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บทคัดยอ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาคุณคาและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของ
ธุรกิจสิ่งพิมพในบริบทของประเทศไทย และ 2) พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมของการสราง
คุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค  

 การศึกษาครั้งนี้ใชทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการที่ไดรับรางวัลการประกวดสิ่งพิมพแหงชาติ ครั้งที่ 8 
จํานวน 5 ราย สวนการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก 
ผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ จํานวนทั้งสิ้น 380 ราย ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย สถิติที่ใช
ในงานวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความตรง
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ  

 ผลการศึกษาพบวา:  
        1) คุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพในบริบทของประเทศไทย คือ คุณคาดานหนาที่การใชงาน/

ความมีประโยชน คุณคาดานประสบการณ/ความชอบ คุณคาดานตนทุน/การเสียสละ และคุณคา
ดานสัญลักษณ/การแสดงออก และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพในบริบทของ
ประเทศไทย คือ การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรู  

        2) รูปแบบที่มุงเนนผูประกอบการ มุงเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรูเปนรูปแบบ
ทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square=57.11, df=87, p=0.99, GFI=0.98, 
AGFI=0.96, RMT=0.02, RMSEA=0.00)  

 
 
 
 

 
 
 

คําสําคัญ: การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด องคการแหงการเรียนรู 
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ABSTRACT 
 

  The purposes of this research were to: 1) study values and factors influencing 
the value creation of printing business in Thailand context, and 2) develop and 
investigate the appropriate model of value creation of printing business in accordance 
with creative economy theoretical framework.  

 In this study, the researcher utilized methodologies of both qualitative research 
and quantitative research. For the qualitative research, the researcher used in-depth 
interview technique as the tool for data collection from 5 entrepreneurs who received 
awards from the 8th National Printing Competition. For the quantitative research data 
collection, the researcher distributed questionnaires to 380 entrepreneurs obtained 
by purposive sampling. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and Structural Equation Modeling (SEM).  

 The results of the study revealed that:  
   1) The values of printing business in Thailand context were functional/ 
instrumental value, experiential/hedonic value, cost/sacrifice value, symbolic/ 
expressive value, and factors influencing the value creation of printing business 
in Thailand context were entrepreneurial orientation, market orientation and learning 
organization.  

       2) The model focused on entrepreneurial orientation, market orientation 
and learning organization, was appropriate and well fitted to empirical data.  
(Chi-square=57.11, df=87, p=0.99, GFI=0.98, AGFI=0.96, RMT=0.02, RMSEA=0.00) 

 
 
 
Keywords: entrepreneurial orientation, market orientation, learning organization 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

 

กิตติกรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคณุคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรค สําเร็จลุลวงไดเนื่องมาจากผูเขียนไดรับความชวยเหลือจากผูประกอบการบริษัท 
บีทีเอส เพรส จํากัด บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ (ไทยแลนด) จํากัด  

 บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จํากัด บริษัท สเปซวัน จํากัด บริษัท โรงพิมพอักษรสัมพันธ 
(1987) จํากัด ที่ชนะการประกวดสิ่งพิมพแหงชาติครั้งท่ี 8 ในประเภทตางๆ ทั้ง 5 ทาน ในการใหสัมภาษณ
เชิงลึก และไดรับความรวมมือจากผูประกอบการขององคการธุรกิจสิ่งพิมพตางๆ ในการตอบแบบสอบถาม
ดวยความจริงใจ    

 ผูเขียนขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติชัย รัตนะ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล และผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ โรจนนิรุตติกุล 
ผูซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียนที่ไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา
ทีเ่ปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ ในทุกขัน้ตอน ตลอดจนใหกําลังใจแกผูเขียนในการทําวิทยานิพนธ
เลมนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการศึกษา รวมทั้งกรุณาพิจารณา
และตรวจสอบวิทยานิพนธใหถูกตองสมบูรณ โดยเฉพาะผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย พิมดี ที่ไดกรุณา
ใหคําแนะนําในการศึกษาครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ที่ไดถายทอดและ
สรางความรูใหแกผูเขียน และขอขอบคุณเจาหนาที่บัณทติวิทยาลัยที่ไดใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ 
ทีเ่ ก่ียวของในการศึกษาครั้งนี้เปนอยางดี ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ของผูเขียนสําหรับกําลังใจและ
ความชวยเหลือที่มีใหมาโดยตลอด  
 ทายสุด ผูเขียนขอขอบพระคุณ และมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธฉบับนี้
แดคุณยายสอ้ิง เชยสวัสดิ์ ยายของผูเขียนที่ลวงลับในขณะที่ยังไมเห็นความสําเร็จครั้งนี้ คุณสงา 
คุณปราณี ภูอยู นายแพทยธงชัย คุณชลธิชา เด็กชายรัชตธร อจลวงษ และแพทยหญิง วีรนงค 
ทวนนวรัตน ผูซึ่งเปนบิดา มารดา นองเขย นองสาว หลานชาย และเพ่ือนของผูเขียนที่เปนผูสงเสริม 
สนับสนุน กระตุนเตือนและเปนแรงใจที่สําคัญตลอดมาจนทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ
ไดตามที่ตั้งใจ 
 

   
  นายชิษณุ ภูอยู 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโลก ไดปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะและ
ยุคสมัย โดยตั้งแตอดีตโลกเปนสังคมเกษตรกรรมที่ระบบเศรษฐกิจมีรูปแบบการผลิต เพ่ือการบริโภค
และซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตสวนเกินกับสินคาอ่ืนๆ ซึ่งสวนใหญจะเปนการคาสินคาพ้ืนฐานเปนหลัก 
จนกระทั่งชวงศตวรรษที่ 18 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปและทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
ทางตะวันตกมีขีดความสามารถทางการผลิตสินคาและเครื่องจักรอยางมากกอใหเกิดกระบวนการผลิต
ระบบทุนนิยมซึ่งเปนกระบวนการทางสังคมที่เนนการใช “ทุน” และ “แรงงาน” ในลักษณะการสราง
มูลคาหรือ “มูลคาสวนเกิน” (value added) ซึ่งในสังคมอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจแบบมูลคา
สวนเกินหรือ value added จะมุงเนนการแขงขันดานราคาของสินคาเปนสําคัญ โดยจะใหความสําคัญ 
กับความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในดานตนทุนการผลิต ไมวาจะเปนตนทุนแรงงาน หรือ
ความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทําใหสามารถผลิตสินคาใหมีราคาท่ีนอยกวาคูแขงขัน 
สงผลใหเกิดการขยายตัวของระบบรับจางผลิต (original equipment manufacturing: OEM) 
ไปยังประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีตนทุนดานแรงงานต่ํา จึงกลายเปนฐานการผลิตสินคาใหกับประเทศ
ทางตะวันตก เชน เกาหลีใต ไตหวัน รวมถึงประเทศไทย เปนตน (วรพจน ประสานพานิช; อางถึงใน 
นิสา ดิษฐเจริญ, บรรณาธิการ, 2555, หนา 17) ซึ่งไทยยึดเปนฐานในการพัฒนาโครงสราง
ทางเศรษฐกิจเรื่อยมา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553, หนา 28) 
 ตอมาเขาสูทศวรรษที่ 90 เปนตนมา เม่ือระบอบคอมมิวนิสตลมสลาย และประเทศสังคมนิยม
ปรับเปลี่ยนมาเปนเศรษฐกิจทุนนิยม ความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดโลกก็เสื่อมถอยลง
อยางเห็นไดชัดเพราะประเทศไทยตองแขงขันกับประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และประเทศตลาด
เกิดใหมอื่นๆ ซึ่งมีตนทุนแรงงานที่ต่ํากวา ทั้งยังมีขนาดของตลาดภายในที่ใหญกวาประเทศไทย
จึงเสียเปรียบ เพราะตนทุนการผลิตตอหนวยสูงกวา ขณะเดียวกันเทคโนโลยีดานการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมนั้น ประเทศคูแขงก็สามารถซื้อหรือนําเขามาใชได โดยงาย (ศุภวุฒิ  สายเชื้อ;
อางถึงใน ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC), สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการ
มหาชน), 2552, หนา 10)  
 ในขณะเดียวกัน ก็ทําใหเกิดการยายฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของโลกอีกครั้งทําให
ประเทศท่ีเคยเปนผูไดเปรียบดานการผลิตจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจของตนเอง 
เพ่ือใหสามารถอยูรอดไดในการแขงขัน ซึ่งหลายประเทศตางใหความสําคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแขงขันโดยปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมท่ีเนนปจจัยการผลิตดวยแรงงานท่ีมี
ราคาถูก การผลิตสินคาที่เหมือนกันและผลิตครั้งละจํานวนมาก มาสูการปรับเปลี่ยนตนเองไปสู
การแขงขันที่ตองใชความรวดเร็ว (speed-based competition) แทนการแขงขันในเชิงขนาด
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(scale-based) เปลี่ยนการสรางความไดเปรียบดานการผลิตที่ใชสินทรัพยทางกายภาพ (tangible 
assets) มาเปนการผลิตที่อาศัยความรู ทักษะ และเทคโนโลยี (intangible assets) โดยไมจําเปนตอง
เปนเจาของทุนหรือเปนผูดําเนินการเองทั้งหมด (owing assets) แตอาศัยความเชื่อมโยงและเขาถึง 
(gain assets network) ดังนั้น การคิดริเริ่มสรางสรรค (creativity base) จึงมีความสําคัญมากกวา
ดานทุน (capital  base) อีกทั้ งการใหความสําคัญตอผูบริ โภค (consumption base) 
แทนการมุงการผลิต (production base) เพียงอยางเดียว ซึ่งกระบวนทัศนใหมนี้ทําใหประเทศตางๆ 
ในโลกมีการปรับกลยุทธการพัฒนาไวพรอมกับการแขงขันตลอดเวลา (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545; อางถึงใน มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย, 2552, 
หนา 209-210) 
 การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหมนี้เริ่มเห็นแนวทางการพัฒนามากข้ึน เมื่อสินคาและบริการ
สรางสรรค (creative goods and services) ไดกลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญ เชน ลิขสิทธิ์
กลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญที่สุดของอเมริกา แซงหนา สิ่งทอ เคมีภัณฑ รถยนต คอมพิวเตอร และ
เครื่องบิน และอุตสาหกรรมดนตรีของอังกฤษสรางรายไดสูงกวาอุตสาหกรรมยานยนต เหล็ก หรือสิ่งทอ 
ตลอดจนรายชื่อสิทธิบัตรใหมๆ เขาไปปรากฏในตารางความสามารถดานการแขงขันของชาติตางๆ 
ซึ่งเคยแสดงปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมหรือความยาวของรางรถไฟ (Howkins, 2001, บทนํา) 
และจากรายงานของคณะกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเกาหลีใต เสนอรายงานเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาประเทศและเสนอประเด็นที่มีความสําคัญและสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญของเกาหลีใตคือ การเปรียบเทียบตัวเลขมูลคารายไดภาพยนตรฮอลลีวูดเรื่อง Jurassic Park 
ที่มาฉายที่ในประเทศเกาหลีใตซึ่งพัฒนาตัวไดโนเสารดวยเทคโนโลยีดิจิตอล ภาพยนตรเรื่องดังกลาว
สามารถทํารายไดจากการฉายในโรงภาพยนตรเทากับการขายรถยนตฮุนได จํานวน 1.5 ลานคัน 
ในตลาดตางประเทศ จากตัวเลขการเปรียบเทียบดังกลาวสามารถสรุปไดวา เกาหลีจะตองขายรถยนต
ฮุนไดภายในระยะเวลา 2 ป จึงจะสามารถสรางรายไดเทียบเทากับการฉายภาพยนตรเรื่อง Jurassic 
Park เพียงเรื่องเดียวในระยะเวลาที่สั้นกวาการขายรถยนตฮุนได (jurassic park factor) ทําให
ประเทศเกาหลีตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงมากขึ้น (มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย, 
2552, หนา 180) 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจเชิงความคิดสรางสรรค (creative 
economy) เปนระบบเศรษฐกิจที่ประกอบดวยผูประกอบการและอุตสาหกรรมที่ใชความรู ความคิด
สรางสรรค ทักษะและเทคโนโลยีผสมผสานกับสินทรัพยทางวัฒนธรรม เพื่อผลิตสินคาและบริการ
ทีส่ราง “มูลคา” และ “คณุคา” เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในตลาดโลก องคประกอบหลัก
ที่ทําใหอุตสาหกรรมสรางสรรคเติบโตอยางรวดเร็วคือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความสามารถ
ในการเขาถึงเทคโนโลยีไดเปดโอกาสใหผูประกอบการและประเทศเล็กๆ สามารถแขงขันในเวทีโลกได 
และจากสถานการณโลกในปจจุบัน ความคิดสรางสรรคถือเปนหัวใจสําคัญของนโยบายทางเศรษฐกิจ
ในหลายๆ ประเทศ ความคิดสรางสรรคสามารถนํามาปรับใชไดกับทุกอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถการแขงขันในตลาดโลก ทั้งนี้รัฐบาลของประเทศตางๆ เริ่มตระหนักถึงความสําคัญ
ของความคิดสรางสรรคและวัฒนธรรมที่มีตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ท้ังในสวนของการสรางมูลคา
และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจางงานที่เพิ่มมากขึ้น และการเติบโตของธุรกิจ
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ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีสวนผลักดันใหอุตสาหกรรมสรางสรรคเติบโตมากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรม
สรางสรรคเปนหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรค (มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย, 2552, หนา 312) 
แตการพัฒนาภายใตแนวคิดนี้ไมใชเรื่องใหม แตเปนการปรับแนวคิด (re-conception) และกําหนด
ชื่อเรียกใหมวา “เศรษฐกิจสรางสรรค” (Howkins, 2001) คําวา “creative economy” หรือ
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความคิดสรางสรรคนั้น เริ่มเปนที่รูจักในป 2002 จากหนังสือ the creative 
economy: howpeople make money from ideas ของ จอหน ฮอวก้ิน (John Howkins, 2001, 
บทนํา) ที่ไดพูดถึงความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและเศรษฐศาสตร การพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธระหวางสองสิ่งนี้ และการใชความคิดสรางสรรครวมไปกับแนวคิดดานเศรษฐศาสตร
เพ่ือสรางมูลคา (value creation) และความมั่งคั่ง  

 ฮอวกิ้น (Howkins, 2001, บทนํา) ไดกลาวถึงสาเหตุที่เศรษฐกิจความคิดสรางสรรค
กําลังเปนรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ครอบงําในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยเหตุผล 2 ประการดังนี้ 

  1) ความตองการของมนุษยมีการเพิ่มลําดับขั้น เมื่อความตองการขั้นพื้นฐานไดรับ
ครบถวนแลว มนุษยจะเพ่ิมความตองการสูงข้ึนไปเรื่อยๆ เมื่อมนุษยไดรับการสนองตอบความตองการ
ทางกายภาพแลว บางคนเริ่มมองหาความสุขทางอารมณ ขณะที่บางคนมองหาความพอใจทางปญญา 

  2) การปรับตัวของตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ในดานของผูผลิต อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการบางสวนเริ่มลดความตองการ
แรงงานมนุษยลง ดังนั้นคนทํางานในรุนหนุมสาวจึงหันมาหาอุตสาหกรรมสรางสรรคมากขึ้น
เพราะเปนอุตสาหกรรมท่ีมอบรูปแบบวิถีชีวิตและผลตอบแทนเศรษฐกิจที่สูงกวามาตรฐาน 

 ดวยกระแสโลกาภิวัฒนและปจจัยการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนเศรษฐกิจ ทําใหปจจุบัน 
รัฐบาลหลายประเทศไดใหความสําคัญกับการสรางมูลคาและคุณคามากขึ้น โดยสวนใหญจะมุงเนน
การใชความคิดสรางสรรค (creativity) เปนฐานของระบบเศรษฐกิจจนเกิดเปนแนวคิดเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานความคิดสรางสรรค (creative economy) โดยหลายประเทศไดกําหนดยุทธศาสตร
ในการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจใหมุงเนนการใชความคดิสรางสรรคมาผสมผสานกับภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ โดยอังคถัด UNCTAD (2008, p. 14) มีการจัดประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรค 
(creative industry) โดยใชพ้ืนฐานของแนวคิดเรื่อง “ความคิดสรางสรรค” จากกิจกรรมตางๆ 
ที่เก่ียวของกับองคประกอบดานศิลปะเปนหลักไปจนถึงการผลิตสินคาเชิงสัญญะที่มีลักษณะของ
ทรัพยสินทางปญญาเปนหลัก ไดแกการโฆษณา สถาปตยกรรมการออกแบบ ฟลม และวิดีโอ บริการ
ทองเท่ียว วรรณกรรม ดนตรี การพิมพ สื่อสิ่งพิมพ ซอฟทแวรศิลปะการแสดง (ละครเวทีและเตนรํา) 
การกระจายเสียง วีดีโอเกมส ทัศนศิลปการถายภาพ และงานฝมือ  
 จากบริบทการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมการแขงขันในอนาคต จะเห็นไดวาประเทศไทย
จําเปนตองมุงแสวงหาแนวทางการพัฒนาใหมๆ เนื่องจากโครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับ
การเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการสงออกสินคา 
การลงทุนและการนําเขาพลังงานจากตางประเทศอยางมาก จึงมีความออนไหวตอความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกและปจจัยแวดลอมโลกที่เปลี่ยนแปลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับปจจัย
การผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุนและแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ําเปนอุปสรรคตอการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ, 2554, หนา 13) กอใหเกิดคําถามวาเนื้อหาท่ีจะสรางความมั่นคงและมั่งคั่งที่แทจริงใหกับ
ประเทศไทยนั้นอยูที่ไหน (อภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล, 2553, หนา 5)  
 การกาวเขาสูเศรษฐกิจยุคใหมผานการปรับเปลี่ยนจากสินคาและบริการที่ใชการขับเคลื่อน
ดวยปจจัยการผลิต (factor driver growth) ไปสูลักษณะของสินคาและบริการท่ีใชความคิดสรางสรรค
ในการขับเคลื่อน (creativity driven growth) จึงเปนสิ่งจําเปนและเปนแนวทางในการปรับโครงสราง
ที่มุงเนนไปที่การเพิ่มคุณคา/สรางมูลคา (value creation) ใหกับสินคากลุมที่ไทยมีศักยภาพ/ 
มีความสามารถหลัก (core competency) เปนการเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ดวยการแสวงหาสินคา
และบริการของไทยที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนผานจากเศรษฐกิจยุคเกาที่ใชทรัพยสินท่ีจับตองได 
(tangible assets) เปนตัวขับเคลื่อนการเติบโตไปสูเศรษฐกิจยุคใหมที่ใชทรัพยสินที่จับตองไมได
(intangible assets) และการสรางสรรคมูลคาเปนตัวขับเคลื่อนใหมและเปนจุดเปลี่ยนโครงสรางสินคา
และบริการท่ีสําคัญของไทยในอนาคต (มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย, 2552, หนา 218-219) 

 การสรางคุณคา หรือ value creation ในกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค คือ อะไรพันศักดิ์ 
อธิบายวาไมใช value added ที่หมายถึงมูลคาของผลิตภัณฑ ที่เพ่ิมขึ้นในแตละขั้นตอน การผลิต
จนถึง การจําหนายโดยกระบวนการของ value added เปนการนําเทคโนโลยีของคนอื่นมาเปน
การผลิตสินคาเหมือนๆ กันกับของคนอ่ืน ในที่สุดก็ขายตัดราคากัน เชนประเทศไทยนําเทคโนโลยี
ผลิตรถยนตของญี่ปุนเขามาและผลิตขายเพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ คนที่ไดเงินมากคือเจาของดีไซน
และเจาของเทคโนโลยี คือ ญี่ปุน สวนคนไทยไดเงินเพียงไมก่ีเปอรเซ็นต สวนความหมายของ value 
chain เปนการควบคุมระบบการจัดการจากผูผลิตตั้งแตเปนวัตถุดิบจนถึงผูบริโภคขั้นสุดทายหรือ
เทากับเปน logistic management หรือการบริหารระบบการขนสงและคลังสินคา ไมเหมือนกับ 
value creation เชนกัน แต value creation จะเปนกระบวนการที่สรางบนพื้นฐานของ value 
added เพราะ value added จะเปนพื้นฐาน (platform) ที่ทําให value creation เกิดขึ้นได 
(พันศักดิ์ วิญญรัตน, สัมภาษณ, 2548)  

 สําหรับความหมายของ value creation คือ การใชประโยชนสูงสุดจากความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบของประเทศ (comparative advantage) อันเกิดจากทรัพยากร สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
และประวัติศาสตรของประเทศนั้นๆ ที่ประเทศอื่นไมมี และถึงมีก็ไมเหมือนหรือดอยกวา มาใชสราง
ความแตกตางใหกับสินคาและบริการ เชน ในปจจุบันมีกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีเดียวกัน
จนทําใหไดสินคาท่ีมีลักษณะและคุณภาพเหมือนกันจนแยกไมออก แตสวนที่โดดเดนและทําใหสินคา 
มีความแตกตางกันนั่นเองที่เราเรียกวา “คุณคาที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ” (ศิริอร หริ่มปราณี; อางถึงใน 
อภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล, 2553, หนา 14) 

 ดังนั้น ดวยกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีเกิดขึ้นในโลกปจจุบันและขอจํากัดของ
ทางเลือกรูปแบบการพัฒนาเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
“แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค” จึงเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาของประเทศ โดยที่การพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรคถือเปนแนวทางหนึ่งของการขับเคลื่อนกลยุทธการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุล
และยั่งยืน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐานของ
แนวคิดที่สําคัญประการหนึ่งคือ “การสรางมูลคาของสินคาและบริการ (value creation) 
โดยใชองคความรูและนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็งในดานความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 
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วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทย” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 2)  

 เม่ือพิจารณาศักยภาพอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย พบวา อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
เปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเชื่อมโยงครบวงจรของการผลิตตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา สงผลดานบวก
ตอขีดความสามารถในการแขงขันและอุตสาหกรรมการพิมพยังเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกลาว เปนตัวบงชี้
ความเจริญกาวหนาทางสังคมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555, หนา 1) โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2558 มีมูลคาการสงออก
หนังสือและสิ่งพิมพเปนมูลคา 16.88 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
และไตรมาสกอน พบวา มูลคาการสงออกลดลงรอยละ 11.85 และ 19.66 ตามลําดับ โดยสิ่งพิมพ
ประเภทไปรษณียากร และไปรษณียบัตร มีมูลคาลดลงมากที่สุด ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากความนิยม
ของสิ่งพิมพประเภทดังกลาวถูกทดแทนที่ดวยสื่อดิจิตอล ประกอบกับการลดคาใชจายสินคาฟุมเฟอย
ของภาคครัวเรือน (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558, หนา 121) 

 สําหรับการวิเคราะหโครงสรางการแขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย พบวา เปนโครงสราง
อุตสาหกรรมแบบแตกแยกโดยสมบูรณ (fragmented industry) คือ ไมมีผูนําที่ชัดเจนเพราะมี
ผูประกอบการขนาดเล็กจํานวนมาก ผลิตภัณฑสิ่งพิมพไมมีความแตกตาง ผูซื้อจึงใหความสําคัญกับ
ราคาขายเปนสําคัญ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจึงแขงขันกันที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
การลดตนทุนเปนหลัก (สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 
2553, หนา 4) และจากผลการศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพที่มี
การเจริญเติบโตอยางกาวกระโดดใหยั่งยืนของสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2553, หนา 202) ผลการวิจัยไดเสนอกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย คือ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรม
ดวยการลดของเสียจากกระบวนการผลิตดวยแนวคิดลีน (Lean) นอกจากนั้น ยังมีกลยุทธที่เขามา
สนับสนุนการสงออก คือ การเพ่ิมมูลคาตลาดสินคาในกลุมเศรษฐกิจสรางสรรค มาเปนสวนหนึ่งของ
กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย ดังนั้น การศึกษาการสรางคุณคาสําหรับธุรกิจสิ่งพิมพ
จึงมีความจําเปนที่จะไดรับการศึกษาจากเหตุผลที่สําคัญ ดังตอไปนี้คือ ประเทศไทยไมใชเจาของ
เทคโนโลยีระดับสูง อีกทั้งไทยตองพึ่งพาการนําเขาเครื่องจักรเกือบทั้งหมด ทําใหตนทุนเครื่องจักรสูง
และประเทศไทยไมไดเปนเจาของแรงงานการผลิตราคาถูก ในขณะท่ีผลิตภัณฑสิ่งพิมพไมมีความแตกตาง
ทําใหผูซื้อใหความสําคัญกับราคาขายเปนสําคัญ ดังนั้น ปญหาตางๆ ดังที่กลาวมา ประกอบกับกระแส
การพัฒนาประเทศมุงสูการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคผลักดันใหประเทศตองมี
การปรับตัว แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคจึงเปนโอกาสที่จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ  
 จากผลของการทบทวนผลการศึกษาที่ผานมาพบวา แนวคิดทางดานคุณคาถูกนํามาใช
ในการศึกษาทางธุรกิจที่แตกตางกันหลายๆ การศึกษาแนวความคิดและไมมีความหมายที่เปนสากล
ของคุณคา แตมกีารสรางแนวความคิดและการตีความที่แตกตางกันของปรากฏการณ การสรางแนวคิดนั้น
ขึ้นอยูกับบริบทและวัตถุประสงคของการศึกษา (Forsstrom, 2005, p. 46) 
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 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดการสรางคุณคาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (2552, หนา 9) ที่ใหคําอธิบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) ที่เนนการสรางสินคาและบริการใหมๆ โดยเชื่อมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมปญญาของสังคมไทย ผนวกเขากับเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม 
นําเขาสูกระบวนการ “คิดอยางสรางสรรค” และ “สรางแรงบันดาลใจจากรากวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ที่สั่งสมของสังคม” ซึ่งมีหลักสําคัญคือ “การเพิ่มคุณคาและมูลคาของสินคาและบริการ (value creation) 
โดยใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในดานความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทย” เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
เพราะถาเราผลิตสินคาที่มาจากฐานของการสรางสรรคมูลคาและคุณคา (value creation) 
สิ่งท่ีเราไดตามมาคือ กระบวนการตั้งราคาจากสินคาที่มีความพิเศษเหลานั้นที่เรียกวา social pricing 
value หรือ value beyond economic pricing เพราะสินคาไมไดถูกขายเพียงแครูปลักษณ
ทางกายภาพ แตสิ่งที่ประเมินคามิไดอยูที่คุณคาทางอารมณและจิตใจ ราคาของสินคาจึงถูกใหราคา
ที่สูงตามไปดวย (ศิริอร หริ่มปราณี; อางถึงใน อภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล, 2553, หนา 15) ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรท่ีมีคุณคาเฉพาะขององคการ (resource-based view theory: 
RBV) (Barney, 1991, p. 108; บารนี่ (Barney, 1991, pp. 105-112 และแกรนท (Grant, 1991, 
p. 133) มีความเห็นวา ทรัพยากรและความสามารถขององคการทําใหเกิดความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน ฉะนั้น หากองคการใดสามารถครอบครองทรัพยากรและพัฒนาความสามารถขององคการได 
ก็จะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนได (Forsman, 2004, p. 114) และ
เปนองคการที่ประสบความสําเร็จได (Galbreath, 2005, pp. 984-985) ทั้งนี้ การมุงเนนตลาดและ
การมุงเนนผูประกอบการเปนวัฒนธรรมองคการ (Slater & Narver, 2000, pp. 69-70) และ
วัฒนธรรมองคการ การเรียนรูความรูเก่ียวกับลูกคา ถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาเฉพาะขององคการ
ที่ไมสามารถลอกเลียนแบบได (Barney, 1991, p. 108) และแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคา
เฉพาะขององคการเปนทฤษฎีของการสรางคุณคา (Peteraf & Barney, 2003; อางถึงใน Tywoniak, 
2007, p. 3)  

 การสรางคุณคาเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (Barney, 1991, 
p. 102) แตการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นไดจําเปนตองอาศัยปจจัยท่ีสําคัญหลายปจจัย การศึกษาครั้งนี้ 
สรางกรอบแนวคิดเพ่ือทําความเขาใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาใหเกิดข้ึนกับสินคาและ
บริการของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Howkins, 2001, บทนํา) และแนวคิด
การสรางคุณคาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ (2552, หนา 2) แนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ (RBV) 
(Barney, 1991, p. 108) และแนวคิดองคการแหงการเรียนรู (learning organization: LO) 
(Marquardt, 2011, p. 21) ซึ่งทําใหองคการเขาใจการสรางคุณคา (value creation) ดานหนาที่
การใชงาน/ความมีประโยชน คุณคาดานประสบการณ/ความชอบ คุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก 
และคุณคาดานตนทุน/การเสียสละ (Smith & Colgate, 2007, pp. 10-14) ของธุรกิจสิ่งพิมพ 

 การวิจัยครั้งนี้พัฒนากรอบแนวคิดโดยมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรท่ีมี
คุณคาเฉพาะขององคการและแนวคิดองคการแหงการเรียนรูเพ่ือสรางตัวแปรในการวิจัยและอธิบาย
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ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยที่เก่ียวของ ไดแก การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด รวมถึง
องคการแหงการเรียนรูที่มีผลตอการสรางคณุคา โดยใหความสําคัญกับการมุงเนนทรัพยากรที่ไมสามารถ
จับตองไดที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ ถาองคการมีทรัพยากรที่มีความเฉพาะเจาะจงเหลานี้ องคการ
จะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันและนําไปสูผลการดําเนินงานที่สูงขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้
จะชวยใหธุรกิจสิ่งพิมพทราบถึงสภาพของคุณคาและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคา รวมทั้งเขาใจถึง
ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยที่สงผลตอการสรางคุณคาเพื่อนําไปสูการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคา
และบริการในธุรกิจสิ่งพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสิ่งพิมพที่การกระจายตัวอยูตามที่ตางๆ ทั่วประเทศ
เพ่ือเปนการยกระดับความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  
 

1.2 คาํถามการวิจัย 
 
 1.2.1 สภาพของคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของ

ประเทศไทย มีลักษณะเปนอยางไร 
 1.2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรคในบริบทของประเทศไทย มีปจจัยอะไร 
 1.2.3 รูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรคในบริบทของประเทศไทย พัฒนาไดอยางไรอยางไร 
 1.2.4 รูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรคในบริบทของประเทศไทย มีความสอดคลองกับสมมติฐานหรือไม 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพของคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค

ในบริบทของประเทศไทย 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 
 1.3.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคดิ

เศรษฐกิจสรางสรรค 
 1.3.4 เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจ

สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 สมมติฐานที่ 1: โมเดลปจจัยรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด 
และองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอการสรางคุณคามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
  
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการสรางคุณคาจากแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
ของฮาวก้ิน (Howkins, 2001, บทนํา) และแนวคิดการสรางคุณคาของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (2552, หนา 2) แนวคิดมุมมอง
ดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ (resource-based view theory: RBV) ของบารนี่ 
(Barney, 1991, p. 108) โดยศกึษาเฉพาะทรัพยากรที่ไมสามารถจับตองไดเทานั้นแนวคิดการมุงเนน
ผูประกอบการ (entrepreneurial orientation: EO) ของลุมกิ้น และเดส (Lumpkin & Dess, 1996, 
pp. 136-137) แนวคิดการมุงเนนตลาด (market orientation: MO) ของเนเวอร และสเลเตอร 
(Narver & Slater, 1990, p. 21) แนวคิดองคการแหงการเรียนรู (learning organization: LO) 
ของมารคอต (Marquardt, 2011, p. 21) คุณคา (value) ของสมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 
2007, pp. 10-14) 

 1.5.2 ขอบเขตประชากร 
  1) ประชากร ไดแก ผูประกอบการ เจาของธุรกิจ หรือผูมีอํานาจบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ 

องคการละ 1 คน ที่จดทะเบียนกอนเดือนเมษายน 2557 โดยองคการทั้งหมดเทากับ 5,255 องคการ 
  2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการ เจาของธุรกิจ หรือผูมีอํานาจบริหารธุรกิจ

สิ่งพิมพ องคการละ 1 คน ที่อยูในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง โดยมีองคการทั้งหมด
เทากับ 4,589 องคการ เนื่องจากขอมูลพบวาผูประกอบการสวนใหญกระจุกตัวอยูที่กรุงเทพมหานคร
กวารอยละ 67.02 และหากรวมภาคกลางดวยจะมีการกระจุกตัวในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลางมาก
ถึงรอยละ 87.32 โดยมีการกระจายตัวไปตามทองที่ตางๆ ทั่วประเทศเพียงรอยละ 12.68 เทานั้น 
การกําหนดกลุมตัวอยางมีขอเสนอจาก สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา รัชนีกูล และรัชนีกูล 
ภิญโญภานุวัฒน (2554, หนา 38) วาควรกําหนดกลุมตัวอยางประมาณ 20 เทา ของตัวแปรในโมเดล 
ในงานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรที่ใชในการวิจัยจํานวน 19 พารามิเตอร ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางมีจํานวน
ทั้งสิ้น 380 องคการ 

 1.5.3 ตัวแปรท่ีจะศึกษา 
  1) ตัวแปรตน ไดแก  
   (1) การมุงเนนผูประกอบการ (entrepreneurial orientation) ประกอบดวย

5 ปจจัย คือ ความเปนตัวของตัวเอง (autonomy) ความกาวราวในการแขงขัน (competitive 
aggressiveness) ความมีนวัตกรรม (innovativeness) ความกลาเสี่ยง (risk taking) การมีบทบาท
ในเชิงรุก (proactiveness) (Lumpkin & Dess, 1996, pp. 136-137) 

   (2) การมุงเนนตลาด (market orientation) ประกอบดวย 5 ปจจัยคือ การมุงเนน
ลูกคา (customer orientation) การมุงเนนคูแขง (competitor orientation) และการประสานงาน
ในองคการ (interfunctional coordination) สวนองคประกอบดานการตัดสินใจ 2 ดาน ไดแก 
การเนนผลลัพธระยะยาว (long-term focus) และการเนนผลกําไร (profitability) (Narver & Slater, 
1990, p. 21)   
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   (3) องคการแหงการเรียนรู (learning organization) ประกอบดวย 5 ปจจัย คือ 
พลวัตการเรียนรู (learning dynamic) การปรับเปลี่ยนองคการ (organization transformation) 
การใหอํานาจและความสามารถแกบุคคล (empowering and enabling people) การจัดการความรู 
(knowledge management) เทคโนโลยสีําหรับองคการแหงการเรียนรู (technology for building 
the learning organization) (Marquardt, 2011, p. 21) 

  2) ตัวแปรตาม ไดแก 
   การสรางคุณคา (value creation) ประกอบดวย 4 ปจจัยคือ การสรางคุณคา

ทางดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน การสรางคุณคาดานประสบการณ/ความชอบการสรางคุณคา
ดานสัญลักษณ/การแสดงออก และการสรางคุณคาดานตนทุน/การเสียสละ (Smith & Colgate, 
2007, pp. 10-14) 
 

1.6 กรอบแนวคดิในการวิจัย (conceptual framework) 
  
 แนวคิดของการวิจัย มีเปาหมายเพ่ือศึกษาการสรางคุณคาและปจจัยที่มีผลตอคุณคา ปจจัย
หรือตัวแปรที่เกิดข้ึนในกรอบแนวคิดมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาและผลการวิจัยที่เก่ียวของ 
ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนามาจากแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค แนวคิดดานมุมมองทรัพยากร
ที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ องคการแหงการเรียนรู และคุณคาซึ่งปจจัยตางๆ นําไปสูการวิเคราะห
โดยผลการศึกษาระบุวา แตละปจจัยมีผลตอการสรางคุณคาหรือไมซึ่ง ฮอวกิ้น (Howkins, 2001, บทนํา) 
กลาววา “เศรษฐกิจสรางสรรคจะเปนรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เรืองอํานาจในศตวรรษที่ 21” ฮอวก้ิน 
(Howkins) ไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและเศรษฐกิจวา ทั้งความคิดสรางสรรค
และเศรษฐศาสตรตางไมใชเรื่องใหม แตธรรมชาติของระดับความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งสองและวิธีการ
ที่ทั้งสองสิ่งหลอมรวมกันเพ่ือสรางมูลคาอันนาทึ่งตางหากที่เปนเรื่องแปลกใหม การใชคําเศรษฐกิจ
ความคิดสรางสรรคของ ฮอวกิ้น (Howkins) คอนขางกวาง ครอบคลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 
15 ประเภท ตั้งแตศิลปะไปจนถึงสาขาที่กวางข้ึนอยางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลการศึกษา
ทีผ่านมาแสดงใหเห็นแนวคิดทางดานคุณคาถูกนํามาใชในการศึกษาทางธุรกิจในการศึกษาที่แตกตางกัน
หลายๆ การศึกษา ไมมีความหมายที่เปนสากลของคุณคาแตการสรางแนวความคิด และการตีความ
ทีแ่ตกตางกันของปรากฏการณ การสรางแนวคิดนั้นขึ้นอยูกับบริบทและวัตถุประสงคของการศกึษา 
(Forsstrom, 2005, p. 46) โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชกรอบคุณคาของสมิท และคอลเกต (Smith 
& Colgate, 2007, pp. 10-14) มาอธิบายปรากฏการณการสรางคุณคาในกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคซึ่งองคการในปจจุบันเริ่มมีการนําแนวคิดดานเศรษฐกิจสรางสรรคไปใชในการดําเนินธุรกิจ
โดยมีการตั้งนโยบายดานการสรางคุณคา แตการเริ่มตนในการสรางคุณคาใหแกสินคาและบริการ
คอนขางเปนอุปสรรคตอองคการ เนื่องจากบางองคการยังขาดความเขาใจถึงการสงเสริมใหพนักงาน
เกิดความสามารถในการสรางคุณคา ซึ่งการบูรณาการแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะ
ขององคการ องคการแหงการเรียนรูและคุณคาเปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูการสรางความสามารถ
ในการสรางคุณคา 
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 การสรางคุณคามีความตองการคนที่มีความพรอมไมวาจะเปนผูนําหรือพนักงานในการใชทักษะ
และความสามารถเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ผูคิดคนตองมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงไปสู
การสรางสรรคสินคา บริการ กระบวนการทํางาน การสรางประสบการณสําหรับลูกคา ชองทาง 
การจําหนายหรือการปฏิสัมพันธระหวางพนักงานและระบบกับลูกคาที่สรางคุณคา หากปราศจาก
ผลการปฏิบัติงานของคน การสรางคณุคาไมสามารถเกิดข้ึนเองได  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาสามารถสรุปเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
(conceptual framework) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยและทดสอบสมมติฐาน
โดยศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการมุงเนนผูประกอบการ ปจจัยดานการมุงเนนตลาดและ
ปจจัยดานองคการแหงการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค 
 

องคประกอบของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

  
 จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ปจจัยการมุงเนนผูประกอบการเชื่อมโยงกับคุณคา (Lee & Lim, 

2008, p. 1; Mair, 2002, Abstract; Erasmus & Scheepers, 2008, p. 229; Singh & Kumar, 
2012, p. 11) ปจจัยการมุงเนนผูประกอบการเชื่อมโยงกับองคการแหงการเรียนรูเพ่ือสรางคุณคา 
(Ma’atoofi & Tajeddini, 2010, p. 254; Li, Huang & Tsai, 2008, Abstract; Hui, U & Wen, 
2008, Abstract; Pett & Wolff, 2010, p. 25; Clercq, Sapienza & Crijns, 2005, p. 1; Krishnakumar 
& Rao, 2011, p. 10776; Madhoushi, Sadati, Delavari, Mehdivand & Mihandost, 2011, 
p. 310; Wang, 2008, p. 1; Kulmala & Suoranta, 2005, p. 470) ปจจัยการมุงเนนผูประกอบการ

การมุงเนนผูประกอบการ 

1.  ความเปนตัวของตวัเอง 
2.  ความกาวราวในการแขงขัน 
3.  ความมีนวัตกรรม 
4.  ความกลาเสี่ยง 
5.  การมีบทบาทเชิงรุก 

การมุงเนนตลาด 

1. การมุงเนนลูกคา 
2. การมุงเนนคูแขง 
3. การประสานงานในองคการ 
4. การเนนผลลัพธระยะยาว 
5. การเนนผลกําไร 
 

องคการแหงการเรยีนรู 

1. พลวัตแหงการเรียนรู 
2. การปรับเปลี่ยนองคการ 
3. การเพ่ิมอํานาจแกบุคคล 
4. การจัดการความรู 
5. การใชเทคโนโลย ี

 

คุณคา 

1. คุณคาดานหนาที่การใชงาน/ความมี
ประโยชน 

2. คุณคาดานประสบการณ/ความชอบ 
3. คุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก 
4. คุณคาดานตนทุน/การเสยีสละ 
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เชื่อมโยงกับการมุงเนนตลาดเพ่ือสรางคุณคา (Idar & Mahmood, 2011, p. 1; Suliyanto, 2011, 
p. 168; Hassim, Nizam, Talib & Bakar, 2011, p. 280; Nasution & Mavondo, 2006, p. 1; 
Zellweger, Nason & Nordqvist, 2011, p. 1; Baker & Sinkula, 2009, p. 443; Grant, Laney, 
Nasution & Pickett, 2006, p. 1; Qureshi & Mian, 2010, p. 28; Osman, Ahmad, Rashid & 
Hussain, 2011, p. 5974; Vitale, Giglierano & Miles, 2003, p. 1) ปจจัยการมุงเนนผูประกอบการ
ถูกเชื่อมโยงกับการมุงเนนตลาดและองคการแหงการเรียนรูเพ่ือสรางคุณคา (Kropp, Lindsay & Shoham, 
2006, p. 504; Zheng & Cui, 2007, p. 4391; Pett & Wolff, 2010, p. 25) ปจจัยการมุงเนน
ตลาดเชื่อมโยงกับคุณคา (Slater & Narver, 2000, p. 69; Blocker, Flint, Myers & Slater, 2011, 
p. 216; Guenzi & Troilo, 2006, p. 974; Abideen & Saleem, 2011, p. 299; Hanzaee & Mirvaisi, 
2011, p. 130; McNaughton, Osborne & Imrie, 2002, p. 1; Milisavljevic, 2005, p. 159; Erdil, 
Erdil & Keskin, 2004, p. 1; Lambin & Chumpitaz, 2000, p. 23; Mcnaughton, Osborne, 
Morgan & Kutwaroo, 2000, p. 1; Narver, Slater & Tietje, 1998, p. 1) ปจจัยการมุงเนนตลาด
เชื่อมโยงกับองคการแหงการเรียนรูเพื่อสรางคุณคา (Baker & Sinkula, 1999a, p. 411; Hurley & Hult, 
1998, p. 42; Kok, Hilledrand & Biemans, 2002, p. 1; Suliyanto & Rahab, 2012, p. 134, 
Sinkula, Baker & Noordewier, 1997, p. 305; Kamya, 2012, p. 226; Eris & Ozmen, 2012, 
p. 77; Hult et al., 2004, p. 429) และปจจัยองคการแหงการเรียนรูเชื่อมโยงกับคุณคา (Collins, 
Dunne & O’Keefe, 2002; Pham, 2009, p. 691; Herrera, 2007, p. 143; Chajnaki, 2007, 
p. 167-173; Tsai, 2001, pp. 996-1004; Morales, Montes & Jover, 2006, pp. 21-42; Keskin, 
2006, pp. 396-417) โดยประยุกตใชแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ 
องคการแหงการเรียนรูและแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรอิสระ
คือ การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรูที่มีผลตอตัวแปรตาม คือ 
การสรางคุณคา  

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1 แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจ

ที่ประกอบดวยผูประกอบการและอุตสาหกรรมที่ใชความรู ทักษะ ความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ผสมผสานกับสินทรัพยทางวัฒนธรรม เพ่ือผลิตสินคาและบริการที่สราง “คุณคา” และ “มูลคา” 
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพ่ือสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและมั่นคงในการดํารงชีวิต
ของมนุษยภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนแนวทางการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
รูปแบบหนึ่งที่สรางการจางงานและสรางการเติบโตใหกับเศรษฐกิจของประเทศไทยได 

 1.7.2 แนวคิดมุมมองดานทรัพยากรท่ีมีคุณคาเฉพาะขององคการ (resource-based view: 
RBV) หมายถึง แนวคดิที่ใหความสําคัญกับการสรางผลประโยชนใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืนโดยการใชประโยชน
จากทรัพยากรภายในผานความสามารถขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ 

 1.7.3 ธุรกิจสิ่งพิมพ (printing business) หมายถึง องคการธุรกิจที่ประกอบกิจการผลิต
และบริการสิ่งพิมพ ที่มีลักษณะรูปแบบการใชงานที่แตกตางกัน โดยสามารถแบงประเภทของสิ่งพิมพ 
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ได เปน 3 กลุมสินคาหลัก ไดแก 1) กลุมสื่อสิ่งพิมพและหนังสือ 2) กลุมสิ่งพิมพบรรจุภัณฑ 
3) กลุมสิ่งพิมพโฆษณาขนาดใหญ 

 1.7.4 การสรางคุณคา (value creation) หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะของ
องคการธุรกิจสิ่งพิมพ เชน ความคิดสรางสรรค ความรู ทักษะ และความสามารถท่ีมีอยูในองคการ
มาสรางสรรคผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
จนเกิดสิ่งพิมพและบริการที่มีคุณคาและมูลคา มีกระบวนการตั้งราคาจากสิ่งพิมพที่มีความพิเศษ
เพราะสิ่งพิมพไมไดถูกขายเพียงแครูปลักษณทางกายภาพ แตสิ่งท่ีประเมินคามิไดอยูท่ีคุณคาทางอารมณ
และจิตใจ ราคาของสิ่งพิมพจึงถูกใหราคาที่สูงตามไปดวย จะเปนการชี้วัดถึงกระบวนการสรางคุณคา
ใหเกิดขึ้นกับสิ่งพิมพและบริการโดยมีพฤติกรรมในการคนหาแนวคิด แนวทางและกระบวนการ
ที่สรางสรรคคุณคาในการทํางานขององคการเพื่อการประสบความสําเร็จในการเสนอสิ่งพิมพและ
บริการที่มีคุณคาใหแกลูกคา 

 1.7.5 คุณคา (value) หมายถึง สิ่งพิมพและบริการท่ีมีคุณคาที่ลูกคาไดรับ จากการซื้อและ
การใชงานสิ่งพิมพและการบริการ เมื่อเทียบกับคาใชจายที่เสียไปในการไดมาซึ่งสิ่งพิมพและบริการ
ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบของคุณคา ดังตอไปนี ้

  1) คุณคาดาน หนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน (functional/instrumental value) 
หมายถึง พฤติกรรมการสรางคุณคาดานหนาท่ีการใชงาน/ความมีประโยชน ใหเกิดขึ้นแกสิ่งพิมพและ
บริการ: การนําเสนอสิ่งพิมพและบริการที่มีคุณลักษณะที่ถูกตอง/ไรขอผิดพลาด มีประสิทธิภาพ
ที่เหมาะสม มีผลลัพธที่เหมาะสมจากการใชงาน 

  2) คุณคาดาน ประสบการณ/ความชอบ (experiential/hedonic value) หมายถึง
พฤติกรรมการสรางคุณคาดานประสบการณ/ความชอบ ใหเกิดขึ้นแกสิ่งพิมพและบริการ: การนําเสนอ
สิ่งพิมพและบริการที่ใหหรือเพิ่มความรูสึกทางประสาทสัมผัส การเติมเต็มอารมณความรูสึก 
การเขาสังคม/ความสัมพันธ การใหความรู 

  3) คุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก (symbolic/expressive value) หมายถึง
พฤติกรรมการสรางคุณคาดาน สัญลักษณ/การแสดงออกซึ่งสถานะ ใหเกิดขึ้นแกสิ่งพิมพและบริการ: 
การนําเสนอสิ่งพิมพและบริการที่เพ่ิมเอกลักษณของตนเอง คุณคาในตนเอง ความหมายสวนบุคคล 
การแสดงออกถึงตัวตน ความหมายทางสังคม ความหมายโดยเงื่อนไขของลูกคา 

  4) คุณคาดาน ตนทุน/การเสียสละ (cost/sacrifice value) หมายถึง พฤติกรรม
การสรางคุณคาดาน ตนทุน/การเสียสละใหเกิดขึ้นแกสิ่งพิมพและบริการ: การนําเสนอสิ่งพิมพและ
บริการที่ชวยลดตนทุนทางเศรษฐกิจ จิตวิทยา การลงทุนสวนบุคคล ความเสี่ยงของลูกคา 

 1.7.6 การมุงเนนผูประกอบการ (entrepreneurial orientation) หมายถึง วัฒนธรรม
องคการธุรกิจสิ่งพิมพที่เปนกระบวนการ การปฏิบัติ และกิจกรรมการตัดสินใจที่แสดงใหเห็นถึง
สิ่งที่เกิดข้ึนของพฤติกรรมองคการที่นําไปสูการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ จะเปนการชี้วัดถึง
การรับรูของผูบริหารตอกระบวนการ การปฏิบัติและกิจกรรมการตัดสินใจที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
ของพฤติกรรมขององคการธุรกิจสิ่งพิมพที่นําไปสูการสรางคุณคาโดยมีองคประกอบที่สําคัญ ดังตอไปนี ้

  1) ความมีนวัตกรรม (innovativeness) หมายถึง แนวโนมขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ
ที่มสีวนรวมและใหความสําคัญกับการสนับสนุนความคิดสรางสรรคและการทดลองและสรางกระบวนการ
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ผลิตสิ่งพิมพหรือบริการใหมๆ หรือกระบวนการทางเทคโนโลยี ตลอดจนการแสวงหาความคิดสรางสรรค
คุณคาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอันหมายถึงการใหความสําคัญขององคการที่จะสนับสนุน
ความคิดสรางสรรคคุณคา และการทดลองในการแนะนําสิ่งพิมพ/บริการใหมๆ และความแปลกใหม
และการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนากระบวนการใหมๆ 

  2) การมบีทบาทเชิงรุก (proactiveness) หมายถึง ความสัมพันธขององคการกับโอกาส
ทางการตลาดดวยการบุกเบิกความคิดริเริ่มใหมๆ มกีระบวนการของการคาดการณและการปฏิบัติการ
ตามความตองการของตลาดในอนาคต โดยการมองหาและฉกฉวยโอกาสใหมๆ ซึ่งอาจจะเก่ียวของ
หรือไมเก่ียวของกับสายงานในปจจุบัน ดวยการแนะนําสิ่งพิมพหรือการบริการที่แตกตางล้ําสมัยหรือ
เปนเจาแรกในการแขงขัน  

  3) ความกลาเสี่ยง (risk-taking) หมายถึง องคการธุรกิจสิ่งพิมพมีแนวโนมที่จะมีสวนรวม
ในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงและการบริหารจัดการที่โนมเอียงไปทางการดําเนินการที่อาจจะเกิด
การสูญเสียหรือขาดทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคการ เม่ือเทียบกับการดําเนินการที่ระมัดระวัง
ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือแนวโนมขององคการที่จะเขาไปในตลาดใหมที่ไมรูจัก 
โดยใชทรัพยากรสวนใหญบางสวนเพ่ือการลงทุนดวยผลลัพธทีม่ีความไมแนนอน 

  4) ความกาวราวในการแขงขัน (competitive aggressiveness) หมายถึง แนวโนม
ขององคการธุรกิจสิ่งพิมพที่ดําเนินการไปอยางเขมขนและทาทายตอคูแขงขององคการโดยตรง 
เพ่ือท่ีจะเอาชนะคูแขงในตลาดหรือวิธีการการตอบสนองขององคการธุรกิจสิ่งพิมพตอแนวโนมและ
ความตองการในการแขงขันที่มีอยูแลวในตลาดอยางรุนแรงและฉับพลัน 

  5) ความเปนตัวของตัวเอง (autonomy) หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกถึง
ทัศนคติ ความสนใจหรือความคิดเห็นอยางเปนอิสระของทีมงานหรือบุคลากรภายในองคการธุรกิจ
สิ่งพิมพ ที่นําไปสูวิสัยทัศนหรือความคิดสรางสรรคและการลงมือปฏิบัติเพ่ือนําไปใชในการสรางคุณคา
ใหเกิดขึ้นกับสิ่งพิมพและการบริการ 

 1.7.7 การมุงเนนตลาด (market orientation) หมายถึง วัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการทําใหบุคลากรในองคการธุรกิจสิ่งพิมพเกิดพฤติกรรมที่นําไปสูการสรางคุณคา
สําหรับลูกคา พรอมกันนี้ยังทําใหเกิดผลการดําเนินการที่เหนือกวาขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ 
จะเปนการชี้วัดถึงการรับรูของผูบริหารตอพฤติกรรมที่นําไปสูการสรางคุณคาท่ีเหนือกวาใหแกลูกคา 
พรอมกันนี้ยังทําใหเกิดผลการดําเนินงานที่เหนือกวาขององคการ ซึ่งประกอบไปดวย องคประกอบ 
ดังตอไปนี้ 

  1) การมุงเนนดานลูกคา (customer orientation) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร
และพนักงานในองคการธุรกิจสิ่งพิมพ ที่ใหความสําคัญเรื่องการทําความเขาใจลูกคาเปาหมาย
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง ซึ่งองคการที่มุงเนนดานลูกคา 
จะตองเขาใจถึงความตองการของลูกคาทั้งในปจจุบันและอนาคตเพ่ือสรางคุณคา (value creation) 
ใหแกลูกคา  

  2) การมุงเนนคูแขง (competitor orientation) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร
และพนักงานในองคการธุรกิจสิ่งพิมพ ที่เนนเรื่องการทําความเขาใจในจุดแข็ง จุดออน ความสามารถ 
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และกลยุทธของคูแขงรวมถึงผูที่จะเปนคูแขงขององคการในอนาคต โดยองคการที่สนองตลาด 
พนักงานทุกคนจะแบงปนขอมูลที่เก่ียวกับคูแขง อันเปนประโยชนที่จะสรางความไดเปรียบขององคการ 

  3) การประสานงานภายในองคการ (interfunctional coordination) หมายถึง
พฤติกรรมของผูบริหารและพนักงานในองคการธุรกิจสิ่งพิมพ ที่เนนเรื่องการประสานงานและการใช
ทรัพยากรขององคการอยางมีประโยชนสูงสุด เพื่อสงมอบคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา ณ ทุกๆ จุด
ในหวงโซคณุคาขององคการ 

  4) การเนนผลลัพธระยะยาว (long-term focus) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร
และพนักงานในองคการธุรกิจสิ่งพิมพ ที่เนนเรื่องการตัดสินใจในการนําเอาองคประกอบดานพฤติกรรม
ทั้งสามอันไดแก การมุงเนนลูกคา การมุงเนนคูแขง และการประสานงานภายในหนวยงานไปปฏิบัติ 
เพ่ือสรางผลกําไรในระยะยาว 

  5) การเนนผลกําไร (profit emphasis) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารและพนักงาน
ในองคการธุรกิจสิ่งพิมพ ที่เนนเรื่องการตัดสินใจ โดยใหความสําคัญกับความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ 
(economic wealth) 

 1.7.8 องคการแหงการเรียนรู (learning organization) หมายถึง องคการธุรกิจสิ่งพิมพ
ที่มคีวามสามารถในการเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา โดยแสดงใหเห็นถึงลักษณะ รูปแบบ 
ระบบ โครงสรางและการปรับตัวตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและรวมมือกันในการวางแผน
ของคนจากทุกๆ หนาที่งานในองคการ ใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการคิดคนหาความรู ความคิดสรางสรรคใหมๆ มาสรางสรรคคุณคา
หรือพัฒนากระบวนการการผลิตสิ่งพิมพหรือการบริการ เพื่อการปรับเปลี่ยนองคการใหตอบรับกับ
การเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่เพ่ิมข้ึน
ในยุคเศรษฐกิจสรางสรรคโดยมอีงคประกอบขององคการแหงการเรียนรูดังตอไปนี้ 

  1) พลวัตแหงการเรียนรู (learning dynamic) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารและ
พนักงานในองคการธุรกิจสิ่งพิมพที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมและการมุงพัฒนาระบบยอยทั้ง 3 ระบบ 
ขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ ไดแก ระดับของการเรียนรู รูปแบบของการเรียนรู และความสามารถ
ในการเรียนรู  

  2) การปรับเปลี่ยนองคการ (organization transformation) หมายถึง ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนองคประกอบยอยขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ ทั้ง 4 มิติ ไดแก วิสัยทัศน (vision) 
วัฒนธรรม (culture) กลยุทธ (strategy) และโครงสราง (structure) เพ่ือเปนองคการแหงการเรียนรู 

  3) การเพ่ิมอํานาจใหแกบุคคล (people empowerment) หมายถึง การกระจายอํานาจ
และการสนับสนุนระบบยอยเก่ียวกับคน (people subsystem) หรือผูมีสวนไดสวนเสียในระดับตางๆ
ภายในและภายนอกองคการธุรกิจสิ่งพิมพ ที่ประกอบดวย องคประกอบที่สําคัญๆ ไดแก ผูจัดการและ
ผูนํา พนักงาน ลูกคา หุนสวนและพันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร และผูขายสินคา และชุมชน
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาความรู ความสามารถในการเรียนรู ทั่วทั้งองคการเพื่อนําไปสูการสรางคุณคา
ใหแกสิ่งพิมพและการบริการขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ 

  4) การจัดการความรู (knowledge management) หมายถึงความสามารถ
ในการบริหารจัดการความรูขององคการธุรกิจสิ่งพิมพในดานการแสวงหาความรู การสรางความรู
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การจัดเก็บความรู การวิเคราะหและการทําเหมืองความรู การถายโอนและเผยแพรความรู การประยุกตใช
และการทําใหขอมูลถูกตองเที่ยงตรง เพ่ือการเปนองคการแหงการเรียนรู 

  5) การประยุกตใชเทคโนโลยี (technology application) หมายถึง การปรับใช
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรูการเรียนรูผานเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกสมาชวยสนับสนุนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และบุคลากรมีการเรียนรูผสมผสาน
กับการประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อใหสมาชิกในองคการธุรกิจสิ่งพิมพสามารถใชเทคโนโลยีดังกลาว
ในการสรางฐานขอมูล จัดเก็บขอมูลและคัดเลือกขอมูลขาวสารมาใชในการตัดสินใจไดทันตอสถานการณ 
มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไดทันและสามารถสรางคณุคาใหเกิดข้ึนกับสิ่งพิมพและการบริการได 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 1.8.1 ทําใหทราบถึงสภาพของคณุคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
ในบริบทของประเทศไทย 

 1.8.2 ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 

 1.8.3 ทําใหทราบถึงรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 

 1.8.4 ทําใหทราบถึงความสอดคลองของรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจ
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทนี้ไดศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อทําความเขาใจแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยการศึกษาในครั้งนี้สามารถแบงออกได
เปน 7 สวนหลัก ไดแก  
 2.1 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 2.2 แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค  
 2.3 แนวคิดการสรางคุณคา  
 2.4 ทฤษฏีฐานทรัพยากร  
 2.5 แนวคิดการมุงเนนผูประกอบการ  
 2.6 แนวคิดการมุงเนนตลาด  
 2.7 แนวคิดองคการแหงการเรียนรู  

ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวนําไปสูการพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมถึงอธิบาย
ปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณคาโดยมศีึกษาความสัมพันธของตัวแปรทั้งหมด เรียงลําดับดังตอไปนี้  
 

2.1 อุตสาหกรรมสิง่พิมพ 
 
 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพเปนอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงครบวงจรของการผลิตตั้งแตตนน้ํา

จนถึงปลายน้ํา สงผลดานบวกตอขีดความสามารถในการแขงขันและอุตสาหกรรมการพิมพยังเปน
อุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555, หนา 1) โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2558 มีมูลคาการสงออกหนังสือและ
สิ่งพิมพเปนมูลคา 16.88 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน และไตรมาสกอน 
พบวา มูลคาการสงออกลดลงรอยละ 11.85 และ 19.66 ตามลําดับ โดยสิ่งพิมพประเภทไปรษณียากร 
และไปรษณียบัตร มีมูลคาลดลงมากที่สุด ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากความนิยมของสิ่งพิมพประเภท
ดังกลาวถูกทดแทนท่ีดวยสื่อดิจิตอล ประกอบกับการลดคาใชจายสินคาฟุมเฟอยของภาคครัวเรือน 
(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558, หนา 121) 

 ปจจุบันไทยเปนผูสงออกสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษรายใหญที่สุดในอาเซียน 
คิดเปนเงินปละ 6 หม่ืนลานบาท โดย สอท ตั้งเปาวา เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในป 2558 มูลคาการสงออก จะเพิ่มเปน 1 แสนลานบาท นอกจากนั้นไทยยังคงเปนศูนยกลางการผลิต
สิ่งพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษของอาเซียน โดยสงออกแซงหนาสิงคโปรมาแลว 3-4 ป แตจะตองยังมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งพิมพยังคงเผชิญกับปญหาหลายดาน เชน 
ไทยตองพึ่งพาการนําเขาเครื่องจักรเกือบทั้งหมด ทําใหตนทุนเครื่องจักรสูง ขาดเงินทุน ขาดแคลน
บุคลากร (กลุมงานสงเสริมธุรกิจบริการ 2 สํานักสงเสริมธุรกิจบริการและโลจิสติกสการคา, 2557, 
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หนา 1) อีกทั้งในดานการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอรและดิจิตอลที่เขามาแทนที่
การใชสิ่งพิมพ เปนตน (สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา, 
2553, หนา 1) 
  2.1.1 โครงสรางผูผลิตอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

 การศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ เพื่อใหทราบถึงศกัยภาพของอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพในแตละประเด็นดังนี้ 

 จํานวนผูประกอบการ 
 จํานวนผูประกอบการและการกระจายตัวในแตละภาคของโรงพิมพ แสดงในตาราง 1 และ

ภาพ 2 
 

ตาราง 1  จํานวนสถานประกอบการแยกตามประเภทและทองที่ 
 

 กรุงเทพมหานคร 
ภาคกลาง 
(ไมรวม 
กทม.) 

ใต ตะวันออก เหนือ 
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ตะวันตก รวม 

องคการ
ธุรกิจ
สิ่งพิมพ 

3,522 1,067 184 187 134 126 35 5,255 

ที่มา: (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, เมษายน, 2557) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพ 2  การกระจายตัวของผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
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 จากขอมูล พบวา ผูประกอบการสวนใหญกระจุกตัวอยูที่กรุงเทพมหานครกวารอยละ 67.02 
และหากรวมภาคกลางดวยจะมีการกระจุกตัวในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลางมากถึงรอยละ 87.32 และ
มีการกระจายตัวไปตามทองทีต่างๆ ทั่วประเทศ เพียงรอยละ 12.68 เทานั้น (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 
เมษายน, 2557) โดยเปนการกระจายตัวเพ่ือรองรับความตองการใชผลิตภัณฑสิ่งพิมพขั้นพ้ืนฐาน
ในแตละพื้นที่ เชน นามบัตร การดแตงงานแผนพับ ใบปลิว เปนตน ซึ่งเปนสินคาที่ไมเนนคุณภาพมาก 
ใชเทคโนโลยีต่ํา และมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยูในระดับที่ชามาก ซึ่งสวนใหญจะเปนธุรกิจครอบครัว 
ไมมีการทําระบบบัญชีที่เปนมาตรฐาน ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการบริหารจัดการของโรงพิมพที่สวนใหญ
พัฒนามาจากธุรกิจแบบครอบครัว สําหรับการวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย พบวา
เปนการแขงขันอุตสาหกรรมแบบแตกแยกโดยสมบูรณ (fragmented industry) คือ ไมมีอุตสาหกรรม
ทีช่ัดเจน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเขาสูอุตสาหกรรมไดงาย โดยเฉพาะการเขาสูอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
ดวยเทคโนโลยีดิจิตัล ทําใหมีผูประกอบการขนาดเล็กจํานวนมาก ผลิตภัณฑสิ่งพิมพไมมีความแตกตาง 
ผูซื้อจึงใหความสําคัญกับราคาขายเปนสําคัญ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจึงแขงขันกันที่การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และการลดตนทุนเปนหลัก (สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2553, หนา 4) และจากผลการศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพที่มีการเจริญเติบโตอยางกาวกระโดดใหยั่งยืนของสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2553, หนา 202) ผลการวิจัยไดเสนอกลยุทธที่สําคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย คือ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรม
ดวยการลดของเสียจากกระบวนการผลิตดวยแนวคิดลีน (Lean) นอกจากนั้น ยังมีกลยุทธท่ีเขามา
สนับสนุนการสงออก คือ การเพ่ิมมูลคาตลาดสินคาในกลุมเศรษฐกิจสรางสรรค มาเปนสวนหนึ่งของ
กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย 
 2.1.2 ประเภทของสิ่งพิมพ 
 จากการศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตรหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกลาธนบุรี (2553, หนา 43-53) ไดทําการแบงประเภทของสิ่งพิมพตามประเภทของสินคา
และการใชงานโดยทั่วไปผูบริโภคจะคุนเคยกับสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน เชน หนังสือ หนังสือพิมพ 
แผนพับ โบรชัวร ไปรษณียากร ฉลาก เปนตน ซึ่งหากเราแบงลักษณะการใชงานแลวเราสามารถ
แบงประเภทของสิ่งพิมพ ไดเปน 3 กลุมสินคาหลัก ไดแก 
  1) กลุมสื่อสิ่งพิมพและหนังสือ 
    สินคาในกลุมนี้ ไดแก งานพิมพทั่วไปซึ่งสวนใหญใชกระดาษเปนวัสดุหลัก 
โดยใชสิ่งพิมพแบบออฟเซ็ต เปนเทคโนโลยีหลักในการพิมพซึ่งสามารถแบงประเภทสินคาไดเปน 
3 กลุมสินคายอยๆ ไดแก 
    (1) หนังสือ ไดแก สิ่งพิมพที่มีจํานวนหนาสิ่งพิมพหลายหนา โดยปกติตองมี
กระบวนการหลังการพิมพในการเขาเลม เชน เย็บลวด ไสกาว ขึ้นรูปใหเปนเลม เปนตน โดยมีสินคา
ในกลุมนี้ไดแก หนังสือเพ่ือการศึกษา นิตยสาร วารสาร คูมือการใชสินคา หนังสือภาพ ปฏิทิน 
      หนังสือมีแนวโนมเติบโตไมมากนัก แมปจจุบันมีสินคาทดแทนอยาง digital 
media โดยเฉพาะ portable device เชน ipad จาก apple เขามาเปนสินคาทดแทน แตยังมีราคาแพง
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และไมเหมาะกับรายไดและพฤติกรรมการใชของคนสวนใหญในประเทศไทย จึงยังไมนาจะมีผลกระทบมาก
กับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในระยะสั้นนี้ 
  (2) สื่อสิ่งพิมพ ไดแก สิ่งพิมพที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการสื่อสารกับผูบริโภค ซึ่งมีสิ่งพิมพ
จํานวนหนานอยๆ มีกระบวนการหลังการพิมพนอย เชน แผนพับ ใบปลิว แค็ตตาลอกสินคา ฉลากสินคา 
แบบฟอรมคอมพิวเตอร ซึ่งตองการความรวดเร็ว ในการผลิตและสงมอบ สินคากลุมนี้นิยมใช
พิมพแบบออฟเซ็ต เชนเดียวกับหนังสอืโดยผูผลิตรายใหญนิยมใชเครื่องพิมพแบบเว็บ เพ่ือความรวดเร็ว
ในการผลิต 
     ผลิตภัณฑนีไ้ดรับผลกระทบอยางมากจากสิ่งพิมพระบบดิจิตอล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เครื่องพิมพสวนบุคคลท่ีเหมาะกับงานที่ใชปริมาณไมมากและไมตองการคุณภาพสูงนัก ในอนาคตมีแนวโนม
ที่ผูประกอบการจะเขาไปใหบริการลูกคามากขึ้นในรูปแบบ cross media โดยใชสื่อหลายทาง 
    (3) สิ่งพิมพพิเศษ ไดแก สิ่งพิมพที่มีลักษณะเฉพาะของสิ่งพิมพมาก เชน 
     ก. งานพิมพเพื่อความปลอดภัย (security printing) เชน เช็คธนาคาร แสตมป 
ใบหุน บัตรประชาชน บัตรเครดิต ซึ่งมักจะใชเทคนิคสิ่งพิมพที่หลากหลาย และวัสดุเฉพาะเพ่ือปองกัน
การปลอมแปลง 
     ข. งานพิมพแปรเปลี่ยนขอมูล (variable data printing) ไดแก สิ่งพิมพ
ทีต่องมีการเปลี่ยนขอมูลในสิ่งพิมพทุกๆ ใบ เชน ใบเสร็จ ใบประกาศนียบัตร หนังสือภาพสวนตัว 
(photo Book) ซึ่งนับเปนสินคาใหมที่เหมาะกับสิ่งพิมพแบบดิจิตัล (digital printing) 

  2) กลุมสิ่งพิมพบรรจุภัณฑ 
    ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ คือ ผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการพิมพเพื่อนําไปใชงาน
เปนบรรจุภัณฑใหกับอุตสาหกรรมตางๆ ดวยวัสดุพิมพกระดาษและพลาสติก 
    (1) บรรจุภัณฑปฐมภูมิ หรือบรรจุภัณฑเฉพาะหนวยเปนบรรจุภัณฑที่สัมผัสกับ 
สินคาโดยตรง นิยมใชวัสดุพลาสติกในการผลิต โดยเฉพาะในบรรจุภัณฑอาหารนิยมใชเทคโนโลย ี
การพิมพแบบกราเวียรที่พิมพบนพลาสติกไดดี 
    (2) บรรจุภัณฑชั้นใน เปนบรรจุภัณฑชั้นถัดออกมาจากบรรจุภัณฑปฐมภูมิ 
ซึ่งอาจทําหนาท่ีรวบรวมบรรจุภัณฑชั้นแรกเขาไวดวยกัน หรือการปองกันการกระทบกระเทือน เชน 
กลองกระดาษซึ่งใชเทคโนโลยีการพิมพแบบออฟเซ็ต และมีการทํางานหลังการพิมพเพ่ือเพ่ิมความโดดเดน
ของบรรจุภัณฑมาก เชน การเคลือบ UV การปมนูน เปนตน จึงเปนงานพิมพที่มีมูลคาสิ่งพิมพสูง 
      ผลิตภัณฑนี้มีแนวโนมเติบโตตามมูลคาการสงออกและการบริโภคในประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แตมูลคามักจะถูกแฝง
อยูในอุตสาหกรรมตอเนื่องของสิ่งพิมพสําหรับบรรจุภัณฑทําใหมูลคาการสงออกไมสะทอนมูลคา
สิ่งพิมพที่เกิดขึ้นจริง 
    (3) บรรจุภัณฑชั้นนอกสุด ไดแก บรรจุภัณฑที่ใชเพ่ือการขนสง เชน กลองลูกฟูก
ซึ่งมีมูลคาการพิมพนอย มักมีการพิมพ 1-2 สี โดยนยิมใชเทคโนโลยีการพิมพแบบเฟล็กโซกราฟ 
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  3) กลุมสิ่งพิมพโฆษณาขนาดใหญ 
    หมายถึง กลุมสินคาสิ่งพิมพเพ่ือการโฆษณาขนาดใหญที่ใชทั้งภายในและภายนอก
อาคารนิยมใชการพิมพแบบอิงคเจ็ท หรือสกรีน ซึ่งเปนตลาดที่มีการขยายตัวอยางมาก โดยขยายจาก
ปายโฆษณาภายนอก เขาสูฐานใหม เชน รถไฟฟา รถเมล เปนตน 
    สินคากลุมนี้ไดประโยชนจากเทคโนโลยีการพิมพดิจิตัลอยางมากในการผลิตสินคา
ที่มคีวามสวยงามและรวดเร็วในการผลิต อยางไรก็ตามการเขามาของเทคโนโลยี electronics display 
ในปจจุบันจะเปนภัยคุกคามของอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากสื่ออิเล็กทรอนิกสเคลื่อนไหวไดและ
มคีวามนาสนใจกวา ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนสื่อโฆษณาไดอยางรวดเร็วดวยตนทุนการเปลี่ยนที่ต่ํากวา 

 2.1.3 เทคโนโลยีการพิมพ 
 เทคโนโลยีการพิมพที่ยังมีการใชอยูในปจจุบัน แบงออกเปน 6 ระบบหลักๆ ไดแก ระบบ
เล็ตเตอรเพรส ระบบเฟลกโซกราฟ ระบบออฟเซ็ตระบบกราเวียร ระบบสกรีน และการพิมพไรแรงกด 
ซึ่งในแตละเทคโนโลยีมีรายละเอียด ดังนี ้
  1) ระบบเลตเตอรเพรส (letter press) 
    การพิมพในระบบเลตเตอรเพรส เปนการพิมพที่แมพิมพมีการสัมผัสกับกระดาษ 
หรือวัสดุที่ใชพิมพโดยตรง การถายทอดหมึกจากแมพิมพลงบนกระดาษเกิดขึ้นไดโดยการใชแรงกด
ใหสัมผัสกัน ฉะนั้นสิ่งพิมพที่พิมพโดยระบบเลตเตอรเพรสจะมีสิ่งที่สังเกตเห็นไดชัดเจน 3 ประการ คือ 

   (1) มักจะมีรอยดุนนูนดานหลังที่เกิดจากตัวพิมพกดลงไปบนกระดาษ 
   (2) เม่ือใชกลองสองดูตัวพิมพจะมีขอบไมเรียบเพราะหมึกที่จับที่ตัวพิมพถูกกด
โดยแรงจึงกระจายออกดานขาง 

   (3) ตัวพิมพบางตัวเปนเสนขาดไมตอเนื่อง 
    การพิมพระบบนี้ไมสามารถพิมพภาพที่มีความละเอียดเกินกวา 133 เสน/นิ้ว ได

(ระบบออฟเซ็ตสามารถทําไดกวา 175 เสน/นิ้ว) เพราะถาเกินกวานี้เม็ดสกรีนบนบล็อกจะมีขนาดเล็ก
มากเกินไป จนน้ํากรดที่ใชกัดบล็อกไปกัดเม็ดสกรีนเหลานี้ออกหมด คาทําบล็อกชนิดนี้จะคิดเปน
ตารางนิ้ว ตารางนิ้วละประมาณ 4-5 บาท หากพิมพภาพมากๆ คาบล็อกที่ใชจะสูงมาก ฉะนั้น
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน สิ่งพิมพที่ควรพิมพดวยระบบเลตเตอรเพรส จึงควรมีลกัษณะดังนี ้

    มีจํานวนพิมพไมเกิน 2,000-3,000 ชุด 
   (1) ไมตองการคุณภาพสูงมาก หรือไมตองการรายละเอียดของภาพมาก 
   (2) มีภาพประกอบหรือตารางที่ตองใชแมพิมพที่เปนบล็อกไมมาก 

   (3) ไมเปนงานพิมพหลายสี สี่สี หรือสอดสี เพราะจะเสียเวลาในการดําเนินการ
พิมพมากและผลงานที่ออกมาก็ไมสวยงาม 
   (4) ตองมีเวลาใหนานพอสมควร ในกรณีที่เปนงานพิมพประเภทหนังสือที่มี
ความหนามากๆ เพราะตองใชเวลาในการเรียงพิมพ 

   (5) มีงบประมาณในการพิมพจํากัด 
    ตัวอยางของสิ่งพิมพดวยระบบเลตเตอรเพรส ไดแก การดเชิญ แผนปลิวโฆษณา 

ใบเสร็จรับเงิน แบบฟอรม หนังสือยก และสิ่งพิมพอื่นๆ ที่อยูในเกณฑดังกลาวขางตนทุกชนิด ขอดีที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งของระบบเลตเตอรเพรส คือ สามารถใชเครื่องพิมพทําหนาที่หักสัน ปรุ ปม นูน 
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ปมทองได ซึ่งเครื่องพิมพระบบอื่นทําไมได สําหรับกรณีของเครื่องพิมพเลตเตอรเพรสระบบโรตารีใช
กระดาษมวนนั้น อาจกลาวไดวามีความเหมาะสมในสิ่งพิมพประเภทหนังสือพิมพ หรือแค็ตตาล็อก
สินคาที่พิมพจํานวนมากๆ เทานั้น ซึ่งในปจจุบันเกือบจะไมมีใชแลว 

  2) ระบบเฟลกโซกราฟ (flaxography) 
    ระบบเฟลกโซกราฟ เปนระบบการพิมพพ้ืนนูนแบบเดียวกับ ระบบเลตเตอรเพรส 

แตใชแมพิมพยางที่เปนแผนติดรอบโมแมพิมพ และการใชวัสดุพิมพที่เปนมวนปอนเขาเครื่องพิมพ
อยางตอเนื่อง และแมพิมพสัมผัสกับวัสดุที่ใชพิมพโดยตรงเชนเดียวกัน ขอเสียจึงคลายๆ กับระบบ 
เลตเตอรเพรส กลาวคือ ภาพพิมพหรือตัวพิมพที่มีขนาดโตจะติดหมึกไมสม่ําเสมอที่บริเวณใกลขอบ
จะมีรอยไมเรียบใหเห็นชัดเจน และไมสามารถพิมพภาพที่ตองการรายละเอียดมากๆ ได เพราะไมสามารถ
ใชสกรีนที่มีความละเอียดเกินกวา 133 เสน/นิ้วได 
    จากขอจํากัดดังกลาว จึงนิยมใชระบบเฟลกโซกราฟ พิมพสิ่งพิมพที่มีลักษณะ
ตอไปนี้ คือ 

    (1) ไมตองการคุณภาพสูง 
   (2) มีจํานวนพิมพมาก 
   (3) ไมตองการรายละเอียดของภาพมาก 

    ระบบเฟลกโซกราฟเปนระบบการพิมพที่มีความประหยัดมาก ถาพิมพจํานวนมากๆ 
ตั้งแต 100,000 ชุดขึ้นไป เพราะแมพิมพแผนเดียวสามารถใชพิมพงานไดกวาลานชุด และการพิมพ
โดยปอนกระดาษหรือวัสดุพิมพเปนมวนดวยความเร็วสูงก็ชวยประหยัดเวลาไดมาก นอกจากนี้
หมึกที่ใชยังเปนฐานน้ําท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวย ตัวอยางสิ่งพิมพดวยระบบนี้ คือ ถุงพลาสติก 
ถุงไอศกรีม ซองใสเอกสาร กระดาษหอของ วอลลเปเปอรฟอยลตางๆ และกลองลูกฟูก เปนตน  

  3) ระบบออฟเซต็ (offset) 
    ระบบออฟเซ็ตเปนระบบสิ่งพิมพที่ใชกันมากที่สุดทั่วโลกในปจจุบัน เพราะใหงานพิมพ

ทีส่วยงาม มีความคลองตัวในการจัดทําอารตเวิรคและการออกแบบมากกวาระบบอื่นๆ และ
ไมวาจะออกแบบอยางไร การพิมพก็ไมยุงยากจนเกินไป ประกอบกับความกาวหนาในการทําฟลมและ
การแยกสีในปจจุบันมีมาก ทําใหสิ่งพิมพดวยระบบออฟเซ็ตมีความสวยงามและสะดวกยิ่งขึ้น
หากพิมพจํานวนมากคาใชจายตอหนวยก็จะยิ่งถูกลง แตถาพิมพจํานวนนอยจะแพงมาก เพราะมีคาใชจาย
ประกอบอารตเวิรค ฟลม และแมพิมพเพ่ิมข้ึน 

    สิ่งพิมพที่จะพิมพดวยระบบออฟเซ็ต ควรมีลักษณะดังตอไปนี ้
   (1) มีจํานวนตั้งแต 3,000 ชุดข้ึนไป 
   (2) มีภาพประกอบหรืองานประเภทตาราง กราฟมาก 
   (3) ตองการความประณีตสวยงาม 
   (4) เปนสิ่งพิมพหลายสี หรือภาพสี่สีท่ีตองการความสวยงามมาก 
   (5) มีงานอารตเวิรคที่ตองการความสลับซับซอนมาก 
   (6) มีงบประมาณในการจัดพิมพเพียงพอ 
    ระบบออฟเซ็ตสามารถใหงานพิมพที่มีคุณภาพดีไดเพราะ 
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   (1) การถายทอดภาพกระทําโดยการถายทอดลงบนผายางแบลงเก็ตกอน 
แลวจึงถายทอดลงบนกระดาษ ทําใหการถายทอดหมึกเปนไปอยางสม่ําเสมอ และไมปรากฏรอยดุนนูน
ของแมพิมพ 
   (2) สามารถใชสกรีนที่มีความละเอียดมากๆ ถึง 175-200 เสน/นิ้วได ทําใหภาพ
ที่ออกมามีความละเอียดสวยงาม 
   (3) สิ่งพิมพภาพสี่สีทําไดสะดวก เพราะสามารถปรับตําแหนงของแมพิมพ และ
กระดาษใหลงในตําแหนงที่ตรงกันของแตละสีไดงายกวาระบบเลตเตอรเพรส 

   (4) สามารถพิมพบนกระดาษไดเกือบทุกชนิด 
    ระบบสิ่งพิมพออฟเซ็ตโดยตัวของระบบเองสามารถใหงานพิมพที่สวยงามได 

แตก็มีขอจํากัดคือ การทําอารตเวิรค การทําฟลม การแยกสี และการทําแมพิมพจะตองมีคุณภาพดีดวย
งานขั้นสุดทายที่ออกมาจึงจะมีคุณภาพดีได ฉะนั้นการเตรียมสิ่งพิมพจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่ง
ทีผู่จัดพิมพจะตองระมัดระวังเอาใจใสใหมาก นอกจากนี้แลวยังตองเลือกใชกระดาษใหถูกกับงาน
ที่ตองการพิมพดวย 

    ตัวอยางของสิ่งพิมพที่พิมพดวยระบบออฟเซ็ตในปจจุบัน ไดแก 
   (1) หนังสือพิมพที่ตองการความรวดเร็วในการพิมพ 
   (2) วารสาร นิตยสาร ที่ตองการความรวดเร็วความสวยงาม 

   (3) โปสเตอรที่ตองการความสวยงาม ราคาถูก และความรวดเร็ว (เมื่อตองพิมพ
จํานวนมาก) 

   (4) งานโฆษณาตางๆ ที่ตองการความประณีต สวยงาม 
   (5) งานหนังสือยกที่ตองการความประณีต สวยงาม และรวดเร็ว 

   (6) งานบรรจุภัณฑตางๆ ทีพิ่มพบนกระดาษ และแผนโลหะ และตองการความประณีต 
สวยงาม ราคาถูก 
  4) ระบบกราเวียร (gravure) 

   ระบบกราเวียรเปนระบบสิ่งพิมพ แบบแมพิมพพื้นลึกระบบหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลาย
ในปจจุบัน แตเนื่องจากแมพิมพมีราคาแพงจึงไมคอยพบเห็นวา มีการนํามาใชพิมพงานท่ัวไป คนทั่วไป
จึงรูจักนอย ถึงแมวาแมพิมพจะมีราคาแพงก็ตามแตก็สามารถใชพิมพไดจํานวนหลายลานชุด
ซึ่งถาตองพิมพเปนจํานวนลานๆ ชุดก็จะถูกมาก นอกจากขอดีในแงของการประหยัดเม่ือพิมพจํานวน
มากๆ แลว แมพิมพของระบบนี้ยังสามารถทําใหมีความละเอียดของสกรีนไดถึง 200-300 เสน/นิ้ว
ทําใหสามารถพิมพงานที่ตองการความละเอียดมากๆ ไดดี และจากการที่ระบบนี้ใชหมึกพิมพ
ที่เปนสารท่ีจับติดบนพลาสติกและแผนฟอยลไดดี จึงสามารถใชพิมพบนพลาสติกและฟอยลไดดีดวย 

    ฉะนั้น โดยทั่วไประบบการพิมพกราเวียรเหมาะสมสําหรับใชพิมพสิ่งพิมพที่มี
ลักษณะดังตอไปนี้ คือ 

    (1) มีจํานวนมากกวา 50,000 ชุด 
   (2) ตองการสิ่งพิมพบนกระดาษ พลาสติกหรือฟอยล 
   (3) ตองการความละเอียดของภาพมาก 
   (4) ตองการที่มีคุณภาพ 
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    ในปจจุบันไดมีการใชระบบกราเวียรในการพิมพสิ่งพิมพตางๆ ดังนี ้
   (1) หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร ที่มียอดสิ่งพิมพสูงเกินกวา 1,000,000 ฉบับ 

   (2) บรรจภุัณฑตางๆ เชน ซองสินคา ซองบุหรี่ กระดาษ หรือพลาสติกหอทอฟฟ 
กระดาษหอสินคาที่ตองการคุณภาพสูง 

   (3) พรมปูพื้น วอลลเปเปอร แสตมป วัสดุสิ่งทอตางๆ ฯลฯ 
    ในประเทศไทยไดมีผูคดิประดิษฐเครื่องพิมพกราเวียรขึ้น โดยสามารถพิมพไดหลายๆ สี

ในคราวเดียวกันเชนเดียวกับของตางประเทศ แมวายังมีความละเอียดประณีตในสิ่งพิมพนอยกวา
แตก็สามารถใชในงานพิมพพวกบรรจุภัณฑอยางถุงพลาสติกทั่วไปไดเปนอยางด ี

    เครื่องพิมพกราเวียร นอกจากจะใชปอนดวยวัสดุพิมพท่ีเปนมวนแลว ยังมีเครื่องพิมพ
ที่ปอนวัสดุพิมพเปนแผนดวย สําหรับใชพิมพสิ่งพิมพประเภทที่มีจํานวนพิมพนอย หรือเพื่อพิมพปรูฟ
กอนที่จะนําแมพิมพ ไปพิมพจริงบนเครื่องพิมพชนิดปอนมวนตอไป 

  5) ระบบสกรีน 
   การพิมพสกรีนเปนชื่อที่ใชเรียกกันโดยทั่วไป และปจจุบันบางคนก็เรียกวา

เปนสกรีนพริ้นทติ้งทับศัพทภาษาอังกฤษเลยก็มี เพราะปจจุบันไมไดใชผาไหมมาขึงเปนแผนสกรีนอีกแลว 
แตใชแผนสกรีนที่ทําดวยใยสังเคราะหแทน และใชเครื่องพิมพอัตโนมัติมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังคงมี
การพิมพโดยใชมืออยูเปนจํานวนมากเชนกัน เพราะบางครั้งงานพิมพก็มีไมมาก และเปนระบบที่คนทั่วไป
สามารถทดลองทําไดเองโดยไมยุงยากมากนัก 

   แตเดิมมาการพิมพสกรีนมีปญหา คือ ความลาชาเพราะตองรอนานกวาหมึกที่พิมพ
จะแหงตองตากแผนที่พิมพทิ้งไว แตปจจุบันไดมีการใชหมึกพิมพที่แหงตัวดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) 
เมื่อพิมพแลวเอาไปผานรังสีอัลตราไวโอเลต หมึกพิมพก็จะแหงทันที ทําใหสะดวกและรวดเร็วมาก 

   ระบบการพิมพสกรีนสามารถดัดแปลงรูปแบบของแมพิมพสกรีนใหพิมพลงบน
วัสดุสิ่งพิมพไดทุกชนิด โดยการเลือกใชหมึกพิมพที่ดีเหมาะกับวัสดุที่จะใชพิมพ เชน พิมพลงบนพลาสติก 
ผา ไม แกว กระดาษ ฯลฯ เกือบไมมีขอจํากัดในการนําระบบนี้ไปใชในปจจุบัน เพราะไดมีการแกไข
ปญหาดานตางๆ ไปมากแลว นอกจากสิ่งพิมพจํานวนมากๆ เทานั้นเพราะความเร็วยังสูระบบอื่นไมได 

   ปจจุบันระบบสกรีนไดใชอยางกวางขวางทั่วไปในสิ่งพิมพประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
คือ 

   (1) โปสเตอรโฆษณาขนาดใหญท่ีมีจํานวนพิมพไมมาก 
   (2) พิมพลวดลายขวดแกว ขวดพลาสติก กระเบื้องเคลือบ และวัสดุตางๆ 

เกือบทุกชนิด 
   (3) พิมพผา เสื้อ และสิ่งทอตางๆ ได 
   (4) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส 

   (5) สิ่งพิมพประเภทท่ีตองพิมพจํานวนนอยแตตองการความสวยงาม เชน เมนูอาหาร 
บัตรอวยพร บัตรรายการ นามบัตร และงานศิลปะภาพพิมพตางๆ เปนตน 

    จึงอาจกลาวไดวา ระบบการพิมพสกรีนมีความคลองตัวในการพิมพมากกวาระบบ
การพิมพอ่ืนๆ ทั้งสิ้น และเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สําคัญใหกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน ไฟฟา สิ่งทอ 
เปนตน 
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  6) ระบบสิ่งพิมพไรแรงกด 
    ระบบสิ่งพิมพไรแรงกดเปนระบบการพิมพที่พัฒนาขึ้นมาใหมโดยการพิมพ

ไมเกิดจากการกดหมึกกับแมพิมพไปบนวัสดุ แตเปนการถายทอดหมึกพิมพจากแมพิมพไปสูชิ้นงาน
โดยตรงใชปฏิกิริยาระหวางแสงกับน้ํายาเคมีบนแผนงาน เชน การพิมพแบบอิงเจ็ท เครื่องถายเอกสาร 
การอัดขยายภาพ การถายพิมพเขียว ฯลฯ ตัวอยางของการพิมพไรแรงกดที่ใชกันโดยทั่วไปทางการคา
และในสํานักงาน ไดแก 

   (1) การพิมพแบบพนหมึก (ink jet printing) 
   (2) การพิมพดวยประจุไฟฟาสถิต (electrostatic printing) 
   (3) การพิมพดวยวิธีอิเล็กโตรโฟโตกราฟฟค (electrophotographic printing)  
   (4) การพิมพโดยใชแรงดึงดูดแมเหล็ก (magnetic printing) 
   (5) การพิมพโดยใชความรอนในการถายโอนภาพ (thermal printing) 
    การพิมพแบบนี้มีขอดีคือ ในชวงเตรียมการพิมพสามารถทําไดรวดเร็วโดยเชื่อมโยง

จากคอมพิวเตอร แตมีขอเสีย คือ ความเร็วในการพิมพต่ํา ไมเหมาะกับการพิมพจํานวนมาก 
    จากขอมูลเบื้องตน สามารถสรุปคุณภาพในการพิมพและจํานวนที่เหมาะสมของ

แตละเทคโนโลยีในรูปแบบตาราง (ตาราง 2) ซึ่งพบวา ในแตละเทคโนโลยีความเหมาะสมกับงาน
แตกตางกัน ดังนี ้

 
ตาราง 2  คุณภาพในการพิมพและจํานวนที่เหมาะสมของแตละเทคโนโลย ี

เทคโนโลย ี คุณภาพงานพิมพ (เสน/นิ้ว) ปริมาณที่เหมาะสม (ชุด) 
Letterpress ≤133 2,000-3,000 
Flexography ≤133 100,000 ขึ้นไป 
Offset 175-200 3,000 ขึ้นไป 
Gravure 200-300 50,000 ขึ้นไป 
Screen N/A จํานวนนอย 
Non-Contact 65-135 (Electrostatic) จํานวนนอย 

ที่มา: (สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2553,  
       หนา 53) 

 จากขอมูลขางตน พบวา สิ่งพิมพเพื่อผลิตเปนบรรจุภัณฑนั้นจะใชเทคโนโลยีการพิมพ
ระบบเฟรกโซกราฟและกราเวียรเทานั้น สวนการพิมพดวยระบบออฟเซ็ตสามารถนําไปใชในการผลิต
สินคาไดหลากหลายมากที่สุด โดยเนนไปที่ผลิตภัณฑที่ใชกระดาษเปนวัสดุพิมพเปนหลัก (paper 
based) สิ่งพิมพในระบบออฟเซ็ตไดรับความนิยมอยางมากในประเทศไทยและไดรับความสนใจ 
สงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง ซึ่งเห็นไดวาระบบการพิมพแบบออฟเซ็ตจะมีคุณภาพที่ดอยกวาระบบ 
กราเวียร ทําใหเปนขอจํากัดในการพัฒนาสินคาสูตลาดที่สูงขึ้น และดานความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนั้น 
เฟลกโซกราฟ ไดรับความสนใจจากการใชหมึกพิมพฐานน้ํา ซึ่งเทคโนโลยีเฟลกโซกราฟไดพัฒนา
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คุณภาพงานพิมพใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง จึงเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่นาสนใจในการพัฒนางานพิมพ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

2.2 แนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรค 
 
 เศรษฐกิจสรางสรรค เปนแนวคดิใหมที่เปนพลวัตของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่มีความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเติบโตของฐานขอมูล การสื่อสาร ลักษณะความตองการของผูบริโภค
ที่แปรเปลี่ยนไป และการปรับตัวของตลาดที่ตองตอบสนองความตองการดังกลาว เปนตัวเรงท่ีสําคัญ 
ทําใหเกิดภาวการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก 
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 18 ตอเนื่องถึงตนศตวรรษที่ 19 ทําใหการผลิตของโลก
ขยายตัวอยางรวดเร็วเขาสูยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (industrial economy) และตอมามีการเปลี่ยนผาน
มาสูเศรษฐกิจขอมูลขาวสาร (information economy) ซึ่งปจจุบันอยูระหวางพัฒนาการเขาสู
ยุคเศรษฐกิจโมเลกุน (molecular economy) ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีหลักเปนตัวเรงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในยุคปจจุบันมีการพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมอยางกาวกระโดด หรือ
ที่รูจักกันอยางกวางขวางวาเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based economy) ทั้งนี้
การเปลี่ยนผานของแตละพัฒนาการทางเศรษฐกิจเหลานี้เกิดจากความพยายามที่จะสรางความมั่นคง
ในการดํารงชีวิตของมนุษยและการสรางความไดเปรียบทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลก หรือ
เรียกอีกนัยหนึ่งวา ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้การสรางความสามารถ
ในการแขงขันของแตละประเทศสามารถแบงไดเปน 3 ระดับจากระดับเริ่มตนสูระดับสูงสุด ไดแก 
1) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยปจจัยการผลิต (factor-driven economy) 2) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยประสิทธิภาพ (efficiency economy) และ 3) เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
(innovation-driven economy) (Porter, 1998; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 10) 

 ความพยายามในการสรางความสามารถในการแขงขันนั้นทําใหประเทศที่พัฒนาแลวเริ่มหารูปแบบ
และปรับแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีอยูใหสามารถสรางความมั่งคั่ง และสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรค (creativity) ซึ่งมองวาเปน
ทรัพยากรรูปแบบที่ไมมีวันสิ้นสุดและไมมีวันหมดไปเหมือนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
 เศรษฐกิจสรางสรรคปรากฏข้ึนในชวงของการเปลี่ยนผานสหัสวรรษในป 2000 เมื่อนิตยสาร 
business week ฉบับเดือนสิงหาคม ป 2000 ไดลงบทความเรื่อง the creative economy ซึ่งกลาวถึง
โฉมหนาเศรษฐกิจในศตวรรษใหมวา ปจจัยท่ีสําคัญที่สุดของธุรกิจและเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 คือ
การเติบโตของพลังความคิด ถือเปนจุดเปลี่ยนแหงสหัสวรรษซึ่งอํานาจ ชื่อเสียงและความมั่งคั่งมาจาก
ทรัพยสินทางปญญา เศรษฐกิจรูปแบบใหมที่มีการพ่ึงพาความคิดมากกวาทุนทางกายภาพตางๆ 
 จอหน ฮอวกนิส (John Howkins) นักวิชาการคนสําคัญ ผูเปรียบเสมือนบิดาแหงแนวคิดนี้
เปนผูคิดคนคําวา เศรษฐกิจความคิดสรางสรรค เมื่อป 2001 ในหนังสือ the creative economy-how 
people make money from ideas ไดอธิบายไววา ผูคนท่ีมีความคิด ผูคนท่ีเปนเจาของความคิด
จะกลายมาเปนบุคคลที่มีจํานวนมากกวาผูคนที่ทํางานกับเครื่องจักรกล และในหลายๆ ครั้งที่อาจมี



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

26 
 

อํานาจมากกวาผูคนที่เปนเจาของเครื่องจักร ดังนั้น ฮอวกินส (Howkins) กลาววา เศรษฐกิจสรางสรรค
จะเปนรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เรืองอํานาจในศตวรรษที่ 21 อยางไรก็ตาม ฮอวกินส (Howkins) 
ไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและเศรษฐกิจ วา ทั้งความคิดสรางสรรคและ
เศรษฐศาสตรตางไมใชเรื่องใหม แตธรรมชาติของระดับความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งสองและวิธีการ
ที่ทั้งสองสิ่งหลอมรวมกันเพ่ือสรางมูลคาอันนาทึ่งตางหากที่เปนเรื่องแปลกใหม การใชคําเศรษฐกิจ
ความคิดสรางสรรคของ ฮอวกินส (Howkins) คอนขางกวาง ครอบคลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 
15 ประเภทตั้งแตศิลปะไปจนถึงสาขาที่กวางขึ้นอยางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ฮอวกินส (Howkins) ประเมินตัวเลขในป 2000 วาเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคทั่วโลก
มมีูลคาถึง 2.2 ลานลานเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 5 ในแตละป ความคิดสรางสรรค
แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกมีความสัมพันธกับการบรรลุผลสําเร็จของปจเจกบุคคลและ
การสรางสินคา ลักษณะแรกมีคุณลักษณะความเปนสากลของมนุษยชาติและพบไดในทุกสังคมและ
ทุกวัฒนธรรม ลักษณะที่สองมีบทบาทสําคัญในสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งเพิ่มมูลคาอยางสูงใหกับ
ความแปลกใหม นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและทางเทคโนโลยี และสินทรัพยทางปญญา (UNCTAD, 
2008, p. 15) 

 ฮอวกินส (Howkins, 2001, บทนํา) ไดกลาวถึงสาเหตุที่เศรษฐกิจความคิดสรางสรรค
กําลังเปนรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ครอบงําในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยเหตุผล 2 ประการดังนี้ 
   1) ความตองการของมนุษยมีการเพ่ิมลําดับขั้น เมื่อความตองการข้ันพ้ืนฐานไดรับ
ครบถวนแลว มนุษยจะเพ่ิมความตองการสูงข้ึนไปเรื่อยๆ เมื่อมนุษยไดรับการสนองตอบความตองการ
ทางกายภาพแลว บางคนเริ่มมองหาความสุขทางอารมณ ขณะที่บางคนมองหาความพอใจทางปญญา 
   2) การปรับตัวของตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ในดานของผูผลิต อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการบางสวนเริ่มลดความตองการ
แรงงานมนุษยลง ดังนั้นคนทํางานในรุนหนุมสาวจึงหันมาหาอุตสาหกรรมสรางสรรคมากขึ้น
เพราะเปนอุตสาหกรรมท่ีมอบรูปแบบวิถีชีวิตและผลตอบแทนเศรษฐกิจที่สูงกวามาตรฐาน 

 การนิยามที่ยังไมชัดเจนของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจความคิดสรางสรรค จึงเปนแนวคิดเชิงอัตวิสัย
ที่กําลังทําใหมีความชัดเจนมากข้ึน อยางไรก็ตามการเติบโตจากการบรรจบของกลุมอุตสาหกรรม
สรางสรรคและการปฏิสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมเหลานั้นที่ปรากฏทั้งในระดับประเทศและระดับ
ระหวางประเทศ 
 สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนานั้นมิติการพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคเปนแนวคิด
ทีเ่พ่ิงเกิดข้ึนเมื่อไมนานมานี้ การประชุมของอังคถัด (UNCTAD) ครั้งที่ 11 ที่เซาเปาโล กลาวถึง
การวิเคราะหเรื่องนโยบายและวัตถุประสงคหลักของเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคไว 4 ประการไดแก 
  1) มุงใหเกิดวัตถุประสงควัฒนธรรมระดับประเทศไปพรอมกับนโยบายดานเทคโนโลยี
และนโยบายการคาระหวางประเทศ 
  2) เพ่ือรับมือกับความไมสมดุลที่เปนการขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรมสรางสรรค
ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
  3) เพื่อสงเสริมใหเกิดการเชื่อมตอความคิดสรางสรรค (creative nexus) 
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  4) เพื่อใหเกิดการตอบสนองดานนโยบายใหสามารถสงเสริมเศรษฐกิจความคิดสรางสรรค
ใหเกิดผลของการพัฒนา 
 บทบาทของเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคในการพัฒนา รวมถึงการประชุมสัมมนา
ซึ่งจัดขึ้นที่นากา (nagaur) ประเทศอินเดียเมื่อป 2005 การประชุมสัมมนาครั้งนี้ดําเนินการโดยองคการ
การศกึษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (united nations educational, scientific 
and cultural organization: UNESCO) โดยมุงใหความสนใจเรื่องความสําคัญของศิลปะประจําทองถ่ิน
และกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งเปนวิธีการสรางความเข็มแข็งใหกับเศรษฐกิจและขจัดความยากจน 
ขอชี้แนะจากการประชุมในครั้งนี้เรียกวา jodhpur initiatives ความกาวหนาในการพัฒนารูปแบบ
ของกลยุทธเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลและการพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุมประเทศเอเชีย 
 ในชวงเวลาเดียวกันสํานักงานใหญของ ยูเนสโก (UNESCO) ดําเนินการจัดประชุม
เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อจําแนกลักษณะพิเศษของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ที่สรางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั้งประเทศอุตสาหกรรมและประเทศที่กําลังพัฒนา
ผลจากการประชุมครั้งนี้ ทําใหเกิดการคุมครองและการสนับสนุนการแสดงออกความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และลงมติยอมรับโดยการประชุมทั่วไปของยูเนสโก (UNESCO) เมื่อเดือนตุลาคม 
ป 2005 และประกาศใชเมื่อเดือนมีนาคม ป 2007 
 จะเห็นไดวา แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคมีการพัฒนาผานวิถีทางหลายรูปแบบ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาตลอด 10 ป การปรากฏข้ึนเพ่ือเปนวิธีทาง ขอเสนอทางทฤษฎีที่แสดงถึง
การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมควรแยกจากกันหรือเปนปรากฏการณที่ไมสามารถ
แยกจากกันได แตเปนสวนหนึ่งของกระบวนการท่ีพัฒนาความยั่งยืนใหเกิดข้ึนทั้งการเติบโตดานเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคในประเทศกําลังพัฒนาทําใหเกิด
ความสนใจในความสําคัญของสินทรัพยท่ีสรางสรรคและความมั่งคั่งในทรัพยากรทางวัฒนธรรมซึ่งปรากฏ
ในประเทศที่กําลังพัฒนาทุกประเทศ อุตสาหกรรมสรางสรรคใชทรัพยากรเหลานี้ไมเพียงแตทาํให
ประเทศมีเรื่องราวเปนของตนเองเทานั้นและยังแสดงออกถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมตอพวกเขาและ
ตอโลก ประเทศเหลานี้เปนที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจางงาน และการเพ่ิมการมีสวนรวม
ในเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจความคดิสรางสรรคยังสนับสนุนใหเกิดความสมานฉันทในสังคม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษยอีกดวย 

 2.2.1 นิยามของเศรษฐกิจสรางสรรค 
 นิยามของคําวา เศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) ยังไมมีกําหนดไวเปนหนึ่งเดียว
เพราะเปนแนวคิดในเชิงจิตวิสัย (subjective) ที่อยูระหวางการวางรูปรางใหชัดเจน ดังนั้น 
ความหมายของเศรษฐกิจสรางสรรค จึงมีความหมายหลากหลายและยังไมมีคําจํากัดความ
ทีส่รางความเขาใจและการยอมรับอยางเปนหนึ่งเดียวกัน อยางไรก็ตามมีผูใหความหมายไวหลากหลาย 
ดังนี้ 

 1) สหราชอาณาจักรเปนประเทศแรก ที่ ใหความสําคัญตอแนวคิดการพัฒนา 
เศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปนประเทศตนแบบที่มีความสําเร็จในการพัฒนาไดรับ
การยอมรับใหเปนศูนยกลางความคิดสรางสรรคของโลก” (world creative hub) ไดความหมายของ
เศรษฐกิจสรางสรรค (the UK government department for culture, media and sport, 2008) 
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ดังนี้ “เศรษฐกิจที่ประกอบดวย อุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสรางสรรคของบุคคล ทักษะ
ความชํานาญ และความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในการสรางความมั่งคั่งและ
สรางงานใหเกิดขึ้นได โดยที่สามารถสั่งสมและสงผานจากรุนเกาสูรุนใหมดวยการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา” 

  2) องคการความรวมมือเพื่อการคาและการพัฒนา อังคถัด (UNCTAD, 2008, p. 15) 
ใหคํานิยามของเศรษฐกิจความคิดสรางสรรค สามารถสรุปไดดังตอไปนี้  

   (1) เศรษฐกิจความคิดสรางสรรคเปนแนวคิดที่คอยๆ พัฒนาบนพื้นฐานของทรัพยสิน
ทางความคิดที่มีศักยภาพทําใหเศรษฐกิจเกิดการเติบโตและมีการพัฒนา 

   (2) เศรษฐกิจความคิดสรางสรรคสามารถทําใหเกิดการสรางรายได สรางงานและ
รายไดจากการสงออก รวมถึงการผนวกสังคมเขาไวดวยกัน แมวาจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ก็ตาม และมีการพัฒนามนุษย 

   (3) เศรษฐกิจความคิดสรางสรรค ประกอบดวย เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม 
ซึ่งมีความเก่ียวของกับเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญาและการทองเที่ยว 

   (4) เศรษฐกิจความคิดสรางสรรคเปนการพัฒนาทางเลือกที่เปนไดเพื่อเกิดนโยบาย
ดานนวัตกรรมของสาขาตางๆ และผลักดันใหเกิดการปฏิบัติการในระดับนโยบาย 

   (5) หัวใจของเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคคืออุตสาหกรรมสรางสรรค (creative 
industries) 

  3) องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ไดอธิบายถึงองคประกอบของอุตสาหกรรม
ในเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีเนนบริบทของทรัพยสินทางปญญา (intellectual property rights) 
วาประกอบไปดวย อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมและศิลปะทั้งหมด
ทั้งในรูปสินคาและบริการที่ตองอาศัยความพยายามในการสรางสรรคงาน ไมวาจะเปนการทําข้ึนมา
โดยทันทีในขณะนั้นหรือผานกระบวนการผลิตมากอน 

  4) องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดยึดนิยามที่นําเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม สื่อ
และการกีฬาของสหราชอาณาจักร (UK DCMS) วา คือ อุตสาหกรรมที่เกิดจากความคิดสรางสรรค 
ความชํานาญ และความสามารถที่มีศักยภาพในการสรางงานและมั่งคั่งโดยการผลิตและใชประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญา 

  5) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเสนอนิยามใหม
ไววา เศรษฐกิจสรางสรรค หมายถึง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสรางและใชองคความรู 
ความคิดสรางสรรค และทรัพยสินทางปญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู
ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินคาและบริการใหม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 2.2.2 การจัดประเภทเศรษฐกิจสรางสรรค 
 แบบจําลองที่แตกตางกันเพ่ือแสดงถึงความกาวหนาในปจจุบันเพื่อทําใหเกิดความเขาใจ
ทีเ่ปนระบบมากขึ้นของคุณลักษณะเชิงโครงสรางของอุตสาหกรรมสรางสรรค โดยการจัดประเภท
อุตสาหกรรมสรางสรรคเปนแบบจําลอง 6 รูปแบบที่แตกตางกัน แบบจําลองแตละแบบแสดงถึงเหตุผล
และขอสันนิฐานทั้งในดานจุดประสงคและกระบวนการปฏิบัติของอุตสาหกรรมสรางสรรคโดยมีรูปแบบ
ดังตอไปนี้ 
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  1) การจัดประเภทเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคของประเทศสหราชอาณาจักร 
(UK DCMS Model) (DCMS, 2001; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ, ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 22) แบบจําลองน้ีเกิดข้ึนเม่ือปลายทศวรรษที่
1990 ในประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อวางตําแหนงทางเศรษฐกิจใหมใหกับสหราชอาณาจักร 
โดยใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ในโลกได 
อุตสาหกรรมสรางสรรคถูกนิยามวาเปนอุตสาหกรรมที่จําเปนตองอาศัยความคิดสรางสรรคทักษะและ
ศักยภาพทางความรูความสามารถเพื่อสรางศักยภาพดานความมั่งคั่งและการสรางงานผานการใช
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา (UNCTAD, 2008, p. 12) ประกอบดวย อุตสาหกรรมสรางสรรค
13 ประเภท ประกอบดวย โฆษณา สถาปตยกรรม งานศิลปะและวัตถุโบราณ งานฝมือ แฟชั่น 
งานออกแบบ ภาพยนตรและวีดิทัศน ดนตรี ศิลปะการแสดง สื่อสิ่งพิมพ ซอฟแวร โทรทัศนและวิทย ุ
และวีดิทัศนและคอมพิวเตอรเกม 

  2) การจัดประเภทเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคโดยใชสัญลักษณทางวัฒนธรรม
(symbolic texts model) (Hesmondhalgh, 2002; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 22) แบบจําลองที่มี
แนวคิดตนแบบคืออุตสาหกรรมวัฒนธรรมจากสํานักวิพากษวัฒนธรรมศึกษาท่ีเกิดขึ้นในยุโรปและ
โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร แนวคิดนี้ใหความสําคัญกับศิลปะชั้นสูง หรือใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมเปนการสรางของสังคมและการเมือง มุงใหความสนใจกวาวัฒนธรรมสมัยนิยม (popular 
culture) กระบวนการซึ่งวัฒนธรรมของสังคมมีการกอตัวและถายทอดโดยยึดลักษณะของการผลิต 
การแพรกระจายและการบริโภคผานสัญลักษณทางวัฒนธรรม หรือสารที่สําคัญ โดยใชวิธีการ
ผานสื่อตางๆ เชน ภาพยนตร โทรทัศนและวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ การจัดประเภทกลุมนี้แบงออกเปน
อุตสาหกรรมกลุมหลัก กลุมรองและกลุมรอบนอก 

 (1) กลุมหลักของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ไดแก โฆษณา ภาพยนตร อินเทอรเน็ต 
ดนตรี สิ่งพิมพ โทรทัศนและวิทยุ วีดีโอเกมและเกมคอมพิวเตอร 

 (2) กลุมรองของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ไดแก ศิลปะสรางสรรค 
   (3) กลุมรอบนอกของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ไดแก เครื่องใชไฟฟา แฟชั่น 
ซอฟตแวร และกีฬา    

  3) การจัดประเภทเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคโดยใชศิลปะเปนหลัก (concentric 
circle model) (Throsby, 2001; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 22) เปนแบบจําลองที่ตั้งบนขอสันนิษฐาน
เก่ียวกับคุณคาทางวัฒนธรรมของสินคาวัฒนธรรม ทําใหเกิดคุณลักษณะที่แตกตางกันในอุตสาหกรรม 
การใชเนื้อหาทางวัฒนธรรมในการจัดประเภทสินคาและบริการ โดยเนนเรื่องการผลิตของอุตสาหกรรม 
การเกิดข้ึนของศิลปะสรางสรรคที่เปนหลักปรากฏในรูปของเสียง ตัวอักษรและภาพ โดยมีลักษณะ
เปนการรวมจุดศนูยกลางภายในวงกลมแลวกระจายออกมาเปนแตละชั้น การแบงสัดสวนจากลักษณะ
เนื้อหาดานวัฒนธรรมไปจนถึงเนื้อหาเชิงพาณิชยที่กระจายออกจากจุดศูนยกลางหลักภายในวงกลม 
การจัดประเภทของอุตสาหกรรมสรางสรรคในกลุมสหภาพยุโรป โดยแบงออกเปน  
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    (1) ศิลปะสรางสรรคหลัก ไดแก วรรณคดี ดนตรี ศิลปะการแสดงและงานศลิปะ 
   (2) อุตสาหกรรมวัฒนธรรมหลักอื่นๆ ไดแก ภาพยนตร พิพิธภัณฑและหองสมุด 
   (3) อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในวงกวาง ไดแก การดูแลมรดก (heritage services)
สื่อสิ่งพิมพ การบันทึกเสียง วีดิทัศนและเกมคอมพิวเตอร การโฆษณา สถาปตยกรรมและแฟชั่น 

  4) การจัดประเภทเศรษฐกิจสรางสรรคขององคการทรัพยสินทางปญญา (WIPO 
copyright model) (WIPO, 2003; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 23) แบบจําลองตั้งบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวของทั้งทางตรงกับทางออมกับการสราง การผลิต การกระจายเสียงและการจัดจําหนายของงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ และความสําคัญกับเรื่องทรัพยสินทางปญญาซึ่งแสดงใหเห็นในรูปแบบความคิดสรางสรรค
ของการผลิตสินคาและบริการ โดยจัดประเภทเปน 

   (1) อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์หลัก ไดแก โฆษณา งานสะสม ภาพยนตรและวีดีโอ 
ดนตรี ศิลปะการแสดง สื่อสิ่งพิมพ ซอฟตแวร โทรทัศนและวิทยุ งานศลิปะและงานกราฟก 
   (2) อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะพึ่งพากัน ไดแก สื่อบันทึก เครื่องใชไฟฟา 
เครื่องดนตรี กระดาษ เครื่องถายเอกสารและอุปกรณถายภาพ 
    (3) อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์บางสวน ไดแก สถาปตยกรรม เครื่องนุงหม และรองเทา 
งานออกแบบ แฟชั่น สินคาตกแตงบาน และของเลน 

  5) การจัดประเภทอุตสาหกรรมโดย อังคถัด (UNCTAD, 2008; อางถึงใน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 23) 
มีการจัดแบงประเภทของอุตสาหกรรมสรางสรรคไวเชนกัน โดยใชพื้นฐานของแนวคิดเรื่อง “ความคิด
สรางสรรค” จากกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับองคประกอบดานศิลปะเปนหลักไปจนถึงการผลิตสินคา
เชิงสัญญะที่มีลักษณะของทรัพยสินทางปญญาเปนหลักการจัดประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคของ
อังคถัด (UNCTAD) แบงออกเปน 4 ลักษณะไดแก 
   (1) กลุมมรดกทางวัฒนธรรม (heritage or cultural heritage) เปนตนกําเนิด
ของรูปแบบทางศลิปะท้ังหมดและเปนจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนมรดก
ที่มีการรวบรวมลักษณะทางวัฒนธรรมตั้งแตประวัติศาสตร มานุษยวิทยา เชื้อชาติสุนทรียศาสตรและ
มุมมองดานสังคม ปจจัยตางๆ นี้มีผลตอความคิดสรางสรรคและเปนตนกําเนิดของสินคาและบริการ
ทางมรดก ความคิดที่เชื่อมโยงกับมรดกในแนวคิดเรื่อง “ความรูดั้งเดิมและการแสดงออกทางวัฒนธรรม” 
ที่มกีารฝงตัวในการสรางสรรคทางศิลปะและงานฝมือตางๆ ในลักษณะของตํานานพ้ืนบานและเทศกาล
เฉลิมฉลองวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
    ก. การแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (traditional cultural expressions)
ไดแก ศิลปะและงานฝมือ เทศกาล และงานเฉลิมฉลอง 
    ข. แหลงวัฒนธรรม (cultural sites) อนุสรณสถานทางประวัติศาสตร 
พิพิธภัณฑ หอสมุด นิทรรศการ ฯลฯ 

