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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน และการพัฒนาองค์กร
บริ ษทั สยามโปรดักส์ แอร์ คอนดิ ชนั่ ซึ่ งเป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) จากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ จานวน 5 คน กลุ่มลูกค้า จานวน 8 คน และกลุ่มหัวหน้างาน จานวน 3 คน
ผลการศึ กษาพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน 1) ด้านการมี อิทธิ พลอย่างมี อุดมการณ์ มี
เป้ าหมายที่ชดั เจนในการตั้งจุดประสงค์ และกล้าที่จะเปิ ดรับสิ่ งใหม่ ๆ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีการให้กาลังใจ
ในการทางานอย่างสม่ าเสมอ กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 3) ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา มี การสอนความรู ้ เพิ่มเติ มให้แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและมีสติในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น และ 4) ด้านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล มีการเลือกสิ่ งที่
คิดว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาใช้ความสามารถได้มากที่สุดและเหมาะสมกับงาน สาหรับกลยุทธ์การพัฒนาทางการตลาดที่
นามาปรับใช้กบั องค์กร (7s) ประกอบด้วย 1) ทาการปรับกลยุทธ์ทางด้านประสิ ทธิ ภาพและการใช้งานกลยุทธ์ทาง
โครงสร้างที่มีความแตกต่าง และปรับราคาที่ประชาชนส่ วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ 2) มีโครงสร้างแบบบังคับบัญชา
จากบนลงล่าง 3) มีการจัดการระบบการบริ หารตามสายบังคับบัญชา จัดแบ่งเป็ นแผนกเพื่อการดูแลที่ทวั่ ถึง 4) ปลูกฝัง
ค่านิ ยมร่ วมกัน ด้วยการสร้ างสิ นค้าที่ มีคุณภาพ และตอบโจทย์ลูกค้า 5) หัวหน้างานจะต้องรั บผิดชอบถ้าหาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเองทาผิดพลาด 6) เลือกพนักงานที่เข้ามาทางานตรงตามสายที่จบการศึกษา และคัดเลือกตาม
ความ และ 7) เพิ่มทักษะให้กบั พนักงานที่มีความแข็งแกร่ งเรื่ องฝ่ ายผลิตและการขายสิ นค้าที่ดี เพื่อให้มีมาตรฐาน และ
การขายอย่างมืออาชีพ
คาสาคัญ: ภาวพผูน้ าการเปลี่ยนแปลง, ส่ วนประสมทางการตลาด, การพัฒนาสิ นค้าและผลิตภัณฑ์
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ABSTRACT
The objective of this qualitative research was to investigate transformational leadership of supervisors and
organizational development strategies of Siam Products Air Conditioning Co., Ltd. The sample consisted of 5
employees in operational level, 8 customers, and 3 supervisors.
The results of this study indicated that transformational leadership of the sample supervisors consisted of
four elements as follows: 1) Idealized Influence refers to leaders have a clear goal in setting a purpose and dare to
open up to new things; 2) Inspirational Motivation refers to leaders have encouragement to work regularly with
subordinates; 3) Intellectual Stimulation refers to leaders educate additional knowledge to their subordinates with
mindfulness in solving problems; and 4) Individualized Consideration refers to leaders choose the most beneficial
thing for their subordinates and suitable thing for the job. Furthermore, 7s framework was applied as marketing
development strategies adapted to the organization, which comprising 1) Adjusting the performance strategies and
implementing different structural strategies, and modify prices that are accessible to most customers; 2) Organizing
commanding structure from top to bottom; 3) Organizing management system based on the chain of command
under the division of departments for thorough management and supervision, 4) Shared values refer to cultivating
common values by creating quality products and meet customers’ demand, 5) Supervisors will be responsible if
their subordinates make mistakes, 6) Selecting employees who come to work in line with their graduation and
according to their needs and lastly 7) Promoting skills for employees who have strength in production and good
sales to enhance standard and professional sales.
