การเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู ภาคตะวันออก
Preparation for entrepreneurship after retirement of the teacher civil servants in the eastern region.

อินทัช อนันต์นาวีนุสรณ์

มหาวิทยาลัยบูรพา
2564

การเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู ภาคตะวันออก

อินทัช อนันต์นาวีนุสรณ์

โครงร่ างวิทยานิพนธ์น้ ี เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับ
ผูบ้ ริ หาร
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
2564

ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา

Preparation for entrepreneurship after retirement of the teacher civil servants in the eastern region.

INTHAT ANANNAWENUSORN

A THESIS PROPOSAL SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR
EXECUTIVE
FACULTY OF MANAGEMENT AND TOURISM
BURAPHA UNIVERSITY
2021
COPYRIGHT OF BURAPHA UNIVERSITY

คณะกรรมการควบคุมโครงร่ างวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ได้พิจารณาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ของ อินทัช อนันต์นาวีนุสรณ์ ฉบับนี้ แล้ว เห็นสมควร
รับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้
คณะกรรมการควบคุมโครงร่ างวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรรัตน์ วิริยะสื บพงศ์)
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
(ดร. ศรัญยา แสงลิ้มสุ วรรณ)
คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
ประธาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ)
กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์ รี่)
คณะการจัดการและการท่องเที่ยวอนุมตั ิให้รับโครงร่ างวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็ นส่ วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร ของมหาวิทยาลัยบูรพา
คณบดีคณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว
()
วันที่

เดือน

พ.ศ.

สารบัญ
หน้ า
สารบัญ ............................................................................................................................................. จ
บทที่ 1 ...............................................................................................................................................1
1.2 ปัญหาการวิจยั .........................................................................................................................3
1.3 วัตถุประสงค์งานวิจยั ..............................................................................................................4
1.4 ขอบเขตงานวิจยั ......................................................................................................................4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจยั ..................................................................................5
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ.....................................................................................................................6
บทที่ 2 .............................................................................................................................................10
2.1 วัยก่อนการเกษียณอายุกบั ข้าราชการครู ................................................................................10
2.2 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณ 7 ด้าน ............................................14
2.3 รู ปแบบธุ รกิจ (Business Model) ...........................................................................................30
2.4 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ...........................................................................................................41
2.5 ขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั ...................................................................................................44
บทที่ 3 .............................................................................................................................................45
3.1 เชิงคุณภาพ : วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลัง
เกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ของ
ข้าราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง................................................................45
3.1.1 รู ปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ ........................................................................................45
3.1.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ..............................................................................45
3.1.3 การพัฒนาเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ.....................................................45
3.1.4 เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ .....................................................................46

ฉ
3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ..............................................................................46
3.1.6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ..................................................................................47
3.2 เชิงปริ มาณ : วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิจหลัง
เกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ของ
ข้าราชการครู ที่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ ........................................................48
3.2.1 รู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ .........................................................................................48
3.2.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณ ..............................................................................48
3.2.3 การพัฒนาเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ .....................................................53
3.2.4 เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ ......................................................................53
3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ ..............................................................................55
3.2.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ....................................................................................55
3.3 วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อพัฒนารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลัง
เกษียณของข้าราชการครู ......................................................................................................56
บทที่ 4 .............................................................................................................................................57
4.1 ตอนที่ 1 เชิงคุณภาพ : วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้น
ธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบ ของข้าราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง...................................58
4.2 ตอนที่ 2 เชิงปริ มาณ : วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิจ
หลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ
ของข้าราชการครู ที่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ .................................................83
4.3 ตอนที่ 3 วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อพัฒนารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู .....................................................................101
บทที่ 5 ...........................................................................................................................................105
5.1 สรุ ปผลการวิจยั ...................................................................................................................105

ช
5.1.1 สรุ ปผลการวิจยั ของวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้น
ธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบ ของข้าราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง (เชิงคุณภาพ) 105
5.1.2 สรุ ปผลการวิจยั วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิจ
หลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบ ของข้าราชการครู ที่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ (เชิงปริ มาณ)
................................................................................................................................110
5.1.3 สรุ ปการวิจยั วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อพัฒนารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู ...........................................................112
5.2 อภิปรายผลการวิจยั .............................................................................................................114
5.3 ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................................117
บรรณานุกรม .................................................................................................................................119
บรรณานุกรม .....................................................................................................................................2
ประวัติยอ่ ของผูว้ ิจยั ...........................................................................................................................4

บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็ นมาของปัญหา
ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมาพบว่าการสู ง วัย ของประชากรเป็ นปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ใน
ประเทศต่างๆทัว่ โลก สะท้อนให้เห็ นว่าโลกเราในปั จจุ บนั ก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ โดยการเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุน้ นั จะแตกต่างตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น นโยบายการคุมกาเนิ ด การ
ใส่ ดูแลสุ ขภาพที่มากขึ้น ความเจริ ญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทาให้คน
อายุยืนขึ้น ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ค่านิ ยม และทัศนคติภายใต้ยุคแห่ งการ
แข่งขันที่ทาให้ผหู ้ ญิงมีการต่างงานช้าลง จากปริ มาณการแต่งงานที่ลดลงส่ งผลให้อตั ราการเกิดของ
ประชากรลดลงตามมา จากสถิ ติการคาดประมาณประชากรไทยวัยท างาน (อายุ 15-59 ปี ) พบว่า
จานวนประชากรวัยทางานจะเพิม่ สู งขึ้นจาก 41 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 และจะลดลงเหลือ 38 ล้าน
คน ในปี พ.ศ. 2578 นัน่ คือ อีก 30 ปี ข้างหน้า จานวนของประชากรวัยทางานเกือบไม่เปลี่ยนแปลง
หรื อมี แ นวโน้ ม ลดลง (ปั ทมา ว่ า พั ฒ นวงศ์ และ ปราโมทย์ ประสาทกุ ล , 2556) ซึ่ งสถิ ติ
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ในหัวข้อ จานวนและสั ดส่ วนประชากรจากการทะเบี ย น
จาแนกตามกลุ่มอายุ (วัยเด็ก วัยแรงงาน วัยสู งอายุ) เพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2553 – 2562 แสดง
ให้เห็นถึงจานวนประชากรวัยทางานที่ลดลง ได้แก่ ประชากรวัยทางาน ปี พ.ศ. 2553 มีสัดส่ วนอยูท่ ี่
ร้อยละ 67.9 ของประชากรทั้งหมด และปี พ.ศ. 2562 มีสัดส่ วนอยูท่ ี่ ร้อยละ 64.37 (สานักงานสถิติ
แห่ งชาติ, 2563) ดังนั้นในอีก 30 ปี ข้างหน้า จานวนของประชากรวัยทางานมีแนวโน้มลดลงอย่าง
แน่ นอน ทั้งนี้ เป็ นผลจากอัตราการเกิ ดที่ มี แนวโน้มลดลงส่ งผลให้มี ผูส้ ู งอายุเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ งการ
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้ ทาให้ในอนาคตสังคมไทยกลายเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุและอาจทา
ให้ขาดการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ วยั เกษียณ จึงทาให้ผสู ้ ู งอายุมีภาวะพึ่งพิงที่เพิ่มขึ้น
เมื่อพูดถึงวัยเกษียณ หลังการเกษียณการทางานแล้ว บุคคลมักจะเผชิ ญกับปั ญหาในการ
ปรับตัวในการดาเนิ นชี วิตหลังเกษี ยณ ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ ผเู ้ กษี ยณเริ่ มรู ้ สึกว่าชี วิตในวัยเกษี ยณเริ่ ม
ถดถอยลงและไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้จนเกิดความรู ้สึกเบื่อหน่าย หงุดหงิด และเกิดความเครี ยด
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ขึ้น (Atchiey R, 2004) ดังนั้น การเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณมีความจาเป็ นและสาคัญมากต่อช่วงชีวิต
ภายหลัง ที่จะต้องใช้ชีวิตต่อไปอีก 10 - 20 ปี จึงควรที่จะเตรี ยมตัวเตรี ยมใจวางแผนการดาเนินชีวิต
ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ วยั สู งอายุหรื อการเกษียณอย่างมีประสิ ทธิภาพ (บรรลุ ศิริพานิช, 2550)
จากการทบทวนเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณอายุที่ผา่ นมาในประเทศไทย สรุ ป
ได้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิ ตใจ ด้านที่ อยู่อาศัย ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านเศรษฐกิ จ ด้าน
สังคม ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว และ ด้านบทบาทในครอบครัว จะเห็นได้วา่ การเตรี ยมตัวด้าน
การใช้เวลาว่าง และด้านสังคม มีความสอดคล้องกันในเรื่ องของการใช้เวลาที่มีมากขึ้นภายหลังการ
เกษียณอายุให้เป็ นประโยชน์ ขณะเดียวกันในต่างประเทศประเด็นในการการเตรี ยมตัวทางด้านการ
ใช้เวลาว่างและที่อยูอ่ าศัยรวมกันในด้านการดาเนิ นชีวิตเช่นกันทาให้มีความคล้ายคลึงกับการศึกษา
ในประเทศไทยแต่การศึกษาในประเทศไทยจะแยกด้านงานอดิเรกและที่อยูอ่ าศัยไว้คนละด้านอย่าง
ชัดเจน ถึงแม้วา่ การศึกษาในเรื่ องการเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณของในประเทศไทยและต่างประเทศ
มีการแบ่งด้านที่แตกต่างกัน แต่การเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลสามารถ
ปรับตัวและดารงชี วิตในช่วงวัยเกษียณได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งประเด็นหลักๆของการเตรี ยมตัวก่อน
เกษียณทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีอยูท่ ้ งั หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
การเงินหรื อเศรษฐกิจ และด้านการดาเนินชีวติ
ภาคตะวัน ออกของประเทศไทย มี จงั หวัดอยู่ท้ งั หมด 7 จัง หวัด ได้แก่ ตราด จันทบุ รี
ระยอง ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ปราจี น บุ รี และสระแก้ว มี ข ้า ราชการครู สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา (สพม.) ทั้งหมด 8,041 คน (สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ , 2563) ซึ่ งจากสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมทางวัตถุที่มากเกินความจาเป็ น สิ่ งอานวยความสะดวก
ต่างๆก่อให้เกิดความฟุ่ มเฟื อย ทาให้มีค่าใช้จ่ายจานวนมาก เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอื่นๆ เป็ นผลให้ขา้ ราชการครู ส่วนมากในภาคตะวันออกมีภาวะหนี้ สิน ด้วยปั จจัยแวดล้อมต่างๆ
อาจส่ งผลกระทบต่อจิตใจทาให้เกิดภาวะเครี ยด และอาจทาให้ขาดความสนใจหรื อกระตือรื อร้นใน
การเตรี ยมความพร้อมก่อนข้าสู่ วยั เกษียณ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบภายหลังต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ
หากไม่สามารถจัดการกับปั ญหานั้นได้ ดังนั้นการวางแผนเตรี ยมตัวก่ อนเกษี ยณ จึงมีความสาคัญ
อย่างมากกับการปรับตัวและดารงชีวติ ในวัยเกษียณ
จากข้ า งต้ น ผู ้ วิ จ ั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา การเตรี ยมความพร้ อ มสู่ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู ภาคตะวันออก โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการเตรี ยม
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ความพร้อมหลังเกษียณจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่ งได้ตวั แปรออกมา 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความ
สมบูรณ์ ของร่ างกาย 2.ด้านความสมบูรณ์ ของจิตใจ 3.ด้านการเงิน และ 4.ด้านการดาเนิ นชี วิต จาก
นั้น ผุว้ ิจยั เห็ น ว่าทฤษฎี ข อง การวัดผลแบบสมดุ ล ( Balance Scorecard : BSC ) ได้แก่ 1.มุ มมอง
ทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 2.มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3.มุมมอง
ทางด้านกระบวนการจัดการภายใน (Internal Business Process) และ 4.มุมมองทางด้านการเรี ยนรู้
และการเติ บ โต (Learning and Growth) (Kaplan & Norton, 1996) สามารถน าแนวคิ ด ของทั้ง 4
มุมมองมาเสริ มเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณได้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
เกี่ยวกับตัวแปรทั้งหมดที่กล่าวมา พบว่า การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของ
ข้าราชการครู มี 7 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย 2.ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ 3.ด้าน
การเงิน 4.ด้านการดาเนิ นชี วิต 5.ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า 6.ด้านบริ หารจัดการ และ 7.ด้าน
การเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นา ผนวกเข้ากับ การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ รู ป แบบธุ รกิ จ ที่ เรี ย กว่า Business Model
Canvas ที่ มี 9 องค์ป ระกอบดัง นี้ 1) กลุ่ ม ลู ก ค้า (Customer Segments) 2) การเสนอคุ ณ ค่ า (Value
Propositions) 3) ช่ อ งทาง (Channels) 4) ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ลู ก ค้ า (Customer Relationships) 5)
กระแสรายได้ (Revenue Streams) 6) ทรั พ ยากรหลัก (Key Resources) 7) กิ จ กรรมหลั ก (Key
Activities) 8) พันธมิต รหลัก (Key Partners) และ 9) โครงสร้ างต้นทุน (Cost Structure) โดยผูว้ ิจยั
ได้นาโมเดลธุ รกิจทั้ง 9 องค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่จะเริ่ มธุ รกิจนั้นกลุ่มเป้ าหมายควรมี
ความรู ้ ค วามเข้า ใจรู ป แบบธุ รกิ จ 9 องค์ป ระกอบ ในแต่ ล ะองค์ป ระกอบอย่า งไรบ้า งก่ อ นการ
ประกอบธุรกิจ
จากนั้นนาการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษียณของข้าราชการครู มี 7
ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบ มาเป็ นแนวทางสาหรับการเตรี ยมความ
พร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู

1.2 ปัญหาการวิจยั
1. ข้าราชการครู ที่มีความต้องการประกอบธุ รกิจหลังเกษียณต้องมีการเตรี ยมตัวอย่างไร
และต้องมีความรู้ในเรื่ องใดบ้าง ?
2. ข้าราชการครู ที่มีความต้องการประกอบธุ รกิจหลังเกษียณควรมีการเตรี ยมตัวอย่างไร
และต้องมีความรู้ในเรื่ องใดบ้าง ?
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1.3 วัตถุประสงค์งานวิจยั
1. เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิ จของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ของข้าราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง
2. เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิ จของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ของข้าราชการครู ที่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ
3. เพื่ อพัฒ นารู ป แบบการเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ นผูป้ ระกอบการหลัง เกษี ย ณของ
ข้าราชการครู

1.4 ขอบเขตงานวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
- การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจ 7 ด้าน
-ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบธุ รกิจทั้ง 9 องค์ประกอบ
-รู ปแบบธุ รกิจ
2.ประชากร
-กลุ่มข้าราชการครู ในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม(สพม.) ภาคตะวันออก
ที่เกษียณและมีธุรกิจเป็ นของตนเอง
-กลุ่มราชการครู ในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม(สพม.) ภาคตะวันออก ที่
มีอายุอยูใ่ นช่วง 40-55 ปี ขึ้นไป แต่ช่วงอายุที่นอ้ ยที่สุดจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 35 ปี
3.ขอบเขตพื้นที่
- ข้าราชการครู ในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม(สพม.) ภาตะวันออก
4.ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาในการเก็บ ข้อมูล เชิ งคุ ณภาพตั้งแต่ เดื อน เมษายน 2563 ถึ ง เดื อน พฤษภาคม
2563
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ระยะเวลาในการเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณตั้ง แต่ เดื อ น เดื อ น เมษายน 2563 ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม 2563

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจยั
ประโยชน์ ทางตรง
เชิ งธุรกิจ
- ทราบแนวทางการเตรี ยมความพร้ อมในการประกอบธุ รกิ จของข้าราชการครู ที่ประสบ
ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจหลังเกษียณ
- ได้รู้เกี่ ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจของข้าราชการครู ท้ งั 7 ด้าน และ
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจ
เชิงวิชาการ
- ได้รูปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู
ประโยชน์ ทางอ้อม
เชิงสั งคม
- ช่ วยพัฒนาความรู ้เกี่ ยวกับการทาธุ รกิจ ให้แก่กลุ่มก่อนวัยเกษียณที่ตอ้ งการทาธุ รกิ จหลัง
เกษียณ
- เพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาความสามารถของกลุ่มวัยเกษียณ
เชิงนโยบาย
- เพื่อลดภาระทางสังคมของภาครัฐ
- เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายสาหรับสังคมผูส้ ู งอายุ
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
ข้ าราชการครู หมายถึง ผูท้ ี่ประกอบวิชาชี พซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการ สอน
และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ และอยู่ใ นสั ง กัด ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยม(สพม.) ภาตะวันออก ได้แก่ สพม.เขต 6 สพม.เขต 7 สพม.เขต 17 และสพม.เขต 18
ซึ่ งจังหวัดในภาคตะวันออกแบ่งออกเป็ น 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง
ปราจี นบุ รี และสระแก้ว (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2553) ซึ่ งมี ขา้ ราชการครู สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งหมด 8,041 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563)
การเกษี ย ณอายุ หมายถึ ง ช่ ว งวัย ก่ อ นการเกษี ย ณ (Pre-Retirement) ช่ ว งแรกที่ เรี ย กว่ า
ช่วงแรกช่ วงไกลการเกษียณอายุ (Remote Phase) เป็ นระยะกลางของวัยทางาน (35-49 ปี ) (วิริณธิ์
กิ ตติ พิ ชัย , 2555) และอี ก ช่ วงหนึ่ งคื อ ช่ วงใกล้ก ารเกษี ย ณ (Near Phase) เป็ นระยะปลายของวัย
ทางาน (50-59 ปี ) (วิริณธิ์ กิ ตติพิชัย, 2555) โดยกาหนด ช่ วงอายุของกลุ่มตัวอย่างเชิ งปริ มาณ เป็ น
40-55 ปี ขึ้นไป แต่ช่วงอายุที่นอ้ ยที่สุดจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 35 ปี
การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเริ่ มต้ นธุ รกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู หมายถึง การ
เตรี ย มการล่ วงหน้าหรื อความพร้ อมในการดาเนิ นชี วิตหลังเกษี ยณ เพื่ อให้มี ค วามพร้ อมในการ
เริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่ งนามาสู่ รายได้ และความสุ ขของข้าราชการครู ในการดาเนิ น
ชี วิตหลังการเกษี ยณอายุราชการ โดยมีการเตรี ยมตัวในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเริ่ มต้นธุ รกิ จ
หลังการเกษียณ จาแนกเป็ น 7 ด้าน ดังนี้
1) ด้ านความสมบู รณ์ ของร่ างกาย เป็ นการเตรี ย มความพร้ อมในด้านการดู และสุ ขภาพ
ร่ างกาย ได้แก่ การออกกาลังกาย การตรวจเช็ คสุ ขภาพ การหลี กเลี่ ยงหรื อหยุดพฤติ กรรมต่างๆที่
ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ และการซื้ อประกันชี วิต ทั้งหมดนี้ เพื่ อที่ จะท าให้มีกาลังในการเตรี ยมความ
พร้อมในการเริ่ มต้นธุ รกิจ ที่ยงั คงต้องใช้ความสมบูรณ์ ของสุ ขภาพหรื อร่ างกายในการทางานหลัง
การเกษียณอายุ
2) ด้ านความสมบูรณ์ ของจิตใจ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านจิตใจ ได้แก่ การฝึ กตน
ให้ มี จิตใจแจ่ม ใสอยู่เสมอ ไม่ วิตกกัง วลกับ ปั ญ หาใดๆจนเกิ นเหตุ การจัดการกับ ความเครี ยดที่
เกิ ด ขึ้ น และมี มุ ม มองในแง่ บ วกกับ ชี วิ ต ไม่ ยึด ติ ด กับ อ านาจหน้า ที่ ที่ มี อ ยู่เดิ ม ยอมรั บ กับ ความ
เปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการเกษียณ และการพูดคุยสนทนาเกี่ ยวกับการเกษียณกับบุคคลต่างๆ
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ซึ่ งในด้านความสมบูรณ์ ของจิตใจถื อเป็ นด้านหนึ่ งที่สาคัญเพราะว่า การที่จะเริ่ มต้นธุ รกิ จถ้าในใจ
ยังคงคิดวิตกกังวลอยู่มาก แรงที่จะเริ่ มต้นธุ รกิ จก็ไม่มีไปด้วยเมื่อบุคคลมีการเตรี ยมความพร้อมใน
ด้านจิตใจเป็ นอย่างดี แล้วก็จะมีมุมมองที่ แตกต่างออกไปจากคนที่วิตกกังวลนั่นเอง ทาให้การเริ่ ม
ธุ รกิจอาจจะเป็ นไปได้ง่าย
3) ด้ านการเงิน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านของตัวเงินเพื่อที่จะนาไปใช้จ่ายภายหลัง
การเกษียณอายุ ได้แก่ การประเมินรายรับ-รายจ่าย การเตรี ยมสะสมเงินสาหรับการเกษียณอายุเพื่อ
การลงทุนระยะยาวในวัยเกษี ยณ การซื้ อประกันชี วิตและประกันอุ บ ตั ิ เหตุ และการเตรี ยมหางาน
สารองในกรณี ที่ตอ้ งการรายได้เพิ่ม
4) ด้ านการดาเนินชี วิต เป็ นการวางแผนในด้านการดาเนิ นชี วิต ได้แก่ การวางแผนในการ
ทากิจวัตรประจาวันในแต่ละวันว่าจะทาอะไรบ้าง การจัดการวางแผนที่อยูอ่ าศัย การวางแผนหางาน
อดิ เรกท าภายหลัง การเกษี ย ณ ทั้ง นี้ ในด้า นของการด าเนิ น ชี วิต มี ส่ วนในการเริ่ ม ต้น ธุ ร กิ จของ
ข้าราชการครู ที่ ก าลัง จะเกษี ย ณเพราะเมื่ อ มี ก ารหางานอดิ เรกท าอาจจะเป็ นธุ รกิ จ ขนาดย่อ ม ก็
ก่อให้เกิ ดรายได้ และความสุ ขของบุคคลนั้น หรื ออาจจะมีการเปิ ดธุ รกิจเล็กๆภายในที่อยูอ่ าศัยเพื่อ
ทาให้เกิดความสุ ขและไม่เหงา
5) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การเกี่ ย ว
กระบวนการในการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษี ยณ ว่าควรมี กระบวนการใดเริ่ มก่อนและหลังเพื่อทาให้
ธุ รกิ จเริ่ มต้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การใช้ความถนัดหรื อทักษะเฉพาะในการเริ่ มทาธุ รกิ จ
การวางแผนเกี่ยวกับการคิดค้นสิ นค้าหรื อบริ การ และกระบวนการภายในของการทาธุ รกิจ
6) ด้ านการเรี ยนรู้ และพัฒนา เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านของตัวบุคคล ได้แก่ ทักษะ
ความสามารถของพนักงาน ด้านเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ และด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
ระบบการจูงใจและโครงสร้างองค์กร ซึ่ งการเตรี ยมการด้านการเรี ยนรู้และพัฒนาเป็ นด้านที่สาคัญ
ด้านหนึ่ งที่ตวั บุคคลนั้น จะต้องให้ความใส่ ใจเป็ นอยากมาก เพื่อให้การเริ่ มต้นธุ รกิจเป็ นไปได้อย่าง
ราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ
7) ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับลูกค้ า เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านของลูกค้าที่ผทู้ า
ธุ รกิจต้องการจะนาคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การของเราไปเสนอต่อกลุ่มลูกค้า และตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า ได้แก่ การรู ้วา่ ลูกค้าของธุ รกิจคือใคร การรู ้วา่ การแบ่งกลุ่มลูกค้าทาอย่างไร
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การติ ดต่ อสื่ อสารกับ ลู ก คื อท าอย่างไร การสร้ างความสั มพันธ์ กบั ลู กค้าทาอย่างไรและการสร้ าง
ความแตกต่างของสิ นค้าเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ ซึ่ งในด้านของความรู ้และความเข้าใจ
ลู ก ค้านั้นจะต้องมี ก ารก าหนดหรื อแบ่ ง กลุ่ ม ของลู ก ค้าได้อย่างชัดเจน เพื่ อการเริ่ ม ต้น ธุ รกิ จที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับรู ปแบบธุรกิจ ทั้ง 9 องค์ ประกอบ หมายถึง ความรู ้เกี่ยวกับทั้ง 9
องค์ประกอบว่าในแต่ละองค์ประกอบคืออะไร และความเข้าใจโดยการนาไปใช้หรื อรู ้วิธีการว่าแต่
ละองค์ประกอบมีการดาเนินการอย่างไร
รู ป แบบธุ ร กิ จ (Business Model Canvas) หมายถึ ง โมเดลที่ มี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ว น
สาหรับการมองภาพรวมของการทาธุ รกิจหรื อทาการปรับปรุ งธุ รกิจเดิมเพื่อลดความเสี่ ยงในการทา
ธุ รกิ จได้ครบทุ กมิติ ดังนั้นจึงเลื อกรู ปแบบธุ รกิ จ (Business Model Canvas) มาเสนอให้กบั กุล่มข้า
ราชครู ที่กาลังจะเกษียณและมีการเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการที่สนใจในการทาธุ รกิจเพื่อ
วางแผนในการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณควรมีความรู ้ในเรื่ องใดบ้างก่อนการเริ่ มต้นธุ รกิจ ซึ่ งแต่ละ
องค์ประกอบจะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้
1) ลู ก ค้ า (Customer Segments—CS) ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ได้แ ก่ การแบ่ ง กลุ่ ม ของ
เป้ าหมายหรื อกลุ่มของลูกค้า และ วิธีการแบ่งกลุ่มของเป้ าหมายหรื อกลุ่มของลูกค้าทาอย่างไร
2) คุณค่ า (Value Propositions—VP) จุ ดขายของสิ นค้ า หรื อ บริ การนั้น ได้แก่ คุ ณค่าของ
สิ รนค้าหรื อบริ การที่นาเสนอต่อกลุ่มเป้ าหมายหรื อลูกค้าคืออะไรของธุ รกิจและความแตกต่างของ
คุณค่าสิ นค้าหรื อบริ การแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของธุ รกิจ
3) ช่ องทาง (Channels—CH) วิธีในการสื่ อสารไปถึงลูกค้ า ได้แก่ ช่องทางการเข้าถึ งลูกค้า
คืออะไร และช่องทางการเข้าถึงลูกค้ามีวธิ ี ใดบ้าง
4) ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า (Customer Relationships—CR) วิ ธี ในการรั ก ษาลู ก ค้ า เดิ ม
ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าคืออะไรและการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีวธิ ี ใดบ้าง
5) กระแสรายได้ (Revenue Streams—RS) รายได้ ของธุ รกิจนี้ ได้แก่ รายได้ของธุ รกิ จมา
จากแหล่งใดบ้างและมีการจัดการกับรายได้อย่างไร
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6) ทรัพยากรหลัก (Key Resources—KR) สิ่ งที่ต้องมีในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ ทรัพยากร
หลักหรื อสิ่ งที่เจ้าของธุ รกิจมีในการเริ่ มต้นธุ รกิจมีอะไรบ้างและทรัพยากรหลักหรื อสิ่ งที่เจ้าขอธุ รกิจ
มีสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจอย่างไร
7) กิจกรรมหลัก (Key Activities—KA) กิจกรรมที่ต้องทาเพื่อให้ โมเดลธุ รกิจอยู่ได้ ได้แก่
กิจกรรมหลักๆในการดาเนินธุ รกิจมีอะไรบ้าง
8) พันธมิตรหลัก (Key Partners—KP) ส่ วนที่เกี่ยวข้ องทั้งการช่ วยป้อนวัตถุดิบและการ
ช่ วยขาย ได้แก่ การเลือกผูส้ นับสนุนทางธุ รกิจ หรื อคู่คา้ มีการเลือกอย่างไร
9) โครงสร้ างต้ นทุน (Cost Structure-C$) ต้ นทุนทั้งหมดของธุ รกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของ
ธุ รกิจมาจากแหล่งใดบ้าง และการจัดการกับค่าใช้จ่ายควรทาอย่างไร
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง

ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ ก ษาในหัวข้อ “การเตรี ย มความพร้ อมสู่ ก ารเป็ น
ผูป้ ระกอบการหลัง เกษี ย ณของข้าราชการครู ภาคตะวัน ออก” เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้า ใจและเป็ น
แนวทางในการศึ ก ษางานวิจยั ครั้ งนี้ จึ งท าการรวบรวมข้อมู ล แนวคิ ดทางทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
2.1 วัยก่อนการเกษียณอายุกบั ข้าราชการครู
2.2 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจ 7 ด้าน
2.3 รู ปแบบธุ รกิจ (Business model) 9 องค์ประกอบ
2.4 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั

2.1 วัยก่อนการเกษียณอายุกบั ข้าราชการครู
2.1.1 ความหมายของการเกษียณอายุ
เกษี ย ณ หมายถึ ง สิ้ น ไป ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2554) ได้ใ ห้ ค วามหมายของค าว่า การ
เกษี ยณอายุ หมายถึ ง การครบกาหนดอายุรับราชการ สิ้ นกาหนดเวลารับราชการหรื อทางาน จาก
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2484 (พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการฝ่ ายพล
เรื อน, 2484) ว่าด้วยการควบคุ ม การเกษี ยณได้ให้ค วามหมายไว้ว่า การที่ ข ้าราชการต้องพ้น จาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการโดยข้าราชการเมื่อมีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ แล้ว
จะต้องพักราชการและเป็ นการที่ตอ้ งหยุดการทางานประจาที่ทาอยูน่ น่ั เอง
การเกษี ยณอายุงาน (Retirement) เป็ นกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชี พ ที่
กาหนดให้บุคคลที่ได้รับการ จ้างงานต้องออกจากงานเมื่อถึงช่วงอายุที่กาหนดไว้ หรื อกล่าวอีกนัย
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หนึ่ ง การเกษี ย ณอายุ หมายถึ ง การถอนตัวออกจากสถานภาพหนึ่ งไปยังสถานภาพหนึ่ ง จาก
สิ่ งแวดล้อมหนึ่ งไปสู่ สิ่งแวดล้อมใหม่ ซ่ ึ ง เบอร์ นไซด์ (Burnside, 1988) กล่ าวถึ งการ เกษี ยณอายุ
คล้ายคลึ งกับ แอชเลย์ (Atchiey R, 2004) ว่าเป็ นวงจรชี วิตในการประกอบอาชี พที่อยูใ่ นช่ วงต่ าสุ ด
ของการจ้างงาน ความรับผิดชอบต่ออาชี พและโอกาสในการทางานต่างๆจะลดลง บุคคลที่เกษียณ
จะมีรายได้ในรู ปของบาเหน็จบานาญ โดยไม่ตอ้ งทางาน เกณฑ์การเกษียณอายุของแต่ละประเทศจะ
แตกต่ างกัน ไปตามสภาพสั ง คมและสิ่ งแวดล้อมแต่ จะอยู่ในช่ วง อายุระหว่าง 55-65 ปี ซึ่ งบาง
ประเทศจะพิจารณาลักษณะงานเข้าประกอบกับการเกษี ยณอายุ คื อ งานระดับบริ หารหรื องานใช้
สมองจะกาหนดอายุเกษียณสู งกว่างานที่ใช้กาลังกายหรื องานระดับล่างลงมา เช่น ประเทศฝรั่งเศส
ผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับต้นจะ เกษียณเมื่ออายุ 55 ปี ระดับกลาง 60 ปี และระดับสู ง เมื่ออายุ 65 ปี (วรว
รรณ ชัยชื่อ, 2556)
สาหรั บประเทศไทยมี การกาหนดการเกษี ยณอายุโดยพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2523 เมื่อข้าราชการมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ต้องพ้นจากข้าราชการ
เมื่อสิ นปี งบประมาณนั้น เว้นแต่ในกรณี ที่จาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อประโยชน์ ในการรักษาความมัน่ คงของ
ราชอาณาจัก ร หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการด้านการศึ ก ษา การพัฒ นาประเทศ หรื อ เป็ น
ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์สมุหราชองครักษ์ คณะรัฐมนตรี จะอนุมตั ิให้ต่อเวลาข้าราชการต่อไป
อีกคราวละ 1 ปี จนอายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์ก็ได้ เช่น กลุ่มตุลาการ กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับรอง
ศาสตราจารย์ข้ ึนไป เป็ นต้น ขณะที่ภาคเอกชนไม่มีการกาหนดอายุเกษียณอย่างเป็ นทางการ ขึ้นอยู่
กับข้อตกลงของแต่ละองค์กรเอกชน แต่ในกลุ่มอื่นๆนั้นอายุเกษียณยังคงกาหนดที่ 60 ปี บริ บูรณ์
2.2.2 วัยก่ อนการเกษียณอายุ
จากความหมายของวัยเกษียณนั้นจะเห็นได้วา่ มีการกาหนดอายุการเกษียณอยูร่ ะหว่าง 5565 ปี ซึ่ งจะมี ช่ ว งที่ เรี ยกว่ า ช่ ว งวัย ก่ อ นการเกษี ย ณ (Pre-Retirement) ขึ้ นมาโดยวัย ก่ อ นการ
เกษียณอายุ (Pre-Retirement) นั้นจะแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่ วงแรกช่ วงไกลการเกษียณอายุ (Remote
Phase) หมายถึง ช่วงที่เป็ นระยะที่ห่างไกลจากช่วงเกษียณอายุการทางานที่กาลังจะเกษียณมาก จึง
ไม่มีความวิตกกังวลเกี่ ยวกับการเกษียณเลย และอีกช่ วงหนึ่ งคือ ช่ วงใกล้การเกษียณ (Near Phase)
หมายถึ ง ช่ วงที่ใกล้เกษียณแล้ว ซึ่ งช่ วงนี้ จะมีมีความวิตกกังวลกับการเกษียณมาก โดยในช่ วงของ
การใกล้เกษียณ (Near Phase) จะสามารถลดหรื อขจัดความกังวลได้ดว้ ยการวางแผนการใช้ชีวติ หลัง
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การเกษียณที่ มีประสิ ทธิ ภาพนั้นเอง แต่จะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนการเกษียณอายุการ
ทางาน (อนงค์นาฏ ผ่านสถิน, 2556)
สรุ ปได้วา่ เกณฑ์การเกษียณอายุจะอยูใ่ นช่วง อายุระหว่าง 55-65 ปี ซึ่ งจะมีช่วงที่เรี ยกว่า
ช่ วงวัย ก่ อ นการเกษี ย ณ (Pre-Retirement) แบ่ ง เป็ น 2 ช่ ว ง คื อ ช่ ว งแรกช่ วงไกลการเกษี ย ณอายุ
(Remote Phase) หมายถึง ช่วงที่เป็ นระยะที่ห่างไกลจากช่วงเกษียณอายุการทางานที่กาลังจะเกษียณ
มาก อาจอยู่ในระยะเริ่ ม ต้นในช่ วงวัยางานหรื ออาจอยู่ในช่ วง 5 ปี ก่ อนเกษี ยณ จึ งไม่มี ความวิตก
กังวลเกี่ ยวกับการเกษียณเลย และอีกช่วงหนึ่ งคือ ช่ วงใกล้การเกษียณ (Near Phase) หมายถึง ช่ วงที่
ใกล้เกษียณแล้ว ซึ่ งช่วงนี้จะมีมีความวิตกกังวลกับการเกษียณมาก
ดัง นั้ น ในงานวิ จ ัย นี้ ได้เลื อ กช่ ว งอายุ จ าก ช่ ว งวัย ก่ อ นการเกษี ย ณ (Pre-Retirement)
ช่ วงแรกที่ เรี ยกว่า ช่ วงแรกช่ วงไกลการเกษี ยณอายุ (Remote Phase) เป็ นระยะกลางของวัยทางาน
(35-49 ปี ) (วิริณธิ์ กิตติพิชยั , 2555) และอีกช่วงหนึ่งคือ ช่วงใกล้การเกษียณ (Near Phase) เป็ นระยะ
ปลายของวัย ท างาน (50-59 ปี ) (วิ ริณ ธิ์ กิ ต ติ พิ ชัย , 2555) ซึ่ งผูว้ ิ จยั จึ ง ก าหนด ช่ ว งอายุข องกลุ่ ม
ตัวอย่างเชิงปริ มาณ เป็ น 40-55 ปี ขึ้นไป แต่ช่วงอายุที่นอ้ ยที่สุดจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 35 ปี
2.2.3 ข้ าราชการครู
ครู ตามความหมายของราชบัณฑิตสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) หมายถึง ผูส้ ั่งสอน
ศิษย์ หรื อผูถ้ ่ายทอด ความรู ้ให้แก่ศิษย์
ข้าราชการครู หมายถึง ผูท้ ี่ประกอบวิชาชี พซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการ สอน
และส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึ กษาของรั ฐ บุ คลากรครู ใน สถาน
การศึกษาของรัฐ มีหน่ วยงานที่ ปกครองและรับผิดชอบ 2 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึ กษาธิ การ
ประกอบด้วย ส านัก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ส านัก งานการศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการ อาชี วะ
ศึกษา และกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การดูแลของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดย มี
หน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบ ได้แก่ องค์กรบริ หารส่ วนจังหวัด และเทศบาล รวมถึ งเขตการปกครอง
พิเศษคือ เมืองพัทยา และกรุ งเทพมหานคร
จากพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็ นกฎหมาย เกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชี พทางการศึกษา กาหนดให้วิชาชี พครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร การศึกษา
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และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงเป็ นวิ ช าชี พ ควบคุ ม เพื่ อ ให้ เป็ น
หลักประกันและคุ ม้ ครองให้ผรู ้ ับบริ การทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็ น
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชี พทางการศึกษาให้สูงขึ้น จากการที่เป็ นวิชาชี พควบคุม นั้น
เป็ นผลให้ โดยข้า ราชการครู ทุ ก คนจะต้อ งได้รับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ จากคุ รุส ภา จึ งจะ
สามารถประกอบวิช าชี พ ได้ และจะต้อ งประกอบวิช าชี พ ภายใต้ เงื่ อนไข ข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ตาม
มาตรฐานวิช าชี พ และจรรยาบรรณของวิช าชี พ ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ ส าหรั บ หน่ วยงานการศึ ก ษา คื อ
หน่ วยงานตามกฎหมายที่ ถูกจัดขึ้นมาตามวัตถุ ประสงค์ทางการศึกษา โดยพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กาหนดความหมายของหน่วยงานการศึกษา คือ
- สถานศึกษา ประกอบด้วย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรี ยน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์
การศึ ก ษานอกระบบและอัธ ยาศัย ศู น ย์ก ารเรี ย น วิ ท ยาลัย วิท ยาลัย ชุ ม ชน และสถาบัน หรื อ
สถานศึกษาที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่นของรั ฐที่มีอานาจหน้าที่ หรื อวัตถุ ประสงค์ในการจัดการศึ กษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามกระทรวงประกาศ)
- สานักงานการศึกษานอกโรงเรี ยน
- แหล่งการเรี ยนรู ้ตามประกาศสานักงานเขตฯ
- หน่วยงานอื่นๆ ที่กระทรวงกาหนด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้มีการ
กาหนดตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1) ผูส้ อนในหน่วยงานการศึกษา ในระดับต่ากว่าปริ ญญา กาหนดตาแหน่งเป็ น ครู ผูช้ ่วย
ครู และระดับ ปริ ญญา กาหนดตาแหน่ งเป็ น อาจารย์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ สาหรับครู ผชู ้ ่วย และครู มีระดับตาแหน่ง ดังนี้
- ครู ผชู ้ ่วย เป็ นตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งในระดับแรก
- ครู ค.ศ. 1 (เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 4-5)
- ครู ค.ศ. 2 แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 1
- ครู ค.ศ. 3 แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 2 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์
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- ครู ค.ศ. 4 แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 3 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์
- ครู ค.ศ. 5
2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หารการศึกษา กาหนดตาแหน่ งเป็ น รองผูอ้ านวยการ
สถานศึ กษา ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการเขตพื้ นที่ การศึกษา ผูอ้ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษา และตาแหน่งที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่นตามที่กรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
กาหนด
3) บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ประกอบด้ว ยต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เทศก์ และต าแหน่ ง ที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นตามที่ กรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากาหนด
นอกจากนี้ สามารถแบ่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ออกตามวิทยฐานะ หรื อ
ตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่
1) วิทยฐานะชานาญการ
2) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เทียบเท่าระดับตาแหน่ง 3 ระดับ 8
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เทียบเท่าระดับตาแหน่ง 3 ระดับ 9
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เทียบเท่าระดับตาแหน่ง 3 ระดับ 10
สาหรับการศึกษานี้ ข้าราชการครู หมายถึง ผูท้ ี่ประกอบวิชาชี พซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้าน
การเรี ย นการ สอนและส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ และอยู่ใ นสั ง กัด ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม(สพม.) ภาตะวันออก ได้แก่ สพม.เขต 6 สพม.เขต 7 สพม.เขต
17 และสพม.เขต 18 ซึ่ งจังหวัดในภาคตะวันออกแบ่งออกเป็ น 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิ งเทรา
ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจี นบุ รี และสระแก้ว (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2553) ซึ่ งมี ขา้ ราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งหมด 8,041 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563)

2.2 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุรกิจหลังเกษียณ 7 ด้าน
2.2.1 ความหมายของการเตรียมความพร้ อม
การเตรี ย มความพร้ อ ม หมายถึ ง สภาพที่ บุ ค คลมี ภ าวะที่ ส มบู รณ์ ท้ ัง ร่ างกายและจิ ต ใจ
สามารถเรี ยนรู ้และทากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ ผล (เบญจพร วชิรศรี สุนทรา, 2545) ซึ่ งในการ
เตรี ยมความพร้อม ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณ์ที่ผา่ นมาและความ
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ต้องการ (รัตยา พัฒนารักษ์, 2549) ซึ่ งสอดคล้องกับ พรรณี ชูทยั (2538, น.47) ได้มีการกล่าวถึง วุฒิ
ภาวะ การได้รับการฝึ กฝน การเตรี ยมตัว ความสนใจและแรงจูงใจ แต่มีการสรุ ปการเตรี ยมความ
พร้ อมของผูส้ ู งอายุ หมายถึ ง บุ คคลที่ มีการเตรี ยมตัวต่อสิ่ งที่ ตอ้ งท า เพื่ อให้เกิ ดความสมบูรณ์ ท้ งั
ร่ างกายและจิตใจ โดยมีการเตรี ยมความพร้อมในด้านร่ างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่
ผูส้ ู งอายุที่มีคุณภาพชีวติ ที่ดี (ชนัญญา ปัญจพล, 2558)
2.2.2 แนวคิดการเตรียมตัวเพือ่ การเกษียณอายุของข้ าราชการครู
การเตรี ยมตัว หมายถึ ง การกระทาหรื อกระบวนการที่มีการจัดการเตรี ยมการไว้ล่วงหน้า
แล้วสาหรับ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งขณะที่ การเตรี ยมตัวก่ อนการเกษี ยณอายุน้ นั เป็ นการปฏิ บตั ิ อย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวของผูใ้ กล้เกษียณอายุราชการเกี่ยวกับการดาเนินชีวติ หลังเกษียณอายุ
ราชการ รวมถึงการสร้างรายได้ดว้ ยการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณอายุเพื่อให้มีรายได้มาจับจ่ายใช้สอย
ให้พอกับการดาเนิ นชี วิตหลังเกษียณด้วย (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2546) หรื อกล่าวอีกในหนึ่ งว่า การ
เตรี ยมตัว เป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของชีวติ โดยการเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณนั้นมี 2 รู ปแบบ
นั่นก็ คื อ 1) แบบมี รูป แบบ 2) แบบไม่ มี รูป แบบ ซึ่ งจะต้องมี การครอบคลุ มในทุ กมิ ติ (John CC,
2002) ในขณะที่การเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณของข้าราชการครู น้ นั เป็ นการ
ปฏิบตั ิหรื อการกระทากิจกรรมก่อนการเกษียณอายุราชการครู ตามสภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ที่
เกิ ดขึ้ นเพื่ อการดาเนิ นการล่ วงหน้าในการใช้ชีวิตหลังการเกษี ยณราชการในด้านต่างๆ (อารี รัตน์
เอ่นนู, 2552)
สาหรับการเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณนั้น มี 2 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะไกลการเกษียณ 2)
ระยะใกล้การเกษียณ (Atchiey R, 2004) ดังนี้
1) ระยะไกลเกษียณ
ระยะนี้ถือว่าเป็ นระยะที่ห่างไกลจากการเกษียณซึ่ งมีระยะห่างนานมากก่อนการเกษียณอายุ
แต่ทุกคนก็ไม่อยากทางานจนวันสุ ดท้ายของชีวิต อยากมีช่วงที่ทางานช่วงหนึ่ง และหยุดพักผ่อน
ในช่วงที่ตนเองต้องการ การเตรี ยมตัวระยะมีการเตรี ยมตัวในเรื่ องต่างๆ ได้แก่
1.1) การเงิน จาเป็ นต้องมีการเตรี ยมด้านการเงินในระยะยาว เพื่อการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณเป็ นไปได้อย่างมีคุณภาพ ยิง่ จาเป็ นต้องมีการเตรี ยมการด้านการเงินให้มาก
1.2) การใช้เวลาว่าง คนที่ทางานอยูใ่ นปั จจุบนั มักมีเวลาว่างและการพัฒนาทักษะ
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่างหลากหลาย สามารถทาได้ง่ายในวัยหนุ่มสาว มี 2 ประการ คือ
ประการแรกเป็ นการศึกษาในด้านวิชาการต่างๆ เปิ ดกว้างสาหรับวัยหนุ่มสาว ไม่ค่อยเปิ ดบริ การ
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ให้กบั ผูส้ ู งอายุ และประการที่สอง คนหนุ่มสาวชอบแสวงหาความรู ้ มีการพัฒนาทักษะการใช้เวลา
ว่างใหม่ๆ อยูเ่ สมอ การเข้าไปมีส่วนร่ วมในสังคมต่างๆ สามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมได้ง่าย
1.3) การดูแลรักษาสุ ขภาพ สุ ขภาพในวัยหลังเกษียณที่ดี จะต้องมีการดูแลสุ ขภาพ
ตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่ งเมื่อเทียบกับคนที่มีการดูแลสุ ขภาพในวัยหนุ่มสาวที่ไม่ดีจะส่ งผลให้
สุ ขภาพในวัยสู งอายุไม่ดีตามไปด้วย
2) ระยะใกล้เกษียณ
ระยะนี้เมื่อบุคคลรู ้สึกตัวว่าการเกษียณอายุเข้าใกล้มาแล้ว จะทาให้เกิดการวิตกกังวลใน
เรื่ องต่างๆ ซึ่ งในระยะนี้จะมีสิ่งที่ตอ้ งเตรี ยมได้แก่
2.1) ด้านจิตใจ เป็ นด้านที่ตอ้ งมีการเตรี ยมรับมือเกี่ยวกับการยอมรับเกณฑ์ของ
สังคมผูส้ ู งอายุที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่วติ กกังวลต่อการเกษียณมากเกินไปจนก่อให้เกิด
ผลกระทบทางจิตใจซึ่ งอาจทาให้เกิดการเบื่อหน่ายในการใช้ชีวติ
2.2) ด้านทัศนคติต่อการเกษียณอายุ เป็ นการส่ งผลของการเตรี ยมตัวระยะไกลการ
เกษียณ ถ้าหากบุคคลได้มีการเตรี ยมตัวในระยะไกลการเกษียณเป็ นอย่างดี ก็จะไม่เกิดทัศนคติใน
ด้านลบต่อการเกษียณอายุ
การเตรี ยมตัวในระยะนี้สามารถเตรี ยมตัวในด้านของจิตใจและทัศนคติต่อการเกษียณได้
แต่ในด้านการเตรี ยมตัวด้านการเงินนั้น ในระยะนี้จะไม่สามารถช่วยเหลือการเตรี ยมตัวในด้าน
การเงินก่อนการเกษียณอายุได้
สรุ ป ได้ว่า การเตรี ย มตัวก่ อ นการเกษี ย ณของข้าราชการครู เพื่ อการใช้ชี วิต หลังเกษี ย ณ
หมายถึ ง การปฏิ บ ตั ิ ตนในการเตรี ย มตัวล่ วงหน้าเกี่ ย วกับ การปรั บ ตัวต่ อเหตุ ก ารณ์ ภายหลังการ
เกษี ย ณอายุร าชการโดยมี ก ารเตรี ย มตัว ในด้า นต่ า งๆที่ เหมาะสม เพื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ภายหลัง
เกษียณอายุ โดยการเตรี ยมความพร้อมหลังเกษียณอายุราชการครู ต้องมีการเตรี ยมความพร้อมใน
หลายๆด้าน ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจยั ตัวอย่าง ดังนี้
การเตรี ย มตัว ก่ อ นการเกษี ย ณอายุ ค วรเริ่ ม กระท าตั้ง แต่ อ ยู่ใ นวัย ท างานหรื อ ช่ ว งวัย
กลางคนคือช่ วงอายุระหว่าง 55-65 ปี โดยประมาณช่ วงนี้ เรี ยกว่า Prime of Life หรื อช่ วงดี เลิ ศแห่ ง
ชี วิตคื อไม่แก่ เกิ นไปยังคงมี ค วามเป็ นหนุ่ ม เป็ นสาวกันอยู่จึงเป็ นช่ วงที่ เหมาะสมอย่างยิ่งในการ
เตรี ยมตัวก่อนการเกษียณอายุทางาน ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ 6 ด้านดังนี้ (ทยณฐ
ชวนไชยสิ ทธิ์ , 2555)
1.การเตรี ยมตัวด้านจิตใจ เฉก ธนะศิริ,2547 อ้างถึงใน สุ รชาติ แร่ เพชร,2560,หน้า 14-15
ไว้วา่ การเกษียณอายุเป็ นภาวการณ์ เปลี่ ยนแปลงบทบาทและสถานภาพทางสังคมอย่างฉับพลันถ้า
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ไม่ ไ ด้มี ก ารเตรี ย มใจไว้ล่ ว งหน้ า ก็ จ ะประสบปั ญ หาความเครี ย ดและการปรั บ ตัว ไม่ ไ ด้ ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิ ดปั ญหาทางด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ เบื่อหน่ ายชี วิต และมีความวิตกกังวล ดังนั้นการเตรี ยม
ตัวด้านจิตใจมีดงั นี้
1) สร้างขวัญกาลังใจที่ดีฝนการเผชิ ญหน้ากับวัยเกษียณ โดยใช้หลักธรรมะเป็ นเครื่ องยึด
เหนี่ยวจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
2) ฝึ กให้ตนเองเป็ นคนใจกว่าง มองโลกในแง่ดี รู ้จกั ปล่อยวาง แก้ปัญหาด้วยสติและรู ้จกั
ควบคุมตนเอง
3) สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ เพื่ อ นต่ า งวัย ไม่ ค วรแยกตัวออกมาอยู่โดดเดี่ ย ว ซึ่ งใน
บางครั้งเพื่อนต่างวัยอาจจะทาให้ชีวติ ของตนเองรู ้สึกกระฉับกระเฉงข้น
4) พยายามทากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับผูอ้ ื่น
5) มีการติดตามข่าวสารอยูเ่ สมอ เช่น การฟั งวิทยุ อ่านหนังสื อพิมพ์ หรื อการอ่านข่าวสาร
ผ่านทางสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น
2.การเตรี ยมตัวด้านร่ างกาย หมายถึง การเตรี ยมตัวด้านร่ างกายนั้นเป็ นการวางแผนในการ
ดูแลสุ ขภาพของตนเองเพื่อให้พร้อมเข้าสู่ ชีวติ หลังการเกษียณ โดยมีการเตรี ยมใน 4 ประเด็น (อนงค์
นาฏ ผ่านสถิน, 2556) ดังนี้
1) ภาวะโภชนาการ ได้แก่ รับประทานเนื้ อสัตว์ที่ยอ่ ยง่าย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน
คาร์ โบไฮเดรตสู ง และ คอเรสเตอรอลสู ง รับประทานผักและผลไม้ที่มีรสไม่หวานจัด รับประทาน
อาหารที่มีแคลเซี ยมสู ง เช่น ผักสี เขียว ปลาเล็กปลาน้อย งาดา ถัว่ เหลืองนม เป็ นต้น และดื่มน้ าอย่าง
น้อยวันละ 7 แก้ว
2) การออกกาลังกาย ควรออกกาลังกายสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง โดยอย่างน้อยวันละครั้ง
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที
3) การนอนหลับ ควรนอนติดต่อกันอย่างน้อย 7 ชัว่ โมงต่อวัน
4) การตรวจสุ ขภาพอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
3. การเตรี ยมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง เป็ นการจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการจัดหาเงินเข้ามาและจ่ายออกไปอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดผลดีกบั เป้ าหมาย
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ที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจากบุคคลที่เมื่อเกษียณอายุแล้วรายได้ที่เคยได้รับประจาจะลดลงตามไปด้วย ดังนั้นถ้า
ไม่มีแผนรายจ่ายที่รัดกุม เงินจานวนนั้นก็อาจจะหมดไปได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจะพูดถึงการเตรี ยมตัว
ด้านรายได้และรายจ่าย (สุ ขใจ น้ าผุด อนุชนาฏ เจริ ญจิตรกรรม และ สมนึก วิวฒั นะ, 2557) ดังนี้
1) การประเมินรายได้แต่ละเดือน และการวิเคราะห์แหล่งที่มาของรายรับเพื่อคาดคะเน
จานวนรายได้ที่จะเป็ นรายได้ประจาหลังเกษียณอายุกบั รายได้พิเศษต่างๆที่จะจบลงพร้อมกับการ
เกษียณอายุ
2) การประเมินรายจ่ายในแต่ละเดือน และวิเคราะห์ที่มาของรายจ่ายต่างๆ ทาเป็ น
งบประมาณออกมาให้เป็ นรู ปธรรม จะเป็ นรายเดือนหรื อรายปี ก็ได้
3) ควบคุมค่าใช้จ่ายให้สมดุลกับรายได้ ถ้าผลออกมาว่ารายจ่ายในบ้านเกินรายรับที่เราได้
ก็ควรที่จะหาทางเพิ่มรายได้ หรื อการตัดรายจ่ายภายในบ้านออกบางสิ่ งที่ไม่จาเป็ น
4) เตรี ยมหางานสารอง ในกรณี ที่หารายได้เพิ่มควรที่จะเตรี ยมตัวไว้ต้ งั แต่ก่อนการ
เกษียณอายุหรื อตอนที่ยงั ทางานอยู่
5) การเตรี ยมเงินสารองไว้ใช้ยามเจ็บป่ วย ฉุ กเฉิ นหรื อมีปัญหาทางเศรษฐกิจควรมีการเริ่ ม
เก็บสะสมเงินเป็ นเวลาอย่างน้อย 10-15 ปี ก่อนเกษียณอายุ เช่น อสังหาริ มทรัพย์ การซื้ อพันธบัตร
การประกันชีวิตหรื อการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutural Fund : RMF)
เป็ นกองทุนที่มีลกั ษณะผสมผสานระหว่างการเป็ นกองทุนรวมกับการเป็ นเครื่ องมือสะสมเงินไว้
ยามชราภาพ
4. การเตรี ยมตัวด้านสัมพันธภาพในครอบครัว เฉก ธนะศิริ,2547 อ้างถึงใน สุ รชาติ แร่ เพชร
,2560,หน้า 16-17 ว่าการรักษาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่จะช่วยทาให้ผู ้
เกษียณมองเห็ นคุ ณค่าของสมาชิ กในครอบครัวและจาเป็ นต้องสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกันด้วย
วิธีการเชิงรู ปธรรม ต่างๆ ดังนี้
1) ไปมาหาสู่ และติดต่อสื่ อสารกันอย่างสม่าเสมอ
2) ดูแลช่วยเหลือกันยามเดือดร้อน
3) เป็ นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัว
4) ให้เวลาแก่สมาชิกในครอบครัวแบะซื่ อสัตย์ต่อครอบครัว
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5) สอนลูกหลานให้รักและเคารพผูส้ ู งอายุ
5. การเตรี ยมตัวด้านกิ จกรรมการใช้เวลาว่าง บรรลุ ศิ ริพ านิ ช,2550 อ้างถึ งใน สุ รชาติ แร่
เพชร,2560,หน้า 17 ว่าเมื่อเข้าสู่ วยั เกษียณการทากิจกรรมยามว่างเป็ นเรื่ องสาคัญซึ่ งนาความพึงพอใจ
มาให้ จึงควรเลือกงานที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่นและสังคม และมีความเหมาะสมกับกาลังของ
ตน การเตรี ยมความพร้อมด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง มีดงั นี้
1) ทางานอดิเรก เช่น การเขียนหนังสื อ งานสะสมต่างๆ หรื อทางานประดิษฐ์ เป็ นต้น
2) เล่นกี ฬาที่ไม่ตอ้ งใช้แรงมากนนัก เช่น การเดิ น การว่ายน้ า กี ฬาเปตอง รามวยจีน เล่น
โยคะ เป็ นต้น
3) การอ่านหนังสื อ เช่น บทประพันธ์ ประวัติศาสตร์ นวนิยาย เป็ นต้น
4) เข้าร่ วมกิจกรรมในสังคมหรื อทากิจกรรมสาธารณประโยชน์
6. การเตรี ยมตัวด้านที่อยูอ่ าศัย (บรรลุ ศิริพานิ ช,2550 อ้างถึงใน สุ รชาติ แร่ เพชร,2560,หน้า
17) ว่าที่ อยู่อาศัยเป็ นหนึ่ งปั จจัยสี่ ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อมนุ ษ ย์ทุ ก คน โดยการเตรี ยมที่ อยู่อาศัยนั้น
จะต้องมีการเตรี ยมให้พร้ อมก่อนถึ งวันเกษี ยณอายุและควรจัดเตรี ยมไว้ต้ งั แต่วยั กลางคนเพราะถ้า
หากจัดเตรี ยมในตอนที่เกษียณอายุแล้วอาจเกิ ดปั ญหาบางอย่างซึ่ งแก้ไขไม่ทนั การณ์ ได้ ซึ่ งในการ
จัดเตรี ยมที่อยูอ่ าศัยสิ่ งสาคัญ มีดงั นี้
1) สถานที่ต้ งั ที่อยูอ่ าศัย ควรที่จะสะดวกในการเดินทางอยูไ่ ม่ไกลแหล่งชุ มชนจากเพื่อน
หรื อญาติสนิท
2) ลักษณะการอยู่อาศัยควรวางแผนล่วงหน้าว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอยูก่ บั ใคร อยูก่ บั คู่
สมรส อยูก่ บั ญาติพี่นอ้ ง อยูก่ บั ลูกหลานเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน หรื อยูต่ ามลาพังคนเดียว
3) สภาพบ้า นที่ อ ยู่อ าศัย และสิ่ ง แวดล้อ มจะต้อ งมี ส ภาพที่ เหมาะสมกับ วัย ชราภาพ
ปราศจากอันตรายในการใช้ชีวติ ในวัยชราภาพ
อนงค์นาฏ ผ่านสถิ น (2556) ได้สรุ ปเกี่ ยวกับการเตรี ยมตัวก่อนเกษียณอายุขา้ ราชการครู
ไว้ว่า การเตรี ยมตัวก่อนเกษี ยณอายุในประเทศไทยสรุ ปได้เป็ น 8 ด้าน คื อ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ
ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านการใช้เวลาว่าง ด้าน เศรษฐกิ จ ด้านสังคม ค้านสัมพันธภาพในครอบครัว และ
ด้านบทบาทในครอบครัว และการเตรี ยมตัวด้านการใช้เวลาว่างและด้านสังคมมีความสอดคล้องกัน
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ในเรื่ องการใช้เวลาที่มีมากขึ้นภายหลังการเกษียณอายุให้เกิดประโยชน์ขณะเดียวกันในต่างประเทศ
ประเด็นในการการเตรี ยมตัวทางด้านการใช้ เวลาว่างและที่ อยู่อาศัยรวมกันในด้านการดาเนิ นชี วิต
เช่นกันทาให้มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาในประเทศไทยแต่การศึกษาในประเทศไทยจะแยกด้าน
งานอดิเรกและที่อยูอ่ าศัยไว้คนละด้านอย่างชัดเจน ซึ่ งประเด็น หลักๆ ของการเตรี ยมตัวก่อนเกษียณ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีอยูท่ ้ งั หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านการเงิ นหรื อ
เศรษฐกิ จ และด้านการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งการเตรี ยมตัวก่ อนการเกษี ยณของข้าราชการครู หมายถึ ง
ดาเนิ นการหรื อ การปฏิ บตั ิตนของข้าราชการครู ในการเตรี ยมการล่วงหน้าเกี่ ยวกับการปรับตัวต่อ
เหตุการณ์ ภายหลังการเกษียณ โดยมีการเตรี ยมการในด้านต่างๆ ที่ เหมาะสม เพื่อการดาเนิ นชี วิต
ภายหลังการเกษียณ จาแนกเป็ น 4 ด้าน
1) ด้านร่ างกาย เป็ นการวางแผนในการดู แลสุ ขภาพของตนเองเพื่อให้พ ร้ อมเข้าสู่ ชีวิต
หลังการเกษียณ โดยมีการเตรี ยมใน 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ภาวะโภชนาการ ประเด็นที่ 2 การ
ออกกาลังกาย ประเด็นที่ 3 การนอนหลับที่เพียงพอ ประเด็นที่ 4 การตรวจสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
2) ด้านจิตใจ เป็ นการเตรี ยมพร้อมโดยฝึ กตน ให้มีจิตใจแจ่มใสอยูเ่ สมอ พยายามไม่ วิตก
กังวลกับปั ญหาใดๆ จนเกิ นเหตุ มี วิธีการจัดการกับความเครี ยดที่เกิ ดขึ้น ตลอดจนมี มุมมองในแง่
บวกกับชี วิต ไม่ยึดติดกับอานาจหน้าที่ที่มีอยูเ่ ดิม ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการ
เกษี ย ณ และรวมถึ ง การพู ด คุ ย สนทนาเกี่ ย วกับ การเกษี ย ณกับ บุ ค คลต่ างๆ เพื่ อการปรั บ ตัวและ
เตรี ยมพร้อมก่อนการเกษียณ
3) ด้านการเงิ น เป็ นการเตรี ยมเงิ นเพื่อใช้จ่ายในวัยหลังเกษียณอายุ เพื่อสารองเงินไว้ใช้
เมื่อเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ ได้แก่ การออมเงิน การประเมินรายรับ-รายจ่ายและหนี้ สินในปั จจุบนั และการ
เตรี ยมวางแผนหาแนวทางทาธุ รกิจหรื องานหลังการเกษียณเพื่อให้มีรายได้เสริ ม
4) ด้านการดาเนิ นชี วิต เป็ นการวางแผนในด้านงานอดิเรกหรื อการใช้เวลาว่าง คานึ งถึ ง
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มากกว่าที่จะทาเพื่อหารายได้ เช่น เลี้ยงดูบุตรหลาน ปลูกต้นไม้ ทา
สวน เล่นดนตรี วางแผน ท่องเที่ยว หรื อการเป็ นอาสาสมัครช่ วยสอนหนังสื อให้กบั ชุ มชนและเข้า
ร่ วมกับกลุ่ มชมรม กิ จกรรม ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เป็ นต้น ประกอบกับการวางแผนใน
การเตรี ยมหาที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลักแหล่ง หรื อมีที่พกั อาศัยเป็ นของตนเองที่มน่ั คงวางแผนว่าจะไปใช้
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ชี วิตที่จะอยูท่ ี่ใด รวมถึ งคาดการณ์ วางแผนที่จะปรับปรุ งซ่ อมแซมบ้านให้เหมาะสมกับการดาเนิ น
ชีวติ ภายหลังเกษียณ
เบญจพร วชิรศรี สุนทร (2545) อ้างถึง ใน กรปภา เจริ ยญชันษา (2557) ให้ความหมายการ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อการมีงานทาหมายถึง การเตรี ยมในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบตั ิงาน รวมทั้งบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทา และให้มีความพร้อมใน
การทางาน โดยได้งานทา มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชี พ มีความมัน่ คงในการทางาน และความพึง
พอใจในการทางาน
นายสุ รสี ห์ ประสิ ทธิ์ รัตน์ (2558) ได้กล่าวถึงการวางแผนการดาเนินชีวิตหลังเกษียณไว้วา่
การเกษียณอายุน้ นั ไม่ใช่การสิ้ นสุ ดของชี วิตแต่การเกษียณอายุแล้วนั้นสามารถที่จะดารงชี วิตต่อไป
ได้อย่างมีความสุ ขปราศจากความวิตกกังวลรวมถึงเรื่ องกังวลใจได้ถา้ มีการวางแผนหลังการเกษียณ
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านสุ ขภาพและจิตใจ และด้านการใช้เวลาว่าง ซึ่ งการวางแผนในด้าน
ต่างๆจาเป็ นต่อการดาเนินชีวติ หลังการเกษียณอายุ
จากผลการวิจยั ของ เพ็ญประภา เบญจวรรณ (2558) พบว่า การเตรี ยมความพร้ อมก่อน
เกษียณอายุ เป็ นการวางแผนการดาเนิ นการหรื อการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัว
ในการดาเนิ นชี วิตภายหลังเกษียณอายุทางานจึงต้องมีการเตรี ยมตัวด้านต่างๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การ
เตรี ยมตัวด้านจิ ตใจ 2) การเตรี ยมตัวด้านร่ างกาย 3) การเตรี ยมตัวด้านทรัพ ย์สิ นเงิ นทอง 4) การ
เตรี ยมตัวด้านกิ จกรรมการใช้เวลาว่าง 5) การเตรี ยมตัวด้านสัมพันธภาพในครอบครัว และ 6) การ
เตรี ยมตัวด้านที่ อยู่อาศัย ผูท้ ี่ มี การเตรี ยมตัวที่ ดีจะสามารถใช้ชี วิต ภายหลังเกษี ยณอายุได้อย่างมี
ความสุ ข มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ค.ศ. 2004 Lee,Law ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการวางแผนเกษียณและความพึงพอใจต่อการ
เกษียณอายุกบั กลุ่มตัวอย่างประชากรวัยทางานในประเทศฮ่องกง มีการจาแนกการเตรี ยมตัวก่อน
เกษียณ เป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านร่ างกาย ประกอบด้วย การออกกาลังกาย ตรวจเช็คสุ ขภาพ การหลีกเลี่ยงหรื อหยุด
พฤติกรรมต่างๆที่ส่งผมเสี ยต่อสุ ขภาพ และการซื้ อประกันชีวติ
2) ด้านจิตใจ ประกอบด้วย การเข้าร่ วมอบรม/สัมมนาหรื อเข้าร่ วมหลักสู ตรการเกษียณ
การอ่านหนังสื อหรื อบทความเกี่ยวกับการเกษียณ การให้ความสนใจเกี่ยวกับการเกษียณ และพูดคุย
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เกี่ ย วกับ การเกษี ย ณอายุ ข องตนกับ ครอบครั ว ของตนเอง พู ด คุ ย กับ เพื่ อ นร่ ว มงานเกี่ ย วกับ การ
เกษียณอายุและพูดคุยกับผูท้ ี่เกษียณแล้วเกี่ยวกับทัศนคติความคิดเห็น
3) ด้านการเงิน ประกอบด้วย การเตรี ยมสะสมเงินสาหรับการเกษียณอายุ เพื่อการลงทุน
ระยะยาวในวัยเกษียณรวมถึงการซื้ อประกันชีวติ และประกันอุบตั ิเหตุ
4) ด้านการดาเนิ นชี วติ ประกอบด้วย การวางแผนในการทากิจวัตรประจาวันในแต่ละวัน
ว่าจะทาอะไรบ้าง หรื อการจัดการวางแผนที่อยูอ่ าศัย และการวางแผนหางานอดิเรกทาภายหลังการ
เกษียณ
จากแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้างต้นเกี่ ยวกับการเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณอายุที่ผ่านมา
นั้น สรุ ปได้เป็ น 8 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านเศรษฐกิจ
(การเงิ น) และด้านบทบาทในครอบครั ว จะเห็ นได้ว่า การเตรี ยมตัวด้านการใช้เวลาว่าง และด้าน
สั ง คม มี ค วามสอดคล้อ งกัน ในเรื่ องของการใช้เวลาที่ มี ม ากขึ้ น ภายหลังการเกษี ยณอายุใ ห้ เป็ น
ประโยชน์ ขณะที่ Lee,Law (2004) มีการพูดถึ งการเตรี ยมตัวทางด้านการใช้เวลาว่างและที่อยูอ่ าศัย
รวมกันในด้านการดาเนินชีวิต ซึ่ งมีประเด็นที่คล้ายคลึงกับงานวิจยั ของนักวิจยั หลายท่าน แต่หากจะ
แยกงานอดิเรกกับที่อยูอ่ าศัยไว้คนละด้านอย่างชัดเจน และมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
และบทบาทในครอบครัว
สาหรับงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ได้สรุ ปได้วา่ การเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณของข้าราชการครู เพื่อการ
ใช้ชี วิต หลัง เกษี ย ณ หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ต นในการเตรี ย มตัว ล่ ว งหน้ า เกี่ ย วกับ การปรั บ ตัว ต่ อ
เหตุ ก ารณ์ ภายหลังการเกษี ยณอายุราชการโดยมี การเตรี ยมตัวในด้านต่ างๆที่ เหมาะสม เพื่ อการ
ดาเนินชี วติ ภายหลังเกษียณอายุ ซึ่ งประเด็นหลักๆ ของการเตรี ยมตัวเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณ
ของข้าราชการครู มีอยูท่ ้ งั หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ของร่ างการ ด้านความสมบูรณ์ของ
จิตใจ ด้านการเงินหรื อเศรษฐกิจ และด้านการดาเนินชีวติ
จากการเตรี ยมก่อนการเกษี ยณอายุในด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ยังมี ทฤษฎี เกี่ ยวกับการ
วัดผลแบบสมดุล หรื อ หรื อ Balance Scorecard (BSC) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นว่าการวัดผลแบบสมดุลนี้
จะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิ จของข้าราชการครู และมี
มุ ม มองในด้านของการเงิ น ที่ มี ค วามสอดคล้องกัน กับ การวัดผลแบบสมดุ ล หรื อ หรื อ Balance
Scorecard (BSC) กับการเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณอายุที่กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้ผวู้ จิ ยั นา การวัดผล
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แบบสมดุล หรื อ หรื อ Balance Scorecard (BSC) มาวิเคราะห์ร่วมกับการเตรี ยมตัวก่อนการเกษียณ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานวิจยั โดยจะมีการอธิ บายเกี่ยวกับ การวัดผลแบบสมดุล หรื อ Balance
Scorecard (BSC) ดังนี้
2.2.3 ความหมายของ การวัดผลแบบสมดุล ( Balance Scorecard : BSC )
กนกพรรณ บรรลื อ ทรั พ ย์ ได้ใ ห้ ค วามหมายเกี่ ย วกับ การวัด ผลแบบสมดุ ล ( Balance
Scorecard : BSC ) ไว้วา่ แนวคิดหรื อเครื่ องมือที่ช่วยกาหนดกรอบการวัดผลดาเนิ นงานขององค์กร
เพื่ อท าให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 มุ ม มอง คื อ มุ ม มองด้าน
การเงิ น มุ ม มองด้านลู กค้า มุม มองด้านกระบวนการภายใน และมุ มมองด้านการเรี ยนรู้ และการ
เจริ ญเติบโต ซึ่ งทั้ง 4 มุมมองจะต้องมีความสมดุลและสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ดังนี้
มุมมองด้านการเงิ น หมายถึ ง ระบบควบคุมทางการเงินที่ ดี การลงทุนเพื่อบริ การที่ดี ข้ ึ น
การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย หรื อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงาน แต่มีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม มีสภาพคล่องใน
การใช้จ่ายเงิ น ไม่ หยุดชะงัก เพื่ อวัดความสามารถในการท าก าไร และเน้นการเจริ ญ เติ บ โตของ
องค์กร
มุมมองด้านลูกค้า หมายถึง ปั จจัยภายนอกที่องค์กรต้องคานึ งถึงลูกค้าเป็ นสาคัญ เกี่ ยวกับ
ความต้องการของลูกค้าและความสะดวกสบายในการเข้าถึงสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆขององค์กร
มุมมองด้านกระบวนการภายใน หมายถึง การเตรี ยมพร้อมสาหรับการดาเนิ นงานและการ
ปฏิบตั ิงานภายในองค์กร โดยเอื้ออานวยต่อการพัฒนา และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพขององค์กร เช่ น
การฝึ กทักษะในการท างานของบุ คลากร การใส่ ใจในการบริ ก าร การท างานเป็ นที ม การทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น มีความมุง้ มันในการทางานให้สาเร็ จ
มุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต หมายถึ ง ความคิดริ เริ่ มใหม่ๆ เพื่อสร้างคุ ณค่า
ให้กบั องค์กร ตลอดจนคาดคะเนความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ ระบบงานให้ที่สามาร
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อารยา แป๊ ะป๋ อง (2558) ได้ ใ ห้ ค วามหมายเกี่ ย วกับ การวัด ผลแบบสมดุ ล ( Balance
Scorecard : BSC ) ไว้ว่ า Balance Scorecard เป็ นเครื่ อ งมื อ การจัด การที่ ช่ ว ยในการปรั บ แปลง
วิสัยทัศน์และเป้ าหมายที่องค์กรวางแผนไว้ เพื่อนามาสู่ การปฏิบตั ิจริ งและใช้ควบคุมการดาเนิ นการ
ต่างๆ ในองค์กร รวมไปถึงการวัดผลประเมินผลด้วย โดย Balance Scorecard จะให้ความสาคัญใน
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4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการ และมุมมองด้านการ
เรี ยนรู ้และพัฒนา ทั้งนี้ การวัดผลการดาเนิ นการจะต้องมีความสมดุลกันระหว่างตัวชี้ วดั กับมุมมอง
ของทั้ง 4 ด้าน
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปความหมายที่นามาใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้วา่ การใช้
การวัดแบบสมดุล ( Balance Scorecard : BSC ) ทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิ น มุมมองด้าน
การบริ หารจัดการ มุมมองด้านลูกค้า และมุมมองด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา เพื่อสารวจการเตรี ยม
ความพร้อมในการเริ่ มต้นธุ รกิจของข้าราชการครู หลังเกษียณ โดยนามาวิเคราะห์ร่วมกับการเตรี ยม
ความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งจะทาให้การเตรี ยมตัวในการเริ่ มต้นธุ รกิจของข้าราชการครู หลังเกษียณมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