 (2) กลุมศิลปะ (arts) กลุมนี้รวมถึงอุตสาหกรรมสรางสรรคที่มีพ้ืนฐานของศิลปะ
และวัฒนธรรมบริสุทธิ์ งานศิลปะที่มีแรงบันดาลใจจากการสืบมรดก คานิยมทางอัตลักษณและ
ความหมายเชิงสัญญะ กลุมนี้แบงออกเปนกลุมยอยขนาดใหม 2 กลุมไดแก 
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   ก. ทัศนศิลป (visual arts) ภาพจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพถายและ
โบราณวัตถ ุ
    ข. ศิลปะการแสดง (performing arts) การแสดงดนตรี โรงภาพยนตรหรือ
โรงมหรสพ การเตน โอเปรา ละครสัตว ละครหุน ฯลฯ 
    (3) กลุมสื่อ (medias) กลุมนี้สามารถแบงกลุมยอยออกเปน 2 กลุม จากการผลิต
เนื้อหาที่สรางสรรคโดยมีจุดมุงหมายในการสื่อสารกับกลุมผูรับสารขนาดใหญ 
      ก. กลุมการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ (publishing and printed medias) ไดแก 
หนังสือ หนังสือพิมพ และสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ 
    ข. โสตทัศนูปกรณ (audiovisuals) ไดแก ภาพยนตร โทรทัศน วิทยุ และ
การกระจายเสียง 

 (4) กลุมงานสรางสรรคตามลักษณะงาน (functional creations) กลุมนี้เกิดจาก
การเนนความตองการของผูบริโภค และอุตสาหกรรมภาคการบริการที่สรางสรรคสินคาและบริการ
ตามลักษณะงาน แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก      

   ก. การออกแบบ (design) ไดแก การตกแตงภายใน แฟชั่น เครื่องประดับ 
กราฟฟก และของเลน 

   ข. สื่อสมัยใหม ไดแก ซอฟตแวร วิดีโอเกม และ digitalized creative content 
    ค. การบริการที่สรางสรรค ไดแก สถาปตยกรรม โฆษณา การวิจัยและพัฒนา
เชิงสรางสรรค ดิจิทัลและการบริการที่สรางสรรคท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 

 6) การจัดประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคโดย ยูเนสโก (UNESCO, 2008; อางถึงใน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, 
หนา 23) ไดแบงประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคที่เนนเฉพาะดานวัฒนธรรมออกเปน 5 กลุมหลัก 
(core cultural domains) ไดแก มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (cultural and natural 
heritage) การแสดง (performance and celebration) ทัศนศิลป งานฝมือและการออกแบบ 
(visual arts, crafts and design) หนังสือและสิ่งพิมพ (books and press) และโสตทัศน และ
สื่อดิจิทัล (audio visual and digital media) นอกจากนั้นยังเพิ่มกลุมอื่นที่เกี่ยวของ (related 
domains) เพ่ือเปนทางเลือกในการจัดประเภทใหเหมาะสมกับลักษณะวัฒนธรรมของแตละประเภท 

 2.2.3 การจัดประเภทเศรษฐกิจสรางสรรคของไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 จากการทบทวนกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคพบวา องคประกอบของ 
“เศรษฐกิจสรางสรรค” จะมีพื้นฐานแนวคิดที่คลายคลึงกัน โดยที่เนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการใชองคความรู (knowledge) การศึกษา (education) การสรางสรรคงาน 
(creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา (intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐาน
ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม แตอยางไรก็ตาม 
แมจะมีพื้นฐานแนวคิดที่คลายคลึงกัน แตก็มีความแตกตางของการจัดประเภทของอุตสาหกรรม
สรางสรรค ทั้งนี้ ในระดับองคการระหวางประเทศซึ่งกําหนดขอบเขตเพ่ือเปนมาตรฐานอางอิงนั้น 
มจีุดเนนและการใหน้ําหนักความสําคัญที่แตกตางกัน สําหรับในระดับประเทศนั้นเปนผลมาจากอัตลักษณ 
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ตลอดจนการเลือกกลุมอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานของความไดเปรียบ ทั้งความไดเปรียบเชิงสมบูรณและ
เชิงเปรียบเทียบ (absolute and comparative advantages) 

 การจัดประเภทเศรษฐกิจสรางสรรคของไทยโดย สศช. จะใชการจัดประเภทโดยยึดรูปแบบ
ของอังคถัด (UNCTAD) เปนกรอบ โดยแบงเปน 4 กลุมหลัก และ 15 กลุมยอย (ตาราง 3) ทั้งนี้
การจัดประเภทนี้ เปนเพียงขอเสนอเบื้องตนเพื่อใชประโยชนในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมสรางสรรค ไดแก 

 
ตาราง 3  ขอบเขตของเศรษฐกิจสรางสรรคแยกประเภทตามกลุม 
 

ประเภท กลุมยอย รายละเอียดของขอบเขต 

การสืบทอด
ทาง
วัฒนธรรม 
(heritage) 

งานฝมือและ
หัตถกรรม 
(crafts) 

ผลิตภัณฑงานจักสาน ถักทอ เครื่องใชในการเดินทางจากหนัง 
ผลิตภัณฑในครวัเรือนจากไมดอกไมใบไมประดิษฐ เซรามิกที่ใช
วิธีผลิตดวยมือ เครื่องประดับ โลหะมีคา เพชร พลอยเจียระไน
หรือเพชรพลอยรวง 

การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
(cultural and 
heritage 
tourism) 

การทองเที่ยวท่ีมุงเรียนรูจากวัฒนธรรมและมรดกทาง
ประวัติศาสตร เพ่ือใหเกิดโลกทัศนใหมๆ ที่กวางไกล จากการมี
ประสบการณในแหลงวัฒนธรรมที่คงเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

การแพทย 
แผนไทย (thai 
traditional 
medicine) 

ยาไทย ยาสมุนไพร นวดแผนไทย การผดุงครรภ อุปกรณ
เครื่องมือทางการแพทยไทย โดยอาศัยความรูหรือตําราที่ได
ถายทอดและสืบตอมา 

อาหารไทย 
(thai food) 

อาหารที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของคนไทย
ในแตละทองถิ่น เชน อาหารพื้นเมือง ขนมไทย อาหารในงาน
เทศกาล เปนตน 

ศิลปะ (arts) ศิลปะการแสดง 
(performing 
arts) 

การจัดกิจกรรม บริการ ทางศิลปะการแสดง และบริการ
ทางดานมหรสพ เชน ระบํา คอนเสิรต วงดนตรี ละครเวทีตางๆ 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ประเภท กลุมยอย รายละเอียดของขอบเขต 

 ทัศนศิลป 
(visual arts) 

งานจิตรกรรม ภาพพิมพ ภาพถาย และงานประติมากรรม 
 

สื่อ 

(media) 

การพิมพและ 

สื่อการพิมพ 

(publishing) 

การทําสําเนาสิ่งพิมพ สําเนาสื่อบันทึกขอมูล รวมถึงการบริการ 

ที่เก่ียวของกับการพิมพอ่ืนๆ เชน การเรียงพิมพ การแกะแมพิมพ 

และการเขาเลม การพิมพหนังสือ หนังสือพิมพ แผนพับ ใบปลิว 

ปฏิทิน สื่อสิ่งพิมพตางๆ และการบริการทางการพิมพอ่ืนๆ 

การกระจาย

เสียง 

(broadcasting) 

การกระจายเสียงทางโทรทัศน การกระจายเสียงทางวิทยุ และ

การบริการทางการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงและ

โทรทัศน และหองสงซึ่งดําเนินกิจการหลักเก่ียวกับการผลิต

รายการวิทยุและโทรทัศนทุกประเภท เชน รายการบันเทิง 

รายการเพื่อสงเสริมการศึกษา รายการขาว กีฬา พยากรณ

อากาศ สัมภาษณบุคคล ฯลฯ โดยเปนรายการสดหรือบันทึกลง

แถบบันทึกในสื่อตางๆ เพ่ือเผยแพรกระจายเสียง รวมถึงการขาย

ใหเชา เก็บรักษาเพื่อการกระจายเสียงหรือแพรภาพ และการนํา

กลับมาแพรภาพซ้ํา 

 

 

สื่อ (media) 

ภาพยนตร 

และ 

วีดิทัศน 

(film & video) 

การบริการ การผลิตหรือจําหนายภาพยนตรและแถบวีดิทัศน 

รวมทั้งการจําหนายหรือใหเชาฟลมและแถบวีดิทัศน 

สถานประกอบการที่ดําเนินการหลักเก่ียวกับการขายหรือใหเชา

ภาพยนตร หรือแถบวีดิทัศนแกอุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งมิใชเปน 

การจําหนายใหแกสาธารณชนทั่วไป รวมถึงการดําเนินงาน 

ที่เก่ียวของกัน 

ดนตรี (music) การบันทึกเสียง การทําซ้ํา และเครื่องดนตรี 

งานสรางสรรค 

แบงตาม 

ลักษณะของ 

งาน (functional 

creations) 

งานออกแบบ 

(design) 

การผลิตและขายเฟอรนิเจอร การตกแตงภายใน เครื่องครัว 

เครื่องแกว ของเลนตางๆ การออกแบบกราฟค ออกแบบบรรจุ

ภัณฑ รวมทั้งบริการออกแบบตางๆ ยกเวนการผลิตและขาย

เครื่องแตง เสื้อผาจากผาถักที่ผลิตข้ึนเอง และเครื่องสวมสําหรับ

กีฬา 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ประเภท กลุมยอย รายละเอียดของขอบเขต 

งานสรางสรรค 

แบงตาม 

ลักษณะของ 

งาน 

(functional 

creations) 

แฟชั่น 

(fashion) 

การผลิตเครื่องแตงกาย การออกแบบ จัดทําตัวอยาง  

จัดเตรียมการผลิต การขายเครื่องแตงกายสําเร็จรูป และ 

การรับจางตัดเสื้อใหลูกคา ยกเวน การผลิตเสื้อผาจากผาถัก 

ที่ผลิตขึ้นเอง และเครื่องสวมสําหรับกีฬา 

งานโฆษณา 
(advertising) 

การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ  
สื่อบันทึก สื่อบันทึกเสียงอ่ืนๆ และงานออกแบบงานโฆษณา 
งานบริการทางการโฆษณาและการดําเนินงานที่เก่ียวของ 

สถาปตยกรรม 
(architecture) 

การดําเนินงานเกี่ยวกับการกอสรางท่ัวไป การกอสราง
เฉพาะงาน และงานวิศวกรรมโยธา การตอเติมดัดแปลง  
การกอสรางลักษณะชั่วคราว การซอมแซมงานวิศวกรรมโยธา 
ซึ่งงานดังกลาวสามารถดําเนินการดวยตนเองหรือโดยไดรับ
คาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจางงานบางสวน
ทั้งหมดหรือทําสัญญารับชวง กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรม รวมถึงการบริหารโครงการงานกอสราง ออกแบบ
กอสราง จัดประเภทบริการทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม และ
การใหคําปรึกษาทางเทคนิคที่เก่ียวของ 

ซอฟตแวร 
(software) 

ซอฟตแวรท่ีใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ทั้งการใชงาน
บนคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น เชน โทรศัพทมือถือ และ
เครื่องใชไฟฟาตางๆ โดยไมรวมถึงงานแอนิเมชั่นและเกมส 

ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 
 2552, หนา 73) 
 
 2.2.4 อตุสาหกรรมสรางสรรค 

 ในงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรคเรื่อง “สถานภาพความรูเศรษฐกิจสรางสรรคและ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในการพัฒนาสู เศรษฐกิจสรางสรรค” ของ มนฑิรา 
ธาดาอํานวยชัย (2552, หนา 40-41) ไดกลาวถึงอุตสาหกรรมสรางสรรควา การบัญญัติคําวา 
“อุตสาหกรรมสรางสรรค”หลายๆ ประเทศเริ่มขึ้นตั้งแตป 1994 เมื่อประเทศออสเตรเลียเผยแพร
รายงานชื่อครีเอทีฟเนชั่น “creative nation” ทําใหเกิดการยอมรับอยางกวางขวางข้ึนเมื่อผูจัดทํา
นโยบายในสหราชอาณาจักรในป 1997 รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและกีฬาจัดตั้งหนวยงาน
อุตสาหกรรมสรางสรรคขึ้นเปนที่นาสังเกตวาการจัดตั้ง “อุตสาหกรรมสรางสรรค” ไดรับการพัฒนา
มาตั้งแตชวงเวลาท่ีการขยายขอบเขตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มุงเนนเรื่องศิลปะและมกีารขยบั
แนวคิดไปสูลักษณะของไมใชเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น 
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 อุตสาหกรรมสรางสรรคเปนวงจรการคิด การผลิตและการกระจายสินคาและบริการท่ีมี
การใชความคิดสรางสรรคและทุนทางปญญาเปนปจจัยนําเขาพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมสรางสรรคประกอบดวย
กิจกรรมเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความรูที่มีการผลิตสินคาท้ังที่จับตองไดและจับตองไมได เปนสินคา
ทางความคิดหรือศิลปะที่ประกอบดวย เนื้อหาที่สรางสรรค รวมถึงมีคานิยมทางเศรษฐกิจและ
มีวัตถุประสงคทางการตลาดดวย 

 ขอบเขตของอุตสาหกรรมสรางสรรคมีตั้งแตศิลปะแบบดั้งเดิมและงานฝมือ สิ่งพิมพดนตรี 
ศิลปะการแสดง และความบันเทิง ไปจนถึงระดับที่ใชกับเทคโนโลยีอยางเขมขนและเปนกลุมภาคบริการ 
เชน ภาพยนตร โทรทัศนและวิทยุ กระจายเสียง สื่อใหมและการออกแบบ ภาคอุตสาหกรรมความคิด
สรางสรรคมีลักษณะยืดหยุนและประกอบดวย โครงสรางหนวยยอยตางๆ ที่สามารถนํามาผนวกกันได 
ตั้งแตลักษณะของการเปนศิลปนเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญระดับโลกที่มีลักษณะ
รูปแบบเครือบริษัท (มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย, 2552, หนา 40-41) 

 อังคถัด (UNCTAD, 2008, p. 5) ไดแสดงตัวเลขของการเจริญเติบโตชวงป 2000-2005 
วาภาคอุตสาหกรรมความคิดสรางสรรคมีอัตราการเติบโตรอยละ 8.7 และในป 2005 สามารถ
สรางรายไดจากการสงออกทั่วโลกไดมากถึง 424.4 ลานลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเปนรอยละ 3.4 
ของเศรษฐกิจการคาโลก ดังนั้นประเทศมหาอํานาจใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมสรางสรรค
เปนกลยุทธสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจกลับมาเติบโตไดอีกครั้งหนึ่ง เกิดการจางงานและเกิดการรวมตัว
ทางสังคมที่เรียกวา “เมืองสรางสรรค” (creative city) ขณะนี้มีการแพรหลายในยุโรปและอเมริกาเหนือ 
ทําใหเศรษฐกิจในเมืองกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งผานการพัฒนาดานวัฒนธรรมและสังคม มีการเสนอ
งานที่นาสนใจใหกับประชากรวัยหนุมสาว การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสรางสรรคในกลุมประเทศ
ยุโรปมีมูลคาถึง 654 พันลานเหรียญยูโรในป 2003 มีการเติบโตรอยละ 12.3 และเปนการเติบโต
อยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวมของกลุมสหภาพยุโรปและมีการจางแรงงานจํานวนมากกวา 
5.6 ลานคน 

 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งประกอบดวย เกาหลีใต ฮองกง สิงคโปร ไตหวัน ญี่ปุน และจีน 
ตางเปนประเทศที่นําแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรคและอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนแนวนโยบาย
พัฒนาประเทศในชวงทศวรรษที่ 1990 ซึ่งแตละประเทศพยายามผลักดันความคิดสรางสรรค
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสรางสรรคเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Tung & Wan, 2009; 
Ooi, 2007; อางถึงใน มณฑิรา ธาดาอํานวยชัย, 2552, หนา 94) 
 แตอยางไรก็ตามแมวากลุมประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญไมสามารถควบคุมการพัฒนาสินคา
สรางสรรคของตนใหเพ่ิมขึ้นได เนื่องจากนโยบายภายในประเทศยังไมเขมแข็งพอแตเปนท่ีนาสังเกตวา 
มูลคาการสงออกสินคาดังกลาวยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางมากระหวางป 1996-2005 จากตัวเลข 
51 ลานเหรียญสหรัฐเปน 274 ลานเหรียญสหรัฐ ตัวเลขเหลานี้ชี้ใหเห็นถึงการปรับกลยุทธแบบใหตามทัน 
(catching up strategies) ของกลุมประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียที่พยายามผลิตสินคา
เพ่ือไลตามความตองการของตลาดโลกได และเปนการยืนยันอีกครั้งของการขยายอุปทานของสินคาท่ี
สรางสรรคท่ีอยูในอุตสาหกรรมที่เก่ียวของเพ่ือใหเกิดการกระจายและการบริโภค 
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 2.2.5 แรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจสรางสรรคทั่วโลก 
 แรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมสรางสรรคทั่วโลกขยายตัวข้ึนเก่ียวของทั้งภาคเทคโนโลยี

และเศรษฐกิจ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีการสื่อสารสูรูปแบบการปฏิบัติทางดิจิทัลและสภาวะทางเศรษฐกิจ
ที่เอ้ือตอการพัฒนา แรงขับเคลื่อนหลักที่สําคัญ ไดแก (UNCTAD, 2008, pp. 22-23) 

1) เทคโนโลยี (technology)  
     การบรรจบกันระหวางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและรูปแบบมัลติมีเดียทําใหเกิด 

การบูรณาการโดยวิธีการทั้งผลิต จัดจําหนายและบริโภคในรูปแบบใหมของงานศิลปะและการแสดงออก
ที่สรางสรรค ในขณะเดียวกันการที่ภาครัฐผอนผันกฎระเบียบใหกับธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม 
โดยใหเอกชนมีสวนรวมลงทุนในกิจการที่รัฐเคยถือครองไว เปนการเปดทางใหการลงทุนในภาคเอกชน
ขยายตัวข้ึนอยางมหาศาล ผลท่ีตอเนื่องมายังภาคการผลิตที่ผลิตสินคาและเกิดการจางงานขามประเทศ 
ทําใหหลายๆ ประเทศไขวควาโอกาสในการพัฒนาครั้งนี้ เพ่ืออธิบายใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นคือ กรณี
ของประเทศสาธารณเกาหลีเริ่มขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยการผลิตการสรางสรรคเนื้อหา
ดวยเทคโนโลยีใหมๆ ไมวาจะเปนวีดีโอเกม แอนิเมชั่น และการบริการดานโสตทัศนูปกรณตางๆ 
ผลที่เกิดข้ึนคือการสงออกรายการโทรทัศนของประเทศสาธารณเกาหลีเพ่ิมข้ึนถึง 3 เทา จากตัวเลขเดิม
คือ 12.7 ลานเหรียญสหรัฐเปน 37.5 ลานเหรียญสหรัฐในชวงระยะเวลาตั้งแตป 1999 จนถึงป 2003 
   เมื่อโลกเขาสูยุคดิจิทัลการพัฒนาขยายตัวขึ้นอยางมหาศาลภายในขอบเขตของสื่อ
ซึ่งเนื้อหาที่สรางสรรคถูกสงผานไปยังผูบริโภค เชน วิดีโอออนดีมานต (video on demand) 
มิวสิกพอดแคสติง (music podcasting) เกมคอมพิวเตอร และรายการโทรทัศนผานเคเบิ้ล ระบบ
ดาวเทียมและอินเทอรเน็ต ภาพโดยรวมสะทอนถึงจํานวนการเผยแพรชองสถานีท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
ความตองการเนื้อหาที่สรางสรรคที่เพ่ิมข้ึน จึงเปนหนาที่ของอุตสาหกรรมสรางสรรคในการผลิตเนื้อหา
ทีส่ะทอนถึงวัฒนธรรมและทําใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553, 
หนา 11-13) แนวโนมของการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจคือเนนย้ําเรื่องการพัฒนาและสงเสริม
แนวคิดดานนวัตกรรม ใหแพรหลายยิ่งข้ึน ไมใชจํากัดเฉพาะกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น 
แตรวมไปถึงผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการใชความคิดสรางสรรคในเศรษฐกิจ การสงเสริมแนวคิด
เรื่องความคิดสรางสรรคซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนในเศรษฐกิจบนฐานความรู (knowledge economy) 
ที่ผลักดันอุตสาหกรรมสรางสรรคตั้งแตกลุมงานที่ใชทักษะสามารถผลิตความคิดที่สรางสรรคและทําให
นวัตกรรมเกิดความหลากหลายในการผลิตงานของเจาของธุรกิจเพ่ือสามารถผลิตรายการเพื่อสังคม
รูปแบบใหม 
   2) ความตองการ (demand) 

    การเติบโตของความตองการสินคาที่สรางสรรคเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําให
เศรษฐกิจความคิดสรางสรรคขยายตัวข้ึน มีปจจัยหลายประการที่กระตุนความตองการใหเพ่ิมข้ึน 
ประการแรก คือ รายไดจริงที่เพิ่มข้ึนในประเทศอุตสาหกรรม รวมถึงสินคาและบริการท่ีสรางสรรค 
แนวโนมที่จะเพ่ิมความตองการของสินคาที่ใหรายไดแบบไมตายตัว (Income-elastic product) และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็นําไปสูการกระตุนความตองการที่ยิ่งๆ ขึ้นไปของผูบริโภค ประการที่สอง 
คือ การขับเคลื่อนอยางตอเนื่องและทําใหเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคขยายตัว คือ การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมในการบริโภคของคน การแพรหลายของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหมทั้งอินเทอรเน็ต 
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โทรศัพทมือถือ สื่อดิจิทัล ฯลฯ ลวนเปนชองทางใหมในการเปดประสบการณทางวัฒนธรรมใหกับ
คนในยุคนี้ ทั้งยังเปลี่ยนบทบาทของพวกเขาจากการเปนผูรับสารที่นิ่งเฉยใหกลายเปนผูรวมสรางสรรค
เนื้อหาวัฒนธรรมที่มีความกระตือรือรน การพัฒนาเหลานี้ทําใหเกิดกระบวนการนิยามอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมใหมเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในฐานะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลการเติบโตของอุตสาหกรรม
สรางสรรคในอนาคต 
   ดังนั้นผูบริโภคในฐานะผูสรางหรือผูรวมสรางสินคาที่สรางสรรคเปนตัวกระตุน
การแลกเปลี่ยนและการสื่อสารทางวัฒนธรรมมากขึ้น บางบริษัทในอุตสาหกรรมสรางสรรคใหผูบริโภค
เขามามีสวนรวมในการสรางสินคาหรือบริการของพวกเขาเองดวย ยกตัวอยางเชน ซอฟตแวรที่เปด
ใหใชโดยไมเสียคาใชจาย (open-source software) และการผลิตขอมูลขาวสารในกลุมเพื่อน (peer-
produced information) 
  3) การทองเที่ยว (tourism) 

    เมื่อธุรกิจทองเท่ียวเติบโตอยางตอเนื่องในชวงเวลาไมก่ีปท่ีผานมานี้ อุตสาหกรรม
สรางสรรคที่เสนอขายสินคาที่สรางสรรคและบริการเชิงวัฒนธรรมก็ขยายตัวในตลาดการทองเที่ยว
ดวยเชนกัน รายงานประจําป 2004 ระบุวามีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาในยุโรปถึง 
416 ลานคน ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมีนักทองเที่ยวเดินทางประมาณ 153 ลานคน
สวนทวีปแอฟริกาทั้งหมดมีนักทองเที่ยวเดินทางประมาณ 33 ลานคนตอปเมืองเซวีญา (Seville) แหง
สเปนตอนใต นครปารีสแหงฝรั่งเศส หรือกรุงไคโรแหงอียิปต มีโอกาสตอนรับอาคันตุกะมากมาย
ในแตละป มีเสนหที่ล้ําลึกแตกตางกันไปสถานท่ีสําคัญทางศาสนา สถาปตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ผูคนแตละเมือง ลวนเปนแรงดึงดดูใหผูคนไปเยี่ยมชม (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2553, หนา 15) 
    ภาควัฒนธรรมโดยเฉพาะการทองเท่ียวมีความตองการของนักทองเที่ยวที่จะไดสัมผัส
มรดกทางวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑและหองแสดงผลงานศิลปะ (galleries) งานเทศกาล งานอ่ืนๆ
ทีน่ักทองเที่ยวใหความสนใจในการเขาชม เชน ดนตรี ชมการแสดงโอเปราในเมืองตางๆ อัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกตางในแตละทองถิ่นเปนสิ่งดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว
ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะกลุมทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (cultural tourists) ที่มองเห็นความแตกตาง
และตระหนักถึงความเปนวัฒนธรรมมากกวานักทองเที่ยวทั่วไป 
    สถานที่ทองเที่ยวที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมจึงเปนกลุมอุตสาหกรรมที่เติบโต
อยางรวดเร็ว ในชวงหลายสิบปที่ผานมาและไดรับการสนับสนุนจากองคการยูเนสโกยกยอง
ใหเปนมรดกโลก ปจจุบันมีทั้งหมด 851 แหง จาก 141 ประเทศสมาชิก ทั้งการยกยองใหเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ทางคณะกรรมการของมรดกโลก (world heritage committee) 
แบงเปนมรดกทางวัฒนธรรม 660 แหง มรดกทางธรรมชาติ 166 แหง และอีก 25 แหง เปนทั้งมรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ในเดือนตุลาคม ป 2007 มี 187 ประเทศ เขารวมลงนาม
ในการประชุมมรดกโลก 
    จํานวนนักทองเที่ยวที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งนักทองเที่ยวชาวจีน ญี่ปุน มาเลเซียและเกาหลี
ที่เดินทางมาเยี่ยมชมแหลงมรดกที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย ทําใหคาดการณไดวา ภายใน 5 ปนี้
จะมีชาวจีนชนชั้นกลางมากกวา 200 ลานคนเดินทางในฐานะนักทองเที่ยวตางชาติ ในขณะท่ี
กลุมชนชั้นกลางท่ีมั่งคั่งของอินเดียก็มองหาสถานที่ทองเท่ียวท่ีใหความรูและเปนที่พักผอนหยอนใจ 
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รวมถึงการทองเที่ยวทางศาสนาหรือเชิงแสวงบุญ การใหสวนลดของสายการบินตางๆ ในเอเชีย หรือ
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีพยายามจัดการสงเสริมการตลาด ตางเปนปจจัยเสริมในการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ของธุรกิจทองเที่ยวในอนาคตอันใกล 
    นโยบายที่เนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทําใหองคการ ยูเนสโก UNESCO กระตุน
ไปยังภาครัฐบาลของประเทศตางๆ ในการสรางความสมดุลของการทองเที่ยวดวยการคุมครอง 
เนื่องจากความกลัวที่จะสูญเสียความสวยงามในแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
ที่อาจถูกทําลายโดยนักทองเที่ยวจํานวนมากที่ไปเยี่ยมชม ดังนั้นองคกรระดับนานาชาติอยางองคการ
การทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ (united nation world tourism organization) สนับสนุน
ทัศนคติของภาครัฐบาลใหมีนโยบายการทองเที่ยวทั้งในดานความเปนมิตรเชิงวัฒนธรรมและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและสรางผลประโยชนใหกับประชาชนในทองถิ่น 

 2.2.6 มิติที่หลากหลายของเศรษฐกจิสรางสรรค 
 แมวาเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคไมไดมีขนาดใหญมาก แตมีมิติที่หลากหลายและมีสวนทํา
ใหเกิดการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจในหลายวิธีดวยกัน โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก
(UNCTAD, 2008, pp. 24-26) 

1) ดานเศรษฐกิจ (economic aspects) 
   มุมมองดานเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศเปนองคประกอบหลักของเศรษฐกิจ

ความคิดสรางสรรค สืบเนื่องจากอังคถัด (UNCTAD) ทําใหการคาโลกในกลุมสินคาอุตสาหกรรม
สรางสรรคเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก ชวงป 2000-2005 การคาในกลุมสินคาและบริการจากอุตสาหกรรม
สรางสรรคเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 8.7 ปจจุบันการสงออกทั่วโลกดานงานศิลปะเพ่ิมขึ้นถึงสองเทา
จาก 10.3 ลานเหรียญสหรัฐในป 1996 เปน 22.1 ลานเหรียญสหรัฐในป 2005 ขณะที่การสงออก
โสตทัศนูปกรณเพ่ิมข้ึนถึงสามเทาตัวในปเดียวกัน การคาเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณสวนใหญเปนเรื่องของ
การดําเนินการดานลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนวิธีการในการซื้อขาย เนื้อหาที่เกี่ยวของกับตลาดทรัพยสินทางปญญา
ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ ระบบการจัดการดานลิขสิทธิ์ที่ชัดเจนและมีแบบแผน ทําให
การเก็บรวบรวมมีประสิทธิภาพและการจัดจําหนายลิขสิทธิ์เปนไปอยางเท่ียงธรรม 

   บริษัทภาพยนตรฮอลลีวูด ทํารายไดจากการจําหนายตั๋วไดปละ 1.5 หมื่นลานเหรียญ
ยังไมนับรายไดจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ขณะที่ซิลิคอน วัลเลย อาณาจักรไอทีและมัลติมีเดีย
แหงอเมริกาที่แมจะมีอายุหางจากสตูดิโอฮอลลีวูดหลายสิบป แตก็ทํารายไดใหมหาศาล บริษัท
นวัตกรรมมากมายเกิดขึ้นที่นี่ เชน ไมโครซอฟท เฟชบุก ยาฮู แอปเปล กูเกิล 

   ประเทศเกาหลีที่ประสบความสําเร็จจากการสงออกสินคาอิเล็คทรอนิกสและ
ซอฟตแวรทางดานบันเทิงก็คลายคลึงกับที่ยุคหนึ่งญ่ีปุนเคยประสบความสําเร็จลนหลามจากการสงออก
สินคาตีตลาดโลกไดนานาชนิด อันเปนสินคาท่ีแฝงไวซึ่งรากเหงาวัฒนธรรม จิตวิญญาณ และวิถีชีวิต
แบบญี่ปุน 

   สโมสรฟุตบอลหลายแหงในโลกที่สรางใหคนคลั่งไคลและนําสูรายไดจากการจําหนาย
ตั๋วชมฟุตบอล รายไดจากลิขสิทธิ์การถายทอด และรายไดเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ก็นับเปนเศรษฐกิจที่สราง
เงินสะพัดจาก “ความสามารถพิเศษ” (talent) ของคนในประเทศผสานกับการทําตลาดในอุตสาหกรรม
กีฬาและบันเทิงอยางเปนระบบ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2553, หนา 15) 
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  2) ดานสังคม (social aspects) 
  ผลกระทบหลักทางดานสังคมของอุตสาหกรรมสรางสรรคขยายตัวทําใหเกิด

การจางงานตามมา สามารถกลาวไดวาอุตสาหกรรมสรางสรรคตองการแรงงานที่มีความรูสูง ตองการ
ทักษะเฉพาะและแรงงานที่มีคุณวุฒิสูง เปนแรงงานหลักที่มีคุณภาพและทุมเทกําลังเพ่ือสรางปจจัย
การผลิตตัวอยางเชน การผลิตภาพยนตร จากรายงานบงชี้วามีแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค
ประมาณรอยละ 2-8 ของแรงงานในเศรษฐกิจทั้งหมด ศักยภาพในการสรางงานของอุตสาหกรรมนี้
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย ตัวอยางเชน กลยุทธในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสรางสรรค
เพ่ือสงเสริมการจางงานและมุงกระตุนใหเกิดการพัฒนาในภูมิภาคอุตสาหกรรมที่เคยซบเซา นอกจากนั้น
ยังเนนการสรางคุณภาพใหกับงานในเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคใหผูสรางสรรคเกิดความพึงพอใจ
และมีความทาทายมากกวางานประจําทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมสรางสรรคคิดเปน
รอยละ 2.5 ของการจางงานทั้งหมดในป 2003 โดยพลังท่ีเขมแข็งแรงงานสรางสรรคมาจากศิลปนอิสระ 
นักเขียน นักแสดงและอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

   ดานสังคมอื่นๆ ของอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ เชื่อมโยงกับบทบาทของ
ความสมานฉันทในสังคม สวนในระดับรากหญา เศรษฐกิจความคิดสรางสรรคกอใหเกิดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่เชื่อมโยงกลุมทางสังคมและสนับสนุนการรวมประสานกันของคนในชุมชน 
สภาพตึงเครยีดของสังคมหรือความขัดแยงตางๆ ในชุมชนสามารถเปลี่ยนเปนความเห็นพองตองกันได
ดวยการมีสวนรวมแบงปนในกิจกรรมหรือพิธีการทางวัฒนธรรมตางๆ และตระหนักย้ําและชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของทักษะฝมือที่มีประโยชนอยางยิ่งตออุตสาหกรรมสรางสรรคในทองถิ่น กิจการเหลานี้
มีความสําคัญตอสุขภาพของปจเจกบุคคล มีความเปนอยูที่ดีข้ึนและมีสุขภาพจิตที่ดขีึ้นดวย 

   การท่ีผูหญิงจํานวนมากหันมาจับงานฝมือ งานศิลปะหรือแฟชั่น เปนบทบาท
ทีช่วยสงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางแรงงานชายหญิง โดยเฉพาะในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาและ
เปนการรวมผูท่ีมีความสามารถแตถูกมองขามไปใหมีสวนรวมตองานท่ีไมเปนทางการในระบบเศรษฐกิจ  

   นอกจากนี้เศรษฐกิจความคิดสรางสรรคยังเก่ียวพันกับระบบการศึกษาท้ังใน
ประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา แนวคิดดานศิลปะที่เรียนรูในโรงเรียนสามารถสรางทัศนคติและ
พฤติกรรมทางสังคมใหกับเด็กได ขณะที่การศึกษาสําหรับผูใหญมักใชการศึกษาดานวัฒนธรรมและ
ศิลปะในการเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับสังคมและหนาที่ ความสัมพันธแบบสองทางระหวางระบบ
การศึกษาและอุตสาหกรรมสรางสรรคคือ การศึกษาและสถาบันอบรมมีสวนรับผิดชอบในการพัฒนา
บุคคลกรดวยการสรางทักษะและจูงใจใหเปนแรงงานสําคัญในอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนตัวจัดหา
และตัวปอนทางวัฒนธรรมและศิลปะเขาสูระบบการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ ในชุมชน
ที่พวกเขาอาศัยอยูในระยะยาว 
  3) ดานวัฒนธรรม (cultural aspects) 

   การใชคําวา วัฒนธรรม เปนการตีความในเชิงมานุษยวิทยาซึ่งมีความหมาย
ในการแบงปนคานิยมและธรรมเนียมประเพณี รวมถึงการชี้ใหเห็นถึงชุมชนหรือประเทศที่มีการเชื่อมโยง
เขาดวยกัน หรือในลักษณะการทําหนาที่ของการปฏิบัติทางศิลปะ เศรษฐกิจความคิดสรางสรรคในฐานะ
ผูปอนสินคาและบริการที่สรางสรรคที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ในเชิงนโยบายควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมควบคูไปกับเศรษฐกิจเพ่ือเปนเปาหมายรวมกัน
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ระหวางสังคมที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม และเปาหมายของภาครัฐที่เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ อัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญ ไมวาจะเปนความเขาใจในระดับชาติ ภูมิภาค เมือง หรือหมูบาน 
ตางก็สะทอนแงมุมความเปนกลุม 
    เมื่อไมนานมานี้แนวความคดินี้ถูกยกข้ึนเปนสาระสําคัญในการประชุม การคุมครอง
และสงเสริมความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่จัดโดยองคการยูเนสโก ในป 2001 
ความหลากหลายในมิติดานวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนตัวสรางความโดดเดนเฉพาะตัว
และความหลากหลาย (uniqueness and plurality) ในสังคมหรือกลุมที่แตกตางรวมถึงมรดกของ
มนุษยชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมเศรษฐกิจและสังคม
โดยมีอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนตัวสนับสนุน วัฒนธรรมภายในตัวเองเปนความเขาใจของแรงบันดาล
ใจของมนุษย มีการโตแยงวาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสรางสรรคถูกบงชี้วาความสําเร็จของอุตสาหกรรม
สรางสรรคตองอาศัยความไดเปรียบจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมของทั้งในประเทศพัฒนาแลว
และกําลังพัฒนา 
  4) ดานการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) 

   อุตสาหกรรมสรางสรรคยังเกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนยกลางวัฒนธรรม
ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมในชุมชน ในระดับชาติหรือภูมิภาคในโลก เปนสิ่งท่ีตองดํารงรักษาไว
สําหรับยุคอนาคต ไมวาจะเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ หรือระบบนิเวศนจําตองไดรับการปกปอง 
ความยั่งยืนทางวัฒนธรรมสื่อใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาที่ยังคงไวซึ่งภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ทั้งหมด ไมวาจะเปนภาษาของชุมชนและพิธีกรรมดั้งเดิมท่ีถูกแปลงสูงานศิลปะไปจนถึงสถานท่ีหรือ
สิ่งกอสรางที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม เปนอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ดําเนินรอยตามแนวทางการพัฒนา
เชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนตอไป 

   อุตสาหกรรมสรางสรรคมีลักษณะเปนมิตรกับสภาพแวดลอม เม่ือปจจัยนําเขา
ระดับปฐมภูมิสําหรับกิจกรรมที่สรางสรรคคือ ความคิดสรางสรรคที่มีความสําคัญมากกวาทรัพยากร
ทางธรรมชาติอยางเหมืองแรหรือที่ดินในกรณีของเกษตรกรรม และการผลิตสินคาที่สรางสรรค
ยังมีการพึ่งพานอยกับนโยบายโครงสรางพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมหนัก ดังนั้นจําเปนตองเพ่ิมศักยภาพ
ที่สรางสรรคใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการปกปองสภาพแวดลอม 
 สําหรับบทสรุปของการศึกษาแนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรคของอังคถัด (UNCTAD) จําเปนตอง
มคีวามเครงครัดในกฎระเบียบที่หลากหลาย รวมถึงการรวมมือในการวางกรอบนโยบาย
จากหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทรัพยสินทางปญญา
เปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจสรางสรรคเปนตัวเชื่อม
ความแข็งแกรงระหวางความคิดสรางสรรค วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
แนวคิดนี้จะเติบโตอยางรวดเร็วโดยที่ยังไมมีใครคนพบถึงขีดความสําคัญที่แทจริงของระบบเศรษฐกิจ
สรางสรรค อีกทั้งยังไมมีคําจํากัดความที่ชัดเจน ดังนั้นจึงข้ึนอยูกับภาครัฐท่ีจะสรางกลยุทธตางๆ ขึ้นมา
เพ่ือวางกรอบในการสรางคําจํากัดความของตนเองและนําไปปรับใชไดเหมาะสม 
 รัฐบาลมีสวนสําคัญเปนอยางมากในการสรางความลื่นไหลใหกับระบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
ซึ่งควรสงเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาทักษะและการประสานระหวางศิลปะ ความคิดสรางสรรคและ
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ธุรกิจและในสวนของสังคมควรสรางการรวมกลุมเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวนอีกทั้ง
ประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปญญาถือเปนตัวกระตุนใหกับนักคิด นักสรางสรรคท้ังหลายซึ่งการจัดการ
ดานทรัพยสินทางปญญาที่มีในปจจุบันควรตองไดรับการปรับปรุง เพราะถึงแมจะรุมรวยทางดานมรดก
ทางวัฒนธรรมสูง หากไมสามารถนํามาผสมผสานกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไดก็ไมสามารถจะผลักดัน
เศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวได 
 2.2.7 เศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย 
 แมแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรคจะเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย และยังไมมีการกําหนด
นิยามและขอบเขตของกิจกรรมที่ชัดเจน แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาจะพบวา ประเทศไทยมีการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรคบนพื้นฐานของการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา 
ทั้งเพ่ือใชประโยชนในวงจํากัดและเพ่ือการพาณิชมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะหลังไดมี
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เขามาชวยในการสรางมูลคาเพิ่ม และเชื่อมโยงระหวาง
ภาคการผลิตและบริการตางๆ อยางเปนระบบและบูรณาการมากขึ้น ตัวอยางเชน อุตสาหกรรม
ภาพยนตร อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท อุตสาหกรรมออกแบบ และเครือขายวิสาหกิจสินคาหัตถกรรม
พ้ืนบานเพื่อการสงออก เปนตน อยางไรก็ตาม กลไกและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเหลานี้
ยังอยูในระยะเริ่มตน ความชัดเจนของนโยบาย การบูรณาการของแผนและหนวยงานตางๆ ตลอดจน
โครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปน ยังเปนสิ่ งที่ตองการการพัฒนาและผลักดันอยางเปนรูปธรรม 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเรงสรางความไดเปรียบในภาวะท่ีหลายประเทศยังคงอยูในระยะเริ่มตน
เชนเดียวกับไทย 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมกับศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ (ศสบ.) ภายใตสํานักงานบริหารและจัดการองคความรู (สบร.) ไดรวมกันดําเนินการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทย โดยมีการวิเคราะหสถานะปจจุบันของ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทย การศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 28) 
  1) สถานภาพของเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย 

     (1) มูลคาของเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย 
     มูลคาของเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 

10-11 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือประมาณรอยละ 14-17 ของรายไดประชาชาติ
(การคาํนวณของสํานักบัญชีประชาชาติ สศช. โดยใชขอมูลระหวางป 2545-2549 สําหรับอุตสาหกรรม
สรางสรรค 9 กลุมตามการจัดกลุมของ สศช. ยกเวนกลุมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดนตรี ธุรกิจอาหารไทย 
ทัศนศิลป การแพทยแผนไทย และซอฟตแวร) โดยกลุมงานสรางสรรคตามลักษณะงาน (functional 
creation) กลุมมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) และกลุมสื่อ (media) เปนกลุมที่มีมูลคา
สูงสุดซึ่งหากพิจารณาแยกรายกลุมยอยจะพบวา การออกแบบเปนกลุมที่มีมูลคาสูงที่สุด รองลงมาคือ
กลุมงานฝมือและหัตถกรรม และกลุมแฟชั่น โดยทั้ง 3 กลุมมีมูลคารวมกันประมาณรอยละ 9.5 
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
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     มูลคาการสงออกสินคาสรางสรรคของไทยมีสวนแบงในตลาดโลกประมาณ
รอยละ 1.3 (ป 2548) จัดอยูในลําดับที่ 17 ของโลก (UNCTAD, 2008 นับเฉพาะสินคาสงออก 
(exporting goods) 11 กลุม ยกเวนการทองเที่ยว การแพทยแผนไทย การกระจายเสียง และธุรกิจ
อาหารไทย) และมีอัตราการขายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป (ระหวางป 2543-2548) 
      ตัวอยางสินคาสงออกสรางสรรคที่ไทยมีความไดเปรียบประเทศอ่ืนอยางเดนชัด
(ยกเวนจีน) คือ กลุมผลิตภัณฑเซรามิกส ซึ่งมีมูลคาการสงออกประมาณ 884 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ
มอัีตราการขยายตัวท่ีสูงมาก (รอยละ 14 ตอป โดยเฉลี่ย) หรือคิดเปนรอยละ 14 ของมูลคาการสงออก
สินคาสรางสรรคทั้งหมดของไทย (ประมาณการจากตัวเลขการสงออกสินคาสรางสรรคท้ังหมดของไทย 
ป 2548 จาก UNCTAD, 2008 เทียบกับตัวเลขการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกสของไทย ป 2548
จาก UN Comtrade, 2008) ในขณะที่การสงออกผลิตภัณฑของเลน แมจะมีสวนแบงตลาดนอยกวา
ประเทศผูนํา เชน จีน และฮองกง แตมูลคาการสงออกคอนขางสูง ประมาณ 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ซึ่งเมื่อรวมกับการสงออกผลิตภัณฑเซลามิกสแลวจะมีสัดสวนรวมกันถึงรอยละ 20 ของมูลคาการสงออก
สินคาสรางสรรคของไทยทั้งหมด 

     (2) ความหลากหลายของสินคาและตลาด (product and market diversification)
ของอุตสาหกรรมสรางสรรคไทย 

   จากทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัย (Delios, A, 2001, p. 1; อางถึงใน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 32)
พบวา ผลกําไรและความแข็งแกรงของธุรกิจมีความสัมพันธเชิงบวกกับความหลากหลายของสินคาและ
ตลาด โดยทั้ง product และ market diversification มีความสัมพันธทางบวกตอผลการประกอบการ
และความแข็งแกรงของธุรกิจ เม่ือพิจารณาลักษณะความหลากหลายของสินคาและตลาดสงออกของ
อุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย โดยอางอิงขอมูลจากอังคถัด (UNCTAD, 2008) พบวา กลุมการออกแบบ
และกลุมงานฝมือและหัตถกรรมมี ความหลากหลายของสินคามากกวาสินคาในกลุมอื่น ในขณะที่
ตลาดสงออกของกลุมงานฝมือและหัตถกรรม และกลุมโสตทัศนมีความหลากหลายมากกวากลุมอ่ืน 
ดังนั้น การพัฒนาสรางความแข็งแกรงใหอุตสาหกรรมสรางสรรคในกลุมอ่ืนๆ ที่ยังมีความหลากหลาย
ของสินคาและตลาดเปนเรื่องที่จะตองผลักดันและดําเนินการอยางจริงจังตอไป 
    (3) จุดแข็งและจุดออนของอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย 

   จุดแข็งสวนใหญเปนเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่มีลักษณะโดดเดนของไทย รวมท้ังคาครองชีพและตนทุนที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ 
ในขณะที่จุดออนสวนใหญจะเปนเรื่องของนโยบายและการบูรณาการ โครงสรางพ้ืนฐานและการวิจัย
และพัฒนาที่ยังไมเพียงพอ ตลอดจนปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่ไมสามารถบังคับใช
กฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 4  ขอบเขตของเศรษฐกิจสรางสรรคแยกประเภทตามกลุม 

 

จุดแข็ง จุดออน 

1. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 
   ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ 
   เฉพาะของไทย 
2. มีประวัติศาสตร และมรดกทางวัฒนธรรม 
   ที่ยังคงไดรับการสืบทอดและอยูในสภาพที่ดี  
   โดยเฉพาะมรดกโลกทางประวัติศาสตร 
   ทั้ง 3 แหงของไทย 
3. มีความประณีตละเอียดออนในการสรางสรรค 
   ผลงานที่ใชฝมือ จนเปนท่ียอมรับและ 
   มีชื่อเสียงในระดับโลก 
4. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และ 
   หลากหลาย ทั้งทางทะเลและปาไม 
5. มีตนทุนและคาครองชีพที่ต่ําเม่ือเทียบกับ 
   หลายประเทศในระดับเดียวกัน 
6. มีภูมิปญญาทองถ่ินที่ไดรับการสืบทอดและ 
   รักษาไวเปนจํานวนมากและหลากหลาย 

1. ขาดการบูรณาการและความตอเนื่องของ 
    นโยบายการพัฒนาตลอดจนกลไก 
    การขับเคลื่อนและประสานงานของหนวยงาน 
    ทีเ่ก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ระบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูลทางสถิติ  
    และการจําแนกประเภทของอุตสาหกรรม 
    สรางสรรคยังไมมีความชัดเจน 
3. ปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญายังเปน 
    ปญหาสําคัญ โดยเฉพาะการบังคบัใช 
    กฎหมายใหเด็ดขาด และมีประสิทธิภาพ 
4. การผลิตในลักษณะลอกเลียนแบบหรือผลิต 
    ตามคําสั่งซื้อในลักษณะที่เปน passive  
    มากกวา active ของผูประกอบการไทย 
    โดยไมใชความคิดสรางสรรคยังเปนปญหา 
    ที่ตองไดรับการปลูกฝง และพัฒนา 
    ในระยะยาว 
5. การสนับสนุนทางการเงินของสถาบัน 
    การเงินไทยในอุตสาหกรรมสรางสรรค 
    ยังคงอยูในวงจํากัด ทั้งในเรื่องการผลิต และ 
    การวิจัยพัฒนา 
6. การถายทอดภูมิปญญา และความรู 
    เปนกระบวนการท่ีตองใชระยะเวลา  
    ซึ่งประเทศไทยเองยังไมมีแนวทาง 
    การถายทอดและจัดเก็บอยางเปนระบบ 
    และมีประสิทธิภาพ 
7. โครงสรางพ้ืนฐาน และศูนยรวมอุตสาหกรรม 
    แตละกลุมยังอยูในระดับที่ตองการการพัฒนา 
    อีกมาก 
8. ระบบมาตรฐานตางๆ ท้ังเรื่องการบริการ  
    การผลิตสุขอนามัย และสิ่งแวดลอม ยังตอง 
    ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอีกมาก 

ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 
       2552, หนา 33-34) 
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   (4) นโยบายดานเศรษฐกิจสรางสรรค 
    หลายปที่ผานมา ประเทศไทยไดพิสูจนตัวเองทามกลางความทาทายของ
สถานการณเศรษฐกิจโลก โดยติดอันดับ 1 ใน 20 ประเทศผูสงออกผลิตภัณฑสรางสรรคมากที่สุด
ของโลกมิสเอ็ดนา โดส ซานโตสดุยเซนเบิรก (ednados santosduisenberg) ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรคของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา กลาวถึงประเทศไทย
ในการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ในงาน thailand international creative economy 
forum (TICEF) เม่ือ 29 พฤศจิกายน 2553 ในประเทศไทย ดวยความชื่นชมวา ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการสรางผลผลิตดานเศรษฐกิจสรางสรรค เนื่องจากมีสินคาท่ีหลากหลายและมีการสรางสรรค
ความแตกตางดวยเอกลักษณเฉพาะตัว ประเทศไทยมีความหลากหลายและร่ํารวยทางวัฒนธรรม
ซึ่งเปนทรัพยากรภูมิปญญาสําหรับการสรางสรรคอันสําคัญยิ่ง เหมือนมีเพชรงามในมือ ขึ้นอยูที่จะเลือก
เจียระไนจุดแข็งและความพรอมของตนเองใหเปนเหลี่ยมคมอันแพรวพราย เพื่อสรางโอกาสในการแขงขัน
ในตลาดโลก (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2553, หนา 20) 

     ประเทศไทยยังอยูในข้ันตอนการริเริ่มใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อใหมีความเปนเอกภาพมาไมนานนัก เนื่องจากเปนแนวคิด
การพัฒนาใหม อยางไรก็ดี มีนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใหมๆ 
ที่อยูบนพ้ืนฐานองคความรูและนวัตกรรม ซึ่งมีสวนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสรางสรรค ดังนี ้
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 
2552, หนา 35) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, หนา 7) 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไมไดกําหนดยุทธศาสตร
ทีก่ลาวถึงเศรษฐกิจสรางสรรคโดยตรง แตไดกลาวถึงนโยบายที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจสรางสรรค
ในยุทธศาสตรการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ซึ่งประกอบไปดวย 3 แนวทางหลัก 
ไดแก ก. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจที่ใหความสําคัญกับภาคเศรษฐกิจที่แทจริง ข. การเสริมสราง
ความเทาเทียมและเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจ และ ค. การเสริมสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
โดยใหความสําคัญกับการศึกษา การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต และการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถ่ินไปสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคในกลุมตางๆ 
     นโยบายของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
     นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคของรัฐบาล ไดเริ่มปรากฏใหเห็น
เดนชัดมาตั้งแตป 2545 โดยมีการจัดการตั้งองคกรอิสระท่ีทําหนาที่พัฒนาองคความรูและดําเนินกิจกรรม
ทีเ่ก่ียวของกับเศรษฐกิจสรางสรรค หลายองคกร เชน สํานักงานพัฒนาองคความรู ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว และ
สํานักสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ เพื่อเปนรากฐานสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค
ของแตละกลุมในระยะยาว อยางไรก็ตาม นโยบายและการดําเนินงานขององคกรเหลานี้ในระยะที่ผานมา 
ยังขาดความตอเนื่องและการบูรณาการ 
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     สําหรับนโยบายของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีไดเห็นความสําคัญตอเศรษฐกิจสรางสรรค โดยไดกลาวไวในคําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
ที่ไดแถลงตอรัฐสภา (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลง
ตอรัฐสภา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551) ในหลายสวนดวยกัน โดยเฉพาะ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจในสวนของภาคการทองเที่ยวและบริการ ซึ่งใหความสําคัญกับการขยายฐานภาคบริการ
ในโครงสรางการผลิตของประทศ โดยเพ่ิมความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพ่ิมมูลคา และเชื่อมโยง
ธุรกิจบริการอุตสาหกรรม และการเกษตรเขาดวยกันใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหารและ
การทองเที่ยว รวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ทีเ่ชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม นอกจากนี้ ในภาคการตลาด การคาและการลงทุน ยังไดใหความสําคัญ
กับการสงเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินคา
อาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร สินคาและบริการที่ใชนวัตกรรมและภูมิปญญา และ
มีแผนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือพัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรม 
สรางความเข็มแข็งแกผูประกอบการไทยสรางมาตรฐานทางธรุกิจ พัฒนาการตลาด และพัฒนาบุคลากร 
     สําหรับการเปลี่ยนประเทศไทยไปสูระบบเศรษฐกิจใหมนี้รัฐบาลไดสนับสนุน
งบประมาณกวา 20,000 ลานบาท (ระหวางป 2553-255) เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจสรางสรรค 4 ดาน
12 พันธสัญญา โดยมีเปาหมายวาจะเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคจากรอยละ 
12 (มูลคาเกือบ 900,000 ลานบาท) ของผลผลิตมวลรวมประชาติเปนรอยละ 20 ในป 2555 

     ทั้งนีโ้ดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมียุทธศาสตร 
วิสัยทัศน พันธกิจ และการดําเนินงานตลอดป 2553 ท่ีมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรคอยางยิ่ง นําพาประเทศไทยกาวเขาสูครีเอทีฟไทยแลนด Creative Thailand ใหไดเปน
ผลสําเร็จ โดยกรมฯ มีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMI) 
มอีงคประกอบอยางหนึ่งอยางใด หรือองคประกอบทั้งหมดรวมกัน ดังตอไปนี้ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 
2553, หนา 24-25) 
    ก. ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (creative product) 
    ข. เทคโนโลยีและกระบวนการเชิงสรางสรรค (creative process and 
technology) 
    ค. การออกแบบเชิงสรางสรรค (creative design) 

     ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในป 2553 ประกอบดวย 
     ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางและการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมใหเติบโตและแขงขัน

ไดมีเปาประสงคคอื การบมเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมตั้งแตเริ่มตนกิจการ จนถึงระดับที่ผูประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถนําพาวิสาหกิจไปสูระดับที่มีมาตรฐานสากลและขีดความสามารถ 
ในการแขงขันระดับโลก (world class organization) ดวยอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคที่เนนการแขงขัน
ดวยฐานความรู ดวยทุนวัฒนธรรม ทักษะเชิงชั้น หรือเทคโนโลยีที่สงูขึน้ ซึ่งก็คือการแขงขันดานคุณคา 
และมูลคา มากกวาเรื่องของราคา รวมถึงสามารถประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศได 
โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียนโดยใชแนวทางท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม  
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     ยุทธศาสตรท่ี 2 การสนับสนุนปจจัยเอ้ือตอการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
     มเีปาประสงคคือ การสนับสนุนองคประกอบเพิ่มเติมจากการพัฒนาผูประกอบการ

และวิสาหกิจ ซึ่งชวยใหผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถดําเนินกิจการไปไดอยางราบรื่น
องคประกอบสําคัญท่ีเอ้ือตอการประกอบการ ไดแก ขอมูลอุตสาหกรรม เงินทุนหมุนเวียน การทดสอบ
ผลิตภัณฑ โอกาสทางการตลาด และผูใหบริการ เปนตน 

     ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับประสิทธิภาพองคการ 
     มเีปาประสงคคือ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงานของ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ พรอมที่จะใหบริการแกกลุมเปาหมาย
ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน ผูใหบริการ เครือขาย
หนวยรวมดาํเนินการและประชาชนทั่วไป โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรภายในองคการ กระบวนการปฏิบัติงาน และสมรรถนะในการดําเนินงาน 
ตามหลักการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ (public management quality award: PMQA) 

    (5) ปจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 
      การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคจะตองมีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนและ
สภาวะแวดลอมตางๆ ที่เอ้ือตอการสรางความสามารถในการแขงขัน (competitive environment) 
อยางพอเพียงทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยปจจัยสนับสนุนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
ในประเทศไทยมีสถานภาพปจจุบัน ดังนี ้(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 36) 
      ก. โครงสรางพ้ืนฐาน 

     โครงสรางพ้ืนฐานที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  
แบงไดสองสวนคือ โครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารและโทรคมนาคม (communication infrastructure) 
และโครงสรางพ้ืนฐานอื่นๆ (creative infrastructure) 

    โครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารและโทรคมนาคมของไทย (World 
Telecommunication Union 2007) ยังอยูในระดับที่ดอยกวาประเทศอื่น เชน จํานวนคู
สายโทรศัพทพื้นฐาน (11 คูสายตอประชากร 100 คน) จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต (21 คนตอประชากร 
100 คน) และการใชอินเตอรเน็ตระบบ Broadband (0.94 คนตอประชากร 100 คน) เปนตน 
ซึ่งมีจํานวนต่ํากวาประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคอ่ืนๆ และยังต่ํากวาคาเฉลี่ยของโลก 
ดังนั้นจะเห็นไดวา โครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมของไทยยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสรางสรรค สําหรับโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่ภาครัฐไดดําเนินการไปแลวบางสวน เชน หองปฏิบัติการ
ทดสอบและวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร ดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
และนิคมอุตสาหกรรมซอฟตแวร ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท 
ของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) โดยใหการสงเสริมและสนับสนุนปจจัย
การพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแตเรื่องสถานที่ โครงสรางพื้นฐาน การเงิน และการตลาด มีการตั้งเปาหมาย
วาจะสามารถสรางมูลคาไดประมาณ 3 หมื่นลานบาท ภายในป 2553 และทําใหไทยเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทและการศกึษาดานมัลติมีเดียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 
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     ข. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
     ที่ผานมาประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

มาโดยตลอด และตอเนื่อง ทั้งที่เปนการศกึษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ แตยังขาดบูรณาการ
เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมสรางสรรคอยางเปนระบบและใหมีความเชื่อมโยง โดยยังมีลักษณะของ
การพัฒนาแบบแยกสวนกันโดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค 
เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังมีหนวยงานเฉพาะและมีความเปนอิสระคอนขางมากในการดําเนินงาน 
เชน ศูนยสรางสรรคงานออกแบบทําหนาที่เปนแหลงใหความรูดานการออกแบบ องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ ทําหนาที่ใหความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประจักษ มูลนิธิศิลปาชีพ
พิเศษฯ ทําหนาที่อบรมและถายทอดภูมิปญญาและศิลปะงานฝมือไทย เปนตน 
     ค. การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน 

     ปจจุบันสถานการณการเงนิตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนไดใหการสนับสนุน
สินเชื่อแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมสรางสรรค ทั้งที่เปนผูประกอบการขนาดเล็ก และขนาดใหญ
แตมักมีปญหาในเรื่องของสินทรัพยค้ําประกัน และหลักเกณฑที่คอนขางจะเขมงวด โดยเฉพาะสําหรับ
ผูประกอบการรายใหม และผูประกอบการขนาดเล็ก ดังนั้น รัฐบาลท่ีผานมาโดยความรวมมือจาก
สถาบันการเงินตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชน จึงไดสรางทางเลือกและใหโอกาสผูประกอบการในอุตสาหกรรม
สรางสรรคท่ีจะสามารถเขาถึงแหลงทุนมากขึ้นใน 3 แนวทางคือ 

    ก) ใชทรัพยสินทางปญญาที่มีอยู  เชน ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  เปนตน 
ในการค้ําประกันสินเชื่อเพ่ือการลงทุนได 

    ข) กองทุนหมูบาน สําหรับผูประกอบการขนาดเล็กในระดับทองถิ่น 
ซึ่งมีวงเงนิคอนขางจํากัด 

    ค) กองทุนรวมลงทุน (venture capital fund) โดยสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย ซึ่งเปนลักษณะของการรวมลงทุนโดยผูใหสินเชื่อและผูขอสินเชื่อรวมกัน 
     ง. การตลาด 

     การตลาดเปนปจจัยและกลไกที่สําคัญที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
สรางสรรค และสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของนักคิดในยุคบุกเบิก 
ไมวาจะเปนแนวคิดเสรีนิยมตะวันตก (john Hawkins ระบุวาตลาดเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความ
อิสระและความคิดสรางสรรค) หรือแนวคิดสังคมสังคมนิยมตะวันออก (desmondhui ระบุวา
ความอิสระเสรีเปนปจจัยสําคัญตอการสรางตลาด และตลาดเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความคิดสรางสรรค) 
สําหรับประเทศไทย หนวยงานภาครัฐเปนกลไกหลักในเรื่องของการตลาดโดยมีหนวยงานที่เก่ียวของ 
เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด
ในประเทศ และกรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา และศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวาง
ประเทศดาํเนินการพัฒนาการตางประเทศ เปนตน โดยการตลาดตางประเทศนั้น นอกจากจะคํานึงถึง
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สวนแบงการตลาดแลว ยังตองคํานึงถึงความหลากหลายของตลาดดวย อยางไรก็ตาม ปญหาที่สําคัญ
ของการตลาดที่ดําเนินการโดยภาครัฐ คือขาดการประสานงานและการดําเนินการที่เปนระบบและ
เชื่อมโยงตอเนื่องกัน จะเห็นไดวาสวนใหญจะมีลักษณะแยกสวนกันทํางานตามโครงสรางของสวนราชการ 
และเนนกิจกรรมระยะสั้นมากกวาการสรางเครือขายการตลาดและสินคาระยะยาว 

จ. การสรางเครือขาย 
     การสรางเครือขายความรวมมือในเศรษฐกิจสรางสรรค มีการรวมตัวกัน

อยางกระจัดกระจายและสวนใหญเปนการรวมกลุมอาชีพเพ่ือสรางพลังตอรองและกําหนดนโยบาย
รวมกันมากกวาการรวมตัวกันในลักษณะเครือขายหวงโซการผลิตหรือเครือขายวิสาหกิจที่เกิดขึ้น
ในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตัวอยางของกลุมเหลานี้คือ สมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงประเทศไทยและ
สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย เปนตน อยางไรก็ตาม มีความพยายามของภาครัฐในการสนับสนุน
ใหเกิดเครือขายความรวมมือระดับภาค และทองถิ่นในรูปแบบของเครือขายวิสาหกิจ (cluster) 
ซึ่งสวนใหญยังเปนการรวมมือกันในลักษณะเริ่มตนและยังไมเชื่อมโยงกันตลอดทั้งหวงโซคุณคา 
ตัวอยางเชน คลัสเตอรเซรามิก จังหวัดลําปาง คลัสเตอรหัตถกรรมบานถวาย และคลัสเตอรกระดาษ
สาบานตนเปา จังหวัดเชียงใหม และคลัสเตอรอัญมนีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี เปนตน 
     ฉ. การวิจัยและพัฒนา 

     ในปจจุบันการวิจัยและพัฒนาเปนประเด็นที่ไดรับการกลาวถึงอยูบอยครั้ง
ทั้งภาครัฐและเอกชนตางเขาใจและตระหนักถึงบทบาทสําคัญของการวิจัยและพัฒนาที่มีผลตอธุรกิจ
ในระดับองคกรหรือตอเศรษฐกิจในระดับภาพรวม อยางไรก็ตาม ปญหาอุปสรรคที่ทําใหการวิจัยและ
พัฒนาของไทยยังอยูในระดับที่ต่ํามีดวยกันหลักๆ 3 ดาน คือ 1) ขาดการสนับสนุนงบประมาณ
ที่เพียงพอจากภาครัฐ จะเห็นไดวาการใชจายเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของรัฐคิดเปนสัดสวน
เพียงรอยละ 0.24 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น 2) คุณภาพ
และจํานวนนักวิจัยของไทยยังต่ํามากเมื่อเทียบกับจํานวนประชากร โดยจํานวนนักวิจัยของไทยปจจุบัน
มีประมาณ 0.57 คน ตอประชากร 1 พันคน ซึ่งใกลเคยีงกับประเทศมาเลเซีย แตยังต่ํามากเมื่อเทียบกับ
ฮองกงและสิงคโปร ซึ่งมีสัดสวนประมาณ 3.24 และ 8.22 คนตอประชากร 1 พันคนตามลําดับ 
ในขณะที่จํานวนผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการตีพิมพมีประมาณ 1,200 บทความ ซึ่งยังมีนอยมาก
เมื่อเทียบกับสิงคโปร (3,600 บทความ) และสหราชอาณาจักร (45,572 บทความ) 3) การดําเนินงาน
ที่ผานมายังเปนไปในลักษณะแยกสวนมิไดดําเนินการอยางมีองครวมเพ่ือวิจัยสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรคอยางเปนระบบและครบวงจร 

    สําหรับหนวยงานหลักๆ ของไทยที่ทําหนาที่ในการสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาประกอบไปดวย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) รับผิดชอบ
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (NSTDA) รับผิดชอบดานการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) รับผิดชอบดานการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รับผิดชอบการวิจัยพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนตน 
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     ช. กฎหมายและระเบียบ 
     แมวาโดยหลักการแลว การสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค

ตองเนนที่การจูงใจ (attraction) และการกระตุน (stimulation) มากกวาการควบคุม (regulation) 
โดยภาครัฐ แตการจูงใจใหเกิดความคิดสรางสรรคเชิงการคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศรษฐกิจที่ไดผลนั้น 
ทั้งเจาของงานสรางสรรคและผูบริโภคจําเปนตองไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม และผูละเมิดตองไดรับ
การลงโทษที่เหมาะสม ดังนั้นกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองอุตสาหกรรมสรางสรรค
จึงเก่ียวของกับทรัพยสินทางปญญา และการคุมครองผูบริโภคเปนสวนใหญ เชน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. 2548 
พระราชบัญญัติเก่ียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติภาพยนตร
และวีดีทัศน พ.ศ. 2551 เปนตน อยางไรก็ตาม ปญหาที่พบในปจจุบันสวนใหญเปนเรื่องของการบังคับ
ใชกฎหมายมากกวาปญหาของขอกฎหมายเอง นอกจากนั้นยังมีกฎหมายที่เก่ียวของกับการสงเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมสรางสรรค เชน พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (มาตรา 16 
วรรค 2) วาดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในประเภทที่ 7 ซึ่งโดยภาพรวมนับวาคอนขางครอบคลุม
และเพียงพอในแงของขอกฎหมายและระเบียบ ขาดเพียงแตการบังคับใชให เขมงวดและ
มีประสิทธิภาพขึ้น 
      ซ. ระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บ 

     ในปจจุบัน ยังมิไดมีการจัดเก็บและจําแนกกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค
อยางเปนระบบ โดยหนวยงานหลักที่เก่ียวของกับการจัดเก็บขอมูลของอุตสาหกรรมประเภทนี้ คือ 

    ก) สํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําการสํารวจการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
(cultural participation survey) ซึ่งดําเนินการทุกๆ 3 ป 

    ข) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดทํา
ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จําแนกตามกิจกรรมตางๆ ซึ่งยังไมครอบคลุมบางกลุมของ
อุตสาหกรรมสรางสรรค เชน ดนตรี การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจอาหารไทย ธุรกิจแพทยแผนไทย 
อุตสาหกรรมซอฟตแวร เปนตน 

    ค) กรมศุลกากร จัดทําตัวเลขสงออกและนําเขาของสินคาที่ผานกระบวนการ
ศุลกากรเทานั้น ซึ่งไมครอบคลุมการคาระหวางประเทศผานชองทางอ่ืน เชน online trading เปนตน 
     ง) สมาคมอาชีพและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน สมาคมสมาพันธ 
ภาพยนตรแหงชาติ สมาคมสิ่งทอ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ และสํานักพัฒนาการทองเท่ียว 
เปนตน 
     ฌ. กลไกการขับเคลื่อน 

     ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐและองคการมหาชนหลายแหงที่เริ่มมีบทบาท
หนาที่และใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งเปนการดําเนินงานทั้งในระดับนโยบาย
และปฏิบัติ รวมทั้งการใหบริการดานโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค ดังนี ้
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    ก) หนวยงานดานนโยบาย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) มีหนาที่สนับสนุนเชิงนโยบายและชวยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
โดยมกีระทรวงที่เกี่ยวของโดยตรงเปนเจาภาพหลักรับผิดชอบดานการสงเสริมใหมีการประสานงานกัน
ระหวางองคกรภาครัฐ เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวัฒนธรรม 
เปนตน 

    ข) หนวยงานดานคุมครองทรัพยสินทางปญญา ไดแก กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย ไดจัดตั้งศูนยทรัพยสินทางปญญา มีภารกิจในการสงเสริมการสรางสรรค และ
ใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

    ค) หนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานการเงิน เชน สถาบันการเงินหรือ
ธนาคารพาณิชย กองทุนรวมลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจไทย ที่บริหาร
โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กองทุนรวมลงทุนของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
เปนตน 

    ง) หนวยงานดานการวิจัยและพัฒนา เชน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน 

    จ) หนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมมาตรฐานตางๆ เชน องคการอาหารและยา 
สํานักงานมาตรฐานอาหารและเกษตรแหงชาติ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และสํานักพัฒนาการทองเที่ยว เปนตน 

    ฉ) หนวยงานดานการตลาด เชน กระทรวงการตางประเทศ กรมสงเสริม
การสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
เปนตน 

    ญ. ผลการพัฒนาที่ผานมา 
     ที่ผานมาอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยไดรับการพัฒนามาในระดับหนึ่ง

โดยเฉพาะกลุมสําคัญ 5 กลุม ที่ ไดมีการศึกษาไวบางกลุม คือ กลุมงานฝมือและหัตถกรรม 
กลุมการออกแบบกลุมโสตทัศน กลุมกระจายเสียง และกลุมศิลปะการแสดง โดยทั้ง 5 กลุมนี้ มีมูลคา
รวมกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.72 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกถึง
ประมาณ 2.5 แสนลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดของผลการดําเนินการพัฒนาแตละกลุมอุตสาหกรรม 
ดังตอไปนี้  
     ก) ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนน 

     สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (software industry 
promotion agency: SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดตั้งเปาหมาย
ในการสรางอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนน (digital content industry) ของไทยใหมีมูลคา 
3 หมื่นลานบาทภายในป 2553 และทําใหไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนนและ
การศึกษาดานมัลติมีเดียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคโดยใหการสงเสริมและสนับสนุนปจจัยการพัฒนา
แบบครบวงจรตั้งแตเรื่องสถานท่ี โครงสรางพ้ืนฐาน การเงิน และการตลาด 
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     ข) ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทยที่สําคัญ 
     จากการศึกษาเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย พบวา ปจจุบันมีอุตสาหกรรม

บริการที่มีการดําเนินการที่ชัดเจนใน 5 กลุมหลัก คือ งานฝมือและหัตถกรรม (crafts) งานออกแบบ 
(design) ภาพยนตรและวีดีทัศน (film & video) การกระจายเสียง (broadcasting) และ
ศิลปะการแสดง (performing arts) ซึ่งจากขอมูลของสํานักบัญชีประชาชาติในป 2549 พบวา มูลคา
ของเศรษฐกิจสรางสรรคของทั้ง 5 กลุมหลักดังกลาว คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7.72 ตอ GDP 
(ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป 2549) มีมูลคาการสงออกจํานวน 
249,000 ลานบาท (ขอมูลของรายงาน creative economy 2007 โดย UNCTAD) และเปนแหลง
รายไดสําคัญในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล 
 กลุมภาพยนตร (film) 
  สถานภาพอุตสาหกรรม 

  ในป 2549 รายไดรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมีประมาณ 27,386 ลานบาท 
โดยรายไดของการผลิตและจําหนายภาพยนตรมีระดับที่ต่ําลงจากปที่ผานมา สวนใหญเปนผลจาก
การลดลงของรายไดท่ีมาจากการผลิตและจําหนายวีซีดีและดีวีดี เหตุผลสวนหนึ่งเนื่องจากมีการปรับ
ระดับราคาจําหนายที่ต่ําลงอยางมาก ขณะที่หวงโซอ่ืนๆ มีรายไดสูงขึ้นหรือใกลเคียงในระดับเดิม 
สําหรับรายไดจากการถายทําภาพยนตรตางประเทศในไทย พบวา มีอัตราเติบโตขึ้นจากปที่ผานมาถึง 
3,668 ลานบาท เนื่องจากการจัดกิจกรรมสงเสริมแนะนําประเทศไทยดานการทองเที่ยว และ
การจัดเทศกาลภาพยนตรกรุงเทพฯ ทําใหผูประกอบการจากตางประเทศรูจักประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 

  กลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยไมมีการวางโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนธุรกิจการผลิต
ภาพยนตรไทยที่ชัดเจน เชน ไมมีการกําหนดแผนแมบทสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
เปนการเฉพาะ หนวยงานองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรวมมือระหวางกันในระดับที่ต่ํา 
ประเด็นเหลานี้สงผลใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมีความเขมแข็งอยูในระดับที่ต่ํามากหากตองการ
กาวเขาสูตลาดโลกมีความจําเปนตองพัฒนาในดานตางๆ เหลานี้เพ่ิมข้ึน 
 กฎหมายที่เกี่ยวของที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 
โดยมีสาระสําคัญในการกําหนดและแบงประเภทภาพยนตร เพื่อยกเวนการใชมาตรการเซ็นเซอร
ภาพยนตร และเพ่ือสรางโอกาสใหอุตสาหกรรมภาพยนตรมากยิ่งข้ึน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
2522 เปนกฎหมายวาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ ซึ่งครอบคลุม
ถึงโรงภาพยนตรดวยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2522 
 การสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรของไทยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดใหสิทธิประโยชน
ดานอากรขาเขาเครื่องจักรและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป แกผูประกอบธุรกิจบริการ
หลังการถายทํา ในสวนของการสงเสริมการผลิต สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไดจัดทําโครงการ
เพื่อสงเสริมการผลิตภาพยนตรสั้น โดยการจัดคายภาพยนตรสั้นและจัดประกวดภาพยนตรสั้น 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานเทศกาลภาพยนตรในกรุงเทพเพื่อเปนตลาดการซื้อขายและเผยแพร
ภาพยนตร และบุคลากรในวงการภาพยนตรที่สรางสรรคงานที่มีคุณภาพอีกดวย 
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 การกํากับดูแล ใชระบบการจัดประเภทภาพยนตรตามกฎหมาย และกําหนดสัดสวน
การฉายภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตร 
 การเงิน รัฐบาลไดสนับสนุนงบประมาณบางสวนในการสรางภาพยนตรเชน ภาพยนตร
เรื่อง สุริโยทัย นเรศวรมหาราช คําพิพากษาของมหาสมุทร เปนตน นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนคาใชจาย
บางสวนในการนําผูกํากับ ผูอํานวยการสราง และทีมงานที่เก่ียวของกับภาพยนตร เขารวมงานเทศกาล
ภาพยนตรนานาชาติ เพ่ือเผยแพรและจําหนายภาพยนตร 
 การพัฒนาบุคลากร แมวาจะมีหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับดานการแสดงการผลิตภาพยนตร
ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพ่ือผลิตบุคลากรเขาสูธุรกิจภาพยนตรอยางไรก็ตาม 
บุคลากรเหลานั้นยังไมมีทักษะเชิงปฏิบัติที่ตองการ ตองอาศัยการพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริงและ
ภาครัฐก็ยังไมมีสถาบันที่ฝกอบรมดานภาพยนตรเพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะในเชิงปฏิบัติได 
แมปจจุบันเริ่มมีผูประกอบการธุรกิจภาพยนตรบางรายจัดตั้งสถาบันใหการฝกอบรมดานภาพยนตร
โดยเฉพาะ แตยังมีจํานวนไมมากนัก จึงทําใหบุคลากรที่มีคุณภาพมีจํานวนไมเพียงพอตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
 การลงทุน รัฐบาลอนุญาตใหชาวตางชาติเขามาลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 

 หนวยงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร 
 หนวยงานภาครัฐที่สําคัญดานภาพยนตรของไทย ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม กรมสงเสริม
การสงออก และกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย กองกิจการภาพยนตร กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวประเทศไทย 

 หนวยงานภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก สมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ 
 กลุมศลิปะการแสดง (performing art) 

 สถานภาพอุตสาหกรรม 
 ภาครัฐมีสถานที่สําหรับจัดการแสดงเพ่ือเผยแพรนาฏศิลปไทยเพียงไมกี่แหง เชน โรงละคร
แหงชาติสวนกลาง 1 แหง และสวนภูมิภาค 2 แหง คือ โรงละครแหงชาติภาคตะวันตก จังหวัด
สุพรรณบุรี และโรงละครแหงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา แตโรงละครเหลานี้
ยังไมไดรับความนิยมเทาที่ควร เนื่องจากมีรายการแสดงซึ่งจัดโดยกรมศิลปากรเพียงสัปดาหละ 
1-2 รอบเทานั้น นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธรายการแสดงรวมถึงวันเวลาที่แสดงสื่อมวลชนเอง
ก็ไมสนใจท่ีจะทําขาวงานประเภทนี้เพราะไมอยูในความสนใจของประชาชนโดยมากสงผลใหการแสดงไทย
ของกรมศิลปากรจึงเปนที่รู กันเฉพาะวงในหรือในกลุมผูชมกลุมเดิมเทานั้นสําหรับภาคเอกชน
มีผูประกอบการประเภทการแสดงเพ่ือความบันเทิงจํานวน 36 ราย ซึ่งรายใหญอยูในสภาวะขาดทุน 
 กลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 
 การสงเสริม มีการสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชน เชน ททท. สายการบิน บริษัท
เครื่องดื่ม และบริษัทนําเที่ยว เปนตน 
 การเงิน ภาครัฐไมมีการจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 
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 การพัฒนาบุคลากร แมวาจะมีหลักสูตรที่เก่ียวของกับดานการแสดงในสถาบันการศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อผลิตบุคลากรเขาสาธุรกิจ แตยังมีปญหาการขาดแคลนบุคลากรฝายบริหาร
จัดการธุรกิจศิลป เนื่องจากเปนสาขาวิชาที่คอนขางใหม รวมถึงแรงงานระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ที่ตองใชทักษะดานงานชางและงานบริการควบคูกันไป 
 การลงทุน รัฐบาลอนุญาตใหชาวตางชาติเขามาลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 
 หนวยงานที่เกี่ยวของกับศิลปะการแสดง ไดแก กรมศิลปากร ซึ่งมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดูแลศิลปวัฒนธรรมของชาติแขนงตางๆ ไดแก งานดานโบราณคดี ประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ 
สถาปตยกรรม หัตถศิลป นาฏดุริยางคศิลป ดานเอกสาร ภาษา และหนังสือ ดานการจัดการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม 

 การกระจายเสียง (Broadcasting) 
 สถานภาพอุตสาหกรรม 
 มูลคาตลาดธุรกิจวิทยุและโทรทัศนแบบไมเรียกเก็บคาบริการซึ่งมีรายไดจากคาโฆษณา 
โดยป 2549 มูลคาโฆษณาผานสื่อโทรทัศน 53,296 ลานบาท สถานีโทรทัศนชอง 7 มีสวนแบงการตลาด
สูงสุดถึงรอยละ 28 มูลคาโฆษณาผานสื่อวิทยุ ป 2549 เทากับ 6,392 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
5,136 ลานบาท ในป 2545 และรายรับจากคาบริการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกของบริษัททรูวิชั่น 
จํากัด (มหาชน) ในป 2549 มีมูลคา 8,300 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 6,777 ลานบาท ในป 2545 
(เดิมคอื บริษัทยูบีซ)ี 
 กลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน 
 อุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน ไทยเริ่มมีการวางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
โดยมกีารจัดทําแผนแมบทในการใชคลื่นความถี่ โดยคํานึงถึงสัดสวนท่ีเหมาะสมสําหรับภาครัฐและ
เอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งใหมีกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
 กฎหมายที่เก่ียวของที่สําคัญ ไดแกพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
พ.ศ. 2498 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมสื่อวิทยุและโทรทัศน
ในการใหบริการ ซึ่งมีจุดมุงหมายใหรัฐเปนผูดําเนินการ การคาเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน โดยกําหนดให
ผูใหบริการตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 โดยกําหนดใหมี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ หรือ กทช. กํากับดูแลกิจการวิทยุ
และโทรทัศนในดานตางๆ และคุมครองสงเสริมเสรีภาพของประชาชนในดานสิทธิสวนบุคคล และ
ในดานจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 

 การเงิน รัฐบาลไดสนับสนุนงบประมาณในการทํารายการวิทยุและโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
โดยกําหนดใหมีกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ 
เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสนับสนุนการดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชน
สาธารณะ สนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากร แมวาจะมีสถาบันการประชาสัมพันธทําหนาที่พัฒนาบุคลากร
ดานการประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชนแตเปนการฝกอบรมในสวนของภาครัฐ 
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 การลงทุน ในสวนของอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน รัฐบาลอนุญาตใหชาวตางชาติเขามา
ลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 
 หนวยงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศนคือ กองงานกิจการ
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ 
 กลุมงานฝมือและหัตถกรรม (crafts) 
 สถานภาพอุตสาหกรรม 
 ผลิตภัณฑหัตถกรรมที่สามารถสงออกไดเปนมูลคาสูงและมีแนวโนมการสงออกสูงขึ้น
มีอยู 5 กลุมใหญ ไดแก (ก) เพชรพลอยเจียระไนหรือเพชรพลอยรวง ตลาดสงออกที่สําคัญคือ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เบลเยี่ยม สวิตเซอรแลนด และฮองกง เปนตน (ข) เครื่องประดับ ประกอบดวย
เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน และเครื่องประดับจากโลหะมีคาชนิดอื่นๆ เชน ทองคําขาว 
เปนตน โดยมีตลาดสงออกที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมัน และสวิตเซอรแลนด เปนตน 
(ค) ดอกไมใบไมประดิษฐ และตนไมประดิษฐ ท่ีผลิตเพ่ือการสงออกของไทย ประกอบดวย ดอกไม
ประดิษฐจากผาโพลีเอสเตอร ผาไหม ผาซาติน และอ่ืนๆ ตลาดสงออกที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา 
เยอรมัน ญี่ปุน แคนาดาและฝรั่งเศส เปนตน (ง) ผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือนทําดวยไม เชน 
จาม ชาม ถาดเขียง ชอนสอม เปนตน โดยมีตลาดสงออกที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุน 
สหราชอาณาจักร และอิตาลี เปนตน (จ) เครื่องใชในการเดินทางทําดวยหนังแท หนังเทียม ผาและอ่ืนๆ 
สินคาในกลุมนี้ประกอบดวย กระเปาถือ กระเปาเดินทาง กระเปาใสเอกสาร เปนตน โดยมีตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมน ีสวิตเซอรแลนด และฝรั่งเศส เปนตน 
 กลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝมือและหัตถกรรมของไทย 
 กฎหมายที่เกี่ยวของที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งไดกําหนดธุรกิจที่มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และหัตถกรรมพ้ืนบาน 
ไดแก การคาของเกา หรือศิลปวัตถุซึ่งเปนงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย การผลิตเครื่องไม
แกะสลัก การเลี้ยงไหม การผลิตเสนไหมไทย การทอผาไหมไทย หรือการพิมพลวดลายผาไหมไทย 
การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน การผลิตถวยชามหรือ
เครื่องปนดินเผาที่เปนศิลปวัฒนธรรมไทยไวในบัญชีสองทายพระราชบัญญัติฯ ซึ่งจะไมอนุญาต
ใหคนตางดาวประกอบธุรกิจดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเปนธุรกิจที่มี
ผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพ้ืนบาน 
 การสงเสริม มีหนวยงานจํานวนมากทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการฝกอาชีพ การใหบริการ
ออกแบบปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ สงเสริมดานวิชาการตางๆ ทั้งทางดานการผลิตและ
การตลาด รวมทั้งการจัดตั้งโครงการตางๆ เชน โครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท เปนตน ในสวนมาตรการดานภาษีนั้น มีการผลักดัน
ใหเกิดการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (GSP) ทําใหสงสินคาเขาไปยังประเทศพัฒนา
แลวไดในตนทุนที่ต่ํากวา และมีการออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาสําหรับสินคาหัตถกรรม 
(certificate in regard to certain handicraft products) ใหแกผูสงออกสําหรับสินคาหัตกรรม
ตามรายการที่กําหนดไวในระเบียบการใหสิทธิพิเศษทางการคาของสหภาพยุโรปซึ่งจะไดรับการยกเวน
ภาษีขาเขา 
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 การเงิน มีหนวยงานภาครัฐใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกธุรกิจหัตถกรรมพื้นบาน
โดยตรง หลายหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือแกประชาชนและกลุมผูประกอบ
อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ในการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ/อุปกรณการผลิต 
การจางแรงงานผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ การรับซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตได และการใหกูยืมเงิน
เพ่ือใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ หรือขยายการผลิต 
 การพัฒนาบุคลากร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ใหการฝกอาชีพและเทคนิคการผลิต
แกกลุมราษฎรและรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตามคําขอจัดฝกอาชีพ 
 หนวยงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝมือและหัตถกรรม 
 หนวยงานภาครัฐที่สําคัญดานงานฝมือและสินคาหัตถกรรมของไทย ไดแก กรมสงเสริม
การสงออก กระทรวงพาณิชย สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม 
 หนวยงานภาคเอกชน ไดแก มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ หอการคาไทย และสถาบันเฉพาะทาง 
เชน สมาคมสิ่งทอ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนตน 
 งานออกแบบ (design) 
 สถานภาพอุตสาหกรรม 
 สินคางานออกแบบของเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทยยังมีขอบเขตที่กวางและขนาด
ยังไมชัดเจน โดยในงานศึกษานี้จะเปนการรวมขอบเขตสินคางานออกแบบโดยใชหลักเกณฑทางวัสดุ
และกิจกรรมที่ใชในการผลิตสินคา โดยเลือกสินคาที่มีการแขงขันโดยการใสความคิดการออกแบบ
เปนขอบเขตการศึกษา กลุมผูประกอบการหลักในอุตสาหกรรมนี้ ประกอบดวย 4 กลุมใหญ ดังนี้ 
1) กลุมงานออกแบบจากวัสดุเหล็ก มูลคาการสงออกประมาณ 38,000 ลานบาท 2) กลุมงานออกแบบ
จากวัสดุหนังสัตวและหนังสังเคราะห มูลคาการสงออกประมาณ 20,000 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
จะอยูในรูปสินคาประเภทรองเทา 3) กลุมงานออกแบบสินคาเฟอรนิเจอร มูลคาการสงออกประมาณ 
36,000 ลานบาท โดยมีกลุมสินคาเฟอรนิเจอรไม มูลคา 13,000 ลานบาท 4) กลุมงานออกแบบ
จากวัสดุอ่ืนๆ เชน สิ่งทอ พลาสติก กระดาษ ฯลฯ มูลคาการสงออกประมาณ 65,000 ลานบาท 
รวมมูลคาสงออกป 2550 ประมาณ 159,000 ลานบาท (UN Comtrade, 2007; อางถึงใน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552, หนา 85) 
 กลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมงานออกแบบ 
 นโยบายรัฐ (จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551) นโยบาย
การศกึษาไดกลาวถึงการขยายบทบาทระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตางๆ เชน สํานักงาน
บริหารจัดการองคความรู ระบบหองสมุดสมัยใหม อุทยานการเรียนรู พิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ 
ศูนยสรางสรรคการเรียนรู เปนตน 
 การสงเสริม คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ใหการสงเสริมในผลิตภัณฑแนวออกแบบ
สรางสรรค ไดแก การผลิตผา และเสื้อผาสําเร็จรูป การผลิตของเลนการผลิตของชํารวยและของท่ีระลึก 
การผลิตสิ่งประดิษฐ การผลิตเครื่องเขียนและชิ้นสวน และการผลิตเครื่องเรือนและชิ้นสวนกิจการ 
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 การพัฒนาบุคลากร สถาบันการศึกษาดานการออกแบบในประเทศไทยสวนใหญจะเปน
การออกแบบแฟชั่น และมรการเปดกวางใหสถาบันตางประเทศเขามาเปดการเรียนการสอนและ
การฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับแฟชั่น รวมทั้งการใหทุนการศึกษาที่จะเพิ่มพูนบุคลากรผูมีความรู
เขาสูวงการแฟชั่น 
 หนวยงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมงานออกแบบ 
 หนวยงานภาครัฐ ไดแก กรมสงเสริมการสงออก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ 
 หนวยงานภาคเอกชน ไดแก สถานศึกษาตางๆ และสมาคมนักออกแบบลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 สรุป 
 พลวัตของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่มีความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวเรง
สําคัญทําใหเกิดภาวการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก
ไดกลายเปนแรงผลักดันใหประเทศตางในโลกพยายามที่จะสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและมั่งคั่ง
ในการดํารงชีวิตของมนุษยภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งแนวทางการสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งก็คือ การสรางความไดเปรียบทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลก หรือที่เรียกวา 
การสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 นวัตกรรมในเชิงแนวคิดการพัฒนาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ที่ไดริเริ่มโดยประเทศที่พัฒนาแลว คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
(creative economy) ที่เนนการสรางสินคาและบริการใหมๆ โดยเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต การสั่งสมปญญาของสังคมและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
มาผนวกเขากับเทคโนโลย/ีนวัตกรรมสมัยใหม นําเขาสูกระบวนการคิดอยางสรางสรรค เพ่ือสรางคุณคา
ทางเศรษฐกิจและอาจขยายไปถึงการสรางคุณคาทางสังคม กําลังจะเปดโอกาสใหกับผูประกอบการ
ของไทยใหสามารถแขงขันในเวทีโลกได 

 

2.3 แนวคดิการสรางคณุคา (value creation) 
 
 2.3.1 แนวคิดคุณคา (value) 

 ฟอรสตรอม (Forsstrom, 2005, p. 46) อภิปรายรากทางประวัติศาสตรของแนวคิดคุณคา 
พบวา แนวคิดทางดานคุณคาถูกนํามาใชในการศึกษาทางธุรกิจในการศึกษาที่แตกตางกัน
หลายๆ การศึกษาของความคิด ไมมีความหมายที่เปนสากลของคุณคา แตการสรางแนวความคิดและ
การตีความที่แตกตางกันของปรากฏการณ การสรางแนวคิดนั้นขึ้นอยูกับบริบทและวัตถุประสงคของ
การศกึษา 

 ฟอรสตรอม (Forsstrom) อธิบายวาจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การศึกษาของ
ปรากฏการณท่ีไมสามารถจับตองได เชน คุณคาเปนเรื่องยากและซับซอนในหลายๆ วิธี สิ่งที่ทําให
การศึกษาของคุณคานั้นยากก็คือความสัมพันธของปรากฏการณ คุณคาที่ถูกกําหนดและความเขาใจ
ที่แตกตางกันนั้นขึ้นอยูกับวาใคร และเมื่อไรที่มีการประเมิน หรือการประเมินที่ดําเนินการภายใต
สถานการณใดและเพ่ือวัตถุประสงคอะไร  
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  1) ประวัติศาสตรของคุณคาในการศกึษาทางธุรกิจ 
    มุมมองดั้งเดิมตอคณุคาในทางธุรกิจที่มีรากอยูในสายการประกอบทางอุตสาหกรรม

ที่นี่แนวคิดท่ีเขาใจวาคุณคาสามารถคํานวณไดดวยการวัดแบบเดียว เชน หนวยทางการเงิน ยอนหลัง
กลับไปในประวัติศาสตร คุณคามีการแสดงความหมายที่สามารถวัดไดในศตวรรษที่ 13 เมื่อคุณคา
ถูกนํามาใชที่หมายถึง สิ่งที่มีคาเมื่อมีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอยาง ในชวงกลาง
ศตวรรษที่ 16 คุณคาเกี่ยวของโดยตรงกับหนวยการวัดซึ่งในศตวรรษที่ 17 ตอมาเปนที่รูจักกันวา
เปนราคาสําหรับบางสิ่ง ในศตวรรษที่ 18 แนวคิดของคุณคาเปนสิ่งที่มีประโยชนไดรับการแนะนําและ
ในศตวรรษที่ 19 ความคิดของคุณคาเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบุคคล ที่เปนแนวคิดที่ไดรับ
การยอมรับ (Ramirez, 1999, p. 50) 

    แนวคิดของคณุคา ถูกใชกันอยางแพรหลายในวรรณกรรมดานการตลาดสวนใหญ
มักจะเปนที่เขาใจในการแสดงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน แนวคิดของ พอตเตอร (Porter) 
จํานวนเงินที่ผูซื้อเต็มใจที่จะจายสําหรับสิ่งที่บริษัทเสนอ (Porter, 1985; cited in Forsstrom, 2005, 
p. 17) แตมีการตีความหมายของการแขงขันในมุมมองที่แคบซึ่งยอนหลังกลับไปในยุคอุตสาหกรรม 
ผลประโยชนทางการเงินเปนปฐมเหตุที่เห็นไดชัดสําหรับนักธุรกิจ แตเม่ือการสํารวจแนวคิดดานคุณคา
ในบริบทของความสัมพันธผูซื้อและผูขายในดานอุตสาหกรรมมีมากกวาในความหมายโดยตรง
ในดานทางการเงนิ ในป 1985 เมื่อ พอตเตอร (Porter) ระบุนิยามของเขาเกี่ยวกับ กระบวนทัศนผูซื้อ
และผูขายที่โดดเดนที่แตกตางของวันนี้ มีศูนยกลางของกําลังซื้อกับภาระของการซื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาที่จะทําได ความสัมพันธกับซัพพลายเออรเปนความขัดแยง วันนี้ บริษัทดําเนินการในลักษณะ
เครือขายที่ความสัมพันธของการมีปฏิสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายที่แสดงโดยการเปนหุนสวนและ
ความรวมมือ (Kothandaraman & Willson, 2001, p. 380) 
  2) การใชแนวคิดดานคุณคาในการศึกษาทางธุรกิจ 
   ในการศึกษาของ ฟอรสตรอม (Forsstrom, 2005, pp. 47-48) กลาววา ทางธุรกิจ
ในหลายๆ การศึกษาที่แตกตางกันของความคิดไดใชการสรางคุณคาของ พอตเตอร (Porter) 
ใชกรอบหวงโซทางคุณคาที่มีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของกิจกรรมที่แตกตางกันในระดับ
บริษัท (Porter, 1985) ชุมปเตอร (schumpeter) กลาววา การสรางคุณคาโดยจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุมมองนี้เห็นคุณคาจากการสรางขึ้นจากการแนะนําของสินคาหรือ
วิธีการผลิตใหมๆ การสรางตลาดใหม การคนพบแหลงวัตถุดิบใหมและการปรับโครงสรางองคการ 
(Schumpeter, 1934) มุมมองในดานทรัพยากรพื้นฐานขององคการ (RBV) ที่มองไปท่ีทรัพยากร
ทีค่รอบครองโดยองคการและแสดงใหเห็นวาทรัพยากรขององคการเทานั้นที่มีคุณคาถาพวกเขาสามารถ
ลดตนทุนหรือเพิ่มรายได เมื่อเทียบกับสถานการณที่องคการไมไดครอบครองทรัพยากรเหลานี้ 
(Barney, 1997) ในการศึกษาเก่ียวกับเครือขายเชิงกลยุทธ ลักษณะของคุณคาไดรับการพิจารณา
ในหลายรูปแบบที่แตกตางกัน แกรนโนเวเตอร (Granovetter, 1973); ฟรีแมน (Freeman, 1979); 
กูราติ, โนเรีย และซาเฮอร (Gulati, Nohria & Zaher, 2000) ไดมุงเนนไปที่ความหมายของโครงสราง
เครือขายของการสรางคุณคาพวกเขาไดใชความหมาย เชน ความหนาแนน ของเครือขายและคุณสมบัติ
ของการเปนศูนยกลาง ลอรเรนโซนี และรีพพารีนี (Lorenzoni & Lipparini, 1999) ไดมองไปท่ีกลไก
การกํากับดูแลการสรางคุณคา กูราติ (Gulati, 1999) ไดศึกษาความสําคัญของทรัพยากรและ
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ความสามารถในการสรางคุณคา เขาไดมองไปที่การสรางคุณคาผานการเขาถึงขอมูลที่สามารถ
สรางคุณคา ตลาดและเทคโนโลยีและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการและปรับปรุงการประสานงาน
ระหวางองคการ แคทซ และชาปโร (Katz & Shapiro, 1985) และชาปโร และเวเรียน (Shapiro & 
Varian, 1999) ใหเหตุผลวาเครือขายเสนอคุณคาในรูปแบบของความเสี่ยงและเศรษฐกิจรวมกัน
ในขนาดและขอบเขต ไดรเออร และซิงห (Dyer & Singh, 1998) และไดรเออร และโนบอกา (Dyer 
& Noboeka, 2000) และอานันท และกานนา (Anand & Kanna, 2000) ไดศึกษาลักษณะที่เก่ียวของ
กับเครือขายและความเปนไปไดในการแลกเปลี่ยนความรูและการเรียนรู เอมิต และซอตท (Amit & Zott, 
2001) อภิปรายเกี่ยวกับเครือขายทางธุรกิจเชิงกลยุทธที่สรางข้ึนโดยเจตนาและแนะนํามุมมองระบบ
ดานคุณคาสําหรับการอธิบายความแตกตางระหวางเครือขายตางๆ  
 2.3.2 การสรางคุณคา (value creation) 
 ยูซูฟ (Yusof, 2010, p. 6) กลาววา คุณคาถูกพิจารณาโดยทั่วไปเพื่ออธิบายความสําคัญ
ของบางสิ่งบางอยางหรืออธิบายมูลคาของมัน ในทฤษฎีเศรษฐศาสตรคลาสสิก คุณคาถูกอธิบายวา
เปนพื้นฐานของเนื้อหาที่แทจริงหรือพ้ืนฐานการแลกเปลี่ยน คุณคาที่สําคัญคือ ธรรมชาติที่มีอยูในวัตถุ
และเกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยไมคํานึงถึงสถานการณหรือเวลา เพราะวาคุณคาการแลกเปลี่ยนคือ
ราคาที่ไดกําไรในเวลาที่แลกเปลี่ยน มูลคาการแลกเปลี่ยนของขอมูลแตกตางกันไปกับการปฏิสัมพันธ
ของดีมาน และซัพพลาย คุณคาไดรับการศึกษาอยางกวางขวางจากมุมมองที่หลากหลาย รวมถึง
การสรางคุณคาผานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรอบหวงโซคุณคา มุมมอง
ฐานทรัพยากรของบริษัท เครือขายเชิงกลยุทธ การตลาดและธุรกิจการตลาด  

 ยูซูฟ (Yusof, 2010, p. 6) ใหคาํนิยามหมายความวาอาจจะมีการตัดสินที่แตกตางกันกับ
คุณคาของการใหความสัมพันธของผูซื้อ-ผูขาย หนึ่งโดยผูจัดจําหนายและอีกหนึ่งโดยลูกคาหรือ
แมกระทั่งคนอื่นๆ ที่แตกตางกันภายในองคการหนึ่ง การสรางคุณคาเปนเหตุผลที่เหมาะสม
ในการรวมกันของเครือขายของมนุษย (Wenger, et al., 2002) ทุนทางสังคม (Huysman & Wulf, 
2006) ทุนทางปญญา (Liebowitz & Suen, 2000) และสินทรัพยเทคโนโลยี (Alavi & Leidner, 2001) 
การอํานวยความสะดวกที่ไดจากวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลง (McAdam & Galloway, 2005) 
การอธิบายกลยุทธการสรางคุณคาขององคการโดยการใชกรอบนักการตลาดสามารถกําหนดแนวคิด
ผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน สินคาใหมที่เปนปจจัยของความสําเร็จที่สําคัญ (Cooper, 2001) 
โดยการทําแผนที่ทั้งหมดของแบรนดของพวกเขาไปยังกรอบงาน องคการสามารถแสดงใหเห็นถึง
ผลงานการสรางคุณคาของพวกเขา นํามาใชเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหอุตสาหกรรม กรอบจะชวยให
นักการตลาดแสดงใหเห็นถึงการวางตําแหนงการสรางคุณคาของพวกเขาเทียบกับคูแขงที่สําคัญ 
คลายกับแผนที่คุณคาสําหรับลูกคา ที่เสนอโดย เกลว (Gale, 1994) จําไดวา กรอบอาจจะตองมี
การประยุกตใชกับกลุมตลาดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อใหบรรลุความเหมาะสมของตลาดผลิตภัณฑตรงกับ
การเปรียบเทียบ โดยการแสดงชองวางในกลยุทธการสรางคุณคาของอุตสาหกรรม กรอบจะเปนประโยชน
สําหรับระบุโอกาสการสรางคุณคาสําหรับแตละผลิตภัณฑใหมหรือสําหรับวิธีการแนวคิดผลิตภัณฑ
อาจจะเพ่ิมข้ึนในการสรางสถานะของคณุคายิ่งข้ึน (Yusof, 2010, p. 6) 
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 2.3.3 การสรางคุณคาใหแกลูกคา (customer value creation) 
 ปจจุบันลูกคามีทางเลือกมากขึ้นในการใชสินคาหรือบริการกวาเมื่อกอน แตพวกเขาดูเหมือน

ยังไมพึงพอใจหลายๆ บริษัทลงทุนในความหลากหลายของสินคามากยิ่งขึ้นแตไมสามารถทําให
แตกตางไดดวยตัวเอง การพัฒนาและการสรางคุณคาจึงกลายเปนประเด็นหลักที่โดดเดนสําหรับ
ผูจัดการ (Prahalad & Ramaswamy, 2004, p. 5) และจากงานวิจัยของสมิท และคอลเกต (Smith 
& Colgate, 2007, p. 7) กลาววา จากมุมมองของลูกคา คุณคาของลูกคาคือ สิ่งที่ลูกคาไดรับ
(ประโยชน) ที่เก่ียวของกับสิ่งที่พวกเขาตองยอมเสียสละ (ตนทุนหรือคาใชจายที่เสียไปในการไดมาซึ่ง
สินคาและบริการ) (Zeithaml, 1988) การสรางคุณคาใหแกลูกคาไดรับการยอมรับวาเปนแนวคิดหลัก
ในเรื่องการตลาด (Woodruff, 1997) และพื้นฐานเบื้องตนสําหรับทุกๆ กิจกรรมทางการตลาด
ขั้นพ้ืนฐาน (Holbrook, 1994) ที่ไดมีการใชเปนวัตถุประสงคขององคการ (Slater, 1997) 
ที่เปนสิ่งท่ีสําคัญในการท่ีจะประสบความสําเร็จและการกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑที่แตกตาง 
(Cooper, 2001) และเปนขั้นแรกของความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกคา (Woodall, 2003) 
การสรางคุณคาใหกับลูกคาเปนงานที่สําคัญสําหรับนักการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ การบริการและหรือการเริ่มตนธุรกิจใหมๆ และที่สําคัญการมีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับ
การสรางคุณคาใหแกลูกคาสามารถชวยใหนักการตลาดประสบความสําเร็จในการคนพบโอกาส  
 กลาวอีกนัยหนึ่ง คุณคาท่ีสงมอบใหกับลูกคา (customer delivered value) คือ ผลตางของ
คุณคารวมสําหรับลูกคา (total customer value) กับตนทุนรวมของลูกคา (total customer cost)
ลูกคาจะทําการเปรียบเทียบคุณคาที่ตนไดรับกับตนทุนท่ีตนเสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ 
หากพิจารณาในแงมุมทางเศรษฐศาสตร ในหลักการที่วาดวยอรรถประโยชน (utility) ดังที่กลาววา 
อรรถประโยชนที่แสดงถึงความพึงพอใจที่ลูกคาไดรับจากการบริโภคสินคาบริการใดๆ สะทอนไดจาก
ตนทุนที่ลูกคายอมจายไปเพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาและบริการนั้น ดังนั้น หากผลรวมของคุณคาที่ลูกคาไดรับ
(total customer value) คิดเปนมูลคาที่มากกวาตนทุนรวมของลูกคา (total customer cost) แลว
นั่นหมายความวา องคการสามารถสรางสรรคมูลคาและคุณคาท่ีเหนือกวาความคาดหวังใหกับลูกคา 
(ธนนนท นิสิฐจํานง, 2550, หนา 21)  
 โคสเลอร (Kolter, 2000, p. 6) ใหนิยามคุณคาเปนอัตราเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ลูกคาได 
“รับ” และสิ่งที่เขา “ให” ลูกคาไดรับ “ประโยชน” และยอมจาย “คาใชจาย” แสดงเปนสมการ
ดังตอไปนี้ 
 
 

 

 
  1) แนวคิดพ้ืนฐานของการสรางคุณคาสําหรับลูกคา (customer value creation) 
    จากการศึกษาของสมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 7) ไดบรรยาย
วากระบวนทัศนและทฤษฎีของบริษัทของคุณคาสําหรับลูกคาปรากฏข้ึน (Hunt, 1999; Hunt & Morgan, 
1997; Slater, 1997) แสดงใหเห็นวา บริษัทท่ีมีอยูสรางคุณคาใหกับลูกคาโดยไมมีประสิทธิภาพและ

  value = = functional benefits + emotional benefits 
monetary costs + time costs + energy costs + psychic costs 

benefits 
costs 
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ประสิทธิผลที่จะพยายามตอบสนองความตองการของลูกคา จากมุมมองนี้ วัตถุประสงคของการตลาด
คือเพื่อใหบรรลุจุดประสงคในสวนบุคคล องคการ และทางสังคมดวยการสรางคุณคาใหกับลูกคา
ทีเ่หนือกวา สําหรับ (แลกเปลี่ยนกับ) กลุมของตลาดหนึ่งหรือมากกวาดวยกลยุทธที่ยั่งยืน ถึงอยางไรก็ตาม 
ความสําคัญของคุณคาสําหรับลูกคาตอความคิดทางการตลาด งานวิจัยเก่ียวกับคุณคาสําหรับลูกคา
ยังคงเพิ่งเริ่มและอยูในข้ันตอนเริ่มแรกของการพัฒนาแนวคิด แมวาผลงานที่เปนที่รูจักไดเนนมาที่กลยุทธ
การสรางคุณคาใหแกลูกคา ตัวอยางเชน งานของ สไลวอสก้ี (Slywotzky, 1996) เทรซี และเวียซามา 
(Treacy & Wiersama, 1993) ผลงานทางวิชาการในระยะแรกไดใหความสําคัญกับแนวคิดคุณคา
สําหรับลูกคาเชน แบนด (Band, 1991); เกลว (Gale, 1994) และคาํจํากัดความการกําหนดแนวคิด
และรูปแบบของคุณคาสําหรับลูกคา ไดแก ยูเรกา (Ulaga, 2003); วูดดอล (Woodall, 2003); วูดราฟ 
(Woodruff, 1997) 
  2) นิยามของคุณคาสําหรับลูกคา (customer value) 

    สมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 8) บรรยายความหมายของคุณคา
สําหรับลูกคามีความหมายมากมาย (Woodall, 2003) แตที่ชัดเจนของคุณคาสําหรับลูกคา (คุณคา
สําหรับลูกคาในการรับรูหรือคุณคาที่ลูกคาไดรับ) และคุณคาสําหรับบริษัท (คุณคาที่ใหแกลูกคา 
ที่หมายถึง การทํากําไรจากชวงชีวิตของลูกคา (customer lifetime value) วูดราฟ (Woodruff, 1997, 
p. 141) นิยามการสรางคณุคาใหแกลูกคาวาเปนความพึงพอใจของลูกคาที่ไดรับรู และการประเมินผล
ของลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ การแสดงลักษณะเฉพาะและผลที่เกิดขึ้นจากประโยชนของลักษณะ
พิเศษ ในการบรรลุเปาหมายและจุดประสงคของลูกคาในสถานการณการใช ซึ่งสามารถไดรับการประเมิน
การใชกอนหรือหลังการใชผลิตภัณฑ แนวความคิดที่กวางขวางนี้รวมท้ังบริบทหลายบริบท (ท้ังกอน
และหลังการใช) เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูตางๆ (ความพึงพอใจสําหรับและการประเมินผลของ) 
และเกณฑการประเมินหลายอยาง (คุณลักษณะ การดําเนินงานและผลที่ตามมา) การแสดงประเด็น
การวัดที่สําคัญและอาจจะไมสามารถนําไปปฏิบัติจริงได (Parasuraman, 1997) 
    ฮอลบรู (Holbrook, 2005, p. 46) ไดนิยามคุณคาสําหรับลูกคาวาเปนการทํางาน
รวมกันระหวางการปฏิสัมพันธ ความพึงพอใจและประสบการณ ซึ่งยากที่จะเขาใจและนําไปใช
แตดเูหมือนตั้งใจที่จะยึดลักษณะสําคัญบางสวนของคุณลักษณะที่สําคัญของคุณคาสําหรับลูกคา 
ทีเ่ปนที่รับรูโดยลูกคาในแตละรายที่เปนเงื่อนไขหรือบริบท (ขึ้นอยูกับแตละบุคคล สถานการณหรือ
ผลิตภัณฑ) ที่เกี่ยวของ (ในการเปรียบเทียบกับทางเลือกที่รูหรือในความคิด) และเปนพลวัต 
(การเปลี่ยนแปลงภายในบุคคลตลอดเวลา) (Ulaga, 2003) คําจํากัดความที่ไมซับซอน (Gale, 1994; 
Heard, 1993-1994; Zeithaml, 1988) นิยามคุณคาสําหรับลูกคาวาเปนสิ่งที่ลูกคาไดรับ (ผลประโยชน 
คุณภาพความคุมคาทางจิตใจ ความมีประโยชนใชสอย) จากการซื้อและการใชงานของผลิตภัณฑ
เมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขาจายไป (ตนทุน ราคา คาใชจายที่เสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ) 
สงผลตรงตอทัศนคตหิรือความผูกพันทางอารมณกับผลิตภัณฑ (Butz & Goodstein, 1996) 
    แมวาบางการศึกษาจะพึงพอใจและนํานิยามงายๆ มาใช แตมันก็ยังไมชัดเจนวา
คุณคาสําหรับลูกคาเปนประโยชนหรือไม (ประโยชนนอย  คาใชจายที่เสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและ
บริการ) หรืออัตราสวน (อัตราสวนของประโยชนตอคาใชจายที่เสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ) 
จากการประเมินผลท่ีมาจากหลักเกณฑการตัดสินใจแบบทดแทนหรือแบบไมทดแทนชดเชย
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(Parasuraman, 1997) แตมีประเด็นที่สําคัญเชิงประจักษที่ดีที่สุดเหลือไวสําหรับการตรวจสอบ
ในการวิจัยคุณคาสําหรับลูกคา ความซับซอนที่มีอยูของโครงสรางคุณคาสําหรับลูกคา คุณคาสําหรับ
ลูกคาอาจจะไมเปนการบงชี้ที่ถูกตองของลูกคาในการประเมินคุณคาของผลิตภัณฑ (คุณคาของตําแหนง
ผลิตภัณฑ) ในเวลาชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง แมวามีความกาวหนาของขอบเขตคุณคาสําหรับลูกคา
ที่เปนไปได ไดถูกสรางข้ึน (Sinha & DeSarbo, 1998) อยางไรก็ตาม หมวดหมูหรือมิติที่ใชประเมิน
ดังกลาวจะทําและสรางกรอบคุณคาสําหรับลูกคาที่ยึดขอบเขตของโครงสราง (Smith & Colgate, 
2007, p. 8) 
  3) กรอบคุณคาสําหรับลูกคา  

    สมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 8) รายงานวา ไมมีคํานิยาม
ที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไปของคุณคาสําหรับลูกคา ไมมีแนวความคิด กรอบหรือการจัดรูปแบบที่ชัดเจน
ของคุณคาสําหรับลูกคา โดยมีความพยายามนิยามและในขณะที่งานวิจัยมีขอดีของแตละงาน แตไมมี
งานใดที่เหมาะสําหรับชวยทั้งการพัฒนากลยุทธการตลาดหรือสําหรับการพัฒนาการวัดคุณคาสําหรับ
ลูกคา 

    ในแนวความคิดเริ่มตนของการตอบสนองความตองการของผูบริโภค พารค, จาวอสก้ี 
และแมคคลินเนส (Park, Jawarski & MacInnis, 1986) อธิบายความตองการพื้นฐานของผูบริโภค
ที่สะทอนมิติของคุณคา ความตองการดานการใชงาน ทางสัญลักษณและความตองการ
ทางดานประสบการณ ความตองการดานประโยชนใชสอยจากหนาที่การใชงานเปนสิ่งที่สรางแรงจูงใจ
ใหคนหาในผลิตภัณฑที่แกปญหาท่ีเกี่ยวของกับการบริโภค ความตองการทางสัญลักษณเปนความปรารถนา
สําหรับผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการที่สรางข้ึนภายในสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุง
ตัวเอง บทบาทของสถานะกลุมสมาชิกหรือแสดงตัวตน ความตองการทางประสบการณเปนความตองการ
สําหรับผลิตภัณฑที่ใหความสุขทางประสาทสัมผัสท่ีหลากหลายหรือการกระตุนการรับรู ความตองการ
ความจําเปนและความพึงพอใจของผูบริโภคที่รองรับการรับรูของคุณคา ดังนั้นความตองการขั้นพ้ืนฐาน
ของคุณคาของผูบริโภคที่เสนอแนะโดย พารค, จาวอสกี้ และแมคคลินเนส (Park, Jawarski & MacInnis, 
1986) คือ คุณคาดานการใชงานคุณคาทางสัญลักษณและคุณคาทางดานประสบการณ รูปแบบนี้
ไมสามารถยึดมุมมองของคุณคาของลูกคาดานตนทุน/การเสียสละ จากการนิยามโดยความหมายงายๆ 
และไมนําเสนอมิติยอยๆ ของโครงสรางแบบแผนที่สูงขึ้น 