Keywords: Transformational Leadership, Marketing Mix, Product Development
1. บทนา
กระแสโลกาภิวฒั น์ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ วทั้งระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค ไม่วา่ จะเป็ นองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนก็ได้รับผลกระทบ ซึ่ งก่อให้เกิดทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อความอยูร่ อด
และความสาเร็ จขององค์กร ทาให้องค์กรต่าง ๆ มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสดังกล่าว ซึ่ งในส่ วนของภาคธุ รกิจใน
การแข่งขันด้านการดาเนิ นธุ รกิจของในโลกยุคปั จจุบนั มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ จนทาให้ทุกองค์การ
เกิดผลกระทบขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรเอกชนที่จะต้องตระหนักและหาวิธีทางต่าง ๆ ที่จะสามารถ
รั บมื อกับปั ญหาต่าง ๆที่ เกิ ดขึ้ นในโลกสาหรั บธุ รกิ จ “เครื่ องปรั บอากาศ” ที่ มีมูลค่ามากถึ ง สามหมื่ นล้านบาท
เปรี ยบเสมือนขุมทรัพย์มูลค่ามหาศาลที่ทาให้ทุกผูเ้ ล่นต่างทุ่มงบ การทาการตลาดแบบ 360 องศา ทั้งสื่ อออนไลน์และ
ออฟไลน์โดยไม่อ้ นั ให้เห็ นในทุกสื่ อรอบตัวโดยเฉพาะในช่ วงเดื อนมี นาคมเมษายน ของทุกปี เนื่ องด้วยอากาศใน
ประเทศไทยมีแต่ร้อนขึ้นทุกปี ทาให้อตั ราการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เครื่ องปรับอากาศเป็ นอุปกรณ์
ไฟฟ้ าในครัวเรื อนที่มีอตั ราการใช้พลังงานสู งสุ ด เมื่อเทียบกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่น ดังนั้น การเลือกใช้เครื่ องปรับอากาศ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น นอกจากเป็ นการช่วยรณรงค์เรื่ องการประหยัดพลังงาน ลดสภาวะโลกร้อน แล้วยังเป็ นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนได้อย่างมากมาย
ในขณะเดียวกันระดับองค์กรเองก็จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการเตรี ยมความพร้อมในหลายด้าน เช่น
การแข่ ง ขัน ที่ สู ง ขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงไปของพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค และสิ่ ง ส าคัญ ในการที่ จ ะน าพาองค์ก รไปสู่
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ความสาเร็ จและเป้ าหมายที่วางไว้กค็ ือ แนวทางการพัฒนาองค์กร หรื อกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยมีทรัพยากรมนุษย์
เป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลื่ อน และในแต่ ละองค์กร ควรต้องมี การเสริ มสร้ างสมรรถนะบุ คลากรของตน ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นองค์กรต่ า ง ๆ จึ งต้อ งเร่ งวางแผนรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ าว และปรั บ ตัว เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ต้องหันมาพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเป็ น
ผูน้ าสู ง โดยในทศวรรษที่ผา่ นมามีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ “ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง” (Transformational
Leadership) กันเป็ นอย่างมาก โดยทฤษฎี ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงนี้ ได้ถูกกล่าวไว้ว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง
สามารถเห็ นได้จากผูน้ าเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงสามารถทาให้ผรู ้ ่ วมงานและผูต้ ามมองตนเองและมองงานในแง่มุมหรื อ
กระบวนทัศน์ ใหม่ๆ ทาให้เกิดการตระหนักรู ้ ในเรื่ องวิสัยทัศน์ และภารกิจ ของทีมและองค์กร ซึ่ งบทบาทของผูน้ า
เองนั้นยังช่วยเพิ่มศักยภาพให้กบั การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตามแนวทางนโยบายขององค์กรได้
ตามวัตถุประสงค์ (Bass & Avolio, 1994, p. 2 และ Bass, 1999, pp. 9-10 อ้างถึงใน พรรณิ กา เติมศักดิ์, 2550, น. 29)
ฉะนั้นผูว้ ิจัยจึ งมองว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงจึ งมี ความสาคัญต่อผูบ้ ริ หารทุ กองค์กรเนื่ องจากส่ งผล
