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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้วยเทคนิคเดลฟาย กําหนดกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูลจํานวน 30 ราย ที่ระดับค่าความคลาดเคลื่อน 0.44-0.43 อัตราค่าความคลาดเคลื่อนลดลง
0.01 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อนํามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วนํามาพัฒนาเป็น
แบบสอบถามปลายปิ ดชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่ าตามแนวทางกลยุ ทธ์ การน้ อมนํ าปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนจํานวน 5 ด้าน ได้แก่ด้านความพอประมาณ
ด้านความมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้และด้านคุณธรรม สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามการวัดฉันทามติ
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1.5 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผลการศึกษาพบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลและด้านคุณธรรม
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านภูมิคุ้มกันและด้านความรู้
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Strategies in Applying Sufficiency Economy Philosophy to Enhance Sustainable
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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1. บทนํา
ปัจจุบบัั นโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรรษฐกิจและสังงคม
ดิจิทัล (Digital Era) ที่เทคโนโลยีดิจทัิ ลไม่ได้เป็นเพีพียง
เครื่องมือสสนับสนุนการททํางานอีกต่อไปปหากแต่หลอมรรวม
เข้ากับโครรงสร้างรูปแบบบกิจกรรมทางเเศรษฐกิจและชีชีวิต
ผู้คนผลักดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทังกระบวนการผ
้ง
ผลิต
การค้า กาารบริการและกกระบวนการทาางสังคมโดยเฉพพาะ
อย่างยิ่งในนบริบทประเทศศไทยที่ระบบเททคโนโลยีดิจทิ ลัลเข้า
มาเป็นโจททย์ความท้าทาายที่ในการเพิ่มโอกาส
โ
และฝ่าาฟัน
อุปสรรคเพพื่อนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิกิจและสังคม ไมม่ว่า
จะเป็ นกาารพั ฒนาขี ดความสามารถข
ค
ของธุ รกิ จทั้ งภภาค
การเกษตรร การผลิตและะการบริการให้้สามารถแข่งขันนใน
โลกสมัยใใหม่ รวมทั้งกาารปฏิรูปกระบบวนการทางธุรรกิจ
การผลิ ต การค้ าและกการบริ ก าร อีกทั
ก ้ ง การยกระะดั บ
คุณภาพชีชีวิตของประชชาชนอันนําไปสู่ ความยั่ งยืนขของ
ประเทศ
ทั้งนี้ หหากนับถอยหลัลังไปช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยมี จํ านนวนนิ ติ บุ คคลลเกิ ดขึ้ นมากมาย ทั้ งในรู ปแแบบ
บริษัทจํากกัด ห้างหุ้นส่วนจํ
ว ากัด ห้างห้หุ้นส่วนสามัญแและ
บริษัทมหาชน ซึ่ง ณ สิ้นปี
น พ.ศ. 2560 มีนิติบุคคลจัดดตั้ง
1
ราย
ร คิดเป็นทุนนจด
ทั่วประเททศ รวมทั้งสิ้น 1,434,843
ทะเบียน 222.20 ล้านล้านบาท
า
[1] ดังแสดงรายละเอี
ง
อียด
ในรูปที่ 1
สิ้นสภาพ
48.00%