    แชตร, นิวแมน และกลอส (Sheth, Newman & Gross, 1991) อธิบายประเภท
ของคุณคา 5 ประเภทที่ขับเคลื่อนทางเลือกของผูบริโภค คือ คุณคาดานประโยชนจากการใชงาน 
คุณคาทางสังคม คุณคาทางอารมณ คุณคาเชิงความรูและคุณคาทางเงื่อนไข คุณคาทางการใชงาน 
การใชประโยชนที่รับรูจากทางเลือกที่เกิดจากสิ่งท่ีเกิดขึ้นปกติและคุณลักษณะเฉพาะหรือความสามารถ
จากลักษณะพ้ืนฐานที่ใชจากวัตถุประสงคทางกายภาพหรือหนาที่ การใชงาน และประโยชนของมันคุณคา
ดานทางสังคมแสดงการรับรูประโยชนของทางเลือกท่ีเกิดจากความคิดและจินตนาการที่เก่ียวของ
หรือไมเกี่ยวของกับประชากร เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุมอางอิง คุณคาทางอารมณ
แทนการใชประโยชนสูงสุดที่ไดมาจากทางเลือกที่เปนผลมาจากความสามารถในการกระตุนความรูสึก
หรือมีผลตออารมณ เชน ความสะดวกสบายและความปลอดภัย ความตื่นเตนความโรแมนติกความรัก
ความกลัวหรือความผิดคุณคาดานเชิงความรูคือ ความเปนประโยชนที่เกิดจากการรับรูที่มีผลมาจาก
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ความสามารถในการเลือก ที่จะกระตุนความอยากรู ความแปลกใหมหรือตอบสนองความตองการ
สําหรับความรู สุดทาย คุณคาทางเงื่อนไขคือการรับรูประโยชนท่ีไดมาโดยจากทางเลือกที่เปนผลจาก
สถานการณเฉพาะเจาะจงหรือบริบทของกายภาพหรือสังคมท่ีตองเผชิญกับการตัดสินใจ รูปแบบนี้จะ
ระบุมิติของคุณคาของลูกคาที่เกี่ยวของกับโครงสรางที่มีแบบแผนขั้นสูงที่เสนอโดย พารค, จาวอสก้ี
และแมคคลินเนส (Park, Jawarski & MacInnis, 1986) แตมันก็ไมไดยึดเฉพาะตอมุมมองดานตนทุน/
การเสียสละ ของคณุคาของลูกคา นอกจากนี้ยังมีมิติดานอ่ืนๆ เชน ดานการใชงาน ประสบการณและ
สัญลักษณของคุณคาของลูกคาที่ไมไดถูกจัดไวในกรอบนี ้

    กรอบลาสุดไดมุงเนนท่ีคุณคาของลูกคาในบริบทที่เฉพาะเจาะจง ยูเรกา (Ulaga, 
2003) ไดแสดงคุณคา 8 ประเภท ในธุรกิจที่สัมพันธกับผลิตภัณฑ คุณภาพ การจัดสง ระยะเวลา
การตลาดตนทุนสินคาโดยตรง (ราคา) ตนทุนในกระบวนการผลิต การปฏิสัมพันธสวนบุคคล 
การจัดการของผูจัดจําหนายและการสนับสนุนการใหบริการ สําหรับแตละประเภท ยูเรกา (ulaga) 
ระบุประโยชนเฉพาะเจาะจง สามหรือสี่ประเภทที่มีการสะทอนการจัดหมวดหมู กรอบนี้คอนขาง
ครอบคลุมในรูปแบบของคุณคาความสัมพันธที่ไดอธิบาย แตยังมีการรับรูของลูกคาที่รับรูหรือคุณคา 
ที่ไดรับในบริบทของธุรกิจกับธุรกิจ 

    วูดดอล (Woodall, 2003) ระบุ 5 ประเภทหลักของคุณคาสําหรับลูกคา (value 
for the customer (VC) VC สุทธิ (การสมดุลของประโยชนและการเสียสละ) คุณคาที่ไดจาก VC 
(ผลของการใช/ผลลัพธของประสบการณ) VC ของการตลาด (รับรูคุณลักษณะของผลิตภัณฑ) 
VC การลดราคา (เชน การลดราคาในคาใชจายท่ีเสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและบริการหรือตนทุน) 
และ VC ความมีเหตุผล (การประเมินของความเปนธรรมในการเปรียบเทียบผลประโยชนกับการคาใชจาย
ทีเ่สียไปในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ) กรอบนี้ครอบคลุมงานที่มีอยูกอนมากที่สุด และวูดดอล 
(woodoll) ไดนิยามเกี่ยวกับคุณคาหลายประเภทเฉพาะที่เกี่ยวของกับแบบแผนที่สูงขึ้นของเขา 
คุณคาท่ีไดรับมาจาก VC, VC ของการตลาด และโครงสรางการลดราคา แตมีหมวดหมูที่ทับซอนกัน
ในแงของประโยชนที่ปรากฏในหัวขอตางๆ นอกจากนี้ประโยชนและการเสียสละที่ถูกระบุไมยึดขอบเขต
ของมิติของคุณคาขั้นสูงและเขาไมไดระบุมิติยอยของคุณคาของลูกคาที่เปนประโยชนและการเสียสละ
แบบเจาะจงที่อาจจะเปนตัวอยาง ขอจํากัด สิ่งเหลานี้ทําใหยากที่จะนําเอากรอบนี้ไปใชการพัฒนา
กลยุทธการตลาดหรือเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาการวัดของมิติท่ีสําคัญของคณุคาสําหรับลูกคา 

    ขอจํากัดที่คลายกันนําไปใชกับการจัดประเภทการสรางคุณคาใหแกลูกคา 
ของ ฮอลบรูค (Holbrook, 1999, 2005, pp. 45-61) ที่จะพิจารณาจากแหลงที่มาของแรงจูงใจ
ทีอ่ยูเบื้องหลังการประเมินคุณคา (ภายในหรือภายนอก) การมุงเนนที่การประเมินคุณคา (ที่มุงเนน
ตัวเองหรือคนอ่ืนๆ และธรรมชาติของการประเมินคุณคา (ที่ใชงานไดหรือพรอมท่ีจะใชงาน) ฮอลบรูค 
(Holbrook) ระบุคณุคา 8 ประเภท คือ คุณคาดานประสิทธิภาพ ความยอดเยี่ยม สถานะ การเห็นคุณคา 
การพักผอน สุนทรียภาพ จริยธรรมและจิตวิญญาณ แมวาการจัดประเภทแบบนี้มีพ้ืนฐานแนวคิดที่ชัดเจน
คือ ผลและความหมายของผูบริโภคที่มุงเนน ไมสามารถยึดขอบเขตโครงสรางคุณคาสําหรับลูกคาและ
อาจใชไมไดเชนกันกับบริบททางธุรกิจกับธุรกิจ 
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    สุดทาย เฮทิด (Heard, 1993) ใชมุมมองที่แตกตาง เขากําหนดแนวคิดของคุณคา
สําหรับลูกคาในแงของปจจัย 3 ประเภท คือ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ การสงมอบสินคา และ
ประสบการณการทําธุรกรรมที่ไดรับการเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือกระบวนการหวงโซของคุณคา
ขั้นพ้ืนฐาน (การออกแบบ การผลิต การตลาด) ที่สะทอนใหเห็นถึงคุณคาที่ถูกสรางข้ึนภายในองคการ 
ปจจัยหรือแหลงท่ีมาของคณุคาจะถูกประเมินโดยลูกคาพรอมมิติของคุณคา 4 แบบ คือ ถูกตอง ทันเวลา 
เหมาะสม และประหยัด ลักษณะเฉพาะของแหลงคุณคา 3 ประเภท (คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
การสงมอบและประสบการณการทําธุรกรรม) คือการไมตองการที่จะจาย แตแหลงของคุณคาที่สรางข้ึน
โดยกระบวนการอ่ืนๆ ภายในองคการ ตัวอยางเชน ขอมูลของผลิตภัณฑและขอมูลขององคการและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการเขาใจคุณลักษณะ ประโยชนที่ไดรับจากการใชงาน ประโยชน
ที่ไดรับจากการใชผลิตภัณฑเพิ่มการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑในระหวางการซื้อและการบริโภค
ผลิตภัณฑ ในสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ผลิตภัณฑถูกซื้อหรือบริโภคก็เปนแหลงของคุณคาที่สําคัญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมคาปลีกและอุตสาหกรรมบริการ สุดทาย ประสบการณการทําธุรกรรม
จะถูกสรางขึ้นผานการสื่อสารกับลูกคากับพนักงานขาย พนักงานอ่ืนๆ และกระบวนการ และระบบ
การทําธุรกรรม แหลงของคุณคานี้คือ ปฏิสัมพันธระหวางลูกคา พนักงานและองคการ ชนิดของคุณคา 
ที่สรางข้ึนเปนประสบการณ แตปฏิสัมพันธสามารถทําใหเกิดคุณคาในดานประโยชนจากการใชงาน/
ความมีประโยชน (เชน การรับรายการอาหารที่ถูกตองในรานอาหาร) คุณคาทางสัญลักษณ/ที่แสดงออก 
(เชน การยกระดับเปนชั้นเฟริสทคลาสในสายการบิน) หรือแมกระทั่งคุณคาที่เกี่ยวกับดานตนทุน/
การเสียสละ (เชน การเสิรฟที่รวดเร็วหรือในแบบการลดความเครียด) 

    สรุป การทําความเขาใจในคุณคาที่ใหแกลูกคาในบริบทท่ีแตกตางกันและกลยุทธ
การสรางคุณคาใหแกลูกคาเหมาะสมมากขึ้น (นอยลง) ในบริบทที่เจาะจง ที่สิ่งสําคัญของกลยุทธการตลาด
และแนวคิดดานการตลาด ที่ยากที่จะใชโครงสรางนี้ในทางปฏิบัติหรือการวิจัยตลาด เนื่องจากมีการให
คําจํากัดความและการสรางแนวคิดทางการแขงขัน กรอบการปฏิบัติงานและการจัดประเภทของคุณคา
สําหรับลูกคามากมาย แตไมมีนิยามใดที่สามารถยึดขอบเขตของการสรางคุณคาใหแกลูกคาที่มี
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับทั้งการตัดสินใจกลยุทธการตลาดหรือการปฏิบัติในการสราง
คุณคา ประเด็นเหลานี้จําเปนตองไดรับการแกไขกอนที่จะมีการศึกษาเชิงประจักษอยางถูกตอง
ประเด็นที่สามารถระบุคําถามการวิจัยเก่ียวกับคุณคาสําหรับลูกคาที่สําคัญและปรับปรุงความพยายาม
การวัดคุณคาทีส่ําคัญกอนหนานี้เปนบรรทัดฐาน (Lapierre, 2000; Menon, Homburg & Beutin, 
2005) 

    สมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 10) ไดบูรณาการและ
ขยายขอบเขตของผลงานกอนหนานี้ใหครอบคลุมมากขึ้น และจําแนกประเภทที่มีประโยชนของ
การสรางคุณคาใหแกลูกคา และเขาไดนําเสนอมุมมองผูจัดการการตลาดของคุณคาสําหรับลูกคาวา
คุณคาประเภทใดท่ีตองสรางและสรางดวยวิธีใดโดยองคการ 
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  4) กรอบการสรางคุณคาใหแกลูกคา 
    การราง การบูรณาการและการขยายแนวคิดพื้นฐานกอนหนานี้ กรอบคุณคา

สําหรับลูกคาถูกเสนอสรางขึ้นบนจุดแข็งของกรอบกอนหนานี้และชวยลดผลกระทบจุดออนท่ีสําคัญ
ของมัน (ที่ระบุไวขางตน) กรอบนี้ (ตาราง 5) ใชการมุงเนนเชิงกลยุทธที่ใหความสําคัญกับการระบุ
ประเภทของคณุคาที่สามารถใหขอเสนอที่แตกตางและไมไดระบุท้ังหมดของประโยชนที่เฉพาะเจาะจง
และการเสียสละ ที่อาจจะรับรูโดยผูบริโภคหรือลูกคา สมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, 
p. 10) ตั้งใจพัฒนากรอบที่ครอบคลุมที่สามารถใชไดกับบริบทของผูบริโภคและธุรกิจเชนเดียวกับสินคา
รวมทั้งบริการ ประโยชนและการเสียสละโดยเฉพาะไดรับการพิจารณาในการประเมินโดยรวมของคุณคา 
ที่รูวาแตกตางกัน ในบริบทที่แตกตางกันเหลานี้ แตพิจารณาวาเปนหมวดหมูของคุณคาเหมือนๆ กัน 

 
ตาราง 5  กรอบการสรางคุณคาสําหรับลูกคา 
 

กรอบการสรางคุณคาสําหรับลูกคา 
ชนิดของคุณคา 
แหลงของ

คุณคา 
หนาที่การใชงาน/
ความมีประโยชน 

ประสบการณ/
ความชอบ 

สัญลักษณ/ 
การแสดงออก 

ตนทุน/ 
การเสียสละ 

 ลักษณะที่ถูกตอง ประสาทสัมผัส คุณคาของตนเอง ทางเศรษฐกิจ 
 ประสิทธิภาพ 

ที่เหมาะสม 
อารมณ การแสดง

ความหมายของ
ตนเอง 

ทางจิตวิทยา 

 ผลผลิตที่เหมาะสม สังคม/
ความสัมพันธ 

การแสดงถึงตัวตน การลงทุนสวนบุคคล 

  การใหความรู ความหมายทาง
เงื่อนไข 

ความเสี่ยง 

ขอมูล ขอมูลที่แจงใหลูกคา
ทราบเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑชวยให
ลูกคารูจักผลิตภัณฑ
และประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ 

การลอกเลียน
และการ
สรางสรรคเพ่ิม
ประสาทสัมผัส 
เพ่ิมอารมณเพ่ิม
ความสัมพันธ
ทางสังคมและ
การใหความรู 

ชวยใหสามารถ
แยกแยะ
ผลิตภัณฑและ
แปลความหมาย
ของผลิตภัณฑได 

ชวยใหลูกคา
ประเมินสินคาไดเร็ว
ขึ้นทําใหตัดสนใจซื้อ
สินคาไดงายข้ึน 
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ตาราง 5  (ตอ) 
     

กรอบการสรางคุณคาสําหรับลูกคา 
ชนิดของคุณคา 
แหลงของ

คุณคา 
หนาที่การใชงาน/
ความมีประโยชน 

ประสบการณ/
ความชอบ 

สัญลักษณ/ 
การแสดงออก 

ตนทุน/ 
การเสียสละ 

สินคา แสดงลักษณะที่ตรง
กับการใชสอยกับ
ความตองการของ
ลูกคา 

ใหประสบการณ
และความรู
เก่ียวกับประสาท
สัมผัส อารมณ 
สังคม 

เพ่ิมความเปน
ตัวตนของลูกคาใน
ดานของ
สัญลักษณและ 
การแสดงตัวตน 

ราคา และสินคาพวง 
เชน คาจัดการ 
การผลิต ประกัน
และระยะเวลา 
การใหบริการ 
จนลดคาใชจายและ
การเสียสละของ
ลูกคา 

การ
ปฏิสัมพันธ
(ระหวาง
พนักงาน
และระบบ) 

ความถี่และความคงทน
การปฏิสัมพันธ 
ในการบริการและ 
การตอบสนองและ 
การปฏิสัมพันธกับ
ระบบ เชน  
การโทรศัพท 

ลักษณะของ 
การบริการ เชน 
บริการของ
พนักงานที่สุภาพ 
เปนมิตรและ 
การสรางสรรค 

พนักงานและ
ระบบทําใหลูกคา
รูสึกดีขึ้นในแงของ
ความพึงพอใจ
สวนบุคคล เชน 
จากสถานะและ 

การปฏิสัมพันธกับ
คนและกับระบบ
เชน การแลกเปลี่ยน
ขอมูลทาง 
อีเล็คโทรนิค  
ชวยลดคาใชจาย 

 การโฆษณาหรือ
ระบบบริการลูกคา 
เพ่ิมความตองการ
สินคาใหแกลูกคา 

ประสบการณ
ตางๆ ใหแก
ลูกคา 

สิทธิพิเศษที่ไดจาก
การปฏิสัมพันธทั้ง
กับพนักงานและ
ระบบ 

และลดตนทุน 
ทางเศรษฐกิจหรือ
ทางจิตวิทยาของ
สินคาและเพ่ิมหรือ
ลดตนทุนสวนบุคคล
ในการลงทุนจาก
การใชหรือไดรับ
สินคา 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

กรอบการสรางคุณคาสําหรับลูกคา 
ชนิดของคุณคา 
แหลงของ
คุณคา 

หนาที่การใชงาน/
ความมีประโยชน 

ประสบการณ/
ความชอบ 

สัญลักษณ/ 
การแสดงออก 

ตนทุน/การเสียสละ 

สิ่งแวดลอม 
(การซื้อและ 
การบริโภค) 

การตกแตง เชน 
เฟอรนิเจอร  
แสงสวางของ
ตกแตงอื่นๆ 
บรรยากาศภายใน
รานและ
คุณลักษณะของ
สิ่งแวดลอมในการ
ซื้อและการบริโภค
ที่นําไปสูคุณคาดาน
หนาที่การใชงาน/
ความมีประโยชน
จากการปรับปรุง
หรือการลด
ความสําคัญจาก
ประสิทธิภาพและ
ผลลัพธของสินคา 

เฟอรนิเจอรและ
คุณลักษณะของ
สิ่งแวดลอมของ
การซื้อหรือการ
บริโภค เชน ดนตรี 
สภาพแวดลอม
และบรรยากาศที่
สามารถสราง
ประสาทสัมผัส
อารมณความรูสึก
และประสบการณ
การใหความรู
สําหรับลูกคา 

สถานที่ที่สินคาถูก
ซื้อหรือถูกบริโภค
สามารถให
ความหมายสวน
บุคคล สังคมหรือ
สังคมที่มี
วัฒนธรรมและ
สามารถเพ่ิมมูลคา
ตนเองและการ
แสดงออก 

นํามาซึ่งตนทุน 
ทางเศรษฐกิจของ
สินคา เชน 
popcorn ที่ขาย 
อยูหนาโรงหนัง 
ตนทุนทางจิตวิทยา 
เชน หาที่จอดรถได
สะดวก การลงทุน
สวนบุคคล เชน  
การคนหาสินคาได
งายและความเสี่ยง 
เชน ชวยลด 
ความเสี่ยงใหบุคคล 

การโอน
ความเปน
เจาของ/ 
การ
ครอบครอง 

ขั้นตอนการบรรลุ
เปาหมายถูกตอง 
เที่ยงตรงและ
ทันเวลา เชน  
การผลิต การบรรจุ
และการสงมอบ  
ใหคุณคาดานหนาที่
การใชงาน/ 
ความมีประโยชน 

สัญญา 
ในการสงมอบ
บรรลุเปาหมาย
และวิธีที่สินคา 
ถูกสงมอบสามารถ
เพ่ิมประสบการณ
ของลูกคา 

วิธีที่สินคา 
ถูกสงมอบ เชน  
การหอหุมสินคา
หรือวิธีสงมอบ
สินคาโดยเจาของ 

ปรับปรุงระยะเวลา
การชําระเงิน
ทางเลือกของ 
การสงมอบ นโยบาย
รับคืนสินคา ใบแจง
หนี้เท่ียงตรง ระบบ
ติดตามกระบวนการ
ทํางาน สิทธ ิ
การเขาพบ supplier 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

กรอบการสรางคุณคาสําหรับลูกคา 
ชนิดของคุณคา 
แหลงของ
คุณคา 

หนาที่การใชงาน/
ความมีประโยชน 

ประสบการณ/
ความชอบ 

สัญลักษณ/ 
การแสดงออก 

ตนทุน/การเสียสละ 

 การโฆษณาหรือ
ระบบบริการลูกคา 
เพ่ิมความตองการ
สินคาใหแกลูกคา 

ประสบการณ
ตางๆ ใหแกลูกคา 

สิทธิพิเศษที่ไดจาก
การปฏิสัมพันธทั้ง
กับพนักงานและ
ระบบ 

สวนบุคคลและ 
การโตแยง 
ในการแกปญหากับ
ผูผลิตและลดตนทุน 
ทางเศรษฐกิจหรือ
ทางจิตวิทยาของ
สินคาและเพ่ิมหรือ
ลดตนทุนสวนบุคคล
ในการลงทุนจาก 
การใชหรือไดรับ
สินคา 

ที่มา: สมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 20) 
 
    กรอบการปฏิบัติงานแสดงคุณคา 4 ชนิดที่สรางขึ้นโดยองคการ คือ คุณคา
ทางดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน คุณคาดานประสบการณ/ความชอบ คุณคาดานสัญลักษณ/
การแสดงออก และคุณคาดานตนทุน/การเสียสละ กรอบยังระบุ 5 แหลงที่สําคัญของคุณคา คือ 
ขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑการปฏิสัมพันธ สภาพแวดลอมและการโอนการเปนเจาของที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการหวงโซคุณคาที่สําคัญ ผลลัพธจะเปนประโยชนสําหรับการอธิบายและการจัดทําเอกสาร
กลยุทธการสรางคุณคาสําหรับลูกคาและทําหนาที่เปนเครื่องมือสําหรับการรับรูถึงโอกาสและการกําหนด
แนวคิดของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังเปนพ้ืนฐานสําหรับการวัดหรือการประเมินกลยุทธการสรางคุณคา
ใหแกลูกคา 

    สรุป สมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 20) อธิบายกรอบอยางสั้นๆ 
ที่ครอบคลุมการวางตําแหนงของกรอบนี้ที่เก่ียวของกับงานอื่นๆ 

  5) ประเภทของคุณคา 
    แตละประเภท 4 ประเภทหลักของคุณคา ที่มีแงมุมหรือมิติที่สําคัญ ที่แสดงตัวอยาง

ของประโยชนที่เฉพาะเจาะจงหรือการเสียสละ ในประเภทนั้นๆ และตัวอยาง บริษัทท่ีมุงเนนการสราง
คุณคาในชนิดนั้น คุณคาดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ (สินคาหรือ
บริการ) ท่ีมีลักษณะที่ตองการ คุณคาดานความมีประโยชนหรือการใชงานที่ตองการ โดย วูดราฟ 
(Woodruff, 1997) เสนอแนะวาในมุมที่สําคัญของคุณคาดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน 
ไดแก (1) ลักษณะที่ถูกตองแมนยําหรือหนาที่การใชงานที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่เหมาะสม ไดแก 
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(เชน ความสุนทรียะ คุณภาพ การปรับแตงหรือความคิดสรางสรรค) (2) ประสิทธิภาพการกระทํา
ที่เหมาะสม (เชน ความนาเชื่อถือ คุณภาพการทํางานหรือผลลัพธที่เกิดการสนับสนุนการบริการ) และ 
(3) ผลที่เหมาะสมหรือผลที่ตามมา (เชน คุณคาเชิงกลยุทธ ประสิทธิผลของประโยชนในการดําเนินงาน
และประโยชนจากสิ่งแวดลอม) ลักษณะความมีเหตุผลของแนวความคิดนี้จะเห็นในการใชงานบางบริษัท
เชน รัปเบอรเมด (rubbermaid) เนนเกี่ยวกับการสรางคุณลักษณะและลักษณะที่เหมาะสม
ที่แปลเปนประโยชนใหกับลูกคา บริษัทอื่นๆ เชน ฟอรด (ford), โซนี (sony) และแมคโดนัล (mcdonald) 
เนนที่ประสิทธิภาพ ในขณะที่ บริษัทยา เชน ไฟเซอร (pfizer) หรือ เบเยอร (Bayer) มุงเนนผลลัพธ
หรือผลที่ตามมา ที่เหมาะสม โฟลกสวาเกน (volkswagen) จัดทําแอพพลิเคชั่น บลู โมบิลิตี้ (blue 
mobility) ภายใตแคมเปญ ธิงก บลู อีโค-ไดรฟวิ่ง (think blue eco-driving) เพ่ือชวยประเมินประสิทธิผล
ในการขับข่ีรถยนตพรอมใหคําแนะนําผูขับขี่ใหปรับวิธีการขับรถที่นอกจากจะชวยใหประหยัดน้ํามัน
มากขึ้นแลว ก็ยังสงผลดีไปถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อยางเชน การเปนสวนหนึ่งของการชวยชีวิตหมีขาวขั้วโลก
ทีค่อยๆ ลดจํานวนลงจากภาวะโลกรอน (มนฑิณี ยงวิกุล; อางถึงใน อภิชาต ไลศัตรูไกล, 2556, หนา 17)  

    คุณคาทางดานประสบการณ/ความชอบ ถูกพิจารณากับขอบเขตที่ผลิตภัณฑ
สรางประสบการณความรูสึกและอารมณ ที่เหมาะสมสําหรับลูกคา บางองคการ เชน รานอาหารและ
รานคาปลีกสวนใหญมุงเนนคุณคาทางประสาทสัมผัส (เชน ความงาม บรรยากาศ กลิ่น ความรูสึก/
โทนสี) องคการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและความบันเทิงสวนมากมุงเนนไปที่การสรางคุณคา
ทางอารมณ (เชน ความสุข/ความสนุกกับการผอนคลาย/สนุกตื่นเตน ผจญภัยและอารมณขัน) 
องคการอ่ืนๆ เชน บริษัทที่ทําธุรกิจ ของเลนหรือเกม องคการที่ใหบริการมืออาชีพและธุรกิจกับธุรกิจ
มุงเนนคุณคาทางความสัมพันธทางสังคม (เชน ประโยชนทางความสัมพันธหรือเครือขาย ขอผูกมัด/
การเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธสวนบุคคล การพัฒนาความไววางใจหรือความรับผิดชอบและการตอบสนอง) 
สุดทาย บางบริษัท เชน ดิสนีย อเมริกาออนไลน และบริษัททองเที่ยวและโรงแรมมุงเนนไปที่คุณคา
ทางความรู (เชน ความอยากรูอยากเห็น สิ่งแปลกใหม ความรูหรือโลกจินตนาการ) 

    น้ําแรเอเวียง (evian) พัฒนาสมารท ดร็อป (smart drop) อุปกรณสงสัญญาณ
รูปหยดน้ําทีจ่ะนําไปติดบนตูเย็น เพื่อใหลูกคาสามารถกดสั่งซื้อน้ําแรไดทันทีที่พบวา น้ําในตูเย็นหมดลง 
โดยลูกคายังสามารถเลือกเวลาในการนําสินคามาสงมาที่บานไดโดยไมตองเปดคอมพิวเตอรหรือ
ใชโทรศัพทมือถือแตอยางใด (มนฑิณี ยงวิกุล; อางถึงใน อภิชาต ไลศัตรูไกล, 2556, หนา 17)  

    รานคาสะดวกซื้อ จีเอส 25 (GS25) ไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นตูเย็นเสมือน (virtual 
refrigerator) ไวบริการลูกคาที่ซื้อสินคาประเภทที่มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใหนําสินคาที่ได
แถมมาฝากไวในตูเย็นเสมือนนี้กอน และเมื่อตองการใชสินคาชิ้นใดก็สามารถไปที่รานแลวแสดง
ภาพขาวของที่ฝากไวในตูเย็นเพ่ือรับของออกมาใชงานไดตามตองการ จากนั้นพนักงานก็จะทําการลบสินคา
ที่ถูกเบิกไปใชแลวออกจากตูเย็นเสมือน (มนฑิณี ยงวิกุล; อางถึงใน อภิชาต ไลศัตรูไกล, 2556, หนา 17)
    สบายจนอยากกลับมาปวยอีกครั้ ง คือ ขอความจากคนไขที่มาใชบริการ
ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําของไทย เชน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ซึ่งไมแตกตางจากความรูสึก
ของคนไขอีกหลายคนที่ไมรูสึกวาตัวเองมาโรงพยาบาล แตเหมือนมาพักอยูโรงแรมมากกวา นับตั้งแต
โถงดานลางที่ลบภาพผนังสีขาวและกลิ่นยาแบบโรงพยาบาลออกไป แลวแทนที่ดวยโซฟาที่นั่งสบาย 
กับโคมไฟที่ใหแสงสวางนวลตา และความรูสึกอบอุนหรือแมกระทั่งการนํารูปภาพผลไมมาใชในลิฟท
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อาคารจอดรถเพ่ือใหผูใชสามารถจดจําชั้นที่จอดรถไดงายกวาตัวเลขที่นิยมใชทั่วไป แตมากกวาสิ่งอ่ืนใด 
คือ เจาหนาที่ที่ยืนใหบริการในแตละจุดดวยทาที่เปนมิตร และสรางความผอนคลายใหกับผูมาใช
บริการสูงสุด (มนฑิณ ียงวิกุล; อางถึงใน อภิชาต ไลศัตรูไกล, 2556, หนา 18) 

    พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม ซานฟรานซิสโก (san francisco museum of modern 
art: SFMOMA) เลง็เห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําเรื่องความสับสนของผูใชบริการบริเวณจุดจําหนาย
บัตรเขาชมที่มีสองตําแหนงท้ังยังมีหนาตาไมสวยงามและตั้งอยูในตําแหนงที่ไมเชื้อเชิญทําใหผูที่ตองการ
จะเขาชมเกิดความสับสนและตัดสินใจไมเขาใชบริการในที่สุด ในป 2004 พิพิธภัณฑฯ แหงนี้
จึงไดรวมมือกับไอดีอีโอ (IDEO) บริษัทดานการออกแบบชื่อดัง ในการปรับโฉมบริเวณทางเขาใหคํานึง
และสอดคลองกับระบบการบริการใหมของผลิตภัณฑ โดยวิเคราะหผานองคประกอบการวิจัย 3 ประการ 
ไดแก ความคิดเห็นของผูใชบริการ การสังเกตโดยผูเชี่ยวชาญและการสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับธุรกิจ 
ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหแลว ไอดีอีโอ (IDEO) จึงเริ่มกระบวนการแกปญหาดวยการนํา
เคานเตอรจําหนายบัตรเขาชมออกมาตั้งตรงหนาทางเขา และรวมเคานเตอรทั้งสองเหลือเพียงตําแหนงเดียว
เพ่ือปองกันความสับสน ตลอดจนใชวัสดุโปรงแสงเพ่ือใหผูเขาชมสามารถมองเห็นบรรยากาศภายใน
พิพิธภัณฑและเพ่ือดึงดูดความสนใจไดมากข้ึน การยายเคานเตอรนี้ยังสงผลดีตอการบริการดานอื่นๆ 
อาทิ บริการนําชมหรือใหขอมูลขาวสารกอนเขาชมจากสวนบริการลูกคา นอกจากนี้ ไอดีอีโอ (IDEO) 
ยังไดนําการออกแบบพ้ืนที่มาปรับปรุงสวนใชงานภายในโดยไดสรางพื้นที่สวนกลางสําหรับผูเขาชม
ทีต่องการสมาธิหรือความเปนสวนตัวเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหผูเขาชมและสมาชิกของพิพิธภัณฑไดมีพื้นที่และ
ไดใชเวลาในการสัมผัสความงามของงานศิลปะในหองโถง ผานความรูสึกที่เหมือนกําลังพักผอน
อยูหนาระเบียงหรือเดินเลนสบายๆ อยูที่ลานกวางในเมือง การออกแบบพื้นที่ใหมในลักษณะนี้
รวมไปถึงพ้ืนที่ อ่ืนๆ ของพิพิธภัณฑ เชน รานกาแฟ รานขายของที่ระลึก และหองประชุม 
ทีล่วนถูกเปลี่ยนใหกลายเปนพ้ืนที่ที่สรางประสบการณในรูปแบบใหม การปรับปรุงการออกแบบ
การบริการดังกลาวยังสงผลใหจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑฯ แหงนี้เพิ่มมากขึ้นเปนประวัติการณ 
ดวยจํานวนผูใชบริการเกือบ 8 แสน คนในปนั้น ซึ่งถือเปนตัวเลขที่มากที่สุดสําหรับพิพิธภณัฑรวมสมัย
ในสหรัฐฯ ในขณะนั้น (กมลกานต โกศลกาญจน; อางถึงใน อภิชาต ไลศัตรูไกล, 2556, หนา 20) 

    พิพิธภัณฑชื่อดังของอังกฤษอยาง วิคตอเรีย แอนด อัลเบิรต (victoria and albert 
museum: V & A) ก็มีหนึ่งในเปาหมายสําคัญคือ การสรางพิพิธภัณฑที่มีเนื้อหาเขาถึงกลุมผูใชบริการ
ที่หลากหลาย โดยไมจํากัดเชื้อชาติ สีผิว สถานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ และความพิการทางรางกาย 
ดวยตัวเลขของผูเขาชมพิพิธภัณฑที่มีความพิการในป 2010-2011 มีจํานวนสูงถึง 76,300 คน
วิคตอเรีย แอนด อัลเบิรต (V & A) จึงมุงเนนใหความสําคัญเรื่องการออกแบบบริการที่รองรับ
ผูใชบริการกลุมนี้ดวยเชนกัน ตั้งแตการปรับทางเขาหลักใหเปนทางลาดและปรับขนาดของบานประตู
ใหกวางขวางพอสําหรับผูที่ใชรถเข็นหรือบริการจากฝายนําชมที่แบงตามความตองการของผูพิการ 
ตั้งแตการอนุญาตใหผูพิการทางสายตาสามารถนําสุนัขนําทางของตนเขาไปยังหองจัดแสดง 
ซึ่งแตละหองจะมีการจัดเตรียมสิ่งพิมพขนาดใหญแสดงรายละเอียดที่พิมพดวยอักษรเบรลล ไปจนถึง
จัดโปรแกรมเสวนาพิเศษที่เปดโอกาสใหไดสัมผัสวัสดุจัดแสดงไปพรอมกับฟงเทปคําบรรยายผานหูฟง 
ในขณะเดียวกันก็ไมลืมเรื่องความปลอดภัยของผูใชบริการวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด โดยจัดใหมีบริการ
สงสัญญาณกริ่งเตือนที่มีความดังเปนพิเศษ ทั้งยังเตรียมเพจเจอรไวใหในกรณีเกิดเหตุการณเพลิงไหม 
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เพจเจอรจะสั่นและสงแสงแฟลชเปนสัญญาณเตือนภัยสําหรับผูเขาชมที่พิการทางการไดยิน เปนตน
(กมลกานต โกศลกาญจน; อางถึงใน อภิชาต ไลศัตรูไกล, 2556, หนา 21) 

    คุณคาทางสัญลักษณ/การแสดงออก ถูกพิจารณากับขอบเขตตอสิ่งที่ลูกคา
มีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงจุดกับความสําคัญของความรูสึกทางจิตวิทยากับผลิตภัณฑ สินคาบางชนิด 
(สินคาหรูหรา) ที่ดึงดูดแนวคิดของตนเองและคุณคาในตนเองของผูบริโภค ที่ทําใหรูสึกดีกับตัวเอง
ทั้งในการเปนเจาของ เชน การซื้อเสื้อผาชุดใหม หรือในการให เชน ใหเพชรของเดเบียร (DeBeers) 
ใหแกคูสมรส 

    ปากกายี่หอทอมโบร (TOMBOW) รุน ฮาวานนา (havanna) ไดนําเสนอเทคโนโลยี
วาไมใชเรื่องไกลตัวเม่ือเวลาพูดถึงเทคโนโลยี คนเรามักจะนึกไปถึงเทคนิคชั้นสูงดานวัสดุศาสตร หรือ
การเผาไหมเชื้อเพลิงจํานวนมหาศาลเพ่ือสงมนุษยใหทะยานขึ้นไปเหยียบดวงจันทร แตเรื่องบางเรื่อง
งายกวานั้น 

    ฮารุโนซุเกะ โอกาวา คิดคนและผลิตปากกายี่หอ ทอมโบร (TOMBOW) ขึ้น
ในป 1913 เขาไมไดมุงหวังใหสิ่งท่ีทําขึ้นนี้เปนเพียงปากกา แตอยากใหคนจดจําในฐานะเครื่องมือ
ของนักเขียน ดังนั้น ความพยายามของ ทอมโบร (TOMBOW) จึงเกิดจากโจทยที่วา ปากกาตองเขียนดี 
หมึกไหลลื่นและแหงเร็ว ไมซึมเปอน ตัวคลิปสําหรับเหน็บปากกาก็ตองมีคุณภาพที่ดี ยืดหยุน และ
ไมแข็งกระดางจนผูใชเจ็บนิ้ว นอกจากนี้ การเปลี่ยนไสหมึกก็ตองทําไดงายดายและสะดวก ขณะที่
แนวคิดการพัฒนาสินคายอมตองตั้งอยูบนพื้นฐานคุณภาพตามแบบฉบับของญี่ปุน ทอมโบร (TOMBOW) 
จึงผลิตปากการุนแลวรุนเลาอยางตอเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีพ้ืนฐานอยางการเลือกวัสดุที่เหมาะสม
สําหรับทุกองคประกอบของปากกา ตั้งแตวิธีผสมสารเคมีเพ่ือใหไดน้ําหมึกคุณภาพดี หรือแมแตวิธีการ
สวมปลอกปากกาที่ใชองศาและมุมท่ีพอดิบพอด ี

    ทอมโบร (TOMBOW) เดินหนาผลิตปากกา ดินสอ และเครื่องเขียนอีกจํานวนมาก 
แตปากการุน ฮาวานนา (havanna) คือ ปากการุนคลาสสิคตลอดกาลของ ทอมโบร (TOMBOW) 
ลักษณะเดนของมันอยูที่การออกแบบที่ไดแรงบันดาลใจมาจากมวนซิการ แตดานนอกใชวิธีเคลือบ
แลกเกอรตามแบบศิลปะญี่ปุน คลิปที่ปลอกปากกาทําจากยางสีดําคุณภาพดี เมื่อคุณปดปลอกปากกา 
มันจะนิ่งสนิทและเงียบเชียบเสมือนเวลาที่คุณปดประตูรถ เลคซัส (lexus) ทั้งหมดนี้ ทําให ฮาวานนา
(havanna) ไดรับการกลาวขานวายอดเยี่ยมดวยการการันตีจาก เรด ดอท อวอทด (red dot award)
และอีฟ อวอทด (IF award) 

    เพราะราคาไมใชเรื่องสําคัญเลย เมื่อคุณไมไดซื้อปากกา แตกําลังซื้องานศิลปะ
ทีเ่ปนเครื่องมือในการเขียนของคณุ (ศิริอร หริ่มปราณ;ี อางถึงใน อภิชาต ไลศตัรูไกล, 2553, หนา 15) 

    ฮอลบรูค (Holbrook, 1999; 2005) พิจารณาในสวนของ จิตวิญญาณ หมายถึง 
ความสัมพันธกับแนวคิดของตัวเอง แตยังพิจารณาในสวนของจิตวิญญาณที่มุงเนนในผูอ่ืนที่เราพิจารณา
การดึงดูดความสนใจของแนวคิดและคุณคาเปนการมุงเนนตนเอง มิติของคุณคาทางสัญลักษณ/ 
การแสดงออกทีแ่ตกตางกันทางแนวคดิ ผลิตภัณฑอื่นๆ (เชน เพลง อาหารปรุงสําเร็จ และวันหยุดพักผอน) 
มีความหมายสวนบุคคล ความคิดที่เชื่อมโยงกับคนหรือเหตุการณที่มีความหมายหรือจุดประสงคของ
ผูบริโภคโดยเฉพาะ (เชน ความคิดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการใชผงซักฟอก tide เพราะวาแมใชผงซักฟอก 
tide) ผลิตภัณฑยังสามารถใหจุดประสงคในการแสดงความเปนตัวของตัวเองของผลิตภัณฑ เชน 
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ผลิตภัณฑน้ําหอมและเสื้อผาของ คารวินคลาย (calvin klein) รถยนตโฟลคสวาเกน หรือโลชั่น
ของรานบอรดี้ช็อป (body shop) ที่ทําใหผูบริโภคสะทอนใหเห็นถึงหรือบุคลิก รสนิยมและคานิยม 
สวนตัวของพวกเขา เพราะผลิตภัณฑเดอะบอดี้ช็อป (the body shop) เปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพผิวและผม โดยไมใชสารเคมีอยางท่ีบริษัทเครื่องสําอางทั่วไปใชกัน แตหมายถึงวิธีใหม
ในการปฏิบัติตอผูหญิง ขายสิ่งที่ทําไดจริง และทุกอยางตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สิ่งที่เปนความคิด
สรางสรรค อีกอยางหนึ่งของเดอะบอดี้ช็อป คือการโฆษณาที่นําเสนอเรื่องราวของผูหญิงในฐานะผูใหญ 
มลีูก มีรอยเหยี่ยวยน และมีความแกชรา ในขณะท่ีเครื่องสําอางยี่หออ่ืนๆ นําเสนอโฆษณาเรื่องราว
ของเด็กสาวรางผอมเพรียว ออนเยาวและไมมีวันอวน การนําเสนอแนวคิดใหมทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ
ที่มาจากธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงโฆษณาที่แสดงถึงภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึน 
คือ การสรางคุณคาที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรค (Howkins, 2001) ยังมีผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
ที่เนนไปที่ความหมายทางสังคมที่คนอื่นมองเราอยางไร ผลิตภัณฑที่มียี่หอ เชน บีเอ็มดับบลิว (BMW) 
โรเล็กซ (Rolex) และเครื่องมือลีวัลเลย (lee valley) ท่ีถูกซื้อเพราะศักดิ์ศรี สถานะและภาพลักษณ
ของสินคา ทายที่สุดบางผลิตภัณฑ (เชน ดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน) มีความหมายเชิงสัญลักษณ
หรือความหมายท่ีเก่ียวของกับเหตุการณทางสังคมวัฒนธรรมเชื้อชาติและประเพณี บางคนอาจโตแยง
วาจุดประสงคสวนบุคคลที่เปนสวนหนึ่งของความสําคัญของความรูสึกทางเงื่อนไข เรามองเห็นคุณคา
ในการหยาราง ความหมายเชิงเงื่อนไขเปนไปตามพื้นฐานวัฒนธรรม และนักการตลาดสามารถพัฒนา
กลยุทธเพื่อดึงดูดความสนใจไปในวงกวาง ความตั้งใจสวนบุคคลเปนเฉพาะของบุคคลและนักการตลาด
จะพยายามท่ีจะปลูกฝงความตั้งใจของแตละบุคคล (บริษัทสบู campbell ออกแคมเปญโฆษณา
มักจะมุงเนนไปที่ความทรงจําในวัยเด็กหรือความสัมพันธในครอบครัว) มันยากมากที่จะทําเชนนั้น 

    การชุบชีวิตใหมใหผูปวย ดวยพลาสเตอรปดแผล ในแตละป มีคนจํานวนมากกวา
6.5 แสนคนท่ัวโลกปวยดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง สําหรับพวกเขาการรักษา
ดวยการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต (stem cell) อาจเปนทางออกทางเดียวที่จะไดมีชีวิตอยูตอ 
แตนาเสียดายท่ีมีผูปวยจํานวนเพียงครึ่งเดียวเทานั้นที่สามารถหาผูใหบริจาคท่ีมีเซลลตนกําเนิดที่เขากับ
ของตนพบ จํานวนผู ใหบริจาคที่นอยนิดเปนอุปสรรคใหญที่องคการรับบริจาคจํานวนมาก
ประสบมาเปนเวลานาน ในกรณีของสหรัฐอเมริกา พบวา ขั้นตอนท่ีซับซอนในการลงทะเบียนและเก็บ
ตัวอยางเซลลตนกําเนิดคือ อุปสรรคสําคัญที่ทําใหการทําความดีกลายเปนเรื่องที่ทําไดยากในสายตา
คนจํานวนมากเพราะผูท่ีตองการใหบริจาคจะตองยอมสละเวลาและกําลังทรัพยเพื่อเดินทางมาลงทะเบียน
และเก็บตัวอยางที่ศูนย หรือรอจนกวาจะมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคนอกสถานที่ มิเชนนั้นก็จะตอง
สั่งซื้อชุดเก็บตัวอยางราคา 16 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งยังไมรวมคาขนสงซึ่งแพงยิ่งกวาชุดเก็บตัวอยางเองเสียอีก 
ดวยเหตุนี้ เม่ือชวงตนป 2012 แกรหม ดักลาส (graham douglas) จากบริษัทโฆษณาชื่อดัง 
อยางโดรกาไฟฟ (droga5) จึงไดจับมือกับ เฮวพ เรมเมดี (Help Remedies) บริษัทผลิตยาเล็กๆ 
ทีใ่หความสําคัญกับการออกแบบเพื่อเสนอทางออกอยางสรางสรรคใหแกดีเคเอ็มเอส (DKMS) 
ศูนยรับบริจาคเซลลตนกําเนิดโลหิตหรือเซลลไขกระดูกที่ใหญที่สุดในโลก โดยแกรหมออกแบบ
ชุดเก็บตัวอยางเซลลตนกําเนิดที่มาพรอมกับซองพัสดุเล็กๆ ท่ีจาหนาถึง ดีเคเอ็มเอส (DKMS) และ
ชําระเงินลวงหนาไวแลว กอนนํามาประกอบเขากับกลองใสผลิตภัณฑ พลาสเตอรปดแผล จํานวน 
16 ชิ้นของ เฮวพ เรมเมดี (help remedies) และจําหนายในราคาเทาเดิมคือ 4 เหรียญสหรัฐฯ 
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ความพิเศษของผลิตภัณฑชุดนี้เริ่มตั้งแตการออกแบบบริการรับบริจาคใหเขามาเปนสวนหนึ่ง
ในชีวิตประจําวันของผูคนอยางแนบเนียนเพราะเมื่อใดก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุที่ทําใหเกิดบาดแผลเล็กนอย 
พวกเขาสามารถหยิบสําลีกานจากชุดเก็บตัวอยางมาซับเลือดเพียงไมกี่หยดบรรจุสําลีลงในซองและ
สงตัวอยางกลับไปยังศนูยไดทันที หลังจากนั้นก็เพียงเขาไปลงทะเบียนออนไลนในเว็บไซน โดยข้ันตอน
ทั้งหมดใชเวลาเพียงไมกี่นาที วิธีนี้จึงชวยลดคาใชจายและประหยัดเวลาไปไดมาก ผูประสงคใหบริจาค
ก็ไมตองเจ็บตัวฟรีเพ่ือเจาะเลือดเก็บเปนตัวอยาง และที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ เปนการเพิ่มโอกาส
ทีผู่ปวยจะเจอผูใหบริจาคที่ มีเซลลตนกําเนิดที่เขากันได โดยพบวานับตั้งแตสินคาวางตลาด 
ยอดผูสงตวัอยางเซลลตนกําเนิดเพ่ือลงทะเบียนมาที่ศูนยเพ่ิมขึ้นถึงสามเทา 

    ความชัดเจนของแบรนดสินคาเฮวพ เรมเมดี (help remedies) ที่เนนผลิตยา
โดยใชตัวยาเพียงชนิดเดียว ไมมีการเคลือบสี แตงกลิ่น แตงรส และออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ
ใหเปนมิตรกับผูใช (user-friendly) ดวยการตั้งชื่อที่บงบอกอาการที่ตองการรักษา เชน help I can’t 
sleep, help I have a stuffy nose, Help I’m nauseous ฯลฯ เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงใหการสื่อสาร
ถึงผูบริโภคมีความตรงไปตรงมาที่สุดเทาที่ผลิตภัณฑยาตัวหนึ่งจะทําได เมื่อผนวกรวมเขากับกระแสขาว
ในสื่อสังคมออนไลน และรางวัลกรังดปรีซประเภทความดี (grand prix for good) จากเทศกาล
ประกวดโฆษณาและความคิดสรางสรรคท่ีใหญที่สุดในโลกอยาง cannes lions international festival 
of creativity ก็ทําให help I’ve cut myself & I want to save a life ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผนวก
เขากับบริการรับบริจาคชุดนี้ไดการตอบรับอยางลนหลาม โดยมียอดขายทะลุสูงข้ึนเปนอยางมาก 

    การออกแบบไมใชเรื่องของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนเรื่องของมุมมองความคิด
หากพลาสเตอรแผนเล็กๆ ยังชวยเพิ่มโอกาสชุบชีวิตใหมใหแกผูปวยที่กําลังรอคอยดวยความหวังได 
การพยายามทําความเขาใจตนตอของปญหาอยางถองแท ก็นํามาซึ่งทางออกที่สรางสรรคและตรงจุด
ไดเชนกัน (ณัฎฐนิช ตัณมานะศิร;ิ อางถึงใน อภิชาต ไลศัตรูไกล, 2556, หนา 34)  
    นอกจากนี้ในการพยายามที่จะเพิ่มประโยชนหรืออยางนอยตระหนักถึงคุณคาของ
ประโยชน ผูบริโภคและลูกคายังพยายามที่จะลดตนทุนและการเสียสละ ที่อาจจะเก่ียวของกับการซื้อ 
การเปนเจาของ การใชผลิตภัณฑ คุณคาดานตนทุน/คาใชจายที่เสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ 
ทีเ่ก่ียวของกับตนทุนการทําธุรกรรมเหลานี้ เชน บางบริษัทกลาววา การเอาใจใสลูกคาที่มาเยือนรานคา
ประดุจราชานั้นไมเพียงพอเสียแลว เพราะแบรนดตางๆ ทั้งที่มีชื่อเสียงมายาวนานและแบรนดนองใหม
ตางก็เปลี่ยนตัวเองจากนักขายมาเปนทั้งผูใหบริการแบบทันใจ ผูชวยที่รูใจ ไปจนถึงผูประสานงาน
ทีค่ลองตัว เพ่ือมัดใจลูกคาเกาและสรางฐานลูกคาใหมใหเกิดมากที่สุดเชน เรื่องงายๆ อยางเชน 
เมื่อเรานั่งอยูบาน เปดเว็บไซตเพ่ือสั่งซื้อสินคาออนไลน จายเงินผานบัตรเครดิตตอ จากนั้นก็รอเวลา
ทีพั่สดุจะถูกนํามาสงที่หนาบาน เพ่ือวาเราจะไดเปดกลองและชื่นชมกับของที่เราอยากได ขั้นตอนงายๆ
เชนนี้ ลวนผานการไตรตรองอยางเปนระบบเพ่ือสรางประสิทธิภาพของงานบริการ ที่ทั้งสะดวกสบาย
สอดคลองกับวิถีชีวิตยุคใหม งายตอการตัดสินใจและยนระยะเวลาในการทําธุรกรรม พรอมๆ กันนั้น
ยังตองสรางความประทับใจ ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพ่ิมระดับคุณภาพดานรายไดของ
ธุรกิจดวย 

    อเมซอลดอทคอม (amazon.com) เว็ปไซตสั่งซื้อสินคาออนไลทที่ไดรับความนิยม
เปนอันดับหนึ่งของโลกที่ตองคิดอยางถี่ถวนเพ่ือเนรมิตใหคําสั่งซื้อที่ลอยไปในอากาศนั้นเปนจริง 
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นอกเหนือจากการวางระบบฐานขอมูลลูกคา ระบบบัญชีสินคา และระบบธุรกรรมทั้งหมดที่อยูบนโลก
ออนไลนแลว งานหลังบานจํานวนมหาศาลที่ไมมีใครเห็นก็คือ การวางระบบโลจิสติกสที่เขมขน อเมซอน
มีศูนยกระจายสินคากวา 80 แหงทั่วโลก บางแหงมีโกดังสินคาขนาดใหญกวา 100,000 ตารางเมตร 
และทุกแหงมีระบบฐานขอมูลอัจฉริยะท่ีสามารถตรวจสอบสถานะของสินคาคงคลังไดอยางแมนยํา
ดังนั้น ทันทีที่ไดรับคําสั่งซื้อออนไลนจากลูกคาอเมซอนจะทําการตรวจสอบที่คลังสินคาเปนลําดับแรก 
หากไมพบ บริษัทจะตรวจสอบไปยังผูขายในทองถ่ินอีกตอหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นระบบจะบอกลูกคาไดทันที
วามีสินคาอยูในสตอกหรือไม หากไมมีจะทําการสั่งซื้อไดอีกครั้งเมื่อใด หรือสามารถสั่งจองลวงหนาได
อยางไร ซึ่งในกรณีที่มีสินคาในสตอกหรือมีการรับสินคาจากบริษัทผูขายในทองถิ่นมาแลว อเมซอน
จะทําการบรรจุหีบหอบนสายพานความยาวหลายกิโลเมตรภายในศูนยกระจายสินคาขนาดใหญ โดยไมมี
การคดัแยกวาเปนสินคาประเภทไหน ขนาดใด หรือราคาเทาไหร แตใชหลักเกณฑเดียวในการสงสินคา 
นั่นคือ สินคาตัวไหนมากอน สงกอน ซึ่งนอกจากจะรวดเร็วแลว บรรจุภัณฑที่นําสงถึงลูกคา
ก็ยังผานการคดิคนมาเปนอยางดีในรูปแบบของกลองกระดาษขนาดกะทัดรัด ใชงานงายไมตองตัดแปะ
กระดาษกาวใหยุงยากจนเปนที่ถูกใจลูกคาเปนอยางมาก 
    มุมมองของการคิดอยางรอบดานตั้งแตตนจนจบ หรือที่จริงแลวเกิดข้ึนกอนที่จะลงมือ
สรางสินคาหรือบริการ และดําเนินมาจนถึงกระบวนการการสงมอบความพึงพอใจแกลูกคานี้ ไดรับ
การขยายความอยางเปนระบบดานศาสตรความรูท่ีเรียกวา การออกแบบบริการ (service design) 
เพ่ือเปาหมายในการสรางคุณภาพของการบริการ ใหแกผูคนในสังคม เรื่องราวของอเมซอนกําลังบอกวา
องคความรูนี้สําคัญยิ่งเมื่อรูปแบบธุรกิจตองปะทะกับลูกคา และการออกแบบบริการจะชวยใหปฏิสัมพันธ
ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการมีความราบรื่นมากขึ้น (อภิชาต ไลสัตรูไกล; อางถึงใน อภิชาต 
ไลสัตรูไกล, 2556, หนา 5) 

    สถาบันการเงินสวนใหญมุงเนนไปที่การลดคาใชจายทางเศรษฐกิจ เชน ตนทุนสินคา 
ตนทุนการดําเนินงาน ตนทุนในการปรับเปลี่ยนไปใชสินคาอื่นและตนทุนคาเสียโอกาส องคการตางๆ 
เชนหางสรรพสินคาอัตโนมัติรานคาปลีก เชน เซียรและบริษัทจัดสงสินคา เชน เฟดเอ็กซ (fedex) 
มุงเนนไปท่ีการลดคาใชจายทางดานจิตวิทยาหรือที่เกี่ยวของกับตนทุนท่ีสัมพันธทางจิตวิทยา รวมถึง
ความยาก/ความเครยีด ความขัดแยง ตนทุนการคนหาสินคา ตนทุนดานการเรียนรู ตนทุนทางจิตวิทยา
ในการปรับเปลี่ยนไปใชสินคาอื่นและตนทุนทางจิตวิทยาความสัมพันธที่เปนสวนท่ีมีอยู เชน ความผูกพัน
ทางอารมณ บริษัทตางๆ เชน เซเวน-อีเลฟเวน (7-eleven), เดล (dell), และธุรกิจตางประเทศ
พยายามที่จะลดการลงทุนสวนบุคคลของลูกคา เวลา ความพยายามและพลังงานที่ใชในการซื้อสินคา
และการบริโภค ในที่สุดรานคาปลีก เชน ทารเกท (target) บริษัทผูผลิต เชน ฟอรด โรงแรมตากอากาศ 
เชนโรงแรมมาริออท (marriot) พยายามที่จะลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสวนบุคคลที่มีความเสี่ยง
ในการดําเนินงาน ความเสี่ยงทางการเงินหรือทางกลยุทธ) การรับรูของลูกคาในการซื้อ เปนเจาของ
และการใชผลิตภัณฑ ผานการใชการประกัน การรับประกัน นโยบายผลตอบแทนยืดหยุนและดําเนินการ
โดยบุคคลที่สาม  

  5) แหลงของคุณคา 
    จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกลยุทธ กิจกรรมหวงโซคุณคาของ พอตเตอร 

(Porter, 1985) เปนแหลงของการวิเคราะหคุณคาที่งานวิจัยหลายๆ งานวิจัยนํามาใช เชน งานวิจัย



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

74 
 

ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ (2551, หนา 1-25) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือการเพิ่ม value creation 
อุตสาหกรรมผลิตยางเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน อรอนงค นัยวิกุล (2550, หนา 1-7) 
ศึกษาแนวทางการสรางคุณคาเพ่ิม (value creation) ใหกับอุตสาหกรรมอาหารยุค mood 
consumption, สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (2551, บทคัดยอ) ศึกษาความเปนไปไดในการสราง
คุณคา (value creation) ใหกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโดยการสรางการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ, วรวุฒิ ชิระนุรังสี (2552, บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนากลยุทธการเพิ่มคุณคา
ในอุตสาหกรรมพลาสติก มาร, ชูมาร และนีลี (Marr, Schiuma & Neely, 2004, p. 312) ไดศึกษา
พลวัตของการสรางคุณคา โดยใชทรัพยสินที่จับตองไมได เชน ทุนทางปญญามาสรางแผนที่การสราง
คุณคาใหกับธุรกิจเฟอรนิเจอรชั้นนํา ขณะที่ สมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 15) 
ไดแสดง 5 แหลงสําคัญของคุณคาสําหรับลูกคาจะอยูในกรอบที่แสดงในตาราง 5 ขอมูล ผลิตภัณฑ
การปฏิสัมพันธ สิ่งแวดลอม การโอนกรรมสิทธิ์/การครอบครอง แหลงของคุณคาที่ถูกสรางข้ึนเหลานี้
ที่ถูกสรางขึ้นดวยความหลากหลายของกิจกรรมและกระบวนการของหวงโซคุณคา ทั้งภายในและ
ระหวางองคกร (Porter, 1985)  

    ขอมูลที่ถูกสรางขึ้นมาจากกิจกรรมหวงโซคุณคาที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ
ดานการโฆษณาประชาสัมพันธและการจัดการแบรนด (เชน ผานทางการบรรจุภัณฑ ฉลากหรือคําแนะนํา) 
ที่แสดงคุณคาในดานหนาที่การใชงาน โดยการแจงและใหความรูแกลูกคา คุณคาทางประสบการณ/
ความชื่นชอบ เชน คุณคาทางประสาทสัมผัสหรืออารมณความรูสึกผานตามโฆษณาอยางสรางสรรค 
คุณคาเชิงสัญลักษณ/การแสดงออก โดยการรางความสัมพันธและการตีความความหมาย และคุณคา
ทางดานตนทุน/การเสียสละ โดยการชวยใหผูบริโภครับรูและตัดสินใจเร็วข้ึน 

    ผลิตภัณฑที่ถูกสรางข้ึนมาจากกิจกรรมหวงโซคุณคาที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม การวิจัยตลาด การวิจัยและการพัฒนาและการผลิต โดยผลิตภัณฑไดใหคุณคา
ในการใชงาน/ความมีประโยชนโดยตรง (เชน คุณลักษณะดานความปลอดภัยในวอลโว) คุณคา
ในดานประสบการณ/ความชอบ (เชน แพคเกจที่ใหประสบการณดานประสาทสัมผัส อารมณ 
ความสัมพันธและความรู (เชนที่นําเสนอโดย club med) คุณคาเชิงสัญลักษณ/การแสดงออก (เชน 
ของ cambell เนนที่การพัฒนาความหมายสวนบุคคลกับตราสินคา)และคุณคาดานตนทุน/คาใชจาย
ทีเ่สียไปในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ (ผานราคาผลิตภัณฑและเพิ่มการพิจารณาผลิตภัณฑ
ที่ชวยลดการมีสวนรวมการลงทุนและความเสี่ยง) 

    การมีปฏิสัมพันธระหวางลูกคาและพนักงานขององคการหรือระบบที่ถูกสรางขึ้น
หรือเพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมหวงโซคณุคา เก่ียวของกับการสรรหาและการฝกอบรมการใหบริการและการ
ดําเนินงานอยางมีคุณภาพ (Vandenbosch & Dawar, 2002; cited in Smith & Colgate, 2007, 
p. 15) การมีปฏิสัมพันธดังกลาวทําใหเกิดคุณคาดานการใชงาน/ความมีประโยชนเชน บริการตรงเวลา 
บริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาแอลจี (LG) จากเกาหลีใตคนพบวา ผูบริโภคในประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้
ยินดีที่จะจายแพงขึ้นเพ่ือแลกกับบริการที่ดีข้ึนแทนที่จะยึดติดกับแบรนดจากประเทศตะวันตก ดังนั้น
แอลจีจึงนําเสนอบริการระดับพรีเมียมใหกับลูกคาที่ซื้อสินคาใหสามารถติดตอกับพนักงานดูแล
หลังการขายไดตลอดเวลา และรับประกันการซอมแซมวาจะเกิดข้ึนภายใน 6 ชั่วโมง (จากปกติ 24 ชั่วโมง) 
หลังจากไดรับการแจง (มนฑิณี ยงวิกุล; อางถึงใน อภิชาต ไลศัตรูไกล, 2556, หนา 16) 
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    คุณคาในดานประสบการณ/ความชื่นชอบ เชน ความผูกพันคุณคาเชิงสัญลักษณ/
การแสดงออก เชนศักดิ์ศรีของการมีปฏิสัมพันธที่มีสิทธิพิเศษ และคุณคาในดานตนทุน/คาใชจาย
ที่เสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ เชน การมีสวนลดสําหรับการลงทุนสวนบุคคลที่ตองการจะซื้อ
หรือใชผลิตภัณฑนั้น อีเกีย (IKEA) นําเสนอรถบริการขนยายสิ่งของจํานวน 2 กลองตอลูกคา 1 คน
แบบฟรีๆ สําหรับลูกคาผูที่ตองการยายขาวของเฉพาะในเขตเมืองมอลทรีออล โดยใชสื่อสังคมออนไลท
เปนสื่อหลักในการติดตอกับผูขอรับบริการ นอกจากนี้บนกลองกระดาษที่แจกไปนั้นยังพิมพคูปอง
ลดราคาสินคาเผื่อวาลูกคาเกิดขาดเหลือสิ่งใดก็สามารถมาช็อปกับอิเกียไดในราคาพิเศษ นอกจากนี้
สําหรับคนที่กําลังยายบานและไมมีเวลาทําอาหาร บนกลองยังเตรียมคูปองรับมีทบอลเปนเมนูอาหาร
ค่ําใหลูกคาฟรีอีกดวย (มนฑิณี ยงวิกุล; อางถึงใน อภิชาต ไลศัตรูไกล, 2556, หนา 17) 

    สภาพแวดลอมของการซื้อหรือการบริโภคท่ีถูกสรางขึ้นโดยกิจกรรมหวงโซคุณคา 
เชน การบริหารอาคาร การออกแบบภายในและการขาย สภาพแวดลอมการซื้อหรือการบริโภค
ที่สามารถใหคุณคาดานการใชงาน/ความมีประโยชนเชน แสงที่ทําใหงายตอการอานฉลากผลิตภัณฑ
และคุณคาดานประสบการณ/ความชื่นชอบ เชน เพลงที่ทําใหรานชอปปงมีความสนุกสนานมากขึ้น 
แอมพลิฟอน กรุป บริษัทจัดจําหนายอุปกรณชวยฟง ประสบกับอุปสรรคในการบรรลุสูจุดหมาย
ทางธุรกิจไดรวมกับบริษัทคอนทินัม สตูดิโอออกแบบบริการ กําหนดแนวคิดของรานคาใหม 
ดวยการลดโทนความเครงขรึมของการเปนเครื่องมือแพทย และเติมสวนผสมของการเปนรานคาที่ทําให
ลูกคาที่เดินเขามาในรานรูสึกวาตัวเองเปนคนไขแตจะรูสึกผอนคลายในการปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ
ดานการฟงเสียง (acoustician) ไดอยางสบายใจ ซึ่งการออกแบบรานคาแหงใหมนี้ไมใชแคเพียง
การเปลี่ยนผนัง เฟอรนิเจอร และสีของราน แตเปนการนําผลการศึกษาความตองการและอารมณของ
ลูกคามาจัดทําเปนประสบการณจําลองเพ่ือใชในการสื่อสารกับเจาหนาท่ีในรานใหไดเขาใจถึงแนวทาง 
การใหบริการไดมากที่สุด จนเม่ือถึงเวลาเปดประตูราน รูปแบบการใหบริการของแอมพลิฟอนโฉมใหม
ก็สามารถจับตองไดดวยสายตาและสัมผัสไดดวยความรูสึกถึงการตอนรับอันอบอุนและความกระตือรือรน
ในการดูแลลูกคาของพนักงานทุกคน ซึ่งประสบความสําเร็จจากการเพ่ิมยอดขายไดถึงรอยละ 20 
(มนฑิณ ียงวิกุล; อางถึงใน อภิชาต ไลศัตรูไกล, 2556, หนา 15) 

    นอกจากนี้ยังสามารถใหคุณคาเชิงสัญลักษณ/การแสดงออก เชน ตกแตงราน
ในวันหยุดเพ่ือดึงดูดทางวัฒนธรรมประเพณีและคุณคาดานตนทุน/คาใชจายที่เสียไปในการไดมาซึ่งสินคา
และบริการ เชน สถานที่รานมีที่จอดรถกวางขวางและสะดวกสบาย  

    สุดทายการเปนเจาของ/การเปลี่ยนเจาของที่เกิดจากกิจกรรมหวงโซคุณคา คือ 
เก่ียวของกับการทําบัญชี (เชน การชําระเงินและการเรียกเก็บเงิน) การสงมอบ (เชน การคัดสรรผลิตภัณฑ
การบรรจุหีบหอ การจัดสงและการติดตาม) และการถายโอนการเปนเจาของ (เชน สัญญาขอตกลงลิขสิทธิ์
และชื่อ) กระบวนการที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนเจาของและกระบวนการที่ทําใหเกิดคุณคาในดานคุณคา
การใชงาน/ความมปีระโยชน เชน การสงมอบที่รวดเร็ว คุณคาดานประสบการณ/ความชื่นชอบ เชน 
ความพึงพอใจของลูกคาคุณคาเชิงสัญลักษณ/การแสดงออกเชน ความหมายของผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น
จากการหีบหอของขวัญที่แสดงความมีรสนิยมและคุณคาดานตนทุน/การเสียสละ เชนความสบายใจ
โดยระบบการติดตามสินคาอัตโนมัต ิ
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  6) กรอบการปฏิบัติงาน 
    กรอบการปฏิบัติงานจะเปนประโยชนสําหรับการอธิบายกลยุทธการตลาดทั่วไป

การเขาใจการวางตําแหนงของผลิตภัณฑและระบุแหลงของความไดเปรียบในการแขงขันที่สอดคลองกับ
งานของทารซี และเวียรซามา (Treacy & Wiersama, 1993; cited in Smith & Colgate, 2007, 
p. 15) คุณคา 4 ประเภท ที่ปรากฏในกรอบที่แสดงในกลยุทธการสรางคุณคา 4 ประเภท บริษัทตางๆ 
เชน สามเอ็ม (3M), วอลโว (volvo), ไนทกี้ (nike) และรัปเบอรเมด (rubbermaid) ซึ่งแขงขัน
โดยการสรางคุณคาดานการใชงาน/ความมีประโยชนที่เหนือกวา ตามดวยการเปนผูนําดานกลยุทธ
ดานผลิตภัณฑ (ผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม) และการลงทุนและความชํานาญในกระบวนการสรางคุณคา 
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การวิจัยตลาดการวิจัยคณุภาพและเทคโนโลยี และการพัฒนา
บริษัทเหลานี้ใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับนวัตกรรมและชวงเวลากับตลาด มีแนวโนมที่ความสัมพันธ
ก็จะจืดจางหรือไมใกลชิดกัน ที่เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและโครงสรางที่มุงเนนที่ทีมและสงเสริมวัฒนธรรม
ผูประกอบการและความคิดสรางสรรคกับความตั้งใจที่จะทดลองและความเสี่ยงท่ีไดถูกคํานวณแลว 
(Treacy & Wiersama, 1993; cited in Smith & Colgate, 2007, p. 15) 

    บริษัทตางๆ เชน คลับเมดท (club med), นอรดสตรอม (nordstrom), และดีสนีย 
(disney) ซึ่งแขงขันโดยการสรางคุณคาดานประสบการณที่เหนือกวา ตามดวยกลยุทธการตอบสนอง
กับลูกคา (หรือการใกลชิดลูกคา) และมักจะลงทุนในและอยูในระดับสูง การบริการลูกคา เทคโนโลยี
ทีส่นับสนุนลูกคา การวิจัยการผลิตที่มีความยืดหยุนในการวิจัยตลาดและสิ่งอํานวยความสะดวก
(Treacy & Wiersama, 1993) บริษัทเหลานี้ใหความสําคัญกับความสัมพันธของลูกคาและคุณภาพ
การบริการและใหการแกปญหาที่ปรับและพัฒนาตอยอดเพ่ือกําหนดกลุมตลาดอยางแคบ 

    บริษัทตางๆ เชน เดอะบอรดี้ช็อป (the body shop), แก็ป (gap), เล็กซัส (lexus) 
และฮอลมารค (hallmark) ที่แขงขันโดยการสรางคุณคาในเชิงสัญลักษณ/การแสดงออกที่เหนือกวา
ตามดวยภาพลักษณของแบรนด/กลยุทธคุณภาพตราสินคา และมักจะลงทุนและอยางยอดเยี่ยม
ในดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ คุณภาพสินคาและการบริการลูกคาและสวนสนับสนุน 
บริษัทเหลานี้มักจะวางโครงสรางและกําหนดธุรกิจของพวกเขาคลายวัฒนธรรมองคการครอบครวั 
ที่เนนความสัมพันธของผูถือหุนและสงเสริมและใหรางวัลกับความคิดสรางสรรคและความแปลกใหม 

    บริษัทตางๆ เชน วอล-มารท (wall-mart), เดล (dell), อเมซอลดอทคอมพ
(amazon.com) และซาวท เวท แอรไลท (south west airline) ที่แขงขันโดยการสรางคุณคา
ในดานตนทุน/การเสียสละท่ีเหนือกวา ตามดวยกลยุทธการดําเนินงานเปนเลิศบริษัทแขงขันในดานราคา
และความสะดวกสบายที่มุงเนนเปาหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การลงทุนยอดเยี่ยม
ในดานกระบวนการการจัดซื้อ กระบวนการผลิตและกระบวนการจัดจําหนายสินคาโดยมีแนวโนม
ที่จะมีการใหความสําคัญจากบนลงลางเก่ียวกับมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติการและยึดการลดขั้นตอน
การประมวลผลกลางและคาใชจาย 

    บริษัทไมก่ีแหงที่สรางคุณคาเพียงหนึ่งชนิดและกรอบการทํางานของ สมิทและ
คอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 16) ครอบคลุมงานของ ทารและซีเวียรซามา (Treacy & 
Wiersama, 1993) ที่เสนอชนิดยอยของคณุคาที่สามารถสรางข้ึนไดจากกระบวนการสรางคุณคาที่แตกตาง 
ดังนั้น กรอบจึงสามารถใชในการอธิบายกลยุทธการสรางคุณคาขององคการ ตัวอยางเชน สตารบัคส
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(starbucks) ที่สรางคุณคาในดานหนาท่ีการใชงาน/ความมีประโยชน ระหวางลักษณะและคุณสมบัติ
ทีเ่หมาะสม (คุณภาพของผลิตภัณฑ การทําเฉพาะแบบสําหรับลูกคา เชน เครื่องดื่มรอนๆ สําหรับ
วันที่หนาวเย็นและเครื่องดื่มเย็นๆ สําหรับวันที่อากาศรอน) starbuck สรางคุณคาในดานประสบการณ/
ความชื่นชอบ ที่สวนใหญอยูระหวางคุณคาในดานประสาทสัมผัส (ความสุนทรียบรรยากาศและกลิ่น)
คุณคาทางอารมณ (ความสุข หรือความเพลิดเพลิน) คุณคาของความสัมพันธทางสังคม (โดยการจัดพ้ืนที่ 
ทีส่ะดวกสบายซึ่งเพ่ือนและเพ่ือนรวมงานสามารถใชในการพบปะสังสรรคได) และคุณคาเชิงความรู 
(เชน รสชาดความแปลกใหมและขอมูลเกี่ยวกับกาแฟ) starbucks สรางคุณคาเชิงสัญลักษณ/
การแสดงออก ผานทางความหมายสวนบุคคล (ลูกคาของ starbucks พิจารณาความสัมพันธของ
พวกเขากับ Starbucks เปนสวนตัวไมใชจิตวิญญาณ) การแสดงออกในตนเอง (ความสามารถ
ในการปรุงแตงเครื่องดื่มและประสบการณ) และความหมายทางสังคม (มีสถานะเปนแบรนดที่มีชื่อเสียง) 
สุดทายคุณคาทางดานตนทุน/คาใชจายท่ีเสยีไปในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ สตารบัคส (starbucks) 
สรางคุณคาทางเศรษฐกิจ (ความหรูหราที่สามารถจายได) และลดคาใชจายทางดานจิตวิทยา (สามารถ
พบหาไดงาย) 

    งานของสมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 16) ยังสอดคลองกับ
งานของทาซี และเวียรซามา (Treacy & Wiersama, 1993) ที่เสนอวาเปนเรื่องยากสําหรับองคการ
ทีใ่นการที่จะอยูในระดับโลก ที่การสรางคุณคามากกวาหนึ่งแบบที่มีแบบแผนที่สูงขึ้นขณะคุณคา
ตางตองการการลงทุนในทรัพยากร โครงสรางและวัฒนธรรมองคการที่แตกตาง แตองคการตองมี
ความสามารถในการแขงขันในการเสนอคุณคาครบทั่วทั้ง 4 มิติ ขณะที่ลูกคาสวนใหญมีความคิด
ที่จะใชรูปแบบแบบทดแทนในการเลือกแบรนด แมวายังไมตรวจสอบเชิงประจักษ หลักฐาน
ที่ยังไมเปนระบบที่แสดงใหเห็น (พิจารณาจากผูนําในอุตสาหกรรม เชน starbucks) องคการท่ีมีกลยุทธ
ที่ครอบคลุมในการสรางคุณคาใหแกลูกคามาก (ความกวางและความลึกของการสรางคุณคามากยิ่งข้ึน) 
จะใหผลดกีวาคูแขงท่ีใหคณุคาแกลูกคานอย ตราบใดที่คุณคาที่เสนอไป เปนที่ตองการและใชคาใชจาย
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการสรางคณุคาใหแกลูกคา 

  7) การวางตําแหนงและแนวคิดผลิตภัณฑ 
    ตัวอยางเชน การวางตําแหนงผลิตภัณฑและสินคา กลยุทธการสรางคุณคาของ

เดอะชารคกี้คัท (the sharky’s cut) ที่เปนแฟรนไชสสําหรับเด็ก คุณคาที่ เดอะ ชารคกี้ คัท 
(the sharky’s cut) เสนอ สวนใหญคือ คุณคาในดานประสบการณ/ความชื่นชอบ ผานเด็กที่พอแม
เปนคนฐานะระดับปานกลางถึงระดับสูง ผานผลิตภัณฑ hairstyling และสภาพแวดลอมคุณคา
ทางประสาทสัมผัสถูกสรางขึ้นผานสภาพแวดลอมของการซื้อ/การบริโภค (การตูนตกแตงดวยสีสันสดใส
รายการโทรทัศน เพลง วิดีโอเกม รานเล็กๆ และรานคาปลีก) คุณคาในดานอารมณ (การพักผอน 
ความเพลิดเพลิน ความตื่นเตน ความสนุกสนาน) เดอะ ชารคก้ี คัท (the sharky ‘s cut) สรางคุณคา
ความสัมพันธทางสังคมผาน party สาวสวย (การผอนคลายและพันธะทางมิตรภาพ) คืนคาราโอเกะ
สําหรับคุณแม (ประโยชนดานเครือขายและการมีปฏิสัมพันธสวนตัว) และใบรับรองและภาพถาย
สําหรับทรงผมทรงแรกโดยเฉพาะ คุณคาที่ถูกสรางขึ้นผานความแปลกใหมของแนวคิดของเกาอี้ 
(เชน รถจักรยานยนต harley-davidson ที่จอดรถตุกตาบารบี้ และดาวเมอรเซเดซ) และ
ผานความแปลกใหมของทรงผมที่แตกตางกันและโดยเฉพาะในงาน glamour party ที่มีการแตงหนาที่
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แตกตางและทรงผมแบบ updos the sharky’s cut สรางคุณคาในดานการใชงานในแงของผลที่เหมาะสม
ผานผลิตภัณฑและบริการออกแบบทรงผม (สไตลที่ดูดี) และการสื่อสารกับพนักงานและระบบการบริการ 
(ท่ีไมระคายเคืองตา) เดอะ ชารคก้ี คัท (the sharky’s cut) สรางคุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก 
ผานการแสดงออกดวยตัวของมันเอง (ทรงผมท่ีแตกตางกันและสถานที่บางแหงจัดใหมีการเรียนศิลปะ
สําหรับเด็ก) และในสวนอ่ืน ในความหมายสวนบุคคลในคืนคาราโอเกะ โดยความตั้งใจใชวิธีการบันทึก
การรองเพลงสวนบุคคล คุณคาในดานตนทุน/การเสียสละที่สรางขึ้นหลักๆ คือ การลดตนทุน
ทางดานจิตวิทยา (ความเครียดและความขัดแยง) ในการรับตัดผมเด็ก (ทําใหมันงายขึ้นสําหรับทั้งแม
และเด็ก) ผานทางพนักงานที่มีบุคลิกภาพและสภาพแวดลอมของการซื้อ/การบริโภค ที่ด ี

    โดยที่การรองรับกลยุทธการสรางคุณคาขององคการโดยใชกรอบการปฏิบัติงาน 
นักการตลาดสามารถกําหนดแนวคิดของผลิตภัณฑและปจจัยที่ทําใหผลิตภัณฑใหมประสบความสําเร็จ
อยางชัดเจน (Cooper, 2001; cited in Smith & Colgate, 2007, p. 16) โดยการทําแผนที่ทั้งหมด
ของแบรนดของตนไปยังกรอบการปฏิบัติองคการสามารถแสดงใหเห็นถึงผลงานการสรางคุณคา 
ที่นํามาใชเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหทางอุตสาหกรรม กรอบจะชวยใหนักการตลาดแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของการวางตําแหนงการสรางคุณคากับคูแขงที่สําคัญ คลายกับ “แผนที่การสรางคุณคา
แกลูกคา” ท่ีเสนอโดย เกล (Gale, 1994) ที่รูวากรอบการทํางานอาจจะจําเปนตองถูกนําไปใชกับ
กลุมของตลาดแบบเฉพาะเจาะจงที่บรรลุการเปรียบเทียบการจับคูระหวางผลิตภัณฑกับตลาดที่เหมาะสม 
โดยแสดงชองวางในการประกอบกลยุทธการสรางคุณคาของอุตสาหกรรม กรอบจะเปนประโยชน
สําหรับการระบุโอกาสการสรางคุณคา ทั้งสําหรับผลิตภัณฑใหมหรือสําหรับวิธีการของแนวคิด
ดานผลิตภัณฑอาจจะเพ่ิมตําแหนงของผลิตภัณฑใหดียิ่งข้ึน สําหรับการปรับปรุงแนวคิดดานผลิตภัณฑ 
นักการตลาดตองอาจถามตัวเองสําหรับแตละหนวยในกรอบวามันจะมีความหมายหรือไม (ทางการเงิน
และการแขงขัน) เพื่อสรางคุณคาในแตละพ้ืนที่ ตัวอยาง เชน เดอะ ชารคก้ี คัท (the sharky’s cut) 
จะไมมีการเสนอการสรางคุณคาปรากฏผานกระบวนที่เกี่ยวของกับขอมูล เดอะ ชารคก้ี คัท (the sharky’s 
cut) สามารถสรางคุณคาในดานการใหความรู (ความรูความเขาใจ) ใหมากยิ่งข้ึนโดยความหมายของ
การเผยแพรขอมูลที่เก่ียวของกับไลฟสไตลที่มีสุขภาพดีและความกระฉับกระเฉงสําหรับเด็ก นอกจากนี้
ยังมีการสรางคุณคาเล็กๆ ผานทางการมีปฏิสัมพันธกันกับพนักงานหรือระบบขององคการ คุณคา
ดานการใชงาน/ความมีประโยชน จะถูกสรางมากข้ึนในแงของผลที่เหมาะสม (การปองกัน) 
ผานแหลงสินคาโดยใหเด็กและผูปกครอง “เห็น” ทรงผมที่แตกตางกันบนศีรษะของตัวเอง
โดยใชเทคโนโลยีวิดีโอ เปนที่ยอมรับวาชองวางในแผนที่คุณคาอาจบงบอกถึงการนําเสนอคุณคาที่ไมมี
ความตองการหรือไมมีตลาด 
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ตาราง 6  กรอบการใชแนวคิดคุณคาสินคาของ sharkey 
 

กรอบการใชแนวคิดคุณคาสินคาของ Sharkey 
ชนิดของคุณคา 
แหลงของคุณคา หนาที่การใชงาน/

ความมีประโยชน 
ประสบการณ/
ความชอบ 

สัญลักษณ/ 
การแสดงออก 

ตนทุน/ 
การเสียสละ 

 - ลักษณะที่ถูกตอง/ 
  เที่ยงตรง 
- ประสิทธิภาพ 
  ที่เหมาะสม 
- ผลลัพธที่เหมาะสม 

- ประสาท  
  สัมพัทธ 
- อารมณ   
  ความรูสึก 
- สังคม/ 
  ความสัมพันธ 
- ความรู 

- คุณคาของตนเอง 
- ความหมาย 
  สวนบุคคล 
- การแสดงออก 
  ถึงตนเอง 

- เศรษฐกิจ 
- จิตวิทยา 
- การลงทุน 
  สวนบุคคล 
- ความเสี่ยง 

ขอมูล 
- การติดตอ 
  สื่อสาร 
  ทางการตลาด 
- การจัดการตรา 
  สินคา 

    

สินคา (สินคา/
บริการ) 

- สินคาหลัก 

 
 
- ดูดี มีไสตล 

 
 
- ทรงผมใหม 

- สาวสวยที่ม ี
  เสนห 
- สาวสวยที่ม ี
  เสนห 

 
 
- ทรงผม 
- บันทึกเสียงรอง 

 

- สวนเสริม 
  เพ่ิมเติม 

 - งานสังสรรค 
- สี เสียง 
- สิ่งแวดลอม 
  ที่หลากหลาย 
- บริการ 
  เครื่องดื่ม 
  แกวแรก 

- อบรมศิลปะ  

การปฏิสัมพันธ 
- พนักงาน 
- ระบบ 

 
- ไมระคาย

เคือง 

 
 

 
 

 
- ชางทําผม 
  สวนตัว 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

ที่มา: สมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 21) 
 
 2.3.4 ความไดเปรียบในการแขงขัน 

 ไมเพียงกรอบการทํางานจะชวยในการอธิบายแนวคิดผลิตภัณฑและกลยุทธการวางตําแหนง 
แตยังชวยใหนักการตลาดระบุแหลงของการไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งกระบวนการการสรางคุณคา
จะมุงเนนไปที่การสรางคุณคา เม่ือไดวางแผนที่จะแขงขัน ตัวอยางเชน คุณคาที่ถูกนําเสนอโดยสตารบัคส 
(Starbucks) 1) สภาพแวดลอมดานการซื้อ/การบริโภค ที่ทางสตารบัคส (Starbuck) ไดพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกการออกแบบตกแตงภายในและการขาย และ 
2) การมปีฏิสัมพันธกับลูกคาโดยการสนับสนุนจากความคิดเห็นของความเชี่ยวชาญในการรับสมัคร
และการฝกอบรมการบริการและการดําเนินงานที่มีคุณภาพในทํานองเดียวกันการสรางคุณคาที่สรางข้ึน
โดยชารคก้ีคัท (Sharky’s cut) ยังอยูในสภาพแวดลอมของการซื้อ/การบริโภคและการปฏิสัมพันธกับ
ลูกคา ซึ่งเปนท่ีคาดหวังกับการบริการแกลูกคา ลูกคาคนหนึ่งอาจคาดหวังกับกระบวนการสรางคุณคา 
ทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑและการผลิต ในบริบททางธุรกิจกับธุรกิจมีการมุงเนนมากยิ่งข้ึน
ในคุณคาท่ีเกิดข้ึนโดยใชวิธีการในการปฏิสัมพันธ (คุณคาที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคม) และ
กิจกรรมการเปลี่ยนมือเจาของ (การกระจายสินคา, การขนสง, ฯลฯ) 
 สรุป  

 การสรางคุณคาใหกับลูกคาเปนงานที่สําคัญสําหรับนักการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการและหรือการเริ่มตนธุรกิจใหมๆ และการมีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ

กรอบการใชแนวคิดคุณคาสินคาของ Sharkey 
ชนิดของคุณคา 

แหลงของ
คุณคา 

หนาที่การใชงาน/
ความมีประโยชน 

ประสบการณ/
ความชอบ 

สัญลักษณ/ 
การแสดงออก 

ตนทุน/ 
การเสียสละ 

สิ่งแวดลอม 
- การซื้อและ 
  การบริโภค 

  

- การตกแตง 

- บุคลิกของการตูน 

- บรรยากาศ 
   ในการตกแตงราน 

 
- บุคลิกของ 
  การตูน 
 

 
- สิ่งแวดลอม 
  ลดความเครียด 

การโอนความ
เปนเจาของ/ 
การครอบครอง 
- หลักการ 
  ทางบัญช ี
- ความถูกตอง 
  ทางกฎหมาย 
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การสรางคุณคาใหแกลูกคาสามารถชวยใหนักการตลาดประสบความสําเร็จในการคนพบ (Smith & 
Colgate, 2007, p. 7) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน สามารถสรุปการคุณคาสามารถคิดถึงได
ในหลายวิธีที่แตกตางกันขึ้นอยูกับบริบทและวัตถุประสงคในการศึกษา คุณคาที่กลาวไวที่ผานมาเก่ียวของ
และควรไดรับการวิเคราะห ในการศึกษานี้เปนกรณีศึกษาเชิงสืบคนที่กําหนดเปาหมายคือ การสํารวจ
เชิงประจักษเพ่ือศึกษาคุณคาที่สรางขึ้นใหกับลูกคาสําหรับธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค การศึกษานี้จึงเลือกใชกรอบการสรางคุณคาของ สมิท และคอลเกต (Smith & Colgate, 
2007, pp. 10-14) ทั้ง 4 ดาน คือ คุณคาดานการใชงาน/ความมีประโยชน คุณคาดานประสบการณ/
ความชื่นชอบคุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก คุณคาดานตนทุน/การเสียสละ เพ่ืออธิบายประเภท
ของการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและบริการสําหรับลูกคาของธุรกิจสิ่งพิมพ นอกจากจะแสดง
ใหเห็นถึงการวางตําแหนงของการสรางคุณคา กรอบที่ครอบคลุมสามารถใชไดกับบริบทของผูบริโภค
และธุรกิจเชนเดียวกับสินคารวมทั้งบริการ ประโยชนและการเสียสละและเพ่ือวัตถุประสงคในการศึกษานี้
ผูวิจัยเชื่อวากรอบแนวคิดหลวมๆ เหมาะสมที่สุดสําหรับการศึกษาครั้งนี้ กรอบหลวมๆ จะทําใหมี
ที่วางสําหรับการศึกษาการสรางคุณคาที่จะอภิปราย ในการสํารวจดวยวิธีนี้จะมีความเปนไปได 
แทนที่จะถูกจํากัดในความเขาใจกอนๆ มาทําการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาการสรางคุณคา
ใหเกิดข้ึนกับสินคาและบริการสําหรับธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อนําไปสู
ความไดเปรียบในการแขงขัน 
 2.3.5 ผลการศึกษาท่ีผานมาดานการสรางคุณคา (value creation) ภายในบริบทของ
ประเทศไทย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มีงานวิจัยเก่ียวกับการสรางคุณคา (value creation)
ดังตอไปนี้ 1) การเพ่ิมคุณคา (value creation) ในกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 2) การเพ่ิมคุณคา
ในอุตสาหกรรมอาหารยุค mood consumption 3) การเพิ่มคุณคาในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 4) การเพ่ิมคุณคาในอุตสาหกรรมพลาสติก 5) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณคา
ใหกับสินคาผาขนหนู 

  1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551, หนา 1-25) ศึกษาการพัฒนาเพ่ือการเพ่ิม value 
creation อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

   การออกแบบอนาคตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง โดยใชหลักการในศาสตรของ
พลวัตการออกแบบอนาคตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของประเทศไทยเริ่มจากการคิดโดยรอบ
ใหเห็นภาพรวม สรางมโนทัศนของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางเพื่อใหไดตามความมุงหมาย คือ
การสรางความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศโดยการหาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
สรางมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่อง ใหมีทางเลือกแกผูผลิตในประเทศกระตุนการลงทุนเพ่ือยกระดับเทคโนโลยี 
และเกิดนวัตกรรมขึ้นในอุตสาหกรรมไทย จากนั้นใชวิธีการคิดวิเคราะหเพื่อพิจารณาสภาพของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง สถานภาพการตลาด และความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ 
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง และปรับแกสิ่งที่ไดออกแบบไว
เพ่ือใหปฏิบัติไดและจะนําไปสูเปาหมายที่คาดหวังไวระหวางชวงป พ.ศ. 2550-2555 โดยจัดทําเปน
แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
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   การศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง โดยดูจากการวิเคราะหโครงสราง
การกระจายตัว การเชื่อมโยงคุณคา (value chain) การวิเคราะหสถานภาพของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยางดานผลิต การบริโภคการนําเขา การสงออก ชองทางการตลาด แนวโนมของตลาดและ
อุปสงค/อุปทาน การวิเคราะหระดับความสามารถ (หรือศักยภาพ ในผลิตภัณฑยาง) เพ่ือสรางความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 

   การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบ และอุปสรรคตอการสรางมูลคาเพิ่มและคุณคา
เพิ่มของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ซึ่งการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบ และอุปสรรคตอการสราง
มูลคาเพ่ิมและคุณคาเพิ่มของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ใชการสํารวจเอกสาร เยี่ยมชมโรงงานบางแหง 
และการสัมภาษณผูผลิต 

   การศึกษาแนวโนมความตองการผลิตภัณฑยาง โดยใชการสํารวจเอกสาร 
การรวบรวมขอมูลสถิติที่เก่ียวของ และการสอบถาม 

   การศึกษาการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทําผลิตภัณฑยาง โดยใชการสํารวจ
เอกสารงานวิจัย การสัมภาษณผูประกอบการ การคนหาและรวบรวมขอมูลจากตางประเทศ การศึกษา
แบงเปนการศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิค การคา และความพึงพอใจของผูใชเทคโนโลยี
ในดานพลังงาน เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีใหมสําหรับน้ํายาง เทคโนโลยีสําหรับยางคอมพาวด 
(compound rubber) และเทคโนโลยีของผลิตภัณฑยางชนิดใหม 

   การศึกษาทางดานการตลาด โดยแบงเปนการตลาดผลิตภัณฑเดิม ผลิตภัณฑ
สรางมูลคาเพ่ิมคณุคาเพ่ิมและผลิตภัณฑใหม ประกอบดวยการศึกษาการตลาดของผลิตภัณฑเดิมจะใช
วิธีสํารวจตลาด รวบรวมขอมูลเชิงสถิติจากเอกสาร และขอมูลจากตางประเทศ และการศึกษาการตลาด
ของผลิตภัณฑใหมจะใชวิธีสอบถาม การสัมมนา และขอมูลจากเอกสาร 

   การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง โดยใชผังเหตุ
และผลเชิงธุรกิจ (business cause and effect diagram) กําหนดยุทธศาสตรและงานที่จะทําใน
แผนงาน จากนั้นจะปรับปรุงแผนงานทั้งหมดตามลําดับกอนหลัง และรายละเอียดจากผลที่ไดรับจาก
การศกึษา เพ่ือใหแผนงานนั้นมีความสมบูรณขึ้น ทั้งนี้จะมีการเชื่อมโยงขอมูลที่ศึกษาโดยวิธีวิเคราะห 
หากผลการศึกษาแสดงความเปนไปไดทุกดานก็จะนําไปปรับกลยุทธและมาตรการตางๆ ตลอดจน
แผนงานและแผนปฏิบัติการ ใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ผลการศึกษาสรุปไดวาประเทศไทยจะตองใชเทคโนโลยีทั้งการทําผลิตภัณฑและ
การบริหารจัดการ ในระบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางตลอดสายการผลิตดังนี ้
    (1) ผลิตภัณฑข้ันตน เก่ียวของกับการลดตนทุนการผลิตโดยเปลี่ยนแปลงการใช
แหลงพลังงานและการออกแบบระบบจัดเก็บและสงมอบ (logistics) วัตถุดิบขั้นตนเพื่อลดคาใชจาย
ในภาพรวมของการทําผลิตภัณฑยางของประเทศ โดยทําใหเกิดเขตการผลิตวัตถุดิบยางธรรมชาติ
การเกิดคลังวัตถุดิบยาง ทั้งผลิตภัณฑยางแหง น้ํายางขน และน้ํายางคงรูป ในหนวยการผลิตดังกลาว 
หนวยการผลิตจะเกิดขึ้นงายหากวางแผนตั้งแตแรกสําหรับพ้ืนท่ีปลูกยางใหม ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ตั้งจุดสงออกผลิตภัณฑขั้นตนและโรงงานขั้นกลาง จะตองกําหนดใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 
เมื่อมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมจนเกินความสามารถของพ้ืนที่ปลูกยางภายในประเทศ จะพิจารณา
การนําเขายางจากประเทศเพ่ือนบานเพื่อสงโรงงานขั้นตนในบริเวณชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ซึ่งคือบริเวณที่มีลักษณะเหมือนนิคมอุตสาหกรรม แตมีหนวยงานรัฐหลายหนวย ทํางานดวยกัน
อยางใกลชิดและปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลไดทันทวงทีกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
    (2) ผลิตภัณฑขั้นกลาง เก่ียวของกับการเพ่ิมปริมาณการผลิต และการเปลี่ยนแปลง
สายการทําผลิตภัณฑตอเนื่อง กลาวคือ การทํายางมาสเตอรแบทชและยางคอมพาวดสําหรับการสงออก
แทนวัตถุดิบยางซึ่งจะไดมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน การขยายผลิตภัณฑขั้นกลางอื่น เพื่อเปนการบริการใหแก
อุตสาหกรรมยางในตางประเทศ การนําเทคโนโลยีในการทําน้ํายางคงรูปจากน้ํายางมาใชเพื่อสราง
เสนทางใหมของอุตสาหกรรมขั้นปลาย 
    (3) ผลิตภัณฑข้ันปลาย เก่ียวของกับการเพ่ิมการผลิตและสงออกผลิตภัณฑเดิม
ทีส่ําคัญ การเปลี่ยนแปลงการทําผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวของตลาดโลกต่ํา และ
การทําผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดเฉพาะ ไดแก กลุมผลิตภัณฑยางลอ กลุมผลิตภัณฑถุงมือยาง 
กลุมผลิตภัณฑยางใน กลุมผลิตภัณฑยางแข็ง และการสรางวิสาหกิจชุมชนสําหรับผลิตภัณฑใหม 
   2) อรอนงค นัยวิกุล (2550, หนา 1-7) ศึกษาแนวทางการสรางคุณคาเพ่ิม (value 
creation) ใหกับอุตสาหกรรมอาหารยุคmood consumption วิธีการศกึษา 
   (1) การศึกษาดานกฎระเบียบของรัฐบาล ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเพ่ือการบริโภค
และอุปโภค 
   (2) คัดเลือกอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพจากสินคา
ประเภทขาว เพื่อสรางคณุคาเพ่ิม โดยเนนใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่มีความเปนไปไดในการผลิต 
   (3) วางแผน/จัดทํากรอบการสํารวจขอมูล/แบบสอบถามให เหมาะสมกับ
ความตองการของผูบริโภคในลักษณะ mood consumption 
   (4) สรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับโครงสราง และสถานภาพของอุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาตลอดโซคุณคา (value chain) ตามความตองการของผูบริโภคในลักษณะ mood 
consumption 
   (5) สํารวจขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยมีการคาควา สัมภาษณ ประชุม สัมมนา 
และรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑตอเนื่องท่ีสรางคุณคาเพ่ิมสูงจาก
สินคาประเภทขาว ดังนี้ 
    ก. ศึกษาโครงสรางการผลิต การตลาด ลักษณะธุรกิจ ภาวะแวดลอมทางธุรกิจ 
และแนวโนมการบริโภคของประชาชน (market/business analysis) 
    ข. ศึกษาและวิเคราะหการดําเนินธุรกิจและการลงทุนของผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรม (investment analysis) 
    ค. พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริโภค และการหาแนวคิด
ผลิตภัณฑ (product concept) เพื่อการวิจัยและพัฒนา สรางนวัตกรรมใหมๆ รองรับรูปแบบ
การบริโภคสินคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ mood consumption โดยวิธีไดมาซึ่งแนวคิดผลิตภัณฑ
ไดแก การสรางแนวความคิดผลิตภัณฑจากเทคโนโลยี (technology based concept development)
การสรางแนวความคิดผลิตภัณฑจากพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริโภค 
(consumer behavior/market factors based product concept development) การสราง
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แนวความคิดผลิตภัณฑจากแนวโนมผลิตภัณฑใหม (market trend product concept development)
และประชุมกลุมยอย เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นในการปรับปรุงผลการศกึษา 
    ก) จัดทําขอมูลสถิติ และวิเคราะหผลการศึกษาเชิงลึก ตลอดจนปจจัย
ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
    ข) เสนอแนะแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา พรอมจัดทําแผนยุทธศาสตร
เชิงรุกเพื่อสรางคุณคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑตอเนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
เปาหมาย และแผนปฏิบัติในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความเปนไปไดในเชิงพานิชย 
    ค) ประชุมกลุมใหญ เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น ในการปรับปรุงผลการศึกษา
โดยรวมทั้งหมด 
     ผลการศึกษาพบวา กลุมผูบริโภคชาวไทยสวนใหญมีพฤติกรรมตามกลุม intuition 
(รอยละ 39.61) รองลงมาคือ satisfaction (รอยละ 22.95) และ perfection (รอยละ 21.33) 
โดยมีพฤติกรรมตามกลุม innovation นอยที่สุด (รอยละ 16.11) และพบวา เพศชายและเพศหญิง
มคีวามสัมพันธระหวางคุณลักษณะดานตางๆ ของพฤติกรรมกับการแบงกลุมพฤติกรรมการบริโภค
ดวยอารมณ อยางไรก็ตามควรมีการทําการสํารวจเพ่ือยืนยันผลการวิเคราะหดวยการสํารวจผูบริโภค
ในปริมาณทีม่ากข้ึน และผลิตภัณฑตนแบบท่ีผูบริโภคไทยสนใจ พบวา สวนใหญผูบริโภคชาวไทย
สนใจ/พอใจ ในผลิตภัณฑตนแบบตางๆ ชนิดที่นําเสนอ เชน ผลิตภัณฑประเภทขาวเต็มเมล็ดที่ใช
วิธีการแปรรูปขั้นตน ผลิตภัณฑประเภทขาวเต็มเมล็ดที่ใชวิธีการแปรรูปขั้นที่สอง ผลิตภัณฑประเภท
อาหารขบเคี้ยว ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ผลิตภัณฑประเภทแปงขาว ผลิตภัณฑ
ขนมอบ ผลิตภัณฑขนมนึ่ง ผลิตภัณฑเสน ฟลมจากแปงขาว ฟลมเคลือบผลไมสด อาหารเชาชนิดแผน
จากแปงขาว ผงขาวสําเร็จรูปสําหรับเด็กออน ผลิตภัณฑประเภทอาหารเสนขนมจีน ผลิตภัณฑ
ประเภทอาหารเสนกวยเตี๋ยว ผลิตภัณฑประเภทอาหารเสนหมี่ ผลิตภัณฑประเภทเครื่องปรุงรส 
ผลิตภัณฑประเภทผลิตภัณฑจากขาวอ่ืนๆ ผลิตภัณฑประเภทรําขาว ผลิตภัณฑประเภทสารเสริมอาหาร 
ผลิตภัณฑประเภทแกลบ ผลิตภัณฑประเภทเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑจากฟางขาว และบรรจุภัณฑ
ยอยสลายได 
  3) สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (2551, บทคัดยอ) ศึกษาโครงการศึกษา
ความเปนไปไดในการสราง value creation ใหกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสโดยการสรางความเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมอื่นๆ 
   วิธีการศึกษา 

    การศกึษาความเปนไปไดในการสรางมูลคา (value creation) ใหกับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสนี้ไดอิงกระบวนการวางแผนจากเทคโนโลยีในปจจุบันและในอนาคต ผานกระบวนการ
จัดทําแผนที่นําทางเทคโนโลยี (technology roadmapping) เนื่องจากผลการวิเคราะหเห็นวา
อุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ปจจัยสําคัญยิ่งคือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มี
ลักษณะการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นและราคาถูกลง ดวยการประชุมระดมสมองของ
ผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของจากภาคอุตสาหกรรม (focus group) 
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    ผลการศกึษา 
    ผลจากการจัดทําแผนท่ีนําทางนี้ยังไดนําผลิตภัณฑที่โดดเดนและมีโอกาสสําหรับ

ผูประกอบการไทยในการพัฒนานวัตกรรมมาวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน โดยใชปจจัย
ประกอบการวิเคราะห 6 ปจจัย คือ 

   (1) ปจจัยทางเทคนิค (technical factors) 
   (2) ปจจัยทางดานการบริหารจัดการ (administrative/managerial factors) 
   (3) ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม (environmental factors) 
   (4) ปจจัยทางดานสังคมและการเมือง (social/political factors) 
   (5) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (economic factors) 
   (6) ปจจัยทางดานการเงิน (financial factors) 
    เนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ มีผลิตภัณฑ

และ application อยูเปนจํานวนมากจึงไปไมไดที่จะสามารถศึกษาครอบคลุมทุกกลุมภายในเวลา
อันจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนตองคัดเลือกกลุมผลิตภัณฑที่มีความสําคัญและมีศักยภาพในการสรางมูลคา
มาเปนแนวทางการศึกษาเชิงลึก ไดแก 

   (1) กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาในบาน (home appliances) 
   (2) กลุมผลิตภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) 

   (3) กลุมผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยและสุขภาพ (medical and healthcare) 
   (4) กลุมผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเกษตร (agritronics) 
   (5) กลุมผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสในยานยนต (automotive electronics) 

    จากกลุมอุตสาหกรรมและกลุมผลิตภัณฑเปาหมายที่มีศักยภาพทั้ง 5 กลุม 
ผลิตภัณฑดังกลาวขางตนไดทําการคัดเลือกผลิตภัณฑเปาหมาย เพื่อคัดเลือกและกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาผลิตภัณฑทั้ง 5 กลุมผลิตภัณฑ โดยแตละกลุมผลิตภัณฑมีการคัดเลือกผลิตภัณฑเปาหมาย
และกําหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑเปาหมายออกมาในรูปแผนที่นําทางเทคโนโลยีรายกลุมผลิตภัณฑ 
  4) วรวุฒิ ชิระนุรังสี และจรัส ปทุมนากุล (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนา
ยุทธศาสตรการเพ่ิมมูลคาในอุตสาหกรรมพลาสติกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนายุทธศาสตรในการเพ่ิม
คุณคาในอุตสาหกรรมพลาสติก และการวางนโยบายเพ่ือพัฒนาโซอุปทานในสินคาที่มีศักยภาพที่ไดรับ
คัดเลือก แนวคิดดานการสรางคุณคาไดถูกใชเพื่อเปนแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรในงานวิจัย 
ซึ่งเปนการเนนย้ําถึงการหาความไดเปรียบเชิงทรัพยากรของประเทศที่ยากตอการลอกเลียนแบบ 
เพ่ือนํามาพัฒนาเปนความสามารถในการแขงขันท่ียั่งยืนของประเทศ ผลการศึกษาพบวา ทรัพยากร
ทีส่ําคัญของไทยไดแก ภาคการเกษตรและอาหาร ซึ่งจากการวิเคราะหสายโซอุปทานสามารถระบุสินคา
ที่มศีักยภาพ ไดแก พลาสติกเพ่ือการเกษตรและบรรจุภัณฑอาหาร แมวาภาคการเกษตรและอาหาร
จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางมากในมิติของการดําเนินการกอนการเก็บเกี่ยว แตจากการศึกษา
เพ่ือวางยุทธศาสตรดานการสรางคณุคาทั้งสองสวนมีแนวทางในการเพ่ิมคุณคาที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
พลาสติกเพ่ือการเกษตรนั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางชาๆ ทําใหเทคโนโลยีไมเปนประเด็นเชิงยุทธศาสตร 
การนําสินคาเดิมเขาสูตลาดจึงเปนแนวทางหลักในการเพิ่มยอดการใชงานในกลุมพลาสติกการเกษตร
ซึ่งยังคงมีการใชงานนอยกวาที่ควรจะเปนมาก ในขณะที่บรรจุภัณฑอาหารมีการพัฒนาเทคโนโลยี
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ที่รวดเร็วซึ่งตองการงานวิจัยที่ทันสมัยในการพัฒนาสินคาใหมเขาสูตลาดเดิมดวยคุณคาที่สูงขึ้น 
การศึกษายังพบวา คุณคาที่สรางข้ึนนี้จะไดรับประโยชนโดยผูที่มีอํานาจการตอรองมากกวาในสายโซ
อุปทาน เชน ในบรรจุภัณฑแอคทีฟผูไดรับประโยชนมากที่สุดคือ นักวิจัย สวนในพลาสติกคลุมดิน
ผูไดรับประโยชนคือ เกษตรกร เปนตน ดังนั้น หากทางผูแปรรูปพลาสติกตองการไดรับคุณคามากขึ้น
ก็จําเปนตองสรางอํานาจการตอรองผานการวิจัยสินคากระบวนการหรือเทคนิคการนําสินคาไปใชใหม
มากขึ้น 
  5) ธนนนท พิสิฐจํานง (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณคา
ใหกับสินคาผาขนหนู โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบริโภคเก่ียวกับปจจัยหลัก
ทีช่วยเพ่ิมคุณคาใหกับสินคาผาขนหนูในดานตางๆ อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการบริการ และ
ดานภาพลักษณของสินคา ตามแนวความคิดการสรางมูลคาเพิ่ม (value creation) ซึ่งจะชวยสราง
ความพึงพอใจใหแกผูบริโภค โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคที่มาใชบริการในหางสรรพสินคา
เซ็นทรัล ทั้งหมด 3 สาขา ไดแก ชิดลม ปนเกลา และบางนา ผลการวิจัยพบวาคุณสมบัติของผาขนหนู
ยังคงเปนปจจัยหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑผาขนหนู โดยกลุมตัวอยางไดใหความสําคัญดานคุณสมบัติ
ของผาขนหนูเปนอันดับแรก ซึ่งคุณสมบัติดานผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญนั้นไดแก 
ความนุมนวลของผิวสัมผัสและซึมซับน้ําไดดี และใหความสําคัญดานราคาสินคาเปนอันดับรองลงมา 
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางเห็นวาปจจัยดานบริการและดานภาพลักษณนั้นมีผลตอการสรางคุณคาใหกับ
สินคาผาขนหนู สําหรับปจจัยดานบริการนั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญแกการใหคําแนะนําและ
ตอบขอซักถามเก่ียวกับผาขนหนูอยางชัดเจนของพนักงานขาย แตทั้งนี้จากงานวิจัยนั้นพบวา ถึงแมวา
กลุมตัวอยางจะใหความสําคัญแกปจจัยดานภาพลักษณ อันไดแก ตราของสินคา แตละกลุมตัวอยาง
จะไมยึดติดกับตราสินคาเดิมที่เคยใช และพรอมที่จะเลือกซื้อตราสินคาอื่นที่ยังไมเคยใชอีกดวย 

    จากผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวาตราสินคาไมมีความแข็งแรงมากพอในการตัดสินใจ
เลือกซื้อผาขนหนู หากมีปจจัยทางดานผลิตภัณฑ หรือทางดานราคาเขามามีผลกระทบในการเปรียบเทียบ
ในการตัดสินใจเลือกซื้อผาขนหนู ผูบริโภคกลุมตัวอยางพรอมที่จะซื้อตราสินคาอื่นๆ นอกเหนือจาก
ตราสินคาเดิมที่เคยใช ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาผาขนหนูนั้นถาสามารถผลิตสินคาที่มี
คุณสมบัติใหตรงกับความตองการของลูกคา ก็สามารถเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจใหกับลูกคาได 
นอกจากนี้ การพัฒนาดานการบริการ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยเสริมมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
ผาขนหนู 
 2.3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางคุณคา (value creation) ตางประเทศ 
 ยูซูฟ (Yusof, 2010, p. 1) ไดศึกษา กลยุทธการพัฒนาการสรางคุณคาสําหรับลูกคา
เพ่ือนําไปสูการใหบริการอยางมืออาชีพ รายงานนี้สรุปการวิจัยวา บริ ษัทในธุรกิจและตลาด
อุตสาหกรรมตองเผชิญกับระดับสูงของการแขงขันในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยางรวดเร็ว 
โดยสวนใหญเนื่องจากผลกระทบของโลกาภิวัตน การเติบโตอยางเต็มที่ของตลาดธุรกิจในประเทศ
ทีพั่ฒนาแลวสวนใหญ กําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของลูกคา ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการผลิตแบบมุงเนนลูกคาในขณะเดียวกันก็ผลิตครั้งละมากๆ เพื่อนําไปสูความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
ของพวกเขา ตอการตอบสนองอยางรวดเร็วและตอการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี
อยางยืดหยุน การตอตานและความพึงพอใจของลูกคา บริษัทพยายามสรางรูปแบบใหมขององคการ 
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รายงานนี้มวีัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประโยชนโดยรวมขององคการ ขณะที่ความสําคัญของการเนนลูกคา
ไมเพียงแตมีความสําคัญตอธุรกิจของพวกเขา แตยังสําคัญมากตอความสําเร็จในการบูรณาการ
การมุงเนนตลาดเพื่อความสําเร็จในการสรางคุณคาสําหรับลูกคา คุณคาสําหรับลูกคา (CVC) คือ
กรอบที่เปนศูนยกลางสําหรับชวยใหบริษัทเลือกโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับการเติบโตจากการสรางคุณคา
ระหวางบริษัทและลูกคาใหเหมาะสม 

  มาร และดิงค (Ma & Ding, 2010, p. 131) ศึกษา ฐานการสงมอบคุณคาสําหรับลูกคา
บนกระบวนการการใหบริการ กรณีศึกษาเทสโกดอทคอมส (Tesco.com) ผลการวิจัยบงชี้วา
กระบวนการการบริการเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรเพื่อความอยูรอดและพัฒนาในตลาดการแขงขัน
และเปนพ้ืนฐานของการดํารงอยูสําหรับการสงมอบคุณคาสําหรับลูกคาของบริษัท ตามผลของเทสโก
ดอทคอมส (Tesco.com) ไดนําเสนอความสัมพันธของคณุคาสําหรับลูกคาและกระบวนการการบริการ
มคีวามสําคัญและเปนเชิงบวกสําหรับการคาปลีก กระบวนการการบริการของเทสโกดอทคอมส 
(Tesco.com) ใหผลกระทบและความสะดวกสบายสําหรับลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ
ลูกคาในการซื้อออนไลน กลาวคือ ผูซื้อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยใชการประเมินประสบการณจาก
การช็อปปงและกระบวนการใหบริการในหนวยความจําอยางธรรมดา ผานขอเสนอกระบวนการ
การใหบริการท่ีแตกตางสําหรับลูกคาบริษัทสามารถสงมอบคุณคาที่เหนือกวาสําหรับลูกคา ผลการวิจัย
ชี้ใหเห็นวากระบวนการการใหบริการที่ดีและประสบการณจากการช็อปปงมีจํานวนเดียวกันกับลูกคา
ในหนวยความจําและพวกเขาสามารถชวยใหบริษัทสงมอบคุณคาที่เหนือกวาสําหรับลูกคาไดเปน
จํานวนมาก 

 ยง-กุย (Yong-gui, 2007, pp. 19-28) ทําการศึกษาวิจัย เรื่องการตรวจสอบเชิงประจักษ
ของปจจัยฐานทรัพยากรของคุณคาสําหรับลูกคาในสิ่งแวดลอมที่ปนปวนในประเทศจีน การศึกษา
แสดงวาไมไดเปนเพียงความสามารถของเทคโนโลยี แตยังเปนความสามารถบูรณาการที่มีอิทธิพล
ในทางบวกอยางมีนัยสําคญัตอคุณคาสําหรับลูกคาขณะที่ไมพบหลักฐานอยางมีนัยสําคัญที่จะสนับสนุน
การมีอิทธิพลของความสามารถทางการตลาดกับคุณคาสําหรับลูกคาในบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง
ในประเทศจีน ในเวลาเดียวกันเปนที่คาดหวัง ความยืดหยุนเชิงกลยุทธมีความสําคัญและมีผลกระทบ
เชิงบวกตอคุณคาสําหรับลูกคาในสภาพแวดลอมที่ปนปวนของวันนี้ซึ่งจะชวยใหบริษัทตอบสนอง
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยางมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจของลูกคาเหลานั้นและการเคลื่อนไหวของคูแขง ถึงแมจะพบวา
อิทธิพลของความยืดหยุนเชิงกลยุทธในคุณคาสําหรับลูกคาจะถูกปรับปรุงกับระดับของความปนปวน
ของสภาพแวดลอมที่สูงข้ึน ขอสรุปนี้สามารถเพียงถูกนํามาใชกับบริบทของความปนปวนในตลาด 