กระทบต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของผูร้ ่ ว มงานและส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ข ององค์ก ร ดัง
ผลการวิจยั ของ (Mohsen and Mohammad, 2011, p. 3132) ถ้าองค์กรปราศจากผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแล้ว การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในองค์กร จะเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้น องค์กรต้องการผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการปรับปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงกระบวนการทางาน และมุ่ งสู่ ผลการดาเนิ นงานที่ ดีข ององค์กรในด้านผลประกอบการทางการเงิ น
คุณภาพสิ นค้าและบริ การ ความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจของลูกค้า (Steve, 2011, p. 6) โดยผูว้ ิจยั สนใจที่จะ
ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร โดยใช้เครื่ องมือ 7s McKinsey เป็ น
ตัวชี้วดั ซึ่ ง 7s McKinsey เป็ นเครื่ องมือการบริ หารรู ปแบบใหม่ ที่มีความเหมาะสมในการประเมินสถานภาพองค์กร
(พสุ เดชะริ นทร์ , 2551, น. 27) ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 7 ตัว สามารถชี้ ให้เห็ นถึงตัวแปรหรื อปั จจัยต่างๆที่ จะเข้ามา
สนับสนุ น หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารจัดการของการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งสู่ ความมีประสิ ทธิ ผล และบรรลุตาม
เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์กร
จากความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน
และกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร บริ ษ ทั สยามโปรดักส์ แ อร์ ค อนดิ ชั่น เพื่อจะได้นาผลที่ ออกมามาปรั บใช้ปรั บปรุ ง
พัฒนาการทางานของทรัพยากรบุคคลในตาแหน่ งหัวหน้าปฏิ บตั ิการที่ จะส่ งผลไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าหรื อ
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ดงั กล่าวซึ่ งเป็ นสิ่ งที่องค์กรสามารถควบคุมปั จจัยเหล่านี้ ได้เพื่อกาหนดกลยุทธ์ดว้ ย
การนาจุดแข็งมาใช้ และเพื่อปิ ดจุ ดอ่อนที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาองค์องค์ให้ประสบผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมายหรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ว างไว้ และเป็ นแนวทางในการพัฒ นาองค์ก ร พัฒ นาคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นและมุ่งสู่ ผลการดาเนิ นงานที่ดีขององค์การในด้านผลประกอบการทางการเงิน และคุณภาพ
สิ นค้าและบริ การเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศใน
ธุรกิจผลิตเครื่ องปรับอากาศในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บริ ษทั สยามโปรดักส์แอร์ คอนดิชนั่
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่นามาใช้ปรับปรุ งพัฒนาองค์กร บริ ษทั สยามโปรดักส์แอร์ คอนดิชนั่
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3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรของบริ ษทั สยามโปรดักส์ แ อร์ ค อนดิ ชั่น เป็ นงานวิจัยเชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative research) ด้วยกระบวนการวิธี การวิจัย เชิ งเอกสาร
(Documentary research) และการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In – depth interview) เพื่อให้งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั จึงได้กาหนดระเบียบวิธีวจิ ยั ซึ่ งประกอบด้วย
3.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ จะใช้ขอ้ มูล 2 ชนิ ด คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
data)
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ผูว้ ิจยั กาหนดหัวข้อรายการต่างๆที่ตอ้ งการจะศึกษาและรวบรวม โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างหรื อแบบชี้นา (Guided Interview)
3.3 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูศ้ ึ กษาได้กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key – Informants) เพื่อการสัมภาษณ์จากประเด็นที่ ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ทาการเก็บ
ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยได้กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant) ในการศึกษาครั้ งนี้ แบ่งเป็ น3 กลุ่ม มี
จานวน 16 คน ดังนี้
1. พนักงานระดับปฏิบตั ิการในบริ ษทั สยามโปรดักส์แอร์ คอนดิชนั่ จานวน 5 คน
2. กลุ่มลูกค้า แบ่งออกเป็ น
- ผูป้ ระกอบการรายใหญ่จานวน 3 คน
- กลุ่มลูกค้าประเภทร้านขายส่ ง OEM จานวน 3 คน
- กลุ่มลูกค้ารายย่อย (ผูใ้ ช้งานโดยตรง) จานวน 2 คน
3. กลุ่มหัวหน้างาน 3 คน (3 แผนก)
ซึ่ งผูว้ ิจัย ได้พิจารณาแล้วว่าตัวแทนทั้ง 16 คน มี ลกั ษณะเป็ นตัวแทนที่ ดีในการเก็บข้อมู ลจากประชากร
ทั้ง หมด มี อ งค์ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ส อดคล้อ งกับ หั ว ข้อ วิ จัย เพราะท างานและมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ
เครื่ องปรับอากาศมาเป็ นระยะเวลาหลายปี ซึ่ งจะสามารถให้ขอ้ มูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครั้งนี้
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยกระบวนการวิธีการวิจยั เชิงเอกสาร
(Documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) โดยได้ดาเนินการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์เป็ นการแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลกั ษณะเป็ นการสัมภาษณ์
แบบปลายเปิ ด ซึ่ งเป็ นกระบวนการวิ จัย ที่ มี ค วามยืดหยุ่นและเปิ ดกว้า ง โดยค าถามต่ างๆได้ถูก กาหนดเป็ นแบบ
สัมภาษณ์ข้ ึนเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็ นโครงคาถามที่มีความยืดหยุน่ โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์
ของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ตามลักษณะตามกลุ่มของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
เมื่อผูศ้ ึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์และทาการทดสอบแบบสัมภาษณ์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะนาแบบสัมภาษณ์
ดังกล่าวไปสัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยจะขออนุญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบันทึกเทปในการสัมภาษณ์ และนา
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เทปคาสัมภาษณ์มาถอดความ เพื่อนาข้อมูลคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ดงั กล่าวไปวิเคราะห์หาข้อมูลทางขั้นตอนเชิง
คุณภาพต่อไป
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ นามาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content Analysis) คือ การกระทากับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทาการจัดประเภท โดยจาแนกประเภท
ควรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา จาแนกประเภทควรมีครอบคลุม คือ สามารถรองรับคาและข้อความที่ถูก
แจ้งได้ เป็ นอย่างดี มีการระบุรายละเอียด แนวคิด ตัวแปรให้ชดั เจนที่ สุดเท่าที่ จะทาได้ ต้องมีความเด่นชัดในตัวเอง
ไม่มีความซ้ าซ้อนเหลื่อมกัน และมีการใช้หลักการเดียวกันในการจัดระบบตลอดงานวิจยั และวิเคราะห์
4. ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาพบว่า ในประเด็น ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของหัวหน้างาน บริ ษทั สยามโปรดักส์ แอร์
คอนดิชนั่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ หัวหน้างานมีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการตั้ง
จุดประสงค์และเป้ าหมายเอาไว้และต้องการที่จะทาให้ประสบความสาเร็ จ และกล้าที่จะเปิ ดรับสิ่ งใหม่ ๆ เข้ามาเสมอ
โดยทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดการอยมรับเชื่อมัน่ ภาคภูมิใจและไว้วางใจในความสามารถของหัวหน้างาน เป็ นต้น
2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มี การให้กาลังใจในการทางานอย่างสม่ าเสมอ จะคอยถามไถ่ลูกน้องอยู่ตลอดเวลา
หัวหน้าให้กาลังใจและคอยติชมลูกน้องอยูป่ ระจา โดยให้โอกาสผูต้ ามได้ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เป็ น