ดําเนินกิจจการ
47.00%
%

ไม่ดําเนินกิจการ
5.00%

รูปที่ 1 สัดส่วนนิติบุบุคคลจําแนกตาามสถานการณ์
ดําเนินกิจกาาร [1]
เห็นได้ด้ว่า ปริมาณนิติติบุคคลที่ดําเนินินกิจการเทียบบกับ
ไม่ดําเนินกิจการและสิ้นสภาพมี
ส
ปริมาณ
ณสัดส่วนที่มากเกิน
ครึ่งหนึ่งของนิติบุคคลทั้งหมดของประ
ง
เทศคิดเป็นร้อยยละ
47.00 แลละ 53.00 ตามลําดับ ทั้งที่ธุรกิจการค้าในแตต่ละ
สาขา ไม่ว่าาจะเป็นเกษตรกกรรม อุตสาหกกรรม พาณิชยกรรม
ก่อสร้าง กการเงินและประะกันภัยและบริริการเป็นเครื่องงมือ
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สําคัญในการขับเคลื
เ ่อนพัฒนาโโครงสร้างเศรษษฐกิจทั้งใน
ระดับมหภาคและจุลภาคของปประเทศและจจากจํานวน
รายยไม่คงอยู่ของกิจการนิติบุคคคลที่มีทิศทางสถิติสูงขึ้น
อย่ย่ างต่ อเนื่ อ ง สะท้
ส อนให้ เห็ นนถึ งความท้ าทายในการ
ท
พั ฒนาโครงสร้
ฒ
างหลั
า ก ทางเศศรษฐกิ จ ของปประเทศที่
จํ าเป็ น ต้ อ งได้ รับการแก้
บ
ไ ข นั้ น คื อ การมุ่ ง เน้ น พั ฒ นา
ป
าเนินินงานของกิจกการให้มีประสิทธิภาพใน
รูปแบบการดํ
ระยะยาว ควบคูไปกั
่ไ บการพัฒ นาขีดความสาามารถของ
องค์กรจนกระทังประสบความ
่ง
สําเร็จอย่างยั่งยื
ง น ก่อให้
ด
่และนําไปสู่การสสร้างรายได้ให้กับกิจการ
เกิดความคงอยู
อย่ย่างมั่นคง นําไปสู่การยกระดัดับคุณภาพชีวิตในระดับ
จุลภาค
ล เกิดเสถียรภาพทางเศศรษฐกิจในระดดับมหภาค
จนนกระทั่ งสามารรถนํ าพาประเเทศไปสู่ ความยั่ งยื นทาง
ระบบบเศรษฐกิจ (SSustainable EEconomy) ได้ด้ในที่สุด
ทั้งนี้ในทางกลัลับกัน ได้มีบทสสะท้อนในอีกแง่
แ มุมหนึ่งที่
เป็นผลจากการพั
น
ัฒนารูปแบบเศศรษฐกิจใหม่ในยุ
น คดิจิทัล
(Digital Econom
my) ที่กลับพบบความซับซ้อนจากห่วงโซ่
การผลิตรูปแบบใใหม่กระจายอยูยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็
จ นเกิด
การเคลื่อนย้ายแแรงงาน เหตุกาารณ์ในซีกโลกหนึ่งส่งผล
กระทบต่อเศรษฐฐกิจอีกซีกโลกหหนึ่งด้วยเวลาอัอันสั้น หรือ
แม้ม้กระทั้งการนําเทคโนโลยีสารรสนเทศไปใช้ในทางที
ใ
่ผิด
วัตถุประสงค์อย่างที่ควรจะเป็น ทั้งเรื่องข้อมูลต่
ล าง ๆ ที่มี
ขัดต่อจริยธรรมใ
มในการทําธุรกิจ ผนวกกับ
เนือหาไปในทางขั
้อ
การรดําเนินธุรกิจของไทยยั
ข
งเชื่อมมโยงและพึ่งพิงกักบต่างชาติ
ในรระดับสูง การรววมขั้วอํานาจทาางเศรษฐกิจแลละการเมือง
ในรระดับต่าง ๆ จึงเป็
ง นทั้งโอกาสสสําหรับกิจการใในการวิจัย
และพัฒนาเพื่อเป็ป็นแนวทางนําพพาธุรกิจไปสูความสํ
่ค าเร็จ
ในอีอีกด้านหนึ่งกิจการจากต่
จ
างป ระเทศก็สามารรถรุกตลาด
เข้ามาในประเทศ
า
ศไทยได้มากขึ้น เกิดความผัันผวนและ
ความไม่แน่นอนจจากสภาวการณณ์สิ้นสุดลงของตลาดเดียว
เกิ ดปั
ด ญหาการว่างงานที่ ทํ าใหห้ ประเทศส่ วนใหญ่
น ต้ อ ง
ปกกป้ อ งความเป็ปนอยู่ ป ระชากกรและอุ ต สาหหกรรมใน
ปรระเทศเพิ่มขึ้น ทิศทางแนวโนน้มภาระรายจ่ายเพิ่มขึ้น
จา กการเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทโโลกสู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital
Traansformation)) แบบก้าวกระโโดด จนกระทบต่อรูปแบบ
การทํางานในระบบบเศรษฐกิจ รรวมไปถึงความไไม่พอเพียง
ส ขาด
ด้านการลงทุน หรือื การก่อหนี้ออย่างไม่สมเหตุสมผล
ความรอบรู้และรออบคอบ จนนําไไปสู่การขาดความต่อเนื่อง
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษษฐกิจของประเทศ ซึ่งผล
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จากการศึกษา “กลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล กั บ ภาคธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ย
เทคนิคเดลฟาย” สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
รับมือและเตรียมพร้อมรับกระแสเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่
อาศัยความรอบรู้ และความรอบคอบทางวิชาการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเพียรและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
พื้นฐานคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้สามารถดํารง
ธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งสามารถพัฒนาระดับ