 การคนพบดังกลาวมีผลทั้งในดานวิชาการและความหมายของการปฏิบัติ สําหรับผูจัดการ
ในบริษัท เทคโนโลยีชั้นสูง หากพวกเขาคาดหวังที่จะสรางและสงมอบคุณคาที่เหนือกวาสําหรับลูกคา 
พวกเขาจะตองกําหนดลําดับความสําคญัในการสรางและยกระดับทั้งเทคโนโลยีและความสามารถบูรณาการ
อยางตอเนื่องและรักษาใหพวกเขาไกลเกินกวาระดับของเกณฑ อยางไรก็ตาม ความหมายนี้ไมได
หมายความวาผูจัดการสามารถละเวนการพัฒนาความสามารถทางการตลาด ซึ่งเปนความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับบริษัทเพ่ือคนหาสิ่งที่เปนคุณคาจริงๆ สําหรับลูกคาและควรจะเก็บไวอยางนอยในระดับเกณฑ 
ในเวลาเดียวกันขณะที่เทาที่ความปนปวนของสภาพแวดลอมที่ไดสัมพันธกัน ผูจัดการตองปรับปรุง
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ความยืดหยุนเชิงกลยุทธของบริษัทของพวกเขาตามระดับของความปนปวนของสภาพแวดลอม
เพ่ือตอบสนองในเวลาที่เหมาะสม ลักษณะการตอบสนองและตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการ
มากขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของลูกคา แตการที่เกิดขึ้นของคาใชจายเพ่ือรักษาระดับใหอยูในระดับสูง
ของความยืดหยุนเชิงกลยุทธอยูในการพิจารณา ผูจัดการตองเขาใจแหลงที่มาที่สําคัญของความปนปวน
ของสิ่งแวดลอม เฉพาะเม่ือความปนปวนในตลาดเปนท่ีโดดเดนก็เปนตัวเลือกที่มีเหตุผลสําหรับผูจัดการ
เพ่ือใหความพยายามที่ดีเพ่ือปรับปรุงความยืดหยุนเชิงกลยุทธของบริษัทของพวกเขาข้ึนอยูกับระดับ
ของความปนปวนของสิ่งแวดลอม ตั้งแตอิทธิพลของความยืดหยุนเชิงกลยุทธบนคุณคาสําหรับลูกคา
จะเพ่ิมข้ึนตามความปนปวนในตลาดเมื่อความปนปวนของตลาดรุนแรง สําหรับนักวิจัยการวิจัยนี้
เปนเพียงข้ันตอนตอไปเพื่อนําสูการทําความเขาใจในเชิงลึกของกระบวนการและกลไกสําหรับบริษัท
ในการสรางและสงมอบคุณคาที่เหนือกวาใหกับลูกคาโดยใชประโยชนจากความสามารถและ
สมรรถนะพิเศษสูงท่ีสุด มันเปนความจริงท่ีความสามารถหลักนําไปสูประสิทธิภาพของบริษัท ซึ่งไดรับ
การสํารวจและตรวจสอบแนวคิดและตรวจสอบเชิงประจักษ แตวิธีการสรางความสามารถหลักและ
การสงมอบคุณคาที่เหนือกวาใหกับลูกคาเปนคําถามปริศนาและไมคอยมีใครรูจักเกี่ยวกับสวนของ
องคประกอบที่ซับซอนของความสามารถหลักไปสูการสรางและการสงมอบคุณคาใหกับลูกคามากที่สุด 
นอกจากนี้เปนที่รูจักกันเล็กๆ นอยๆ เก่ียวกับการมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปจจัยของคุณคาสําหรับ
ลูกคาในสภาพแวดลอมที่ปนปวนแมวามันจะครอบคลุมอยางกวางขวางวาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ในวันนี้จะปนปวนมากขึ้น จากผลการวิจัยนี้ นักวิจัยอาจจะไปไกลกวานี้ในอนาคตและสํารวจสิ่งที่เปน
ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอผลขององคประกอบที่แตกตางกันของความสามารถหลักและความยืดหยุน
เชิงกลยุทธเพ่ือคุณคาของลูกคาที่เหนือกวา เมื่อไหรและทําไมบางสวนขององคประกอบของ
ความสามารถหลักหรือความยืดหยุนเชิงกลยุทธอาจจะกลายเปนความสําคัญมากขึ้น วิธีการท่ีแตกตางกัน
ของความปนปวนในสิ่งแวดลอมเปนสื่อกลางของผลกระทบเหลานี้ 

 เองเกิท, ยูเรกา และชูลทซ (Eggert, Ulaga & Schultz, 2005, pp. 2-27) ศึกษาการสราง
คุณคาในความสัมพันธของวงจรชีวิตโดยทําการสํารวจผูจัดการฝายจัดซื้อของบริษัทที่เปนผูผลิตของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ลําดับแรก เพียงการพิจารณาผลกระทบโดยตรง การคนพบแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของแตละแรงขับเคลื่อนคุณคาที่ไดตรวจสอบในการศึกษา โดยรวมการสรางคุณคา
ในกระบวนการจัดหาของลูกคาผานการสนับสนุนการใหบริการและการมีปฏิสัมพันธสวนบุคคล
ปรากฏเปนแรงขับเคลื่อนคุณคาหลักในงานวิจัย ณ ขณะนี้ ความสัมพันธของมิติผลประโยชน ความรู
ของผูจัดจําหนาย และชวงเวลาของตลาด ซึ่งทํางานที่ระดับของการดําเนินงานของลูกคา มีบทบาท
เปนสื่อกลางในการรับรูคุณคาโดยรวม สุดทาย ขอเสนอหลักของผูจัดจําหนาย ท่ีมีคุณภาพของสินคา
และมีประสิทธิภาพในการสงมอบ แสดงศักยภาพต่ําสําหรับการสรางคุณคาในความสัมพันธของธุรกิจ 
การคนพบเหลานี้ใหหลักฐานเชิงประจักษที่แข็งแกรงสําหรับแนวโนมพื้นฐานสูสินคาที่เนนราคา
ในตลาดธุรกิจจํานวนมาก (Rangan & Bowman, 1992) เปนรายงานขอเสนอหลักสําหรับ
ความแปรปรวนเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผูจัดจําหนายหลักถึงผูจัดจําหนายที่ดีที่สุด ลําดับสอง 
ผูขายท่ีประสบความสําเร็จตองคนหาวิธีการใหมเพื่อแยกตัวเองออกจากการแขงขัน (Vandenbosch 
& Dawar, 2002) ขอเสนอคุณคาที่เหนือกวาผานการมีปฏิสัมพันธสวนบุคคลและการบริการ การเขาถึง
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ความรูและชวงเวลาของตลาดไดเพิ่มขึ้นจะปรากฏเปนลูทางที่มีความหวังสําหรับความแตกตาง
ในการแขงขันในตลาดธุรกิจในระดับสูงในวันนี ้

 ลําดับที่สอง กําลังมองที่อิทธิพลปฏิสัมพันธในรีเกรทชั่น โมเดล (regression model) 
การคนพบยืนยันบทบาทสื่อกลางของความสัมพันธของวงจรชีวิตในการประเมินการรับรูคุณคา 
สองจากสามกรณีของการปฏิสัมพันธจะพบวามีความสําคัญ สิ่งนี้บงชี้อยางชัดวาวงจรชีวิตขึ้นอยูกับ
ของผลกระทบโดยตรงกอนที่จะกลาวถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งศักยภาพของผูจําหนายสําหรับการสราง
คุณคาที่เหนือกวาในกระบวนการจัดหาของลูกคาเปนที่แข็งแกรงท่ีสุดในชวงแรกของความสัมพันธของ
วงจรชีวิต เห็นไดชัดวาลูกคาธุรกิจรับรูถึงความจําเปนอยางมากสําหรับปฏิสัมพันธสวนบุคคลและ
การสนับสนุนการบริการในระหวางกระบวนการจัดหาที่สรางขึ้นตรงขามกับการเติบโตเต็มที่และระยะ
ที่ลดลงของความสัมพันธทางธุรกิจ ตรงขามกับความเปนจริงสําหรับการสรางคุณคาที่ระดับของ
การดําเนินงานของลูกคา การวิจัยของเราไดแสดงใหเห็นวา การโอนความรูและชวงเวลาของ
ตลาดอธิบายเพิ่มเติมจากความแปรปรวนที่สังเกตเปนความสัมพันธเคลื่อนผานวงจรชีวิตของมัน 
คําอธิบายที่เปนไปไดสําหรับการคนพบนี้อาจเปนไดวา ลูกคาจําเปนตองมีประสบการณในการจัดการ
กับแตละผูจําหนายสินคาของพวกเขาใหเขาใจอยางเต็มที่และประเมินศักยภาพของพวกเขาเพ่ือชนิดของ
กลยุทธของการสรางคุณคานี้ในที่สุดการศึกษา ณ ขณะนี้ ความสัมพันธของวงจรชีวิตไมสงผลกระทบ
ตอบทบาทของการสรางคณุคาของผูจัดจําหนายผานขอเสนอหลัก การศึกษาที่นี้ไดมุงเนนการประเมิน
ความสัมพันธของผูซื้อ-ผูขายสําหรับสวนประกอบที่สําคัญ ใหมุงเนนเปนพิเศษในกลยุทธผลิตภัณฑ
ที่สําคัญ มันปรากฏเหตุผลที่คุณคาสําหรับลูกคาคือคุณภาพของผลิตภัณฑของผูจัดจําหนายและ
ประสิทธิภาพของการสงมอบอยางสม่ําเสมอจากขั้นตอนวงจรชีวิตที่แตกตางกัน 

 โดยรวม งานวิจัยแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนของธรรมชาติแบบมีพลวัตของการสรางคุณคา
ในความสัมพันธทางธุรกิจดังนั้น ผูจัดจําหนายไมเพียงแตเผชิญกับงานที่ทาทายในการประเมินและ 
จัดการศักยภาพท่ีจะสรางคุณคาของพวกเขาสําหรับลูกคาที่แตกตางกันและกลุมลูกคา นอกจากนี้ 
พวกเขาจําเปนตองคาดการณและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงคุณคาที่จะหลีกเลี่ยงความไมพอใจ
ในการเปนหุนสวน เพื่อรักษาความเปนหุนสวนที่ประสบความสําเร็จกับลูกคาของพวกเขา พวกผูจัดจําหนาย
จะตองสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตอความตองการของลูกคาของพวกเขา 
โดยทั่วไปผูจัดจําหนายสามารถเลือกระหวางสองทางเลือกกลยุทธ ปฏิกิริยาและหนึ่งเชิงรุก ภายใน
ตัวเลือกปฏิกิริยาผูจัดจําหนายพยายามที่จะปรับการเปลี่ยนแปลงคุณคาสําหรับลูกคาเมื่อใดก็ตามที่
พวกเขาเกิดขึ้น กลยุทธท่ีชอบมากกวา แตควรจะไปคาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในคุณคาสําหรับลูกคา 
(Beverland, Farrelly & Woodhatch, 2004) ความสามารถในการทําอาจกลายเปนแหลงที่มาของ
ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดธุรกิจวันนี ้

 มาร, ชูมา และนีลี (Marr, Schiuma & Neely, 2004, p. 312) ไดศึกษา พลวัตของ
การสรางคุณคา ซึ่งเนนความสําคัญของภาพเสมือนตัวแทนของความมุงเนนเชิงกลยุทธเพ่ือใหเขาใจ
วิธีการที่ทรัพยากรองคการถูกนํามาใชเพ่ือสรางคุณคา โดยเฉพาะสินทรัพยที่ไมมีตัวตนและทุนสินทรัพย
ทางปญญา เพ่ือที่จะสรางความเขาใจรวมกันของการขับเคลื่อนคุณคาขององคการที่ใหเทคนิคเกี่ยวกับ
การแบงประเภทของสินทรัพยขององคการ ซึ่งเปนพื้นฐานของการพิจารณาอยางกวางขวางของ
การทบทวนวรรณกรรมที่มีอยูของเหตุผลในมุมมองฐานทรัพยากรของบริษัท ซึ่งใหเหตุผลวาทรัพยากร
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ขององคการหรือทรัพยสินไดรวมเขาดวยกันและพ่ึงพากัน มันจึงเนนขอบกพรองในวิธีการแผนที่กลยุทธ
ตามบารรานดสคอการด (balanced scorecard) รายงานแนะนําแผนที่การสรางคุณคาที่ใชใหเปน
ประโยชนทั้งการพ่ึงพาทางตรงและทางออมตอแผนที่การสรางคุณคา โดยวิธีการนี้จะชวยเสริมวิธีการ
แผนที่กลยุทธ โดยการขยายมุมมองของการสรางคุณคาจากทั้งการพึ่งพาทางตรงและทางออม
ตอจากนั้นการศกึษาไดนําเสนอกรณศึีกษาของวิธีการเขียนแผนทีส่รางคุณคาถูกนํามาใชเพื่อทําความเขาใจ
กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในบริษัทผลิตเฟอรนิเจอรชั้นนํา 

 

2.4 ทฤษฎีฐานทรัพยากร (resource-based theory) 
 
 การจัดการเชิงกลยุทธเปนตอนสุดทายเก่ียวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการปรับใชปจจัยการปอน
ขอมูลเพ่ือรองรับตลาดในวิธีการที่สงผลลัพธในระดับสูงของการสรางคุณคาจากการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบริษัทและลูกคาของบริษัท และในขณะเดียวกันเพื่อใหแนใจวา บริษัทใชทรัพยากรท่ีสําคัญ
รวมกันอยางเหมาะสมตามความเปนจริงของคุณคาที่ถูกสราง หากบริษัทมีศักยภาพที่จะทําเชนนี้
จะเหนือกวาในการแขงขันและบนพ้ืนฐานระยะยาว แสดงวาบริษัทจะเปนเจาของความไดเปรียบ
ในการแขงขันอยางยั่งยืน แตความไดเปรียบดังกลาวมาจากไหนใครสรางและสรางอยางไรอะไรคือ
บริบทสําหรับภาวะเรงดวน (Foss, 2011, p. 1) 
 ทฤษฎีฐานทรัพยากรเปนทฤษฎีที่กลาวถึง ทรัพยากร และความสามารถขององคการโดยพบวา
งานวิจัยที่ เกาแก ท่ีสุด คือ งานของ แชมเมอรริน (chamberlin) และโรบินสัน (robinson) 
ในชวงทศวรรษ 1930 แชมเมอรริน (chamberlin) และโรบินสัน (robison) กลาวถึง ความสําคัญ
ของทรัพยากรขององคการ วา ทรัพยากรและความสามารถขององคการ เปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน 
และการสรางผลกําไรที่เหนือกวาระดับผลกําไรโดยเฉลี่ย โดยแชมเมอรริน (chamberlin) ไดใหความหมาย
ความสามารถขององคการ วาหมายถึง ความรูดานเทคนิค ชื่อเสียงความนาเชื่อถือขององคการ การรับรู
ในตราสินคา ความสามารถของบุคลลากรในระดับบริหาร สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา (Fahy & 
Smithee, 1999, p. 2) แนวความคิดความสําคัญของทรัพยากรขององคการนี้ ตอมาไดรับการพัฒนา
โดย เพนรอส (Penrose) ในป 1959 ที่กลาววา องคการเปนมากกวาหนวยของการบริหารงาน คือ 
เปนศูนยรวมของทรัพยากรที่เกิดประโยชน (Penrose, 1995, p. 24) ทฤษฎีฐานทรัพยากรถูกกําหนด
คุณลักษณะพิเศษดวยการติดตามศกัยภาพในการสรางและจัดสรรคุณคามากกวาคูแขงตอความสามารถ
ของทรัพยากรของบริษัทและคุณลักษณะพิเศษของทรัพยากรเหลานี้ จุดสุดยอดของความสําเร็จของ
สิ่งสําคญัสูงสุดของทฤษฎีฐานทรัพยากรไดรับการกําหนดเกณฑที่จะตองบรรลุรวมกันสําหรับทรัพยากร
ที่จะกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (Barney, 1991; Peteraf & Barney, 2003; 
Peteraf, 1993; cited in Foss, 2011, p. 5) ผลงานท่ีเก่ียวของในที่นี้คือบทความของ บารนี่ (Barney, 
1991, p. 102) เรื่อง ทรัพยากรของบริษัทและความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน ซึ่งเปนหนึ่ง
ในตําราการจัดการเชิงกลยุทธที่มีอิทธิพลมากเทาที่มีมา โดยที่บารนี่  (Barney, 1991, p. 102) 
อธิบายวา 
 องคการท่ีมีความไดเปรียบในการแขงขันเมื่อมีการดําเนินการของกลยุทธการสรางคุณคา
โดยการดําเนินการที่มีอยูเกิดขึ้นไมพรอมกันกับคูแขงขันใดๆ ในปจจุบันหรือคูแขงที่มีศักยภาพ
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ในอนาคต องคการที่มีความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนเมื่อมีการดําเนินการของกลยุทธ
การสรางคุณคาโดยการดําเนินการที่มีอยูเกิดขึ้นไมพรอมกันกับคูแขงในปจจุบันและคูแขงที่มีศักยภาพ
ในอนาคตและเมื่อองคการอ่ืนๆ ไมสามารถลอกเลียนแบบผลประโยชนจากกลยุทธนี้  
 บารนี่ (Barney, 1991, pp. 105-112) และแกรนท (Grant, 1991, p. 133) มีความเห็นวา
ทรัพยากรและความสามารถขององคการทําใหเกิดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน ฉะนั้น
หากองคการใดสามารถครอบครองทรัพยากรและพัฒนาความสามารถขององคการได ก็จะสามารถ
สรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันอยางยั่งยืนได (Forsman, 2004, p. 114) และเปนองคการ
ที่ประสบความสําเร็จ (Galbreath, 2005, pp. 984-985) จะเห็นวาแนวความคิดนี้ไดมองลึกไปถึงพ้ืนฐาน 
เพราะการจะมีความไดเปรียบใดๆ ตองมีพื้นฐานมาจากทรัพยากร และความสามารถขององคการ 
แตใชวาทรัพยากรทุกอยางจะเปนแหลงของความไดเปรียบในการแขงขัน (Barney, 1991, p. 105; 
Fahy, 2000, p. 96)  
 2.4.1 ทรัพยากร (resources) 
 ความหมายของทรัพยากร จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ความหมายของทรัพยากร
ตามแนวความคิดของทฤษฎีฐานทรัพยากร คือ ปจจัยที่องคการมีอยู โดยองคการเปนเจาของหรือ
สามารถบังคับบัญชา หรือควบคุมปจจัยเหลานั้นได ทรัพยากรถูกแปลงใหเปนสินคาและบริการ
โดยการใชทรัพยสินอ่ืนๆ ขององคการและกลไกที่เชื่อมโยงเก่ียวพันกัน ดังนั้น ชนิดของทรัพยากร
จึงควรประกอบไปดวย ทรัพยสินที่จับตองได และทรัพยสินที่จับตองไมได (Amit & Schoemaker, 1993, 
p. 34) ปจจัยเหลานั้น ไดแก สินทรัพย ความรูความสามารถ และกระบวนการปฏิบัติงานขององคการ 
ทีอ่งคการใชในการพัฒนากลยุทธ และสามารถนํากลยุทธสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล (Barney, 2002, p. 155; Ray, Barney, & Muhanna, 2004, p. 25) 
 สวน หวาง, อู, เฉิน และ ริน (Huang, Ou, Chen & Lin, 2006, p. 985) ไดใหความหมาย
ทรัพยากรวา หมายถึง สินทรัพย ความรู ความสามารถขององคการ กระบวนการปฏิบัติงานขององคการ
โคลลิส (Collis, 1994, p. 145) และเฟฮี และสมิททรี (Fahy & Smithee, 1999, p. 7) กลาววา
ทรัพยากร หมายถึง สินทรัพยทั้งที่มีตัวตนและไมมีตัวตนที่องคการครอบครอง สวนจอนสัน, เมริน
และวิททิงตัน (Johnson, Melin & Whittington, 2003, p. 4); แมททิว (Mathews, 2002, p. 32) 
ใหความหมายวา ทรัพยากร หมายถึง สินทรัพยที่สรางผลผลิตใหแกองคการ หรือสินทรัพยที่นํามาใช
ใหเกิดประโยชนในการดําเนินธุรกิจ 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่มีมุมมองแตกตางออกไปในการใหความหมายของทรัพยากร 
เชน ทรัพยากร หมายถึง เทคโนโลยีดานขอมูล (Mata, Fuersty, & Barney, 1995, pp. 491-492; 
Powell & Dent-Micallef, 1997, p. 382) ทรัพยากรหมายถึง แนวทางการบริหารองคการ(Powell 
& Dent-Micallef, 1997, p. 384) ทรัพยากร หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย (Lado & Wilson, 
1994, pp. 708-709; Wright & McMahan, 1992, p. 301) ทรัพยากร หมายถึง วัฒนธรรมองคการ 
(Fiol, 1991, p. 192; Oliver, 1997, p. 710) ทรัพยากร หมายถึง ทักษะการบริหารองคการ (Powell, 
1993, p. 710) และทักษะของผูบริหารระดับสูง (Castanias & Helfat, 2001, p. 661) 
 มิวส, แพลทส และบอรน (Mills, Platts & Bourne, 2003, p. 155) ไดสรุปวา ทรัพยากร
ทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได ผนวกกับความสามารถขององคการที่สําคัญที่สุดจะตองสามารถ
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กอใหเกิดคุณคาในสายตาลูกคา ยากตอการที่คูแขงจะลอกเลียนแบบหรือหาอยางอื่นมาทดแทนได 
และงายตอการที่องคการจะนําเขาสูตลาดที่มีผลตอบแทนสูง  
 สรุป ความหมายของทรัพยากร หมายถึง สินทรัพยทั้งท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตนที่องคการ
ครอบครอง (Amit & Schoemaker 1993, p. 34) ผนวกกับความสามารถขององคการที่สําคัญที่สุด
จะตองสามารถกอใหเกิดคุณคาในสายตาลูกคา ยากตอการที่คูแขงจะลอกเลียนแบบหรือหาอยางอ่ืน
มาทดแทนได และงายตอการท่ีองคการจะนําเขาสูตลาดที่มีผลตอบแทนสูง (Mills, Platts & Bourne, 
2003, p. 155) 
 2.4.2 การจัดประเภททรัพยากร 
 องคการทํางานไดดีและสรางคุณคาเม่ือพวกเขาใชกลยุทธที่ตอบสนองตอโอกาสทางการตลาด
โดยการใชประโยชนจากทรัพยากรภายในและความสามารถของพวกเขา (Penrose, 1959; Andrews, 
1971) ดังนั้นผูจัดการตองเขาใจสิ่งท่ีเปนทรัพยากรท่ีสําคญัและแรงผลักดันของประสิทธิภาพและคุณคา
ในองคการของตน แบบดั้งเดิม ทรัพยากรเหลานั้นเปนทรัพยากรทางกายภาพ เชน ที่ดินและเครื่องจักร
หรือทุนทางการเงิน เม่ือเร็วๆ นี้แนวคิดของทุนทางปญญาไดรับการระบุวาเปนทรัพยากรที่สําคัญและ
เปนแรงผลักดันของประสิทธิภาพขององคกรและการสรางคุณคา (Itami, 1987; Teece, 2000; 
Nahapiet & Ghoshal, 1998; McGaughey, 2002; Delios & Beamish, 2001; cited in Marr, 
Schiuma, & Neely, 2004, p. 312) Penrose ใหเหตุผลวาทรัพยากรไมมีทางสรางคุณคาดวยตัวมันเอง 
แตการสรางคุณคาเกิดจากการใชทรัพยากร (Penrose, 1959, p. 25) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคที่กลาววา ทุนแหงความสรางสรรค หมายถึง บทสรุปแกนของเศรษฐกิจสรางสรรคที่มี
พรสวรรคของมนุษยเปนวัตถุดิบ พรสรรคที่ทําใหเกิดความคิดใหมและเปนตนแบบและแปลงความคิด
เหลานั้นใหเปนทุนทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑที่ขายได การหมุนเวียนที่สําคัญที่สุดไมใชตัวเงิน 
แตเปนความคิดและทรัพยสินทางปญญาซึ่งจับตองไมไดและเปลี่ยนแปลงไดงาย (Howkins, 2001, 
p. 199) 
 ลูอิส (Lewis, 1995, p. 36) แยกประเภทของทรัพยากรออกเปน ทรัพยากรที่มีตัวตนและ
ทรัพยากรที่ไมมีตัวตน ทรัพยากรที่มีตัวตน ไดแก โรงงาน เครื่องจักร ที่ดิน สินคาคงคลัง ลูกหนี้ 
เงินฝากธนาคาร (Fahy & Smithee, 1999, p. 7) เงินทุน บุคลากร (Grant, 1991, p. 119) 
 ทรัพยากรท่ีไมมีตัวตน ไดแก ทรัพยสินทางปญญา เชน ทักษะ ความรู ประสบการณ
ของคนในองคการ (skill, knowledge and experience) ระบบตางๆ (systems) (Lewis, 1995, 
p. 36) ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา (Hall, 1992, p. 136) วัฒนธรรมองคการ (Barney, 1986a, 
p. 656) ความนาเชื่อถือขององคการ (Fahy & Smithee, 1999, p. 7; Roberts & Dowling, 2002, 
p. 1142) และทุนทางปญญา เชน การมุงเนนผูประกอบการ (entrepreneurial orientation) และ
สินทรัพยอื่นๆ ที่ไมสามารถลงในงบดุล (Mathews, 2006 cited in Al-Swidi & Mahmood, 2011, 
p. 300) 
 นอกจากการจัดประเภททรัพยากรเปนทรัพยากรที่มีตัวตน และทรัพยากรที่ไมมีตัวตน 
ดังกลาวขางตนแลว ยังมีการจัดประเภททรัพยากรตามลักษณะรายละเอียดของทรัพยากร เชน 
แกรนท (Grant, 1991, p. 119) จัดทรัพยากรเปน 6 ประเภท ไดแก ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร
ทางกายภาพ ทรัพยากรดานการเงิน ทรัพยากรดานเทคโนโลยี ชื่อเสียงขององคการ และทรัพยากร
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องคการ สวนบารนี่ (Barney) จัดประเภททรัพยากรออกเปน 3 ประเภท ไดแก ทรัพยากรมนุษย 
ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรองคการ โดยรวมทรัพยากรดานเทคโนโลยีไวในทรัพยากร
ทางกายภาพ (Barney, 1991, p. 101; 2002, p. 156) 
 แอวเวอเรส และบริสเนส (Alvarez & Busenitz, 2001, p. 756) ไดแนะนําใหเพิ่มทรัพยากร
ดานความสามารถในการประกอบการ (entrepreneurial resources) ซึ่งหมายถึง ความรูและ
ความสามารถของตัวผูประกอบการ สวน ชาปโร (Shapiro, 1999, p. 296) ไดเพิ่มทรัพยากร
ดานการตลาด (marketing resources) และดานกฎหมาย (legal resources) ซึ่ง 2 ปจจัยนี้
ไมเคยไดรับความสนใจจากนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้มากอน (Won, 2004, p. 8) ทรัพยากร
ดานกฎหมายนั้น ไดมุงเนนทรัพยากรท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา ไดแก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (Galbreath, 
2005, p. 983; Shapiro, 1999, p. 296; Won, 2004, p. 83) นอกจากนั้นทรัพยสินทางปญญา
ยังรวมถึงสูตร หรือเทคนิคการผลิตเฉพาะขององคการ (QuickMBA, 2005; Schroeder, Bates, & 
Junttila, 2002, p. 105)  
 2.4.3 ทฤษฎีฐานทรัพยากรกับความไดเปรียบในการแขงขัน 

 ทฤษฎีฐานทรัพยากร เปนทฤษฎีดานความไดเปรียบในการแขงขัน (Barney, 1991, p. 115 
Peteraf, 1993, p. 179 Fahy & Smithee, 1999, p. 1) และเปนทฤษฎีของการสรางคุณคา 
(Peteraf & Barney, 2003, p. 311) ที่อธิบายปจจัยท่ีทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 
(Fahy, 1998, p. 3, Peteraf & Barney, 2003, p. 311) โดยมีแนวความคิดวา ทรัพยากรขององคการ
เปนปจจัยสําคัญในการทําใหองคการมีความไดเปรียบในการแขงขันและสงผลตอผลการดําเนินงานของ
องคการ (Conner, 1991, p. 121; Peteraf, 1993, p. 179) ความไดเปรียบนี้เกิดขึ้นจากการที่องคการ
สามารถครอบครองและใชทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูและรักษาทรัพยากรเหลานั้นไว โดยที่คูแขงไมสามารถ
ลอกเลียนแบบหรือหาทรัพยากรอื่นใดมาทดแทนได (Barney, 1991, p. 102; Fahy & Smithee, 
1999, p. 5; Morgan, et al., 2006, p. 630) และบริษัทที่มีความไดเปรียบในการแขงขัน
เมื่อมีการดําเนินการของกลยุทธการสรางคุณคาโดยการดําเนินการที่มีอยูเกิดขึ้นไมพรอมกันกับ
คูแขงขันใดๆ ในปจจุบันหรือในอนาคต บริษัทที่มีความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน
เมื่อมีการดําเนินการของกลยุทธการสรางคุณคาโดยการดําเนินการที่มีอยูเกิดขึ้นไมพรอมกันกับคูแขง
ในปจจุบันและในอนาคตและเมื่อบริษัทอื่นๆ ไมสามารถลอกเลียนประโยชนจากกลยุทธนี้ (Barney, 
1991, p. 102) 

 ทฤษฎีฐานทรัพยากร ไดเปลี่ยนแนวความคิดกลยุทธการแขงขัน จากการพิจารณาที่ผลลัพธ
มาเปนการพิจารณาถึงที่มาของความไดเปรียบในเชิงแขงขัน นั่นคือ ทรัพยากร (Forsmaan, 2004, 
pp. 9-10) ที่เปนปจจัยภายในขององคการ ซึ่งปจจัยภายในสามารถอธิบายความแตกตางของ
ผลการดําเนินงานของแตละองคการได 80-90% (Lake, 2000, p. 13) ตามแนวความคิดของทฤษฎี
ฐานทรัพยากรความสําเร็จขององคการที่แตกตางกันมีที่มาจากการใชทรัพยากรที่ตางกัน แนวความคิดนี้
มพ้ืีนฐานมาจากความแตกตางของทรัพยากร คือ การที่องคการครอบครองกลุมของทรัพยากรท่ีมี
ความแตกตางหาไดยาก และไมสามารถหามาทดแทนได ซึ่ งสภาพความแตกตางตามนัยนี้ 
จะมีอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง (Barney, 1991, p. 103; Forsman, 2004, p. 42) 
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 ทฤษฎีฐานทรัพยากร ยังมีอิทธิพลในดานการตลาด โดยความไดเปรียบในเชิงแขงขันในมุมมอง
ทางการตลาด จะพิจารณาจากตําแหนงทางการตลาด และผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ ซึ่งสิ่งเหลานี้
เปนผลมาจากทรัพยากรขององคการ (Day & Wensley, 1988, p. 16; Forsman, 2004, p. 43) 
 แนวความคิดของทฤษฎีฐานทรัพยากร สามารถอธิบายปจจัยที่ทําใหเกิดความไดเปรียบ
ในเชิงแขงขันได โดยไดรับการทดสอบมาแลวหลายครั้ง (Forsman, 2004, p. 24) ทําใหทฤษฎีนี้
เปนที่ยอมรับในงานของ มนัสนันท พงษประเสริฐชัย (2550, หนา 25) กลาวถึง เลค (Lake, 2000) 
วาไดอางถึงนักวิชาการหลายๆ ทาน เชน แฮนเซน และเวรเนเฟลท (Hansen & Wernerfelt, 1989); 
เมรา (Mehra, 1996); พาวเวล (Powell, 1996); โลเคเบิกร, ฟลลิปร และเวรเนเฟลท (Roquebert, 
Phillips & Wernerfelt, 1996); แรมเมลท (Rumelt, 1991); ชมาเลนซี (Schmalensee, 1985) 
ที่ใชทฤษฎีฐานทรัพยากรเปนทฤษฎีหลักในการอธิบายความสามารถในการแขงขันขององคการ และ
ยังมีนักวิชาการท่ีนําทฤษฎีนี้ มาอธิบายความสามารถในการแขงขันขององคการ ในอุตสาหกรรม
ที่แตกตางกัน เชน บอชส และฟอรสแมน (Borch & Forsman, 2005); เลก (Lake, 2000) ใชอธิบาย
ความสามารถในการแขงขันขององคการ ในอุตสาหกรรมอาหาร วิลค และเฟนเตอรไซเฟอร (Wilk & 
Fensterseifer, 2003) ใชอธิบายความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมเกษตร วอน (Won, 2004); 
สมาท และวูลฟ (Smart & Wolfe, 2000) ใชอธิบายความสามารถในการแขงขันขององคการ
ในอุตสาหกรรมการกีฬา มาร, ชูมา และนีลี (Marr, Schiuma & Neely, 2004) ใชอธิบายพลวัตของ
การสรางคุณคาขององคการโดยเฉพาะทรัพยสินที่ ไมมีตัวตนและทุนทรัพยสินทางปญญา 
ที่ใชในการสรางคุณคาในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ปเตอรราฟ และบารนี่ (Peteraf & Barney, 2003, 
p. 311) ระบุวา ทฤษฎีฐานทรัพยากรเปนทฤษฎีการสรางคุณคา, เปนทฤษฎีที่ไดรับการยืนยันวาเปน
ทฤษฎีดานความไดเปรียบในเชิงแขงขัน (Fahy & Smithee, 1999, p. 1) และเปนทฤษฎีของ
การไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (Peteraf & Barney, 2003, p. 311) มีประโยชนในการคนหา
ทรัพยากรซึ่งสามารถนําไปสูความสามารถในการแขงขันในระยะยาว (Wilk & Fensterseifer, 2003, 
p. 104)  
 2.4.4 ปจจัยที่ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันตามแนวความคิดของทฤษฎี
ฐานทรัพยากร 
 การศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความสามารถในการแขงขันขององคการ ไดรับความสนใจ
ในกลุมนักวิชาการผูศึกษาดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Barney, 1991, p. 99) โดยมีงานทางวิชาการ
ทีพ่ยายามอธิบายถึงที่มาของความสามารถในการแขงขัน โดยการพิจารณาเรื่องของตนทุน การไดเปรียบ
ดานราคา ความสามารถในการผลิต โดย มารเตอร (Mathur cited in Forsman, 2004, p. 17) 
เห็นวาการไดเปรียบดานตนทุนเปนที่มาของความสามารถในการแขงขัน พอตเตอร (Porter, 1980, 
pp. 34-40; 1985, pp. 11-16) เห็นวา การไดเปรียบดานตนทุน และการไดเปรียบในการสราง
ความแตกตางใหแกสินคาหรือบริการ ทําใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สวน บารนี่ (Barney, 
1991, pp. 105-112) และแกรนท (Grant, 1991, p. 133) มีความเห็นวาทรัพยากรและความสามารถ
ขององคการทําใหเกิดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน ฉะนั้นหากองคการใดสามารถครอบครอง
ทรัพยากรและพัฒนาความสามารถขององคการได ก็จะสามารถสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน
อยางยั่งยืนได (Forsman, 2004, p. 114) และเปนองคการที่ประสบความสําเร็จ (Galbreath, 2005, 
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pp. 984-985) จะเห็นวาแนวความคดินี้ไดมองลึกลงไปถึงพ้ืนฐานเพราะการจะมีความไดเปรียบดานใดๆ 
ตองมี พ้ืนฐานมาจากทรัพยากร และความสามารถขององคการ แตใชวาทรัพยากรทุกอยาง
จะเปนแหลงของความไดเปรียบในเชิงแขงขัน (Barney, 1991, p. 105; Fahy, 2000, p. 96) 
ทรัพยากรท่ีจะเปนแหลงของความไดเปรียบในเชิงแขงขันได ตองมีคุณลักษณะเฉพาะ 4 ประการ คือ 
1) ความมีคุณคาของทรัพยากร (Amit & Schoemaker, 1993, pp. 37-38; Barney, 1991, p. 105; 
Miller & Shamsie, 1996, pp. 539-540; Wilk & Fensterseifer, 2003, pp. 108-109) 
2) ความหายากของทรัพยากร (Amit & Schoemaker, 1993, pp. 37-38; Barney, 1991, p. 105; 
Wilk & Fensterseifer, 2003, pp. 108-109) 3) การลอกเลียนแบบไมได (Amit & schoemaker, 
1993, pp. 37-38; Barney, 1991, p. 106; Lippman & Rumelt, 1982, p. 429; QuickMBA, 
2005; Slater, 1996, pp. 81-82; Wilk & Fensterseifer, 2003, pp. 108-109) และ (4) การทดแทน
ไมได (Amit & Schoemaker, 1993, pp. 37-38; Barney, 1991, p. 106; Wilk & Fensterseifer, 
2003, pp. 108-109) ทรัพยากรชนิดใดชนิดหนึ่งสามารถมีคุณลักษณะทั้ง 4 ประการนั้นได 
(Markman, Espina, & Phan, 2004, pp. 539-540) 

 คุณลักษณะของทรัพยากรที่จะเปนแหลงของความไดเปรียบในการแขงขันได ตองมี
คุณสมบัติเฉพาะ 4 ประการ คือ  
  1) คุณคาของทรัพยากร (valuable resources) คือ คุณลักษณะของทรัพยากรที่ทําให
องคการสามารถสรางคุณคา และนําเสนอคุณคานั้นแกลูกคา (Fahy & Smithee, 1999, p. 5) หรือ
คุณสมบัติของทรัพยากร ที่ทําใหองคการสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
นั่นคือ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได หรืออีกนัยหนึ่งความมีคุณคาของทรัพยากร
พิจารณาจากการใชประโยชนจากทรัพยากรนั้น ในการกําหนดกลยุทธ และนํากลยุทธนั้นสูการปฏิบัติ 
เพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินการขององคการ 
(Barney, 1991, p. 106)  
  2) ความหายากของทรัพยากร (rare resources) คุณลักษณะนี้ทําใหทรัพยากร
เปนสิ่งที่หาไดยาก คือ ทรัพยากรที่โดยท่ัวไปแลวองคการอ่ืนไมมี (Priem & Butler, 2001, p. 25)
ตัวอยางทรัพยากรที่หายาก เชน ความลับทางการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เทคโนโลยี (Tsang, 1998, 
p. 210) ความหายากของทรัพยากร พิจารณาจากจํานวนองคการที่ครอบครองทรัพยากรนั้น 
เพราะหากองคการอ่ืนๆ ทั้งที่เปนคูแขงในปจจุบัน หรือจะเปนคูแขงในอนาคต สามารถครอบครอง
ทรัพยากรชนิดนี้ไดจะไมถือวาทรัพยากรชนิดนี้หายาก เมื่อทรัพยากรไมมีคุณลักษณะของความหายาก 
แมจะเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ทรัพยากรนั้นจะไมเปนที่มาของความไดเปรียบในการแขงขัน 
เพราะทุกองคการที่ครอบครอง สามารถใชทรัพยากรชนิดนี้ในการดําเนินกลยุทธอยางเดียวกัน 
เพราะองคการมีความไดเปรียบในเชิงแขงขันเมื่อดําเนินกลยุทธที่แตกตางจากองคการอื่นๆ (Barney, 
1991, p. 106) 

    แตอยางไรก็ตาม องคการที่สามารถอยูรอดไดอยางนอยตองมีทรัพยากรที่มีคุณคา
หากองคการครอบครองทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนทรัพยากรที่มีความเปนพิเศษเฉพาะตัว 
ทรัพยากรนี้สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหแกองคการ หรือหากจํานวนองคการ
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ทีค่รอบครองทรัพยากรที่มีคุณคานอยกวาจํานวนองคการที่ตองการ ทรัพยากรนี้สามารถ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันไดเชนกัน (Hirshleifer, 1980; cited in Barney, 1991, p. 107) 

    ทรัพยากรที่มีคุณลักษณะของความมีคุณคา และหายากจะเปนที่มาของ
ความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนได ก็ตอเมื่อไมมีองคการอื่นใด สามารถหาทรัพยากรนี้
มาครอบครองไดซึ่งตามแนวความคิดของ ริปแมน และรูเมดท (Lippman & Rumelt, 1982) และ 
บารนี่ (Barney, 1986a, 1986b; อางถึงใน มนัสนันท พงษประเสริฐชัย, 2550 หนา 28) เรียกวา
การลอกเลียนแบบไมได 
  3) การลอกเลียนแบบไมได คือ คุณลักษณะของทรัพยากร ที่ทําใหองคการอ่ืนๆ หรือ
องคการคูแขงขันไมสามารถลอกเลียนแบบได หรือสรางข้ึนใหม (Priem & Butler, 2001, p. 25) หรือ
ตองใชตนทุนสูงมากในการลอกเลียนแบบ (Zhuang & Lederer, 2006, p. 252) หรือการที่คูแขง
ไมสามารถจําลองทรัพยากรที่องคการมีและใชอยู (Lippman & Rumelt, 1982, p. 429; Morgan 
et al., 2006, p. 623) หากทรัพยากรมีความเปนเอกลักษณและมีความซับซอน ทรัพยากรนั้น
จะไมถูกลอกเลียนแบบอยางสมบูรณ (Barney, 1991, pp. 107-111; Dierickx & Cool, 1989, 
pp. 1504, 1509-1510; Lippman & Rumelt, 1982, p. 429) 

    การที่คูแขงไมสามารถจําลอง หรือลอกเลียนแบบทรัพยากรที่องคการครอบครอง
เปนการลดทอนความสามารถของคูแขง ในการบรรลุถึงตําแหนงของความไดเปรียบในเชิงแขงขัน 
(Morgan et al., 2006, p. 623) การที่คูแขงไมสามารถลอกเลียนแบบได อาจมาจากการที่คูแขงไมมี
ขอมูล อีกทั้งไมทราบอยางแนชัดวามีปจจัยอะไรบางที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ จึงทําใหคูแขง
ไมสามารถลอกเลียนแบบไดอยางสมบูรณ 

    ทรัพยากรใดที่มีคุณลักษณะของความมีคุณคา และเปนทรัพยากรที่หายาก 
เปนทรัพยากรที่สรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันใหแกองคการ ทรัพยากรท่ีมีคุณคาจะไมสามารถทําให
องคการเกิดความไดเปรียบในการแขงขันได หากมีองคการอ่ืนๆ อีกมากมายที่ครอบครองทรัพยากร
ชนิดนี้ เชนเดียวกับการที่องคการอ่ืนๆ สามารถลอกเลียนแบบทรัพยากรที่มีคุณคา หรือทรัพยากร
ที่หายากได ทรัพยากรนั้นๆ ก็จะไมสามารถทําใหองคการเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน (Barney, 
1991, pp. 105-107) ฉะนั้น การครอบครองทรัพยากรที่มีคุณลักษณะที่ลอกเลียนแบบไมได จึงทําให
องคการมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน (Godfrey & Hill, 1995, p. 37) 
  4) การทดแทนไมได คือ การที่คูแขงไมสามารถนําทรัพยากรอ่ืนๆ มาใชทดแทนทรัพยากร
ประเภทที่องคการใชอยู (Dierickx & Cool, 1989, p. 1505) ซึ่งทําใหคูแขงไมสามารถใชกลยุทธ
อยางเดียวกันกับที่องคการใช (Barney, 1991, p. 106) 

    ทรัพยากรที่มีคุณสมบัติของการใชไมไดคือ ทรัพยากรที่ไมสามารถใชทรัพยากร
ประเภทอ่ืนๆ หรือชนิดอ่ืนมาใชทดแทนในหนาที่ ที่ใชทรัพยากรนั้นๆ อยู (Priem & Butler, 2001, 
p. 25) หากองคการครอบครองทรัพยากรที่มีคุณลักษณะนี้ จะทําใหองคการเกิดความไดเปรียบ
ในเชิงแขงขัน (Barney, 1991, p. 109, 111) 

    การทดแทนไมได พิจารณาไดจากการหาทรัพยากรที่เหมือนกัน มาทดแทนไมได
หรือลอกเลียนแบบไมไดอยางสมบูรณ หรือหาทรัพยากรที่มีความคลายคลึงกัน และสามารถนํามาใช
ในการดําเนินกลยุทธอยางเดียวกันไมได นั่นคือ ทรัพยากรนั้นมีคุณลักษณะของการทดแทนไมได
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แตบางองคการอาจสรางทรัพยากรท่ีมีความเทาเทียมกันในเชิงกลยุทธ เพื่อนํามาใชในการดําเนินกลยุทธ
อยางเดียวกัน (Barney, 1991, pp. 111-112) ตัวอยางทรัพยากรท่ีมีความเทาเทียมกันในเชิงกลยุทธ 
เชน ความรู และประสบการณของคณะผูบริหาร ซึ่งเปนทรัพยากรมนุษย ที่มีความสําคัญขององคการ
ทีม่ีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน เปนทรัพยากรท่ีองคการอ่ืนๆ ไมสามารถลอกเลียนแบบไดอยางสมบูรณ 
แตอาจพัฒนาคณะผูบริหารของท้ัง 2 องคการ มีความแตกตางกันทั้งในดานตัวบุคคลและวิธีการทํางาน 
แตเมื่อสามารถดําเนินกลยุทธอยางเดียวกันได นั่นหมายถึงเปนทรัพยากรที่มีความเทาเทียมกัน
ในเชิงกลยุทธ (Barney, 1991, p. 111) เมื่อเปนดังนี้ทรัพยากรมนุษย จึงไมเปนที่มาของความไดเปรียบ
ในเชิงแขงขันอีกตอไป แมวาทรัพยากรมนุษยจะมีคุณลักษณะของความมีคุณคา ความหายาก และ
ลอกเลียนแบบไมไดก็ตาม ฉะนั้นทรัพยากรที่มีคุณลักษณะทดแทนไดในเชิงกลยุทธ จึงไมเปนที่มาของ
ความไดเปรียบในเชิงแขงขันขององคการ 

    ทรัพยากรที่มีคุณลักษณะของความมีคุณคา ความหายาก ความลอกเลียนแบบ
ไมไดอยางสมบูรณ และการทดแทนไมได ถือเปนทรัพยากรเชิงกลยุทธ ที่ทําใหองคการคงความสามารถ
ในเชิงแขงขันอยางยั่งยืนได (Barney, 1991, pp. 105-112; Mahoney & Pandian, 1992, 
pp. 371-373) 

    เดส และลุมกิ้น (Dess & Lumpkin, 2003, p. 90) ไดสรุปแนวคิดของ Barney 
(1991) โดยนําคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ ดังกลาวขางตน มาใชเปนหลักเกณฑในการวัดความสามารถ
ในการแขงขันขององคการ โดยหากองคการใดครอบครองทรัพยากรท่ีไมมีคุณลักษณะของความมีคุณคา 
ความหายาก การลอกเลียนแบบไมได และการทดแทนไมได องคการนั้นจะมีความเสียเปรียบ
ในการแขงขัน ในทางตรงกันขาม หากองคการใดครอบครองทรัพยากรที่มีคุณลักษณะครบท้ัง 4 ประการ 
ดังกลาว องคการนั้นจะมีความไดเปรียบในการแขงขัน 

 กลาวโดยสรุป คือ ความไดเปรียบในเชิงแขงขันอยางยั่งยืนขององคการใด องคการหนึ่ง
มาจากคุณลักษณะของทรัพยากรที่องคการครอบครอง ไดแก ความมีคุณคาของทรัพยากร ความหายาก 
การลอกเลียนแบบไมได และการทดแทนไมได (Barney, 1991, pp. 105-112; Dierickx & Cool, 
1989, pp. 1509-1510) 
 2.4.5 ความสามารถขององคการ (organizational capabilities) 

 ความสามารถขององคการ คือ ความสามารถหรือทักษะความชํานาญ (Barney, Wright & 
Ketchen, 2001, p. 625; Fahy & Smithee, 1999, p. 7; Galbreath, 2005, pp. 980, 982; 
Grant, 1991, p. 120) ในการแปลงปจจัยการผลิต (inputs) เปนผลผลิต (outputs) ขององคการ 
รวมถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรทั้งที่มีตัวตนและไมมีตัวตน เพื่อใหเกิดผลตามที่องคการ
ตองการ (Dess & Lumpkin, 2003, p. 84; Siripong Preuthipan, 2001, p. 88) หรือความสามารถ
ในการปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรที่มีอยูมาผสมผสานกัน (Grant, 1991, p. 120) และความสามารถนั้น
เปนกระบวนการ และการปฏิบัติงานประจําขององคการ (Barney et al., 2001, p. 625; Fahy & 
Smithee, 1999, p. 7; Forsman, 2004, p. 30; Grant, 1996, pp. 115-116) ทั้งยังรวมถึง
การบริการจัดการทั่วไป (Grant, 1991, p. 122) ความรูและขอมูลที่องคการครอบครองอยู (Barney, 
et al., 2001, p. 625) ความสามารถขององคการนี้ เปนสิ่งท่ีองคการพัฒนามาจากทรัพยากรมนุษย 
และทรัพยากรดานอ่ืนๆ ขององคการ (Forsman, 2004, p. 29)   
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 2.4.6 ความสามารถขององคการเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความสามารถในการแขงขัน 
 ความสามารถขององคการ เกิดจากการจัดการทรัพยากรตางๆ ความรู ทักษะ และประสบการณ
ของบุคลากรอยางเหมาะสม เปนกระบวนการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชให เกิดประโยชน
ในการดําเนินธุรกิจ (Amit & Schoemaker, 1993, p. 35; Fahy & Smithee, 1999, p. 7; Grant, 
1991, pp. 120-123; QuickMBA, 2005) ความสามารถขององคการในดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
เปนแหลงของความไดเปรียบในเชิงแขงขันไดเชนกัน รวมทั้งประสิทธิภาพขององคการ เปนคุณลักษณะ
ที่ทําใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขันสูงสุด (Barney, 1991, p. 102; Grant, 1991, pp. 123-128; 
Siripong Preutthipan, 2001, p. 88) 

 ความสามารถขององคการ เปนกระบวนการและการปฏิบัติงานประจําขององคการ (Barney, 
et al., 2001, p. 625; Fahy & Smithee, 1999, p. 7; Forsman, 2004, p. 30; Grant, 1991, p. 122; 
QuickMBA, 2005) เปนกิจกรรมท่ีใชประสบการณ หรือทักษะความชํานาญ (Bontis & Fitz-enz, 
2002, p. 227; Fahy & Smithee, 1999, p. 7; Galbreath, 2005, p. 982; Grant, 1991, p. 122) 
ซึ่งเกิดจากการเรียนรูในการปฏิบัติงาน หรือการสั่งสมประสบการณ (Fahy & Smithee,1999, p. 8) 
จึงมคีุณสมบัติของการลอกเลียนไมไดความสามารถขององคการ จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จ (Day, 1994, pp. 49-50; Galbreath, 2005, p. 982; Srivastava, Fahey, & 
Christensen, 2001, pp. 791-793; Teece, et al., 1997, pp. 515-518) 

 ฉะนั้น หากจะพัฒนาความไดเปรียบในเชิงแขงขัน องคการตองมีทรัพยากร และความสามารถ
ขององคการที่เหนือกวาองคการอื่นๆ (Quick MBA, 2005) เพราะความไดเปรียบในเชิงแขงขัน
อยางยั่งยืนนั้นนําไปสูผลการดําเนินการที่เหนือกวา (Bharadwaj, et al., 1993, p. 87) 

 ศริพิงษ พุทธิพันธ (Siripong Preutthipan, 2001; อางถึงใน มนัสนันท พงษประเสริฐชัย, 
หนา 32) ไดสรุปวา การผสมผสานกันของสินทรัพยและความสามารถขององคการกอใหเกิดความสามารถ
ในการแขงขัน และความสามารถในการแขงขันนี้จะสงผลถึงผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
แนวความคิดของ คูล และเชนเดล (Cool & Schendel, 1988), แกรนท (Grant, 1991) และแรมเมท 
(Rumelt, 1991) ที่วา ทรัพยากร และความสามารถขององคการเปนพื้นฐานของความสามารถ
ในการทํากําไร รวมทั้งเปนเครื่องมือในการชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 สรุป 

 แนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเปนแนวคิดที่มองลึกไปถึงพื้นฐาน เพราะการจะมี
ความไดเปรียบใดๆ ตองมีพ้ืนฐานมาจากทรัพยากรและความสามารถขององคการ แตใชวาทรัพยากร
ทุกอยางจะเปนแหลงของความไดเปรียบในการแขงขัน (Barney, 1999, p. 105; Fahy, 2000, p. 96) 
ทั้งนี้ทรัพยากรเปนเสมือนปจจัยตางๆ ที่มีอยูและถูกเปนเจาของหรือควบคุมโดยองคการซึ่งถูกนําไปใช
ผลิตสินคาและบริการ แตความสามารถในทางตรงกันขาม หมายถึง ความสามารถขององคการที่จะใช
ทรัพยากรเหลานั้น ดังนั้น ความสามารถขององคการ ณ ขณะนั้นคือการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาใช
ประโยชนและสรางปจจัยสงออก (output) ใหเกิดขึ้น ขณะที่ทรัพยากรเปนเหมือนแหลงความสามารถ
ขององคการ ความสามารถขององคการจึงถือเปนแหลงหลักของความไดเปรียบในการแขงขันของ
องคการนั่นเอง (Amit & Schoemaker, 1993, p. 37) 
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 โดยแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาใหบอกวา องคการที่มีความไดเปรียบในการแขงขัน
เม่ือมีการดําเนินการของกลยุทธการสรางคุณคาโดยการดําเนินการที่มีอยูเกิดขึ้นไมพรอมกันกับ
คูแขงขันใดๆ ในปจจุบันหรือคูแขงท่ีมีศักยภาพในอนาคต องคการท่ีมีความไดเปรียบในการแขงขัน
อยางยั่งยืนเมื่อมีการดําเนินการของกลยุทธการสรางคุณคาโดยการดําเนินการที่มีอยูเกิดขึ้นไมพรอมกันกับ
คูแขงในปจจุบันและคูแขงที่มีศักยภาพในอนาคตและเมื่อองคการอ่ืนๆ ไมสามารถลอกเลียนแบบ
ผลประโยชนจากกลยุทธการสรางคุณคานี้ (Barney, 1991, p. 102)  
 

2.5 แนวคดิการมุงเนนผูประกอบการ (entrepreneurial orientation) 
 
 การศึกษาเรื่องผูประกอบการและแนวคิดผูประกอบการ (entrepreneurship) เกิดขึ้น
อยางกวางขวางและไดรับความสนใจอยางมาก ความสนใจที่เพิ่มขึ้นเพราะมีเหตุผลที่อธิบายไดวา
การเติบโตของธุรกิจเกิดใหมเปนแรงผลักดัน และขับเคลื่อนที่สําคัญตอการเจริญทางเศรษฐกิจ 
เปนการสรางงานและเปนการกระตุนรายไดของสรรพากรจากการจัดเก็บภาษีมากขึ้น มีการสงออกสินคา
และบริการมากขึ้นเปนผลใหรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น (Birch, 1979, p. 34; Birley, 1987, p. 157; 
Reynolds, 1987, p. 240; Low & MacMillan, 1988, p. 139) เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคนี้ 
การมุงเนนผูประกอบการเปนผูเลนที่มีบทบาทสําคัญและไดมีการทําการศึกษาตรวจสอบโดยผูวิจัย
จํานวนมาก 

 การมุงเนนผูประกอบ (entrepreneurial orientation) การถูกนําเสนอครั้งแรกโดย มิลเลอร 
(Miller, 1983) มิลเลอร (Miller) ไดทดสอบภาวะผูประกอบการในมิติของความมีนวัตกรรม 
(innovativeness) ความกลาเสี่ยง (rick taking) และการทํางานเชิงรุก (proactiveness) ลุมก้ิน และ
เดส (Lumpkin & Dess, 1996) ไดรวมมิติของความเปนตัวของตัวเอง (autonomy) และความกาวราว
ในการแขงขัน (competitive aggressiveness) เพิ่มเขาไป ดังนั้น มิติของการมุงเนนผูประกอบการ
โดยสวนใหญถูกเสนอแนะ โดยมิลเลอร (Miller) ลุมกิ้น และเดส (Lumpkin & Dess) ที่มีหามิติ
ในการสํารวจทบทวนลักษณะที่หลากหลายในการมุงเนนผูประกอบการ  

 ลมุก้ิน และเดส (Lumpkin & Dess, 1996, p. 137) ไดนิยามการมุงเนนผูประกอบการวา
เปนกระบวนการ วิธีการปฏิบัติและกิจกรรมการตัดสินใจที่นําไปสูการเขาตลาดใหม ควิน และวิทเทเกอร 
(Quince & Whittaker, 2003, p. 1) กลาววา การมุงเนนผูประกอบการเปนกระบวนการที่แสดง
ใหเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นของพฤติกรรมองคการมากกวาการกระทําของกระบวนการบางอยางของคุณลักษณะ
หรือลักษณะพิเศษของบุคคล การมุงเนนผูประกอบการจึงเปนวัฒนธรรมองคการ (Slater & Narver, 
2000, pp. 69-70)  

 ลุมกิ้น และเดส (Lumpkin & Dess, 1996, p. 140) ไดจําแนกปจจัยเหลานี้ออกเปน 5 มิติ
ไดแก ความเปนตัวเอง (autonomy) ความมีนวัตกรรม (innovativeness) การรับความเสี่ยง (risk 
taking) การทํางานเชิงรุก (proactiveness) และความกาวราวในการแขงขัน (competitive 
aggressiveness) ที่สามารถเกิดข้ึนเมื่อบริษัทเก่ียวของในการเขาใหม ในทางตรงกัน การเขาใหม
สามารถประสบความสําเร็จก็อาจจะมีปจจัยบางปจจัยเหลานี้ในการดําเนินงาน นั่นคือ ขอบเขต
ทีแ่ตละมิติเหลานี้จะเปนประโยชนในการเล็งเห็นธรรมชาติและความสําเร็จของการดําเนินการใหม



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

100 
 

ทีอ่าจจะขึ้น ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก เชน สภาพแวดลอมดานอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
หรือปจจัยภายใน เชน โครงสรางองคการ (ในกรณีของบริษัทท่ีดํารงอยูแลว) หรือลักษณะของผูกอตั้ง
หรือผูบริหารระดับสูง   

 2.5.1 ความเปนตัวของตัวเอง (autonomy)  
 ประวัติเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการถูกบันทึกไวดวยเรื่องราวของผูริเริ่มที่มีความคิดใหม 

มเีอกลักษณและดีกวาและทําธุรกิจจากแนวคิดนั้น ความเปนผูประกอบการมีการเติบโตขึ้น 
เพราะคนที่มีอิสระในการตัดสินใจเลือกท่ีจะทิ้งตําแหนงที่มั่นคง เพื่อที่จะสรางความคิดท่ีแปลกใหม
หรือการเสี่ยงเขาในตลาดใหมๆ มากกวายอมใหผูที่อยูเหนือกวาหรือกระบวนการขององคการยับยั้ง
พวกเขา ในองคการเชนกัน ความเปนตัวเองของแตละคนหรือทีมที่สามารถดําเนินการในการสรางสรรค 
และจะมีผูสนับสนุนที่จะใหความคิดของการเปนผูประกอบการเกิดขึ้น แรงผลักดันที่สําคัญสาํหรบั
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใหมไดแกความจําเปนทางจิตวิญญาณที่มีอิสระตอการลองเสี่ยงใหมๆ ดังนั้น 
แนวคิดของความเปนตัวของตัวเองจึงเปนมิติหลักของการมุงเนนผูประกอบการ 

 ความเปนตัวของตัวเอง (autonomy) หมายถึง การกระทําที่เปนอิสระของแตละบุคคลหรือ
ทีมในการนําความคิดหรือวิสัยทัศนและนําไปใชในการแขงขันใหประสบความสําเร็จ โดยทั่วไป
ความเปนตัวของตัวเองหมายถึง ความสามารถและความตั้งใจในการกําหนดดวยตนเองในการฉกฉวย
โอกาส สวนในบริบทดานองคการหมายถึงการกระทําโดยปราศจากการยับยั้งจากขอจํากัดขององคการ 
ดังนั้นแมวาปจจัยตางๆ เชน ความมีพรอมของทรัพยากร การดําเนินการของคูแขง หรือขอพิจารณา
ภายในขององคการสามารถเปลี่ยนแนวของการริเริ่มใหมๆ ได สิ่งเหลานี้ไมเพียงพอที่จะยุติกระบวนการ
ของการเปนผูประกอบการที่เปนตัวของตัวเอง การนําไปสูสินคาใหม ตลอดทั้งกระบวนการ ผูเลน
ยังคงจะมีอิสระในการกระทํา การตัดสินใจและการดําเนินการ (Lumpkin & Dess, 1996, p. 140) 
 มิลเลอร (Miller, 1983, p. 784) พบวา องคการที่มีการเปนลักษณะความมีลักษณะ
ความเปนผูประกอบการมากที่สุดจะมีผูนําที่มีความเปนตัวเองมากที่สุดซึ่งนั่นคือในองคการที่มีขนาดเล็ก 
กิจกรรมเก่ียวกับการเปนความมีความเปนผูประกอบการที่อยูในระดับสูงเก่ียวของกับผูบริหารระดับสูง
ผูที่รวมอํานาจไวท่ีศูนยกลางและปฏิบัติตนเปนผูนําความรูขององคการโดยการรับรูของการเกิดเทคโนโลยี
และตลาด  

 2.5.2 ความมีนวัตกรรม (innovativeness)  
 ความมีนวัตกรรมสะทอนแนวโนมที่เก่ียวของกับและสนับสนุนความคิดใหมๆ ความแปลกใหม

การทดลองใหมๆ และกระบวนการที่สรางสรรคที่อาจเปนผลมาจากผลิตภัณฑและบริการใหม หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยี (Lumpkin & Dess, 1996, p. 142) โดยปกติองคการที่มีความเปน
ผูประกอบการนวัตกรรมจะเปนผูนําตลาดดวยการนําเสนอสินคาใหมๆ (Kropp & Roxanne, 2005, 
p. 6) 

 ความมีนวัตกรรมจึงเปนองคประกอบที่สําคัญที ่ใชแสดงความเปนผู ประกอบการ 
ความมีนวัตกรรมของผูประกอบการเปนความโนมเอียงตอการสรางสรรคธุรกิจของผูประกอบการ 
ผูประกอบการมีความตั้งใจในการพยายามหาทางเลือกและนําความคิดใหมๆ มาใชและกระตือรือรน
ในการใชกลยุทธนวัตกรรม ระดับของความมีนวัตกรรมของผูประกอบการคือ อิทธิพลจากความตองการ
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ในความสําเร็จของเปาหมายทางกลยุทธของธุรกิจและความตองการจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
(Lavan Tonesa kulrungruang, 2007, p. 22) 

 2.5.3 ความกลาเสี่ยง (rick taking) 
 ความเสี่ยงมีหลายความหมาย ในบริบทดานกลยุทธ บารด และโทมัส (Baird & Thomas, 

1985, pp. 231-232) เสนอความเสี่ยง 3 ประเภท 1) ความเสี่ยงที่ไมรูจัก 2) การมีขอผูกมัดกับทรัพยสิน
สวนมาก 3) การกูยืมจํานวนมาก มิเลอร และฟสเชน (Miller & Friesen, 1978, p. 923) ใชในการนิยาม
ความเสี่ยงวาเปนระดับของผูบริหารท่ีตั้งใจที่จะมีภาระผูกพันกับทรัพยากรที่มีความเสี่ยงสูง เชน สิ่งที่มี
โอกาสที่เปนไปไดที่จะลมเหลวสูง แนวคิดทั้งสองแบบในการกูยืมและการมีขอผูกมัดในทรัพยากรนั้น
สอดคลองกันอยางมากในความหมายของการชอบความเสี่ยง องคการที่มีการมุงเนนผูประกอบการ 
(entrepreneurial orientation) มักจะเปนตัวอยางของพฤติกรรมการชอบความเสี่ยง เชน 
การกอใหเกิดหนี้สินกอนใหญหรือมีภาระผูกพันกับทรัพยากรอยางมาก ในความสนใจในการไดรับ
ผลตอบแทนสูงโดยการฉกฉวยโอกาสในโลกธุรกิจที่สามารถแสดงใหเห็นวาความพยายามในดานธุรกิจ
ทั้งหมดเก่ียวของกับความเสี่ยงในระดับตางๆ ดังนั้นไมมีความหมายที่จะคิดวาไมมีความเสี่ยงอยางแนนอน 
ดังนั้นระดับของพฤติกรรมการชอบความเสี่ยงขยายจากระดับกลุมคน ความเสี่ยงที่ปลอดภัย เชน 
การฝากเงินไวกับธนาคาร การลงทุนในพันธบัตรไปสูในระดับที่เสี่ยงมากๆ เชนการกูเงิน หรือการลงทุน
ในทรัพยากรท่ียังไมไดคนพบหรือการแนะนําผลิตภัณฑใหมในตลาดใหม 

 ลุมกิ้น และเดส (Lumpkin & Dess, 1996, p. 144) นิยามความกลาเสี่ยงวาหมายถึง
ความเปนไปไดท่ีจะเกิดความสูญเสียหรือขาดทุน ความเขาใจของผูประกอบการตอความเสี่ยงคือ
แนวความคิดรวบยอดที่เกี่ยวของกันกับความไมแนนอนและอาจจะเกิดความสูญเสียหรือขาดทุน
ซึ่งอาจจะเปนผลพวงของการกําหนดพฤติกรรม (Kropp & Roxanne, 2005, p. 7) ผูประกอบการ
เปนนักเสี่ยงเพราะจิตวิญาณความกลาเสี่ยงมันกระตุนผูประกอบการใหมีความสนใจและมีการกระทํา
ที่นําไปสูการแสวงหากําไร (Lavan Tonesakulrungruang, 2007, p. 23) 

 2.5.4 ความมีบทบาทในเชิงรุก (proactiveness)  
 ความหมายของการทํางานเชิงรุก (proactiveness) ที่ใหความหมายไวในพจนานุกรม 

Webster’ sninth New Collegiate Dictionary (1991, p. 937) วาการดําเนินการในการคาดการณ
ถึงปญหาในอนาคตความตองการ หรือการเปลี่ยนแปลง การทํางานเชิงรุกสามารถมีความสําคัญกับ
การมุงเนนผูประกอบการได เพราะวาการทํางานเชิงรุกแสดงการรับรูไปขางหนาที่มากับกิจกรรม
ที่มีนวัตกรรมหรือการลองดําเนินการใหมๆ มิลเลอร และฟสเซน (Miller & Friesen, 1978, p. 923)
ใหเหตุผลวาการทํางานเชิงรุกของการตัดสินใจขององคการ ถูกกําหนดโดยการตอบคําถาม วามันกําหนด
สภาพแวดลอม (คะแนนสูง) โดยการแนะนําสินคา เทคโนโลยี เทคนิคการบริหารใหมๆ หรือไมหรือมัน
เปนเพียงการตอตานตอมา การทํางานเชิงรุกถูกใชอธิบายองคการที่รวดเร็วท่ีสุดในนวัตกรรมและ
เปนคนแรกที่แนะนําสินคาและบริการใหม ที่ไดเสนอโดย มิลเลอร (Miller, 1983, p. 771) 
ที่ใชในการอธิบายเก่ียวกับความเปนผูประกอบการวา เปนคนแรกที่มีนวัตกรรมเชิงรุก แมวาการกระทํา
ในการคาดหวังในความตองการในอนาคตเปนสวนที่สําคัญของความเปนผูประกอบการ แนวคิดของ
การเปนเจาแรกของตลาดมีความหมายที่คอนขางจะแคบ องคการอาจจะมีความแปลกใหมคิดไปขางหนา
และเร็วแตอาจจะไมเปนเจาแรกของตลาดเสมอไป ในงานวิจัยของลุมก้ิน และเดส (Lumpkin & Dess, 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

102 
 

1996, p. 146) ไดกลาวถึงงานของ มิลเลอร และแคมป (Miller & Camp, 1985) ไดศึกษา 84 SBUs 
พบวา บริษัทที่สองที่เขาสูตลาดใหมมีการเปนเจาแรกเหมือนกับบริษัทที่บุกเบิกเขามากอนและ
มีความเปนไปไดที่จะประสบความสําเร็จจากการทํางานเชิงรุกไดเชนกัน สอดคลองกับคํานิยามของ 
มิลเลอร และฟสเซน (Miller & Friesen, 1978) กอนหนานี้ที่เห็นดวยกับ เวนกราทราแมน 
(venkratraman) ที่เสนอวา การทํางานเชิงรุกหมายถึงกระบวนการที่มุงที่การเล็งเห็นและการกระทํา
สําหรับความตองการในอนาคต โดยการหาโอกาสใหมๆ ที่อาจจะไมเกี่ยวของกับสายการทํางาน
ในปจจุบัน การแนะนําสินคาหรือตราสินคาใหมที่นําหนาคูแขง การดําเนินการในการกําจัดเชิงกลยุทธ
ที่เปนจุดสูงสุดหรือในชวงขาลงของวงจรของการดําเนินการ ดังนั้นองคการที่มีการทํางานเชิงรุกจะเปน
ผูนํามากกวาผูตามเพราะวามีความตั้งใจและการเล็งเห็นในการฉกฉวยโอกาสใหมแมวาจะไมใชเจาแรก
ก็ตาม 

 การทํางานเชิงรุกไดถูกอธิบายวาหมายถึง วิธีที่องคการเกี่ยวของกับโอกาสทางตลาด
ในกระบวนการของการแนะนําสินคาใหมโดยการเปนเจาแรกในการเริ่มตนและการกระทําในการฉกฉวย
โอกาสเพ่ือที่จะกําหนดสภาพแวดลอมนั้นคือการมีอิทธิผลตอแนวโนมและเพียงเพื่อเปนการสราง
ความตองการ (Lumpkin & Dess, 1996, p. 145) โกรป และรอคเชน (Kropp & Roxannc, 2005, 
p. 6) นิยามการทํางานเชิงรุกวาเปนการแสวงหาโอกาส การมองไปถึงความตองการในอนาคต
ที่เก่ียวของกับการแนะนําสินคาและบริการใหมๆ และการคาดการณความตองการในอนาคต  

 2.5.5 ความกาวราวในการแขงขัน (competitive aggressiveness)  
 การกาวราวในการแขงขัน (competitive aggressiveness) หมายถึง ความเต็มใจหรือ

แนวโนมของบริษัทที่จะทาทายโดยตรงและเขมขนตอคูแขงในการบรรลุเขาสูตลาดใหมหรือการปรับปรุง
ตําแหนงของผลิตภัณฑ (Lumpkin & Dess, 1996, p. 147) นั่นคอื การไดรับผลที่ดีกวาคูแขงในตลาด  

 สิ่งที่สําคัญของตัวแปรทั้ง 5 มิติเหลานี้คือ มิติของการมุงเนนผูประกอบการที่ไดเนนในการศึกษา
เก่ียวกับความเปนผูประกอบการ 
 สรุป 

 การมุงเนนผูประกอบการ (entrepreneurial orientation) มีความสําคัญอยางมากตอ
การเติบโตของบริษัทเพ่ือฉกฉวยโอกาสในสิ่งแวดลอมในการแขงขันของธุรกิจ การมุงเนนผูประกอบการ
เปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับบริษัทท่ีตองการความสาํเร็จโดยไมจํากัดขนาดของบริษัท ทุกๆ มิติ
ของการมุงเนนผูประกอบการ คือ ความเปนตัวของตัวเอง ความมันวัตกรรม การทํางานเชิงรุก 
ความกลาเสี่ยงและความกาวราวในการแขงขันมีความสัมพันธรวมกันและเปนผลลัพธในการดาํเนินการ
ของบริษัท   

 ลมุก้ิน และเดส (Lumpkin & Dess, 1996, pp. 164-165) ใหเหตุผลวาความสัมพันธ 
ระหวางการมุงเนนผูประกอบการและประสิทธิภาพขององคการเปนบริบทที่เฉพาะเจาะจงและนําสู
แนวคิดท่ีผสมผสานกรอบการทํางานสําหรับการสํารวจความสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการ
และประสิทธิภาพขององคการ 
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 2.5.6 งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด 
และองคการแหงการเรียนรูท่ีมีอิทธิพลตอการสรางคุณคา 

 ลี และลิม (Lee & Lim, 2008, p. 1) ไดศึกษาผลกระทบของการมุงเนนผูประกอบการกับ
ประสิทธิภาพของธุรกิจบริการ โดยวิเคราะหขอมูลจากคุณลักษณะของเจาของกิจการภัตตาคาร
อาหารญี่ปุน ผลการศกึษาแนะนําวาคุณลักษณะของเจาของกิจการมีอิทธิพลอยางมากตอประสิทธิภาพ
ของธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดเล็กและคุณลักษณะของผูประกอบการสวนใหญมีผลกระทบ
ทางบวกกับประสิทธิภาพของธุรกิจบริการ 

 แมรส (Mair, 2002, Abstract) ศึกษาการสรางคุณคาผานกิจกรรมของผูประกอบการ
ในขณะทีส่ิ่งพิมพทางธุรกิจและงานวิจัยเชิงวิชาการพรรณนาภาวะผูประกอบการ การศึกษาวิเคราะห
กิจกรรมของผูประกอบการจาก ผูจัดการระดับกลาง 121 คน ในบริษัทขนาดใหญในยุโรปที่ใหบริการ
ทางการเงินและผลกระทบของพวกเขาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของผลการดําเนินงาน 
ความพึงพอใจของลูกคาและความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา การศึกษานี้รวมขอมูล (สํารวจ) กับ
กิจกรรมของผูประกอบการและขอมูลที่วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานมากกวา
สามปติดตอกัน (1997-2000) ผลลัพธของการศึกษาแสดงใหเห็นวา กิจกรรมของผูประกอบการ
ผูบริหารระดับกลางเปนบวกและมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงในผลทางเศรษฐกิจ
ทีว่ัดในแงของการเติบโตของกําไร ผลลัพธที่ไมมีนัยสําคัญที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของผูประกอบการ
และการเปลี่ยนแปลงในความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใตบังคับบัญชาชี้ใหเห็นวากิจกรรมของผูประกอบการ
แทบจะไมแสดงความหมายการแกไขรวดเร็วในมิติเหลานี้ นอกจากนี้ ผลเนนความสําคัญของ
ลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารระดับกลางสําหรับการพัฒนาผลการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ ขอมูล
ของการศึกษาแสดงใหเห็น ตัวอยางเชนวา ผูจัดการหญิงระดับกลางและผูจัดการที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาการศึกษาในระดับต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญที่ดีกวาในบรรลุเปาหมายการเติบโตของกําไร 

 อีราสมุส และชีเพอร (Erasmus & Scheepers, 2008, p. 229) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความเขมขนเก่ียวกับผูประกอบการและการสรางคุณคาแกผูถือหุน การศึกษาแสดงนวัตกรรมและ
ภาวะผูประกอบการไดรับการพิจารณาเปนเวลานานวาเปนแหลงท่ีมาของคุณคาและสรางความมั่งคั่ง 
การวิจัยกอนหนานี้ไดแสดงใหเห็นวา มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระดับของภาวะผูประกอบการ
ขององคการและผลการดําเนินงานทางการเงินของพวกเขา อยางไรก็ตามมีงานวิจัยนอยท่ีมีมาจนบัดนี้
ไดมุงเนนไปที่การวัดความสัมพันธระหวางภาวะผูประกอบการและการสรางคุณคาแกผูถือหุน
ในการศึกษานี้ความสัมพันธระหวางความเขมขนของผูประกอบการและคุณคาแกผูถือหุนที่สรางขึ้น
โดยองคการไดรับการตรวจสอบ เครื่องมือที่ ใชวัด ภาวะผูประกอบการขององคการ (CE) 
ถูกใชในการวัดความเขมขนของผูประกอบการ ในขณะที่การสรางคุณคาแก ผูถือหุนมีการวัด
ดวยผลตอบแทนหุนทั้งหมดของตลาดที่ปรับตัว (TSR) และคุณคาที่มาจากประสิทธิภาพทางการเงิน
ตามการวัดมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) การศึกษาดําเนินการสําหรับตัวอยางของผูประกอบการ
ที่ระบุไวในภาคอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพยของโดยอานเนสเบอรค (JSE) ในชวง 2003-2005
ผลงานของการศึกษาคือ การมุงเนนที่ความสัมพันธระหวางความเขมขนเก่ียวกับผูประกอบการและ
การสรางคุณคาผูถือหุนมากกวาการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทอยางเดียว 
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 ซิงส และคูมา (Singh & Kumar, 2012, p. 11) ศึกษาปจจัยที่มีความรับผิดชอบสําหรับ
ความสามารถของผูประกอบการธุรกิจ IT ในอินเดียในการสงมอบคุณคาที่เหนือกวาแกลูกคา
กรอบแนวคดิอธิบายถึงปจจัยที่รับผิดชอบสําหรับความสามารถของผูประกอบการธุรกิจ IT ในประเทศ
อินเดียขนาดเล็กและขนาดกลางในการสงมอบคุณคาท่ีเหนือกวาใหกับลูกคาที่นําเสนอบนพื้นฐานของ
การทบทวนวรรณกรรมที่มีอยูกรอบงานนี้ไดอภิปรายโครงสรางของการมุงเนนผูประกอบการและลัทธิ
การรวม ที่มีความสัมพันธตอการมุงเนนตลาดและการสรางความสัมพันธทางทุนดานทรัพยากร
ฐานเครือขายและการสงมอบคุณคาใหกับลูกคาที่เหนือกวาที่ชวยธุรกิจประสบความสําเร็จกรอบงาน
ไดเสนอวา ปจจัยที่มีมากอนของการมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนกลยุทธของความสัมพันธ
ที่เปนประโยชนและทุนทรัพยากรฐานเครือขายตอไปยังการมุงเนนตลาดไดใหความสะดวกกับ
การสรางคุณคาที่เหนือกวาสําหรับลูกคาทําใหความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ SMEs ประเภท 
IT ของอินเดียแข็งแกรง 

 มารเอททูฟ และเทเจดดีนี (Ma’atoofi & Tajeddini, 2010, p. 254) ศึกษาผลของ
การมุงเนนผูประกอบการตอมุงเนนการเรียนรูและนวัตกรรม: การศึกษาธุรกิจขนาดเล็กในอิหราน
โดยตรวจสอบบริษัทขนาดเล็ก 82 บริษัท ในกรุงเตหะรานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะเติมชองวางที่มี
อยูในงานวิจัยของประเทศอิหราน งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการมุงเนนผูประกอบการมีผลที่สําคัญและ
มผีลเชิงบวกตอความมุงมั่นตอการเรียนรู (commitment to learning) การเปดใจรับสิ่งใหม 
(open-mindedness) และการมีวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) ของบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งการคนพบนี้
สอดคลองกันกับการศึกษาวิจัยกอนหนานี้ของ รีฮ, ปารค และลี (Rhee, Park & Lee, 2009); 
สเลเตอร และเนเวอร (Slater & Narver, 1995); แวงค (Wang, 2008) นอกจากนี้ ผลที่ไดจาก
การวิเคราะหถดถอย (regression analysis) บงบอกถึงการปรากฏอยูของความสัมพันธเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญระหวางการมุงมั่นตอการเรียนรู การเปดใจรับสิ่งใหม การมีวิสัยทัศนรวมกันและ
นวัตกรรมของบริษัทขนาดเล็กซึ่งสอดคลองกันกับการศกึษาของ เฮอรลีย และโฮรท (Hurley & Hult, 
1998); คาแลนโทน, คารวูสคิว และซาว (Calantone, Cavusgil & Zhao, 2002); ซินกูลา, เบเกอร
และน็อทเวียร (Sinkula, Baker & Noordewier, 1997); ดาแมนเพาว (Damanpour, 1991)  

 หลี่, หวาง และไซ (Li, Huang & Tsai, 2008, Abstract) ศึกษาการมุงเนนผูประกอบการ
และการดําเนินงานของบริษัท: บทบาทของกระบวนการการสรางความรู งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการมุงเนนผูประกอบการ กระบวนการการสรางความรูและการดําเนินงานของบริษัท
โดยใชขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการ 165 คน โดยใชการวิเคราะหแบบลิสเรล (LISREL) 
เพ่ือทดสอบผลกระทบทางตรงและทางออมของการมุงเนนผูประกอบการตอผลการดําเนินงานของบริษัท
การปฏิบัติการของกระบวนการการสรางความรูแสดงใหเห็นมิติของการแบงปนและการสรางความรู 
(socialization) การนําความรูภายในบุคคลสูภายนอก (externalization) การผนวกความรูที่ชัดเจน
ภายนอกเขาดวยกัน (combination) และการรับความรูภายในสูภายใน (internalization) 
ใชเปนตัวแปรสงผานสําหรับการอธิบายความสัมพันธระหวางการเนนผูประกอบการและผลการดําเนินงาน
ขององคการผลการวิจัยพบนัยสําคัญทางสถิติของผลกระทบทางตรงของการมุงเนนผูประกอบการ
ตอผลการดําเนินงานขององคการจะลดลงเมื่อมีผลกระทบทางออมของการมุงเนนผูประกอบการผาน
กระบวนการการสรางความรูรวมอยูในรูปแบบผลรวม ดังนั้น การมุงเนนผูประกอบการมีความสัมพันธ
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ทางบวกกับผลการดําเนินงานขององคการและกระบวนการการสรางความรูมีบทบาทเปนตัวแปร
สงผานในความสัมพันธนี้ 

 ฮุย, ยู และเวน (Hui, U & Wen, 2008, Abstract) ศึกษาอิทธิพลตัวแปรสงผานของ
การสรางความรูของการมุงเนนผูประกอบการและผลการดําเนินงานขององคการ บนพื้นฐานของ
ทฤษฎีการสรางความรูของโนนากะการศึกษานี้ทําการตรวจสอบบทบาทของกระบวนการสรางความรู
ในความสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการและผลการดําเนินงานขององคการโดยใชขอมูล
ทีเ่ก็บรวบรวมจาก 165 บริษัทที่ดําเนินกิจการใหมของไตหวันการศึกษาพบวา การมุงเนนผูประกอบการ
กับความสัมพันธของผลการดําเนินงานขององคการมีตัวแปรสงผานเปนกระบวนการการสรางความรู
รวมทั้งการแบงปนและการสรางความรู (socialization) การนําความรูภายในบุคคลสูภายนอก
(externalization) การผนวกความรูที่ชัดเจนภายนอกเขาดวยกัน (combination) และการรับความรู
ภายในสูภายใน (internalization) การสรางแบบจําลองสมการโครงสรางที่ใชในการวัดการทดสอบ
และรูปแบบโครงสรางโดยขอมูลจากการสํารวจ ผลการวิจัยเสนอแนะความจําเปนสําหรับการพิจารณา
กระบวนการการสรางความรูเปนตัวแปรสงผานความสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการ
และผลการดําเนินงานขององคการ 

 เคริก, ซาพินซา และเครนส (Clercq, Sapienza & Crijns, 2005, p. 1) ศึกษาความเปนสากล
ของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง: บทบาทของความพยายามการเรียนรูขององคการและการมุงเนน
ผูประกอบการ การศึกษานี้มีสวนชวยการวิจัยที่มีอยูโดยการบูรณาการแนวคิดของการเรียนรูของ
องคการและการมุงเนนผูประกอบการเขาไปในรูปแบบของภาวะผูประกอบการแบบสากลกรอบเบ้ืองตน
รวบรวมทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีกิจการใหมของความเปนสากลเพื่อศึกษาขอบเขตที่บริษัทขนาดเล็ก
และขนาดกลางมีสวนรวมในกิจกรรมระดับนานาชาติ เพ่ือที่จะมุงเนนบริษัทที่เปนไปไดที่จะมีสวนรวม
ในกิจกรรมขามชาติที่สําคัญโดยใชแบบสํารวจในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบริษัทขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในประเทศเบลเยี่ยม การศกึษาพบวาความพยายามในการเรียนรูระหวางประเทศของบริษัท
และการมุงเนนผูประกอบการมีความสัมพันธทางบวกกับเจตนาในความเปนสากล ในขณะที่ความพยายาม
ในการเรียนรูภายในประเทศมีความสัมพันธเชิงลบกับเจตนาที่จะใหเปนสากล โดยรวมผลของการศึกษา
แสดงใหเห็นวา 1) การฟนฟูความรูท่ีเขมขนและการแสวงหาผลประโยชนที่เกี่ยวของกับตลาด
ตางประเทศและกระบวนการของการเปนสากลดวยตัวมันเองอาจเปนเพิ่มความเปนสากลมากขึน้
โดยมีผลตอการรับรูของโอกาสที่เสนอโดยการขยายตัวระหวางประเทศตอไปและ 2) บริษัทที่มีความคิด
ผูประกอบการอาจจะมีความเปนไปไดมากข้ึนที่จะพัฒนาการปรากฏของสาระสําคัญในระยะยาวในเวที
ระหวางประเทศเมื่อเทียบกับบริษัทที่เปนลักษณะอนุรักษนิยมอยางไรก็ตามผลของการศึกษา
ยังชี้ใหเห็นวา บริษัทที่ลงทุนในกิจกรรมการเรียนรูในประเทศ ที่ตรงขามกับกิจกรรมการเรียนรูระหวาง
ประเทศอาจจะมีแนวโนมที่จะเปนความเปนสากลนอยกวา 

 คริสชนาคูมา และราว (Krishnakumar & Rao, 2011, p. 10776) ศึกษาขอเสนอ
ในดานการเรียนรูและการพัฒนาในการมุงเนนผูประกอบการ สําหรับพนักงานในบริบทของอินเดีย
โดยการศึกษาสํารวจขอเสนอสมมติฐานของการเรียนรูและการพัฒนา (LandD) ในการมุงเนนผูประกอบการ
ของพนักงาน (EOE) เปนวิธีการที่มีเอกลักษณและใหมในการพัฒนาพนักงานผลถูกสรางจากการทดสอบ
กอนเรียนของบริษัทอินเดียในภาคบริการและการบริหารกอนที่จะฝกอบรม EOE การศึกษาไดนําเสนอ
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การตรวจสอบความสําคัญของการเรียนรูและการพัฒนาพนักงาน แนวทาง EOE จะแสดงขอบเขต
ทีม่ากพอที่แนนอนสําหรับนักวิจัยในอนาคตในสาขาใหมและรวดเร็วของการวิจัยผูประกอบการ 
โดยการทดลองและเปรียบเทียบผานการฝกอบรม EOE, วิถีการเจริญเติบโตในพนักงานโดยแนวทางใหมนี้
ของ EOE ผลสนับสนุนมุมมองของการเติบโตในองคการ ทายที่สุดนี้จะมีสวนชวยในดานการเติบโต
ในภาคสวนอ่ืนๆ ดวย 

 แมดฮชูิ, ซาดาทิ, เดวาเวไล, เมดดิแวนด และมิฮานดอสท (Madhoushi, Sadati, Delavari, 
Mehdivand & Mihandost, 2011, p. 310) ศึกษาการมุงเนนผูประกอบการและผลการดําเนินงาน
ดานนวัตกรรม: บทบาทตัวแปรสงผานของการจัดการความรูการศึกษาแสดงใหเห็นบริษัทที่มี
ความมนีวัตกรรมมากกวาจะประสบความสําเร็จในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
และการพัฒนาความสามารถใหมๆ ที่ชวยใหบรรลุผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น นักวิจัยในอดีตไดใหความสําคัญ
วาการมุงเนนผูประกอบการ (EO) คือสวนประกอบที่สําคัญสําหรับนวัตกรรมของบริษัท การศึกษาครั้งนี้
พยายามทีจ่ะเนนบทบาทของการจัดการความรู (KM) ในความสัมพันธของการมุงเนนผูประกอบการ 
(EO) และผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม ประชากรในการศึกษาคือผูประกอบการ SMEs ในอิหราน 
164 ผูประกอบการ การศึกษาครั้งนี้พัฒนาและทดสอบสมมติฐาน 3 สมมุติฐานเก่ียวกับ 1) ผลกระทบ
ของการมุงเนนผูประกอบการตอผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม 2) ผลกระทบการมุงเนนผูประกอบการ
ตอการจัดการความรูและ 3) ผลกระทบของการจัดการความรูตอผลการดําเนินงานทางดานนวัตกรรม 
ซอฟแวรลิเรลถูกนํามาใชในการทดสอบสมมติฐานผลการศึกษาพบวา การมุงเนนผูประกอบการ
มีผลทั้งทางตรง (B = 0.38) และทางออมผานการจัดการความรู (B = 0.377) ตอผลการดําเนินงาน
ดานนวัตกรรมดังนั้นการจัดการความรูทําหนาท่ีเปนตัวแปรสงผานระหวางการมุงเนนผูประกอบการ
และผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม โดยการศึกษาวิจัยนี้พยายามแสดงนัยวิธีการมุงเนนผูประกอบการ
ซึ่งนําสูนวัตกรรม กลาวอีกนัยหนึ่ง การมุงเนนผูประกอบการเปนพฤติกรรมองคการและวัฒนธรรม
ที่สรางบรรยากาศที่เหมะสมโดยตัวมันเองตอการเสริมสรางและทําใหงายตอการสรางความคิดและ
ผลิตภัณฑและกระบวนการนวัตกรรมอยางตรงไปตรงมา การคนพบนี้ยืนยันโดย ลุมก้ิน และเดส 
(Lumpkin & Dess, 2001); ฮิวจ และมอรแกน (Hughes & Morgan, 2007) ไอรแลนด และคนอ่ืนๆ 
(Ireland, et al., 2005) 

 แวงค (Wang, 2008, p. 1) ศึกษาการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนการเรียนรู และ
ผลการดําเนินงานขององคการ การศึกษาแสดงใหเห็นการมุ งเนนผูประกอบการ (EO) คือ
สวนประกอบสําคัญสําหรับความสําเร็จขององคการ อยางไรก็ตามขอความที่สําคัญจากผลการวิจัย
ที่ผานมาคือ การตรวจสอบผลกระทบโดยตรงของการมุงเนนผูประกอบการ (EO) ตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทใหภาพที่ไมสมบูรณ การศึกษากอนหนานี้ไดตรวจสอบปจจัยภายในและภายนอกตางๆ ที่มี
อิทธิพลตอความสัมพันธของการมุงเนนผูประกอบการและผลการดําเนินงานขององคการ อยางไรก็ตาม
การมุงเนนการเรียนรู (LO) เปนการเชื่อมโยงที่ขาดหายในการตรวจสอบของความสัมพันธ การศึกษานี้
ใชขอมูลจากบริษัทขนาดกลางถึงใหญ จํานวน 213 บริษัทในสหราชอาณาจักร การศึกษาครั้งนี้พบวา 
การมุงเนนการเรียนรู (LO) สงผานความสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการ (EO) และ
ผลการดําเนินงานขององคการและการมุงเนนผูประกอบการ การเชื่อมโยงระหวางผลการดําเนินการ
การมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนการเรียนรูนั้นแข็งแรงมากกวา สําหรับผูแสวงหามากกวา
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นักวิเคราะห ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การมุงเนนการเรียนรูจะตองอยูในตําแหนงที่เพิ่มผลมากที่สุด
ของการมุงเนนผูประกอบการตอผลการดําเนินงานขององคการและการมุงเนนการเรียนรูเปนมิติ
ทีส่ําคัญ พรอมกับการมุงเนนผูประกอบการเพ่ือให เห็นความแตกตางของผูแสวงหาโอกาส
จากผูที่ใชกลยุทธการวิเคราะห 

 ครูมาลา และโซแรนตา (Kulmala & Suoranta, 2005, p. 470) ศึกษาการเรียนรูในบริบท
ของการตลาดของผูประกอบการการศึกษาตรวจสอบกระบวนการเรียนรูและพัฒนาสมรรถภาพ
ทางธุรกิจในองคการเทคโนโลยีชั้นสูงระดับจุลภาค การสรางทฤษฎีของการเรียนรูของผูประกอบการ
และการตลาดของผูประกอบการ การศึกษานิยามในสิ่งที่ บริษัท ICT สํารวจและใชประโยชนจาก
ความรู ขอมูลเชิงประจักษประกอบดวย บริษัท 4 บริษัทและการสัมภาษณในเชิงลึก 8 การสัมภาษณ
ที่แสดงแสงสวางเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเด็นของการวิจัยผลการทดลองพบวา ขอมูลทางดานเทคโนโลยี 
ขอมูลของคูแขงขอมูลลูกคาและขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑใหมและตลาดไดถูกมองวาสําคัญมากท่ีสุด 
อินเตอรเน็ตถูกกลาวถึงเปนแหลงที่สําคัญที่สุดของขอมูลทางดานเทคโนโลยี ตามดวยหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัย งานเขียน สัมมนา พนักงานใหมและเครือขาย การศึกษาแสดงใหเห็นถึงขั้นตอน
การรวบรวมขอมูลในบริษัท ผูประกอบการในรูปแบบที่ดัดแปลงมาจากงานกอนหนานี้ในขอบเขตของ
การเรียนรูของผูประกอบการ มันตองใชเวลาในการพิจารณาความสําคัญของความรูกอนหนานี้
ทั้งในการที่จะเลือกแหลงขอมูลและยังกระบวนการเปลี่ยนแปลงของขอมูลไปเปนความรูและภูมิปญญา 
ความรูคือขอมูลที่อยูในขอบเขตสาธารณะในขณะที่ภูมิปญญาเปนความสามารถที่สะสมมาจากความรู
กอนหนาและเพ่ือเพียงแคใชประโยชนเฉพาะสําหรับแตละบุคคลเทานั้น 

 ไอดาร และมันมูด (Idar &  Mahmood, 2011, p. 1) วัตถุประสงคของการวิจัยคือ
การตรวจสอบผลกระทบของตัวแปรสงผานของการมุงเนนตลาดบนความสัมพันธระหวางการมุงเนน
ผูประกอบการและผลการดําเนินงานของ SMEs ในประเทศมาเลเซียงานวิจัยนี้เสนอการวิเคราะห
เชิงปริมาณที่การมุงเนนตลาดและการมุงเนนผูประกอบการเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของ SMEs
การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสงแบบสอบถามทางไปรษณียสําหรับผูตอบแบบสอบถาม
ที่เปนเจาของ/ผูจัดการ ที่เลือกโดยวิธีการสุมตัวอยางที่จดทะเบียน SMEs แบบสอบถามที่พัฒนา
โดย โควิน และสเลวิน (Covin & Slevin, 1989) โดยใชในการวัดการมุงเนนผูประกอบการของบริษัท 
การมุงเนนตลาดที่วัดโดยใชการวัด 9 รายการ ดัดแปลงมาจาก เนเวอร และสเลเตอร (Narver & Slater, 
1990) และการวัดผลการดําเนินงานบนพื้นฐานของการประเมินผลอัตนัยที่เก่ียวของกับการวัดรายงาน
ของตนเอง ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่มีอยูระหวางการมุงเนนผูประกอบการ
และผลการดําเนินงานและระหวางการมุงเนนตลาดและผลการดําเนินงาน ในขณะที่การมุงเนนตลาด
ไดพบวา สงผานความสัมพันธบางสวนตอการมุงเนนผูประกอบการและผลการดําเนินงาน การคนพบ
เหลานี้อาจจะชวยใหเจาของ/ผูบริหารของ SMEs ในการมุงเนนการตลาดและผูประกอบการมากขึ้น
ในเชิงเพ่ือความอยูรอดของพวกเขาไดในสภาพแวดลอมของการแขงขันทางการตลาดอยางดุเดือด 

 ซูรยิาโต (Suliyanto, 2011, p. 168) ศึกษาผลกระทบของการมุงเนนผูประกอบการและ
ระบบการใหรางวัลฐานการตลาดตอผลการดําเนินงานทางการตลาด วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้
มกีารอธิบายอิทธิพลของการมุงเนนผูประกอบการและระบบการใหรางวัลการตลาดตอการมุงเนนลูกคา
และการมุงเนนคูแขงและยังอธิบายการมุงเนนลูกคาและการมุงเนนคูแขงที่มีผลตอผลการดําเนินงาน
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ทางการตลาดการทดสอบแบบจําลองเชิงประจักษ โดยใชแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) ซอฟตแวร
ที่ใชในการวิเคราะหเพ่ือชวยในการศึกษานี้คือ 16.0AMOS, SPSS16.0 และ Microsoft Excel 2007 
ขนาดของกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้คือ เจาของและ/หรือผูจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) จํานวน 200 คน ที่ทําธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในบันยูมัส ประเทศอินโนนีเซีย
ผลการศึกษาพบวา การมุงเนนผูประกอบการมีผลกระทบเชิงบวกตอการมุงเนนลูกคาและการมุงเนน
คูแขงขัน ระบบการใหรางวัลการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกตอการมุงเนนลูกคาและการมุงเนนคูแขงขัน 
การมุงเนนลูกคามีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานดานการตลาด แตการมุงเนนคูแขงขันไมมี
ผลกระทบในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานดานการตลาด  

 ฮาสซิม, นิซาม และเบเกอร (Hassim, Nizam, Talib & Bakar, 2011, p. 280) 
ศึกษาผลกระทบของการมุงเนนผูประกอบการตอนวัตกรรมเก่ียวกับระบบองคการและการมุงเนนตลาด
ตอผลการดําเนินงานขององคการธุรกิจ การวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการมุงเนน
ผูประกอบการการมุงเนนตลาด ความมีนวัตกรรมและผลการดําเนินงานของบริษัทตออิทธิพล
ของตัวแปรคั่นกลางของปจจัยแวดลอมภายนอกตอความสัมพันธของการมุงเนนตลาดและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทมีงานวิจัยคอนขางนอยที่ตรวจสอบความสัมพันธระหวางการมุงเนนกลยุทธ เชน การมุงเนน
ผูประกอบการ การมุงเนนตลาดนวัตกรรมขององคกรและผลของผลการดําเนินงานของบริษัท
ในประเทศกําลังพัฒนาการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะทําเชนท่ีกลาวมาแลวจากมุมมอง
ของชาวมาเลเซีย อัตราการตอบสนองจาก SMEs 398 บริษัทในประเทศมาเลเซียและผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวาการมุงเนนผูประกอบการและความมีนวัตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน
ขององคการธุรกิจ การมุงเนนตลาดแสดงผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทปจจัย
สิ่งแวดลอมภายนอกมีอิทธิพลกํากับตอความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาดและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท การศึกษานี้ใหคําแนะนําสําหรับผูประกอบการของวิธีการการมุงเนนผูประกอบการของ
พวกเขา การมุงเนนตลาดและนวัตกรรมขององคการท่ีมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของบริษัทของ
พวกเขา 

 นาซูชั่น และมาวอนโด (Nasution & Mavondo, 2006, p. 1) ศึกษาภาวะผูประกอบการ
และคุณคาสําหรับลูกคา: บทบาทตัวแปรสงผานของการมุงเนนตลาดซึ่งบูรณาการและนวัตกรรม 
การศึกษาแสดงงานวิจัยกอนหนาที่เก่ียวกับภาวะผูประกอบการ การมุงเนนตลาดและนวัตกรรมสวนใหญ
เก่ียวของกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูประกอบการและคุณคาสําหรับลูกคา นอกจากนี้ยังตรวจสอบวาการบูรณาการระหวาง
การมุงเนนตลาดและนวัตกรรมสงผานความสัมพันธหรือไม ผลการศึกษาบงบอกวาภาวะผูประกอบการ
มคีวามสัมพันธที่แข็งแกรงและมีความมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณคาสําหรับลูกคาและการบูรณาการ
ระหวางการมุงเนนตลาดและนวัตกรรมสงผานความสัมพันธระหวางภาวะผูประกอบการและคุณคา
สําหรับลูกคา การศึกษาครั้งนี้กอใหเกิดการเติมเต็มชองวางในวรรณกรรมโดยการตรวจสอบผลกระทบ
ทีส่งผานของการบูรณาการของการมุงเนนตลาดและนวัตกรรมในความสัมพันธระหวางภาวะผูประกอบการ
และคุณคาสําหรับลูกคาในอุตสาหกรรมโรงแรม 

 เซววีเกอร, เนสัน และนอรดกิวิท (Zellweger, Nason & Nordqvist, 2011, p. 1) ศึกษา
การมีความยืนยาวขององคการตอการโอนภาวะผูประกอบการจากรุนสูรุนของธุรกิจครอบครัว: 
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การแนะนําการมุงเนนผูประกอบการของธุรกิจครอบครัวการศึกษาแสดงวาในขณะที่การวิจัยที่มีอยู
ของการมีความยืนยาวของธุรกิจครอบครวัมีความสําคัญกับความอยูรอดของธุรกิจบทความนี้ตรวจสอบ
การโอนภาวะผูประกอบการของครอบครัวโดยการสรางกรอบงานวิจัยการโอนภาวะผูประกอบการ 
การศึกษานี้ใหเหตุผลวาโดยการเปลี่ยนจากบริษัทไปสูระดับครอบครัวของการวิเคราะหผูที่ไดประโยชน
ของการทําความเขาใจที่ลึกซึ้งของความสามารถของธุรกิจครอบครัวในการสรางคุณคาสูทายาทธุรกิจ
การศึกษาพบหลักฐานสําหรับเหตุผลของพวกเขาดังกลาวระดับดังกลาวท่ีแสดงใหเห็นกิจกรรมของ
ผูประกอบการที่ถูกขยาย ซึ่งไมเห็นเมื่อมุงเนนเฉพาะระดับของธุรกิจการศึกษาแนะนําและสํารวจ
เชิงประจักษโครงสรางการมุงเนนผูประกอบการในครอบครัวซึ่งอาจจะทําหนาท่ีเปนปจจัยที่สงผลตอ
การโอนการสรางคุณคาจากรุนสูรุนโดยครอบครัว 

 เบเกอร และซินกูลา (Baker & Sinkula, 2009, p. 443) ศึกษาผลกระทบรวมของการมุงเนน
ตลาดและการมุงเนนผูประกอบการตอความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจขนาดเล็ก การมุงเนน
ตลาดและการมุงเนนผูประกอบการมีความสัมพันธแตโครงสรางแตกตางกัน การมุงเนนตลาดสะทอน
ใหเห็นถึงระดับที่การวางแผนกลยุทธการตลาดของบริษัทที่ขับเคลื่อนโดยสติปญญาของลูกคาและ
คูแขง การมุงเนนผูประกอบการสะทอนใหเห็นถึงระดับของเปาหมายการเติบโตของบริษัทท่ีขับเคลื่อน
มาจากการแยกแยะและการใชประโยชนจากโอกาสทางการตลาดที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 
เมื่อมีการสรางแบบที่แยกจากกัน งานวิจัยไดรายงานผลกระทบโดยตรงของทั้งโครงสรางในความสามารถ
ในการทํากําไรของบริษัท เมื่อสรางแบบจําลองพรอมกัน ผลกระทบโดยตรงของการมุงเนน
ผูประกอบการไดหายไปมีนักวิชาการบางสวนยืนยันวาการมุงเนนผูประกอบการเปนปจจัยที่สงผลตอ
การมุงเนนตลาดผลของการศึกษานี้ขัดแยงกับขอสันนิษฐานและแนะนําวาการมุงเนนผูประกอบการ
และองคประกอบของการมุงเนนตลาดเปนอีกอยางหนึ่งท่ีเติมเต็มซึ่งกันและกันท่ีอยางนอยในธุรกิจ
ขนาดเล็กเพ่ือสงเสริมความสามารถในการทํากําไร ความแตกตางที่สําคัญระหวางการวิจัยนี้และ
การศกึษากอนหนานี้เปนการรวมเขาไวดวยกันของความสําเร็จดานนวัตกรรมที่จับผลกระทบทางออม
ของการมุงเนนผูประกอบการตอความสามารถในการทํากําไร ที่อยางนอยในบริษัทขนาดเล็ก
ผลท่ีไดแนะนําวาการมุงเนนผูประกอบการเติมเต็มการมุงเนนตลาด โดยปลูกฝงวัฒนธรรมการแสวงหา
โอกาสที่มีผลกระทบตอคุณภาพและปริมาณของนวัตกรรมของบริษัท 

 แกรนท, แลนดนี,่ เนซูชั่น และพิคเก็ท (Grant, Laney, Nasution & Pickett, 2006, p. 1) 
ศึกษามุมมองใหมของประสิทธิผลขององคการการขายใน SME การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด ผลการดําเนินงานดานหนวยการขาย 
และประสิทธิผลการจัดองคการการขายใน SME ผลการศึกษาพบวา การมุงเนนผูประกอบการ
ไมพบจะเปนแรงผลักดันที่สําคัญของผลการดําเนินงานของการหนวยการขาย และประสิทธิผลของ
การจัดองคการการขาย อยางไรก็ตาม การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธที่แข็งแกรงโดยตรงกับ
ประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานของหนวยการขายและมีความสัมพันธทางออมกับประสิทธิผลของ
การจัดองคการการขาย ผลการศึกษายังยืนยันวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการมุงเนนตลาดและ
การมุงเนนผูประกอบการ การศึกษานี้กอใหเกิดการเติมชองวางในวรรณกรรมโดยการตรวจสอบ
ความสําคัญของการมุงเนนตลาดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในองคกรการขายของ SME  
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 เคอเรชิ และเมนท (Qureshi & Mian, 2010, p. 28) ศึกษาปจจัยที่สงผลและผลของ
ความสามารถทางการตลาดขององคการผูประกอบการ: การตรวจสอบเชิงประจักษขององคการ
แนวคิดฐานเทคโนโลยีขนาดเล็ก องคการผูประกอบการดําเนินการตลาดในแนวทางเก่ียวกับการสราง
นวัตกรรม การแสวงหาโอกาส การมีบทบาทเชิงรุกและความกลาเสี่ยง ในชวงเวลาการปฏิบัติการ
ทางการตลาด เชน การรวมกันของความรูและทักษะในการพัฒนาความสามารถในการตลาดเหลานี้
ถูกระบุวาเปนหนึ่งในวิธีที่สําคัญของบริษัทท่ีสามารถบรรลุความไดเปรียบในการแขงขันความสามารถ
ทางการตลาดเหลานี้ที่ไมไดสรางขึ้นในสูญญากาศและไดรับอิทธิพลจากปจจัยที่สงผลตางๆ เชน 
การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาดและการมุงเนนกลยุทธการวิจัยตอไปนี้ทดสอบปจจัย
ที่สงผลตางๆ และผลลัพธของความสามารถทางการตลาดของบริษัท แนวคิดฐานเทคโนโลยีขนาดเล็ก 
(TBFs) จากการสํารวจของ TBFs ของประเทศเยอรมันโมเดลสมการโครงสราง (SEM) ไดรับการพัฒนา
เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการศึกษานี้ ผลการศึกษาแสดงวาการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนน
ตลาดและการมุงเนนกลยุทธของบริษัท ไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมภายนอกและมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอความสามารถทางการตลาด การพัฒนาความสามารถทางการตลาดยังพบวา
เก่ียวของกับผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
 ออสแมน, ฮัมมัด, ราชิด และฮุสเซน (Osman, Ahmad, Rashid & Hussain, 2011, 
p. 5974) ศึกษาการกลมกลืนของมิติการมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนตลาดในบริบทของ
เจาของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่เปนผูหญิง งานวิจัยรวมไดแสดงตัวอยางวาการลงทุน
ในการใชกลยุทธการมุงเนนผูประกอบ (EO) และการมุงเนนตลาด (MO) จะชวยใหธุรกิจขนาดเล็ก
และกลางที่เจาของเปนผูหญิง (WSMBs) ไดรับความสําเร็จไมเพียงแตในระยะสั้น แตในระยะเวลายาว
มากขึ้นเชนกันแมจะมีความสําคัญของการไดมาของการมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนตลาดตอ
การทําผลการดําเนินงานของธุรกิจกลับสูสภาพเดิม การแพรหลายของการมุงเนนผูประกอบการและ
การมุงเนนตลาดในวรรณกรรมถือวาไมเปนผลดี เหตุผลสนับสนุนเรื่องนี้วาการจัดตําแหนงของ
การมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนตลาดใหถูกตองเปนประโยชนสําหรับ WSMBs ขณะที่
ชวยเพ่ิมความสามารถในการทําธุรกิจที่แขงขันกับคิดคนและตอบสนองในเชิงรุกใหกับลูกคาและ
ความตองการของตลาดซึ่งสงผลใหการเติบโตของธุรกิจและการทํากําไรที่ดีขึ้น จนถึงวันนี้มีงานวิจัย
ที่สงผลในการพัฒนาโครงสรางของการมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนตลาด แตวรรณกรรมเหลานั้น
ไมมีหลักฐานเก่ียวกับมิติของการมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนตลาดที่เก่ียวของกับแตละในบริบท
ของ WSMBs ในประเทศกําลังพัฒนาของโลก เชน ปากีสถาน งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธในมิติรวม
ระหวางการมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนตลาดและผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้งสามมิติของ
การมุงเนนผูประกอบการมีความสัมพันธทางบวกกับท้ังสามมิติของการมุงเนนตลาดในบริบทของ 
WSMBs 

 ไวเทลี, กิลเลอรลาโน และมิวส (Vitale, Giglierano & Miles, 2003, p. 1) ศึกษา
การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาดและผลการดําเนินงานของธุรกิจที่จัดตั้งแลวและธุรกิจ
ทีเ่ริ่มกอตั้งการวิจัยทําการสํารวจมากข้ึนของความสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการ (EO) 
การมุงเนนตลาด (MO) และผลการดําเนินงานในการศึกษาเบื้องตนนี้ของผูตอบแบบสอบถามจาก 
89 คนการศึกษาสํารวจความแตกตางระหวางบริษัทที่เริ่มกอตั้งและบริษัทที่จัดตั้งขึ้นแลวนอกจากนี้
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การศกึษายังตรวจสอบวาโครงสรางและการวัดท่ีสามารถนํามาใชสรางการแนะนําสําหรับการปรับปรุง
ผลการดําเนินงานของบริษัทบริษัทที่เริ่มตนและบริษัทที่จัดตั้งขึ้นแลวแสดงใหเห็นความแตกตางเล็กนอย 
การวิเคราะหยังพบวามีปฏิสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนตลาดมีความสัมพันธ
เปนบวกและมีนัยสําคัญกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

 เพท และวูฟ (Pett & Wolff, 2010, p. 25) ศึกษาผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม: บทบาทและความสัมพันธของการมุงเนนการเรียนรูตอการมุงเนนตลาดและการมุงเนน
ผูประกอบการการศึกษานี้ตรวจสอบบทบาทของการมุงเนนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการมุงเนน
ผูประกอบการ การมุงเนนตลาดและผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทฤษฎี
กํากับในแตละโครงสรางเหลานี้ไดรับการอภิปรายและรวบรวมเพ่ือสรางสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ
ที่พบในบริษัทขนาดเล็ก สมมติฐานจะถูกทดสอบโดยกลุมตัวอยางของบริษัทผูผลิตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมผลการวิจัยสนับสนุนความสัมพันธของสมมติฐานหลายๆ สมมุติฐานขอคนพบของ
การศึกษาใหเหตุผลวาการทําความเขาใจธรรมชาติขององคการแหงการเรียนรูอาจจะทําใหการทํา
ความเขาใจผลการดําเนินงานขององคการสูงข้ึน 

 โกลบารนี่, โซลเลมานี่ และมาดานี่ (Ghorbani, Soleimani & Madani, 2012, p. 416) 
ไดทําการศึกษาเชิงประจักษปจจัยความมีนวัตกรรมจากมุมมองการมุงเนนการเรียนรู กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมการสื่อสารของประเทศอิหราน วัตถุประสงคของการศึกษานี้ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
ปจจัยการมุงเนนการเรียนรู การมุงเนนตลาด และการมุงเนนผูประกอบการวาเปนปจจัยความสําเร็จ
ทีส่ําคัญของความมีนวัตกรรม โดยใชโมเดลสมการเชิงโครงสราง (SEM) อธิบายความสัมพันธของปจจัย
ภายในโครงสราง โดยทําศึกษาพนักงานของบริษัทในอุตสาหกรรมการสื่อสารของประเทศอิหราน
ผลการวิจัยยนืยันวาการมุงเนนตลาดและการเรียนรูขององคการเปนปจจัยที่กอใหเกิดความมีนวัตกรรม 
วัฒนธรรมการมุงเนนตลาดชวยติดตามความเคลื่อนไหวของลูกคาและคูแขง ขณะที่การขับเคลื่อน
นวัตกรรมภายนอก ขอมูลขาวสารทางการตลาดที่ไดรับจากลูกคาและคูแขงความมีนวัตกรรมทําให
สะดวกสบายขึ้น ขณะที่การขับเคลื่อนนวัตกรรมภายใน ความมีนวัตกรรมทําใหการเรียนรูในองคการ
สะดวกสบายขึ้นจากการไดรับขอมูลขาวสารทางการตลาดภายนอกและความสามารถในการเรียนรู
ขององคการไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น องคการจึงไดมุงเนนตลาด ขณะที่วัตถุประสงคในความไดเปรียบ
ในการแขงขันอยางยั่งยืนขององคการมีการปรับปรุงการเรียนรูขององคการ ตลอดจนออกแบบและ
ปฏิบัตินวัตกรรม ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ สเลเตอร และเนเวอร (Slater & Narner, 
1995) ซึง่ระบุวา วัฒนธรรมมุงเนนตลาดควรเพ่ิมการเรียนรูขององคการและควรเพ่ิมความมีนวัตกรรม 
การวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง ปจจัยการมุงเนนผูประกอบการมีผลกระทบโดยตรงตอการมุงเนน
ตลาดและการมุงเนนการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินการของภาวะผูประกอบการเปนสาเหตุ
ของความมีนวัตกรรม สองคลองกับการศึกษาของ สตาตา (Stata, 1989) และเมบี และสเลแมน 
(Mabye & Salaman, 1995) การศึกษานี้ยืนยันบทบาทตัวแปรสงผานการมุงเนนการเรียนรูระหวาง
การมุงเนนตลาดและการมุงเนนผูประกอบการและความมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

 โกรบ, ลิ้นซี่ และโชรแฮม (Kropp, Lindsay & Shoham, 2006, p. 504) ศึกษา
เรื่องการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาดและการมุงเนนการเรียนรูและผลการดําเนินการของ
ผูประกอบการธุรกิจระหวางประเทศของบริษัทในประเทศแอฟริกาใต การศึกษาไดอธิบายความสัมพันธ
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ระหวางลักษณะของการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาดและการมุงเนนการเรียนรูและ
ผลการดําเนินงานของผูประกอบการธุรกิจระหวางประเทศ ขอมูลถูกคัดเลือกจากผูประกอบการ 
396 คน และผูจัดการอาวุโส 143 คน โมเดลสมการเชิงโครงสรางไดถูกนํามาทดสอบ ผลการศกึษา
บงชี้วา ผลการดําเนินงานของผูประกอบการธุรกิจระหวางประเทศมีความสัมพันธเชิงบวก
กับความมีนวัตกรรมองคประกอบของการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาดและการมุงเนน
การเรียนรู ขัดแยงกับการคาดการณลักษณะการสื่อสารของการมุงเนนผูประกอบการมีความสัมพันธกัน
ตรงกันขามกับวัตถุประสงคการวัดผลการดําเนินการ  

 เซง และคุย (Zheng & Cui, 2007, p. 4391) ศึกษาการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนน
ตลาดและผลการดําเนินการขององคการ: บทบาทตัวแปรสงผานองคการแหงการเรียนรู การศึกษาอางวา
ภายในวรรณกรรมการตลาดและการจัดการใหความสนใจเล็กนอยกับการมุงเนนตลาด การมุงเนน
ผูประกอบการและผลการดําเนินงานผานตัวแปรสงผานประเภทที่แตกตางกันขององคการแหงการเรียนรู 
การศึกษานี้ใหเหตุผลวาการมุงเนนผูประกอบการมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูแบบวงคู 
(double loop learning) และการมุงเนนตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูแบบวงเดี่ยว 
(singe loop learning) ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานรวมกัน ประเภทที่แตกตางขององคการ
แหงการเรียนรูมีผลกระทบที่แตกตางกันตอประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ มิติของความสามารถ
ในการปรับตัวของผลการดําเนินงาน องคการแหงการเรียนรูเปนสงผานความสัมพันธระหวาง
การมุงเนนธุรกิจขององคการและผลการดําเนินงาน 
 

2.6 แนวคดิการมุงเนนตลาด (market orientation) 
 