การส่ งเสริ ม ความภาคภูมิใจในตนเอง และทาให้ผตู ้ ามสามารถใช้ทกั ษะและความสามารถได้ดีกว่าเพื่อความสาเร็ จ
ขององค์กร รวมถึงมีการยกย่องชมเชยอยูบ่ ่อยครั้ง หากการทางานชิ้นนั้นออกมาดีและหากมีขอ้ ผิดพลาดข้าพเจ้าจะไม่
มองว่าเป็ นความผิดพลาดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง แต่ขา้ พเจ้าจะต้องร่ วมรับผิดชอบด้วย และจะนาผลการทางานไป
เป็ นการต่อยอดสรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานในรายปี เพื่อพิจารณาเลื่อนเงิ นเดือนให้แก่พนักงานด้วย เพื่อเป็ นขวัญและ
กาลังใจในการทางานต่อไป 3) ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาหัวหน้างานมีการสอนความรู ้เพิ่มเติมให้แก่ลูกน้องอยูเ่ สมอ
หัวหน้างานสอนให้ลูกน้องทุก ๆ คนใจเย็นและมีสติหากต้องแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยจะต้องมี ความคิดริ เริ่ มท่จะ
สามารถชักจูงลูกน้องมาปรึ กษาและทดลองทา เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมงานมีความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ กระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมงานมีการคิดค้นหาวิธีใหม่ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่ งจะส่ งผลดีทาให้ลูกน้องเกิดความ
มัน่ ใจที่จะคิดสิ่ งต่าง ๆ ออกมานาเสนอ รวมถึงหากเกิดข้อผิดพลาดก็จะสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และ
4) ด้านการคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล เพราะงานแต่ละชิ้นงาน พนักงานจะมีความถนัดและแตกต่างกันออกไป
โดยการมอบหมายงานให้ผรู ้ ่ วมงานตามความรู ้ ความสามารถของผูร้ ่ วมงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา มีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่
ละบุคคล เป็ นพี่เลี้ยงสอนให้คาแนะนาและส่ งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมงานให้พฒั นาตนเอง มี การกระจายอานาจโดยการ
มอบหมายงานให้ผรู ้ ่ วมงาน และจะคานึกถึงหลักความถูกต้องและเหมาะสมให้มากที่สุด เพื่อให้การดาเนิน งานเป็ นไป
อย่างราบรื่ น ตามความถนัดของลูกน้องแต่ละคน หากเลือกคนไม่เหมาะสมกับงานก็จะขาดความราบรื่ นในการทางาน
ผลการศึ กษาในประเด็น กลยุท ธ์ การพัฒนาทางการตลาดที่ นามาปรั บ ใช้กับ องค์กร (7s) ประกอบด้ว ย
1) กลยุทธ์ ซึ่ งกลยุทธ์ทางด้านประสิ ทธิภาพและการใช้งาน กลยุทธ์ทางโครงสร้างความแตกต่าง และราคาที่ประชาชน
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ส่ วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ โดยกลยุทธ์การผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ และกลยุทธ์ดา้ นราคา 2) โครงสร้าง เป็ นแบบบังคับ
บัญชาจากบนลงล่าง คือ จากผูบ้ ริ หารจนถึงพนักงานทัว่ ไป โดยเป็ นสายการบังคับบัญชาแบบเป็ นขั้นตอน ตั้งแต่ระดับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งจนถึ งกลุ่มพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ ซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อการตัดสิ นใจต่าง ๆ ที่ จะเป็ นไปตามลาดับ
ขั้นตอน 3) ระบบเป็ นระบบมากเพราะ เป็ นการจัดระบบการบริ หารไปตามสายบังคับบัญชา มีการแบ่งออกเป็ นแผนก
เพื่อการดูแลที่ทวั่ ถึง ซึ่ งระบบที่ใช้เป็ นระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพในทุก ๆ แผนก ทั้งแผนกฝ่ ายบุคคล การเงิน การผลิต
ซึ่ งถือว่าเป็ นระบบหลักของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ ายการผลิตที่ถือเป็ นกลไกสาคัญในการดาเนิ นงานของบริ ษทั
4) ค่านิ ยมร่ วมกัน ค่านิ ยมร่ วมกันในองค์กรคือ การสร้างสิ นค้าที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ลูกค้า โดยการปลูกฝัง
ค่านิ ยมร่ วม หัวใจหลักหรื อค่านิ ยมร่ วมกันในองค์กรคื อ การทางานเป็ นที ม ที่ จะร่ วมกันสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ
รวมถึงการช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นการแก้ปัญหาที่ทุกคนช่วยกันเป็ นทีม 5) สไตล์ ผูท้ ี่