ศักยภาพการบริหารจัดการกิจการให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการสร้างความสมดุลในทุกมิติและปรับองค์ประกอบ
ของกิ จการให้ เข็ มแข็ ง พร้ อมรั บมื อกั บทุ กบริ บทของ
สภาพแวดล้อมอย่างมั่นคงจนเกิดเสถียรภาพทางธุรกิจใน
ระยะยาวจนกระทั่งนําไปสู่การยก ระดับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารน้ อ มนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล กั บ ภาคธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ย
เทคนิคเดลฟาย
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ตาม
แบบการวิ จั ยเชิ งอนาคตโดยใช้ เทคนิ คเดลฟาย กลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูลได้อาศัยเกณฑ์การคัดเลือก
แบบเจาะจงจากองค์กรธุรกิจที่ได้รับการยกย่องด้านการ
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารองค์กรจากผลการประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 และ 2 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ และได้รับการยกย่องด้านการเป็น
องค์กรดีเด่นจากมูลนิธิมั่นพัฒนา รวมทั้งองค์กรธุรกิจที่
ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ เพื่ อขั บเคลื่ อนด้ านการนํ าปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จํานวน 23 ราย และ
นั กวิ ชาการด้ านกลยุ ทธ์ การน้ อมนํ าปรั ชญาเศรษฐกิ จ
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พอเพียง จํานวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย สถิติที่ใช้
ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดําเนินการ
อย่ างเป็ นระบบขั้ นตอนตามการวั ดฉั นทามติ ของกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของความ
คิดเห็นด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า หรือเท่ากับ
1.5 [2] ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้ เทคนิ คเดลฟาย โดยมี รู ปแบบและวิ ธี การสร้ าง
เครื่องมือในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
รอบที่ 1 จัดเตรียมแนวคําถามที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยจะกําหนด
แนวทางการสัมภาษณ์ ไว้ 5 ด้านตามแนวทางของกลยุทธ์
การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุค
ดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จ
อย่างยั่งยืน ได้แก่ ด้านความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล
ภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
รอบที่ 2 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ใน
รอบที่ 1 มาประมวลผลด้วยการจําแนกเนื้อหาออกเป็น
ประเด็ น และจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะร่ ว ม หรื อ มี
ความหมายคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันจากนั้นให้ความหมาย
หรือจําแนกชื่ อกลุ่มข้อมูลนั้น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาเป็ น
แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่าเป็น
ฉบับที่ 2 ซึ่งกําหนดค่าระดับคะแนนความคิดเห็นเป็น
5 ระดับ แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม โดย
ให้น้ําหนักความสําคัญของเรื่องต่าง ๆ
รอบที่ 3 ผู้วิจัยนําผลการตอบแบบสอบถามที่ได้จาก
กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญในรอบที่ 2 มาคํ า นวณหาช่ ว งพิ สั ย
ระหว่างควอไทล์ เพื่อนําไปสู่การทบทวนความคิดเห็น
พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับสําหรับพิจารณาความสอดคล้อง
ของคําตอบเทียบเคียงกับตําแหน่งคําตอบของผู้เชี่ยวชาญ
โดยรวม ซึ่ งหากไม่ สอดคล้ อง ผู้ เชี่ ยวชาญจํ าเป็ นต้ อง
แสดงเหตุผลเพิ่มเติมสําหรับยืนยันความชัดเจนของข้อมูล
เพื่ อนํ ามาซึ่ งข้ อมู ลที่ มี คุ ณค่ าถู กต้ องและเชื่ อถื อได้ ต่ อ
การวิ นิ จฉั ยสํ าหรั บพั ฒนากลยุ ทธ์ การน้ อมนํ าปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุ กต์ ใช้ ในยุ คดิ จิ ทั ลกั บภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