 เศรษฐกิจสรางสรรค เปนแนวคิดใหมท่ีเปนพลวัตของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่มีความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเติบโตของฐานขอมูล การสื่อสาร ลักษณะความตองการของผูบริโภค
ที่แปรเปลี่ยนไป และการปรับตัวของตลาดที่ตองตอบสนองความตองการดังกลาวเปนตัวเรงที่สําคัญ 
ทําใหเกิดภาวการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก (มนฑิรา 
ธาดาอํานวยชัย, 2552, หนา 312) นําไปสูเสถียรภาพของการปฏิบัติงานขององคการที่ตองตอบสนอง
อยางรวดเร็วและมีความยืดหยุนตอการเพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การแขงขัน
และความพึงพอใจของลูกคา บริษัทตองพยายามสรางรูปแบบใหมขององคการ (Homburg, et al., 2000; 
cited in Yusof, 2010, p. 2) 
 ในงานวิจัยของ ยูซูฟ (Yusof, 2010, p. 5) กลาววา ในวรรณกรรมทางการตลาด ความสนใจ
ในการเติบโตของ “คุณคา” และโครงสรางของคุณคาเปนคุณลักษณะที่ไดรับการยอมรับของบทบาท
สําคัญของการตลาดในการสรางและการสงมอบคุณคาใหแกลูกคา (Cravens, et al., 1997; 
Parasuraman, 1997; Woodruff, 1997) นักวิจัยสวนใหญเห็นดวยวาการทําความเขาใจคุณคา
สําหรับลูกคาเปนสิ่งสําคัญของขอเสนอในการแขงขัน ตําแหนงกลยุทธและจากการปฏิบัติของบริษัท 
และผลการดําเนินงานในการแขงขันของบริษัท และโดยเฉพาะอยางยิ่งตอนักวิชาการทางดานคุณคา 
(Day & Fahey, 1990; Hogan, et al., 2002; Rappaport, 1992) ซึ่งมันยังแสดงนัยในวรรณกรรม
ของการมุงเนนตลาด โดยวิธีที่บริษัทแสดงคุณลักษณะพิเศษของลูกคาหรือการมุงเนนตลาด
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โดยการสงมอบการดําเนินการที่เหนือกวาอยางพิสูจนไดของบริษัท (e.g. Cravens, et al., 1998; 
Jaworski & Kohli, 1993; Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Olavarrieta 
& Friedmann, 1999; Slater & Olson, 2001) ซึ่ง ธนวรรณ โอฬารกิจ (2550, หนา 36-37) 
กลาวไวในงานวิจัยวา การมุงเนนการตลาด (market orientation) เปนทฤษฏีที่ประยุกตมาจากแนวคิด
ทางการตลาด (marketing concept) และเปนปรัชญาพ้ืนฐานที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ
ทางการตลาดสมัยใหมที่นํามาประยุกตเพื่อปฏิบัติจริง เริ่มไดรับความสนใจตั้งแตป ค.ศ. 1950 
โดยกลุมนักวิจัยท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องการมุงเนนการตลาด (market orientation) ไดแก การศึกษา
เก่ียวกับโครงสราง คําถามในการวิจัยและการจัดการการมุงเนนการตลาด (market orientation: 
the construct, research proposition, and managerial implications) ของ โคลิ และจาวอสก้ี 
(Kohli & Jaworski, 1990) การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบการมุงเนนการตลาดที่มุงเนนผลกําไร
ทางธุรกิจ (the effect of market orientation on business profitability) ของ เนเวอร และ
สเรเตอร (Narver & Slater, 1990) การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยและผลของการมุงเนนการตลาด (market 
orientation: antecedents and consequences) ของ โคลิ และจาวอสก้ี (Jaworski & Kohli, 1993) 
นอกจากนี้ยังมีผูศึกษาบางกลุมศึกษาและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดการมุงเนนตลาด (market: 
a measure of marketing orientation) (Kohli, Jaworski, & Kumar, 1993) 
 โคลิ และจาวอสก้ี (Kohli & Jaworski, 1990, p. 3) มองการมุงเนนตลาดวาเปนการนําแนวคิด
ทางการตลาด (market concept) มาเชื่อมโยงกับการมุงเนนลูกคา (customer focus) ซึ่งประกอบดวย 
1) แตละฝายในองคการมีการประสานกิจกรรมที่มีผลตอความตองการของลูกคาทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 2) การถายทอดความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของลูกคาไปยังฝายตางๆ ในองคการและ 
3) ฝายตางๆ ในองคการมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือตอบสนองตอตลาด 
 โคลิ และจาวอสก้ี (Kohli & Jaworski, 1990, p. 6) ใหความหมายของการมุงเนนตลาดวา
เปนแบบแผนกลุมของกิจกรรม 3 ประการไดแก 1) การเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารการตลาด (market 
intelligence generation) คือ กระบวนการที่องคการนํามาใชเพ่ือชวยใหไดขอมูลขาวสารการตลาด
ทีเ่ก่ียวของกับความตองการทั้งในปจจุบันและในอนาคต รวมถึงปจจัยที่มีผลตอความตองการของ
ลูกคา เชน กฎเกณฑขอบังคับทางราชการ เทคโนโลยี คูแขง และอิทธิพลของสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เปนตน 
ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลขาวสารการตลาดนั้นมา องคการจะตองวิจัยลูกคา ประชุมพบปะกับลูกคาและ
ตัวแทนจําหนายทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ รวมทั้งรวบรวมขอมูลจากรายงาน
การจําหนายฐานขอมูลลูกคา และการทดสอบตลาด เปนตน 2) การเผยแพรขอมูลทางการตลาด 
(market intelligence dissemination) หมายถึง กระบวนการที่องคการนํามาใชเพ่ือชวยเผยแพร
ขาวสารการตลาด โดยจะตองมีการสื่อสารขอมูลขาวสารทางการตลาดที่ไดมาทั้งแบบเปนทางการและ
ไมเปนทางการไปยังฝายที่เกี่ยวของ เพ่ือจะไดตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง เชน 
เมื่อองคการมีผลิตภัณฑหรือบริการใหม โดยฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการไดออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหม แลวแจงฝายจัดซื้อเตรียมอุปกรณหรือวัตถุดิบเพื่อการผลิต 
เพื่อใหฝายผลิตสามารถผลิตสินคานั้น ในขณะที่ฝายการเงินตองจัดสรรเงินเพ่ือการลงทุน เปนตน 
สําหรับธุรกิจบริการควรสื่อสารขอมูลขาวสารในแนวราบไปยังฝายอ่ืนๆ (horizontal communication) 
ซึ่งทําใหองคการประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น 3) การตอบสนองตอตลาด (market responsiveness) 
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ตลาด

เปาหมาย 

ความตองการ

ของลูกคา 

รวมพลังกิจกรรมทาง

การตลาด 
ไดกําไรจากความพึง

พอใจของลูกคา 

จุดเริ่มตน สิ่งท่ีเห็น วิธีการ เปาหมาย 

หมายถึง ขบวนการที่องคการออกแบบและปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอการตลาดไดอยางถูกตอง 
ซึ่งแบงกิจกรรมออกเปน 2 กลุม (Jaworski & Kohli, 1993, p. 56) คือ การออกแบบและการปฏิบัติ 
(response design and response implementation) โดยการออกแบบ ไดแก การเลือก
กลุมเปาหมาย การออกแบบและการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ สวนการปฏิบัติ ไดแก การผลิต 
การจัดจําหนายและการสงเสริมการขายเพ่ือตอบสนองตอตลาด อยางไรก็ตาม การตอบสนองตอตลาด
จะไมสามารถเกิดข้ึนไดถาองคการไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารการตลาด แลวเผยแพรขอมูล
ขาวสารไปท่ัวองคกร ซึ่งแนวคิดทางการตลาดนี้ มีมุมมองจากภายนอกสูภายใน (outside-in) เริ่มตน
จากการกําหนดตลาดเปาหมายที่บริษัทไดเลือกสรรไวเปนอยางดี การมุงเนนความตองการที่ลูกคา 
ประสานกิจกรรมทั้งหมดที่มีผลกระทบตอลูกคาและไดรับผลกําไรจากการสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา ซึ่งจะเห็นไดวาแนวคิดทางการตลาดนี้ยึดมั่นในหลักสําคัญ 4 ประการ คือ ตลาดเปาหมาย 
(target market) ความตองการของลูกคา (customer need) การรวมพลังกิจกรรมทางการตลาด 
(integrated marketing) และความสามารถในการทํากําไร (profitability) (Kotler, 2003, p. 20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  แนวคิดทางการตลาดที่ยึดม่ันในหลักสําคญั 4 ประการ 
ที่มา: (คอทเลอร, Kotler, 2003, p. 20)   
 
 โคลิ และจาวอสก้ี (Jaworski & Kohli, 1993, pp. 54-57) กลาววา การมุงเนนการตลาด
ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 3 ประการ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารองคการ (top management) 
ปจจัยดานการประสานงานในองคการ (interdepartmental dynamic) และปจจัยระบบโครงสราง
ขององคการ (organizational system)  
 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารองคการประกอบดวย 2 สวน คือ 1) การใหความสําคัญของ
ผูบริหารเก่ียวกับการมุงเนนตลาด (top management emphasis on market orientation) ผูบริหาร
จะตองมีนโยบายชัดเจนเก่ียวกับการตอบสนองตอตลาดเพื่อการนําไปสูการเปนองคการที่มุงเนนตลาด
2) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของผูบริหาร (top management risk aversion) ผูบริหารตองมีลักษณะ
การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง โดยกลาในการนําผลิตภัณฑ/บริการใหมๆ ออกวางตลาดเพื่อทดสอบ
ความตองการของลูกคาและการตอบสนองตอคูแขง ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจจะไมประสบความสําเร็จก็ได 
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อยางไรก็ตามหากผูบริหารกลาที่จะเสี่ยงในการลงทุนพรอมกับยอมรับความลมเหลวท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
จะสงผลใหผูใตบังคบับัญชากลาที่จะนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคา (Kohli & Jaworski, 1990; cited in Jaworski & Kohli, 1993, p. 55) ในทางตรงกันขาม 
หากผูบริหารมักจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงรวมถึงไมสามารถยอมรับความลมเหลวท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
จะสงผลใหผูใตบังคับบัญชาไมใหความสนใจในการบริหารจัดการขอมูลขาวสารการตลาดที่มีอยู 
ไมมีการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นไปทั่วทั้งองคการเพ่ือตอบสนองตอตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4  แนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่มุงเนนตลาด 
ที่มา: จาวอสก้ี และโคลิ (Jaworski & Kohli, 1993, p. 55)   
 
 ปจจัยดานการประสานงานในองคการ (interdepartmental dynamic) ประกอบดวย 
2 สวนคือ 1) ความขัดแยงในองคการ (interdepartmental conflict) หมายถึง ความตึงเครียด
ทางอารมณที่เกิดจากการไมประสานงานหรือเปนปรปกษตอกันของพนักงานฝายตางๆ ในองคการ 
อันจะเปนอุปสรรคในการเผยแพรขอมูลขาวสารทางการตลาด ขอมูลขาวสารเหลานั้นก็ไมมีประโยชน
แตอยางไร องคการจึงไมสามารถตอบสนองตอตลาดได  2)  ความสัมพันธที่ดี ในองคการ 
(interdepartmental connectedness)หมายถึง ความสัมพันธและความเก่ียวของที่ดีของพนักงาน
ฝายตางๆ ในองคการ มีระดับการติดตอสื่อสารทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ทําใหมี
การเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการตลาด 

TOP MANAGEMENT 

- emphasis 

- risk aversion 

INTERDEPARTMENTAL 
DYNAMICS 

- conflict 

- connectedness 

ORGANIZATIONAL SYSTEMS 

- formalization 

- centralization 

- departmentalization 

- reward  systems 

MARKET ORIENTATION 

- market intelligence generation 

- market intelligence  dissemination 

- market orientation responsiveness 
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 ปจจัยดานระบบโครงสรางองคการ (organizational structure and system) ประกอบดวย
โครงสรางองคการ 4 แบบ คือ 1) ระบบโครงสรางองคการแบบทางการ (formalization) หมายถึง 
องคการที่มีระดับความเปนทางการของบทบาทหนาที่ (roles) การสื่อสาร (communication) 
บรรทัดฐาน (norm) บทลงโทษ (sanction) และวิธีการปฏิบัติตางๆ (procedures) 2) ระบบโครงสราง
องคการ แบบรวมอํานาจ (centralization) หมายถึง องคการที่มีระดับหรือขอบเขตของอํานาจ
การตัดสินใจรวมไวที่ผูบริหารเปนสวนใหญ 3) ระบบโครงสรางองคการแบบการจัดการแผนกงาน 
(departmentalization) หมายถึง องคการที่มี โครงสรางแบบการแบงงานออกเปนกลุมๆ 
เพ่ือใหคนแตละกลุมสามารถทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ โดย เดสแพนด และ
ซอรทแมน (Deshpande & Zaltman, 1982); เฮจช และอีเกน (Hage & Aiken, 1970); ซอรทแมน, 
ดันแคน และโฮเบก (Zaltman, Duncan & Holbek, 1973) มีความเห็นวา ระบบโครงสรางองคการ
แบบทางการ (formalization) แบบรวมอํานาจ (centralization) มีความสัมพันธทางลบกับการนํา
ขอมูลขาวสารมาใช (information utilization) สวน แสตมปฟาว (Stampfl, 1978) ใหความเห็นแยง
วาระบบโครงสรางองคการแบบทางการ (formalization) แบบรวมอํานาจ (centralization) 
มีความสัมพันธทางลบกับการตอบสนองขององคการ (organization’s responsiveness) ในขณะที่ 
รันสตอม (Lundstrom, 1976) และเรวิท (Levitt, 1969) ใหความเห็นวาการจัดโครงสรางองคการ
แบบการจัดการแผนกงานจะเปนอุปสรรคในการติดตอสื่อสาร และการเผยแพรขอมูลขาวสาร ดั้งนั้น
โครงสรางองคการจึงอาจจะมีผลกระทบตอองคประกอบของการมุงเนนตลาดทั้ง 3 ประการแตกตางกันได 
เน่ืองจากการมุงเนนตลาดคือการดําเนินการในสิ่งแปลกใหมเพ่ือตอบสนองตอตลาดในสถานการณตางๆ 
โดย ซอรทแมน, ดันแคน และโฮเบก (Zaltman, Duncan & Holbek, 1973, p. 62) กลาววา
การดําเนินการในสิ่งแปลกใหมไดแกพฤติกรรม 2 ระดับ ระดับแรก คือ การคิดและการตัดสินใจ
ซึ่งเกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสารการตลาด การออกแบบเพื่อตอบสนองตอตลาด 
สวนระดับที่สอง ไดแก การปฏิบัติหลังจากไดตัดสินใจแลวซึ่งเกี่ยวของกับการตอบสนองตอตลาด
ในปจจุบัน 4) ระบบการใหรางวัล (reward system) หมายถึง องคการท่ีนําระบบรางวัลมาเปนเครื่องมือ
ในการเสริมแรงทางบวกเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน (cf. Anderson & Chambers, 1985; 
Lawler & Rhode, 1976; Hopwood, 1974) เวปสเตอร (Webster,1988, p. 38) กลาววา 
“…….the key to develop market-driven, customer-oriented business lies in how managers 
are evaluated and rewarded.” หมายถึง สิ่งสําคัญในการพัฒนาพลังขับเคลื่อนทางการตลาดและ
การมุงเนนลูกคา คือ การที่ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและใหรางวัลนั่นเอง หากมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดกําไรและยอดขายเปนเกณฑก็จะใหความสนใจกับกําไรและยอดขาย
โดยท่ีไมไดสนใจความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งเปนตัวชี้วัดถึงการดําเนินการขององคการในระยะยาว 
ดังนั้น หากองคการมีโครงสรางแบบระบบการใหรางวัลจะทําใหพนักงานใหความสําคัญตอความพึงพอใจ
ของลูกคาและมีพฤติกรรมมุงเนนตลาดซึ่งมีความสัมพันธกับการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร
ทางการตลาด ตลอดจนเพ่ือการตอบสนองตอตลาด 
 การมุงเนนตลาดตามแนวคิดของ เนเวอร และสเรเตอร (Narver & Slater, 1990, p. 21) 
ไดมองการมุงเนนตลาดวา เปนวัฒนธรรมองคการที่ใหความสําคัญทั้งกับลูกคาและคูแขง ซึ่งองคการ
จะมีการมุงเนนตลาดก็ตอเมื่อวัฒนธรรมองคการไดใหความสําคัญในการสรางคุณคาที่เหนือกวาใหแก
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ลูกคาอยางตอเนื่อง วัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําใหบุคลากรในองคการ
เกิดพฤติกรรมที่นําไปสูการสรางคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา ในขณะเดียวกันยังทําใหเกิดผล
การดําเนินการที่เหนือกวาขององคการ 
 การสรางคุณคาที่เหนือกวาใหกับลูกคานั้น จะตองเปนคุณคาในสายตาลูกคา (customer 
value) ซึ่งหมายถึงการรับรูของลูกคาที่มีตอประโยชนโดยรวม ที่จะไดรับจากสินคาหรือบริการหนึ่งๆ 
โดยเปรียบเทียบกับตนทุนทั้งหมดในการไดมาและครอบครองสินคาหรือบริการนั้นๆ ถึงแมวา
ในทางปฏิบัติแลว ลูกคาอาจจะมีสินคาหรือบริการอื่นๆ ที่ดีกวาใหเลือกมากมายแตลูกคาก็มักจะมี
แนวคิดในใจวา สัดสวนระหวางประโยชนท่ีจะไดรับกับตนทุนท่ีจายออกไปท่ีถูกตองนั้นควรเปนเทาไร
หลังจากที่เปรียบเทียบทางเลือกสัดสวนของทางเลือกตางๆ แลว ลูกคาก็จะเลือกเพียงทางเลือก 
ทีค่ิดวาใหคุณคาแกตนเองสูงสุด ดวยเหตุนี้ คุณคาในที่นี้จึงเปนแนวคิดเชิงเปรียบเทียบที่เกิดจาก
การรับรูในคุณคาของสินคาและบริการของบริษัท เปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาและบริการของ
คูแขง แตอยางไรก็ตาม องคการท่ีมุงเนนตลาดทราบดีวาคุณคาของสินคาหรือบริการใด ที่ลูกคาตองการ
และคุณคาใดที่ลูกคาไมตองการ เพราะการสงมอบคุณคาใดๆ ก็ตามที่ลูกคาไมตองการและลูกคา
มองวาไมมีคุณคาสําหรับตนนั้นเทากับเปนการทําลายคุณคาของธุรกิจ  

 การมุงเนนตลาด (market orientation) ตามแนวคิดนี้ ประกอบดวยองคประกอบ
ดานพฤติกรรม 3 ดาน และองคประกอบดานการตัดสินใจ 2 ดาน องคประกอบดานพฤติกรรม 3 ดาน 
ไดแก การมุงเนนลูกคา (customer orientation) การมุงเนนคูแขง (competitor orientation) และ
การประสานงานในองคการ (interfunctional coordination) สวนองคประกอบดานการตัดสินใจ 
2 ดาน ไดแก การเนนผลลัพธระยะยาว (long-term focus) และการเนนผลกําไร (profitability)   

 การมุงเนนลูกคา (customer orientation) เปนความคิดหรือความเชื่อของผูบริหารและ
พนักงานในองคการที่เนนเรื่องทําความเขาใจลูกคาเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางคุณคา 
ที่เหนือกวาใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง ซึ่งองคการที่มุงเนนลูกคา ผูบริหารและพนักงานจะตองเขาใจถึง
ความตองการของลูกคาทั้งในปจจุบันและอนาคตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม (added value) ใหกับลูกคา 
 การมุงเนนคูแขง (competitor orientation) เปนความคิดหรือความเชื่อของผูบริหารและ
พนักงานในองคกรที่เนนเรื่องทําความเขาใจจุดแข็ง จุดออน ความสามารถและกลยุทธของคูแขง
รวมถึงผูที่จะเปนคูแขงในอนาคต โดยองคการที่สนองตลาดพนักงานทุกคนจะแบงปนขอมูลเก่ียวกับ
คูแขงอันเปนประโยชนที่จะสรางความไดเปรียบขององคการ 
 การประสานงานในองคการ (interdepartmental coordination) เปนความคิดหรือ
ความเชื่อของผูบริหารและพนักงานในองคการที่เนนเรื่องการประสานงานและการใชทรัพยากรของ
องคการอยางมีประโยชนสูงสุดเพ่ือสงมอบคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา ณ ทุกๆ จุดในหวงโซคุณคา
ขององคการ ซึ่งการสรางคุณคาใหแกลูกคานั้นสําคัญเกินกวาที่จะเปนเพียงหนาที่ของหนวยงาน
ดานการตลาดเทานั้น ผูบริหารและพนักงานจะตองสรางคุณคาใหแกลูกคาโดยการประสานงานกัน
ดังเชนวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตราที่บุคลากรทุกๆ คน ตางชวยกันปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุดและ
สนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน อันกอใหเกิดผลประโยชนสงเสริมซึ่งกันและกันแบบทวีคูณ 
(synergistic effect) 
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ตลาดเปาหมาย 
 
ภาพ 5  องคประกอบของการมุงเนนตลาดตามแนวคิดของ Narver & Slater  
ที่มา: เนเวอร และสเรเตอร (Naver & Slater, 1990, p. 23)   
 
 การเนนผลระยะยาว (long-term focus) เปนความคิดหรือความเชื่อของผูบริหารและ
พนักงานในองคการที่เนนเรื่องการตัดสินใจในการนําเอาองคประกอบดานพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก 
การมุงเนนลูกคา การมุงเนนคูแขง และการประสานงานในองคการไปปฏิบัติเพื่อสรางผลกําไร
ในระยะยาว 
 การเนนผลกําไร (profitability) เปนความคิดหรือความเชื่อของผูบริหารและพนักงาน
ในองคการที่เนนเรื่องการตัดสินใจโดยใหความสําคญักับความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ (economic wealth) 
 แนวคิดของ สเรเตอร และเนเวอร (Slater & Narver, 1995, p. 67) มองระดับการมุงเนน
ตลาดวา เปนผลรวม (sum total) ขององคประกอบทั้ง 5 ดาน ที่กลาวมาแลวขางตน การมุงเนนลูกคา
และคูแขงจะเกี่ยวของกับกิจกรรมในการแสวงหาขอมูลขาวสารทางการตลาด การประสานงาน
ในองคการจะเปนการนําขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและคูแขงมาใชประโยชนโดยการประสานงานรวมกัน
ในองคการ เพ่ือสงมอบคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา นอกจากนั้น องคการจะตองปองกันเหตุการณ
ที่คูแขงจะตัดหนาในการนําเสนอคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา โดยมีการลงทุนระยะยาวในการรักษา
คุณคาที่เหนือกวานั้นไว และใชทรัพยากรที่มีอยูขององคการใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหองคกร
สามารถอยูรอดเติบโตและสรางผลกําไร การมุงเนนตลาดจึงเปนวัฒนธรรมองคการที่ใหความสําคัญ

การมุงเนนลูกคา 

 

 

 

 

 

การมุงเนนคูแขง   การประสานงาน 

การเนนผลลัพธ

ระยะยาว และ 

ผลกําไร 
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กับการสรางผลกําไร และรักษาการสรางคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา อีกทั้งยังคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสียในองคการ (stakeholder) ดังนั้น การมุงเนนตลาดจึงประกอบดวยบรรทัดฐาน
สําหรับพฤติกรรมที่ทําใหองคการสามารถเรียนรูถึงความตองการของลูกคาที่แตกตางกันไดอยางรวดเร็ว
และตอบสนองตอความตองการนั้นเพ่ือสรางคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคาดวยความสามารถที่เกิดข้ึน
จากประสิทธิผลยิ่งไปกวานั้น ในรูปแบบของการเปนวัฒนธรรมองคการ การมุงเนนตลาดจึงเปนสิ่งที่
คูแขงยากแกการสังเกต ทําความเขาใจ หรือลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเปนความไดเปรียบของการแขงขัน
ขององคการ (Slater & Narver, 1998, p. 1004) 
 นอกจากนั้น การมุงเนนตลาด (market orientation) ยังเปนแนวคิดทางธุรกิจที่ยึดลูกคา
เปนจุดศูนยกลางในการปฏิบัติงานขององคการ โดยนักวิชาการไดใหความหมายของการมุงเนนตลาด
ไวตางๆ กันดังนี ้
 อานนท คําวรณ (2546, หนา 16) แปลจาก “what the hell is market oriented?” 
ซึ่งเขียนโดย Shapiro (1988) ใหความหมายการมุงเนนตลาดวาเปนกระบวนการตางๆ ที่มีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารทางการตลาดเกี่ยวกับลูกคา และเผยแพรขอมูลขาวสารทางการตลาด
ไปทั่วทุกหนวยงานในองคการ โดยองคการที่มุงเนนตลาดจะตองมีปจจัย 3 ประการ ไดแก 1) ขอมูล
สําคัญเก่ียวกับลูกคาจะตองเผยแพรไปทั่วทุกหนวยงานในองคการ 2) กลยุทธและยุทธวิธีขององคการ
จะตองเกิดข้ึนจากประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานภายในองคการ 3) หนวยงานตางๆ ในองคการ
จะตองมีความรูสึกผูกพันรวมกันในการนํากลยุทธและยุทธวิธีไปปฏิบัติ 
 เดสแพนด และเวปสเตอร (Deshpande & Webster, 1989, p. 4) ไดใหหมายความ 
การมุงเนนตลาด เปนวัฒนธรรมองคการ ซึ่งประกอบดวย คานิยม และความเชื่อท่ีใหความสําคัญกับ
ลูกคาเปนอันดับแรก ในการวางแผนการดําเนินงานขององคการ 
 ฮันท และมอรแกน (Hunt & Morgan, 1995, p. 11) ใหความหมายวา การมุงเนนตลาดนั้น 
ไมใชการนําแนวคิดทางการตลาดมาปฏิบัติแตเปนสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งประกอบดวยการรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับลูกคาและคูแขงอยางเปนระบบ และทําการวิเคราะหขอมูลนั้นเพ่ือพัฒนาความรูเก่ียวกับ
ตลาด (market knowledge) และนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทํากลยุทธขององคกร โดยมุมมองนี้
ใหความสําคัญกับลูกคาและคูแขง แตไมไดใหความสําคัญกับการประสานงานกันในหนวยงาน 
 เดสแพนด และฟารลี่ (Deshpande & Farley, 1996, p. 14) ใหความหมายการมุงเนนตลาด
วากระบวนการกิจกรรมระหวางหนวยงานในองคการที่ดําเนินการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ภายใตการประเมินคาความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2545, หนา 23 -27) กลาววา การบริหารโดยมุงท่ีตลาด (market-oriented 
management) เปนการปฏิบัติการมุงสูตลาด ดําเนินกิจการตามปรัชญาธุรกิจที่เรียกวา แนวความคิด
ทางการตลาด (marketing concept) ซึ่งกําหนดวาการวางแผนและการประสานกิจกรรมขององคการ
ทั้งหมดตามเปาหมายเบื้องตนในการตอบสนองความตองการของลูกคา คือ หนทางที่สัมฤทธิผลที่สุด
ที่จะบรรลุถึงและดํารงความไดเปรียบในเชิงการแขงขันใหยั่งยืน และการบรรลุถึงวัตถุประสงคของ
องคการตลอดไป โดยจะประสบความสําเร็จในการใหแนวคิดที่มุงสูตลาดไดดังนี ้

  1) มุงทีลู่กคา (customer focused) มีความเขาใจลูกคาและตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางเหมาะเจาะปฏิบัติตอลูกคาที่ซื่อสัตยเหมือนดังเชนทรัพยสินและพยายาม
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สรางความสัมพันธอยางตอเนื่องและเปนไปในระยะยาว มีการตรวจสอบระดับความพอใจและการรักษา
ลูกคาอยางเปนกิจวัตร โดยตองกําหนดตลาด กําหนดสวนของตลาดและกลุมลูกคาที่เปนเปาหมาย
และฟงลูกคา 

  2) มุงทีคู่แขง (competition focused) ตองคอยติดตามและประเมินวัตถุประสงค
กลยุทธขีดความสามารถ ศึกษาและวิเคราะหสินคา กระบวนการตางๆ และการผลิตเพ่ือเปรียบเทียบ 
(Benchmark) 

  3) ผสมผสานการตลาดใหเขากับธุรกิจ (integrate marketing into the business) 
การตลาดจะตองไมจํากัดอยูกับแผนกการตลาด ทุกหนาที่และบุคคลภายในองคการมีบทบาท
ที่จะสรางคุณคา (value) และทําใหเกิดการบรรลุถึงเปาหมายขององคการที่มุงการตลาด ทั้งนี้
อาจตองทําการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางองคการ 

  4) วิสัยทัศนทางกลยุทธ (strategic vision) มีการสรางวิสัยทัศนทางกลยุทธระยะยาว
และมุงที่การตลาด โดยมองการตลาดวาเปนสิ่งที่มากกวาที่จะเปนเพียงเครื่องมือและเทคนิค
ทางดานการสงเสริมตลาดชุดหนึ่ง จะตองมีการบรรจุอยูในระเบียบวาระการประชุมของฝายบริหาร
ระดับสูง ผูจะสรางและนํามาประยุกตใชกลยุทธที่นําหนาโดยการตลาดและกําหนดอนาคต
ในการสรางคุณคาระยะยาวแก stakeholder 

  5) ความคาดหมายในสิ่งที่เปนจริงได (realistic expectations) ความคาดหมาย
ตองสามารถทําใหเกิดเปนจริงได และจะตองสอดคลองกับขีดความสามารถทรัพยากรและปจจัย
ภายนอก ตองทําทุกอยางเพ่ือใหแนใจวามุงอยูที่กิจกรรมตางๆ ที่จะเพ่ิมคุณคาใหมากข้ึน 

 ดังนั้น องคการที่มุงสูตลาดตางก็มีคุณสมบัติที่รวมกันคือมุงจะใหเกิดความสอดคลองกัน
ในหมูบุคลากรของทุกแผนก และมุงที่ความตองการของลูกคาทุกระดับ และรวมกันมุงกอปฏิกิริยา
ตอบสนองตอสถานการณทางการแขงขันในสิ่งแวดลอมของตลาด องคการเต็มใจและสามารถ
ปรับแตงสินคา และโปรแกรมปฏิบัติการของหนาที่ทั้งหลายไดอยางรวดเร็วเพ่ือใหเหมาะเจาะกับ
การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอม องคการเหลานั้นมีความตั้งใจมากที่จะทําการวิจัยลูกคากอนที่จะออกแบบ
และผลิตสินคา ใชแนวความคิดเก่ียวกับการแบงสวนตลาดโดยการปรับแตงสิ่งเสนอขายที่เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑและโปรแกรมปฏิบัติการทางการตลาด (4 Ps) ใหเขากับความตองการพิเศษเฉพาะของตลาด
เปาหมายตางๆ ที่แตกตางกัน สุดทายโครงสรางขององคการและวิธีการปฏิบัติการตางๆ สะทอน
ใหเห็นถึงการมุงที่ตลาดวามีมากนอยเทาใด 
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ตาราง 7  ความแตกตางระหวางองคการที่มุงเนนการผลิตและมุงเนนตลาด 
 

กิจกรรมของธุรกิจ 
(activities) 

การมุงท่ีการผลิต 
(production - oriented) 

การมุงท่ีตลาด 
(market - oriented) 

ผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย ขายผลิตภัณฑได:มุงสนใจในเรื่อง
ปฏิบัติการของหนาที่ตางๆ 

ผลิตสิ่งซึ่งสามารถขายได: มุงสนใจ
ที่ความตองการของลูกคาและ 
ที่โอกาสในตลาด 

สายผลิตภัณฑ แคบ กวาง 
การตั้งราคา อิงตนทุนการผลิตและการจัด

จําหนาย 
อิงที่การจัดหาคุณประโยชน 
ที่ลูกคารับรูไดใหตลาด 

การวิจัย วิจัยทางเทคนิค: มุงที่การปรับปรุง
สินคาและการลดตนทุนใน
กระบวนการผลิต 

วิจัยตลาด: มุงที่จะระบุโอกาสใหมๆ 
และใชเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคา 

การบรรจุภัณฑ คุมครองสินคา: ลดตนทุนใหนอยลง ออกแบบเพื่อใหลูกคาสะดวก: 
ใชเครื่องมือสงเสริมตลาด 

สินเชื่อ เปนสิ่งชั่วรายที่จําเปนตองกระทํา: 
ลดการสูญเสียอันเกิดจากหนี้สูญ 
ใหนอยลง 

ใหบริการลูกคา: ใชเครื่องมือ 
ในการจูงใจลูกคา 

การสงเสริมตลาด เนนความสําคัญที่ลักษณะสินคา
คุณภาพและราคา 

เนนความสําคัญท่ีคุณประโยชน
ของผลิตภัณฑ และความสามารถ
ในการตอบสนองความตองการ
หรือแกปญหาใหกับลูกคา 

ที่มา: (อดุลย จาตุรงคกุล, 2545, หนา 27) 
 

 อยางไรก็ตาม มีความสําคัญที่แตกตางกันระหวางนักวิจัยสองกลุม คือ เนเวอร และสเรเตอร 
(Narver & Slater) อธิบายการมุงเนนตลาดวาเปนวัฒนธรรมองคการที่ใหความสําคัญทั้งกับลูกคาและ
คูแขง ซึ่งองคการจะมีการมุงเนนตลาดก็ตอเม่ือวัฒนธรรมองคการไดใหความสําคัญในการสรางคุณคา 
ทีเ่หนือกวาใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง สวน โคลิ และจาวอสกี้ (Kohli & Jaworski) กลับกลาววา
การมุงเนนตลาดเปนการปฏิบัติการของแนวคิดทางการตลาดและไมบงบอกวาการมุงเนนตลาด
เปนลักษณะของวัฒนธรรม (Hurley & Hult, 1998, p. 55) 
 สรุป 

 การศึกษาวิจัยนี้นําแนวคิดการมุงเนนตลาดของ เนเวอร และสเรเตอร (Narver & Slater, 
1990) มาใชศกึษาหาความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาดและการสรางคุณคา และการมุงเนนตลาด 
องคการแหงการเรียนรูท่ีมีอิทธิพลตอการสรางคุณคา เนื่องจากแนวคิดการมุงเนนตลาดของ เนเวอร 
และสเรเตอร (Narver & Slater, 1990, p. 21) เปนวัฒนธรรมองคการที่ไดใหความสําคัญ
ในการสรางคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง วัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลในการทําใหบุคลากรในองคการเกิดพฤติกรรมที่นําไปสูการสรางคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา 
ในขณะเดียวกันยังทําใหเกิดผลการดําเนินการท่ีเหนือกวาขององคการ และการไดรับการทําความเขาใจ
เพ่ิมมากขึ้นของการประสานงานกันของการสรางคุณคาใหแกลูกคาโดยรวมกับกลยุทธการมุงเนนตลาด
เปนความสัมพันธกันกับความสําเร็จของการสรางคุณคาใหแกลูกคา (customer value creation) 
ซึ่งการสรางคุณคาใหแกลูกคาเปนกรอบที่ลูกคาเปนศูนยกลางสําหรับการชวยใหบริษัทเลือกโอกาสที่ดี
ที่สุดสําหรับการเจริญเติบโตโดยการใชการสรางคุณคา (value creation) ใหเหมาะสมระหวางบริษัท
และลูกคา (Yusof, 2010, p. 1)  
 2.6.1 งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาดที่มีอิทธิพลตอการสราง
คุณคา  

 โคลิ และจาวอสก้ี (Kohli & Jaworski, 1990, pp 1-17) ไดศึกษาหัวขอ market orientation: 
the construct, research propositions, and managerial implications เปนการศึกษาแนวคิด
การมุงเนนตลาดไดแก ปจจัยที่มีผลกระทบตอการมุงเนนตลาด โครงสรางของการมุงเนนตลาด
ผลกระทบของการมุงเนนตลาด และจุดแข็งและจุดออนของความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาด
พบวา การมุงเนนตลาดจะชวยเพ่ิมผลการดําเนินงานขององคการในดานผลตอบแทนตอการลงทุน 
(ROI) ผลกําไร (profit) ยอดขาย (sale volume) สวนแบงตลาด (market share) การเติบโตของ
ยอดขาย (sale growth) ยิ่งไปกวานั้น การมุงเนนตลาดจะสงผลกระทบทางบวกตอพนักงานคือ
จะชวยเ พิ่มความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคกร ตลอดจนสงผลใหลูกคา
เกิดความจงรักภักดีดวย  

 เนเวอร และสเรเตอร (Narver & Slater, 1990, p. 1) ไดศึกษาหัวขอ the effect of market 
orientation on business profitability เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาดกับ
ผลการดําเนินงานขององคการ พบวา การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน
ขององคการในดานผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) พบวา การมุงเนนตลาดเปนปจจัยสําคัญ
ในการบงชี้ถึงความสามารถในการทํากําไรขององคการ  

 จาวอสกี้ และโคลิ (Jaworski & Kohli, 1993, p. 53) ไดศึกษาหัวขอ market orientation: 
antecedents and consequences โดยไดศึกษา 2 ดาน คือ 1) ปจจัยที่นําไปสูการมุงเนนตลาด
ขององคการ (antecedents to market orientation) พบวาปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารของ
องคการ (top management) ที่มีความสัมพันธทางบวกตอการมุงเนนตลาดขององคการ (market 
orientation) ไดแก การใหความสําคัญของผูบริหารขององคการเกี่ยวกับการมุงเนนตลาด 
(top management emphasis on market orientation) ปจจัยดานการประสานงานในองคการ
(interdepartmental dynamics) ที่มีความสัมพันธทางบวกตอการมุงเนนตลาดขององคการ
(market orientation) ไดแก ความสัมพันธที่ดีในองคการ (interdepartmental connectedness)
ในขณะที่ความขัดแยงในองคการ (interdepartmental conflict) มีความสัมพันธทางลบตอ
การมุงเนนตลาดขององคการ (market orientation) สวนปจจัยดานโครงสรางองคการท่ีมีความสัมพันธ
ทางบวกตอการมุงเนนตลาดขององคการ (market orientation) ไดแก ระบบการใหรางวัลในองคการ
(reward system orientation) ในขณะที่ระบบโครงสรางองคการแบบรวมอํานาจ (organizational 
centralization) มีความสัมพันธทางลบตอการมุงเนนตลาดขององคการ (market orientation) 
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2) ผลกระทบของการมุงเนนตลาดที่มีตอผลการดําเนินงานขององคการ (consequences of market 
orientation) พบวา การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวมขององคการ
(overall performance) ความสามัคคี (esprit de corps) และความผูกพันตอองคการ (organizational 
commitment) 

 สเรเตอร และเนเวอร (Slater & Narver, 1994, p. 46) ไดศึกษาหัวขอ does competitive 
environment moderate the market orientation performance relationship เปนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาดกับผลการดําเนินงานของหนวยธุรกิจในบริษัทในสหรัฐอเมริกา  
โดยการวัดผลการดําเนินงานดานการเติบโตของยอดขาย (sale growth) และความสําเร็จของสินคาใหม 
(new product success) พบวา การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานของ
องคการทั้งสองดานนี้  

 เพวแฮม และวิลสัน (Pelham & Wilson, 1996, p. 27) ไดศึกษาหัวขอ A Longitudinal 
Study of the Impact of Market Structure, Firm Structure, Strategy, and Market Orientation 
Culture on Dimensions of Small – Firm Performance เปนการศึกษาขอมูลระยะยาวที่เก่ียวกับ
ผลกระทบของโครงสรางทางการตลาด โครงสรางองคการ และวัฒนธรรมการมุงเนนตลาดที่มีตอผล
การดําเนินงานของบริษัทขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา พบวา สภาพแวดลอมทางการตลาดกลยุทธและ
โครงสรางขององคการมีอิทธิพลนอยมากตอการดําเนินงานขององคการ ในขณะท่ีการมุงเนนตลาด
มีความสัมพันธทางบวกตอคุณภาพสินคา ความสําเร็จในสินคาใหม และความสามารถในการทํากําไร 
จึงสรุปไดวาองคการขนาดเล็กสามารถสรางความสามารถในการแขงขันท่ียั่งยืนไดโดยการพัฒนา
พฤติกรรมการมุงเนนตลาดใหแกพนักงานในองคการ เนนไปยังจุดที่ตนเองเขมแข็งและสรางคุณคา 
ที่เหนือกวาใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย 
 แอปเปยร อดู และรานชอด (Appiah – Adu & Ranchhod, 1998, p. 197) ไดศึกษาหัวขอ 
market orientation and performance in the biotechnology industry: an exploratory 
empirical analysis เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาดกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทธุรกิจไบโอเทคโนโลยีในสหราชอาณาจักร พบวา การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธทางบวกตอผล
การดําเนินงานขององคการ ไดแก สวนแบงตลาด การทํากําไร และผลการดําเนินงานขององคการ
โดยรวม ดังนั้นการมุงเนนตลาดจึงมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานที่เหนือกวาขององคการที่ใชเทคโนโลยี
ชั้นสูง 

 กรู และเทนสหัส (Grewal & Tansuhaj, 2001, p. 67) ไดศึกษาหัวขอ building 
organizational capabilities for managing economic crisis: the role of market orientation 
and strategic flexibility เปนการศึกษาการสรางความสามารถในการดําเนินธุรกิจขององคการตางๆ 
ในประเทศไทยในชวงสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจโดยใชการมุงเนนตลาดและกลยุทธความยืดหยุน
พบวาในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจการมุงเนนตลาดสงผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานของ
องคการอันเปนผลมาจากความไมแนนอนในความตองการของลูกคา ความแนนอนทางเทคโนโลยี 
(demand and technological uncertainty) และการแขงขันท่ีรุนแรง (competitive intensity) 
ซึ่งแนวความคิดนี้มีพื้นฐานมาจากปจจัยของการมุงเนนตลาด 3 ประการ ไดแก 1) การมุงเนนตลาด 
หมายถึง การรับฟงความคิดเห็นและติดตามความตองการของลูกคาอยางใกลชิด 2) การมุงเนนตลาด
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เปนกระบวนการเรียนรูอยางหนึ่งที่ชวยยกระดับผลการดําเนินงานขององคการในขณะที่สภาวะ
ทางเศรษฐกิจปกติ 3) การใหความสําคัญตอผลการดําเนินงานที่ประสบสภาวะการขาดทุนมากเกินไป
จะเปนอุปสรรคในการประยุกตใชวิธีการแกปญหาใหมๆ นอกจากนั้น ยังพบวาโครงสรางองคการของ
บริษัทตางๆ ที่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีลักษณะเดน 3 ประการ คือ 1) ผลการวิจัยการมุงเนน
ตลาดและกลยุทธความยืดหยุน (market orientation and strategic flexibility) ในประเทศไทย
ยังไมเดนชัดเทากับในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปเนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรม
ที่แตกตางจากประเทศเหลานั้น 2) เจาของธุรกิจในประเทศไทยสวนใหญจะเปนคนตางดาวซึ่งมาจาก
ประเทศจีน หรือประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3) ประเทศไทยจัดเปนศูนยกลางในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตในการดําเนินธุรกิจของบริษัทนานาชาติ โดยบริษัทเหลานั้นมักจะจางคนไทย
เปนผูจัดการในการดําเนินงาน  

ซับบรามาเนียร และโกพาลากิสนา (Subramania & Gopalakrishna, 2001, p. 1) ไดศึกษา
หัวขอ the market orientation-performance relationship in the context of a developing 
economy: an empirical analysis เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาด
มีความสัมพันธทางบวกกับการเจริญเติบโตของรายไดโดยรวม ผลตอบแทนจากการลงทุนความสําเร็จ
ในสินคาและบริการใหมๆ ความสามารถในการรักษาลูกคา และความสามารถในการควบคุมคาใชจาย
ขององคการ โดยไดสรุปวาการมุงเนนตลาดจะสรางคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา และองคกรสามารถ
รักษาความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืนไดจากการสรางวัฒนธรรมการมุงเนนตลาด 

 อานนท คําวรณ (2546, หนา 1) ไดศึกษาอิทธิพลการมุงเนนตลาดที่มีตอผลการดําเนินงาน
ของสถานพยาบาลสัตวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแนวคิดของ เนเวอร และสเรเตอร 
(Narver & Slater, 1990) โดยแบงการมุงเนนตลาดเปนองคประกอบ 5 ดาน คือ การมุงเนนลูกคา
การมุงเนนคูแขง การประสานงานภายในองคการ การเนนผลลัพธระยะยาว และเนนความอยูรอด
เติบโตและผลกําไร ผลการศึกษาพบวา การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน
ขององคกร ผลการดําเนินงานดานลูกคา ผลการดําเนินงานดานการเงิน และผลการดําเนินงาน
ดานทรัพยากรมนุษย โดยตัวแปรที่มี อิทธิพลสูงในการทํานายผลการดําเนินงานขององคการ
ผลการดําเนินงานลูกคา และผลการดําเนินงานดานการเงิน คือการมุงเนนลูกคา และตัวแปรที่มี
อิทธิพลสูงในการทํานายผลการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษย คือ การประสานงานในองคการ
ซึ่งแสดงใหเห็นวาแนวคิดการมุงเนนตลาดเปนวัฒนธรรมองคกรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทําใหบุคลากรในองคการเกิดพฤติกรรมที่นําไปสูการสรางคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา
พรอมกันนี้ยังทําใหเกิดผลการดําเนินงานที่เหนือกวาขององคการ ซึ่งสามารถนํามาใชกับธุรกิจการ
บริการแบบมืออาชีพได อีกทั้งสามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการและผูบริหาร
ในการพัฒนาองคกรใหเปนองคการที่มุงเนนตลาด เพ่ือสรางและรักษาความสามารถในการแขงขันของ
องคการ  

 สเรเตอร และเนเวอร (Slater & Narver, 2000, p. 69) ศึกษาอิทธิพลทางบวกของการมุงเนน
ตลาดตอความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจการคนพบของ เนเวอร และสเรเตอร (Narver & Slater, 
1990) ตอความสัมพันธทางบวกระหวางการมุงเนนตลาดและความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
ถูกทดสอบอีกครั้งในตัวอยางกวางๆ ของสินคาและบริการของธุรกิจในการดําเนินงานที่หลากหลาย
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ของอุตสาหกรรม การประเมินขอบเขตของการมุงเนนตลาดที่ประเมินโดยประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายการตลาดและความสามารถในการทํากําไรจะมีการประเมินโดยผูจัดการทั่วไป เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปญหาของการมีอคติของผูตอบแบบสอบถามรวมกัน การวิเคราะหอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มี
ผลการดําเนินงานของธุรกิจจะขยายโดยรวมตัวชี้วัดของการมุงเนนผูประกอบการในการศึกษาอิทธิพล
ของการมุงเนนตลาดตอความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจจึงไดเปรียบเทียบกับการมุงเนนผูประกอบการ 
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอยสําหรับการมุงเนนตลาด (0.662) มีคาสูงในการศึกษานี้กวาในการศึกษาเดิม 
(0.501) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสําหรับความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาดและความสามารถ
ในการทํากําไรจะคลายกันมากในการศกึษาทั้งสอง (0.362 และ .345 ตามลําดับ) ไมพบความสัมพันธ
ระหวางการมุงเนนผูประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ดังนั้นโดยสรางตัวอยาง
จากประชากรที่มีความหลากหลายมากขึ้นโดยหลีกเลี่ยงอคติของการตอบปญหาที่พบและเปรียบเทียบ
ผลกระทบของการมุงเนนตลาดตอการมุงเนนผูประกอบการ การคนพบจากคําตอบที่สมดุลนี้
เพ่ิมความมั่นใจในความสําคัญและความสามารถอางอิงสรุปไดของความสัมพันธของการมุงเนนตลาด
และความสามารถในการทํากําไรที่พบในการศึกษาของ เนเวอร และสเรเตอร (Narver & Slater, 
1990) 

 บอคเกอร, ฟนท, มายเยอร และสเรเตอร (Blocker, Flint, Myers & Slater, 2011, p. 216)
ศึกษาการมุงเนนลูกคาเชิงรุกและบทบาทในการสรางคุณคาแกลูกคาในตลาดโลกปจจุบันลูกคาทางธุรกิจ
คาดหวังตอผูขายไมเพียงแคตอบสนองตอความตองการที่แสดงออกของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ
แตยังตองทําความเขาใจธุรกิจอยางดีในการท่ีจะจัดการเชิงรุกตอการตอบสนองความตองการที่ซอนเรน
และความตองการในอนาคตของลูกคา ดังนั้นการศกึษาแสดงใหเห็นวาหลายๆ บริษัทประเมินคาต่ําไป 
เขาใจคลาดเคลื่อนผิดหรือมองขามความคาดหวังของลูกคาในการสรางความชัดเจนในสิ่งที่เบี่ยงเบน
จากความคาดหวังนี้ ในการศึกษานี้สํารวจความคิดของการมุงเนนลูกคาเชิงรุกและตรวจสอบระดับ
ทีค่วามสามารถท่ีใหโอกาสสําหรับความไดเปรียบในการแขงขันขณะที่การวิจัยในปที่ผานมามีการสํารวจ
บทบาทของการมุงเนนลูกคาเชิงรุกในผลการดําเนินงานของผลิตภัณฑใหมการตรวจสอบเชิงประจักษ
ในกระแสของวรรณกรรมการมุงเนนตลาดนี้ยังไมพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ การศึกษาไดประเมินผลกระทบ
ของโครงสรางการมุงเนนลูกคาในเชิงรุกตอการสรางคุณคา โดยการใชแนวทางใหมที่จะตรวจสอบ

การมุงเนนลูกคาเชิงรุก→คุณคา→ความพึงพอใจ→หวงโซความจงรักภักดีโดยใชขอมูลจากลูกคา
ธุรกิจ 800 รายในอินเดีย สิงคโปร สวีเดน สหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกาการศึกษา
พบวา ความสัมพันธตอความสามารถอ่ืนๆ ขององคการ การมุงเนนลูกคาเชิงรุกเปนตัวขับเคลื่อนที่มั่นคง
มากที่สุดในการสรางคุณคาของลูกคาตลอดทั้งชุดขอมูลของหลายๆ ประเทศ ผลยังแสดงผลกระทบ
อยางแนนอนในปฏิสัมพันธของการมุงเนนเชิงรุกและการตอบสนองของการมุงเนนลูกคาในการสราง
คุณคาที่เหนือกวา ผลกรอบเพ่ิมเติมของเงื่อนไขของอิทธิผลสงผานหลายตัวของความสามารถนี้: ระดับ
ทีเ่ขมขนของการเปลี่ยนแปลงคุณคาแกลูกคา ขอบเขตของความสัมพันธทั่วโลกและโครงสราง
ความสัมพันธขามชาติทั้งหมด ผลของความกาวหนาอยางมีนัยของการเขาใจมิติเชิงรุกภายใน
การมุงเนนตลาดและใหความเขาใจในขอมูลในเสียงของแนวทางการปฏิบัติตอลูกคากับนักการตลาด 

 กานซี่ และโทริโอ (Guenzi & Troilo, 2006, p. 974) ศึกษาการพัฒนาความสามารถ
ทางการตลาดสําหรับการสรางคุณคาสําหรับลูกคาผานการบูรณาการการตลาดกับการขาย 
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ความสามารถในการสรางคุณคาใหแกลูกคาที่เหนือกวาที่เกิดจากความสามารถทางการตลาดท่ีบริษัท
ครอบครอง เนื้อหาที่สําคัญของการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาบริษัทท่ีมุงเนนตลาดท่ีมีความสามารถในการตลาด
ที่โดดเดนซึ่งนําไปสูผลการดําเนินงานขององคการที่เหนือกวาแมวามีการยอมรับกันอยางแพรหลายวา
การพัฒนาความสามารถทางการตลาดตองใชความพยายามรวมกันของแผนกการตลาดและการขาย
แตเกือบไมมีความสนใจที่ไดใสใจกับการตรวจสอบฟงคชั่นทั้งสองสิ่งนี้ การศึกษาครั้งนี้รายงานเก่ียวกับ
ความพยายามของการตรวจสอบตอการใชทฤษฎี mean end theory การเปลี่ยนวิธีการเปนเปาหมาย 
ในการอธิบายการบูรณาการการตลาดและการขาย ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการบูรณาการการตลาด
และการขายเปนโครงสรางหลายมุมมองที่สรางขึ้นจากสวนประกอบที่แตกตางที่สงผลกระทบตอ
ความสามารถทางการตลาดที่แตกตางกันและเนนที่ปจจัยที่มีอยูกอนและผลท่ีตามมา 

 อบีดีน และซาริม (Abideen & Saleem, 2011, p. 299) ศึกษาการตรวจสอบการมุงเนน
ตลาดและผลกระทบตอความสําเร็จของผลิตภัณฑใหมในปากีสถาน การนําแนวคิดการมุงเนนตลาด
ไปดําเนินการสรางความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบสําหรับองคการเพื่อที่จะบรรลุความสําเร็จของ
ผลิตภัณฑของตนในตลาด (สินคาหรือบริการ) การศึกษานี้สนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพตอการเติบโต
ของวรรณกรรมเก่ียวกับอิทธิพลของวิธีการปฏิบัติของการมุงเนนตลาดตอการประสบความสําเร็จของ
ผลิตภัณฑใหมขององคการ วัตถุประสงคของการศึกษานี้คือ การตรวจสอบผลกระทบของการมุงเนน
ตลาดเชิงตอบสนอง การมุงเนนตลาดเชิงรุก การมุงเนนนวัตกรรมความปนปวนของตลาดความปนปวน
ในดานเทคโนโลยีคุณภาพของผลิตภัณฑราคาสินคาวัฒนธรรมองคการแบบยืดหยุนและบริการ
หลังการขายตอความสําเร็จของผลิตภัณฑใหมในประเทศปากีสถาน การศึกษาระบุวาวิธีปฏิบัติการ
มุงเนนตลาดมีความสัมพันธอยางมีนัยกับความสําเร็จของผลิตภัณฑใหมท่ีรวมถึงบริการหลังการขาย 
ความปนปวนของตลาดและวัฒนธรรมองคการแบบยืดหยุน 

 ฮานซี และไมไวซี (Hanzaee & Mirvaisi, 2011, p. 130) ศึกษาการมุงเนนลูกคาของพนักงาน
บริการ ดวยประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริการมักจะประกอบดวยองคประกอบหลักของ
การบริการดวยตัวของมันเอง การมุงเนนลูกคาของพนักงานบริการ (COSE) มักจัดวาเปนปจจัยหลัก
ของความสําเรจ็ขององคการผูใหบริการวัตถุประสงคของการศึกษานี้คือการเขาใจในวิธีการที่การมุงเนน
ลูกคา (CO) ของพนักงานบริการ (SE) มีผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา (CS) ความผูกพันตอ
ลูกคา (CC) การรักษาลูกคา (CR) และคุณภาพการบริการที่เพ่ิมข้ึน (SQ) ในภาคการธนาคารอิสลาม
อิหรานอยางไร ผลท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถาม 300 คน ที่เปนลูกคาที่ใชบริการธนาคารอิสลาม
ประเทศอิหรานที่ใหบริการในสามจังหวัด (khorasane-razavi, khorasane-shomali & khorasane-
Jonobi) ในภาคเอกชนและภาครัฐผลปรากฏวาการมุงเนนลูกคาของพนักงานบริการ (COSE) ไมมี
ผลกระทบในการรักษาลูกคาในธนาคารอิสลามอิหราน ดังนั้นสมมติฐานอ่ืนๆ ไดรับการยอมรับมีตัวแปร
ที่สําคัญในภาคบริการที่มีผลตอการรับรูคุณภาพของลูกคา การศึกษานี้สรางจากแนวความคิดที่เสนอ
โดย เฮนนี่ง-ทูลราวและทูลราว (henning-thurauandthurau) และรูปแบบการทดสอบของมิติของ
การมุงเนนลูกคาของพนักงานบริการ (ทางเทคนิคและทักษะทางสังคม แรงจูงใจและอํานาจ
ในการตัดสินใจ) และผลท่ีไดของลูกคาในธนาคารอิสลามในอิหราน 

 แมกนองตัน, ออสบอรน และเอ็มเมอรีย (McNaughton, Osborne & Imrie, 2002, p. 1)
การสรางคุณคาการมุงเนนตลาดในองคการท่ีใหบริการจุดประสงคที่เปนพื้นฐานในกลยุทธการตลาด
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คือสิ่งที่การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานขององคการ แตกลไกลของ
ความสัมพันธนี้ยังไดรับการตรวจสอบในรายละเอียดโดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมบริการ
ทีส่ินทรัพยที่ไมมีตัวตนคอนขางสําคัญมากข้ึน รายงานนี้จัดการกับประเด็นดังกลาวโดยการเสนอ
รูปแบบที่ระบุตัวแปรกลางที่สําคัญระหวางการมุงเนนตลาดและคุณคาขององคการที่เพิ่มขึ้นรูปแบบ
ตั้งสมมุติฐานวาการมุงเนนตลาดนําการลงทุนในสินทรัพยพ้ืนฐานการตลาดและสินทรัพยประเภทอ่ืนๆ 
ทรัพยสินเหลานี้อาจจะถูกใชในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันและคุณคาใหกับลูกคา และ
สิ่งเหลานั้นใหผลในความจงรักภักดีและดึงดูดลูกคางายข้ึน การรุกตลาดไดเร็วขึ้นและกวางขวางมากขึ้น 
รอบการขายสั้นลงและตนทุนทางการตลาดและการขายลดลงเพิ่มกระแสเงินสดขององคการที่มุงเนน
ตลาด สิ่งนี้อาจจะไดรับการยอมรับในความมีคุณคาที่สูงขึ้นซึ่งในทายที่สุดจะเปลี่ยนรูปเปนราคาหุน
ที่เพ่ิมขึ้นและเปนการสรางความมั่งคั่งสําหรับเจาของบริษัท 

 มิริซาฟริจีวิค (Milisavljevic, 2005, p. 159) ศึกษาการมุงเนนตลาดและความสําเร็จของ
ธุรกิจของบริษัท การศึกษานี้ลําดับแรกคือการอธิบายความคิดการมุงเนนตลาดของบริษัทสรุปได
เปนการทําความเขาใจความตองการของลูกคาเพ่ือตอบสนองความตองการของพวกเขา เปนการเขาใจ
ของกลยุทธของการมุงเนนตลาดของบริษัทเปนเพียงกลยุทธการขับเคลื่อนการตลาดในปจจุบันกับ
บทบาทที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในการสรางความตองการและรสนิยมของลูกคา ความคิดของ
การมุงเนนตลาดไดกลายเปนขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น จึงมีความแตกตางระหวางกลยุทธ
ที่ถูกขับเคลื่อนโดยตลาดและกลยุทธที่ขับเคลื่อนการตลาด องคการรวมสมัยไมตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาเพียงอยางเดียวเทานั้น แตกลยุทธเหลานี้กลายเปนปจจัยที่มีประสิทธิภาพ
ในการสรางความตองการของลูกคา งานวิจัยเชิงประจักษไดชี้ถึงขอเท็จจริงท่ีวาวิธีการที่มขีอบเขต
กวางขวางตอการมุงเนนตลาดหรือการมุงเนนการตลาดที่มีผลในเชิงบวกตอผลลัพธทางธุรกิจของบริษัท 
นี่เปนกรณีที่ไมเพียงแตกับผูประกอบการที่ทําธุรกิจในประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจแลวแตยังมี
ผูประกอบการในประเทศที่กําลังพัฒนาอีกดวย 

 เออดิล, เออดิล และเคสสกิน (Erdil, Erdil & Keskin, 2004, p. 1) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการมุงเนนตลาด ความมีนวัตกรรมขององคการและผลการดําเนินงานดานนวัตกรรมการศึกษานี้
จัดการกับประเด็นของความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาด ความมีนวัตกรรมขององคการและ
การปฏิบัตกิารดานนวัตกรรม โดยที่มีการวัดมิติสามมิติของการมุงเนนตลาดกลาวคือการเก็บรวบรวม
และการใชขอมูลขาวสารทางการตลาด การพัฒนากลยุทธการมุงเนนตลาดและการดําเนินการกลยุทธ
การมุงเนนตลาด การวิ เคราะห ปจจัยการวิเคราะห ถูกใชในการตรวจสอบการมุงเนนตลาด 
ความมนีวัตกรรมขององคการและการดําเนินงานดานนวัตกรรม การวิเคราะหสหสัมพันธดําเนินการ
ถูกใชในการตรวจสอบการมุงเนนตลาดวามีความสัมพันธกับความมีนวัตกรรมขององคการและ
ผลการดําเนินงานดานนวัตกรรมหรือไม ผลการวิจัยแสดงวาการมุงเนนตลาดสามารถนําไปสูความมี
นวัตกรรมขององคการและเพิ่มผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
เบเกอร และซินกูลา (Baker & Sinkula, 1999) ที่พบการมุงเนนตลาดสามารถนําไปสูความสําเร็จของ
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

 แลมบิ้น และชามพิทัส (Lambin & Chumpitaz, 2000, p. 23) ศึกษาการมุงเนนตลาดและ
ผลการดําเนินงานขององคการ การมุงเนนตลาดโดยทั่วไปหมายถึงการมุงเนนขั้นพ้ืนฐานที่ควบคุม
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ความสัมพันธของบริษัท กับตลาดและโดยเฉพาะอยางยิ่งกับลูกคา ขณะนี้ในหลายบริษัท การมุงเนน
ตลาดถูกใชเหมือนแนวคิดการตลาด มุมมองแบบดั้งเดิมของการมุงเนนตลาดมีสองประการหลัก 
ลําดับการมุงเนนการตลาดไมใหความสําคัญกับนักการตลาดนอกจากลูกคา (ผูจัดจําหนาย คูแขง
และผูกําหนดทิศทาง) จากนั้นมุมมองที่เก่ียวกับหนาที่นี้นําไปสูการจํากัดแนวคิดของการมุงเนนตลาด
ตอกิจกรรมที่ดําเนินการโดยฟงคชั่นของการตลาด การประเมินคาศักยภาพการสรางคุณคาของ
ฟงคชั่นอ่ืนๆ  

 ความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตของแนวคิดการมุงเนนตลาดคือในสวนที่ไดรับการอธิบาย
โดยขาดความชัดเจนในความหมายของแนวคิดการตลาด ซึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งในวรรณกรรมของ
อเมริกาถูกใชเปนการดําเนินงานทางการตลาด: 4Ps ในทางกลับกัน แนวคิดของการมุงเนนตลาด
มีสามมิตทิีค่วามแตกตางควรจะทําขึ้นระหวางการมุงเนนตลาดเปนปรัชญาการจัดการ (วัฒนธรรม) 
เปนเครื่องมือในการคดิเชิงกลยุทธ (การวิเคราะห) และเปนกิจกรรมเชิงพาณชิยของบริษัท (การกระทํา) 

 แม็คนองตัน, ออสบอรน, มอรแกน และคูทวารู (McNaughton, Osborne, Morgan & 
Kutwaroo, 2001, p. 1) ศึกษาการมุงเนนตลาดและคุณคาองคการการศึกษาหลายๆ การศึกษา
ในวรรณกรรมเก่ียวกับการมุงเนนตลาดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงบวกระหวางการมุงเนนตลาด
และผลการดําเนินงานขององคการ กลไกของความสัมพันธนี้ยังไมไดรับการตรวจสอบในรายละเอียด 
บทความนี้จัดการกับชองวางนี้โดยเสนอรูปแบบของความคิดท่ีเชื่อมโยงการมุงเนนตลาดกับการสราง
ความมั่งคั่งในองคการ รูปแบบใหสมมุติฐานวาการมุงเนนตลาดนําการลงทุนในสินทรัพยพื้นฐาน
การตลาดท่ีอาจจะถูกใชในการสรางคณุคาใหกับลูกคา ความเขาใจในการสรางคุณคาชวยใหทั้งจับและ
รักษาลูกคา การเจาะตลาดไดเร็วขึ้นและกวางขวางมากข้ึน รอบการขายสั้นลงและตนทุนการตลาด
และคาใชจายในการขายลดลงชวย เพ่ิมกระแสเงินสดของบริษัทที่มุงเนนตลาด สิ่งเหลานี้อาจไดรับ
การยอมรับวาเปนราคาที่ประเมินที่สูงขึ้นซึ่งในทายที่สุดเปลี่ยนแปลงเปนราคาหุนที่เพิ่มขึ้นและ
การสรางความมั่งคั่งสําหรับเจาของบริษัท แบบจําลองนีจ้ะใชในการอธิบายการสรางคุณคาในสายงาน
ธุรกิจหลักของ บริษัท บริติชเทเลคอม จํากัด มหาชน (BT) บริษัทที่ใหบริการดานเทคโนโลยีขอมูล
ขาวสารขนาดใหญความสําเร็จลาสุดของทาง บริษัท บริติชเทเลคอม จํากัดมหาชน BT ที่ถือวาจาก
การสรางของการมุงเนนตลาดและกลยุทธพ้ืนฐานการสรางคุณคาใหแกลูกคาและกระบวนการ 
ประสบการณของ BT แสดงภาพที่ชัดเจนของวิธีที่บริษัทที่มุงเนนตลาดที่สรางคุณคาใหกับทั้งลูกคา
และผูถือหุน 

 เนเวอร, สเรเตอร และทิเทีย (Narver, Slater & Tietje, 1998, p. 1) ศึกษาการสราง
การมุงเนนตลาดโดยกลาววา การมุงเนนตลาดเปนวัฒนธรรมทางธุรกิจที่พนักงานทุกคนมุงมั่น
ทีจ่ะสรางคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามหลายองคการรายงานใหเห็นถึง
ความสําเร็จที่จํากัดในการพัฒนาวัฒนธรรมดังกลาว วิธีการหนึ่งทีจ่ะสรางการมุงเนนตลาด เปนวิธีการ
ดําเนินการโดยธุรกิจสวนใหญ คือ วิธีการ programmatic วิธีการจัดทําแผนที่ธุรกิจที่ใชโปรแกรม
ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงขององคการที่จะพยายามท่ีจะปลูกฝงบรรทัดฐานที่ตองการของ
การสรางคุณคาที่เหนือกวาสําหรับลูกคาอยางตอเนื่อง วิธีท่ีสองเปนวิธีการ market-back ตลาดมืด
เปนวิธีการเชิงประสบการณในธุรกิจที่เรียนรูอยางตอเนื่องจากความพยายามแบบวันตอวันในการสราง
และรกัษาคุณคาที่เหนือกวาใหกับลูกคาและดังนั้นจึงพัฒนาอยางตอเนื่องและปรับทักษะของการสราง
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คุณคาสําหรับลูกคา ทรัพยากรและกระบวนการ ทฤษฎีแสดงใหเห็นวาทั้งสองวิธีมีสวนทําใหการมุงเนน
ตลาดเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาเมื่อการศึกษาแบบการจัดทําแผนของวิธีการ 
“programmatic” ไดมุงเนนอยางมากตอการใหพื้นฐานสําหรับการเรียนรู เชิงประสบการณ 
ผลท่ีไดจากการรวมกลยุทธทั้ง 2 แบบใหญที่สุด ความหมายคือสองกลยุทธตองไดรับการปรับแตงและ
จัดการเปนกลยุทธรวมประสานงานในการสรางการมุงเนนตลาด 
 2.6.2 งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาด องคการแหงการเรียนรู
ที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคา 

 เบเกอร และซินกูลา (Baker & Sinkula, 1999a, pp. 411-423) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการมุงเนนตลาดการมุงเนนการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการโดยศึกษาบริษัท
ขนาดเล็กและขนาดใหญของสหรัฐอเมริกา 411 บริษัท ผลการศึกษาพบวา การมุงเนนตลาด
มีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน การมุงเนนการเรียนรูมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน การมุงเนน
ตลาดมีผลกระทบมากขึ้นตอผลการดําเนินงานโดยผานการมุงเนนการเรียนรู การมุงเนนตลาด
มผีลกระทบเพ่ิมข้ึนตอสวนแบงตลาดโดยผานการมุงเนนการเรียนรู  การมุ งเนนตลาดและ
ผลการดําเนินงานของผลิตภัณฑใหมลดลงโดยผานการมุงเนนการเรียนรู   

 ฟาเรว และอ็อคโควสกี้ (Farrel & Oczkowski, 2002, pp. 4-21) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการมุงเนนตลาด การมุงเนนการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการโดยศึกษาองคการ
อุตสาหกรรมการผลิตของออสเตรเลีย 340 องคการ การศึกษาพบวา การมุงเนนตลาดและ
การมุงเนนการเรียนรูมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน การมุงเนนการเรียนรูมีอิทธิพลตอ
ผลการดําเนินงานมากกวาการมุงเนนตลาด  

 ซานโตส และคนอื่นๆ (Santos, et al., 2005, p. 187) ศึกษาหาความสัมพันธระหวาง
การมุงเนนตลาด การมุงเนนการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการโดยศึกษาบริษัทขนาดกลาง
และขนาดใหญจํานวน 272 บริษัท ผลการศึกษาพบวา การมุงเนนการเรียนรูสนับสนุนการมุงเนนตลาด 
การมุงเนนตลาดมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน การมุงเนนการเรียนรูไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลการดําเนินงาน 

 เฮอรลีย และฮันท (Hurley & Hult, 1998, p. 42) ศึกษาเกี่ยวกับการมุงเนนตลาด 
การมุงเนนการเรียนรู ความมีนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขององคการ โดยทําการศึกษาบริษัท
ในธุรกิจวิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา การมุงเนนตลาดและการมุงเนน
การเรียนรูเปนปจจัยที่สงผลตอความมีนวัตกรรม ความมีนวัตกรรมเพิ่มความสามารถในการสราง
นวัตกรรมองคการที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมสูงแสดงผลการดําเนินงานขององคการ
ระดับสูง 

 เบเกอร และซินกูลา (Baker & Sinkula, 1999b, p. 295) ศึกษาเก่ียวกับการมุงเนนตลาด 
การมุงเนนการเรียนรูความมีนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขององคการ โดยศึกษาบริษัทขนาดเล็ก
และขนาดใหญในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ความมีนวัตกรรมของสินคาเปนหนาที่ของ
การมุงเนนตลาดและการมุงเนนการเรียนรู การมุงเนนตลาดไมมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงาน
ขององคการการมุงเนนตลาดไมมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานขององคการโดยผานทางความมี



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

130 
 

นวัตกรรมของสินคา การมุงเนนการเรียนรูมีผลกระทบทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคการ 
แตมีผลกระทบทางออมโดยผานความมีนวัตกรรมของสินคา  

 โนเบิ้ล, ซินหา และคูเมอร (Noble, Sinha & Kumer, 2002, pp. 25-37) ศกึษาเก่ียวกับ
การมุงเนนตลาด การมุงเนนการเรียนรู ความมีนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขององคการ 
โดยศึกษารานคาปลีกของสหรัฐอเมริกาผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การมุงเนนคูแขงขันมีความสัมพันธ
ตอผลการดําเนินงานขององคการบางสาเหตุ การมุงเนนลูกคาไมมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงาน
ขององคการอิทธิพลของตัวแปรสงผานระหวางการมุงเนนตลาดและผลการดําเนินงานขององคการ
ตองถูกคนหามีความสัมพันธทางบวกระหวางการมุงเนนการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการ
และการมุงเนนการเรียนรูเปนตัวแปรสงผานระหวางการมุงเนนตลาดและผลการดําเนินงานของ
องคการ  

 เคสสกิน (Keskin, 2006, p. 396) ศึกษาเก่ียวกับการมุงเนนตลาด การมุงเนนการเรียนรู 
ความมีนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขององคการ โดยศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง 157 บริษัท ผลการศึกษาพบวา การมุงเนนตลาดไมมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององคการ ความมีนวัตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลการดําเนินงาน 
การมุงเนนการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกตอความมีนวัตกรรม การมุงเนนตลาดมีผลกระทบเชิงบวกตอ
การมุงเนนการเรียนรู การมุงเนนการเรียนรูเปนตัวแปรสงผานความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาด
และความมีนวัตกรรม 

 ค็อค, เฮริแบรนด และบีแมนส (Kok, Hillebrand & Biemans, 2002, p. 1) ศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑที่เนนตลาดเปนความสามารถในการเรียนรูแหงองคการ การสรางแนวความคิด
การมุงเนนตลาดในระดับของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑมีความสําคัญเพราะการมุงเนนตลาด
เปนปจจัยที่สําคัญอยางมากสําหรับความสําเร็จของผลิตภัณฑใหมและการสรางแนวความคิดนี้
สามารถใชเปนจุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงองคการทั้งหมดไปสูการมุงเนนตลาดมากขึ้น การพัฒนา
ผลิตภัณฑที่มุงเนนตลาดปรากฏมากกวาการดําเนินการในกิจกรรมการตลาดในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑตางๆ การใชแนวคิดจากทฤษฎีฐานทรัพยากรและทฤษฎีการเรียนรูขององคการ การศึกษา
นี้ไดสรางกรอบแนวคิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑการมุงเนนตลาดวาเปนความสามารถในการเรียนรู
ขององคการที่ไดรับการยืนยันจากผลการวิจัยจากของทั้งสองกรณีศึกษา ความสามารถนี้สรุปคุณคา
และบรรทัดฐานความรูและทักษะ และระบบความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและทางเทคนิค
ที่ชวยใหการเรียนรูเก่ียวกับการตลาดผานพฤติกรรมการประมวลผลขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรูการตลาด การสรางแนวความคิดการวิจัยนี้กระตุนเกี่ยวกับการนํา
การมุงเนนตลาดไปปฏิบัติในบริบทการบริหารจัดการของกระบวนการทางธุรกิจที่สําคัญและการวิจัย
เก่ียวกับการเพ่ิมระดับของการมุงเนนตลาด 

 ซูรยิานโต และลาฮับ (Suliyanto & Rahab, 2012, p. 134) ศึกษาบทบาทของการมุงเนน
ตลาดและองคการแหงการเรียนรูในการปรับปรุงความมีนวัตกรรมและผลการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม วัตถุประสงคของการศึกษาคือ การอธิบายความสัมพันธที่แตกตางระหวาง
การมุงเนนตลาดไปสูผลการดําเนินงานขององคการและใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ ซึ่งในการมุงเนน
การเรียนรู การมุงเนนตลาด การมุงเนนความเปนผูประกอบการและหนาที่ของความมีนวัตกรรม
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ที่เปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญในบริษัทที่เนนดานเทคโนโลยี การศึกษานี้ใชการสรางแบบจําลองสมการ
เชิงโครงสรางเพื่อตรวจสอบความสัมพันธในระหวางโครงสรางเหลานี้ รูปแบบสมการเชิงโครงสราง
ถูกออกแบบมาเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ เพ่ือทดสอบรูปแบบดังกลาว และดําเนินการการวิเคราะห
โครงสรางความแปรปรวนรวมของขอมูลที่รวบรวมจาก 150 วิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กในบันยูมัส 
ประเทศอินโดนีเซีย การคนพบที่สําคัญคือ การแสดงใหเห็นวาการมุงเนนการเรียนรูที่จะมีบทบาท
เปนอิทธิผลสงผานในความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาดและความมนีวัตกรรม 

 ผลการวิจัยพบวา ความมีนวัตกรรมมีผลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ การมุงเนนตลาด
สามารถทําใหการมุงเนนการเรียนรูและความมีนวัตกรรมแข็งแกรงข้ึน ในวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
ขอมูลการตลาดที่ไดรับจากลูกคาและคูแขงจะชวยใหบริษัทยังติดตามตลาด สําหรับความไดเปรียบ
ในการแขงขันที่ดีขึ้นและผลการดําเนินงานบริษัทที่ดีขึ้น บริษัทจะตองมีความสามารถในการเรียนรู
และลักษณะเฉพาะของพนักงานที่มีตอภารกิจขององคการ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาบริษัท
ควรเสริมสรางการมุงเนนการเรียนรูและความมีนวัตกรรมของพวกเขาในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ 

 ซินกูลา, เบเกอร และโนดเวียร (Sinkula, Baker & Noordewier, 1997, p. 305) ศกึษา
กรอบการเรียนรูฐานตลาดขององคการ: การเรียนรูขององคการ: คุณคาการเชื่อมโยง ความรูและ
พฤติกรรม โดยการศึกษาไดทบทวนแนวคิดของการเรียนรูขององคการและนําเสนอกรอบแนวคิดกวางๆ 
สําหรับการสรางแบบจําลอง ภายในกรอบนี้กระบวนการที่เฉพาะกระบวนการหนึ่งสําหรับการเรียนรู
ฐานการตลาดขององคการที่ไดยืนยันการทดสอบเชิงประจักษของรูปแบบนี้นําไปสูการสรุปวา
การมุงเนนการเรียนรูมีเชิงบวกมากขึ้น (โครงสรางฐานคุณคา) จะมีผลโดยตรงในการเพ่ิมการสรางขอมูล
การตลาดและการเผยแพรขอมูลทางการตลาด (โครงสรางฐานความรู) ซึ่งในที่สุดก็มีผลโดยตรงตอ
ระดับที่องคการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธทางการตลาด (โครงสรางพฤติกรรม) 
 วัตถุประสงคสําคัญของความพยายามของการศึกษานี้ไดเพียงสรางกรอบแนวคิดของ
กระบวนการของการเรียนรูขององคการ แตจะทําความพยายามที่สําคัญลําดับแรกในการบูรณาการ
สวนประกอบที่แตกตางท่ียังไมไดสรางมาอยางดี ในความพยายามที่จะทําความเขาใจในกระบวนการ
เหลานั้น มีขอสังเกตวาไมมี “วิธีเดียว”ที่องคการเรียนรู องคการอาจจะเรียนรูโดยกระทําเองหรือ
โดยถูกกระทํา โดยความตั้งใจของตนเองหรอืโดยบังคับเปนการเกินความจําเปน หรือตามความจําเปน
ผานการวิเคราะหเชิงระบบหรือโดยการลองผิดลองถูกและผานการตอบสนองระยะยาวและระยะสั้น
จากสภาพแวดลอมแบบพลวัตหรือมีเสถียรภาพ 
 ดังนั้นการศึกษานี้จะไมเสนอรูปแบบการเรียนรูขององคการ แตนําเสนอท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการที่การเรียนรูขององคการเปนหนาที่ของคุณคาหลักที่มีปฏิสัมพันธกับพฤติกรรม
การประมวลผลขอมูลการตลาดและการกระทํา แบบจําลองเชิงประจักษวัดการมุงเนนการเรียนรูและ
ระบุความสัมพันธระหวางการมุงเนนการเรียนรูและการวัดที่มาจากผลระยะสั้นของการเรียนรู
ถูกสงอิทธิผลผานโดยพฤติกรรมการประมวลขอมูลทางการตลาดที่ชัดเจน 

 การศึกษาพบวา มีเหตุผลที่คาดหวังในทางปฏิบัติ โครงสรางที่มีแบบแผนที่สูงขึ้น (การมุงเนน
การเรียนรู) ที่มีอยูและชวยเพิ่มคุณคาเฉพาะการเรียนรูท้ังองคการ ดังนั้นการอธิบายของโครงสราง
ของการเรียนรูนําไปสูขอสรุปที่วาการนําไปใชที่ดีที่สุดเปนปจจัยของแบบแผนลําดับสอง ดังนั้น
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ในวิธีการของเราไดใหกลุมตัวอยางจากขอบเขตของโครงสรางแบบแผนลําดับแรกเปนการวัดที่มี
ความหมายของคุณคาขององคการที่เกี่ยวของกับการเรียนรูในการดําเนินงานประจําขององคการ
ไมเพียงทําใหการเรียนรูทําใหแนใจแตยังแตชวยกําหนดความเร็วและความถูกตอง ดังนั้นการศึกษานี้
ทําตามแบบแผนที่เขมงวดและเปนที่ยอมรับสําหรับการพัฒนาขนาดและการทดสอบ การปรับแตง
การวัดองคการแหงการเรียนรูที่แสดงใหเห็นรูปแบบของแบบแผนลําดับที่สองที่เหมาะสมกับขอมูล
ที่ไดสังเกตผลจากการวิเคราะหที่แข็งแกรงยืนยันแนวความคิดเดิมของการเรียนรู 

 คามยา (Kamya, 2012, p. 226) ศึกษาการเรียนรูขององคการและผลการดําเนินงาน
ดานการตลาด: ผลกระทบการทํางานรวมกันของการมุงเนนตลาด โดยงานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบ
ที่เกิดการปฏิสัมพันธของการมุงเนนตลาดในความสัมพันธระหวางการเรียนรูขององคการและ
ผลการดําเนินงานดานการตลาดผลการดําเนินงานดานการตลาดเปนตัวแปรตามท่ีคาดวาจะสราง
ความมั่งคั่งใหกับองคการและผูถือหุน แตจนถึงตอนนี้ แทบจะไมมีความสนใจที่สําคัญที่กําหนด
ใหผลการดําเนินงานดานการตลาดเปนหนึ่งในผลสรุปสุดทายท่ีแนนอนของกิจกรรมการเรียนรูของ
องคการ การใชการออกแบบการสํารวจแบบตัดขวาง ผลจากการวิเคราะหที่สําคัญแสดงใหเห็น
ความสัมพันธเชิงบวกระหวางตัวแปรที่ศึกษาความตอเนื่องทามกลางรูปแบบการเรียนรูแหงองคการ 
(การเรียนรูเชิงปรับตัว การเรียนรูเชิงการสรางและการเรียนรูแบบ triple-loop learning ที่สรางข้ึนกับ
ผลการดําเนินงานดานการตลาด ผลการดําเนินงานดานการตลาดจะไดรับการปรับปรุงดีขึ้นอยางมาก
เมื่อการเรียนรูขององคการมีปฏิสัมพันธกับการมุงเนนตลาดและการอภิปรายมุงเนนไปที่การสนับสนุน
ดานการจัดการ โครงสรางพื้นฐานของการเรียนรูที่เหมาะสมและวัฒนธรรมองคการฐานการตลาด
เปนพื้นฐานสําหรับความสัมพันธในองคการ 

 เอริส และออสเมน (Eris & Ozmen, 2012, p. 77) ศึกษาผลของการมุงเนนตลาด 
การมุงเนนการเรียนรูและความมีนวัตกรรมในผลการดําเนินงานขององคการ: การศึกษาวิจัยจากธุรกิจ 
โลจิสตกิของประเทศตุรกี การศึกษากลาววาในขณะที่งานวิจัยที่เนนเก่ียวกับการตลาด การจัดการและ
การบริหารเชิงกลยุทธ “การมุงเนนตลาด การมุงเนนการเรียนรู” และ “ความมีนวัตกรรม” มีสวนเก่ียวของ
กับการมีผลกระทบที่สําคัญกับผลการดําเนินงานของบริษัท วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือ
การหาความสัมพันธภายในของตัวแปรเหลานี้และผลกระทบตอผลการดําเนินงานในธุรกิจโลจิสติก
ของประเทศตุรกีโดยใชแบบจําลองสมการโครงสราง ผลการวิจัยพบวาบริษัทในภาคขนสงในประเทศ
ตุรกีไดมุงเนนตลาด มุงเนนการเรียนรูและสรางสรรคและตัวแปรทั้งหมดที่มีผลกระทบในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลการดําเนินงานงาน 

 ฮันท และคนอ่ืนๆ (Hult, et al., 2004, p. 429) ไดทําการศึกษาองคการจํานวน 181 แหง
ที่มยีอดขายมากกวา 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอปวาทําไมบางองคการจึงมีความสามารถ
ในการสรางสรรคนวัตกรรมมากกวาองคการอื่นๆ และความเชื่อมโยงระหวางความสามารถ
ในการสรางสรรคนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขึ้นอยูกับบริบทของสภาพแวดลอมหรือไม 
โดยใหความสนใจกับการมุงเนนดานลูกคา การมุงเนนความเปนเจาของและการมุงเนนการเรียนรู 
ผลการศึกษาพบวา การสรางสรรคนวัตกรรมเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอผลการดําเนินงานของ
องคการทําใหสามารถสรุปไดวา กิจกรรมดานนวัตกรรมมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ 
นอกจากนี้การสรางสรรคนวัตกรรมเปนตัวแปรที่สอดแทรกระหวางการมุงเนนดานลูกคา การมุงเนน
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การเรียนรูและการมุงเนนความเปนเจาของกับผลดําเนินงาน ทั้งนี้การมุงเนนการเรียนรูไมมีผลทางตรง
ตอผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญแตตองมีการสรางสรรคนวัตกรรมจึงจะทําใหเกิดผลการดําเนินงาน
ที่สูงขึ้น ดังนั้นการสรางสรรคนวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญในการสรางผลการดําเนินงานที่สูงข้ึน 
ถาปราศจากความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมที่แข็งแกรง การมุงเนนการเรียนรูมีผลเพียงเล็กนอย
หรือไมมีผลตอความสําเร็จขององคการ การสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการมุงเนนดานลูกคา
และการมุงเนนการเรียนรูทําใหเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากองคการมีความใกลชิดกับผูซื้อและ
เขาใจตลาดมากข้ึนซึ่งสามารถแปลงเปนกิจกรรมท่ีสามารถสรางสินคา กระบวนการและการบริหาร
ทีเ่หนือกวา ท้ังนี้การมุงเนนตลาดมีผลกระทบเชิงบวกตอการสรางสรรคนวัตกรรมอยางมีนัยสําคัญ
โดยเฉพาะภายใตสภาพแวดลอมที่มีความแปรปรวนสูง เชนเดียวกับการมุงเนนการเรียนรูท่ีเปนผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกอนการสรางสรรคนวัตกรรมอยางมีนัยสําคัญ การมุงเนนการเรียนรูทําใหความสามารถ
ในการสรางสรรคเพ่ิมข้ึน ผลการศึกษาแนะนําวา เมื่อสมาชิกในองคการไดรับความรูผานกระบวนการ
เรียนรู องคการนั้นจะไดรับความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม 

 
2.7 แนวคดิองคการแหงการเรียนรู (learning organization) 
 

 องคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่สมาชิกไดเพิ่มความสามารถของตนอยางตอเนื่อง
ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่บุคคลในระดับตางๆ ตองการ
อยางแทจริง เปนองคการที่มีรูปแบบความคิดใหมๆ (patterns of thinking) และแตกแขนงของ
ความคิดใหเกิดขึ้นเปนที่ปรารถนาและแรงบันดาลใจรวมกัน (collective aspiration) ของสมาชิก
ในองคการ และมีการเรียนรูอยางตอเนื่องถึงวิธีการเรียนรูรวมกันกับผูอื่นและเรียนรูไปดวยกัน
ทั้งองคการ (Senge, 1990b, p. 2) องคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่สงเสริมการเรียนรูของ
สมาชิกทุกๆ คน และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง (Pedler, et al., 1991, p. 1) 
นอกจากนี้ องคการแหงการเรียนรู เปนองคการที่ใหสมาชิกสรางความเปนเลิศใหแกองคการ 
ในขณะเดียวกันก็ใชองคการในการสรางความเปนเลิศใหแกสมาชิก โดยใชการเรียนรูเปนกระบวนการ
เชิงยุทธศาสตรที่ตอเนื่องและบูรณาการเขากับการปฏิบัติงาน และใชการเอื้ออํานาจแกสมาชิก
เปนตัวกระตุนใหเกิดความรวมมือและการเรียนรูรวมกันเปนทีม สงเสริมการสนทนาอยางเปดเผยและ
มีการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางบุคคล องคการและชุมชน (Watkins & Marsick, 1993, p. 18) 

 งานวิจัยของ พยัต วุฒิรงค (2552, หนา 40) กลาววา หลายปที่ผานมา องคการตางๆ 
ใหความสนใจกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมากขึ้น (Marketing Science Institute, 1992/1994, 
1993; Sinkula, 1994a; Slater & Narver, 1994a, 1995; Lukas, Hult & Ferrell, 1996) 
หลายองคการที่มีชื่อเสียงเชน xerox, general motors, federal express หรือ intel ไดปรับเปลี่ยน
องคการไปสูองคการแหงการเรียนรูเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Hult & Ferrel, 1997a) 
ตัวอยางเชน ที่รานแอปเปลสโตร (apple store) ที่ทํายอดขายตอตารางฟุตไดสูงกวาแบรนดดังๆ เชน 
รานสากส (saks) และทิฟฟานี่ (tiffany) ที่อยูใกลๆ กันนั้นดวยตัวเลขปละ 4,032 ดอลลารตอตารางฟุต 
ยอดขายทิฟฟานี่อยูที่ 2,600 ดอลลาร และเบสทบาย (best buy) อยูที่ 930 ดอลลารตอตารางฟุต 
ลูกคาสวนใหญไมรูวาทําไมจึงรูสึกดีกับรานแอปเปลแตความจริงคือ พนักงานที่เปนผูยกระดับประสบการณ
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ที่มอบใหแกลูกคา พนักงานที่มีแรงบันดาลใจมีใจรัก ไดรับทรัพยากร และไดเรียนรูเทคนิคการสื่อสาร
ที่จําเปนในการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนของงานธุรกรรมใหกลายมาเปนประสบการณ แอปเปลเห็นคุณคา
พนักงานที่คลองแคลวและนาสนใจที่มีใจรักใหกับองคการ แอปเปลจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหเอื้ออํานวย โดยออกแบบใหสงเสริมหนาที่การงานและชวยพัฒนาทักษะที่จะยืนยาวไปชั่วอายุ 
แอปเปลเห็นคุณคาของนวัตกรรม นอมรับการเปลี่ยนแปลงและใฝหาเสียงสะทอนกลับจากพนักงาน
และลูกคาของตัวเอง แอปเปลชื่นชมความหลากหลายหยิบยื่นโอกาสใหแสดงความเปนตัวเองออกมา
ไดในแบบที่ดีที่สุด แอปเปลสรางสรรคชุมชนที่ทุมเทใหกับการสื่อสารอยางเปดเผยและรักษาคํามั่น
ที่ใหไวแกลูกคา แอปเปลจุดประกายและสรางสรรคสถานที่ใหพนกังานไดทํางานและใหลูกคาไดเรียนรู
อยางมีความสุข (Gallo, 2011, p. 227) 

 องคการแหงการเรียนรูมีองคประกอบและนิยามที่หลากหลายขึ้นอยูกับนักวิชาการและ
สาขาที่ศึกษา ในวรรณกรรมดานการตลาด เด (Day, 1994, p. 44) แนะนําความสามารถในการเรียนรู
(learning capability) 4 ประการคือ การเปดใจรับฟง (open-minded inquiry) การกระจาย
สารสนเทศรวมกัน (synergistic information distribution) การแปลความหมายรวมกัน (mutually 
informed interpretations) และการเขาถึงหนวยความจํา (accessible memory) ซึ่งเปนพ้ืนที่ของ
การเรียนรูขององคการ โทบิน (Tobin, 1993, pp. 21-22) เสนอกลุมของพื้นฐานที่แตกตางกัน
เปนเกณฑสําหรับวัดการเรียนรูขององคการคือ การมีภาวะผูนําที่ชัดเจน (visible leadership) 
ความสามารถในการคิด (thinking literacy) การเรียนรูขามหนวยงาน (functional myopia) 
การสรางทีมในการเรียนรู (learning teams) และการใหอํานาจในการเรียนรู (managers as enablers)  

 ฮารกรีฟ และจารวิส (Hargreaves & Jarvis, 1998, pp. 31-32) กลาววา องคการ
แหงการเรียนรูเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองอยางตอเนื่อง การเรียนรูจะเกิดขึ้นกับ
บุคคล กลุม หรือองคการ หรือกระท่ังกลุมที่องคการมีการประสานงานรวมกัน องคการจะตองเปน
องคการแหงการเรียนรูเพ่ือท่ีจะพัฒนาสูความเปนเลิศ องคการจะตองพัฒนาผลิตภัณฑ ขอมูลและ
การบริการอยางตอเนื่องในขณะเดียวกัน ก็ตองพัฒนาความสามารถของบุคลากรดวยเชนกัน 
ทั้งดวยการถายทอดความรู ความเขาใจ หรือวิธีปฏิบัติ โดยสรุปแลวเปาหมายขององคการ
แหงการเรียนรูคือ การสรางใหสมาชิกในองคการเขาใจและวิเคราะหในปญหาที่อาจเกิดข้ึนอยางแทจริง 
การพัฒนาความคิด นวัตกรรมใหมทั้งกับผลิตภัณฑหรือกระบวนการในการทํางาน การรวมสนทนา
ในประเด็นตางๆ ที่มีความยากและซับซอน และการเรียนรูผานประสบการณผูอื่น 

 เวสทูเวอร (Westover, 2006, pp. 12-21) ไดจํากัดความองคการแหงการเรียนรูในการศึกษา
วาคือ องคการที่สามารถสรางวัฒนธรรมในการสงเสริมสมาชิกในองคการใหเกิดการเรียนรู การกลาเสี่ยง
นอกเหนือไปจากการแกปญหาทั่วไป องคการแหงการเรียนรูจะผลักดันใหเกิดการเรียนรูท้ังแบบวงจรเดียว
และวงจรซ้ํา (single loop and loop learning) ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยดานการสนับสนุนความคิด
เชิงบวก (promote the positive) การสนับสนุนการกลาเสี่ยงกับ ความคิดท่ีรัดกุม (risk taking, safe 
thinking) การคิดอยางเปนระบบ และการรับฟงแสดงความคิดเห็น (systems thinking and getting 
the show on the road) การแลกเปลี่ยนความรู (people as resources) การมีวิสัยทัศนรวมกัน
(map the vision) ความไววางใจ (trust) พื้นที่ในการมีปฏิสัมพันธ (physical proximity)  
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 โจนส (Jones, 2007, pp. 340-341) นิยามวา องคการแหงการเรียนรูคือ องคการที่ออกแบบ
และสรางโครงสราง วัฒนธรรม และกลยุทธองคการเพ่ือที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูของ
องคการซึ่งการเรียนรูองคการจะชวยใหองคการเกิดผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องยั่งยืน 

 เคซี่ย (Casey, 1996, p. 2) กลาววา การเรียนรูหมายถึง การเติบโต การพัฒนา การสราง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา ดังนั้น องคการแหงการเรียนรูจะ หมายถึง หนทางในการสราง
สิ่งท่ีดีกวาใหกับองคการ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาข้ึน สรางใหเกิดบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือใหแนใจวาองคการและสมาชิกในองคการกําลังดําเนินการพัฒนาตนใหกาวหนาอยางตอเนื่อง 
โดยการจัดการความรูนับเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนการเรียนรูองคการ  

 วิค และลีออน (Wick & Leon, 1993, pp. 126-140) ใหความเห็นวาองคการที่ประสบ
ความสําเร็จไมวาขนาดใหญหรือขนาดเล็กลวนแลวแตมีพ้ืนฐานเปนองคการแหงการเรียนรูทั้งสิ้น
ซึ่งการกาวสูองคการแหงการเรียนรูจะตองประกอบดวย ผูนําที่มีวิสัยทัศน เปดใจกวางรับขอมูลตางๆ 
และนํามาวิเคราะหในองคการตนเองถึงเปาหมายวัตถุประสงค และวางแผนการบรรลุเปาหมายนั้น 
โดยพยายามคิดคนหนทางใหมๆ ทดสอบ ทดลองที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการอยูเสมอ 
จากนั้นจึงนําผลที่ไดมาปฏิบัติจริง (learning organization = leader with vision (plan/metrics) 
x information x inventiveness x implementation) 

 ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2548, หนา 10) กลาววา ความรูขององคการเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญยิ่ง เนื่องจากองคการท่ีมีความรูและรูจักนํามาประยุกตใชจะสรางใหเกิดความไดเปรียบ
ในการแขงขันที่ยั่งยืน ไมสามารถที่จะลอกเลียนแบบโดยคูแขงไดโดยงาย อีกทั้งยังชวยในการลดวงจร
การพัฒนานวัตกรรมใหมขององคการอีกดวย ซึ่งการที่องคการเกิดความไดเปรียบในการแขงขันนั้นเอง
ยอมจะเปนปจจัยที่สําคัญในการกอใหเกิดผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนขององคการ  

 เซงเก (Senge, 1990b, p. 8) กลาววา ความซับซอน ความเคลื่อนไหวของปญหาในโลก
กําลังมีมากขึ้นเรื่อยๆ การทํางานจะตองอาศัยการเรียนรูมากยิ่งขึ้น การเรียนรูอยางในอดีตที่เกิดข้ึน 
กับคนๆ เดียวในองคการแลวสั่งการกับสมาชิกในองคการไมเพียงพออีกตอไป หากแตสมาชิก
ในองคการทุกคนจะตองรวมเรียนรูไปดวยกัน องคการแหงการเรียนรูหมายถึง สถานที่ที่สมาชิกสามารถ
ขยายพัฒนาความสามารถของตนอยางตอเนื่องเพื่อที่จะประสบผลสําเร็จที่ตองการ สถานที่ท่ีแนวคิดใหม
หรือที่กําลังพัฒนาไดรับการสนับสนุน สงเสริม สถานที่ที่ความปรารถนาของกลุมเปนไปโดยอิสระ
สถานท่ีที่สมาชิกในองคการ เรียนรูอยางตอเนื่องถึงการเรียนรูรวมกัน โดย เซงเก (Senge, 1990, p. 6) 
ไดกําหนดหลักการสําคัญ 5 ประการ (the fifth disciplines) ซึ่งเปนหลักการสําคัญที่จะชวย
ในการพัฒนาองคการสูองคการแหงการเรียนรูอันประกอบไปดวย 1) การคิดอยางเปนระบบ (system 
thinking) 2) ความมุงสูความเปนเลิศ (personal mastery) 3) การมีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมอง
ที่เปดกวาง (mental model) 4) การสรางวิสัยทัศนรวมกันทั้งองคการ (building shared vision) 
5) การเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกในองคการ (team learning) 

 มารคอดท และเรโนส (Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 21-24) กลาววาในการแขงขัน
ทีรุ่นแรง องคการแหงการเรียนรูจะเปนปจจัยท่ีนําพาองคการไปสูความสําเรจ็และการเกิดผลการดําเนินงาน 
โดยองคการแหงการเรียนรู หมายถึง สถานที่ที่มีบรรยากาศในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูของสมาชิก
ในองคการ องคการแหงการเรียนรูไดเสริมพลังใหแกสมาชิกในองคการในการคิดคนความรูใหม



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

136 
 

ผลิตภัณฑใหมและบริการใหมๆ โดย มารคอดท (Marquardt, 2011, p. 21) กลาววา ความสามารถ
ในการเรียนรูขององคการจะเปนปจจัยที่สําคัญในการนําพาองคการสูความเปนองคการแหงการเรียนรู
ซึ่งควรจะตองไดรับการสงเสริม องคการจะตองเรียนรูและปรับตัวไดเร็วกวาการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมเพื่อความอยูรอด โดยจากการศึกษาองคการแหงการเรียนรูกวา 100 แหง ทั่วโลก
ในระยะเวลากวา 15 ป พบวา การพัฒนาเพื่อการเปนองคการแหงการเรียนรูตองทําความเขาใจและ
พัฒนาระบบยอยที่สัมพันธกันทั้ง 5 ระบบ ซึ่งระหวางระบบยอยเหลานี้ประกอบดวย ปจจัยดานการเรียนรู 
ปจจัยดานองคการ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานความรู และปจจัยดานเทคโนโลยี ดังภาพ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6  ระบบทั้ง 5 ที่จะนําพาสูความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ที่มา: (Marquardt, 2011, p. 22) 

 
 โดยกระบวนการของการนําปจจัยทั้ง 5 มาประยุกตกับองคการ ประกอบไปดวย 1) พลวัต

การเรียนรู (learning dynamic) 2) การปรับเปลี่ยนองคการ (organizational transformation) 
3) การใหอํานาจและความสามารถแกบุคคล (empowering and enabling people) 4) การจัดการ
ความรู (knowledge management) และ 5) การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี (technology 
support for learning) 
 2.7.1 พลวัตแหงการเรียนรู (learning dynamics) 
 ในพลวัตแหงการเรียนรูแบงออกเปนระบบยอยของการเรียนรู (learning subsystem) 3 ระบบ 
คือ 1) ระดับการเรียนรู (levels of learning) 2) ประเภทของการเรียนรู (types of learning) และ 
3) ทักษะการเรียนรู (learning skills/discipline) ดังภาพ 7  
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ภาพ 7  ระบบยอยดานการเรียนรู 
ที่มา: (Marquardt, 2011, p. 31) 
 
  1) ระดับการเรียนรู (levels) 
     ระดับการเรียนรูแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับทีมงาน และ
ระดับองคการโดยมีการผสมผสานกับรูปแบบของการเรียนรูในองคการ ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 
(1) การเรียนรูจากการปรับตัว (2) การเรียนรูจากการคาดการณลวงหนา 3) การเรียนรูจากการปฏิบัติ 
   (1) การเรียนรูของปจเจกบุคคล (Individual Learning)  
     บุคคลเปนกลุมพื้นฐานของกลุมและองคการ เซงเก (Senge, 2006, p. 236) 
กลาววา องคการจะเรียนรูไดโดยผานบุคคลที่เรียนรูเทานั้น การเรียนรูของบุคคลไมไดเปนสิ่งรองรับวา
จะมีการเรียนรูขององคการ แตถาปราศจากการเรียนรูของบุคคลแลวละก็ การเรียนรูขององคการ
ก็ไมอาจเกิดขึ้นได สวน อัลเจียร และชาญ (Argyris & Schon, 1995, p. 20) ก็เห็นวา การเรียนรูของ
บุคคลคือสิ่งจําเปนตอ “การปฏิรูปอยางหนึ่งขององคการ และเพื่อเตรียมทุกคนใหพรอมสําหรับ
อนาคตท่ีไมอาจรูได”  
     ดังนั้น ความผูกพันหรือพันธะ และความสามารถที่จะเรียนรูของแตละคน
จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่ง โอกาสในการเรียนรูของบุคคลซึ่งประกอบดวย การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง
การเรียนรูจากผูรวมงาน การเรียนรูโดยอาศัยคอมพิวเตอร การเรียนรูจากประสบการในการทํางาน
แตละวันหรือจากงานโครงการที่ไดรับมอบหมายมาเปนพิเศษ รวมถึงการหยั่งรูดวยตัวเอง 
   (2) การเรียนรูของกลุมหรือของทีม (group/team learning)  
     ทีมงานนับวามีความสําคัญตอองคการเพิ่มขึ้นทุกวัน ไมวาจะเปนทีมงาน
แบบขามสายงาน (cross-functional team) ที่กําลังทําโครงการอยางใดอยางหนึ่งอยู หรือ
กําลังแกปญหาในสายการผลิตก็ตาม องคการแหงการเรียนรูมีหนาที่เพิ่มเติมทักษะและความรู
ที่พวกเขาตองการ ทั้งกระบวนการคุณภาพ เทคนิคการแกปญหาและตัดสินใจ ตลอดจนทักษะของ
การทํางานเปนทีม 

ระดับ 
- ปจเจกบุคคล 
- กลุม/ทีม 
- องคการ 

ประเภท 
- เชิงปรับตัว 
- เชิงคาดการณ 
- เชิงปฏิบัต ิ

ทักษะ 
- การคดิเชิงระบบ 
- รูปแบบความคิด 
- การมุงม่ันสู 
  ความเปนเลิศ 
- การเรียนรูแบบ 
  ชี้นําตนเอง 

- การเสวนา 
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     เมื่อองคการตองรับมือกับปญหาอันซับซอนเพิ่มขึ้น ทีมซึ่งมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอองคการจําเปนตองมีทักษะในการเรียนรู เพื่อชวยองคการในการแกปญหาเหลานั้นดวย 
ทีมงานจะตองสามารถคิดสรางสรรค และเรียนรูอยางมีประสิทธิผลในฐานะที่เปนสมองขององคการ 
การเรียนรูของทีมสามารถและควรเกิดข้ึนทกุครั้งที่มีการรวมตัวกันของกลุมคน ไมวาจะเพ่ือวัตถุประสงค
ระยะสั้น หรือเพ่ือจัดการกับปญหาระยะยาวขององคการก็ตาม 
     เปนเรื่องสําคัญที่เราจะตองมองใหออกวา โดยพื้นฐานแลวการเรียนรูของทีมนั้น
ตางจากการฝกอบรมใหแกทีม เพราะวาทีมมีอะไรมากกวาการแสวงหาทักษะของทีม กลาวคือการเรียนรู
ของทีมจะเนนที่การเรียนรูแบบบริหารตนเอง (self–managed learning) เนนท่ีการคิดสรางสรรค
และความเปนอิสระของการถายทอดกระแสความคิด ระบบการเรียนรูของทีมที่ประสบความสําเร็จ
จะเปนสิ่งรับประกันวา ทีมจะแบงปนประสบการณทั้งดานบวกและดานลบกับกลุมอ่ืนๆ ในองคการ 
ซึ่งก็จะไปสงเสริมการเติบโตทางสติปญญาขององคการในที่สุด 
     ทีมเรียนรูจะตองสรางความรู โดยการวิเคราะหประเด็นปญหาที่ซับซอน และ
ดําเนินการในแบบที่แปลกใหม ตลอดจนการแกปญหาในลักษณะที่เปนองครวม พวกเขาสามารถ
จะเรียนรูจากประสบการณในอดีตไดดีข้ึน สามารถทดลองวิธีการใหมๆ และถายโอนความรูระหวาง
ทีมทั่วทั้งองคการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความเขาใจอยางลึกซึ้งของทีมอาจถูกนํามาปฏิบัต ิ
ซึ่งทําใหทักษะใหมๆ นั้นถูกสงผานไปยังบุคคลและกลุมอื่นๆ ดวย ความสําเร็จของทีมอาจทําให
เกิดบรรยากาศ และมาตรฐานของการเรียนรูรวมกันทั่วทั้งองคการ 
     องคการแหงการเรียนรู จะพยายามสรางศักยภาพที่สมบูรณของทีมท่ี
ประกอบดวย การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continuous improvement) การทํางานขามสายงาน 
(cross-functional) การบริหารคุณภาพ (quality management) และทีมการเรียนรูขององคการ 
(organizational learning teams) ทีมงานเหลานี้ตองมีเวลาในการคิดพิจารณาและฝกฝนการเรียนรู
เชิงปฏิบัติ (action learning) พวกเขาจะทําหนาที่เปนเสมือนเครื่องมือในการฟนฟู และการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญขององคการ องคการไมเพียงแตตองสนับสนุนใหทีมแกปญหาเทานั้นแตยังจะตองสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจในแบบที่ตางไปจากเดิม โดยอาศัยกระบวนการในการเรียนรูแบบรวมหมูอีกดวย 
(Marquardt, 2011a) 
     การเรียนรูของทีม จะเนนความสนใจไปที่กระบวนการในการพัฒนา
กําลังความสามารถของกลุมใหเปนไปในทางเดียวกัน เพ่ือสรางการเรียนรูและผลลัพธอยางที่ตองการ
ใหแกสมาชิกของทีม ในหลายๆ กลุมที่ไมมีการเรียนรูนั้น ความคับของใจและพลังงานที่สูญไป
โดยเปลาประโยชนจะเปนลักษณะพื้นฐานของทีมที่คอนขางจะไปกันคนละทาง แตละคนในทีม
อาจขยันเปนพิเศษแตความพยายามของพวกเขาก็ไมไดแปลงไปเปนความพยายามของทีม ซึ่งตรงขาม
กับทีมที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือมันจะเกิดลักษณะรวมแรงรวมใจที่กลมกลืนกัน และพลังงานของ
สมาชิกแตละคนก็จะประสานเขาดวยกัน 
     ทีมเรียนรูวิธีที่จะดึงเอาศักยภาพทางความคิดของคนออกมา โดยอาศัย
การกระทําที่มาจากการริเริ่มและประสานกัน ทีมที่ยอดเยี่ยมจะพัฒนาความไววางใจในการปฏิบัติงาน
ขึ้นมาซึ่งในบรรยากาศเชนนี้ พนักงานทุกคนจะยังคงคํานึงถึงผูอ่ืน และทําสิ่งตางๆ ในลักษณะที่จะไป
เสริมแรงกัน เหมือนอยางที่มีทีมนักกีฬาเกงๆ และวงออเคสตราเปนอยูและเรียนรูรวมกัน 
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     การเรียนรูของทีมจะเกิดข้ึนอยางเต็มที่ ทั้งในการคิดวิเคราะหและการปฏิบัติ
ก็จะรวดเร็วขึ้น ถาทีมนั้นไดรับรางวัลจูงใจในการมีสวนรวมของพวกเขา การเรียนรูของทีมในระดับสูง
จะทําใหทีมสามารถสื่อสารและคิดรวมกันในระดับสูง รวมไปถึงสามารถสื่อสารและทํางาน
อยางสรางสรรคไดอยางมีเอกภาพ นอกจากนี้แลว การเรียนรูเชิงปฏิบัติ (action learning) 
ก็เปนวิธีสรางการเรียนรูของทีมที่มีประสิทธิผลที่สุดอีกดวย (Marquardt, 2011, p. 38) 
   (3) การเรียนรูขององคการ (organization learning) 
     การเรียนรูขององคการเปนถูกแบงออกเปน 2 ประเด็นพื้นฐาน ลําดับแรก 
การเรียนรูขององคการเกิดขึ้นผานรูปแบบของการแบงปนขอมูล ความรู และจิตสํานึกของเหลาสมาชิก
ภายในองคการ ลําดับท่ีสอง การเรียนรูขององคการสรางขึ้นบนความรูและประสบการณของการทํางาน
ที่ผานมา นั่นคือ ความทรงจําขององคการ ซึ่งขึ้นอยูกับกลไก เชน นโยบาย กลยุทธและรูปแบบที่ชัดเจน
ของคลังความรูขององคการ 
     แมวาประเภทของการเรียนรูขององคการ จะขึ้นอยูกับบุคคลและทีมงาน
รวมถึงองคการที่ตองสัมพันธกัน แตการเรียนรูขององคการมีความหมายมากกวาผลรวมของการเรียนรู
ของบุคคลกับของทีม เพราะกระบวนการของการเรียนรูขององคการไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนๆ
อยางกวางขวางทั้งดานสังคม การเมือง และดานโครงสราง โดยจะเก่ียวของกับการแบงปนความรู
ความเชื่อ หรือขอสมมติฐานระหวางบุคคลและกลุมตางๆ (Schein, 2010; cited in Marquardt, 2011, 
p. 40) 
     ตัวอยางที่จะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการเรียนรูของบุคคลและ
ของทีมกับการเรียนรูขององคการ เชน กีฬาท่ีเลนเปนทีมหรือวงออเครสตรา ที่เราไมอาจบอกไดวา
ชัยชนะของทีมฟุตบอลนั้นเปนผลงานของนักฟุตบอลคนใดคนหนึ่ง หรือจากความรูและทักษะของ
นักกีฬาทุกคน แตในความเปนจริงนั้น ชัยชนะที่เกิดขึ้นเปนผลจากความรูและฝมือของคนทั้งองคการ
ที่ทํางานประสานสอดคลองกัน 
  2) ประเภทของการเรียนรู (types) 
    การเรียนรูขององคการสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก การเรียนรูเชิงปรับตัว
การเรียนรูเชิงคาดการณ และการเรียนรูเชิงปฏิบัติ ซึ่งมิไดแยกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้บุคคล ทีม หรือ
องคการอาจใชการเรียนรูมากกวา 1 ประเภทไปพรอมๆ กันก็ได 
   (1) การเรียนรูเชิงปรับตัว (adaptive learning)  
     การเรียนรูประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคล ทีมหรือองคการไดเรียนรูจากประสบการณ
และจากการพิจารณาไตรตรอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ คอื บริษัทดําเนินการตามที่ตั้งใจเพ่ือมุงไปสูเปาหมาย
ที่กําหนดไว ซึ่งกอใหเกิดผลลัพธภายในและภายนอกบางอยาง กลายเปนความเปลี่ยนแปลงอันเปนผล
มาจากการกระทํา ซึ่งจะถูกวิเคราะหเพื่อดูวาสอดคลองกับเปาหมายหรือไม จากนั้นบริษัทก็จะเริ่ม
การกระทําอันใหมหรือไมก็แกไขการกระทําครั้งกอนโดยอาศัยผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนหลัก การเรียนรู
เชิงปรับตัว (adaptive learning) จึงเริ่มจากการกระทําไปสูผลลัพธ ไปสูการประเมินผลท่ีเกิดข้ึน 
แลวไปสูการพิจารณาไตรตรอง 
     การเรียนรูเชิงปรับตัว อาจเปนไดทั้งการเรียนรูแบบวงเดี่ยว (single loop) 
หรือแบบวงคู (double loop) การเรียนรูแบบวงเดี่ยวจะมุงความสับสนไปที่การไดขอมูลมา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

