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บทคัดยอ่ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้วยเทคนิคเดลฟาย กําหนดกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญในการเก็บข้อมูลจํานวน 30 ราย ที่ระดับค่าความคลาดเคล่ือน 0.44-0.43 อัตราค่าความคลาดเคลื่อนลดลง 
0.01 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อนํามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วนํามาพัฒนาเป็น
แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวทางกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนจํานวน 5 ด้าน ได้แก่ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้และด้านคุณธรรม สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามการวัดฉันทามติ
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1.5 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผลการศึกษาพบว่า
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลและด้านคุณธรรม 
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านภูมิคุ้มกันและด้านความรู้ 
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Success in Industrial Business in Digital Era Using Delphi Technique 

 
Rungtip  Thaisom1* and Thanin  Silpcharu2 

 
Abstract 

This qualitative study investigates the strategies in applying Sufficiency Economy Philosophy to 
enhance sustainable success in industrial business in digital era using Delphi technique. Semi-structured 
interview was administered with 30 experts to collect data with standard error of mean ranging 
between 0.44 and 0.43 at decreasing rate of 0.01 to develop close-rating scale questionnaires to 
conduct the survey on the 5 aspects of Sufficiency Economy, i.e., moderation, reasonableness, sufficient 
self-immunity, knowledge, and integrity. The descriptive research statistics included percentage, mean, 
median, mode, and inter-quartile range. The data analysis was systematically conducted to achieve the 
objectives defined by the experts’ consensus. The consideration was based on the congruence of the 
experts’ opinions with the inter-quartile range less than or equal 1.5 according to the Delphi technique. 
The results revealed that the experts reported harmonized opinions on the model of the strategies in 
moderation, reasonableness, and integrity. However, the experts showed different opinions on the 
aspects of sufficient self-immunity and knowledge.  
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จากการศึกษา “กลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ใ ช้ ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้วย
เทคนิคเดลฟาย” สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
รับมือและเตรียมพร้อมรับกระแสเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่
อาศัยความรอบรู้และความรอบคอบทางวิชาการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเพียรและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
พื้นฐานคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้สามารถดํารง
ธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งสามารถพัฒนาระดับ
ศักยภาพการบริหารจัดการกิจการให้คงอยู่อย่างต่อเน่ือง 
ด้วยการสร้างความสมดุลในทุกมิติและปรับองค์ประกอบ
ของกิจการให้เข็มแข็ง พร้อมรับมือกับทุกบริบทของ
สภาพแวดล้อมอย่างม่ันคงจนเกิดเสถียรภาพทางธุรกิจใน
ระยะยาวจนกระท่ังนําไปสู่การยก ระดับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
2.  วัตถปุระสงค์ 

เพื่อศึกษากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ใ ช้ ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้วย
เทคนิคเดลฟาย 

 
3. วิธีดําเนินการวจิัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ตาม
แบบการวิจัยเชิงอนาคตโดยใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูลได้อาศัยเกณฑ์การคัดเลือก
แบบเจาะจงจากองค์กรธุรกิจที่ได้รับการยกย่องด้านการ
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารองค์กรจากผลการประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 และ 2 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ และได้รับการยกย่องด้านการเป็น
องค์กรดีเด่นจากมูลนิธิมั่นพัฒนา รวมทั้งองค์กรธุรกิจที่
ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพื่อขับเคล่ือนด้านการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จํานวน 23 ราย และ
นักวิชาการด้านกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน 7 ราย รวมทั้งส้ิน 30 ราย สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมและ 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดําเนินการ
อย่างเป็นระบบขั้นตอนตามการวัดฉันทามติของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของความ
คิดเห็นด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 
1.5 [2] ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย โดยมีรูปแบบและวิธีการสร้าง
เครื่องมือในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

รอบที่ 1 จัดเตรียมแนวคําถามที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยจะกําหนด
แนวทางการสัมภาษณ์ ไว้ 5 ด้านตามแนวทางของกลยุทธ์
การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุค
ดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จ
อย่างยั่งยืน ได้แก่ ด้านความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล 
ภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ไปเก็บรวบรวมข้อมูล  