เป็ นหัวหน้าแผนกหรื อหัวหน้างานจะต้องรับผิดชอบถ้าหากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเองทาผิดพลาด โดยการสร้าง
พฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารเป็ นการบริ หารที่มีความยุติธรรม โปร่ งใส เหมาะสม รวมถึงตัวข้าพเจ้าเองที่
เป็ นหัวหน้างานก็ยึดหลักการบริ หารตามผูบ้ ริ หารในบางส่ วน เช่ น การบริ หารงานอย่างมี ความเป็ นธรรม เพื่อให้
ลูกน้องไม่เกิดความคิดว่ามีความลาเอียงต่อบุคคลใด และสไตล์การบริ หารของผูน้ าที่เน้นให้ลูกน้องรู ้จกั การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า 6) พนักงาน บริ ษทั เลือกคนที่เข้ามาทางานตรงตามสายงานที่ สาเร็ จการศึกษามา คัดเลือกความถนัดและ
ความสามารถมาเป็ นพนักงาน และจะต้องมีความเหมาะสมกับตาแหน่งประกอบด้วยหลายอย่าง เช่น การศึกษาที่จบมา
ตรงกับสายงานมากน้อยเพียงใด หรื ออาจจะเป็ นเรื่ องของประสบการณ์การทางาน เป็ นต้น 7) ทักษะ พนักงานที่ความ
แข็งแกร่ งเรื่ องฝ่ ายผลิตและการขายสิ นค้าที่ดีและมีมาตรฐาน และการขายอย่างมืออาชี พ โดยมีการพัฒนาทักษะด้าน
การผลิตของบริ ษทั มีความก้าวหน้าและตามทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงพนักงานก็มีความรู ้ความชานาญเป็ นอย่าง
สู งและมีประสบการณ์ในการทางานอย่างยาวนาน ทาให้กล่าวได้วา่ พนักงานมีทกั ษะในการผลิตที่ดีเยีย่ ม
ผลการศึ ก ษาในประเด็ น รู ปแบบการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท หรื อแนวทางการพั ฒ นา
องค์กร หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) สิ นค้ามีความแข็งแรง
และมีคุณภาพที่ดี เป็ นเลิศด้านคุณภาพของสิ นค้า 2) ด้านราคา (Price) ราคาและสิ นค้ามีความเหมาะสมกัน และสิ นค้า
มีคุณภาพ ต่อความต้องการของลูกค้า มีความเหมาะสมและคุม้ กับเงินที่จะต้องเสี ยไปเพราะใช้ดีและแถมยังประหยัด
ไฟอีกด้วย 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) มีความเหมาะสมส่ วนตัวชอบพนักงานที่นี่ดูแลดีและมีความเป็ น
กันเอง พูดจาดี และอีกอย่างทาเลดี ไปมาสะดวก 4) ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มี การส่ งเสริ มการตลาดจัด
โปรโมชัน่ เพื่อกระตุน้ ยอดขาย และการลดราคาสิ นค้า การส่ งเสริ มการขายด้วยการลดราคาสิ นค้า เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามา
ซื้ อสิ นค้าในช่วงเวลานั้น 5) ด้านบุคคล (People) พนักงานในองค์กรมีทกั ษะความโดดเด่นในด้านการผลิต ประกอบ
และจาหน่ ายเครื่ องปรั บอากาศสาหรั บบ้าน อพาร์ ทเม้นท์ และโรงงาน ซึ่ งถือเป็ นจุดแข็งขององค์กร ที่พนักงานใน
บริ ษทั มี ทกั ษะความรู้ ความเชี่ ยวชาญในด้านการดาเนิ นงานของบริ ษทั 6) ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) บริ ษทั มีการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ น
ด้า นการแต่ ง กายสะอาดเรี ย บร้ อ ย การเจรจาต้อ งสุ ภ าพอ่ อ นโยน และการให้บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว และ
7) ด้า น
กระบวนการ (Process) บริ ษทั มีการนาเสนอสิ นค้าและบริ การให้กบั ท่านเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว มี
กระบวนการไม่ซบั ซ้อน รวดเร็ ว ทาให้ไม่เสี ยเวลา
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5. การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและกลยุทธ์การพัฒนาทางองค์กร บริ ษทั สยามโปรดักส์ แอร์ คอนดิชนั่ พบว่า ในปั จจุบนั สังคมและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและมีความซับซ้อน
ตลอดจนมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทาให้ผนู ้ าจะต้องกระตุน้ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญให้เกิดขึ้นกับองค์กร สอดคล้องกับ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของแบส และอโวลิโอ
(Bass and Avolio, 1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาลม, 2550, น. 190-192) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ น
กระบวนการที่ ผนู ้ ามีอิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงานและผูต้ าม โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของ ผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามให้