140 
 

เพ่ือบํารุงรักษาและทําใหระบบที่มีอยูในปจจุบันนั้นม่ันคง โดยจะเนนที่การตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาด 
การเรียนรูแบบวงจรเดี่ยวจะทําใหไดคําตอบโดยตรงตอขอขัดแยง หรืออุปสรรคที่มีอยูในขณะนั้น 
ซึ่งบอยครั้งที่มันจะเปนเพียงอาการของปญหาที่มีอยู และการเรียนรูแบบนี้ก็เปนการเรียนรูที่องคการ
สวนใหญใชกันในปจจุบัน 
     สวนการเรียนรูแบบวงคู จะเปนเรื่องของการตั้งคําถามเชิงลึกเกี่ยวกับระบบ
เพื่อตรวจสอบใหรูแนชัดกอนวาอะไรคือ สาเหตุของขอผิดพลาดหรือความสําเร็จที่เกิดขึ้น 
โดยเปนการมองไปที่บรรทัดฐานและโครงสรางขององคการ รวมถึงการตั้งคาํถามเก่ียวกับความถูกตอง
ของสิ่งเหลานั้นในแงขององคการและการกระทํา รวมถึงผลที่เกิดขึ้น อัลเจียร (Argyris, 1999; cited 
in Marquardt, 2011, p. 41) กลาววา บุคคลและองคการสวนใหญไมเต็มใจเขาสูการเรียนรูแบบวงคู 
ก็เพราะมันจะเปดเผยขอผิดพลาดตางๆ อีกทั้งยังสะทอนถึงความสงสัยตอขอสมมติฐาน บรรทัดฐาน 
โครงสราง รวมถึงวิธีปฏิบัติที่เปนอยูอีกดวย 
   (2) การเรียนรูเชิงคาดการณ (anticipatory learning)  
     การเรียนรูเชิงคาดการณ เกิดข้ึนเมื่อองคการเรียนรูจากการคาดการณถึงอนาคต
ในหลากหลายรูปแบบ โดยพยายามหลีกเลี่ยงผลลัพธและประสบการณในทางลบ ดวยการระบุโอกาส
ทีด่ีท่ีสุดในอนาคตพรอมๆ กับที่คนหาหนทางที่จะบรรลุผลสําเร็จใหได ในการเปรียบเทียบระหวาง
การเรียนรูเชิงปรับตัวกับการเรียนรูเชิงคาดการณนั้น ที่แนๆ คือแบบแรกจะเปนรูปแบบของการเรียนรู
เพ่ือจัดการกับปญหาความยากลําบาก แตการเรียนรูในแบบหลังจะเปนการเรียนรูแบบสรางเสริม และ
สรางสรรคตอการเรียนรูขององคการ การเรียนรูเชิงคาดการณจะทําใหองคการมีพลานุภาพอยางยิ่ง 
เพราะสมาชิกขององคการจะมีการวิเคราะหไตรตรอง มีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับการเรียนรูของ
พวกเขาในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน การเรียนรูขององคการอาจเริ่มตนที่การมีปฏิกิริยาตอเหตุการณตางๆ 
แตองคการในเชิงรุกจะรับผิดชอบใหเกิดการเรียนรู เพื่อจัดการกับปญหา หรือเหตุการณนั้นๆ ตอไป
ในทันท ี
   (3) การเรียนรูเชิงปฏิบัติ (action learning)  
     การเรียนรูเชิงปฏิบัติเก่ียวของกับการแกปญหาจริงๆ และเนนไปที่การแสวงหา
ความรูจริง ตลอดจนดําเนินการตามหนทางของการแกปญหาใหเกิดผลสําเร็จ มันเปนวิธีเรงการเรียนรู
วิธหีนึ่งที่ทําใหคนสามารถเรียนรูไดดีขึ้น และจัดการกับสถานการณที่ยุงยากไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น
มันจะเพิ่มการเรียนรูขององคการข้ึน จนบริษัทสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี 
หากมีการใชกันอยางเปนระบบ 
     การเรียนรูเชิงปฏิบัตินั้นเปนทั้งกระบวนการเชิงพลวัต และเปนโปรแกรม
ที่ทรงพลานุภาพ ในแงของกระบวนการนั้นจะเก่ียวของกับกลุมคนกลุมเล็กๆ ที่เนนอยูกับสิ่งที่พวกเขา
กําลังเรียนรู กับวิธีที่ความรูใหมของพวกเขาจะใหประโยชนแกคนแตละคนและแกองคการโดยรวม
การเรียนรูเชิงปฏิบัติทําใหคนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถประเมิน
และแกปญหายากๆ ในชีวิตจริงไดอยางดี โดยเปนการนําเอาการสรางและการตั้งคําถามใหมๆ เก่ียวกับ
ความรูที่มีอยูและการพิจารณาไตรตรองเก่ียวกับการกระทําที่เกิดขึ้น ทั้งระหวางและหลังการแกปญหา
มารวมเขาดวยกัน (Marquardt, 2011, p. 43) 
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  3) ทักษะในการเรียนรู (skills) 
    ทักษะในการเรียนรูขององคการหลายๆอยางเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดการเรียนรู
ภายในองคการไดอยางกวางขวาง และทําใหเกิดความสําเร็จในเชิงธุรกิจ อาทิเชน การคิดเชิงระบบ
รูปแบบความคิด การมุงมั่นสูความเปนเลิศ การเรียนรูแบบชี้นําตนเองและการเสวนา โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   (1) การคิดเชิงระบบ (system thinking) 
     ในอดีตที่ผานมา เราถูกสอนใหแยกปญหาออกเปนสวนๆ เพ่ือที่เราจะไดจัดการ
กับงานหรือเรื่องที่ซับซอนไดงายขึ้น แตทวาสุดทายเรากลับตองจายคาความสะดวกนั้นไปดวยราคา
มหาศาลทีเดียว เราตองสูญเสียแนวความคิดเก่ียวกับเรื่องความเชื่อมตอกันเขาเปนองครวมเราตองสูญเสีย
ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการกระทํา กับผลที่เกิดขึ้นนั่นหมายความวา 
เมื่อใดที่เราพยายามจะมองในภาพรวม เราก็จะพยายามประกอบชิ้นสวนตางๆ ในความคิดของเรา
ขึ้นมาใหม อีกทั้งยังพยายามเพิ่มรายละเอียดและจัดระเบียบชิ้นสวนทั้งหมด ซึ่งเปนการกระทํา
ที่หาประโยชนมิได เพราะมันเหมือนกับการพยายามประกอบชิ้นสวนของกระจกที่แตกแลวขึ้นมาใหม
นั่นเอง 
     การคิดเชิงระบบ เปนกรอบของแนวความคิดอยางหนึ่งที่ชวยใหเรามองเห็น
แบบแผนทั้งหมดไดชัดเจนกวาเดิม ซึ่งชวยใหเราสามารถเปลี่ยนแปลงแบบแผนเหลานั้นไดดีขึ้น เซงเก 
(Senge, 2006, p. 68) กลาววา มันเปนวินัยสําหรับการมองในองครวม ซึ่งเปนกรอบสําหรับการมอง
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน มากกวาจะเปนการมองแบบเปนเหตุเปนผลกันในแนวเสนตรงรวมถึง
เปนการมองถึงโครงสรางที่อยูภายใตเรื่องนั้นๆ ซึ่งไมใชเหตุการณทั่วๆ ไปตลอดจนการมองแบบแผน
ของการเปลี่ยนแปลงมากกวาการดูที่เฉพาะภาพสุดทายของเรื่องนัน้ๆ” 
     การคิดเชิงระบบจะแสดงใหเห็นวา บางครั้งการกระทําเล็กๆ นอยๆ 
แตมีจุดมุงหมายชัดเจน ก็สามารถกอใหเกิดการปรับปรุงที่สําคัญและยั่งยืนได ถาการกระทํานั้นเกิดข้ึน
ในจุดยุทธศาสตร ทั้งน้ีการแกปญหายากๆ มักจะเก่ียวของกับการพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง
ที่จะกอใหเกิดผลกระทบไดสูงสุดโดยใชความพยายามใหนอยท่ีสุด การคิดเชิงระบบ-โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พลวัตเชิงระบบ-อาจเปนเครื่องมือที่มีพลานุภาพสําหรับสงเสริมการเรียนรูขององคการ ดวยการยอมรับวา 
องคการก็เหมือนกับเครือขายของหนวย (node) ตางๆ ที่เชื่อมตอกัน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทั้งที่ได
วางแผนและไมไดวางแผนไว ซึ่งเกิดขึ้นในสวนใดสวนหนึ่งขององคการ จึงสามารถสงผลกระทบตอ
สวนอื่นๆ ไดซึ่งผลที่ตามมานั้นก็มักเปนไปในทางลบ 
    (2) การมุงม่ันสูความเปนเลิศ (personal mastery) 
      การมุงมั่นสูความเปนเลิศ หมายถึง ความเชี่ยวชาญในระดับพิเศษคลายกับ
ความชํานาญของชางฝมือระดับปรมาจารยที่ทุมเทใหกับการเรียนรูตลอดชีวิต และปรับปรุงทักษะ
ความชํานาญของตนอยางสม่ําเสมอ ถือเปนวินัยที่เกี่ยวกับการทําความเขาใจใหลึกซึ้งถองแท 
ในวิสัยทัศนสวนตน พลังและความพากเพียรอดทนของตนอยางลึกซึ้ง 
      เซงเก (Senge, 2006; cited in Marquardt, 2011, p. 46) มองวา การมุงมั่น
สูความเปนเลิศถือเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งขององคการแหงการเรียนรู เพราะวาความผูกพันมุงมั่น
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ในสัญญา และความสามารถในการเรียนรูของบริษัทจะไมมีวันมากไปกวาผลรวมของความสามารถ 
และความผูกพันในการเรียนรูของสมาชิกแตละคน 
      การมุงมั่นสูความเปนเลิศ นํามาซึ่งพันธะสัญญาสูการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ในทุกระดับขององคการ ซึ่งรวมไปจนถึงการสนับสนุนใหสมาชิกทุกคนขององคการไดรับการพัฒนา 
และมีประสบการในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนาและการฝกอบรมแบบเดิมๆ นั้นถือไดวา
ไมเพียงพออีกตอไป องคการก็ตองมีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาดวยวาสมาชิกทุกคนจะเรียนรูและฝกฝน
อยางไมมีที่สิ้นสุด 
   (3) การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (self-directed learning) 
     สมาชิกทุกคนขององคการแหงการเรียนรู ควรตระหนักถึงและกระตือรือรน
ทีจ่ะรับผิดชอบทั้งในฐานะของผูเรียนรูและผูสนับสนุน ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูของผูคนรอบขาง
เราจะตองเรียนรูอยางไมหยุดยั้งวาเราจะปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไปไดอยางไร 
ไมใชสักแตทํางานไปวันๆ ในองคการแหงการเรียนรู หัวหนางานไมจําเปนจะตองรูทุกอยางที่ลูกนอง
จะตองรูอีกตอไป เราตองเรียนรูวิธีที่จะเรียนรูดวยตัวของเราเองซึ่งสวนหนึ่งก็โดยการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูของตนเองเพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูของเราใหเกิดขึ้นมากที่สุด
เทาที่จะทําได 
   (4) รูปแบบความคิด (mental model) 
     รปูแบบความคิดคือ ภาพในความคิดหรือทัศนะของเราเกี่ยวกับเหตุการณ 
สถานการณ กิจกรรมหรือแนวความคิดใดๆ มันเปนขอสมมติที่ฝงลึกในความคิดของเราที่มีอิทธิพลตอ
ความเขาใจในโลกใบนี้ ซึ่งสงผลตอสิ่งที่เราปฏิบัติ ตัวอยางเชน คนแตละคนอาจมีรูปแบบความคิด
เก่ียวกับโรงเรียน เก่ียวกับครอบครัว หรือเก่ียวกับรัฐบาลไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดู 
และการรับรูที่มีมากอนหนานี้ รวมถึงประสบการณของแตละคน 
  รูปแบบความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีทําได หรือทําไมไดในสถานการณตางๆ ของคนเรานั้น 
มักจะผันแปรไปในแตละบุคคล อีกท้ังยังฝงลึกมั่นคงและเปลี่ยนแปลงไดยาก เซงเก (Senge, 2006, 
p. 9) เนนวาแนวทางของการทํางานดวยรูปแบบความคิด จะเริ่มดวยการเรียนรูวิธีที่จะขุดคนภาพจาก
ภายในหรือความเปนมาเปนไปในโลกที่ผานมา จากนั้นก็เปดเผยภาพเหลานั้นและตรวจสอบกัน
อยางละเอียดเขมงวด โดยแนวทางนี้ประกอบดวยความสามารถในการทําใหการสนทนาที่เปยมไปดวย
ความรูดําเนินตอไป โดยมีทั้งการสอบถามและการสนับสนุน เพ่ือใหผูคนไดแสดงความคิดเห็นของตน
อยางมีประสิทธิผลและเปดกวางตอคําวิจารณจากคนอ่ืนๆ 
   (5) การเสวนา (dialogue) 
     การเสวนา หมายถึง การสื่อสารในระดับเขมขนที่มีคุณภาพ มีความเปนอิสระ
มีความคิดสรางสรรค และมีการสํารวจประเด็นที่เกี่ยวของตางๆ รวมกัน มีการรับฟงความคิดเห็นของ
กันและกันอยางตั้งใจ และไมดวนตัดสินความคิดของผูอื่น การนําวินัยในการเสวนาเหลานี้มาใชทําให
เราไดเรียนรูที่จะเขาใจไดอยางถองแทวา แบบแผนของการมีปฏิสัมพันธในทีมแบบใดที่จะเปนปจจัย
สงเสริมหรือบอนทําลายการเรียนรู 
     การเสวนา เปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งตอการสรางและประสานการเรียนรูกับ
การปฏิบัติในท่ีทํางาน เพราะนอกจากจะสงเสริมใหมีการสื่อสารและการคิดรวมกันแลว การเสวนา
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ยังทําใหองคการสามารถนําเอาความฉลาดทั้งหมดที่มีอยูออกมาใชไดดีข้ึน ทําใหเราไดมองโลกในฐานะ
องครวมไมใชแคสวนประกอบยอยๆ และกระตุนใหเราพยายามทําความเขาใจวาทําไมและอยางไร
(how & why) 
     การเสวนาที่ประสบความสําเร็จ จะทําใหเราสามารถหาขอสรุปหรือทําใหเกิด
นัยโดยทั่วไปอันเปนผลมาจากการสังเกตการณได ทําใหเกิดความกระจาง แมในสิ่งที่ไมไดมีการพูดคุย
กันในระหวางการสนทนากันก็ตาม ทําใหเกิดความสมดุลระหวางการซักถามและการสนับสนุน ทําให
เรามองออกถึงความแตกตางระหวางทฤษฎีที่เปนหลักการ (สิ่งที่เราอางถึง) กับสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติอยู 
(ทฤษฎีที่อยูเบื้องหลังการกระทําของเรา) 
     มารคอด (Marquardt, 2011, pp. 53-59) ไดเสนอกลยุทธ 10 ขอ
ในการสนับสนุนระบบยอยของการเรียนรูโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การจัดแบงการอบรมแยกเปน
สวนยอย โดยคํานึงถึงการประยุกตใชในการอบรมไดในหลายหนวยงาน และเพ่ือการเลือกสวนยอยของ
การอบรมมาใชใหตรงกับความตองการที่แทจริง 2) เพ่ิมความสามารถในการเรียนรูวาจะเรียนอยางไร 
เชน การจะตั้งคําถามเชนไร การเรงรัดการเรียนรูเปนตน 3) พัฒนาวินัยการสนทนาโตตอบ 4) การกําหนด
แผนการพัฒนาเสนทางอาชีพพรอมกับการสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลอง 5) จัดตั้งโครงการพัฒนา
ตนเอง เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรเลือกที่จะเรียนรูอยางอิสระ 6) การสรางทีมงานการเรียนรู 
เพ่ือเปนการรวมแลกเปลี่ยนรวมสรางความคิดใหม 7) การสงเสริมและฝกฝนการคิดอยางเปนระบบ 
8) คาดการณและวางแผนการเรียนรูที่จะปรับตัว 9) เปดใจกวางตอความคิดเห็นที่แตกตาง และ 
10) เปลี่ยนโลกทัศนในการเรียนรู สรางทัศนคติในทางบวกตอการเรียนรู วัตคินส และมารซิกค 
(Watkins & Marsick, 1993, pp. 147-166) กลาววาการเรียนรูองคการไมใชเปนการรวมกัน
ของการเรียนรูในระดับบุคคลของสมาชิกในองคการและก็ไมไดหมายความถึงการเรียนรูของระดับบริหาร 
ซึ่งการเรียนรูในระดับบุคคลนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความรู และในระดับกลุม
จะเรียนรูดวยการทํางานรวมกัน ในขณะที่ในระดับองคการคือการเปลี่ยนแปลงฐานคติของการปฏิบัติ 
ดําเนินงาน การรับรูถึงกระบวนการทํางานและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน ผลิตภัณฑ 
การตลาด หรือกระทั่งความสามารถขององคการ (learning as changed organizational capacity) 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองจะเปรียบเสมือนเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูขององคการ เนื่องจาก
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงในประเด็นตางๆ นั้น องคการจะตองแสวงหาขอมูล ความรู 
การพัฒนา การทดลองทั้งหลายเพื่อสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยการเรียนรูขององคการ
จะตองสงเสริมการแลกเปลี่ยนผานขอมูลระหวางกัน และรวมถึงการสนับสนุนการมุงเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาทั้งกับภายในและภายนอกองคการ (learning as embedded and shared) ทั้งนี้ 
วัฒนธรรมองคการ โครงสรางองคการ กลยุทธองคการ และความเปนอิสระจะชวยใหเกิด
การเรงการเรียนรูขององคการ 
     รูปแบบหรือวิธีการเรียนรูนั้นอาจแบงไดในหลากหลายลักษณะซึ่ง ดิเบลลา
และเนวิส (Dibella & Nevis, 1998, pp. 83-97) อธิบายถึงรูปแบบของการเรียนรูที่สามารถ
แบงไดออกเปน 4 รูปแบบดวยกันซึ่งใชพื้นฐานของการถายทอดความรู (dissemination mode) 
และการเก็บรักษาความรู (knowledge reserve) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก) บทบาทท่ีเปนตัวอยาง 
(role modeling) เปนรูปแบบของการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธทางสังคม ในแบบไมเปนทางการ 
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ข) ชุมชนแหงการฝกฝน (communities of practice) เปนรูปแบบการเรียนรูแบบเปดกวาง
อยางเปนทางการ 3) ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรอง (authorized expert) เปนการเรียนรูที่เปน
ทางการจากบุคคลหนึ่งๆ ที่เปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญ 4) แบบราชการ (bureaucratic) 
เปนรูปแบบการเรียนรูที่มีความชัดเจนถายทอดกับสมาชิกทุกคนในองคการแบบที่เปนทางการ 
     รูปแบบในการเรียนรูขององคการ อาจมีไดในหลายแนวทางหรือเปลี่ยนแปลง
ไปในแตละชวงเวลาก็เปนไดก็เพ่ือเปนการตอบรับกับสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางเหมาะสมที่สุด ดังจะเห็นไดจากแนวคิดที่ใหความสําคัญและน้ําหนักของประเด็นที่แตกตางกัน
ออกไปของ เหยิง (Yeung, et al., 1999, pp. 31-40) ซึ่งกลาววา องคการมีแหลงที่มาของการเรียนรู 
2 รูปแบบ ไดแก การเรียนรูโดยตรงจากประสบการณ (learning from direct experience) เชน
ดวยการทดลอง (trial and error experimentation) ดวยการวิจัย (action research) ดวยกระบวนการ
แกปญหา (plan do check act cycle-PDCA) และการเรียนรูผานผูอื่น (learning from the 
experience of others) เชน การเขาอบรมตามสถาบันการศึกษา การเขารวมสัมมนา การวาจาง
ทีป่รึกษา เปนตน ซึ่งการเลือกใชวิธีการเรียนรูในสองวิธีการนี้ยอมมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับบริบท
และสิ่งแวดลอมขององคการ และองคการมีจุดมุงหมายในการเรียนรูดวยกัน 2 ประการ ไดแก 
เพื่อการคนหา (exploration) เปนการเรียนรูเพื่อที่จะมุงสรางความสามารถในการแขงขันใหม
ที่ไมเคยเกิดข้ึนใหกับองคการ เปนการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ หรือกระบวนการทํางาน
หรือเพ่ือการประยุกตใช (exploitation) ซึ่งเปนการมุงพัฒนายกระดับผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่มี
อยูเดิม โดยสรุปแลวองคการจะมีรูปแบบ วิธีการในการเรียนรูที่แตกตางกันไปซึ่งสามารถสรุปรูปแบบ
ในการเรียนรูไดออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) การเรียนรูเชิงทดลอง (experimentation) องคการ
เรียนรูดวยการทดลองจากความคิดที่มีตางๆ ดวยการทดลองเพ่ือมุงหาผลิตภัณฑและกระบวนการใหม 
2) การเรียนรูเชิงความสามารถ (competency acquisition) องคการเรียนรูดวยการสนับสนุน
ความสามารถของสมาชิกและกลุมสมาชิกในองคการ 3) การเรียนรูเชิงเปรียบเทียบ (benchmarking) 
องคการเรียนรูดวยการพยายามศึกษาจากความรู การวิจัยขององคการอื่นที่ประสบความสําเร็จ 
4) การเรียนรูเชิงพัฒนาอยางตอเนื่อง (continuous improvement) องคการเรียนรูดวยตนเองจาก
ประสบการณท่ีเกิดขึ้นมากอนและสรางความเขาใจและพัฒนาประสบการณในแตละสวนใหสําเร็จ
กอนทีจ่ะพัฒนาองคการไปในแตละลําดับ อยางไรก็ตาม การสรุปของ เหยิง (Yeung, et al., 1999, 
pp. 31-40) เปนไปในทิศทางเดียวกับ ดิเบลลาและเนวิส (Dibella & Nevis, 1998, pp. 83-97) คือ
ใหความสําคัญที่วาไมมีองคการใดที่มีรูปแบบการเรียนรูใดการเรียนรูหนึ่งเทานั้นหากแตเปนการผสมผสาน
ความแตกตางของการเรียนรูแตละสวนงานเขาดวยกัน เนื่องจากเหตุผลทางดานปจจัยสภาพแวดลอม
ที่แตละสวนงานไดเผชิญอยูนั่นเอง 
     กูรีริค (Gorelick, et al., 2004, pp. 34-39) กลาวอธิบายการเรียนรูขององคการ
ดวยตัวแบบระบบการเรียนรูองคการ (organizational learning systems model-OSLM) 
ของ ชวานท (Schwandt; อางถึงใน Yeung, et al., 1999, pp. 31, 35) ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานวา
องคการคือ พลวัตทางสังคมซึ่งมีอยูในสภาพแวดลอมท่ีซับซอนและเปนการรวมกันระหวางระบบยอย 
2 ระบบที่ มีความสัมพันธกัน ซึ่งไดแกผลการดําเนินงานขององคการและการเรียนรูองคการ 
โดยตัวแบบดังกลาวนี้ใหถูกใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการและการเรียนรูที่สัมพันธ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

145 
 

กับกลยุทธและความรูขององคการ ทั้งนี้จะเห็นไดวาตัวแบบนี้สามารถประยุกตไดในระดับบุคคล 
กลุมและองคการโดยใชในการวิเคราะหถึงความสัมพันธที่จะตองเปลี่ยนแปลงควบคูกันไประหวาง
สิ่งแวดลอม องคการ และสมาชิกในองคการโดยระบบยอยของการเรียนรูไดถูกแบงออกเปน 4 สวนดวยกัน 
ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้ ก) ระบบที่อางอิงถึงสิ่งแวดลอม การปรับเปลี่ยน 
(environmental interface subsystem, adaptation) ข) ระบบของการปฏิบัติและสะทอนผลกลับ 
การบรรลุเปาหมาย (action-reflection subsystem, goal attainment) ค) ระบบของการกระจาย
และผสมผสาน การบูรณาการ (dissemination-diffusion subsystem, integration) 4) ระบบ
ของความหมายและความจํา การบํารุงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม (meaning and memory subsystem, 
culture or pattern maintenance) 
 2.7.2 การปรับเปล่ียนองคการ (organization transformation) 
 องคการเปนโครงสรางและศูนยรวมที่กอใหเกิดการเรียนรูตางๆ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม
และระดับองคการ ดังนั้นการจะเปนองคการแหงการเรียนรูจึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
เชนเดียวกับตัวหนอนแกวที่จะตองผานการปรับสภาพเสียกอน เพ่ือเปลี่ยนรางกลายเปนผีเสื้อที่มี
ความงดงามและสามารถบินไปไดทุกหนทุกแหง 
 โครงสรางและกลยุทธขององคการเอง ก็จะตองไดรับการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม
เสียกอนองคการจึงจะสามารถเปลี่ยนเปนองคการแหงการเรียนรูได ทั้งนี้องคการจะตองมุงความสนใจ
ไปที่องคประกอบยอยขององคการทั้ง 4 มิติ ซึ่งไดแก วิสัยทัศน (vision) วัฒนธรรม (culture) กลยุทธ
(strategy) และโครงสราง (structure) ดังภาพ 9 มิติยอยท้ัง 4 นี้แตละมิติจะตองเปลี่ยนทั้งวัตถุประสงค
และการออกแบบจากเดิมท่ีใหความสนใจแตกับเนื้องานและผลิตผล ไปใหความสนใจกับการเรียนรู
และการพัฒนาไปพรอมๆ กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 8  ระบบยอยดานองคการ 
ที่มา: (Marquardt, 2011, p. 62) 
 
 

 

องคการ 

วิสัยทัศน 

กลยุทธ 

โครงสราง วัฒนธรรม 
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  1) วิสัยทัศน (vision)  
   การมีวิสัยทัศนรวมกัน/การสานวิสัยทัศน  จะทําใหพนักงานและองคการ
พรอมที่จะรุดไปขางหนา ไมมีองคการใดที่ประสบความสําเร็จหรือยิ่งใหญไดโดยปราศจากการมี
วิสัยทัศนรวม ซึ่งเปนตัวโนมนาวใหทุกคนรวมกันทําในสิ่งท่ีมีจุดมุงหมายเดียวกัน เชน วิสัยทัศนของ 
taco bell ที่ตองการจะเปนที่หนึ่งในเรื่องอาหารการกิน (number one in the stomach) 
สวน federal express ก็ตองการจัดสงพัสดุภัณฑใหไดภายในชั่วขามคืน หรืออยาง Polaroid ท่ีผลิต 
ภาพถายแบบทันใจ apple คือ ทําใหชีวิตดีขึ้น 
   ขั้นแรก และอาจเปนข้ันตอนที่สําคัญท่ีสุดในการเปนองคการแหงการเรียนรูก็คือ 
การสรางรากฐานองคการอันมั่นคงที่ตั้งอยูบนการสรางวิสัยทัศนรวมในการเรียนรู และบริษัทก็จะตอง
เขาใจดวยวาบริษัทจะไมสามารถบรรลุเปาหมายในการเรียนรู ได หากบริษัทไมปฏิรูปตนเอง
ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งมีเหตุผลหลายประการที่สนับสนุนวาการสรางวิสัยทัศนรวมนั้น
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 
   ประการแรก: การสรางวิสัยทัศนรวมจะกอใหเกิดศูนยรวมและพลังแหงการเรียนรู 
ซึ่งการเรียนรูที่สรางสรรคและมีพลานุภาพจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อคนในองคการทราบดีวา สิ่งนั้นจะสราง
ความสําเร็จใหแกพวกเขาอยางแทจริง 
   ประการที่สอง: วิสัยทัศนนั้นมีความหมายตอทุกคน เพราะนอกจากจะเปนตัวแทน
ของความหวังและความฝนแลว ยังเปนสิ่งที่นําไปสูการปฏิบัติ สามารถตรวจสอบมุมมองความคิดของ
ตนเอง และมีเหตุผลที่จะยอมรับการคิดและแนวปฏิบัติใหมๆ 
   ประการที่สาม: วิสัยทัศนเปนตัวฉุดดึงใหองคการกาวไปสูเปาหมายสูงสุดขององคการ 
และวิสัยทัศนรวมก็สนับสนุนใหเกิดความกลาที่จะเสี่ยงและทําใหเกิดนวัตกรรม 
   ประการที่สี่: ความหมายและคานิยมรวม (shared values and meaning) 
มีความสําคัญตอการกําหนดประเภทของความรูที่องคการตองการจะจัดเก็บและถายโอน 
   วิสัยทัศนสามารถจะชี้นําการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ เชนเดียวกับการนําไปสู
กลยุทธและวิธีปฏิบัติอันหลากหลาย สําหรับการกาวไปสูองคการแหงการเรียนรู ซึ่งจะเกิดข้ึนก็เมื่อผูมี
สวนเสียทุกคน เชน ผูจัดการ พนักงานทุกระดับ ลูกคาและผูถือหุน ไดมีสวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศน 
   องคการแหงการเรียนรูเปนเสมือนสิ่งมีชีวิตไมใชเครื่องจักร มันคลายกับมนุษย 
ทีจ่ําเปนตองมีสํานึกในความเปนเอกลักษณขององคการโดยรวม มีวัตถุประสงคเปนพื้นฐาน และ
มวีิสัยทัศนเปนตัวกระตุนทําใหองคการมีพลังและมีชีวิตชีวาที่จะพัฒนาผลผลิตตางๆ การเรียนรู
จึงตองเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนนั้น  
  2) วัฒนธรรม (culture) 
   ในขณะที่วิสัยทัศนเปนกาวแรกของการปรับเปลี่ยนองคการวัฒนธรรมองคการ
ถือเปนกาวที่สอง ดวยเหตุที่องคการมีความเชื่อ วิถีทางของความคิดและการปฏิบัติที่เปนเอกลักษณ
ทําใหองคการมีความแตกตางจากองคการอื่นๆ สามารถดูไดจากสัญลักษณ วีรบุรุษ พิธีการ คานิยม 
ที่เรียกวาวัฒนธรรมองคการ (organizational culture) และในองคการแหงการเรียนรูนั้นจะตองมี
วัฒนธรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ดังนั้น มารคอด (Marquardt) สรุปวาวัฒนธรรมองคการ
ที่จะนําพาองคการไปสูความสําเร็จจะตองมีระบบความเชื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
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   วัฒนธรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู หรือวัฒนธรรมที่ เ อ้ือตอการเรียนรู 
(learning culture) เริ่มตนดวยการที่องคการมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูและมีรางวัลเปาหมาย
ในการเรียนรู จากนั้นตองสรางความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกันของผูคนทั้งองคการ การเรียนรู
รวมกันและการถายโอนความรูยอมเกิดขึ้นจากความไววางใจและความสามารถในการคิดและ
พ่ึงพาตนเองได ดังนั้นองคการตองสรางบรรยากาศของความรวมมือชวยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ในองคการ มีการใหโอกาสในการเรียนรูของผูที่ขาดประสบการณเพ่ือฝกหัดการคิด และลงมือปฏิบัติ
ไดดวยตัวเอง มีโอกาสในการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรู
ความสามารถซึ่งกันและกันในระดับผูบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ อยางไรก็ตามถึงแมวาจะมี
การพ่ึงพาอาศัยระหวางกัน ผูคนจะไดรับการสงเสริมใหสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง 
   ในองคการแหงการเรียนรูนั้นตองการความกลาหาญเปนแรงผลักดันใหผูคนกลา
ที่จะเสี่ยงในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ แลวคอยๆ เลิกนิสัยการรอคําอนุญาต หรือคําสั่ง การสงเสริม
ความกลาเสี่ยง กลาปฏิบัติในวิธีการใหมๆ จะสรางใหเกิดสํานึกที่วาไมมีสิ่งใดที่จะเปนความผิดพลาด
อยางสิ้นเชิง คนเราสามารถเรียนรูจากความผิดพลาดไดเพราะความผิดพลาดเปนสิ่งที่ยอมรับได 
เปรียบไดดั่งบทเรียนท่ีมีคุณคาท่ีจะนําไปสูแนวคิดใหมๆ ที่ดีกวาเดิม นอกจากนั้นองคการจะตองให
การสนับสนุนในดานการเงินโดยการจัดสรรงบประมาณในการฝกอบรม เพื่อสรางการเรียนรูของ
พนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกคนในองคการ 
  3) กลยุทธ (strategy) 
   กลยุทธที่ดแีละมีพลังจะนําไปสูการเริ่มตนของการเปนองคการแหงการเรียนรูและ
กลยุทธที่สําคัญที่สุดในการนําไปสูองคการแหงการเรียนรู คือ การเชื่อมโยงระหวางการเพิ่มพูน
การเรียนรูกับความสําเร็จที่เพ่ิมขึ้นขององคการ เพ่ือที่จะแสดงใหเห็นวาการเรียนรูนั้นเปนแหลงกําเนิด
ของขอไดเปรียบในเชิงกลยุทธท่ียั่งยืนขององคการ การเรียนรูจะชวยพัฒนาความสามารถหลัก (core 
competency) เปนเครื่องมือใหองคการคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ และสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับ
โอกาสตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
   มีกลยุทธมากมายที่จะชวยใหองคการสามารถปฏิรูป ไปสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและประสบความสําเร็จ ดังนี ้
   (1) ทําใหการเรียนรูขององคการสอดคลองไปในทางเดียวกันกับความสําเร็จของ
ธุรกิจและความสําเร็จของบุคคล 

  การเชื่อมโยงความสําเร็จในการเรียนรูที่เพ่ิมข้ึนเขากับความสําเร็จขององคการ
อาจเปนกลยุทธที่สําคัญสูงสุดในการสรางแรงบันดาลใจใหทุกคนในองคการมุงมั่นที่จะกาวเขาสู
ความเปนองคการแหงการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว เพราะสิ่งนี้จะแสดงใหทุกคนเห็นวาการเรียนรู
เปนที่มาของความไดเปรียบทางกลยุทธที่ยั่งยืนเพียงอยางเดียวขององคการ 

  โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการธุรกิจจะรูดีวา ในระยะยาวแลวความไดเปรียบ
ในกลยุทธและการแขงขัน จะเพ่ิมพูนอยูในองคการไดก็ดวยความสามารถหลัก (core competencies) 
ที่จะชวยใหพวกเขาสามารถสรางผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ไดอยางฉับไว ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดลอมใดๆ ซึ่งความสามารถหลักนี้เองที่เปนตัวบงชี้ถึงระดับการเรียนรูรวมกันขององคการ 
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  (2) แทรกการเรียนรูเขาไปในทุกการดําเนินงานขององคการ 
      องคการแหงการเรียนรู จะมีการวางแผนอยางรวดเร็วและรอบคอบ 
เพื่อใหโครงสรางของการเรียนรูแทรกเขาไปอยูในทุกกระบวนการ เชน การออกแบบ การผลิต 
การตลาด และการบัญชี ซึ่งหลังจากที่บริษัทตางๆ นําเอากระบวนการเรียนรูเขามารวมไวใน
การปฏิบัติงานจริง พวกเขาก็จะเห็นถึงผลลัพธอันนาอัศจรรยใจ 
      ทั้งนี้สายโซแหงคุณคาของทุกองคการควรประกอบไปดวย การเรียนรู
แบบบูรณาการ โดยตองพิจารณากันตั้งแตเริ่มวางแผนกลยุทธไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนในการใหบริการ
ลูกคาวา จะใหการเรียนรูแทรกเขาไปอยู ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทํางานไดอยางไร 
โดยอาจจะมองโครงสรางและกระบวนการสูความสําเร็จวาเปนทั้งการทํางาน และแบบฝกหัด
ในการเรียนรูก็เปนได 
      การเรียนรูท่ีเกิดจากการวางแผนและประสบการณ จะยิ่งทําใหคนสามารถ
เรียนรูไดมากขึ้น บรรดาผูจัดการจะตองปฏิบัติตนเปนเสมือนนักวิจัยเชิงประยุกตตลอดเวลา เพ่ือหาวิธี
ทําใหทุกข้ันตอนของสายโซแหงคุณคาเปนทั้งการผลิตและการเรียนรู ทั้งนี้เมื่อใดที่องคการได
สรางกําลังความสามารถในการเรียนรูอยางเปนระบบและรอบคอบถี่ถวน โดยผสมผสานการเรียนรู
และการปฏิบัติงานจริงเขาดวยกันแลว องคการนั้นก็จะสามารถสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงานได
เปนอยางด ี
   (3) พัฒนานโยบายดานบุคลากรเพ่ือสรางองคการแหงการเรียนรู 
    นโยบายดานบุคลากรที่ใหรางวัลกับการเรียนรู ถือเปนวิธีท่ีมีประสิทธิผลวิธีหนึ่ง 
ที่จะทําใหเกิดการเรียนรูภายในองคการ องคการแหงการเรียนรูจะสรรหาและจางพนักงานที่ใฝเรียนรู 
ผูที่ชอบเพ่ิมพูนและคนหาศักยภาพของตนเอง สวนผูที่ทุมเทใหกับการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู
ใหกับผูอ่ืนไดเรียนรู ก็ยิ่งควรจะไดรับความดีความชอบดวยการเลื่อนตําแหนงเปนระดับหัวหนางาน 
สวนผูท่ีไมใฝรูก็ตองถูกกระตุนใหเรียนรูหรือไมก็ตองไปหางานที่อ่ืนทํา 
   (4) ใหการยอมรับและใหรางวัลแกการเรียนรู  
    คําวา การมีรางวัลรออยูขางหนา ยอมนํามาซึ่งความสําเร็จ เปนสัจธรรม
และเปนที่ยอมรับกันในองคการแหงการเรียนรู ผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งทีมเรียนรู (learning teams) 
จะไดรับการเลื่อนตําแหนงรวมทั้งโบนัส การยอมรับ และการยกยอง ผูที่สรางความคิดใหมๆ ที่ทําให
องคการมีสินคาและบริการที่ดีข้ึนก็จะไดรับรางวัล สําหรับความคิดของตน สวนคนที่เก็บรวบรวมและ
ถายโอนความรูจากแหลงภายในหรือภายนอกก็จะไดรับการยกยองชื่นชม นอกจากนี้ก็ตองมีการให
รางวัลในเรื่องของความสามารถในการสรางและจูงใจทีมรวมถึงการเรียนรูเปนทีม และที่สําคัญ
การเรียนรูควรจะถูกนําไปประเมินรวมกับปจจัยอ่ืนๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย 
   (5) การวัดและการกระจายขาว ผลกระทบและประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
    บริษัทที่ตองการจะเปนองคการแหงการเรียนรู จะตองพัฒนาวิธีวัดการเรียนรู
ในหลายๆ วิธี การเนนแตเพียงตัววัดที่เปนผลลัพธ (ตนทุนหรือราคาขาย) จะเปนผลใหเกิดการละเวน
การเรียนรูที่มีผลตอคุณคาสําหรับการแขงขัน อาทิเชน คุณภาพ การนําสง หรือการนําเสนอผลิตภัณฑ
ใหมๆ เขาสูตลาด 
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   (6) สรางโอกาสที่หลากหลายในการเรียนรู  
    โดยท่ัวไปแลว สภาพแวดลอมที่มีโอกาสอยางหลากหลายสําหรับการเรียนรู
จะทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นและมากขึ้น องคการแหงการเรียนรูจะตองมีทั้งความตองการและโอกาส
ในการเรียนรู การเรียนรูเชิงปฏิบัติ (action learning) และการเรียนรูแบบพินิจพิเคราะห (reflective 
learning) ถือเปนกิจกรรมประจําวันขององคการ 
    บริษัทที่สนับสนุนการเรียนรู จะเชิญบรรดาผูเชี่ยวชาญทั้งจากภายในและ
ภายนอกมาใหความรู โดยอาจมาบรรยายดวยตนเอง หรืออาจใหความรูผานสื่อตางๆ เชน วีดิทัศน 
เทปเสียงอี-เมล การประชุมระยะไกล พวกเขาจะออกแบบเวทีของการเรียนรูดวยเปาหมายที่ชัดเจน 
การวางแผนกลยุทธก็จะดูเปนเหมือนโอกาสทองในการเรียนรูสําหรับองคการ นอกจากนี้การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการแขงขันที่เปลี่ยนไป การวิเคราะหผลิตภัณฑที่บริษัทไดทํามา (product portfolio) 
การวิเคราะหเทคโนโลยีตางๆ และสถานะทางการตลาด รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมตางๆ เหลานี้
ลวนเปนหนทางในการเรียนรูไดเชนกัน 
    รายงานการเทียงเคียงแขงดีภายในองคการ ก็ถือเปนโอกาสในการเรียนรู 
นอกจากนี้กิจกรรมภายนอกองคการ เชน การไปดูงานเพื่อวิเคราะหการปฏิบัติงานและทักษะของ
องคการชั้นนําทั่วโลก หรือการประชุมสัมมนาประจําป ที่เชิญทั้งลูกคา ซัพพลายเออร ผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกองคการและกลุมตางๆ ภายในองคการมารวมสนทนาแบงปนความคิด ก็สามารถทําใหเกิด
การเรียนรูได 
   (7) แบงเวลาเพ่ือการเรียนรู  
    การจัดเวลาในการเรียนรู ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของ
การสรางองคการแหงการเรียนรู เพราะผูเรียนตองมีเวลาพิจารณาทบทวน วิเคราะหและประเมิน
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ วิเคราะหความตองการของลูกคาและระบบการทํางานในปจจุบันรวมถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมซึ่งหากพนักงานถูกรบกวนและตองรีบเรง เขาก็จะเรียนรูไดไมดีและอาจลืม
สิ่งท่ีเรียนรูไปไดงายๆ ดังนั้น ผูบริหารจึงควรใหเวลาที่ชัดเจนสําหรับพนักงานไดเรียนรู 
   (8) สรางสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอ้ือตอการเรียนรู  
    เราทุกคนทราบดีวา สภาพแวดลอมทางกายภาพมีผลกระทบตอคุณภาพและ
ปริมาณในการเรียนรู เราจะไมสามารถเรียนไดดีในสภาวะที่มีเสียงดัง วุนวาย หรือแมกระทั่งอึมครึม
ทั้งนี้บริษัทตางๆ สามารถสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูไดหลายวิธี เชน ยายผนังก้ันหอง
ออกไปสรางพื้นที่แบบเปดโลง สรางลานอเนกประสงค สรางระเบียง โถงกลางหรือทําหนาตางบานใหญ
หลายๆ บานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะชวยกระตุนใหเกิดการแบงปน และแสดงใหเห็นถึงความผูกพัน
ขององคการที่มีตอการเรียนรู 
   (9) เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงใหมากที่สุด 
    องคการสวนใหญยอมรับวา 90 เปอรเซ็นตของการเรียนรูเกิดข้ึนในท่ีทํางาน
ดังนั้นทั้งผูจัดการที่มีประสิทธิผล และพนักงานไมควรเพียงแคพอใจกับการเรียนรูที่เกิดข้ึน แตจะตอง
สรางโอกาสแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และตองพยายามทําตนเปนคนใฝรูและพิจารณา
ทบทวนสิ่งตางๆ อยูเสมอ  
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   (10) เรียนรูแบบ “ทันเวลา” ไมใชแบบเผื่อไวรอทา 
     เม่ือความเคลื่อนไหวทางธุรกิจดําเนินไปอยางรวดเร็วขึ้น ความตองการของ
ลูกคา หุนสวน และผูมีสวนเก่ียวของอื่นๆ กลับเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วยิ่งกวา พนักงาน
จึงจําเปนตองใชความรูความสามารถตางๆ มากขึ้นและเร็วขึ้นกวาเดิม ซึ่งหลักสูตรการฝกอบรมนาน 
1 สัปดาหที่อบรมไวลวงหนาและการฝกอบรมนอกสถานที่ตางๆ ก็ไมสามารถจัดการเรียนรู
ที่เหมาะจะนําไปใชการในทันทีแบบที่ตองการนี้ได 
   ดังนั้น องคการจึงควรใชการเรียนรูแบบ “ทันเวลา” โดยองคการควรจะลงทุนกับ
เครื่องมือในการเรียนรูที่ยืดหยุน และสนับสนุนใหพนักงานที่ตองพบปะกับลูกคาโดยตรงไดเรียนรูมากขึ้น 
และควรแบงเนื้อหาในการเรียนรูเปนหนวยยอยๆ ที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก 
  4) โครงสราง (structure) 
   โครงสรางขององคการมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการดํารงอยูขององคการ และตอบุคลากร
ในสังกัด มันเปนตัวกําหนดระบบการดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน ชองทาง 
การสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ และระดับของการควบคุมภายในองคการ 
   อยางไรก็ดี โครงสรางควรจะเปนไปใหสอดคลองกับหนาที่งาน แตทวาหลายๆ
องคการกลับตรงกันขามและเปนอุปสรรคตอการเรียนรู เนื่องจากปจจัยหลายๆ อยางเชน ขนาดของ
องคการที่ใหญเทอะทะ ความซ้ําซอนในขอบเขตของงาน โครงการและการทํางานที่ไมปะติดปะตอกัน 
ขอจํากัดเหมือนระบบราชการ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนตัวบอนทําลายการเรียนรูทั้งสิ้น 
   ทั้งนี้ลักษณะทางโครงสรางขององคการแหงการเรียนรู ควรจะประกอบดวย 
ความยืดหยุน บรรยากาศที่เปดเผย ความเปนอิสระและการใหโอกาส ซึ่งระบบที่ไมมีการปดก้ันตายตัว
จะทําใหเกิดการไหลเวียนของขอมูลและเปดกวางใหองคการไดรับประสบการณมากที่สุด โครงสราง
ขององคการควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความตองการที่จะเรียนรู และหลักการบริหารงานขององคการ
ก็ควรจะใหอิสระ สนับสนุน และใหทรัพยากรแกบุคคลที่ตองการความรู ทั้งนี้เมื่องาน คน และ
ความตองการเปลี่ยนไปโครงสรางขององคการก็ควรจะเปลี่ยนใหสอดคลองกัน เพื่อใหพนักงานและ
ลูกคาสามารถเติบโตไปดวยกัน ดังนั้น การกําหนดโครงสรางขององคการจึงตองคํานึงถึงปจจัยที่จะสงเสริม
และสนับสนุนการเรียนรูเปนสําคัญ 
   (1) ลําดับขั้นของการบังคับบัญชาที่แบนราบคลองตัว 
      ลําดับขั้นของการบังคับบัญชาที่เขมงวดตายตัว และมีหลายชวงชั้น (department 
silos) จะเปนอุปสรรคตอการเรียนรูอยางมาก เนื่องจากมันขัดขวางการไหลเวียนของความรู 
ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอความสามารถในการแขงขัน สวนอํานาจก็ไมสามารถจะกระจายออกไปในจุด
ที่มผีลสูงสุดตอองคการ ทําใหความสนใจและความสามารถในการเรียนรูขององคการลดนอยลง
แตโครงสรางขององคการที่แบนราบคลองตัวจะทําใหเกิดความรวมมือระหวางทีมตางๆ ไดเปนอยางดี
และชวยลดการควบคุมลง ซึ่งเปนผลใหเกิดการไหลเวียนของความรูและเกิดการเรียนรูมากที่สุด 
   (2) โครงสรางแบบองครวมที่เปดกวางและไรขอบเขต 
      องคการแหงการเรียนรูควรจะมีโครงสรางที่ไมมีขอบเขต สามารถมีพลวัต
และเปลี่ยนแปลงไดงาย โดยปราศจากสิ่งกีดก้ัน เพราะขอบเขตเปนอุปสรรคตอการไหลเวียนของ
ความรู ทําใหคนและกลุมตางๆ ถูกแบงแยกออกจากกัน และมักกอใหเกิดความไววางใจ และ
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เกิดอคติตอกัน ทั้งนี้วัฒนธรรมที่เปนอยู จะตองกอใหเกิดการเรียนรูขององคการอยางไมมีขีดจํากัดไป
ทั่วทุกหนแหง พนักงานจะตองมองระบบทั้งปวง รวมถึงกระบวนการและความสัมพันธภายในองคการ 
ในลักษณะที่เปนองครวมทําใหเกิดการบูรณาการและความใกลชิดคุนเคยกันระหวางผูบริหาร 
คนทํางาน ลูกคา และชุมชน สิ่งเหลานี้จะทําใหองคการแหงการเรียนรูเขาใจและตระหนักในคุณคา
ของความตองการที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป และเห็นในคุณคาของความสําเร็จของบุคคลตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองคการนั้นๆ 
   (3) องคการที่เนนงานโครงการและการนําไปใชงาน 
     ในอนาคต งานสวนใหญจะเปนงานโครงการที่ตองอาศัยการทํางานเปนทีม
ซึ่งสามารถจะตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากยิ่งข้ึน ทีมนั้นอาจทํางานรวมกันเพียงไมก่ีชั่วโมง
หรืออาจเปนโครงการแบบไมมีระยะเวลากําหนดก็เปนได โครงการเล็กๆ สั้นๆ อาจเปนเรื่องปกติ 
พนักงานแตละคนอาจทํางาน 4-5 โครงการตอป โดยอาจรวมงานกับทีมงานชุดเดิมหรือเปนทีมชุดอ่ืน 
การที่ทีมมีขนาดเล็กลง และมีความคลองตัวมากข้ึนนี้ทําใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
และเกิดความรูท่ีคนสามารถนําไปประยุกตใชไดมากขึ้น 
   (4) โครงสรางที่มีลักษณะการทํางานรวมกันเปนแบบครือขาย 
    องคการแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิผล จะเขาใจถึงความจําเปนในการแบงปน 
และผสานทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกองคการเขาดวยกันโดยอาศัยโครงสรางแบบเครือขาย 
อาจประกอบดวยพันธมิตรระดับโลก และความผกูพันแบบไมเปนทางการระหวางทีมตางๆ ที่ทํางานรวมกัน
รวมถึงวิธีการแบงปนขอมูลแบบใหมๆ ที่มีการใชเครื่องมือเชื่อมโยงหลายๆ ประเภท เชน การใชขอมูล
เชื่อมโยงการบริหาร (management information systems) การประชุมระยะไกล ทั้งนี้ก็เพ่ือใหเกิด
ความคลองตัวในการสื่อสาร 
    ในขณะที่โครงสรางขององคการแบบดั้งเดมิ (ไมวาจะผานการปรับเปลี่ยนหรือ
ลดขนาดลงอยางไร) ก็ไมสามารถกระตุนใหเกิดทั้งความรวดเร็วและความยืดหยุน รวมถึงความสามารถ
ในการสนองตอบตอความตองการที่เพียงพอสําหรับการแขงขันในปจจุบันได โครงสรางแบบเครือขายนี้
จะสามารถทํางานไดรวดเร็วกวา เฉลียวฉลาดกวา และยืดหยุนกวา เนื่องจากมันทํางานเหมือนกับ
บริษัทเล็กๆ ในบริษัทขนาดใหญ อยางไรก็ดี เครือขายจะแตกตางจากการทํางานเปนทีมใน 3 ลักษณะ
ดวยกันคือ 
    หนึ่ง เครอืขายไมไดเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว แตมันถาวร 
    สอง เครือขายจะแกปญหา และปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายควบคูกับ
การมีความคิดริเริ่มของตนเอง 
    สาม เครอืขายสามารถทําการตัดสินใจในประเด็นสําคัญตางๆ ไดดวยตนเอง
   (5) โครงสรางการทํางานเปนหนวยเล็กๆ มีความเปนผูประกอบการ 
    องคการแหงการเรียนรู ไมวาจะมีขนาดใดก็ตาม ลวนมีโครงสรางที่ทําให
พนักงานทํางานอยางไมหยุดอยูกับที่ และมีจิตวิญญาณของความเปนเจาของในองคการขนาดเล็ก 
(หนวยงานเล็กๆ ภายในองคการขนาดใหญ) ในขณะที่พนักงานองคการที่มีขนาดใหญจะไมคอยมี
ความรูสึกเชนนี้ เนื่องจากพวกเขาจะไมคอยมีการสื่อสารและขาดความผูกพันในองคการ จึงทําให
องคความรูและการเอ้ืออํานาจ (empowerment) ยอมขาดหายไป 
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2.7.3 การใหอํานาจและความสามารถแกบุคคล (empowering and enabling people) 
 ความจําเปนสําหรับเรื่องของการเรียนรู ในสวนที่สัมพันธกับเนื้องาน สําหรับองคการที่ตองใช
ความรูนั้น เปนเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งในหลายๆ รูปแบบของการปฏิรูปองคการในเศรษฐกิจยุคใหม 
หัวใจของการเติบโตและการมีนวัตกรรม รวมถึงการมีความแตกตางที่โดดเดนเปนพิเศษขององคการ
แหงการเรียนรู มักจะเกิดขึ้นจากความสามารถในการใชทุนมนุษย (human capital) นั่นเอง 
สวนความทาทายทางธุรกิจก็คือ จะนําเอาทุนมนุษยนั้นมาใชงานหรือนํามาพัฒนา ประยุกต และ
ธํารงรักษาไวไดดีกวาองคการอ่ืนๆ อยางไร ขอโตแยงทางกลยุทธที่เกิดขึ้นจึงเปนการพลิกผันไปจาก 
การจัดการกับความรู ไปสูการจัดการกับคนดวยความรู ซึ่งยอมตองการการแสวงหาและการเติบโต
ของความรูอยางดีเลิศ (Manville, 2001; cited in Marquardt, 2011, p. 93) 
 คนมีความสําคัญตอองคการแหงการเรียนรูก็เพราะวา คนมีศักยภาพและความสามารถ
ที่จะเรียนรู คนเปนผูเชี่ยวชาญในการจัดการกับขอมูลขาวสารใหกลายเปนความรูที่มีคุณคาทั้งตอตนเอง
และตอองคการ ในตัวแบบขององคการแหงการเรียนรูในเชิงระบบ (systems learning organization) 
ระบบยอยเกี่ยวกับคน (people subsystem) จะเปนเรื่องของ 6 องคประกอบสําคัญๆ ไดแก ผูจัดการ
และผูนํา พนักงาน ลูกคา หุนสวนและพันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออรและผูขายสินคา และชุมชน 
(ดูภาพ 9) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 9  ระบบยอยดานคน 
ที่มา: (Marquardt, 2011, p. 94) 
 
 เพ่ือที่จะใหแตละองคประกอบ สามารถมีสวนรวมสนับสนุนในการเรียนรูขององคการได 
จําเปนตองมีการเอ้ืออํานาจและการสนับสนุนใหทํางานไดสําเร็จ ถาไดรับแตการเอ้ืออํานาจแตปราศจาก
การสนับสนุน แมพวกเขาจะมีทรัพยากรที่จําเปนไวใชสอย แตก็จะไมมีความรูเพียงพอที่จะใชทรัพยากร
เหลานั้นไดอยางมีประสิทธิผล ในทางตรงกันขาม ถากลุมตางๆ เหลานั้นไดรับการสนับสนุนแตไมไดรับ
การเอ้ืออํานาจ พวกเขาก็จะมีความรูที่จําเปน แตก็จะไมสามารถประยุกตใชมันได 

 

คน 

ผูจัดการและผูนํา พนักงาน 

ชุมชน ลูกคา 

ซัพพลายเออรและผูขาย หุนสวนและพันธมิตรธุรกิจ 
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 เราจึงจําเปนตองพิจารณาหาหนทางที่จะทําใหแตละองคประกอบขางตนนั้น สามารถ
ที่จะเปนประโยชนตอการเรียนรูขององคการไดอยางเต็มท่ี 
  1) ผูจัดการหรือผูนํา 
   กลวิธีของผูนําหลายๆ คน ที่เคยเปนที่ยอมรับขององคการตางๆ ในอดีตกลับ
กลายเปนเรื่องที่ใชไมไดกับองคการแหงการเรียนรูท่ีจะเกิดขึ้น ผูจัดการที่ดื้อรั้น ทําอะไรโดยไมสนใจ
ผูคนรอบขาง อีกทั้งยังกดดันผูใตบังคับบัญชายอมจะพบกับจุดจบไมวากับองคการใดๆ ในทุกวันนี้ 
ผูจัดการดังกลาวไมเขาใจเลยวา องคการท้ังหลายไดเปลี่ยนไปจากโครงสรางที่เนนเสถียรภาพและ
การควบคุมไปสูการเรียนรู การเอ้ืออํานาจ และการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
   ผูจัดการจะตองทิ้งบทบาทการควบคุม เพ่ือมุงไปสูการเอ้ืออํานาจตองเปนผูสั่งการ
ใหนอยลงและเปนผูคอยชวยเหลือใหมากขึ้น ตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผูจัดการ
ในการเปลี่ยนแปลง ไปสูผูนําในการปฏิรูป องคการแบบใหมลวนตองการรูปแบบใหมของผูนํา ซึ่งก็คือ
ผูซึ่งสามารถรับบทบาทใหมๆ ดวยการใชทักษะชนิดใหมๆ นั่นเอง 
   (1) บทบาทใหมของผูนํา 
     บทบาทใหมหลายๆ อยาง สําหรับบรรดาผูจัดการในองคการแหงการเรียนรู 
มีดังนี ้
     ก. บทบาทในฐานะครูผูสอน ผูฝกสอน และพ่ีเลี้ยง  
     ความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดสําหรับผูจัดการทุกวันนี้ คือ ตองสนับสนุนให
ผูอ่ืนใหเรียนรู หนาที่นี้มีอยูหลายรูปแบบทั้งทําหนาท่ีทั้งครูผูสอน (instructor) ผูฝกสอน (coach) 
และพี่เลี้ยง (mentor) ข้ึนอยูกับในแตละสถานการณที่ผูเรียนจะตองการความชวยเหลือและเวลา
ทีต่องใช รวมถึงวิธีการที่จะชวยเหลือ ตลอดจนกิจกรรมเสริม และลักษณะความเปนเจาของ
ในกระบวนการเรียนรูนั้น 
    ข. บทบาทในฐานะผูจัดการความรู  
    องคการแหงการเรียนรู จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญดานความรูมากขึ้น ทั้งนี้
โดยไมจําเปนตองมีการแบงแยก หรือจัดชั้นวาความรูดานใดสําคัญกวาหรือสูงกวาดานอื่น ดวยเหตุที่วา
คุณคาความรูนั้นสามารถจะวัดไดจากผลกระทบของมันที่มีตอการเรียนรูและความสําเร็จขององคการ 
ผูนําในองคการแหงการเรียนรู จะตองจูงใจและคอยชวยเหลือผูอ่ืนในการรวบรวม จัดเก็บ และ
เผยแพรความรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงานของตน ผูจัดการความรูจะตองชวยคัดกรองขอมูล
ความรู และกําหนดกระบวนการรวบรวมและบันทึกใหเปนลายลักษณอักษร รวมถึงสนับสนุน
ใหผูคนรวมกันใชและแบงปนความรูที่มีคุณคานี้ตอไป 
    ค. บทบาทในฐานะผูรวมเรียนรูและแบบอยางในการเรียนรู 
    ผูนําไมใชเพียงแตบอกใหผูอื่นไปเรียน แตพวกเขาจะตองกระตุนผลักดัน 
ชวยเหลือคนทํางานในการเรียนรู และพัฒนาทักษะ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู ผูนําตองชวย
คนทํางานในการกําหนดทรัพยากรในการเรียนรู ตองเปนผูที่อุทิศตนใหกับการเรียนรูและแสดงออกถึง
การใฝเรียนใฝรูดวยการรวมลงมือในการเรียนรูเชิงปฏิบัติ (action learning) กลาที่จะเสี่ยงและ
พยายามคนหาคําตอบใหมๆ ใหแกองคการอยูเสมอ ตลอดจนแสดงออกถึงทักษะและการปฏิบัติใดๆ 
ในการเรียนรูใหเปนที่ประจักษ 
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    ง. บทบาทในฐานะสถาปนิกและผูออกแบบ 
    เมื่อไดรับเทคโนโลยีใหมๆ โครงการใหมๆ สิ่งแวดลอมและทรัพยากรใหมๆ 
ผูนําจะตองสามารถนําองคประกอบเหลานั้นมาประสานเขาดวยกันใหเปนระบบที่จะชวยใหองคการ
เติบโตไปในอนาคต ผูนําตองปรับแตงองคการ เครือขายและทีม ตองคิดหาวิธีใหมๆ สําหรับคัดเลือก
และฝกอบรม รวมถึงใหรางวัลจูงใจแกบุคลากร เพ่ือใหทุกคนไดมีสวนรวมในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ระดับโลก นอกจากนี้ผูนํายังตองชวยสรางและออกแบบนโยบาย กลยุทธและหลักการใหมๆ ที่เหมาะสม
กับสภาพแวดลอมอีกดวย  
    จ. บทบาทในฐานะผูประสานงาน 
     เชนเดียวกันกับวาทยกร ที่มีหนาที่ทําใหนักดนตรีแตละคนเลนดนตรีได
อยางยอดเยี่ยม ผูนําองคการแหงการเรียนรูจะตองกระตุนใหพนักงานแสดงความสามารถในการทํางาน
อยางดีที่สุด และขณะเดียวกันก็ตองทําตัวเปนเสมือนครูฝกทีมฟุตบอล ที่ประสานผูเลนใหเปนหนึ่งเดียว 
เพ่ือใหทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบตอความสําเร็จของทีมเหมือนๆ กันและตองเขาใจถึงผลงานที่ลูกทีม
แตละคนมีตอเกมการแขงขันดวย 
    ฉ. บทบาทในฐานะผูสนับสนุนในโครงการและกระบวนการเรียนรู 
     องคการแหงการเรียนรูที่แข็งแกรง ตองการผูสนับสนุนมากกวา 1 คน 
เพราะยิ่งมีผูสนับสนุนความคิด หรือโครงการการเรียนรูใหมๆ มากเทาไรองคการก็ยิ่งสามารถแผขยาย
การเรียนรูไดอยางกวางขวาง และรวดเร็วข้ึนเทานั้น อยางไรก็ดี ถึงแมใครๆ ก็สามารถใหการสนับสนุน
โครงการและกระบวนการเรียนรูได แตผูนําเปนผูที่เหมาะจะทําหนาที่นี้ที่สุด 
   (2) พนักงาน 
      มีหลักการ และแนวทางอยูหลายประการที่จะใชในการพิจารณาวาเมื่อใดควร
จะเอ้ืออํานาจ และเมื่อใดจึงควรจะสนับสนุนพนักงาน 
     ขั้นแรก ของการกาวไปเปนองคการแหงการเรียนรูก็คือ ตองปฏิบัติตอพนักงาน
โดยมองวา พนักงานทุกคนเปนผูที่มีความสามารถที่จะเรียนรูมีทักษะในการจัดการกับปญหา 
พรอมที่จะรับผิดชอบตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีความยินดีเม่ือไดรับการยอมรับจากผูอื่น 
     เม่ือพนกังานไดรับรูวาตนเองมีความสามารถที่จะเรียนรูได พวกเขาก็ตองการ
อิสระในการเรียนรูและการสนับสนุน พนักงานที่มีความกระตือรือรนมักจะมีความสรางสรรคมากข้ึน 
พรอมทั้งผูกพันตอการเรียนรูและการเพ่ิมผลผลิต 
     เซงเก (Senge, 2006, p. 3) ซึ่งเปนผูเสนอแนวความคิดเก่ียวกับองคการ
แหงการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางไดอธิบายไววา องคการแหงการเรียนรูก็คือ สถานที่
ที่บุคคลสามารถขยายขีดความสามารถในการสรางผลงานตามที่ตนปรารถนาไดอยางตอเนื่อง 
เปนที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดแบบแผนในการคิดแบบใหมๆ เปนท่ีที่เปดโอกาสใหกับทุกความทะเยอทะยาน
และเปนสิ่งท่ีบุคคลจะไดเรียนรูวิธีที่จะเรียนรู (learning how to learn) รวมกันอยางตอเนื่อง 
    ก. กระจายอํานาจและใหอํานาจความรับผิดชอบ 
     องคการแหงการเรียนรูจะลดการพึ่งพาผูอ่ืน และทําใหคนเกิดความรับผิดชอบ 
ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติดวยตนเองมากที่สุดเทาที่จะทําได องคการจะมอบหมายและกระจายอํานาจ
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ออกไปใหเพียงพอกับความรับผิดชอบและกําลังความสามารถในการเรียนรูของบุคคลแตละทีม 
เพราะหนาที่ความรับผิดชอบกับการเอ้ืออํานาจนั้น มีความเก่ียวของสัมพันธกันอยางยิ่ง  
    ข. เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนากลยุทธ 
     ในโลกที่มีพลวัตของความผันผวน ที่ไมสามารถคาดการณเหตุการณไดลวงหนา
และตองอาศัยการพึ่งพากันและกันมากขึ้นๆ นี้ ผูบริหารไมสามารถคิดหรือตัดสินใจเองไดทุกอยางได
อีกตอไป ที่เปนมากันแตดั้งเดิมนั้นขางบนเปนคนสั่งและขางลางเปนคนลงมือทํา แตในโครงสราง
รูปแบบใหมนี้กลับจะตองใหทุกคน ทุกระดับในองคการชวยกันคิดชวยกันทําตลอดเวลาดังนั้น พนักงาน
จึงตองไดรับการเอ้ืออํานาจและไดรับโอกาสในการเขามามีสวนรวมพัฒนากลยุทธและกลวิธีตางๆ 
โดยเฉพาะในสวนที่มีผลกระทบกับงานของพวกเขาองคการแหงการเรียนรูจะตระหนักดีวาพนักงาน
ไดรับการเอ้ืออํานาจจะสามารถตัดสินใจไดดีพอๆ กับบรรดาผูจัดการ หากพวกเขามีขอมูลขาวสาร
ที่ดีที่สุด 
    ค. สรางความสมดุลระหวางความตองการของบุคคลและขององคการ 
      องคการแหงการเรียนรู  จะสรางความสมดุลระหวางความตองการ
ในการพัฒนาของบุคคลและองคการ เพื่อใหสามารถสนองตอบความตองการของท้ังสองฝายได ผลิตผล
และผลกําไรของกิจการมีความสําคัญพอๆ กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ผูนํา
จึงควรตระหนักวาผลประกอบการขององคการที่ดีนั้น เปนผลมาจากบุคลากรที่มีความสุขและมีผลิตภาพ
ควบคูกันไปองคการจะตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกๆ ดานโดยคํานึงถึงความตองการ
ทางสังคม จิตใจ และสภาวะทางเศรษฐกิจของพวกเขา ทั้งนี้องคการแหงการเรียนรูจะตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในความเปนมนุษยของคนแตละเชื้อชาติและแตละวัฒนธรรมดวย 
     นอกจากนี้  องคการก็ตองสนับสนุนใหพนักงานไดเรียนรูและกาวหนา
อยางตอเนื่องเพ่ือใหพนักงานเขาใจในตนเองอยางแทจริง และประสบความสําเร็จในการทํางานมากข้ึน 
ในขณะเดียวกันองคการแหงการเรียนรูก็ตองระมัดระวังการเกิดปญหา หรือความขัดแยงระหวางหนาที่
ที่แตละคนจะพึงมีตอครอบครัวกับความรับผิดชอบในงาน ดังนั้นองคการจึงควรจัดใหมีนโยบายที่เอ้ือตอ
ครอบครัวไวบาง อาทิเชน การเลือกเวลาเขาทํางานได โครงการใหความชวยเหลือบุตร และโครงการ
ประกันสุขภาพ เปนตน  
   (3) ลูกคา 
     องคการแหงการเรียนรูตระหนักดีวา ลูกคาสามารถเปนแหลงขอมูล และ
แหลงความคิดที่สําคัญที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอระบบการเรียนรูและกลยุทธขององคการ เพราะลูกคา
สามารถใหขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับตัวสินคา พฤติกรรมการซื้อและการเปรียบเทียบทางการแขงขัน
ความชื่นชอบที่กําลังผันแปรไป รวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับบริการหรือลักษณะการใชบริการนั้นๆ ได 
     ในขณะเดียวกัน องคการแหงการเรียนรูก็จะใหความรูกับลูกคาดวยวิธีการตางๆ 
เชน การฝกอบรมผานทางวิดีโอ การจัดชั้นเรียน ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะทําใหลูกคามีความรูเก่ียวกับ
สินคาเหลานั้นแลว บริษัทยังจะไดความคิดตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงสินคาและบริการและยังสามารถ
สรางความจงรักภักดีตอตัวสินคาไดอีกดวย  
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

156 
 

   (4) หุนสวนและพันธมิตรทางธุรกิจ 
     การแขงขันทางธุรกิจในระดับโลก รวมทั้งจํานวนองคการที่เพ่ิมขึ้นอยางมหาศาล
ทําใหมีการสรางพันธมิตร และหุนสวนทางธุรกิจในระยะสั้นมากขึ้นๆ ซึ่งบริษัทสวนใหญจะใชความเปน
พันธมิตรนี้เพ่ือเพิ่มผลกําไรและสวนแบงทางการตลาด หรือไมก็เพื่อลดคาใชจาย ลดเวลา เพิ่มความสามารถ
ในการใหบริการ และเพ่ือเปนการลดแรงปะทะจากการเมือง 
     อยางไรก็ดี ผลประโยชนในระยะยาวที่สําคัญอยางหนึ่งท่ีองคการแหงการเรียนรู
จะไดรับจากพันธมิตรก็คือ การเรียนรู ในชวงเริ่มตนความรูที่บริษัทไดรับจากบริษัทพันธมิตร
อาจจะเปนเรื่องเกี่ยวกับขอมูลลูกคานโยบายในการดําเนินงาน และกระบวนการตางๆ รวมถึง
ความแตกตางทางวัฒนธรรมของผูคนในแตละทองถ่ิน ซึ่งพวกเขาอาจจะนําวัตถุประสงคในการเรียนรู
เหลานี้ระบุลงในขอตกลงในการเปนพันธมิตรกัน จากนั้นก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพ่ือเรียนรู
และนําความรูกลับสูองคการของตน ดังนั้น หุนสวนระยะสั้นก็อาจกลายเปนการรวมลงทุนในระยะยาว
ที่สามารถทําใหบริษัทประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นในอนาคตหุน 
    (5) ซัพพลายเออรและผูขายสินคา 
     องคการแหงการเรียนรูตระหนักดีวา ความสําเร็จทางธุรกิจขององคการขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จของเครือขายทางธุรกิจทั้งหมดขององคการไมไดข้ึนอยูกับแคพนักงานและลูกคาเทานั้น 
เมื่อทุกคนในสายโซธุรกิจมาเรียนรูรวมกันเก่ียวกับภารกิจและนโยบาย รวมไปถึงทักษะในการบริหาร
และทักษะในทางเทคนิค ผลที่ไดรับจะเอื้อประโยชนตอองคการ ในที่สุดบริษัทที่อยูในเครือขาย
ก็อาจจะมีขอเสนอในการใหการเรียนรูที่มีคุณคาแกหุนสวนทางธุรกิจที่ตองรวมงานกันไปในระยะยาว  
     ในเศรษฐกิจยุคใหมนี้บริษัทตางๆ เริ่มที่จะเล็งเห็นวาการฝกอบรมการเรียนรู
และการใหบริการดานความรูจะตองไดรับการพัฒนา และดําเนินการอยางตอเนื่องใหเปนเสมือนสวนหนึ่ง
ของความสัมพันธกับลูกคา และกับหุนสวนของกิจการ  
   (6) ชุมชน 
     องคการแหงการเรียนรูจะรูวาเม่ือชุมชนไดเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู มันจะสงผลดีตอองคการมากขึ้น เชน ทําใหองคการมีภาพลักษณที่ดีขึ้น ทําใหคนในชุมชน
สนใจเขามามีสวนรวมในงานหรือซื้อสินคาจากบริษัทมากขึ้น ทําใหคุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น และ
สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนและแบงปนทรัพยากรในชุมชน รวมถึงเปนการเตรียมทีมงานไวรองรับ
อนาคตไดเปนอยางด ี
     องคการแหงการเรียนรู อาจจะเขาไปมีสวนรวมในการใหความรูแกชุมชนได
โดยสนับสนุนใหบรรดาครู อาจารย แมบาน และสมาชิกของชุมชนเขารวมในโครงการฝกอบรมของ
องคการ หรือใหเปนผูรวมสอนในชั้นเรียนตางๆ ตลอดจนใหมีสวนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 
รวมกับองคการสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ 
     เสนแบงระหวางผูบริหารกับพนักงาน แผนกกับหนวยงาน พนักงานกับลูกคา 
บริษัทกับผูขายสินคา และบริษัทคูแขงไดลดนอยลงและมีความยืดหยุนมากข้ึน ซึ่งการเอื้ออํานาจและ
การเสริมสรางความสามารถใหกับบุคคลจะยิ่งทําใหกิจกรรมในการเรียนรูมีความแข็งแกรงยิ่งข้ึน 
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     จากระบบยอยของการเรียนรูทั้ง 3 ระบบ ในการสรางองคการแหงการเรียนรู
ตามที่กลาวมาแลว คือ พลวัตแหงการเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ และการใหอํานาจและความสามารถ
แกบุคคล สําหรับระบบยอยที่มีความสําคัญตอองคการเชนกัน คือ การบริหารความรู 
 2.7.4 การจัดการความรู (knowledge management) 
 ในโลกของการทํางานยุคปจจุบัน ความรูเปนทรัพยากรหลักในการทํางานของทุกองคการ 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบัติการ ระบบและขั้นตอนการทํางานตางๆ ขององคการนั้น 
ก็ลวนมีพ้ืนฐานมาจากความรูและความชํานาญทั้งสิ้น บริษัทตางๆ ตองการความรู เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือประโยชนของลูกคาและผูบริโภคโดยองคการตองเปลี่ยนแปลง
ระบบ โครงสราง และวิธีการในการสื่อสารเพื่อการแกปญหาตางๆ ความรูเปรียบเสมือนพลังงาน
สําหรับองคการแหงการเรียนรู ที่จะทําใหองคการเติบโตกาวหนาตอไป พนักงานแตละคนอาจจะเขามา
และก็ลาออกไป แตหากองคการสูญเสียความรูที่มีคณุคาไปดวย องคการนั้นจะไมสามารถอยูรอดได 
 วิธีการที่จะบริหารความรูในองคการในดานการสรรหาเพ่ือใหไดมาซึ่งความรูการสรางสรรค
ความรู การเก็บรักษาและสืบคนความรู รวมทั้งถายโอนความรูออกไปเพื่อนําไปใชประโยชนกับ
กิจกรรมขององคการ โดยการกระจายขอมูลสารสนเทศนั้นควรจะมีชองทางในการเผยแพรที่หลากหลาย 
และการบริหารความรูนั้นตองมีลักษณะทั้งในเชิงรุก และเชิงรับในความเห็นของ มารคอด (Marquardt) 
ใหความสําคัญกับการบริหารความรูเปนอยางมาก เพราะการบริหารความรูเปนหัวใจหรือแกนแทของ
การเรียนรูขององคการ 
  ในองคประกอบยอยของการบริหารความรูนี้ มารคอด (Marquardt) ไดแบงเปน 6 ข้ันตอน 
ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การสรรหาเพื่อไดมาซึ่งความรู (knowledge acquisition) ข้ันตอนที่ 2 การสรางสรรค
ความรู (knowledge creation) ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรักษา (knowledge storage) และขั้นตอนที่ 4 
การวิเคราะหและการทําเหมืองความรู (knowledge analysis and data mining) ขั้นตอนที่ 5 
การถายโอนและเผยแพรความรู (knowledge transfer and dissemination) ข้ันตอนที่ 6 การประยุกตใช
และการทําใหขอมูลถูกตองเที่ยงตรง (application and validation) ดังภาพ 10 
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ภาพ 10  ระบบยอยดานความรู 
ที่มา: (มารคอดท, Marquardt, 2011, p. 125) 
 

 องคการจะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เมื่อดําเนินการตามกระบวนการ
ทั้ง 6 ขั้นตอนอยางตอเนื่อง ซึ่งก็ไมจําเปนจะตองเกิดขึ้นตามลําดับหรือเปนอิสระตอกันอยางเชน 
สารสนเทศตางๆ ตองไดรับการเผยแพรผานหลายๆ ชองทางภายใตกรอบเวลาที่แตกตางกัน
ไปการจัดการความรูนี้ ตองอยูภายใตการกลั่นกรองทางการรับรูเชนเดียวกับกิจกรรมตางๆ ท้ังในเชิงรุก
และในเชิงรับ การจัดการความรูเปนหัวใจสําคัญในการสรางองคการแหงการเรียนรู ใหเปนผลสําเร็จ
ดวยการจัดการความรูข้ันตอนทั้ง 6 อยางเปนระบบ โดยมีเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุน 

 ขั้นตอนที่ 1 การสรรหาเพื่อใหไดมาซึ่งความรู 
 ผูคนในองคการ ลวนตองการความรูในจํานวนมากขึ้นและหลายประเภทมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหเพียงพอตอการนํามาใชในการปฏิบัติงานของตน องคการสวนใหญมักจะสรางฐานความรูของตน
ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศจากแหลงตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ 
 การเก็บรวบรวมขอมูลจากภายในองคการ แหลงที่มาของความรู ไดแก ความชํานาญ
ความทรงจํา ความเชื่อ และสมมุติฐานตางๆ ของบุคคล ซึ่งลวนแตมีคาตอองคการเปนอยางยิ่ง ความรู
เชนนี้ยากที่จะอธิบายหรือสื่อสารออกมาได แตสามารถที่จะกอใหเกิดประโยชนตอองคการไดองคการ
อาจรวบรวมความรู โดยใชวิธีการแบบรุกหรือแบบรับก็ได กลาวคือ องคการอาจปลอยใหความรูคอยๆ 
แทรกซึมไปทั่วท้ังองคการเอง หรืออาจทําการตรวจสอบหาขอมูลจากภายในองคการในเชิงรุก
เพ่ือเปลี่ยนความรูที่นํามาใชประโยชนได นอกจากนี้ความสามารถในการเรียนรูจากการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ภายในองคการก็ทําใหเกิดคุณคาเพ่ิมแกองคการไดมากข้ึน ท้ังนี้องคการอาจไดความรู

การแสวงหา 
ความรู 

การสราง 
ความรู 

การประยุกตใช

และการทําให

ขอมูลถูกตอง

เที่ยงตรง 

ความรู 
การจัดเก็บ 

ความรู 

การถายโอน 
และเผยแพร 

ความรู 

การวิเคราะห 
และทําการ 

เหมืองความรู 
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จากการขุดคนความรูในตัวพนักงาน จากการเรียนรูจากประสบการณรวมกัน และจากการนําเอา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหมๆ มาใชอยางตอเนื่อง 
 สวนการแสวงหาและรวบรวมความรูจากภายนอกองคการ มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหไมมีองคการใดที่มีแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิผล องคการจึงมองหาแนวคิดใหม
จากภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาองคการตนเองอยูเสมอ เชน การเทียบเคียงแขงขันกับองคการอ่ืน
(benchmarking) การเขารวมประชุมสัมมนา การจางที่ปรึกษา การอานหนังสือพิมพ วารสาร และ
แหลงขอมูลออนไลท การรวบรวมขอมูลจากลูกคา คูแขงขัน ซัพพลายเออร รวมทั้งการรวมมือกับ
องคการอ่ืน การสรางพันธมิตร และการจัดตั้งบริษัทรวมทุน 
 ในการแสวงหาความรูนั้นองคการจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 2 ประการคือ 
   ประการที่หนึ่ง ขอมูลที่ไดรับจากทั้งภายในและภายนอกองคการนั้นจะตองผานการพิจารณา
กลั่นกรองดวยมาตรฐานขององคการ คานิยมและและกระบวนการการทํางานตางๆ เสียกอน
เพราะการกลั่นกรองนั้นจะทําใหองคการสามารถเลือกรับขอมูลที่เปนประโยชน และตรงกับความตองการ
ขององคการไดอยางเต็มท่ี 
   ประการที่สอง การแสวงหาความรูนั้นอาจเกิดข้ึนไดโดยไมไดตั้งใจ ซึ่งมักจะเปนผลพลอยได
จากการปฏิบัติงานขององคการ แตอยางไรก็ดี องคการแหงการเรียนรูมักจะแสวงหาความรูดวยการตั้งใจ
เปนสวนใหญ 
   ขั้นตอนที่ 2 การสรางสรรคความรู (knowledge creation) 
   มารคอท (Marquardt, 2011, p. 129) กลาววา ความรูอาจเกิดไดหลายกระบวนการตั้งแต
การมุมานะมุงสรางนวัตกรรมไปจนถึงการทําวิจัย และสามารถเกิดข้ึนไดจากการที่คนที่มีความสามารถ
ไดมองเห็นความสัมพันธใหมๆ และนําเอาองคประกอบตางๆ ของความรูที่มีอยูรวมกัน โดยอาศัยการ
ใหเหตุผลแบบอุปนัย (จากสวนยอยไปหาสวนรวม) (Wiig, 1997) นอกจากนี้แลวความรูที่เกิดข้ึนจาก
การแกปญหา การทําโครงการสาธิต การทดลอง อาจจะเปนความรูที่มีคุณคาตอองคการมากที่สุด
ก็เปนได 
  ในขณะที่การแสวงหาความรู (knowledge acquisition) มักเปนการนําความรูมาปรับใช 
แตการสรางความรู (knowledge creation) จะเปนการสรางเสริมกอใหเกิดความรูใหมซึ่งความรู
อยางหลังนี้จําเปนอยางยิ่งสําหรับองคการแหงการเรียนรู (Senge, 1990) การสรางความรูใหมนั้น
ไมไดเ ก่ียวของกับการพัฒนาสารสนเทศภายนอกเทานั้น หากแตเกี่ยวกับการพัฒนาความรู
โดยนัยซึ่งเปนเรื่องของนามธรรมจากการรูแจงรูจริงรวมถึงสัญชาตญาณของบุคคล ดังนั้นการสรางสรรค
ความรูจึงเปนการใชความยอดเยี่ยมและความคิดตางๆ เพื่อสรางนวัตกรรม ซึ่งแตเดิมคนจะคิดวา
การสรางความรูเปนเรื่องของแผนกวิจัยและพัฒนาเทานั้น แตในความจริงแลว การสรางสรรคความรู
นั้นเปนหนาที่ของทุกฝายและของทุกคนในองคการ 
  การสรางความรูใน 4 รูปแบบ 
  โนนากา (Nonaka, 2008, p. 96) ศาสตราจารยภาควิชาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
Hitotsubashi ในกรุงโตเกียวกลาวไววา บริษัทที่ประสบความสําเร็จคือ บริษัทท่ีมีการสรางสรรค
ความรูใหมๆ อยูเสมอ และเผยแพรความรูนั้นไปทั่วทั้งองคการ รวมทั้งนําความรูเหลานั้นไปใชใน
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การผลิตเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว และเขายังกลาวถึงการสรางสรรคความรูนั้น
ดวยวาควรจะเปน “จุดเหนือศูนยกลางแหงกลยุทธองคการของบริษัท” 
  โนนากา (Nonaka) ไดระบุถึงรูปแบบของปฏิสัมพันธระหวางความรูโดยนัย (tacit knowledge) 
กับความรูที่ชัดเจน (explicit knowledge) ที่เกี่ยวของกับการสรางความรูในองคการไว 4 รูปแบบ 
ซึ่งความรูโดยนัยก็คือความรูที่แฝงอยูในตัวเรา และยากที่จะอธิบายหรือสื่อออกมาได สวนความรู
ที่ชัดแจงก็คือ ความรูท่ีมีรูปแบบที่ทางการ มีระบบ และสามารถแบงปนกันไดงาย เชน ขอกําหนดของ
ผลิตภัณฑ สูตรทางวิทยาศาสตรและโปรแกรมคอมพิวเตอร  

1) จากที่เปนโดยนัยไปเปนโดยนัย (tacit to tacit) 
  ความรูเชนนี้ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งถายโอนความรูไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เชน 

การที่พนักงานฝกหัดจะซึมซับเอาความรูโดยนัยจากหัวหนางานในขณะที่พวกเขาทํางานรวมกัน
แตการสรางความรูประเภทนี้มีขอจํากัด เพราะความรูของทั้งสองฝาย จะไมมีการนํามาสรางเปนความรู
ที่ชัดแจง และไมมีผลประโยชนตอองคการในลักษณะองครวม 
    2) จากที่เปนแบบชัดแจงไปเปนชัดแจง (explicit to explicit) 

  ความรูแบบนี้ เกิดจากการรวมและการสังเคราะหความรูที่ชัดแจงที่มีอยูเชน 
การที่ผูบริหารของบริษัทรวบรวมและสังเคราะหสารสนเทศตางๆ ของบริษัท แตการสรางสรรคความรู
แบบนี้ก็มีขอจํากัดเชนกัน เนื่องจากมันเปนการเรียนรูในสิ่งท่ีองคการมีอยูแลว 
   3) จากที่เปนโดยนัยไปเปนแบบชัดแจง (tacit to explicit) 

  การสรางสรรคความรูแบบนี้ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนําเอาความรูท่ีมีอยูในองคการมา
ประกอบกับความรู โดยนัยของตนเอง และสรางสรรคสิ่ งใหมๆ ที่สามารถนําไปแบงปนกัน
ทั่วทั้งองคการได เชน เมื่อผูบริหารบริษัทเสนอระบบการควบคุมงบประมาณรูปแบบใหมสําหรับ
นํามาใชในองคการ เปนตน 

   4) จากที่เปนแบบชัดแจงไปเปนโดยนัย (explicit to tacit) 
    การสรางสรรคความรูแบบนี้ เกิดข้ึนเมื่อพนักงานในองคการนําความรูที่ชัดแจง

ที่เกิดขึ้นใหมไปปรับใชในองคการ และกอใหเกิดความรูโดยนัยขึ้นใหม เชน การที่กระบวนการจัดสรร
งบประมาณแบบใหมของผูบริหารคนนั้นไดกลายเปนวิธีมาตรฐานในการดําเนินงานของบริษัท 

   ในบริษัทที่มีการสรางสรรคความรูนั้นจะมีพลวัตกันทั้ง 4 รูปแบบในลักษณะที่เปน
การหมุนวน (spiral) ขึ้นไปอยางไมหยุดยั้ง และจะเปนแรงผลักดันอันยิ่งใหญ ที่จะทําใหเกิดการสรางสรรค
ความรูใหมๆ ในองคการ 
 กิจกรรมท่ีสรางสรรคความรู 
 องคการตางๆ สามารถใชกิจกรรมตอไปนี้ เพื่อสงเสริมการสรางสรรคความรูได 

   1) การเรียนรูเชิงปฏิบัติ (action learning) 
   การสรางการเรียนรูเกี่ยวของกับการทํางานบนปญหาที่เกิดข้ึนจริง ดวยการมุงความสนใจ

ไปที่การเรียนรูในสิ่งที่ตองการจะเอาไปแกไขปญหา และจึงลงมือแกปญหานั้น ซึ่งสมการของการเรียนรู
เชิงปฏิบัตินี้ก็คือ 

   การเรียนรู = ความรูท่ีใชอยูในปจจุบัน (programmed knowledge) + การตั้ง
คําถาม (การเรียนรูความตองการที่ชัดเจนในสิ่งที่ยังไมรู)  
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   การเรียนรูเชิงปฏิบัตินี้ เกิดจากประสบการณและความรูของบุคคลหรือทีม 
ประกอบกับทักษะและการตั้งคาํถามเชิงวิเคราะหทบทวน อันจะทําใหเกิดความรูใหมๆ ขึ้นมา 
    2) การแกไขปญหาอยางเปนระบบ (systematic problem solving) 

  แมวาแนวทางและเครื่องมือในการแกปญหาสวนใหญ จะคอนขางตรงไปตรงมา
และเขาใจงาย แต การวิน (Garvin, 2009, pp. 81-82) กลาววา การสรางรูปแบบความคิดที่จําเปน
ยากยิ่งกวา เพราะพนักงานจะตองมีวินัยในการคิด และใสใจในรายละเอียดใหมากข้ึน ทั้งนี้พวกเขา
จะตองสังเกตและวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา และรวบรวมหลักฐานตางๆ ถึงแมพวกผูที่รูดี
บางคนจะบอกวามันไมจําเปนก็ตาม 
    3) การทดลอง (experimentation) 

   การสรางสรรคความรูวิธีนี้แตกตางจากการเรียนรูเชิงปฏิบัติ และการแกปญหา
อยางเปนระบบ ตรงที่ไมไดมีสาเหตุมาจากปญหาหรือสถานการณปจจุบัน แตเกิดจากโอกาสและ
ความตองการที่จะขยายการดําเนินงานออกไป ซึ่งตัวอยางของการทดลองนี้ไดแก การทําวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมตนแบบ และโครงการนํารอง เปนตน ทั้งน้ีการทดลองอาจจะอยูในรูปของโครงการการทดลอง
อยางตอเนื่อง หรือโครงการสาธิตอยางใดอยางหนึ่งก็เปนได 
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู (knowledge storage) 
 องคการจะตองวินิจฉัยแยกแยะขอมูล และพิจารณาวิธีในการจัดเก็บขอมูลเสียกอน จึงจะสามารถ
ทําการจัดเก็บความรูเพ่ือนําไปใชในโอกาสตอไปได ขอมูล (data) จะมีประโยชนก็ตอเมื่อผานการวิเคราะห 
วิจัยและทดลอง ซึ่งโดยท่ัวไปแลววิธีจัดเก็บความรูมีทั้งท่ีใชระบบเทคโนโลยีเขามาชวย เชน การบันทึก
ขอมูลและการใชฐานขอมูลคอมพิวเตอร และกระบวนการจัดเก็บโดยมนุษย เชน ความจําของ
คนแตละคน เปนตน 
  อยางไรก็ดี ระบบการจัดเก็บความรูควรจะ  
    1) มีโครงสรางที่จะทําใหระบบสามารถคนหา และเผยแพรสารสนเทศไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว 
    2) แบงเปนหมวดหมู เชน ขอเท็จจริง นโยบาย วิธีการตางๆ โดยแบงไปตามเรื่อง
ที่ตองการเรียนรู 
    3) สามารถสงมอบสารสนเทศตามความตองการไดอยางชัดเจนกะทัดรัดและไดใจความ 
    4) มีเนื้อหาที่ถูกตอง แมนยํา สามารถนํามาใชไดตลอดเวลา 
  ระบบการจัดเก็บความรูไมใชเรื่องที่ใหมนัก เนื่องจากแนวความคิดเก่ียวกับการจัดเก็บความรูนี้
เ กิดข้ึนตั้งแตทศวรรษที่  1980 กลาวคือ พวกเขามีความคิดวาควรมีการจัดเก็บขอมูลตางๆ 
อยางเปนที่เปนทางและเปนหมวดหมู เพ่ือใหบรรดาผูจัดการสามารถคนหาขอมูลเหลานั้น ไดทันทวงที
แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลวขนาดและความซับซอนของคลังขอมูล (data warehouse) นั่นเอง
ที่ทําใหบริษัททั่วๆ ไป ไมสามารถบํารุงรักษาคลังขอมูลนั้นได เนื่องจากงบประมาณที่ใชนั้นสูงมาก 
จึงมเีพียงธนาคารและสายการบินบางแหงเทานั้น ที่มีการจัดเก็บความรู และทําการบํารุงรักษาได
เปนอยางด ี
   แตชวงไมกี่ปที่ผานมา แนวความคิดเกี่ยวกับการสรางคลังขอมูลก็กลับมาอีกครั้ง และ
แพรกระจายไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว เนื่องจากสภาพการแขงขันที่สูงข้ึน และคาใชจายในการบํารุงรักษา
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ฐานขอมูลที่ลดลง บวกกับศักยภาพที่เพิ่มขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้นคลังขอมูลที่สามารถ
จัดเก็บ เชื่อมโยงและจัดการความรูไดเกือบทุกประเภท (เชน ขอมูลออนไลน คลังความรูความชํานาญ
บนคอมพิวเตอร ขอมูลขาวสาร ประสบการณ และเอกสารตางๆ) จึงปรากฏขึ้นในองคการตางๆ ทั่วโลก 
ระบบ UNIX ที่มีราคาถูกลงไดถูกนํามาใชงานแทน ระบบเมนเฟรม อีกทั้งยังมีเว็บเทคโนโลยี เชน
ActiveX, CGI, Java JavaScript และ GB Oracle database ซึ่งเปนเครื่องมือใหมๆ ก็เกิดขึ้น
ดวยเชนกัน 
  การใชระบบจัดเก็บความรู ทําใหองคการสามารถเก็บรักษาความรูซึ่งก็คือ ทุนปญญา 
(Intellectual capital) ที่เปนเสมือนทรัพยสินขององคการได โดยมันจะไมสูญหายไปเมื่อพนักงาน
ลาออกจากบริษัทแนนอนวาการจัดเก็บความรูนั้นมีความสําคัญอยางมาก แตทวาความรูแบบไหนละ
ที่เราควรจะจัดเก็บ 
  ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหและการทําเหมืองความรู (knowledge analysis and data 
mining) 
  ในชวง 30 ปที่ผานมา องคการตางๆ เริ่มมีความชํานาญในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
จํานวนมหาศาลไดดีข้ึน แตเรากลับไมเห็นการพัฒนาทางเทคนิคในการวิเคราะห ปรับโครงสรางและ
ตรวจสอบความถูกตองขอมูลตางๆ เลย เรายังคงใชคนในการวิเคราะหและทํารายงานกันอยูควบคูกับ
การใชซอฟตแวรสอบถามขอมูล (query tools) ซึ่งเปนวิธีที่ไมสามารถใชไดกับขอมูลที่มีปริมาณและ
มีความหลากหลายทางมิติมากข้ึน ดังนั้นเราจึงตองมีวิธีและเครื่องมือใหมๆ สําหรับใชวิเคราะหและ
สรุปเรื่องราวใดๆ จากฐานขอมูลขนาดใหญดวย 
  การทําเหมืองขอมูล เปนเครื่องมือในการวิเคราะหท่ีทําใหองคการสามารถเขาใจความหมาย
ของขอมูลที่มีอยู ทําใหพนักงานสามารถจัดเก็บและกลั่นกรองดึงเอาขอมูลมาใชในการพัฒนากลยุทธ 
และแกปญหาทางธุรกิจท่ีซับซอนได โดยอาศัยแบบแผนใหมๆ และดวยการปรับแบบจําลองตางๆ 
ใหเขากับขอมูล ซึ่งขณะนี้เรามีการพัฒนาซอฟตแวรที่สามารถวิเคราะหแบบแผนตางๆ ไดบางแลว 
ซอฟตแวรการทําเหมืองขอมูล (data mining) สามารถตอบไดแมแตคําถามที่บรรดาผูจัดการคิดไปไมถึง 
ในขณะที่ OLAP (on-line analytical process) สามารถตอบไดเพียงคําถามตางๆ ที่บรรดาผูจัดการ
ถามเทานั้น 
  การทําเหมืองขอมูลจะประกอบไปดวยงานหลายๆ อยาง เชน การแบงหมวดหมู การจัดกลุม 
การสรุปหาใจความสําคัญ การสรางตัวแบบที่สัมพันธตอกันการตรวจหาความแปรปรวนและ
เปลี่ยนแปลงของขอมูล สําหรับวิธีการทําเหมืองขอมูลก็จะประกอบไปดวย วิธีที่อาศัยตัวอยาง
เปนพ้ืนฐาน การเรียนรูในเชิงความสัมพันธระหวางขอมูล แผนภูมิตนไมและวิธีการตางๆ สําหรับ
การตัดสินใน รวมถึงตัวแบบในเชิงความเปนไปไดที่แสดงดวยกราฟ เปนตน 
  ขั้นตอนที่ 5 การถายโอนและเผยแพรความรู (knowledge transfer and dissemination) 
  การถายโอนและเผยแพรความรู จะเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายขอมูล ขาวสาร ความรู
ซึ่งความสามารถในการเคลื่อนยายความรูขององคการนี้ ถือเปนกําลังความสามารถในการถายโอน
อํานาจและแบงปนอํานาจอยางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคการเพราะหากความรู
ไมถูกเผยแพรไปท่ัวทั้งองคการอยางรวดเร็วและถูกตองแมนยํา องคการก็จะประสบกับความลมเหลว  
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  การดึงความรูกลับมาใชอาจเปนไดใน 2 ลักษณะ คือ แบบควบคุม (controlled retrieval) 
และแบบเปนไปโดยอัตโนมัติ (automatic retrieval) ซึ่งแบบควบคุมจะใชบันทึกและความทรงจํา
ของบุคคลหรือกลุม ในขณะที่แบบเปนไปไดโดยอัตโนมัติ จะเกิดข้ึนเมื่อมีเหตุการณและสถานการณตางๆ 
มากระตุน 
   มารคอท (Marquardt, 2011, p. 141) กลาววา วีค (Weick, 2009) เตือนวา ขอมูล
ที่การเรียกจากหนวยความทรงจําขององคการนั้นอาจคลาดเคลื่อนไปจากของเดิมอยางมาก เนื่องจาก
กระบวนการจัดเก็บและการเรียกกลับ รวมถึงการประสานความทรงจําภายในตัวบุคคล ตลอดจนอคติ
ทีม่ักจะมีอยูตอการเลือกบันทึกและเรียกใชขอมูลลวนมีผลใหขอมูลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น
บริษัทจึงจําเปนตองมีวิธีพัฒนาความทรงจําขององคการ และออกแบบกระบวนการตางๆ ที่จะทําให
ขอมูลที่ถูกเรียกกลับมาใชนั้นถูกตองแมนยําเหมือนเดิม 
   การเขาถึงขอมูลทันทีที่ตองการนําขอมูลมาใช จะทําใหบุคคลผูนั้นสามารถมีเครื่องมือ
ที่ชวยจดจําขอมูลไดยาวนานขึ้น เปนการลดภาระและความพยายามในการใชความจําลงไปไดอยางมาก 
ทั้งนีฐ้านความรูขององคการควรจะถูกรวบรวมอยู ณ ที่ใดที่หนึ่งซึ่งเปนศูนยสําหรับใหบุคคลตางๆ 
สามารถเขาไปคนหาและแบงปนความรูกันไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะชวยใหการรวบรวมและการประยุกตใช
ความรูนั้นเกิดความยั่งยืน เมื่อเปนเชนนี้แลว ชวงหางระหวางระยะเวลาของการเรียนรูและประยุกตใช
ความรูก็จะลดลงตลอดทั่วทั้งองคการ สวนทุนมนุษย (human capital) ที่แตเดิมดูเปนนามธรรม
เอามากๆ นั้นก็ไดกอใหเกิดผลิตผลชัดเจนข้ึนและมากขึ้น อีกทั้งกระบวนงานทั้งหลายทั้งปวงขององคการ
ก็จะมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดวยการจัดโครงสรางทั้งการเก็บและการเรียกใชไดโดยงายนั่นเอง 
   ในการจัดโครงสรางองคความรู องคการจะตองคํานึงถึงวิธีการและเหตุผลในการเรียกขอมูล
ไปใชของบุคลากรกลุมตางๆ ในองคการ ทั้งนี้ระบบการจัดเก็บความรูที่มีประสิทธิผล ควรแบงความรู
ออกเปนหมวดหมูตามองคประกอบตอไปนี้ 
    1) ความตองการในการเรียนรู 
    2) วัตถุประสงคในการทํางาน 
    3) ความชํานาญของผูใช 
    4) หนาที่หรือการใชงานของขอมูลขาวสาร 
    5) ตําแหนงและวิธีในการจัดเก็บขาวสาร 
 การใชเทคโนโลยีในการถายโอนความรู 
  การถายโอนความรูที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้น มักเกิดจากการใชเทคโนโลยีท่ีทําใหคนสามารถ
นําความรูนั้นไปใชไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกรูปแบบ การใชซอฟตแวรเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เชน 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กระดานขาว และการประชุมระยะไกลนั้น จะทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและกลุมตางๆ นอกจากนี้เทคโนโลยียังทําใหเกิดสภาพแวดลอมในการเรียนรู ที่พนักงานทุกคน
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน และสามารถสื่อสารกันไดอยางอิสระ ซึ่งปจจุบันนี้โปรแกรม 
Search engine ตางๆ ชวยใหเราสามารถคนหาขอมูลทั้งหมดที่อยูใน LAN หรือ WAN ไดอยางรวดเร็วข้ึน 
นอกจากนี้แลว Groupware ตางๆ ก็มีการนําเสนอระบบในเชิงที่มีความชํานาญการเพิ่มสูงขึ้น 
(เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ) ดวยมาตรฐานของการประสานภาพกราฟกเขากับการดึงและ
การเก็บรักษาขอมูล ชวยใหการจัดการกับขอมูลความรูเชิงประสบการณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  ขั้นตอนที่ 6 การประยุกตใชและการทําใหขอมูลถูกตองเที่ยงตรง (knowledge application 
and validation) 
  การนําทุนปญญาไปใชอยางเปนระบบนั้นเปนการสรางคุณคาใหแกองคการในระยะยาว 
กลาวคือ ใหนําเอาความรูและประสบการณขององคการ มาประยุกตใชอยางสรางสรรคและตอเนื่อง
โดยนําเทคโนโลยีเขามาใชในการประยุกตความรูใหมากขึ้น 
  หากองคการมีรูปแบบการจัดการความรูที่ดี องคการก็สามารถที่จะใหบริการแกลูกคา
ดวยบุคลากรท่ีดีที่สุดขององคการได อาทิ เชน charles paulk ซึ่งเปน chief information officer 
(CEO) ของบริษัท accenture กลาววา การที่บริษัทมีระบบ knowledge xchange ทําใหลูกคาของเรา
ไดรับคําปรึกษาที่ดีที่สุดจากบริษัท ไมใชแคจากที่ปรึกษาผูนั้นเพียงคนเดียว” 
  นอกจากนี้ พ็อค (Paulk) ยังชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่บริษัทไดรับจากระบบการบริหารขอมูล
ไวดังนี้ (Schwandt & Marquardt, 2000) 
    1) ประหยัดคาใชจายในดานตางๆ เชน คาจัดสง-สงมอบ (ถายโอน) ความรู 
  2) ชวยปรับปรุงความสามารถในการเจาะคนความรูของเพ่ือนรวมงาน 
  3) เพิ่มกําลังความสามารถในการทํางานในระดับโลก 
  4) เปนที่ใหกําเนิดพลังความคิดขององคการ 
  5) ทําใหสามารถรับมือกับความเติบโตขององคการ และการหมุนเวียนของพนักงาน
ไดเปนอยางดี เพราะพนักงานใหมที่สามารถรับเอาความรูตางๆ ขององคการไดอยางรวดเร็ว จะสามารถ
ทุมเท เพ่ือความสําเร็จขององคการไดอยางรวดเร็วเชนกัน 
 2.7.5 เทคโนโลยีสําหรับการสรางองคการแหงการเรียนรู (technology for building 
the learning organization) 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนับเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรูทําให
เกิดการเขาถึงขอมูล แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอยางอิสระและเทาเทียมกันทั้งภายในองคการและระหวาง
องคการอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังชวยในการเก็บรักษาและประมวลผลขอมูลตางๆ อีกดวย (Pedler, 
Burgoyne & Boydell, 1991, pp. 64-65) ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2548, หนา 130-143) กลาววา
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการอํานวยความสะดวกในการเผยแพรความรู ชวยในการวัดควบคุม
ประสานงานดานความรู และเปนหลักประกันวาความรูท่ีไดถูกตองโดยใชวิธีการที่ถูกตองมีรูปแบบ
ทีถู่กตองในเวลาที่รวดเร็วและตนทุนที่เหมาะสม โดยที่โครงการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีความแตกตางจากโครงการการจัดการความรูเพราะการจัดการความรูจะเนนถึงการนําความรูที่มี
มาใชงานจริงใหเกิดประโยชน ซึ่งเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสารสนเทศ มารคอด (Marquardt, 2011, 
pp. 155-156) กลาววา กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการนําเทคโนโลยีมาใชจําเปนที่จะตองเขาใจ
ไมเฉพาะแคเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรเทานั้น หากแตตองเขาใจในศาสตร
และศิลปของการเรียนรู การคนหา และการติดตอสื่อสารดวยเชนกัน องคการที่ตระหนักถึง
การนําเทคโนโลยีมาใชในการสงเสริมการเรียนรูนับไดวาเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
เปนอยางมากโดยสรุปแลวเทคโนโลยีกับการสงเสริมการเรียนรูสามารถแบงไดเปน 2 สวน อันประกอบดวย
1) การใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู เชนการชวยในการจัดเก็บ ประมวลผลถายทอด ความรู
ระหวางสมาชิกในองคการ และ 2) การใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  โดยเทคโนโลยี
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จะเพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพของการเรียนรู ดวยอุปกรณสารสนเทศตางๆ เพ่ือชวยในการฝกฝน 
สงผานและแบงปนความรู โดยจะเปนการกาวขามขอบเขตเงื่อนไขดานตนทุนสถานที่และเวลา ทั้งนี้
มารคอด (Marquardt, 2011, pp. 185-189) ยังไดเสนอกรอบกลยุทธเพื่อการนําเทคโนโลยีไปใช
ในการสงเสริมการเรียนรู ดังนี้ 1) สนับสนุนใหสมาชิกสามารถใชระบบเทคโนโลยีตางๆ 2) พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนรู 3) พัฒนาและใชประโยชนจากการเรียนรูทางไกล 4) ใชเทคโนโลยี
ในการไดมาซึ่งความรูจากภายในและภายนอกองคการ 5) การใชระบบคอมพิวเตอรในการสนับสนุน
การทํางาน เชน การใชโปรแกรมในการชวยตัดสินใจ การชวยในการวางแผนโครงการ เปนตน 
6) การติดตั้งระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส (electronic performance support 
systems-EPSS)7) วางแผนและพัฒนาระบบการเรียนรูที่ทันตอเหตุการณเพื่อใหเกิดประโยชน
อยางแทจริงของการเรียนรูที่ทันตอสภาการณที่จําเปน 8) สรางกระบวนการเทคโนโลยีที่สงเสริม
การทํางานภายใน 9) ใชระบบเครือขายภายในเพ่ือการฝกอบรม 10) เพ่ิมศักยภาพของฝายบริหารจัดการ
ในการใชงานเทคโนโลย ี
 โรเซนเบิรก (Rosenberg, 2001, xv-xvii, pp. 28-29, 55-58) กลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดพัฒนาเปนอันมากสําหรับการเรียนรู ซึ่งจะตองทําการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับการเรียนรู
ที่เหมาะสมไมใหความสําคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป การนําเทคโนโลยีมาสงเสริมการเรียนรู
จะใหประโยชนทั้งความรวดเร็วและประหยัดตนทุน ทั้งนี้ ก็จะตองมีความเปนองคการแหงการเรียนรู
เปนพื้นฐานดวย โดยองคการจะตองมีกลยุทธสําหรับการนําเทคโนโลยีมาสงเสริมการเรียนรูที่ชัดเจน 
มกีารกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่แนนอน เพื่อมุงสรางผลการดําเนินงานขององคการ
นอกจากนี้ โรเซนเบิรก (Rosenberg, 2001, pp. 15-27, 28-29, 55-58) ยังไดกลาววา การจํากัดความ
เก่ียวกับการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีจํานวนมาก ลาหลัง ไมมีความเหมาะสมกับโลกที่ไดพัฒนา
อยางกาวกระโดด ดังนั้นจึงไดจํากัดความการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีการคนหาทางออก
เพ่ือเพิ่มผลการดําเนินงานขององคการวาระบบบริหารจัดการการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(e-learning) โดยอธิบายถึงกระบวนการเงื่อนไขที่เกี่ยวของ 3 ประการซึ่งสามารสรุปไดดังนี้ 
1) e-learning คือ เครือขายท่ีซึ่งสามารถชวยเพ่ิมความสามารถในการไดขอมูลที่ทันสมัย การเก็บรักษา 
และกระจายขอมูลและสาระสําคัญไดอยูเสมอ 2) e-learning คือ การนําสงขอมูลสูผูใชสุดทาย
ดวยกระบวนการเครือขายอินเตอรเน็ต และ 3) e-learning คือ การเรียนรูทางออกที่นอกเหนือจาก
หลักปฏิบัติทั่วไปของการฝกอบรมจะตองสรางและพัฒนาขอมูลและเครื่องมือใหแกองคการ โดยสรุปแลว
จะเห็นไดวา เทคโนโลยีที่ใชในการสงเสริมการเรียนรูนั้นมีความแตกตางอยางชัดเจนกับสื่อสารสนเทศ 
(multimedia) ทั่วไป เนื่องจากสื่อสารสนเทศจะชวยในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับการเรียนรู ทวา หัวใจ
ที่สําคัญที่แทจริงนั้นยังคงอยูที่โปรแกรมการเรียนรูที่ดีนั่นเอง 
 การเรียนรูมมีากมายหลากหลายวิธีซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การเรียนรูบนพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร 
สมิท และยูจีน (Smith & Eugene, 2006, pp. 122-129) กลาววา จากอดีตกาลสูปจจุบัน เครื่องมือ
ในการเรียนรู ไดพัฒนาเปนอยางมากมาสูสื่อการเรียนการสอนอิเลกทรอนิกสทั้งสื่อการเรียน
ที่เปนภาพเคลื่อนไหว กระทั่งเสียงดนตรีประกอบการเรียน ทั้งหมดนี้ทําใหระบบในการเรียน
พัฒนาไปเปนอันมาก การเรียนรูดวยบนพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร (computer based learning) 
ไดปรับเปลี่ยนมาสูยุคที่เรียกวา e-learning ที่มีความหมายวา การใชขอมูลและระบบคอมพิวเตอร
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ในการสรางสภาวะจําลองในการเขาสูทรัพยากร การมีสวนรวม การรวมมือและการมีวิสัยทัศนทีดี่ 
เพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูข้ึนท้ังในระดับบุคคลและในระดับกลุมโดยแนวคิด e-learning นั้น
เปนการพัฒนาควบคูกับการเปนชุมชนแหงความรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนความรูกันสองทางของผูเรียนรู
นั่นเอง 
 การเรียนรูดวยระบบคอมพิวเตอรกอใหเกิดประโยชนเปนอยางมากทั้งการประมวลขอมูล
การเก็บรักษา รวบรวมขอมูล อีกทั้งยังมีตนทุนที่ไมสูงนักในการเรียนรูอีกดวย โดยรูปแบบในการเรียนรู
ดวยระบบคอมพิวเตอรนั้นสามารถแบงไดเปน 6 ลักษณะ (modes of learning-related applications 
of computers) ไดแก 1) การเปนผูชวยในการเรียนรูจัดหาขอมูล ตัดสินผล และควบคุมการเรียนรู
ใหกับผูเรียน (tutorial) 2) การใชในการวิเคราะห แสดงผล นําเสนอ ตรวจสอบผลการทดสอบตางๆ 
(collation, analysis and presentation) 3) การสรางแบบประเมินผล และสรุปผลนั้นๆ (assessment) 
4) การจําลอง (games and presentation) เปนการสรางโอกาสในการจําลองใหกับผูเรียนรูถึง
สภาวการณตางๆ 5) การฝงลึก (drill) เปนการสงเสริมใหผูเรียนรูไดมีโอกาสในการฝกปฏิบัติความรูใหมๆ 
หรือทักษะตางๆ เพ่ือที่จะสรางระบบของความทรงจําของความรูใหมๆ และ 6) สื่อที่มีความหลากหลาย 
(hypermedia) เปนการใชประโยชนในความยืดหยุนของสื่อ ความรูสึกเพ่ือมุงสรางใหเกิดความเขาใจ
แกผูเรียนรู ทั้งนี้ ลักษณะการนําไปใชเหลานี้เองท่ีสามารถใชไดในระดับบุคคลและระดับกลุม
โดยผานระบบเครือขาย โดยสรุปแลว สมิท และยูจีน (Smith & Engene, 2006, pp. 122-129) 
ไดใหความเห็นที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการจํานวนมากวา การเรียนรูดวยระบบ
คอมพิวเตอรในปจจุบันจัดไดวามีความสําคัญเปนอยางมากและจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ตอองคการ
ซึ่งผูนํา ผูจัดการฝายงานตางๆ จะตองใหความสําคญักับการนําระบบคอมพิวเตอรมารวมสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูกับองคการ  
 มารคอด (Marquardt, 2011, pp. 155-156) ไดสรุปมิติยอยของเทคโนโลยีที่ชวยสรางองคการ
แหงการเรียนรูไววามี 2 มิติ ไดแก  
  1) เทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรูการนําคอมพิวเตอรมาใชในการรวบรวม ใสรหัส 
ประมวลผลจัดเก็บ ถายโอน และประยุกตใชขอมูลระหวางเครื่องจักร คน และองคการ 
  2) เทคโนโลยีสําหรับเพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพของการเรียนรูการใชเทคโนโลยี
และสื่อตางๆ เชน วีดีทัศน โสตทัศน และการฝกอบรมที่ใชสื่อผสมบนคอมพิวเตอร เพื่อสงตอและ
แบงปนความรู รวมถึงทักษะตางๆ ในทุกที่ทุกเวลา ดังภาพ 11 
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ภาพ 11  ระบบยอยดานเทคโนโลย ี
ที่มา: (Marquardt, 2011, p. 156) 
 
 มิติที่ 1 เทคโนโลยีสําหรับจัดการความรู (technology to manage knowledge) 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ มาใชจะทําใหองคการสามารถสรางกลยุทธใหมๆ 
เพ่ือการเรียนรูแบบทั่วทั้งองคการ สามารถใหการศึกษาและปฏิรูปตนเองไดโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยี
สารสนเทศจะทําใหเกิดการจัดสรรอํานาจหนาที่และการควบคุมที่มีประสิทธิผลที่สุด และชวยทําให
การผลิต การประสานงาน และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 เทคโนโลยีทําใหองคการสามารถยกเลิกกฎเกณฑเกาๆ เก่ียวกับการบริหาร การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนา และการเรียนรูได รวมท้ังยังเพิ่มขีดความสามารถในดานตางๆ เชน ขอมูลสารสนเทศ
เกิดขึ้นไดทุกเวลาและสถานที่ข้ึนอยูกับความตองการซึ่งทําใหคนธรรมดาสามารถทํางานแบบผูเชี่ยวชาญ
ไดทําใหองคการสามารถใชประโยชนจากการกระจายอํานาจไดอยางเต็มที่ เพราะการตัดสินใจนั้นถือวา
เปนสวนหนึ่งในงานของทุกคน พนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคสนามสามารถรับและสงขอมูลไปยัง
หนวยงานกลางไดในทุกสถานที่อีกทั้งยังชวยใหทบทวนแผนการทํางานไดตลอดเวลา 
   (1) เทคโนโลยีสารสนเทศกับไหลเวียนของความรู 
     เทคโนโลยสีารสนเทศน้ันเปนกลไกลสําคญัสําหรับถายโอนความรูท่ัวทั้งองคการ
ดวยเหตุผลประการที่ 1 ผูคนมีอิสระในการติดตอระหวางกันเพราะเทคโนโลยีชวยลดอุปสรรค
ในดานพรหมแดนและสายการบังคับบัญชา ประการที่ 2 ผูคนสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยตรง
ในทุกเวลาและสถานที่ดวยการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (electronic mail) การประชุมผานระบบ
เครือขาย (video conference) ประการที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกและ
ใหความยืดหยุนในการปฏิบัติงานภาคสนาม ผูคนในองคการสามารถเขาถึงขอมูลไดมากข้ึนผานระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งถือวาเปนการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและขอบขายของการควบคุม 
 
 
 

 

