W, 2000:205) 
ที่มา : องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (2000) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยด าเนินการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลกึจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลขององค์การ
ภาคเอกชนและธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

2. สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับปัจจัยหรือตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับร่าง แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและน ามา
ปรับปรุง น าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเชิงเนื้อหาและความถูกต้อง(Content Validity) 

3. แบบสัมภาษณ์ที่ได้ท าการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจ านวน 40 ชุด น าไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของ
ข้อค าถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค 
(Alpha Coefficient’s Cronbach) 
 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) โดย ประกอบด้วย
ค าถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลขององค์การภาคเอกชนและธุรกิจการบริการของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน และธุรกิจการบริการของผู้ให้

สัมภาษณ์  
ประเด็นที่ 3 เก่ียวกับผลของการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน และธุรกิจการบริการของผู้ให้

สัมภาษณ์ 
ประเด็นที่4 เก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน และ

ธุรกิจการบริการของผู้ให้สัมภาษณ์ 
4. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านกระบวนการทดสอบเครื่องมือแล้วมาส าเนาเอกสารเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลต่อไป 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)        
เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

1. การแบ่งกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holder) 4 กลุ่ม ได้แก่         
1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารที่ใช้ธรรมาภิบาลในองค์กรภาคเอกชนหรือธุรกิจการบริการ           
2) กลุ่มผู้บริหารองค์การภาคเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 3) กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการบริการ ในเขตพื้นที่
จังหวัดปัตตานี4) กลุ่มพนักงาน บุคลากรในองค์การและประชาชนผู้เลือกซื้อสินค้าและบริการขององค์การ
ภาคเอกชน และธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

2. เกณฑ์คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติคือ มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 2 ปี และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยบันทึกในแบบสัมภาษณ์ บันทึกเสียงและภาพการสัมภาษณ์ ดังนี้  
 1. การสัมภาษณ์ (Interviews) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้ง 4 กลุ่ม ด้วยค าถาม 4 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2. การสัมภาษณ์ที่ใช้แบบก าหนดค าถามเป็นแนวทาง (Interview Schedule) เป็นการสัมภาษณ์ที่ใช้แบบ
ก าหนดค าถามเป็นแนวทางในการด าเนินการสัมภาษณ์แบบก าหนดค าถามจะบรรจุค าถามหลักและค าถามย่อยหรือ
ค าถามเพิ่มเติม (Probe) เพื่อใช้ถามให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามต้องการ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด รวมทั้งองค์ความรู้จากเอกสารทางวิชาการ และเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อน าเสนอธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน และธุรกิจการบริการในเขต
พื้นที่จังหวัดปัตตานีตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
2. จ าแนกและจัดระบบข้อมูลเป็นการน าข้อมูลที่ได้ น ามาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) เป็นการน าข้อมูลที่ได้

จากเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุป 
4. น าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยายเชิงพรรณนา 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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แนวทางวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณของพนักงานเอกชน ในประเทศไทย 
 
Financial Planning After Retirementof Private Employees of Thailand. 
 
ผู้วิจัย   ภาสกร จูตะกานนท์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 แนวทางวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณของพนักงานเอกชน ในประเทศไทยจะเป็นการก าหนดเป้าหมาย
ทางการเงินในระดับที่เหมาะสม สามารถท าได้และบรรลุผลส าเร็จตามที่วางไว้ เป็นพัฒนาแผนการเงินและกลยุทธ์
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะน าไปสู่การปฏิบัติตามที่วางไว้เป็นระยะในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งต้องมีการควบคุมให้เป็นไป
ตามแนวทางวางแผนการเงินหลังวยัเกษียณที่ก าหนดไว ้นอกจากนั้นยังต้องมีการประเมินผลโดยใช้งบการเงินเป็นตัว
ควบคุมและท าการแก้ไขสิ่งผิด ทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงแผนและการเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ ถือเป็นการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ ซึ่งจะช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและจะส่งผลดีในด้านการเงิน ช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเงินดีขึ้นได้อย่างแท้จริง ให้ได้
ผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็นไปตามเป้าหมายในการด าเนินชีวิตหลังวัยเกษียณของพนักงานเอกชน ในประเทศไทย ต่อไป  
 
ค าส าคัญ : การวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ, พนักงานเอกชน, ประเทศไทย 
 
Abstract 
 Financial planning after the retirement age of private employees in Thailand. It will 
be appropriate to target financially can be achieved and achieved as set. Develop a financial 
plan and strategy to achieve goals that will lead to periodic compliance. It must be 
controlled to be in line with financial planning guidelines after a defined retirement age in 
addition, financial statements must be evaluated and corrected. Review goals and improve 
plans. 
 Finance to suit and correspond to changing circumstances and Financial planning 
after retirement prepared before retirement. This will help build confidence and will result 
in financial good improved financial management. The final result is the life after 
retirement goal of private employees in Thailand. 
 
Keyword : Financial Planning After Retirement, Private Employees, Thailand 
 
บทน า 

องค์การสหประชาชาติ (6521) ได้มีนโยบายให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเอง  (Independence) เพื่อรองรับให้มี
ความพร้อมอยูต่ามล าพังจึงเป็นเร่ืองส าคัญเพราะระบบสวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการจากภาครัฐ
และองค์กรต่างๆ ยังไม่เหมาะสมในอนาคต ผู้สูงอายุจะอยู่ได้ยากล าบากมากขึ้นเพราะจ านวนสัดส่วนผู้สูงอายุที่
ยากจน มีภาวะความเจ็บป่วยและภาวะทุพพลภาพได้เพิ่มมากขึ้น กระบวนการพัฒนาผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณถือว่ามี
ความส าคัญเพราะจะได้ไม่ต้องรับภาระในการดูแลที่มากเกินไป การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่วัย
เกษียณอายุ ให้มีความเชื่อมั่น  มีจิตส านึกถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี เป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ส าคัญของ
องค์การทั้งในและต่างประเทศ (Altfest, 2004: 53-68) ในการพัฒนาผู้เกษียณอายุ ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพและ
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ความสามารถดูแลตนเอง และพึ่งตนเองได้ มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่และเตรียมพร้อมส าหรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง เพราะในอนาคตจะต้องเผชิญกับอุปสรรคในการด าเนินชีวิต จากมีปัญหาการถูกทอดทิ้ง 
ขาดคนดูแลเอาใจใส่ มักมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลไร้ค่าต้องพึ่งพาคนอื่น มีความกังวลใจและน้อยใจได้ง่าย  
(Borse, 2014: 38) แต่ปัจจัยที่เก่ียวข้องมีมากมายหลายมิติและซับซ้อน การพัฒนาความเชื่อมั่นในการพึ่งตนเองได้
ของผู้เกษียณอายุ สามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการวางแผนทางการเงินหลังการเกษียณอายุเพราะเป็น
ช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักออกจากการท างาน ท าให้ประสบปัญหาเศรษฐกิจ เพราะมีรายจ่ายที่ต้องใช้ในชีวิตและการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอาจเป็น 20 – 25 ปี ซึ่งต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองจ านวนมากที่จะท าให้มี
คุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีที่สุด  
 การวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ เป็นการจัดการทางการเงินของตนเองทั้งการจัดหา การใช้จ่าย          
การเก็บออมรวมทั้งการลงทุน การรู้จักวางแผนและการป้องกันทรัพย์สินของตนอันจะน ามาเพื่อความมั่นคงและ
ผาสุก มเีงินไว้ส าหรับใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลลดการเป็นภาระของครอบครัวและสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตหลัง
วัยเกษียณ ให้มีการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (Jamaludin, 2013: 118) การวางแผนการเงิน เป็นการเตรียม
ความพร้อมที่น าชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงินมีวิธีการจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายในอนาคตเพื่อ
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย (Kock, 2015: 60) จะท าให้มีทรัพย์สินเงินทองเป็นจ านวนมาก ได้ใช้ชีวิตอย่างสุข
สบายเพราะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องหมาย แสดงฐานะทางสังคมที่เป็นสื่อให้เห็นถึงความมั่งคั่งร่ ารวย           
มีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วยิ่ง
มีความส าคัญมากขึ้น เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การก าหนดเป้าหมายว่าจะมี
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง จ านวนเท่าไหร่ ในช่วงอนาคตช่วงไหน เมื่อก าหนดเป้าหมาย
แล้วจะต้องมีการก าหนดยุทธวิธีที่จะท าให้เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้ตั้งไว้จนสามารถได้เงินในจ านวนที่
ได้วางไว้ตามที่ต้องการ โดยจะต้องมีการกันเงินส่วนหนึ่งจากรายไดห้รือเงินคงเหลือที่ได้เก็บออมไว้จ านวนเงินที่ได้มา
จะต้องถูกน าไปบริหารต่อยอดให้เกิดผลประโยชน์ เพื่อให้ได้เงินเพียงพอส าหรับความจ าเป็นในอนาคต ในการ
วางแผนการเงินที่ดีจะต้องทราบว่าสถานะทางการเงินของตนเป็นอย่างไร ต้องสามารถหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
สภาพคล่องของตนได้ ดังต่อไปนี้ (Klapper, Panos and Georgios, 2011: 599-618) 
 1. ปกป้องเงินรายได้ที่มี ท าให้รายได้ที่ได้รับมานั้นไม่ลดค่าลงไปตามกาลเวลาในอนาคต จ านวนในอีก 10 
ปีข้างหน้ามูลค่าจะน้อยลงไปอาจจะมีมูลค่าเหลือคร่ึงเดียว หากยังประสบสภาวะเงินเฟ้ออย่างเช่นปัจจุบัน  
 2. ใช้รายได้ที่มีให้เกิดผลมากที่สุด โดยน ารายได้ที่มีให้ก่อดอกออกผลโดยการเก็บรักษาโดยการออมให้เกิด
ดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ าเกินไป แต่อาจมีวิธีการลงทุนในด้านต่างๆ แต่อาจมีความเสี่ยงที่สูง
ตามไปด้วย ยิ่งผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้น  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (6521) มีรายงานระบุว่า โดยเฉลี่ยหลังจากเกษียณเมื่อ
ครบอายุ 20 ปีแล้ว ผู้ชายจะมีอายุต่อไปได้อีกประมาณ 14 ปี ส่วนผู้หญิงจะมีอายุต่อไปได้อีก 19 ปี นับว่าเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยทีเดียวที่คนวัยหลังเกษียณมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตตามปกติ
หรือค่ารักษาพยาบาลในวัยชรา เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายตลอดระยะเวลาหลังเกษียณ ให้มีชีวิตที่สุข
สบายหลังเกษียณ ดังแสดงด้วยตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนเงินที่ต้องการส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

 หลังเกษียณ 
จ านวนเงินที่ต้องการเมื่อเกษียณ* 

ชาย หญิง 
10,000 บาท 6.6 ล้านบาท 3.3 ล้านบาท 

15,000 บาท 3.3 ล้านบาท 5.0 ล้านบาท 

20,000 บาท 4.4 ล้านบาท 2.2 ล้านบาท 

30,000 บาท 2.2 ล้านบาท 10.0 ล้านบาท 

50,000 บาท 11.0 ล้านบาท 12.2 ล้านบาท 

*ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 4 % ต่อปี 
  
 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าหากต้องการมีเงินส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณในระดับต่างกัน จะต้องเตรียม
เงินไว้จ านวนเท่าไร และถ้าน าไปเทียบกับจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจะเพียงพอต่อระดับการด ารงชีวิตตามที่
ต้องการหรือไม่ และจะมีวิธีจัดการเรื่องนี้อย่างไร จึงจะมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณ นอกจากนั้นยังต้องมีการควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้สมดุลกับรายรับ ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้เกษียณนั้นต้องทาการปฏิบัติ เพราะการ
ใช้จ่ายที่เพียงพอต่อรายรับที่เข้ามายังไม่เพียงพอ เพราะต้องประสบกับเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนเช่น
ปัญหาสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลและเงินฉุกเฉิน อื่นๆ นอกจากนั้นการออมและการลงทุนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่สุด
ส าหรับเร่ืองการวางแผนทางด้านการเงินหลังการเกษียณที่ส าคัญการท าให้ทรัพย์สินแต่เดิมที่มีอยู่ มีการเพิ่มพูนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นการที่ท าให้ผู้เกษียณอายุไม่ต้องมีความวิตกกังวลในเร่ืองของการเงินได้ 
 จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าปัญหาทางการเงินถือเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับหลายเรื่อง ไม่
ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ สภาวะทางจิตใจ ความเครียดเมื่อประสบปัญหาทางการเงิน การที่ไม่สามารถ
ใช้เวลาว่างได้ เมื่อมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจึงจ าเป็นที่ต้องมีการหารายเสริม ซึ่งการออมมีหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็น เงินฝาก หุ้น พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม การท าประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ แต่เรื่องการวางแผนทาง
การเงินกลายเป็นเร่ืองที่มีความน่าเป็นห่วงสูง เพราะผู้ที่เกษียณอายุจ านวนมากในปัจจุบันก าลังตกอยู่ในสถานะที่น่า
เป็นห่วงอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในลักษณะการเสื่อมถอยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม           
มีผลท าให้ ผู้สูงอายุทั่วไปเผชิญกับปัญหาหลัก 3 ประการ ได้แก่ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสุขภาพ 
นอกจากนั้นจะเป็นภาระต่อระบบการบริการสุขภาพอย่างมากในอนาคตถ้าไม่เริ่มด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา เพื่อสร้างความรู้ร่วมกันและก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนการเงินหลังวัยเกษียณของพนักงานเอกชนใน
ประเทศไทยด้วยการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องน ามาพัฒนาให้ได้องค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
ท าให้ผู้ เกษียณอายุได้รับประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชนตลอดจน
ประเทศชาติต่อไป 
 
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายหลังเกษียณอาย ุ
 ผู้สูงอายุ (Elderly) หมายถึง บุคคลที่อยู่ในภาวะความสูงอายุหรือชราภาพ (Aging) และ การเกษียณอายุ 
(Retire) เป็นกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพที่ก าหนดให้ออกจากงานเมื่อถึงช่วงอายุที่ก าหนด  ส่วน
ใหญ่บุคคลที่จะเกษียณอายุเมื่ออายุประมาณ 60-65 ปี (Erikson, 6008 : 103)  
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 ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายไว้ว่า [กะเสียน] ก. สิ้นไป (ใช้เกี่ยวกับการก าหนดอายุ)          
เช่น เกษียณอายุราชการหรือค าว่า เกษียณอายุราชการหมายถึง ครบก าหนดอายุรับราชการ สิ้นก าหนดเวลารับ
ราชการหรือการท างานเป็นการสูญเสียสถานภาพและบทบาทของบุคคลแต่ก็เป็นการออกจากงานตามอายุที่แต่ละ
หน่วยงานก าหนดไว้และในกฎหมายที่เกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ คือ พระราชบัญญัติบ าเหน็จข้าราชการ    
พ.ศ. 2494 มาตรา 19 ได้วางหลักไว้ว่า ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ช่วงระยะเวลาหลังการเกษียณอายุการท างาน ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความส าคัญส าหรับบุคคลทั่วไป 
เพราะช่วงระยะเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงเวลา ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักจากการท างานและ
เกษียณตัวเองออกจากการท างาน ท าให้บุคคลเหล่านี้ประสบปัญหาต่างๆ หลายด้าน ทั้งปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ 
การขาดเพื่อน ที่อยู่อาศัย และปัญหาการปรับตัว โดยปัญหาที่เกิดขึ้น มีทั้งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายใน
ลักษณะของการเสื่อมถอยลงไปตามธรรมชาติ ท าให้สถานภาพและบทบาทที่มีเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การมีรายได้ลดลงและยังมีรายจา่ยทีต่้องใช้ในชวีิตประจ าวันและในการดูแลสุขภาพ จึงต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ 
การออกจากงานท าให้มีเวลาว่างมากข้ึน เกิดปัญหาการปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ๆ กล่าวคือผู้เกษียณจะรู้สึกตัวเอง
ด้อยคุณค่า ไม่มีความส าคัญ ไม่มีประโยชน์ ด้านจิตใจท าให้เกิดความรู้สึกเหงา ว้าเหว่และซึมเศร้า เพราะขาดเพื่อน 
ขาดการท างาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน ทางด้านสังคมก็จะถูกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ซึ่งบางคนเคยมี
สถานภาพสูง ก็จะกลายเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีอ านาจใดๆ และที่ส าคัญ ทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ที่เคยได้รับจะ
ลดลงอย่างมาก ซึ่งช่วงเวลาหลังการเกษียณอายุ การท างานอาจใช้เวลา 20–25 ปี ซึ่งต้องใช้การเตรียมพร้อมในด้าน
ต่างๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านทรัพย์สินเงินทอง เพื่อที่จะสามารถท าให้ช่วง
ชีวิตที่เหลืออยู่ เป็นช่วงชีวิตบั้นปลายที่มีคุณภาพและมีการใช้ชีวิต ที่ดีและมีคุณภาพที่สุดดังนั้นกลุ่มผู้ที่จะ
เกษียณอายุการท างานเป็นกลุ่มบุคคล ที่สังคมต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่มากกว่าเดิม 
 ดังนั้นสิ่งที่ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญและควรให้ความสนใจเพิ่มขึ้นในการเตรียมพร้อมในการรับสภาพต่อการ
เกษียณอายุการท างานคือการที่บุคคลในสังคมมีหรือไม่ได้มีการเตรียมตัววางแผนการเกษียณอายุการท างานดังที่ 
Williams (2013: 52) กล่าวไว้ว่าเมื่อก้าวสู่วัยเกษียณอายุการท างาน บุคคลจะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และสังคมที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน การเตรียม
ความพร้อมให้กับชีวิตหลังเกษียณอายุนั้น มีความส าคัญและจ าเป็นกับบุคคล ที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตที่
เรียกว่า วัยเกษียณอายุ ผู้ที่ไม่มีการเตรียมก่อนการเกษียณท างานมักจะกลายเป็นผู้ที่ต้องใช้ชีวิตในวัยหลัง
เกษียณอายุการท างานอย่างไม่มีความสุข ซึ่งการที่บุคคลที่ก าลังจะก้าวสู่วัยเกษียณอายุ ถ้าเกิดความไม่พร้อมในการ
เตรียมตัวจนท าให้เกิดความ คับข้องใจ ความไม่รู้ถึงเป้าหมายชีวิต จิตใจ ทรุดโทรมผู้ที่จะเกษียณอายุการท างานจะ
ไม่สามารถรับสภาพกับสภาวะวิกฤตดังกล่าวได้ 
 การเกษียณอายุการท างานเป็นระยะวกิฤติในชีวิตของบุคคลทีต่้องเกษียณอายุการท างานแต่ระยะวิกฤตนี้
จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงถ้าบุคคล ผู้นั้นมีการเตรียมตัวที่ดีมาในระยะก่อนการเกษียณอายุการท างาน ช่วงเวลา
เกษียณอายุเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิต เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญที่สุด
ช่วงวัยหนึ่งที่จะต้องอยู่ในวัยนี้นาน 10–20 ปี หรือมากกว่า หากผู้ที่จะเกษียณปรารถนาที่จะอยู่อย่างมีความสุข          
ใช้ชีวิตอย่างมีความคุ้มค่า มั่นใจในความปลอดภัย ไม่ต้องหวาดหวั่นต่อสิ่งที่ที่จะต้องเผชิญในอนาคตซึ่งในปัจจุบันมี
คนจ านวนไม่น้อยที่เพลิดเพลินอยู่กับการท างานจนลืมไปว่าวันข้างหน้านั้นหลังจากที่เกษียณอายุการท างานตนเอง
จะท าอย่างไร หรือบางคนที่คิดถึงอยู่บ้าง แต่ก็ลืมวางแผนไว้ว่าหลังเกษียณจะท าอย่างไรต่อไป และเมื่อเริ่มต้นจะ
คิดถึงเรื่องการเตรียมตัวเกษียณอายุการท างาน เวลาของการเกษียณอายุก็มาถึงแล้ว จึงท าให้บางคนไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทัน ซี่งเป็นผลกระทบต่อจิตใจของตนเอง และอาจส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและบุคคลที่ใกล้ชิดเป็น
ปัญหาบานปลายและยากต่อการแก้ไขปัญหาได้ Cahill, Giandrea & Quinn (2006: 516) ดังนั้นเพื่อการด าเนิน
ชีวิตที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขได้แนะน าถึงการเตรียมส าหรับการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุให้มีความสุขและ
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มีคุณค่าเอาไว้ว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการท างาน บุคคลควรจะมีการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มเข้า
ท างานหรือถ้าเป็นไปได้ในสมัยปัจจุบันควรต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะถ้าชีวิตได้มีการได้เตรียมตัว
ล่วงหน้าได้เป็นช่วงระยะเวลาที่นานพอ เมื่อเกษียณอายุไปแล้วปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจะมีลดน้อยลงการเริ่มต้น
วางแผนการเกษียณอายุการท างานไว้ตั้งแต่อายุ 30 ปี เพื่อให้บุคคลนั้นได้มีการเตรียมตัวและเตรียมใจใช้ชีวิต
ภายหลังเกษียณอายุการท างานอย่างมีความสุขเนื่องจากเตรียมเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการท างานเป็นสิ่งส าคัญที่
ช่วยให้ผู้เกษียณอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงสุดท้ายของชีวิตประกอบกับการให้ความส าคัญกับชีวิตหลังเกษียณใน
ยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องของคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ผู้ที่อยู่ในวัยนี้มี
การปรับตัว และการวางแผนหลังเกษียณมากยิ่งขึ้น  
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ  
 การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุถือเป็นการวางแผนชีวิตส าคัญที่มีเป้าหมายอยู่ที่การประสบ
ความส าเร็จและความสุขในชีวิต Szinovacz (2003: 6-52) ใช้ค าว่าความสุขสมบูรณ์ในชีวิต (Wellness) และแบ่ง
ช่วงชีวิตของบุคคลออกเป็น 3 ช่วง ได้แก ่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยเกษียณอายุ ซึ่งช่วงวัยเกษียณอายุจะเป็นยุคทอง
ของชีวิต หากบุคคลได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมมาอย่างดีและรัดกุม การวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณจึงมี
ความส าคัญมากเท่ากับการวางแผนการศึกษาในวัยเด็ก และการวางแผนในการประกอบอาชีพในวัยผู้ใหญ่ การ
วางแผนเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ บุคคลต้องพิจารณาตนเองและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคม ได้แก่ สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การใช้เวลา สถานที่อยู่อาศัย วิถีชีวิตใหม่ และ
ฐานะการเงินที่เปลี่ยนไป เพื่อให้กระบวนการนี้ต่อเนื่องเป็นการป้องกันภาวะวิกฤติในช่วงสุดท้ายของชีวิต  
Cahill, Giandrea and Quinn (2017: 25-54) ได้แบ่งการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุออกเป็น 2 ระยะ 
ได้แก ่ 
 1. ระยะก่อนการเกษียณนานๆ ในระยะนี้ความคิดเร่ืองการเกษียณอายุยังอยู่ห่างไกลมาก การเตรียมความ
พร้อมในระยะนี้สามารถเร่ิมได้ตั้งแต่ก่อนวัยท างาน หรือเริ่มเมื่อวัยท างาน สิ่งที่สมควรเตรียมในระยะนี้ได้แก่ การเงิน 
ซึ่งต้องมีการเตรียมในระยะยาว บุคคลที่ต้องการมีชีวิตหลังเกษียณที่สบายต้องมีการวางแผนด้านการเงินให้มาก 
และการใช้เวลาว่าง การพัฒนาทักษะการใช้เวลาว่างจะท าได้ง่ายในวัยหนุ่มสาว เนื่องจากการศึกษาวิชาการต่างๆ 
เปิดกว้างส าหรับวัยนี้ รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพ สุขภาพวัยเกษียณอายุจะดีได้ต้องได้รับการดูแลอย่างดีตั้งแต่วัย
หนุ่มสาว บุคคลที่ไม่ดูแลสุขภาพของตนมาแต่ต้น สุขภาพในวัยเกษียณอายุก็จะไม่ดีตามไปด้วย  
 2. ระยะใกล้เกษียณ บุคคลเริ่มรู้สึกว่าการเกษียณอายุใกล้เข้ามาถึงตนเองแล้ว เช่น อาจเห็นคู่สมรส หรือ
เพื่อนร่วมงานวัยใกล้เคียงกันเกษียณอายุ สิ่งที่ต้องเตรียมในระยะนี้ได้แก่ ด้านจิตใจ พยายามยอมรับเกณฑ์ของ
สังคมที่ถูกก าหนดไว้ ไม่วิตกกังวลกับการเกษียณอายุจนเกินไปและด้านทัศนคติต่อการเกษียณอายุ หากบุคคลได้มี
การเตรียมความพร้อมในระยะก่อนการเกษียณนานๆ มาอย่างดี จะไม่เกิดทัศนคติด้านลบต่อการเกษียณอายุ  
 การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อเกษียณอายุแล้วรายได้ที่เคย
ได้รับจะลดน้อยลง หากไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้ล่วงหน้าจะประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ผู้
เกษียณอายุควรมีการเตรียมความพร้อมเรื่องทรัพย์สินเงินทองไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วัยกลางคน  เพราะเมื่อเข้าสู่วัย
เกษียณอายุแล้วโอกาสที่จะหางานที่มีรายได้สูงเป็นไปได้ยาก การหวังพึ่งลูกหลานในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเป็น
เร่ืองค่อนข้างลาบาก การมีฐานะการเงินที่มั่นคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เกษียณอายุมีความสุขในบั้นปลายชีวิต ไม่
เป็นภาระของลูกหลาน รายงานการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้ข้อสรุปตรงกันว่า ความรู้สึกมั่นคงเกี่ยวกับ
การเงินเป็นปัจจัยส าคัญของความสุข และความพึงพอใจในตัวเอง  
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แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ 
 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจะต้องมีการการบริหารจัดการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นๆ
เป็นอย่างดีซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่อง คือ สินทรัพย์ในรูปของเงินสด และสินทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆที่ใกล้เคียงกับเงินสด 
ที่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินได้ง่ายขึ้น โดยไม่ลดมูลค่าหรืออาจลดแต่ไม่มากนัก เช่น เงินฝากกระแสเงินสด เงิน
ฝากออมทรัพย์ ตลอดจนเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเงินขาดมือและจะต้องมีการบริหารจัดการด้านการ
ประกันชีวิตและสุขภาพ การประกันชีวิตนอกจากจะช่วยคุ้มครองชีวิตแล้วยังให้ประโยชน์ทางการเงินด้วย เช่น เป็น
แหล่งเงินออมเป็นการลงทุนที่เกิดดอกออกผล รวมถึงช่วยในการลดหย่อนภาษี การประกันสุขภาพเป็นการช่วยลด
ความเสี่ยงด้านการเงินเมื่อต้องมีการเจ็บป่วยด้านสุขภาพ  และ ยังช่วยท าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลรวมไปถึงการประสบอุบัติเหตุไปถึงขั้นไม่สามารถท างานหารายได้ การบริหารจัดการด้านการลงทุน
ของผู้เกษียณอายุ รายได้เป็นตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เกษียณอายุรวมทั้งยังช่วยประเมิน
ความช่วยเหลือสนับสนุนกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสังคม รายได้ที่พอเพียงในการด ารงชีวิตย่อมท าให้มี
โอกาสในการท ากิจกรรม เช่น การดูแลรักษาสุขภาพ การเก็บออมเงิน การน าเงินไปลงทุนในกิจการต่างๆ เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนรายได้ การเลือกกิจกรรมและงานอดิเรกที่สนใจ จากการศึกษาของ Heraty and McCarthy (2015: 
277) พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยเกษียณอายุ  ผู้มีรายได้สูงมี
ระดับการเตรียมความพร้อมสูงกว่าผู้มีรายได้ต่ ากว่า เพราะ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการเตรียมการก่อนเข้า
สู่วัยเกษียณอายุในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพร่างกายและจิตใจ 
 International Monetary Fund (IMF) (2012) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงิน หมายถึง การค้นหา
ทางเลือกเพื่อสนับสนุนกระบวนการในการตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับปริมาณและเวลาของเงินทุน แหล่งของเงินทุน 
และการจัดสรรเงินทุน ด้วยการก าหนดกิจกรรม วิธีการ เวลา และผู้รับผิดชอบประกอบการจัดการความเสี่ยงต่างๆ 
ทางการเงิน  
 Jariwala (2013: 80) กล่าวว่า การวางแผนการเงิน หมายถึง กระบวนการในการจัดการกับเงินเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการโดยเป้าหมายแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 1. เป้าหมายทางการเงิน สามารถก าหนดในรูปตัวเงินได้และหากบรรลุเป้าหมายทางการเงินจะท าให้บุคคล
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป้าหมายทางการเงินจะแตกต่างกันตามสถานะภาพของผู้เกษียณอายุเช่น ต้องการเก็บเงินซื้อ
บ้าน เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาบุตร หรือใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุ ต้องการมีเงินเพียงพอส าหรับใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน สิ่งส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้คือ “เงิน” การวางแผนทางการเงินที่ดีจะ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้  
 2. เป้าหมายที่ไม่เก่ียวกับเงิน เช่น ต้องการให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข เป็นต้น ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย
นี้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เงินเลย  
 การวางแผนทางการเงินที่ดีควรมีความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรู้จักน าเครื่องมือในการ
บริหารการเงิน มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อความถูกต้องสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปได้มากขึ้น  โดยครอบคลุมถึง
การจัดการการเงินที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างฐานะความมั่นคงทางการเงิน ได้แก่การมีงานท าที่เหมาะสมก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง รู้จัก
วางแผนใช้จ่าย ท างบประมาณตลอดจนการรู้จักเลือกใช้เครดิตเพื่อเสริมฐานะความเป็นอยู่ของชีวิตอีกด้วย  
 2. การรู้จักใช้เงินอย่างฉลาด ในทุกด้านไม่ว่าเร่ืองอาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือใช้สร้างที่อยู่อาศัย เพื่อความสุข
สบายและปลอดภัย  
 3. การสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการท าประกันภัย  
 4. การลงทุน โดยเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและสถาบันที่จะลงทุนให้เหมาะสม  
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 5. การวางแผนการเงินในอนาคตยามปลดเกษียณ เพื่อความมั่นคงและสุขสบายตลอดชั่วอายุขัยของผู้
เกษียณอายุ 
Lunceford (2017: 49) กล่าวว่าลักษณะของเป้าหมายทางการเงินที่ดี แบ่งองค์ประกอบที่ส าคัญได้ดังต่อไปนี้  
 1. เป้าหมายทางการเงินต้องเป็นรูปธรรมที่ระบุได้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวางแผนทางการเงิน  เมื่อ
ทราบว่าเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการคืออะไร ในการที่จะบรรลุเป้าหมายหรือให้ได้ในสิ่งที่ต้องการจะต้องมีต้นทุน
หรือต้องใช้เงินจ านวนเท่าใด เพื่อที่จะให้มีความชัดเจนมากที่สุดและลงไปในรายละเอียดได้มากขึ้น  และจะต้องมี
องค์ประกอบของเวลามาเป็นตัวก าหนดว่าต้องการจะบุลุเมื่อใด เป้าหมายการเงินที่ดี จะมีองค์ประกอบส าคัญ 
ดังต่อไปนี้  
  1.1 เป้าหมายการเงินต้องสมเหตุสมผลและอยู่ในวิสัยที่จะเป็นไปได้  ภายใต้เงื่อนไขหรือ
สถานะภาพทางการเงินของแต่ละบุคคล เป้าหมายทางการเงินอาจจะติดขัดด้วยเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต การก าหนดเป้าหมายจึงต้องค านึงถึงเหตุไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  
  1.2 ต้องเป็นเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสม ไม่เกินภาระก าลังของบุคคลนั้น เช่น การซื้อบ้าน
หลังใหญ่จะต้องหาเงินมาผ่อนช าระให้ได้ เมื่อก าหนดเป้าหมายแล้วพบว่าต้องหาเงินเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุกเดือน ต้อง
ท างานหนักมากข้ึน เป้าหมายทางการเงินดังกล่าวอาจไม่ใช่เป้าหมายที่เหมาะสม  
 6. การที่จะวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณได้ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลของแหล่งการเงินเพื่อเป็นข้อมูลใน
การวางแผนเกษียณ โดยแหล่งการเงินเพื่อการเกษียณอายุแบ่งได้ ดังต่อไปนี้  
  2.1 หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น หุ้นสามัญ หรือ พันธบัตร เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
สภาพคล่อง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เมื่อยามเกษียณ  
  2.2 อสังหาริมทรัพย์ เช่นบ้าน ที่ดิน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้โดยการให้เช่าหรือขายได้เพื่อเป็นแหล่ง
เงินยามเกษียณ  
  2.3 ประกันชีวิต เป็นการออมเงินพร้อมได้รับความคุ้มครอง สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต เช่น           
การสูญเสีย อวัยวะ ทุพลภาพ หรือสูญเสียรายได้ในยามชรา  
  2.4 เงินสดหรือทรัพย์สินที่มีสถานะใกล้เคียงเงินสด เฉพาะส่วนของทรัพย์สินที่เป็นเงินสด  
  2.5 แหล่งการเงินอื่นอาจเป็นรายได้พิเศษ เช่น การท างาน part time หรือการประกอบอาชีพอิสระ  
  6.2 แหล่งเงินประเภทอื่น ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ กองทุนบ าเหน็จ บ านาญ
ข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
  6.7 แหล่งเงินออมประจ าเพื่อการเกษียณอายุ เช่น เงินสด เงินออม และเงินลงทุนที่ประจ า
นอกเหนือที่มีอยู่ในปัจจุบันและเงินสะสมเพื่อเกษียณอายุโดยรวมออมทุกเดือนหรือทุกปีตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง
เกษียณอายุ เพื่อเป็นเงินทุนที่จะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุ  
 
วางแผนการเงินหลังวัยเกษียณของพนักงานเอกชนด้วยการออม 
 การออมจึงเป็นสิ่งส าคัญเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ การออมตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต
สถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายว่า เก็บหอมรอมริบ ออมทรัพย์ ออมสิน ประโยชน์สูงสุดในการออมคือการมีเงิน
ส ารองไว้ใช้ในวัยเกษียณซึ่งเป็นวันที่ไม่มีรายได้ประจ า สุขภาพเสื่อมถอย และลูกหลานไม่ดูแล การออมเงินของผู้
เกษียณอายุเป็นพื้นฐานของการวางแผนทางการเงิน เพื่อป้องกันรายจ่ายฉุกเฉินที่เกิดขึ้นหรือออมเงินไว้ส าหรับใช้
จ่ายในช่วงที่มีรายได้ลดลง รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย หรือเมื่อบุคคลต้องออกจากงานหรือเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว         
ถ้าหากบุคคลมีการออมเงินสะสมไว้แล้วจะไม่เป็นภาระของครอบครัว ซึ่งการออมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย 
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 Lytle, Clancy, Foley and Cotter (2015: 170-184) ให้ความหมายของการออม (Saving) ไว้ว่า        
การกันเงินรายได้ส่วนหนึ่งไว้เพื่อไม่ให้น าไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือไม่รวมอยู่ในรายการที่เป็นค่าใช้จ่าย หรืออาจ
เป็นเงินที่สะสมจากรายรับ เพื่อเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินและเงินที่ออม รายได้จะเป็นปัจจัยทีก่ าหนดความสามารถในการ
ใช้จ่ายการออมจะเพิ่มข้ึนสูงหรือไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ด้วย การออม (Saving) เป็นการเก็บสะสมเงินทีละเล็กละน้อยให้
พอกพูนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสะสมเงินในระยะสั้น เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน โดยมีวิธีสะสมเป็น เงินฝาก
ธนาคาร บริษัทเงินทุน ซึ่งการออม อาจมีความเสี่ยงต่ ามีสภาพคล่องสูง และมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย 
 Topa and Herrador-Alcaide (2016: 169-181) ให้ความหมายของออมทรัพย์ หมายถึง เงินสดส่วนที่
เหลือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่ต้องการจะเก็บออมไว้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น ฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตร ซื้อ
กรมธรรม์ ซื้อสินทรัพย์ หรือ น าไปลงทุนหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อหวังผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล 
ตลอดจนการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์เป็นต้น เป้าหมายการออมในแต่ละช่วงอายุของแต่ละคนแบ่งได้ดังต่อไปนี้  
 ช่วงที่ 1 ระยะสะสมความมั่งคั่ง accumulation phase ในช่วงอายุประมาณ 20-40 ปี ที่เริ่มท างานตั้งตัว 
ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องพยายามหาเงินมาใช้จ่ายกับความต้องการระยะสั้น เช่น เริ่มสะสมเพื่อซื้อทรัพย์สินที่ต้องการ ช่วง
อายุนี้อาจจัดสรรเงินสะสมไว้เพื่ออนาคตด้วย ทั้งยังมีระยะเวลาการลงทุนและเวลาท างานหารายได้นานพอ ที่จะรับ
ความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของสภาวะตลาดได้ ซึ่งอาจจะก าหนดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อหวัง
ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด  
 ช่วงที่ 2 ช่วงระยะมั่นคง consolidation phase ช่วงอายุประมาณ 40-60 ปี ในช่วงนี้ จะช าระหนี้สินที่ได้
สร้างไว้ได้จนเกือบหมดไปแล้ว เพราะรายได้จากการท างานจะมากกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้น และเริ่มมีเงินเหลือน ามา
ลงทุนได้และโดยมากจะเป็นการลงทุนระยะยาว ไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ  เป็นการลงทุนที่แน่นอนและรักษาเงินต้น
เอาไว้ได้ 
 ช่วงที่ 3 ระยะเวลาใช้จ่าย spending phase ช่วงอายุ 60-70 ปี เป็นช่วงของการใช้จ่าย ที่เลิกท างานแล้ว 
หรือท างานน้อยลง ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นจะเป็นเวลาที่ต้องจ่ายเงินอย่างเดียว โดยน าเงินที่สะสมหรือเงินจากการลงทุน
เอาไว้มาใช้ ไม่ว่าเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จ บ านาญหรือกองทุนประกันสังคม จึงต้องปรับการ
ลงทุนให้เสี่ยงน้อยที่สุด เป้าหมายการลงทุนที่คนในช่วงนี้ตั้งเอาไว้ คือการท าให้ผลตอบแทนชนะอัตราเงินเฟ้อ  
 ช่วงที่ 4 gifting phase เป็นช่วงของการให้ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับการใช้จ่ายเมื่อมีเงินเก็บมาก
พอที่จะใช้จ่ายไปตลอดชีวิตแล้ว มีเงินส ารองยามฉุกเฉิน มีกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพแล้ว สามารถแบ่ง
ส่วนที่เกินให้ลูกหลาน ญาติพี่น้องหรือบริจาคให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆ เป็นต้น 
 สรุปได้ว่าการออมในแต่ละช่วงอายุจะเป็น จ านวนรายได้ส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่าย เงินที่เหลือโดยไม่ได้
เอาไปใช้นั้น จะมีปริมาณเงินออมจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่นสามารถน าเงินออมไป
ลงทุน เพื่อเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นการน าเงินไปฝากสถาบันการเงินหรือธนาคาร การซื้อหุ้น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประกันชีวิต กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งการน าเงินไปลงทุน
นอกจากจะเป็นเพิ่มรายได้ให้กับตนเองแล้ว ยังเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย ลักษณะ
การออมเงินจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามปัจจัยส่วนบุคคลหรืออัตราผลตอบแทน  เป็นต้น รวมทั้งพฤติกรรมการ
ออมซึ่งเป็นการแสดงออกหรือนิสัยส่วนบุคคล ในการเก็บสะสมเงินไว้เพื่อวัตถุประสงค์การออมของแต่ละคนที่มี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การออม 2) มูลค่าของอ านาจซื้อของเงินในปัจจุบัน 3) รายได้สุทธิ และ 4) ความแน่นอนของจ านวนรายได้ใน
อนาคตหลังเกษียณอายุ จากปัจจัยเหล่านี้ท าให้เห็นได้ว่าการออมที่แตกต่างอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประเภท
เท่านั้น แต่อาจจะเป็นหลายปัจจัยรวมกันก็สามารถท าให้การออมแตกต่างกัน 
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 รูปแบบการออมมีหลายรูปแบบ เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ซึ่งวิธีการที่จะท าให้เงินออมมีจ านวนเพิ่มขึ้นสามารถท าได้โดยการน าไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ 
ได้แก ่(Topa, Moriano and Moreno, 2012: 527-537)  
 1. เงินฝาก (Deposits) หมายถึง เงินฝากที่ฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่มี
ความสะดวกและง่าย และมีความมั่งคงสูง เนื่องจากสถาบันหรือธนาคารมีการให้บริการที่กว้างขวาง ครอบคลุม 
และได้รับการค้ าประกันจากธนาคารประเทศไทย เงินฝากจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท
ของเงินฝาก เช่น เงินฝากสะสมทรัพย์ทรัพย์ เงินฝากประจ า โดยที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ จะมีการ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า 
 2. ตราสารหนี้ (Fixed incomes securities) หมายถึง ตราสารที่ผู้ต้องการใช้เงินออกหรือเรียกว่า ตรา
สารแห่งหนี้ ท าการออกขายให้กับผู้ที่สนใจ มีเงื่อนไขการช าระหนี้ตามก าหนดที่ชัดเจนแน่นอน โดยได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ซึ่งมีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตรา 
ดอกเบี้ยลอยตัว ผู้ที่ลงทุนในตราสารหนี้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนีข้องกิจการ หรือบริษัท และมีสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์
ของกิจการก่อนผู้ถือหุ้น ตราสารหนี้มี 4 ประเภท ได้แก่ 
  2.1 ตั๋วเงินคลัง เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลส าหรับการใช้จ่ายในระยะสั้น 
  2.2 พันธบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้รัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อใช้ส าหรับขอกู้เงิน
จากประชาชน มีอายุการไถ่ถอนแน่นอนและระยะเวลายาว 
  2.3 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นตราสารที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ส าหรับขอกู้เงินจากประชาชน 
โดยที่พันธบัตรรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ได้รับการค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง 
  2.4 หุ้นกู้บริษัทเอกชน เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพื่อขอกู้เงินจากประชาชนในการ
ด าเนินธุรกิจ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย โดยปกติอัตราดอกเบี้ยในหุ้นกู้จะสูงกว่าในพันธบัตรที่มี
ระยะเวลาเท่ากัน เนื่องจากหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่สูงกว่าส าหรับความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้มีด้วยกัน  2 
ประการ คือ ความเสี่ยงในด้านเครดิต และความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน 
 3. หุ้น (Stocks) หมายถึง การที่ผู้ลงทุนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และนอก
ตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไรที่ออกมาในรูปของเงินปันผล รวมทั้งก าไรที่ได้รับจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ดังนั้นผู้ลงทุนส่วนใหญ่จะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่ความมั่งคง ก าไรสุทธิสูง และมีทิศทางการ
เจริญเติมโตที่ดีในอนาคต การลงทุนในหุ้นที่ผู้ลงทุนนิยมส่วนมากจะเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  เนื่องจาก
สามารถซื้อขายได้ง่าย ราคาชัดเจนและสภาพคล่องสูง 
 4. อสังหาริมทรัพย์ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า โดยจะได้รับกระแสเงินสดเข้าที่สม่ าเสมอ 
นอกจากนั้นราคาของอสังหาริมทรัพย์ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย และเนื่องจากมีราคาสูงจึงต้องใช่
เงินจ านวนมากในการลงทุน และการให้เช่าก็ไม่มีความแน่นอนว่าจะมีผู้เช่าเป็นประจ า รวมถึงค่าใช้จ่ายในด้านของ
การบ ารุงรักษาและปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของการลงทุน 
 5. กองทุนรวม (Unit trusts) หมายถึง การลงทุนที่ผู้ลงทุนน าเงิน 
มาร่วมกัน โดยมีผู้จัดการกองทุนน าเงินไปลงในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้
ตกลงกันไว้และได้รับผลตอบแทนและจะถูกสะสมไว้ในกองทุนรวม ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไรที่
จะได้รับจากการขายหน่อยลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือการได้รับเงินปันผล  โดยผลตอบแทนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
จ านวนเงินที่ได้ลงทุนไป 
 6. ประกันชีวิต (Life insurance) เป็นเครื่องมือการออมที่สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การท าประกันชีวิตจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิด ลักษณะของการ
ท าประกันชีวิตที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
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  6.1 ประกันแบบตลอดชีวิต เป็นประกันที่บริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอา
ประกันเสียชีวิตในระหว่างสัญญาหรือมีชีวิตยืนยาวและจะก าหนดเป็นการคุ้มครองการเสียชีวิตในระยะยาว 
  6.2 ประกันแบบสะสมทรัพย์ เป็นประกันภัยที่มีก าหนดระยะเวลาแน่นอนโดยที่หากผู้เอาประกัน
อยู่จนครบสัญญาจะได้รับเงินประกันจากบริษัทประกันชีวิตเป็นผลรวมของเงินเบี้ยประกันและดอกเบี้ย แต่ถ้าผู้เอา
ประกันเสียชีวิตก่อนก าหนดผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินก้อนนั้นไป 
  6.3 ประกันแบบชั่วครั้งชั่วคราว เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองในส่วนที่ตกลงกันไว้ในระยะเวลา
ที่ก าหนด โดยไม่ได้รับเงินคืน เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ 
  6.4 ประกันแบบเงินได้ประจ า เป็นประกันที่บริษัทก าหนดจ่ายเงินได้เป็นรายเดือน หรือรายปี
แล้วแต่ประเภทสัญญาให้กับผู้เอาประกันจนกว่าจะเสียชวีิต หรือเป็นการจ่ายแบบมีก าหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงของผู้เอาประกัน ซึ่งประกันประเภทนี้จะแตกต่างจากประกัน 3 ประเภทแรก เนื่องจากผู้เอาประกันจะเป็น
ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่ซื้อคุ้มครองให้กับตนเองเพื่อเป็นการสะสมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ 
 