รอบที่ 2  ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ใน
รอบที่ 1 มาประมวลผลด้วยการจําแนกเน้ือหาออกเป็น
ประเด็น และจัดกลุ่มข้อมูลที่มี ลักษณะร่วม หรือมี
ความหมายคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันจากน้ันให้ความหมาย
หรือจําแนกชื่อกลุ่มข้อมูลนั้น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาเป็น
แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่าเป็น
ฉบับที่ 2 ซึ่งกําหนดค่าระดับคะแนนความคิดเห็นเป็น  
5 ระดับ แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม โดย
ให้น้ําหนักความสําคัญของเรื่องต่าง ๆ 

รอบที่ 3  ผู้วิจัยนําผลการตอบแบบสอบถามที่ได้จาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 มาคํานวณหาช่วงพิสัย
ระหว่างควอไทล์ เพื่อนําไปสู่การทบทวนความคิดเห็น 
พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับสําหรับพิจารณาความสอดคล้อง
ของคําตอบเทยีบเคียงกับตาํแหน่งคําตอบของผู้เชี่ยวชาญ
โดยรวม ซึ่งหากไม่สอดคล้อง ผู้เชี่ยวชาญจําเป็นต้อง
แสดงเหตุผลเพิ่มเติมสําหรบัยืนยันความชัดเจนของข้อมูล
เพื่อนํามาซึ่งข้อมูลที่มีคุณค่าถูกต้องและเชื่อถือได้ต่อ  
การวินิจฉัยสําหรับพัฒนากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
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4.  ผลการวิจัย 
4.1  จากความคิดเห็นกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนใน
ด้านพอประมาณของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็น
สอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทั้งส้ิน 29 ตัวบ่งชี้โดย
ให้ความสําคัญต่อตัวบ่งชี้การใช้ทรัพยากรภายในธุรกิจที่
มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเป็นลําดับ 1 
ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00 

4.2  กลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้านความมีเหตุผล พบว่า
มีความเห็นสอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทั้งส้ิน 37 
ตัวบ่งชี้ โดยให้ความสําคัญต่อตัวบ่งชี้การให้ บริการที่
ประทับใจ (Service Quality) เป็นลําดับ 1 ด้วยค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00 

4.3  สําหรับกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ ใ ช้ ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้าน
ภูมิคุ้มกันพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 36 ตัวบ่งชี้ โดยให้ความสําคัญ
ต่อตัวบ่งช้ีการพยายามรักษาฐานลูกค้าเก่าและแสวงหา
ลูกค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง เป็นอันดับ 1 ด้วยค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00 และมีความคิดเห็นไม่
สอดคล้องกัน 1 ตัวบ่งชี้ คือการหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อลด
ความเส่ียงในการทําธุรกิจ ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
เท่ากับ 2.00 โดยให้ความเห็นว่าควรหาแนวทางป้องกัน
เพื่อลดความเสี่ยงด้วยตนเองในกรณีเกิดการชะลอตัวของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมและเกิดความเสี่ยงต่อการควบรวม
กิจการ อันนํามาซ่ึงการลดทอนสิทธิและอํานาจในการ
บริหารจัดการรวมทั้งควรสร้างความอยู่รอดด้วยกิจการ
เองเพื่อความมั่นคงในระยะยาว 

4.4  ส่วนกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
มาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่ งยืนด้านความรู้  กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 34 ตัวบ่งชี้ โดยมีความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้การ
พัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถการเป็นผู้นํา
องค์กรที่ดี เป็นอันดับ 1 ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