สู งขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานและ ผูต้ ามไปสู่ ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมาก
ขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู ้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของ กลุ่มและขององค์กร จูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานและผูต้ ามมองให้ไกล
เกิ นกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ ประโยชน์ของกลุ่มขององค์กรและสังคมซึ่ งกระบวนการที่ ผนู ้ ามี อิทธิ พลต่อ
ผูร้ ่ วมงานหรื อผูต้ าม ประกอบด้วย พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “4I’s” (Four I’s) คือ 1) ด้านการมี
อิทธิ พลอย่างมี อุดมการณ์ เป็ นการมี วิสัยทัศน์ของผูน้ าที่ มีเป้ าหมาย มี อุดมการณ์ที่มีความชัดเจนในการปฏิ บตั ิ งาน
2)ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ เป็ นการให้กาลังใจ ยกย่อง ชมเชย ผูร้ ่ วมงานอย่าง สม่ าเสมอ 3) ด้านการกระตุน้ ทาง
ปั ญญา เป็ นการกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมงานมีความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และ 4) ด้านการคานึ งถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล เป็ นการมอบหมายงานให้ผรู ้ ่ วมงานตามความรู ้ ความสามารถของตนมีการปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล
ประเด็น กลยุทธ์การพัฒนาทางการตลาดที่นามาปรับใช้กบั องค์กร (7s) สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏี 7sMCKINSEY เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนภายในองค์กร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่องค์กรสามารถควบคุมปั จจัยเหล่านี้ ได้เพื่อ
กาหนดกลยุทธ์ดว้ ยการนาจุดแข็งมาใช้ และเพื่อปิ ดจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่ งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถใช้เพื่อ ทบทวนประสิ ทธิ ภาพขององค์กรในการดาเนินงานด้านการตลาด กาหนดวิธีปรับองค์กรให้ดีที่สุด เพื่อ
รองรับทิศทางกลยุทธ์ใหม่ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทลั ขององค์กร ที่จะ
เป็ นตัวกาหนดกลยุทธ์หรื อเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฏี 7s-MCKINSEY ที่เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนภายในองค์กร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่องค์กรสามารถ
ควบคุ มปั จจัยเหล่านี้ ได้เพื่อกาหนดกลยุทธ์ดว้ ยการนาจุ ดแข็งมาใช้ และเพื่อปิ ดจุ ดอ่อนที่ มีอยู่ ซึ่ งประกอบด้วย
7 องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้เพื่อ ทบทวนประสิ ทธิ ภาพขององค์กรในการดาเนิ นงานด้านการตลาด
กาหนดวิธีปรั บองค์กรให้ดีที่สุด เพื่อรองรั บทิ ศทางกลยุทธ์ใหม่ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงที่ จาเป็ น เพื่อรองรั บการ
เปลี่ ย นแปลงแบบดิ จิ ท ัล ขององค์ ก ร ที่ จ ะเป็ นตัว ก าหนดกลยุ ท ธ์ ห รื อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาองค์ก รให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป
ประเด็น รู ปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั หรื อแนวทางการพัฒนาองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ส่ วนประสมทางการตลาด 7P โดย ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจ
บริ การ ของ Philip Kotler 7Ps ได้วางไว้เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจบริ การ ซึ่ งใช้ส่วนประสมการตลาดไว้วา่ เป็ น
แนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จที่ ให้บริ การ ที่ จะส่ งผลให้ทราบถึ งการสร้ างกลยุทธ์ของบริ ษทั ซึ่ งจะได้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์ การตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ กฤษณะ
ดาราเรื อง (2561)ได้ทาการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดวิสาหกิจ ชุมชนบ้านเขาแหลม จังหวัด