วางแผนการเงินหลังวัยเกษียณของพนักงานเอกชนด้วยการลงทุน 
 การลงทุนหมายถึง การน าทรัพย์สินที่บุคคลมีอยู่น าไปด าเนินการในทางที่ก่อประโยชน์ซึ่งจะให้
ผลตอบแทนกลับคืนมาในช่วงระยะเวลา เช่น ทองค า บ้าน ที่ดิน ลิขสิทธิ์ สัญญาเช่า และการวางแผนการจัดการ
ทรัพย์สิน เป็นเรื่องส าคัญมาก ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อท าให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตที่ตั้ งไว้ เพื่อเป็น
การบริหารเงินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและครอบครัว และตกทอด
เป็นมรดกแก่ลูกหลาน โดยทรัพย์สินเหล่านั้นมีค่าเพิ่มพูนขึ้น การก าหนดเป้าหมายทางการเงิน คือ เป้าหมายระยะ
สั้นและระยะยาวต้องมีการบริหารการเงินที่จะท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ โดยการบริหารการเงินที่
ส าคัญ ประกอบด้วย (Hilgert, Hogarth & Beverly, 2003: 309-322) 
 1. บริหารการลงทุนในสินทรัพย์ คือ การบริหารสินทรัพย์ที่ตนมีอยู่ให้อยู่ในสภาพคล่อง เช่น เงินสด เงิน
ฝากออมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคส่วนการลงทุนใน
สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้นั้นอาจอยู่ในรูปแบบของ สินทรัพย์ถาวร เช่น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งการบริหารการ
ลงทุนในสินทรัพย์เป็นการบริหารแรกเริ่มเพื่อน าไปสู่เป้าหมายระยะยาว  
 6. บริหารการกู้ยืมและการประกัน คือ การบริหารหนี้สินที่ตนได้กระท าจากการกู้ยืม เช่น การกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา การใช้บัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งการใช้สินเชื่อประเภทนี้จ าเป็นต้องมีการบริหารการเงินที่ดีรวมถึงการ
ประกัน เพราะการได้รับความคุ้มครองก็เปรียบเสมือนการกู้ยืมและถือเป็นการสะสมเงินทุนและช่วยลดความเสี่ยง
ทางการเงินทั้งนี้น ามาซึ่งการปกป้องรายได้และทรัพย์สิน เช่น การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกัน
ทุพพลภาพ เป็นต้น  
 3. บริหารการออมและการลงทุน คือ การน ารายได้ของตนเองเข้ามาอยู่ในรูปแบบของการออมและการ
ลงทุนโดยการน าเงินออมไว้กับสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการฝากออมทรัพย์หรือการฝากประจ า  
สุดท้ายแล้วก็ต้องน าเงินส่วนนั้นแบ่งมาเพื่อใช้ใน 2 กรณี คือ การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและการน าเงินมาลงทุน
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการลงทุนจะประสบ
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับเงินทุน  
 4. บริหารภาษีเงินได้ คือ การจัดแจงรายได้ของบุคคลธรรมดากระท าโดย ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีทุกคน
จ าเป็นต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนดและทุกๆ สิ้นปีต้องท าแผน ภงด.90 หรือ ภงด.91 เพื่อท ารายการคืนภาษี
และช าระภาษีเพิ่มเติมให้ถูกต้อง ในการบริหารภาษีควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารภาษีเพื่อให้ตนได้รับการ
ผ่อนผันหรือการเสียภาษีน้อยที่สุดรวมไปถึงการเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกต่อการจัดเก็บ  
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 5. บริหารการเกษียณอายุและมรดก การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณจะท าให้สามารถเลือกชีวิตหลัง
เกษียณได้อย่างสุขสบาย ไม่เป็นภาระกับลูกหลานและยังสามารถเป็นที่พึ่งของลูกหลานได้อีกด้วย ดังนั้นการบริหาร
การเงินเพื่อการเกษียณจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น โดยมี 2 เรื่องส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ การจะท าให้มีเงินพอใช้ต้องท า
เงินที่มีอยู่ให้งอกเงยโดยน าไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนแล้วน าเงินส่วนของดอกผลมาใช้โดยพยายามรักษา
เงินต้นไว้เผื่อใช้ยามจ าเป็น และผลกระทบจากเงินเฟูอที่ท าให้ค่าเงินลดลงเร่ือยๆ ซึ่งเป็นเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนที่เป็นรายได้ปัจจุบัน (Current 
Yield หรือ Income) ที่จะจ าแนกได้เป็น 6 ลักษณะคือ ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน  
โดยปกติอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันของการลงทุนประเภทนี้ควรอยู่ในอัตรา 5-15 % ต่อปี ส าหรับความเสี่ยงจาก
การลงทุน คือโอกาสที่จะสูญเสียเงินที่ลงทุน ถ้ามีโอกาสเกิดขึ้นมาก ผู้ซื้อย่อมต้องการผลตอบแทนที่สูงจากการ
ลงทุนนั้น ความเสี่ยงรวม (Total Risk) จะประกอบด้วยความเสี่ยงสองลักษณะคือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ 
(Systematic) กับความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะท าให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนในการลงทุนในกองทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพเปลี่ยนแปลง จนเป็นผลให้กระทบต่อการลงทุนในที่สุด แต่ผลกระทบนี้หนักเบาไม่เหมือนกันถ้าเป็น
ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) จะกระทบต่อการลงทุนในการลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพทั้งหมด
เพียงแต่ว่าหนักเบาแล้วแต่ความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง เป็นต้น  
  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 พนักงานเอกชนเป็นอาชีพที่ท างานภายใต้องค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน         
ซึ่งได้จากผลก าไรประกอบการและมีระยะเวลาในการท างานที่แน่นอน อาชีพพนักงานทุกระดับต าแหน่งส่วนใหญ่จะ
มีการคัดเลือกโดยการท าแบบทดสอบและสอบสัมภาษณ์เพื่อดูความสามารถและทัศนคติเกี่ยวกับงาน เมื่อสอบ
คัดเลือกผ่านจึงจะได้เข้าท างาน พนักงานที่ดีจะมีความมั่นคงและความก้าวหน้า มีโอกาสเลื่อนขั้นเดือนและต าแหน่ง 
เงินช่วยเหลือสวัสดิการหลายด้านและประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ ในการเกษียณอายุ จะขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ของบุคคลนั้น บางคนอาจเลือกเกษียณอายุก่อนช่วงเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความ
พร้อมของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม การเกษียณอายุย่อมหมายถึงการสิ้นสุดลงของรายได้ประจ าที่เคยได้รับจาก
การท างาน ในขณะที่รายจ่ายยังคงด าเนินต่อไป และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลจากค่ารักษาพยาบาลในการ
ดูแลรักษาสุขภาพที่ทรุดโทรมการที่บุคคลจะเกษียณอายุจะต้องมีการเตรียมตัวและมีการวางแผนเพื่อรองรับให้
รอบคอบก่อนที่จะเกษียณ ซึ่งจะท าให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุขในวัยหลังเกษียณกระบวนการวางแผน
ทางการเงิน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 1. ก าหนดเป้าหมายทางการเงินในระดับที่เหมาะสม สามารถท าได้และบรรลุผลส าเร็จตามที่วางไว้ และ 
พัฒนาแผนการเงินและกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. ท าการปฏิบัติตามแผนการเงินและกลยุทธ์ตามที่วางไว้ พัฒนาและปรับปรุงแผนเป็นระยะ ส าหรับแต่ละ
ช่วงเวลาเพื่อที่จะใช้ในการประสานงานและควบคุมให้เป็นไปตามการวางแผนที่ก าหนดไว้  
 3. ใช้งบการเงินเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขสิ่งผิด ทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงแผน
และกลยุทธ์ทางการเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 การวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ ถือเป็นการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การปรับตัวต่อการเกษียณ โดยมีทั้งที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ ซึ่งการวางแผนการเกษียณที่มีรูปแบบจะส่งผลดีใน
ด้านการเงิน เพราะช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเงินดีขึ้นได้อย่างแท้จริง ส าหรับการวางแผนเกษียณที่ไม่มี
รูปแบบจะส่งผลดีในด้านจิตใจมากกว่า การวางแผนการเกษียณมีผลทางบวกต่อระดับความพึงพอใจในชีวิต  และ
การวางเป้าหมายในวัยเกษียณยังท านายพฤติกรรมการวางแผนการเกษียณและแนวโน้มการออมเงินได้อีกด้วย
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ส าหรับการออมจะเป็นการกันรายได้ส่วนหนึ่งไว้ส าหรับเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต โดยไม่ได้น าเงินรายได้ส่วนนี้ไป
ใช้จ่ายในการบริโภค และรายได้ที่ออมไว้ส่วนนี้ต้องสร้างผลประโยชน์ให้เพิ่มพูนขึ้นได้  เช่น ฝากธนาคาร            
ซื้อหลักทรัพย์ต่าง ๆ รายได้ที่สะสมไว้ส่วนนี้จึงเรียกว่า เงินออม แต่ถ้าเก็บสะสมรายได้ส่วนนี้ไว้แต่ไม่ท าให้ผล
ประโยชน์เพิ่มพูนได้ หรือเก็บเงินไว้เฉย ๆ จะเรียกว่า การเก็บสะสม การออมจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พันธบัตร
รัฐบาล บ้าน รถยนต์หรือที่ดิน เป็นต้น ในการตัดสินใจที่จะออมเงินของผู้เกษียณอายุแต่ละคนจะมีมีเหตุผลที่
แตกต่างกันไป ได้แก่ ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ใช้ในการซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ไว้
ใช้จ่ายส าหรับท าหลักประกันชีวิต ประกันสุขภาพหรือ ประกันอุบัติเหตุหรือเพื่อหาผลประโยชน์จากรายได้ เช่น 
ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมด้านสังคมเก็บไว้เป็นมรดกลูกหลานหรือไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมการ
แต่งงาน การท่องเที่ยวหรือท าบุญ เป็นต้น นอกจากนั้นพฤติกรรมการออมท าให้ทราบว่าการออมส าคัญมากส าหรับ
ผู้เกษียณอายุเพราะเป็นปัจจัยที่ท าให้บรรลุเป้าหมายได้ เช่นเก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่วย เป็นหลักประกันสร้างความมั่นคง
กับชีวิตและเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ ซึ่งการออมสามารถเลือกเก็บออมได้ตามความต้องการส่วนบุคคล เช่น ที่ดิน 
สลากออมสินหรือสถาบันการการเงินเป็นต้น โดยการเก็บออมมีปัจจัยต่างๆ เข้ามามีบทบาท ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
รายได้ หากมีรายได้สูงการออมสูงขึ้นหรือจ านวนสมาชิกในครอบครัว หากมีจ านวนมากย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงส่งผลให้
การออมลดลง การออมที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งย่อมมีอุปสรรคในการเก็บออมจึงควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา
ช่วยจึงจะประสบความส าเร็จในการออม พฤติกรรมการออม จะเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารการเงินของผู้
เกษียณอายุซึ่งข้อมูลที่ได้จะน าไปวิเคราะห์ผลและน ามาซึ่งการสรุปผลด้านพฤติกรรมการออมของผู้เกษียณอายุ 
 ในการวางแผนการเงินยามเกษียณ จะต้องค านึงถึงเงินที่ต้องใช้ยามเกษียณ ยามเจ็บไข้การจัดการภาระ
หนี้สินต่าง ๆ ต้องวางแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอ จัดท าแผนการเงินให้ชัดเจน  คือ 
ก าหนดทิศทางให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุผลตามระยะเวลาที่ต้องการ ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อควบคุมการใช้เงิน 
จะท าให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย หรือความต้องการที่ฟุ้งเฟ้อเมื่อเทียบกับรายได้และภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ 
จะท าให้ทราบว่าควรตัดสิ่งใดออกบ้างระหว่างค่าใช้จ่ายกับเป้าหมายที่ต้องการ มีการปฏิบัติตามแผน คือ มีแผนการ
ใช้จ่ายและเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ควรปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างตัง้ใจ จัดสรรเงินออมให้เป็นตามเป้า อย่าลดแผน
เงินออม แต่ลดการใช้จ่ายได้ ติดตาม วัดผล คือ มีการวางแผนการเงินทั้งรายรับ-รายจ่าย รวมถึงวางแผนการออม
แล้วนั้น ก็ต้องติดตามด้วยว่าเป็นไปตามผลที่ต้องการหรือไม่ ควรจะประเมินสถานการณ์ว่าควรเพิ่มระยะเวลา หรือ
ปรับลดเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุผลรวมทั้ง ปรับแผนให้เหมาะสม คือ การปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับ
จังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ ให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุผลที่ต้องการเร็วขึ้น หรือตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ 
 การตัดสินใจลงทุน อันเป็นเป้าหมายทางการเงินกับทางเลือกการลงทุน เป็นการบริหารทรัพย์สินและ
หนี้สิน แบ่งได้ 2 ประเภทคือการลงทุนทางตรงและทางอ้อม ผลตอบแทนจากการลงทุน คือ ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุน
จะได้รับจากการลงทุนหลายชนิด เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ก าไรส่วนเกินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความเสี่ยงในการ
ลงทุน คือ โอกาสที่จะสูญเสีย ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย อ านาจการซื้อ การก่อหนี้มากเกินไป การลงทุนไม่
มีความคล่องตัวและเกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ส าหรับทางเลือกในการลงทุน ได้แก่การลงทุนผ่านสถาบันการเงิน 
เพื่อจะได้รับผลตอบแทนตามประเภทที่ลงทุน การประกันชีวิต ที่เป็นทั้งการออมและการลงทุนที่ช่วยประกันความ
มั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน ได้แก่การยอมรับความเสี่ยงขนาดของ
จ านวนเงินที่ลงทุน อายุและสุขภาพของผู้ลงทุน ภาระความรับผิดชอบของนักลงทุน ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและ
เวลาส าหรับการลงทุน โดยมีเป้าหมายทางการเงินกับทางเลือกการลงทุน คือ ความต้องการให้ ได้รับตอบแทนที่
เชื่อมโยงการลงทุนกับเป้าหมายทางการเงิน เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ 
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 การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน ต้องมีการวางแผนและจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินคือ 
การที่รู้จักวางแผนด้านการเงินทั้งส่วนบุคคลและครอบครัวอย่างเหมาะสม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรายได้ รายจ่าย การ
ออม การลงทุน ภาษี การจัดการหนี้สิน รวมถึงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ มีหลักการ
ลงทุนที่ต้องมีการใช้เงินเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ซื้อหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การบริหารการเงินเป็นเครื่องมือ 
เพื่อน าไปประเมินพฤติกรรมของบุคคลว่ามีการบริหารการเงินอย่างไรและการบริหารการเงินหรือปัจจัยใดมีผลต่อ
พฤติกรรมการออมซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก ่1) ด้านผลตอบแทน 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านการยอมรับ
ความเสี่ยง และ 4) ความรู้เก่ียวกับการลงทุน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน าไปวิเคราะห์ผลและสรุปผลด้านการบริหารการเงิน 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็นไปตามเป้าหมายในวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณของพนักงานเอกชน ในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ  

บทความวิชาการกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์
ใช้แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะฝั่งธนบุรี  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้  ปัจจัยการตลาด 
วิเคราะห์เป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ายด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานขาย ด้าน
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและด้านกระบวนการให้บริการเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ขอบเขตด้านประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างจากจ านวนสถานที่จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะฝั่งธนบุรี  มีทั้งสิ้นประมาณ 
1,000 ราย โดยเลือกสถานที่จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนนิติบุคคลและได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้ประกอบการ
จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วที่มีการบริการแบบครบวงจร และผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียน
นิติบุคคล  
 
ค าส าคัญ : ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
Abstract  

Marketing Strategies to Create Competitive Advantage of used car Operators in 
Bangkok Metropolitan Area. Marketing Factor Analysis is 7 aspects Product Price Place 
Promotion People Physical Process Development of marketing strategies to gain competitive 
advantage of used car dealers in Bangkok Classified by sex , age , status , education level , 
occupation and average income per month. Population and sample boundaries. The total 
number of used car dealership in Bangkok, thonburi area was 1,000. And register with the 
Association of Used Car Operation. With integrated services and operators. The Samples were 
15 used car dealers and 15 salespeople and 15 generalists and 15 salespeople and 30 buyers 
Using in-depth questionnares. 

 
Keyword : Competitive advantage of used car Operators in Bangkok. 
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แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเปิด (Open economy) คือเป็นประเทศที่ติดต่อท าการซื้อขาย

สินค้าและบริการกับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทส าคัญในฐานะกลไกในการพัฒนาและน า
ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ รวมทั้งมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2504 ซึ่งในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาอัตราการน าเข้าสินค้าของไทยสูงมากขึ้น เนื่องจากการเร่ งพัฒนา
ประเทศมีความจ าเป็นต้องน าเข้าสินค้าทุนมากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังส่งเสริมการค้าเสรีควบคุมการน าเข้าเพียง
ไม่กี่รายการ ได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์นม เคร่ืองดื่ม เครื่องใช้ในบ้าน มีแนวโน้มลดลงเพราะมี
การผลิตทดแทนการน าเข้าและพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออก สินค้าสินค้าประเภททุนได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง รถแทรกเตอร์ มีแนวโน้มสูงขึ้น สินค้าอื่นๆได้แก่ รถยนต์ เชื้อเพลิง อะไหล่รถยนต์ มีแนวโน้มเพิ่ม
มากข้ึน ในปัจจุบันรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพราะใน
ทุกๆวันมนุษย์ต้องมีการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งวิ่งรถยนต์ก็เป็นส่วนส าคัญและเป็นพาหนะที่เลือกใช้มากที่สุด ท า
ให้ความต้องการรถยนต์ทั้งใหม่และเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการเดินทางส าหรับบุคคลและเพื่อใช้
ในกิจกรรมทางธุรกิจและส่วนตัว อีกทั้งในประเทศไทยได้เริ่มมีโรงงานประกอบรถยนต์และการจัดจ าหน่ายมานานกว่า 
40 ปี ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิดการแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมนี้สูง และจากตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อพูดถึงค าว่า “ตลาดรถมือสองหรือตลาดรถใช้แล้ว ” หลายคนก็
คงจะนึกถึง “เต็นท์รถมือสองหรือเต้นท์รถยนต์ใช้แล้ว” และก็มักจะมีความเชื่อผิดๆที่ว่าธุรกิจรถมือสองเป็นธุรกิจที่ไม่มี
ความน่าเชื่อถือซึ่งในตอนนี้ความเชื่อแบบนั้นก็ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงแล้วตลาดรถมือสองนั้นไม่ได้มี
ความเลวร้ายเสมอไป จากในอดีตที่ผู้คนชอบเจอรถมือสองสภาพไม่ดีมาจนถึงวันนี้ตลาดรถมือสองก็ได้มีการพัฒนาไป
ในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อเวลาผ่านไปผู้ประกอบการธุรกิจรถมือสองในทุกวันนี้ก็ได้ท าการคัดสรรแต่รถมือสอง
สภาพดีรวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยบริการตรวจสอบสภาพรถมือสองก่อนขายซื้อขาย ท าให้ตลาดรถมือ
สองในปัจจุบันได้มีความโปร่งใสและสามารถเชื่อมั่นได้มากขึ้น สิ่งส าคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรถมือสองหัน
มาใส่ใจ และพัฒนาตลาดรถมือสองให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเทรนและกระแสนิยมรถมือสองนั่นก าลังมาแรงคนส่วน
ใหญ่ที่ต้องการซื้อรถใหม่ก็จะหันมาเลือกซื้อรถมือสองมากกว่ารถมือหนึ่งแล้วในขณะนี้ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือยอดจ าหน่าย
รถมือสองที่เพิ่มข้ึนอาจจะเป็นผลพวงมาจากราคารถป้ายแดงที่ถูกปรับให้เพิ่มขึ้นเพราะมีการปรับโครงสร้างภาษีสืบเนื่อง
จากเศรษฐกิจที่ยังคงฝืดเคืองท าให้ยอดจองรถมือหนึ่งแปรผกผันมียอดขายที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบยอด
จ าหน่ายรถมือสองในงาน Bangkok Motor Show 2016 ที่มีจ านวน 32,571 คัน เมื่อเทียบกับงานมอเตอร์โชว์เมื่อปี 
2015 ที่มีมากถึง 37,027 คัน และเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วยอดขายปีนี้ลดลงมากถึง 12% ด้วยกัน ในปี พ.ศ.2559 
ตลาดรถยนต์มือสองโดยเฉลี่ยแต่ละเดือนมียอดขายประมาณ 14,000 คัน มูลค่าเดือนละกว่า 4,000 ล้านบาท ราคา
เฉลี่ยต่อคันๆละ 260,000บาท โดยสถิติมีผู้สนใจซื้อรถยนต์มือสองสูงสุด5จังหวัดได้แก่ 1. กรุงเทพมหานครปริมณฑล          
2.ชลบุรี 3. เชียงใหม่ 4. นครราชสีมาและ 5. ระยอง (ฐานเศรษฐกิจ :7 Feb 2017) นอกจากนั้นธุรกิจตลาดรถมือสอง
ก็ได้ถูกต่อยอดให้เป็น “ตลาดรถมือสองออนไลน์” ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อรถมือสองได้
อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตลาดรถมือสองออนไลน์ในเว็บไซต์เกือบทุกแห่งยังช่วยให้ผู้ขายได้ประกาศขายรถได้
อย่างง่ายดายบนโลกออนไลน์ที่ส าคัญวิธีการซื้อ-ขายรถมือสองบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการซื้อ-
ขายให้มากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าธุรกิจตลาดรถมือสองมีการเติบโตมากขึ้นเพียงได้และคาดว่าใน
อนาคตธุรกิจตลาดรถมือสองจะมีการต่อยอดให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้ไปอีก ดังนั้นกลยุทธ์ทางการขายรถยนต์มือสองก็เป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์มือสองเหล่านี้สามารถด าเนินธุรกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
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องค์การที่วางไว้อย่างได้ผลและยังต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์มือสอง มีความ
จ าเป็นต้องรู้ข้อมูลความต้องการขององค์ประกอบพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ
ผู้บริโภค เพื่อน ามาปรับกลยุทธ์การ ขายและการบริการรวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อสามารถสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจถึงปัจจัยการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายอัน
ได้แก่ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ายและด้านส่งเสริมการขายเพื่อใช้เป็น
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นปรับกลยุทธ์การขายและการวางแผนธุรกิจเพื่อจ าหน่ายรถยนต์
มือสอง ตลอดจนการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้
มากที่สุดซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผล ผู้ประกอบการโดยภาพรวมให้ประสบผลส าเร็จต่อไปในอนาคตอย่างรวดเร็ว  

รถยนต์จึงถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพราะในทุกๆ
วันมนุษย์เราต้องมรการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือวันหนึ่งๆต้องเดินทางไปมาหลายที่ รถยนต์จึงเป็นพาหนะที่
ส าคัญและเป็นทางเลือกหนึ่งที่น ามาใช้มากที่สดุ ท าให้เกิดความต้องการใช้รถยนต์มากข้ึนหรือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้
ในการเดินทางและประกอบอาชีพหรือท าธุรกิจดังนั้น ส าหรับการด าเนินชีวิตในแต่ละวันการท างานและการอยู่ในสังคม
นั้นรถยนต์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในการใช้งานในชีวิตประจ าวันมีความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นโดยดู
จากปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์จากค่ายต่างๆ รถกระบะ ปริมาณขาย 53,988 คัน เพิ่มขึ้น 28.8% อันดับ1 
Isuzu 18,766 คัน เพิ่มขึ้น 31.0% อันดับที่2 Toyota 16,573 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% อันดับที่ 3 Missubishi 8,460 คัน 
เพิ่มขึ้น 134% และในสถานะการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันท าให้รถยนต์มือสองยังคงต้องประสบกับปัญหาในการขายที่
ค่อนข้างล าบากมากยิ่งขึ้นอีกทั้งรถยนต์ใหม่ป้ายแดงของค่ายรถยนต์ต่างๆยังมีการพัฒนาคุณภาพของรถยนต์ใหม่ป้าย
แดงรวมถึงได้มีการจัดแข่งขันกันมากและยังมี Promotion ทั้งลดและแจกแถมและอีกมากมายรวมถึงยังมีสถาบัน
การเงินเข้ามามีส่วนกระตุ้นให้กับกลุ่มลูกค้าในระดับรายไดน้้อย เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ก าลังตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ทุกขนาด
ได้มาเลือกซื้อรถใหม่ป้ายแดงมากกว่ารถยนต์มือสองที่มีจ านวนมากตามตลาดรถยนต์ต่างๆโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครพื้นที่เก็บข้อมูลฝั่งธนบุรี กลยุทธ์การตลาดมีส่วนส าคัญต่อการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างมากเพราะผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนมากท าให้
การแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าก็มีมากเช่นกัน (พรเทพ อาจวงศ,์ 2554,หน้า 1) 

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ได้แก่ 
กลยุทธ์การแข่งขันของพอร์ตเตอร์ (Porter Competitive Strategies) 

1. การลดต้นทุนทางการจัดการ (Low – Cost Leadership) พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คู่แข่งขันทางธุรกิจมาเป็นแนวทางในการลดต้นทุนทางการจัดการขององค์กร 

2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ท าให้เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ซึ่งเป็นความได้เปรียบทางการ
แข่งขันทางธุรกิจ อาจจะเป็นความแตกต่างในกระบวนการท างานขององค์กร หรือสินค้าและบริการ 

3. การมุ่งเน้นเฉพาะ (Focus) การได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องพิจารณาเน้นเฉพาะกลุ่มที่
มีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจได้อย่างเต็มที่ 

ซึ่งรถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันการท างาน และการประกอบธุรกิจที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะรถยนต์เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมและการ
ขนส่งทางบกที่สะดวกรวดเร็วท าให้อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการ
รถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจและการเดินทางจึงเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ปริมาณการจ าหน่ายเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็วตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีผู้ประกอบการหันมาท าธุรกิจเต็นท์รถมือสองกันเป็นจ านวนมาก 
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จึงท าให้การแข่งขันของธุรกิจตลาดรถยนต์มือสองจะเป็นการแข่งขันในหมู่ผู้ประกอบการรายย่อย ๆ จ านวนมาก ตลาด
รถยนต์มือสองซบเซาไประยะหนึ่งจากผลของวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ และ กลับฟื้นตัวขึ้นในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน ตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากจ านวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ตลาดรถยนต์มือสอง
ขยายตัวครอบคลุมรถยนต์แทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถยนต์ปิกอัพ รวมถึ งประเภทอื่นๆ อาทิ
รถยนต์ดัดแปลง รถยนต์ตกแต่ง รถยนต์แข่ง หรือรถยนต์เก่าเพื่อการสะสม เป็นต้นผู้ประกอบการเหล่านี้จึงได้ศึกษาและ
พัฒนาในด้านกลยุทธ์การขาย การบริการลูกค้า และการตลาดที่ใช้ในการแข่งขันกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
รถยนต์ ราคา เงื่อนไขการให้สินเชื่อ (เช่น เงินดาวน์ และดอกเบี้ย) ท าเลที่ตั้ง การส่งเสริมการตลาด หรือการให้บริการ
หลังการขาย 

รถยนต์ใช้แล้วนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และอาจเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชนชนที่เป็นเจ้าของมีความ สะดวกสบาย และสามารถใช้ประกอบธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นทางเลือกแทนการเป็นเจ้าของรถยนต์ใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก ท าให้ผู้ที่มีงบประมาณน้อย 
ทั้งที่เป็นผู้เริ่มด าเนินการประกอบ ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) หรือ ผู้ที่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์
เพื่อประโยชน์ดังได้กล่าวไว้นอกจากนี้รถยนต์มือสองยังมีส่วนกระตุ้นภาคธุรกิจอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น 
ธุรกิจรถยนต์ใหม่ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น  

รถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อขายกันในปัจจุบันมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 - 10 ปี (ยกเว้นรถยนต์เพื่อการสะสม) แต่ที่นิยม
ซื้อขายส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3 - 8 ปี ผู้ค้าในตลาดรถยนต์ใช้แล้วประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ  

1. เต็นท์รถยนต์หรือผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์มือสอง  
2. การประมูล  
3. ผู้ใช้รถยนต์เป็นผู้ขายโดยตรง  
การพัฒนาทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่นการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกและภายในที่ดึงดูดใจการพัฒนาสมรรถนะ

และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความตรงใจ
ผู้บริโภคที่เหมาะสม เพื่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ ที่มีความรุนแรงขึ้นผู้บริโภคปรับเปลี่ยนมานิยมใช้รถยนต์มากขึ้น        
มีผลท้าให้สภาพทางการตลาดของการจ้าหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็วมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ 
ออกสู่ตลาดอยู่ตลอดเวลาท้าให้เกิดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรถยนต์เป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคการ
แข่งขันด้านกลยุทธ์การขายจึงเกิดขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ กลยุทธ์ต่าง ๆ ถูกน้ามาใช้สนององค์ประกอบ
ทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนารถยนต์ รุ่นใหม่ ๆ พัฒนาการออกแบบรูปลักษณ์และประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ให้มีสมรรถนะสูงโดยให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นรวมทั้ง
ความส าคัญของราคาจ้าหน่าย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือการจัดโครงการเพื่อตอบแทนให้กับสังคมตลอดจนการ
ปรับปรุงระบบการจ้าหน่ายโดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มจ้านวนโชว์รูมหรือดีลเลอร์เพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้บริโภค ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาลในจังหวัดระยอง ที่มีการ
วางแผนงานช่วยเหลือผู้ที่อยากมีรถคันแรกในชีวิต และเพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์ พอร์ตเตอร์ (1998) on Competition. 
HBR P.167 (Porter Competitive Strategies) 
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ทฤษฏีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ความได้เปรียบในการแข่งขันเกิดขึ้นได้จากผู้บริหารสามารถวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด และมีแนวทางใน

การด าเนินงานที่มีความชัดเจน รวมถึงการปรับกลยุทธ์ต่างๆได้ดี  
1. ผู้บริหาร การประสบความส าเร็จขององค์กรในการเป็นผู้น าทางธุรกิจ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 

ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะใช้ก าหนดบทบาทและ
ภาระหน้าที่ได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่ความส าเร็จ ส าหรับบทบาทของผู้น าหรือผู้บริหารที่จะท าให้
องค์กรได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจควรมีดังนี้ วิสัยทัศน์ (Vision) เป้าหมาย (Goals) ในการก าหนดเป้าหมายที่
เป็นทางการ (Official Goal) และเป้าหมายปฏิบัติการ (Operative Goals) ความเชื่อร่วมกัน (Belief) การก าหนดกล
ยุทธ์ (Strategies) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) การลดต้นทุนทางการจัดการ (Low – Cost 
Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) การมุ่งเน้นเฉพาะ (Focus)  

2. พนักงานระดับปฏิบตัิการ บทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์กร ควรมีแนวคิดในการปฏิบัติตาม
แนวทางกลยุทธ์ขององค์กร คือถ้าองค์กรสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในธุรกิจ พนักงานทุก ๆ คนก็จะอยู่รอดไปด้วยกัน และถ้า
หากพนักงานทุก ๆ คน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเต็มที่ องค์กรก็อาจจะได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

Business Intelligence (BI) มีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการช่วยก าหนดแนวทางการลงทุนและ
การคาดการล่วงหน้า เพื่อก าหนดนโยบายในการบริหารงาน เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและลดความเสียเปรียบทางธุรกิจ 

 
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว 

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหรือการส่งเสริมทางการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
เข้ามามีส่วนช่วยในการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วโดยด าเนินการดังนี้ 

1. ด้านสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องจัดหารถยนต์ใช้แล้วที่มีคุณภาพในด้านต่างๆรวมถึงการ
ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 

2. ด้านราคาขาย ผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วควรค านึงถึงราคาขายรถยนต์ใช้แล้วที่ไม่สูงเกินไปและ
ให้ราคาขายมีความเหมาะสมและยุติธรรมกับสภาพรถยนต์ใช้แล้วเพื่อให้ผู้บริโภคได้แนะน าและบอกต่อไปยังคนรู้จัก
เพื่อนหรือญาติที่ต้องการที่จะซื้อรถยนต์ใช้แล้วในโอกาสต่อไป 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาช่องทางที่สามารถให้ผู้บริโภคได้สืบค้นข้อมูล
เบื้องต้นของรถยนต์ใช้แล้วจะต้องตรงกับสภาพจริงของรถยนต์ใช้แล้วที่จะจ าหน่ายและก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
รวมถึงการเดินทางมาเต้นท์รถเพื่อดูสภาพรถยนต์ใช้แล้วจะต้องสะดวกทั้งการเดินทางทุกๆด้าน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรพิจารณาในการจัดการส่งเสริมการขายในด้านต่างๆตามช่วง
หรือตามเทศกาล เช่น ลดราคา ลดดอกเบี้ย ไม่มีเงินดาวน์ ผ่อนนานกว่าปกติ หรือแถมประกันภัยและอุปกรณ์เสริมบาง
ชนิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่ก าลังตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วได้ตัดสินใจเลือกซื้อในทันที 

5. ด้านพนักงานขาย ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาพนักงานขายที่สุภาพทั้งด้านการแต่งกาย บุคลิกลักษณะ การ
พูดและทักษะความรู้ในเร่ืองรถยนต์เพื่อที่จะสามารถตอบค าถามให้กับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนไม่ติดขัดหรือไม่สร้างความ
ล าคานให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาในเต้นท์จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ใช้แล้ว 
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6. ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่จ าหน่าย ผู้ประกอบการควรที่จะจัดสถานที่ในการให้บริการหรือตอนรับ
ผู้บริโภค เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกอึดอัดในการมาใช้บริการซื้อรถยนต์ใช้แล้วรวมถึงสภาพรอบๆสถานที่จ าหน่ายควรที่จะ
สะอาดปราศจากสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนที่เก่ียวข้องกับรถยนต์ใช้แล้วเพื่อให้ผู้บริโภคได้สบายตาสบายใจในการมาใช้บริการ 

7. ด้านขั้นตอนการซื้อ ผู้ประกอบการควรพิจารณาในเรื่องของขั้นตอนการซื้อรถยนต์ใช้แล้วให้มีขั้นตอนที่
รวดเร็วกระชับไม่ยุ่งยากจนท าให้เกิดความเบื่อหน่ายและล าคาน ขั้นตอนการซื้อนั้นควรที่จะใช้เ วลาสั้น ไม่ให้ผู้บริโภค
ต้องรอคอยนานจนเกิดการตัดสินใจเลิกซื้อ  
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 

 
 
 

                                                                     กรอบแนวคิดของบทความ

ปัจจัยภายนอก ด้านคุณภาพการให้บริการ

1. ด้านเศรษฐกจิ 1. ความมัน่ใจ / ความเชื่อมัน่

2. ด้านกฏหมาย 2. ความรวดเร็วในการให้บริการทุกขั้นตอน

3. ด้านวัฒนธรรม 3. ความเอาใจใส่

4. ด้านเทคโนโลยี 4. ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

กลยุทธ์การตลาดเพือ่สร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว

ในเขตกรุงเทพมหานคร

1. กลยุทธ์ทางการตลาดรถยนต์ใช้แล้วเพือ่สร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

2. กลยุทธ์ทีส่ารมาถสร้างยอดขายได้เพิม่ขึ้น

3. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 1. Product

2. การเสาะแสวงหาข้อมลู 2. Price

3. การประเมนิทางเลือก 3. Place 

4. การตัดสินใจซ้ือ 4. Promotion

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ 5. People 

6. Physical Evidence

7. Process
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ข้อสรุปจากแนวทางการศึกษา 
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร ต้อง

อาศัยส่วนประสมทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามามีส่วนในการจัดจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว โดนกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่น ามาใช้ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps. ได้แก่ Product , Price , Place , Promotion , People , 
Physical Evidence , Process ซึ่งในแต่ละขั้นตอนผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วสามารถน าไปสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์ใช้แล้วและยังสามารถตอบสนองพฤติกรรมและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับของผู้บริโภคได้ 

ดังนั้นการจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้ประกอบการควรที่จะพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด 7Ps เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
กับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกันต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
กนกกร กิจแก้ว (2555) ความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: 

กรณีศึกษารถไฮบริดโตโยต้า (วารสารการเงินการลงทุนการตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 4) 
ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ปัจจัยการตลาดรถมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี 66 ปีที่ 6 
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ปิติพงษ์ (2558) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
วีรญา กังพาณิชกุล (2556) ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน

รถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
สุรีย์พร เหมยสวาท (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

รถยนต์เปอร์โยต์ของผู้ใช้รถยนต์เปอร์โยต์ในเขตกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วีรศักดิ์ ฝ่ายเดช (2551). สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
รัชฎาภรณ์ ทาระวรรณ (2552) . ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการดูแลรักษารถยนต์ของ

พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
นันธิญา ทองบุญส่ง (2555) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตราช

เทวี กรุงเทพมหานคร  
ชาญชัย รัตนปราการ (2555) การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง  
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(Place หรือ Distribution)  
Michael E. Porter (1998) on Competition. HBR P.167ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน Competitive Advantage  
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แนวทางการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวสู่ความส าเร็จเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต  
ประเทศไทย 
 
Environmental Friendly Hospitality Management Approach for Successfully 
Sustainable Development in Phuket, Thailand 
 
ผู้วิจัย    วิษณุ  มั่นคง 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร. นพดล  พันธ์พานิช 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวสู่ความส าเร็จ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในจังหวัดภูเก็ต และ ศึกษา ปัญหา และ อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการน าแผนพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยว ไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้ง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวสู่ความส าเร็จ 
ในจังหวัดภูเก็ต โดยการใช้ระเบียบวิจัยแบผสม โดยศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม จากประชากร 800 คน ที่เป็นผู้บริหารโรงแรม และ ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน จากวิธีสุ่มหลายขั้นตอน และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารโรงแรมใน
จังหวดัภูเก็ต ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ โรงแรม ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม รวมไปถึงนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม  

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเป็นผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ของโลก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือ
คมนาคมขนส่ง พลังงานที่ใช้ในโรงแรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการล้วนแล้วแต่ต้องใช้
พลังงานมหาศาลในการผลิตการบริการทั้งสิ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีรูปแบบเปลี่ยนไป มีรูปแบบการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศ  
 
ค าส าคัญ : โรงแรมสีเขียว , การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
Abstract 

 The purpose of this academic article on the barriers that affect the development of 
tourism and the tourism industry, The management team is responsible for managing all 
aspects of the procurement process. The study was based on related concepts and theories, 
the tool was used as a questionnaire by 800 hotel managers and hotel guests in Phuket using 
400 samples from multiple methods , An In-depth interview was conducted by the hotel 
management in Phuket , the people around stay in The hotel as well as the environmental 
academics.  