เท่ากับ 0.00 และมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน 1 ตัวบ่งชี้ 
คือควรเน้นการสร้างองค์ความรู้ หรือบทเรียนที่เหมาะกับ
บริบทขององค์กร ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 
2.00 โดยให้ความเห็นว่าการสมัครเป็นสมาชิกต่าง ๆ เป็น
การประสานงาน มากกว่าเสรมิสรา้งความรูก้ารรวมตัวกัน
ของสมาคม หรือชมรมหลายสายวิชาชีพ ยังมีองค์ความรู้
ที่ล้าหลัง และไม่ได้เอื้อในโลกการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้ง
ควรเน้นการแสวงหาความรู้ในระดับสากลเพื่อสร้างความ
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร 

4.5  กลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่ งยืนด้านคุณธรรมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั้งส้ิน 44 ตัวบ่งชี้ โดยให้ความสําคัญต่อตัวบ่งชี้การรกัษา
ความลับของพันธมิตร คู่ค้าและลูกค้าอย่างเคร่งครัด เป็น
อันดับ 1 ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00 

 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

5.1  จากผลการศึกษากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนในด้าน
ความพอประมาณน้ันให้ความสําคัญกับตัวบ่งชี้ การใช้
ทรัพยากรภายในธุรกิจที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ Kantola [3]ที่กล่าวว่า
รูปแบบการจัดการทรัพยากรองค์กรสมัยใหม่จําเป็นต้อง
ใส่ใจทรัพยากรด้านบุคคล เวลา การเงินและประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้ง Harmon [4] ได้อธิบาย
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการทรัพยากรองค์กรใน
ยุคปัจจุบันว่าจําเป็นต้องคํานึงถงึการจัดการห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain Management) ในอันที่จักพิจารณา
ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยนําออกทุกขั้นตอนเพ่ือประสิทธิผล
ของธุรกิจ และสอดคล้องกับ Alfaro [5] ที่ว่าการวิเคราะห์
องค์กรธุรกิจด้วยห่วงโซ่คุณค่า เป็นปัจจัยสําคัญในการ
วิเคราะห์ผลิตภาพขององค์กรระดับนานาชาติเพื่อการ
แข่งขันในโลกธุรกจิระยะยาว 

5.2 จากกลยุทธ์การน้อมนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้านความมีเหตุผล ให้
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ความสําคัญกับตัวบ่งชี้การให้บริการที่ประทับใจมากที่สุด
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kumar et al. [6] ที่กล่าวว่า
การสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีด้วยการส่ง
มอบบริการที่มีคุณภาพ เป็นวิธีสร้างความแตกต่างให้กับ
องค์กรและนํามาซึ่งความต้องการซ้ืออย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาด
อุตสาหกรรม (Business to Business) ทั้งนี้ Etzel [7] 
ได้กล่าวว่าการจัดการคุณภาพบริการควรคํานึงถึงการ
รักษาคุณภาพการบริการให้เหนือกว่าระดับความคาดหวัง
ของผู้บริโภค รวมทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Jones et al [8] ที่ว่าการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นเรื่อง
ที่คณะผู้บริหารจําเป็นต้องให้ความสําคัญในข้อมูลและ
ติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อนําไปสู่การปรับกลยุทธ์
องค์กรให้รองรับการเปล่ียนแปลงได้ทันท่วงที 

5.3  สําหรับผลการศึกษากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้าน
ภูมิคุ้มกันให้ความสําคัญกับตัวบ่งชี้การพยายามรักษา
ฐานลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องมาก
ที่สุดสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Law [9] ที่ว่าในยุค
ปัจจุบัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการสร้างความได้ 
เปรียบทางการแข่งขันและรักษาลูกค้า (Customer 
Retention) ไว้ โดยอาศัยเครื่องมือการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) มี
ความสําคัญยิ่งต่อการวางแผนระบบธุรกิจให้เข้าถึง
พฤติกรรมและความต้องการลูกค้าเชิงลึกสําหรับนํามา
สรรสร้างกิจกรรมความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนโดย Skoumpopoulou and 
Franklin [10] ยังได้กล่าวว่า การอาศัยเทคโนโลยีเพื่อ
จัดการกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ ถือเป็นการลดทอนความ
เส่ียงทางการเงินด้านยอดขายให้เกิดเสถียรภาพจากการ
ซื้อซ้ําประกอบกับ Dewnarain, Ramkissoon and 
Mavondo [11]  กล่าวว่า ในปัจจุบันควรมุ่งเน้นกลยุทธ์
การสร้างความผูกพันระหว่างตราสินค้ากับสังคมแวดล้อม 
(Social Customer Relations Management: SCRM) 
เพื่อเป็นแนวทางป้องกันความเส่ียงด้านภาพพจน์และ
ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณชน โดย Al-Dmour, 
Ali and Aldmour [12] ได้กล่าวว่าการสร้างความผูกพัน 
(Customer Engagement) ถือเป็นการออกแบบให้