2.2.4 องค์ ประกอบของ การวัดแบบสมดุล ( Balance Scorecard : BSC )
การวัดผลแบบสมดุล หรื อ หรื อ Balance Scorecard (BSC) ซึ่ งเป็ นแนวคิดของ Professor
Robert Kaplan อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Havard และ Dr. David Norton ซึ่ งเป็ นที่ ปรึ กษาทางด้าน
การจัดการ Kaplan และ Norton ได้ให้คานิยามของ Balanced Scorecard ว่าเป็ นเครื่ องมือในด้านการ
บริ หารที่ ช่วยให้องค์กรสามารถบริ หารกลยุทธ์ โดยผ่านทางการวัดผล การปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อให้ทิ ศ
ทางการดาเนิ นงานภายในองค์กรเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน โดยพิจารณาตัวชี้ วดั ในสี่ มุมมอง ทั้ง
มุ มมองที่ เป็ นตัวเงิ นและมุ ม มองที่ ไม่ใช่ ตวั เงิ น (Kaplan & Norton, 1996) โดย Balance Scorecard
จะประกอบด้วยทั้งนี้ มุมมองนี้ จะเชื่ อมโยงโดยใช้หลักการและเหตุผล (Cause and Effect) โดยเริ่ ม
จากเป้ าหมายองค์กร คื อการอยู่รอด ความสามารถในการแข่งขัน และท ากาไร (มุ ม มองทางด้าน
การเงิ น ) ซึ่ งจะเป็ นไปได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ลู ก ค้ามี ค วามพึ ง พอใจเมื่ อ ใช้ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารขององค์ก ร
(มุมมองทางด้านลูกค้า) ซึ่ งจะเป็ นไปได้โดยองค์กรจะต้องมีกระบวนการจัดการภายในองค์กรที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและ เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน (มุมมองทางด้านกระบวนการทางานภายในองค์กร)
ซึ่ งเกิ ดจากการ พัฒนาและการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโตขององค์กร (มุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และ
การเติบโต)
1) มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็ นมุมมองที่จะทาให้องค์กร ทราบ
ว่า จะต้องท าอย่างไรเพื่ อให้ป ระสบความส าเร็ จทางด้านการเงิ น ในองค์ก รหรื อองค์ก รต้องการ
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ประสบความสาเร็ จทางด้านการเงินอย่างไร ยกตัวอย่างเช่ น กาไรอาจเป็ นสิ่ งที่องค์กรต้องการมาก
ที่สุดทางด้านการเงิน ดังนั้นกาไรจึงเป็ นตัววัดตัวหนึ่งในมุมมองทางด้านการเงิน เป็ นต้น
2) มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) เป็ นมุมมองที่จะทาให้องค์กร ทราบว่า
องค์กรควรจะต้องทาอะไรหรื อเป็ นอย่างไรในสายตาหรื อมุมมองของลูกค้าเพื่อที่จะบรรลุ เป้ าหมาย
ขององค์กร เช่ น ลู กค้าอาจต้องการให้องค์กรสามารถจัดส่ งสิ นค้าให้ตรงเวลา ดังนั้นความตรงต่อ
เวลาในการจัดส่ งสิ นค้าถึ งลูกค้าก็จะนามาซึ่ งความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ งจะเป็ นตัววัดตัวหนึ่ งใน
มุมมองทางด้านลูกค้า เป็ นต้น
3) มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการภายใน (Internal Business Process) เป็ นมุมมองที่
จะทาให้องค์กรทราบว่า องค์กรจะต้องมีการจัดการการทางานภายในอย่างไร เพื่อที่จะให้ลูกค้าเกิ ด
ความพึงพอใจ
4) มุมมองทางด้านการเรี ยนรู้และการเติบโต (Learning and Growth) เป็ นมุมมองที่จะทา
ให้องค์ก รทราบว่า องค์ก รจะต้องพิ จารณาให้ มี ก ารพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง อย่างไร เพื่ อที่ จะบรรลุ
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้อย่างยัง่ ยืน
ในปั จจุ บนั การประเมิ นผลองค์กรไม่ส ามารถใช้ตวั ชี้ วดั ทางการเงิ นได้เพี ยงอย่างเดี ยว
ผูบ้ ริ ห ารต้อง พิ จารณามุ ม มองอื่ น ๆ ประกอบด้วย ซึ่ ง ประเด็ น นี้ คื อจุ ด เริ่ ม ต้น หรื อที่ ม าของการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชิง ดุลยภาพ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลองค์กร ว่าการวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานประกอบด้วยมุมมอง (Perspective) 4 มุมมอง (พสุ เดชะริ นทร์ , 2545) ได้แก่
1. มุ ม มองด้า นการเงิ น (Financial Perspectives) เป็ นมุ ม มองที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ ง
โดยเฉพาะ สาหรับองค์กรธุ รกิ จที่ มุ่งแสวงหากาไร ทั้งนี้ เนื่ องจากมุ มมองด้านการเงิ นจะเป็ นตัวที่
บอกว่า กลยุทธ์ ที่ ได้กาหนด ขึ้ นมา และการนากลยุท ธ์ ไปใช้ในทางปฏิ บตั ิ ก่อให้เกิ ดผลดี ต่อการ
ดาเนิ นงานขององค์กรหรื อไม่ภายใต้กลยุทธ์ ด้านการเงินนั้น ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 2
ด้าน ได้แก่
1) ด้านการเพิ่มขึ้นของรายได้ (Revenue Growth) มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1.1) สร้างเครื อข่ายในการจัดจาหน่าย โดยการเพิ่มจุดขายใหม่ เพื่อหาแหล่งรายได
ใหม่
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1.2) เพิ่มมูลค่าการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่ม
ความสามารถในการทากาไรจากลูกค้าเก่า ลูกค้ายังเกิดความพึงพอใจ
1.3) สร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ เพิ่มตัวแทนจาหน่าย
2) ด้านการเพิ่มความสามารถในการผลิตและการบริ หารจัดการ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
2.1) ปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการผลิต และการบริ หารจัดการ
2.2 ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากสิ นทรัพย์ที่มีอยู่
2.3) เพิ่มการลงทุน เพื่อหวังผลในการเก็บเกี่ยวรายได้ในระยะยาว
2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspectives) ประกอบด้วยวัตถุ ประสงค์หลักที่สาคัญ 5
ประการ ได้แก่
2.1) ส่ ว นแบ่ ง ตลาด (Market Share) โดยตัว ชี้ วัด ที่ ส าคัญ เช่ น ส่ ว นแบ่ ง ตลาด
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งที่สาคัญ
2.2) การรั ก ษาลู ก ค้าเก่ า (Customer Retention) เป็ นการวัดความสามารถในการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมขององค์กร ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
2.3) การเพิ่ ม ลู ก ค้า ใหม่ (Customer Acquisition) เป็ นการวัด ความสามารถของ
องค์ก รในการแสวงหาลู ก ค้าใหม่ โดยตัวชี้ วดั ที่ ส าคัญ เช่ น จานวนลู ก ค้าใหม่ ต่ อลู ก ค้า
ทั้งหมด หรื อจานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น หรื อรายได้จากลูกค้าใหม่ต่อรายได้ท้ งั หมด เป็ นต้น
2.4) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็ นการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าและบริ การขององค์กร หรื อตัวองค์กรเอง
2.5) ก าไรต่ อ ลู ก ค้า (Customer Profitability) โดยตัวชี้ วัด ที่ ส าคัญ เช่ น ก าไรต่ อ
ลูกค้า 1 ราย ซึ่ งการที่จะสามารถทราบกาไรต่อลูกค้าหนึ่ งรายได้น้ นั จะต้องทราบรายได้และ
ต้นทุ นต่ อลู กค้าหนึ่ งราย ก่ อนซึ่ งการจัดท าต้นทุ นตามกิ จกรรมในระบบ Activity Based
Costing (ABC) จะทาให้ สามารถทราบต้นทุนต่อลูกค้า
ในการกาหนดมุมมองด้านลูกค้า องค์กรจะต้องมีการกาหนดกลุ่มของลูกค้าที่ตนเองจะมุ่ง
ตอบสนองให้ ชัดเจน จากนั้นจะต้องแสวงหาคุณค่าที่องค์กรจะต้องนาเสนอเพื่อตอบสนองต่อความ