The Tourism industry and its services are the major consumer of energy in the world 
Whether traveling or transporting energy in hotels, business involved in the tourism 
industry and 
Services all require enormous energy. In addition, tourism is now changing into a form of 
sustainable tourism in tourist spots around the country. 
 
Key Word (s) : Green Hotel , Sustainability 
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บทน า 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดการผลิตและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีคูณ หากมนุษย์ยังคงใช้แนวทางการ
พัฒนาตามแนวทางทุนนิยมอย่างเสรีต่อไปและไร้ขอบเขต โดยไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างจ ากัด และ มีวันเสื่อมโทรม ปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเท่านั้น             
แต่ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก อีกทั้งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะน าไปสู่ การถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 
ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาทางสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการโจรกรรม อาชญากรรม ปัญหาด้านสาธารณสุข 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว ที่ต้องใช้เงินจ านวนมากในการแก้ปัญหา           
และ เตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันผลกระทบกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

หลายประเทศทั่วโลกก าลังให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก 
โดยมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถสร้างงาน สร้างเงิน ลดคาร์บอน และลดการท าลายสิ่งแวดล้อมได้ 
ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจมีสัดส่วนของการเติบโตแบบกรีนมากขึ้น  ธุรกิจด้านกรีน (Green Business) 
ก าลังจะกลายเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ในอนาคต การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานแบบกรีนก าลังถูกมองว่าจะช่วยสร้าง
ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ให้ผลประกอบการดีขึ้น อีกทั้งท าให้สาธารณชนตระหนักด้วยว่าเป็นกิจการที่ให้ความส าคัญกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้คนในสังคมให้การยอมรับและร่วมมือกับองค์กร (สถาบัน
วิทยาการ สวทช. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561, หน้า 1) 

 วิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรป ส่งให้มีความสนใจต่อการบริหาร
จัดการโรงแรมสีเขียวมากยิ่งขึ้น ที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะแหล่งทรัพยากร และแหล่งก าจัดขยะ 
(source and sink) การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของสังคม
ดังกล่าว จ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวคิดที่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้สังคมสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ยกระดับความเป็นอยู่อย่างมีส่วนร่วมรวมทั้งรักษาระบบสิ่งแวดลอ้ม ที่ส าคัญจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 
เชื่อมโยงไปทั่วโลก ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และเกิดขึ้นตลอดเวลาทั่วทุกมุมโลก ยิ่งเวลาผ่านไป ก็จะก่อให้เกิดการ
ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (ส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุง
เวียนนา อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม (Minister Counsellor for UNIDO and Industrial Affairs) 
2558, หน้า 1) 
  ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ได้จัดให้มี           
“พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานอาเซียน ประจ าปี พ.ศ. 2561” ให้แก่
ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง จ านวน 37 ราย ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้เป็นการ
ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว 
และสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
น าไปสู่การยอมรับและเกิดกระแสนิยมการเข้าพักหรือเลือกใช้บริการ สถานบริการด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว อันจะ
น ามาซึ่งรายได้ระยะยาว และ ความมั่นคงยั่งยืนในธุรกิจ ที่ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง 37 ทั่วประเทศ แบ่งได้
ตามประเภท ดังนี้ มาตรฐานบริการสปาอาเซียน มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และมาตรฐานห้องน้ าสาธารณะอาเซียนกระทรวงการ ท่องเที่ยวท่องเที่ยวและกีฬา 2561, หน้า 1)  
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จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก ซึ่งเป็นที่รู้จักในเร่ืองของหาดทรายที่สวยงาม น้ าทะเลใส ท้องทะเลที่งดงามเหมาะส าหรับการด าน้ า รวมทั้งมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ไข่มุกอันดามัน” คือ สมญานามของจังหวัดภูเก็ต กล่าวคือ 
เป็นจังหวัดที่มีความสวยงาม หาดทรายขาวสะอาดตัดกับน้ าทะเลอย่างชัดเจน และขณะเดียวกันภูเก็ตถือได้ว่า
เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นของตนเอง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส 
และได้ชื่อว่าเป็นเมือง East Meet West ที่ที่ซึ่งตะวันออกพบตะวันตก นั่นคือภูเก็ตมีลักษณะของความทันสมัยและ
เป็นเมืองนานาชาติที่ในขณะเดียวกันก็ด ารงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นของตนเองได้อย่างเด่นชัด  เช่นในปัจจุบัน         
มีการจัดงาน เพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น งานย้อนอดีต ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต 
และ งานถนนสายวัฒนธรรม จัดโดย เทศบาลเมืองกะทู้http://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=travel 

 แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ได้ก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดภูเก็ต (Vision) คือ “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ 
บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นจังหวัดหนึ่งที่ท ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก โดยรายได้หลักนั้น จะมา
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในปี พ.ศ.2560 จังหวัดภูเก็ตได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ทั้งสิ้น 
จ านวน 13,369,634 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 11.80% เป็นคนไทย จ านวน 3,826,229 คน และเป็นชาว
ต่างประเทศ จ านวน 9,543,405 คน สร้างรายได้เข้าประเทศทั้งหมด จ านวน 326,103.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
25.77% ส าหรับอัตราค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/วัน/คน จะเฉลี่ยอยู่ที่ 6,258.59 บาท/คน ส าหรับที่พักในจังหวัด
ภูเก็ตนั้น ที่พักมีราคาเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณ 400 บาท – 300,000 บาท/คืน โดยที่พักมีตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2560 แบ่งตามมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1. ประเทศจีน ประมาณ 
2.250 ล้านคน 2. ประเทศรัสเซีย ประมาณ 0.645 ล้านคน 3. ประเทศออสเตรเลีย ประมาณ 0.590 ล้านคน            
4. ประเทศเยอรมัน ประมาณ 0.471 ล้านคน 5. ประเทศสหราชอาณาจักร ประมาณ 0.309 ล้านคน 6. ที่เหลือจะ
เป็นประเทศใน ASEAN และตะวันออกกลาง และมาจากที่อื่นๆ เป็นต้น 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษา ปัญหา และ อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการน าแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยว ไปสู่การ
ปฏิบัติ และ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวสู่ความส าเร็จ ในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้ง เพื่อ
น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวสู่ความส าเร็จเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในจังหวัดภูเก็ต 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการน าแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านการ
ท่องเที่ยว ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียว ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 
นโยบาย ภาวะผู้น า งบประมาณ การมีส่วนร่วม นวัตกรรมและเทคโนโลยี และความส าเร็จของการบริหารจัดการ
โรงแรมสีเขียว ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และด้านการตลาด ซึ่งจะ
สามารถน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในจังหวัดภูเก็ต โดยผลของการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย การวางแผนบริหารจัดการ และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงแรมสีเขียว ในจังหวัดภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดความยั่งยืน อีกทั้ง
เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมโรงแรมหันมาเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงานควบคู่ไปกับการบริหารคุณภาพของโรงแรม เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในจังหวัด
อื่นๆ ทั่วประเทศ ให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป  
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 สามารถน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปริมาณ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
  

 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 

นวตักรรม พลงังาน 

ขยะ บคุคล  

CSR 

อนรัุกษ์ 

ชดัเจน ถกูต้อง 

กล้าหาญ 

ตรงไปตรงมา 

ภาวะผู้น า

ความส าเร็จของ
การบริหารจัดการ
โรงแรมสีเขียว  

ในจังหวัดภเูก็ต 

นวตักรรม 
และเทคโนโลยี 

 

น า้เสีย 

งบประมาณ ขยะ 

บคุคล น ามาใช้ 

การมีสว่นร่วม 

บริหาร สงัคม 

ปชส. 

ตรวจสอบ ร้องเรียน ด้านการตลาด 

ภาพลกัษณ์ 

มิตรแวดล้อม ราคา 

ยัง่ยืน โฆษณา 

ด้านสงัคมและการ 
มีสว่นร่วมของท้องถ่ิน 

 

ท้องถ่ิน 

มีสว่นร่วม 

เอกลกัษณ์ จิตอาสา 

สิ่งแวดล้อม 

นโยบาย 

ชดัเจน ปชส. ลกูค้า 

ยืดหยุน่ ภาครัฐ  
ด้านการจดัการ

สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสิ่งอ านวย เสมอภาค

ที่จอดรถ 

ชรา 

ที่ดิน ออกแบบ

 ด้านการจดัการ

คณุภาพ

สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 

ขยะ 

ลดพลงังาน 

เป็นระบบ 

ปชส. พลงังาน 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้อาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้ ระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงผสม (Mix Research) การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต และ ผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว 
 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จนได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามกับ ผู้บริหารโรงแรม นักท่องเที่ยว และ ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ 
โรงแรม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับทุกกลุ่ม ทั้งผู้บริหารโรงแรม 
นักท่องเที่ยว ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ บริเวณโรงแรม หน่วยงานที่รับผิดชอบการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ส านักงานสิ่งแวดด้อมจังหวัดภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และ NGO  

 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวสู่ความส าเร็จเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านนโยบาย ภาวะผู้น า งบประมาณ การมีส่วนร่วม และ
นวัตกรรม อีกทั้ง เพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวสู่ความส าเร็จเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน
จังหวัดภูเก็ต โดยดูจากปัจจัย ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และ ด้านการตลาด 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิชาการฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก  ดร. นพดล พันธุ์พานิช 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง และ 
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  
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บทบาทของผู้น าเชิงนวัตกรรมกับความส าเร็จของธุรกิจโลจิสติกส์ 
 
Roles of the Innovative Leadership and the success of Logistics Business 
 
ผู้วิจัย    ศิวพร  ไตรภพ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.  นพด  พพน ชินพพนิธ  
 
 

  บทคัดย่อ 
 บทควพมวิธพกพรนี้น พเสนอ“บทบพทของผู้น พเธิงนวพตกรรมกพบควพมส พเร็จของชิรกิจโ จิสติกสน”                 
มีจิดมิ่งหมพยเพื่อแสดงให้เห็นถึงคิณ พกษณะของภพวะผู้น พเธิงนวพตกรรมรวมทพ้งบทบพทของผู้น พเธิงนวพตกรรมที่มีต่อ
ควพมส พเร็จของชิรกิจโ จิสติกสนในประเทศไทยแ ะเพื่อธ่วยให้ชิรกิจโ จิสตนตระหนพกถึงควพมส พคพญของกพรพพฒนพ
ภพวะผู้น พเธิงนวพตกรรมให้แก่ผู้บริหพรภพยในองคนกร โดยที่ผู้น พเธิงนวพตกรรมมีคิณ พกษณะเฉพพะที่แตกต่พงไปจพก
ผู้น พรูปแบบอื่นๆ 4 ด้พนคือ ด้พนบิค ิกภพพ (Personality) ด้พนทพกษะ (Skill) ด้พนบทบพทหน้พที่ (Roles) แ ะ 
ด้พน พกษณะทพงสพงคม (Social Characteristic) แ ะหพวข้อที่น พมพก ่พวในบทควพมวิธพกพรคือ 1) แนวคิดเกี่ยวกพบ
ผู้น พเธิงนวพตกรรม 2) ผู้น พเธิงนวพตกรรมมีคิณ พกษณะอย่พงไร 3) ผู้น พเธิงนวพตกรรมมีบทบพทต่อกพรขพบเค ื่อนของ
ชิรกิจ อย่พงไร 4) ควพมส พคพญของผู้น พเธิงนวพตกรรม 5) ควพมส พคพญของชิรกิจโ จิสติกสนในยิคเทคโนโ ยีดิจิตอ            
6) ผู้น พเธิงนวพตกรรมกพบควพมส พเร็จของชิรกิจโ จิสติกสน ส พหรพบบทบพทของผู้น พเธิงนวพตกรรมในองคนกรชิรกิจ
ประกอบด้วยกพรสร้พงวิสพยทพศนนร่วมบิคค แห่งกพรเรียนรู้ กพรท พงพน เป็นทีม แ ะ กพรสอนงพน (Coaching)  
  กพรพพฒนพภพวะผู้น พเธิงนวพตกรรมให้แก่ผู้บริหพรของชิรกิจนพ้นขึ้นอยู่ภพยใต้เงื่อนไขแ ะปัจจพยด้พนบริบท 
ภพยใน องคนกรซึ่งเป็นสภพวะแวด ้อมที่ห ่อห อมกระบวนกพรคิดแ ะสร้พงเสริมประสบกพรณนให้แก่ผู้น พได้แก่
วพฒนชรรมองคนกพรที่เอื้อต่อกพรเรียนรู้โครงสร้พงของกพรท พงพนเป็นทีมทิศทพงแ ะก ยิทชนของชิรกิจกระบวนกพร
บริหพรแ ะพพฒนพทรพพยพกรมนิษยน โดยมีแนวทพงกพรพพฒนพได้แก่ กพรให้ผู้น พเรียนรู้ด้วยตนเอง กพรมีพี่เ ี้ยงสอน
งพน กพรมอบหมพยงพน แ ะกพรฝึกอบรม หรืออพจใธ้ห พยวิชีประกอบกพน  
  ในกพรบริหพรองคนกรชิรกิจโ จิสติกสนให้ประสบควพมส พเร็จสู่ควพมเป็นเ ิศองคนกรต้องกพรผู้น พนวพตกรรมใน
ฐพนะ เป็นผู้น พควพมรู้เทคโนโ ยีแ ะ ต้องมีวิสพยทพศนนในกพรก พหนดเป้พหมพยที่สพมพรถบรร ิได้อีกทพ้งยพงต้องมีทพกษะ
ในกพรสอน งพน แ ะทพกษะในกพรจูงใจเพื่อให้พนพกงพนทิ่มเทควพมรู้ควพมสพมพรถในกพรบรร ิเป้พหมพยขององคนกร 
โดยสริปก ่พวคือ บทบพทของผู้น พนวพตกรรมมีควพมส พคพญเป็นอย่พงยิ่งในกพรพพฒนพแ ะน พพพชิรกิจโ จิกติกสนไทย
ไปสู่ควพมส พเร็จแ ะ สพมพรถเป็นผู้น พในชิรกิจโ จิสติกสนระดพบนพนพธพติได้ในอนพคต  
 
ค าส าคัญ ; ผู้น าเชิงนวัตกรรม, ความส าเร็จของธุรกิจโลจิสติกส์, ธุรกิจโลจิสติกส์, ผู้น า, นวัตกรรม 
 

   Abstract 
 This scholarly article presents “Roles of the Innovative Leadership and the Success 

of Logistic Business” were to identify attributions of innovative leadership and its roles 
toward the success of logistic business. And to help logistic businesses in recognizing the 
significance of developing innovative leadership for their executives. Whereas, the 
attributions of innovative leadership can be categorized in to 4 aspects, which were; 
personality aspect; skill aspect; roles aspect; and social aspect. And agenda for article 
presents is 1. Innovative Leadership Concepts 2. Innovative Leadership Style 3. Innovative 
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Leadership Role 4. The importance of Innovation Leader 5. The importance of logistics 
business in the digital age. 6. Roles of the Innovative Leadership and the success of 
Logistics Business. The roles of the innovative leadership in businesses comprised; creation 
of co-vision; person of learning; teamworking , and coaching.  

 The development of innovative leadership for the executive can be conducted under 
the condition of the organization’s internal context that forged process of thinking and 
enhancing experiences of the executives. These context included; learning organizational 
culture ; teamworking structure; business’s direction and strategies: and human resources 
and development processes. This development can be conducted by means of self-learning, 
mentoring, work delegation, training, or combination of them.  

 The success of operating logistic business to success and excellence required 
innovative leaders as the leader of knowledge and technology. As well as having a vision in 
setting an achievable goal. Moreover, the leaders had to have coaching skill and motivation 
skill to be able to motivate the employee to dedicate their knowledge and ability to achieve 
the goal. In summary, the roles of innovative leaders were essential in developing and 
leading logistic businesses to success and to be the business leader in the international 
market in the future  
 
Key words : Innovative leadership success of logistic business, logistic business, 

leadership, innovation 
 

บทน า 
 กพรพพฒนพอย่พงก้พวกระโดดของเทคโนโ ยีต่พงๆ ก พ พงเข้พมพเป ี่ยนแป งรูปแบบในกพรด พเนินชิรกิจด้พน 
โ จิสติกสนซึ่งกพรพพฒนพเห ่พนี้ยพงได้ต่อยอดสู่ควพมเป็นได้ใหม่ๆ ที่มีศพกยภพพส พหรพบภพคชิรกิจแ ะผู้บริโภคใน
อนพคต ขณะที่ประเทศไทยได้ก้พวเข้พยิคอิตสพหกรรม 4.0 (กพรน พเทคโนโ ยีดิจิทพ แ ะอินเทอรนเน็ตมพใธ้ใน
กระบวนกพรผ ิตสินค้พ เพื่อให้สพมพรถเธื่อมควพมต้องกพรของผู้บริโภคแต่ ะรพยเข้พกพบกระบวนกพรผ ิตสินค้พได้
โดยตรง) ซึ่งเป็นนโยบพยกพร พพฒนพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ขพบเค ื่อนด้วยนวพตกรรม ส พหรพบอิตสพหกรรมโ จิ
สติกสนกพรเข้พมพของเทคโนโ ยีใหม่ๆ อย่พงเอไอ(AI) หรือปัญญพประดิษฐนก พ พงเข้พมพเป ี่ยนแป งกระบวนกพรที่
คอมพิวเตอรนแ ะระบบอพตโนมพติท พงพนร่วมกพน ควพมก้พวหน้พทพงเทคโนโ ยีเห ่พนี้ ท พให้เกิดรูปแบบกพรใธ้งพน
ใหม่ๆ เธ่น กพรใธ้ผู้ธ่วยเสมือนจริง (Virtual Assistants) เพื่อยกระดพบประสบกพรณนกพรใธ้งพนผ่พนธ่องทพง
ออนไ นนของผู้บริโภครวมถึงกพรใธ้เทคโนโ ยีเอไอ แ ะ หิ่นยนตนเพื่อเพิ่มประสิทชิภพพในกพรจพดกพรขนส่งแ ะ
จพดเก็บสินค้พในโกดพงในขณะที่เฟดเอ็กซนได้ให้บริกพร FedEx Sense Aware® ซึ่งเป็นกพรใธ้เทค โนโ ยี IoT หรือ
Internet of things ส่งมอบบริกพรให้แก่ ูกค้พท พให้ ูกค้พสพมพรถตรวจสอบ แ ะติดตพมสถพนะของสินค้พได้อย่พง
 ะเอียดเธ่นอิตสพหกรรมกพรแพทยน อิตสพหกรรมกพรบินแ ะ อิตสพหกรรมสินค้พ ไฮเทคหรือสินค้พที่มีมู ค่พสูงโดย
มีบริกพรที่เรียกว่พ Sense Aware ที่คอยตรวจสอบสถพนะของสินค้พครอบค ิมทพ้ง อิณหภูมิแ ะควพมธื้นโดยจะส่ง
กพรแจ้งเตือนให้ ูกค้พทรพบระหว่พงท พกพรขนส่ง (โ จิสติกสน 2561) อีกหนึ่งเทคโนโ ยี ที่มีศพกยภพพส พคพญในกพร
พพฒนพประสิทชิภพพของห่วงโซ่อิปทพน (Supply Chain) คือบ ็อกเธน (Block chain) โดยฐพนข้อมู แ ะ 
เครือข่พยของบ ็อกเธน (บพงครพ้งเรียกว่พ Chain of Events หรือ Blocks) (อรวรพงคน จพนทรนเกษม แ ะคณะ 2558) 
สพมพรถแกะรอยแ ะดึงข้อมู จพกเกือบทิกกิจกรรมทพงชิรกิจครอบค ิมกพรใธ้งพนทิกประเภทไม่ว่พจะเป็นกพรท พ
ชิรกรรมด้พนกพรเงินหรือประวพติข้อมู ด้พนสิขภพพของผู้ป่วยบ ็อกเธนยพงสพมพรถ ดควพมเสี่ยงแ ะมีประสิทชิภพพ
ด้พนกพรจพดกพรเว พแ ะ ต้นทินในกพรขนส่ง งอีกด้วยโดยเทคโนโ ยีบ ็อกเธนเหมพะส พหรพบกพรขนส่งสินค้พที่
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ต้องกพร ควพม ะเอียดอ่อนแ ะเป็นสินค้พที่มีมู ค่พสูงอพทิสินค้พเวธภพณฑน ซึ่งหพก ูกค้พต้องกพรควพมมพ่นใจต อด
ระยะเว พกพรขนส่งบ ็อกเธนจะเข้พมพท พหน้พที่ตรวจสอบแ ะคอยให้ ข้อมู กพรขนส่งอย่พง ะเอียด 
 เทคโนโ ยีแ ะ นวพตกรรมก พ พงเข้พมพธ่วยยกระดพบอิตสพหกรรมโ จิสติกสนไปสู่ควพมเป็นไปได้ ใหม่ๆ โดย
ธ่วย เพิ่มทพ้งประสิทชิภพพในกพรขนส่งแ ะ อ พนวยควพมสะดวกสบพยให้แก่ ูกค้พทพ้งนี้ เฟดเอ็กซนเองได้ริเริ่มน พ
เทคโนโ ยีเอไอมพ ใธ้งพนในห พกห พยบทบพทอพทิ ผู้ธ่วยออนไ นนเสมือนจริงจพกเฟดเอกซน (Fed Ex online 
Virtual Assistant) (บริษพทเฟดเอกซนภูมิภพคเอเธียแปซิฟิก 2561)โดยสพมพรถตอบสนองควพมต้องกพรใน
ธีวิตประจ พวพนของผู้บริโภคผ่พนกพรตอบค พถพมของผู้บริโภคผ่พนธ่องทพงออนไ นนแบบเรีย ไทมน (Real-time 
Answers) เทคโนโ ยีเอไอได้เข้พมพเป ี่ยนแป ง รูปแบบกพรท พงพนแ ะ ยกระดพบมพตรฐพนอิตสพหกรรมโ จิสติกสน
ในปัจจิบพนนี้ไปสู่มิติใหม่ทพ้งนี้หพกเทคโนโ ยีเอไอมี กพรพพฒนพอย่พงรวดเร็วแ ะ ต่อเนื่องในอนพคตอีก ไม่นพน ูกค้พ
สพมพรถสพ่งสินค้พผ่พนผู้ธ่วยอพจฉริยะที่สพ่งงพนด้วยเสียง (Voice Assistant) นอกจพกนี้คพดว่พภพยในระยะ 10 ปี 
อิตสพหกรรมโ จิสติกสนจะมีกพรใธ้งพนระบบอพตโนมพติอย่พง กว้พงขวพงในกพรขนส่งสินค้พส พหรพบอิตสพหกรรมรวมถึง
มีกพรพพฒนพระบบขนส่งอพตโนมพติส พหรพบพพหนะขนส่งที่มีขนพด ใหญ่ (Large long-haul vehicles) 
 จพกกพรเป ี่ยนแป งนโยบพยในภพพรวมของประเทศดพงก ่พวชิรกิจต่พงๆ จึงต้องมีกพรปรพบตพวโดยกพรให้ 
ควพมส พคพญกพบกพรน พนวพตกรรมมพพพฒนพอิตสพหกรรมโ จิสติกสนเห็นได้จพกองคนกรภพคเอกธนต่พงๆ ได้มีกพร งทิน
น พนวพตกรรมแ ะ เทคโนโ ยีเข้พมพปรพบใธ้ทพ้งในด้พนกพรปฏิบพติกพรแ ะให้บริกพรมพกขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทชิภพพใน
กพรท พงพน เพิ่มควพมรวดเร็วควพมแม่นย พควพมป อดภพยแ ะ ยกระดพบควพมน่พเธื่อถือในปัจจิบพนเทคโนโ ยีที่ ้ พ
สมพย สภพพแวด ้อม ทพ้งในเธิงเทคโนโ ยีชิรกิจแ ะ สพงคม ้วนเป็นปัจจพยสนพบสนินให้อิตสพหกรรมโ จิสติกสนหพนมพ
ให้ควพมสนใจแ ะ พพฒนพประสิทชิภพพกพรท พงพนกพรส่งมอบงพนที่เร็วถูกต้องแ ะ แม่นย พมพกยิ่งขึ้นรวมทพ้งบริษพท
ต่พงๆ ทีท พงพนในอิตสพหกรรม โ จิสติกสนก็มีกพรตื่นตพวพร้อมทพ้งปรพบเป ี่ยนรูปแบบกพรด พเนินงพนได้อย่พงมี
ประสิทชิภพพมพกขึ้นเท่พนพ้น ซึ่งน พไปสู่ควพมสะดวกสบพยที่มพกขึ้นของผู้บริโภคอพจก ่พวได้ว่พ  นวพตกรรมใน
อิตสพหกรรมโ จิสติกสนจะน พไปสู่ควพมส พเร็จของชิรกิจที่ มพกขึ้น ส่งผ ให้เศรษฐกิจมีควพมมพ่นคงแ ะ เธื่อมต่อ
ผู้บริโภคไปสู่ควพมเป็นไปได้ใหม่ๆ ทพ่วโ กผู้น พเป็นบิคค ที่ท พให้ องคนกพรเจริญก้พวหน้พแ ะบรร ิผ ส พเร็จโดยใธ้
ภพวะผู้น พจูงใจให้บิคค ในองคนกรท พงพนตพมวพตถิประสงคนภพวะผู้น พเป็นกระบวนกพรก พหนดพฤติกรรมของคนใน
สภพพของกพรท พงพนรวมถึงกพรสร้พงอิทชิพ ด้วยวิชีกพรที่แตกต่พงในกพรจูงใจให้บิคค หรือก ิ่มทพงพนให้ประสบ
ผ ส พเร็จตพมเป้พหมพยภพวะผู้น พ จึงมีควพมส พคพญเพื่อให้กพรบริหพรจพดกพรบรร ิโดย มีคิณ พกษณะแ ะ พฤติกรรม
ทพ้งด้พนกพรสร้พงวิสพยทพศนนร่วมบิคค แห่งกพรเรียนรู้ กพรท พงพนเป็นทีม กพรสอนงพน กพรมิ่ง ผ สพมฤทชิ์แ ะกพรใธ้
แรงจูงใจผู้น พขององคนกรจึงมีควพมส พคพญเป็นอย่พงยิ่งในกพรน พพพองคนกรผ่พนกพรเป ี่ยนแป งต่พงๆ รวมถึงปัญหพ 
แ ะอิปสรรคที่ขวพงกพ้นในกพรไปสู่จิดมิ่งหมพย (สมธพย เทพแสง 2559). 

 ผู้น พ (อรอนงคน โรจนนวพฒนบู ยน 2554) หมพยถึง บิคค ที่เป็นผู้น พก ิ่มที่มีอิทชิพ ต่อผู้ตพมให้ปฏิบพติตพม
ด้วยคิณ พกษณะส่วนตน แ ะ สพมพพนชภพพในกพรสนพบสนินธ่วยเห ือ ผ พกดพนให้ผู้อื่นปฏิบพติตพมจนบรร ิเป้พหมพย 
ปัจจิบพน ผู้น พมี 4 แบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งผู้บริหพรทีมงพน (Executive) เน้นทพ้งคนแ ะสพมพพนชภพพ รูปแบบที่สอง
รูปแบบที่สองผู้ที่เคร่งในกฎระเบียบ (Bureaucrat) เป็นผู้น พที่ให้ควพมส พคพญของงพนแ ะสพมพพนชภพพต่ พหพกแต่
มิ่งเน้นถึงกฎเกณฑนแ ะ ระเบียบวินพย อย่พงเคร่งครพด รูปแบบที่สพมผู้เผด็จกพรที่นิ่มนว  (Benevolent Autocrat) 
เป็นผู้น พที่มิ่งงพนเป็นส พคพญ แ ะให้ควพมสนใจในสพมพพนชภพพกพบผู้อื่นน้อยมพกมีควพมขยพนขพนแข็งแ ะมิ่งมพ่น เพื่อ
ควพมส พเร็จของงพนรูปแบบที่สี่นพกพพฒนพ (Developer) ให้ควพมส พคพญแก่สพมพพนชภพพในระดพบสูงแ ะสนใจงพนใน
ระดพบต่ พเป็นผู้มีมนิษยสพมพพนชน แ ะ ให้ควพมไว้วพงใจในตพวบิคค ผู้น พนวพตกรรมเป็นแนวคิดใหม่ก ่พวคือ เป็นผู้น พที่
มีควพมสพมพรถในกพรเข้พถึงปัญหพหรือ โอกพสที่ส พบ ซ้ พซ้อนแ ะ ค้นพบในกพรด พเนินกพรใหม่ๆ หรือไม่เคยเกิด
ขึ้นมพก่อน ซึ่งจะน พควพมฉ พดทพงนวพตกรรม (Innovative Intelligence) เพื่อธ่วยตอบสนองแ ะแก้ไขปัญหพใน
สถพนกพรณนจริงแ ะธ่วยให้เกิดนวพตกรรมในองคนกร มพกขึ้นจึงมีควพมเหมพะสมกพบสภพพกพรเป ี่ยนแป งของ

187



ชิรกิจโ จิสติกสนในปัจจิบพน บทควพมนี้มีจิดมิ่งหมพยเพื่อแสดงให้เห็นถึง พกษณะของภพวะผู้น พเธิงนวพตกรรมรวมถึง
บทบพทของผู้น พเธิง นวพตกรรมในกพรขพบเค ื่อนชิรกิจไปสู่เป้พหมพยแ ะ เพื่อให้ชิรกิจโ จิสติกสนได้ตระหนพกถึงควพม 
ส พคพญในกพรคพดเ ือกแ ะ พพฒนพผู้บริหพรขององคนกรให้มีควพมเป็นผู้น พเธิงนวพตกรรมที่มีสมรรถนะในกพรน พพพ
ชิรกิจไปสู่ควพมส พเร็จในระดพบนพนพธพติได้ในอนพคต 
  “ผู้น า”และ “ภาวะผู้น า” นิยามและ แนวคิด ผู้น พหมพยถึงบิคค ที่มีสถพนภพพแ ะ หน้พที่เป็นที่ยอมรพบ 
ในฐพนะที่เป็นหพวหน้พที่ทิกคนเข้พร่วมกิจกรรมเดียวกพน ผู้ที่สพมพรถธพกจูงให้คนอื่นท พงพนให้ส พเร็จตพมต้องกพร 
(House, Robert J. 1971) หรือก ่พวได้ว่พเป็นบิคค ที่มีควพมสพมพรถในกพรใธ้อิทชิพ ให้คนอื่นท พงพนในระดพบ
ต่พงๆ ที่ต้องกพรให้บรร ิเป้พหมพยแ ะ วพตถิประสงคนที่ตพ้งไว้กระบวนกพรใธ้อิทชิพ ที่หพวหน้พพยพยพมให้
ผู้ใต้บพงคพบบพญธพมีส่วนร่วมในกพรท พงพนเพื่อให้งพนของก ิ่มบรร ิเป้พหมพยขององคนกพรบิคค ที่มีอิทชิพ สูงสิดใน
ก ิ่มแ ะเป็นผู้ที่ต้องปฏิบพติหน้พที่ของต พแหน่งผู้น พที่ได้รพบมอบหมพยบิคค อื่นในก ิ่มที่เห ือก็คือผู้ตพมแม้จะเป็น
หพวหน้พก ิ่มย่อยหรือผู้ธ่วยในกพรปฏิบพติหน้พที่ต่พงๆ ก็ตพมบิคค ที่ท พให้องคนกพรประสบควพมก้พวหน้พแ ะบรร ิ
ควพมส พเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบพทแสดงควพมสพมพพนชนระหว่พงบิคค ที่เป็นผู้ใต้บพงคพบบพญธพทพ้งนี้ผู้น พยพงมีควพมหมพย
รวมถึงบิคค ที่ก่อให้เกิดควพมมพ่นคงแ ะธ่วยเห ือบิคค ต่พงๆเพื่อให้บรร ิเป้พหมพยของก ิ่มผู้น พ (leader)        
ยพงหมพยถึง 1)ผู้มีอิทชิพ มีศิ ปะมีอิทชิพ ต่อก ิ่มธนเพื่อให้ผู้ปฏิบพติตพม มีควพมตพ้งใจที่จะปฏิบพติงพนให้บรร ิ
เป้พหมพยตพมต้องกพร 2) เป็นผู้น พแ ะแนะน พเพรพะผู้น พต้องคอยธ่วยเห ือก ิ่ม ให้บรร ิเป้พหมพยสูงสิด ตพม
ควพมสพมพรถ 3) ผู้น พไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องห พงก ิ่ม ที่คอยแต่วพงแผนแ ะผ พกดพน แต่ผู้น พจะต้องยืนอยู่ข้พงหน้พ
ก ิ่มแ ะ น พก ิ่มปฏิบพติงพนให้บรร ิเป้พหมพยจะเห็นได้อย่พงธพดเจนว่พมีควพมสอดค ้องตรงกพนพอที่จะสริปได้ว่พ
ผู้น พหมพยถึงบิคค ที่เป็นผู้น พก ิ่มที่มีอิทชิพ ต่อผู้ตพมให้ปฏิบพติตพมด้วยคิณ พกษณะส่วนตนแ ะสพมพพนชภพพในกพร
สนพบสนินธ่วยเห ือผ พกดพนให้ผู้อื่นปฏิบพติตพมจนบรร ิเป้พหมพยภพวะผู้น พหมพยถึงควพมสพมพรถในกพรน พภพวะ
ผู้น พเป็นกิจกรรมที่มีอิทชิพ ของบิคค ต่อผู้อื่น ในกพรให้ควพมร่วมมือให้ท พงพนหรือท พกิจกรรมต่พงๆ ด้วยควพมเต็ม
ใจเพื่อ เป้พหมพยควพม ส พเร็จของก ิ่ม (Stogdill, E. J. 1974) เป็นกระบวนกพรที่บิคค ใธ้อิทชิพ ต่อก ิ่ม เพื่อให้
บรร ิควพมต้องกพรของก ิ่มหรือจิดมิ่งหมพยขององคนกรเป็นเรื่องของศิ ปะของกพรใธ้อิทชิพ หรือกระบวนกพรใธ้
อิทชิพ ต่อบิคค  อื่นเพื่อให้เขพมีควพมเต็มใจแ ะกระตือรือร้นในกพรปฏิบพติงพนจนประสบควพมส พเร็จตพม
จิดมิ่งหมพยของก ิ่มเป็นควพม สพมพรถในกพรใธ้อิทชิพ ต่อก ิ่ม เพื่อให้ประสบควพมส พเร็จตพมเป้พหมพยที่ตพ้งไว้ 
(Robbins, Stephen P. (2002). 
 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 แนวคิดเธิงนวพตกรรมที่ส พคพญในระดพบปัจเจกบิคค คือ ผู้น พเธิงนวพตกรรมหรือผู้บริหพรเธิงนวพตกรรมที่
จะต้องไปมีอิทชิพ ต่อบิคค อื่นเพื่อให้กพรด พเนินงพนตพมขพ้นตอนกพรแพร่นวพตกรรมเกิดประโยธนนสูงสิดดพงนพ้นมี
นพกวิธพกพรห พยท่พนได้ให้ควพมหมพยของผู้น พเธิงนวพตกรรม ดพงนี้ 
 อรอนงคน โรจนนวพฒนบู ยน (๒๕๕๔) ก ่พวว่พ ภพวะผู้น พเธิงนวพตกรรม (Innovative Leader) หมพยถึง ผู้น พ
ที่ใธ้พ พงแห่งคิณ พกษณะของตนเองในด้พนสมรรถนะบิค ิกภพพบทบพทแ ะ  พกษณะทพงสพงคมขพบเค ื่อนให้
บิค พกร สพมพรถสร้พง นวพตกรรมเพื่อสร้พงมู ค่พเพิ่มให้แก่องคนกร 
 Weiss and Legrand (๒๐๑๑) ก ่พวว่พ ผู้น พเธิงนวพตกรรม คือผู้น พที่มีควพมสพมพรถในกพรเข้พถึง ปัญหพ 
หรือโอกพสที่ส พบซพบซ้อนแ ะ ค้นพบแนวทพงในกพรด พเนินกพรใหม่ๆ หรือไม่เคยเกิดขึ้นมพก่อนโดยผู้น พเธิง
นวพตกรรมจะต้อง มีควพมฉ พดทพงนวพตกรรมเพื่อตอบสนองแ ะ แก้ไขปัญหพในสถพนกพรณนได้  

 จพกแนวคิดข้พงต้น ผู้น พเธิงนวพตกรรม เปรียบเสมือนผู้ที่ใธ้พ พงที่มีอยู่ในตนเอง ไม่ว่พจะเป็น ควพมรู้
ประสบกพรณน บิค ิกภพพ ใธ้ควพมฉ พดทพงนวพตกรรมผ พดดพน ขพบเค ื่อนให้ในองคนกรบรร ิเป้พหมพย 
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ผู้น าเชิงนวัตกรรมมีคุณลักษณะอย่างไร?  
 ผู้น พเธิงนวพตกรรมมีคิณ พกษณะเฉพพะที่แตกต่พงไปจพกผู้น พรูปแบบอื่นๆ โดยมีคิณ พกษณะส พคพญที่
สพมพรถแบ่ง ได้ 4 ด้พน (สมธพย เทพแสง ๒๕๕๙) ได้แก ่(1) ด้พนบิค ิกภพพ (Personality) ผู้น พเธิงนวพตกรรมต้อง
เป็นผู้ที่มีคิณชรรม (Integrity) มีควพมก ้พที่จะเสี่ยงก ้พที่จะเป ี่ยนแป ง (Risk Takers) มีจิตใจเปิดกว้พง เป็นผู้ฟัง
ที่ดี (Opened Minded) มีจิตวิญญพณ ผู้ประกอบกพร (Entrepreneurial Instinct) ธอบควพมท้พทพยแ ะเธื่อใน
สพญธพตญพณ (2) ด้พนทพกษะ (Skill) ผู้น พเธิงนวพตกรรมต้องเป็นผู้ที่มีมีวิสพยทพศนนที่ดีแ ะเป็นผู้น พที่มีกพรเป ี่ยนแป ง 
กพรถ่พยทอดควพมคิดสู่กพรปฏิบพติ ควพมสพมพรถในกพรเรียนรู้ สมรรถนะในกพรกระติ้นกพรสร้พงนวพตกรรม ควพมคิด
สร้พงสรรคน กพรสร้พงควพมไว้วพงใจ กพรขพบเค ื่อนผ  พพชน แ ะกพรแก้ไขปัญหพ (3) ด้พนบทบพทหน้พที่ (Roles) 
ผู้น พเธิงนวพตกรรมต้องเป็นผู้น พควพมคิด เป็นแบบอย่พงที่ดีกพรเป็นผู้น พทีมแ ะ กพรมีส่วนร่วมกพรสร้พงบรรยพกพศ
องคนกรแห่งกพรเรียนรู้กพรเป็นผู้อ พนวยควพม สะดวก แ ะกพรให้รพงวพ แห่งควพมส พเร็จ แ ะ (4) ด้พนสพงคม (Social 
Characteristic) ผู้น พเธิงนวพตกรรม ต้องมีทพกษะกพรจูงใจผู้อื่น กพรสื่อสพรอย่พงมีประสิทชิภพพกพรมีวิฒิภพวะทพง
อพรมณนควพมรพบผิดธอบต่อสพงคมแ ะ กพรสร้พงเครือข่พยสพมพพนชน แ ะสพยสพมพพนชน 
 จพกคิณ พกษณะด้พนต่พงๆ นพ้นผู้น พเธิงนวพตกรรมจะอยู่ภพยใต้เงื่อนไขแ ะ ปัจจพยด้พนบริบทภพยในองคนกร
ซึ่ง ปัจจพย จพกบริบทภพยนอกองคนกรที่ส่งผ ต่อองคนกรแ ะผ กระทบต่อกพรสร้พงสมรรถนะของผู้น พเธิ งนวพตกรรม 
ซึ่งได้แก่ กระแสโ ก (Global Trends) กระแสสพงคม (Social Trends) เทคโนโ ยี (Technology) นโยบพยภพครพฐ 
(Government Policy) แ ะภพวะเศรษฐกิจ (Economic) ซึ่งองคนประกอบคิณ พกษณะของผู้น พเธิงนวพตกรรมหพก
องคนกร สพมพรถพพฒนพสมรรถนะของผู้น พให้มีองคนประกอบครบ ทพ้ง 4 ด้พน จะส่งผ ให้เกิดผ  พพชน นวพตกรรม ซึ่ง
เป็นพื้นฐพนกพรน พองคนกพรไปสู่ควพมเป็นองคนกพรแห่งนวพตกรรมได้ต่อไปในอนพคต 
 
ผู้น าเชิงนวัตกรรมมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนของธุรกิจอย่างไร?  
 กพรเป็นผู้น พเธิงนวพตกรรมนพ้น กิญแจส พคพญได้แก่ ควพมมีธื่อเสียง กพรคิดอย่พงเป็นระบบ เป็นผู้
เป ี่ยนแป ง แ ะเป็นผู้น พเทคโนโ ยี ซึ่งผู้น พนวพตกรรมนพ้นมีบทบพทในกพรน พพพองคนกรไปสู่เป้พหมพยได้ ดพงนี้ 
1. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม  

กพรสร้พงวิสพยทพศนนร่วมเป็นกพรระดมควพมคิดเห็นร่วมกพนของคนในองคนกร เพื่อสนพบสนินสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
โดยมีพพนชกิจเป็นแรงผ พกดพนให้กพรปฏิบพติงพนมิ่งสู่เป้พหมพยอย่พงธพดเจน (Marquardt, Michael J. 2000) 
วิสพยทพศนนของบิคค เก่ียวกพบสิ่งที่อยพกจะท พแ ะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เมื่อบิค พกรในองคนกรมีวิสพยทพศนนร่วมกพนจะท พให้
มีควพมตพ้งใจที่ จะปฏิบพติหน้พที่ด้วยควพมเต็มใจแ ะ พร้อมที่จะท พให้องคนกพรบรร ิวิสพยทพศนนที่ตพ้งไว้กพรท พงพนจะ
ประสบควพมส พเร็จเป็น อย่พงดี (Vana Prewitt. 2003) โดยสริปวิสพยทพศนนร่วม (Shared Vision) เป็นกพรท พให้
บิค พกรในองคนกรมีส่วนร่วมใน กพรสร้พงวิสพยทพศนนหรือ ภพพอนพคตขององคนกพรโดยทิกคนทิ่มเทผนึกแรงกพยแรงใจ
กระท พให้เกิดขึ้น เพื่อไปสู่ที่พึง ปรพรถนพร่วมกพนทพ่วทพ้งองคนกรแ ะสมพธิกทิกคนในองคนกพรได้รพบกพรพพฒนพวิสพยทพศนน
ของตนให้สอดค ้องกพบวิสพยทพศนนรวมขององคนกรมีกพรผ พกดพนควพมคิดแ ะ พ พงของแต่ ะบิคค มีกพรแบ่งปัน
วิสพยทพศนนร่วมกพนจนท พให้รวมเป็นวิสพยทพศนนของ องคนกรมีกพรเปิดโอกพสให้บิค พกรมีส่วนร่วมในกพรแ กเป ี่ยน
ควพมคิดกพบบิค พกรผู้ที่เกี่ยวข้องในทิกระดพบขององคนกรท พให้เกิดกพรปฏิบพติงพนในทิศทพงที่ท พให้เกิดวิสพยทพศนน
ร่วมกพน 
2. บุคคลแห่งการเรียนรู้  
 กพรเรียนรู้ของผู้น พจะเป็นจิดเร่ิมต้นเพรพะผู้น พเธิงนวพตกรรมเป็นต้นแบบของบคิ พกรในองคนกรผู้น พจะต้อง
ให้ ควพมส พคพญกพบกพรเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบพติแ ะ เรียนรู้อย่พงต่อเนื่องไปต อดธีวิต (Lifelong Learning) เพื่อเพิ่ม
ศพกยภพพของตนเองอยู่เสมอ (Pedler, M., Burgogyne, J. and Boydell, T.1997) ผู้น พเธิงนวพตกรรมจึงต้องใฝ่
เรียนรู้เพื่อพพฒนพ 
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ศพกยภพพของตนเองสร้พงสรรคนผ ที่มิ่งหวพงแ ะ สร้พงบรรยพกพศกระติ้นเพื่อนร่วมงพนให้พพฒนพศพกยภพพไปสู่
เป้พหมพยที่ตพ้งไว้ เพื่อพพฒนพตนเอง (O’Keeffe, T. 2002) อีกทพ้งยพงต้องส่งเสริมให้บิค พกรเรียนรู้อย่พงต่อเนื่อง ที่
สนพบสนินให้บิค พกรมีควพมรอบรู้คนที่มี พกษณะเป็นบิคค แห่งกพรเรียนรู้จะขยพยขีดควพมสพมพรถในกพร
สร้พงสรรคนผ งพนที่ต้องกพรได้อย่พงต่อเนื่อง ไม่ยึดมพ่นติดกพบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป ี่ยนไปตพมโ ก มีควพมกระตือรือร้น
สนใจ แ ะใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มีควพมสพมพรถที่จะเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศพกยภพพของตนเอง มิ่งสู่จิดมิ่งหมพย แ ะ
ควพมส พเร็จ (Senge, Peter.& Others. 1999) กพรพพฒนพตนเองสู่บิคค แห่งกพรเรียนรู้ จ พเป็นต้องส พรวจตนเอง
ด้พนควพมพร้อมแ ะกพรยอมรพบในกพรปรพบปริงตนเอง ในกพรแสวงหพควพมรู้อย่พงต่อเนื่อง มีกพรปรพบวพฒนชรรม
แห่งกพรเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้อย่พงต่อเนื่องต อดธีวิตมีกพรคิดโครงกพรใหม่ๆในกพรพพฒนพตนเองหรือองคนกพร สร้พง
บรรยพกพศแห่งกพรเรียนรู้ โดยจพดเตรียมอพคพรสถพนที่ แ ะสิ่งอ พนวยควพมสะดวกให้ควพมพร้อมเพรียง เพื่อให้
สพมพรถแสวงหพควพมรู้ได้ทิกที่ ทิกโอกพส ท พตนเป็นแบบอย่พงให้บิค พกรเห็นว่พเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้พนนวพตกรรม
แ ะเทคโนโ ยีแก่บิค พกรอย่พงสม่ พเสมอเข้พรพบกพรประธิมอบรมสพมมนพทพงวิธพกพรตพมโอกพสอพนควร โดยสริป
ผู้น พเธิงนวพตกรรมที่เป็นบิคค แห่งกพรเรียนรู้ (PersonalMastery) เป็นบิคค ที่ ขยพยขีดควพมสพมพรถในกพร
สร้พงสรรคนผ งพนที่ต้องกพรได้อย่พงต่อเนื่อง มีกพรเรียนรู้อย่พงต่อเนื่องต อดธีวิตมีควพม กระตือรือร้นสนใจ แ ะใฝ่
เรียนรู้อยู่เสมอ มีควพมมิ่งมพ่นอย่พงแรงก ้พเพื่อควพมส พเร็จ มีควพมสพมพรถที่จะเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศพกยภพพของตนเอง 
มิ่งสู่จิดมิ่งหมพย แ ะควพมส พเร็จ 
3. การท างานเป็นทีม  
 กพรท พงพนเป็นทีมจ พเป็นอย่พงยิ่งที่ผู้น พจะต้องจพดให้บิคค มพรวมก ิ่มกพนเพื่อท พงพนที่ได้รพบมอบหมพยให้ 
ประสบผ ส พเร็จโดยอพศพยควพมคิดริเริ่มควพมสพมพคคีกพรประสพนงพนแ ะ กพรเคพรพยกย่องซึ่งกพนแ ะกพน 
(Xyrichis, Andreas, and Emma Ream. 2008) โดยบิคค ตพ้งแต่สองคนขึ้นไป ที่มีควพมคิดเห็นสอดค ้องกพนมพ
ร่วมกพนด พเนิน กิจกรรมให้บรร ิเป้พหมพยไปในทิศทพงเดียวกพนสนพบสนินธ่วยเห ือเอพใจใส่ซึ่งกพนแ ะกพนร่วมมือกพน
ทพงพนอย่พงเต็มควพม สพมพรถ เพื่อแก้ไขปัญหพต่พงๆ แ ะพพฒนพองคนกรให้บรร ิวพตถิประสงคนอย่พงมีประสิทชิภพพ 
(Salas, Eduardo, Nancy, Cooke, J. and Michael, Rosen A. 2008) อีกทพ้งกพรท พงพนเป็นทีมต้องมี
องคนประกอบส พคพญ 4 ประกพร (4 P) ได้แก่ 1) มีวพตถิประสงคน (Purpose) ต้องธพดเจน 2) มีกพรจพด  พดพบ
ควพมส พคพญ (Priority) ในกพรท พงพน 3) มีกระบวนกพรด พเนินงพนที่มีคิณภพพ (Process) แ ะ 4) มีผ กพรท พงพน 
(Performance) ผู้น พเธิงนวพตกรรมต้องมีควพมสพมพรถในกพรเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) โดยมีกพรเรียนรู้
ร่วมกพนของสมพธิกใน พกษณะก ิ่ม หรือทีมงพนเพื่อให้มีกพรแ กเป ี่ยนถ่พยทอดควพมรู้แ ะประสบกพรณนกพนอย่พง
สม่ พเสมอ กระติ้นให้เกิดกพรแ กเป ี่ยนควพมคิดทพ้งในรูปแบบที่เป็นทพงกพร (Formal) แ ะไม่เป็นทพงกพร 
(Informal) (Dick, McCann. 2013) ก่อให้เกิดเป็นควพมรู้ ควพมคิดร่วมกพนภพยในองคนกพรกพรด พเนินกพรอพจตพ้ง
เป็นก ิ่มบิคค หรือ เป็นทีมเรียนรู้เพื่อพิจพรณพศึกษพกพรเป ี่ยนแป งของสภพพ แวด ้อมภพยนอกองคนกรรวมทพ้ง
สภพพควพมเป็นไปภพยในองคนกรโดยผ่พนกระบวนกพรแ กเป ี่ยนแนวควพมคิดกพนเพื่อน พไปสู่ข้อก พหนดหรือข้อสริป
ในกพรปรพบปริงองคนกรให้มีประสิทชิภพพสูงขึ้น (Edmondson Amy C., Dillon James R. and Roloff Kathryn 
S. 2013) กพรเรียนรู้เป็นทีมเน้นกพรท พงพน เพื่อก่อให้เกิดควพมร่วมแรงร่วมใจมีควพมสพมพคคีในกพรร่วมมือกพน
แก้ปัญหพต่พงๆที่เกิดขึ้นในองคนกรมีกพรแ กเป ี่ยนควพมรู้แ ะประสบกพรณนแ ะทพกษะวิชีคิดเพื่อพพฒนพภูมิปัญญพ
แ ะศพกยภพพของทีมงพนมีกพรแบ่งปันควพมรู้ถ่พยทอดข้อมู ระหว่พงกพนแ ะกพนทพ้งในเรื่องของควพมรู้ใหม่ๆ ที่ได้มพ 
จพกกพรค้นคิดหรือจพกภพยนอกแ ะ ภพยในกพรเรียนรู้เป็นทีมนี้ยพงควรครอบค ิมไปถึงกพรเรียนรู้เกี่ ยวกพบกพร
ท พงพนร่วม กพนเป็นทีมด้วยซึ่งกพรเรียนรู้แ ะพพฒนพในเร่ืองนี้ก็จะธ่วยให้กพรท พงพนร่วมกพนในองคนกรมีควพมเป็นทีมที่
ดีขึ้นซึ่งจะธ่วยให้สมพธิกแต่ ะคนสพมพรถแสดงศพกยภพพที่มีอยู่ออกมพได้อย่พงเต็มที่  
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4. การสอนงาน (Coaching)  
 กพรสอนงพนนพบว่พมีควพมส พคพญต่อกพรบริหพรจพดกพรผู้น พเธิงนวพตกรรมต้องแนะน พให้บิค พกรพพฒนพ
ตนเองให ้เกิดควพมก้พวหน้พอย่พงต่อเนื่อง โดยเน้นกพรสอนเก่ียวกพบ ทพกษะขององคนกร ทพกษะมนิษยสพมพพนชน ทพกษะ
กพรสื่อสพร ทพกษะกพรบริหพรกพรเป ี่ยนแป ง ทพกษะกพรตพดสินใจ ทพกษะกพรบริหพรควพมขพดแย้ง กพรมีส่วนร่วม
กพรควบคิมตนเองทพกษะกพรก พหนดวิสพยทพศนน (Dick, McCann. 2013) (Edmondson Amy C., Dillon James R. 
and Roloff Kathryn S. (2013) โดยกระบวนส พคพญในกพรสอนงพนได้แก่ กพรวพงแผนร่วมกพน (Joint Planning) 
กพรสพงเกต (Observation) กพร งฝึกปฏิบพติ (Action/Practice) กพรให้ข้อมู เพื่อปรพบปริงงพน (Reflection) แ ะ 
กพรประเมินผ กพรสอนงพน (Feedback) กพรสอนงพนจะประสบผ ส พเร็จจ พเป็นต้องมีกพรก พหนดหพวข้อหรือ
ประเด็นในกพรสอนงพนร่วมกพนมีกพรตพ้งค พถพมโดยเน้นกพรสนทนพพูดคิยอย่พงเป็นกพนเองแ ะ ยกตพวอย่พงวิชีกพร
แก้ปัญหพงพนผู้น พเธิงนวพตกรรมควรให้ควพม ส พคพญกพบกพรฟังแ ะ จดบพนทึกเรื่องที่ฟังน พมพวิเครพะหนว่พเรื่องใดที่
บิค พกรมีควพมสนใจ แ ะ ต้องกพรเป็นพิเศษแ ะ   พดพบควพมส พคพญของเร่ืองเพื่อแนะน พได้อย่พงตรงประเด็นแสดง
ควพมจริงใจในกพรสอนงพนแ ะ กระติ้นให้เกิดควพมหวพง แก่บิค พกรว่พกพรสอนงพนจะธ่วยให้กพรท พงพนประสบ
ผ ส พเร็จแ ะ สพมพรถแก้ปัญหพงพนได้ให้ค พแนะน พอย่พงใก ้ธิด อ พนวยควพมสะดวกแก่บิค พกรทพ้งด้พนสื่ออิปกรณน
อพคพรสถพนที่รวมถึงประเมินผ กพรสอนงพนร่วมกพนมีกพรประเมินด้วยกพรอภิปรพยเพื่อหพจิดอ่อนหรือจิดบกพร่อง
ในกพรสอนงพนรวมทพ้งอิปสรรคแ ะ ปัญหพกพรเพิ่มขีดควพมสพมพรถในกพร แข่งขพนของประเทศไทยนพ้น ปัญหพ
อิปสรรคที่ส พคพญของประเทศไทยประกพรหนึ่งก็คือ กพรสร้พงสรรคนนวพตกรรม (Innovation) ยพงมีปริมพณไม่มพกนพก
อพนอพจเป็นเพรพะกพรวิจพยแ ะพพฒนพ(R&D)ของไทยยพงไม่ได้รพบควพมสนใจเท่พที่ควร หรือไม่ได้มีกพรน พมพใธ้ให้เกิด
ประโยธนนสูงสิดซึ่งหพกเปรียบเทียบกพบประเทศสิงคโปรนแ ะประเทศเกพห ีใต้แ ้วจะเห็นได้ธพดเจนว่พสิงคโปรนแ ะ 
เกพห ีใต้มีกพรก พหนดนโยบพยให้ควพมส พคพญกพบนวพตกรรมแ ะมีกพรวพงแผนเพื่อน พพพประเทศ  ไปสู่กพรเป็น
ประเทศที่เป็นผู้น พด้พนนวพตกรรมอย่พงเป็นระบบเป็นขพ้นตอนจนในปัจจิบพน  
 จพกที่ก ่พวข้พงต้นจะเห็นว่พกพรเป็นผู้น พเธงินวพตกรรมจะส่งผ ดีต่อประเทศธพติแ ะผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่พง
มพก เพรพะนอกจพกจะธ่วยสร้พงคิณค่พแ ะมู ค่พเพิ่มแก่องคนกรแ ะ ประเทศธพติในระยะยพวแ ้วยพงส่งผ ดีต่อกพร
เพิ่มขีดควพมสพมพรถในกพรแข่งขพนให้กพบองคนกรแ ะประเทศธพติอย่พงต่อเนื่องด้วย ดพงนพ้นเพื่อเป็นกพรเตรียมควพม
เข้พสู่ AEC รวมทพ้งเวทีกพรค้พโ กประเทศไทยจะต้องเร่งสร้พงผู้น พเธิงนวพตกรรมในทิกระดพบเพื่อจะได้พร้อมรพบมือกพบ
ระบบกพรค้พเสรีที่มีกพรแข่งขพนกพนอย่พงรินแรงจะได้เพิ่มขีดควพมสพมพรถในกพรแข่งขพนกพบประเทศอื่นๆ ทพ้งใน
อพเซียนด้วยกพนแ ะใน ภูมิภพคอื่นๆ ของโ กดพงนพ้นปัญหพส พคพญเร่งด่วนของไทยคือ ท พอย่พงไรให้ทิกคนในสพงคมไทย
เห็นควพมส พคพญของกพรเป็น ผู้น พเธิงนวพตกรรมเพื่อน พพพประเทศไปสู่กพรเป็นประเทศนวพตกรรมที่มีประสิทชิภพพ
แ ะ ประสิทชิผ  
 
ความส าคัญของผู้น าเชิงนวัตกรรม (Yukl, Gary A. 2006) 
 ควพมส พคพญของผู้น พเธิงนวพตกรรมได้มีกพรก ่พวถึงมพกมพยในก ิ่มของผู้บริหพรแ ะ ผู้จพดกพรองคนกร ซึ่งถือ
เป็นประเด็นที่ไม่สพมพรถห ีกเ ี่ยงได้ตรพบใดที่ยพงมีกพรท พงพนของบิคค ร่วมกพนอยู่ภพยในองคนกรดพงนพ้นผู้เขียนขอ
สริปควพมส พคพญของผู้น พเธิงนวพตกรรม ดพงนี้ ผู้น พเธิงนวพตกรรมเป็นส่วนที่ดึงดูดควพมรู้ควพมสพมพรถต่พงๆ ในตพว
ผู้บริหพรออกมพใธ้ ก ่พวได้ว่พผู้บริหพรที่มีควพมรู้แ ะประสบกพรณนต่พงๆ ในเรื่องงพนมพกน้อยเพียงใดก็ตพมแต่หพก
ขพดภพวะผู้น พเธิงนวพต กรรมแ ้ว ควพมรู้ควพมสพมพรถก็จะไม่ถูกน พมพใธ้หรือไม่มีโอกพสได้ใธ้อย่พงเต็มที่เพรพะไม่
สพมพรถกระติ้นหรือธพกจูงผู้อื่น ให้ค ้อยตพมแ ะปฏิบพติงพนให้บรร ิเป้พหมพยได้นอกจพกนี้ผู้น พเธิงนวพตกรรมยพงธ่วย
ประสพนควพมขพดแย้งต่พงๆ ภพยใน หน่วยงพนหรือ องคนกรจะประกอบด้วยบิคค จ พนวนหนึ่งมพรวมกพนซึ่งแต่ ะ
บิคค จะมี พกษณะแตกต่พงกพนทพ้งในด้พน กพรศึกษพ ประสบกพรณน ควพมเธื่อเป็นต้นซึ่งอพจเป็นต้นเหติให้เกิดปัญหพ
ควพมขพดแย้งในรูปแบบต่พงๆ ดพงนพ้นผู้น พ เธิงนวพตกรรมจะธ่วยบรรเทพควพมขพดแย้งเห ่พนพ้นหรือผู้น พเธิงนวพตกรรม
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จะธ่วยในกพรผูกมพดเธื่อมโยงคนในองคนกรมีควพมสพมพคคี ร่วมมือกพนในกพรท พงพนนพ่นเอง ผู้น พเธิงนวพตกรรม ยพงมี
ส่วนส พคพญในกพรธ่วยโน้มน้พวธพกจูงในบิค พกรในองคนกร ทิ่มเทควพมรู้ควพมสพมพรถแก่องคนกร โดยที่องคนกรก็
จะต้องมีปัจจพยเอ้ือห พยอย่พงที่จะท พให้สมพธิกตพ้งใจแ ะ ทิ่มเทใน กพรท พงพน เธ่น กพรจพดคนให้ตรงตพมควพมถนพด
แ ะ ควพมสพมพรถของแต่ ะบิคค  นอกจพกนี้ผู้น พเธิงนวพตกรรมยพงเป็นห พกยึดให้แก่บิค พกร เมื่อหน่วยงพนหรือ
องคนกรเผธิญสภพวะคพบขพน หรือสภพวะที่อพจกระทบถึงควพมอยู่รอดภพวะของผู้น พของผู้บริหพรจะยิ่งทวีควพมส พคพญ
มพกข้ึน เพรพะในสภพเธ่นนพ้นผู้น พจะต้องเพิ่มควพมระมพดระวพง ควพมรอบคอบ ควพมเข้มแข็ง แ ะก ้พที่จะตพดสินใจ
จพกกพรเป ี่ยนแป ง จพกเทคโนโ ยีต่พงๆที่เข้พมพภพยในองคนกรนพ่นเอง 
 จพกที่ก ่พวข้พงต้นสริปได้ว่พ ควพมส พคพญของผู้น พเธิงนวพตกรรม คือ ผู้น พเธิงนวพตกรรมเป็นเสพห พก เป็น
ส่วนส พคพญที่จะประคององคนกร ทพ้งนโยบพยองคนกร บิค พกรในองคนกร รวมถึงก ยิทชนต่พงๆในองคนกร ให้ประสบ
ผ ส พเร็จ ก้พวทพนตพมเทคโนโ ยีสมพยใหม่นอกจพกนี้ผู้น พเธิงนวพตกรรมยพงมีควพมส พคพญต่อกพรสร้พงบรรยพกพศใน
องคนกรให้เอื้อต่อ กพรปฏิบพติงพนที่รพบรื่น แ ะมีศิ ปะในกพรบริหพรงพนสู่เป้พหมพย 
  
ความส าคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล 
 ในปัจจิบพนชิรกิจระดพบโ กให้ควพมส พคพญกพบโ จิสติกสนเพิ่มมพกขึ้นเรื่อยเนื่องจพกกพรน พโ จิสติกสนมพใธ้ท พ
ให้กิจกพรสพมพรถปรพบปริงควพมสพมพรถในกพรแข่งขพนได้ กิจกรรมโ จิสติกสนประกอบไปด้วยกิจกรรมต่พง ๆ เธ่น 
กพรขนส่ง กพรจพดกพรสินค้พคงค พง แ ะค พงสินค้พ กพรวพงแผนโ จิสติกสนที่ดีจะมีส่วนร่วมท พให้ควพมเสี่ยงในกพร
ด พเนินงพน ด ง โดยสริปโ จิสติกสน (Yukl, Gary A. 2006) คือกพรวพงแผนทพงชิรกิจส พหรพบกพรจพดกพรของวพตถิดิบ
ผ ิตภพณฑนข้อมู นโยบพยรพฐบพ  กฎหมพยแ ะ กฎระเบียบ นวพตกรรมสินค้พใหม่แ ะเทคโนโ ยี เพื่อสนองควพม
ต้องกพรของ ูกค้พ แ ะเป็นตพวสนพบสนินกระบวนกพรกระจพยสินค้พจพกผู้ผ ิตจนถึงมือผู้บริโภคภพยในเว พที่ ูกค้พ
ต้องกพรด้วยคิณภพพแ ะต้นทินที่เหมพะสมโดยกิจกรรมโ จิสติกสนจะประกอบไปด้วยองคนประกอบ 3 ด้พน คือ           
1) กพรจพดกพรวพตถิดิบ 2) กพรกระจพยสินค้พ แ ะ 3) สภพพแวด ้อม (Tseng, Y-Y., Yue, W. L., & Taylor, M. A. 
P. 2005) ชิรกิจโ จิสติกสนจะบรร ิเป้พหมพยทพงชิรกิจได้ดีมพกน้อยเพียงใดแ ะเป็นกพรวพดว่พองคนกรได้ในสิ่งที่
ต้องกพรอย่พงสมบูรณนดีมพกน้อยเพียงใดรวมถึงกพรผ ิตแ ะกพรท พให้บรร ิผ ส พเร็จจะต้องมีกพรพพฒนพมพตรวพด
ประสิทชิผ ด้พนโ จิสติกสนแ ะกพรจพดกพรโซ่อิปทพนตพมเกณฑนดพงต่อไปนี้ (Ward, P. T., & Duray, R. 2000)(1) 
คิณภพพ (Quality) (2) ควพมยืดหยิ่น (Flexibility) (3) ควพมพึงพอใจของพนพกงพน (Staff Satisfaction) จะมิ่งวพดที่
ขีดควพมสพมพรถทพกษะ ควพมคพดหวพงในกพรที่ท พให้พนพกงพนสพมพรถขพบเค ื่อนผ  พพชนทพงชิรกิจขององคนกพรได้ 
แ ะ (4) กพรขนส่ง (Delivery) จะวพดควพมสพมพรถในกพร ดเว พตพ้งแต่ได้รพบค พสพ่งซื้อสินค้พจนส่งถึงมือผู้บริโภค 
เพื่อ ดจ พนวนครพ้งของข้อร้องเรียนจพก ูกค้พหพกจะก ่พวถึงบทบพทแ ะควพมส พคพญของระบบโ จิสติกสนที่มีต่อกพร
พพฒนพภพคกพรเกษตรของประเทศธ่วยให้ภพคกพรเกษตรเกิดประสิทชิภพพแ ะประสิทชิผ ในกระบวนกพรด้พนโ จิ
สติกสนแ ะกพรจพดกพรซพพพ พยเธนสพมพรถเพิ่มกิจกรรมส พคพญในกพรสนพบสนินกพรขพยแ ะบริกพรในภพคกพรเกษตร
ธ่วยเพิ่มอรรถประโยธนนด้พนเว พแ ะสถพนที่ส พหรพบ ูกค้พเมื่อต้องกพรบริโภคหรือน พไปใธ้ผ ิตด้วยต้นทินที่ภพค
กพรเกษตรก พหนดไว้สพมพรถน พเทคโนโ ยีสพรสนเทศแ ะระบบกพรสื่อสพรมพประยิกตนใธ้เพื่อธ่วย ดระยะเว พ
ด พเนินงพนในขพ้นตอนต่พงๆของกระบวนกพรผ ิตไปจนถึงมือผู้บริโภคแ ะซพพพ พยเออรนให้มีประสิทชิภพพมพกขึ้น
เสริมสร้พงอ พนพจแข่งขพนของภพคกพรเกษตรเข้พด้วยกพนท พให้เกิดกพรประสพนงพนกพนต่อเนื่องในกพรสร้พงควพมพึง
พอใจสูงสิดแก่ ูกค้พแ ะผู้บริโภคในขณะเดียวกพนกพรมิ่งเน้นระบบขนส่งโ จิสติกสนทพงด้พนกพรแพทยน เธ่น องคนกร
เภสพธกรรม ผู้เขียนขอหยิบหยกตพวอย่พงงพนวิจพยของวรรณโณ ฟองสิวรรณ. (วรรณโณ ฟองสิวรรณ. 2555) ก ่พวว่พ
กพรมิ่งเน้นต พด โ จิสติกสนแ ะกพรจพดกพรโซ่อิปทพนมีควพมสพมพพนชนกพบประสิทชิผ ขององคนกพรเภสพธกรรมอีกทพ้งยพง
จะธ่วยเป็นแนวทพงให้องคนกพรอื่น ๆ สร้พงควพมพร้อมทพ้งในระดพบนโยบพย แ ะกพรด พเนินกพร ในกพรสนพบสนิน
ห พกกพรมิ่งเน้นต พด โ จิสติกสน แ ะกพรจพดกพรโซ่อิปทพน เข้พมพสร้พงควพมร่วมมือระหว่พงแผนกในองคนกพร
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เดียวกพน หรือระหว่พงองคนกพร รวมถึง กพรบริหพรจพดกพรกพรด พเนินงพนในแต่ ะกิจกรรมของกพรด พเนินองคนกพรให้
ดียิ่งขึ้นได้ด้วยทพ้งนี้ อพจก พหนดก ยิทชนที่ เหมพะสมเข้พมพส่งเสริมให้กพรด พเนินงพนขององคนกพรพพฒนพขึ้นโดยกพร
ก พหนด (1) ก ยิทชนกพรต พด สร้พงภพพ พกษณนของตรพสินค้พขององคนกพรเภสพธกรรม ซึ่งจะธ่วยสร้พงควพมสพมพพนชน
เธิงบวกกพบ ูกค้พแ ะ ธ่วยบอกให้ ูกค้พรพบทรพบถึง คิณภพพของสินค้พหรือควพมรวดเร็วในกพรบริกพรสร้พงควพม
แตกต่พงที่เหนือกว่พให้กพบสินค้พแ ะบริกพรได้ท พให้เกิดควพมได้เปรียบในกพรแข่งขพนอย่พงยพ่งยืนบริหพรกพรต พด
แ ะกพรขพยทพ้งในประเทศแ ะ ต่พงประเทศ วพงแผน ควบคิม ก พกพบติดตพมแ ะประเมินผ แผนงพนด้พนกพรต พด
เพื่อให้สอดค ้องกพบนโยบพยขององคนกพรเภสพธกรรมก พหนดก ยิทชน รพคพธ่องทพงกพรจ พหน่พยแ ะกพรบริหพร
ควพมสพมพพนชนกพบ ูกค้พ(2)ก ยิทชนกพรจพดกพรโดยกพรออกแบบแ ะวพงแผนสร้พงผ ประโยธนนจพกกพรบริหพรกพรไห 
ของวพตถิดิบ ผ ิตภพณฑนแ ะข้อมู ต่พง ๆ จพกองคนกพรเภสพธกรรมไปจนถึง ูกค้พ ด้วยกพรผ พกดพนให้กพรบริหพรภพยใน
มีประสิทชิภพพ รวมทพ้งกพรร่วมมือกพนระหว่พงองคนกพรต่พง ๆ ที่อยู่ในโซ่อิปทพน ใธ้ก ยิทชนกพรสร้พงพพนชมิตรร่วมใน
กพรด พเนินงพนแบบทิกฝ่พยได้ประโยธนนร่วมกพนรวมทพ้งกพร ดสต๊อกด้วยกพรจพดกพร เว พรพบวพตถิดิบจพกคู่ค้พ (3) ก 
ยิทชนพพฒนพเทคโนโ ยีสนพบสนินกพรพพฒนพเทคโนโ ยีที่ธ่วยในกพรด พเนินงพนด้พนโ จิสติกสนแ ะกพรจพดกพรโซ่
อิปทพนเพื่อใธ้เป็นองคนประกอบในกพรประสพนงพนของหน่วยงพนภพยในองคนกพรแ ะระหว่พงองคนกพรท พให้กพร
ส่งผ่พนข้อมู ระหว่พงกพนรพบรื่นแ ะ ง่พยขึ้นต่อกพรที่ทิกหน่วยงพนสพมพรถน พไปใธ้ในกพรวพงแผน แ ะ กพรควบคิม
กพรเค ื่อนย้พยกพรจพดเก็บแ ะ กพรกระจพยผ ิตภพณฑนหรือ วพตถิดิบให้สพมพรถตอบสนองควพมต้องกพรของ  ูกค้พทพ้ง
ในแง่ของเว พปริมพณแ ะ สถพนที่ได้อย่พงรวดเร็วนอกจพกนี้เทคโนโ ยียพงสพมพรถธ่วยท พให้องคนกพรบ่งธี้สถพน 
ภพพของผ ิตภพณฑนรวมทพ้งแสดงรพย ะเอียดต่พงๆของผ ิตภพณฑนเธ่นธื่อผ ิตภพณฑนส่วนประกอบหน่วยนพบ วพนเดือนปี
ที่ผ ิต ฯ ฯ ได้ด้วย 
 
ผู้น าเชิงนวัตกรรมกับความส าเร็จของธุรกิจโลจิสติกส์  
 หพกจะก ่พวถึงชิรกิจที่ก พ พงเจริญเติบโตเฟื่องฟูในปัจจิบพนก็คือชิรกิจโ จิสติกสนนพ่นเองเนื่องจพกกพรฟื้นตพว
ของ ภพคกพรส่งออก แ ะกพรฟื้นตพวของเศรษฐกิจโ ก อีกทพ้งได้แรงหนินจพกภพคกพรท่องเที่ยว แ ะจพกกพร งทิน
ภพครพฐ แต่ชิรกิจโ จิสติกสนจะประสบผ ส พเร็จได้ต้องอพศพยกพรมีผู้น พเธิงนวพตกรรมที่เข้พใจระบบปัญหพกระบวนกพร
ขนส่งรวมถึง เข้พใจเทคโนโ ยีด้พนกพรขนส่ง เพื่อตอบโจทยนชิรกิจโ จิสติกสนของไทย โดยผู้น พเธิงนวพตกรรมก็จะต้อง
มีองคนประกอบ 4 ด้พน (สมธพย เทพแสง.2559) ดพงที่ก ่พวไปในส่วนต้นนพ้นในกพรน พชิรกิจโ จิสติกสนไปสู่ควพมส พเร็จ
ได้คือด้พนบิค ิกภพพ (Personality) ผู้น พเธิงนวพตกรรมต้องมีคิณชรรม มีควพมก ้พในกพรเป ี่ยนแป ง มีใจที่เปิด
กว้พงในกพรท พชิรกิจ เป็นผู้ฟังที่ดีมีจิตวิญญพณของกพรเป็นผู้ประกอบกพรด้พนทพกษะ(Skill)ผู้น พเธิงนวพตกรรมต้อง
เป็นผู้ที่มีมีวิสพยทพศนนที่ดีแ ะเป็นผู้น พที่มีกพรเป ี่ยนแป งกพรถ่พยทอดควพมคิดสู่กพรปฏิบพติควพมสพมพรถในกพร
เรียนรู้สมรรถนะในกพรกระติ้นกพรสร้พงนวพตกรรม ควพมคิดสร้พงสรรคน กพรสร้พงควพมไว้วพงใจ กพรขพบเค ื่อน
ผ  พพชน แ ะกพรแก้ไขปัญหพ ด้พนบทบพทหน้พที่ (Roles) ผู้น พเธิงนวพตกรรมต้องเป็นผู้น พควพมคิดเป็นแบบอย่พงที่ดี
กพรเป็นผู้น พทีมแ ะกพรมีส่วนร่วมกพรสร้พงบรรยพกพศ องคนกร แห่งกพรเรียนรู้ กพรเป็นผู้อ พนวยควพมสะดวก แ ะ
กพรให้รพงวพ แห่งควพมส พเร็จ แ ะด้พนสพงคม (Social Characteristic)ผู้น พเธิงนวพตกรรมต้องมีทพกษะกพรจูงใจผู้อื่น
กพรสื่อสพรอย่พงมีประสิทชิภพพกพรมีวิฒิภพวะทพงอพรมณนควพมรพบผิดธอบต่อสพงคมแ ะ กพรสร้พงเครือข่พยสพมพพนชน
แ ะสพยสพมพพนชน ซึ่งหพกผู้น พเธิงนวพตกรรมมีองคนประกอบที่ครบทพ้ง 4 ด้พน นพ้นก็น พชิรกิจโ จิสติกสนไปสู่ควพมส พเร็จ
ได้ไม่ยพกนอกจพกนี้ผู้น พเธิงนวพตกรรมก็จะต้องมีกพรเข้พถึงเทคโนโ ยีนวพตกรรมใหม่ๆ เพื่อน พมพปรพบปริงเสริมสร้พง
ให้ชิรกิจโ จิสติกสนขององคนกรไปสู่ควพมส พเร็จได้ดีในอนพคตทพ้งนี้ควพมส พเร็จใน กพรบริหพรองคนกรชิรกิจโ จิสติกสนสู่
ควพมส พเร็จสู่ควพมเป็นเ ิศผู้น พเธิงนวพตกรรมต้องแสดงบทบพทด้พนกพรบริหพรจพดกพรองคนกรให้เกิดควพมท้พทพยใน
กพรก พหนดเป้พหมพยท พให้เกิดควพมเธื่อมพ่นว่พเป้พหมพยนี้บรร ิได้แ ะมีกพรแนะน พให้ค พปรึกษพให้แก่คนในองคนกร
ถึงวิชีกพรท พงพนให้บรร ิเป้พหมพยก ่พวอีกนพยหนึ่งหพกอนพคตหพกจะพพฒนพชิรกิจโ จิกติกสนไทยสู่ควพมส พเร็จ
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ผู้เขียนขอน พเสนอบทบพทของผู้น พเธิงนวพตกรรมในกพรพพฒนพชิรกิจโ จิสติกสนสู่ควพมส พเร็ จ (Michalska J. 2008) 
ก ่พวคือผู้น พเธิงนวพตกรรมองคนกรชิรกิจโ จิสติกสนไทยควรแสดงบทบพทในกพรถ่พยทอดวิสพยทพสนนแ ะ สร้พงควพม ท้พ
ทพยควพมเธื่อมพ่นศรพทชพให้เกิดขึ้นในองคนกรต อดจนให้ค พแนะน พแ ะค พปรึกษพแก่คนในองคนกรโดยยึดถือแ ะ
ตระหนพกถึงคิณชรรมจริยชรรมแ ะควพมโปร่งใสก พหนดก ยิทชนโดยให้ควพมส พคพญต่อกพรดูแ แ ะติดตพม ูกค้พ
อย่พงใก ้ธิดตอบสนองต่อสภพพแวด ้อมชิรกิจได้อย่พงรวดเร็วก พหนดเป้พหมพยแ ะทิศทพงกพรด พเนินชิรกิจได้อย่พง
รวดเร็วต อดจนสร้พงควพมสพมพพนชนที่ดีกพบองคนกรอื่นนอกจพกนี้องคนกรชิรกิจโ จิสติกสนไทยควรออกแบบองคนกรเพื่อ
ควพมเป็นเ ิศโดยให้ควพมส พคพญต่อกพรออกแบบโครงสร้พงองคนกรให้สอดค ้องกพบก ยิทชนแ ะจ พนวนบิค พกรที่
เหมพะสมออกแบบกระบวนกพรชิรกิจแ ะกพรจพดกพรก ยิทชนขององคนกรชิรกิจในกรอบกพรท พงพนที่ท พให้เกิด
ภพพรวมให้ควพมส พคพญต่อคนซึ่งเป็นเสพห พกที่ส พคพญที่สิดขององคนกรแ ะ เป็นส่วนส พคพญให้เกิดควพมแตกต่พงใน
องคนกรกพรท พงพนเป็นทีมต อดจนกพรเสริมสร้พงแรงจูงใจ แ ะคิณภพพธีวิตกพรท พงพนแ ะควพมส พคพญของควพม
รพบผิดธอบต่อสพงคมแ ะสิ่งแวด ้อมทพ้งกพรด พเนินกิจกรรมภพยนอกองคนกรแ ะ ภพยในองคนกร 
 