ลูกค้าเกิดประสบการณ์ร่วมทั้งกระบวนการ โดยอาศัย
เทคโนโลยีเข้ามาวิเคราะห์ แยกแยะและจัดรูปแบบ 
จนเพ่ิมระดับสถานะความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน (Partners) 

5.4  การศึกษากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้านความรู้ให้ความ 
สําคัญกับตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความ 
สามารถการเป็นผู้นําองค์กรที่ดีมากที่สุดสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Shariq, Mukhtar and Anwar [13] 
ที่ว่าการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้นํามีผลต่อการถ่ายทอด
องค์ความรู้เป็นลําดับขั้นตามสายการบังคับบัญชาผ่าน
การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกและการสร้างนวัตกรรมด้าน
ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Farahnak et al. [14] ที่ว่าการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กรจําเป็นต้องปลูกฝังทัศนคติไปยังผู้นํา 
เพื่อเป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการ
เปล่ียนแปลงทั่วทั้งองค์กรสนใจในการเรียนรู้ พร้อมรับ
สถานการณ์โลกธุรกิจอย่างรู้เท่าทันและสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้กระตือรือร้นต่อการแข่งขัน
และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่สําหรับขับเคล่ือนองค์กรให้
เติบโตได้อย่างมั่นคง 

5.5  ผลการวิจัยกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้านคุณธรรมให้ความ 
สําคัญกับตัวบ่งชี้การรักษาความลับของพันธมิตร คู่ค้า
และลูกค้าอย่างเคร่งครัดมากที่สุดสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Nicholson and Kurucz [15] ที่ว่ากลยุทธ์การ
ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
หมายรวมถึงความซื่อสัตย์ในการจัดการข้อมูล ทั้งปกป้อง
ข้อมูลความลับและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จัดเป็นหนึ่งใน
ทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดทั้งขององค์กร บุคลากรและคู่ค้า 
โดยถือเป็นหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจใน
การสร้างความยั่งยืนร่วมกันรวมทั้ง Woermann and 
Engelbrecht [16] ยังกล่าวว่าความท้าทายในการสร้าง
จรรยาบรรณทางธุรกิจจําเป็นต้องอาศัยกลไกการพัฒนา 
ผู้มีส่วนได้เสียไปสู่ความสัมพันธ์แบบผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ 
(Relationholders) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงทาง
ธุรกิจในระยะยาวดังงานวิจัยของ Eger, Scarles and 
Miller [17] ที่พบว่ารูปแบบการรักษาความสัมพันธ์กับ
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กลุ่มคู่ค้าอย่างยั่งยืน จําเป็นต้องอาศัยความเชื่อใจและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน ในรูปแบบผู้มี ส่วนได้ เสีย 
(Stakeholder) เพื่อร่วมกันสร้างและส่งมอบคุณค่าที่เป็น
รูปธรรมไปพร้อมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.6  จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็น
ต่อกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในตัวบ่งชี้การหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อลดความ
เส่ียงในการทําธุรกิจ ในด้านภูมิคุ้มกันซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Jyoti and Chahal  [18] ที่ว่าการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Competitive Advantage: SCAs) จําเป็นต้องตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแบบยากท่ีจะเลียนแบบ รวมทั้ง 
Kumar, Jonesand Venkatesan [19] กล่าวว่าองค์กร
ทุกขนาด สามารถสร้างคุณค่าด้วยจุดยืน (Positioning) 
และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อบ่งบอกคุณค่าองค์กร 
จนกระทั่งสามารถวัดผลแห่งความสําเร็จขององค์กรได้อบ
ย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการสร้างความได้เปรียบเชิง     
การแข่งขันด้วยเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างยั่งยืนของ Gomesand Romão [20] 