27
ต้องการของลูกค้ากลุ่ม นั้น ซึ่ งคุณค่าที่องค์กรจะนาเสนอให้กบั ลูกค้ามี 3 ด้าน และองค์กรเองจะต้อง
มีความชัดเจนว่าจะมุ่งนาเสนอ คุณค่าในด้านใด องค์กรไม่สามารถเก่งในทุกด้านได้ จะต้องเลือกที่
จะเก่ งในด้านใดด้านหนึ่ ง ส่ วนคุ ณค่าในด้าน อื่นๆนั้นองค์กรต้องรักษาไว้ไม่ให้ต่ ากว่ามาตรฐาน
โดยคุณค่าที่องค์กรมุ่งนาเสนอ (Value Proposition) ทั้ง 3 ประการประกอบด้วย
1) การเป็ นผูน้ าด้านสิ นค้าและบริ การ (Product/Service Leadership) ซึ่ งเป็ นคุ ณค่าในด้าน
ความ เป็ นผูน้ าในด้านของสิ นค้าและบริ การไม่วา่ จะเป็ นในด้านของเทคโนโลยี การออกแบบ การ
ใช้งาน เป็ นต้น
2) การดาเนินงานที่เป็ นเลิศ (Operation Efficiency) ได้แก่ การที่องค์กรมีการดาเนินงานที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพที่สู ง ทาให้ส ามารถนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่ ได้มาตรฐานในต้นทุนที่ ต่ า อันจะ
ส่ งผลให้ราคา ความเหมาะสม
3) ความใกล้ชิดกับลูกค้า (Customer Intimacy) ได้แก่ การที่องค์กรมีความใกล้ชิดกับลูกค้า
สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
3. มุ มมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) มุ ม มองนี้ ให้
ความสาคัญกับกระบวนการภายในองค์กรที่มีความสาคัญจะช่วยนาเสนอคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ โดย
สามารถ นาแนวคิดในด้านลูกโซ่ แห่ งคุณค่า (Value Chain) ที่ระบุวา่ องค์กรประกอบด้วยกิจกรรมที่
สาคัญที่เป็ น กิจกรรมหลักได้แก่
3.1) Inbound Logistics ได้แก่ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการขนส่ ง การจัดเก็บ
และการแจกจ่ายวัตถุ ดิบและ inputs ต่างๆ เช่น การจัดการวัตถุ ดิบ การควบคุ มวัตถุ ดิบ การบริ หาร
คลังสิ นค้า การจัดทากาหนดเวลาของรถขนส่ งในการเดินทางไป-กลับกับแหล่งวัตถุดิบ
3.2) Operations ได้แก่ กิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ การเปลี่ ย นหรื อ แปรรู ป วัตถุ ดิบ ต่ างๆ ให้
ออกมาเป็ นสิ นค้า ซึ่ งได้แก่ กิจกรรมต่างๆ เช่น การแปรรู ป การประกอบ การบรรจุหีบห่ อ การดูแล
รักษาเครื่ องจักร การทดสอบ
3.3) Outbound Logistics ได้แ ก่ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด เก็ บ รวบรวม จัด
จาหน่ายสิ นค้าและบริ การที่เสร็ จแล้วไปยังผูบ้ ริ โภค เช่น การจัดการคลังสิ นค้า การจัดตารางการเดิน
รถเพื่อขนส่ งสิ นค้า
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3.4) Marketing and Sales ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้ อ
4. มุมมองด้านการเรี ยนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็ นมุมมองที่
มี ความสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นมุมมองที่ให้ความสาคัญต่ออนาคตขององค์กร โดยส่ วน
ใหญ่ วัตถุ ประสงค์ภายใต้มุมมองนี้ จะแบ่งเป็ น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านเกี่ ยวกับทรัพยากรบุคคล
ภายในองค์กร ด้านเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ และด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ระบบการจูง
ใจ และโครงสร้างองค์กร ซึ่ งภายใต้วตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
นั้น มี พ้ื นฐานมาจากการพิ จารณาว่าใน อันที่ จะบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ในมุ ม มองอื่ นๆนั้น บุคลากร
ภายในองค์กรนั้นเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญที่สุด ทาให้ องค์กรต่างๆมักจะพิจารณาวัตถุประสงค์ใน
ด้านทรัพยากรบุคคล คือ 1) ทักษะความสามารถของพนักงาน ซึ่ งมักจะวัดได้ในหลายลักษณะ เช่น
จานวนชัว่ โมงที่พนักงานได้รับการอบรมต่อปี หรื อการทา Competency Test หรื อการทา Strategic
Skills Coverage (เป็ นการส ารวจทัก ษะที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อกลยุท ธ์ ข ององค์ก ร และพิ จารณาว่า มี
พนัก งานที่ มี ท ัก ษะในด้า นนั้น ๆ เพี ย งพอหรื อ ยัง ) เป็ นต้น 2) ทัศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของ
พนักงาน ซึ่ งโดยมากมักจะวัดด้วยการทาสารวจทัศนคติของพนักงาน 3) อัตราการหมุนเวีย น เข้า
ออกของ พนักงาน ซึ่งมักจะวัดโดยพิจารณาจากอัตราการเข้า ออกของพนักงาน
โดยในแต่ละองค์ประกอบในแต่ละด้านของการวัดผลแบบสมดุล หรื อ Balance Scorecard
(BSC) ที่กล่าวมาข้างต้น ในแต่ละด้านนั้นสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อ
การเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเตรี ยมความพร้อมก่อน
การเกษียณอายุการทางานเพื่อชีวติ หลังเกษียณอายุได้
สาหรับการศึกษานี้ กาหนดให้ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของ
ข้าราชการครู หมายถึ ง การเตรี ย มการล่ วงหน้าหรื อความพร้ อมในการดาเนิ น ชี วิต หลังเกษี ย ณ
เพื่อให้มีความพร้อมในการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่ งนามาสู่ รายได้ และความสุ ขของ
ข้าราชการครู ในการดาเนิ นชี วิตหลังการเกษี ยณอายุราชการ โดยมี การเตรี ยมตัวในด้านต่างๆ ที่
เหมาะสมกับการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังการเกษียณ จาแนกเป็ น 7 ด้าน ดังนี้
1) ด้านความสมบู รณ์ ข องร่ างกาย เป็ นการเตรี ย มความพร้ อมในด้านการดู และสุ ข ภาพ
ร่ างกาย ได้แก่ การออกกาลังกาย การตรวจเช็ คสุ ขภาพ การหลี กเลี่ ยงหรื อหยุดพฤติ กรรมต่างๆที่
ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ และการซื้ อประกันชี วิต ทั้งหมดนี้ เพื่ อที่ จะท าให้มีกาลังในการเตรี ยมความ
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พร้อมในการเริ่ มต้นธุ รกิจ ที่ยงั คงต้องใช้ความสมบูรณ์ ของสุ ขภาพหรื อร่ างกายในการทางานหลัง
การเกษียณอายุ
2) ด้านความสมบูรณ์ ของจิตใจ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านจิตใจ ได้แก่ การฝึ กตน
ให้ มี จิตใจแจ่ม ใสอยู่เสมอ ไม่ วิตกกัง วลกับ ปั ญ หาใดๆจนเกิ นเหตุ การจัดการกับ ความเครี ยดที่
เกิ ด ขึ้ น และมี มุ ม มองในแง่ บ วกกับ ชี วิ ต ไม่ ยึด ติ ด กับ อ านาจหน้า ที่ ที่ มี อ ยู่เดิ ม ยอมรั บ กับ ความ
เปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการเกษียณ และการพูดคุยสนทนาเกี่ ยวกับการเกษียณกับบุคคลต่างๆ
ซึ่ งในด้านความสมบูรณ์ ของจิตใจถือเป็ นด้านหนึ่ งที่สาคัญเพราะว่า การที่จะเริ่ มต้นธุ รกิ จถ้าในใจ
ยังคงคิดวิตกกังวลอยู่มาก แรงที่จะเริ่ มต้นธุ รกิ จก็ไม่มีไปด้วยเมื่อบุคคลมีการเตรี ยมความพร้อมใน
ด้านจิตใจเป็ นอย่างดี แล้วก็จะมีมุมมองที่ แตกต่างออกไปจากคนที่วิตกกังวลนั่นเอง ทาให้การเริ่ ม
ธุ รกิจอาจจะเป็ นไปได้ง่าย
3) ด้านการเงิน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านของตัวเงินเพื่อที่จะนาไปใช้จ่ายภายหลัง
การเกษียณอายุ ได้แก่ การประเมินรายรับ-รายจ่าย การเตรี ยมสะสมเงินสาหรับการเกษียณอายุเพื่อ
การลงทุ นระยะยาวในวัยเกษี ยณ การซื้ อประกันชี วิตและประกันอุ บ ตั ิ เหตุ และการเตรี ยมหางาน
สารองในกรณี ที่ตอ้ งการรายได้เพิ่ม
4) ด้านการดาเนิ นชี วิต เป็ นการวางแผนในด้านการดาเนิ นชี วิต ได้แก่ การวางแผนในการ
ทากิจวัตรประจาวันในแต่ละวันว่าจะทาอะไรบ้าง การจัดการวางแผนที่อยูอ่ าศัย การวางแผนหางาน
อดิ เรกท าภายหลัง การเกษี ย ณ ทั้ง นี้ ในด้า นของการด าเนิ น ชี วิต มี ส่ วนในการเริ่ ม ต้น ธุ ร กิ จของ
ข้าราชการครู ที่ ก าลัง จะเกษี ย ณเพราะเมื่ อ มี ก ารหางานอดิ เรกท าอาจจะเป็ นธุ รกิ จ ขนาดย่อ ม ก็
ก่อให้เกิ ดรายได้ และความสุ ขของบุคคลนั้น หรื ออาจจะมีการเปิ ดธุ รกิจเล็กๆภายในที่อยูอ่ าศัยเพื่อ
ทาให้เกิดความสุ ขและไม่เหงา
5) ด้า นการบริ ห ารจัด การ เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การเกี่ ย ว
กระบวนการในการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษี ยณ ว่าควรมี กระบวนการใดเริ่ มก่อนและหลังเพื่อทาให้
ธุ รกิ จเริ่ มต้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การใช้ความถนัดหรื อทักษะเฉพาะในการเริ่ มทาธุ รกิ จ
การวางแผนเกี่ยวกับการคิดค้นสิ นค้าหรื อบริ การ และกระบวนการภายในของการทาธุ รกิจ
6) ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านของตัวบุคคล ได้แก่ ทักษะ
ความสามารถของพนักงาน ด้านเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ และด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
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ระบบการจูงใจและโครงสร้างองค์กร ซึ่งการเตรี ยมการด้านการเรี ยนรู้และพัฒนาเป็ นด้ านที่สาคัญ
ด้านหนึ่ งที่ตวั บุคคลนั้น จะต้องให้ความใส่ ใจเป็ นอยากมาก เพื่อให้การเริ่ มต้นธุ รกิจเป็ นไปได้อย่าง
ราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ
7) ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านของลูกค้าที่ผทู ้ า
ธุ รกิจต้องการจะนาคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การของเราไปเสนอต่อกลุ่มลูกค้า และตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า ได้แก่ การรู ้วา่ ลูกค้าของธุ รกิจคือใคร การรู ้วา่ การแบ่งกลุ่มลูกค้าทาอย่างไร
การติ ดต่ อสื่ อสารกับ ลู ก คื อท าอย่างไร การสร้ างความสั มพันธ์ กบั ลู กค้าทาอย่างไรและการสร้ าง
ความแตกต่างของสิ นค้าเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ ซึ่ งในด้านของความรู ้และความเข้าใจ
ลู ก ค้านั้นจะต้องมี ก ารก าหนดหรื อแบ่ ง กลุ่ ม ของลู ก ค้าได้อย่างชัดเจน เพื่ อการเริ่ ม ต้น ธุ รกิ จที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
ดัง นั้น ส าหรั บ การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ก าหนดให้ ก ารเตรี ย มตัวเพื่ อการเริ่ ม ต้น ธุ รกิ จหลัง
เกษี ยณของข้าราชการครู คื อ การดาเนิ น การหรื อการการเตรี ยมตัวล่ วงหน้าหรื อการปรั บ ตัวต่ อ
เหตุ การณ์ ภายหลังเกษี ยณ โดยมี การเตรี ยมตัวด้านต่างๆที่ เหมาะสมเพื่ อการดาเนิ นชี วิตหลังการ
เกษียณอายุราชการ แบ่งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเงิน 2) ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย 3) ด้าน
ความสมบูรณ์ ของจิ ตใจ 4) การดาเนิ นชี วิต 5) ด้านการบริ หารจัดการ 6) ด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา
และ 7) ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่ งทั้ง 7 ด้านจะสามารถบอกถึ งการเตรี ยมตัวเพื่อการ
เริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู ได้ชดั เจน

2.3 รู ปแบบธุรกิจ (Business Model)
2.3.1 ความหมายของรู ปแบบธุรกิจ
Mitchell and Coles (2003) ที่ ไ ด้ใ ห้ค านิ ยามรู ป แบบธุ รกิ จไว้ว่า รู ป แบบธุ รกิ จ คื อ การ
ผสมผสานค าตอบของค าถาม 7 ค าถาม คื อ ใคร อะไร เมื่ อไหร่ ที่ ไหน อย่างไร และเท่ าไหร่ ที่
เกี่ ย วข้องกับ การส่ ง มอบคุ ณ ค่ าของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารให้ ผูบ้ ริ โภค รวมทั้ง ผูเ้ กี่ ย วข้องอื่ น ๆ เช่ น
พนักงานขององค์กร พันธมิตรคู่คา้ ซัพพลายเออร์ ผูจ้ ดั จาหน่าย เจ้าของ รวมถึ งหน่วยงานที่องค์กร
เกี่ ยวข้อง เป็ นต้น โดยอธิ บ าย 7 ค าถามได้ดังนี้ 1)ใคร หมายถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ องค์กรต้องการ
น าเสนอคุ ณ ค่ า 2)อะไร คื อ สิ่ ง ที่ อ งค์ก รต้อ งการน าเสนอแก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายนั้น 3) เมื่ อ ไหร่ คื อ
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ช่ วงเวลาไหนที่ ค วรน าเสนอคุ ณ ค่ านั้น แก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย 4) ท าไม หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ องค์ก ร
ต้องการนาเสนอคุ ณค่านั้นแก่กลุ่ มเป้ าหมาย 5)ที่ ไหน หมายถึ ง สถานที่ ที่องค์กรสามารถส่ งมอบ
คุ ณค่านั้นให้แก่กลุ่มเป้ าหมายได้ 6)อย่างไร หมายถึ ง วิธีที่องค์กรจะเสนอคุ ณค่าแก่กลุ่มเป้ าหมาย
และ 7)เท่าไหร่ คือ คุณค่าที่องค์กรนาเสนอก่อให้เกิดกาไรเท่าไหร่
Chesbrough (2007) ได้ใ ห้ ค านิ ย ามความหมายไว้ว่า รู ป แบบธุ ร กิ จ หมายถึ ง กรอบ
แนวความคิ ดที่ เป็ นประโยชน์ ต่อผลลัพ ธ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยรู ป แบบธุ รกิ จที่ พ บจะมี หน้าที่
สาคัญ 2 ประเภท 1) Value Creation คือ การสร้างคุณค่าของการระบุกิจกรรมทั้งหมด ตั้งแต่เริ่ มได้
ส่ วนประกอบหรื อวัตถุ ดิบมาจนกระทัง่ นาไปสร้ างความพึงพอใจหรื อการตอบสนองต้อผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งการทากิจกรรมดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นในสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ 2) Value Capture
คือ การได้รับประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าที่สร้ างขึ้ นในส่ วนของ Value Creation ในด้านของการ
ระบุ ท รั พยากร สิ นทรัพ ย์ หรื อสถานะของการทากิ จกรรมต่างๆ เพื่ อสร้ างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันให้กบั องค์กร
Osterwalder and Pigneur (2010) ได้มี ก ารกล่ าวถึ ง Value Creation และ Value Capture
แต่จะต่างออกไปจากข้างต้น คือการอธิ บายการส่ งมอบคุณค่า(Value Deliver)ขององค์กรด้วย
Moeller M., Stolla C., and Doujak A. (2008) ได้ก ล่ าวไว้ว่า รู ป แบบธุ รกิ จ คื อ การะบุ
การกระทาขององค์กรในการสร้ าง และส่ งมอบคุ ณค่าที่ มีประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์ โดยการนาเสนอ
องค์ประกอบขององค์ประกอบของรู ปแบบธุ รกิ จจะอยูใ่ นรู ปของการตอบคาถามเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค
และองค์กร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้ 1) Who เป็ นการตั้งคาถามว่าใครคือกลุ่มเป้ าหมาย
ของการทาธุ รกิ จขององค์กร 2) What เป็ นการตั้งคาถามว่าอะไรคือสิ่ งที่องค์กรต้องการนาเสนอต่อ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย อะไรคือคุณค่าที่องค์กรสร้าง อะไรคือสิ่ งที่องค์กรทาการดาเนิ นการแก้ปัญหา
ให้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมทั้งอะไรคื อทรัพยากรหลักขององค์กรที่ ตอ้ งมี 3) How เป็ นการตั้ง
คาถามว่า องค์กรเราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างไร ทาอย่างไรให้ผบู้ ริ โภคพึงพอใจและทา
การส่ งมอบคุ ณค่าอย่างไร โดยพิจารณาการติ ดต่อสื่ อสารจากจุ ดประสงค์ที่องค์กรต้องการติดต่อ
ผูบ้ ริ โภค 4 ประการ คือ การสร้างการรับรู้ ( Awereness) การซื้ อ(Purchase) การส่ งมอบ(Delivery)
และการสื่ อ สารหลัง การขาย(After Sales) นอกจากนี้ ยัง รวมถึ ง การสร้ างรายได้และต้น ทุ น ของ
องค์กรว่ามีโครงสร้างอย่างไร กิจกรรมหลักที่ใช้ในการดาเนินงานขององค์กรเป็ นอย่างไร
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รู ปแบบธุ รกิจ เป็ นสิ่ งที่ใช้อธิ บายว่ากิจกรรมหรื อธุ รกิจนั้น จะสามารถสร้างผลกาไรหรื อ
รายได้ได้อย่างไร นามาใช้ในการพิ จารนาว่ากิ จกรรมหรื อธุ รกิ จนั้นๆ สร้ างความเข้าใจได้อย่าง
ชัดเจนเพื่อให้ทราบถึ งการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั กิ จกรรมหรื อธุ รกิ จได้อย่างไรบ้าง สาหรับลู กค้า
หรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับกิจกรรมหรื อธุ รกิจ แต่ถา้ มองในอีกมุมหนึ่ ง รู ปแบบธุ รกิจ คือวิธีการ
สร้างคุณค่าให้กบั นวัตกรรมของธุ รกิจ ซึ่ งรู ปแบบธุ รกิจ(Business Model) จะแตกต่างจากแผนธุ รกิจ
(Business Plan) เพราะแผลธุ รกิ จ คื อ รายละเอี ย ดต่ า งๆของการดาเนิ น การและการคาดหมายผล
ประกอบการของธุ รกิจ ซึ่ งจะประกอบด้วยรายละเอียดจานวนมาก รวมทั้ง Financial Projection ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการระดมเงิ นทุ นจากนักลงทุ นหรื อการกูเ้ งิ นจากสถาบันการเงิน แต่รูปแบบ
ธุ รกิ จมีรายละเอียดน้อยกว่าแผลธุ รกิ จมาก โดยเป็ นสิ่ งที่กาหนดแนวทาง (Direction) และหลักการ
(Concept) ที่กิจการหรื อธุ รกิจจะใช้ในการดาเนิ นงานให้ประสบความสาเร็ จและมีผลกาไร รู ปแบบ
ธุ รกิจจึงเป็ นการอธิ บายแนวคิดของเจ้าของกิจการหรื อธุ รกิจเพื่อไปเสนอให้ผทู ้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยให้
เข้าใจได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งมี ที่ ก าหนดกลยุท ธ์ ในการก าหนดหลัก การ (Concept) และ
ตรรกะ (Logic) ในการดาเนิ นกิ จการหรื อธุ รกิ จขององค์กร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มลู กค้าเป้ าหมายและก่อให้เกิ ดผลกาไรและความมัน่ คง ของกิ จการหรื อธุ รกิ จใน
ระยะยาว
จากการพิจารนาคานิ ยามความหมายทั้งหมดในข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า รู ปแบบธุ รกิ จ
คือกรอบความคิดที่ระบุข้ นั ตอนในการทางานขององค์กรในการสร้างและมอบคุณค่าที่มีประโยชน์
ในเชิ งพาณิ ช ย์ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการน าเสนอองค์ป ระกอบของรู ป แบบธุ รกิ จจะอยู่ใ นรู ป แบบ
คาถามเกี่ ยวกับผูบ้ ริ โภคและองค์กร ซึ่ งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้ 1)Who 2)What 3)How
ของธุ ร กิ จ ในส่ ว นของ How ยัง มี ช่ อ งทางในการเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมาย (Channel) เป็ นอย่า งไร
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 3.1)การสร้ างการรับรู ้(Awareness) 3.2)การซื้ อ (Purchase) 3.3)
การส่ งมอบ (Delivery) และ 3.4)การสื่ อสารหลังการขาย (After Sales)
2.3.2 องค์ประกอบของรู ปแบบธุ รกิจ
องค์ประกอบของรู ปแบบธุ รกิจคือส่ วนที่สาคัญในการวางแผนในการประกอบธุ รกิจ ที่
ทาให้การดาเนิ นธุ รกิจเป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นจากการกล่าวถึงองค์ประกอบในธุ รกิ จ
ของ Osterwalder and Pigneur (2010) ได้คิดค้นและพัฒนารู ปแบบธุ รกิ จได้นาเสนอองค์ประกอบ
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ของรู ปแบบธุ รกิ จไว้ว่า องค์ประกอบของรู ปแบบธุ รกิ จที่มีการเขียนแผนภาพในการวิเคราะห์ น้ นั
ประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบ ดังนี้
1) กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)
2) คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Value Propositions)
3) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)
4) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships)
5) รายได้หลัก (Revenue Streams)
6) ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
7) กิจกรรมหลัก (Key Activities)
8) พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)
9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
ซึ่ งจากการส ารวจผู ้น าไปใช้ จ ริ ง กว่ า 1,300 คนจากการดาวโหลดแผนภาพของ 9
องค์ประกอบ ไปใช้ทวั่ โลกกว่า 5 ล้านคน ในปี 2015 พบว่า มีการนาไปใช้พฒั นาธุ รกิจใหม่ ร้อยละ
36 มีการนาไปพัฒนาสิ นค้าใหม่ ร้อยละ 21 และ มีการนาไปใช้ ปรับกลยุทธ์ในองค์กร ร้อยละ 19
(BMC Thailand, 2560)จากผลสารวจที่ได้มองเห็นว่า รู ปแบบธุ รกิจทั้ง 9 องค์ประกอบนี้ จะสามารถ
นาไปพัฒนาธุ รกิจใหม่ให้กบั ผูเ้ ริ่ มทาธุ รกิจได้เป็ นอย่างดี ผูว้ ิจยั จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบธุ รกิ จ
ทั้ง 9 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1) กลุ่ ม ลู ก ค้า (Customer Segments) คื อ การแบ่ งกลุ่ ม เป้ าหมายหรื อกลุ่ มขององค์กรที่
แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่เป็ นเป้ าหมายขององค์กรในการเข้าถึงและนาเสนอรวมทั้งองค์กรจะสร้าง
คุณค่าให้ใครและใครคือลูกค้าที่สาคัญที่สุดและเป็ นกลุ่มเป้ าหมายขององค์กร มีความหมายตรงกับ
แนวคิ ด ของ Magretta (2002) Skarzynski and Gibson (208) และ Lindgardt, Reeves, Stalk, and
Deimler (2009) ซึ่ งลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหัวใจสาคัญของรู ปแบบธุ รกิจ ถ้าไม่มีลูกค้า องค์กร
ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ เพื่อให้องค์กรสร้ างความพึงพอใจให้เกิ ดขึ้ นได้น้ นั องค์กรจะต้องจัดกลุ่ ม
ลู ก ค้าเป้ าหมายให้ ชัดเจนเป็ นกลุ่ ม เฉพาะๆ ซึ่ งพิ จารณาจากความต้องการที่ เหมื อนกัน ลัก ษณะ
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พฤติกรรมที่เหมือนกันกันและทัศนคติต่างๆ จากนั้นองค์กรจะต้องตัดสิ นใจเลื อกกลุ่มเป้ าหมายที่
องค์กรต้องการที่ เหมาะกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆในการเข้าถึ ง และกลุ่มเป้ าหมายใดที่ องค์กรไม่
สนใจ เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การแยกกลุ่ ม เป้ าหมายนั่ น เอง ซึ่ งกลุ่ ม เป้ าหมายมี ห ลายประเภท เช่ น
กลุ่ ม เป้ าหมายขนาดใหญ่ (Mass Market) ซึ่ งมี ก ารกล่ า วถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายขนาดใหญ่ ต รงกับ
Chesbrough and Rosenbloom (2002) และ Mitchell and Coles (2003) กลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะ (Niche
Market) กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นกลุ่มๆ (Segmented)
2) คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Value Propositions) คือ สิ นค้าหรื อบริ การที่สร้างคุณค่า
ให้ ก ับ เป้ าหมายโดยเฉพาะคุ ณ ค่ า ที่ อ งค์ก รต้อ งการน าเสนอเป็ นสิ่ ง ที่ ใ ช้ใ นการแก้ปั ญ หาหรื อ
ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ซึ่ งมี ก ารกล่ า วคล้า ยคลึ ง กับ Chesbrough and Rosenbloom
(2002) Johnson,Christensen,and Kagermann (2008) Skarzynski and Gibson (2008) และ Zhenya,
Martin, George, Martin(2009) แต่ Lindgardt, Reeves, Stalk, and Deimler (2009) ได้มี ก ารพู ด ถึ ง
เกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ า ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร (Value Propositions) ว่ า สะท้ อ นได้ 3 มุ ม ได้ แ ก่ Target
Segment Product or Service และ Offering Revenue Model แต่ก็ยงั คงอยูใ่ นกรอบของความหมาย
ข้างต้น เช่ น กัน โดยคุ ณ ค่ า ดังกล่ าวนั้น อาจมองได้ส องมุ ม คื อ คุ ณ ค่ าที่ ป ริ ม าณ เช่ น ราคา ความ
รวดเร็ วในการส่ งมอบ และคุ ณค่าเชิ งคุ ณภาพ เช่ น รู ปแบบประสบการณ์ ของลูกค้า เป็ นต้น โดย
ตัวอย่างเบื้ องต้นของคุ ณค่าที่ให้แก่ ลูกค้า คื อ ความใหม่ที่ลูกค้ายังไม่เคยได้รับมาก่ อน (Newness)
การใช้ ง านซึ่ งปรั บ ปรุ ง มาจากสิ่ งที่ เคยมี ม าก่ อ น (Performance) คุ ณ ค่ า ที่ เสนอให้ เป็ นความ
เฉพาะเจาะจงต่อความต้องการของลูกค้า (Customization) ทาให้งานของลูกค้าสาเร็ จ (Getting a Job
Done) การออกแบบ (Design) ตราสิ นค้าหรื อสถานะ (Brand/Status) ราคาที่เสนอต่ากว่าแต่คุณภาพ
สิ น ค้าเท่ าเดิ ม (Price) ลดต้น ทุ น (Cost Reduction) ลดความเสี่ ย งที่ เกิ ดขึ้ น จากการซื้ อ สิ น ค้าหรื อ
บริ การ (Risk Reduction) การเข้าถึ ง ลูกค้าซึ่ งเกิ ดจากนวัตกรรมทางรู ปแบบธุ รกิ จหรื อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ หรื อทั้งสองอย่าง (Accessibility) และความสะดวกสบายในการใช้( Convenience/Usability)
เป็ นต้น
3) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) คือ ช่องทางการสื่ อสารขององค์กรเพื่อให้ถึงกลุ่ม
ลูกค้าและส่ งมอบคุณค่าให้แก่กลุ่มลูกค้านั้นได้ นัน่ ก็คือ การสื่ อสาร (Communication) การกระจาย
สิ นค้า (Distribution) และช่ องทางการขาย (Sales Channels) เป็ นส่ วนที่ องค์ก รจะต้องใกล้ชิดกับ
ลูกค้า ซึ่ งช่องทาง (Channels) เป็ นจุดที่องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้า (Customer Touch Points) ซึ่งเป็ น
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ส่ วนส าคัญ ในการสร้ างประสบการณ์ ให้ ก ับ ลู ก ค้า ซึ่ งความหมายคล้ายคลึ งกับ Skarzynski and
Gibson (2008) ที่ได้พูดถึ งช่ องทางในการเข้าถึ งลูกค้า อยูใ่ นเรื่ องของ วิธีที่องค์กรเสนอสิ นค้าหรื อ
บริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยช่ องทางในการเข้าถึ งลู กค้า องค์กรสามารถเลื อกที่จะเข้าถึ งลู กค้าผ่าน
ช่องทางขององค์กรเอง (Owned Channels) หรื อผ่านคู่คา้ ทางธุ รกิ จ (Partner Channels) หรื อใช้สอง
ช่ องทาง โดยหากผ่านช่ องทางขององค์ก ร (Owned Channels) อาจะมี ก ารแบ่ งเป็ นทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทางตรงก็ คื อติ ดต่ อผ่านเว็บ ไซต์ข ององค์ก รหรื อการขายโดยองค์ก รเอง หรื อทางอ้อม
หมายถึ งผ่านทางหน้าร้ านค้าปลีกขององค์กรที่บริ หารโดยองค์กรเอง เป็ นต้น ซึ่ งมีความคล้ายคลึ ง
กับ Casadesus-Masanel and Ricart (2011) ที่ได้พดู ถึง ทางเลือก (Choice) หมายถึง ทางเลือกในการ
จัดการเรื่ องต่างๆภายในองค์กรนัน่ เอง นอกจากนี้ ช่องทางยังแบ่งออกเป็ น 5 ช่องทาง ประกอบด้วย
3.1) Awareness หมายถึง ทาอย่างไรจึงจะสร้างการรับรู ้และเพิ่มความสนใจให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การ
ขององค์กรให้มากขึ้น 3.2) Evaluation หมายถึง ทาอย่างไรเพื่อที่จะช่วยลูกค้าในการประเมินคุณค่า
ขององค์กร 3.3) Purchase หมายถึง การทาให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กรได้อย่างไร 3.4)
Delivery หมายถึ ง การส่ งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้าได้อย่างไร 3.5) After Sales หมายถึ ง การส่ งเสริ ม
บริ การหลังการขายให้กบั ลูกค้าได้อย่างไร
4) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships) คือ ความสัมพันธ์ที่องค์กรมีต่อกลุ่ม
ลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่ งความสัมพันธ์จะเป็ นแบบรายบุคคลไปจนกระทัง่ ใช้ระบบอัตโนมัติตามกลุ่ ม
ลูกค้าสะดวกของลูกค้าในการเลือกใช้ การเก็บรักษาลูกค้าให้คงอยูก่ บั องค์กรและความต้องการการ
เพิ่มการขายให้มากขึ้น โดยการสร้ างความสัมพันธ์น้ นั อาจเป็ นความสัมพันธ์แบบบริ การตนเอง
(Self-Service) คื อ การที่ องค์กรไม่ได้สร้ างความสัมพันธ์ กบั ลู กค้าโดยตรงแต่จะเป็ นการให้ลูกค้า
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองหรื อ อาจเป็ นความสั ม พัน ธ์ แบบรายบุ ค คล (Personal Assistance) คื อ การสร้ าง
ความสัมพันธ์ โดยตรงโดยใช้คนหรื อพนักงานในองค์กรช่ วยลู กค้าในเรื่ องต่างๆผ่าน Call Center
หรื อ Email เป็ นต้น หรื อบางครั้ งอาจเป็ น Automated Service เป็ นการสร้างความสัมพันธ์โดยใช้
ระบบอัตโนมัติมาช่วย หรื อมีการสร้างชุ มชนลูกค้าขององค์กร ซึ่ งส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของการตั้ง
กลุ่ มไลน์ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และช่ วยแก้ปั ญหานอกจากนี้ ยงั ท าให้องค์กรเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย หรื อความสัมพันธ์แบบร่ วมกันสร้าง (Co-Creation) เป็ นการสร้าง
คุณค่าร่ วมกันระหว่างองค์กรกับลูกค้า ซึ่ งความสัมพันธ์แบบนี้ จะเหนื อกว่าความสัมพันธ์แบบอื่น
แต่มีการพูดถึ งเกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์ กบั ลู กค้าในเรื่ องของการสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งและ
รักษาความได้เปรี ยบนั้นในระยะยาว ซึ่ งมีการพูดถึงตรงกันในงานวิจยั ของ Skarzynski and Gibson
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(2008) และ Casadesus-Masanel and Ricart (2011) เนื่ อ งจากการสร้ า งความแตกต่ า งและความ
ได้เปรี ยบจากคู่แข่งจะรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาวด้วยเช่นกัน
5) รายได้หลัก (Revenue Streams) คือ รายได้ที่องค์กรสร้างจากลูกค้าแต่ละกลุ่ม ที่กล่าว
มาข้างต้นเปรี ยบลูกค้าเป็ นหัวใจของรู ปแบบธุ รกิจแล้ว รายได้ถือเป็ นเส้นเลือดใหญ่ซ่ ึ งมีความสาคัญ
ต่ อองค์ก รเช่ น กัน รู ป แบบธุ รกิ จจะเกี่ ย วข้องกับ ชนิ ดของกระแสรายได้ที่ แตกต่ างกัน แบ่ งเป็ น 2
ประเภท ดังนี้ 5.1) รายได้ทางธุ รกรรม (Transaction Revenues) ซึ่ งเกิดจากการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียว
5.2) รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ า (Recerring Revenues) เกิดจากการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ส่งมอบคุณค่า
ไปจนถึงหลังซื้ อสิ นค้า การสร้างกระแสรายได้มีหลายทางด้วยกัน อาทิเช่น การขายสิ นทรัพย์ (Asset
Sale)ค่ า ธรรมเนี ย มในการใช้ บ ริ ก าร (Usage Fee) ค่ า สมาชิ ก (Subscription Fees) ค่ า ยื ม /ค่ า เช่ า
(Lending/Rentins/Leasing) ค่ า ลิ ข สิ ทธิ์ (Licensing) ค่ า นายหน้ า (Brokerage Fees) ค่ า โฆษณา
(Advertising) เป็ นต้น ซึ่ งมี การพูดถึ งรายได้ที่องค์กรสร้ างจากลู กค้าคล้ายคลึ งกันกับ Chesbrough
and Rosenbloom ( 2002) Magretta ( 2002) Johnson,Christensen,and Kagermann ( 2008)
Lindgardt, Reeves, Stalk, and Deimler (2009) และ Skarzynski and Gibson (2008) 6) ทรั พ ยากร
หลัก (Key Resources) คื อ ทรั พ ย์สิ นที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ที่ อ งค์ ก รมี เพื่ อ ด าเนิ น รู ป แบบธุ ร กิ จ ได้ ซึ่ ง
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวนั้นทาให้องค์กรสามารถสร้างคุณค่า เสนอคุณค่า เข้าถึงตลาด รักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้า และได้รับรายได้เข้ามาได้ ถ้ามีรูปแบบธุ รกิ จต่างกัน สิ นทรัพย์ที่ตอ้ งการก็จะแตกต่างกัน
ด้วย โดยสิ นทรัพย์จะแบ่งเป็ นหมวดหมู คือ สิ นทรัพย์ทางกายภาพ ทรัพย์สินทางปั ญญา คน หรื อ
การเงิน เป็ นต้น ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ยังเป็ นตัวที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน โดย
เป็ นแหล่งที่มีคุณค่าขององค์กรนั้นๆเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้ ซึ่ ง
มีการพูดถึงใน Johnson,Christensen,and Kagermann (2008) โดยมีการพูดถึง Value Chain ในการ
ก าหนด Key Resources ใน Lindgardt, Reeves, Stalk, and Deimler (2009) ด้วย และมี ก ารพู ด ถึ ง
Asset Choices ที่เกี่ ยวข้องกับทรัพย์สินทางกายภาพและสิ่ งที่จบั ต้องได้ขององค์กร ใน CasadesusMasanel and Ricart (2011)
7) กิ จกรรมหลัก (Key Activities) คือ สิ่ งที่องค์กรจะต้องทาเพื่อให้รูปแบบธุ รกิ จดาเนิ น
ไปได้ ซึ่ งหมายถึ ง กระบวนการ หรื อ กิ จ กรรมที่ ส าคัญ ที่ สุ ดที่ อ งค์ ก รจะต้อ งด าเนิ น การเพื่ อ
ความสาเร็ จขององค์กร ซึ่ งมี การพูดถึ ง กิ จกรรมหลัก (Key Activities) ที่ มีความหมายตรงกันกับ
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Johnson,Christensen,and Kagermann (2008) Lindgardt, Reeves, Stalk, and Deimler (2009) และ
Casadesus-Masanel and Ricart (2011)
8) พันธมิตรหลัก (Key Partnerships) คือ เครื อข่ายซัพพลายเออร์ และคูค่ า้ ที่ทาให้รูปแบบ
ธุ รกิจดาเนินไปได้ โดยองค์กรอาจมีการสร้างพันธมิตรทางการค้าขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงและความไม่
แน่ นอนทางธุ รกิ จเพื่อให้รูปแบบธุ รกิ จดาเนิ นไปได้ด้วยดี ซึ่ งมีการพูดถึ ง Key Partnerships ไปใน
แ น ว ท างเดี ย ว กั บ Chesbrough and Rosenbloom (2002) Johnson,Christensen,and Kagermann
(2008) และ Casadesus-Masanel and Ricart (2011)
9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการดาเนินการของรู ปแบบ
ธุ รกิจทั้งหมด โครงสร้างต้นทุนของรู ปแบบธุ รกิจแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 9.1) โครงสร้าง
ต้นทุนที่ขบั เคลื่อนด้วยต้นทุน (Cost-driven) คือการพยายามลดต้นทุนทุกอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้แต่ตอ้ งคานึงถึงคุณภาพและคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การไม่ต่ากว่ามาตรฐานเกินไปนัน่ เอง
9.2) โครงสร้างต้นทุน ที่ขบั เคลื่อนด้วยคุณค่า (Value-driven) คือ โครงสร้างที่เน้นการสร้างคุณค่า
โดยมีความใส่ ใจในส่ วนของต้นทุนน้อยลง แต่สาหรับโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) มีหลาย
ลักษณะ ดังนี้ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) การประหยัดเชิงขนาด
(Economies of Scales) และการประหยัดเชิงขอบเขต (Economies of Scope) โดยมีการให้
ความหมายในแนวทางเดียวกันกับ Chesbrough and Rosenbloom (2002) Magretta (2002)
Johnson,Christensen,and Kagermann (2008) และ Lindgardt, Reeves, Stalk, and Deimler (2009)
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งานวิจยั เกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบธุ รกิจ