ส่วนสรุป 
 ผู้น พเธิงนวพตกรรมเป็นผู้ที่มีควพมสพมพรถในกพรเข้พถึงปัญหพหรือโอกพสที่ส พบซพบซ้อนแ ะ ค้นพบแนวทพง
ในกพรด พเนินกพรใหม่ๆหรือไม่เคยเกิดขึ้นมพก่อนมีควพมฉ พดทพงนวพตกรรมเพื่อตอบสนองแ ะแก้ไขปัญหพใน
สถพนกพรณนได้ โดยมีบทบพทหน้พที่ในกพรสร้พงวิสพยทพศนนร่วม (Shared Vision) ที่สอดค ้องกพบวิสพยทพศนนรวมของ
องคนกร เปิดโอกพสให้บิค พกรมีส่วนร่วมในกพรแ กเป ี่ยนควพมคิดกพบบิค พกรผู้ที่ เกี่ยวข้องในทิกระดพบขององคนกร 
ท พให้เกิดกพรปฏิบพติงพนใน ทิศทพงที่ท พให้เกิดวิสพยทพศนนร่วมกพนผู้น พเธิงนวพตกรรมที่เป็นบิคค แห่งกพรเรียนรู้เพื่อ
พพฒนพศพกยภพพของตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้บิค พกรเรียนรู้อย่พงต่อเนื่อง ผู้น พเธิงนวพตกรรมกพบควพมสพมพรถใน
กพรเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) ที่ผ่พนกระบวนกพรแ กเป ี่ยนแนวควพมคิดกพนเพื่อน พไปสู่ข้อก พหนดหรือ
ข้อสริปในกพรปรพบปริงองคนกรให้มีประสิทชิภพพสูงขึ้นแ ะ มีควพมสพมพคคีในกพรร่วมมือกพนแก้ปัญหพต่พงๆที่เกิดขึ้น
ในองคนกรมีกพรแ กเป ี่ยนควพมรู้แ ะ ประสบกพรณน แ ะทพกษะวิชีคิดเพื่อพพฒนพภูมิปัญญพแ ะศพกยภพพของ
ทีมงพน แ ะบทบพทสิดท้พยคือ กพรสอนงพนผ่พนกระบวนส พคพญ คือ กพรวพงแผนร่วมกพน (Joint Planning) กพร
สพงเกต (Observation) กพร งฝึกปฏิบพติ (Action/Practice) กพรให้ข้อมู เพื่อปรพบปริงงพน(Reflection)แ ะกพร
ประเมินผ กพรสอนงพน (Feedback ) ผู้น พเธิงนวพตกรรมเป็นเสพห พก เป็นส่วนส พคพญที่จะประคององคนกรทพ้ง
นโยบพยองคนกรบิค พกรในองคนกรรวมถึงก ยิทชนต่พงๆในองคนกร ให้ประสบผ ส พเร็จ ก้พวทพนตพมเทคโนโ ยีสมพยใหม่ 
นอกจพกนี้ผู้น พเธิงนวพตกรรมยพงมีควพมส พคพญต่อกพรสร้พงบรรยพกพศในองคนกรให้เอื้อต่อ  กพรปฏิบพติงพนที่รพบรื่น 
แ ะมีศิ ปะในกพรบริหพรงพนในกพรน พชิรกิจโ จิสติกสนไปสู่ควพมส พเร็จได้ คือ ด้พนบิค ิกภพพ (Personality) ด้พน
ทพกษะ (Skill) ด้พนบทบพทหน้พที่ (Roles) แ ะด้พนสพงคม (Social Characteristic) เพื่อน พชิรกิจโ จิสติกสนไปสู่
ควพมส พเร็จทพ้งในปัจจิบพนแ ะ ระดพบนพนพธพติในอนพคต สอดค ้องตพมแผนยิทชศพสตรนกพรพพฒนพระบบโ จิสติกสน
ของประเทศไทยฉบพบที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยิทชศพสตรนที่ 1 กพรพพฒนพเพื่อเพิ่มมู ค่พ ในห่วงโซ่อิปทพน 
ยิทชศพสตรนที่ 2 กพรพพฒนพโครงสร้พงพื้นฐพนแ ะ สิ่งอ พนวยควพมสะดวก ยิทชศพสตรนที่ 3 กพรพพฒนพปัจจพย
สนพบสนินด้พนโ จิสติกสนแ ะ ยิทชศพสตรนที่ 7 กพรพพฒนพโครงสร้พงพื้นฐพนแ ะ ระบบโ จิสติกสนที่สนพบสนินกพร
พพฒนพระบบโ จิสติกสนภพยใต้แผนพพฒนพเศรษฐกิจแ ะสพงคมแห่งธพติ ฉบพบที่ 12 (2560 - 2564) ซึ่งประโยธนน
ด้พนโ จิสติกสนที่ส พคพญคือ 1. เป็นพื้นฐพนที่ท พให้ชิรกิจเติบโตแ ะได้เปรียบคู่แข่งอย่พงมพกเนื่องจพกในปัจจิบพนนี้
แนวโน้มกพรสพ่งสินค้พผ่พนอินเตอรนเน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2.  ดต้นทินได้โดยใธ้ประโยธนนจพกควพมคิ้มค่พใน
กพรขนส่งแต่ ะครพ้ง 3. เพิ่มประสิทชิภพพในกพรบริกพร ูกค้พสพมพรถอ พนวยควพมสะดวกแ ะสร้พงควพมพึงพอใจ
ให้กพบ ูกค้พได้ 4. สร้พงมู ค่พเพิ่มให้กพบสินค้พ 5. เกิดควพมรวดเร็วในกพรสื่อสพรเนื่องจพกระบบโ จิสติกสนมีกพร
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เธื่อมต่อกพบเทคโนโ ยีสพรสนเทศที่ห พกห พย ท พให้ตอบสนองกพรขพยได้อย่พงรวดเร็ว แ ะสพมพรถรพกษพสินค้พคง
ค พงได้ในระดพบต่ พ 
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การจัดการและความส าเร็จของการประกอบธุรกิจตลาดสด 
 
MANAGEMENT AND SUCCESS OF THE FRESH MARKET BUSINESS 
  
ผู้วิจัย    อุดม  สมบูรณ์ผล  

สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนาทวีกูล 

สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้เสนอลักษณะการจัดการและความส าเร็จของการประกอบธุรกิจตลาดสด โดยวิเคราะห์
เนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาสรุปประเด็นและน าไปใช้สร้างตัวแปรกรอบแนวคิดต่อไปจากการ
วิเคราะห์เนื้อหา พบว่า การจัดการและความส าเร็จของการประกอบธุรกิจตลาดสดนั้นมีความส าคัญของธุรกิจตลาด
สดทั้งด้านประเภทของตลาดสด ซึ่งสถานที่ตั้งของตลาดสดขนาดของตลาดสด รวมทั้งการออกแบบและการจัดผัง
ร้าน/ผังตลาดและการตกแต่งของตลาดสด รวมทั้งลักษณะของการจัดการธุรกิจสด เช่น การจัดกลุ่มสินค้าในตลาด
สด, ก าหนดประเภทของสินค้าในตลาดสด, บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ/, สาธารณูปโภคของตลาด , 
การบริหารสินค้าให้มีความหลากหลายในตลาดสด, มาตรฐานของตลาดสด การคัดเลือกผู้ประกอบการ แนวทางการ
บริหารตลาดสด ซึ่งจะเป็นที่มาของการจัดการธุรกิจตลาดสดในการสร้างคุณค่าตลาดสด, สร้างความเด่นให้กับสินค้า
และสร้างความสะดวกสบายในการให้บริการของลูกค้ารวมทั้งการออกแบบตลาดและจัดท ากิจกรรมในการแรงจูงใจ
กับผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้ารวมทั้งส่งเสริมการลงทุน และการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดสด นอกจากนี้ความส าเร็จของธุรกิจตลาด ได้แก่ การขยายกิจการธุรกิจตลาดสด, การยอมรับของสมาชิก
สมาคมตลาดสดไทย, สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการหลากหลาย, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดให้ได้มาตรฐาน, การ
ยอมรับในการจัดอันดับตลาดสด และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เป็นผู้เช่าแผงและผู้ซื้อสินค้า  
  
ค าส าคัญ : การจัดการ, ความส าเร็จ, การประกอบการธุรกิจตลาดสด 
 
Abstract 
 This article discusses about the management and success of the fresh market 
business. By analyzing the conceptual content and relevant theories to summarize issues 
and apply them to the next conceptual framework from content analysis. We found out that 
the location, size, including design and layout of shops, marketplaces, and decorations of 
the fresh market is very important for management and success of the fresh market 
business. Including the characteristics of business management, such as the marketing of 
fresh market products, the type of products in the market, the environment, hygienic 
environment, market infrastructure, product management in the fresh market, the standard 
of the fresh market, and Management approach of fresh market. These lead to create the 
value of fresh market by management. Moreover, this creates the outstanding for the 
products and the convenience of customer services. Also, market design and incentive 
activities for consumers who purchase goods that promote investment and using technology 
to support merchants in the market. In addition, the success of the market business is to 
expand the market, the acceptance of members of the Thai Fresh Market Association, the 
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several goods, the products development in the market to meet the standards, acceptance in 
the market ranking, and the satisfaction of the consumers and panel renters.

Keyword : Management, Success, The fresh market business
 
บทน า 

 ปัจจุบันประชากรโลกได้เพิ่มจ านวนมากข้ึนเป็นล าดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกเกิดจาก
อัตราการเกิดและการตาย ซึ่งส่งผลกระทบเช่นเดียวกันในทุกประเทศทั่วโลก เมื่อมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นใน ทุก ๆ 
วัน โลกของเราต้อนรับสมาชิกใหม่ ที่มีความต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย ความท้าทาย
กลายเป็นการจัดหาอาหารที่เพียงพอส าหรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้ด้วยสถานที่ ที่จัดจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคและบริโภคคือตลาดสดที่เป็นสถานที่รองรับผลิตภัณฑ์อาหารทั้งอุปโภคและบริโภค ดังนั้นสถานที่รองรับทั้ง
ของกินและของใช้ส าหรับประชากรโลกได้อย่างดี คือ ตลาด จะมีทั้งตลาดสดจึงท าให้ต่างประเทศได้มีการจัดระดับ
ของส านักข่าวต่างประเทศ ซีเอ็นเอ็น จัด 10 อันดับตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก ถือเป็นตลาดสดในฝันที่คนทั้งโลกอยาก
ไปเยือนหนึ่งในนั้นก็มีตลาดสดของประเทศไทย และติดอันดับและได้รับการคัดเลือกตลาดสดที่ ดีที่สุดในโลกครั้งนี้ 
ส านักข่าว ซีเอ็นเอ็น จัดอันดับจากความหลากหลายของสินค้า ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ของคาว ของหวาน 
สิ่งแวดล้อมสะอาด ถูกหลักอนามัย สถานที่กว้างขวาง บรรยากาศโปร่งสบาย และเลือกซื้อได้อย่างสะดวก ส าหรับ 
10 อันดับตลาดสดที่ดีที่สุดในโลกมีดังนี้ อันดับ 1 ตลาดลา โบเกรา (La Boqueria) บาร์เซโลนา ประเทศสเปน , 
อันดับ 2 ตลาดปลาซึกิจิ (TsuKiji Fish Market ประเทศญี่ปุ่น, อันดับ 3 ตลาดสีเขียว (Union Square Farmer’s 
Market) นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, อันดับ 4 ตลาด อ.ต.ก. (Or Tor Kor Market) ประเทศไทย, อันดับ 5 
ตลาดเซนต์ลอวเรน์ (St. Lawrence Market) โตรอนโต ประเทศแคนาดา, อันดับ 6 ตลาดโบโรห์ (Borough 
Marter) ลอนดอน ประเทศอังกฤษ, อันดับ 7 ตลาดเกรตาเย่อ (Kreta Ayer Wet) ประเทศสิงค์โปร์, อันดับ 8 
ตลาดแลนคาสเตอร์ (Lancaster Central Market) ประเทศสหรัฐอเมริกา, อันดับ 9 ตลาดมาร์กเช่ โพรวองซาล 
(Marche Provencal) ประเทศฝรั่งเศส, อันดับ 10 ตลาดเกาลูน (Kowloon City Wet Market) ประเทศฮ่องกง โดย
ซีเอ็นเอ็นระบุว่า ตลาดสด อ.ต.ก. ของประเทศไทยอยู่ใกล้กับตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็นตลาดยอดนิยมของเมืองไทยเป็น
ตลาดสดที่เต็มไปด้วยผักผลไม้ที่มีความหลากหลายและเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ (ส านักข่าวซี เอ็น เอ็น, 2560)  
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศของโลกตามประชากรทัง้หมด โดยเฉดสีเข้มชี้ว่ามีประชากรขนาดใหญ่ 

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2558) 
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ดังนั้น ผู้ให้แนวคิดทางกาบริหารโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท าให้การบริหารประสบ
ความส าเร็จ โดยก าหนดหลักการจัดการไว้ประกอบด้วยปัจจัย 14 ชนิดต่อไปนี้ 1) การแบ่งงาน (division of 
labor), 2) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (authority and responsibility), 3) เอกภาพในการบังคับบัญชา 
(unity of command), 4) สายการบังคับบัญชา (line of authority), 5) การรวมอ านาจ (centralization),               
6) เอกภาพของทิศทางการบริหารงาน (unity of direction), 7) ความยุติธรรม (equity), 8) ล าดับชั้นในการบังคับ
บัญชา(order), 9) ความคิดริเริ่ม (initiative), 10) การมีระเบียบวินัย (discipline), 11) ระบบการให้ผลตอบแทน 
(remuneration of personal), 12) ระบบการจ้างงานที่ยาวนาน (stability of tenure of personnel), 13) คาม
เข้าใจในเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน (interest to the common interest) และ 14) ความรู้สึกร่วม (esprit de 
corps) องค์ประกอบข้างต้นเป็นปัจจัยที่ท าให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ โดยผู้บริหารต้องเข้าใจความหมาย
ของปัจจัยข้างต้นอย่างชัดเจน และเข้าใจถึงความสัมพันธ์กับหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กรประการส าคัญได้แก่ การ
ประยุกต์ใช้อย่างมีศิลปะและเหมาะสมต่อกรณี (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2560) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ 
 การจัดการธุรกิจนอกจากให้ความส าคัญด้านการเติบโตและสร้างผลก าไรแล้วธุรกิจยังคงต้องพยายาม
ตอบสนองต่อเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจจะต้องเปลี่ยนจากการมีต้นทุน
ต่ าไปสู่การสร้างผลผลิตโดยใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานความเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดกับลกูค้า และองค์การ โดย
ต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นอย่างดี สามารถออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ทันต่อการแข่งขัน ทั้งในตลาดหลักและตลาดต่างประเทศ (Porter and Kramer, 2002) โดยเริ่มตั้งแต่การ
ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจ และการผสมผสานระหว่างความเสี่ยงกับแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของธุรกิจ (Accenture and CECP, 2011) การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างหลายๆ 
แนวคิด และทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ที่ลดการใช้
ทรัพยากร และการปล่อยมลพิษ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยวิธีการใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยลดลง ต้นทุนการผลิตลดลง รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ 
การเพิ่มยอดขาย ความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานและลูกค้า(UK: WBCSE and 
E&Y Direct, 2000) นอกจากนี้ยังพบว่า แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยื่นเป็นแนวคิดที่มีพลวัต และเป็นแนวคิดเชิงกว้าง 

โดยพบว่า พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้อ้างถึง Epstein (2008) พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการน า
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้กับกิจการ โดยใช้ทฤษฎีเชิงระบบเป็นตัวก าหนดประเภทของตัวบ่งชี้ได้จ านวน  
11 ตัว ประกอบด้วย บริบทภายนอก บริบทภายใน บริบทธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการเงิน ภาวะผู้น า การ
ก าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและระบบ การปฏิบัติงาน ปฏิกิริยาของผู้มีส่วนได้เสีย ผลผลิต ผลลัพธ์ทางการเงิน และ
ผลลัพธ์ด้านความยั่งยืน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อเป็นตัวชี้วัดได้ (Marc J. Epsten, 2008) นอกจากนี้ความสามารถหลัก
ของผู้บริหารระดับสูงมีการเชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีกับกลยุทธ์ด้านการประกอบธุรกิจ ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีระบบการตัดสินใจที่ก้าวหน้ารวมถึงการสร้างจิตส านึก การเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม
ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต้องยอมรับความเสี่ยงรวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งความเข้าใจในการ
แข่งขันอย่างถ่องแท้นั้น ต้องมีความเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และควรตระหนักถึงคู่แข่งขัน
จากต่างประเทศ โดยการปรับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้มีความสอดคล้องและยังต้องมีความเข้าใจในผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ ของปัจจัยภายนอกองค์กรรวมถึงให้ความส าคัญกับคุณค่าของการเรียนรู้ (กัญญามน อินหว่าง, 2556)  
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แนวคิดเกี่ยวกับตลาดสด 
 ตลาดสดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าที่ใช้เป็นที่
ชุมนุมจ าหน่ายสินค้าประเภท สัตว์ เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และอาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบและปรุงรสแล้ว 
หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ให้  
พ่อค้าและแม่ค้าใช้เป็นที่เพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันเวลาที่ก าหนด 
กรมอนามัย (2546) ให้ความหมายของค าว่า ตลาด คือ สถานที่ ปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมในการจ าหน่าย
สินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหาร อันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย 
ทั้งนี้ ไม่วาจะ มีการจ าหน่ายสินค้า ประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามจาก การศึกษาพบว่า ตลาด ตามราชกิจจานุเบกษา 
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด (2551, หน้า 6-10)  
  
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

การที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจตลอดจนต้องท า
กิจการให้บรรลุจุดมุ่งหมายในด้านก าไรและการเติบโต โดยแสวงหาโอกาสหรือช่องทางธุรกิจจากสภาพแวดล้อมที่
กิจการเผชิญอยู่อย่างจ ากัด จากที่กล่าวข้างต้นในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีอย่ างน้อยบุคคลนั้น ๆ ต้องมี
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลจ านวนหนึ่งที่เหมาะสม 
 
บทสรุป 

บทความวิชาการนี้เสนอลักษณะการจัดการและความส าเร็จของการประกอบธุรกิจตลาดสด โดยวิเคราะห์
เนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาสรุปประเด็นและสร้างตัวแปรที่จะสามารถน าไปใช้ศึกษา แนวทางการ
จัดการและความส าเร็จของการประกอบธุรกิจตลาดสด ซึ่งจะน าไปงานวิจัยต่อไปได้ศึกษา ดังนี้ 
1) ลักษณะการประกอบการธุรกิจตลาดสด (ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการของธุรกิจตลาดสด) เพื่อศึกษา 

1.1) ประเภทของตลาดสด 
1.2) สถานที่ตั้งท าเลและขนาดของตลาด รวมถึงการออกแบบและการจัดผังร้าน/ผังตลาดและการตกแต่ง

ของตลาดสด 
1.3) ขนาดของตลาดสด 
1.4) การเป็นสมาชิกสมาคมตลาดสดไทย 
1.5) ลักษณะการให้เช่าของผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าและแม่ค้า 
1.6)  การจัดกลุ่มสินค้าในตลาดสด 
1.7) ก าหนดประเภทของสินค้าในตลาดสด 
1.8) บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 
1.9) สาธารณูปโภคของตลาดสด 
1.10) การคัดเลือกผู้เข่าตลาดสด 

2) ลักษณะพฤติกรรมของผู้เช่าแผงธุรกิจตลาดสดที่เป็นพ่อค้าและแม่ค้า 
2.1) ประเภทของสินค้าที่จ าหน่าย 
2.2) ลักษณะการเช่าแผง เช่นสัญญาการเช่า เป็นรายเดือน หรือรายปี ระยะเวลาการเช่า 
2.3) ลักษณะการขายสินค้า 
2.4) การเลือกใช้บริการเช่าพื้นที่ในการเช่าแผงในตลาดสด 
2.5) ความพึงพอใจของผู้เช่าแผงธุรกิจตลาดสด 
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3) ลักษณะของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าในตลาดสด 
3.1) ประเภทของสินค้าที่ซื้อในตลาดสด 
3.2) การเลือกซื้อสินค้า (ผลิตภัณฑ์สินค้า, ราคา, สถานที่จ าหน่าย และช่องทางการจัดจ าหน่าย) 
3.3) ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการและซื้อสินค้า 

4) การจัดการธุรกิจตลาดสด เพื่อศึกษาหลักการจัดการธุรกิจตลาดสดในด้านมาตรฐานการจัดการธุรกิจตลาดสด , 
การวางแผนธุรกิจตลาดสด, การสร้างความเด่นให้สินค้าตลาดสด รวมถึงการจัดกิจกรรมตลาดสด 
5) ความส าเร็จของธุรกิจตลาดสด เพื่อการขยายกิจการธุรกิจตลาดสด ,มีการยอมรับของสมาชิกสมาคมตลาดสดไทย , 
มีสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการหลากหลาย,มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดให้ได้มาตรฐาน,มีการยอมรับในการจัด
อันดับตลาดสด และมีความพึงพอใจของผู้บริโภคทีเป็นผู้เช่าแผงและผู้ซื้อสินค้า  
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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
MANAGEMENT MODEL ACCORDING TO SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY 
 
ผู้วิจัย   กัณยกร  อัครรัตนากร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น  ชะเนติยัง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิธีการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ เทคนิคเดลฟาย สนทนากลุ่ม และ
ประเมินความคิดเห็นของเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่ามัธย
ฐาน และค่าระหว่างพิสัยควอไทล์ ทดสอบความสอดคล้อง 
สรุปผลการวิจัยพบว่า 

1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นด้วยกับองค์ประกอบการวิจัย และจากการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 9 คน เห็นสอดคล้องกันว่า
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมดี 

2. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 165 คน ต่อรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับสูง  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา, ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 

The purposes of this study were: 1) to determine the factors of development of the 
school management model according to sufficiency economy philosophy; 2) to present the 
school management model. The research methodology consisted of three steps: Delphi 
Technique, Focus Group Discussion and Evaluation. The analysis of the data was 
accomplished by computation of percentage, mean, standard deviation. The median and 
interquartile range were also computed to test the accordance postulated of the study. 
Based on the findings of the study, it was concluded that: 

1. The group of educational experts was strongly agreed with the factors and 
indicators of development of the of the school management model according to sufficiency 
Economy Philosophy. Based on group discussion, all nine school principal agreed with the 
model of the school management model according to sufficiency Economy Philosophy. 

2. Overall the opinions of 165 administrators toward the school management model  
 
Key Words : School Management Model, Learning Center According to Sufficiency  

Economy Philosophy 
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บทน า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคู่ไปกับกระบวน

ทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ใน
ประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนและมุ่งสู่การพัฒนาของประเทศชาติให้มีความมั่นคง         
มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา โดยบรรจุไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ จ านวน 
31,508 แห่ง ต้องมีการบริหารจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะ สร้างอุปนิสัย
อยู่อย่างพอเพียงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และได้ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ 2558-2560 มีเป้าหมาย
ให้สถานศึกษาทั่วไปต้องผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกแห่ง และให้มี”ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา”ครบทุกจังหวัดในปี 2558 และครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาภายในปี 
2560 เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาเครือข่ายและผู้สนใจ ให้ผู้บริหารน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับชีวิตและการบริหารงาน สนับสนุนครูให้น าไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจและน าไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความส าเร็จในการท างาน เห็นความส าคัญและน ามาใช้จนเกิดเป็นนิสัย 
อีกทั้งท าให้โรงเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร และมีความพร้อมในการพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”เพื่อท าหน้าที่เป็นแกนน าขยายผล ทั้งในรูปแบบของการเป็นสถานที่
ศึกษาดูงาน เป็นวิทยากรและการเป็น “พี่เลี้ยง” ให้ค าแนะน าให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2556) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นอย่างเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์
ไทย ซึ่งการจัดการศึกษาจะด าเนินไปใน 2 ส่วน คือ การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ และการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยสอดแทรกสาระหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน และประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2550 : 16)  

ดังนั้นเพื่อพัฒนาสถานศึกษายกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น
การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
อย่างเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ไทย 
อันเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งเป็นสถานที่ศึกษา
ดูงานและเป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษาอื่นๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้ งเป้าหมายไว้ 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถน ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาต่อไป 
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ค าถามวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้
ก าหนดค าถามวิจัยดังนี้ 
 1. การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้อะไรบ้าง 
 2. รูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้ 
ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาในเร่ืองต่อไปนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
2. การจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้  
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน  
5. การสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้  
6. การสร้างเครือข่ายขยายผล  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เลือกกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา จ านวน 21 คน โดยวิธีบอกต่อ (Snow ball) ส าหรับ
กระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Teachnique)  
 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 9 คน ส าหรับการจัดท า Focus Group 
 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 290 แห่ง ส าหรับการประเมินความคิดเห็น (Evaluation) เลือกกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา 
จ านวน 165 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้
นิยามศัพท์เฉพาะการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสร้างหรือพัฒนารูปแบบตลอดจนการทดสอบรูปแบบที่ดีให้มี
คุณภาพ การจะน าไปสู่สภาวการณ์ที่ดีในการวิจัย มีกระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 

205



 

 

2. การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการวางแผนจัดองค์การ การกระตุ้น การสั่งการ การควบคุม
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3. รูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 36 ตัวบ่งชี้ คือ 

องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การเตรียมความพร้อม
ของผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี
ในการด าเนินงานอย่างมีระบบ และเกิดการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ฯ อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน  

องค์ประกอบที่ 2 การจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ หมายถึง การจัดท าแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

องค์ประกอบที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดหลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท าจัดหาสื่อ/แหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนมีการขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่
บุคคลในครอบครัวและชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้ใน
หลักการ 2 เงื่อนไข 3 ห่วง และ 4 มิติ คือ 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 3 ห่วง คือ ทางสาย
กลาง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง และ 4 มิติ ได้แก่ วัตถุ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
 องค์ประกอบที่ 5 การสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง การสร้างลักษณะเฉพาะและจุดเน้นที่
ชัดเจน สามารถมองเห็นภาพอย่างชัดเจน  

องค์ประกอบที่ 6 การสร้างเครือข่ายขยายผล หมายถึง การสร้างเครือข่ายและการขยายผลส าหรับการ
บริหารจัดการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน  

4. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง สถานศึกษาพอเพียงที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชด าริให้ทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในความ
พอเพียง ซึ่งหลักของความพอเพียงเป็นการปฏิบัติที่อยู่บนทางสายกลาง  ประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้และคุณธรรม และ 4 มิติ 
ได้แก่ วัตถุ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาปรับใช้ในการจัด 
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้  

ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 21 คน ส าหรับ Delphi Technique ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
จ านวน 9 คน ส าหรับการจัดท า Focus Group กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
165 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ การบริหารจัด
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การศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ วิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้ ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed methodology) เพื่อเสนอการพัฒนารูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative method) คือ เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) และใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ในการประเมินความเหมาะสมและยืนยันองค์ประกอบ
ของการบริหารการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นน าองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน 
มาสนทนากลุ่ม (Focus group) ส่วนระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method) คือ เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหาร
การศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สังเคราะห์ไว้ สร้างเป็นรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไป ได้แก่  เพศ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Cheek List) 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เชี่ยวชาญ 21 คน เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด (Opened End) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณตามขั้นตอน ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เป็นแบบสอบถามในลักษณะค าถามเปิด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์และ
วิจารณ์อย่างกว้างขวางในทุกประเด็น การรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 นี้อาจใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ พูดคุย
สนทนากับผู้เชี่ยวชาญโดยมีการตั้งค าถามเปิดน าแทนการส่งค าถามไปให้ก็ได้ซึ่งจะท าให้ได้ความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางและตางประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ 

ครั้งที่ 2 ใช้แบบสอบถามฉบับใหม่ที่ได้จากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบค าถามเปิดใน
คร้ังที่ 1 มาสร้างเป็นค าถามปิด ซึ่งจะสร้างเป็นค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale Questionnaire) แล้วส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญตอบ 

ครั้งที่ 3 ก่อนส่งให้ตอบครั้งที่ 3 จะต้องน าค าถามครั้งที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และพิสัยควอไทล์
ของค าถามแต่ละข้อแล้วใช้ข้อค าถามเดิมนั้นสร้างแบบสอบถามฉบับใหม่ โดยเพิ่มค่า มัธยฐานกับพิสัยควอไทล์ไว้
พร้อมกับบอกให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นทราบว่า ผลการตอบครั้งที่ 2 ท่านตอบอยู่ต าแหน่งใด และผู้เชี่ยวชาญนั้น
ทบทวนค าตอบและตอบกลับอีกคร้ัง ซึ่งในการตอบคร้ังนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะทราบว่าตนมีความคิดเห็นแตกต่าง
หรือไม่แตกต่างไปจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเพียงไรและจะได้พิจารณาว่า ตนเห็นด้วยกับความ
สอดคล้องในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คนอื่น ๆ หรือไม่ หากไม่เห็นด้วยก็ให้แสดงเหตุผลประกอบยืนยันค าตอบ
เดิมนั้น 
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จากนั้นน าค าตอบที่ได้ในครั้งที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและพิสัยควอไทล์ใหม่และจัดพิมพ์ค่าใหม่
เช่นเดยีวกับคร้ังที่ 3 แล้วน าส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบใหม่อีกคร้ังเป็นคร้ังสุดท้าย และสรุปรูปแบบการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมก่อนน าไปใช้ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Model) และค่าพิสัยควอไทล์ 
(Interquartile Range) แต่ละข้อค าถามที่ได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน จากนั้นส่งแบบสอบถาม
รอบที่ 2 พร้อมทั้งรายงานให้ผู้เชี่ยวชาญทราบค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยควอไทล์ของแต่ละข้อค าถามที่
วิเคราะห์ได้จากค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและที่วิเคราะห์ได้จากค าตอบของผู้เชี่ยวชาญคนนั้นรวมทั้งค าตอบเดิม
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างค าตอบของ
ตนเองและของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับการน ามาใช้ประกอบการพิจารณาท าการตัดสินใจยืนยันหรือเปลี่ยนแปลง
ค าตอบของตน หากผู้เชี่ยวชาญยืนยันค าตอบเดิม แต่เป็นค าตอบที่มีค่าอยู่นอกพิสัยควอไทล์ ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นต้อง
ให้เหตุผลประกอบ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร,2553 : 160-161) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย 
   1) หาค่ามัธยมฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากแบบสอบถามรอบที่ 2 ที่ตอบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์และต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในรอบที่ 2 ลงในแบบสอบถามรอบที่ 3  
  2) น าค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์มาแปลผล ดังนี้ มัธยฐานจากแบบสอบถามปลายปิดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศมูลนิธิยุวสถิรคุณ จ านวน 
165 คน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   1) ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

2) ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2553 : 82-83) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 
ผลการวิจัย 

ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษารายละเอียดของ
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้วิจัย ศึกษาถึงองค์ประกอบของรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวคิดของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน เช่น ปรียานุช พิบูลสราวุธ, ศาลินา บุญเกื้อ และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์, 
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, จ าเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ พบว่า องค์ประกอบของความส าเร็จของการจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ ศาลินา บุญเก้ือ และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ มีความชัดเจนครบถ้วนมาก
ที่สุดแล้วน ามาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับรายละเอียดให้
เหมาะสมกับสถานศึกษา และก าหนดเป็นองค์ประกอบ 6 ด้าน ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ (1) ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (2) ด้าน
การจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ (3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (4) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน       
(5) ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ และ (6) ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล  
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการบริหาร
เครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้  
 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน  
 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้  
 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล 

 ความเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านบุคลากร 
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

   องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพความเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  รอบที่ 1 น าแบบสอบถามฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ให้ข้อมูลมี
จ านวนทั้งสิ้น 21 คน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยเรียงล าดับความส าคัญมากที่สุด ดังนี้ ด้านการเตรียมความ
พร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการ
เรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการสร้าง อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ และด้านการสร้างเครือข่าย
ขยายผล ส่วนความเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียงล าดับความส าคัญมากที่สุด ดังนี้ 
ด้านบุคลากร ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก เมื่อน าไป
หามีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้งแต่ 1.50 ลงมา แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสม 
 
ตาราง 3 ค่าร้อยละและอันดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์ประกอบหลักโดยรวม 

รายการ 
ความคิดเห็น 

ร้อยละ อันดับ 
1 ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง 
92.86 1 

2 ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 88.57 3 
3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 87.07 4 
4 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 89.29 2 
5 
6 

ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ 
ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล 

85.71 
82.86 

5 
6 

 เฉลี่ย 87.73  
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ตาราง 4 ค่าร้อยละและอันดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อความเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์ประกอบหลักโดยรวม 

รายการ 
ความคิดเห็น 

ร้อยละ อันดับ 
1 ด้านบุคลากร 100.00 1 
2 ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 95.24 2 
3 ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 90.48 3 
 เฉลี่ย 90.48  

 

รอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่พัฒนามาจากค าตอบในรอบแรก โดยจะน าความคิดทั้งหมดของผู้เชี่ยวชาญ
มาสร้างข้อค าถามใหม่ ในรูปของมาตรประมาณค่า (Rating Scale Questionnaire) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เมื่อน าไปหามีค่ามัธยฐาน
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้งแต่ 1.50 ลงมา แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม 
 
ตาราง 4 ค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยควอไทล์ (IR) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อองค์ประกอบหลัก        

ในภาพรวม 

ข้อที่ รายการ มัธยฐาน 
พิสัย

ระหว่าง 
ควอไทล์ 

1 ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 5.00 0.00 
2 ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 5.00 1.00 
3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5.00 1.00 
4 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 5.00 0.00 
5 ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้  5.00 1.00 
6 ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล 5.00 1.00 

 

รอบที่ 3 น าแบบสอบถามฉบับที่ 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมตอบแบบสอบถามฉบับที่ 3 ส าหรับครั้งนี้มี
การแสดงค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม พร้อมทั้งค าตอบ
เดิมของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นใหม่
ก็ได้ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median)และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) เมื่อน าไปหามีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ตั้งแต่ 1.50 ลงมา แสดงให้เห็น
ว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
เหมาะสม 

น าแบบสอบถามการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 165 คนเพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า สถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้มีความเห็นว่าการ
บริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบที่ควรให้ความส าคัญมาก
ที่สุด คือ ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ และด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล ด้านการสร้างอัตลักษณ์ศูนย์
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การเรียนรู ้ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบของความเป็นศูนย์การเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความส าคัญขององค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ในการเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านการ
จัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ตามล าดับ 
 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
ตามสภาพปัจจุบันในภาพรวมแต่ละด้าน  

องค์ประกอบของความเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(SD) 
แปลผล 

1. ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิด 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
5. ด้านการสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรียนรู้ 
6. ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล  

4.63 
 

4.69 
4.61 
4.62 
4.65 
4.69 

0.50 
 

0.48 
0.50 
0.50 
0.49 
0.47 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.65 0.49 มากที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สรุปได้ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
มี 6 ด้าน คือ ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ 
และด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล 

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ..        
จากการสอบถามผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 165 คน ถึงความเป็นไปได้ของรูปแบบ พบว่า สถานศึกษาที่เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีสภาพความเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด 
และเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ผู้วิจัย อภิปรายผลตามหัวข้อ ดังนี้ 
1. จากการท าเทคนิคเดลฟายของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน ทั้ง 3 รอบ และน าค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมา

สนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน ทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้านคือ          
ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ และด้านการ
สร้างเครือข่ายขยายผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
จัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้และด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล รองลงมาคือ ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์
การเรียนรู้ ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน สอดคล้องกับกับศาลินา บุญเกื้อ และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ (2557 : 100)  
ได้สรุปองค์ประกอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของศูนย์การเรียนรู้  ฯ ได้แก่ โดยน าเสนอข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้                
1) การเตรียมความพร้อมในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา                     
2) การจัดระบบการเรียนรู้ 3) กิจกรรมโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) การด าเนินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และ 5) การสร้างเครือข่ายและขยายผล เนื่องจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีศักยภาพในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต้องสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน สอดคล้องกระทรวง 
ศึกษาธิการ (2555 : 3) ยังได้วางแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี ้1) การพัฒนาแนว
ทางการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การขยายผลและการพัฒนา
เครือข่าย 4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ 5) การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล  

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษา 6..ด้าน ได้แก ่ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
จัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ด้านการ
สร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ และด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้าน
การจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล ด้านการสร้าง อัตลักษณ์ของศูนย์
การเรียนรู้ ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 165 โรงเรียน เพื่อหาความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น พบว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารนั้นมีความจ าเป็นมีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการสอดคล้องกับธีระชัย แสนแก้ว และเด่น ชะเนติยัง. (2560)การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
พบว่า มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
และด้านการดูแลส่งต่อให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ในสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงก็เช่นเดียวกัน จะเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด นั่นคือ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับบุษยา มั่นฤกษ์. (2556) การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
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บริหารจัดการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม พบว่าผู้บริหาร อบต.ในจังหวัดนครปฐมเป็น
เพศชาย ระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของบุคลากรอยู่ใน ระดับมาก 
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการปลูกฝังผู้บริหารให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้  
 1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรจัดสรรทรัพยากรการบริหารและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินการตามโครงการในกลยุทธ์ต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้น าในการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ต่อเนื่องตลอดจน สนับสนุนสร้างขวัญและก าลังใจ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา ได้มีก าลังใจในการ
ท างานร่วมกันและขยายเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
 1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารจัดการศึกษามุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษา จึงควรน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาเครือข่ายในชุมชน ท้องถิ่น สังคม ประเทศ เพื่อเป็นการระดมสรรพก าลังและ
ระดมทรัพยากรมาร่วมจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในประเด็นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา (All for Education) 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นที่ควรจะศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยเพื่อมุ่งสู่ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.2 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลในสถานศึกษา   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับ

ประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1           
การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในเร่ืองการท าวิจันในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าพงเพชร ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบ
การนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ขั้นที่ 4         
การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัด
ก าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการนิเทศภายในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการ
จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 27 กิจกรรม คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน       
มีจ านวน 8 กิจกรรม ขั้นตอนที่  2 การจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน มีจ านวน  7 กิจกรรม ขั้นตอนที่ 3                   
การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน มีจ านวน 7 กิจกรรม และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน มีจ านวน 5 กิจกรรม  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน / การนิเทศภายใน / การท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
ABSTRACT 
 This research purpose to the development of supervision model in primary 
education of Kamphaengphet provincial office. The research is divided into 4 steps. As 
follows : 1 to define the conceptual framework in research ; 2 study the current condition. 
Issues and needs regarding Visual communication research in the elementary classroom, 
attached to Kamphaengphet. ;3 a research on elementary school class affiliation of 
Kamphaengphet. ;4 to evaluate the supervision patterns within the story to do research in 
the elementary classroom, attached to Kamphaengphet. Analyze data by using the median 
and quartile range between values. 
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 The research found that the model of supervision of research in the development of 
supervision model in primary education of Kamphaengphet provincial office were consists 
of four steps with 27 activities : Step 1 is school supervision planning were concisted of 8 
activities. Steps 2 is organizing of school supervision were concisted of 7 activities. Step 3 
is operation of school supervision were concisted of 7 activities and step 4 is the evaluate 
the results of school internal supervision were concisted of 5 activities. 
  