5.7  จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็น
ต่อกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในตัวบ่งชี้การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม
ชมรมหรือสายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในด้านความรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hu et al. [21] ที่ว่ากลยุทธ์ใน
ยุคดิจิทัลได้พลิกโฉมให้เข้าถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน 
( Technologies and Eco-innovation Towards 
Sustainability) ด้วยการสร้างองค์ความรู้ภายใต้อัตลักษณ์
องค์กร นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Value Innovators) 
และยังสอดคล้องกับ Bocken [22] ที่ว่าคุณค่าองค์กรที่
ยั่งยืนมาจากกการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีฝังรากลึกเข้าไปในมโนธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่เพื่อนําไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1  ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ 

6.1.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา 
กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงยุคดิจิทัล ในทุกภาค
ส่วนธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมน้ัน ควรมุ่งเน้นแนวทาง    
การใช้ทรัพยากรภายในธุรกิจที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดลดขั้นตอน ขจัดเวลาและต้นทุนที่เสียเปล่า 
เพื่อการแข่งขันในตลาดระดับโลกระยะยาว 

6.1.2 ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ควรให้ความสําคัญ
กับเครื่องมือการให้บริการที่ประทับใจ ด้วยการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อออกแบบปรับแต่งผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยี
พื้นฐานสําหรับรักษาคุณภาพการบริการให้เหนือกว่า
ความคาดหวังของผู้บริโภค ถือเป็นการสร้างกลยุทธ์  
การจัดการระบบธุรกิจให้มีเสถียรภาพอย่างมั่นคงและย่ังยืน 

6.1.3 ในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ของภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวทางการรักษาลูกค้าถือเป็นกลยุทธ์
ที่มีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันระยะยาว โดยอาศัย
ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อ
สร้างสรรค์ประสบการณ์ร่วมทั้งกระบวนการจนยกระดับ
สถานะความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน ถือเป็นแนวทางป้องกัน
ให้กิจการคงอยู่อย่างแข็งแกร่งและนําไปสู่ระบบธุรกิจที่
ยั่งยืน 

6.1.4 การพัฒนาองค์ความรู้ผู้นํา ถือเป็นแนวทาง
ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความสําเร็จด้วยการสร้างนวัตกรรม
ทางความรู้ และปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก จนเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดพฤติกรรมความสนใจใฝ่เรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร พร้อม
รับสถานการณ์อย่างรู้เท่าทันและสร้างวัฒนธรรมส่งเสริม
ให้พนักงานทุกระดับกระตือรือร้นและคิดค้นนวัตกรรม
ขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคง 

6.1.5 กลยุทธ์หลักในการสร้างยัง่ยนืให้กบัภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล นั้นคือการรักษาความลับ
ของพันธมิตร คู่ค้าและลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็น
จรรยาบรรณและจริยธรรมที่องค์กรต้องกําหนดเป็น
นโยบายสร้างความไว้วางใจ เชื่อใจและความช่วยเหลือ
พึ่งพากันในทุกสถานการณ์อย่างสม่ําเสมอจากคู่ค้าธุรกิจ 
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมั่นคงและย่ังยืน 

6.2  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป 
6.2.1 ดําเนินการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ประกอบ

ตัวแบบจําลองกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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มาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

6.2.2 ดําเนินการวิจัยแบบจําลองสมการ
โครงสร้างรูปแบกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน 

6.2.3 ดําเนินการศึกษาองค์ความรู้ด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อม
การบูรณการโลกของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) 
กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่าง
ยั่งยืนด้วยเทคนิคเดลฟาย เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่และนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรม 

 
7.  กิตติกรรมประกาศ 

ทุนวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ 
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