เทคโนโลยี การจัดการ 
ความรู 

การเพ่ิมพูน 
ความรู 
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   (2) ผลกระทบของเทคโนโลยีในระดับองคการ 
     ฮิวจส และโมรตอน (Hughes & Morton, 2006, pp. 51-52) ไดระบุ
ผลกระทบสําคัญจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชที่มีตอสถานที่ทํางาน การเรียนรูและพนักงาน
ในองคการไว 6 ประการ ดังนี้ 
    ก. การเปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางพ้ืนฐานในกระบวนการทํางาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานการผลิต การประสานงาน และการบริหารงาน 
ดังตอไปนี้   
     ก) การผลิต จะไดรับผลกระทบทางดานกายภาพ เนื่องจากมีการนําระบบ
สนับสนุนตางๆ มาใช เชน การใชหุนยนต ระบบควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบเซน็เซอร
อัจฉริยะ 
     ข) การประสานงาน กิจการสามารถเก็บรวบรวมขอมูลและความทรงจําตางๆ 
ไวในระบบสารสนเทศ ทําใหพนักงานทั่วทั้งองคการเขามาใหขอมูลเหลานั้นได เปนผลใหลักษณะ
การประสานงานเปลี่ยนแปลงไป 
     ค) การบริหาร จะมีความยืดหยุนมากขึ้น เนื่องจากองคการจะรับรูถึง
การเปลี่ยนแปลงภายนอก อีกท้ังยังรับรูถึงความคิดและปฏิกิริยาของพนักงานไดดีขึ้น ซึ่งขอมูลที่ถูกตอง
ทันเวลาเหลานี้ มีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการกําหนดทิศทางขององคการ 
    ข. เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการประสานหนาที่ทางธุรกิจในทุกระดับชั้น
ทั้งภายในและภายนอกองคการเขาดวยกัน โดยมี 4 รูปแบบ ดังนี้ คือ 
     ก) การเชื่อมโยงภายในสายโซแหงคุณคา ที่จะทําใหแนวความคิดในการทํางาน
เปนทีมเกิดขึ้นกับทุกสวนขององคการ 
     ข) การเชื่อมโยงระหวางสายโซแหงคุณคา ที่เชื่อมตอองคการเขาดวยกัน 
โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสและสงมอบงานกันแบบทันเวลา (just-in-time) พอดี 
     ค) สิ่งทดแทนสายโซแหงคุณคา เปนผลมาจากการรับเหมาชวงหรือไม
ก็จากการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ 
     ง) การตลาดอิเล็กทรอนิกส เปนพัฒนาการขั้นสูงสุดของการประสมประสาน
ทางอิเล็กทรอนิกส 
     ทั้ง 4 รูปแบบของการประสานหนาที่ทางธุรกิจนี้สามารถขจัดอุปสรรคตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิผลอยางยิ่ง อีกทั้งยังทําใหบุคคลและองคการมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นอีกดวย 
    ค. เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสาเหตุที่ทําใหบรรยากาศในการแขงขันเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเทคโนโลยสีารสนเทศชวยใหการตรวจสอบขอมูลขาวสารตางๆ จากสภาพแวดลอมภายนอก
เปนไปอยางงายดาย ทําใหองคการกาวทันสถานการณความเคลื่อนไหวของธุรกิจไดทันเปนผลใหบรรยากาศ
ในการแขงขันระหวางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 
    ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือโอกาสในเชิงกลยุทธใหมๆ การนําเทคโนโลยี
เขามาใช จะทําใหองคการสามารถประเมินพันธกิจและการดําเนินงานของตนไดงายขึ้น กระบวนการ
ที่ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติจะชวยลดตนทุนในการผลิตลง และการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูล
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ก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพของขอมูล และกอใหเกิดขอมูลใหมๆ ข้ึนเปนผลพลอยไดอีกดวย ดวยวิธีการตางๆ 
เหลานี้ องคการก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได 
    จ. การเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและโครงสรางขององคการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนกลไกสําคัญที่ทําใหองคการสามารถสรางสรรคและกําหนดนิยามสิ่งตางๆ ขึ้นมาใหมได 
นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยงัทําใหเกิดการกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และการควบคุม
ไปยังสวนตางๆ ขององคการตามพันธกิจ วัตถุประสงค และวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิผลที่สุด 
ตัวอยางเชนองคการอาจจะเชื่อมโยงวิศวกรทุกคนเขามาอยูในเครือขายเดียวกัน เพื่อใหแตละคน
สามารถแบงปนขอมูล ขอความชวยเหลือ หรือทํางานรวมกันในโครงการตางๆ ได ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะทําใหการถายโอนขอมูลและการตัดสินใจดําเนินไปไดเร็วข้ึน 
    ฉ. การปฏิรูปองคการโดยผูบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหบรรดาผูบริหาร
ตองนําองคการเขาสูกระบวนการปฏิรูปอยางเต็มที่ เพื่อใหองคการสามารถพัฒนาและกาวตอไป
ในการแขงขันระดับโลกได 
   (3) การใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู (technological support 
for knowledge management) 
     เพ่ือใหการรวบรวม การจัดเก็บ และการถายโอนความรูดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิผล องคการแหงการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้
     ขั้นตอนที่หนึ่ง: ติดตั้งโครงสรางพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศใหพนักงาน
ทุกคนไดใช ซึ่งระบบดังกลาวควรจะสนับสนุนระบบการเผยแพรความรูแบบทั่วทั้งองคการ และทําให
พนักงานทุกคนสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส บริษัทตองจัดหาเครื่องมือ
ในการทํางาน เพ่ือใหพนักงานแตละคนสามารถจัดการกับความตองการดานการสื่อสารและดานขอมูล
ที่มีความซับซอนได ซึ่งเครื่องมือดังกลาวไดแก navigation tool สําหับการใชคําหลักๆ (keyword) 
เพ่ือคนหาขอมูล, hypermedia, dynamic visual querying และ decision tree รวมทั้งซอฟตแวร
ที่จําเปนอื่นๆ เชน text processing, presentation graphic, spreadsheet, relational DBMS, 
wed browser และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
     ขั้นตอนที่สอง: สรางแหลงจัดเก็บขอมูลและความรูขององคการซึ่งในขั้นนี้
องคการแหงการเรียนรูจะตองสราง และทําใหรูปแบบพจนานุกรมขอมูลตางๆ (ที่มีความสัมพันธกัน) นั้น
มีระเบียบและเปนหมวดหมู นอกจากนี้ ก็ตองปรับรูปแบบของขอมูลออนไลนที่มีอยูกอนที่จะใสขอมูล
เหลานั้นลงไปในฐานขอมูลของบริษัท โดยใชแมแบบ (template) สําหรับการปอนขอมูล
เพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตองแมนยําและความสอดคลองของขอมูลเสียกอน และควรติดตั้ง
ซอฟตแวรเพ่ือแปลขอมูลจากสื่อตางๆ ดวย 
     ขั้นตอนที่สาม: นําระบบอิเล็กทรอนิกสเหลานั้นมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
แบบผสมผสาน (integrated performance-support systems) และแอพพลิเคชั่น สําหรับ
การคนหาความรูและการทําเหมืองขอมูล ในขั้นตอนสุดทายนี้ องคการแหงการเรียนรูจะจัดตั้ง
ศูนยผูเชี่ยวชาญ เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห และเผยแพรความรู 
รวมทั้งใหการฝกอบรมแกพนักงานในดานตางๆ ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดเตรียมพนักงานที่มี
คุณภาพใหแกหนวยงานตางๆ 
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      ความสําเร็จที่เห็นไดชัดจากการนําระบบ สนับสนุนการปฏิบัติงานแบบผสมผสาน
มาใชก็คือ พนักงานจะไดรับขอมูลเพ่ือใชในการทํางานไดรับคําปรึกษา การฝกอบรม ความชวยเหลือ
ในการทํางาน ขอมูลอางอิงและทรัพยากรในการบริหารจัดการ  
    มิติที่ 2 การเรียนรูที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของเทคโนโลยี (technology-based 
learning) 
    การเรียนรูในที่ทํางานในสหัสวรรษใหมนี้ จะเปนการเรียนรูแบบทันเวลา 
(just in-time) เปนการเรียนรูในสิ่งที่จําเปนตองรู โดยเฉพาะในเวลาที่จําเปนตองใชความรูนั้น หรือ
อีกนัยหนึ่งก็คือ เปนการเรียนรูที่จัดข้ึนเพื่อความเหมาะสมสําหรับแตละบุคคล โดยอาศัยอานุภาพ
อันมหาศาลของเทคโนโลย ี
    ตัวอยางเชน ศูนยฝกอบรมของบริษัท Boeing ที่ซีแอตเติล ที่ใชระบบ 
integrated CD-ROW และเลเซอรดิสก (laser disk) ในการฝกอบรมนักบินและชางซอมบํารุง
เครื่องบิน โดยมีการติดตั้งเครื่องอุปกรณคอมพิวเตอรพรอมระบบปฏิบัติการวินโดว และ laser 
animation ประกอบเสียงเพ่ือสรางภาพกราฟกเสมือนจริงของสภาพอากาศ หรือฉากตางๆ นอกจากนี้
ยังมีโปรแกรมจําลองสถานการณสําหรับการฝกอบรมดานการบินที่มีลักษณะเหมือนจริงมากจนนักบิน
สามารถจะผานการทดสอบในการบินได โดยไมตองขับเครื่องบินจริงๆ  
 สรุป  
 การกาวสูความเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น องคการจะตองอยูในสภาวะที่ไมอยูนิ่ง 
การเปลี่ยนแปลงถือเปนเรื่องปกติและความตองการในการเรียนรูไมมีวันจบสิ้น โดยการพัฒนาสูองคการ
แหงการเรียนรูนั้นมีมากมายหลายวิธีแลวแตความเหมาะสมกับบุคลากร ประวัติศาสตรความสามารถ 
เทคโนโลยี วัตถุประสงค และวัฒนธรรมองคการของแตละองคการ สําหรับกรอบแนวคิดองคการ
แหงการเรียนรูของ มารคอด (Marquardt, 2011, p. 21) ที่ผูวิจัยนําเสนอพบวามีความคลอบคลุม
ในหลายมิติ และใหความสําคัญในรายละเอียดของปจจัยที่เก่ียวของ ซึ่งจะเห็นไดจากการรวมวิเคราะห
ถึงปจจัยดานโครงสราง กลยุทธ วัฒนธรรม และวิสัยทัศน อีกทั้งยังพบวาเปนกรอบแนวคิดที่มี
ความครอบคลุมถึงกรอบแนวคิดอ่ืนอีกดวย เชน การผสมผสานกับกรอบแนวคิดหลักการ 5 ประการ
ของ เซงเก (Senge, 1990, p. 6) เขามาดวยกัน กรอบแนวคิดนี้ยังมีความทันสมัยเนื่องจากมีการนํา
ความคิดของการใชเทคโนโลยีซึ่งมีความกาวหนาเปนอยางมากในปจจุบันมารวมเปนปจจัยในการวิเคราะห
กับการเรียนรูขององคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่กลาววาเทคโนโลยีเปนปจจัยหนึ่ง
ทีเ่ปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจสรางสรรคทั่วโลก และแนวคิดองคการแหงการเรียนรูของ 
มารคอด (Marquardt, 2011, p. 21) ยังเปนแนวคิดท่ีอธิบายถึงเรื่องการจัดการความรูในองคการอีกดวย
ทั้งนี้ องคการแหงการเรียนรูถูกชี้นําโดยวิสัยทัศนรวมที่เนนที่พลัง ของสมาชิกขององคการในการสราง
คุณคาที่เหนือกวาสําหรับลูกคา องคการแหงการเรียนรู ไดมาดําเนินการและเผยแพรตลอดทั้งความรู
ขององคการเก่ียวกับตลาด สินคา เทคโนโลยี และการดําเนินการทางธุรกิจ องคการแหงการเรียนรู
ไมรีรอที่จะตั้งคําถามเกี่ยวกับขอสมมุติฐานและความเชื่อท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ ความรูเหลานี้มาจาก
ประสบการณ การทดลองและขอมูลจากลูกคา ผูจัดสง คูแขงและจากแหลงอ่ืนๆ ตลอดทั้งการสื่อสาร
ทีซ่ับซอน การรวมมือ และกระบวนการแกปญหาความขัดแยง องคการแหงการเรียนรูบรรลุ
การแปลความหมายรวมกันของขอมูลซึ่งทําใหองคการดําเนินการอยางทันทีและแนนอนในการแสวงหา
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ประโยชนจากโอกาส และการถอดชนวนปญหา องคการแหงการเรียนรูเปนสิ่งพิเศษในความสามารถ
ขององคการในการคาดการณและดําเนินการกับโอกาสในตลาดที่เปนสวนยอยและสับสน (Slater & 
Narver, 1995, p. 71) 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใหความหมายองคการแหงการเรียนรูคือ องคการที่มีความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนตัวเองใหตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและมีความสามารถ
ในการใชองคความรู (knowledge) การศึกษา (education) การสรางสรรคงาน (creativity) และ
การใชทรัพยสินทางปญญา (intellectual property) ท่ีเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรูของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม มาผสมผสานกันเพื่อสรางคุณคาและมูลคา
ที่เหนือกวาใหแกลูกคา 
 

2.8 งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธขององคการแหงการเรียนรูกับการสรางคุณคา 
 
 โครรินส, ดันน และโอคีฟ (Collins, Dunne & O’Keefe, 2002, p. 1) ศึกษาพลังอํานาจ

ของคุณคา: ลักษณะที่สําคัญของหวงโซการเรียนรู การศึกษาแสดงแนวคิดของความรูเปนสินทรัพย
เชิงกลยุทธของบริษัทที่สนับสนุนความคิดที่วา การเรียนรูในองคการแหงการเรียนรูที่สามารถ
เปนแหลงของความไดเปรียบในการแขงขัน หลักการขององคการแหงการเรียนรูยังสามารถนําไปใชกับ
หวงโซอุปทานที่ไดบูรณาการแลว ในที่สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงศักยภาพเดียวกันในการปรับปรุง
การไดเปรียบในการแขงขัน การไหลของสินคาในหวงโซเปนเสนตรง แตความสัมพันธในหวงโซ
อาจมีอยูในกลุมหรือการเชื่อมตอท่ีไมใชเปนเชิงเสนเพราะสิ่งเหลานี้เก่ียวของกับผูท่ีมีสวนรวมในหวงโซ
มากกวาสองหวงโซภายในตอมความสัมพันธเหลานี้ บริษัทไดเพิ่มมุมมองการเรียนรูจากคนอ่ืนและ
ในกระบวนการสิ่งเหลานี้สามารถสรางคุณคามากกวาอยางอ่ืนที่เปนไปได เมื่อมูลคาเพิ่มถูกสรางข้ึน
ผานการเรียนรูรวมกันเปนพลังของคุณคาที่มีอยู การศึกษานี้เสนอวา พลังของคุณคาเปนลักษณะที่สําคัญ
ของหวงโซของการเรียนรู จะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและยากที่จะเลียนแบบโดยคูแขง 

 ปามล (Pham, 2009, p. 691) ศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการองคการการเรียนรู 
ผูที่รับผิดชอบตอองคกรการเรียนรู สภาพแวดลอมในการทํางานและการสรางคุณคา การศึกษา
ใหเหตุผลวาวรรณกรรมการจัดการการเรียนรูขององคการไดใหความสนใจมากขึ้นตอปจจัยตางๆ 
ที่สงผลตอการเรียนรูขององคการ ขณะที่มีงานวิจัยหลายงานวิจัยที่ไดวิจัยเพ่ือตรวจสอบผูที่รับผิดชอบ
ในการสงเสริมองคการการเรียนรูของการเรียนรูแตการวิจัยเหลานั้นขาดความสอดคลองในประเภท
ที่เฉพาะเจาะจงของผูท่ีรับผิดชอบที่เก่ียวของวัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อตรวจสอบความสําคัญของ
ผูที่รับผิดชอบในการเรียนรูท่ีเฉพาะเจาะจงขององคการและกระบวนการเรียนรูในองคการ การสงเสริม
สภาพแวดลอมการทํางานขององคการและการสรางคุณคา การศึกษานี้กอใหเกิดการเรียนรูวรรณกรรม
ที่มอียูขององคการโดยผูที่รับผิดชอบในการเรียนรูขององคกร-การสนับสนุนความเปนผูนํา กลไก
การใหรางวัลและการทํางานรวมกันของพนักงาน ซึ่งปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานขององคกร
และการสรางคุณคาและเสนอขอเสนอ 12 ขอเสนอที่เกี่ยวของ 

 เฮอรรา (Herrera, 2007, p. 143) ศึกษาเรื่ององคการแหงการเรียนรูในฐานะที่เปนปจจัย
ที่เรงใหเกิดผลการดําเนินงานขององคการ ซึ่งกลาววาดวยความรวดเร็วของสภาพแวดลอมองคการ
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ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปไดทําใหองคการแหงการเรียนรูเปนกลยุทธหนึ่งท่ีเปนการพัฒนาการเรียนรูในระดับบุคคล
จนไปสูระดับองคการเพ่ือมุงหวังพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการโดยไดทําการวิจัยโดยจํากัด
ความองคการแหงการเรียนรูออกเปน 7 มิติ ตามการอธิบายของ วัตคินส และมารซิกส (Watkins & 
Marsick, 1993) และมุงหาความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูและผลการดําเนินงานของ
องคการ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหผันแปรและการวิเคราะหถดถอยพหุ ซึ่งพบวา ความเปนองคการ
แหงการเรียนรูมีอิทธิพลทําใหองคการเกิดผลการดําเนินงานทั้งในดานของความรูและการเงิน
(knowledge and financial performances)  

 ชายเนกิ (Chajnaki, 2007, pp. 167-173) ก็เปนอีกผูหนึ่งที่ไดแบงมิติขององคการ
แหงการเรียนรูออกเปน 7 มิติตามแนวคิดของ วัตคินส และมารซิกส (Watkins & Marsick, 1993) 
โดยทําการศึกษาเรื่ององคการแหงการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการหลายมิติในองคการ
ภาครัฐขนาดใหญ ซึ่งแสดงทัศนะวามีการศึกษาเรื่ององคการแหงการเรียนรูเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม
มีการศึกษาจํานวนนอยมากที่เกี่ยวกับการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูและ
ผลการดําเนินงานขององคการโดยเฉพาะอยางยิ่งกับผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ในการศึกษา
วิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุเพ่ือศึกษาความสัมพันธผลการดําเนินงานขององคการที่สามารถ
แบงออกไดเปนดานการผลิต ความรู การเงิน และองคการ โดยผลการศึกษาพบวา การเรียนรู
อยางตอเนื่อง การสรางความสัมพันธระหวางชุมชนและสภาพแวดลอม และการกําหนดกลยุทธ
ความเปนผูนําสําหรับการเรียนรู เปนปจจัยท่ีพบมากที่สุดในกลุมตัวอยาง และพบวาองคการ
แหงการเรียนรูมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการ โดยในแตละมิติขององคการแหงการเรียนรู
ตางมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการในมิติตางๆ   

 ทารซี่ (Tsai, 2001, pp. 996-1004) ทําการศึกษาถึงความสัมพันธของกระบวนการถายโอน
ความรู (knowledge transfer) ระหวางกลุมที่มีผลตอนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขององคการ 
ซึ่งการถายโอนความรูระหวางกลุมจะสําเร็จไดข้ึนอยูกับปจจัยดานความสามารถในการดูดซับความรู 
(absorptive capacity) และความสามารถในการประยุกตใชความรูใหม (ability to replicate to 
new knowledge) โดยสํารวจจากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 60 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและกลุมอุตสาหกรรม
อาหารโดยพบวา การถายโอนความรูจะมีผลตอความสําเร็จขององคการและผลการดําเนินงาน
ขององคการ เนื่องจากจะชวยใหเกิดการเขาถึงความรูไดโดยไมยาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีการเรียนรูรวมกันในการพัฒนานวัตกรรม  

 โมราเลส, มอนทีส และโจเวอร (Morales, Montes & Jover, 2006, pp. 21-42) ทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอนวัตกรรมองคการและการเรียนรูองคการในความเปนผูประกอบการ
โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 408 องคการดวยสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ และ
สหสัมพันธเมทริกซระหวางปจจัย (inter factor correlations matrix) โดยพบวา นวัตกรรมองคการ
และการเรียนรูองคการมีผลตอความเปนผูประกอบการองคการ และผลประกอบการขององคการ
ในการตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 เคสสกิน (Keskin, 2006, pp. 396-417) ทําการศึกษาเรื่องการจัดการการเรียนรู การจัดการ
การตลาดและนวัตกรรมกับความสามารถขององคการขนาดยอม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย กับผูตอบกลับจํานวนทั้งสิ้น 157 ราย ดวยเทคนิคทางสถิติการวิเคราะหความตรงโมเดล
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โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ (structural equation modeling-SEM) ในการวิเคราะหซึ่ง เคสสกิน 
(Keskin, 2006) อธิบายวา การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความแตกตางจากวิสาหกิจ
ขนาดใหญ ดังนั้นจึงไมเหมาะสมอยางยิ่งหากนําแนวคิดของวิสาหกิจขนาดใหญมาใชในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ดังนั้น การทําวิจัยที่สอดคลองกับบริบทอยางแทจริงจะใหผลการวิจัย
ทีส่อดคลองกับสภาพการณมากกวา ทั้งนี้ จากผลการวิจัยพบวานวัตกรรมองคการมีผลตอความสามารถ
ขององคการซึ่งชี้วัดดวยประสิทธิภาพทางการเงินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการจัดการการเรียนรู
นับเปนปจจัยท่ีสําคัญที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมองคการ อยางไรก็ตาม การจัดการการตลาดกับการจัดการ
การเรียนรูมีความสัมพันธซึ่งกันและกันในการสนับสนุนนวัตกรรมองคการเนื่องจาก จําเปนอยางยิ่ง
ในการพัฒนานวัตกรรมท่ีองคการตองการขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ความรวมมือทางการตลาด
เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาเขาสูกระบวนการแหงการเรียนรูโดยมุงพัฒนานวัตกรรมบนพ้ืนฐานขอมูลนั้นๆ 

 สรุป 
 อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพและหนังสือ สิ่งพิมพบรรจุภัณฑ และกลุมสิ่งพิมพโฆษณาขนาดใหญ 
ที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยังเปนตัวบงชี้ความเจริญกาวหนาทางสังคมและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพ
การลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพอยางตอเนื่อง โดยโครงสรางการกระจายตัวของผูประกอบการนั้นพบวา 
มกีารกระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลางสูงมากถึงรอยละ 87 และมีเพียงรอยละ 13 เทานั้น
ที่กระจายตัวในภูมิภาค 
 ในดานการตลาด พบวา มูลคาการสงออกลดลงรอยละ 11.85 และ 19.66 ตามลําดับ 
ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากความนิยมของของสิ่งพิมพประเภทดังกลาวถูกทดแทนท่ีดวยสื่อดิจิตอล 
ประกอบกับการลดคาใชจายสินคาฟุมเฟอยของภาคครัวเรือน และเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญซึ่งสะทอน
ใหเห็นวาประเทศไทยยังไมสามารถนําชื่อเสียงดานคุณภาพจากการประกวดในระดับภูมิภาคมาพัฒนา
และสรางศักยภาพใหกับผลิตภัณฑสิ่งพิมพใหสามารถเพิ่มมูลคาการสงออกไดอยางเปนรูปธรรม และ
ยังสะทอนภาพความสามารถในการแขงขันท่ีลดลงของไทยอีกดวย  
 สวนการแขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทยเปนการแขงขันแบบอุตสาหกรรมแบบแตกแยก
โดยสมบูรณ (fragmented industry) คอื ไมมีผูนําที่ชัดเจนเพราะมีผูประกอบการขนาดเล็กจํานวนมาก 
ซึ่งเกิดจากการเขาสูอุตสาหกรรมไดงาย โดยเฉพาะการเขาสูอุตสาหกรรมสิ่งพิมพดวยเทคโนโลยีดิจิตัล 
ทําใหมีผูประกอบการขนาดเล็กจํานวนมาก ผลิตภัณฑสิ่งพิมพจึงไมมีความแตกตาง ผูบริโภค
จึงใหความสําคัญกับราคาขายเปนสําคัญ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจึงแขงขันกันที่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และการลดตนทุนเปนหลัก อีกทั้งอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทยยังคงเผชิญกับปญหาหลายๆ ดาน 
เชน การพ่ึงพาการนําเขาเครื่องจักรเกือบทั้งหมด การขาดเงินทุน การขาดแคลนบุคลากร อัตรา
คาแรงงานการผลิตที่สูงข้ึน  
 แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคจึงเปนโอกาสหรือทางรอดทางหนึ่งที่สําคัญในการยกระดับ
ความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย ในการแขงขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
นั่นเพราะแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐานที่สําคัญ คือ การสรางมูลคาและคุณคา
ของสินคาและบริการ (value creation) โดยใชความคิดสรางสรรค เปนตัวขับเคลื่อน โดยเชื่อมโยง
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เขากับความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ รากฐานทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา และภูมิปญญา
ทีส่ั่งสมมาของสังคมไทยมาอยางยาวนาน ซึ่งประเทศไทยไมตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ 
ผนวกเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิตอล เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
อยางเหมาะสม เพราะสินคาไดผานกระบวนการผลิตที่มาจากฐานของการสรางสรรคมูลคาและคุณคา 
สิ่งที่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจะไดตามมาคือ กระบวนการตั้งราคาจากผลิตภัณฑสิ่งพิมพที่มีความพิเศษ
เหลานี้ที่เรียกวา social pricing value หรือ value beyond economic pricing เพราะสินคาไมได
ถูกขายเพียงแครูปลักษณทางกายภาพ แตสิ่งที่ประเมินคามิไดอยูที่คุณคาทางอารมณและจิตใจ ราคา
ของสินคาจึงถูกใหราคาที่สูงตามไปดวย 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ใหความสําคัญกับการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางปจจัย
ดานการมุงเนนผูประกอบการ ปจจัยดานการมุงเนนตลาด และปจจัยดานองคการแหงการเรียนรูที่มี
อิทธิพลตอการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นแกสินคาและบริการของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีความเชื่อมโยงระหวางปจจัยดานการมุงเนนผูประกอบการ
ทีม่ตีอการมุงเนนตลาด องคการแหงการเรียนรูและการสรางคุณคา ความเชื่อมโยงระหวางปจจัย
ดานการมุงเนนตลาดที่มีตอองคการแหงการเรียนรูและการสรางคุณคา รวมทั้งความเชื่อมโยงระหวาง
ปจจัยดานองคการแหงการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคา 

 การสรางคุณคาเปนการแปลงจากแนวคิดเพ่ือไปสูการปฏิบัติ สิ่งที่ตองใหความสําคัญ คือ 
องคการธุรกิจสิ่งพิมพมีความสามารถในการสรางคุณคาเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือไม แนวคิดในการวิจัย
รวมถึงการออกแบบและการรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมสําหรับบริบทของการสรางคุณคาที่มี
ความเฉพาะเจาะจง การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณถูกนํามาใชในการเปนทางเลือก
ในการออกแบบการวิจัย แนวทางเชิงปริมาณอาศัยขอเท็จจริงในการพิสูจนความถูกตองของกรอบแนวคิด
ทีป่ระกอบดวย ตัวแปรท่ีตองมีการวัดคาออกมาเปนตัวเลขและตองอาศัยสถิติในการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่ปรากฏอยูในกรอบแนวคิด โดยมุงหวังที่จะไดขอคนพบที่สามารถนําไปใชไดโดยทั่ว 
(generalizability) ซึ่งการออกแบบวิจัยตองอาศัยตัวอยางจํานวนมากเปนตัวแทน (representative) 
ประชากรทั้งหมด ขอคนพบจึงไมลงลึกและจํากัดอยูกับตัวแปรท่ีแสดงไวในกรอบแนวคิด สวนแนวทาง
เชิงคุณภาพมุงแสวงหาความเขาใจในปรากฏการณที่ศึกษาไมใหความสําคัญกับการวัดและ
ความเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด โดยใชตัวอยางที่มีจํานวนนอยเพื่อทําการศึกษาเจาะลึก
เพ่ือความรูความเขาใจเพ่ิมเติมเก่ียวกับปรากฏการณที่ศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่นอกเหนือไปจากปจจัย
ที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ความรูความเขาใจที่ไดจากการเจาะลึกยังจะชวยใหคําอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอยางสอดคลองกับความเปนจริงของปรากฏการณนั้นๆ (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2555, 
หนา 172-173) สําหรับการศึกษาครั้งนี้ วิธีการวิจัยที่เหมาะสมลําดับแรกคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณเจาะลึกผูประกอบการเพ่ือศึกษาสภาพที่แทจริงของการสรางคุณคาและปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการสรางคุณคาในบริบทของประเทศไทยและนําขอมูลมารวมกับกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยพัฒนา
มาจากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือนํามาสรางเปนแบบสอบถาม โดยใชวิธีการสํารวจ ซึ่งแบบสอบถาม
จะถูกใชในการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะหผลการศึกษาในทางสถิติจากขอมูลที่ไดรับซึ่งความคิดเห็น
สวนใหญมาจากกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากเพียงพอ และเพื่อเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคา
ของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค มีวิธีดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยตามลําดับตอไปนี้  
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 ระยะที่ 1: วิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือนําไปสูการไดมาซึ่งขอมูลและขอคนพบตามวัตถุประสงค
การวิจัยขอที่ 1 
 วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพของคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย ดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี ้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจสรางสรรคโดยศึกษา
จากหนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวของ 
 จากการศึกษาดังกลาวผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหและไดขอสรุปหลักสําคัญ
ในการอธิบายแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในแงของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจสรางสรรคคือ 
การสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและบริการ (value creation) 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับ
สินคาและบริการโดยศึกษาจากการคนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
ในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวของ 

 จากการศึกษาดังกลาวผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหและไดขอสรุปหลักสําคัญ
ในการอธิบายการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและบริการสําหรับธุรกิจสิ่งพิมพตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคพบวามีคุณคา 4 ประเภท ดังตอไปนี้ คุณคาดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน คุณคา
ดานประสบการณ/ความชอบคณุคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก และคุณคาดานตนทุน/การเสยีสละ  

ระยะที่ 2: วิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือนําไปสูการไดมาซึ่งขอมูลและขอคนพบตามวัตถุประสงค
การวิจัยขอที่ 2 

วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย ดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้   

   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจสรางสรรค
โดยศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวของ 
   จากการศึกษาดังกลาวผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหและไดขอสรุป
หลักสําคัญในการอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของสินคาและบริการตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค คือการใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในดานความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทยและผูประกอบการ  

   ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและบริการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค โดยศึกษาจาก
หนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวของ 

   จากการศึกษาดังกลาวผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหและไดขอสรุป 
แนวคิด ทฤษฎี ที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและ
บริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคคือการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาดและการเรียนรู
และความรูเก่ียวกับลูกคาซึ่งถือวาเปนวัฒนธรรมองคการที่เปนทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ
ที่ไมสามารถลอกเลียนแบบไดตามแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ 
(resource-based view theory: RBV) 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

177 

   ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ  
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกับการสรางคณุคา และปจจัยที่สงผลตอการสรางคุณคาตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคในบริบทของประเทศไทยเพื่อใหไดคําตอบในแงมุมตางๆ ไดอยางครบถวนและนําความรู
ที่ไดมานั้นสรางเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บขอมูลตอไป โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน
การสรางเครื่องมือในการวิจัยดังนี ้
  1) กลุมตัวอยาง 
  ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูประกอบการหรือทายาทกิจการหรือผูถือหุน
ที่มีอํานาจในการตัดสินใจที่เก่ียวของกับการพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการธุรกิจสิ่งพิมพที่ไดรับ
รางวัลในการประกวดสิ่งพิมพแหงชาติ ครั้งท่ี 8 โดยคัดเลือกองคการท่ีไดรับรางวัลในอันดับที่ 1-3 
จํานวนทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบไปดวย รางวัลประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ รางวัลเหรียญทอง ประเภทใบปลิว 
แผนพับ แค็ตตาล็อก จุลสาร จดหมายขาว 16 หนา หรือนอยกวาโดยไมรวมปก (leaets, flyers, 
folders, booklets, catalogues and newsletter-up to 16 pages excluding cover) รางวัล
เหรียญเงิน ประเภท บรรจุภัณฑที่พิมพดวยระบบออฟเซ็ทปอนแผน (packaging sheetfed offset) 
รางวัลเหรียญทอง ประเภท งานพิมพดิจิตอลภายนอกอาคาร งานพิมพขนาดใหญและปายโฆษณา 
(digital-large format-signage and outdoor full size print) และรางวัลเหรียญเงิน ประเภท
หนังสือ (book printing) รางวัลเหรียญทองประเภท นวัตกรรมทางการพิมพ (innovation/specialty 
printing) รางวัล BEST IN CREATIVE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY รางวัลเหรียญเงิน ประเภท 
โปสเตอร (posters) และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท ใบปลิว แผนพับโบรชัวร (leaflets/flyers/ 
folders & brochures) รางวัลเหรียญเงิน ประเภท งานพิมพหนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ
เลียนแบบภาพศิลป (limited edition and art reproductions) และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 
แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายขาวมากกวา 16 หนา (brochures, booklets, catalogues 
and newsletter-more than 16 pages excluding cover) 
  2) ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
  (1) ผูวิจัยศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
ในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวของกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค แนวคิดการสรางคุณคา แนวคิดมุมมอง
ดานทรัพยากรท่ีมีคุณคาเฉพาะขององคการ แนวคิดการมุงเนนผูประกอบการ แนวคิดการมุงเนนตลาด
และแนวคิดองคการแหงการเรียนรู มาสรุปและกําหนดเปนประเด็นของขอคําถามและแนวโนม
สําหรับการสรางแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก 
  (2) นําแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกที่สรางเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพ่ือพัฒนาความเหมาะสมและใหขอเสนอแนะ 
  3) ปรับปรุงแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกตามขอเสนอแนะของอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 
  4) นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูประกอบการการหรือทายาทกิจการหรือผูถือหุนที่มี
อํานาจในการตัดสินใจที่เก่ียวของกับการพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการธุรกิจสิ่งพิมพการสัมภาษณ 
ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ ผูใหขอมูล 1 ทาน ใชเวลา
ประมาณ 45 นาที มีการขออนุญาตจดบันทึกและบันทึกเทป 
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  ตัวอยางประเด็นการสัมภาษณ 
  คําถามเพ่ือศึกษาสภาพของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 
  (1) ขอมูลพ้ืนฐานขององคการ  
  (2) ทานคดิวา ปจจัยอะไรที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาของทาน 
  (3) ทานคิดวา ปจจัยอะไรท่ีทําใหเกิดปจจัยเหลานี้ (ขอ 2) หรือองคการของทาน

มีองคประกอบอะไรบาง องคการของทานจึงมีปจจัยท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาของทาน 
  5) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
นับเปนเทคนิคท่ีสําคัญ เทคนิคหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปใช 
เชน การวิเคราะหเนื้อหาจากบันทึกการสัมภาษณ ในการวิจัยนี้ผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา 
มาใชวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการบันทึกการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสิง่พิมพ    

ระยะที่ 3: วิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือนําไปสูการไดมาซึ่งขอมูลและขอคนพบตามวัตถุประสงค
การวิจัยขอที่ 3 

วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพ่ือพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจ
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย ดําเนินการวิจัย 1 ข้ันตอน 
ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 
  1) ประชากร 

  จากการพิจารณาจํานวนองคการธุรกิจสิ่งพิมพทั่วทุกภาคของประเทศท่ีจดทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กอนเดือนเมษายน 2557 พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น 5,255 องคการ 
แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษาธุรกิจสิ่งพิมพซึ่งมีอยูมากในเขตกรุงเทพมหานครและ
ภาคกลาง โดยหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ของการวิจัยครั้งนี้เปนองคการ โดยเจาของกิจการ
หรือตัวผูประกอบการหรือผูมีอํานาจในการบริหารธุรกิจเปนผูที่ใหขอมูล เพราะมีขอคําถามที่เก่ียวของกับ
ความคิดเห็นของผูประกอบการและผูมีอํานาจในการบริหารธุรกิจที่ผู อ่ืนไมสามารถตอบแทนได 
นอกจากนี้ เหตุผลของการเลือกวิจัยเฉพาะผูประกอบการและผูมีอํานาจในการบริหารธุรกิจ
ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทย เพราะจากขอมูลพบวา ผูประกอบการสวนใหญ
กระจุกตัวอยูที่กรุงเทพมหานครกวารอยละ 67.02 และหากรวมภาคกลางดวยจะมีการกระจุกตัว
ในเขตกรุงเทพฯและภาคกลางมากถึงรอยละ 87.32 และมีการกระจายตัวไปตามทองที่ตางๆ ทั่วประเทศ
เพียงรอยละ 10 เทานั้น ฉะนั้น การศึกษาธุรกิจสิ่งพิมพเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งแกการเปนกลุมประชากรในการศกึษาครั้งนี ้ 
  2) กลุมตัวอยาง 
   ขนาดของกลุมตัวอยาง (sample size) ตองมีกลุมตัวอยางขนาดใหญเพราะหากใช
กลุมตัวอยางขนาดใหญจะมีโอกาสที่ตัวแปรจะมีการแจกแจงเปนปกติมากกวากลุมตัวอยางท่ีเล็กกวา 
โดยปกตใินการวิเคราะหสถิติประเภทพหุตัวแปร มีขอเสนอวาควรกําหนดกลุมตัวอยางประมาณ 20 เทา
ของตัวแปร (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, รัชนีกูล และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน, 2554, 
หนา 38) ทั้งนี้ ในงานวิจัยครั้งนี้มีจํานวนพารามิเตอรจํานวน 19 พารามิเตอร จะมีจํานวนเทากับ 
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380 หนวยตัวอยาง เพ่ือใหกลุมตัวอยางมีลักษณะสะทอนคุณลักษณะของประชากรอยางทั่วถึง ผูวิจัย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสํามะโน (census sampling) โดยเปนกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด
ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง เนื่องจากเปนการปองกันปญหาอัตราการตอบกลับต่ํา
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการศกึษาในระดับองคการ (นิติ รัตนปรีชาเวช, 2553, หนา 130)  
  3) ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
  (1) ผูวิจัยนําความรูที่ ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพและ
การทบทวนวรรณกรรม มากําหนดโครงสรางของขอคําถามและแนวโนมสําหรับการสรางแบบสอบถาม
ซึ่งสอบถามกลุมตัวอยางในธุรกิจสิ่งพิมพในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง โดยผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทางไปรษณีย ดวยกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 380 ราย 
   แบบสอบถามมี 5 สวน ดังตอไปนี้ 
   สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังขององคการและขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานะ 4) ระยะเวลาการดําเนินงาน 
5) จํานวนพนักงาน  
   สวนที่ 2 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนในขอคําถามแบบมาตรประมาณคา
แบบ Likert ชนิด 4 ระดับ ไวดังนี้  
 
ตาราง 8  เกณฑการใหคะแนนขอคําถามแบบมาตรประมาณคาแบบ Likert ชนิด 4 ระดับ  
 

รายการ 
เกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถาม 

คําถามเชิงบวก คาํถามเชิงลบ 
เห็นดวย 4 1 
คอนขางเห็นดวย 3 2 
คอนขางไมเห็นดวย 2 3 
ไมเห็นดวย 1 4 

 
   แบบสอบถามเกี่ยวกับการมุงเนนผูประกอบการ จํานวน 17 ขอ โดยแบงคําถาม
ออกเปนสวนๆ ดังนี ้
   ก. ความมีนวัตกรรม มีขอคาํถามเชิงบวก 6 ขอ 
   ข. การมีบทบาทเชิงรุก มีขอคําถามเชิงบวก 3 ขอ 
   ค. ความกลาเสี่ยง มีขอคําถามเชิงบวก 3 ขอ 
   ง. ความกาวราวในการแขงขัน มีขอคําถามเชิงลบ 2 ขอ 
   จ. ความเปนตัวของตัวเอง มีขอคําถามเชิงบวก 3 ขอ 
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   สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมุงเนนตลาด จํานวน 25 ขอ โดยแบงคําถาม
ออกเปนสวนๆ ดังนี ้
   ก. การมุงเนนลูกคา มีขอคําถามเชิงบวก 6 ขอ 
   ข. การมุงเนนคูแขงขัน มีขอคําถามเชิงบวก 5 ขอ 
   ค. การประสานงานภายในองคการ มีขอคําถามเชิงบวก 4 ขอ 
   ง. การเนนผลลัพธระยะยาว มีขอคําถามเชิงบวก 5 ขอ 
   จ. การเนนผลกําไร มีขอคําถามเชิงบวก 5 ขอ 
   สวนที่ 4 แบบสอบถามความเปนองคการแหงการเรียนรู จํานวน 25 ขอ 
โดยแบงคําถามออกเปนสวนๆ ดังนี ้ 
   ก. พลวัตแหงการเรียนรู มีขอคําถามเชิงบวก 5 ขอ 
   ข. การปรับเปลี่ยนองคการ มีขอคําถามเชิงบวก 5 ขอ 
   ค. การเพ่ิมอํานาจใหแกบุคคล มีขอคําถามเชิงบวก 5 ขอ 
   ง. การจัดการความรู มีขอคําถามเชิงบวก 5 ขอ 
   จ. การใชเทคโนโลยี มีขอคําถามเชิงบวก 5 ขอ 
   สวนท่ี 5 แบบสอบถามการสรางคุณคาขององคการ จํานวน 25 ขอ 
โดยแบงคําถามออกเปนสวนๆ ดังนี ้
    ก. คุณคาดานหนาที่/การใชงาน มีขอคาํถามเชิงบวก 7 ขอ 
    ข. คุณคาดานประสบการณ/ความชอบ มีขอคําถามเชิงบวก 5 ขอ 
    ค. คุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก มีขอคําถามเชิงบวก 8 ขอ 
    ง. คุณคาดานตนทุน/การเสียสละ มีขอคําถามเชิงบวก 5 ขอ 

 (2) การแปลขอมูล 
  ขอคําถามถูกออกแบบในลักษณะมาตราสวนประมาณคา (liker scale) 
ซึ่งนักวิชาการบางทานแนะนําวา ควรหลีกเลี่ยงการมีคากลางที่ระบุถึง ความไมแนใจหรือเฉยๆ 
เพ่ือทําใหขอมูลมีความเชื่อถือไดมากข้ึนโดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย ซึ่งเทคนิคนี้ทําใหแนใจไดวา 
ผูตอบแบบสอบถามพยายามใหคาํตอบหรือความคิดเห็นมากกวาการใหคะแนนในคากลาง (พยัต วุฒิรงค, 
2552, หนา 130; นิติ รัตนปรีชาเวช, 2553, หนา 165-166) ดังนั้นระดับการใหคะแนนในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้จึงเปนดังตอไปนี้ 

 มาตรวัดความคิดเห็น 4 ระดับ 
   คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 3.26-4.00 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถาม 
มีความรูสึกเห็นดวยวาตรงกับสภาพกิจการที่เปนอยูในระดับมากที่สุด 
   คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 2.51-3.25 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถาม 
มีความรูสึกคอนขางเห็นดวยวาตรงกับสภาพกิจการที่เปนอยูระดับมาก 
   คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 1.76-2.25 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถาม 
มีความรูสึกคอนขางไมเห็นดวยวาตรงกับสภาพกิจการที่เปนอยูระดับนอย 
   คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 1-1.75 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถาม 
มีความรูสึกไมเห็นดวยวาตรงกับสภาพกิจการที่เปนอยูในระดับนอยที่สุด 
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  (3) การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 ก. การทดสอบความตรง (validity) 

  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 
ทีผู่วิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจึงตองมีการยืนยันถึงคุณภาพกอนการนําไปใช
ในการเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมาย คุณภาพที่สําคัญ คือ ความตรง (validity) หมายถึง ความแมนยํา
ของเครื่องมือในการวัดสิ่งที่ตองการจะวัด ซึ่งสามารถบอกถึงสภาพที่แทจริงของตัวแปรที่ศึกษา 
ในการวัดความตรงครั้งนี้ใชวิธีความตรงตามเนื้อหา (content validity) ซึ่งเปนความตรงที่เก่ียวกับ
การวิเคราะหตรวจสอบเนื้อหาของเครื่องมือวาเนื้อหาของขอคําถามวัดไดตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ตองการ
วัดหรือไม การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจะตองดําเนินการกอนนําไปทดลองใช ทําไดโดยการนํา
นิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ โครงสรางการสรางขอคําถามควบคูกับแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาความสอดคลอง การใหโครงสรางขอคําถามแกผูเชี่ยวชาญทําใหผูเชี่ยวชาญทราบที่มาของ
ขอคําถามแตละขอวามาจากประเด็นใด ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องนั้นหรือไม จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญ
กรอกแบบฟอรมการพิจารณา เมื่อไดรับผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยจะนํามาคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลอง (index of item objective congruence-IOC) ระหวางขอคําถามกับประเด็น
ทีต่องการทราบ (สุวิมล ติรกานันท, 2551, หนา 163) ที่มีคาเทากับ .50 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549, 
หนา 242-243) ทั้งนี้ผู เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้มี 5 คน 
ประกอบดวย 

   ก) ดร.อุรสา บัวตะมะ วิทยาลัยบริหารจัดการ  
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

   ข) ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
   ค) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
   ง) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   จ) ดร.กิตติวงค สาสวด รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
   ผลสรุปคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทในแตละดาน

เปนรายขอของแบบสอบถามทั้งชุด พบวา คาดัชนีความสอดคลองอยูระหวางที่ .6-1 ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถาม
ไปทดสอบความเชื่อมั่นตอไป 

 ข. การทดสอบความเที่ยง (reliability)   
  การทดสอบความเที่ยง (reliability) หมายถึง ความคงที่ของผลที่ไดจากการวัด

ดวยเครื่องมือชุดเดียวกันกับคนกลุมเดียวกันในเวลาที่ตางกัน หลังจากตัวแปรไดสรางนิยามปฏิบัติการ
และทดสอบความตรง แบบสอบถามนํารองซึ่งไดแกไขจากการทดสอบความตรงจากผูเชี่ยวชาญ
ถูกนําไปทดสอบกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางคือธุรกิจสิ่งพิมพที่อยูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก จํานวน 
30 ราย เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและครอบคลุมมากท่ีสุด ในการวิจัยสังคมศาสตรนิยมใช
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การประมาณคาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายใน (internal consistency) เพราะมีการทดลอง
ใชเพียงครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับภาวการณที่เปนจริงของการดําเนินงานวิจัย แตเนื่องจากสูตรที่ใชคํานวณ
มหีลายสูตรดวยกัน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient-α) วิธีนี้ไดรับ
การพัฒนาจาก ครอนบาค (Cronbach) โดยไดพัฒนาสูตรคูเดอรริชารดสัน 20 มาเปนสัมประสิทธิ์แอลฟา
เพ่ือใหใชไดกับการใหคะแนนท่ีไมเปนระบบ 0, 1 เชน มาตรประเมินคา (rating scale) (สุวิมล ติรกานันท, 
2551, หนา 152-157) ทีแ่สดงถึงความถี่ของพฤติกรรมซึ่งตรงกับการศึกษานี้ (สุวิมล ติรกานันท, 2551, 
หนา 178) โดยระดับแอลฟาที่เปนที่ยอมรับอยูในระดับ 0.70 (Nunnally, 1978, p. 245) ผลการทดสอบ
ครั้งนี้ โดยสรุปตัวแปรทุกตัวมีคาสัมประสิทธิ์ที่อยูในเกณฑที่ยอมรับไดทั้งสิ้น และคาสัมประสิทธิ์ 
ครอนบาค แอลฟาของตัวแปรทั้งหมดอยูที่ 0.95 ซึ่งอธิบายไดวาแบบสอบถามมีเนื้อหาที่เปนประเด็น
เดียวกัน ภายใตแตละปจจัยของกรอบแนวคิดเดียวกัน ไมกอใหเกิดความสับสนของขอมูล 

 (4) การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การแจกแบบสอบถามเหมาะสําหรับการหาขอสรุปจากประชากร เปาหมาย

พ้ืนฐานคือ การบรรยายและอธิบายความผันแปรของลักษณะของกลุมประชากรเปาหมายในเชิงสถิติ 
แบบสอบถามเปนแนวทางพ้ืนฐานในการเก็บขอมูลในวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและถูกใชในการศึกษาครั้งนี้ 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ซึ่งสอบถามกลุมประชากรในธุรกิจสิ่งพิมพ
ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทางไปรษณีย 
ดวยกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 380 ราย การสงแบบสอบถามทางไปรษณียเพื่อเก็บขอมูล เหมาะที่จะใชกับ
ประชากรท่ีกระจายไปตามพ้ืนทีก่วางขวาง ซึ่งจะทําใหประหยัดเงินและเวลาแตปญหาที่นักวิจัยที่ใชวิธีนี้
เผชิญ คือ อัตราการไดรับคืนต่ํา 

 (5) การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
  การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
ในการวิเคราะหขอมูลท้ังหมด โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 ก. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางและความสัมพันธระหวางตัวแปร 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) อธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูลสถิติที่ใชไดแก 
จํานวน (number) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: S.D.) คาสูงสุด (max) คาต่ําสุด (min) 

ข. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทําการทดสอบสมมติฐานดวย 
 ทําการทดสอบหาคาความสัมพันธเปรียบเทียบของตัวแปรอิสระที่มีตอ

ตัวแปรตามดวยการวิเคราะหความตรงโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ (structural equation 
modeling-SEM) เพ่ือความเขาใจถึงความสัมพันธ ความสําคัญ อิทธิพลทั้งทางตรง (direct effect-DE) 
และทางออม (indirect effect-IE) ที่ตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตาม  
  ขั้นตอนที่ 2 นําผลจากการสํารวจมารางเปนรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของ
ธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย  
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 ระยะที่ 4: วิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือนําไปสูการไดมาซึ่งขอมูลและขอคนพบตามวัตถุประสงค
การวิจัยขอที่ 4 
 วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 4 เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบที่เหมาะสมของ
การสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 
ดําเนินการวิจัยดังนี ้3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 นํารูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคณุคาของธรุกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย มาตรวจสอบความสอดคลอง โดยโปรแกรม LISREL 
  ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
  ขั้นตอนที่ 3 นําเสนอรูปแบบที่ เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 

ความสําคัญของปญหา 

กรอบแนวคดิการวิจยั วตัถปุระสงค์การวิจยั ขอบเขตการวิจัย 

วิธีดําเนินงานวจิัย 

งานวิจัยเชิงคณุภาพโดยใช 
การสัมภาษณแบบเจาะลึก 

งานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช 
การสํารวจจากแบบสอบถาม 

สภาพของคุณคาและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสรางคุณคาในบริบทของประเทศไทย 

สภาพของคุณคาและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคา
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกและจากการทบทวน

วรรณกรรม 

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยาง 

นําผลจากการสาํรวจมารางเปนรูปแบบที่เหมาะสมของ
การสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 

นํารูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจ
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบท

ของประเทศไทย มาตรวจสอบความสอดคลองดวย  
โดยโปรแกรม LISREL 

รูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจ
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบท

ของประเทศไทย  

ขอเสนอแนะในการประยุกตใช  

ภาพ 12  แสดงข้ันตอนการวิจัย 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
    
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษา
สภาพของคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 
2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
ในบริบทของประเทศไทย 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 4) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง
ของรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
ในบริบทของประเทศไทย การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
โดยเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง 4 ขอ ดังตอไปนี้ 
 เพ่ือใหการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีความสะดวกและเขาใจเก่ียวกับผลการวิเคราะห
ขอมูลมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดตั้งชื่อตัวแปรใหม และกําหนดสัญลักษณท่ีใชแทนคาสถิติ และตัวแปรตางๆ
สัญลักษณท่ีใชแทนคาสถิติ 

 2  หมายถึง ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทคาสถิติไค-สแควร 

 df หมายถึง ดัชนีวัดระดับองศาอิสระ 
 p หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความนาจะเปน 
 RMR หมายถึง ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ 
 RMSEA หมายถึง  คารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา  

    (root mean square error of approximation) 
 GFI หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness of fit index) 
 AGFI หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (adjust goodness of fit index) 
 TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม 
 DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง 
 IE หมายถึง  อิทธิพลทางออม 

 สัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรแฝง 
 EO  หมายถึง การมุงเนนผูประกอบการ 
 MO  หมายถึง การมุงเนนตลาด 
 LO  หมายถึง องคการแหงการเรียนรู 
 VC  หมายถึง  การสรางคณุคา 

 สัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรสังเกตได 
 inno หมายถึง ความมีนวัตกรรม 
 proact หมายถึง  การมีบทบาทเชิงรุก 
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rick หมายถึง  ความกลาเสี่ยง 
aggress หมายถึง ความกาวราวในการแขงขัน 
auto หมายถึง การเปนตัวของตัวเอง 
custom หมายถึง การมุงเนนลูกคา 
compet หมายถึง  การมุงเนนคูแขง 
coordi หมายถึง การประสานงานภายในองคการ 
long หมายถึง การเนนผลลัพธระยะยาว 
profet หมายถึง การเนนผลกําไร 
dyna หมายถึง  พลวัตแหงการเรียนรู 
trans หมายถึง  การปรับเปลี่ยนองคการ 
empow หมายถึง  การเพ่ิมอํานาจแกบุคคล 
manag หมายถึง การจัดการความรู 
tech หมายถึง  การใชเทคโนโลย ี
func หมายถึง  คณุคาดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน 
exper หมายถึง  คณุคาดานประสบการณ/ความชอบ 
symbo หมายถึง  คุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก 
cost หมายถึง คุณคาดานตนทุน/การเสียสละ 

 

4.1 ระยะที่ 1: ผลลัพธการวิเคราะหสภาพของคุณคาของธุรกิจสิ่งพมิพตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 
  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและบริการ ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห 
สังเคราะหและไดขอสรุปหลักสําคัญในการอธิบายการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและบริการ
สําหรับธุรกิจสิ่งพิมพตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค โดยพบวามีการสรางคุณคาขึ้น 4 ประเภท 
ดังตอไปนี้ คุณคาดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน คุณคาดานประสบการณ/ความชอบ คุณคา
ดานสัญลักษณ/การแสดงออก และคุณคาดานตนทุน/การเสียสละ  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทีไ่ดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูประกอบการผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพที่ ไดรับรางวัล
ในการประกวดสิ่งพิมพแหงชาติ ครั้งที่ 8 โดยคัดเลือกองคการที่ไดรับรางวัลในอันดับท่ี 1-3 จํานวนท้ังสิ้น 
5 ราย โดยมรีายละเอียดของรางวัลประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 1) รางวัลเหรียญทอง ประเภท ใบปลิว 
แผนพับ แค็ตตาล็อก จุลสาร จดหมายขาว 16 หนา หรือนอยกวาโดยไมรวมปก (leaets, flyers, 
folders, booklets, catalogues and newsletter-up to 16 pages excluding cover) 2) รางวัล
เหรียญเงิน ประเภท บรรจุภัณฑที่พิมพดวยระบบออฟเซ็ทปอนแผน (packaging sheetfed offset) 
3) รางวัลเหรียญทอง ประเภท งานพิมพดิจิตอลภายนอกอาคาร, งานพิมพขนาดใหญและปายโฆษณา 
(digital-large format-signage and outdoor full size print) และรางวัลเหรียญเงิน ประเภท
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หนังสือ (book printing) 4) รางวัลเหรียญทองประเภท นวัตกรรมทางการพิมพ (innovation/specialty 
printing) รางวัล BEST IN CREATIVE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY รางวัลเหรียญเงิน ประเภท 
โปสเตอร (posters) และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท ใบปลิว แผนพับโบรชัวร (leaflets/flyers/ 
folders & brochures) 5) รางวัลเหรียญเงิน ประเภท งานพิมพหนังสือจํานวนจํากัด และงานพิมพ
เลียนแบบภาพศิลป (limited edition and art reproductions) และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 
แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายขาวมากกวา 16 หนา (brochures, booklets, catalogues 
and newsletter-more than 16 pages excluding cover) โดยผลการวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษา
ที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพถึง สภาพของคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพในบริบทของ
ประเทศไทย มีดังตอไปนี้ งานมีคุณภาพสูง การเอาใจใสลูกคา ความแปลกใหม ความหลากหลาย 
ความรวดเร็ว การมีมาตรฐานสากล ราคาถูก 
 

4.2 ระยะที่ 2: ผลลัพธการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของธุรกิจ
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 

 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและบริการ
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหและไดขอสรุป แนวคิด 
ทฤษฎีที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและบริการ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคคือ การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาดและการเรียนรูและ
ความรูเก่ียวกับลูกคาซึ่งถือวาเปนวัฒนธรรมองคการที่เปนทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ
ที่ไมสามารถลอกเลียนแบบไดตามแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ 
(resource-based view theory: RBV) 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูประกอบการผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ โดยผลการวิเคราะหขอมูล
จากผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคา
ของธุรกิจสิ่งพิมพในบริบทของประเทศไทย มีดังตอไปนี้ คือ เครื่องจักรคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีล้ําสมัย 
การริเริ่มของผูประกอบการ แรงผลักดันของผูประกอบการ ความกลาเสี่ยงในการลงทุนใชเครื่องจักร
และเทคโนโลยีที่มีราคาสูง การสรางพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา การมีสวนรวมของคนในองคการ 
การแบงหนาที่การทํางานอยางชัดเจน การใหผลตอบแทนและสวัสดิการอยางคุมคา การเรียนรู 
การใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
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4.3 ระยะที่ 3: ผลลัพธการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ
ตามกรอบแนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรค 

 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

จําแนกตามภูมิหลังของบุคคล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้  เปนการแจกแจงขอมูลทั่วไปของผู เขาฝกอบรม

ที่เปนกลุมตัวอยางตามลักษณะเพศ อายุ และสภาพกิจการ ผลการวิเคราะหปรากฏดังตาราง 9 
 
ตาราง 9  ขอมูลทั่วไปดานเพศ อายุ สถานภาพในกิจการ  
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ   
     ชาย 207 54.5 
     หญิง   173 45.5 
อายุ   
     20-30 ป                    35 9.2 
     31-40 ป                     124 32.6 
     41-50 ป                                 112 29.5 
     51-60 ป                               92 24.2 
     (อื่นๆ)                                         17 4.5 
สถานภาพในกิจการ   
     เจาของกิจการแตเพียงผูเดียว              118 31.0 
     หุนสวนกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจ     174 45.8 
     ทายาทกิจการ                                  38 10.6 
     ผูบริหารระดับสูงท่ีมีอิทธิพลเก่ียวของ 
     ในการกําหนดนโยบาย                           

50 13.2 

รวม 380 100.0 

  
 จากตาราง 9 พบวา ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ในกิจการ โดยเพศของผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ มีอัตราสวนท่ีไมแตกตางกัน โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 54.5 เพศหญิงรอยละ 45.5 ซึ่งแสดงใหเห็นวาในปจจุบัน ผูชาย
ไดมบีทบาทในการบริหารหรือเปนเจาของธุรกิจสิ่งพิมพมากกวาผูหญิง ในดานอายุจะเห็นไดวา 
ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 32.6 อยูในชวงอายุ 31-40 ป รองลงมาเปนรอยละ 29.5 
อยูในชวงอายุ 41-50 ป ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุอยูในชวง 51-60 ป มีรอยละ 24.2 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการเกษียณอายุเพ่ือสงตอกิจการใหแกทายาทธุรกิจ และในชวงอายุอ่ืนๆ ท่ีมีอายุ
มากกวา 60 ป มีรอยละ 4.5 อาจหมายถึงไมมีทายาทมารับชวงกิจการตอ อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกต
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เปนอยางยิ่งวารอยละ 9.2 ของผูตอบแบบสอบถาม อยูในชวงอายุ 20-30 ป ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
กลุมคนรุนใหมที่กําลังกาวเขามาสูธุรกิจสิ่งพิมพ นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีสถานภาพ
เปนหุนสวนกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจ รอยละ 45.8 รองลงมาคือ รอยละ 31.1 เปนเจาของกิจการ
แตเพียงผูเดียว ในขณะที่ผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย มีรอยละ 
13.2 และผูที่เปนทายาทธุรกิจเปนจํานวนรอยละ 10.0 เทานั้น ซึ่งอาจสรุปไดวา การดําเนินกิจการ
สวนใหญนั้นจะเปนไปในรูปหุนสวนเปนหลักและระบบการพึ่งพิงที่เจาของกิจการแตเพียงผูเดียว
ไดลดนอยถอยลงไปตามลําดับ 
 
ตาราง 10  ขอมูลทั่วไปดานระยะเวลาดําเนินงานนับตั้งแตกอตั้งกิจการและจํานวนพนักงาน 
 

ขอมูลทั่วไป คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด 
ระยะเวลาดําเนินงานนับตั้งแตกอตั้ง (ป) 16.12 12.74 1 75 
จํานวนพนักงาน (คน) 24.18 48.23 1 700 

 
 จากตาราง 10 แสดงใหเห็นวา ขอมูลทั่วไปในดานระยะเวลาดําเนินงานของกิจการนับตั้งแต

กอตั้งและจํานวนพนักงานในกิจการในรูปของคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด 
โดยพบวา โดยเฉลี่ยแลวกิจการที่ตกเปนกลุมประชากรไดดําเนินกิจการมาแลว 16.12 ป ซึ่งบงชี ้
ใหเห็นไดวาธุรกิจสิ่งพิมพของไทยสวนใหญมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถอยูรอดมาได
เปนระยะเวลาที่ยาวนาน อยางไรก็ดี พบวา ระยะเวลาการดําเนินกิจการของแตละองคการ
มีความแตกตางกันคอนขางมากเนื่องจากมีคาต่ําสุดอยูที่ 1 ป และคาสูงสุดอยูที่ 75 ป ในดานจํานวน
พนักงานจะพบเชนกันวาแตละกิจการมีความแตกตางกันอยางมาก แมจะเปนกิจการท่ีทําธุรกิจเดียวกัน
ก็ตาม โดยเฉลี่ยแลวกิจการจะมีจํานวนพนักงานอยูที่ 24.18 คน ซึ่งมีคาต่ําสุดอยูที่ 1 คน และ
คาสูงสุดที่ 700 คน ตามลําดับ 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรดานการมุงเนน
ผูประกอบการ การมุงเนนตลาด องคการแหงการเรียนรู และการสรางคณุคา 
  1) การมุงเนนผูประกอบการ 

   ผลการวิเคราะหขอมูลความเปนการมุงเนนผูประกอบการขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมุงเนนผูประกอบการขององคการ 
 

การมุงเปนผูประกอบการ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
1. ความมีนวัตกรรม 3.17 0.57 ระดับมาก 
2. ความเปนตัวของตัวเอง 3.01 0.65 ระดับมาก 
3. ความกลาเสี่ยง 2.93 0.61 ระดับมาก 
4. การมีบทบาทเชิงรุก 2.73 0.73 ระดับมาก 
5. ความกาวราวในการแขงขัน 1.86 0.75 ระดับนอย 
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 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูล การมุงเนนผูประกอบการดวยการประเมินตนเองของ
องคการธุรกิจสิ่งพิมพ ซึ่งประเด็นในการชี้วัดสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเด็น ประกอบดวย 
ความมีนวัตกรรม ความเปนตัวของตัวเอง ความกลาเสี่ยง การมีบทบาทเชิงรุก ความกาวราวในการแขงขัน  
พบวา ความมีนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยที่ 3.17 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57) มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก (2.51-3.25) ความเปนตัวของตัวเองมีคาเฉลี่ยที่ 3.01 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65) 
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (2.51-3.25) ความกลาเสี่ยงมีคาเฉลี่ยที่ 2.93 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.61) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (2.51-3.25) การมีบทบาทเชิงรุกมีคาเฉลี่ยที่ 2.73 
(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (2.51-3.25) อยางไรก็ตาม 
ความกาวราวในการแขงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่ 1.86 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79) มีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับนอย (2.51-3.25) 

  2) การมุงเนนตลาด 
   ผลการวิเคราะหขอมูลความเปนการมุงเนนตลาดขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ 
 

ตาราง 12  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมุงเนนตลาดขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ 
 

การมุงเนนตลาด                  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็น 
1. การมุงเนนลูกคา                       3.46                     0.43                 ระดับมากที่สุด         
2. การมุงเนนผูแขงขัน                    3.45                     0.50                 ระดับมากที่สุด 
3. การประสานงานภายในองคการ     3.41                     0.56                 ระดับมากที่สุด 
4. การเนนผลลัพธระยะยาว             3.01                     0.60                 ระดับมาก             
5. การเนนผลกําไร                        2.98                     0.55                 ระดับมาก                   

   
        จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูล การมุงเนนตลาดขององคการดวยการประเมินตนเอง
ขององค การธ ุรก ิจสิ ่งพ ิมพ  ซึ ่งประ เด ็นในการชี ้ว ัดสามารถแบ งออกไดเป น  5 ประเด ็น 
ประกอบดวย การมุงเนนลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน การประสานงานภายในองคการ การเนน
ผลลัพธระยะยาว การเนนผลกําไร พบวา การมุงเนนลูกคามีคาเฉลี ่ยอยู ที ่ 3.46 (คาเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.43) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (3.26-4.00) การมุงเนนผูแขงขันมีคาเฉลี่ยท่ี 
3.45 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (3.26-4.00) การ
ประสานงานภายในองคการมีคาเฉลี่ยที่ 3.41 (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56) มีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมากท่ีสุด (3.26-4.00) การเนนผลลัพธระยะยาวมีคาเฉลี่ยที่ 3.01 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.60) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (2.51-3.25) และการเนนผลกําไรมีคาเฉลี่ยที่ 2.98 (คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (2.51-3.25) 
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  3) องคการแหงการเรียนรู 
  ผลการวิเคราะหขอมูลความเปนองคการแหงการเรียนรูขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ 
 

ตาราง 13  แสดงคาเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนองคการแหงการเรียนรูขององคการ  
              ธุรกิจสิ่งพิมพ 
 

องคการแหงการเรียนรู                  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็น 
1. พลวัตแหงการเรียนรู                  3.41                  0.53                     ระดับมากที่สุด               
2. การใชเทคโนโลย ี                     3.31                   0.31                     ระดับมากที่สุด       
3. การปรับเปลี่ยนองคการ              3.31                  0.65                      ระดับมากที่สุด       
4. การเพ่ิมอํานาจใหแกบุคคล          3.18                   0.57                     ระดับมาก                    
5. การจัดการความรู                    3.09                   0.58                     ระดับมาก                         

 
  จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูล องคการแหงการเรียนรูขององคการดวยการประเมิน
ตนเองขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ ซึ่งประเด็นในการชี้วัดสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเด็น ประกอบดวย 
พลวัตแหงการเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ การเพ่ิมอํานาจใหแกบุคคล การจัดการความรู การใช
เทคโนโลยี พบวา พลวัตแหงการเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.41 (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53) มีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (3.26-4.00) การใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยที่ 3.31 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.61) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (3.26-4.00) การปรับเปลี่ยนองคการมีคาเฉลี่ยที่ 3.31 
(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (3.26-4.00) การเพ่ิมอํานาจ
ใหแกบุคคลมีคาเฉลี่ยท่ี 3.18 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
(2.51-3.25) และการจัดการความรูมีคาเฉลี่ยท่ี 3.09 (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58) มีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก (2.51-3.25) 

 จากการท่ีไดอธิบายถึงผลการวิเคราะหของตัวแปรอิสระตางๆ แลว นํามาสูการอธิบายถึง
ผลการวิเคราะหที่ไดจากตัวแปรตามภายใตแนวคิดคุณคา 

 
ตาราง 14  แสดงคาเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสรางคุณคาขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ 
 

คุณคา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็น 
คุณคาดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน    3.42            0.44                ระดับมากที่สุด 
คุณคาดานประสบการณ/ความชอบ                3.23            0.51                 ระดับมาก 
คุณคาดานตนทุน/การเสียสละ                      3.22           0.48                  ระดับมาก       
คุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก               3.08            0.56                  ระดับมาก       

 
       จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหขอมูล การสรางคุณคาดวยการประเมินตนเองขององคการ
ธุรกิจสิ่งพิมพ ซึ่งประเด็นในการชี้วัดสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเด็น ซึ่งประกอบไปดวย การสราง
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คุณคาดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน การสรางคุณคาดานประสบการณ/ความชอบ 
การสรางคุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก และการสรางคุณคาดานตนทุน/การเสียสละ พบวา
คุณคาดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน มีคาเฉลี่ยที่ 3.42 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44) 
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (3.26-4.00) คุณคาดานประสบการณ/ความชอบ มีคาเฉลี่ยที่ 
3.23 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (3.26-4.00) คุณคา
ดาน ตนทุน/การเสียสละ มีคาเฉลี่ยที่ 3.22 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48) มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก (2.51-3.25) และคณุคาดาน สัญลักษณ/การแสดงออก มีคาเฉลี่ยที่ 3.08 (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.56) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (2.51-3.25) 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหคาขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมขององคประกอบ
ภายในโมเดลรูปแบบการสรางคุณคาที่เหมาะสมของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

 การวิเคราะหคาขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมขององคประกอบภายในโมเดล 
 ในสวนนี้จะอธิบายถึงระดับอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมที่มีตอตัวแปรการสรางคุณคา 
(VC) ดังตาราง 15 
 
ตาราง 15  คาสถิติผลการวิเคราะหคาขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมขององคประกอบ 
              ภายในโมเดล 
 

ตัวแปรเหตุ EO MO LO 
ตัวแปรผล TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

MO 0.79* - 0.79* - - - - - - 
LO 0.78* 0.42* 0.35* 0.54* - 0.54* - - - 
VC 0.72* 0.45* 0.26* 0.44* 0.17* 0.27* 0.31* - 0.31* 

*p < .05 chi-square=57.11 df = 87 p = 0.994 GFI = 0.98 AGFI = 0.96 RMSEA = 0.00 CFI = 1.00 
 

 จากตาราง 15 ผลการพัฒนาโมเดลรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคโดยการวิเคราะหคาขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออม
ที่มตีอตัวแปรการสรางคณุคาจะพบวา ตัวแปรการสรางคุณคา (VC) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากองคการ
แหงการเรียนรู (LO) การมุงเนนตลาด (MO) และการมุงเนนผูประกอบการ (EO) โดยมีขนาดอิทธิพล
เทากับ 0.31, 0.27 และ 0.26 ซึ่งเปนคาอิทธิพลทีม่ีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นตัวแปร
การสรางคุณคา (VC) ไดรับอิทธิพลทางออมจาก การมุงเนนผูประกอบการ (EO) และการมุงเนนตลาด 
(MO) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.45 และ 0.17 ตามลําดับ ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05 
 นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางออมที่สงผลตอการสรางคุณคา (VC) แลวยังมีตัวแปรอ่ืนๆ 
ที่ไดรับอิทธิพลทางตรงและทางออม คือ ตัวแปรการมุงเนนตลาด (MO) ไดรับอิทธิพลทางตรง
จากการมุงเนนผูประกอบการ (EO) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.79 ซึ่งเปนคาอิทธิพลทีม่ีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรองคการแหงการเรียนรู (LO) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการมุงเนนตลาด 
(MO) และการมุงเนนผูประกอบการ (EO) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.54 และ 0.35 ซึ่งเปนคาอิทธิพล
ที่มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้น องคการแหงการเรียนรู (LO) ไดรับอิทธิพลทางออม
จากการมุงเนนผูประกอบการ (EO) โดยผานการมุงเนนตลาด (MO) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.42 
และการสรางคุณคา (VC) ไดรับอิทธิพลทางออมจากการมุงเนนผูประกอบการ (EO) โดยผานองคการ
แหงการเรียนรู (LO) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.45 ขณะที่การสรางคุณคา (VC) ไดรับอิทธิพล
ทางออมจากการมุงเนนตลาด (MO) โดยผานองคการแหงการเรียนรู (LO) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.17 
ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการพัฒนาโมเดลรูปแบบการสรางคุณคา 
ทีเ่หมาะสมของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค พบวา การมุงเนนผูประกอบการ (EO) 
เปนปจจัยท่ีสงผลตอการสรางคุณคามากที่สุด รองลงมาคือ การมุงเนนตลาด (MO) และองคการ
แหงการเรียนรู (EO) ตามลําดับ  
 

ตอนที่ 4 รางโมเดลรูปแบบการสรางคุณคาที่เหมาะสมของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย ดังแสดงในภาพ 13 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

193 

inno 

proact 

risk 

aggress 

auto 

EO 

MO 

LO 

VC 

custom 

compet 

coordi 

long 

profet 

dyna 

trans 

empow 

manag 

tech 

exper 

symbo 

cost 

0.88 

0.72 

0.66 

0.12 

0.56 

0.79* 

0.35* 

0.26* 

func 

0.81 

0.75 
0.73 
0.77 
0.66 

0.84 
0.83 
0.75 
0.90 
0.71 

0.76 
0.86 
0.90 
0.65 

0.54* 

0.31* 

0.27* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-square=57.11, df = 87, P-value = 0.99449 RMSEA = 0.000 GFI = 0.984 AGFI = 0.966 CFI= 1.000 
ภาพ 13  โมเดลความสัมพันธของรูปแบบการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 

 

193 
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4.4 ระยะที่ 4: ผลลัพธการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคา
ของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรค  
 
 ตอนท่ี 1 ผลของการทดสอบความสอดคลองของโมเดลรูปแบบการสรางคุณคาที่เหมาะสมของธุรกิจ
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา คาสถิติ Chi square 

goodness of fit มีคา 57.11 df มีคา 87 p มีคา 0.994 𝑥2/df มีคา 0.66 RMSEA = 0.00 ดัชนี GFI มีคา 0.98 
ดัชนี AGFI มีคา 0.97 และ ดัชนี CFI มีคา 1.00 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วา โมเดลรูปแบบการสรางคุณคา
ของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
โดยที่ สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน (2554, หนา 24-29) อธิบายถึง

คาที่ยอมรับไดของการตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก 𝑥2/df มีคานอยกวา 
2 p มีคามากกวา 0.05 คา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 ดัชนี GFI และ AGFI มีคามากกวา 0.90 และดัชนี CFI 
มีคามากกวา 0.90 

 เม่ือพิจารณาการทดสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของรูปแบบการสรางคุณคาของธุรกิจ
สิ่งพิมพตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษพบวา โมเดลปจจัย ซึ่งประกอบดวย การมุงเนนผูประกอบการ 
การมุ งเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอการสรางคุณคาเปนไปตามสมมติฐาน
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย มีวัตถุประสงคการวิจัย 4 ประการ ไดแก 1) เพ่ือศึกษา
สภาพของคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 
2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มอิีทธิพลตอการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
3) เพ่ือพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 4) เพ่ือพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจ
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย สําหรับกลุมตัวอยางในการวิจัย
ในครั้งนี้ ไดแก องคการธุรกิจสิ่งพิมพในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 
4,589 องคการ โดยเลือกตัวแทนผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ 1 คน (เจาของหรือทายาทกิจการหรือ
ผูถือหุนหรือผูบริหารในระดับที่มีสวนในการกําหนดนโยบายขององคการ) เพ่ือเปนตัวแทน 1 คน
ตอ 1 องคการ สวนจํานวนกลุมประชากรในการวิเคราะหมีจํานวน 380 องคการ โดยผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสงแบบสอบถามทางไปรษณียในรอบแรกทั้งหมด 500 ฉบับ และผูวิจัยทยอย
สงแบบสอบถามไปอีกครั้งละ 500 ฉบับ รวม 8 ครั้งแบบสอบถามที่สงไปท้ังสิ้น 4,000 ฉบับ จนทําให
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 380 ฉบับ ผูวิจัยจึงยุติดําเนินการเก็บ และดําเนินการบันทึกขอมูล
และวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  

 ตัวแปรทีน่ําเขามาศึกษามีทั้งหมด 4 ตัวแปร ประกอบดวย 1) ตัวแปรการมุงเนนผูประกอบการ 
2) ตัวแปรการมุงเนนตลาด 3) ตัวแปรองคการแหงการเรียนรู 4) ตัวแปรการสรางคุณคา แบงเปนตัวแปร
สังเกตได 19 ตัวแปร คือ ตัวแปรการมุงเนนผูประกอบการ 5 ตัวแปร มีดังตอไปนี้ ความมีนวัตกรรม 
การมีบทบาทเชิงรุก ความกลาเสี่ยง ความกาวราวในการแขงขัน ความเปนตัวของตัวเอง ตัวแปร
การมุงเนนตลาด 5 ตัวแปร มีดังตอไปนี้ การมุงเนนลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน การประสานงาน
ภายในองคการ การเนนผลลัพธระยะยาว การเนนผลกําไร ตัวแปรองคการแหงการเรียนรู 5 ตัวแปร 
มดีังตอไปนี้ พลวัตแหงการเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ การเพ่ิมอํานาจใหแกบุคคล การจัดการความรู 
การใชเทคโนโลยี ตัวแปรการสรางคุณคา 4 ตัวแปร มีดังตอไปนี้ การสรางคุณคาดานหนาที่การใชงาน/
ความมีประโยชน การสรางคุณคาดานประสบการณ/ความชอบ การสรางคุณคาดานสัญลักษณ/
การแสดงออก การสรางคุณคาดานตนทุน/การเสียสละ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การสัมภาษณเชิงลึกสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพและ 
แบบสอบถามระดับความคิดเห็นสําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ แบงออกเปน 2 ตอน ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและตางประเทศ อันประกอบดวย ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลภูมิหลัง
ของบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด 
องคการแหงการเรียนรู และการสรางคุณคา โดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ที่มีความรูความสามารถ
และมีประสบการณ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาวิชาการในดานการจัดการเพื่อการพัฒนา 
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ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและรายละเอียดของขอคําถามที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช ตลอดจนความเหมาะสมของการตอบสนองแตละขอคําถามในแบบสอบถาม จากนั้น
นําผลการพิจารณาที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยาม
ปฏิบัติการ (index of item objective congruence-IOC) ผลสรุปคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
ในแบบสอบถามอยูที่ 0.71 หลังจากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
แตมีลักษณะใกลเคียงกันจํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหคาความเชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของ 
cronbach (cronbach’ coefficient of alpha) ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
แตปจจัยอยูที่ 0.95 
   การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปนการวิเคราะหโดยใชคาสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของตัวแปร 
การวิเคราะหอิทธิพลรวม (total effect) ซึ่งประกอบดวย อิทธิพลทางตรง (direct effect) อิทธิพล
ทางออม (indirect effect) เพื่อแสดงผลของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคณุคากับขอมูลเชิงประจักษ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
 ในการเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยที่ไดดําเนินการโดยยึดวัตถุประสงค

ทั้ง 4 ขอนี้อยางครบถวนภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคของ ฮาวกิ้น (Howkins, 2001, บทนํา) 
และแนวคิดการสรางคุณคาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (2552, หนา 2) และแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะของ
องคการ (resource-based view theory: RBV) ของบารนี่ (Barney, 1991, p. 108) โดยศึกษา
เฉพาะทรัพยากรที่ไมสามารถจับตองไดเทานั้น เชน แนวคิดการมุงเนนผูประกอบการ (entrepreneurial 
orientation: EO) ของลุมกิ้น และเดส (Lumpkin & Dess, 1996, pp. 136-137) แนวคิดการมุงเนน
ตลาด (market orientation: MO) ของเนเวอร และสเลเตอร (Narver & Slater, 1990, p. 21) 
เปนวัฒนธรรมองคการ (Slater & Narver, 2000, pp. 69-70) แนวคิดองคการแหงการเรียนรู 
(learning organization: LO) ของมารคอต (Marquardt, 2011, p. 21) ถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
เฉพาะขององคการที่ไมสามารถลอกเลียนแบบได (Barney, 1991, p. 108) ซึ่งวัฒนธรรมองคการ 
(Barney, 1986a, p. 656) และทุนทางปญญา (Mathews, 2006 cited in Al-Swidi & Mahmood, 
2011, p. 300) คือ ทรัพยสินทีไ่มมีตัวตน และแนวคิดคณุคา (value) ของ สมิท และคอลเกต (Smith 
& Colgate, 2007, p. 10-14) ซึ่งแนวคิดเหลานี้ไดถูกผสมผสานเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีไดนําเสนอ
และทําการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 ตอน ซึ่งตอนที่ 1 นําเสนอเพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงค
ขอที่ 1 และขอที่ 2 ในการศึกษาสภาพของคุณคาและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาของธุรกิจ
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย และตอนที่ 2 เพ่ือนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของบุคคล สวนตอนที่ 3 และขอที่ 4 ในการพัฒนาและตรวจสอบ
ความสอดคลองรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคในบริบทของประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปตามการวิเคราะหแตละตอนไดดังตอไปนี้ 
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 5.1.1 ในบริบทของประเทศไทยผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพสภาพของคุณคาและปจจัย
ที่มีผลตอการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคไทย 
 ผลการวิจัยเชิงคณุภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูประกอบการเพ่ือศึกษาสภาพที่แทจริง
ของคุณคาและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาเพื่อยืนยันกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยพัฒนามาจาก
การทบทวนวรรณกรรม โดยผลการวิจัยเชิงคณุภาพ พบวา สภาพของคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพในบริบท
ของประเทศไทย มีดังนี้  งานพิมพมีคุณภาพสูง ความมีมาตรฐานสากล มีความแปลกใหม 
มคีวามหลากหลาย มีความรวดเร็ว มีราคาถูก การเอาใจใสลูกคา การมีความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางคุณคา มีดังตอไปนี้ การมีสวนรวมของคนในองคการ เทคโนโลยี 
การริเริ่มของผูประกอบการ การวิจัยและพัฒนา เครื่องจักรคุณภาพสูง การแบงหนาที่การงานอยางชัดเจน 
การใหผลตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงานอยางคุมคา บุคลากรมีคุณภาพ และความรู 

 5.1.2 ผลการวิเคราะหสภาพขององคการธุรกิจสิ่งพิมพ ขอมูลภูมิหลังของบุคคลของ
องคการธุรกิจสิ่งพิมพและตัวแปรการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด องคการแหงการเรียนรู 
และการสรางคุณคา 

  1) ผลการวิเคราะหสภาพขององคการธุรกิจสิ่งพิมพพบวา องคการธุรกิจสิ่งพิมพกระจุกตัว
อยูที่กรุงเทพมหานครกวารอยละ 67.02 และหากรวมภาคกลางดวยจะมีการกระจุกตัวในเขตกรุงเทพฯ 
และภาคกลางมากถึงรอยละ 87.32 และมีการกระจายตัวไปตามทองที่ตางๆ ทั่วประเทศ เพียงรอยละ 
12.68 เทานั้น จากการศกึษาของสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-
ธนบุรี (2553, หนา 39) พบวา ธุรกิจสิ่งพิมพไดการกระจายตัวเพ่ือรองรับความตองการใชผลิตภัณฑ
สิ่งพิมพข้ันพ้ืนฐานในแตละพ้ืนที่ เชน นามบัตร การดแตงงานแผนพับ ใบปลิว เปนตน ซึ่งเปนสินคา
ที่ไมเนนคุณภาพมาก ใชเทคโนโลยีต่ํา และมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยูในระดับที่ชามาก  

   ทรัพยากร ทรัพยากรเครื่องจักร พบวา ธุรกิจสิ่งพิมพใชทั้งเครื่องจักรเกาและใหม
คละกันไป ผูประกอบการจํานวนมากยังใชเครื่องจักรมือสอง ทรัพยากรเครื่องจักร ตองนําเขาเกือบทั้งหมด 
ทําใหตนทุนเครื่องจักรสูง ประกอบกับการขาดองคความรูดานวิศวกรรมการพิมพ 

   วัตถุดิบ ปจจัยการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ คือ กระดาษซึ่งถือเปน
ตนทุนหลัก ปจจุบันมีผูผลิตกระดาษในประเทศ 2 ราย ซึ่งมีการใชกําลังการผลิตเกือบเต็มกําลังการผลิต 
ซึ่งผูผลิตไดมีการพัฒนาคุณภาพกระดาษอยางตอเนื่อง ในสวนหมึกพิมพนั้นมีหลากหลายทั้งราคาและ
คุณภาพ ซึ่งโดยทั่วไปสินคาหมึกพิมพที่นําเขาจากตางประเทศจะมีคุณภาพสูงกวาผูผลิตไทย และ
จากนโยบายการลดภาษีนําเขาทําใหมีกระดาษนําเขามาลดอํานาจการตอรองของผูผลิตในประเทศ 
อยางไรก็ตาม สวนใหญธุรกิจสิ่งพิมพใชวัตถุดิบในประเทศ (สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2553, หนา 158) 

   เงินทุน จากการดําเนินการแบบธุรกิจครอบครัว สวนใหญจะมีเงินทุนจํากัด 
   บุคลากร พบวา พื้นฐานความรูชางพิมพนอย สอดคลองกับผลการศึกษาของ

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2553, หนา 152) 
รายงานวา แรงานสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมหรือมัธยมตนและขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
ทั้งจากภาระงานที่มาก และทัศนคติของเจาของที่เกรงวาการใหพนักงานไปอบรมภายนอก
เปนการเพิ่มโอกาสในการจะถูกดึงตัวพนักงาน อีกทั้ง ธุรกิจสิ่งพิมพยังขาดแคลนแรงงานมีฝมือ
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และแรงงานไรฝมือ ทั้งในธุรกิจสิ่งพิมพขนาดใหญจนถึงขนาดเล็ก ซึ่งเปนผลจากสาเหตุตางๆ หลายประการ 
อาทิ ปญหาโครงสรางระบบการศึกษาที่มีระดับปริญญาตรีมากกวา ปวส. และ ปวช. ปญหาคานิยม
ในการศกึษาตอในระดับปริญญา ปญหาความกาวหนาในอาชีพของชางพิมพ 

   จากปญหาการขาดแคลนบุคลากรนี้สงผลตอผลิตภาพในการผลิตและการใชประโยชน
จากสินทรัพย (เครื่องพิมพ) อยางเต็มประสิทธิภาพอีกดวย 

   ดานเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีดิจิตัลเปนเทคโนโลยีหลักที่นําความเปลี่ยนแปลงมาสู
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพมากท่ีสุด ซึ่งสามารถแบงเทคโนโลยีดิจิตัลออกเปน 2 สวน ไดแก การพิมพดิจิตอล 
(digital printing) และเทคโนโลยีสื่อดิจิตอล (digital media) โดยเทคโนโลยีการพิมพดิจิตอล
จะสงผลใหกระบวนการพิมพสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ของเสียลดลง รองรับ
สิ่งพิมพจํานวนนอยและเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดผูประกอบการรายใหมจํานวนมาก เพราะใชเงินลงทุน
ไมมากนัก อีกทั้งยังอาศัยความชํานาญของชางพิมพนอยกวาสิ่งพิมพแบบดั้งเดิม ทําใหไดรับความนิยม
จากผูประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม และมีเทคโนโลยี computer to plate (ctp) ทําให
งานกอนพิมพ (pre-press) สามารถทําไดสะดวกข้ึนและเทคโนโลยีมีราคาถูกลงมากทําใหโรงพิมพ
จํานวนมากสามารถทํางานแยกสีไดเอง นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยี digital workflow ที่เขามาชวยทําให
การสงขอมูลตั้งแตผูออกแบบจนถึงการพิมพข้ันสุดทายดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงนับไดวาเปน
เทคโนโลยีที่มาเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ในขณะที่เทคโนโลยีสื่อดิจิตัลจะเขามาลด
ความตองการของงานพิมพในหลายสวนไมวาจะเปนหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือเพื่อการศึกษา และ
สื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ เชน แผนพับ ใบปลิว แค็ตตาล็อกสินคา ฉลากสินคา 

   ดานการตลาด ธุรกิจสิ่งพิมพสวนใหญเนนการรักษาตลาดในประเทศและ
แขงขันกันดวยราคาสอดคลองกับขอคนพบของสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2553, หนา 154) พบวา ผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพสวนใหญ
มกิีจกรรมทางการตลาดนอยมากเมื่อเทียบกับตางประเทศ ซึ่งถือวาศักยภาพดานการตลาดของธุรกิจ
สิ่งพิมพของไทยนับวาเปนจุดออนที่สําคัญ ธุรกิจสิ่งพิมพนับไดวามีการสรางความแตกตางของสินคา
และบริการไดนอย เนื่องจากลูกคารายใหญมุงเนนการลดตนทุน ทําใหองคการธุรกิจสิ่งพิมพแขงขันกัน
ที่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเนนลดตนทุนเปนหลัก ตัวสินคาจะใชมาตรฐานของลูกคา
แตละรายเปนเกณฑในการผลิตสินคา การสรางความแตกตางของสินคาและบริการจึงไมเปนที่สนใจนัก 
ซึ่งการที่ไมสามารถสรางความแตกตางของสินคาและบริการไดจะนําไปสูการแขงขันดานราคา
แตเพียงอยางเดียว ซึ่งทําใหการสรางมูลคาเพ่ิมทําไดยาก   

   ดานการดําเนินการและกลยุทธ ในดานการดําเนินการองคการธุรกิจสิ่งพิมพ
สามารถบริหารทรัพยากรที่มีใหสามารถผลิตสินคาที่มีตนทุนที่แขงขันได ซึ่งเกิดจากการบริหาร
แบบแนวราบ โดยมีเจาของกิจการเขามาดูแลอยางใกลชิด ซึ่งโดยสวนใหญมีการบริหารจัดการกับเอง
แบบครอบครัว อยางไรก็ตาม การบริหารงานแบบครอบครัวทําใหการขยายงานทําไดยาก ซึ่งองคการ
ธุรกิจสิ่งพิมพสวนใหญยังดําเนินธุรกิจแบบเดิมโดยมีการปรับตัวเขาสูมาตรฐานใหมคอนขางชา และ
มีมาตรฐานการผลิตที่ยากในการประเมิน จากระบบบริหารที่ยังไมเปนสากล ซึ่งการขาดมาตรฐานนี้
เปนอปุสรรคท่ีสําคัญเนื่องจากทําใหสินคาขาดความแตกตาง การปองกันสินคาไมมีคุณภาพทําไดยาก 
และไมสามารถรวมกลุมเพ่ือทําการผลิตรวมกันได นอกจากนี้ ธุรกิจสิ่งพิมพสวนใหญมีการออกแบบ
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โรงงานที่ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนการลงทุนทีละนอย และใชอาคารที่ไมไดรับการออกแบบมา
อยางเหมาะสมทําใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสม เพราะธุรกิจสิ่งพิมพสวนใหญ
ตองการทําเลที่ตั้งที่ใกลลูกคาเปนสําคัญ  

   สวนกลยุทธการแขงขันของธุรกิจสิ่งพิมพไทย พบวา ยังไมมีความชัดเจน สวนหนึ่ง
เกิดจากลักษณะการแขงขันภายใตโครงสรางแบบ fragmented industry ซึ่งเนนการแขงดานราคา 
เนื่องจากไมมีความแตกตางของสินคาที่ชัดเจน  

   การพัฒนาคลัสเตอร พบวา อุตสาหกรรมสิ่งพิมพมุงตอบสนองตลาดในประเทศ 
จึงตองแยงชิงฐานลูกคากลุมเดียวกัน ความเชื่อมโยงและรวมมือกันของผูประกอบการในขั้นตอนตางๆ 
ยังมีนอย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยไดมีการรวมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในรูปแบบของสมาคม
และสมาพันธ โดยมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพไทยอยางตอเนื่อง 
ซึ่งมีการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การสงเสริมการประกวด asian print awards การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ thai print lab และ thai print academy แตจากการศึกษาพบวา มีลักษณะ
เหมือนศูนยรวมโรงพิมพมากกวาเปนคลัสเตอร และทั้งนี้สถาบันการศึกษา และองคการภาครัฐยังไมมี
ความรวมมือกันอยางเปนระบบ 
   2) ผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังบุคคล พบวา กลุมตัวอยางในครั้งนี้สวนใหญ
เปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 31-40 ป สถานภาพเปนหุนสวนกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจ 
มีระยะเวลาดําเนินงานนับตั้งแตกอตั้งคาเฉลี่ยอยูท่ี 16 ป และมีจํานวนพนักงานเฉลี่ยแลวอยูที่ 24 คน 
   3) ผลการวิเคราะหตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนน
ตลาด องคการแหงการเรียนรู และการสรางคุณคา พบวา ปจจัยดานการมุงเนนผูประกอบการ
มคีวามเห็นดวยอยูในระดับสูงจํานวน 4 ตัวแปร ตามลําดับดังนี้ ความมีนวัตกรรม ความเปนตัวของตัวเอง 
ความกลาเสี่ยง การมีบทบาทเชิงรุก สวนความกาวราวในการแขงขัน มีลําดับความเห็นดวยอยูใน
ระดับนอย ปจจัยการมุงเนนตลาดมีความเห็นดวยอยูในระดับสูงทุกตัวแปรตามลําดับดังนี้ การมุงเนน
ลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน การประสานงานภายในองคการ การเนนผลลัพธระยะยาว การเนนผลกําไร 
ปจจัยองคการแหงการเรียนรูมีความเห็นดวยอยูในระดับสูงทุกตัวแปรตามลําดับดังนี้ พลวัตแหงการเรียนรู 
การใชเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนองคการ การเพิ่มอํานาจใหแกบุคคล การจัดการความรู สําหรับ
ปจจัยดานการสรางคุณคามีความคิดเห็นดวยอยูในระดับสูงทุกตัวแปรตามลําดับดังนี้ การสรางคุณคา
ดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน การสรางคณุคาดานประสบการณ/ความชอบ การสรางคุณคา
ดานตนทุน/การเสียสละ การสรางคุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก 

 5.1.3 ผลการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 

 จากผลการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค พบวามีปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมที่สงผลตอตัวแปรการสราง
คุณคา โดยตัวแปรการสรางคุณคา (VC) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากองคการแหงการเรียนรู (LO) 
การมุงเนนตลาด (MO) และการมุงเนนผูประกอบการ (EO) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.31, 0.27 
และ 0.26 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นตัวแปรการสรางคุณคา (VC) 
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ไดรับอิทธิพลทางออมจาก การมุงเนนผูประกอบการ (EO) และการมุงเนนตลาด (MO) โดยมีขนาด
อิทธิพลเทากับ 0.45 และ 0.17 ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางออมที่สงผลตอการสรางคณุคา (VC) แลวยังมีตัวแปรอ่ืนๆ 
ทีไ่ดรับอิทธิพลทางตรงและทางออม คือ ตัวแปรการมุงเนนตลาด (MO) ไดรับอิทธิพลทางตรง
จากการมุงเนนผูประกอบการ (EO) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.79 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรองคการแหงการเรียนรู (LO) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการมุงเนนตลาด 
(MO) และการมุงเนนผูประกอบการ (EO) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.54 และ 0.35 ซึ่งเปนคาอิทธิพล
ทีม่ีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้น องคการแหงการเรียนรู (LO) ไดรับอิทธิพลทางออม
จากการมุงเนนผูประกอบการ (EO) โดยผานการมุงเนนตลาด (MO) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.42 
และการสรางคุณคา (VC) ไดรับอิทธิพลทางออมจากการมุงเนนผูประกอบการ (EO) โดยผานองคการ
แหงการเรียนรู (LO) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.45 ขณะที่การสรางคุณคา (VC) ไดรับอิทธิพล
ทางออมจากการมุงเนนตลาด (MO) โดยผานองคการแหงการเรียนรู (LO) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 
0.17 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ
การสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ พบวา การมุงเนนผูประกอบการ (EO) เปนปจจัยที่สงผลตอ
การสรางคุณคามากท่ีสุด รองลงมาคือ การมุงเนนตลาด (MO) และองคการแหงการเรียนรู (LO) 
ตามลําดับ 

 5.1.4 ผลการศึกษาการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคณุคา
ของธุรกจิส่ิงพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 

 การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจ
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคนั้น ผูวิจัยไดทําการพัฒนาขึ้นโดยการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ แลวนํามาทําการวิเคราะหและสังเคราะหพัฒนา
เปนรูปแบบข้ึน จากนั้นจึงทําการวิเคราะหรูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาที่สรางขึ้นและ
ทําการปรับแบบจําลองจนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา chi square goodness 

of fit มีคา 57.11 df มีคา 87 p มีคา 0.994 𝑥2/df มีคา 0.66 RMSEA = 0.00 ดัชนี GFI มีคา 0.98 
ดัชนี AGFI มีคา 0.97 และ ดัชนี CFI มีคา 1.00 

 สมมติฐานในการศึกษา ไดแก โมเดลปจจัยซึ่งประกอบดวย การมุงเนนผูประกอบการ 
การมุงเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอการสรางคุณคามีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยพบวาผลการวิเคราะหเชิงประจักษไดสนับสนุนสมมติฐานโมเดลปจจัยซึ่งประกอบดวย 
การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอการสรางคุณคา
เปนไปตามสมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

5.2 อภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผลในครั้งนี้ไดใชขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผนวกกับขอมูล

เชิงปริมาณที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม โดยการอภิปรายนี้จะแบงเปน 2 ประเด็นหลักดวยกัน 
ไดแก การอภิปรายในสวนของการสรางคุณคาที่องคการธุรกิจสิ่งพิมพสรางขึ้นเพ่ือเปนการประเมิน
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ใหเห็นถึงระดับความสามารถของการสรางคุณคาขององคการธุรกิจสิ่งพิมพของประเทศไทย
ที่เปนอยูในปจจุบัน ในประเด็นถัดมาจะเปนการอภิปรายผลในสวนของการวิเคราะหอิทธิพล
ความสัมพันธระหวางตัวแปร แนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่ไดจากการตั้งสมมติฐานและการทบทวน
วรรณกรรม 
 5.2.1 ในกรอบแนวคิดเศรษฐกิจเศรษฐกิจสรางสรรค ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งจําเปน
และเปนแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางที่มุงเนนไปที่การเพ่ิมคุณคา/สรางมูลคา (value creation) 
ซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดของเศรษฐกิจยุคใหมนี้ (มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย, 
2552, หนา 218-219) สําหรับมุมมองของลูกคา คุณคาของลูกคาคือ สิ่งที่ลูกคา “ไดรับ” ท่ีเกี่ยวของ
กับสิ่งที่พวกเขาตอง “ยอมเสียสละ” โคสเลอร (Kolter, 2000, p. 6) จากการศึกษาประเภทของ
การสรางคุณคาขององคการธุรกิจสิ่งพิมพของประเทศไทยในปจจุบันนี้จะพบวาองคการธุรกิจสิ่งพิมพ
ของประเทศไทยตางใหความสําคัญกับการสรางคุณคา ขอสรุปที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551, หนา 1-25); อรอนงค นัยวิกุล (2550, หนา 1-7); 
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (2551, บทคัดยอ); วรวุฒิ ชิระนุรังสี และจรัส ปทุมนากุล (2552, 
บทคัดยอ); ธนนนท พิสิฐจํานง (2550, บทคัดยอ); ยูซูฟ (Yusof, 2010, p. 1); มาร และดิงค (Ma & 
Ding, 2010, p. 131); ยง-กุย (Yong-gui, 2007, pp. 19-28); เองเกิท, ยูเรกา และชูลทซ (Eggert, 
Ulaga & Schultz, 2005, pp. 2-27); มาร, ชูมา และนีลี (Marr, Schiuma & Neely, 2004, p. 312) 
ที่ศึกษาในเรื่องการสรางคุณคาในอุตสาหกรรมอื่นและสถานที่แตกตางกัน โดยคุณคาที่องคการธุรกิจ
สิ่งพิมพไดสรางขึ้นใหแกลูกคานั้น มีดังตอไปนี้  
    1) คุณคาดาน หนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน ซึ่งถูกพิจารณาถึงลักษณะท่ีถูกตอง
แมนยําหรือหนาที่การใชงานท่ีมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะที่เหมาะสม ไดแก ความมีสุนทรียะ คุณภาพ
การปรับแตงหรือความคิดสรางสรรค ความมีประสิทธิภาพของการกระทําที่เหมาะสม เชน 
ความนาเชื่อถือ คุณภาพการทํางานหรือผลลัพธที่เกิดจากการสนับสนุนการบริการและผลที่เหมาะสม
หรือผลที่ตามมาจากการใชงาน เชน ประสิทธิผลของประโยชนในการดําเนินงานและประโยชนจาก
สิ่งแวดลอม จากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณจะพบวาองคการธุรกิจสิ่งพิมพใหความสําคัญในการสราง
คุณคาดานนี้มาก ซึ่งผลที่ไดนี้สอดคลองกับผลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูประกอบการ เนื่องจากจะพบวา
โดยสวนใหญองคการธุรกิจสิ่งพิมพตางใหความสําคัญกับคุณคาในดานนี้มากท่ีสุด โดยองคการธุรกิจ
สิ่งพิมพจะใหความสําคัญกับการนําเสนอสิ่งพิมพที่มีคุณลักษณะมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของ
ลูกคา เชน งานภาพถายที่ลูกคานํามาพิมพ งานพิมพออกมาตองมีความเหมือนกับตนฉบับและ
มคีวามเรียบรอย มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมจากการใชงานหรือมีผลลัพธจากการใชสิ่งพิมพที่เหนือกวา
คูแขงขัน บรรจุภัณฑที่บรรจุสินคามคีุณสมบัติเหมาะสมกับชนิดและลักษณะของสินคา เชน รักษาคุณภาพ
และปกปองตัวสินคา ใหความสะดวกในการขนสงหรือจัดเก็บและมีการสงเสริมการตลาด สิ่งพิมพ
มีประโยชนเหมาะสมกับการใชงานจริง เชน สิ่งพิมพมีคุณภาพสูง สีตองไมเหลื่อมๆ ไมทับซอนกันหรือ
พิมพออกมาแลวตรงกัน แตถาสีไมเหมือนที่ลูกคาตองการ ความเรียบรอยไมได บางทีสีเหมือน
แตพ้ืนงานมีรอยขลุยกระดาษ มีเสนผม มีขี้หมึก รายละเอียดเหลานี้เรียกวางานไมมีความเรียบรอย 
รวมถึงองคการธุรกิจสิ่งพิมพมีหนวยงานบริการลูกคาท่ีรับชวงตอจากฝายขาย ซึ่งหนวยงานนี้มีความรู
ความชํานาญดานเทคนิคการทํางานทั้ง งานกอนพิมพ งานพิมพ และงานหลังพิมพ เชี่ยวชาญในการใช
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เครื่องจักรอุปกรณและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีทันสมัย ซึ่งทําใหลูกคาประทับใจสามารถเปลี่ยนจากลูกคา
ไมประจํามาเปนลูกคาประจําหลายราย เชนเดียวกันกับ ฟอรด (ford) โซนี (sony) และแมคโดนัล 
(mcdonald) ที่เนนประสิทธิภาพของสินคา ในขณะที่ บริษัทยา เชน ไฟเซอร (pfizer) หรือเบเยอร 
(bayer) มุงเนนผลลัพธหรือผลที่ตามมาที่เหมาะสมของสินคา โฟลกสวาเกน (volkswagen) 
เนนประสิทธิผลของประโยชนในการดําเนินงานและมีประโยชนตอสิ่งแวดลอม โดยจัดทําแอพพลิเคชั่น 
“บลู โมบิลิตี”้ เพ่ือชวยประเมินประสิทธิผลในการขับขี่รถยนตพรอมใหคําแนะนําผูขับข่ีใหปรับวิธีการ
ขับรถท่ีนอกจากจะชวยประหยัดน้ํามันมากขึ้นแลว ก็ยังสงผลดีไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อยางเชน 
การเปนสวนหนึ่งของการชวยชีวิตหมีขาวขั้วโลกที่คอยๆ ลดจํานวนลงจากภาวะโลกรอน (มนฑิณี ยงวิกุล; 
อางถึงใน อภิชาต ไลสัตรูไกล, 2556, หนา 17) สวนแอลจี (LG) เนนผลลัพธที่เกิดจากการสนับสนุน
การบริการ ไดนําเสนอบริการระดับพรีเมียมใหกับลูกคาที่ซื้อสินคาใหสามารถติดตอกับพนักงานดูแล
หลังการขายไดตลอดเวลาและรับประกันการซอมแซมวาจะเกิดขึ้นภายใน 6 ชั่วโมง (จากปกติ 
24 ชั่วโมง) หลังจากไดรับแจง (มนฑิณี ยงวิกุล; อางถึงใน อภิชาต ไลสตัรูไกล, บรรณาธิการ, 2556, 
หนา 16) สตารบัคส (starbucks) สรางคุณคาในดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน ระหวาง
ลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสม คุณภาพของผลิตภัณฑ การทําเฉพาะแบบสําหรับลูกคา เชน 
เครื่องดื่มรอนสําหรับวันท่ีหนาวเย็นและเครื่องดื่มเย็นๆ สําหรับวันที่อากาศรอน (Smith & Colgate, 
2007, p. 16) 

  2) การนําเสนอคุณคาทางดานประสบการณ/ความชอบ ซึ่งถูกพิจารณากับขอบเขต
ทีผ่ลิตภัณฑสรางประสบการณ ความรูสึกและอารมณ ที่เหมาะสมสําหรับลูกคา โดยองคการธุรกิจ
สิ่งพิมพมีการออกแบบตกแตงสถานท่ีและสรางบรรยากาศในการซื้อ ขายใหมีคุณคาทางประสาทสัมผัส 
มีความงาม บรรยากาศ กลิ่น ความรูสึก โทนสี ใหลูกคามีความรูสึกความสุข ความสนุก สะดวกสบาย
และผอนคลาย ดึงดูดใจชวยเพิ่มความสัมพันธใหแกลูกคาและสรางสรรคประสบการณใหมๆ 
ในการเลือกหาสินคาหรือบริการและลูกคาที่มาใชบริการขององคการธุรกิจสิ่งพิมพจะไดรับความรู
จากการใชสินคาหรือการบริการหรือมีบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญตอกระบวนการผลิตสินคา
คอยใหคําแนะนําแกลูกคา เชน มีหนวยงานใหบริการลูกคาตั้งแตกอนผลิตในเรื่องของการใชซอฟแวร 
ความละเอียดของไฟลงาน ชนิดของไฟลงาน เทคนิคการพิมพและกระบวนการผลิตที่สงผลถึงคุณภาพ
ของสิ่งพิมพ  เชนเดยีวกับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ที่สรางประสบการณแปลกใหมใหแกคนไขหลายคน
ไมรูสึกวาตนเองมาโรงพยาบาล แตเหมือนมาพักอยูโรงแรมมากกวา นับตั้งแตโถงดานลางท่ีลบภาพผนัง
สีขาวและกลิ่นยาแบบโรงพยาบาลออกไป แลวแทนที่ดวยโซฟาท่ีนั่งสบายกับโคมไฟที่ใหแสงสวางนวลตา
และความรูสึกอบอุนหรือแมกระทั่งการนํารูปภาพผลไมมาใชในลิฟทอาคารจอดรถเพ่ือใหผูใชสามารถ
จดจําชั้นที่จอดรถไดงายกวาตัวเลขที่นิยมใชทั่วไป แตที่มากกวานั้นคือการมีเจาหนาท่ี ที่ยืนใหบริการ
ในแตละจุดดวยทาทีที่เปนมิตรและสรางความผอนคลายใหกับผูมาใชบริการสูงสุด (มนฑิณ ียงวิกุล; 
อางถึงใน อภิชาต ไลสัตรูไกล, 2556, หนา 18) สวนในตางประเทศพิพิธภัณฑชื่อดังของอังกฤษ
อยางวิคตอเรีย แอนด อัลเบิรต (vitoria and albert museum: V&A) ที่มีเปาหมายที่สําคัญคือ
การสรางพิพิธภัณฑที่มีเนื้อหาที่เขาถึงกลุมผูใชบริการที่หลากหลาย โดยไมจํากัดถึงเชื้อชาติ สีผิว 
สถานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ และความพิการทางรางกาย ดวยการออกแบบบริการตั้งแตการปรับ
ทางเขาหลักใหเปนทางลาดและปรับขนาดของบานประตูใหกวางขวางพอสําหรับผูที่ใชรถเข็นหรือ
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บริการจากฝายนําชมที่แบงตามความตองการของผูพิการ ตั้งแตการอนุญาตใหผูพิการทางสายตา
สามารถนําสุนัขนําทางของตนเขาไปยังหองจัดแสดง ซึ่งแตละหองจะมีการจัดเตรียมสิ่งพิมพขนาดใหญ
แสดงรายละเอียดที่พิมพดวยอักษรเบรลล ไปจนถึงจัดโปรแกรมเสวนาพิเศษที่เปดโอกาสใหไดสัมผัสวัสดุ
จัดแสดงไปพรอมกับฟงเทปคําบรรยายผานหูฟง ในขณะเดียวกันก็ไมลืมเรื่องความปลอดภัยของ
ผูมาใชบริการวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด โดยจัดใหมีบริการสงสัญญาณกริ่งเตือนที่มีความดังเปนพิเศษ 
ทั้งยังเตรียมเพจเจอรไวในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม เพจเจอรจะสั่นและสงแสงแฟลชเปนสัญญาณเตือนภัย
สําหรับผูเขาชมที่พิการทางการไดยิน เปนตน (กมลกานต โกศลกาญจย; อางถึงใน อภิชาต ไลสัตรูไกล, 
2556, หนา 21) สตารบัคส (starbuck) สรางคุณคาในดานประสบการณ/ความชอบ โดยสรางสภาพแวดลอม
ดานการซื้อ/การบริโภค ดวยสิ่งอํานวยความสะดวก การออกแบบตกแตงภายในท่ีสวนใหญอยูระหวาง
คุณคาในดานประสาทสัมผัส ความสุนทรีย บรรยากาศและกลิ่น คุณคาทางอารมณ ความสุข 
ความเพลิดเพลิน คุณคาของความสัมพันธทางสังคม โดยการจัดพื้นที่ที่สะดวกสบาย ซึ่งเพื่อนและ
เพ่ือนรวมงานสามารถใชในการพบปะสังสรรคได สรางคุณคาเชิงความรู เชน รสชาดความแปลกใหม
และขอมูลเก่ียวกับกาแฟ (Smith & Colgate, 2007, p. 16) 

  3) การสรางคุณคาดานตนทุน/การเสียสละ จะถูกพิจารณาในมุมมองของความสมดุล
ระหวางประโยชนจากการใชงานและอารมณความรูสึกกับตนทุนที่ลูกคาตองเสียไป เชน ทุนดานการเงิน 
ตนทุนดานเวลา ตนทุนดานพลังงานและตนทุนดานจิตวิทยา จากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ
จะพบองคการธุรกิจสิ่งพิมพตางใหความสําคัญ ในการสรางคุณคาดานนี้เปนลําดับที่สาม สอดคลองกับ
การสัมภาษณผูประกอบการซึ่งสวนใหญใหความเห็นวา เนื่องจากธุรกิจสิ่งพิมพ เครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ มีราคาแพง คาบํารุงรักษาสูง ดังนั้นผูประกอบการสวนใหญที่กลาเสี่ยงลงทุนซื้อเครื่องจักร
และเทคโนโลยีตางๆ เหลานั้นมาผลิตสิ่งพิมพจึงตางมุงเนนที่จะผลิตสิ่งพิมพและการใหบริการที่มี
คุณภาพสูง บางองคการใชทั้งเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ดีที่สุดที่มีอยูในปจจุบันเพื่อรองรับกลุมลูกคา
ทีต่องการงานที่มีคุณภาพสูง ผูประกอบการกลาววาลูกคากลุมนี้จะไมใหความสําคัญในเรื่องราคา 
แตลูกคากลุมนี้ตองงานที่ดีที่มีคณุภาพที่สุดหรือบางองคการมีการใชเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เพื่อที่จะผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพเพ่ือสามารถสรางมูลคา เพ่ิมราคาใหกับสิ่งพิมพนั้นได ซึ่งตางกับ
บริษัท อเมซอลดอทคอม (Amazon.com) เว็ปไซตสั่งซื้อสินคาออนไลทที่ไดรับความนิยมที่พยายาม
ใหความสําคัญและพยายามจะลดตนทุนและคาใชจายที่เสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและการบริการ
ใหแกลูกคา โดยมีการวางระบบการสั่งซื้อที่ลดตนทุนและคาใชจายที่เสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและ
การบริการใหแกลูกคา เชน เมื่อลูกคานั่งอยูบาน เปดเว็บไซตเพื่อสั่งซื้อสินคาออนไลน จายเงิน
ผานบัตรเครดิตตอจากนั้นก็รอเวลาที่พัสดุจะถูกนํามาสงที่หนาบาน เพื่อลูกคาจะไดเปดกลองและ
ชื่นชมกับของท่ีลูกคาอยางได ซึ่งกระบวนการเหลานี้สรางความสะดวกสบาย งายตอการตัดสินใจและ
ยนระยะเวลาในการทําธุรกรรม พรอมกันนั้นยังสรางความประทับใจ ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต
ตลอดจนเพิ่มระดับคุณภาพดานรายไดของธุรกิจดวย (อภิชาต ไลสัตรูไกล; อางถึงใน อภิชาต ไลสัตรูไกล, 
2556, หนา 5) สวน อีเกีย (IKEA) นําเสนอรถบริการขนยายสิ่งของจํานวน 2 กลองตอลูกคา 1 คน
แบบฟรีๆ เฉพาะลูกคาผูที่ตองการยายของเฉพาะในเขตเมืองท่ีรานตนตั้งอยู โดยใชสื่อสังคมออนไลท
เปนสื่อหลักในการติดตอกับผูขอรับบริการ นอกจากนี้ บนกลองกระดาษที่แจกไปนั้นยังพิมพคูปอง
ลดราคาสินคาเผื่อวาลูกคาเกิดขาดเหลือสิ่งใดก็สามารถมาซื้อสินคาของอีเกียไดในราคาพิเศษ นอกจากนี้
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สําหรับคนที่กําลังยายบานและไมมีเวลาทําอาหาร บนกลองยังเตรียมคูปองรับมีทบอลเปนเมนูอาหารค่ํา
ใหลูกคาฟรีอีกดวย ดังน้ีแลว องคการธุรกิจสิ่งพิมพควรปรับปรุงพัฒนาตั้งแตขอมูลที่แจงใหลูกคาทราบ
เก่ียวกับผลิตภัณฑชวยใหลูกคารูจักผลิตภัณฑและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจะชวยใหลูกคาประเมิน
สินคาไดเร็วข้ึนทําใหตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น มีระบบการสั่งซื้อสะดวกสบายงายตอการทําธุรกรรม
การสั่งซื้อ มีระบบการชําระเงินและการเรียกเก็บเงินที่ชวยลดตนทุนในเรื่องเวลาใหแกลูกคา มีการคัดสรร
ผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอที่มั่นคงแข็งแรง การจัดสงที่รวดเร็วตรงตอเวลา มีการบริการหลังการขาย
เพ่ือตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของลูกคาและมีนโยบายรับประกันสินคาที่มีความยืดหยุน
เพ่ือลดตนทุนและคาใชจายท่ีเสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ (มนฑิณี ยงวิกุล; อางถึงใน อภิชาต 
ไลสัตรูไกล, 2556, หนา 17) สตารบัคส (starbucks) สรางคุณคาดานตนทุน/การเสียสละ สรางคุณคา
ทางเศรษฐกิจ ความหรูหราที่สามารถจายได และลดคาใชจายทางดานจิตวิทยา สามารถพบหาไดงาย 
(Smith & Colgate, 2007, p. 16) 

   4) การสรางคุณคาดาน สัญลักษณ/การแสดงออก จากการวิเคราะหเชิงปริมาณและ
เชิงคณุภาพพบวาองคการธุรกิจสิ่งพิมพใหความสําคัญกับคุณคาดานนี้เปนลําดับสุดทาย ซึ่งขอมูลที่ได
แตกตางจากการทบทวนวรรณกรรมอยางยิ่ง โดยการสรางคุณคาในแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคจะให
ความสําคัญกับอารมณความรูสึก เนนการสรางคณุคาโดยใชความคิดสรางสรรค โดยคณุคาดานสัญลักษณ/
การแสดงออก ถูกพิจารณากับขอบเขตตอสิ่งที่ลูกคามีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงจุดสําคัญของ
ความรูสึกทางจิตวิทยากับผลิตภัณฑ สินคาหรูหราดึงดูดคุณคาในตัวตนของลูกคาที่ทําใหมีความรูสึกดี
กับตัวเองเมื่อตนเองเปนเจาของ ความหมายทางสังคม เชน ผลิตภัณฑของ บีเอ็มดับบลิว (BMW) โรเล็กซ 
(Rolex) และเครื่องมือ ลีวัลเลย (lee valley) ที่ถูกซื้อเพราะศักดิ์ศรี สถานะและภาพลักษณของสินคา 
สมิทและคอลเกต (Smith & Colgate, 2007, p. 12) เชนเดียวกับ ฮารุโนซุเกะ โอกาวา ที่คิดคนและ
ผลิตปากกายี่หอ ทอมโบร (TOMBOW) รุน ฮาวานา (havanna) ที่มีลักษณะเดนอยูที่การออกแบบ
ทีไ่ดแรงบันดาลใจมาจากมวนซิการ แตดานนอกใชวิธี เคลือบแลกเกอรตามแบบศิลปะญี่ปุน 
คลิปที่ปลอกปากกาทําจากยางสีดําคุณภาพดี เมื่อปดปลอกปากกาจะนิ่งสนิทและเงียบเสมือน
เวลาที่ปดประตูรถเลคซัส (lexus) มีการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม มีความสัมพันธกับ
สินคาที่มเีอกลักษณเปนของตนเอง (ศิริอร หริ่มปราณี; อางถึงใน อภิชาต ลาสัตรูไกล, 2553, หนา 15) 
คลายกับผลิตภัณฑของรานบอรดี้ช็อป (body shop) ที่ทําใหผูบริโภคสะทอนใหเห็นถึง บุคลิก รสนิยม
และคานิยมสวนตัวของพวกเขา เพราะผลิตภัณฑของ “เดอะบอดี้ช็อป” (the body shop) เปนผลิตภัณฑ
ทีเ่ก่ียวกับการดูแลสุขภาพผิวและผมที่ใชวัตถุดิบมาจากธรรมชาติโดยไมใชสารเคมีอยางเครื่องสําอางทั่วไป 
ฮอวกินส (Howkins, 2001, p. 188) องคการธุรกิจสิ่งพิมพมีการนําเสนอสิ่งพิมพที่มีการเกี่ยวกับ
วันหยุดเฉพาะกิจ เชน งานเฉลิมฉลองตามเทศกาลตางๆ หรืองานประเพณี มีการผลิตและนําเสนอ
สิ่งพิมพที่มีความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม ดังน้ัน องคการธุรกิจสิ่งพิมพจึงตองใหความสําคัญ
และเรงพัฒนานําเสนอสิ่งพิมพและการบริการที่สามารถดึงดูดอารมณความรูสึก ใหความหมายสวนบุคคล 
สะทอนภาพลักษณเปนสิ่งพิมพที่ดูดีมีคุณภาพสูงเปนที่รูจักของคนท่ัวไปที่ชวยเพิ่มภาพลักษณและ
สะทอนถึงรสนิยมหรือบุคลิกภาพที่ดูดีมีเอกลักษณของลูกคา  