4. ผลการวิจัย
4.1 จากความคิดเห็นกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุ กต์ ใช้ ใ นยุ คดิ จิ ทั ลกั บภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนใน
ด้ า นพอประมาณของกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ค วามเห็ น
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสิ้น 29 ตัวบ่งชี้โดย
ให้ความสําคัญต่อตัวบ่งชี้การใช้ทรัพยากรภายในธุรกิจที่
มี อยู่ อย่ างจํ ากั ดให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดเป็ นลํ าดั บ 1
ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00
4.2 กลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุ กต์ ใช้ ในยุ คดิ จิ ทั ลกั บภาคธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้านความมีเหตุผล พบว่า
มีความเห็นสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสิ้น 37
ตัวบ่งชี้ โดยให้ความสําคัญต่อตัวบ่งชี้การให้ บริการที่
ประทับใจ (Service Quality) เป็นลําดับ 1 ด้วยค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00
4.3 สําหรับกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล กั บ ภาคธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ า น
ภูมิคุ้มกันพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 36 ตัวบ่งชี้ โดยให้ความสําคัญ
ต่อตัวบ่งชี้การพยายามรักษาฐานลูกค้าเก่าและแสวงหา
ลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับ 1 ด้วยค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00 และมีความคิดเห็นไม่
สอดคล้องกัน 1 ตัวบ่งชี้ คือการหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อลด
ความเสี่ยงในการทําธุรกิจ ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
เท่ากับ 2.00 โดยให้ความเห็นว่าควรหาแนวทางป้องกัน
เพื่อลดความเสี่ยงด้วยตนเองในกรณีเกิดการชะลอตัวของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมและเกิดความเสี่ยงต่อการควบรวม
กิจการ อันนํามาซึ่งการลดทอนสิทธิและอํานาจในการ
บริหารจัดการรวมทั้งควรสร้างความอยู่รอดด้วยกิจการ
เองเพื่อความมั่นคงในระยะยาว
4.4 ส่วนกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ประสบความสํ า เร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ า นความรู้ กลุ่ ม
ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งเป็ น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกัน 34 ตัวบ่งชี้ โดยมีความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้การ
พัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถการเป็นผู้นํา
องค์กรที่ดี เป็นอันดับ 1 ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
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เท่ากับ 0.00 และมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน 1 ตัวบ่งชี้
คือควรเน้นการสร้างองค์ความรู้ หรือบทเรียนที่เหมาะกับ
บริบทขององค์กร ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ
2.00 โดยให้ความเห็นว่าการสมัครเป็นสมาชิกต่าง ๆ เป็น
การประสานงาน มากกว่าเสริมสร้างความรูก้ ารรวมตัวกัน
ของสมาคม หรือชมรมหลายสายวิชาชีพ ยังมีองค์ความรู้
ที่ล้าหลัง และไม่ได้เอื้อในโลกการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้ง
ควรเน้นการแสวงหาความรู้ในระดับสากลเพื่อสร้างความ
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
4.5 กลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุ กต์ ใช้ ในยุ คดิ จิ ทั ลกั บภาคธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมให้
ประสบความสํ า เร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ า นคุ ณ ธรรมกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั้งสิ้น 44 ตัวบ่งชี้ โดยให้ความสําคัญต่อตัวบ่งชี้การรักษา
ความลับของพันธมิตร คู่ค้าและลูกค้าอย่างเคร่งครัด เป็น
อันดับ 1 ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
5.1 จากผลการศึกษากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนในด้าน
ความพอประมาณนั้นให้ความสําคัญกับตัวบ่งชี้ การใช้
ทรัพยากรภายในธุรกิจที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ Kantola [3]ที่กล่าวว่า
รูปแบบการจัดการทรัพยากรองค์กรสมัยใหม่จําเป็นต้อง
ใส่ใจทรัพยากรด้านบุคคล เวลา การเงินและประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้ง Harmon [4] ได้อธิบาย
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการทรัพยากรองค์กรใน
ยุคปัจจุบันว่าจําเป็นต้องคํานึงถึงการจัดการห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain Management) ในอันที่จักพิจารณา
ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยนําออกทุกขั้นตอนเพื่อประสิทธิผล
ของธุรกิจ และสอดคล้องกับ Alfaro [5] ที่ว่าการวิเคราะห์
องค์กรธุรกิจด้วยห่วงโซ่คุณค่า เป็นปัจจัยสําคัญในการ
วิเคราะห์ผลิตภาพขององค์กรระดับนานาชาติเพื่อการ
แข่งขันในโลกธุรกิจระยะยาว
5.2 จากกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยื นด้านความมีเหตุผล ให้