Keywords : The Development of supervision form / Classroom research model / Supervision 
 

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน  
การวิจัยในชั้นเรียน เป็น การวิจัยที่ท าในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนของตน เป็นการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ  และมีอิสระทาง
วิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน คือกระบวนการแสวงหาความจริงด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ  การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นการศึกษาค้นคว้าของครู ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา (Problem 
Solving) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมนักเรียนและคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน กรมสามัญศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา
เพราะการวิจัยในชั้นเรียนสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 มีสาระส าคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนการ
สอนซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถ
ท างานวิจัยได้ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรี ยน ประโยชน์ของ
การท าวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โดยให้ความส าคัญของการวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และการใช้ผลงานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
รวมทั้งแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนโดยการใช้การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นวิธีการศึกษา
ค้นคว้าที่สะท้อนตัวครูและกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงานใน สถานการณ์สังคมเพื่อค้นหาลักษณะที่เหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอด คล้องกับภาวะของสังคมหรือสถานการณ์ ด้วยความร่วมมือของเพื่อนครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกในสังคมที่ เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพินิจพิเคราะห์การกระท า
ของตนเองและกลุ่ม เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้  อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงแบบมีแผน  

ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงไม่ใช่เป็นเพียงการแก้ปัญหาแต่จะเป็นการตั้งปัญหาจากแรงกระตุ้นของผู้วิจัย
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนา แล้วปฏิบัติสังเกต สะท้อนกลับเป็นวัฎจักรของการวิจัยที่หมุนไปเรื่อย ๆ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและสร้างภาพลักษณ์ของการเรียนการสอนให้มี คุณภาพยิ่งขึ้น ด้านความส าคัญของการวิจัยใน
ชั้นเรียน ดังจะเห็นได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนจะมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน โดยต้องบังเกิดประโยชน์แก่นักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้และมีผลต่อผลงานของครูผู้สอนและ
โรงเรียน และนอกจากนี้ การวิจัยในชั้นเรียน ยังสอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2542 หมวด4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดย
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากการเรียนการสอนและแหล่ง วิทยาการประเภทต่างๆ มาตรา 30 
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ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ในแต่ละระดับการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้กล่าวถึงการวิจัยว่า ในกระบวนการจัดการศึกษา ของผู้เกี่ยวข้อง ดังเช่น ศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้สอนน ากระบวนการวิจัยมา
ผสมผสานหรือเป็นบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ครูจัดท าขึ้น 
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของผู้เรียนบางคน บางกลุ่ม หรือทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียน การสอน และพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน  สังเกตผลที่
เกิดขึ้น และการสะท้อนความคิด 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษากับการพัฒนาสังคม เป็นกระแสหลักส าคัญที่สังคมต่างเฝ้าจัดตามองกระบวนทัศน์ของความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่สองในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 มิติส าคัญ ได้แก่ การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่ การ
ปฏิรูปครูยุคใหม่ การปฏิรูปโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่ และการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่ ซึ่งในทุก
มิตินั้นจะมีความสอดรับสัมพันธ์กัน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552 - 2561) อีกทั้งได้มีข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลาย
แนวทางตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแนะไว้ เพื่อสร้างให้ครูยุคใหม่มี
บทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่ามีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นปั จจัยที่มี
ความส าคัญสูงสุดต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ ได้แก่ คุณภาพครู  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 มาตรา 24(5) 
ได้ก าหนดว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ” และใน
มาตรา 30 ได้ก าหนดอีกด้วยว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) 
พระราชบัญญัติสภาครูปละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ได้ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ไว้ว่า ครูต้องมีความรู้ในเรื่องการวิจัยทางการศึกษา มาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ก็ได้มีการก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 มาตรฐานที่ 7 ได้กล่าวไว้ว่า ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับสอน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการพัฒนา
วิชาชีพครู เนื่องจากเป็นการวิจัยที่มาจากกระบวนการสืบค้น ที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ และครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
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การพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัย เป็นมโนทัศน์หนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวโน้มของการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก ที่ครูจะมีบทบาทเป็นนักวิจัยที่มีการวิจัยเป็นฐานใน
การท างาน กล่าวคือ ครูสามารถน ากระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ปรับปรุงการ
เรียนการสอน และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน แต่สภาพปัญหาในปัจจุบัน การวิจัยในชั้นเรียนเป็นปัญหาที่ส าคัญ
มากของครู จากการวิจัยของสุวิมล ว่องวาณิช (2545) ที่พบว่า ปัญหาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู เป็นการ
ใช้วิธีการวิจัยแบบเป็นทางการ (Formal Research) มาใช้ในการท าวิจัยของตนเอง จึงมีปัญหาหลายประการ ท าให้
การท าวิจัยไม่พัฒนาและก้าวหน้าเท่าที่ควร งานวิจัยของครูไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนตามที่
ควรจะเป็น และจากผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูปการ
ผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ด้านการพัฒนาครู แม้จะมีการจัดโครงการพัฒนาจ านวน
มาก แต่มีความซ้ าซ้อน ไม่เป็นระบบ ไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง ไม่หลากหลาย และขาดประสิทธิภาพ ท าให้ครูได้รับการ
พัฒนาที่ไม่ตรงกับความต้องการและได้รับการพัฒนาเฉพาะบางกลุ่มเพียงเท่านั้น ครูที่ได้รับการพัฒนาส่วนมากไม่ได้
ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่เท่าที่ควร ไม่สามาระปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้ ที่ผ่านมาครูมักคิดว่าการสอนกับการวิจัยนั้น แยกส่วนกัน แต่ใน
ปัจจุบันครูจะต้องท าให้การสอนและการวิจัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกัน นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยของเพ็ญสุดา สุวรรณ (2550) เกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งพบปัญหา
ส าคัญ ดังนี้ 1) การที่ครูไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัย ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งครูไม่เห็น
คุณค่าและประโยชน์ของการท าวิจัย 2) เป็นปัญหาที่เก่ียวกับเส้นทางการพัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัย  

การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นเป็น
นโยบายตามโครงการพัฒนาครูยุคใหม่ภายใต้การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษ ที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ 
แต่การท าวิจัยนั้นเป็นเร่ืองที่ยาก ต้องได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ ต้องอาศัยการฝึกฝนที่ต้องมีพี่เลี้ยง
ที่เข้าใจในวิธีการวิจัยคอยให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ แต่ในความเป็นจริงหลังจากการฝึกอบรม ครูไม่มีพี่เลี้ยงช่วย
ในการท าวิจัย ขาดความร่วมมือจากเพื่อนครูและขาดการสนับสนุนของฝ่ายบริหารท าให้เกิดความท้อถอยในการท า
วิจัยมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการท าวิจัย ขาดขวัญก าลังใจในการท าวิจัย ไม่มีแรงจูงใจที่จะท าให้วิจัยส่งผลท าให้ครูท าวิจัย  
ไม่ส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิขัยของ ชนาภา ค าดี (2554) ที่พบว่าครูผู้สอนควรได้รับค าปรึกษาและค าแนะน าจาก
ศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน ศึกษานิเทศก์ ควรออกนิเทศ ติดตามงานวิจัยในชั้น
เรียน่ของครูอย่างต่อเนื่อง แต่สภาพการนิเทศปัจจุบัน พบว่า ปัญหาว่ากระบวนการนิเทศจะเป็นการนิเทศแบบตรวจ
ตรา ก ากับ ติดตามงานตามนโยบายว่าโรงเรียนด าเนินการในเรื่องใดบ้าง ไม่ได้ด าเนินการในเรื่องใดบ้าง ไม่ได้นิเทศ
แบบเจาะลึกในเนื้อหาตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้เนื่องมาจาก ศึกษานิเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับ
หลักสูตรฯ การจัดการเรียนรู้และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีน้อย ไม่สามารถด าเนินการนิเทศครูเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มย่อยได้อย่างทั่วถึง  

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการนิเทศการท าวิจัย  ในชั้นเรียน ตระหนัก
และเห็นว่าควรมีการศึกษาปัญหาส าคัญดังกล่าวที่ชี้เฉพาะลงไปในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนางานวิจัยใจชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการนิเทศ การท าวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชรที่เหมาะสมเพื่อให้ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับการศึกษาได้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
การนิเทศการท าวิจัยในชั้นเรียนให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดศึกษาธิการ 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. น าเสนอรูปแบบการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนของระดับประถมศึกษา       
ในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 จากภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศภายในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 แนวคิด ดังนี้ 
  1. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศภายในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากกรองทอง จิรเดชากุล (2550), วรรณพร สุขอนันต์ (2550), สุภาภรณ์ 
กิตติรัชดานนท์ (2551), วัชรา เล่าเรียนดี (2556), กลิคแมน (1981), สุรีย์มาศ สุขกสิ (2549), เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย 
(2552) และคนอื่น ๆ ซึ่งสามารถ สรุปประเด็นสาระส าคัญท่ีน าไปใช้ในการศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน
ปัจจุบันและ การออกแบบรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสังกัด
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร คือ ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  จุดมุ่งหมายของการ
นิเทศภายในโรงเรียน ความจ าเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน หลักการนิเทศภายในโรงเรียน บทบาทผู้เก่ียวข้อง
ในการนิเทศภายในโรงเรียน ขั้นตอนการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ปัจจัยที่มีผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
 

1. รูปแบบการนิเทศ
ภายในเร่ืองการท าวิจัย

ในชั้นเรียนระดบั
ประถมศึกษา 

2. การพัฒนารูปแบบ 
การนิเทศภายในเร่ืองการท า

วิจัยในชัน้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

 
4. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 

ในสังกัดศึกษาธกิารจังหวัดก าแพงเพชร 

3. รูปแบบการนิเทศภายใน
เร่ืองการท าวิจัยในชัน้เรียน
ระดับประถมศึกษาในสังกัด

ศึกษาธิการจังหวัด
ก าแพงเพชร 

1



 2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของระดับประถมศึกษา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากพงษ์ศรี เดชะวัฒนะ(2547) ร่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548) 
วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ(2550) เชาวรัตน์ เตมียกุล(2552) ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล(2552) สุนันทรา แก้วสุข(2553) 
กัมปนาท วัชรธนาคม(2553) เอกพล สมานันทกุล(2553) รัตนะ บัวสนธ์(2553) ประจบ ขวัญมั่น(2556) สุรพงษ์ 
แสงสีมุข(2556) และคนอื่น ๆ สาระส าคัญที่น าไปใช้กับการวิจัยครั้งนี้ คือ ความหมายของรูปแบบ คุณลักษณะของ
รูปแบบที่ดี การพัฒนารูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
  3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการท าวิจัยในชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา
ในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัย  ที่เกี่ยวข้องจากส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร (2560) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสาระส าคัญ ที่น ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ที่มาการ
จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด, โครงสร้างการบริหารงานศึกษาธิการจังหวัด. วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณธรรมอัต
ลักษณ์, ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา, แผนการศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร (พ.ศ. 2560-2579)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวิธีด าเนินการวิจัย 
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษารูปแบบและความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ระดับประถมศึกษาในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบเพื่อพัฒนาการนิเทศภายในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาใน
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 
 แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง ที่ 4 
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลที่ได้รับ 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รบั 

ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
   1.1 ประชากร ได้แก่ เอกสาร ต ารา บทความและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัย
ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดศึกษาธิการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 40 เล่ม 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี           
จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4. วิเคระห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

1. หลักแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ
การ นิ เทศภายในเรื่ อ งการวิ จั ย            
ในชั้นเรียน 
2. รูปแบบการพัฒนาการนิเทศ
ภายในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการใช้
ก า รพัฒนารู ปแบบการ นิ เทศ
ภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ร ะดั บปร ะถ ม ศึก ษา ในสั ง กั ด
ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 

1. ประชากร คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศภายใน
โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่างท่ีคัดเลือกมาโดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 9 คน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบสัมภาษณ์ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ 
4. วิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติ ท่ีใช้ คือ ค่ามัธยฐาน            
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

รูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท า
การวิจัยชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
ใ น สั ง กั ด ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษารูปแบบและ
ความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า สั ง กั ด
ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาสังกัดคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 4,602 คน  
    1.2 กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่  ผู้ บ ริ ห ารและครู ใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 357 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 30 คน และครู จ านวน 327 คน 
ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจชี่ และมอร์แกน และการ
สุ่มอย่างง่าย โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  
3. รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  
(Deep Interview) 
4.วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  และส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน ( Standard 
Deviation) 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการเกี่ยวกับ การนิเทศภายใน
เรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษาในสังกัดศึกษาธิการ
จังหวัดก าแพงเพชร 

ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างรูปแบบ
พัฒนาการนิเทศภายในเรื่องการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถม 
ศึกษาในสังกัดศึกษาธิการจังหวัด
ก าแพงเพชร 

1. การรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูลจากขั้นท่ี 1 -2             
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ น้ื อ ห า                
(Content Analysis) และการสังเคราะห์เป็นรูปแบบ  
 

รูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท า
วิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยเสนอในรูปของ Deployment 
Flow chat  
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สรุปผลการวิจัย 
รูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการจังหวัด

ก าแพงเพชร ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน 27 กิจกรรม คือ  
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน มีจ านวน 8 กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน ประชุมชี้แจง วางแผนงาน การนิเทศภายในโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียนศึกษา
สภาพปัญหาอุปสรรคในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน คณะครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรคใน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายกิจกรรมตลอดถึงกิจกรรมและวิธีการในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดยครูผู้สอนมีส่วนร่วม 
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน พิจารณาผลการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม น ามาก าหนดเป็นโครงการ 
กิจกรรมการนิเทศภายใน และ ครูผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียน แจ้งคณะครูทราบเก่ียวกับรายละเอียด
ของโครงการ  

ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน มีจ านวน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงสร้างองค์กรนิเทศภายใน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูวิชาการ ตัวแทนครู และตัวแทน
ชุมชน ครูผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ก าหนดแผนควบคุม ก ากับติดตาม การนิเทศภายในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ ผู้อ านวยการโรงเรียน พิจารณาแผนควบคุม ก ากับ ติดตาม การนิเทศภายในโรงเรียน ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ผู้อ านวยการโรงเรียน สร้าง
ข้อตกลง หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ  ครูวิชาการโรงเรียน 
จัดเตรียมสื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน และ ครูผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน ให้ความรู้แก่คณะครูเกี่ยวกับวิธีการ และเครื่องมือก่อนด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน มีจ านวน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมชี้แจง ท าความ
เข้าใจคณะกรรมการก่อนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียนสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับคณะครูในการรับการนิเทศภายในโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้
คณะครูมีความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการและความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง คณะครูใช้วิธีการที่หลากหลายมา
พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้อ านวยการโรงเรียน  

สร้างลักษณะความเป็นผู้น าเปิดโอกาสให้ครูใช้ความคิดริเริ่มให้มากขึ้น  ครูผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียนรายงานปัญหาอุปสรรคระหว่างด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุม 
คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาระหว่าง การปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียน
ร่วมกัน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน มีจ านวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน แต่งตั้งกรรมการ ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ
คณะครูก่อนการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียนประเมินผลการ
ด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุม อภิปราย เพื่อประมวลผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
และข้อเสนอแนะ ครูวิชาการโรงเรียน จัดท าเอกสารสรุปการประเมิน ให้คณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไขการนิเทศภายในโรงเรียนทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 
 
 

222



อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด

ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักการแนวคิด ทฤษฎีและสาระที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 
น ามาวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เป็นรูปแบบ (Content Analysis) พบว่ารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
ส่วนใหญ่รูปแบบจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน 2) การจัด
องค์กรนิเทศภายในโรงเรียน 3) การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และ 4) การประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะสอดคล้องกับวงจรคุณภาพแบบ PDCA หรือ Deming’s cycle แมรี่ วอลตัน              
(Mary Walton,1989 : 84 – 85) ประกอบด้วย Plan – Do – Check – Act หมายถึง การวางแผน – ปฏิบัติ – 
ตรวจสอบ – ด าเนินการต่อ/ปรับปรุง การด าเนินกิจกรรมแบบ PDCA อย่างเป็นระบบ ให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง 
หมุนเวียนไปเรื่อยๆย่อมส่งผลท าให้การปฏิบัติภารกิจการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัลลีภ์ ดอกพรม (2547 : 68) ที่ศึกษาเรื่องการปฏิบัติภารกิจการนิเทศ
ตามวงจรคุณภาพภายในโรงเรียนประถม ศึกษา จังหวัดนครปฐม พบว่า การปฏิบัติภารกิจการนิเทศตามวงจร
คุณภาพในโรงเรียนประถม ศึกษา โดยภาพรวมและทุกรายด้านและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การ
นิเทศถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในสามกระบวนการตามทฤษฎีระบบ อันได้แก่ กระบวนการบริหาร กระบวนการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ในกระบวนการบริหารเป็นภารกิจของผู้บริหาร การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภารกิจของครู ในขณะที่กระบวนการนิเทศเป็นภารกิจร่วมกันของผู้บริหารและครูที่ต้องรับผิดชอบด าเนินการเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพด้านต่างๆ อันจะน าไปสู่การปรับพฤติกรรมการสอน และจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเจริญงอกงาม
ทางวิชาชีพและการพัฒนาตนเอง  

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนการวางแผน การนิเทศนี้ มีทั้งหมด 8 
กิจกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 40 ที่กล่าวถึง          
การบริหารสถานศึกษาในรูปคณะกรรมการว่า ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีหน้าที่ก ากับ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ นับเป็นโครงสร้างการบริหารในรูปแบบใหม่ ขั้นตอนการจัดองค์กรนิเทศ
ภายในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่ามีความต้องการทั้งหมด 7 กิจกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ธร สุนทรา
ยุทธ (2551 : 223) สรุปไว้ว่า ทีมงานจะมีผลต่อการท างานบรรลุตามเปา้หมายของโรงเรียนได้ดีกว่ากลุ่ม ทั้งนี้เพราะ
ทีมงานมักจะท างานที่เสริมกันและกันซึ่งต่างกับกลุ่มที่มีความหลากหลาย ทีมงานที่ส าคัญได้แก่ คณะกรรมการ 
(Committee) รับผิดชอบท างานเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะที่ไม่ใช่งานประจ า คณะท างาน (Task Force) ที่ตั้งขึ้น
เพื่อท างานเฉพาะกิจ นอกจากนี้ยังมีทีมโครงการ (Project Team) และชมรม ชุมนุต่างๆในโรงเรียน ต่างก็มี
จุดมุ่งหมายเฉพาะ เพื่อการพัฒนาหรือท างานด้านนั้นๆ ขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ผลการวิจัย
พบว่า มีความต้องการทั้งหมด 7 กิจกรรม มีความสอดคล้องกับ  

เดเนียล ซี แมคคอลัม (Daniel C. McCallum, 1856 อ้างถึงใน เอกพร รักความสุข 2541 : 25)          
เสนอรายงานเรื่อง “Superintendent’s Report” ใน Annual Report of the New York and Erie Railroad 
Company for 1885. โดยกล่าวถึงหลักการท างานทั่วไป (general principles) ในองค์การ 6 ประการ คือ             
1) มีการแบ่งความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 2) มอบหมายอ านาจความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ผู้ปฏิบัติงาน 3) มีวิธีการตรวจสอบว่า ได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง 4) มีการรายงานข้อผิดพลาดทันที เพื่อสะดวกใน
การแก้ไขอย่างรวดเร็ว 5) มีวิธีรายงานข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นการประทบผู้ปฏิบัติงานหรือท าให้เกิดความเสียหาย          
6) มีระบบการรายงานที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นผู้กระท าผิดได้ แม้ไม่สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ทันที และขั้นตอน
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การในขั้นตอนการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการ 5 กิจกรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับ แนวคิดของ อดุลย์ วงศ์ก้อม (2552 : 242) กล่าวไว้ว่า การประเมินผล การประเมินผลโครงการเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
เนื่องจากจะท าให้สามารถคาดคะเนได้ว่าโครงการนั้น หากน าไปปฏิบัติหรือน าไปปฏิบัติแล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด หรือในขณะด าเนินโครงการและเสร็จสิ้นโครงการ ควรต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่อง
ใดบ้าง โครงการควรด าเนินการต่อไปหรือยกเลิก ในการประเมินผลโครงการนิเทศนั้น เพื่อจะให้ทราบว่าโครงการ
นิเทศนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ โดยทั่วไปการประเมินโครงการนิเทศเฉพาะส าหรับการนิเทศภายในโรงเรียนจะให้
ความส าคัญกับการประเมินระหว่างด าเนินการและประเมินผลหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการแล้ว เนื่องจากขั้นตอน
ด าเนินการได้มีส่วนร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆไว้ล่วงหน้า 
โดยการวางแผนร่วมกันการประเมินระหว่างด าเนินการเพื่อปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ ซึ่งจะอยู่ใน
ขั้นตอนของการนิเทศโดยเฉพาะ จุดมุ่งหมายของการประเมินมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญดังนี้ 1) เพื่อพิจารณาคุณค่าและ
คาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ 2) เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ 3) เพื่อ
เป็นการตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ 4) เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย หรือ
ข้อจ ากัดของโครงการ 5) เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการ
จังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง 4 ขั้นตอน 27 กิจกรรม ผู้วิจัย ได้ให้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศภายในโรงเรียน 9 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบ การรวบรวมข้อมูล ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่ามัธยฐาน และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ ในขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 4 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น อยู่ในระดับเหมาะสมหรือ
สอดคล้องทุกคน ผลที่ได้รับคือ รูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ที่พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 
  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ควรน ารูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ไปใช้ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างจริงจัง และควรมีการพัฒนารูปแบบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความเหมาะสมกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษานิเทศ ควรประสานความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ
ภายใน เพื่อให้ได้รูปแบบที่สามารถให้ความช่วยเหลือครูเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน ให้สามารถท าการจัดการศึกษา
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3. คณะครูทุกคนของโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ควรตระหนักถึงการนิเทศภายใน
เร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีรูปแบบชัดเจนดังกล่าวโดยให้ความร่วมมือในการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการนิเทศภายในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร  

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัย
ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นระยะๆ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมที่สุด 
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3. ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปใช้พัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 

4. ควรน ารูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดศึกษาธิการจังหวัด
ก าแพงเพชร ไปทดลองใช้ในโรงเรียนในเขตจังหวัดก าแพงเพชร อย่างทั่วถึง 
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แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
 
Leadership Concepts of School Administrators in the Digital Age. 
 
ผู้วิจัย   พรรษรัตน์  พรมมินทร์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  วิหคโต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในศึกษาค้นคว้าวิจัยเร่ืองนี้ เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ งาน (Situation) การสื่อสาร (Communication) ผู้น า (Leader) ผู้ตาม (Follwer) 
ซึ่งในยุคดิจิทัลล้วนมีแต่ความฉับไว ด้วยอินเตอร์เน็ต (Internet) การสื่อสารหรือการประสานงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ด้วย App free ต่างๆ ที่มีไม่ว่าจะเป็น Line , IG , Twitter , Face book ล้วนน ามาปรับใช้กับระบบของ
ผู้บริหารได้ และในปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ ก็เร่ิมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าสถานศึกษาในยุคดิจิทัล , ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
  
ABSTRACT 
 The purpose of this study is research. To develop the leadership of digital school 
administrators. It is divided into 4 steps as follows. Situation, Communication, Leader, 
Follower (Follwer). In the digital age are only a few. With Internet (Internet). Communication, 
or coordination is fast with various free App available, whether it is Line, IG, Twitter, Face 
book. All of them are applicable to the management system. And nowadays It is widely used. 
  
Keywords : Educational Leadership in the Digital Age, School administrators in the 

digital age. 
  
บทน า 

ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นอย่างมาก ดังนั้นการบริหารจัดการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ ผู้บริหารที่สามารถเข้าถึง 
มีความฉับไว และแม่นในข้อมูลข่าวสาร ย่อมบริหารงานตลอดจนการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจึงจะสร้างความสมบูรณ์แบบ และบริหารงานให้องค์กร
สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ ดังค ากล่าวที่ว่าการสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับองค์กรเป็นสิ่งส าคัญที่น า
องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ (Schwarz : 2006) จึงเป็นที่ยอมรับกันว่า ผู้น า (Leader) เป็นบุคคลส าคัญที่เป็น
กลไกที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลว ผู้บริหารที่เป็นผู้น าต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน
และบริหารคน ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า (Leadership) จะเป็นผู้มีสมรรถภาพและพฤติกรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จของ
การบริหารในองค์กร 
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ภาวะผู้น าคืออะไร 
ความหมายของภาวะผู้น า 

ส าหรับความหมายของค าว่า ภาวะผู้น านั้น มีการให้ความหมายหรือค านิยามที่แตกต่างกันออกไป
นักวิชาการต่างประเทศ เช่น Bennis (1959) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าว่า “เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่ง
สามารถชักน า ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฎิบัติตามแนวทางที่เขาประสงค์” 

Draft (2007) ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อผู้น าและผู้ตามที่มีความตั้งใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและ
การเปลี่ยนแปลงนั้น สะท้อนจุดหมายที่มีร่วมกันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม 
 ยุคล์ (Yukl.1998 : 12) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึงกระบวนการโดยการอาศัย การใช้อิทธิพล และการใช้
อ านาจหน้าที่ โดยบุคคลเหนือผู้อื่น เพื่อการชี้แนะหรือน า ทางเพื่อวางโครงสร้าง งานหรือ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมและความสัมพันธ์ต่างๆ ในกลุ่มหรือองค์การ 
 รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2551 : 10) กล่าวว่า ภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ หมายถึง การเป็นผู้น ามีความสามารถ
ในการคาดการณ์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความยืดหยุ่น  และสามารถน าวิสัยทัศน์ไปสู่  การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ชนันดา โชติแดง (2550 : 16) ได้กล่าวว่าภาวะผู้น า หมายถึงกระบวนการที่ ผู้บริหาร สถานศึกษาสามารถ
ใช้อิทธิพลในการชักจูง หรือโน้มน้าวให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ด าเนินงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าหน้าที่ เป็นผู้น า กล่าวคือ ต้องเป็นตัวอย่างในด้านพฤติกรรมให้กับ
คณะครูและก าหนดพฤติกรรมของบุคลากร สถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าในการท างาน บุคลากรใน
สถานศึกษาก็จะมีความสามัคคี และร่วมมือร่วมใจในการท างาน ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2550 : 303) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถ ในการจูงใจโน้มน้าว
ให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ ผู้น าวางวัตถุประสงค์ไว้ 
 พิบูล ทีปะปาล (2550 : 15) กล่าวว่า ภาวะผู้น า ว่า หมายถึง ความสามารถที่จะใช้ศิลปะ ความเป็นผู้น า 
โน้มน้าวบุคคลซึ่งเป็นผู้ตาม ให้เกิดการคล้อยตามยอมรับที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2550 : 21) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึงการใช้อิทธิพลของบุคคลหรือ ของ
ต าแหน่งให้ผู้อื่นยินดีตามเพื่อที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ก าหนดไว้ 
 ภารดี อนันต์นาวี (2551: 30) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการ และสถานการณ์ ที่บุคคลหนึ่งได้
เป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้น าในกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิก ในกลุ่มบุคคลนั้น สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่ามี
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่ได้โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ หรือการกระท า ของผู้น าในการชักจูง
หรือชี้น าบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551 : 122) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถที่ ผู้ใช้อ านาจที่มีใน
การชักจูงใจให้กลุ่มมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 
 ธร สุนทรายุทธ (2551 : 326) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง อ านาจหรืออิทธิพลเหนือ บุคคลอื่นโดย
แสดงอ านาจต่อผู้บริหาร เช่นความรู้ความสามารถประสบการณ์บุคลิกภาพและอื่นๆ ที่มีอ านาจเหนือบุคคลนั้นๆ 
อ านาจดัง กล่าวจะเกิดการยอมรับของสมาชิก เกิดการกระตุ้นภายใน กลุ่มสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น า ไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2551 : 113) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการของการ มีอิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการใช้อ านาจและการใช้ฐานอ านาจต่างกัน ส่งผลต่อปฏิกิริยาจาก ผู้บังคับบัญชาต่างกัน 
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 สรุป ภาวะผู้น า หมายถึง ความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร ซึ่งสามารถน าพาผู้ที่อยู่ใต้บังคับ
บัญชาไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างสง่างาม และโปร่งใสโดยใช้ดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการประสานงานในด้านต่างๆ 
เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดภาระงานในองค์กรลดระยะเวลาในการท างานของบุคลากรได้อย่างกระชับฉับไวทันเหตุการณ์ 
 
ความหมายของผู้น า 
 ความหมายของผู้น านักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของผู้น าไว้ ดังนี้ 

Fiedler (1968) กล่าวว่า ผู้น าหมายถึง บุคคลในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมหรือประสาน งาน
ในกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับภารกิจของกลุ่ม 
  สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548 : 22) ได้ให้ความหมายว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจโดย
การเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง และเป็นที่ยอมรับการสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่มสามารถที่  จะจูงใจชักน า 
หรือชี้น า ให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆของกลุ่มให้ส าเร็จ 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2550 : 11) ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ว่า หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับและ
ยกย่องจากบุคคลอื่น หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาหรือได้รับการยกย่อง ให้เป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินงานต่างๆ   
 ไอร์แลน และฮิตท์ (Ireland and Hitt. 1999 : 254) ได้กล่าวว่า ผู้น า หมายถึงบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของบุคคลอื่นในองค์กรและเป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้น าทีมงานส าหรับการปฏิบัติงาน สามารถชัก จูงใจและ
น าพาบุคคลอื่นให้ร่วมกันปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 ดูบริน (Dubrin. 2004 : 22) ให้ความหมายไว้ว่า ผู้น า หมายถึงบุคคลที่ท าให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือผู้น า คือ บุคคลซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
 สรุป ผู้น า หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในองค์กร ในที่นี้จะหมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน และ
เป็นผู้ที่มีอ านาจสั่งการได้อย่างเฉียบขาดแม่นย า พร้อมที่น าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล ยุคแห่งการ
สื่อสารไร้พรมแดน ยุคที่ไม่ต้องสั่งในห้องสี่เหลี่ยมจ ากัดความต้องนั่งประชุมเท่านั้น  สามารถใช้อินเตอร์เน็ต 
(Internet) มาเป็นตัวกลางในการประสานงานได้อย่างหลากหลาย เช่น Line , Face book , Twitter และ App 
free ต่างๆ ที่มีอยู่ในโซเซียล 
 
ความแตกต่างระหว่างผู้น ากับผู้บริหาร 

จากความคิดเห็นของนักวิชาการในปัจจุบันที่ศึกษาเรื่องภาวะผู้น า  จะพบว่าผู้น ากับผู้บริหารมีความ
แตกต่างกัน และผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่ควรจะต้องเป็นผู้น าที่ดี  มีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น
และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผูอ้ื่น สามารถกระตุ้นจูงใจและสอนงานผู้ใต้บงัคับบญัชาได้ เป็นนักคิด และนักวางแผนที่
ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจได้อย่างฉลาดและยุติธรรม มีความสามารถในการน าการ
เปลี่ยนแปลงหรือบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ส าหรับความเห็นของนักวิชาการที่ได้ชี้เรื่องความแตกต่างระหว่าง
ผู้น า กับผู้บริหาร ที่เป็นค ากล่าวที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ เช่น ผู้น าบริหาร “คน” ส่วน ผู้บริหารบริหาร “งาน” และ
เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้น าให้ชัดเจนขึ้น สามารถดูได้จากตารางเปรียบเทียบนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้น า 

ผู้บริหาร (Manager) ผู้น า (Leader) 

1. ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งและมีอ านาจอย่างเปน็
ทางการในหน่วยงานของตน 

1. ผู้น าอาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง หรือได้รับ 
การยอมรับเฉพาะภายในกลุ่มของตนเท่านัน้ 

2. ผู้บริหารมีต าแหน่งอย่างเปน็ทางการ 2. ผู้น าอาจมีหรือไม่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการก็ได้ 

3. ผู้บริหารสามารถออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบญัชา 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบได ้

3. ผู้น าสามารถจูงใจให้สมาชิกกลุ่มท างานที่ 
นอกเหนือจากหน้าที่ได ้

4. ผู้บริหารทุกคนสามารถเป็นผูน้ าได้ 4. ผู้น าบางคนไม่สามารถเป็นผูบ้ริหาร 

5. ผู้บริหารมีหนา้ที่จัดองค์การวางแผนและ 
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

5. ผู้น าบางคนไม่สามารถท างานที่อยู่ใน 
อ านาจหนา้ที่ ของผูบ้ริหารได ้

  
 จากตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้น านั้น จะพบว่าผู้บริหารจะได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางจากหน่วยงานของตน ส่วนผู้น าจะได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง หรือได้รับการยอมรับเฉพาะภายใน
กลุ่มของตนเท่านั้น ผู้บริหารมีต าแหน่งอย่างเป็นทางการ ส่วนผู้น าอาจมีหรือไม่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการก็ได้ 
ผู้บริหารสามารถออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบได้ แต่ผู้น าสามารถจูงใจให้สมาชิกกลุ่ม
ท างานที่ นอกเหนือจากหน้าที่ได้ ผู้บริหารทุกคนสามารถเป็นผู้น าได้ ในส่วนของผู้น าบางคนไม่สามารถเป็นผู้บริหาร 
ผู้บริหารมีหน้าที่จัดองค์การวางแผนและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ผู้น าบางคนไม่สามารถท างานที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ ของผู้บริหารได้ 
 
ความส าคัญของภาวะผู้น า 

ผู้บริหารเป็นผู้มีหน้าที่บริหารงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหน้าที่บริหารงานที่
เก่ียวข้องกับกิจการหลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าอยู่บนพื้นฐานการบริหารซึ่งไม่ว่าศาสตร์ใดๆที่มีอยู่ก็ไม่แตกต่างกันนักใน
เรื่องของหลักการ ส่วนที่แตกต่างกันเป็นเรื่องของเทคนิคและประสบการณ์  การบริหารการศึกษากว่าจะเห็น
ผลส าเร็จหรือว่าล้มเหลวต้องใช้ระยะเวลาส่วนทางด้านธุรกิจนั้น ถ้าบริหารผิดจะเห็นผลได้เร็วมาก และบทลงโทษ
รุนแรงกว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า (Leadership) จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆขององค์กรให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยคือ 

3.1 ช่วยให้บุคลากรขององค์กรได้รับการประสานงาน และแนะน าการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
วัตถุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

3.2 ช่วยรักษาสถานภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงโดยการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวตามเงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

3.3 ช่วยประสานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรให้ด าเนินการได้ตามลักษณะพลวัตรภายในองค์กรโดยเฉพาะในช่วง
ที่องค์กรอยู่ในระหว่างการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างส่วนต่างๆ  
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  3.4 ช่วยให้บุคลกรในองค์กรบรรลุความต้องการต่างๆ ทั้งในด้านความพึงพอใจและเป้าหมายส่วนบุคคล 
โดยจะเป็นผู้ที่ชักชวนจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีความยินดีและมีความเต็มใจที่จะร่วมมือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
(Steer, 1991 อ้างถึงใน นิติมา เทียนทอง,2544: 14 ) 

สรุป ความส าคัญของภาวะผู้น า คือ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กรเป็นการขับเคลื่อน องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานให้บรรลุยังเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 
 
ผู้น าในยุคดิจิทัล 

การเป็นผู้น าในยุคดิจิทัลต้องมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่องค์กรทางการศึกษา มีความเชื่อมโยง และสัมพันธ์กัน
จึงจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ผู้น าองค์กร ผู้น าจ าเป็นต้องสั่งสม พัฒนาและแสวงหาให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะทักษะ สมรรถนะ
ทางการบริหารที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล ซึ่งการเป็นผู้น าในยุคนี้ที่มีประสิทธิภาพ และการกระท าดังกล่าว เป็นพลวัตร 
(Dynamic) ไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น 
1. การเป็นผู้น ายุคดิจิทัล จะต้องมีทักษะของการเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ ได้แก ่

1. การเชื่อมโยง (Associating) ผู้น าทางการศึกษาจ าเป็นต้องมีทักษะการเชื่อมโยงส าหรับการคิด 
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีจ านวนมากทั้งที่มีความสัมพันธ์หรือไม่
เก่ียวข้องกัน ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงส าหรับผู้น าทางการศึกษา เพราะผู้น าทางการศึกษาต้องมี
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อท าให้เกิดมุมมองที่หลากหลายมิติ ดังนั้น หารใช้ทีมบริหารงานในสถานศึกษา 
เพื่อให้เกิดมุมมองจากประสบการณ์ที่ต่างกันและสามารถน ามาแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันได้ ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้าง การจัดอภิปรายแลกเปลี่ยน (Sharing Forum) เพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนมุมมองและเข้าใจความเชื่อมโยงของงานในสถานศึกษาสม่ าเสมอ 

2. การตั้งค าถาม (Questioning) ผู้น าทางการศึกษาจะต้องพัฒนาทักษะ การตั้งค าถามด้วยการตั้งค าถาม 
ต่อสิ่งต่างๆ อยู่เสมอการตั้งค าถามดังกล่าวนี้เองก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดแบบต่อยอดจากค าถามที่ตั้ง  
ดังนั้นการตั้งค าถามที่ดียากกว่าการตอบค าถามที่ดี ตามค ากล่าวว่าของ Peter Drucker “The important and 
difficult job is never to find the right answer, it is to find the right question.” สิ่งที่ส าคัญและยากที่สุด
ในงาน ไม่ใช่การค้นพบค าตอบที่ดี  แต่เป็นการตั้งค าถามที่ดี และเมื่อเป็นค าถามที่ดี จะเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีให้
บุคลากรทางการศึกษา เกิดการคิดนอกกรอบ ผู้น าทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้มีการสอบถาม มีทัศนคติที่ดีต่อผู้
ซักถามและสนับสนุนการเปิดใจรับฟัง การกล้าโต้แย้ง เมื่อคิดเห็นแตกต่าง 

3. การสังเกต (Observing) ผู้น าทางการศึกษาควรมีทักษะการสังเกตพฤติกรรมองบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครู  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
รวมถึงศิษย์เก่า เพื่อให้มาซึ่งโอกาสและแนวคิดใหม่ๆ การสังเกตเพื่อหาข้อค้นพบใหม่ก็ควรจะท าควบคู่กับการตั้ง
ค าถาม 

4. การทดลอง (Experimenting) ทักษะการทดลองนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นการทดลองในห้องทดลองแบบ
นักวิทยาศาสตร์เสมอไป ผู้น าทางการศึกษา ต้องมีพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ที่น าข้อสังเกต การตั้งสมมติฐาน
ต่างๆ มาค้นคว้าทดลองและพร้อมที่จะเรียนรู้แก้ไขจากสิ่งที่ผิดพลาด เพื่อน าความคิดนั้นมาสู่การปฏิบัติ 

5. เครือข่าย (Networking) การมีเครือข่ายสัมพันธ์หรือความรู้ในลักษณะที่หลากหลาย ไม่จะเป็นกรณี
พันธมิตรในวงการต่างๆ เครือข่ายสัมพันธ์นี้ จะช่วยผู้น าทางการศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายมุมมองท าให้
เกิด “ความคิดกระตุ้นความคิด” ได้ประโยชน์ในการคิดค้นและแนวปฏิบัติใหม่ๆ ดังนั้นผู้น าทางการศึกษา ควร
สนับสนุนให้มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน และมีการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย 
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สมรรถนะตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
1. ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) ผู้น าทางการศึกษาจะต้องสร้างแรงบันดาลใจและน า

การพัฒนาประยุกต์ใช้เก่ียวกับการบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเป็นเลิศและการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลง
ในองค์กร จาการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับคนในองค์กร 

1.1 การสร้างแรงบันดาลใจ 
 1.2 การมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อเนื่องในการพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

2. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกยุคดิจิทัล (Digital Age Learning Culture) ผู้น าทางการศึกษา 
3. การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizenship) ทั้งนี้เมื่อผู้บริหารองค์กรควรมีความเป็นผู้น ายุค

ดิจิทัลด้วยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกยุคดิจิทัลบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและวัฒนธรรมที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนจะส่งผลให้องค์กรจะสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหาหนทาง ที่องค์กรจะ
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

สรุป ผู้น าในยุคดิจิทัล คือ ผู้น าที่มีความรู้ความสามารถในการใช้โซเซียลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร
ของตนเอง โดยลดภาระงบประมาณต้นทุนต่างๆ ในโครงสร้างสายงานทั้ง 4 งานของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Mail 
, Line ย่อมเป็นอีกช่องที่สามารถน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารบริหารงานได้เช่นกัน 

 
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 

ผู้บริหารสถานศึกษา มีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับ ภารกิจและกิจกรรมการบริหารซึ่งการบริหารให้ประสบ 
ความส าเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้องการ บริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแห่งการ เรียนรู้ในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุก
ภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดง บทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหาร ระดับสูง
จึงจะสามารถนาพาองค์กรสู่ความส าเร็จ  
สมชาย เทพแสง (2547) กล่าวว่าผู้นาการศึกษา ในยุคเทคโนโลยี หรือ E – Leadership ควรมีลักษณะ 10 E ดังนี้  

1) Envision ผู้น าต้องสร้างวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการที่กว้างไกล 
เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการเรียนการสอน  

2) Enable ผู้น าการศึกษาต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการโดยบูรณาการเทคโนโลยีใน
หลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหารการปฏิบัติงานในโรงเรียน  

3) Empowerment ผู้น าการศึกษาต้องเข้าใจและหยั่งรู้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่าง
ดีรวมทั้งสามารถกระจายอ านาจให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม  

  4) Energize ผู้น าการศึกษาต้องหมั่นจุดพลังและประกายไฟอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดพลังในการท างาน 
เกิดความกระตือรือร้นขวนขวายตลอดเวลา  

  5) Engage ผู้น าการศึกษาต้องตั้งใจและจดจ่อต่อการท างาน โดยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อให้งาน 
ประสบผลส าเร็จ และต้องตั้งความหวังให้สูง และค่อยๆ น าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  

6) Enhance ผู้น าการศึกษาจะต้องยกระดับผลการปฏิบัติงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ (Bench Marking) ไว้อย่างชัดเจน  

7) Encourage ผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้แรงจูงใจต่อบุคลากรให้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีความสุข การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นมิตรจะสนับสนุนงานให้ประสบผลส าเร็จ 

 8) Emotion ผู้น าต้องมีคุณภาพทางอารมณ์ มีความสามารถหยั่งรู้จิตใจของบคุลากร และอ่านใจคนอื่น 
ได้ รวมทั้งเน้นการท างานที่เกิดจากความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายทั้งตนเองและบุคลากรที่  ร่วมงาน สร้างทัศนคติ
ทางบวก มีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ  
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 9) Embody ผู้น าการศึกษาจะต้องเน้นการท างานที่เป็นรูปธรรม เน้นเป้าหมายหรือผลงานที่สัมผัสได้ ไม่
ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตาม และการประเมินผล ควรใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน  

10) Eagle ผู้น าการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรี ที่มองไกลและเน้นในภาพรวมกว่าการมองรายละเอียด
ผู้น าควรมองเป้าหมายและผลงานเป็นหลัก ส่วนรายละเอียด เป็นหน้าที่ของเจ้าของงานที่จะทาให้การปฏิบตัิงานเกดิ 
ประสิทธิภาพ E – Leadership หรือผู้น า ในยุคโลกาภิวัตน์ จึงเป็นผู้น ายุคใหม่อย่างแท้จริง ผู้น าการศึกษาซึ่งถือว่า
เป็นผู้ควบคุมกลไก และขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่เป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

สรุป ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ต้องมีความรอบรู้รอบคอบเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลให้เป็น และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร หรืองานที่สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดการใช้กระดาษในสถานศึกษา 
แต่หันมาใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่ามากข้ึน 
 
บทสรุป 
 ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อการเป็นผู้น าที่ดี ที่จะช่วยท าให้บรรยากาศการท างานในองค์การ เป็นอย่างมี
ความสุข ส่งผลให้เกิดผลผลิตในการท างานเพิ่มสูงขึ้น การมีภาวะผู้น าต้องรับรู้ความส าคัญของการบริหารยุคใหม่  
ซึ่งเป็นการบริหารองค์การภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใหม่  จะต้องออกแบบองค์การ ซึ่งมี
องค์ประกอบ 4 อย่าง งาน (Situation) การสื่อสาร (Communication) ผู้น า (Leader) ผู้ตาม (Follwer) เพื่อให้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและได้ผลดี และเป็นการรับรองผลกระทบจากภายนอกโดยใช้สื่อโซเซียลหรือช่องทางจาก 
App free เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
 
กิตติกรรมประกาศ  
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ           
ด้วยความเอาใจใส่ ให้ก าลังใจในยามที่ท้อถอย หลายครั้งหลายคราที่เกือบจะไม่ท าต่อ แต่ท่านก็ยังให้ก าลังใจให้พลังบวก 
จนสามารถท าได้เสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์
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เอกสารอ้างอิง 
นภัทร บุญเทียม. (2559). การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น า ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ

บรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปีที่ 2. ฉบับที่ 1 : 10 หน้า 
ต้องลักษณ์ บุญธรรม.(2559). การเป็นผู้น ายุคเศรษฐกิจดิจิทัลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรทางการศึกษา.         