องค์ประกอบของรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

1.The Role of The Business Model in Capturing
Value from Innovation: Evidence from Xerox
Corporation's Technology Spin-off Companies By
Chesbrough and Rosenbloom (2002)
2. Why Business Models Matter By Magretta
(2002)
3.Reinventing Your Business Model By
Johnson,Christensen,and Kagermann (2008)
4. Business Model Innovation When the Game
Gets Tough, Change the Game By Lindgardt,
Reeves, Stalk, and Deimler (2009)
5. Business Model Generation By Osterwalder
and Pigneur (2010)
6.How to Design a Winning Business Model By
Skarzynski and Gibson (2008)
7. Innovation to the core: a blueprint for
transforming the way your company innovates By
Casadesus-Masanel and Ricart (2011)
ตารางที่ 2-1 รู ปแบบธุรกิจของแต่ ละงานวิจัยทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ท้งั 8 งานวิจัย
*[1] กลุ่ ม ลู ก ค้ า (Customer Segments) [2] คุ ณ ค่ า ของสิ นค้ า หรื อบริ การ (Value
Propositions) [3] ช่ อ งทางการเข้า ถึ ง ลู ก ค้า (Channels) [4] ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า (Customer
Relationships) [5] รายได้ ห ลั ก (Revenue Streams) [6] ทรั พ ยากรหลั ก (Key Resources) [7]
กิ จ กรรมหลัก (Key Activities) [8] พัน ธมิ ต ร (Key Partnerships) [9] โครงสร้ า งต้น ทุ น (Cost
Structure)
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จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบของรู ปแบบธุ รกิ จ พบว่านักวิชาการ
หลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบธุ รกิ จที่แตกต่างกัน ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้ทราบ
ถึ งองค์ป ระกอบของรู ป แบบธุ รกิ จและนาองค์ป ระกอบของรู ป แบบธุ รกิ จของแต่ ล ะงานวิจยั มา
คัดเลือกเพื่อใช้ในงานวิจยั และจากการพิจารณาองค์ประกอบข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปองค์ประกอบของ
รู ป แบบธุ รกิ จ ที่ จ ะน ามาใช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ โดยมี 9 องค์ป ระกอบ หรื อ เรี ย กอี ก อย่า งหนึ่ งคื อ
Business Model Canvas ซึ่ งรู ปแบบธุ รกิ จนี้ จะสามารถนามาวิเคราะห์ธุรกิ จเพื่อวางแผลกลยุทธ์ใน
การพัฒนาธุ รกิ จหรื อบริ การให้มีป ระสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น หรื อจะเป็ นการนามาวิเคราะห์ ก ารเริ่ ม
สร้างธุ รกิจหรื อบริ การได้ครบองค์ประกอบและภาพรวมของธุ รกิจหรื อบริ การให้สามารถเริ่ มธุ รกิจ
ได้มีประสิ ทธิภาพ
2.3.2 Business Model Canvas (BMC)
Business Model Canvas (BMC) เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่ ต้องการ
เริ่ มต้นธุ รกิ จ ที่ คิดจะลงทุ นเริ่ มธุ รกิ จหรื อปรับปรุ งธุ รกิ จเดิ มให้เติ บโตมากยิ่งขึ้น เนื่ องการเริ่ มต้น
ธุ รกิจนั้นจะต้องมีรูปแบบธุ รกิจ (Business Model) ที่ชดั เจนเพื่อลดความเสี่ ยงในการทาธุ รกิจและทา
ให้ เรารู ้ และเข้าใจภาพรวมของธุ ร กิ จ ของตัว เองได้ม ากขึ้ น ซึ่ งแต่ ใ นธุ รกิ จ ก็ จะมี รู ป แบบธุ ร กิ จ
แตกต่างกันไปตามธุ รกิ จแต่บางครั้งรู ปแบบธุ รกิจนั้นๆก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ภาพรวมของธุ รกิ จ
ได้อย่างครบถ้วน Business Model Canvas (BMC) จึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็ นเครื่ องมือสาเร็ จรู ป เพื่อ
มาเติมเต็มช่ องว่างของรู ปแบบธุ รกิจนัน่ เอง โดยตัว Business Model Canvas (BMC) นั้นจะช่ วยให้
ผูป้ ระกอบการมองเห็ น ภาพรวม (Visualizing) ของธุ รกิ จได้ค รบทุ ก มิ ติ ช่ วยให้ ผูป้ ระกอบการ
ประเมินความเสี่ ยงในการลงทุนได้ดีข้ ึน ซึ่ งเป็ นการตอบโจทย์ของการทาธุ รกิจนัน่ ก็คือ ทาอย่างไร
ให้มี “กาไร” ให้กบั ผูล้ งทุนหรื อเจ้าของธุ รกิจ ซึ่ งประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ลูกค้า (Customer Segments—CS) ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ
คุณค่า (Value Propositions—VP) จุดขายของสิ นค้า หรื อ บริ การนั้น
ช่องทาง (Channels—CH) วิธีในการสื่ อสารไปถึงลูกค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships—CR) วิธีในการรักษาลูกค้าเดิม
กระแสรายได้ (Revenue Streams—RS) รายได้ของธุ รกิจนี้
ทรัพยากรหลัก (Key Resources—KR) สิ่ งที่ตอ้ งมีในการดาเนินธุ รกิจ
กิจกรรมหลัก (Key Activities—KA) กิจกรรมที่ตอ้ งทาเพื่อให้โมเดลธุ รกิจอยูไ่ ด้
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8) พันธมิตรหลัก (Key Partners—KP) ส่ วนที่เกี่ยวข้องทั้งการช่วยป้ อนวัตถุดิบและการ
ช่วยขาย
9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-C$) ต้นทุนทั้งหมดของธุ รกิจ
ส าหรั บ ในงานวิ จ ั ย นี้ รู ปแบบธุ ร กิ จ (Business Model Canvas) หมายถึ ง โมเดลที่ มี
องค์ประกอบครบถ้วนสาหรับการมองภาพรวมของการทาธุ รกิจหรื อทาการปรับปรุ งธุ รกิจเดิมเพื่อ
ลดความเสี่ ยงในการทาธุ รกิ จได้ครบทุกมิติ ดังนั้นจึงเลื อกรู ปแบบธุ รกิจ (Business Model Canvas)
มาเสนอให้กบั กุล่ มข้าราชครู ที่ กาลังจะเกษี ยณและมี ก ารเตรี ยมตัวก่ อนการเกษี ยณอายุราชการที่
สนใจในการทาธุ รกิจเพื่อวางแผนในการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษียณควรมีความรู ้ ในเรื่ องใดบ้างก่อน
การเริ่ มต้นธุ รกิจ ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้
1) ลูกค้า (Customer Segments—CS) ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ
-การแบ่งกลุ่มของเป้ าหมายหรื อกลุ่มของลูกค้า
-วิธีการแบ่งกลุ่มของเป้ าหมายหรื อกลุ่มของลูกค้าทาอย่างไร
2) คุณค่า (Value Propositions—VP) จุดขายของสิ นค้า หรื อ บริ การนั้น
-คุ ณค่าของสิ รนค้าหรื อบริ การที่ นาเสนอต่อกลุ่ มเป้ าหมายหรื อลูกค้าคืออะไรของ
ธุ รกิจ
-ความแตกต่างของคุ ณค่าสิ นค้าหรื อบริ การแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร เพื่อให้ลูกค้า
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของธุ รกิจ
3) ช่องทาง (Channels—CH) วิธีในการสื่ อสารไปถึงลูกค้า
-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าคืออะไร
-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้ามีวธิ ี ใดบ้าง
4) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships—CR) วิธีในการรักษาลูกค้าเดิม
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าคืออะไร
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีวธิ ี ใดบ้าง
5) กระแสรายได้ (Revenue Streams—RS) รายได้ของธุ รกิจนี้
-รายได้ของธุ รกิจมาจากแหล่งใดบ้าง
-มีการจัดการกับรายได้อย่างไร
6) ทรัพยากรหลัก (Key Resources—KR) สิ่ งที่ตอ้ งมีในการดาเนินธุ รกิจ
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-ทรัพยากรหลักหรื อสิ่ งที่เจ้าของธุ รกิจมีในการเริ่ มต้นธุ รกิจมีอะไรบ้าง
-ทรัพยากรหลักหรื อสิ่ งที่เจ้าขอธุ รกิจมีสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจอย่างไร
7) กิจกรรมหลัก (Key Activities—KA) กิจกรรมที่ตอ้ งทาเพื่อให้โมเดลธุ รกิจอยูไ่ ด้
-กิจกรรมหลักๆในการดาเนินธุ รกิจมีอะไรบ้าง
8) พันธมิตรหลัก (Key Partners—KP) ส่ วนที่เกี่ยวข้องทั้งการช่วยป้ อนวัตถุดิบและการ
ช่วยขาย
-การเลือกผูส้ นับสนุนทางธุ รกิจ หรื อคู่คา้ มีการเลือกอย่างไร
9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-C$) ต้นทุนทั้งหมดของธุ รกิจ
-ค่าใช้จ่ายของธุ รกิจมาจากแหล่งใดบ้าง
-การจัดการกับค่าใช้จ่ายควรทาอย่างไร

2.4 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 ผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องในประเทศไทย
การเตรียมความพร้ อมก่อนเกษียณ
เพ็ญประภา เบญจวรรณ (2558) ได้ศึกษาการเตรี ยมความพร้อมก่อนเกษียณอายุพบว่า การ
เตรี ยมตัวเกษียณอายุ ถือว่า เป็ นการวางแผนชีวติ อย่างหนึ่ ง การเตรี ยมตัวจะช่วยลดความวิตกกังวล
ช่วยทาให้มีทศั นคติที่ดีต่อผูส้ ู งอายุ สามารถปรับตัวต่อการ ดารงชีวิตภายหลังเกษียณอายุได้อย่างมี
ความสุ ข มีคุณภาพชีวติ ที่ดี รวมทั้งลดภาระของครอบครัวและของรัฐที่จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใน การ
ดูแลผูเ้ กษียณอายุ เพราะการเตรี ยมตัวเป็ นการป้ องกันปั ญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และ เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชน และสังคมในอนาคตได้
วรชัย และ พิทกั ษ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุงานของ
เจ้าหน้าที่ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์ จากัด : การศึกษาแบบสร้างทฤษฎีฐานราก ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับของเจ้าหน้าที่ชุมนุ ม สหกรณ์ออมทรัพย์
แห่ งประเทศไทย จากัด (2) การเตรี ยมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หลังเกษียณอายุ งาน
ของเจ้าหน้าที่ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ผลการวิจยั พบว่า 1) เจ้าหน้าที่ของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด เกือบทั้งหมด มี ความรู ้ความเข้าใจดีต่อการเตรี ยม
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ความพร้ อ มหลัง เกษี ย ณอายุ ง าน แต่ มี เจ้า หน้ า ที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ฯ เพี ย ง ส่ ว นน้ อ ยที่
ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างดี จึงไม่เห็นความจาเป็ นในการเตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน
2) เจ้าหน้าที่ ชุม นุ มสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ฯ มี สภาวะการเตรี ยมความพร้ อมค่อนข้างดี ใน 5 ด้าน คื อ
ด้านเศรษฐกิ จ ด้านที่ อยู่อาศัย ด้านสุ ข ภาพร่ างกาย ด้านการใช้เวลาว่าง และด้านครอบครั วและ
สังคม และได้มีการจัดระดับปั ญหาในด้าน ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยพบว่า ปั ญหาด้านสุ ขภาพอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ปั ญหาด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับปานกลาง และปั ญหาด้านที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3) ข้อเสนอแนะที่ ท างกลุ่ ม สนทนาเสนอให้ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย จากัด
ดาเนินการ คือ การจัดทาคู่มือการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุงาน โครงการออก กาลังกาย
เพื่ อ สุ ข ภาพ โครงการฝึ กอบรมอาชี พ เสริ ม หลัง เกษี ย ณอายุง าน และโครงการเงิ น กู้ยืม เพื่ อการ
ประกอบอาชีพเสริ ม
การเตรียมความพร้ อมการเป็ นผู้ประกอบการ
กรปภา และ พู ล เกี ย รติ (2559) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่ มีความคิดสร้ างสรรค์ โดยการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์หลัก เพื่อพัฒนากิ จกรรม
เตรี ยมความพร้อมในตการเป็ นผูป้ ระกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ซึ่ งผลการวิจยั
พบว่า 1) คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ การเรี ยนรู ้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
การให้ความสาคัญกับความคิด ความสนุ กสนาน ร่ าเริ ง ความทะเยอทะยาน และการไม่หยุดนิ่ ง 2)
กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีท้ งั สิ้ น 10 กิ จกรรม
กิจกรรมที่เหมาะสมกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มีจานวน 1 กิจกรรม ได้แก่ การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
ชั้นปี ที่ 2 มี 3 กิ จกรรม ได้แก่ การคิดแบบสร้ างสรรค์ การบรรยายพิเศษทางวิชาการ และกิ จกรรม
เปิ ดโลกทรรศ์ให้กว้างไกล ชั้นปี ที่ 3 มี 8 กิ จกรรม ได้แก่ การฝึ กอบรมประกอบอาชี พอิ สระ การ
บรรยายพิ เศษทางวิ ช าการ การแนะแนวด้านอาชี พ การฝึ กงานระยะสั้ น โครงการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษากับสถานประกอบการ โครงการพี่พบน้อง กิจกรรมค่ายพัฒนาอาชี พ และ การสอนโดยใช้
กรณี ศึกษา ชั้นปี ที่ 4 มี 3 กิจกรรม ได้แก่ การฝึ กอบรมประกอบอาชี พอิสระ การบรรยายพิเศษทาง
วิชาการ และการแนะแนวด้านอาชี พ 3) กิ จกรรมการเตรี ยมความพร้ อมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมานี้ มีความ
เป็ นไปได้ในการนาไปใช้ในระดับมากถึงมากที่สุด
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การวัดผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
พัชราพรรณ พุทธกาล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัญหาและอุปสรรคจากการจัดการองค์กรด้วย
Balanced Scorecard ของส านั ก งาน สรรพากรพื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานคร 18 กรมสรรพากร มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อศึก ษาปั ญหาและอุป สรรคจากการจัดการองค์ก รด้วย Balanced Scorecard ของ
ส านัก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 18 กรมสรรพากร โดยศึ ก ษาจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารสานักงานสรรพากรพื้นที่ 18 หัวหน้าส่ วนงาน และหัวหน้างานรวมทั้งหมด 6
ท่ าน ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูบ้ ริ ห าร หัวหน้ าส่ วนงาน และหั วหน้างานได้ใ ห้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ ง
ต่ อ ไปนี้ 1) การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล การจัด การองค์ก รด้ว ย Balanced Scorecard แบ่ ง ออกเป็ น การ
วิเคราะห์องค์กร การพัฒนาวิสัยทัศน์ การกาหนดมุมมอง การกาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ การ
จัดทา แผนกลยุทธ์ การกาหนดตัวชี้ วดั KPI และการจัดทา แผนปฏิบตั ิงาน 2) ปั จจัยที่มีผลต่อปั ญหา
รวมถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อการจัดการ ประเด็นที่เป็ นปั ญหาได้แก่ การวิเคราะห์องค์กร มาตรการ
ควบคุ มและติดตามตรวจสอบก่อนการเรี ยกเก็บภาษีมีผลกระทบ การพัฒนาวิสัยทัศน์ คือ กาหนด
แผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์อย่างชัดเจน การกาหนดมุมมอง เช่ น ด้านประสิ ทธิ ผลตาม
ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิ บตั ิราชการปั ญหาคือการสนับสนุนข้อมูลในการบริ หารด้านใดต้องให้
การบริ หารงานได้รับผลย้อนกลับมาอย่างมีคุณค่า ในส่ วนการกาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ เป็ น
การนากลยุทธ์แต่ละมิติมาจัดเรี ยงความสาคัญนา ไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ส่ วนการจัดทา
แผนกลยุทธ์ เป็ น การกาหนดระยะเวลาในการเรี ยนรู้ให้ชดั เจนเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปทิศทาง
เดี ยวกัน ในขณะที่ การกาหนดตัวชี้ วดั (KPI) จาเป็ นต้องอาศัยระยะเวลาในการดาเนิ นงานเพื่ อให้
บุคลากรระดับต้นได้ทาความเข้าใจ ส่ วนการจัดทา แผนปฏิบตั ิงาน เป็ นการจัดให้มีเอกสารหลักฐาน
รั บ รองการปฏิ บ ัติงานอย่างเคร่ งคัด และ3) ประโยชน์ ที่ ได้รับ จากการใช้ก ารจัดการองค์ก รด้วย
Balanced Scorecard ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ได้ประโยชน์ที่สามารถวัดผลการดาเนิ นงานของ
องค์กรได้
2.4.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องต่ างประเทศ
การเตรียมความพร้ อมก่อนเกษียณ
Lee, Law (2004) ได้ท าการศึกษาเกี่ ยวกับ การวางแผนเกษี ยณและความพึ งพอใจต่อ การ
เกษียณกับกลุ่มตัวอย่างประชากรวัยทางานในประเทศฮ่องกง ได้จาแนกการเตรี ยมตัวก่อน เกษียณ
เป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่ างกาย ประกอบด้วย การออกกาลังกาย การตรวจเช็คสุ ขภาพ การ หลีกเลี่ยง
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หรื อหยุดพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพต่างๆ และการซื้ อประกันสุ ขภาพ 2) ด้านจิตใจ ประกอบด้วย
การเข้าร่ วมอมรม/สัมมนาหรื อเข้าร่ วมหลักสู ตรการเกษียณ การอ่านหนังสื อหรื อ บทความเกี่ ยวกับ
การเกษี ยณ การให้ความสนใจกับการเกษี ยณกับคู รายการโทรทัศน์ หรื อวิทยุ และ การพูดคุ ยกับ
สมาชิ กในครอบครัวกับเรื่ องการเกษี ยณของตน การพูดคุ ยกับผูท้ ี่ ความสัมพันธ์ กนั ไม่ ว่าจะเป็ น
เพื่อน และเพื่อนร่ วมงานกับการเกษียณ การพูดคุยกับผูท้ ี่เกษียณอายุแล้ว รวมทั้งการพูดคุย กับนักร
สังคมสงเคราะห์ 3) ด้านการเงิ น การเตรี ยมสะสมเงิ นสาหรับเกษียณ การซื้ อห้องชุ ดหรื อ การซื้ อ
ประกัน ชี วิต และประกัน อุ บ ัติ เหตุ และ 4) ด้านการดาเนิ น ชี วิต เป็ นการวางแผนหลังเกษี ย ณกับ
กิ จวัตรประจาวันที่ จะทาในแต่ละวัน หรื อการจัดการวางแผนด้านที่ อยู่อาศัย และวางแผนหางาน
อดิเรกทาภายหลังเกษียณ

2.5 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั

ในการศึ ก ษา เรื่ อง “การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ นผูป้ ระกอบการหลัง เกษี ย ณของ
ข้าราชการครู ภาคตะวันออก” เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ในรู ปแบบตามขั้นตอนการ
ด าเนิ นงานวิ จ ั ย โดยการท าเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และตามด้ ว ยเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) เพื่อทาการวิเคราะห์ วตั ถุ ประสงค์ 3 ข้อ โดยมีการดาเนิ นการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้

3.1 เชิงคุณภาพ : วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุรกิจหลัง
เกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบ ของ
ข้าราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง
3.1.1 รู ปแบบการวิจัยเชิ งคุณภาพ

สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ข้าราชการครู ที่ เกษี ยณแล้วและมี ธุรกิ จเป็ นของตนเอง อย่างน้อย 5 คน
หรื อข้อมูลจะอิ่ มตัว ในเรื่ องการเตรี ยมความพร้ อมของข้าราชการครู ท้ งั 7 ด้าน และความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบธุ รกิจทั้ง 9 องค์ประกอบ
3.1.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่ างเชิ งคุณภาพ

ข้าราชการครู ที่เกษียณแล้วประกอบธุ รกิ จหลังการเกษียณอายุจานวนอย่างน้อย 5 คน หรื อ
ข้อมูลจะอิ่มตัว ไม่ใช้วิธีสุ่มโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) หรื อการ
สุ่ มแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การเลื อกจานวนกลุ่มเป้ าหมาย 3 เกณฑ์ ดังนี้ 1) ลักษณะธุ รกิ จเจ้าของ
คนเดียว 2) ประเภทธุ รกิจ ได้แก่ เป็ นผูผ้ ลิตเอง พ่อค้าคนกลาง และการบริ การ 3) ประสบการณ์ของ
การทาธุ รกิจนั้น 5 ปี ขึ้นไป 4) เงินลงทุนในการดาเนินธุ รกิจไม่เกิน 10 ล้านบาท
3.1.3 การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิ งคุณภาพ

3.1 แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ธุ รกิจที่
ดาเนินการอยู่ โดยมีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามปลายเปิ ด ให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ตอบเอง
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ตอนที่ 2 การเตรี ยมความพร้ อมในการเริ่ มต้นธุ รกิ จ 7 ด้าน โดยมีลกั ษณะเป็ นข้อ
คาถามปลายเปิ ด
ตอนที่ 3 ความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบ โดยมี ลกั ษณะเป็ นข้อ
คาถามปลายเปิ ด
3.1.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิ งคุณภาพ
4.1 นาวัตถุ ประสงค์ กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็ นฐานและกรอบใน
การสร้างคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
4.2 สร้ างคาถามในแบบสัมภาษณ์ ที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุ มในเรื่ อง
การเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษี ยณของข้าราชการครู 7 ด้านประกอบด้วย 1)
ด้านการเงิน 2) ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย 3) ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ 4) ด้านทักษะเฉพาะ
หรื อด้านการดาเนินชีวิต 5) ด้านการบริ หารจัดการ 6) ด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา และ7) ด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า และ ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ
4.3 นาข้อคาถามที่ได้ไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหาและนาคาแนะนา
ที่ได้มาปรับปรุ งคาถาม
4.4 นาคาถามที่ผา่ นการพัฒนาปรับปรุ งมาสร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์
4.5 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาอีกครั้งและปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
3.1.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิ งคุณภาพ
การศึกษาเรื่ อง “การเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการ
ครู ภาคตะวันออก” มีข้ นั ตอนในการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.ทาการศึกษาค้นคว้าในหนังสื อ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ และข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ต
เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
2.ติดต่อกับกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการศึกษา
3.ลงพื้ น ที่ เก็ บ ข้อ มู ล จริ ง โดยมี ท าการแจกแบบสั ม ภาษณ์ หรื อ มี ก ารติ ด ต่ อ ผ่ า นทาง
โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเป็ นสถานการณ์ โควิด (COVID-19) จาเป็ นต้องหลีกเลี่ยงการไปสัมภาษณ์
แบบเผชิ ญหน้า จึงต้องใช้การสัมภาษณ์ผา่ นทางโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว ซึ่ งเวลาเฉลี่ยในการ
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สัมภาษณ์อยูท่ ี่ 40 นาที ถึง 60 นาที ต่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 1 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และอภิ
ปลายผล
3.1.6. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
6.1 ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และนาข้อมูลที่ได้มาถอดคาพูดจาก
การบันทึก เสี ยงการสัม ภาษณ์ โดยพิ มพ์ข้อมูล ลงในเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ทุ กประโยคและฟั งเสี ยง
บันทึกการสัมภาษณ์ซ้ าเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
6.2 อ่านข้อมูลที่พิมพ์ลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยระเอียดอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ภาพรวมของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
6.3 จัดกลุ่ มข้อมูลที่ ได้รับจากการสัมภาษณ์ โดยนาข้อความหรื อประโยคที่ มีความหมาย
เหมือนกันหรื อคล้ายคลึ งกัน มาจัดไว้ในกลุ่มเดี ยวกันเป็ นกลุ่มใหญ่ ( Themes ) โดยกากับชื่ อของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้ทุกข้อความหรื อทุกประโยค
6.4 แบ่งข้อมูลดังกล่าวออกเป็ นกลุ่มย่อย ( Sub-themes) และทาการเชื่ อมโยงเนื้ อหาแต่ละ
ส่ วนเพื่อหาข้อสรุ ป ( Proposition) โดยแบ่งเป็ นสองส่ วนใหญ่ นัน่ ก็คือ 1) การเตรี ยมความพร้อม
เพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และ 2) ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ
ทั้ง 9 องค์ประกอบ
6.5 ผูว้ ิจยั มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Triangulation Technique) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ เมื่อได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่าจะสามารถ
ตอบปั ญหาของการศึกษาได้อย่างครบถ้วนหรื อไม่ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้าน
ข้อมูล ( Data Triangulation ) โดยการพิจารณาจากกลุ่มบุคคล เวลา และสถานที่ที่แตกต่างกัน เพื่อ
เป็ นการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ได้มานั้นถูกต้อง (สุ ภางค์ จันทวานิ ช, 2554) ซึ่ งในการศึ กษาครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้พิจารณา จากบุคคลที่เป็ นข้าราชการครู ที่เกษียณอายุไปแล้ว แล้วดาเนิ นธุ รกิจส่ วนตัวเป็ น
ของตนเอง ในเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน
6.6 นาข้อมูลมาเสนอในรู ปแบบตารางบรรจุเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
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3.2 เชิงปริ มาณ : วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุรกิจหลัง

เกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบ ของ
ข้าราชการครู ที่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ
3.2.1 รู ปแบบการวิจัยเชิ งปริ มาณ
รู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1.1 ออกแบบสอบถามการเตรี ยมความพร้อมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณ
ของข้าราชการครู 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเงิ น 2) ด้านความสมบูรณ์ ของร่ างกาย 3) ด้าน
ความสมบูรณ์ ของจิตใจ 4) ด้านทักษะเฉพาะหรื อด้านการดาเนิ นชี วิต 5) ด้านการบริ หารจัดการ 6)
ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา และ7) ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า
1.2 ออกแบบสอบถามความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับรู ปแบบธุ รกิ จ (Business Model Canvas)
ทั้ง 9 องค์ประกอบ
3.2.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่ างเชิ งปริมาณ
2.1) ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มของข้าราชการครู ในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม(สพม.) ภาคตะวันออกของแต่ละโรงเรี ยนที่มีอายุ 40-55 ปี ขึ้นไปแต่ช่วงอายุที่นอ้ ย
ที่สุดจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 35 ปี โดยเลือกช่วงอายุจาก ช่วงวัยก่อนการเกษียณ (Pre-Retirement)
ช่วงแรกที่เรี ยกว่า ช่วงแรกช่วงไกลการเกษียณอายุ (Remote Phase) เป็ นระยะกลางของวัยทางาน
(35-49 ปี ) (วิริณธิ์ กิตติพิชยั , 2555) และอีกช่วงหนึ่งคือ ช่วงใกล้การเกษียณ (Near Phase) เป็ นระยะ
ปลายของวัยทางาน (50-59 ปี ) (วิริณธิ์ กิตติพิชยั , 2555)
2.2) กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของ Hair และคณะ (Hair, Black,
Babin, & Anderson, 2010) คือ อัตราส่ วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างต่อ จานวนพารามิเตอร์ หรื อตัวแปร
เพื่อให้เหมาะสมใรการวัดคือ 20 ตัวอย่าง ต่อ 1 พารามิเตอร์ หรื อตัวแปร ซึ่ งงานวิจยั นี้มีตวั แปรอยู่
ทั้งหมด 12 ตัวแปร ได้แก่ การเตรี ยมความพร้อมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของ
ข้าราชการครู 7 ด้านและความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบธุ รกิจ ทั้ง 9 องค์ประกอบ ดังนั้นงานวิจยั
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ครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 240 ตัวอย่าง แต่เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ของข้อมูลงานวิจยั ให้มากขึ้นผูว้ จิ ยั ได้
เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 60 ตัวอย่างรวมเป็ น 300 ตัวอย่าง

จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้เลือกข้าราชการครู ในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม (สพ
ม.) ภาคตะวันออกของในแต่เขต ได้แก่ เขตที่ 6 เขตที่ 7 เขตที่ 17 และเขตที่ 18 ละจังหวัด ซึ่ งมี
ทั้งหมด 7 จังหวัด โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage sampling) โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Probability sampling) ดังนี้
ตารางที่ 3-1ตารางแบ่ งจังหวัดตามสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยม(สพม.) (ข้ อมูลจากสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยม(สพม.) เขต 6,เขต 7, เขต17, เขต 18 )
จังหวัดที่
1
2
3
4
5
6
7
รวม

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
จันทบุรี
ตราด
ชลบุรี
ระยอง
7

จากตารางผูว้ ิจยั ได้นาทั้ง 7 จังหวัด ทาการสุ่ มเพื่อหาจังหวัดที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายโดยการใช้
การสุ่ มอย่างง่าย (Simple random Sampling) โดยการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีจบั สลาก (Lottery) (Koul,1984 :
108) จานวน 2 จังหวัด หลังจากสุ่ มจับฉลากแล้วได้มา 2 จังหวัด ดังนี้ 1) ชลบุรี 2) ตราด
จากนั้นพิจารณาจานวนโรงเรี ยนมีจานวนทั้งหมด 47 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น จังหวัดชลบุ รี 31
โรงเรี ยน และจังหวัดตราด 16 โรงเรี ยน ดังนี้
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ตารางที่ 3-2 จานวนอาเภอ จานวนโรงเรียนและจานวนข้ าราชการครู ของแต่ ละโรงเรียนใน สพม.
เขตพืน้ ที่ 18 จังหวัดชลบุรี (สรุ ปข้ อมูลทางการศึกษา สพม.เขต 18 ,2563)
จังหวัด
ชลบุรี

รวม

อาเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
บ้านบึง
บ้านบึง
บ้านบึง
บ้านบึง
หนองใหญ่
พานทอง
พานทอง
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
บ่อทอง
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
บางละมุง
บางละมุง
บางละมุง
ศรี ราชา
ศรี ราชา
ศรี ราชา
ศรี ราชา
ศรี ราชา
เกาะสี ชงั
สัตหี บ
สัตหี บ
11

โรงเรี ยน
ชลบุรี (สุ ขบท)
ชลราษฎรอารุ ง
ชลกันยานุกลู
แสนสุ ข
บ้านสวน(จัน่ อนุสรณ์)
อ่างศิลาพิทยาคม
หนองรี มงคลสุ ขสวัสดิ์
บ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
คลองกิ่วยิง่ วิทยา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
พานทองสภาชนูปถัมภ์
พานทอง
พนัสพิทยาคาร
ทุ่งเหี ยงพิทยาคม
อุทกวิทยาคม
บ่อทองวงษ์จนั ทร์วิทยา
เกาะโพธิ์ ถ้วยงามวิทยา
เกาะจันทร์พิทยาคาร
บางละมุง
โพธิ สมั พันธ์พิทยาคาร
ผินแจ่มวิชาสอน
ศรี ราชา
ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุ งไทยอนุเคราะห์)
บึงศรี ราชาพิทยาคม
สุ รศักดิ์วิทยาคม
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เกาะสี ชงั
สัตหี บวิทยาคม
สิ งห์สมุทร
31
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ตารางที่ 3-3 จานวนอาเภอ จานวนโรงเรียนและจานวนข้ าราชการครู ของแต่ ละโรงเรียน ใน
สพม.เขตพืน้ ที่ 17 จังหวัดตราด (ข้ อมูลพืน้ ฐานโรงเรี ยน สั งกัด สพม. เขต 17 )
จังหวัด
ตราด

รวม

อาเภอ
เมือง
เกาะช้าง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
คลองใหญ่
เขาสมิง
เขาสมิง
เขาสมิง
บ่อไร่
บ่อไร่
แหลมงอบ
เกาะกูด
7

โรงเรี ยน
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
เกาะช้างวิทยาคม
ตราษตระการคุณ
สตรี ประเสริ ฐศิลป์
ตราดสรรเสริ ญวิทยาคม
เขาน้อยวิทยาคม
อ่าวใหญ่พิทยาคาร
เนินทรายวิทยาคม
คลองใหญ่วิทยาคม
เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ประณี ตวิทยาคม
บ่อไร่ วิทยาคม
หนองบอนวิทยาคม
แหลมงอบวิทยาคม
เกาะกูดวิทยาคม
16

จากตารางที่ 3-2 และตารางที่ 3-3 ผูว้ ิจยั ทาการสุ่ มเพื่อหาโรงเรี ยนที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมาย
โดยการเลื อกสุ่ ม จากอ าเภอ โดยใช้ก ารสุ่ ม อย่า งง่ าย (Simple random Sampling) และใช้ก ารสุ่ ม
ตัว อย่างด้วยวิ ธี จ ับ สลาก (Lottery) (Koul, 1984) ของ 2 ทั้งสองจัง หวัด ได้แก่ จัง หวัด ชลบุ รี 11
อาเภอ และ จังหวัดตราด 7 อาเภอ ซึ่ งได้ผลออกมาเป็ นอาเภอเมื อง ทั้ง 2 จังหวัด แสดงออกเป็ น
ตารางดังนี้
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ตารางที่ 3-4 จานวนและรายชื่ อของโรงเรี ยนตัวอย่ างในอาเภอเมืองของจังหวัดชลบุรี
จังหวัด
ชลบุรี

รวม

อาเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
7

โรงเรี ยน
ชลบุรี (สุ ขบท)
ชลราษฎรอารุ ง
ชลกันยานุกลู
แสนสุ ข
บ้านสวน(จัน่ อนุสรณ์)
อ่างศิลาพิทยาคม
หนองรี มงคลสุ ขสวัสดิ์
7

ตารางที่ 3-5 จานวนและรายชื่อของโรงเรียนตัวอย่างในอาเภอเมืองของจังหวัดตราด
จังหวัด
ตราด

รวม

อาเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
7

โรงเรี ยน
วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ตราษตระการคุณ
สตรี ประเสริ ฐศิลป์
ตราดสรรเสริ ญวิทยาคม
เขาน้อยวิทยาคม
อ่าวใหญ่พิทยาคาร
เนินทรายวิทยาคม
7

จากนั้นเมื่อได้โรงเรี ยนเป้ าหมายออกมาก ก็จะดาเนินการสารวจโดยการใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูลในเรื่ องของการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู 7
ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 14 โรงเรี ยน จานวน
300 ชุด
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3.2.3 การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิ งปริมาณ
การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม นั้นได้ดาเนิ นการโดย
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อนามากาหนดประเด็น ความหมายและคาถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
จากนั้นให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยพิ จารณาความ
ครอบคลุมของเนื้ อหาและตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจยั ดังนี้
3.1) แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา โรคประจาตัว รายได้รวมเฉลี่ย ลักษณะครอบครัว ความพอเพียงของรายได้ในครอบครัว
ภาวะหนี้สิน ประเภทของหนี้ สิน ลักษณะของหนี้สิน หนี้ สินหลังการเกษียณอายุ และความสามารถ
ในการชาระหนี้ โดยมีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามปลายปิ ดให้เลือกจากตัวเลือกที่กาหนด และมีขอ้ คาถาม
ปลายเปิ ดให้ระบุรายได้และอายุ รวมเป็ นจานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 2 การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษี ยณของข้าราชการครู 7 ด้าน
ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) มีคาตอบให้เลือก 4 คาตอบ คือ มาก
ปานกลาง น้อย ไม่เคย
ตอนที่ 3 ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบ ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประเมินค่า (Rating scale) มีคาตอบให้เลื อก 5 คาตอบ คือ รู ้มากี่ สุด รู ้ มาก รู ้ ปานกลาง รู ้ น้อย
ไม่รู้เลย
3.2.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิ งปริมาณ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส าหรั บ งานวิ จ ัย ด าเนิ น การออกแบบโดยน า
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั กรอบแนวคิดทฤษฎีเป็ นฐานการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลต่อไป โดยมี ข้ นั ตอนการทา
แบบสอบถาม ดังนี้
การศึกษานี้ ได้มีการใช้เครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามโดยใช้จานวน
กลุ่มตัวอย่างจานวน 300 คน โดยการกาหนดแบบสอบถามได้อา้ งอิงจากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มี
ทั้งหมด 3 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความพร้ อมในการท าธุ รกิ จ 7 ประการ ผูว้ ิจยั ได้ส ร้ างข้อคาถามมี ล ัก ษณะเป็ น
คาถามเชิ งบวกและเชิ งลบ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ) มีคาตอบให้เลือก 4 คาตอบ
คือ มาก ปานกลาง น้อย ไม่เคย (สุ ชาติ แร่ เพชร,2560) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เคย

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบคาถามแต่ละข้อเพียง 1 คาตอบเท่านั้น คะแนนเฉลี่ ย
ของการเตรี ยมความพร้อมในการทาธุ รกิจ 7 ประการ โดยใช้การหาค่าพิสัยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือ
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง ไม่มีการเตรี ยมความพร้อมในการทาธุ รกิจ 7 ประการ
คะแนนเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง มีการเตรี ยมความพร้อมในการทาธุ รกิจ 7 ประการระดับ
น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง มีการเตรี ยมความพร้อมในการทาธุ รกิจ 7 ประการระดับ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง มีการเตรี ยมความพร้อมในการทาธุ รกิจ 7 ประการระดับ
มาก
ตอนที่ 3 ความรู ้ ค วามเข้าใจรู ป แบบธุ รกิ จ 9 องค์ป ระกอบ ผูว้ ิจยั ได้ส ร้ างข้อ ค าถามมี
ลักษณะเป็ นคาถามเชิงบวกและเชิงลบ เป็ นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Rating scale) มีคาตอบ
ให้เลือก 5 คาตอบ คือ รู ้มากที่สุด รู ้มาก รู ้ปานกลาง รู ้นอ้ ย ไม่รู้เลย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
รู้มากที่สุด
รู้มาก
รู้ปานกลาง
รู้นอ้ ย
ไม่รู้เลย

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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ผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบคาถามแต่ละข้อเพียง 1 คาตอบเท่านั้น คะแนนเฉลี่ ย
ของความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบ โดยใช้การหาค่าพิสัยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
คือ
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่มีความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ ย 1.50-2.49 หมายถึ ง มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจรู ป แบบธุ รกิ จ 9 องค์ป ระกอบใน
ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ ย 2.50-3.49 หมายถึ ง มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจรู ป แบบธุ รกิ จ 9 องค์ป ระกอบใน
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 3.50-4.49 หมายถึ ง มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจรู ป แบบธุ รกิ จ 9 องค์ป ระกอบใน
ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ ย 4.50-5.00 หมายถึ ง มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจรู ป แบบธุ รกิ จ 9 องค์ป ระกอบใน
ระดับมากที่สุด
3.2.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิ งปริมาณ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ นผู ้ป ระกอบการหลัง เกษี ย ณของ
ข้าราชการครู ภาคตะวันออก” มีข้ นั ตอนในการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้
5.1) ท าการศึ ก ษาค้น คว้าในหนังสื อ วารสาร นิ ต ยสาร วิท ยานิ พ นธ์ และข้อ มู ล บน
อินเทอร์ เน็ตเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
5.2) ติดต่อกับกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการศึกษา
5.3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริ ง โดยมีทาการแจกแบบสอบถาม หรื อมีการทาแบบสอบถาม
ออนไลน์ผา่ น Google Form เนื่องจากเป็ นสถานการณ์ โควิด (COVID-19) จาเป็ นต้องหลีกเลี่ยงการ
การแจกแบบสอบถาม จึ ง ต้อ งแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผ่า น Google From เพี ย งอย่า งเดี ย ว
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และอภิปรายผล
3.2.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
ใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ อ สรุ ป ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาอธิ บ าย
ลัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ศึ กษา และเพื่ อตอบวัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจยั ข้อ ขอที่ 2 โดยการ
วิ เคราะห์ ห า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และใช้ ก ารวิ เคราะห์
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องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อสารวจและระบุ
องค์ประกอบร่ วม ( Common Factor ) ที่ สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ สังเกตได้
ผลที่ ไ ด้จ าก EFA สามารถลดจ านวนตัว แปรที่ สั ง เกตได้โ ดยสร้ างตัวแปรใหม่ ใ นรู ป แบบของ
องค์ป ระกอบร่ วม (ใช้ในกรณี ที่ นัก วิจยั ไม่ มี ท ฤษฎี ม าสนับ สนุ น ที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับ ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างองค์ประกอบที่ตอ้ งการวัด) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ตัวแปร ของวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ ข้อที่ 2

3.3 วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อพัฒนารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลัง
เกษียณของข้าราชการครู
ผูว้ ิจยั นาผลที่ ได้จาก วัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือ เพื่ อส ารวจการเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อการ
เริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ หลั ง เกษี ย ณของข้า ราชการครู 7 ด้ า น และความรู ้ ค วามเข้า ใจรู ป แบบธุ ร กิ จ 9
องค์ประกอบ ของข้าราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง (เชิ งคุณภาพ) วัตถุประสงค์ขอ้
ที่ 2 คือ เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และ
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ของข้าราชการครู ที่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบการหลัง
เกษียณ (เชิงปริ มาณ) จากนั้นนามาวิเคราะห์เนื้อหาว่าในการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการ
ครู ค วรมี ก ารเตรี ยมพร้ อ มในด้ า นใดบ้ า งและควรมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบอย่างไรบ้าง โดยการรวมผลของ วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 นามาสร้าง
รู ปแบบธุ รกิจสาหรับข้าราชการครู ที่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ ก ษา เรื่ อ ง “การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ นผู ้ป ระกอบการหลัง เกษี ย ณของ
ข้าราชการครู ภาคตะวันออก” เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ในรู ปแบบตามขั้นตอนการ
ด าเนิ นงานวิ จ ัย โดยการท าเชิ งคุ ณ ภาพ (Quanlitative Research) และตามด้ ว ยเชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative Research) เพื่ อ ท าการวิเคราะห์ ว ตั ถุ ป ระสงค์ 3 ข้อ ซึ่ งผู้วิ จ ัย ได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 เชิ งคุณภาพ : วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพือ่ สารวจการเตรียมความพร้ อมเพือ่ การ
เริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู 7 ด้ าน และความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9
องค์ ประกอบ ของข้ าราชการครู ทเี่ กษียณแล้ วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อสารวจคนที่ประกอบอาชี พข้าราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิ จ
เป็ นของตนเองว่ามีการเตรี ยมตัวอย่างไร และนาผลมาวิเคราะห์ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มข้าราชการ
ครู ที่มีธุรกิจเป็ นของตัวเองหลังจากเกษียณข้าราชการแล้ว จานวน 7 คน
ตอนที่ 2 เชิ งปริมาณ : วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพือ่ สารวจการเตรียมความพร้ อมเพือ่ เริ่มต้ น
ธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู 7 ด้ าน และความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
ของข้ าราชการครู ทตี่ ้ องการเป็ นผู้ประกอบการหลังเกษียณ
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามของทั้งสองวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มของข้าราชการครู ในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม(สพม.) ภาค
ตะวัน ออกของแต่ ล ะโรงเรี ย นที่ มี อ ายุอ ยู่ใ นช่ ว ง 40-55 ปี ขึ้ น ไป จานวน 300 ชุ ด จากนั้น น ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อทาการแบ่งกลุ่มของตัว
แปร
ตอนที่ 3 เชิ งคุณภาพ : วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพือ่ พัฒนารู ปแบบการเตรียมความพร้ อมสู่ การ
เป็ นผู้ประกอบการหลังเกษียณของข้ าราชการครู
การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ของวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 เพื่อพัฒนารู ปแบบการเตรี ยม
ความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู
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4.1 ตอนที่ 1 เชิงคุณภาพ : วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพือ่ การเริ่ มต้น
ธุรกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบ
ของข้าราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง
การศึ ก ษาวิ จ ัย ตอนที่ 1 มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ัย เพื่ อ ส ารวจคนที่ ป ระกอบอาชี พ
ข้าราชการครู ที่ เกษี ย ณแล้วมี ธุ รกิ จเป็ นของตนเองว่ามี ก ารเตรี ย มตัวอย่างไรบ้าง ผูว้ ิจยั ได้มี ก าร
สั ม ภาษณ์ จากกลุ่ ม ตัวอย่าง คื อ กลุ่ ม ข้าราชการครู ที่ เกษี ย ณแล้วออกมาท าธุ รกิ จเป็ นของตนเอง
จานวน 12 คน ข้อ มู ล อิ่ ม ตัว ที่ 7 คน โดยใช้แ บบสั ม ภาษณ์ ท าการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ( In depth
interview ) จากกลุ่มตัวอย่างที่อยูต่ ามเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
3. จัดกลุ่มของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลดิบเพื่อเปรี ยบเทียบกับทฤษฎี ของ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้น
ธุ รกิ จหลังเกษี ย ณของข้า ราชการครู ท้ งั 7 ด้าน และ ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ รู ป แบบธุ รกิ จ 9
องค์ประกอบ
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สัมภาษณ์
พบว่าข้าราชการครู ที่มีธุรกิ จเป็ นของตนเองที่ ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 6 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 85.71 มี อายุอยู่ระหว่าง 61-70 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.43 ส่ วนใหญ่ประกอบธุ รกิจเป็ นเวลา
6-10 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.42 และส่ วนใหญ่มีพนักงานในการทาธุ รกิจ 1-3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 57.15
2. ข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการสั มภาษณ์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เรื่ อง การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลี งเกษียณ
ของข้าราชการครู ทั้ง 7 ด้าน และความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบ แสดง
ออกเป็ นตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 4-1 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน :
ด้ านความสมบูรณ์ ของร่ างกาย
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ด้ านที่ 1 ด้ านความสมบูรณ์ ของร่ างกาย
ญ1

ญ2

ญ3

ญ4

ญ5

ช1

ญ6

-ออกกาลังกายสม่าเสมอ
-ควบคุมอาหาร
-ตรวจสุขภาพประจาปี
-ทาประกันชี วิต
-ตรวจสุขภาพประจาปี
-ออกกาลังกายไม่บ่อยครั้ง
-ควบคุมน้ าหนักสม่าเสมอ
-พักผ่อนเพียงพอต่อวัน
-ทาประกันชี วิต
-ควบคุมอาหาร
-ตรวจสุขภาพประจาปี
-ออกกาลังกายสม่าเสมอ
-ทาประกันชี วิต
-จัดสรรเวลาในด้านการทางานเพื่อป้ องกันโรคภัยต่างๆ
-ออกกาลังกายบางครั้งคราว
-ควบคุมอาหารบ้าง เพื่อให้น้ าหนักไม่เกิดเกณฑ์
-ทาประกันชี วิต
-ตรวจสุขภาพประจาปี
-ออกกาลังกายสม่าเสมอ
-มีการควบคุมอาหารเพื่อให้สุขภาพร่ างแข็งแรง
-มีการทาประกันชีวิต
-มีการตรวจสุขภาพประจาปี
-เล่นกีฬาเพื่อการออกกาลังกาย
-ควบคุมอาหารสม่าเสมอ
-มีการทาประกันชีวิต
-มีการออกกาลังกายสม่าเสมอ
-ตรวจสุขภาพประจาปี
-ควบคุมอาหารบ้าง
-ทาประกันชี วิต
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ตารางที่ 4-2 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน :
ด้ านความสมบูรณ์ ของจิตใจ

ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1

ญ2

ญ3

ญ4

ญ5

ช1
ญ6

การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน
ด้ านที่ 2 ด้ านความสมบูรณ์ ของจิตใจ
-ผ่อนคลายจิตใจให้สงบด้วยการทาในสิ่ งที่ตนเองชอบ เช่น นอนพักเล่นโซเชียลมิเดียร์ อ่านหนังสื อ เป็ น
ต้น
-เกษียณอายุแล้วก็สบายใจเพราะไม่มีเรื่ องที่ตอ้ งเครี ยด ไม่มีภาระให้ตอ้ งกังวลใจ
-มีความสุขกับงานที่ตนเองจะทา
-การนาสิ่ งดีๆส่ งต่อให้บุคคลอื่น
-เข้าวัดเพื่อทาการปฏิบตั ิธรรมให้จิตใจสงบ
-มี การพูดคุยกับคนที่ เกษี ยณอายุแล้วเพื่อส ารวจว่าคนเหล่ านั้น ใช้ชีวิตอย่างไรและนามาประยุกต์ใช้ก ับ
ตนเอง
-ค่อยๆลดการทางานในอาชีพครู ลงเพื่อปรับตัวเนื่ องจากเป็ นคนที่ทางานเยอะและใส่ ใจกับงาน
-มีความจริ งใจให้กบั ผูอ้ ื่นเพื่อความสุขในการทางานของตนเอง
-เข้าวัดทาบุญเพื่อให้จิตใจสงบ
-พูดคุยกับคนวัยเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติต่อกัน
-เมื่อเกษียณแล้วได้เป็ นตัวของตัวเอง และได้ทาสิ่ งที่ตนเองชอบ
-มีความสุขการการทางานหลังเกษียณเพราะเป็ นงานที่ตนเองชอบ
-ต้องมีสภาพจิตใจที่ดี
-ต้องมีการจัดการกับแรงกดดันต่างๆที่เข้ามาในการดาเนิ นชี วิต
-เข้าวัดทาบุญเพื่อให้จิตใจแข็งแรง
-มีการคิดเกี่ยวกับการทางาน วางแผนไว้ และต้องมีความสุ ขกับการทางาน
-มีวินยั ในตนเอง
-ต้องมีความสุ ขในการทาธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจ
-ทากิจกรรมเพื่อสังคม
-ขาวัดทาบุญเพื่อให้จิตใจสงบ
-การปล่อยวางในด้านต่างๆ ทาให้ไม่เครี ยด
-เข้าวัดทาบุญเพื่อให้สบายใจ
-ต้องมีความสุ ขกับงานที่ทา
-รักในการทางานไม่อยูน่ ิ่ ง และมีความสุขกับการทางาน
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ตารางที่ 4-3 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน :
ด้ านการเงิน
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1

ญ2

ญ3

ญ4

ญ5

ช1

ญ6

ด้ านที่ 3 ด้ านการเงิน
-ฝากสหกรออมทรัพย์ครู เพื่อเป็ นวิธีการออม
-ประเมินรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน
-มีการเตรี ยมหาอาชีพเสริ มรายได้หลังเกษียณจากการไปดูงาน
-มีการเก็บเงินทุนสารองไว้ใช้จ่ายในการทาธุรกิจ
-การทาประกันชีวิตเป็ นการออมไปในตัว
-มีการประเมินรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายหลังเกษียณ
-เตรี ยมมองหาอาชีพเสริ มหลังเกษียณจากความสนใจส่ วนตัว
-เก็บเงินเอง และหักเงินจากเงินเดือน 10 เปอร์ เซ็นต์
-ไม่มีการประเมินรายรับรายจ่าย
-เตรี ยมมองหาอาชีพเสริ มจากความชอบของตนเอง
-มีการเก็บเงินทุนสารองไว้ใช้จ่ายในการทาธุรกิจ
-จัดการกับรายได้ที่ได้มาเป็ นส่ วนๆและทาประกันชี วิตเพื่อการออม
-มีการแบ่งรายได้ต่างๆมาใช้จ่ายอย่างชัดเจน (มีการประเมินรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน)
-เตรี ยมมองหาอาชี พเสริ มหลังเกษียณจากความถนัดในอาชี พเดิมที่มีอยูแ่ ล้วมีสร้างธุรกิจหลังเกษียณ
-มีการเก็บเงินทุนสารองไว้ใช้จ่ายในการทาธุรกิจ
-มีการเตรี ยมเงินเป็ นส่วนๆเพื่อใช้จ่าย เพื่อให้มีภาระหลังเกษียณน้อยที่สุด
-ทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อให้สะดวกต่อการวางแผนด้านการเงิน
-เตรี ยมมองหาอาชีพเสริ มหลังเกษียณจากความถนัดและความชอบ
-มีการเก็บเงินทุนสารองไว้ใช้จ่ายในการทาธุรกิจ
-ออมเงินผ่านสหกรออมทรัพย์ครู และธนาคารต่างๆ
-ไม่มีการประเมินรายรับ-รายจ่าย
-เตรี ยมหาอาชี พหลังเกษียณเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั ตนเองหลังเกษียณ
-ทาประกันชี วิตเพื่อการออม
-มีการวางแผนในด้านการเงินก่อนเกษียณ โดยคานวณหนี้ และใช้หนี้ ให้หมดก่อนการเกษียณอายุ
-เตรี ยมมองหาอาชีพเสริ มหลังเกษียณจากการรักในงานฝี มือ และ มีความสุ ขในการทาธุรกิจ
-มีการเก็บเงินทุนสารองไว้ใช้จ่ายในการทาธุรกิจ

62

ตารางที่ 4-4 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน :
ด้ านการดาเนินชีวติ
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1
ญ2
ญ3
ญ4
ญ5
ช1
ญ6

ด้ านที่ 4 ด้ านการดาเนินชีวติ
-วางแผนเพื่อการพักผ่อนหลังเกษียณอายุ 1 ปี
-งานอดิเรกไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลังเกษียณทีทาอยู่
-ไม่ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับงานอดิเรกอย่างชัดเจนเพราะทาอยูเ่ ป็ นประจา
-มีการนางานอดิเรกมาประยุกต์ใช้ในการทาธุรกิจหลังเกษียณ
-วางแผนเกี่ยวกับงานอดิเรกเพราะเกิดจากความชอบในงานฝี มือ
-นางานอดิเรกมาเป็ นส่วนหนี่ งในการทาธุรกิจ
-ไม่ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับงานอดิเรกอย่างชัดเจนเพราะทาอยูเ่ ป็ นประจา
-นางานอดิเรกมาเป็ นส่วนหนี่ งในการทาธุรกิจ
-ชอบการขายของทาเป็ นงานอดิเรกอยูแ่ ล้ว
-นางานอดิเรกมาเป็ นส่ วนหนี่ งในการทาธุรกิจ
-มีการวางแผนว่าจะทาสวนต่อหลังจากเกษียณอายุซ่ ึ งเป็ นงานอดิเรกอยูแ่ ล้ว
-นางานอดิเรกมาเป็ นส่วนหนี่ งในการทาธุรกิจ
-ไม่ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับงานอดิเรกอย่างชัดเจนเกิดจากความชอบ
-นางานอดิเรกมาเป็ นส่วนหนี่ งในการทาธุรกิจ

ตารางที่ 4-5 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน :
ด้ านบริหารจัดการ
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1

ญ2

ญ3

ญ4

ด้ านที่ 5 ด้ านบริหารจัดการ
-การเริ่ มต้นธุรกิจเกิดจากการลองผิดลองถูกมาหลายธุรกิจ
-การทาธุรกิจเกิดจากความถนัดในด้านการขายของ
-พัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การตามความความต้องการของลูกค้า
-มีกระบวนการผลิตที่เป็ นระบบ
-ธุรกิจที่ทาเริ่ มจากสุขภาพร่ างกายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ
-มีการนาสิ นค้าจาหน่ายจากความต้องการของลูกค้า
-ไม่มีการพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การเพราะรับสิ นค้ามาจาหน่ายต่อ(ขายตรง/อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ)
-การเริ่ มต้นธุรกิจเกิดจากการลองผิดลองถูกมาหลายธุรกิจ
-การทาธุรกิจเกิดจากความถนัดในด้านการขายของ
-พัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การตามความความต้องการของลูกค้า
-มีกระบวนการผลิตที่เป็ นระบบ
-ธุรกิจที่ทาเริ่ มจากสุ ขภาพร่ างกายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ
-มีการนาสิ นค้าจาหน่ายจากความต้องการของลูกค้า
-ไม่มีการพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การเพราะรับสิ นค้ามาจาหน่ ายต่อ(ขายตรง/อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ)
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ตารางที่ 4-5 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน :
ด้ านบริหารจัดการ (ต่ อ)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ5