22/7/2563 BE 13:46

172

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 11 No. 1 January – April, 2020

ความสําคัญกับตัวบ่งชี้การให้บริการที่ประทับใจมากที่สุด
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kumar et al. [6] ที่กล่าวว่า
การสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีด้วยการส่ง
มอบบริการที่มีคุณภาพ เป็นวิธีสร้างความแตกต่างให้กับ
องค์ ก รและนํ า มาซึ่ ง ความต้ อ งการซื้ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในตลาด
อุตสาหกรรม (Business to Business) ทั้งนี้ Etzel [7]
ได้กล่าวว่าการจัดการคุณภาพบริการควรคํานึงถึงการ
รักษาคุณภาพการบริการให้เหนือกว่าระดับความคาดหวัง
ของผู้ บริ โภค รวมทั้ งยั งสอดคล้ องกั บผลงานวิ จั ยของ
Jones et al [8] ที่ว่าการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นเรื่อง
ที่คณะผู้บริหารจําเป็นต้องให้ความสําคัญในข้อมูลและ
ติ ด ตามผลอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารปรั บกลยุ ท ธ์
องค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที
5.3 สําหรับผลการศึกษากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ า น
ภูมิคุ้มกันให้ความสําคัญกับตัวบ่งชี้การพยายามรักษา
ฐานลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องมาก
ที่สุดสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Law [9] ที่ว่าในยุค
ปัจจุบัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการสร้างความได้
เปรี ย บทางการแข่ ง ขั น และรั ก ษาลู ก ค้ า (Customer
Retention) ไว้ โดยอาศัยเครื่องมือการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) มี
ความสํ า คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การวางแผนระบบธุ ร กิ จ ให้ เ ข้ า ถึ ง
พฤติกรรมและความต้องการลูกค้าเชิงลึกสําหรับนํามา
สรรสร้างกิจกรรมความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนโดย Skoumpopoulou and
Franklin [10] ยังได้กล่าวว่า การอาศัยเทคโนโลยีเพื่อ
จัดการกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ ถือเป็นการลดทอนความ
เสี่ยงทางการเงินด้านยอดขายให้เกิดเสถียรภาพจากการ
ซื้อซ้ําประกอบกับ Dewnarain, Ramkissoon and
Mavondo [11] กล่าวว่า ในปัจจุบันควรมุ่งเน้นกลยุทธ์
การสร้างความผูกพันระหว่างตราสินค้ากับสังคมแวดล้อม
(Social Customer Relations Management: SCRM)
เพื่อเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงด้านภาพพจน์และ
ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณชน โดย Al-Dmour,
Ali and Aldmour [12] ได้กล่าวว่าการสร้างความผูกพัน
(Customer Engagement) ถือเป็นการออกแบบให้
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ลูกค้าเกิดประสบการณ์ร่วมทั้งกระบวนการ โดยอาศัย
เทคโนโลยี เ ข้ า มาวิ เ คราะห์ แยกแยะและจั ด รู ป แบบ
จนเพิ่มระดับสถานะความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน (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
เพื่ อเป็ นแรงผลั กดันและกระตุ้ นให้ เกิ ดพฤติ กรรมการ
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรสนใจในการเรียนรู้ พร้อมรับ
สถานการณ์โลกธุรกิจอย่างรู้เท่าทันและสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้กระตือรือร้นต่อการแข่งขัน
และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่สําหรับขับเคลื่อนองค์กรให้
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