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 491

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

นครสวรรค์ การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการดาเนินงาน พัฒนาตราผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ และ
ฉลากสิ นค้า และจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาแหลม จังหวัดนครสวรรค์ เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูป้ ระกอบการและการสอบถามความคิดเห็นผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
บ้านเขาแหลม จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นของ ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์และฉลากสิ นค้าอยูใ่ นระดับสู ง
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิ จัย ที่ พ บว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน ด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ จะมีส่วนที่พนักงานคิดว่าหัวหน้างานอาจจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งบ้าง เช่น บางครั้งหัวหน้างานก็จะยึดติดกับอุดมการณ์มากเกินไปจนทาให้การตัดสิ นใจ
บางอย่าง ต้องใช้หลักการหลายอย่างในการตัดสิ นใจ ดังนั้นในส่ วนนี้ หัวหน้างานจะต้องพยายามเข้าใจสถานการณ์
ต่างๆ ด้วยความเป็ นจริ ง ไม่ยดึ ตามอุดมการณ์จนมากเกินไป
2. จากผลการวิ จัย ที่ พ บว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่ งพนักงานมีความเห็นว่า ในบางครั้งหัวหน้างานก็ควรจะมี
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการทางานหรื อแสดงความคิดเห็นต่างๆมากขึ้น เพื่อควบคุมการทางานให้เป็ นไป
ตามระบบที่ผบู้ ริ หารวางไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงควรมีหลักในการตั้งมาตรฐานในข้อต่างๆ ให้แก่พนักงาน นอกจาก
เป็ นคายกย่องชมเชยอาจจะเปลี่ยนเป็ นคาแนะนา ติชม เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้น
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่นาที่นามาปรับใช้กบั องค์กร (7s) ด้านกลยุทธ์ ควรมีการใช้
กลยุทธ์การส่ งเสริ มทางการตลาดและการบริ การ ให้ลูกค้ามี ความอยากซื้ อสิ นค้ามากขึ้น เช่น มี การบริ การที่ ดีจาก
พนักงาน สิ นค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม จัดสิ นค้าให้เป็ นโซนให้เตะตาลูกค้า ให้ลูกค้าดูแล้วมีความคิดที่อยากจะซื้ อ
สิ นค้าจากทางร้าน และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็ นต้น สาหรับด้านโครงสร้าง หากเกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
หัวหน้างานควรที่จะมีการติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ หารให้เร็ วที่สุด
4. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั 7P ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ควรมี การกระจายแหล่งติ ดตั้งหรื อศูนย์บริ การภายในจังหวัดใหญ่ๆในแต่ละภาค เพื่อให้ง่ายต่อการใช้
บริ การมากยิง่ ขึ้น ด้านส่ งเสริ มการตลาด ควรมีมาตรการในเรื่ องนี้ ให้เห็นผลเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความเข้าใจในตัวสิ นค้าจากการสอบถามพนักงานโดยตรงได้ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ควรเพิ่ม
ในส่ วนของการบริ การลูกค้าให้มากกว่าเดิม มีการแบ่งโซนการใช้บริ การให้มีความสะดวกสบาย และให้ลูกค้าได้รับ
บริ การที่ดีระหว่างการมาใช้บริ การ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ผบู ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องดาเนิ นการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจในการเข้าใช้บริ การให้มากที่สุด และด้านกระบวนการ ควรจัดระบบดูแลที่มีความสะดวกสบาย เช่น อาหารว่าง
เครื่ องดื่ม ห้องนัง่ เล่นที่บรรยากาศดี ทาให้รู้สึกว่าการรอไม่เสี ยเวลา ซึ่ งส่ วนนี้ ก็อาจจะต่อเนื่ องมาจากด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรที่จะดาเนิ นการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า
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