ด้ านที่ 5 ด้ านบริหารจัดการ
-การเริ่ มต้นธุรกิจเกิดจากการลองผิดลองถูกมาหลายธุรกิจ
-การทาธุรกิจเกิดจากความถนัดในด้านการขายของ
-มีการพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การตามความต้องการของตลาดส่ วนใหญ่
-ดูจากความต้องการของลูกค้าจากการพูดคุย และการหาข้อมูลต่างๆ และนาความรู ้ ที่ได้มาพัฒนาสิ นค้าให้มี
รู ปแบบที่ดีข้ ึน
-ธุรกิจที่ทาเกิดจากความถนัดในการทาสวนที่เกิดจากครอบครัวอยูแ่ ล้ว
-มีการพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การตามความต้องการของตลาดส่ วนใหญ่
-นากระบวนการที่วางแผนไว้มาพัฒนาตามขั้นตอนเพื่อทาให้ผลไม้หรื อสิ นค้าของเราดีข้ ึน
-ธุรกิจที่ทาเกิดจากความชานาญจากการสอนในอาชี พที่ผา่ นมา
-มีกระบวนการผลิตตามความชานาญ

ช1

ญ6

ตารางที่ 4-6 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน :
ด้ านการเรี ยนรู้ และพัฒนา
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1

ญ2

ญ3

ญ4

ญ5

ด้ านที่ 6 ด้ านการเรียนรู้และพัฒนา
-มีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจตามช่องทางต่างๆ
-มีการประเมินและการตรวจสอบการทางานของพนักงาน
-มีการพัฒนากระบวนการทางานของธุรกิจส่ าเสมอ
-มีวฒั นะธรรมขององค์กรเป็ นแบบครอบครัว ช่วยเหลือกัน
-ไม่มีแผนเกี่ยวกับสิ นค้า
-ไม่มีการประเมินพนักงานเพราะเป็ นธุรกิจขายตรง
-ไม่มีการพัฒนากระบวนการทางานของธุรกิจ
-มีการพัฒนาองค์กรผ่านการอมรมหรื อการสัมมนา ต่างๆจากการจัดงานของบริ ษทั แม่ข่าย
-มีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจตามช่องทางต่างๆ
-ไม่มีการประเมินพนักงานเพราะเป็ นธุรกิจที่ทาเองไม่มีลูกจ้าง
-มีการพัฒนากระบวนการทางานของธุรกิจ
-ไม่มีวฒั นะธรรมองค์กรเพราะเป็ นธุรกิจไม่มีลูกจ้าง
-มีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจตามช่องทางต่างๆ
-ไม่มีการประเมินพนักงานเพราะเป็ นธุรกิจรอบครัว
-มีการพัฒนากระบวนการทางานของธุรกิจส่ าเสมอ
-ไม่มีวฒั นะธรรมองค์กรเพราะเป็ นธุรกิจครอบครัว
-มีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจตามช่องทางต่างๆ
-ไม่ได้มีการประเมินพนักงานเพราะมีพนักงานหรื อลูกจ้าง 1 ราย
-มีการพัฒนากระบวนการทางานของธุรกิจส่ าเสมอ
-มีวฒั นะธรรมขององค์กรเป็ นแบบครอบครัว ช่วยเหลือกัน
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ตารางที่ 4-6 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน :
ด้ านการเรี ยนรู้ และพัฒนา (ต่ อ)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ช1

ญ6

ด้ านที่ 6 ด้ านการเรียนรู้และพัฒนา
-ไม่มีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจ
-ไม่ได้มีการประเมินพนักงานแต่เป็ นการทางานที่ยาวนานระหว่างผูจ้ า้ งกับลูกจ้าง
-มีการพัฒนากระบวนการทางานของธุรกิจส่ าเสมอ
-มีวฒั นะธรรมขององค์กรเป็ นแบบครอบครัว ช่วยเหลือกัน
-ไม่มีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจ
-ไม่มีการประเมินพนักงานเพราะเป็ นธุรกิจที่ทาเองไม่มีลูกจ้าง
-มีการพัฒนากระบวนการทางานของธุรกิจส่ าเสมอ

ตารางที่ 4-7 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน :
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับลูกค้ า
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1

ญ2

ญ3

ญ4

ด้ านที่ 7 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับลูกค้ า
-มีกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม
-มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1.กลุ่มลูกค้าจากทางรี สอท 2.กลุ่มลูกค้าทัว่ ไป 3.กลุ่มลูกค้า
ที่เป็ นพ่อค้าแม่คา้ คนกลาง 4.ลูกค้าจากหน่วยงานข้าราชการ
-ติดต่อกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และโซเชี ยลมิเดียร์ ต่างๆ
-มีของขวัญให้กบั กลุ่มลูกค้าประจา ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
-ความแตกต่างของธุรกิจกับคู่แข่ง คือ คุณภาพและรสชาติของน้ า
-กลุ่มลูกค้าคือกลุ่มที่สนใจในสิ นค้า
-มีการแบ่งกลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มลูกค้าที่สนใจในด้านสุ ขภาพหรื ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ
-ติดต่อกับลูกค้า 2 แบบคือ online และ on ground
-การเข้าหาลูกค้า ด้วยผลของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นจริ งที่สุดกับการสื่ อสารที่จริ งใจ และเป็ นมิตรที่สุด
-ความแตกต่างของธุรกิจกับคู่แข่ง คือ คุณภาพของสิ นค้า
-กลุ่มลูกค้าคือกลุ่มที่สนใจในสิ นค้า
-ไม่ได้มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน
-ติดต่อกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
-สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือบริ การหลังการขาย
-ความแตกต่างของธุรกิจกับคู่แข่ง คือ งานฝี มือที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
-กลุ่มลูกค้าคือ คนทางานและผูใ้ หญ่
-แบ่งกลุ่มลูกค้าจากสิ นค้าที่ทาว่าควรขายตรงไหนหรื อขายให้กบั ใคร
-ติดต่อกับลูกค้าผ่านการโฆษณาทางโซเชี ยลต่างๆ และการบอกต่อจากเพื่อนที่เคยสัง่ สิ นค้า
-สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ ความจริ งใจจากการทาตามความต้องการของลูกค้า
-ความแตกต่างของธุรกิจกับคู่แข่ง คือ คุณภาพของสิ นค้าและการบริ การที่แตกต่าง
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ตารางที่ 4-7 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน :
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับลูกค้ า (ต่ อ)
ผู้ให้ สัมภาษณ์

ญ5

ช1

ญ6

ด้ านที่ 7 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับลูกค้ า
-กลุ่มลูกค้าคือ คนทัว่ ไปที่สนใจในสิ นค้า
-แบ่งกลุ่มลุกค้าเป็ น 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อหน้าร้าน และ พ่อค้าคนกลาง
-ติดต่อกับลูกค้าผ่านการโฆษณาทางโซเชี ยลต่างๆ และการบอกต่อจากลูกค้าที่เคยสัง่ สิ นค้า
-สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ ใช้ความสนิ ทสนม หรื อมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างลูกค้าและคนขาย
-ความแตกต่างของธุรกิจกับคู่แข่ง คือ คุณภาพของสิ นค้า
-กลุ่มลูกค้าคือ พ่อค้าคนกลางที่รับสิ นค้าไปขายต่อ
-แบ่งกลุ่มลูกค้าจากความพอใจของทั้งสองฝ่ าย
-ติดต่อกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
-สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ ใช้ความสนิ ทสนม หรื อมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างลูกค้าและคนขาย
-ความแตกต่างของธุรกิจกับคู่แข่ง คือ การพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าอย่างสม่าเสมอ
-กลุ่มลูกค้าคือ กลุ่มข้าราชการ
-แบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน 1.ลูกค้าประจาที่ติดต่อหรื อเข้ามาซื้ อที่บา้ น 2.ลูกค้าจากแหล่งร้ านค้าสะดวกซื้ อ
ต่างๆ
-ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ และทางโซเชี ยลต่างๆ
-สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ ของแถมให้กบั ลูกค้าประจา และ มีโปรโมชัน่ สาหรับสิ นค้า
-ความแตกต่างของธุรกิจกับคู่แข่ง คือ ราคาที่ถูกกว่า และคุณภาพของสิ นค้าที่ดีกว่า

ตารางที่ 4-8 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : กลุ่มลูกค้ า (Customer
Segments)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1
ญ2
ญ3
ญ4
ญ5

กลุ่มลูกค้ า (Customer Segments)
-การแบ่งกลุ่มลุกค้าคือ การแยกลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ชดั เจนเพื่อง่ายต่อการทาธุรกิจ
-วิธีแบ่งกลุ่มลูกค้า ดูจากลักษณะของการซื้ อสิ นค้า ได้แก่ เพื่อการนาไปใช้เอง หรื อเพื่อนาไปจาหน่ายต่อ
-การแบ่งกลุ่มลุกค้า คือ การแยกลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ชดั เจนเพื่อง่ายต่อการทาธุรกิจ
-วิธีแบ่งกลุ่มลูกค้า คือ แบ่งจากความต้องการของลูกค้า
-การแบ่งกลุ่มลุกค้า คือ ทาให้การจาหน่ายสิ นค้าถูกกลุ่มและกายจายสิ นค้าต่อได้
-วิธีแบ่งกลุ่มลูกค้า คือ การดูว่าลูกค้ากลุ่มไหนชอบสิ นค้าแบบไหน ก็จะสร้ างสิ นค้าแบบที่ลูกค้าต้องการนาเสนอ
ลูกค้าตามกลุ่มนั้นๆ
-การแบ่งกลุ่มลุกค้า คือ แบ่งจากตัวสิ นค้าว่าควรขายให้กบั กลุ่มใด
-วิธีแบ่งกลุ่มลูกค้า คือ การดูจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้ อเป็ นวัยไหนหรื อเป็ นใครบ่อยที่สุด
-การแบ่งกลุ่มลุกค้า คือ การทาให้รู้วา่ ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความต้องการในสิ นค้าที่แตกต่างกัน
-วิธีแบ่งกลุ่มลูกค้า คือ การแยกประเภทของลูกค้าให้ชดั เจนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างเหมาะสม
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ตารางที่ 4-8 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ: กลุ่มลูกค้ า (Customer
Segments) (ต่ อ)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ช1
ญ6

กลุ่มลูกค้ า (Customer Segments)
-การแบ่งกลุ่มลุกค้า คือ การทาให้ธุรกิจดาเนิ นไปได้
-วิธีแบ่งกลุ่มลูกค้า คือ การเลือกเฉพาะที่เป็ นพ่อค้าคนกลางในการรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ
-การแบ่งกลุ่มลุกค้า คือ การแบ่งเพื่อให้รู้วา่ ของที่ตอ้ งขายนั้นต้องขายทางใด และวิธีใดบ้าง
-วิธีแบ่ งกลุ่ มลูกค้า คือ การดู จากลักษณะการซื้ อของลู กค้าแต่ละกลุ่ มว่าเป็ นอย่างไรควรปฏิ บตั ิ ให้ลู กค้าแต่ล ะ
ประเภทอย่างไรบ้าง

ตารางที่ 4-9 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : คุณค่ าของสิ นค้ าหรือบริการ
(Value Propositions)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1
ญ2
ญ3

ญ4

ญ5
ช1
ญ6

คุณค่ าของสินค้ าหรือบริการ (Value Propositions)
-คุณภาพของสิ นค้าที่ใช้ ระบบการกรองคือ REVERSE OSMOSIS (RO) เพื่อคุณภาพน้ าที่ส่งต่อไปให้ลูกค้า
-ความแตกต่างจากคู่แข่ง คือ คุณภาพของน้ าจากระบบการกรองที่มีมาตรฐานและเชื่ อถือได้
-ความสามารถหรื อคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปั ญหาและบรรเทาอาการต่างๆของลูกค้าได้
-ความแตกต่างจากคู่แข่ง คือ คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวและการให้บริ การที่ใส่ ใจลูกค้า
-คุณภาพของสิ นค้าและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
-ความแตกต่างจากคู่แข่ง คือ มีความคงทน คุณภาพของสิ นค้าที่สูง ความพึงพอใจในสิ นค้าและเปิ ดรับข้อเสี ยของ
สิ นค้าที่ได้จากการวิจารของลูกค้า
-สิ นค้าที่มีคุณภาพที่ทาให้ลูกค้ากลับมากินอีกครั้ง
-ความแตกต่างจากคู่แข่ง คือ ตัวของสิ นค้าเป็ นสิ นค้าที่ไม่ใส่ ผงชูรสและวัตถุดิบที่ทาก็ใช้สมุนไพรในการปรุ งจึง
ทาให้ลูกค้ามัน่ ใจว่าตัวสิ นค้ามีคุณภาพและปลอดภัย
-คุณภาพของสิ นค้าและรู ปแบบของสิ นค้าที่หลากหลาย
-ความแตกต่างจากคู่แข่ง คือ การรับกันคุณภาพจากการอธิ บายที่ละเอี ยดเกี่ ยวกับสิ นค้า มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกที่
หลากหลาย และเป็ นแหล่งผลิตเองทาให้ลูกค้าเชื่ อถือ
-คุณภาพของผลไม้ที่ดีที่ทาให้พอ่ ค้าคนกลางเชื่ อใจและไว้มารับสิ นค้าของเรา
-ความแตกต่างจากคู่แข่ง คือ ความเที่ยงตรงต่อลูกค้า ในด้านราคาและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
-คุณภาพของสิ นค้าที่เป็ นการบูร 100%
-ความแตกต่างจากคู่แข่ง คือ สิ นค้ามีคุณภาพมากกว่าเจ้าอื่นโดยตัวสิ นค้าไม่ผสมอะไรเลยเป็ นการบูรแท้ๆเพียวๆ
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ตารางที่ 4-10 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : ช่ องทางการเข้ าถึงลูกค้ า
(Channels)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1
ญ2
ญ3
ญ4
ญ5
ช1
ญ6

ช่ องทางการเข้ าถึงลูกค้ า (Channels)
-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า คือการสื่ อสารเพื่อให้ลูกค้ามาซื้ อผลิตภัณฑ์ของเราในช่องทางต่างๆ
-ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์และโซเชี ยลมิเดียร์
-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า คือ การติดต่อลูกค้าในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น แบบ online และแบบ on ground
-ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์และโซเชี ยลมิเดียร์
-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า คือ การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามาซื้ อสิ นค้าของเรา
-ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์และโซเชี ยลมิเดียร์
-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า คือ การติดต่อลูกค้าในทางต่างๆ
-ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์และโซเชี ยลมิเดียร์
-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า คือ การกระจายสิ นค้า และทาให้สินค้ามีคนรู ้จกั มากขึ้น
-ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าเข้ามาซื้อหน้าร้าน มีคนแนะนาลูกค้าให้ และผ่านทางสื่ อออนไลน์
-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า คือ การติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามารับสิ นค้าเรา
-ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ได้แก่ การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว
-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า คือ การติดต่อในทางต่างๆเพื่อให้ลูกค้าสัง่ ซื้อสิ นค้าได้สะดวกที่สุด
-ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์และโซเชี ยลมิเดียร์

ตารางที่ 4-11 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : ความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
(Customer Relationships)
ผู้ให้ สัมภาษณ์

ญ1

ญ2

ญ3

ความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า (Customer Relationships)
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ การทาให้ลูกค้าอยูก่ บั เราได้อย่างมัน่ คงและยืนนาน
-วิธี การสร้ างความสัม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า ได้แ ก่ การมอบของขวัญ ให้ ก ับ กลุ่ มลู ก ค้าประจา ปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
-การสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจะทาให้ธุรกิ จมัน่ คง และสามารถขยายธุ รกิจไปในตัวด้วยการบอกต่อจากลูกค้า
เดิมไปยังลูกค้าใหม่
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าในตัวของ ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย
-วิธีการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ได้แก่ การอธิ บายประโยชน์ของตัวสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ดว้ ยความจริ งใจไม่
ปรุ งแต่งเกินจริ ง หรื อเรี ยกอยูอ่ ย่างหนึ่งคือ ใจแลกใจ
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจะทาให้ลูกค้ากลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์อีกครั้ง แล้วยังบอกต่อให้คนอื่น
ทาให้เพิ่มความรู ้จกั ในตัวสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ไปในตัว
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ การสร้างความเชื่ อใจและไว้ใจในสิ นค้าของลูกค้าแล้วกลับมาซื้ อใหม่
-วิธีการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ได้แก่ มีการอธิ บายเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและมีบริ การหลังการขาย
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจะทาให้สินค้าของเราได้รับความนิ ยมจากการบอกต่อของลูกค้าเดิม
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ตารางที่ 4-11 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : ความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
(Customer Relationships) (ต่ อ)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ4

ญ5

ช1

ญ6

ความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า (Customer Relationships)
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ การมอบสิ่ งที่ดีให้กบั ลูกค้าอย่างจริ งใจ
-วิธีการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ได้แก่ รับออเดอร์นอกสถานที่เพื่อความสะดวกสบายสาหรับลูกค้า
-การสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจะ ทาให้ ธุรกิ จอยูไ่ ด้ เพราะการมี ความสัมพันธ์ที่ดีจะทาให้ลูกค้าไว้ใจในตัว
สิ นค้าของเรา
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ การทาให้ลูกค้าไว้ใจและเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าของเรา
-วิธีการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ได้แก่ การใช้ความสนิ ทสนม หรื อมีความสัมพันธ์ที่ต่อกันระหว่างลูกค้าและ
คนขาย
-การสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจะ ต้องมีสิ่งที่ลูกค้าเชื่ อมัน่ และพอใจในสิ นค้าของเรา และมีมนุ ยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ การทาให้ลูกค้าไว้ใจเราและเชื่อใจเรา
-วิธีการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ได้แก่ ไม่หกั หลังลูกค้าจากการขายให้ลูกค้าเจ้าเดียว
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจะ ทาให้สินค้าหรื อผลไม้ขายได้ทุกครั้งเพราะเมื่อมีสินค้าก็จะติดติอกับลูกค้าให้
มารับของได้โดยตรง
-การสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ การที่ทาให้ธุรกิ จของเรามัน่ คงขึ้น มีลูกค้าเยอะขึ้นจากการที่เราจริ งใจและ
ซื้ อสัตย์ต่อลูกค้า
-วิธีการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ได้แก่ มีการให้ของแถม การลดราคา และข้อตกลงในการนาของที่ใช้แล้วมา
แลกของใหม่
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจะ ทาให้ธุรกิจยัง่ ยืนขึ้น และเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อจากลูกค้าเดิม

ตารางที่ 4-12 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : ทรัพยากรหลัก (Key
Resources)
ผู้ให้ สัมภาษณ์

ญ1

ญ2

ญ3

ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
-ทรัพยากรหลักในการเริ่ มธุรกิจ คือ ที่ดินของบ้าน และบ่อน้ าหลังบ้าน 1 บ่อ เพื่อกักเก็บน้ า
-ทรัพยากรหลักที่จาเป็ น คือ ตัวเงินทุน ตัวบุคคลหรื อพนักงานที่ทา ตัวของบ่อกักเก็บน้ า รถขนส่ งน้ า และตัววัสดุ
อุปกรณ์สาหรับการสร้างผลิตภัณฑ์
-ทรัพยากรหลัก ที่ทาให้ธุรกิจแตกต่าง คือ บ่อกักเก็บน้ าที่แตกต่างจากของคนอื่น มีการป้ องกันสิ่ งแปลกปลอมลง
ไปในน้ า
-ทรัพยากรหลักในการเริ่ มธุรกิจ ไม่มี
-ทรัพยากรหลักที่จาเป็ น คือ ตัวเงินในการนาสิ นค้ามาขาย
-ทรัพ ยากรหลัก ที่ ทาให้ ธุรกิ จแตกต่าง คื อ ไม่ มี เพราะความแตกต่ างของสิ น ค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์น้ ัน มี คุ ณ ภาพ
แตกต่างจากเจ้าอื่นอย่างชัดเจน
-ทรัพยากรหลักในการเริ่ มธุรกิจ คือ อุปกรณ์ที่มีอยูแ่ ล้ว เช่น เข็มถัก แบบในการทาที่เป็ นของเดิม เป็ นต้น
-ทรัพยากรหลักที่จาเป็ น คือ เส้นพลาสติก และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างสิ นค้า
-ทรั พยากรหลัก ที่ ทาให้ธุรกิ จแตกต่าง คื อ ความสามารถหรื อทักษะเฉพาะของตนเองเพื่อสร้ างความแตกต่าง
ให้กบั สิ นค้า
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ตารางที่ 4-12 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : ทรัพยากรหลัก (Key
Resources) (ต่ อ)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ4

ญ5

ช1

ญ6

ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
-ทรัพยากรหลักในการเริ่ มธุรกิจ คือ สู ตรในการทาอาหารของญาติที่รับช่วงต่อมา
-ทรัพยากรหลักที่จาเป็ น คือ อุปกรณ์ในการปรุ งอาหารและวัตถุดิบในการทาอาหาร
-ทรัพยากรหลัก ที่ทาให้ธุรกิจแตกต่าง คือ ใช้วตั ถุดิบที่ดีมีคุณภาพ คิดว่าเราอยากกินแบบไหนก็ทาแบบนั้น
-ทรัพยากรหลักในการเริ่ มธุ รกิจ คือ ที่ดิน มีหิน ในการทาครกจากแหล่งสัมปทาน และมีโรงงานในการตีครกจาก
ทางครอบครัวสามีอยูแ่ ล้ว
-ทรัพยากรหลักที่จาเป็ น คือ โรงงานตีครก หิ นที่นามาใช้ในการทา หน้าร้านที่มีไว้ขายสิ นค้า
-ทรัพยากรหลัก ที่ทาให้ธุรกิจแตกต่าง คือ โรงงานตีครกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีการตีครกมาแต่โบราณ
-ทรัพยากรหลักในการเริ่ มธุรกิจ คือ ที่ดิน เมล็ดพันธ์ผลไม้ และต้นยางพารา
-ทรัพยากรหลักที่จาเป็ น คือ ที่ดิน
-ทรัพยากรหลัก ที่ทาให้ธุรกิ จแตกต่าง คือ การเลือกพันธ์ของเมล็ดพันธ์ของผลไม้และพันธ์ของยางพาราเพื่อให้
ตรงความต้องการของตลาดและปรับปรุ งคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
-ทรัพยากรหลักในการเริ่ มธุรกิจ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาตัวสิ นค้า
-ทรัพยากรหลักที่จาเป็ น คือ การบูร ทรัพยากรที่ใช้ในการทา เช่น กระดาษสา ริ บบิ้น เป็ นต้น และเงินทุน
-ทรัพยากรหลัก ที่ทาให้ธุรกิ จแตกต่าง คื อ รู ปแบบของสิ นค้า และคุ ณภาพสิ นค้าที่ ใช้การบูร 100% ในการท า
สิ นค้า

ตารางที่ 4-13 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : กิจกรรมหลัก (Key
Activities)
ผู้ให้ สัมภาษณ์

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ญ1

-กิจกรรมหลัก ได้แก่ การกรองน้ า นาน้ าใส่ บรรจุภณั ฑ์ วางขายหน้าร้านและส่ งขายตามแหล่งต่างๆ
-กิจกรรมหลัก ได้แก่ การนาสิ นค้าเข้ามาเตรี ยมไว้ และ การแนะนาและบอกต่อเพื่อจาหน่ายสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์
นั้นให้กบั ลูกค้าที่สนใจ
-กิจกรรมหลัก ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับลวดลายผ่านอินเทอร์ เน็ตเพื่อนามาทาตามแบบเหล่านั้นออกมาเป็ นสิ นค้า
และซื้ อเส้นพลาสติกมา นามาลงแบบ แล้วจึงถักออกมาเป็ นสิ นค้า
-กิจกรรมหลัก ได้แก่ รับอออกเดอร์ จากลูกค้า เตรี ยมขั้นตอนการทาเพื่อรักษาเวลาในการทา และส่ งออเดอร์ ตาม
กาหนด
-กิจกรรมหลัก ได้แก่ รับครกจากทางบ้านมาขาย วางขายหน้าร้ านและขายส่ ง และมี การพัฒนาสิ นค้าอยูเ่ สมอ
เช่นการทาครกในรู ปแบบต่างๆ ลวดลายของครกที่มีเอกลักษณ์ เป็ นต้น
-กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเข้าสวนเพื่ อตรวจสภาพของสวนอยูส่ ม่ าเสมอ และพัฒนาวิธีการปลู กเพื่อให้ผลไม้
ออกมามีคุณภาพ
-กิจกรรมหลัก ได้แก่ การทาการบูรหอม นาสิ นค้าไปขายหรื อส่ งตามแหล่งต่างๆ และเก็บเงินจากร้านที่นาสิ นค้า
ไปส่งเป็ นรอบ

ญ2
ญ3
ญ4
ญ5
ช1
ญ6
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ตารางที่ 4-14 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : พันธมิตรหลัก (Key
Partnerships)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1
ญ2
ญ3
ญ4
ญ5
ช1
ญ6

พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)
-การเลื อกคู่คา้ คือ เลือกจากสถานที่ที่ใกล้กบั ร้ านค้าเราเพื่อราคาขนส่ งที่ถูกกว่า และเลื อกจากราคาที่แตกต่างกัน
ของบรรจุภณั ฑ์ ว่าเจ้าไหนถูกที่สุด
-การเลือกคู่คา้ ไม่มีเพราะ มีบริ ษทั แม่ที่กระจายสิ นค้าผ่านตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าในประเทศ
-การเลือกคู่คา้ คือ เลือกตามราคา และคุณภาพของเส้นพลาสติกจากพ่อค้าคนกลาง
-การเลือกคู่คา้ คือ การเลือกจากคุณภาพของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
-การเลือกคู่คา้ คือ การเลือกจากหิ นที่ส่งเข้ามามีคุณภาพแค่ไหนจากแหล่งที่มา
-การเลือกคู่คา้ คือ การเลือกจากสิ นค้าที่เราต้องการว่ารายการเกษตรตรงไหนมีสินค้าที่เราต้องการก็จะซื้ อรายนั้น
-การเลื อกคู่คา้ คือ การซื้ อการบูรเป็ นระยะเวลานาน จึ งเกิ ดความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้ใจที่ มีให้กนั ระหว่าง
ลูกค้ากับคนขาย

ตารางที่ 4-15 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : รายได้ หลัก (Revenue
Streams)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1

ญ2
ญ3
ญ4
ญ5
ช1
ญ6

รายได้ หลัก (Revenue Streams)
-รายได้หลัก คือ การขาย-ส่งน้ าทั้งหมด
-มีการทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจน และนารายได้จากธุ รกิจขายน้ ามาเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อเหลื อก็เก็บ
ออม
-รายได้หลัก คือ รายได้จากการจาหน่ายสิ นค้า
-ดูจากรายรั บในแต่ล ะเดื อนว่าการขายสิ น ค้านี้ ได้เท่ าไหร่ แล้วน ามาค านวณรวมกับรายได้อื่น ๆ ซึ่ งท าไว้อย่าง
ชัดเจนว่ารายได้ที่เข้ามานั้นได้จากการทาธุรกิจนี้ เท่าไหร่
-รายได้หลัก คือ ได้จากการขายสิ นค้างานฝี มือพลาสติก
-นารายได้ท้ งั หมดมาเก็บออมเพื่อนาไปใช้จ่ายสิ่ งต่างๆภายในบ้าน
-รายได้หลัก คือ เงินบานาญและธุรกิจครอบครัวที่ทาอยู่
-นารายได้มาจัดสรรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้เพียงพอ
-รายได้หลัก คือ รายได้เกิดจากการขายครกส่ วนใหญ่ และของใช้ต่างๆภายในร้านที่เสริ มเข้ามาเพื่อให้ร้านมีการ
ขายของที่หลากหลายมากขึ้น
-มีการทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจน
-รายได้หลัก คือ เงินจากการขายผลไม้และยางพารา
-นารายได้ไปฝากสหกรออมทรัพย์ครู และแบ่งมาใช้จ่ายทั้งในด้านครอบครู และเป็ นทุนในการทาธุรกิจต่อ
-รายได้หลัก คือ การขายสิ นค้าอย่างเดียว
-นารายได้มาเป็ นเงินเก็บ และแบ่งไว้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น
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ตารางที่ 4- 16 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : โครงสร้ างต้ นทุน (Cost
Structure)
ผู้ให้ สัมภาษณ์
ญ1
ญ2
ญ3
ญ4
ญ5
ช1
ญ6