22/7/2563 BE 13:46

173

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
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กลุ่มคู่ค้าอย่างยั่งยืน จําเป็นต้องอาศัยความเชื่อใจและ
ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในรู ป แบบผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholder) เพื่อร่วมกันสร้างและส่งมอบคุณค่าที่เป็น
รูปธรรมไปพร้อมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.6 จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็น
ต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารน้ อ มนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุ กต์ ใช้ ในยุ คดิ จิ ทั ลกั บภาคธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดี ยวกันในตัวบ่งชี้การหาผู้ร่ วมลงทุนเพื่ อลดความ
เสี่ยงในการทําธุรกิจ ในด้านภูมิคุ้มกันซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Jyoti and Chahal [18] ที่ว่าการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable
Competitive Advantage: SCAs) จําเป็นต้องตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแบบยากที่จะเลียนแบบ รวมทั้ง
Kumar, Jonesand Venkatesan [19] กล่าวว่าองค์กร
ทุกขนาด สามารถสร้างคุณค่าด้วยจุดยืน (Positioning)
และเป้ า หมายที่ ชั ด เจน เพื่ อ บ่ ง บอกคุ ณ ค่ า องค์ ก ร
จนกระทั่งสามารถวัดผลแห่งความสําเร็จขององค์กรได้อบ
ย่ า งยั่ ง ยื น สอดคล้ อ งกั บ การสร้ า งความได้ เ ปรี ย บเชิ ง
การแข่งขันด้วยเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างยั่งยืนของ Gomesand Romão [20]
5.7 จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็น
ต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารน้ อ มนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุ กต์ ใช้ ในยุ คดิ จิ ทั ลกั บภาคธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในตัวบ่งชี้การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม
ชมรมหรือสายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในด้านความรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hu et al. [21] ที่ว่ากลยุทธ์ใน
ยุคดิจิทัลได้พลิกโฉมให้เข้าถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน
( Technologies and Eco-innovation Towards
Sustainability) ด้วยการสร้างองค์ความรู้ภายใต้อัตลักษณ์
องค์กร นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Value Innovators)
และยังสอดคล้องกับ Bocken [22] ที่ว่าคุณค่าองค์กรที่
ยั่งยืนมาจากกการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีฝังรากลึกเข้าไปในมโนธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อนําไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
6.1.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ในทุกภาค
ส่ วนธุ รกิ จอย่ างเป็ นรู ปธรรมนั้ น ควรมุ่ งเน้ นแนวทาง
การใช้ทรัพยากรภายในธุรกิจที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดลดขั้นตอน ขจัดเวลาและต้นทุนที่เสียเปล่า
เพื่อการแข่งขันในตลาดระดับโลกระยะยาว
6.1.2 ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ควรให้ความสําคัญ
กับเครื่องมือการให้บริการที่ประทับใจ ด้วยการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อออกแบบปรับแต่งผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยี
พื้ นฐานสํ าหรั บรั กษาคุ ณภาพการบริ การให้ เหนื อกว่ า
ความคาดหวั งของผู้ บริ โภค ถื อเป็ นการสร้ างกลยุ ทธ์
การจัดการระบบธุรกิจให้มีเสถียรภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน
6.1.3 ในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ของภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวทางการรักษาลูกค้าถือเป็นกลยุทธ์
ที่มี บทบาทในการสร้างภู มิ คุ้มกันระยะยาว โดยอาศั ย
ปั ญญาประดิ ษฐ์ เข้ ามาช่ วยวิ เคราะห์ ข้ อมู ลลู กค้ าเพื่ อ
สร้างสรรค์ประสบการณ์ร่วมทั้งกระบวนการจนยกระดับ
สถานะความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน ถือเป็นแนวทางป้องกัน
ให้กิจการคงอยู่อย่างแข็งแกร่งและนําไปสู่ระบบธุรกิจที่
ยั่งยืน
6.1.4 การพัฒนาองค์ความรู้ผู้นํา ถือเป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จด้วยการสร้างนวัตกรรม
ทางความรู้ และปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก จนเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดพฤติกรรมความสนใจใฝ่เรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร พร้อม
รับสถานการณ์อย่างรู้เท่าทันและสร้างวัฒนธรรมส่งเสริม
ให้พนักงานทุกระดับกระตือรือร้นและคิดค้นนวัตกรรม
ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคง
6.1.5 กลยุทธ์หลักในการสร้างยัง่ ยืนให้กบั ภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล นั้นคือการรักษาความลับ
ของพันธมิตร คู่ค้าและลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็น
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมที่ องค์ กรต้ องกํ าหนดเป็ น
นโยบายสร้างความไว้วางใจ เชื่อใจและความช่วยเหลือ
พึ่งพากันในทุกสถานการณ์อย่างสม่ําเสมอจากคู่ค้าธุรกิจ
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป
6.2.1 ดําเนินการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ประกอบ
ตัวแบบจําลองกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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มาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
6.2.2 ดํ า เนิ น การวิ จั ย แบบจํ า ลองสมการ
โครงสร้ างรู ปแบกลยุ ทธ์ การน้อมนํ าปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน
6.2.3 ดํ าเนิ นการศึ กษาองค์ ความรู้ ด้ วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อม
การบูรณการโลกของเทคโนโลยี (Disruptive Technology)
กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่าง
ยั่งยืนด้วยเทคนิคเดลฟาย เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่และนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรม
7. กิตติกรรมประกาศ
ทุนวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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