 โดยสรุป คุณคาที่สงมอบใหกับลูกคา คือ ผลตางของคุณคารวมสําหรับลูกคากับตนทุนรวม
ของลูกคา ลูกคาจะทําการเปรียบเทียบคุณคาที่ตนไดรับกับตนทุนที่ตนเสียไปในการไดมาซึ่งสินคาและ
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การบริการ สําหรับการอภิปรายผลในประเด็นของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพในกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทยที่เปนอยูในปจจุบันจะพบวา องคการธุรกิจสิ่งพิมพ
จะใหความสําคัญและมีความสามารถในการสรางสรรคคณุคาในดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน 
มากที่สุด รองลงมาคือ การสรางคุณคาดานประสบการณ/ความชอบและการสรางคุณคาดาน ตนทุน/
การเสียสละ ตามลําดับ การสรางคุณคาในลําดับสุดทายคือ ดานสัญลักษณ/การแสดงออก ดังนั้น 
หากผลรวมของคุณคาในประเภทตางๆ ที่องคการธุรกิจสิ่งพิมพไดสรางขึ้นใหแกลูกคาคิดเปนมูลคา
ที่มากกวาตนทุนรวมของลูกคาแลว นั่นหมายความวา องคการธุรกิจสิ่งพิมพสามารถสรางสรรคมูลคา
และคุณคาที่เหนือกวาความคาดหวังใหกับลูกคา  

 ประเด็นถัดมาของการอภิปรายผลคอื อิทธิพลระหวางตัวแปรและแนวคิดซึ่งเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสมมติฐานหลักของการศกึษาวิจัยครั้งนี้จะเปนการทดสอบใหเห็นวา
โมเดลปจจัยซึ่งประกอบดวย การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรู
มีอิทธิพลตอการสรางคุณคามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 5.2.2 การมุงเนนผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางคุณคา 
 โมเดลปจจัยซึ่งประกอบดวย การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด และองคการ

แหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอการสรางคุณคามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ สมมติฐานโมเดล
ปจจัยซึ่งประกอบดวย การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพล
ตอการสรางคณุคามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนไปตามผลการวิเคราะหที่ได โดยจะเปน
การยืนยันวา การมุงเนนผูประกอบการ ดวยองคประกอบของความมีนวัตกรรมขององคการซึ่งทําให
เกิดการใชวิธีการผลิตและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เชน การใชวิธีการ
ออกแบบสินคาและการบริการใหมๆ การใชเทคนิคการตลาดที่แปลกใหมในการขายสินคาหรือ
การบริการ การปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาด การปรับปรุงวิธีการทํางาน การลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือใหทันกับความตองการของตลาดและอุตสาหกรรมสิ่งพิมพที่ทันสมัยอยูตลอดเวลาและ
การมีบทบาทเชิงรุกในการจัดการกับคูแขง มีการริเริ่มเปนฝายกระทําการมากกวาที่จะรอตอบสนองกับ
คูแขงและมักจะเปนธุรกิจแรกท่ีแนะนําสินคา/การบริการ เทคนิคการบริหารจัดการ การดําเนินงาน
ทางเทคโนโลยีใหมๆ การนําเสนอความคิดสรางสรรคในการออกแบบสินคาและการบริการที่ล้ําหนา
คูแขงอยูเสมอ และความกลาเสี่ยงในการทําโครงการที่มีความเสี่ยงสูง (กับโอกาสของผลตอบแทน
ที่สูงมาก) อยูเสมอในสภาพแวดลอมของตลาดที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง การพยายามคนหา
วิธีการใหมๆ การกระทําที่หลากหลายเปนสิ่งจําเปนเพ่ือความกาวหนาและการเจริญเติบโตองคการ 
การกลาคิดและกลาทําอยางแตกตางเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับองคการของตนเองและ
ความกาวราวในการแขงขัน การปกปองพื้นท่ีทางธุรกิจของตนเองตอคูแขงขันดวยกลยุทธการตอบโต
ดานราคาอยางรุนแรง เชน การตัดราคา การดําเนินการแขงขันทางธุรกิจอยางเขมขนตอคูแขงขัน เชน 
ใชวิธีการโจมตีคูตอสูดวยวิธีทางการตลาด ไดแก การลดราคา ซื้อ 1 แถม 1 แจกของแถมและ
ความเปนตัวของตัวเองของบุคลากรในบริษัทที่จะมีการกระทําที่เปนอิสระของแตละบุคคลหรือทีม
ในการนําความคิดสรางสรรคหรือวิสัยทัศนและการปฏิบัติมาใชจนกระทั่งสําเร็จ การที่บุคลากร
ในบริษัทมีความสามารถในการแสวงหาโอกาสในการดําเนินงานไดดวยตนเอง การท่ีบุคลากรในบริษัท
สามารถตัดสินใจและกระทําการตางๆ เพ่ือความสําเร็จของงานไดอยางเปนอิสระจากขอจํากัด
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ของกฎเกณฑขององคการ ทั้งหมดนี้รวมเปนการมุงเนนผูประกอบการที่มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม
ตอการสรางคณุคาใหเกิดขึ้นตอสินคาและการบริการของธุรกิจสิ่งพิมพ  

 จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่ไดรับจากการวิเคราะห จะพบวาการมุงเนนผูประกอบการ
มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอการสรางคุณคาซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณผูประกอบการที่ไดรับ
รางวัลการประกวดสิ่งพิมพแหงชาติ ครั้งที่ 8 ประเภทตางๆ แสดงใหเห็นวา การใชนวัตกรรม 
การมีบทบาทเชิงรุก ความกลาเสี่ยงจะสงผลตอการสรางคุณคา เชน ใชความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบสิ่งพิมพและการบริการ และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง
ตั้งแตกระบวนการกอนพิมพ พิมพ และหลังพิมพ รวมถึงการใชนวัตกรรมในการปรับปรุงวิธีการ
ทํางานเพ่ือลดตนทนุ มีความรวดเร็วในการทํางาน เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของสินคาและการบริการ
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการงานท่ีมีคุณภาพสูงมีมาตรฐานสากลและมีความตรง
ตอเวลา ซึ่งเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกสิ่งพิมพใหมีราคาสูงเพ่ิมขึ้นอีกดวย อีกทั้งความคิดริเริ่มและ
แรงผลักดันของผูประกอบการในการนําองคการไปสูการใหความสําคัญแกการวิจัยและพัฒนาสิ่งพิมพ
และการบริการใหมีความแปลกใหม แตกตางและหลากหลายอยูตลอดเวลา เชน การคิดคนบรรจุภัณฑ
ที่มรีูปลักษณ คุณสมบัติหนาท่ีการใชงานที่มีประโยชนและความแปลกใหมอยูตลอดเวลา การคิดคน
วัตถุดิบใหมๆ เพ่ือนํามาผลิตเปนสิ่งพิมพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมีความแปลกใหมอยูเสมอ และสภาพ
ของตลาดสิ่งพิมพของไทยในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงมาก มีการตัดราคากัน รวมทั้งธุรกิจสิ่งพิมพใหมๆ 
ไดเกิดข้ึนมาก รวมทั้งตองเลี้ยงพนักงานจํานวนมาก เครื่องจักรก็มีราคาแพง คาบํารุงรักษาสูง ทําให
ผูประกอบการคิดถึงความอยูรอดขององคการ จึงเกิดแรงผลักดันใหองคการตองคิดคนเทคนิค
การบริหารจัดการและวิธีการใหมๆ ที่มีความหลากหลายเพ่ือความกาวหนาและการเจริญเติบโตของ
องคการ  

 ท้ังนี้ทฤษฎีแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ (resource-based 
view theory: RBV) (Barney, 1991, p. 108) ไดกลาววา การมุงเนนผูประกอบการเปนทรัพยากร
ที่ไมมีตัวตน เปนทุนทางปญญา (Mathews, 2006; cited in Al-Swidi & Mahmood, 2011, p. 300) 
และเปนวัฒนธรรมองคการ (Slater & Narver, 2000, pp. 69-70) และวัฒนธรรมองคการ 
ถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการที่ไมสามารถลอกเลียนแบบได (Barney, 1991, p. 108) 
และแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการเปนทฤษฎีของการสรางคุณคา 
(Peteraf & Barney, 2003; อางถึงใน Tywoniak, 2007, p. 3)  

 งานวิจัยของ แมรส (Mair, 2002, Abstract) ที่ศึกษาการสรางคุณคาผานกิจกรรมของ
ผูประกอบการ ผลลัพธของการศึกษาแสดงใหเห็นวากิจกรรมของผูประกอบการ ผูบริหารระดับกลาง
เปนบวกและมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงในผลทางเศรษฐกิจที่วัดในแงของการ
เติบโตของกําไร อีราสมุส และชีเพอร (Erasmus & Scheepers, 2008, p. 229) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความเขมขนเก่ียวกับผูประกอบการและการสรางคุณคาแกผูถือหุน การศึกษาแสดงนวัตกรรม
และภาวะผูประกอบการไดรับการพิจารณาเปนเวลานานวาเปนแหลงท่ีมาของคุณคาและสรางความมั่งคั่ง 
ผลของการศึกษาคือ การมุงเนนที่ความสัมพันธระหวางความเขมขนเกี่ยวกับผูประกอบการและ
การสรางคุณคาผูถือหุนมากกวาการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทอยางเดียว  
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 ซิงส และคูมา (Singh & Kumar, 2012, p. 11) ศึกษาปจจัยท่ีมีความรับผิดชอบสําหรับ
ความสามารถของผูประกอบการธุรกิจ IT ในอินเดียในการสงมอบคุณคาที่เหนือกวาแกลูกคา 
กรอบแนวคิดอธิบายถึงปจจัยที่รับผิดชอบสําหรับความสามารถของผูประกอบการธุรกิจ IT ในประเทศ
อินเดียขนาดเล็กและขนาดกลาง ในการสงมอบคุณคาที่เหนือกวาใหกับลูกคา ผลการศึกษาเสนอวา 
ปจจัยท่ีมีมากอนของการมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนกลยุทธของความสัมพันธที่เปนประโยชน
และทุนทรัพยากรฐานเครือขายตอไปยังการมุงเนนตลาดไดใหความสะดวกกับการสรางคุณคา 
ที่เหนือกวาสําหรับลูกคาทําใหความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ SMEs ประเภท IT ของอินเดีย
แข็งแกรง 

 นอกจากนี้ จะพบวา การมุงเนนผูประกอบการยังมีอิทธิพลทางออมตอการสรางคุณคา
ผานองคการแหงการเรียนรูที่เปนตัวแปรสื่อกลางซึ่งเปนคาที่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเปนการแสดงถึง 
ในการนําแนวคิดการมุงเนนผูประกอบการมาประยุกตใชจริงนั้นจะตองนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรู
มารวมประยุกตใชควบคูกันไปภายใตเปาหมายหลักในการสรางคณุคาของธุรกิจสิ่งพิมพ เพราะเม่ือองคการ
ไดเรยีนรูพฤติกรรมการมุงเนนผูประกอบการที่เปนกระบวนการ วิธีการปฏิบัติและกิจกรรมการตัดสินใจ
ทีน่ําไปสูการเขาตลาดใหมๆ ที่มีองคประกอบของความมีนวัตกรรม การมีบทบาทเชิงรุก ความกลาเสี่ยง 
ความกาวราวในการแขงขัน ความเปนตัวของตัวเอง องคการจะสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการสรางคุณคาใหเกิดข้ึนแกองคการได ขอสรุปนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ หลี่, หวาง และไซ 
(Li, Huang & Tsai, 2008, Abstract) ศกึษาการมุงเนนผูประกอบการและการดําเนินงานของบริษัท: 
บทบาทของกระบวนการการสรางความรู งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการ 
กระบวนการการสรางความรูและการดําเนินงานของบริษัท ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การปฏิบัติการ
ของกระบวนการการสรางความรูแสดงใหเห็นมิติของการแบงปนและการสรางความรู (socialization) 
การนําความรูภายในบุคคลสูภายนอก (externalization) การผนวกความรูที่ชัดเจนภายนอกเขาดวยกัน 
(combination) และการรับความรูภายในสูภายใน (internalization) ใชเปนตัวแปรสงผานสําหรับ
การอธิบายความสัมพันธระหวางการเนนผูประกอบการและผลการดําเนินงานขององคการ ผลการวิจัย
พบนัยสําคัญทางสถิติของผลกระทบทางตรงของการมุงเนนผูประกอบการตอผลการดําเนินงานของ
องคการจะลดลงเมื่อมีผลกระทบทางออมของการมุงเนนผูประกอบการผานกระบวนการการสรางความรู
รวมอยูในรูปแบบผลรวม ดังน้ัน การมุงเนนผูประกอบการมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน
ขององคการและกระบวนการการสรางความรูมีบทบาทเปนตัวแปรสงผานในความสัมพันธนี้  

 ยังฮุย และกอ (Yong-Hui & Kao, 2008, Abstract) ศึกษาอิทธิพลตัวแปรสงผานของ
การสรางความรูของการมุงเนนผูประกอบการและผลการดําเนินงานขององคการ บนพ้ืนฐานของทฤษฎี
การสรางความรูของโนนากะ การศึกษานี้ทําการตรวจสอบบทบาทของกระบวนการสรางความรู
ในความสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการและผลการดําเนินงานขององคการ โดยใชขอมูล
ที่เก็บรวบรวมจาก 165 บริษัทที่ดําเนินกิจการใหมของไตหวัน การศึกษาพบวา การมุงเนนผูประกอบการ
กับความสัมพันธของผลการดําเนินงานขององคการมีตัวแปรสงผานเปนกระบวนการการสรางความรู
รวมทั้งการแบงปนและการสรางความรู (socialization) การนําความรูภายในบุคคลสูภายนอก
(externalization) การผนวกความรูที่ชัดเจนภายนอกเขาดวยกัน (combination) และการรับความรู
ภายในสูภายใน (internalization) การสรางแบบจําลองสมการโครงสรางที่ใชในการวัดการทดสอบ
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และรูปแบบโครงสรางโดยขอมูลจากการสํารวจ ผลการวิจัยเสนอแนะความจําเปนสําหรับการพิจารณา
กระบวนการการสรางความรูเปนตัวแปรสงผานความสัมพันธระหวางการมุงเนนผูประกอบการและ
ผลการดําเนินงานขององคการ  

 แมดฮูชิ, ซาดาทิ, เดวาเวไล, เมดดิแวนด และมิฮานดอสท (Madhoushi, Sadati, Delavari, 
Mehdivand & Mihandost, 2011, p. 310) ศึกษาการมุงเนนผูประกอบการและผลการดําเนินงาน
ดานนวัตกรรม: บทบาทตัวแปรสงผานของการจัดการความรู การศึกษาแสดงใหเห็นบริษัทที่มี
ความมนีวัตกรรมมากกวาจะประสบความสําเร็จในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
และการพัฒนาความสามารถใหมๆ ที่ชวยใหบรรลุผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ผลการศึกษาพบวา
การมุงเนนผูประกอบการมีผลทั้งทางตรงและทางออมผานการจัดการความรูตอผลการดําเนินงาน
ดานนวัตกรรม ดังนั้นการจัดการความรูทําหนาที่เปนตัวแปรสงผานระหวางการมุงเนนผูประกอบการ
และผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม โดยการศึกษาวิจัยน้ีพยายามแสดงนัยวิธีการมุงเนนผูประกอบการ
ซึ่งนําสูนวัตกรรม กลาวอีกนัยหนึ่ง การมุงเนนผูประกอบการเปนพฤติกรรมองคการและวัฒนธรรม
ที่สรางบรรยากาศที่เหมะสมโดยตัวมันเองตอการเสริมสรางและทําใหงายตอการสรางความคิดและ
ผลิตภัณฑและกระบวนการนวัตกรรมอยางตรงไปตรงมา การคนพบนี้ยืนยันโดย ลุมกิ้น และเดส 
(Lumpkin & Dess, 2001), ฮิวจและมอรแกน (Hughes & Morgan, 2007) ไอรแลนดและคนอ่ืนๆ 
(Ireland, et al., 2005)  

 แวงค (Wang, 2008, p. 1) ศึกษาการมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนการเรียนรู และ
ผลการดําเนินงานขององคการ โดยใชขอมูลจากบริษัทขนาดกลางถึงใหญ จํานวน 213 บริษัท
ในสหราชอาณาจักร การศึกษาครั้งนี้พบวา การมุงเนนการเรียนรู (LO) สงผานความสัมพันธระหวาง
การมุงเนนผูประกอบการ (EO) และผลการดําเนินงานขององคการและการมุงเนนผูประกอบการ 
การเชื่อมโยงระหวางผลการดําเนินการการมุงเนนผูประกอบการและการมุงเนนการเรียนรูนั้นแข็งแรง
มากกวา สําหรับผูแสวงหามากกวานักวิเคราะห ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การมุงเนนการเรียนรู
จะตองอยูในตําแหนงที่เพ่ิมผลมากที่สุดของการมุงเนนผูประกอบการตอผลการดําเนินงานขององคการ
และการมุงเนนการเรียนรูเปนมิติที่สําคัญ พรอมกับการมุงเนนผูประกอบการเพ่ือใหเห็นความแตกตาง
ของผูแสวงหาโอกาสจากผูท่ีใชกลยุทธการวิเคราะห  

 อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูประกอบการตางไมใชตัวแปรความกาวราวในการแขงขัน
และความเปนตัวของตัวเอง เพราะแตละองคการไมมีนโยบายในการตอบโตคูแขงดานราคา
แตจะเนนเรื่องคุณภาพของสิ่งพิมพและการใหบริการมากกวาและยังมีความเห็นวาการตัดราคาคูแขง
ขันถือวาเปนเรื่องของการผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งจะเนนในเรื่องกฎระเบียบของบริษัทและไมใหอิสระ
แกบุคลากรในการทํางานแตจะใหบุคลากรภายในองคการทําตามนโยบายขององคการอยางเครงครัด 

 5.2.3 การมุงเนนตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางคุณคา 
 การมุงเนนตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการสรางคุณคามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

เปนไปตามผลการวิเคราะหที่ได โดยจะเปนการยืนยันวา การมุงเนนตลาด ดวยองคประกอบของ
การมุงเนนลูกคาที่องคการมีความกระตือรือรนที่จะใหบริการ การผลิตสิ่งพิมพใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา การคิด การผลิตสิ่งพิมพที่สวยงาม สิ่งพิมพที่มีประโยชนเหมาะสมกับการใชงานหรือการบริการ
ที่สรางประสบการณที่แปลกใหมเพ่ือสงมอบคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา การมีเปาหมายที่จะผลิต



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

209 
 

สิ่งพิมพที่สวยงาม มีประโยชนที่เหมาะสมกับการใชงาน สรางประสบการณที่แปลกใหมใหลูกคาหรือ
ทําใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายในการใชบริการ การประเมิน ตรวจสอบและติดตามผลความพึงพอใจ
ของลูกคาอยูเสมอและการมุงเนนคูแขงขันโดยมีการแบงบันขอมูลเก่ียวกับคูแขงขันระหวางเพ่ือนรวมงาน 
มีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอความเคลื่อนไหวของคูแขงขัน มีการปรึกษาหารือกันเก่ียวกับกลยุทธ
ของคูแขงขัน มีการแสวงหาโอกาสเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ทุกฝายทํางานรวมกัน
เพ่ือใหบรรลุถึงความตองการของลูกคา และการประสานงานภายในองคการโดยมีการแบงปนขอมูล 
วางกลยุทธ ทํางานและใชทรัพยากรรวมกันระหวางฝายตางๆ ในองคการและการเนนผลระยะยาว
โดยมีการใหความสําคัญและมุงมั่นเพื่อใหไดมาซึ่งผลกําไรระยะยาว มีการแสวงหาและนําเสนอ
การบริการรูปแบบใหมๆ มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตและการบริการ
อยูเสมอและการเนนผลกําไร เชน เชื่อวาผลกําไรเปนตัววัดคาการทํางานของแตละฝายในองคการ 
การมีความตองการผลตอบแทนกลับคืนมาอยางรวดเร็วจากการลงทุน การปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ใหล้ําหนาคูแขงอยูเสมอ มีความคาดหวังผลกําไรจากทุกฝายงานบริการ มีการใหความสําคัญตอรายได
ซึ่งครอบคลุมคาใชจายขององคการในระยะยาว ทั้งหมดนี้รวมเปนการมุงเนนตลาดที่มีอิทธิพลเชิงบวก
ตอการสรางคณุคา 

 จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดรับจากการวิเคราะห จะพบวาการมุงเนนตลาดมีอิทธิพล
เชิงบวกทางตรงตอการสรางคุณคา ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณผูประกอบการที่ไดรับรางวัล
การประกวดสิ่งพิมพแหงชาติ ครั้งที่ 8 ประเภทตางๆ แสดงใหเห็นวา การมุงเนนลูกคา การประสานงาน
ภายในองคการ การเนนผลกําไรระยะยาว ลวนแตเปนสวนประกอบท่ีสําคัญยิ่งในการสงมอบคุณคา
ที่เหนือกวาใหแกลูกคา จากการสัมภาษณผูประกอบการ ผูประกอบการจะปลูกฝงบุคลากรมีคานิยม
ในการผลิตงานใหมีคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการอยูทุกวันและอยางตอเนื่อง หามปลอยงานที่ไมมี
คุณภาพใหลูกคาเด็ดขาด โดยจะรวมกันทํางานอยางกระตือรือรน แบงปนขอมูล รวมกันวางกลยุทธ
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการของลูกคา จะมีการคิดคน
ในการใชทรัพยากร วัตถุดิบ การผลิตสิ่งพิมพและการบริการที่มีคุณภาพสูง มีความแตกตางและ
หลากหลายเพื่อสงมอบคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา ทั้งนี้องคการตางยังมีเปาหมายที่สําคัญ
ในการผลิตสิ่งพิมพใหมีความสวยงาม มีประโยชนเหมาะสมกับการใชงานเพื่อทําใหลูกคาไดรับ
ความสะดวกสบายจากการใชสินคาและสรางประสบการณที่แปลกใหมใหแกลูกคา เชน มีการคิดคน
บรรจุภัณฑกระดาษใสอาหารทั้งชนิดแหงและชนิดน้ําที่สามารถนําไปอุนในไมโครเวฟได มีรูปลักษณ
สวยงามและสะดวกแกการใชงาน รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบความพึงพอใจใหคําแนะนําแกลูกคา 
เชน มีหนวยงานบริการลูกคาที่รับชวงตอจากฝายขาย ที่มีความชํานาญในเรื่องของกระบวนการผลิต 
เทคนิคการพิมพสามารถใหคาํแนะนําแกลูกคาไดวางานจะตองใชกระบวนการผลิตอยางไร ตั้งแต
งานกอนผลิต ไฟลงานที่สงใหโรงพิมพจะตองเปนไฟลงานอยางไร ตองใชซอฟแวรชนิดไหน ความละเอียด
ของไฟลงานตองระดับอะไร ใชเทคนิคการพิมพประเภทอะไร งานจึงออกมามีคุณภาพสูงสุด สามารถ
บอกขอดีและขอเสียของการใชวัตถุดิบและเทคนิคการผลิตใหเหมาะสมแกการผลิตสินคาแตละประเภทได 
และมีการประสานงานกันภายในองคการ เชน มีพูดคุยแบงปนขอมูล แบงหนาที่งานกันระหวางแตละฝาย
ในองคการอยางชัดเจน มีการแบงปนการใชทรัพยากรรวมกัน เชน คนไหนมีหนาที่เตรียมไฟลงาน 
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คนไหนมีหนาที่พิมพ คนไหนมหีนาที่ทําเลม คนไหนมีหนาที่ทําปก มีการควบคุมการผลิตทุกข้ันตอน 
ซึ่งพฤติกรรมการมุงเนนตลาดเหลานีจ้ึงเปนปจจัยที่สงผลตอการสรางคณุคาของธุรกิจสิ่งพิมพ  
 ในแนวคิดของ เนเวอร และสเลเตอร (Narver & Slater, 1990, p. 21) กลาววา การมุงเนน
ตลาด (market orientation) ถูกพิจารณาวาเปนแหลงของความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน
สําหรับองคการเพราะวาการมุงเนนตลาด (market orientation) ชวยสรางคุณคาท่ีเหนือกวาใหแก
ลูกคา และทฤษฎีแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ (resource-based view 
theory: RBV) โดยบารนี่ไดกลาววา ความรูเก่ียวกับลูกคา ถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะของ
องคการที่ไมสามารถลอกเลียนแบบได (Barney, 1991, p. 108)  

 งานวิจัยของบอคเกอร, ฟนท, มายเยอร และสเรเตอร (Blocker, Flint, Myers & Slater, 
2011, p. 216) ทีศ่ึกษาการมุงเนนลูกคาเชิงรุกและบทบาทในการสรางคุณคาแกลูกคาในตลาดโลก 
ปจจุบันลูกคาทางธุรกิจคาดหวังตอผูขายไมเพียงแคตอบสนองตอความตองการที่แสดงออกของลูกคา
อยางมีประสิทธิภาพแตยังตองทําความเขาใจธุรกิจอยางดีในการที่จะจัดการเชิงรุกตอการตอบสนอง
ความตองการท่ีซอนเรนและความตองการในอนาคตของลูกคา การศึกษาพบวา ความสัมพันธตอ
ความสามารถอ่ืนๆ ขององคการ การมุงเนนลูกคาเชิงรุกเปนตัวขับเคลื่อนที่มั่นคงมากที่สุดในการสราง
คุณคาของลูกคาตลอดทั้งชุดขอมูลของหลายๆ ประเทศ ผลยังแสดงผลกระทบอยางแนนอนในปฏิสัมพันธ
ของการมุงเนนเชิงรุกและการตอบสนองของการมุงเนนลูกคาในการสรางคุณคาที่เหนือกวา 
ผลกรอบเพิ่มเติมของเงื่อนไขของอิทธิผลสงผานหลายตัวของความสามารถนี้ระดับที่เขมขนของ
การเปลี่ยนแปลงคณุคาแกลูกคา ขอบเขตของความสัมพันธทั่วโลกและโครงสรางความสัมพันธขามชาติ
ทั้งหมด ผลของความกาวหนาอยางมีนัยของการเขาใจมิติเชิงรุกภายในการมุงเนนตลาดและ
ใหความเขาใจในขอมูลในสวนของแนวทางการปฏิบัติตอลูกคากับนักการตลาด  

 กานซี่ และโทริโอ (Guenzi & Troilo, 2006, p. 974) ศึกษาการพัฒนาความสามารถ
ทางการตลาดสําหรับการสรางคุณคาสําหรับลูกคาผานการบูรณาการการตลาดกับการขาย ผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวา การบูรณาการการตลาดและการขายเปนโครงสรางหลายมุมมองที่สรางขึ้น
จากสวนประกอบที่แตกตางท่ีสงผลกระทบตอความสามารถทางการตลาดที่แตกตางกันและเนนท่ีปจจัย
ที่มีอยูกอนและผลที่ตามมา อบีดีน และซาริม (Abideen & Saleem, 2011, p. 299) ศึกษา
การตรวจสอบการมุงเนนตลาดและผลกระทบตอความสําเร็จของผลิตภัณฑใหมในปากีสถาน 
การนําแนวคิด “การมุงเนนตลาด” ไปดําเนินการสรางความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบสําหรับองคการ
เพ่ือที่จะบรรลุความสําเร็จของผลิตภัณฑของตนในตลาด (สินคาหรือบริการ) การศึกษาระบุวาวิธีปฏิบัต ิ
การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธอยางมีนัยกับความสําเร็จของผลิตภัณฑใหมที่รวมถึงบริการหลังการขาย 
ความปนปวนของตลาดและวัฒนธรรมองคการแบบยืดหยุน  

 ฮานซี และไมไวซี (Hanzaee & Mirvaisi, 2011, p. 130) ศึกษาการมุงเนนลูกคาของ
พนักงานบริการ ดวยประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริการมักจะประกอบดวย องคประกอบหลัก
ของการบริการดวยตัวของมันเอง การมุงเนนลูกคาของพนักงานบริการ (COSE) มักจัดวาเปนปจจัยหลัก
ของความสําเร็จขององคการผูใหบริการผลปรากฏวาการมุงเนนลูกคาของพนักงานบริการ (COSE) 
ไมมีผลกระทบในการรักษาลูกคาในธนาคารอิสลาม จากคาของขอมูลเชิงประจักษยังพบวา การมุงเนน
ตลาดมีอิทธิพลทางออมตอการสรางคุณคาผานองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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โดยเปนการแสดงถึงขอสรุปที่สําคัญวา การนําแนวคิดการมุงเนนตลาดมาประยุกตใชจริงนั้น 
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชความเปนองคการแหงการเรียนรูมารวมเรียนรูพฤติกรรมการมุงเนนตลาด 
ทีป่ระกอบไปดวย การมุงเนนลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน การประสานงานในองคการ การเนนผลระยะยาว 
การเนนผลกําไร ผลการวิจัยน้ีสามารถอธิบายตามแนวคิดของ เนเวอร และสเรเตอร (Narver & Slater, 
1990, p. 21) ที่กลาววา การมุงเนนตลาด เปนวัฒนธรรมองคการที่ใหความสําคัญทั้งกับลูกคาและ
คูแขง ซึ่งองคการจะมีการมุงเนนตลาดก็ตอเม่ือวัฒนธรรมองคการไดใหความสําคัญในการสรางคุณคา 
ที่เหนือกวาใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง วัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําให
บุคลากรในองคการเกิดพฤติกรรมที่นําไปสูการสรางคุณคาท่ีเหนือกวาใหแกลูกคา ในขณะเดียวกัน
ยังทําใหเกิดผลการดําเนินการที่เหนือกวาขององคการ 
 เนเวอร และสเรเตอร (Narver & Slater, 1990, p. 21) กลาววา การสรางคุณคาท่ีเหนือกวา
ใหกับลูกคานั้น จะตองเปนคุณคาในสายตาลูกคา (customer value) ซึ่งหมายถึงการรับรูของลูกคาที่มี
ตอประโยชนโดยรวม ที่จะไดรับจากสินคาหรือบริการหนึ่งๆ โดยเปรียบเทียบกับตนทุนทั้งหมด
ในการไดมาและครอบครองสินคาหรือบริการนั้นๆ ถึงแมวาในทางปฏิบัติแลว ลูกคาอาจจะมีสินคา
หรือบริการอื่นๆ ที่ดีกวาใหเลือกมากมายแตลูกคาก็มักจะมีแนวคิดในใจวา สัดสวนระหวางประโยชน
ที่จะไดรับกับตนทุนที่จายออกไปที่ถูกตองนั้นควรเปนเทาไรหลังจากท่ีเปรียบเทียบทางเลือกสัดสวน
ของทางเลือกตางๆ แลว ลูกคาก็จะเลือกเพียงทางเลือก ที่คิดวาใหคุณคาแกตนเองสูงสุด ดวยเหตุนี้ 
คุณคาในที่นี้จึงเปนแนวคิดเชิงเปรียบเทียบที่เกิดจากการรับรูในคุณคาของสินคาและบริการของบริษัท 
เปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาและบริการของคูแขง แตอยางไรก็ตาม องคการที่มุงเนนตลาด
ทราบดีวาคุณคาของสินคาหรือบริการใด ที่ลูกคาตองการและคุณคาใดที่ลูกคาไมตองการ 
เพราะการสงมอบคุณคาใดๆ ก็ตามที่ลูกคาไมตองการและลูกคามองวาไมมีคุณคาสําหรับตนนั้นเทากับ
เปนการทําลายคุณคาของธุรกิจ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  
 ซูริยานโต และลาฮับ (Suliyanto & Rahab, 2012, p. 134) ที่ไดศึกษาบทบาทของ
การมุงเนนตลาดและองคการแหงการเรียนรูในการปรับปรุงความมีนวัตกรรมและผลการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผลการวิจัยพบวา ความมีนวัตกรรมมีผลตอผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ การมุงเนนตลาดสามารถทําใหการมุงเนนการเรียนรูและความมีนวัตกรรมแข็งแกรงขึ้น 
ในวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กขอมูลการตลาดที่ไดรับจากลูกคาและคูแขงจะชวยใหบริษัทยังติดตาม
ตลาด สําหรับความไดเปรียบในการแขงขันที่ดีข้ึนและผลการดําเนินงานบริษัทท่ีดีข้ึน บริษัทจะตองมี
ความสามารถในการเรียนรูและลักษณะเฉพาะของพนักงานที่มีตอภารกิจขององคการ ผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวา บริษัทควรเสริมสรางการมุงเนนการเรียนรูและความมีนวัตกรรมของพวกเขา
ในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของธุรกิจ  
 คามยา (Kamya, 2012, p. 226) ศึกษาผลกระทบที่เกิดการปฏิสัมพันธของการมุงเนนตลาด
ในความสัมพันธระหวางการเรียนรูขององคการและผลการดําเนินงานดานการตลาด ผลจากการวิเคราะห
ที่สําคัญแสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงบวกระหวางตัวแปรที่ศึกษาความตอเนื่องทามกลางรูปแบบ
การเรียนรูแหงองคการ (การเรียนรูเชิงปรับตัว การเรียนรูเชิงการสรางและการเรียนรูแบบ triple-loop 
learning ที่สรางขึ้นกับผลการดําเนินงานดานการตลาด ผลการดําเนินงานดานการตลาดจะไดรับ
การปรับปรุงดีขึ้นอยางมากเมื่อการเรียนรูขององคการมีปฏิสัมพันธกับการมุงเนนตลาดและการอภิปราย
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มุงเนนไปที่การสนับสนุนดานการจัดการ โครงสรางพ้ืนฐานของการเรียนรูที่เหมาะสมและวัฒนธรรม
องคการฐานการตลาดเปนพ้ืนฐานสําหรับความสัมพันธในองคการ  
 เอริส และออสเมน (Eris & Ozmen, 2012, p. 77) ศึกษาผลของการมุงเนนตลาด 
การมุงเนนการเรียนรูและความมีนวัตกรรมในผลการดําเนินงานขององคการ การศึกษาวิจัยจาก
ธุรกิจโลจิสติกของประเทศตุรกี ผลการวิจัยพบวา บริษัทในภาคขนสงในประเทศตุรกีไดมุงเนนตลาด 
มุงเนนการเรียนรูและสรางสรรคและตัวแปรทั้งหมดที่มีผลกระทบในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานงาน  
 ฮันท และคนอื่นๆ (Hult, et al., 2004, p. 429) ไดทําการศึกษาองคการจํานวน 181 แหง 
ทีม่ียอดขายมากกวา 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอปวาทําไมบางองคการจึงมีความสามารถในการสรางสรรค
นวัตกรรมมากกวาองคการอ่ืนๆ และความเชื่อมโยงระหวางความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม
และผลการดําเนินงานข้ึนอยูกับบริบทของสภาพแวดลอมหรือไม โดยใหความสนใจกับการมุงเนน
ดานลูกคา การมุงเนนความเปนเจาของและการมุงเนนการเรียนรู ผลการศึกษาพบวา การสรางสรรค
นวัตกรรมเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอผลการดําเนินงานขององคการทําใหสามารถสรุปไดวา กิจกรรม
ดานนวัตกรรมมีความสําคญัตอความสําเร็จขององคการ นอกจากนี้การสรางสรรคนวัตกรรมเปนตัวแปร
ทีส่อดแทรกระหวางการมุงเนนดานลูกคา การมุงเนนการเรียนรูและการมุงเนนความเปนเจาของกับ
ผลดําเนินงาน ทั้งนี้การมุงเนนการเรียนรูไมมีผลทางตรงตอผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญแตตองมี
การสรางสรรคนวัตกรรมจึงจะทําใหเกิดผลการดําเนินงานที่สูงขึ้น ดังนั้นการสรางสรรคนวัตกรรม
เปนปจจัยสําคัญในการสรางผลการดําเนินงานที่สูงขึ้น ถาปราศจากความสามารถในการสรางสรรค
นวัตกรรมท่ีแข็งแกรง การมุงเนนการเรียนรูมีผลเพียงเล็กนอยหรือไมมีผลตอความสําเร็จขององคการ 
การสรางสรรคนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการมุงเนนดานลูกคาและการมุงเนนการเรียนรูทําใหเกิดประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากองคการมีความใกลชิดกับผูซื้อและเขาใจตลาดมากขึ้นซึ่งสามารถแปลงเปนกิจกรรม
ที่สามารถสรางสินคา กระบวนการและการบริหารที่เหนือกวา ทั้งน้ีการมุงเนนตลาดมีผลกระทบเชิงบวก
ตอการสรางสรรคนวัตกรรมอยางมีนัยสําคัญโดยเฉพาะภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีความแปรปรวนสูง 
เชนเดียวกับการมุงเนนการเรียนรูท่ีเปนผลกระทบที่เกิดข้ึนกอนการสรางสรรคนวัตกรรมอยางมี
นัยสําคัญ การมุงเนนการเรียนรูทําใหความสามารถในการสรางสรรคเพ่ิมขึ้น ผลการศึกษาแนะนําวา 
เมื่อสมาชิกในองคการไดรับความรูผานกระบวนการเรียนรู องคการนั้นจะไดรับความสามารถ
ในการสรางสรรคนวัตกรรม 

 5.2.4 ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางคุณคา 
 ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอการสรางคุณคามีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษเปนไปตามผลการวิเคราะหท่ีได โดยจะเปนการยืนยันวา ความเปนองคการ
แหงการเรียนรูดวยองคประกอบของพลวัตแหงการเรียนรูใหเกิดการพัฒนาวิธีในการเรียนรูเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมและเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรู
ทั้งในและนอกองคการ สงเสริมใหบุคลากรทํากันเปนทีมในการวิเคราะหปญหาหรือสถานการณตางๆ  
สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางสรางสรรคเพ่ือนํามาประยุกตใชใหเขากับวิธีการทํางาน 
กระตุนใหบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญแกการเรียนรูและการปรับเปลี่ยนองคการโดยมีการพัฒนา
วิสัยทัศน แนวคิด ความเชื่อและคานิยมในการทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับขององคการ  
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สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคการที่เอื้อตอการเรียนรู มีการสื่อสารและประสานงานกันถึงเปาหมาย
ทีช่ัดเจนขององคการรวมกัน มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคการใหม เชน ลดขั้นตอน
สายการบังคบับัญชาเพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และการเพิ่มอํานาจใหแกบุคลากรในองคการ
โดยมกีารกระจายอํานาจเพ่ือใหความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการทํางาน สนับสนุนใหบุคลากร
มสีวนรวมในการวางแผนเพื่อพัฒนากลยุทธและเทคนิคตางๆ สงเสริมใหผูบริหารทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง 
ผูสอนแกพนักงาน สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับลูกคา สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนและแบงปนทรัพยากรในชุมชน
และการจัดการความรู โดยองคการใหความสําคัญในการสรรหาขอมูลทั้งจากแหลงภายในและภายนอก
องคการ สนับสนุนใหบุคลากรใชความรู ความคิดสรางสรรค วิจัย พัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางาน
อยูเสมอ มีระบบการรวบรวม จัดเก็บขอมูลขาวสารจากแหลงภายในและภายนอกองคการ จัดใหมี
การฝกอบรม สัมมนาทั้งจากภายในและภายนอก มีการติดตามผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิต 
การใชวัตถุดิบหรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัยมาใชในองคการอยูเสมอและการใชเทคโนโลยีขององคการ
โดยมกีารสงเสริมสนับสนุนใหมีการประยุกตใชเฟชบุค ทวิตเตอร และโปรแกรมไลน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน รวมทั้งสนับสนุนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ มาใชในการทํางานทั้งงานกอนพิมพ 
งานพิมพและงานหลังพิมพและใชระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและถายโอนขอมูล ทั้งหมดนี้
ที่รวมเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอการสรางคณุคาของธุรกิจสิ่งพิมพ 

 จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดรับจากการวิเคราะห จะพบวา ความเปนองคการ
แหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอการสรางคุณคา ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณ
ผูประกอบการที่ไดรับรางวัลการประกวดสิ่งพิมพแหงชาติ ครั้งที่ 8 ประเภทตางๆ แสดงวาพลวัต
การเรียนรู การสรางความรู การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและแรงจูงใจในการเรียนรู
ลวนแลวแตเปนสวนประกอบที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ 
จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการตางใหความสําคัญกับการเรียนรูมาก 
โดยทั้งตางสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคการคิดคน สรางความรู เรียนรูดวยเทคโนโลยีใหมๆ 
ที่ทันสมัย โดยสรางแรงจูงใจในการเรียนรูดวยสวัสดิการตางๆ เชน กองทุนเลี้ยงชีพ ประกันสังคม 
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันรถมอเตอรไซตสําหรับพนักงานแมสเซ็นเจอร มีเงินเกษียตรอายุ 
นอกเหนือจากเงินเดือนท่ีใหสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับที่อ่ืน ผูประกอบการกลาววา องคการพรอมเก้ือกูล
พนักงานในยามที่พนักงานเดือดรอนหรือตองการความชวยเหลือ ผูประกอบการบางทานกลาววา
เราอยูกันแบบครับครัว ทุกคนจึงอยูรวมกันอยางสบายใจและการท่ีผูประกอบการสงเสริมและสนับสนุน
ใหสมาชิกในองคการศึกษาหาความรูทั้งในและนอกสถานที่ ดวยการใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาถึง
รูปแบบสิ่งพิมพใหมๆ เพื่อนําไอเดียเหลานั้นมาประยุกตใชในการออกแบบสิ่งพิมพใหตรงกับ
ความตองการของลูกคาหรือโดยสงไปอบรมเรียนรูหลักสูตรการพิมพตางๆ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อยางสม่ําเสมอจะสงผลตอความสามารถในการสรางคณุคาของธุรกิจสิ่งพิมพเชนกัน  

 ทฤษฎีมุมมองดานทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการ (resource-based view theory: 
RBV) มองวา การเรียนรูและทุนทางปญญาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะขององคการท่ีมีคุณลักษณะ
ของทรัพยากรท่ีทําใหองคการสามารถสรางคุณคา และนําเสนอคุณคานั้นแกลูกคา (Fahy & Smithee, 
1995, p. 5) หรือคุณสมบัติของทรัพยากร ที่ทําใหองคการสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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และเกิดผล นั่นคือ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได หรืออีกนัยหนึ่งความมีคุณคาของ
ทรัพยากรพิจารณาจากการใชประโยชนจากทรัพยากรนั้น ในการกําหนดกลยุทธและนํากลยุทธนั้นสู
การปฏิบัติ เพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินการของ
องคการ (Barney, 1991, p. 106)  

 ผลการศึกษาที่พบสอดคลองกับผลการศึกษาที่ผานมาของ นิติ รัตนปรีชา (2553, หนา 215) 
ที่ทําการศึกษาผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากมุมมองของแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการ พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวก
ตอการสรางนวัตกรรมองคการในระดับที่สูงเปนอยางมาก สรุปไดวาเมื่อองคการมีความพรอม
ในการเปดโอกาส และสรางอิสระในการเรียนรูใหกับสมาชิกองคการทําใหสมาชิกองคการเกิดการพัฒนา 
การเรียนรูอยางตอเนื่อง เกิดการสรางความรู ใหมขึ้นภายในองคการภายใตการสนับสนุน
ทางดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเองดวยแรงจูงใจที่มุงม่ัน
จะนําความรูที่มีไปพัฒนาแลวก็ยอมจะกอใหเกิดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจนตอนวัตกรรมองคการ 
โครรินส, ดันน และโอคีฟ (Collins, Dunne & O’Keefe, 2002, p. 1) ระบุวา การศึกษาแสดงแนวคิด
ของความรูเปนสินทรัพยเชิงกลยุทธของบริษัทที่สนับสนุนความคิดท่ีวา “การเรียนรู” ในองคการ
แหงการเรียนรูที่สามารถเปนแหลงของความไดเปรียบในการแขงขัน หลักการขององคการแหงการเรียนรู
ยังสามารถนําไปใชกับหวงโซอุปทานที่ไดบูรณาการแลว ในที่สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงศักยภาพเดียวกัน
ในการปรับปรุงการไดเปรียบในการแขงขัน การไหลของสินคาในหวงโซเปนเสนตรง แตความสัมพันธ
ในหวงโซอาจมีอยูในกลุมหรือการเชื่อมตอที่ไมใชเปนเชิงเสนเพราะสิ่งเหลานี้เก่ียวของกับผูที่มีสวนรวม
ในหวงโซมากกวาสองหวงโซ ภายในหนวยความสัมพันธเหลานี้ บริษัทไดเพิ่มมุมมองการเรียนรูจากคนอ่ืน
และในกระบวนการสิ่งเหลานี้สามารถสรางคุณคามากกวาอยางอ่ืนที่เปนไปได เม่ือมูลคาเพ่ิมถูกสรางขึ้น
ผานการเรียนรูรวมกันเปน “พลังของคุณคา” ที่มีอยู การศึกษานี้เสนอวา พลังของคุณคาเปนลักษณะ
ที่สําคัญของหวงโซของการเรียนรู จะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและยากที่จะเลียนแบบ
โดยคูแขง เชนเดยีวกับ ปามล (Pham, 2009, p. 691) ที่กลาววา การจัดการการเรียนรูขององคการได
ใหความสนใจมากขึ้นตอปจจัยตางๆที่สงผลตอการเรียนรูขององคการ  

 เฮอรรา (Herrera, 2007, p. 143) ศึกษาเรื่ององคการแหงการเรียนรูในฐานะที่เปนปจจัย
ทีเ่รงใหเกิดผลการดําเนินงานขององคการ ซึ่งกลาววาดวยความรวดเร็วของสภาพแวดลอมองคการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปไดทําใหองคการแหงการเรียนรูเปนกลยุทธหนึ่งที่เปนการพัฒนาการเรียนรูในระดับ
บุคคลจนไปสูระดับองคการเพื่อมุงหวังพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการ การศึกษาของชายเนกิ 
(Chajnaki, 2007, pp. 167-173) พบวาการเรียนรูอยางตอเนื่อง การสรางความสัมพันธระหวางชุมชน
และสภาพแวดลอม และการกําหนดกลยุทธความเปนผูนําสําหรับการเรียนรู เปนปจจัยที่พบมากที่สุด
ในกลุมตัวอยาง และพบวา องคการแหงการเรียนรูมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการ โดยในแตละมิติ
ขององคการแหงการเรียนรูตางมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการในมิติตางๆ การศึกษา
ของ สเลเตอร และเนเวอร (Slater & Narver, 1995, p. 71) ไดกลาววา องคการแหงการเรียนรู
ไดถูกชี้นําดวยการมีวิสัยทัศนรวมกันขององคการ ที่มุงเนนพลังความรวมมือของสมาชิกในองคการตอ
การสรางคุณคาที่เหนือกวาสําหรับลูกคา องคการแหงการเรียนรูไดรับรูขั้นตอน ความรูที่เก่ียวกับ
การตลาด ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจอยางตอเนื่องและโดยตลอด  
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 โดยสรุปแลวจะพบวา การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรู 
ลวนมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางคุณคา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดวยกันทั้งสิ้น 
ซึ่งรูปแบบทีเ่หมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคนี้
มีความสําคัญมากตอการคนพบตอแนวคิดไปใชประยุกตในความเปนจริง เพ่ือความประสบผลสําเร็จ
ของการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสิ่งพิมพและการบริการขององคการธุรกิจสิ่งพิมพของประเทศไทย 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) เมื่อองคการธุรกิจสิ่งพิมพตองการพัฒนาความสามารถในการสรางคุณคาใหเกิดข้ึน
แกสิ่งพิมพและการบริการ องคการจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผูประกอบการ
ของบุคลากรภายในองคการใหมีการปฏิบัติหรือมีกิจกรรมที่นําไปสูความมีนวัตกรรม โดยผูประกอบการ
ตองมีสวนรวมและใหความสําคัญกับการสนับสนุนความคิดสรางสรรคและการทดลองและสรรคสราง
สิ่งพิมพ ตลอดจนคนหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและวิธีการบริการใหมๆ หรือแสวงหากระบวนการ
ทางเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคคุณคาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยูเสมอ มีการทํางาน
แบบเชิงรุกดวยการแสวงหาโอกาสทางการตลาดโดยบุกเบิกความคิดริเริ่มใหมๆ มีกระบวนการของ
การคาดการณและการปฏิบัติการตามความตองการของลูกคาในอนาคต โดยการมองหาแนวโนมและ
ฉกฉวยโอกาสใหมๆ ดวยการแนะนําสิ่งพิมพหรือการบริการที่แตกตางล้ําสมัยหรือเปนเจาแรก
ในการแขงขัน องคการตองมีความกลาเสี่ยงท่ีจะลงทุนกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง
เพ่ือสามารถผลิตสิ่งพิมพไดอยางมีคุณภาพสูงเชนกัน ชวยลดระยะเวลาและลดของเสียที่เกิดจาก
การผลิต ตองมีดําเนินการแขงขันทางธุรกิจอยางเขมขนตอคูแขงขัน ทั้งนี้องคการตองใหอิสระแก
บุคลากรขององคการในการใชความคิดสรางสรรคและสงเสริมหรือสนับสนุนใหบุคลากรในองคการ
สามารถแสวงหาโอกาสในการดําเนินงานไดดวยตนเอง รวมถึงการตัดสินใจและกระทําการตางๆ
เพ่ือความสําเร็จของงาน 
  2) องคการธุรกิจสิ่งพิมพจะตองทําใหบุคลากรในองคการเกิดพฤติกรรมการมุงเนนตลาด
ทีน่ําไปสูการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและการบริการ โดยทั้งผูประกอบการและบุคลากร
ในองคการตองใหความสําคัญกับการทําความเขาใจถึงประเภทของคุณคาที่ลูกคาตองการทั้งในปจจุบัน
และอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาดานสัญลักษณ/การแสดงออก คุณคาดานประสบการณ/
ความชอบ คุณคาดานหนาที่การใชงาน/ความมีประโยชน และคุณคาดานตนทุน/การเสียสละ 
โดยองคการตองมีความกระตือรือรนที่จะใหบริการ มีการประเมิน ตรวจสอบและติดตามผลหลังการขาย
อยางตอเนื่อง เนนเรื่องการทําความเขาใจ จุดแข็ง จุดออน ความสามารถและกลยุทธของคูแขงขัน 
รวมถึงผูที่จะเปนคูแขงขันในอนาคต ตองมีการพูดคุยแบงปนขอมูลที่เกี่ยวกับคูแขง อันเปนประโยชน
ที่จะสรางความไดเปรียบขององคการ เนนเรื่องการประสานงานและการใชทรัพยากรขององคการ
อยางมีประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ทุกๆ จุดในหวงโซคุณคาขององคการ รวมทั้งผูประกอบการ
และบุคลากรขององคการตองใหความสําคัญกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจขององคการ และ
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นําเอาองคประกอบดานพฤติกรรมทั้งสามดาน ไดแก การมุงเนนลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน และ
การประสานงานภายในหนวยงานไปปฏิบัติเพ่ือสรางผลกําไรในระยะยาวใหไดอยางตอเนื่อง 
  3) องคการธุรกิจสิ่งพิมพจะตองบริหารจัดการกิจการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
เพ่ือมุงยกระดับความสามารถในการสรางสรรคคุณคาใหเกิดข้ึนแกสินคาและการบริการของธุรกิจ
สิ่งพิมพ โดยองคการจะตองมีการกระตุนใหบุคลากรทุกระดับเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
และอยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคการ เรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีมในการวิเคราะห
ปญหาหรือสถานการณตางๆ เพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้องคการตองมีการพัฒนาวิสัยทัศน 
แนวคิด ความเชื่อและคานิยมของบุคลากรในการทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ควรมีการปรับ
โครงสรางขององคการใหมให เปนแบบแบนราบ เ พ่ือให มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
เพื่อใหการติดตอสื่อสารและการประสานงานเกิดการไหลเวียนงานที่รวดเร็วและลดระยะเวลา
ในการทํางาน ควรสงเสริมใหผูประกอบการหรือผูบริหารปรับเปลี่ยนบทบาทมาทําหนาที่พ่ีเลี้ยง 
ผูสอน ใหแกบุคลากรระดับลางและองคการตองสนับสนุนใหบุคลากรดูแลสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคการและสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน รวมแบงปนและแลกเปลี่ยนทรัพยากรในชุมขน 
องคการของทานตองมีการฝกอบบรมทั้งจากภายในและภายนอกอยางสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานและใหบุคลากรมีความรูใหมๆ มาพัฒนาการทํางาน องคการของทานตองสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพ่ิมความคิดสรางสรรค ความรู 
ทักษะและความสามารถในการสรางสรรคสินคา การบริการ กระบวนการทํางาน สรางประสบการณ
ทีแ่ปลกใหมสําหรับลูกคา การเพ่ิมชองทางการจําหนายหรือการปฏิสัมพันธระหวางพนักงานและ
ระบบกับลูกคาที่สรางคุณคา องคการธุรกิจสิ่งพิมพจะตองเรียนรูที่จะเชื่อมโยงระหวางความรู
ในเรื่องของการใชวัตถุดิบ เทคนิคและกระบวนการผลิตสิ่งพิมพและการบริการกับรากฐานทางวัฒนธรรม 
ภูมปิญญาที่สั่งสมมาของสังคมไทย นํามาประยุกตใชใหเขากับเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม นําเขาสู
กระบวนการ “คิดอยางสรางสรรค” หรือใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวกเขากับจุดแข็ง
ในดานความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทย โดยมีหลักสําคัญ
คือ การเพ่ิมคุณคาและมูลคาของสินคาและการบริการ เพราะสิ่งท่ีองคการจะไดตามมาคือ กระบวนการ
ตั้งราคาจากสินคาที่มีความพิเศษเหลานั้นที่เรียกวา social pricing value หรือ value beyond 
economic pricing เพราะสินคาไมไดถูกขายเพียงแครูปลักษณทางกายภาพ แตสิ่งที่ประเมินคา
มิไดอยูที่คุณคาทางอารมณและจิตใจ ราคาของสิ่งพิมพและการบริการจึงถูกใหราคาสูงตามไปดวย 
  4) องคการธุรกิจสิ่งพิมพจะตองนําปจจัยดังกลาวซึ่งเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีมีอิทธิพล
อยางมากตอการสรางคณุคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและการบริการของธุรกิจสิ่งพิมพไปปฏิบัติ โดยจะตอง
พยายามนําปจจัยดังกลาวขางตนมาผสมผสานในการประยุกตใชสรางคุณคาใหเกิดข้ึนจริงกับสิ่งพิมพ
และการบริการขององคการธุรกิจ เพราะปจจัยขางตนลวนแลวแตมีความสัมพันธไปในแตละปจจัย
ดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งการจะสรางคุณคาใหเกิดขึ้นไดกับสินคาและการบริการนั้น องคการธุรกิจสิ่งพิมพ
จะตองคํานึงถึงปจจัยทุกปจจัยรวมกัน เพ่ือสรางความสามารถของบุคลากรภายในองคการเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมขององคการในการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสินคาและการบริการของ
องคการธุรกิจสิ่งพิมพใหเปนรูปธรรมตอไป 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  1) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคนี้สมควรเปนอยางยิ่งท่ีจะไดรับการพัฒนาไปสูการศึกษาถึงการสรางความสามารถ
ในการคุณคาของธุรกิจสรางสรรคประเภทอื่นๆ ในระยะยาว โดยในการศึกษาครั้งนี้ใชตัวแปร
การมุงเนนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรูที่เปนวัฒนธรรมองคการ 
ซึ่งมอิีทธิพลตอการสรางคุณคา หากแตพิจารณาไปในแงของการศึกษาถึงตัวแปรการมุงเนนผูประกอบการ 
การมุงเนนตลาด และองคการแหงการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณคา จะสงผลตอการวัดผล 
การปฏิบัติงานขององคการอยางไรนั้นจะมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการองคการ เพราะนอกจาก
การวัดผลการปฏิบัติงานขององคการจะเปนสิ่งที่จะบอกวาองคการจะประสบความสําเร็จหรือไม 
หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานขององคการยังมีบทบาทที่สําคัญในการทําให
องคการสามารถนําเอากลยุทธไปใชในทางปฏิบัติไดอยางครบถวนสมบูรณไปตามเงื่อนไขและบริบท
ของแตละประเภทของธุรกิจและองคการที่แตกตางกัน 
  2) ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค ที่เปนองคการธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและสอดคลองกับสภาพการณและแนวโนม
ทางธุรกิจ เพื่อเปนบทเรียนที่ดีของการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพ อันเปนประโยชนตอการนําไป
ประยุกตใชในการสงเสริมการประกอบธุรกิจประเภทนี้ใหสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได
อยางมั่นคง 
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แบบสัมภาษณ 
เรื่อง 

รูปแบบการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรค 
ในบริบทของประเทศไทย 

 

1. การสรางคุณคาและปจจัยท่ีสงผลตอการสรางคุณคาของบริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด 
2. การสรางคุณคาและปจจัยที่สงผลตอการสรางคุณคาของบริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ  
    (ไทยแลนด) จํากัด 
3. การสรางคุณคาและปจจัยท่ีสงผลตอการสรางคุณคาของบริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ  
    จํากัด 
4. การสรางคุณคาและปจจัยท่ีสงผลตอการสรางคุณคาของบริษัท สเปซวนั จํากัด 
5. การสรางคุณคาและปจจัยท่ีสงผลตอการสรางคุณคาของบริษัท โรงพิมพอักษรสัมพันธ  
    (1987) จํากัด 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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เรื่อง  ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย

 
เรียน  ทานผูประกอบการหรือเจาของกิจการ
 
สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการสรางคณุคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด
                   เศรษฐกิจสรางสรรค
 
 กระผมนาย ชิษณุ ภูอยู  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร กําลังทําดุษฎีนิพนธในหัว รูปแบบการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนว
เศรษฐกิจสรางสรรค (Model of Value Creation for Printing Business Towards
Economy Framework) 
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทยและหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสรางคุณคาเพื่อนําเสนอเปนรูปแบบการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคในบริบทของประเทศไทย
 แบบสอบถามที่จะขอความอนุเคราะหใหทานชวยตอ
งานวิจัยตามหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาเปนหลัก

ผูวิจัยจึงใครขอขอบพระคุณทานผูประกอบการหรือเจาของกิจการดวยความจริงใจที่กรุณา
สละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ดวยความรวดเร็ว และผูวิจัยขอรับรองวา 
ที่ปรากฏในแบบสอบถามนี้จะถูกเก็บไวเปนความลับที่สุด
แบบสอบถามนี้กรุณาไดชี้แนะผูวิจัยในสวนสุดทายตอไป หลังจากที่ผูตอบแบบสอบถามครบ
ขอใหทานผูตอบนําแบบสอบถามใสซองปดผนึก
ดวย จะเปนพระคุณอยางยิ่ง 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห
 

Mobile: 081
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เรื่อง  ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

ทานผูประกอบการหรือเจาของกิจการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการสรางคณุคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค 

กระผมนาย ชิษณุ ภูอยู  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
นทร กําลังทําดุษฎีนิพนธในหัว รูปแบบการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนว

(Model of Value Creation for Printing Business Towards
Economy Framework) ดุษฎีนิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาสภาพของคุณคา
สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทยและหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสรางคุณคาเพื่อนําเสนอเปนรูปแบบการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคในบริบทของประเทศไทย 

แบบสอบถามที่จะขอความอนุเคราะหใหทานชวยตอบในครั้งนี้ เปนสวนสําคัญอยางยิ่งของ
งานวิจัยตามหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาเปนหลัก  

ผูวิจัยจึงใครขอขอบพระคุณทานผูประกอบการหรือเจาของกิจการดวยความจริงใจที่กรุณา
ละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ดวยความรวดเร็ว และผูวิจัยขอรับรองวา 

ที่ปรากฏในแบบสอบถามนี้จะถูกเก็บไวเปนความลับที่สุด” หากทานมีคําถามหรือสงสัยในคําถามของ
แบบสอบถามนี้กรุณาไดชี้แนะผูวิจัยในสวนสุดทายตอไป หลังจากที่ผูตอบแบบสอบถามครบ
ขอใหทานผูตอบนําแบบสอบถามใสซองปดผนึก และสงคืนใหกับขาพเจาภายในเวลา 
ดวย จะเปนพระคุณอยางยิ่ง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห 

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

Mobile: 081-6838242 Office: 038-511775 E-mail: chisanu.p.y@hotmail.com

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการสรางคณุคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด 

กระผมนาย ชิษณุ ภูอยู  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
นทร กําลังทําดุษฎีนิพนธในหัว รูปแบบการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิด

(Model of Value Creation for Printing Business Towards Creative 
ดุษฎีนิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาสภาพของคุณคาของธุรกิจ

สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบทของประเทศไทยและหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสรางคุณคาเพื่อนําเสนอเปนรูปแบบการสรางคุณคาของธุรกิจสิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ

บในครั้งนี้ เปนสวนสําคัญอยางยิ่งของ
งานวิจัยตามหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ผูวิจัยจึงใครขอขอบพระคุณทานผูประกอบการหรือเจาของกิจการดวยความจริงใจที่กรุณา
ละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ดวยความรวดเร็ว และผูวิจัยขอรับรองวา “ขอมูลตางๆ

หากทานมีคําถามหรือสงสัยในคําถามของ
แบบสอบถามนี้กรุณาไดชี้แนะผูวิจัยในสวนสุดทายตอไป หลังจากที่ผูตอบแบบสอบถามครบสมบูรณแลว

และสงคืนใหกับขาพเจาภายในเวลา 1 อาทิตย 

นาย ชิษณุ ภูอยู 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
chisanu.p.y@hotmail.com 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังขององคการและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรณุาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองวางหนาขอความหรือเติมขอความ
ในชองวาง 
ตามความเปนจริง ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลตางๆ ที่ปรากฏในแบบสอบถามนี้จะถูกเก็บไวเปน
ความลับ 
1.  เพศ 
 (  ) 1. ชาย (  ) 2. หญิง 
2.  อาย ุ
 (  ) 1. 20-30 ป (  ) 2. 31-40 ป 
 (  ) 3. 41-50 ป (  ) 4. 51-60 ป 
 (  ) 5. อื่นๆ 
3. สถานะของทานในกิจการ 
 (  ) 1. เจาของกิจการแตเพียงผูเดียว (  ) 2. หุนสวนกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจ 
 (  ) 3. ทายาทกิจการ (  ) 4. ผูบริหารระดับสูงท่ีมีสวนเก่ียวของในการ

กําหนดนโยบายของกิจการ 
4. ระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการนับตั้งแตกอตั้ง  โปรดระบ ุ _____________ป 
5. จํานวนพนักงานในกิจการของทาน  โปรดระบุ _____________คน 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการมุงเนนผูประกอบการขององคการ 
คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองวางในแตละหัวขอท่ีตรงกับ
ระดับความคิดเห็นที่มีตอสภาพองคการของทานมากที่สุด 
 

ขอคําถาม  
 

ระดับความคิดเห็น 
 

เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

การมุงเนนผูประกอบการ 
1. บริษัทของทานใชวิธีการผลิตและใชเทคโนโลย ี
    ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานกิจกรรมขององคการ 
    อยูเสมอ 

    

2. บริษัทของทานใชวิธีการออกแบบสินคาและ 
    การบริการใหมๆ อยูเสมอ 

    

3. บริษัทของทานใชเทคนิคการตลาดที่แปลกใหม 
    ในการขายสินคาหรือการบริการอยางมีประสิทธิผล 
    อยูเสมอ 

    

4. บริษัทของทานปรับเปลี่ยนกลยทุธทางการตลาด 
    เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและ 
    สรางการเติบโตของยอดขายใหมีอัตราที่สูงข้ึน 

    

5. บริษัทของทานไดปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อเพ่ิมปริมาณ   
    และคุณภาพของสินคาและการบริการ 

    

6. บริษัทของทานใหความสําคัญในการลงทุน 
   ในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหทันกับความตองการ 
   ของตลาดและอุตสาหกรรมสิ่งพิมพที่ทันสมัย 

    

7. ในการจัดการกับคูแขง บริษัทของทาน รเิริ่ม 
    เปนฝายกระทําการมากกวาที่จะรอตอบสนองกับ 
    คูแขงที่สําคัญของบริษัท 

    

8. ในการจัดการกับคูแขง บริษัทของทานมักจะเปน 
   ธุรกิจแรกที่แนะนําสินคา/การบริการ เทคนิค 
   การบริหารจัดการ การดําเนินงานทางเทคโนโลย ี
   ใหมๆ ฯลฯ 

    

9. บริษัทของทานมีการนําเสนอความคิดสรางสรรค 
    ในการออกแบบสินคาและการบริการที่ล้ําหนาคูแขง 
    อยูเสมอ 

    

10. บริษัทของทานทําโครงการที่มีความเสี่ยงสูง  
     (กับโอกาสของผลตอบแทนที่สูงมาก) อยูเสมอ 
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ขอคําถาม  
 

ระดับความคิดเห็น 
 

เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

การมุงเนนผูประกอบการ 
11. ในสภาพแวดลอมของตลาดที่มีการแขงขันกัน 
     อยางรุนแรง การพยายามคนหาวิธีการใหมๆ 
     การกระทําที่หลากหลายเปนสิ่งจําเปน 
     เพ่ือความกาวหนาและการเจริญเติบโตองคการ 

    

12. บริษัทของทานกลาคิดและกลาทําอยางแตกตาง 
     เพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับองคการของตนเอง 

    

13. บริษัทของทานปกปองพ้ืนที่ทางธุรกิจของตนเองตอ 
     คูแขงขันดวยกลยุทธการตอบโตดานราคา 
     อยางรุนแรง เชน การตัดราคา 

    

14. บริษัทของทานดําเนินการแขงขันทางธุรกิจ 
     อยางเขมขนตอคูแขงขัน เชน ใชวิธีการโจมตีคูตอสู 
     ดวยวิธีทางการตลาด ไดแก การลดราคา  
     ซื้อ 1 แถม 1 แจกของแถม ฯลฯ 

    

15. บุคลากรในบริษัทของทานมกีารกระทําท่ีเปนอิสระ 
     ของแตละบุคคลหรือทีมในการนําความคิดสรางสรรค 
     หรือวิสัยทัศนและการปฏิบัติมาใชจนกระทั่งสําเร็จ 

    

16. บุคลากรในบริษัทของทานมีความสามารถแสวงหา 
     โอกาสในการดําเนินงานไดดวยตนเองอยูเสมอ 

    

17. บุคลากรในบริษัทของทานสามารถตัดสินใจและ 
     กระทําการตางๆ เพ่ือความสําเร็จของงาน  
     ไดอยางเปนอิสระจากขอจํากัดของกฎเกณฑของ 
     องคการ 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการมุงเนนตลาดขององคการ 
คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองวางในแตละหัวขอที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นที่มีตอสภาพองคการของทานมากท่ีสุด 
 

ขอคําถาม  
 

ระดับความคิดเห็น 
 

เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

การมุงเนนตลาด 
18. บริษัทของทาน มีความกระตือรือรนที่จะใหบริการแก
ลูกคาเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกลูกคา 

    

19. บริษัทของทานมีการคิด การผลิตสิ่งพิมพหรือ 
การบริการใหมๆ ที่แตกตางไปจากเดิมเพ่ือสงมอบคุณคา 
ที่เหนือกวาใหแกลูกคา 

    

20. บริษัทของทานสามารถผลิตสิ่งพิมพและการบริการ 
ใหตรงกับความตองการของลูกคานั้นได 

    

21. เปาหมายสําคัญของบริษัทของทาน คือ การผลิต
สิ่งพิมพที่สวยงาม มีประโยชนเหมาะสมกับการใชงาน 
สรางประสบการณที่แปลกใหมใหแกลูกคา หรือทําให
ลูกคาไดรับความสะดวกสบาย 

    

22. บริษัทของทาน มีการประเมินและตรวจสอบ 
ความพึงพอใจของลูกคาอยูเสมอ 

    

23. บริษัทของทาน มีการติดตามผลหลังจากที่ลูกคา 
ไดใชสินคาหรือรับบริการแลว 

    

24. บริษัทของทาน มีการแบงปนขอมูลเก่ียวกับคูแขงขัน 
ระหวางเพ่ือนรวมงาน 

    

25. บริษัทของทาน มีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอ 
ความเคลื่อนไหวของคูแขงขัน 

    

26. บริษัทของทาน มีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน 
เก่ียวกับกลยุทธของคูแขงขัน 

    

27. บริษัทของทาน มีการแสวงหาโอกาสเพ่ือสราง 
ความไดเปรียบทางการแขงขัน 

    

28. ในบริษัทของทานทุกฝายทํางานรวมกัน 
เพ่ือใหบรรลุถึงความตองการของลูกคา 

    

 
 
 

     



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

255 
 

ขอคําถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

เห็น
ดวย 

คอนขาง 
เห็นดวย 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็น
ดวย 

การมุงเนนตลาด 
29. บริษัทของทาน มีการแบงปนขอมูลกันระหวาง 
     ฝายตางๆ ในองคการ  

    

30. บริษัทของทาน มีการวางกลยุทธการสรางคุณคา 
     ใหแกลูกคารวมกัน 

    

31. ในบริษัทของทานทุกฝายทํางานรวมกันเพื่อสงมอบ 
     คณุคาใหแกลูกคา 

    

32. บริษัทของทาน มีการแบงปนการใชทรัพยากร 
     รวมกันในแตละฝายงาน 

    

33. บริษัทของทาน มีการใหความสําคัญกับการสราง 
      ผลกําไรระยะยาว 

    

34. บริษัทของทาน มีการสรางความพึงพอใจระยะยาว 
     ใหแกทุกฝายที่เก่ียวของกับองคการ 

    

35. บริษัทของทาน มีความมุงมั่นเพ่ือใหไดมาซึ่งผลกําไร 
     ในระยะยาว 

    

36. บริษัทของทาน มีการแสวงหาและนําเสนอการบริการ 
     รูปแบบใหมๆ เพ่ือสรางคุณคาใหแกลูกคา 
     อยางตอเนื่อง 

    

37. บริษัทของทาน มกีารปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ 
     ท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตและการบริการอยูเสมอ 

    

38. บริษัทของทานเชื่อวาผลกําไรเปนตัววัดคาการทํางาน 
     ของแตละฝายในองคการ 

    

39. บริษัทของทาน มีความตองการผลตอบแทนกลับคืน 
     มาอยางรวดเร็วจากการลงทุนเพ่ิมในดานการบริการ 
     และเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณเทคโนโลยีใหมๆ 

    

40. บริษัทของทานปรับปรุงผลการดําเนินงานใหล้ําหนา 
     คูแขงขันอยูเสมอ 

    

41. บริษัทของทาน มีความคาดหวังผลกําไร  
     จากทุกฝายงานบริการ 

    

42. บริษัทของทาน มีการใหความสําคัญตอรายได  
     ซึ่งสามารถครอบคลุมคาใชจายขององคการ 
      ในระยะยาว 
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ตอนท่ี 4 ขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนองคการแหงการเรียนรู 
คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองวางในแตละหัวขอท่ีตรงกับ
ระดับความคิดเห็นที่มีตอสภาพองคการของทานมากที่สุด 
 

ขอคําถาม  
 

ระดับความคิดเห็น 
 

เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 

คอนขาง 
 ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

องคการแหงการเรียนรู 
43. บริษัทของทานสงเสริมและสนับสนุนการเรยีนรูของ 
     บุคลากรทุกระดับในบริษัทเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
     ในการปฏิบัติงาน 

    

44. บริษัทของทานสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร 
     ในบริษัทไดรับการฝกอบรมและการเรียนรูดวยตนเอง 
     จากแหลงความรูทั้งในและนอกองคการ 

    

45. บริษัทของทานสงเสริมใหบุคลากรมีการทํางาน 
     รวมกันเปนทีม ในการวิเคราะหปญหาหรือ 
     สถานการณตางๆ เพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

    

46. บริษัทของทาน สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา 
     ตนเองอยางสรางสรรคเพ่ือนํามาประยุกตใหเขากับ 
     วธิีการปฏิบัติงาน 

    

47. บริษัทของทาน มีการกระตุนใหบุคลากรทุกระดับ 
     ตั้งแตผูบริหารและผูปฏิบัติในการใหความสําคัญแก 
     การเรียนรูเพ่ือใหเกิดการเรียนรูในการปฏิบัติงาน 

    

48. บริษัทของทาน มีการพัฒนาวิสัยทัศนของบุคลากร  
     ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัท 
     เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัท 

    

49. บริษัทของทาน มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ 
     และคานิยมในการทํางาน เพ่ือใหสอดคลองกับ 
     นโยบายการปรับเปลี่ยนของบริษัท 

    

50. บริษัทของทาน สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคการ 
     ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูภายในองคการอยางตอเนื่อง 
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ขอคําถาม  
 

ระดับความคิดเห็น 
 

เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

องคการแหงการเรียนรู 
51. บริษัทของทาน มีการสื่อสารและประสานงาน 
      ใหแตละหนวยงานรับทราบและทําความเขาใจถึง 
      เปาหมายที่ชัดเจนขององคการรวมกัน 

    

52. บริษัทของทาน มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของ 
     องคการใหม ลดข้ันตอนและสายการบังคับบัญชา 
     เพ่ือใหเกิดการไหลเวียนงานที่รวดเร็วและ 
     ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

    

53. ในบริษัทของทาน มีการกระจายอํานาจเพื่อให 
     สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว 
     สงผลใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน 

    

54. บริษัทของทาน สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวม 
     ในการวางแผนเพ่ือพัฒนากลยุทธและเทคนิคตางๆ  
     ท่ีจะสงผลตอการสรางคุณคา 

    

55. บริษัทของทาน สงเสริมใหผูบริหารปรับเปลี่ยน 
     บทบาทจากผูบังคับบัญชามาทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง  
     ผูสอน เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค  
     สามารถคิดคนการสรางคุณคาใหมๆ 

    

56. บริษัทของทาน สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยน 
     ขอมูลกับลูกคารวมทั้งพันธมิตร 

    

57. บริษัทของทาน สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร  
     สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนสรางโอกาส 
     ในการแลกเปลี่ยนและแบงปนทรัพยากรในชุมชน  
     เพ่ือใหองคการมีภาพลักษณที่ดี 

    

58. บริษัทของทาน ใหความสําคัญในการสรรหา 
     ขอมูลสารสนเทศท้ังจากแหลงภายในและภายนอก 
     องคการเพื่อใหบุคลากรไดใชเปนขอมูลในการบริหาร 
     หรือใชในการปฏิบัติงาน 
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ขอคําถาม  
 

ระดับความคิดเห็น 
 

เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

องคการแหงการเรียนรู 
59. บริษัทของทานสนับสนุนใหบุคลากรไดใชความรู 
     ความคิดสรางสรรค วิจัย พัฒนาและปรับปรุงวิธีการ 
     ทํางานอยูเสมอเพื่อผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
     และไดเปรียบคูแขงขัน 

    

60. บริษัทของทาน มีระบบการรวบรวม จัดเก็บขอมูล 
     ขาวสารท่ีไดจากแหลงภายในและภายนอกองคการ 

    

61. บริษัทของทาน ใหมีการฝกอบรม สัมมนา  
     ท้ังจากภายในและภายนอกองคการอยางสม่ําเสมอ  
     เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรูใหมๆ 

    

62. บริษัทของทาน ใหความสําคัญกับการติดตามผลงาน 
     การวิจัยผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ 
     เพ่ือมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในองคการ 

    

63. บริษัทของทาน สงเสริมสนับสนุนใหมีการประยุกตใช 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เฟซบุค ทวิตเตอร และ  
     โปรแกรมไลน เปนตน มาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
     การทํางาน 

    

64. บริษัทของทาน ใหความสําคัญกับบุคลากรในองคการ 
     ใหไดรับการสอนแนะการใชเทคโนโลยีใหสามารถ  
     สรางผลงานใหดีข้ึน 

    

65. บริษัทของทาน ไดนําซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นตางๆ 
     มาใชทําใหสามารถสรางกลยุทธการดําเนินงาน 
     เพ่ือการบริหารจัดการระบบปฏิบัติงานไดอยางมี 
     ประสิทธิภาพ 

    

66. บริษัทของทาน สนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     เชน โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ มาชวยสนับสนุน 
     ในการทํางานกอนพิมพ งานพิมพ และงานหลังพิมพ  
     รวมทั้งพัฒนาความรูของบุคลากรในองคการ 

    

67. บริษัทของทาน สนับสนุนใหบุคลากร ใชระบบ 
     สารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล ทําใหมีการถายโอน 
     ขอมูลระหวางหนวยงานชวยใหการปฏิบัติงาน 
     เกิดความคลองตัว 
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ตอนท่ี 5 ขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางคุณคาขององคการ 
คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองวางในแตละหัวขอที่ตรงกับ
ระดับความคิดเห็นที่มีตอสภาพองคการของทานมากที่สุด 
 

ขอคําถาม  
 

ระดับความคิดเห็น 
 

เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

การสรางคุณคา 
68. บริษัทของทาน แขงขันโดยการนําเสนอสินคาที่มี 
     คณุลักษณะมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของ 
     ลูกคา 

    

69. บริษัทของทาน แขงขันโดยการนําเสนอสินคาที่มี 
     ประสิทธิภาพที่เหมาะสมจากการใชงานหรือ 
     ผลลัพธจากการใชสินคาที่เหนือกวาคูแขงขัน 

    

70. บรรจุภัณฑสินคาของบริษัททาน มีคุณสมบัติ 
     เหมาะสมกับชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ 

    

71. ลูกคาของบริษัทของทาน สามารถใชประโยชน 
     จากสินคาไดเหมาะสมกับการใชงานจริง 

    

72. บริษัทของทาน มีชื่อเสียงในการผลิตสินคาที่มี 
     คณุภาพสูง ปราศจากการรองเรียนจากลูกคา 

    

73. ลูกคาที่ใชสิ่งพิมพหรือการบริการจากบริษัท 
     ของทาน จะกลับมาเปนลูกคาประจําอยูเสมอ 

    

74. บุคลากรในบริษัทของทานมีความรูเกี่ยวกับ 
     เทคนิคการทํางาน เครื่องจักรอุปกรณและ 
     เทคโนโลยใีหมๆ ทีท่ันสมัยที่นํามาใชในองคการ 

    

75. บริษัทของทานออกแบบตกแตงสถานที่และ 
     สรางบรรยากาศในการซื้อสินคาและใชบริการ 
     ใหมีความสะดวกสบาย 

    

76. สินคาหรือบริการของบริษัทของทานชวยพัฒนา 
     หรือเพิ่มความสัมพันธทางสังคมใหแกลูกคา 

    

77. บรรจุภัณฑของบริษัทของทานมีความสวยงาม 
     สรางความสนใจ 
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ขอคําถาม  
 

ระดับความคิดเห็น 
 

เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

การสรางคุณคา 
78. บุคลากรในบริษัทของทาน มีความรูและ 
     มีความเชี่ยวชาญตอกระบวนการผลิต 
     ในแตละข้ันตอน และสามารถเลือกใชวัตถุดิบได 
     อยางเหมาะสมในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 

    

79. ลูกคาไดรับความรูจากการใชสินคาและบริการ 
     จากบริษัทของทาน 

    

80. สินคาหรือบริการของบริษัทของทาน 
     ชวยเพ่ิมภาพลักษณใหลูกคา 

    

81. บริษัทของทานออกแบบบรรจุภัณฑใหมี 
     ความสัมพันธกับสินคาที่มีสัญลักษณของตนเอง 

    

82. สินคาหรือบริการของบริษัทของทานชวยให 
     ลูกคาไดแสดงออกถึงทัศนคต ิความสนใจหรือ 
     แนวความคิด 

    

83. ตราสินคาขององคการของทานมีความหมาย 
     อยางมากตอผูคนสวนใหญ 

    

84. สินคาที่ไดนําเสนอโดยบริษัทของทาน สามารถ 
     สะทอนใหเห็นถึงรสนิยม คุณคา หรือบุคลิกภาพ 
     ท่ีดีมีเอกลักษณของลูกคา 

    

85. ตราสินคาของบริษัทของทานถูกมองวามีเกียรติ 
     หรือสะทอนภาพลักษณสถานะของสินคาที่ดี 
     มีคุณภาพสูง 

    

86. บริษัทของทาน นําเสนอสินคาที่มีความเกี่ยวของ 
     กับวันหยุดเฉพาะกิจ งานเฉลิมฉลองตามเทศกาล 
     หรืองานประเพณี 

    

87. บริษัทของทานมีชื่อเสียงในการเปนองคการที่มี 
     ความรับผิดชอบตอสังคมเชน ผลิตสิ่งพิมพ 
     ท่ีปลอดภัยแกชีวิตและสุขภาพของพนักงาน 
     และผูบริโภค 

    

88. ลูกคามีตนทุนหรือคาใชจายที่เสียไป 
     ในการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการของบริษัท 
     ทานต่ํา 
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ขอคําถาม  
 

ระดับความคิดเห็น 
 

เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

การสรางคุณคา 
89. บริษัทของทาน สงเสริมนโยบายรับประกันและ 
     รับคืนสินคาที่มีความยืดหยุน หรือมีการรองรับ 
     อยางอ่ืนหรือมีสัญญาที่มีวัตถุประสงคท่ีชวยลด 
     ความเสี่ยงในการซื้อหรือใชสินคา 

    

90. บรรจภุัณฑสินคาของบริษัทของทานมี 
     ความแข็งแรงคงทนชวยรักษาคุณภาพและ 
     ปกปองตัวสินคา 

    

91. สินคาที่ไดนําเสนอโดยบริษัทของทานมีสถานะ 
     เปนสินคาที่ดีมีคุณภาพสูง 

    

92. สินคาที่ไดเสนอโดยบริษัทของทานเปนที่รูจักกัน 
     วางายตอการใชงาน ชวยประหยัด เวลา  
      แรงงานและคาใชจาย 

    

 
หากทานมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ขอเสนอแนะประการใดตอแบบสอบถามหรือหัวขอวิจัยนี้ กรุณาอธิบาย
เพ่ิมเติมในสวนนี้ดวย 
......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหแบบจําลองรูปแบบท่ีเหมาะสมของการสรางคุณคาของธุรกิจ

สิ่งพิมพตามกรอบแนวคิดเศรษฐกจิสรางสรรค 
โดยโปรแกรม LISREL 
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DATE:  3/10/2016 
                                  TIME:  1:18 
 
 
                                L I S R E L  8.54 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file C:\Users\PaiToons\Desktop\Chissanu\model_1.spj: 
 
 Observed Variables: inno proact risk aggress auto custom compet coordi long profet dyna trans empow manag teach func 
exper symbo cost 
 Correlation Matrix 
 
 1 
 .653 1 
 .575 .619 1 
 .126 .180 .212 1 
 .374 .350 .335 .064 1 
 .558 .408 .425 .001 .377 1 
 .509 .520 .493 .201 .299 .487 1 
 .461 .354 .385 -.022 .357 .593 .544 1 
 .554 .380 .414 .039 .284 .620 .518 .643 1 
 .476 .403 .379 .216 .186 .433 .488 .460 .560 1 
 .538 .419 .440 .004 .451 .560 .516 .683 .614 .427 1 
 .542 .422 .440 .045 .410 .556 .503 .667 .629 .443 .752 1 
 .500 .372 .403 -.023 .474 .500 .401 .576 .528 .397 .646 .695 1 
 .659 .491 .495 .079 .419 .575 .488 .534 .564 .479 .668 .692 .685 1 
 .489 .332 .314 .043 .357 .400 .377 .454 .444 .330 .562 .583 .556 .645 1 
 .447 .384 .370 .026 .301 .558 .437 .450 .506 .349 .516 .488 .403 .507 .462 1 
 .540 .412 .458 .082 .373 .571 .468 .513 .504 .396 .564 .529 .483 .578 .481 .660 1 
 .573 .522 .480 .092 .375 .529 .479 .456 .500 .412 .507 .494 .464 .581 .451 .565 .716 1 
 .366 .327 .296 .052 .234 .433 .366 .384 .447 .322 .405 .391 .379 .412 .340 .509 .484 .589 1 
 Sample size : 380 
 Latent Variables : EO MO LO VC 
 Relationships: 
 inno - auto = EO 
 custom - profet = MO 
 dyna - teach = LO 
 func - cost = VC 
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 VC = EO MO LO 
 LO = EO MO 
 MO = EO 
 
 Path Diagram 
 Lisrel output: EF AM ND=3 AD=OFF ME=ML SS IT=1000 
 End of Problem 
 
 
         Correlation Matrix       
 
              custom     compet     coordi       long     profet       dyna    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   custom      1.000 
   compet      0.487      1.000 
   coordi      0.593      0.544      1.000 
     long      0.620      0.518      0.643      1.000 
   profet      0.433      0.488      0.460      0.560      1.000 
     dyna      0.560      0.516      0.683      0.614      0.427      1.000 
    trans      0.556      0.503      0.667      0.629      0.443      0.752 
    empow      0.500      0.401      0.576      0.528      0.397      0.646 
    manag      0.575      0.488      0.534      0.564      0.479      0.668 
    teach      0.400      0.377      0.454      0.444      0.330      0.562 
     func      0.558      0.437      0.450      0.506      0.349      0.516 
    exper      0.571      0.468      0.513      0.504      0.396      0.564 
    symbo      0.529      0.479      0.456      0.500      0.412      0.507 
     cost      0.433      0.366      0.384      0.447      0.322      0.405 
     inno      0.558      0.509      0.461      0.554      0.476      0.538 
   proact      0.408      0.520      0.354      0.380      0.403      0.419 
     risk      0.425      0.493      0.385      0.414      0.379      0.440 
  aggress      0.001      0.201     -0.022      0.039      0.216      0.004 
     auto      0.377      0.299      0.357      0.284      0.186      0.451 
 
         Correlation Matrix       
 
               trans      empow      manag      teach       func      exper    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    trans      1.000 
    empow      0.695      1.000 
    manag      0.692      0.685      1.000 
    teach      0.583      0.556      0.645      1.000 
     func      0.488      0.403      0.507      0.462      1.000 
    exper      0.529      0.483      0.578      0.481      0.660      1.000 
    symbo      0.494      0.464      0.581      0.451      0.565      0.716 
     cost      0.391      0.379      0.412      0.340      0.509      0.484 
     inno      0.542      0.500      0.659      0.489      0.447      0.540 
   proact      0.422      0.372      0.491      0.332      0.384      0.412 
     risk      0.440      0.403      0.495      0.314      0.370      0.458 
  aggress      0.045     -0.023      0.079      0.043      0.026      0.082 
     auto      0.410      0.474      0.419      0.357      0.301      0.373 
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         Correlation Matrix       
 
               symbo       cost       inno     proact       risk    aggress    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    symbo      1.000 
     cost      0.589      1.000 
     inno      0.573      0.366      1.000 
   proact      0.522      0.327      0.653      1.000 
     risk      0.480      0.296      0.575      0.619      1.000 
  aggress      0.092      0.052      0.126      0.180      0.212      1.000 
     auto      0.375      0.234      0.374      0.350      0.335      0.064 
 
         Correlation Matrix       
 
                auto    
            -------- 
     auto      1.000 
 
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
                  MO         LO         VC 
            --------   --------   -------- 
   custom          0          0          0 
   compet          1          0          0 
   coordi          2          0          0 
     long          3          0          0 
   profet          4          0          0 
     dyna          0          0          0 
    trans          0          5          0 
    empow          0          6          0 
    manag          0          7          0 
    teach          0          8          0 
     func          0          0          0 
    exper          0          0          9 
    symbo          0          0         10 
     cost          0          0         11 
 
         LAMBDA-X     
 
                  EO 
            -------- 
     inno         12 
   proact         13 
     risk         14 
  aggress         15 
     auto         16 
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         BETA         
 
                  MO         LO         VC 
            --------   --------   -------- 
       MO          0          0          0 
       LO         17          0          0 
       VC         18         19          0 
 
         GAMMA        
 
                  EO 
            -------- 
       MO         20 
       LO         21 
       VC         22 
 
         PSI          
 
                  MO         LO         VC 
            --------   --------   -------- 
                  23         24         25 
 
         THETA-EPS    
 
              custom     compet     coordi       long     profet       dyna 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   custom         26 
   compet         27         28 
   coordi          0          0         29 
     long          0         30         31         32 
   profet         33          0          0         34         35 
     dyna          0          0         36         37          0         38 
    trans          0          0         39         40          0         41 
    empow          0         43         44         45          0          0 
    manag         48         49          0          0          0         50 
    teach         53         54         55          0         56         57 
     func         59          0          0         60          0          0 
    exper         64          0         65          0          0          0 
    symbo          0          0          0          0          0         68 
     cost         74          0         75         76          0          0 
 
         THETA-EPS    
 
               trans      empow      manag      teach       func      exper 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    trans         42 
    empow         46         47 
    manag         51          0         52 
    teach          0          0          0         58 
     func          0         61          0         62         63 
    exper          0          0          0         66          0         67 
    symbo         69         70          0          0         71         72 
     cost          0         77          0          0          0         78 
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         THETA-EPS    
 
               symbo       cost 
            --------   -------- 
    symbo         73 
     cost          0         79 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
              custom     compet     coordi       long     profet       dyna 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno          0          0          0         80          0          0 
   proact          0         83          0         84          0          0 
     risk          0         88          0          0          0          0 
  aggress          0         92          0          0         93          0 
     auto          0          0          0         98         99        100 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               trans      empow      manag      teach       func      exper 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno          0          0         81          0          0          0 
   proact          0          0          0          0          0         85 
     risk          0          0          0         89          0          0 
  aggress          0         94          0          0          0          0 
     auto          0        101          0          0          0          0 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               symbo       cost 
            --------   -------- 
     inno          0          0 
   proact         86          0 
     risk          0          0 
  aggress          0          0 
     auto          0          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                inno     proact       risk    aggress       auto 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno         82 
   proact          0         87 
     risk          0         90         91 
  aggress          0         95         96         97 
     auto        102          0          0          0        103 
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 Number of Iterations = 14 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-Y     
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
   custom      0.808       - -        - -  
 
   compet      0.748       - -        - -  
             (0.056) 
              13.396 
 
   coordi      0.730       - -        - -  
             (0.051) 
              14.394 
 
     long      0.767       - -        - -  
             (0.053) 
              14.525 
 
   profet      0.657       - -        - -  
             (0.055) 
              11.885 
 
     dyna       - -       0.844       - -  
 
    trans       - -       0.827       - -  
                        (0.042) 
                         19.738 
 
    empow       - -       0.755       - -  
                        (0.047) 
                         15.893 
 
    manag       - -       0.904       - -  
                        (0.049) 
                         18.592 
 
    teach       - -       0.714       - -  
                        (0.050) 
                         14.400 
 
     func       - -        - -       0.762 
 
    exper       - -        - -       0.865 
                                   (0.058) 
                                    15.034 
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    symbo       - -        - -       0.900 
                                   (0.062) 
                                    14.469 
 
     cost       - -        - -       0.653 
                                   (0.053) 
                                    12.276 
 
 
         LAMBDA-X     
 
                  EO    
            -------- 
     inno      0.878 
             (0.044) 
              19.772 
 
   proact      0.716 
             (0.047) 
              15.174 
 
     risk      0.663 
             (0.048) 
              13.732 
 
  aggress      0.119 
             (0.054) 
               2.191 
 
     auto      0.560 
             (0.053) 
              10.522 
 
 
         BETA         
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
       MO       - -        - -        - -  
 
       LO      0.540       - -        - -  
             (0.073) 
               7.356 
 
       VC      0.267      0.312       - -  
             (0.089)    (0.081) 
               3.008      3.867 
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         GAMMA        
 
                  EO    
            -------- 
       MO      0.786 
             (0.057) 
              13.735 
 
       LO      0.352 
             (0.067) 
               5.229 
 
       VC      0.264 
             (0.079) 
               3.342 
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
                  MO         LO         VC         EO    
            --------   --------   --------   -------- 
       MO      1.000 
       LO      0.817      1.000 
       VC      0.730      0.735      1.000 
       EO      0.786      0.777      0.716      1.000 
 
         PHI          
 
                  EO    
            -------- 
               1.000 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
               0.383      0.285      0.386 
             (0.058)    (0.040)    (0.051) 
               6.635      7.081      7.511 
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
               0.617      0.715      0.614 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
               0.617      0.603      0.513 
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         Reduced Form                 
 
                  EO    
            -------- 
       MO      0.786 
             (0.057) 
              13.735 
 
       LO      0.777 
             (0.054) 
              14.322 
 
       VC      0.716 
             (0.061) 
              11.827 
 
 
         THETA-EPS    
 
              custom     compet     coordi       long     profet       dyna    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   custom      0.344 
             (0.040) 
               8.689 
 
   compet     -0.107      0.448 
             (0.030)    (0.044) 
              -3.568     10.133 
 
   coordi       - -        - -       0.466 
                                   (0.039) 
                                    12.047 
 
     long       - -      -0.063      0.083      0.413 
                        (0.028)    (0.029)    (0.040) 
                         -2.268      2.895     10.194 
 
   profet     -0.081       - -        - -       0.062      0.579 
             (0.030)                          (0.031)    (0.049) 
              -2.703                            2.017     11.854 
 
     dyna       - -        - -       0.177      0.086       - -       0.282 
                                   (0.026)    (0.024)               (0.037) 
                                     6.769      3.514                 7.633 
 
    trans       - -        - -       0.172      0.107       - -       0.049 
                                   (0.026)    (0.024)               (0.028) 
                                     6.486      4.415                 1.747 
 
    empow       - -      -0.050      0.120      0.053       - -        - -  
                        (0.026)    (0.025)    (0.025) 
                         -1.942      4.736      2.154 
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    manag     -0.025     -0.061       - -        - -        - -      -0.093 
             (0.022)    (0.023)                                     (0.025) 
              -1.159     -2.628                                      -3.685 
 
    teach     -0.072     -0.044      0.032       - -      -0.038     -0.044 
             (0.028)    (0.030)    (0.026)               (0.029)    (0.026) 
              -2.557     -1.464      1.229                -1.314     -1.701 
 
     func      0.094       - -        - -       0.057       - -        - -  
             (0.029)                          (0.024) 
               3.247                            2.408 
 
    exper      0.046       - -       0.041       - -        - -        - -  
             (0.024)               (0.020) 
               1.932                 2.013 
 
    symbo       - -        - -        - -        - -        - -      -0.046 
                                                                    (0.020) 
                                                                     -2.306 
 
     cost      0.052       - -       0.036      0.080       - -        - -  
             (0.029)               (0.027)    (0.028) 
               1.755                 1.339      2.911 
 
 
         THETA-EPS    
 
               trans      empow      manag      teach       func      exper    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    trans      0.314 
             (0.037) 
               8.512 
 
    empow      0.061      0.419 
             (0.024)    (0.034) 
               2.543     12.173 
 
    manag     -0.055       - -       0.183 
             (0.023)               (0.030) 
              -2.353                 6.192 
 
    teach       - -        - -        - -       0.494 
                                              (0.040) 
                                               12.247 
 
     func       - -      -0.033       - -       0.056      0.415 
                        (0.023)               (0.029)    (0.040) 
                         -1.431                 1.942     10.476 
 
    exper       - -        - -        - -       0.025       - -       0.249 
                                              (0.025)               (0.041) 
                                                1.006                 6.156 
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    symbo     -0.037     -0.018       - -        - -      -0.121     -0.061 
             (0.020)    (0.022)                          (0.029)    (0.037) 
              -1.889     -0.816                           -4.227     -1.630 
 
     cost       - -       0.032       - -        - -        - -      -0.083 
                        (0.027)                                     (0.028) 
                          1.188                                      -2.957 
 
 
         THETA-EPS    
 
               symbo       cost    
            --------   -------- 
    symbo      0.193 
             (0.046) 
               4.209 
 
     cost       - -       0.572 
                        (0.046) 
                         12.425 
 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
              custom     compet     coordi       long     profet       dyna    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.655      0.556      0.534      0.588      0.427      0.716 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
               trans      empow      manag      teach       func      exper    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.685      0.576      0.817      0.508      0.583      0.750 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
               symbo       cost    
            --------   -------- 
               0.807      0.427 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
              custom     compet     coordi       long     profet       dyna    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno       - -        - -        - -       0.040       - -        - -  
                                              (0.022) 
                                                1.798 
 
   proact       - -       0.117       - -      -0.035       - -        - -  
                        (0.030)               (0.024) 
                          3.924                -1.493 
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     risk       - -       0.098       - -        - -        - -        - -  
                        (0.031) 
                          3.124 
 
  aggress       - -       0.160       - -        - -       0.171       - -  
                        (0.039)                          (0.040) 
                          4.105                            4.298 
 
     auto       - -        - -        - -      -0.076     -0.115      0.052 
                                              (0.030)    (0.035)    (0.026) 
                                               -2.518     -3.241      2.016 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               trans      empow      manag      teach       func      exper    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno       - -        - -       0.041       - -        - -        - -  
                                   (0.020) 
                                     2.083 
 
   proact       - -        - -        - -        - -        - -      -0.032 
                                                                    (0.024) 
                                                                     -1.364 
 
     risk       - -        - -        - -      -0.059       - -        - -  
                                              (0.027) 
                                               -2.159 
 
  aggress       - -      -0.067       - -        - -        - -        - -  
                        (0.031) 
                         -2.170 
 
     auto       - -       0.117       - -        - -        - -        - -  
                        (0.029) 
                          3.974 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               symbo       cost    
            --------   -------- 
     inno       - -        - -  
 
   proact      0.050       - -  
             (0.024) 
               2.063 
 
     risk       - -        - -  
 
  aggress       - -        - -  
 
     auto       - -        - -  
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         THETA-DELTA  
 
                inno     proact       risk    aggress       auto    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno      0.227 
             (0.037) 
               6.049 
 
   proact       - -       0.490 
                        (0.042) 
                         11.538 
 
     risk       - -       0.140      0.560 
                        (0.033)    (0.046) 
                          4.180     12.069 
 
  aggress       - -       0.086      0.130      0.984 
                        (0.037)    (0.040)    (0.071) 
                          2.326      3.286     13.787 
 
     auto     -0.109       - -        - -        - -       0.690 
             (0.031)                                     (0.057) 
              -3.478                                      12.025 
 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                inno     proact       risk    aggress       auto    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.773      0.511      0.440      0.014      0.312 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 87 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 56.829 (P = 0.995) 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 57.112 (P = 0.994) 
                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 
               90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 0.0) 
 
                        Minimum Fit Function Value = 0.150 
                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
               90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 
              90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.773 
            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.773 ; 0.773) 
                         ECVI for Saturated Model = 1.003 
                       ECVI for Independence Model = 36.858 
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    Chi-Square for Independence Model with 171 Degrees of Freedom = 13931.143 
                           Independence AIC = 13969.143 
                               Model AIC = 263.112 
                             Saturated AIC = 380.000 
                          Independence CAIC = 14063.006 
                               Model CAIC = 771.949 
                            Saturated CAIC = 1318.633 
 
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.996 
                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.004 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.507 
                       Comparative Fit Index (CFI) = 1.000 
                       Incremental Fit Index (IFI) = 1.002 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.992 
 
                            Critical N (CN) = 805.265 
 
 
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0220 
                            Standardized RMR = 0.0220 
                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.984 
                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.966 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.451 
 
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-Y        
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
   custom       - -       0.015      0.156 
   compet       - -       0.014      0.121 
   coordi       - -       0.049      0.034 
     long       - -       0.023      0.645 
   profet       - -       0.039      0.644 
     dyna      0.071       - -       1.486 
    trans      0.466       - -       0.152 
    empow      0.272       - -       0.153 
    manag      0.032       - -       0.157 
    teach      0.040       - -       0.001 
     func      1.040      0.923       - -  
    exper      0.126      0.185       - -  
    symbo      1.256      0.933       - -  
     cost      0.023      0.234       - -  
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         Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
   custom       - -       0.012      0.034 
   compet       - -       0.012     -0.026 
   coordi       - -      -0.023     -0.012 
     long       - -       0.017      0.055 
   profet       - -      -0.018     -0.058 
     dyna     -0.027       - -       0.081 
    trans      0.069       - -      -0.023 
    empow     -0.055       - -      -0.028 
    manag      0.019       - -      -0.025 
    teach     -0.023       - -      -0.002 
     func      0.098      0.084       - -  
    exper      0.034      0.039       - -  
    symbo     -0.110     -0.096       - -  
     cost     -0.015     -0.041       - -  
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
   custom       - -       0.012      0.034 
   compet       - -       0.012     -0.026 
   coordi       - -      -0.023     -0.012 
     long       - -       0.017      0.055 
   profet       - -      -0.018     -0.058 
     dyna     -0.027       - -       0.081 
    trans      0.069       - -      -0.023 
    empow     -0.055       - -      -0.028 
    manag      0.019       - -      -0.025 
    teach     -0.023       - -      -0.002 
     func      0.098      0.084       - -  
    exper      0.034      0.039       - -  
    symbo     -0.110     -0.096       - -  
     cost     -0.015     -0.041       - -  
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X     
 
 No Non-Zero Modification Indices for BETA         
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 

 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
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         Modification Indices for THETA-EPS       
 

              custom     compet     coordi       long     profet       dyna    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   custom       - -  
   compet       - -        - -  
   coordi      0.001      0.468       - -  
     long      0.380       - -        - -        - -  
   profet       - -       0.157      0.033       - -        - -  
     dyna      0.139      0.516       - -        - -       0.480       - -  
    trans      0.199      0.090       - -        - -       0.364       - -  
    empow      0.092       - -        - -        - -       0.012      0.003 
    manag       - -        - -       0.069      0.000      0.023       - -  
    teach       - -        - -        - -       0.088       - -        - -  
     func       - -       0.664      0.987       - -       0.378      0.662 
    exper       - -       0.441       - -       0.590      0.156      0.382 
    symbo      0.044      0.191      0.431      0.001      0.252       - -  
     cost       - -       0.194       - -        - -       0.480      0.007 
 

         Modification Indices for THETA-EPS       
 

               trans      empow      manag      teach       func      exper    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    trans       - -  
    empow       - -        - -  
    manag       - -       0.009       - -  
    teach      0.221      0.394      0.007       - -  
     func      0.011       - -       0.001       - -        - -  
    exper      0.431      0.070      0.061       - -       0.796       - -  
    symbo       - -        - -       0.350      0.033       - -        - -  
     cost      0.000       - -       0.061      0.063      0.143       - -  
 

         Modification Indices for THETA-EPS       
 

               symbo       cost    
            --------   -------- 
    symbo       - -  
     cost      0.230       - -  
 

         Expected Change for THETA-EPS    
 

              custom     compet     coordi       long     profet       dyna    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   custom       - -  
   compet       - -        - -  
   coordi      0.001      0.020       - -  
     long     -0.021       - -        - -        - -  
   profet       - -      -0.014      0.005       - -        - -  
     dyna     -0.008      0.017       - -        - -      -0.017       - -  
    trans      0.010     -0.007       - -        - -       0.014       - -  
    empow     -0.008       - -        - -        - -      -0.003      0.002 
    manag       - -        - -       0.007      0.000     -0.004       - -  
    teach       - -        - -        - -      -0.008       - -        - -  
     func       - -       0.022      0.027       - -      -0.018      0.017 
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    exper       - -      -0.016       - -       0.018     -0.009      0.013 
    symbo      0.006     -0.010     -0.016     -0.001     -0.012       - -  
     cost       - -       0.013       - -        - -       0.022      0.002 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
               trans      empow      manag      teach       func      exper    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    trans       - -  
    empow       - -        - -  
    manag       - -      -0.003       - -  
    teach     -0.014      0.017     -0.002       - -  
     func      0.002       - -      -0.001       - -        - -  
    exper     -0.013     -0.006      0.005       - -      -0.045       - -  
    symbo       - -        - -      -0.012     -0.005       - -        - -  
     cost      0.000       - -      -0.006      0.007      0.014       - -  
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
               symbo       cost    
            --------   -------- 
    symbo       - -  
     cost      0.021       - -  
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
              custom     compet     coordi       long     profet       dyna    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno      2.097      0.018      1.240       - -       0.520      0.912 
   proact      2.667       - -       0.212       - -       1.263      0.113 
     risk      0.025       - -       0.154      0.000      0.005      0.133 
  aggress      1.527       - -       2.068      0.264       - -       1.513 
     auto      0.520      1.185      0.310       - -        - -        - -  
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
               trans      empow      manag      teach       func      exper    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno      0.015      0.038       - -       1.686      2.137      0.002 
   proact      0.006      0.440      0.218      4.294      0.402       - -  
     risk      0.029      0.294      0.134       - -       0.028      0.387 
  aggress      0.234       - -       0.101      0.000      0.809      0.960 
     auto      0.979       - -       0.035      0.787      0.647      0.053 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
               symbo       cost    
            --------   -------- 
     inno      0.394      1.097 
   proact       - -       0.553 
     risk      1.179      0.719 
  aggress      0.111      0.014 
     auto      0.149      0.617 
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         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
              custom     compet     coordi       long     profet       dyna    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno      0.036     -0.004     -0.025       - -       0.019     -0.020 
   proact     -0.041       - -      -0.011       - -       0.033     -0.007 
     risk      0.004       - -       0.009      0.000     -0.002      0.008 
  aggress     -0.041       - -      -0.045      0.017       - -      -0.034 
     auto      0.022     -0.037      0.017       - -        - -        - -  
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
               trans      empow      manag      teach       func      exper    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno     -0.002      0.004       - -       0.033     -0.033     -0.001 
   proact      0.002     -0.015      0.010     -0.057      0.017       - -  
     risk     -0.004      0.013      0.008       - -      -0.004      0.015 
  aggress      0.013       - -       0.009      0.000     -0.030      0.028 
     auto      0.027       - -      -0.005      0.028     -0.025      0.006 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
               symbo       cost    
            --------   -------- 
     inno      0.013     -0.027 
   proact       - -       0.022 
     risk      0.026     -0.024 
  aggress      0.010      0.004 
     auto      0.011     -0.027 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                inno     proact       risk    aggress       auto    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno       - -  
   proact      6.837       - -  
     risk      3.883       - -        - -  
  aggress      1.092       - -        - -        - -  
     auto       - -       0.315      1.011      0.682       - -  
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                inno     proact       risk    aggress       auto    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     inno       - -  
   proact      0.087       - -  
     risk     -0.063       - -        - -  
  aggress      0.038       - -        - -        - -  
     auto       - -      -0.019     -0.034      0.036       - -  
 
 
 Maximum Modification Index is    6.84 for Element ( 2, 1) of THETA-DELTA 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

281 
 

 Standardized Solution            
         LAMBDA-Y     
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
   custom      0.808       - -        - -  
   compet      0.748       - -        - -  
   coordi      0.730       - -        - -  
     long      0.767       - -        - -  
   profet      0.657       - -        - -  
     dyna       - -       0.844       - -  
    trans       - -       0.827       - -  
    empow       - -       0.755       - -  
    manag       - -       0.904       - -  
    teach       - -       0.714       - -  
     func       - -        - -       0.762 
    exper       - -        - -       0.865 
    symbo       - -        - -       0.900 
     cost       - -        - -       0.653 
         LAMBDA-X     
 
                  EO    
            -------- 
     inno      0.878 
   proact      0.716 
     risk      0.663 
  aggress      0.119 
     auto      0.560 
 
         BETA         
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
       MO       - -        - -        - -  
       LO      0.540       - -        - -  
       VC      0.267      0.312       - -  
 
         GAMMA        
 
                  EO    
            -------- 
       MO      0.786 
       LO      0.352 
       VC      0.264 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                  MO         LO         VC         EO    
            --------   --------   --------   -------- 
       MO      1.000 
       LO      0.817      1.000 
       VC      0.730      0.735      1.000 
       EO      0.786      0.777      0.716      1.000 
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         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
               0.383      0.285      0.386 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                  EO    
            -------- 
       MO      0.786 
       LO      0.777 
       VC      0.716 
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
                  EO    
            -------- 
       MO      0.786 
             (0.057) 
              13.735 
 
       LO      0.777 
             (0.054) 
              14.322 
 
       VC      0.716 
             (0.061) 
              11.827 
 
 
         Indirect Effects of KSI on ETA   
 
                  EO    
            -------- 
       MO       - -  
 
       LO      0.424 
             (0.059) 
               7.166 
 
       VC      0.452 
             (0.070) 
               6.503 
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         Total Effects of ETA on ETA  
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
       MO       - -        - -        - -  
       LO      0.540       - -        - -  
             (0.073) 
               7.356 
 
       VC      0.436      0.312       - -  
             (0.081)    (0.081) 
               5.355      3.867 
 
 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.387 
 
         Indirect Effects of ETA on ETA   
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
       MO       - -        - -        - -  
 
       LO       - -        - -        - -  
 
       VC      0.169       - -        - -  
             (0.050) 
               3.384 
 
         Total Effects of ETA on Y    
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
   custom      0.808       - -        - -  
 
   compet      0.748       - -        - -  
             (0.056) 
              13.396 
 
   coordi      0.730       - -        - -  
             (0.051) 
              14.394 
 
     long      0.767       - -        - -  
             (0.053) 
              14.525 
 
   profet      0.657       - -        - -  
             (0.055) 
              11.885 
     dyna      0.456      0.844       - -  
             (0.062) 
               7.356 
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    trans      0.447      0.827       - -  
             (0.061)    (0.042) 
               7.294     19.738 
 
    empow      0.408      0.755       - -  
             (0.057)    (0.047) 
               7.161     15.893 
 
    manag      0.488      0.904       - -  
             (0.064)    (0.049) 
               7.602     18.592 
 
    teach      0.386      0.714       - -  
             (0.055)    (0.050) 
               7.000     14.400 
 
     func      0.332      0.238      0.762 
             (0.062)    (0.062) 
               5.355      3.867 
 
    exper      0.377      0.270      0.865 
             (0.069)    (0.069)    (0.058) 
               5.437      3.911     15.034 
 
    symbo      0.392      0.281      0.900 
             (0.071)    (0.072)    (0.062) 
               5.494      3.897     14.469 
 
     cost      0.284      0.204      0.653 
             (0.055)    (0.053)    (0.053) 
               5.179      3.833     12.276 
 
         Indirect Effects of ETA on Y     
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
   custom       - -        - -        - -  
 
   compet       - -        - -        - -  
 
   coordi       - -        - -        - -  
 
     long       - -        - -        - -  
 
   profet       - -        - -        - -  
 
     dyna      0.456       - -        - -  
             (0.062) 
               7.356 
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    trans      0.447       - -        - -  
             (0.061) 
               7.294 
 
    empow      0.408       - -        - -  
             (0.057) 
               7.161 
 
    manag      0.488       - -        - -  
             (0.064) 
               7.602 
 
    teach      0.386       - -        - -  
             (0.055) 
               7.000 
 
     func      0.332      0.238       - -  
             (0.062)    (0.062) 
               5.355      3.867 
 
    exper      0.377      0.270       - -  
             (0.069)    (0.069) 
               5.437      3.911 
 
    symbo      0.392      0.281       - -  
             (0.071)    (0.072) 
               5.494      3.897 
 
     cost      0.284      0.204       - -  
             (0.055)    (0.053) 
               5.179      3.833 
 
 
         Total Effects of KSI on Y    
 
                  EO    
            -------- 
   custom      0.635 
             (0.046) 
              13.735 
 
   compet      0.588 
             (0.047) 
              12.509 
 
   coordi      0.574 
             (0.046) 
              12.497 
 
     long      0.603 
             (0.047) 
              12.833 
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   profet      0.516 
             (0.046) 
              11.254 
 
     dyna      0.655 
             (0.046) 
              14.322 
 
    trans      0.643 
             (0.046) 
              13.993 
 
    empow      0.586 
             (0.045) 
              12.902 
 
    manag      0.702 
             (0.046) 
              15.158 
 
    teach      0.555 
             (0.045) 
              12.369 
 
     func      0.546 
             (0.046) 
              11.827 
    exper      0.619 
             (0.047) 
              13.153 
 
    symbo      0.644 
             (0.048) 
              13.554 
 
     cost      0.467 
             (0.045) 
              10.434 
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 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA 
 
                  EO    
            -------- 
       MO      0.786 
       LO      0.777 
       VC      0.716 
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
 
                  EO    
            -------- 
       MO       - -  
       LO      0.424 
       VC      0.452 
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
       MO       - -        - -        - -  
       LO      0.540       - -        - -  
       VC      0.436      0.312       - -  
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on ETA  
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
       MO       - -        - -        - -  
       LO       - -        - -        - -  
       VC      0.169       - -        - -  
 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
   custom      0.808       - -        - -  
   compet      0.748       - -        - -  
   coordi      0.730       - -        - -  
     long      0.767       - -        - -  
   profet      0.657       - -        - -  
     dyna      0.456      0.844       - -  
    trans      0.447      0.827       - -  
    empow      0.408      0.755       - -  
    manag      0.488      0.904       - -  
    teach      0.386      0.714       - -  
     func      0.332      0.238      0.762 
    exper      0.377      0.270      0.865 
    symbo      0.392      0.281      0.900 
     cost      0.284      0.204      0.653 
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         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
 
                  MO         LO         VC    
            --------   --------   -------- 
   custom       - -        - -        - -  
   compet       - -        - -        - -  
   coordi       - -        - -        - -  
     long       - -        - -        - -  
   profet       - -        - -        - -  
     dyna      0.456       - -        - -  
    trans      0.447       - -        - -  
    empow      0.408       - -        - -  
    manag      0.488       - -        - -  
    teach      0.386       - -        - -  
     func      0.332      0.238       - -  
    exper      0.377      0.270       - -  
    symbo      0.392      0.281       - -  
     cost      0.284      0.204       - -  
 
         Standardized Total Effects of KSI on Y   
 
                  EO    
            -------- 
   custom      0.635 
   compet      0.588 
   coordi      0.574 
     long      0.603 
   profet      0.516 
     dyna      0.655 
    trans      0.643 
    empow      0.586 
    manag      0.702 
    teach      0.555 
     func      0.546 
    exper      0.619 
    symbo      0.644 
     cost      0.467 
 
                           Time used:    0.031 Seconds 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล    นายชิษณุ ภูอยู 
วันเดือนปเกิด    วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2513 
สถานท่ีเกิด    อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่อยู 131/23-24 ถนนชุมพล ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
ตําแหนงหนาที่ทํางาน   ผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ 
สถานท่ีทํางาน    บริษัท โรงพิมพสงาการพิมพ จํากัด 
     131/23-24 ถนนชุมพล ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 
     จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
ประวัติการศึกษา   ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร    
      พ.ศ. 2548 
     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
      พ.ศ. 2550    
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