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 : 10 หน้า 
วราภร ด าจับ.(2560). การสื่อสารในยุคดิจิทัล. ปีที่ 3. ฉบับที่ 1 : 5 หน้า 
วรวุฒิ อ่อนน่วม. (2555). ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารยุคดิจิทัล. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย (สสอท.) หน้า 212 – 220 
วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์. (2554). การสื่อสารดิจิทัล : สื่อแห่งอนาคตที่เปลี่ยนวิถีชีวิตและเปลี่ยนโลก.            

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สุดา สุวรรณาภิรมย์. The Leadership ภาวะผู้น า. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: เอ.อาร์.อินฟอร์เมชั้น            

แอนพับลิเคชั่น (2551). 112 หน้า 

236



อุดมศักดิ์ กุลครอง. (2553). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา. 
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

อุดมศักดิ์ กุลครอง. (2553). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา. 
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

Anderson, Alyce Patricai (2002). “Transforming an elementary school in to a professional 
learning community through a top-down initiative.” Ed.D. Rowan University, 
Dissertation Abstracts International.  

Chinda Sriyanalugsana. (2008). A Comparative Study of Administrative Leadship In Thai 
Universities. Disserttation Degree of Doctor of Education, School of Education, Faculty of 
Arts, Education and Human Development, Victoria University. Melbourne : Australia. 

Eric – Jean Garcia.(2011). LEADERSHIP. Bruxelles. Groupe De Boeck. 
 
 

237



การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
Development Model of School Based Management in the school of Local 
Administration for Thailand 4.0 
 
ผู้วิจัย   สุมลฑา  เพชรใส 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น  ชะเนติยัง 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
 แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา เพื่อกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยังสถานศึกษา สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน โดยมุ่งหวังให้การกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ ปรากฏชัดเจนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุว่า “ให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง…”  
 การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จึงเป็นรูปแบบของการบริหารที่ให้ความส าคัญที่โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ ยึดโรงเรียนเป็นฐานในการคิดและบริหารจัดการ โดยมีการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาไปสู่โรงเรียนโดยตรง ให้โรงเรียนดูแลรับผิดชอบ ตัดสินใจบริหารงานและด าเนินการได้ด้วย
โรงเรียนเองอย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ
ในการบริหารงาน เพื่อน าพาโรงเรียนให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, รูปแบบ , การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน , ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
Abstract 
 Reform of Educational Administration System to decentralize the administration 
and management of education centrally to educational institutions toward local government 
and community organizations. It aims to decentralize administration and education as an 
important tool to increase the effectiveness of education in order to meet the needs of 
service recipients. Clearly stated under Section 39 of the National Education Act, 1999. 
Specified that “The Ministry of Education decentralization and management. The 
Academic, on the budget, personnel Management and general administration to the Board 
and the Education Religion and Culture Office in the Education area and direct to school in 
the education area.” 
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 School-based management was a form of management that places importance at 
school as the center of management. The school is based on thinking and management by 
decentralizing educational management to the school directly. School accountability decide 
on the management and operation of the school itself and maximum effectiveness, the 
teachers and educational personnel satisfied with the management to bring the school to the 
era of Thailand 4.0 sustainable. 
 
KeyWords : development, model, school-based management, era of Thai 4.0 
 

บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545                 

ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และให้ยึดหลักการจัดการศึกษาในลักษณะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน ให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มาตรา 39 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
อ านาจการตัดสินใจให้กับสถานศึกษาในการปฏิบัติงานให้มากข้ึนมีความรับผิดชอบมากข้ึนและจะต้องให้พลังความรู้
ความสามารถ ความคดิจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียกับการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ นักเรียน 
พ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นและสังคมประเทศชาติ การบริหารจัดการโรงเยนตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติมา
นั้น อาจไม่สอดคล้องกับแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ แนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับโรงเรียนหรือระดับหน่วย “ผลิต” จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนในวิธีการคิด ความเชื่อ เจตคติและพฤติ
กรรมการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2544 : 3) เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระในการ
ตัดสินใจในขอบข่ายหน้าที่และภาระงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจรวมทั้งการกระจายอ านาจ ดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ตรงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                
(School – Based Management : SBM) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การบริหารการเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง รัฐบาลและราชการส่วนภูมิภาคมีบทบาทเป็นผู้
ก ากับดูแล สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถของท้องถิ่น ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 
ความหมายของรูปแบบ 
  ความหมายของรูปแบบ นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า รูปแบบ ไว้
หลากหลายความหมาย ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้ 
  ทิศนา แขมมณี (2551: 1) ให้ความหมายรูปแบบ ไว้ว่า คือตัวแทนที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของ
ลักษณะบางประการของสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่ง หรือเคร่ืองมือด้านความคิดที่บุคคลใช้ในการหาความรู้ความเข้าใจใน
ปรากฎการณ์ 

ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล (2552: 125) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างโปรแกรมแบบจ าลองหรือตัวแบบที่จ าลอง
สภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลา โดยพิจารณาว่าสิ่งใดบ้างที่จะต้องน ามาศึกษาเพื่อใช้ทดแทน
แนวคิดหรือปรากฎการณ์ใดปรากฎการณ์หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 
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อุทุมพร จารมรนาน (2541: 22) รูปแบบ หรือ โมเดล (Model) เป็นค าภาษาอังกฤษที่น ามาใช้ในภาษาไทย 
ได้เข้ามามีบทบาทในการวิจัย และการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้ค าว่า รูปแบบ 
ต้นแบบ ตุ๊กตา แบบจ าลอง แบบแผน วงจร แบบ ตัวแบบ เป็นต้น 

กูด (Good, 2005 : 177) ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมายของรูปแบบ เอาไว้ 4 ความหมาย 
คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า 2) เป็นตัวอย่างเพื่อเลียนแบบ เช่น 
ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น 3) เป็นแผนภูมิ หรือรูปสามมิติซึ่งเป็น
ตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่ง
รวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมา เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือ
บรรยายเป็นภาษาก็ ได้ 

ทิงค์เอ็กชิสท์ (Thinkexist, 2008: 1) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model) ไว้ว่าเป็นแบบจ าลอง
ระบบการปฏิบัติงานหรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่วาดไว้ล่วงหน้า หรือสิ่งของที่เป็นตัวแทนแสดงความคิดของสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือสิ่งที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า 
อาร์ดิกชันนารี (Ardictionaary, 2008: 1) ได้นิยามความหมายของ (Model) ว่าหมายถึงแบบจ าลองที่เป็นสัดส่วน
หรือเป็นประเภทเดียวกันกับของจริงหรือสัญลักษณ์ขอการเป็นตัวแทนสิ่งใดสิ่หนึ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต หรือแบบ
แผนของสิ่งที่เตรียมไว้ 

พลอเตอร์ และพอล (Procter and Paul, 1978 : 174) ให้ ความหมายค าค านี้ไว้ใน Longman 
Dictionary of Contemporary English โดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะใหญ่ คือ Model ที่หมายถึงสิ่งซึ่งเป็นแบบ
ย่อส่วนของจริงความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่า แบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองของเรือด าน้ าเป็นต้น Model ที่
หมายถึงสิ่งของหรือคนที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่างเช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบหรือ
แม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น Model ที่หมายถึงแบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
รุ่น 864X เป็นต้น 

โทซี และ แคร์รอล (Tosi and Carroll, 1982: 74) ได้กล่าวว่า รูปแบบอาจจะมีรูปแบบอย่างง่าย ๆ ไปจน
กระทั้งถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมาก ๆ และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ที่เป็นแบบจ าลอง
ของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ 
รูปแบบในทางสังคมศาสตร์มักหมายถึง เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่เราสนใจเพื่อใช้ใน
การนิยมคุณลักษณะหรือบรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ดังนั้นรูปแบบจึงไม่ได้บรรยายหรือ
อธิบายปรากฎการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม เพราะจะท าให้โมเดลมีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปในการที่จะท า
ความเข้าใจ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2516: 31) ให้ความหมายค าว่า โมเดล (Model) แบบจ าลองหรือหุ่นจ าลอง เป็นค าที่
ใช้กันแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาการสาขาที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจและการบริหารโมเดล หรือตัวแบบ
นี้มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “Model” ส่วนค าที่ใช้ในภาษาไทยนั้น ยังไม่ได้ก าหนดชัดเจนว่าจะใช้ค าใดทั้งนี้
ลักษณะค าที่ใช้นั้นส่วนใหญ่จะแตกต่างกันตามลักษณะวิธีอ้างอิงแหล่งที่มาและที่ใช้แล้วบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นเรียกว่า 
สูตรเศรษฐมิติ ส่วนสูตรเศรษฐมิติจะเป็นสาขาใด ก็เติมชื่อสาขาที่เกี่ยวข้องลงอาทิ สูตร เศรษฐมิติของการศึกษา   
สูตรเศรษฐมิติทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือนักวิชาการบางท่านเรียกว่า โมเดล ทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ 

กรรณิกา เจิมเทียนชัย (2539: 82) กล่าวว่า แบบจ าลอง หรือรูปแบบ คือ แบบจ าลองอย่างง่ายหรือ
ย่อส่วนของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น เพื่อแสดงอธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้น 
หรือบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฎการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
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วิลเลอร์ (Willer, 1967: 125) กล่าวว่า รูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับชุดของปรากฎการณ์โดย
อาศัยระบบรูปนัยทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการกระจ่างชัดเจนของนิยามความสัมพันธ์และประพจน์เกี่ ยวข้อง         
ซึ่งรูปแบบที่ความเที่ยงตรงจะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป 

ทอร์สเต็น ฮูเซ็น และ นีวิลลี ที โพสเล็ทเวทร์ (Torsten Husen & Neville, 1994: 3865) ได้ให้
ความหมายว่า รูปแบบ คือโครงสร้างที่ถูกน าเสนอเพื่อใช้วินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สร้างมาจาก
เหตุการณ์ การหยั่งรู้ ด้วยวิธีการอุปมา อุปมัย หรือได้มาจากทฤษฎี รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี 

เยาวดี วิบูลย์ศรี (2544:27) รูปแบบ คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ
ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฎการณ์ หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสาร ในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง ต่อเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถน าเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ 

จากแนวคิดข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองที่มีลักษณะอย่างง่าย ที่มีการย่อส่วนจาก
ของจริงหรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้
พัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายถึงปรากฎการณ์ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรืออาจจะใช้ประโยชน์ในการ
ท านายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ต่อไป เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  อุทัย บุญประเสริฐ (2542: 2) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึงการบริหารทีให้
สถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการ ทั้งด้านหลักสูตร การเงิน 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ด้วยระบบการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่ วนในรูปคณะกรรมการ
โรงเรียน เพื่อบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
  ถวิล มาตรเลี่ยม (2544: 41) ได้สรุปไว้ว่า โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ : SBM หมายถึง การบริหาร
จัดการโรงเรียนทีสอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการของโรงเรียน นั่นคือ สมาชิกโรงเรียนอันได้แก่คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนสมาชิกและองค์การ
อื่น ๆ มารวมพลังกันอย่างเต็มที่รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรและแก้ปัญหา ตลอดจนด าเนินการเพื่อพัฒนา
กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระยะสั้นและระยะยาว 
  ศรีนวล กล้าหาญ (2549: 14) กล่าวว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึงการจัดการศึกษาโดย
กระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังหน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษาโดยตรงสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ มีความอิสระ และความคล่องตัวในการตัดสินใจ การบริหารจัดการ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและการบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน ตัวแทนครู ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชนมากที่สุด 
  ดิเรก วรรณเศียร (2543: 9) กล่าวไว้ว่า เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอิสระและความคล่องตัวในการตัดสินใจการ
บริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ การเงิน บุคลากร และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน ตัวแทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันบริหารสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้มากที่สุด 
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  กาญจนา วัธนสุนทร (2555: 47) ได้อธิบายความหมายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ว่า เป็นการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่น ด้วยการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถ่ินได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2545: 2) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือการกระจายอ านาจการ
บริหาร และการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังโรงเรียนให้โรงเรียนมีอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความอิสระ
คล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารทั่วไป โดย
คณะกรรมการโรงเรียน 
  อรทัย ริมคีรี (2547: 17) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึงแนวทางในการปฏิรูปทาง
การศึกษา โดยการกระจายหน้าที่ การตัดสินใจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษา ซึ่ งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ
สถานศึกษา หรือที่เรียกว่า คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการนี้ประกอบด้วย 
ผู้ปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และผู้บริหารสถานศึกษา บุคคลเหล่านี้จะร่วมกันรับผิดชอบ
บริหารจัดการสถานศึกษาในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป โดยมีความ
มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่ผู้เรียน 
  เจริญศักดิ ์เจริญยง (2551: 17) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารจัดการ
โรงเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการของโรงเรียน นั่นคือสมาชิกโรงเรียนอันได้แก่ คณะกรรมการ
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนสมาชิกชุมชน และองค์กรอื่น ๆ มารวม
พลังกันอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร และแก้ปัญหา ตลอดจนด าเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในระยะสั้นและระยะยาว 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 2) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
หมายถึง การบริหารและการจัดการศึกษาที่หน่วยปฏิบัติโดยมีโรงเรียนเป็นฐานหรือเป็นองค์กรหลักในการจัด
การศึกษา ซึ่งจะต้องมีการกระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังโรงเรียนให้โรงเรียนมีอ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการ
บริหารทั่วไปภายใต้กรรมการโรงเรียน (School Council) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปโดยมีส่วนร่วมและตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด 
  เสาวนิตย์ ชัยมุสิก (2544: 2) กล่าวไว้ว่า ค าว่า School-Based Management มีความหมายว่า การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือการใช้โรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษา หรือการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
บริหาร หรือการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารจัดการที่โรงเรียน การใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การบริหาร (เพราะค าว่า School ให้ความหมายของการศึกษา) หรือจะแปลความหมายว่า การบริหารโรงเรียนตาที่
ท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้เคยเสนอไว้ว่าในการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการศึกษาที่สถานศึกษา ก็
ถือเป็นความร่ ารวยของค าในภาษาไทยที่มีไว้ให้เลือกใช้ตามอรรถรสของเจ้าของภาษา 
  สุวรรณ พิณตานนท์ (2554: 12) ได้อธิบายความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถิ่นไว้ว่า เป็นการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก (เด็ก เยาวชน และประชาชน) ในท้องถิ่น โดย
ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2541: 16) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้
โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
นักเรียน ได้เข้ามามีบทบาทในการให้ค าแนะน า การช่วยเหลือ การประเมินและการอนุมัติ โดยใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารโรงเรียนเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และน ามติในที่ประชุมไปใช้จัดการศึกษา ให้
นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการจนเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
  สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) หมายถึง การ
บริหารจัดการศึกษาที่หน่วยปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนเป็นฐานหรือเป็นองค์กรหลัก หรือกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางที่ใช้ใน
การบริหารจัดการโรงเรียน โดยมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางลงสู่โรงเรียนโดยตรง 
โดยให้โรงเรียนมีอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา โดยภายใต้คณะกรรมการ
สถานศึกษา (School Board หรือ School Committee หรือ School Council) ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมพลังในการใช้ทรัพยากร
และแก้ปัญหา ตลอดจนด าเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน สถานศึกษามีอ านาจในการบริหารตนเองมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งท าให้สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเท่านั้น 
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเพื่อเป็นฐานความคิดประกอบการวิจัยเพื่อน าเสนอ
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 ครั้งนี้   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. การกระจายอ านาจ (Decentralization)  
 จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ก าหนดให้รัฐจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 81  ให้จัดการศึกษา อบรม         
ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ซึ่งจัดว่าเป็น ยุทธศาสตร์ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ในหมวด 1 ความมุ่ง
หมายและหลักการ มาตร 9 เรื่อง การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 6 ประการ คือ 
1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 2) มีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ินและสถานศึกษา 
3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและการะประกันคุณภาพการศึกษา 4) มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5) การระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา 
และ 6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งหลักการดังกล่าวมีผลสืบเนื่องครอบคลุมหมวดต่าง 
ๆ ทุกหมวด โดยเฉพาะในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นการปฏิรูประบบและโครงสร้าง          
การบริหารและการจัดการศึกษาใหม่ให้เกิดความเป็นเอกภาพ และมีคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา         
ได้ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะมีอ านาจมีอิสระในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของตนเองมากขึ้นตามที่ก าหนด โดยเฉพาะสถานศึกษาจะมีอ านาจและความ
รับผิดชอบค่อนข้างเบ็ดเสร็จ ตามแนวความคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management 
: SBM) การตัดสินใจที่ดีที่สุด น่าจะเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใกล้ชิด และมีส่วน
เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดไว้ว่า ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา (มาตรา 40) 
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2. การมีส่วนร่วม (Participation) 
 ถือเป็นหลักส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและเต็มใจ และยินดีร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3. บทบาทของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2564 : 25-43) การจัดการศึกษาของประเทศไทยในอดีต เป็นการจัดการศึกษาใน
ครอบครัวและในชุมชนโดยครอบครัว วัดหรืองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองให้ทันสมัย มีการพัฒนารูปแบบกรปกครองประเทศเป็นแบบศูนย์รวม โดยการตั้งกระทรวง 
ทบวง กรม มาท าหน้าที่ ในการบริหารประเทศ การจัดการศึกษาจึงถูกรวมอยู่ภายใต้การบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ต่อมาเนื่องจากประชากรมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ท าให้การจัดการศึกษาโดยส่วนกลางเริ่มมีข้อจ ากัดและเกิดความล่าช้า และไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและคืนอ านาจการจัด
การศึกษาให้ท้องถิ่นและประชาชนให้ได้มีบทบาทจัดการศึกษามาขึ้นได้เข้ามาร่วมคิดวางแผน ร่วมกันก าหนด
นโยบายการบริหารจัดการตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโรงเรียน ในรูปแบบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2539-2550 ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการบริหารการศึกษาโดยให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์กรในการบริหาร โดยก าหนดหลักการในเรื่องคณะกรรมการไว้ในการกระจาย
อ านาจให้กับผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดเด็กเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหาร เป็นหลักการที่ เชื่อว่า จะท าให้สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและสร้างคุณภาพในการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี จึงก าหนดการบริหารการศึกษาอยู่ภายใต้กา ร
บริหารของคณะบุคคล คือ กรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารสถานศึกษา  
 4. การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) 
  เป็นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountab) ที่ยึดหลักการว่า ส่วนกลางมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท าให้ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจากหลักการดังกล่าว ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานจะเป็นการบริหารที่ท าให้เกิดประสิทธิผล มากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นหลักการในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่วนกลางมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ควบคุมมาตรฐาน ส่วนการตรวจสอบคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นหน้าที่
ขององค์กรอิสระจะด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ดังนั้น ถือได้ว่า 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารการจัดการศึกษา 
5. หลักการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) 
  เนื่องจากในระบบการศึกษาโดยทั่วไปนั้นมักจะก าหนดให้โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของ
ส่วนกลางเป็นหลักในแทบทุกเรื่อง ไม่มีอ านาจแท้จริง ในการบริหารจัดการการบริหารโดยใช้เรียนเป็นฐานจึงมักมี
ความเชื่อว่า วิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าได้หลายวิธี และถ้าหากส่วนกลางท าหน้าที่เพียงก าหนดนโยบาย
และเป้าหมาย ให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยตนเองโดยให้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน สามารถด าเนินการได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและสถานการณ์ของ
โรงเรียนนั้น ๆ ผลที่ได้จะน าไปสู่การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภารกิจในการบริหารตนเองของสถานการณ์ของโรงเรียน
นั้น ๆ ผลที่ได้จะน าไปสู่การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภารกิจในการบริหารตนเองของสถานศึกษา ตามแนวทางของการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อรองรับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 ประกอบด้วยการ
บริหารงาน 4 งาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการ
บริหารงานทั่วไป พอสรุปได้ดังนี้ 
  การบริหารวิชาการ เป็นการบริหารกิจกรรมทุกอย่างของสถานศึกษาที่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน 
และส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากที่สุด 
  การบริหารงานบุคคล กระบวนการคัดเลือก สรรหา ธ ารงรักษา มอบหมายงานและควบคุมบุคลากรใน
สถานศึกษา ให้ปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามเป้าหมายของสถานศึกษาการบริหารงานบุคคลจึงถือว่าเป็น
งานที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการสร้างสรรค์งานทุกประเภทให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า ไม่ว่าความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของงานย่อมขึ้นอยู่กับการคัดเลือกสรร การจัดคนเข้าท างานให้
ตรงกับความรู้ และความสามารถของแต่ละคน 
  การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษาซึ่งได้ก าหนดภารกิจใน
การบริหารการเงินและงบประมาณ ไว้ 7 ประการ ได้แก่ การจัดท าและเสนอของบประมาณ การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารการบัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  การบริหารงานทั่วไป เป็นการบริหารงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาท าให้เกิดโดยภารกิจหลัก 19 ประการ 
ได้แก่ การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารงานทั่วไป การดูแลอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม การจัดท าส ามโนนักเรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมประสานงานการจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนประสานงานในการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานย่อย และงานบริการสาธารณะ ตลอดจนงานที่
ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
 6. การพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach) 
  เป็นหลักการที่มีการปรับทั้งเรื่องโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงต้องให้ระบบ
ทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุน การปฏิรูปการศึกษาจะต้องส าเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการ ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหล่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ ซึ่งมีสาระที่
เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ ในมาตรา 6 กล่าวถึงลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มาตรา 7 เป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา ส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วน
ร่วมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ความรู้อันเป็นสากล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักพึงตนอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรา 8 การจัดการศึกษา เป็นการศึกษาตลอดชีวิต สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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สรุป 
 การพัฒนาโรงเรียนให้มีรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้นมีปัจจัยและองค์ประกอบเสริมที่หลากหลายเข้ามาช่วยด าเนินการ เพื่อส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร เช่น ด้านการกระจายอ านาจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านบทบาทของชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านการบริหารจัดการตนเอง และด้านการพัฒนาทัง้ระบบ โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ที่สามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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แหล่งเรยีนรู้ในยุคดิจิทัล 4.0 
 
Learning Resources in Digital 4.0 
 
ผู้วิจัย   อรรฆพร  ประชานุรักษ์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  วิหคโต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
พัฒนาการของแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่ในอดีตที่การแสวงหาความรู้แต่ละครั้ง จะต้องเดินทางไปที่แหล่งความรู้            

แต่ในปัจจุบันแหล่งเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ และเนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา
และมียังคงมีแนวโน้มอย่างนี้ต่อไปอีกในอนาคตข้างหน้า ท าใหผู้้ใช้งานต้องศึกษาและท าความเข้าใจ เพื่อไม่ให้กลายเป็น
คนล้าหลัง และก้าวตามโลกไม่ทัน การศึกษาเรียนรู้วิธีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้อง จึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็นอย่างยิ่ง   
เพื่อเตรียมความพร้อมการให้กับตัวเองในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ค าส าคัญ : แหล่งเรียนรู้ ยุคดิจิทัล 4.0  
 
Abstract  

The development of learning resources from the past, in which each pursuit of 
knowledge need to travel to the knowledge source. At present, the learning resources are 
related to the use of information technology as a source of learning. However, the information 
technology is rapidly changing, it has dramatically increased continuously development from 
the beginning of the 21st century. And there is still this trend in the future. Thus, the user must 
be study and understand, that will not become an underdeveloped person. Learn how to 
access the right learning resources. It is very necessary. To prepare ourselves to access and 
utilize learning resources to maximum efficiency. 
 
Keyword : Learning Resources, Digital 4.0  
 
บทน า 

มนุษย์เราเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้มีความรู้มาตั้งแต่แรกเกิด การที่มนุษย์เราจะด ารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นั้นเรา
ต้องอาศัยความรู้ ซึ่งความรู้เหล่านั้นเราได้มาจากการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราเอง เร่ิมจากตั้งแต่เราเกิดมา 
ถึงแม้ว่าเด็กแรกเกิดจะยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่พวกเขาเหล่านั้นก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสัญ
ชาตญานการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต เด็กแรกเกิดสามารถเรียนรู้ที่จะส่งเสียงร้องเวลาหิว ร้องไห้เวลาไม่สบายตัว 
หัวเราะเวลาดีใจ แต่การเรียนรู้เหล่านั้นจ ากัดเฉพาะเรื่องของตัวเองเท่านั้น เท่าที่สมองน้อยๆ ของเด็กจะจดจ าได้ 
เมื่อเด็กๆ เหล่านั้นเติบโตขึ้นการเรียนรู้แค่เพียงใช้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดนั้น ไม่เพียงพอกับการด ารงชีวิตในโลก
ใบนี้ การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งกับการที่ต้องเอาตัวรอดในสังคม ไม่เฉพาะแต่การ
เรียนรู้ที่เก่ียวกับการด ารงชีวิตของตนเอง เช่น การกิน การเดิน การนอน การแสดงกิริยา เพื่อสนองต่อความต้องการ
ของเรา การเรียนรู้ว่าสิ่งไหนกินได้ สิ่งไหนกินไม่ได้ สิ่งไหนมีประโยชน์ สิ่งไหนมีโทษ ท าไมเราเดินข้ามถนนเราต้องดู
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รถ ท าไมงูจึงเป็นสัตว์อันตราย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้บางอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้จากการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 
5 คือ การฟัง การมอง การชิม การดม หรือการสัมผัส รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับคนอื่นๆ เช่น พฤติกรรมของคนอื่น
ที่แสดงออกมา แต่ความรู้บางอย่างเกิดขึ้นได้จากการเรียน การเสาะแสวงหาความรู้นอกเหนือจากการใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และสัญชาตญาณของตัวเอง เช่น การท าอาหาร การขับรถ การซ่อมรถ การสร้างบ้าน ความรู้เหล่านี้ไม่
เพียงแต่จะช่วยในการด ารงชีวิตของเราได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรามีความรู้เพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพ หาเงินเพื่อไป
ซื้อเสื้อผ้า อาหาร ปัจจัย 4 และสิ่งจ าเป็นต่างๆ  

ความรู้ที่เราจะต้องเรียนรู้โดยการเสาะแสวงหาเองนั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ หลายๆ ปัจจัยที่ส าคัญ คือ 
ปัจจัยแรกเป็นความรู้ที่ต้องเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดในสังคม เช่น การท าอาหาร การท างานบ้าน เป็นต้น ความรู้เหล่านี้
เมื่อเรามีก็ท าให้เราสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ มนุษย์ทุกคนต้องกิน ต้องนอน ส่วนปัจจัยถัดมาคือความรู้ที่เรา
ต้องการเรียนรู้เพื่อสนองต่อความต้องการของตนเอง เช่น ทักษะทางด้านดนตรี ทักษะการเล่นกีฬา การวาดรูป การ
ร้องเพลง การฟ้อนร า เป็นต้น ความรู้เหล่านี้เกิดจากความต้องการความชอบของเราเอง เป็นส่วนผลักดันให้เราเสาะ
แสวงหาความรู้นั้น อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ความรู้ที่เราต้องเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพให้ตัวเราเอง เช่น การเรียนใน
โรงเรียน ความรู้ในส่วนนี้มักจะสอดแทรกกฎระเบียบทางสังคม กฎ เกณฑ์ต่างๆ วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ 
นอกเหนือไปจากวิชาความรู้ในแต่ละศาสตร์แต่ละสาขา แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนว่าความรู้นั้น
เกิดขึ้นจากปัจจัยใด เช่น เราเรียนท าอาหารก็เพราะเราเป็นคนชอบท าอาหาร อยากท าอาหารเป็น และเราก็สามารถ
น าความรู้นี้ไปใช้ประกอบอาชีพเป็นพ่อครัว แม่ครัวได้ จะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วการเรียนรู้ต่างๆของมนุษย์เรานั้น 
เกิดจากตัวเองทั้งสิ้น ที่เป็นแรงผลักดันให้เราต้องไปหาความรู้ จึงเป็นค าตอบของสิ่งที่หลายๆคนคิดว่าท าไมเราต้อง
เรียน ท าไมเราต้องเรียนสูงๆ เพราะสังคมในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันสูง การแข่งขันเริ่มตั้งแต่เราเข้าเรียนชั้นอนุบาล 
จนจบปริญญา จวบจนท างาน บรรทัดฐานของสังคมเป็นตัวก าหนดคุณค่าของคนในสังคมจากความรู้ ผู้ที่มีความรู้ที่
มากกว่า จะท าให้เกิดโอกาสในการท างานมากกว่า  
 
แหล่งเรียนรู้ คืออะไร 

แหล่งเรียนรู้ ถ้าหมายความตามความเข้าใจของคนทั่วไป คือ แหล่งที่เราจะสามารถเข้าไปหาความรู้  
เพื่อที่จะให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น อาทิเช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดต่างๆ โดยแหล่งเรียนรู้ต้องสามารถ
ตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ (Process of Learning) การเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง (Learning by doing) 
และเป็นแหล่งท ากิจกรรม แหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงาน และแหล่งประกอบ
อาชีพของผู้เรียน รวมทั้งมีสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ วีดีทัศน์เพื่อ
การเรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องสี่เหลี่ยม ห้องเรียน รั้วสถาบันเท่านั้น 
ความรู้สามารถหาได้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ธรรมชาติ ขุนเขา ทะเล ต้นไม้ใบหญ้า สัตว์ต่างๆ ผู้คนที่อยู่
อาศัยบนโลกในนี้ ทุกอย่างย่อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของเราทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เรียนรู้สามารถเปิดใจยอมรับความรู้ได้
มากน้อยแค่ไหน จากค ากล่าวที่ว่า "จงอย่าท าตัวเป็นน้ าเต็มแก้ว" ซึ่งเป็นความจริง หากเราไม่รู้ และเราไม่ใฝ่รู้หรือไม่
เปิดใจรับรู้ เราคงไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากรู้ เราควรหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยความรู้ในเร่ืองใดที่เราล าบาก
กับการได้มาซึ่งความรู้นั้น เราจะพบว่าเราจะไม่เคยหลงลืมความรู้นั้นเลย และเมื่อเรามีความรู้ในเร่ืองใดแล้ว เราควร
หมั่นฝึกฝนความรูท้ี่มีอยู่สม่ าเสมอ เพราะความรู้บางอย่างนั้น หากเราไม่หม่ันฝึกฝนเมื่อกาลเวลาผ่านไป ความรู้นั้นก็
จะเลือนหาย เช่น ความรู้ทางภาษา ความรู้ทางกีฬา ความรู้ทางดนตรี เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่เราต้องใช้
ทักษะและการฝึกฝนอยู่เสมอ ส่วนค ากล่าวที่ว่า "ไม่มีใครแก่เกินเรียน" ก็เช่นกัน เราเร่ิมเรียนรู้ตั้งแต่เราเกิด เติบโตขึ้น
เราก็ยังไม่หยุดเรียนรู้ จนกระทั่งเราตายไป ในการเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวมีส่วนส าคัญที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้คนในครอบครัว เป็นคนที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ หากเราต้องการให้ลูกเป็นคนมีความรู้ เราต้องเสาะแสวงหา
ความรู้มาถ่ายทอดให้ลูก หรือส่งเสริมให้ลูกออกไปเรียนรู้ คนทุกคนเมื่อเกิดมาคนแรกที่เราเจอคือ พ่อแม่ของเรา         
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ที่เป็นครูคนแรก คอยสั่งสอนอบรมให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ลูก การศึกษาหา
ความรู้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องปลูกฝังให้ลูกมีความตั้งใจ มีความเข้าใจ มีพื้นฐานที่แน่น จะท าให้ลูกสามารถน าความรู้ไป
ต่อยอดได้ พ่อแม่จึงเป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนให้ลูกได้ใฝ่รู้ ตรงกันข้ามหากครอบครัวใดพ่อแม่ไม่สนใจอบรมสั่งสอน 
ชี้แนะแนวทางให้แก่ลูก เด็กที่มาจากครอบครัวเหล่านั้น ก็จะเป็นผู้ไม่ใฝ่เรียน ไม่ใฝ่รู้ แต่บางครอบครัวกลับไม่เป็น
เช่นนั้น ในบางครอบครัวที่พ่อแม่มีความรู้พรั่งพร้อมให้แก่ลูกมากเกินไป จนลูกไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาความรู้นั้น
ได้เอง ลูกก็จะไม่เกิดความพยายามในการหาความรู้ด้วยตนเอง ชนาธิป (2557) ได้ให้ความหมายของแหล่งการเรียนรู้
ว่า แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์ที่
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,2547) ได้จัดประเภทของแหล่งเรียนรู้
ไว้ 2 แบบ ได้แก ่ 
1. แบบที่ 1 จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้  

1.1 แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนจะศึกษาหาความรู้ได้จากสิ่งที่มีอยู่ แล้วตาม
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา ล าธาร กรวด หิน ดิน ทราย ชายทะเล  

1.2 แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกของมนุษย์ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน 
สถาบันทางการศึกษา สวนสาธารณะ ตลาด บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ 

1.3 บุคคลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านการ
ประกอบอาชีพ การสืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนนักคิด นักประดิษฐ์และผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ 
2. แบบที่ 2 จัดตามแหล่งที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

2.1 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เดิมจะมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นหลัก คือ ครู อาจารย์ ห้องเรียน ห้องสมุด ต่อมามี
การพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องจริยธรรม ห้องศิลปะ เป็นต้น ตลอดจนการใช้อาคารสถานท่ีบริเวณและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น ห้องอาหาร สนาม ห้องน้ า สวนดอกไม้ สวนสมุนไพร แหล่งน้ าในโรงเรียน เป็นต้น 

2.2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครอบคลุมทั้งด้านสถานที่และบุคคล ซึ่งอาจอยู่ในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนและ
ชุมชนที่โรงเรียนพานักเรียนไปศึกษาหาความรู้  เช่น แม่น้ า ภูเขา ชายทะเล วัด ตลาด ห้องสมุดประชาชน สถานี
ต ารวจ สถานีอนามัย สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ทุ่งนา สวนผัก สวนผลไม ้เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั้น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น ความรู้นั้นไม่ได้จ ากัดแค่ใน
โรงเรียน ในต ารา ห้องสมุด เท่านั้น จากการจ าแนกประเภทของแหล่งการเรียนรู้ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป
มากมายหลายประเภทที่อยู่รอบๆ ตัวเรา สกุล (2550) ได้สรุปแหล่งการเรียนรูใ้นชุมชนออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้คือ 

1. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นตัวบุคคลและองค์กรในชุมชน หมายถึง บุคคล คณะบุคคลหรือตัวแทนขององค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่สามารถถ่ายทอดความรู แนวคิด หลักการ 
และวิธีการปฏิบัติ ให้แก่นักเรียนได เช่น ครู อาจารย์ นักปราชญ์ ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักการศึกษา นักวิจัย นัก
ปฏิบัติการ นักวิชาการ เพื่อนในห้องเรียน พ่อแม่ ตัวแทนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ตัวแทนรัฐบาลหรือหัวหน้าส่วน
ราชการ คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาองค์กรต่างๆ ผู้ช านาญพิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พระภิกษุสงฆ์หรือผู้น าศาสนาต่างๆ ผู้น าชุมชน คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ เป็นต้น  
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2. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ          
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น โรงเรียน ห้องสมุด ห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการศาสน
สถาน โบราณสถาน ทุ่งนา แปลงเกษตร สถานที่ทางธรรมชาติต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด พิพิธภัณฑ์ 
พระพุทธรูป โบสถ์ วิหาร ศูนยราชการ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด อนุสาวรีย์ 
ศาลหลักเมือง เรือนจ า สถานีต ารวจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการเกษตร โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

3. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสื่อสารสนเทศ นวัตกรรม และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ที่
เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็น
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร วารสาร บทความ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เกม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป้ายโฆษณา ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมต่างๆ ห้องสมุดประชาชน 
เครื่องอิเลคทรอนิกส์ ต่างๆ ระบบเครื่องยนต์ต่างๆ เคมีภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ อินเทอร
เน็ท เป็นต้น 

4. แหล่งเรียนรูที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง ทรัพยากรหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรแร่ธาตุ 
ทรัพยากรสัตว์ เข่ือน อ่างเก็บน้ า ฝายชลประทาน ล าคลอง อุทยานแห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า 

5. แหล่งเรียนรูที่เป็นศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ทางสังคมที่แสดงถึง
ความเป็นอยู่ ความเชื่อ วิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เช่นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือ ง การแสดง
พ้ืนบ้าน          วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน กิจกรรมชุมชน พิธีทางศาสนา ประเพณีความเชื่อ พิธีกรรม
ต่างๆ ศิลปกรรม แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา ภาพวาด ภาพเขียน เป็นต้น 

จากแหล่งการเรียนรู้ที่ได้กล่าวมานั้น หากเราต้องการหาความรู้ในเรื่องใด เราก็ต้องไปที่แหล่งการเรียนรู้
นั้น เช่น เราไปโรงเรียนเพื่อไปเรียนหนังสือ เราไปห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกปฏิบัติ แล้วเราจะพบว่าเราสามารถเรียนรู้
ได้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามสภาพจริง จะท าให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดความคิด 
จินตนาการที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้ 

 

ท าไมต้องมีแหล่งเรียนรู้  
มนุษย์ทุกคนไม่สามารถรู้ในสิ่งใดได้เอง หากไม่มีแหล่งที่ให้มนุษย์ได้เรียนรู้  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าแหล่ง

เรียนรู้ คือ เครื่องมือที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การ
เรียนรูจ้ริงให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านการคิด วิเคราะห์ จินตนาการ 
รวมถึงทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการสื่อสาร ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะในการงานอาชีพ 
ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างเป็น
กระบวนการและเป็นรูปธรรม เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าสาระการเรียนรู้ตา่งๆ
มาเชื่อมโยงกัน เข้ากับประสบการณ์ส่วนตัว เกิดเป็นองค์ความรู้ได้ ดังนั้นการที่บุคคลใดนั้นจะเกิดความรู้ในเร่ืองใดก็
ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ทั้งจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวบุคคล แหล่งเรียนรู้ที่เป็น
สถานที่ หรือแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อสารสนเทศ เมื่อได้รับความรู้แล้ว หากมีการคิดวิเคราะห์ จึงจะเกิดความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ สามารถน าความรู้ที่ได้มานั้นไปต่อยอด ไปประยุกต์ใช้ในงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ ได้  

 
 



 
 

 
 

ในการที่คนๆหนึ่งได้ค้นพบองค์ความรู้หรือวิทยาการใหม่ๆ หากต้องการให้ผู้อื่นได้รับความรู้นั้น จ าเป็นต้อง
มีสื่อกลางในการช่วยถ่ายทอด หรือกระจายองค์ความรู้นั้นไปเป็นทอดๆ ซึ่งแหล่งเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่าง
ยิ่ง ที่มีส่วนช่วยกระจายองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ โดยผู้ที่ต้องการหาความรู้สามารถเข้าไปรับฟังการ
ถ่ายทอดความรู้จากตัวบุคคล เช่น การเข้ารับฟังการบรรยาย การเข้าร่วมฟังการอภิปรายสัมมนา เป็นต้น หรือหาก
เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ต ารา วารสารต่างๆ วีดีทัศน์ เป็นต้น ผู้เรียนรู้ก็สามารถเข้าไปเก็บเก่ียวความรู้ได้ไม่รู้จบ ดังนั้น
หากโลกนี้ไม่มีแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น การพัฒนาทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีก็จะไม่เกิดขึ้น ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ก็จะไม่มาสู่มนุษย์เราอย่างแน่นอน 
 
การเรียนรู้ของมนุษย์ 

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความมหัศจรรย์ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมาย และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้นั้น
ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมต่างๆ วิวัฒนาการในการเรียนรู้ของมนุษย์ จากอดีต
ที่เป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะมีชีวิตรอดตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิต ต่อมาเมื่อมนุษย์มีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนเป็น
สังคม ก็เริ่มมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกัน และมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่น
หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากคนสู่คน หรือการบันทึกไว้ในกระดาษ ใบ
ลาน ฯลฯ ต่อมารูปแบบการเรียนรู้มีการพัฒนาเพิ่มข้ึนที่ไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่รอดดังเช่นในอดีต แต่เป็น
การเรียนรู้ที่จะท ามาหากินเพื่อเป็นอาชีพ จนมีการเปิดโรงเรียนสอนในหลายๆ ศาสตร์ แม้กระทั่งการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองต่อความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการ
สิ่งอ านวยความสะดวกทั้งสิ้น  

ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มนุษย์นั้นจะเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสของร่างกาย คือ รูป รส กลิ่น เสียง 
และสัมผัสของมนุษย์ เช่น การอ่านหนังสือ การดูวีดีทัศน์ การทดลองปฏิบัติ การฟังจากผู้อื่น การชิมรส การดมกลิ่น 
เป็นต้น โดยผลการศึกษาค้นคว้า (ทศพร,2556) พบว่ามนุษย์มีการเรียนรู้จากระบบต่างๆ ของร่างกายในระดับที่
แตกต่างกัน คือ เรียนรู้จากการดูหรือเห็นด้วยตามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 เพราะฉะนั้นคนที่สามารถสร้างภาพที่
เกิดจากความคิดของตนเองให้ผู้อื่นเห็นและเข้าใจภาพนั้นได้ จะได้เปรียบเพราะคนเห็นภาพนั้นก็จะจ าความคิดนั้น
ได้นาน ถัดมาร้อยละ 11 เรียนรู้จากการดม ร้อยละ 10 เรียนรู้จากการฟัง ร้อยละ 2 เรียนรู้จากการสัมผัส และร้อย
ละ 1 เรียนรู้จากการชิม จึงเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าการเรียนรู้ได้ดีที่สุดนั้นจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเป็นการ
เรียนรู้โดยประสบการณ์ จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า มนุษย์มีการเรียนรู้ด้วยตามากที่สุด ดังนั้นคนที่
สามารถสร้างภาพที่เกิดจากความคิดขอตนเองให้ผู้อื่นเห็นและเข้าในภาพนั้นได้ จะได้เปรียบเพราะคนเห็นภาพนั้นก็
จะจดจ าความคิดนั้นได้นาน  
 
แหล่งเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน 

ย้อนกลับไปประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว การที่เราจะไปหาความรู้ เราต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน 
ความรู้ที่ได้เป็นความรู้จากที่เราอ่านจากในหนังสือ ต ารา ครูผู้สอน หรือหากต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเราต้อง
เดินทางไปที่ห้องสมุด ซึ่งส่วนใหญ่หากมีการเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองใด มักเป็นไปในสังคมแคบๆ หรือรู้กันเฉพาะกลุ่ม 
เนื่องจากในอดีตการที่เราจะได้มาซึ่งความรู้ใดๆ นั้น เราจะต้องเข้าไปในแหล่งความรู้นั้นเสียก่อน จึงจะได้ความรู้นั้น
มา เช่น การเข้าไปเรียนในห้องเรียน การเข้าห้องสมุด การทดลองในห้องปฏิบัติการ การเข้าฟังบรรยายในห้อง
บรรยาย และการเข้าไปในแหล่งความรู้ที่เป็นธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น ต่อมาเมื่อความเจริญทางเทคโนโลยีได้เข้ามาสู่
โลกของการเรียนรู้ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบสื่อหรือวีดีทัศน์ต่างๆ  มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
เรียนการสอน เช่น การอัดวีดีโอ การรับฟังถ่ายทอดสดทางวิทยุ หรือการรับชมโทรทัศน์ รวมถึงการน าเครื่อง
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บันทึกเสียงมาช่วยจ า ท าให้ผู้ที่ต้องการหาความรู้สามารถเข้าไปใช้สื่อต่างๆ เหล่านี้ในการเรียนรู้ซ้ าได้หลายครั้ง จวบ
จนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตในด้านต่างๆ ท าให้มนุษย์เรา
สามารถจะท างาน ประชุม เจรจาธุรกิจ หรือพูดคุยกัน ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต จึงท าให้มีความ
สะดวกสบาย สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ของมนุษย์ยุคปัจจุบัน มากกว่าแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเข้าไปศึกษาหาความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า "e-learning" นั้นสามารถท า
ได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ เวลาใด ก็สามารถเข้าไปหาความรู้ได้ เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ ตและ
อุปกรณ์รับสัญญาณ อาทิ คอมพิวเตอร์ แทปเลต โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่เข้าไปเรียนรู้ก็ไม่ถูกจ ากัด
ด้วยอายุ เพศ หรืออาชีพ แหล่งเรียนรู้นี้จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในโลกปัจจุบัน  

จะเห็นได้จากปัจจุบันมีผู้ซื้อหนังสือ นิยาย ต ารา วารสารต่างๆ ลดลง ผู้คนส่วนใหญ่มักหันไปนิยมอ่าน
หนังสือออนไลน์ วารสาร นิยายออนไลน์ หรือที่เรียกว่า "e-book" เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการ
เก็บหนังสือ ไม่ต้องขน ไม่ต้องหิ้ว ใช้งานได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วทันใจ โดย e-book หรือ Electronic Book คือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติพิเศษที่นอกเหนือจากหนังสือธรรมดา
ทั่วไป เช่น สามารถโต้ตอบกับผู้อ่าน มีเสียง และภาพประกอบที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องการ
ดาวน์โหลดที่สะดวกรวดเร็ว ราคาถูกกว่าหนังสือปกติ รวมไปถึงสะดวกต่อการพกพา และอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดเด่น
เหล่านี้เองคือสิ่งดึงดูดส าคัญที่ท าให้นักอ่านส่วนใหญ่เร่ิมหันมาให้ความสนใจในการใช้งาน e-book เพิ่มมากขึ้น โดย
เว็บไซต์ Libboo.com ได้มีการท าวิจัยโดยการส ารวจแนวโน้มการใช้งาน e-book ในสหรัฐอเมริกา พบว่าจากเดิมที่
มีส่วนแบ่งของตลาดช่วงเริ่มต้นในปี 2009 เพียงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับยอดจ าหน่ายหนังสือ แต่กลับสามารถท า
สถิติเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 23 ในปี 2012 เรียกว่าใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปีก็สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้
หลายเท่าตัว โดยกลุ่มที่นิยมซื้อและดาวน์โหลด e-book พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงสูงถึงร้อยละ 60 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเป็นประจ าเช่น การใช้งานโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook (ร้อยละ 93) รวมไปถึงการ
ใช้งานอีเมลและโปรแกรมแชต Instant Message (ร้อยละ 92) โดยเหตุผลในการเลือกซื้อหนังสือพบว่าส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 92 มักเลือกซื้อตามค าแนะน าจากคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดมากกว่าค าโฆษณาจากสื่อในรูปแบบต่างๆ  
นอกจากนี้ในกลุ่มที่อ่านหนังสือผ่าน Ebook เป็นประจ ากว่า 54% ยังระบุว่า การอ่านหนังสือผ่าน e-book เป็น
ส่วนส าคัญที่ช่วยให้สามารถอ่านหนังสือได้จ านวนเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับการอ่านผ่านหนังสือในรูปแบบธรรมดา 
(Thumbsupteam,2013) 

นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้ ก็สามารถท าได้ง่ายแสนง่าย เพียงแค่อัพโหลดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
ต่างๆ ไว้ที่ระบบอินเตอร์เน็ตแม่ข่าย เท่านี้คนอื่นๆ ก็สามารถเข้าไปอ่านได้แล้ว ซึ่งจะพบว่าในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ อาจารย์ ติวเตอร์ หรือผู้รู้ มักนิยมถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเขียนบทความลง
ในเวป็เพจ เขียนบล็อก หรือแม้กระทั่งอัพโหลดคลิปการเรียนการสอนผ่านยูทูป เป็นต้น ทั้งยังได้มีการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ภาษาศาสตร์ ฯลฯ 
โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้ในการเรียนรู้ได้ อีกทั้งในการพัฒนาสื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจมีการ
ใช้สื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ แอนิเมชั่น เกม ภาพ 3 มิติ หรือการบรรยายเป็นรูปแบบเสียง ฯลฯ เข้า
มาประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น จากการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความรวดเร็วขึ้น ท าให้มี
การน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคของระบบ
เปิดกระแสการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับการเข้าถึงของผู้เรียนจ านวนมากผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายการสื่อสารเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยหลายมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนออนไลน์ที่เน้นระบบเปิด อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรี และยังรองรับการเข้าถึงได้พร้อมๆ กัน
จ านวนมาก เรียกว่า "MOOC" หรือ Massive Open Online Course ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
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ผ่านออนไลน์ ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการเรียนแต่อยู่ไกล โดยผู้เรียนอาจอยู่ต่างประเทศ สามารถเข้าไปเรียนได้ 
(ส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน,2560) แม้กระทั่งระบบการเรียนการสอนของไทยเองที่ใน
ปัจจุบัน พิมพันธ์และคณะ (2558) ได้กล่าวไว้ว่ามีการปฏิรูประบบการศึกษาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง
การศึกษาในระดับโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการเน้นให้การเรียนการสอนน้อยลง แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น 
(Teach less, Learn more) ท าให้ต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่ที่จากเดิมเป็นการสอนที่ครูเป็น
ศูนย์กลางการสอน (Teacher-centered) ซึ่งเป็นการสอนแบบถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับผู้เรียนโดยตรง โดย
โรงเรียนเป็นสถานที่สอนและครูเป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญ การเรียนการสอนจะเน้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น การ
สอนจะเป็นแบบแผนเป็นมาตรฐาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นได้ ท าให้จ ากัดโอกาสของผู้เรียนทั้งเวลา 
สถานที่ และความต้องการของแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถสร้างความรู้ได้ด้วย
ตัวเอง เนื่องจากรับความรู้จากครูผู้สอนฝ่ายเดียว จึงไม่สามารถสร้างกระบวนการคิดที่เป็นการคิดแบบมีขั้นตอนได้ 
รวมถึงผู้เรียนจะไม่สามารถหาความรู้เพิ่มเติมเองได้  
 

           
 

รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้แบบเดิมและการเรียนรู้แบบใหม ่
(ที่มา : พิมพันธ์และคณะ, 2558) 

 

แต่เมื่อได้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-centered)           
เน้นการบูรณาการ (Integration) จากการเปรียบเทียบ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวบุคคล เช่น ครู อาจารย์ ผู้รู้ ได้ลด
ความส าคัญลง การเรียนรู้ในแบบเดิมที่ครูผู้สอนได้มีบทบาท 100% ในการสอน แต่แบบใหม่ครูผู้สอนได้ลดบทบาท
ลงเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก ผู้สนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าในการเรียนรู้เท่านั้น โดยใช้การเรียนการ
สอนที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น กระตุ้นมีความสนใจให้คิด ลงมือปฏิบัติ 
ส ารวจ ตรวจค้น และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยในการเรียนการสอน
ของยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ไพฑูรย์ (2557) ได้กล่าวว่าเป็นการเรียนแบบที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการสืบค้นเข้ามาช่วย ดังนั้นในระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนของหลายๆ มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน 
ที่ผู้เรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แหล่งเรียนรู้เข้ามาช่วย โดยแหล่งเรียนรู้ในโลกยุคใหม่นี้ เทคโนโลยีได้
เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญ ในการช่วยสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถค้นคว้าได้
ทุกเวลา ทุกสถานที่ ดังนั้นทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) จึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ผู้เรียนและคนยุคใหม่โดยเฉพาะยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องเรียนรู้และ

รูปแบบการเรียนรูแ้บบใหม่ 

-  แหล่งเรยีนรู ้
-  ภูมิปญัญาไทย 
-  สื่ออิเลกทรอนิกส์ 
 

รูปแบบการเรียนรูแ้บบเดิม 

เนื้อหา 

นักเรียน คร ู

ปัญหา 

ผู้อ านวยความ
สะดวก 

ผู้สร้างความรู้ + 
ผู้สร้างผลงาน 

เปลี่ยนเป็น 
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สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นความรู้และแหล่งเรียนรู้จะมีมากมาย
มหาศาล ผู้เรียนจะต้องสนใจใฝ่รู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไปข้างหน้า  
 
โลกอนาคต : แหล่งเรียนรู้โลกโซเชียล : ผลดีหรือผลเสีย 

ทิศทางและแนวโน้มของแหล่งเรียนรู้ในอนาคตจะเก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่ง
มีแนวโน้มที่จะพัฒนาอย่างมาก โดยจะมีปริมาณ ข้อมูล ข่าวสาร มากมายมหาศาลและจะเพิ่มข้ึนแบบทวีคูณในทุกปี 
โดยข้อมูลประเภทเอกสารจะถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้กลายเป็นไฟล์เอกสารดิจิตอล Digital archive เกือบ
ทั้งหมด นอกจากนั้นข้อมูลในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งเดิมเคยถูกบันทึกในสื่อรุ่นเก่า ก็จะถูกแปลง
ให้อยู่ในรูปแบบของ ไฟล์ดิจิตอล Digital Audio/Video และถูกเก็บบันทึกลงบนหน่วยความจ าของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ท าให้การสืบค้นข้อมูลสามารถท าได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น 
Facebook, Google+, Tweeter และอีกหลายค่าย หลายบริษัท ก็มียอดผู้สมัครใช้บริการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นทุกๆวัน 
และมีปริมาณการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากตามไปด้วย (เอกภพ,2559) นอกจาก
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เน็ต ที่จะรวดเร็วขึ้นแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่สามารถ
กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจ าลองสามมิติ (3D) ซึ่งสร้างโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งเรียกว่า 
Virtual Environment (VE) หรือ สภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกทิศทาง เช่น ย้ายสถานที่หรือ
สิ่งของในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้ เปลี่ยนมุมมอง และตอบโต้กับประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเรียนรู้โดยใช้ความ
จริงเสมือนมีประสิทธิภาพที่สูงมากส าหรับการเป็นอุปกรณ์ทางการศึกษา และจากการค้นคว้าพบว่าความจริงเสมือน
มีประโยชน์ในการสอนนักเรียนหลากหลายวัยในวิชาต่างๆ ทั้งวิชาประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น (สยมล,2554) 
 
ตารางที่ 1 สรุปแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

หัวข้อ อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
วัตถุประสงค์
ของการ
เรียนรู้ 

- เพื่อการด ารงชีวิต 
- เพื่อเอาตัวรอดใน
สังคม 

- เพื่อการด ารงชีวิต 
- เพื่อเอาตัวรอดในสังคม 
- เพื่อประกอบอาชีพ 
- เพื่อสร้างสรรค์สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิต 
- เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้จากรุ่นสูรุ่่น 
- เพื่อสนองตามความต้องของ
ผู้เรียน ความอยากรู้อยากเห็น 

- เพื่อประกอบอาชีพ หรือ
เป้าหมายในการพาณิชย์ 
- เพื่อสร้างสรรค์สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิต 
- เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่ทันสมัยมากข้ึน 

วิธีการ
เรียนรู ้
(Delivery 
System) 

- ถ่ายทอดจากบุคคล
หนึ่งไปสู่บุคคลหนึง่  
- การถ่ายทอดความรู้
เป็นไปในสังคมแคบๆ 
หรือชุมชนเล็กๆ 

- มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ  
- การติดต่อสื่อสารผ่านสงัคม
ออนไลน ์

- มีการถ่ายทอดความรู้           
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ที่มีความทันสมัยมากข้ึน เช่น 
การฝังนาโนชิป เป็นตน้ 
- การติดต่อสื่อสารผ่านสงัคม
ออนไลน์เปน็ไปอย่างรวดเร็วมาก
ขึ้น 
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หัวข้อ อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
เครื่องมือใน
การเรียนรู้ 

- ใช้วิธีการจดบนัทึก
ลงในกระดาษ ใบลาน 
กระดานหิน ผนังถ้ า  

- ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยใน
การเผยแพร่ความรู้ 
- ใช้ระบบหนว่ยความจ าของ
คอมพิวเตอร์มาช่วยบันทึกข้อมูล 
โดยข้อมูลถูกแปลงให้เป็นไฟล์
ดิจิตอล Digital Audio/Video 

- การใช้เทคโนโลยี Virtual 
Environment (VE) หรือ 
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 
- มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
อุปกรณ์ที่ทันสมัย หรือ
ซอฟท์แวร์ใหม่ๆ มาใช้ในการ
เรียนการสอน 

ข้อดี-ข้อเสีย - รูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้เป็น
แบบคนต่อคน ความรู้
จึงกระจายอยู่ใน
สังคมแคบๆ ความรู้ที่
ได้เป็นแบบดั้งเดิม 
และขึน้อยู่กับบรรทัด
ฐานของชุมชน 
- การบันทึกข้อมูล
จ าเป็นต้องใช้อปุกรณ์
จ านวนมากมาช่วยใน
การบันทึก ซึ่งส่วน
ใหญ่มีสภาพไม่คงทน 
เมื่อเวลาผ่านไปเกิด
ความเสียหาย 

- รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เปน็
แบบรวดเร็วมากข้ึน และสามารถ
กระจายไปสู่กลุ่มคนในวงกว้างได้
มากกว่า ท าให้สามารถเปรียบเทียบ
ความรู้ที่มีว่าถูกผิด หรือมีความ
ทันสมัยหรือไม ่
- มีการน าหน่วยความจ ามาชว่ยใน
การบันทึกข้อมูล ท าให้มีความ
สะดวกมากข้ึน 
- หากมีการถ่ายทอดความรู้แบบ
ผิดๆ ก็จะกระจายไปได้อย่าง
รวดเร็วในวงกว้าง และง่ายต่อการ
โจรกรรมข้อมูล 

- รูปแบบการถ่ายทอดความรู้
สามารถสื่อสารที่มีความทนัสมัย
และรวดเร็วมาก เทคโนโลยีเป็น
แบบล้ าสมัยมาก 
- มีการน าหน่วยความจ าที่มี
ขนาดเล็กมาก มาช่วยในการ
บันทึกข้อมูล รวมถึงการ
ประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
- หากมีการถ่ายทอดความรู้แบบ
ผิดๆ ก็จะกระจายไปได้อย่าง
รวดเร็วในวงกว้างและง่ายต่อการ
โจรกรรมข้อมูลเช่นกัน 

ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นกับ
การศึกษา 

- เกิดข้อจ ากัดในการ
เรียนรู้เนื่องจากต้องมี
การถ่ายทอดความรู้
จากคนหนึ่งไปสู่คน
หนึ่ง และการเรียนรู้
ในแต่ละศาสตร์
เกิดขึ้นในวงจ ากัด 

- การเรียนรู้เป็นไปในวงกว้างขึ้น 
ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ของ
มัลติมีเดีย เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ 
- แหล่งเรียนรู้มีหลากหลาย สื่ออี
เลกทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ในการเรียนรู้ มีการแข่งขันทาง
การตลาดของผู้ผลิตสื่ออีเลกทรอ
นิกส์ต่างๆ  
- หนังสือต าราที่เป็นรูปเล่มจะมี
บทบาทน้อยลง 

- การเรียนรู้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว
เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาช่วยในการเรียนรู้ 
- มีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ าสมัย 
เช่น การจ าลองแบบ 4 มิติ หรือ
การเรียนรูโ้ดยใช้สภาพแวดล้อม
เสมือนจริงเข้ามาช่วยในการ
เรียนรู้ ท าให้สามารถเรียนรู้
เสมือนจริงได้โดยไม่ต้องเข้าไปที่
แหล่งเรียนรู้นั้น 

 
อย่างไรก็ตามในการรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ จากโลกอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนจ าเป็นที่จะต้องมีการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่ได้ศึกษามาว่า อะไรดีหรือไม่ดี เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม อะไรที่เป็นความจริงหรือเป็น
ความเท็จ ซึ่งหากผู้เรียนไม่ได้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด หลงเชื่อแบบผิดๆ           
ได้ นอกจากนี้การใช้งานอินเตอร์เน็ตต้องระวังนักขโมยข้อมูลหรือ Hackers จ านวนมากที่จ้องจะหาประโยชน์จาก
ผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ และขาดการป้องกันตัวที่ดีพอ รวมถึงจ านวนไวรัสที่มีมากมายท าให้เปิดช่องให้มีการโจรกรรม
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ข้อมูล การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การล่วงละเมิด การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ได้ อีกทั้งอาจการลอก
เลียนผลงานหรือวรรณกรรมอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์โดยใช้การตัดแปะงานจากอินเตอร์เน็ตท าเป็นรายงานส่ง สิ่ง
เหล่านี้นับเป็นช่องโหว่ที่ควรให้ความส าคัญ ในการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้โดยไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อผู้ไม่หวังดีได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ
และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ของบทความวิชาการชิ้นนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุก
ท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือการเขียนบทความชื้นนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

บทควำมวิชำกำรนี้เพื่อน ำเสนอแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ซึ่งในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรดังกล่ำวนั้น ผู้เขียนได้ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์จำก 
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรและหลักกำรแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
องค์ประกอบของกำรพัฒนำหลักสูตร รวมทั้งงำนวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งผลกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ พบว่ำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ จะตองใช้กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 4 ข้ันตอนประกอบด้วย 1) กำรวำงแผน (Planning)             
2) กำรจัดองค์กำร (Organizing) 3)กำรน ำ (Leading) และ 4) กำรควบคุม (Controlling) ประกอบกับแนวคิด
องค์ประกอบของกำรพัฒนำหลักสูตร ซึ่งสรุปได้ว่ำแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรมีองค์ประกอบ 3  ประกำร
ประกอบด้วย 1) กำรร่ำงหลักสูตร 2) กำรใช้หลักสูตร 3) กำรประเมินผลหลักสูตร 

 
Abtract 

This article discusses the concept of curriculum management in the field of 
educational administration at Rajabhat Universities. In the management of the course. The 
author studies the synthesis of principles, theories, concepts related to management and 
principles. Theories related to the concept of components of curriculum development. 
Including related research in both domestic and international. The results of the synthesis
analysis found that the management approach to managing the curriculum.
 
บทน า 

โลกยุคโลกำภิวัฒน์มีกำรเปลี่ยนแปลงทั่วทุกภูมิภำค ทั้งด้ำนสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กำรเมือง 
กำรศึกษำ กำรแพร่กระจำยของข้อมูลสำรสนเทศ และองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่มีกำรเชื่อมโยงกันแทบทุกประเทศทั่ว
โลกด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและรวดเร็ว ทั้งในด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร กำรถ่ำยเทสินค้ำ บริกำร เงินตรำ 
ข้อมูลข่ำวสำร และวัฒนธรรม อีกทั้งกำรเดินทำงของมนุษย์เกิดควำมสะดวกและเป็นไปอย่ำงเสรีมำกขึ้น ซึ่งประเทศ
ไทยไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงจำกกระแสโลกำภิวัฒน์นี้ได้สภำพโลกำภิวัฒน์เป็นปรำกฏกำรณ์ที่สลำยข้อจ ำกัดในมิติเวลำ
และพื้นที่ เกิดกำรเชื่อมโยงถึงกันอย่ำงไร้พรมแดน สิ่งที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง สำมำรถแผ่อิทธิพลไปส่วนอื่นของโลก
ได้รวดเร็วและกว้ำงขวำง อุปสรรคที่เคยกั้นขวำงกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ถูกลดทอน ท ำให้แต่ละส่วน
ของโลกเข้ำถึงกันได้ง่ำย มำกกว่ำนั้น กระแสโลกำภิวัฒน์มิได้ส่งผลกระทบเฉพำะด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำนั้น แต่ได้ส่งผล
กระทบในทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสังคมและประชำกร ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และด้ำนกำรเมือง สภำพกำรณ์เช่นนี้ ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในอนำคต ซึ่งหำกประเทศไทย
สำมำรถตั้งรับได้เป็นอย่ำงดี ประเทศไทยจะสำมำรถป้องกันปัญหำที่มำพร้อมกับกระแสโลกำภิวัฒน์สำมำรถพัฒนำ
และแข่งขันกับนำนำประเทศได้ ในทำงตรงข้ำมหำกประเทศไทยไม่ตระหนัก และไม่ได้ตั้งรับกระแสโลกำภิวัฒน์
อย่ำงเท่ำทันจะเกิดปัญหำตำมมำอย่ำงมำก เช่น ปัญหำคุณธรรมจริยธรรม ปัญหำสิ่งแวดล้อม ปัญหำควำมรุนแรง
ทำงกำรเมือง ปัญหำควำมล้ำหลังของประเทศ ฯลฯ และอำจต้องเสียประโยชน์หรือถูกเอำเปรียบจำกประเทศอื่นได้ 



ดังนั้น ประเทศไทยจ ำเป็นต้องตื่นตัว และเร่งพัฒนำประเทศด้ำนต่ำง ๆ ให้เท่ำทันสภำพโลกำภิวัฒน์โดยปัจจัยส ำคัญ
ที่สุด คือ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และสร้ำงองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งบทบำทหลักจะตกอยู่
กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ที่ต่ำงต้องเร่งพัฒนำก ำลังคน ให้มีควำมสำมำรถ มีองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น มี
ทักษะกำรคิดมีทักษะกำรประกอบอำชีพ สำมำรถแก้ปัญหำของตนเอง และสังคม เพื่อรองรับสภำพกำรเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงชำญฉลำด(ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. 2550 : 1 -2) ดังนั้นกำรพัฒนำประเทศสู่ควำม
สมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในกำร
ขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะกำรพัฒนำคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และกำรเสริมสร้ำงปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพของคน ทั้งในเชิงสถำบัน 
ระบบ โครงสร้ำงของสังคมให้เข้มแข็ง สำมำรถเป็นภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
(กระทรวงศึกษำธิกำร. 2555 : 1)  

กำรศึกษำเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำ ส่งเสริม ปลูกฝัง แนวควำมคิด ควำมรู้ ให้กับพลเมืองและสังคม
โดยรวมของทุกประเทศ ดังนั้นกำรศึกษำจึงเป็นตัวแปรหลักของควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระยะยำว (Long Term 
Competitiveness) กำรออกแบบกำรศึกษำจึงเป็นข้อต่อส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์และสังคม บริบทที่ส ำคัญในกำรออกแบบกำรศึกษำในปัจจุบันก็คือพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงโลกจำกกำรก้ำว
ผ่ำนจำกศตวรรษที่ 20 เข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 กระแสกำรเปลี่ยนแปลงโลกได้ส่งผลกระทบทั้งทำงสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และกำรเมืองของทุกประเทศ กระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนถูกหยิบยกขึ้นมำเป็นปัจจัยกำรเปลี่ยน
ผ่ำน เช่น กำรปฏิวัติ Arab Spring ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยี Social Media กำรก้ำวขึ้นมำทำงเศรษฐกิจของเอเชีย 
หรือภำวะอำกำศเปลี่ยนแปลง เป็นต้น คนในโลกยุคใหม่ท่ำมกลำงพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจึงต้องมีควำม
พร้อมที่จะเผชิญกับควำมเปลี่ยนแปลงกำรเปลี่ยนผ่ำนเหล่ำนี้ หำกสังคมหรือพลเมืองขำดควำมพร้อมในกำรก้ำวผ่ำน
ก็จะท ำให้ประเทศไม่สำมำรถเดินต่อได้จนเสี่ยงกับกำรเป็นรัฐที่ล้มเหลว ประเทศไทยก็จ ำเป็นต้องก้ำวสู่ศตวรรษที่ 
21 เช่นกัน ดังนั้น กำรเตรียมควำมพร้อมคนไทย เพื่อกำรน ำพำสังคมและประเทศไปสู่โลกที่ 1 จึงเป็นจุดหัวเลี้ยว
หัวต่อ (Critical Point) ของชำติที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ 

 อย่ำงไรก็ตำม ทีผ่่ำนมำประเทศไทยยังคงขำดควำมชัดเจนในกำรก ำหนดเป้ำประสงค์หลักของกำรศึกษำ 
(Objective Function) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผลสทุธิของระบบ หรือปลำยทำงที่กำรศึกษำต้องพัฒนำและเสริมสรำ้ง
ให้พลเมืองและสังคมสำมำรถอยู่ได้อย่ำงภำคภูมิ แต่กำรตั้งเป้ำประสงค์หลักของกำรศึกษำเพียงอย่ำงเดียวไม่
สำมำรถพัฒนำมนุษย์และสงัคมได้ หำกแต่ต้องมีกลไกกำรขับเคลื่อนแนวนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่ปฏิบัตไิด้จริง 
โดยกำรด ำเนนิกำรจะต้องเข้ำใจถึงทั้งบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 พื้นฐำนปรัชญำกำรศึกษำไทย 
รวมถึงองค์ประกอบของสภำพแวดล้อมกำรดำเนินชีวิตของผู้เรียน โดยควำมเข้ำใจเหล่ำนี้ควรเปน็ควำมรู้พื้นฐำนที่
สั้น กระชบั เข้ำใจง่ำย และมีแนวปฏิบัติทีช่ัดเจน โดยบุคคลในวงกำรศึกษำไทยตั้งแต่ผู้ก ำหนดนโยบำย ผู้มีส่วนร่วม
ทั้งภำครัฐและเอกชน ตรำบไปจนถึงตัวผู้เรียนเองจะต้องมีควำมเข้ำใจในแนวปฏิบัติและมีสว่นรว่มในกำรปฏิบัติ
อย่ำงเพียงพอ ซึ่งแนวปฏิบัติเหล่ำนีบ้ำงส่วนอำจไม่ใช่กำรเปลี่ยนแปลงทีละน้อย (Incremental Change) แต่อำจ
จ ำเป็นต้องเปลี่ยนถึงรำกฐำนแนวคิด (Paradigm Shift/Fundamental Change) ดังนั้นกำรมีส่วนร่วมและควำม
เข้ำใจของภำคส่วนจึงเปน็อีกปัจจัยในกำรเปลี่ยนรูปครั้งนี้ 

กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำของประเทศไทย จึงไม่อำจพิจำรณำแบบแยกส่วนได้ หำกแต่ต้องอำศัยกำรท ำ
ควำมเข้ำใจภำพรวมของระบบอย่ำงถ่องแท้ เพื่อให้สำมำรถก ำหนดทิศทำงและกระบวนกำรผลักดันให้ทุก
องค์ประกอบของระบบสำมำรถขับเคลื่อนไปได้อย่ำงเป็นรูปธรรม หรือกล่ำวโดยสรุปคือ “ประเทศไทยต้องมีกำร
ก ำหนดเป้ำประสงค์หลัก (Objective Function) ที่ระบุเป้ำหมำยของกำรศึกษำอย่ำงชัดเจนว่ำจะท ำไปเพื่ออะไร 
และเป็นควำมเข้ำใจร่วมของทุกภำคส่วนของกำรศึกษำ รวมทั้งยกให้กำรศึกษำเป็นวำระแห่งชำติ ( National 
Agenda) และจัดท ำแนวปฏิบัติกำรทำงกำรศึกษำ (Action Agenda) ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศำสตร์ (Strategies) 
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ที่สำมำรถแปลงไปสู่ภำคปฏิบัติ ( Implementation) ได้อย่ำงเป็นขั้นตอน พร้อมใช้งำนได้ในทันที” (ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ , 2557 : i-ii) 
 การบริหารจัดการหลักสูตร 

กำรบริหำร (Administration) เป็นสิ่งที่ส ำคัญที่จะก ำหนดควำมส ำเร็จขององค์กำร เป็นกำรด ำเนินงำน
เพื่อขับเคลื่อนองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยควำมส ำเร็จขององค์กำร กำรบริหำรเป็นกระบวนกำรด ำเนินกำรระดับกำร
ก ำหนดนโยบำยหรือ กระบวนกำรบริหำรงำนใดๆ ขององค์กำรที่ไม่ต้องกำรผลก ำไรหรือผลประโยชน์ขององค์กำร
ผู้บริหำรพยำยำมบริหำรงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กำร ผลส ำเร็จขององค์กำรมิได้ค ำนึงถึงผลตอบแทนที่
สมำชิกจะได้รับ แต่กำรจัดกำร (Management) เป็นกระบวนกำรบริหำรงำนใดๆขององค์กำรที่ต้องกำรก ำไร          
โดยผู้จัดกำรจะต้องท ำให้องค์กำรบรรลุเป้ำหมำยเพื่อให้องค์กำรอยู่รอดในสภำพแวดล้อมที่ด ำรงอยู่ ซึ่งอยู่ในระบบ
กำรแข่งขันถือว่ำกำรบริหำรและกำรจัดกำรคล้ำยกัน และใช้แทนกันได้ (พิมผกำ ธรรมสิทธิ์ . 2554 : 3) ซึ่งผู้จัดกำร
หรือผู้บริหำรมีอิทธิพลต่อทุกขั้นตอนขององค์กรที่ทันสมัย ผู้จัดกำรโรงงำนเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้ำที่เรำสวมใส่รวมถึง
อำหำรที่เรำกินและรถยนต์ที่เรำขับ ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยรักษำยอดกำรขำยที่ตลำดสินค้ำ ผู้จัดกำรบุคลำกรจัดกำรให้
องค์กรมีพนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสิทธิผล "กำรงำนที่มีอยู่" ในหัวข้อประกำศโฆษณำรับสมัคร
คนงำนหนังสือพิมพ์จะอธิบำยสิ่งใด ๆ กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ส ำคัญหลำยประเภทของกิจกรรมต้องมีกำรจัดกำรซึ่ง
ยืนยันถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรได้เป็นอย่ำงดี (Samuel C. Certo, 2012 : 4) กำรที่จะบริหำรจัดกำรสิ่ง
ใดให้ประสบควำมส ำเร็จจะต้องมีกระบวนกำรบริหำร ซึ่งประกอบด้วย (Richard L. Daft : 2010)  

1. กำรวำงแผน (Planning) กำรวำงแผน หมำยถึง เป้ำหมำยที่ระบุส ำหรับประสิทธิภำพขององค์กร           
ในอนำคตและกำรตัดสินใจในกำรท ำงำนและกำรใช้ทรัพยำกรที่จ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

2. กำรจัดองค์กร (Organizing) กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์ถึงวิธีกำรที่ท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จ 
จัดระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรจัดกลุ่มงำนเป็นแผนกมอบอ ำนำจและกำรจัดสรรทรัพยำกรทั่วทั้ง
องค์กร  

3. ผู้น ำ (Leading) ผู้น ำมีผลต่อแรงงำนแรงบันดำลใจและสร้ำงแรงจูงใจให้ท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 

4. กำรควบคุม (Controlling) กำรควบคุมคือกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำไปสู่เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์เพื่อจะ
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง พื้นฐำนกำรควบคุมกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งค่ำมำตรฐำนเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงมำตรฐำนเหล่ำนั้นและแล้วกำรเปลี่ยนแปลงที่จะกลับไปที่
ผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนเหล่ำนั้น 

หลักสูตรควำมหมำยที่แคบของหลักสูตร คือวิชำที่สอน ส่วนควำมหมำยที่กว้ำงของหลักสูตร คือ          
มวลประสบกำรณ์ทั้งหลำยที่จัดให้กับผู้เรียนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม        
เมื่อพิจำรณำควำมหมำยของหลักสูตรแบบกว้ำงจะมีควำมเหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทยในปัจจุบัน
นี้เพรำะกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนจะต้องมีควำมหลำกหลำย ให้สอดคล้องกับสังคมข่ำวสำร ซึ่งเป็นสังคมของ
กำรเรียนรู้ มีกำรน ำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เอื้ออ ำนวยควำมสะดวกที่ทำงสถำนศึกษำสำมำรถจัดได้ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม สำมำรถจัดได้ทั้ง ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ( วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 6) หลักสูตรเป็นสิ่งชี้ให้เห็น
แนวทำงในกำรจัดมวลประสบกำรณ์แก่ผู้เรียน หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนแผนที่เดินเรือซึ่งบอกกัปตันหรือครูผู้สอน
ให้รู้ว่ำจะต้องตั้งเข็มทิศไปทำงใดและจุดมุ่งหมำยปลำยทำงของกำรเรียนกำรสอน คืออะไรและระหว่ำงทำงที่ไป
จะต้องท ำอะไรบ้ำง เป็นต้นว่ำต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์ช่วยหรือต้องมีกำรตรวจสอบประเมินผล หรือต้องปรับปรุ ง
วิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ในกำรเรียนกำรสอนนั้นก็จ ำเป็นต้องทรำบล่วงหน้ำว่ำจะได้เรียนรู้อะไร และจะได้รับผล
อย่ำงไร นอกจำกนี้จะต้องเตรียมกำรอย่ำงไร จึงจะสำมำรถเรียนรู้และได้รับผลส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย กำรที่กำร
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เรียนกำรสอนจะบรรลุผลได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีสิ่งที่ช่วยก ำหนดแนวทำง เพื่อให้แต่ละฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่ได้
สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน (ปรำโมทย์ จันทร์เรือง ,2548 : 6-7)  

 จำกกำรศึกษำเอกสำร ได้แก่ รูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 57-58) ไทเลอร์ 
(Tyler.1949) ทำบำ (Taba, Hilda. 1962 : 422-425) . เซเลอร์ อำเล็กซำนเดอร์ และเลวีส (Salor, Alexander 
and Lewis. 1981 : 30-39 ได้สรุปแนวคิดและขั้นตอนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรดังนี้คือ  

1. กำรร่ำงหลักสูตร ได้แก่ กำรก ำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และขอบเขต (goals, objectives, and 
domains) นักพัฒนำหลักสูตรจะเริ่มจำกเป้ำหมำยหลักของกำรศึกษำก่อน จำกนั้น จึงก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์
เฉพำะที่ต้องกำรให้บรรลุเป้ำหมำยหลักของซึ่งได้ก ำหนดขอบเขตของเป้ำหมำยไว้ 4 ประกำร คือ ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยพัฒนำกำรของบุคคล ควำมสำมำรถทำงสังคม ทักษะกำรเรียนรู้ และควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 
และด ำเนินกำรออกแบบหลักสูตร (curriculum designing) เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และขอบเขต จะเป็นข้อมูลให้
คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรตัดสินใจในกระบวนกำรออกแบบหลักสูตรโดยพิจำรณำจำกข้อมูลด้ำนอื่นๆ ได้แก่ 
ธรรมชำติของวิชำ รูปแบบของสถำบันทำงสังคมที่สัมพันธ์กับควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เรียน 

2. กำรน ำหลักสูตรไปใช้ (curriculum implementation) เมื่อออกแบบหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้สอน
จะมีบทบำทเก่ียวกับกำรวำงแผนหลักสูตร ในช่วงส่วนกำรเรียนกำรสอนจะพิจำรณำเลือกวิธีกำรสอนทีม่ีส่วนสัมพนัธ์
กับผู้เรียนและหลักสูตร จุดเน้นของรูปแบบเหล่ำนี้ จะมีส่วนช่วยเสนอแนะเก่ียวกับจุดประสงค์ของกำรเรียนรู้ 

3. กำรประเมินผลหลักสูตร (curriculum evaluation) เป็นขั้นสุดท้ำยของกำรวำงแผนหลักสูตร         
ซึ่งคณะกรรมกำรประเมินหลักสูตรมีจุดเน้นของกำรประเมินอยู่ 2 ประกำร คือ 

  3.1 กำรประเมินผลรวมของกำรใช้หลักสูตรทั้งสถำนศึกษำ ซึ่งรวมถึงเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ 
จุดประสงค์กำรเรียน ประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในแต่ละส่วนของกำรจัด
โปรแกรมกำรเรียน 

  3.2 กำรประเมินหลักสูตร เป็นกำรประเมินกระบวนกำรหลักสูตรทั้งระบบ ตั้งแต่คณะกรรมกำร
พัฒนำหลักสูตร ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรออกแบบหลักสูตร กำรน ำหลักสูตรไปใช้ว่ำเป้ำหมำยนั้น สถำนศึกษำสำมำรถ
บรรลุได้รวมทั้ง วัตถุประสงค์และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนว่ำหลักสูตรมีประสิทธิภำพเพียงใด 

 
บทสรุป 

ในยุคโลกำภิวัฒน์ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงทั่วทุกภูมิภำค ทั้งด้ำนสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กำร เมือง 
กำรศึกษำ กำรแพร่กระจำยของข้อมูลสำรสนเทศ และองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่มีกำรเชื่อมโยงกันแทบทุกประเทศทั่ว
โลกด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและรวดเร็ว ปัจจัยส ำคัญที่สุดในกำรก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลง คือ ต้องมี
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และสร้ำงองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ กำรศึกษำเป็นกลไกหลักในกำร
พัฒนำ ส่งเสริม ปลูกฝัง แนวควำมคิด ควำมรู้ ให้กับพลเมืองและสังคมโดยรวมของทุกประเทศ ดังนั้นบทบำทหลัก
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ดังกล่ำวจะตกอยู่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำซึ่งผู้บริหำรจัด
กำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรโดยต้องมีหลักสูตรในกำรพัฒนำผู้บริหำรจัด
กำรศึกษำที่มีคุณภำพนอกจำกนั้น หลักสูตรที่มีคุณภำพจะต้องมีแนวคิดวิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรซึ่ง
แนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรประกอบด้วย 1) กำรวำงแผน (Planning) 2) กำรจัดองค์กร (Organizing) 3) ผู้น ำ 
(Leading) หรือกำรน ำ 4) กำรควบคุม (Controlling) นอกจำกนั้นจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดและขั้นตอน
กระบวนกำร พัฒนำหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย 1) กำรร่ำงหลักสูตร 2) กำรน ำหลักสูตรไปใช้ ( curriculum 
implementation) 3) กำรประเมินผลหลักสูตร (curriculum evaluation)  
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