โครงสร้ างต้ นทุน (Cost Structure)
-ต้นทุนในการดาเนิ นธุรกิจ คือ ค่าแรงพนักงาน ค่าบรรจุภณั ฑ์ วัตถุดิบต่างๆ และค่าไฟ
-ต้นทุนแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนในการดาเนิ นธุรกิจ และต้นทุนค่าใชจ่ายทัว่ ไป
-ต้นทุนในการดาเนิ นธุรกิจ คือ เงินทุนในการนาสิ นค้ามาจาหน่าย
-ต้นทุนแบ่งได้ 2 ประเภท 1.ต้นทุนในการซื้ อสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์มาจาหน่ าย 2. ทุนเพื่อใช้ในการใช้จ่ายต่างๆ
เช่น ค่าเดินทางเพื่อไปหาลูกค้า เป็ นต้น
-ต้นทุนในการดาเนิ นธุรกิจ คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
-ต้นทุนแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1.ต้นทุนที่ใช้ซ้ือวัสดุอุปกรณ์มาทาสิ นค้า 2.ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
-ต้นทุนในการดาเนิ นธุรกิจ คือ วัตถุดิบในการทาอาหารและค่าเช่าร้าน
-ต้นทุนแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1.ต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบ 2.ทุนเพื่อใช้จ่ายต่างๆ
-ต้นทุนในการดาเนิ นธุ รกิ จ แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ 1.มีเงินไปลงทุนที่ซ้ื อของ 2.ตัวของที่รับมาก็ถือว่าเป็ นทุนอยู่
ในของเพราะไม่ได้ขายออกในทันที 3.เงินทุนสารองเพื่อรับซื้อสิ นค้าเพิ่ม
-ต้นทุนแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1.ต้นทุนในการทาธุรกิจ 2.ต้นทุนสารอง
-ต้นทุนในการดาเนิ นธุรกิจ คือ ปุ๋ ย ยา ค่าแรงของคนงาน
-ต้นทุนแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1.ต้นทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการเกษตร 2.ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ นค้า
-ต้นทุนในการดาเนิ นธุรกิจ คือ วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนามาทาสิ นค้า
-ต้นทุนแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1.ต้นทุนค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ 2.ต้นทุนในการเดินทางเพื่อนาสิ นค้าไปขาย

3. วิเคราะห์ ข้อมูลและการจัดกลุ่มของข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการสั มภาษณ์ ขอการเตรียมความ
พร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน และ ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับ
รู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ขา้ งต้นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ท้ งั 7 คน ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มา
รวมกันตามโดยการตัดคาและเรี ยบเรี ยงความหมาย ของการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจ
หลั ง เกษี ย ณของข้ า ราชการครู ทั้ ง 7 ด้ า น และความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ 9
องค์ประกอบ โดยแสดงข้อมูลแบบตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 4-17 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน
จากข้ อมูลทีไ่ ด้ การสั มภาษณ์
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจ
หลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน
ด้านที่ 1 ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย

ด้านที่ 2 ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ

ด้านที่ 3 ด้านการเงิน

ด้านที่ 4 ด้านการดาเนินชีวิต

ด้านที่ 5 ด้านบริ หารจัดการ

คาตอบของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
-การออกกาลังกาย
-การทาประกันชี วิต
-การควบคุมอาหารและน้ าหนัก
-การตรวจสุขภาพประจาปี
-การพักผ่อนที่เพียงพอต่อวัน
-การผ่อนคลายจิตใจให้สงบด้วยการทาในสิ่ งที่ตนเองชอบ
-การเข้าวัดปฏิบตั ิธรรมให้จิตใจสงบ
-การพูดคุยกับคนที่เกษียณอายุ
-การลดการทางานในอาชีพครู ลง
-การจัดการกับแรงกดดันต่างๆที่เข้ามาในการดาเนิ นชี วิต
-การคิดเกี่ยวกับการทางานที่วางแผนไว้ และมีความสุ ขกับการทางาน
-การมีวินยั ในตนเอง
-การปล่อยวางในด้านต่างๆ
-การฝากเงินสหกรออมทรัพย์ครู เพื่อเป็ นวิธีการออม
-การประเมินรายรับ-รายจ่ายอย่าง
-การเตรี ยมหาอาชีพเสริ มรายได้หลังเกษียณ
-การเก็บเงินทุนสารองไว้ใช้จ่ายในการทาธุรกิจ
-การทาประกันชี วิตเพื่อการออมเงิน
-การวางแผนในด้านการเงินก่อนเกษียณอายุ
-การวางแผนเพื่อการพักผ่อนหลังเกษียณอายุ 1 ปี
-การนางานอดิเรกมาประยุกต์ใช้ในการทาธุรกิจหลังเกษียณ
-การวางแผนจากสิ่ งที่ทาเพื่อนามาเป็ นธุรกิจหลังเกษียณ
-การเริ่ มต้นธุรกิจเกิดจากการลองผิดลองถูก
-การทาธุรกิจเกิดจากความถนัดของบุคคล
-การพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การตามความความต้องการของตลาดหรื อ
ลูกค้า
-มีกระบวนการผลิตที่เป็ นระบบและเกิดจากความชานาญ
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ตารางที่ 4-17 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน
จากข้ อมูลทีไ่ ด้ การสั มภาษณ์ (ต่ อ)
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจ
หลังเกษียณของข้ าราชการครู ทั้ง 7 ด้ าน
ด้านที่ 6 ด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา

ด้านที่ 7 ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า

คาตอบของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
-การวางแผนที่จะขยายธุรกิจตามช่องทางต่างๆ
-การประเมินและการตรวจสอบการทางานของพนักงาน
-การพัฒนากระบวนการทางานของธุรกิจส่ าเสมอ
-มีวฒั นะธรรมขององค์กรเป็ นแบบครอบครัว ช่วยเหลือกัน และการ
อมรมหรื อการสัมมนา
-การแบ่งกลุ่มลูกค้า
-การติดต่อกับลูกค้า
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
-การนาเสนอความแตกต่างของสิ นค้าหรื อบริ การให้แตกต่างจาก
คู่แข่ง

ตารางที่ 4-18 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ จากข้ อมูลทีไ่ ด้ การสั มภาษณ์
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9
องค์ ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)

องค์ประกอบที่ 2 คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Value Propositions)
องค์ประกอบที่ 3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)

องค์ประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships)

คาตอบของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
-การแยกลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ชดั เจนเพื่อง่ายต่อการทาธุรกิจ
-การดูจากลักษณะของการซื้ อสิ นค้า
-การดูจากความต้องการของลูกค้า
-การดูจากลักษณะของบุคคล อายุและเพศ จากการซื้ อสิ นค้า
-คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่ดีที่ส่งต่อให้กบั ลูกค้า
-คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่งในการค้า
-การสื่ อสารเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อสิ นค้าหรื อบริ การของเราใน
ช่องทางต่างๆ
-การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์และโซเชี ยลมิ
เดียร์
-การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าทาให้ลูกค้าอยูก่ บั เราได้
อย่างมัน่ คงและยืนนาน
-การมอบของขวัญให้กบั กลุ่มลูกค้าประจา ความจริ งใจ ความ
สนิ ทสนม ความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า และการลดราคาสิ นค้าหรื อ
ของแถม
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ตารางที่ 4-18 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ จากข้ อมูลทีไ่ ด้ การสั มภาษณ์
(ต่ อ)
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9
องค์ ประกอบ
องค์ประกอบที่ 5 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)

องค์ประกอบที่ 6 กิจกรรมหลัก (Key Activities)
องค์ประกอบที่ 7 พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)
องค์ประกอบที่ 8 รายได้หลัก (Revenue Streams)

องค์ประกอบที่ 9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

คาตอบของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
-สิ่ งที่ตนเองมีอยูแ่ ล้วเพื่อนามาดาเนิ นธุรกิจ เช่น ที่ดิน
อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ทาธุรกิจ สู ตรในการประกอบธุรกิจ
อาหาร เป็ นต้น
-สิ่ งที่สร้างความแตกต่างให้กบั ธุรกิจ
-กระบวนการทางานต่างๆภายในธุรกิจ
-การเลือกคู่คา้ จาก ได้แก่ คุณภาพของสิ นค้า สถานที่ ราคา
ของสิ นค้า และความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูป้ ระกอบการกับคู่คา้
-รายได้ที่เกิดจากการทาธุรกิจ และเงินบานาญ
-มีการจัดการกับรายได้โดยการทารายรับ-รายจ่าย เพื่อให้แบ่ง
ส่วนของรายได้ที่นาไปใช้และรายได้ที่เก็บออม
-เงินทุนในการดาเนิ นธุรกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการทา
ธุรกิจ
-แบ่งต้นทุนในการทาธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการรายจ่าย
เช่น ต้นทุนในการทาธุรกิจ ต้นทุนสารอง ต้นทุนค่าวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ นค้า เป็ นต้น

4. วิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้ จากการสั มภาษณ์เพือ่ เปรียบเทียบกับทฤษฎีของ การเตรียมความ
พร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน และ ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับ
รู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการจัดกลุ่มของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ทั้ง 7 คน ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีของการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้น
ธุ รกิ จหลังเกษี ย ณของข้า ราชการครู ท้ งั 7 ด้าน และ ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ รู ป แบบธุ รกิ จ 9
องค์ประกอบ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ได้กบั ทฤษฎี โดยผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอออกมา
เป็ นตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 4-19 การเปรียบเทียบระหว่ างคาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์ กบั ทฤษฎีการเตรี ยมความพร้ อม
เพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน
การเตรียมความพร้ อม
เพือ่ การเริ่มต้นธุรกิจหลัง
คาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์
เกษียณของข้ าราชการครู
ทั้ง 7 ด้ าน
ด้านที่ 1 ด้านความสมบูรณ์
ของร่ างกาย

ด้านที่ 2 ด้านความสมบูรณ์
ของจิตใจ

ด้านที่ 3 ด้านการเงิน

-การออกกาลังกาย
-การทาประกันชี วิต
-การควบคุมอาหารและ
น้ าหนัก
-การตรวจสุขภาพประจาปี
-การพักผ่อนที่เพียงพอต่อวัน
-การผ่อนคลายจิตใจให้สงบ
ด้วยการทาในสิ่ งที่ตนเองชอบ
-การเข้ า วัด ปฏิ บ ั ติ ธ รรมให้
จิตใจสงบ
-การพูดคุยกับคนที่เกษียณอายุ
-การลดการทางานในอาชีพ
ครู ลง
-การจัดการกับแรงกดดัน
ต่างๆที่เข้ามาในการดาเนิ น
ชีวิต
-การคิดเกี่ยวกับการทางานที่
วางแผนไว้ และมีความสุขกับ
การทางาน
-การมีวินยั ในตนเอง
-การปล่อยวางในด้านต่างๆ
-การฝากเงินสหกรออมทรัพย์
ครู เพื่อเป็ นวิธีการออม
-การประเมินรายรับ-รายจ่าย
อย่าง
-การเตรี ยมหาอาชีพเสริ ม
รายได้หลังเกษียณ
-การเก็บเงินทุนสารองไว้ใช้
จ่ายในการทาธุรกิจ
-การทาประกันชี วิตเพื่อการ
ออมเงิน
-การวางแผนในด้านการเงิน
ก่อนเกษียณอายุ

ทฤษฎีการเตรียมความ
พร้ อมเพือ่ การเริ่มต้น
ธุรกิจหลังเกษียณของ
ข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน
-การออกกาลังกาย
-การตรวจเช็คสุขภาพ
-การหลีกเลี่ยงหรื อหยุด
พฤติกรรมต่างๆที่ส่งผลเสี ยต่อ
สุขภาพ
-การซื้อประกันชี วิต
-การฝึ กตนให้มีจิตใจแจ่มใส
อยูเ่ สมอ
-ไม่วิตกกังวลกับปัญหาใดๆ
จนเกินเหตุ
-การจัดการกับความเครี ยดที่
เกิดขึ้นและมีมุมมองในแง่บวก
กับชี วิต
-ไม่ยดึ ติดกับอานาจหน้าที่ที่มี
อยูเ่ ดิม
-ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นหลังการเกษียณ
-การพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ
การเกษียณกับบุคคลต่างๆ

-การประเมินรายรับ-รายจ่าย
-การเตรี ยมสะสมเงินสาหรับ
การเกษียณอายุเพื่อการลงทุน
ระยะยาวในวัยเกษียณ
-การซื้อประกันชี วิตและ
ประกันอุบตั ิเหตุ
-การเตรี ยมหางานสารองใน
กรณี ที่ตอ้ งการรายได้เพิ่ม

อ้ างอิง

(Lee & Law, 2004)

(อนงค์นาฏ ผ่านสถิน, 2556)

(สุ ขใจ น้ าผุด อนุชนาฏ เจริ ญ
จิตรกรรม และ สมนึก วิวฒั นะ,
2557) และ (Lee & Law, 2004)
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ตารางที่ 4-19 การเปรียบเทียบระหว่ างคาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์ กบั ทฤษฎีการเตรี ยมความพร้ อม
เพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน (ต่ อ)
การเตรียมความพร้ อม
เพือ่ การเริ่มต้นธุรกิจหลัง
เกษียณของข้ าราชการครู
ทั้ง 7 ด้ าน
ด้านที่ 4 ด้านการดาเนินชีวิต

ด้านที่ 5 ด้านบริ หารจัดการ

ด้านที่ 6 ด้านการเรี ยนรู้และ
พัฒนา

คาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์
-การวางแผนเพื่อการพักผ่อน
หลังเกษียณอายุ 1 ปี
-การนางานอดิเรกมา
ประยุกต์ใช้ในการทาธุรกิจ
หลังเกษียณ
-การวางแผนจากสิ่ งที่ทาเพื่อ
นามาเป็ นธุรกิจหลังเกษียณ
-การเริ่ มต้นธุรกิจเกิดจากการ
ลองผิดลองถูก
-การทาธุรกิจเกิดจากความ
ถนัดของบุคคล
-การพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การ
ตามความความต้องการของ
ตลาดหรื อลูกค้า
-มีกระบวนการผลิตหรื อ
กระบวนการทางานที่เป็ น
ระบบที่เกิดจากความชานาญ
-การวางแผนที่จะขยายธุรกิจ
ตามช่องทางต่างๆ
-การประเมินและการ
ตรวจสอบการทางานของ
พนักงาน
-การพัฒนากระบวนการ
ทางานของธุรกิจส่ าเสมอ
-มีวฒั นะธรรมขององค์กรเป็ น
แบบครอบครัว ช่วยเหลือกัน
และการอมรมหรื อการสัมมนา

ทฤษฎีการเตรียมความ
พร้ อมเพือ่ การเริ่มต้น
ธุรกิจหลังเกษียณของ
ข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน
-การวางแผนในการทากิจวัตร
ประจาวันในแต่ละวันว่าจะทา
อะไรบ้าง
-การจัดการวางแผนที่อยูอ่ าศัย
-การวางแผนหางานอดิเรกทา
ภายหลังการเกษียณ

อ้ างอิง

(Lee & Law, 2004)

-การใช้ความถนัดหรื อทักษะ
เฉพาะในการเริ่ มทาธุรกิจ
-การวางแผนเกี่ยวกับการ
คิดค้นสิ นค้าหรื อบริ การ
-กระบวนการภายในของการ
ทาธุรกิจ

-ทักษะความสามารถของ
พนักงาน
-ด้านเกี่ยวกับระบบข้อมูล
สารสนเทศ
-ด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กร ระบบการจูงใจและ
โครงสร้างองค์กร

(Kaplan & Norton, 1996)
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ตารางที่ 4-19 การเปรียบเทียบระหว่ างคาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์ กบั ทฤษฎีการเตรี ยมความพร้ อม
เพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน (ต่ อ)
การเตรียมความพร้ อม
เพือ่ การเริ่มต้นธุรกิจหลัง
เกษียณของข้ าราชการครู
ทั้ง 7 ด้ าน
ด้านที่ 7 ด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า

คาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์
-การแบ่งกลุ่มลูกค้า
-การติดต่อกับลูกค้า
-การสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า
-การนาเสนอความแตกต่าง
ของสิ นค้าหรื อบริ การให้
แตกต่างจากคู่แข่ง

ทฤษฎีการเตรียมความ
พร้ อมเพือ่ การเริ่มต้น
ธุรกิจหลังเกษียณของ
ข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน

อ้ างอิง

-รู้วา่ ลูกค้าของธุรกิจคือใคร
-รู้วา่ การแบ่งกลุ่มลูกค้าทา
อย่างไร
-การติดต่อสื่ อสารกับลูกคือทา
อย่างไร
-การสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าทาอย่างไร
-การสร้างความแตกต่างของ
สิ นค้าเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและ
เพิม่ ลูกค้าใหม่

(Kaplan & Norton, 1996)

ตารางที่ 4-20 การเปรียบเทียบระหว่ างคาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์ กบั ทฤษฎีความรู้ ความเข้ าใจ
เกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับ
รู ปแบบธุรกิจ 9
คาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์
องค์ ประกอบ

ทฤษฎีความรู้ ความเข้ าใจ
เกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9
องค์ ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มลูกค้า
(Customer Segments)

-การแบ่งกลุ่มของเป้ าหมาย
หรื อกลุ่มของลูกค้า
-วิธีการแบ่งกลุ่มของเป้ าหมาย
หรื อกลุ่มของลูกค้าทาอย่างไร

องค์ประกอบที่ 2 คุณค่าของ
สิ นค้าหรื อบริ การ (Value
Propositions)

-การแยกลูกค้าแต่ละกลุ่มให้
ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการทาธุรกิจ
-การดูจากลักษณะของการซื้ อ
สิ นค้า
-การดูจากความต้องการของ
ลูกค้า
-การดูจากลักษณะของบุคคล
อายุและเพศ จากการซื้อสิ นค้า
-คุณภาพของสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ดีที่ส่งต่อให้กบั ลูกค้า
-คุณภาพของสิ นค้าหรื อ
บริ การที่แตกต่างจากคู่แข่งใน
การค้า

-คุณค่าของสิ รนค้าหรื อบริ การ
ที่นาเสนอต่อกลุ่มเป้ าหมาย
หรื อลูกค้าคืออะไรของธุ รกิจ
-ความแตกต่างของคุณค่า
สิ นค้าหรื อบริ การแตกต่างจาก
คู่แข่งอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การของธุรกิจ

อ้ างอิง

(Magretta, 2002) (Skarzynski
& Gibson, 2008) และ
(Lindgardt, Reeves, Stalk, &
S. Deimler, 2009)

(Chesbrough & Rosenbloom,
2002) (Johnson,
M.Christensen, &
Kagermann, 2008)
(Skarzynski & Gibson, 2008)
และ (Lindgardt, Reeves,
Stalk, & S. Deimler, 2009)
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ตารางที่ 4-20 การเปรียบเทียบระหว่ างคาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์ กบั ทฤษฎีความรู้ ความเข้ าใจ
เกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ (ต่ อ)
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับ
รู ปแบบธุรกิจ 9
คาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์
องค์ ประกอบ

ทฤษฎีความรู้ ความเข้ าใจ
เกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9
องค์ ประกอบ

องค์ประกอบที่ 3 ช่องทางการ
เข้าถึงลูกค้า (Channels)

-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าคือ
อะไร
-ช่องทางการเข้าถึงลูกค้ามีวิธี
ใดบ้าง

-การสื่ อสารเพื่อให้ลูกค้ามา
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของเรา
ในช่องทางต่างๆ
-การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า
ผ่านทางโทรศัพท์และ
โซเชียลมิเดียร์
องค์ประกอบที่ 4
-การสร้างความมัน่ ใจให้กบั
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ลูกค้าทาให้ลูกค้าอยูก่ บั เราได้
(Customer Relationships)
อย่างมัน่ คงและยืนนาน
-การมอบของขวัญให้กบั กลุ่ม
ลูกค้าประจา ความจริ งใจ
ความสนิทสนม ความ
ซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า และการลด
ราคาสิ นค้าหรื อของแถม
องค์ประกอบที่ 5 ทรัพยากร
-สิ่ งที่ตนเองมีอยูแ่ ล้วเพื่อ
หลัก (Key Resources)
นามาดาเนิ นธุรกิจ เช่น ที่ดิน
อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ทา
ธุรกิจ สู ตรในการประกอบ
ธุรกิจอาหาร เป็ นต้น
-สิ่ งที่สร้างความแตกต่าง
ให้กบั ธุรกิจ
องค์ประกอบที่ 6 กิจกรรมหลัก -กระบวนการทางานต่างๆ
(Key Activities)
ภายในธุรกิจ

องค์ประกอบที่ 7 พันธมิตร
(Key Partnerships)

-การเลือกคู่คา้ จาก ได้แก่
คุณภาพของสิ นค้า สถานที่
ราคาของสิ นค้า และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผูป้ ระกอบการกับคู่คา้

-การสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าคืออะไร
-การสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้ามีวิธีใดบ้าง

-ทรัพยากรหลักหรื อสิ่ งที่
เจ้าของธุ รกิจมีในการเริ่ มต้น
ธุรกิจมีอะไรบ้าง
-ทรัพยากรหลักหรื อสิ่ งที่เจ้าขอ
ธุรกิจมีสร้างความแตกต่างให้
ธุรกิจอย่างไร
-กิจกรรมหลักๆในการดาเนิน
ธุรกิจมีอะไรบ้าง

-การเลือกผูส้ นับสนุนทาง
ธุรกิจ หรื อคู่คา้ มีการเลือก
อย่างไร

อ้ างอิง

(Skarzynski & Gibson, 2008)

(Skarzynski & Gibson, 2008)
และ (Casadesus-Masanell &
Joan E. Ricart, 2011)

(Johnson, M.Christensen, &
Kagermann, 2008)

(Johnson, M.Christensen, &
Kagermann, 2008)
(Lindgardt, Reeves, Stalk, &
S. Deimler, 2009) และ
(Casadesus-Masanell & Joan
E. Ricart, 2011)
(Chesbrough & Rosenbloom,
2002) (Johnson,
M.Christensen, &
Kagermann, 2008) และ
(Chesbrough & Rosenbloom,
2002)
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ตารางที่ 4-20 การเปรียบเทียบระหว่ างคาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์ กบั ทฤษฎีความรู้ ความเข้ าใจ
เกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ (ต่ อ)
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับ
รู ปแบบธุรกิจ 9
คาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์
องค์ ประกอบ

ทฤษฎีความรู้ ความเข้ าใจ
เกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9
องค์ ประกอบ

องค์ประกอบที่ 8 กระแส
รายได้ (Revenue Streams)

-รายได้ของธุรกิจมาจากแหล่ง
ใดบ้าง
-มีการจัดการกับรายได้อย่างไร

องค์ประกอบที่ 9 โครงสร้าง
ต้นทุน (Cost Structure)

-รายได้ที่เกิดจากการทาธุรกิจ
และเงินบานาญ
-มีการจัดการกับรายได้โดย
การทารายรับ-รายจ่าย เพื่อให้
แบ่งส่ วนของรายได้ที่
นาไปใช้และรายได้ที่เก็บออม
-เงินทุนในการดาเนิ นธุรกิจ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ทาธุรกิจ
-แบ่งต้นทุนในการทาธุรกิจ
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
รายจ่าย เช่น ต้นทุนในการทา
ธุรกิจ ต้นทุนสารอง ต้นทุนค่า
วัตถุดิบและอุปกรณ์ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ นค้า
เป็ นต้น

-ค่าใช้จ่ายของธุ รกิจมาจาก
แหล่งใดบ้าง
-การจัดการกับค่าใช้จ่ายควรทา
อย่างไร

อ้ างอิง

(Chesbrough & Rosenbloom,
2002) (Magretta, 2002)
(Johnson, M.Christensen, &
Kagermann, 2008)
(Skarzynski & Gibson, 2008)
และ (Lindgardt, Reeves,
Stalk, & S. Deimler, 2009)

จากตารางที่ 4-19 และ 4-20 แสดงการเปรี ยบเที ยบระหว่างข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และ
ทฤษฎีของการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษียณของข้าราชการครู ท้ งั 7 ด้านและ
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปออกมาโดยกาหนดให้ใช้
เครื่ องหมาย (*) ตามท้ายประโยคเพื่อแสดงข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ที่รวมเข้ากับทฤษฎี
ละเป็ นประเด็นที่นาไปใช้ในการสอบถามเพิ่มเติมในแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจยั ในระยะต่อไป
แสดงออกเป็ นตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 4-21 ตารางสรุ ปผลการเปรี ยบเทียบระหว่ างข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการสั มภาษณ์ และทฤษฎีของ
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลัง
เกษียณของข้ าราชการครู ท้ งั 7 ด้ าน
ด้านที่ 1 ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย

ด้านที่ 2 ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ

ด้านที่ 3 ด้านการเงิน

ด้านที่ 4 ด้านการดาเนินชีวิต

ด้านที่ 5 ด้านบริ หารจัดการ

การเปรี ยบเทียบระหว่ างข้ อมูลของผู้ให้
สั มภาษณ์และทฤษฎี
-การออกกาลังกาย
-การตรวจเช็คสุขภาพ
-การหลีกเลี่ยงหรื อหยุดพฤติกรรมต่างๆที่ส่งผลเสี ยต่อ
สุขภาพ
-การซื้อประกันชี วิต
-การควบคุมอาหารและน้ าหนัก*
-การพักผ่อนที่เพียงพอต่อวัน*
-การฝึ กตนให้มีจิตใจแจ่มใสอยูเ่ สมอ
-ไม่วิตกกังวลกับปัญหาใดๆจนเกินเหตุ
-การจัดการกับความเครี ยดที่เกิดขึ้นและมีมุมมองในแง่บวก
กับชี วิต
-ไม่ยดึ ติดกับอานาจหน้าที่ที่มีอยูเ่ ดิม
-ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการเกษียณ
-การพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการเกษียณกับบุคคลต่างๆ
-การคิดเกี่ยวกับการทางานที่วางแผนไว้ และมีความสุ ขกับ
การทางาน*
-การมีวินยั ในตนเอง*
-การประเมินรายรับ-รายจ่าย
-การเตรี ยมสะสมเงินสาหรับการเกษียณอายุเพื่อการลงทุน
ระยะยาวในวัยเกษียณ
-การซื้อประกันชี วิตและประกันอุบตั ิเหตุ
-การเตรี ยมหางานสารองในกรณี ที่ตอ้ งการรายได้เพิ่ม
-การวางแผนในการทากิจวัตรประจาวันในแต่ละวันว่าจะทา
อะไรบ้าง
-การจัดการวางแผนที่อยูอ่ าศัย
-การวางแผนหางานอดิเรกทาภายหลังการเกษียณ
-การวางแผนจากสิ่ งที่ทาเพื่อนามาเป็ นธุรกิจหลังเกษียณ*
-การใช้ ความถนัดหรือทักษะเฉพาะในการเริ่มทาธุรกิจ
-การวางแผนเกีย่ วกับการคิดค้นสินค้าหรือบริการ
-กระบวนการภายในของการทาธุรกิจ
-การเริ่ มต้นธุรกิจเกิดจากการลองผิดลองถูก*
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ตารางที่ 4-21 ตารางสรุ ปผลการเปรี ยบเทียบระหว่ างข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการสั มภาษณ์ และทฤษฎีของ
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน (ต่ อ)
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจของหลัง
เกษียณข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน
ด้านที่ 6 ด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา

ด้านที่ 7 ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า

การเปรี ยบเทียบระหว่ างข้ อมูลของผู้ให้
สั มภาษณ์และทฤษฎี
-ทักษะความสามารถของพนักงาน
-ด้านเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ
-ด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ระบบการจูงใจและ
โครงสร้างองค์กร
-การวางแผนที่จะขยายธุรกิจตามช่องทางต่างๆ*
-การพัฒนากระบวนการทางานของธุรกิจส่ าเสมอ*
-รู้วา่ ลูกค้าของธุรกิจคือใคร
-รู้วา่ การแบ่งกลุ่มลูกค้าทาอย่างไร
-การติดต่อสื่ อสารกับลูกคือทาอย่างไร
-การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทาอย่างไร
-การสร้างความแตกต่างของสิ นค้าเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่ม
ลูกค้าใหม่

จากตารางที่ 4-21 การเปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และทฤษฎีของการ
เตรี ยมความพร้ อมเพื่ อการเริ่ ม ต้น ธุ รกิ จหลังเกษี ยณของข้าราชการครู ท้ งั 7 ด้าน ผูว้ ิจยั สรุ ป การ
เตรี ยมความพร้อมในแต่ละด้านจากข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เปรี ยบเทียบกับทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์การ
เตรี ยมความพร้อมในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ น้ นั มี
การเตรี ยมความพร้อมใดที่แตกต่างไปจากทฤษฎี ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้เครื่ องหมาย (*) ตามท้ายประโยค
แสดงถึงข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ที่รวมเข้ากับทฤษฎี และแสดงถึงแนวทางในการเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู ทั้ง 7 ด้าน ซึ่ งในแต่ละด้านข้าราชการ
ครู ควรมีการเตรี ยมตัวอย่างไรก่อนที่จะเริ่ มธุ รกิจ
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ตารางที่ 4-22 ตารางสรุ ปผลการเปรี ยบเทียบระหว่ างข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการสั มภาษณ์ และทฤษฎีของ
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9
องค์ ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)

องค์ประกอบที่ 2 คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Value Propositions)
องค์ประกอบที่ 3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)

องค์ประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships)

องค์ประกอบที่ 5 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)

องค์ประกอบที่ 6 กิจกรรมหลัก (Key Activities)
องค์ประกอบที่ 7 พันธมิตร (Key Partnerships)
องค์ประกอบที่ 8 กระแสรายได้ (Revenue Streams)

องค์ประกอบที่ 9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

การเปรี ยบเทียบระหว่ างข้ อมูลของผู้ให้
สั มภาษณ์และทฤษฎี
-การแยกลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ชดั เจนเพื่อง่ายต่อการทาธุรกิจ
-การดูจากลักษณะของการซื้ อสิ นค้า
-การดูจากความต้องการของลูกค้า
-การดูจากลักษณะของบุคคล อายุและเพศ จากการซื้อสิ นค้า
-คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่ดีที่ส่งต่อให้กบั ลูกค้า
-คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่งในการค้า
-การสื่ อสารเพื่อให้ลูกค้ามาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของเราใน
ช่องทางต่างๆ
-การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์และโซเชี ยลมิ
เดียร์
-การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าทาให้ลูกค้าอยูก่ บั เราได้
อย่างมัน่ คงและยืนนาน
-การมอบของขวัญให้กบั กลุ่มลูกค้าประจา ความจริ งใจ ความ
สนิ ทสนม ความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า และการลดราคาสิ นค้าหรื อ
ของแถม
-สิ่ งที่ตนเองมีอยูแ่ ล้วเพื่อนามาดาเนิ นธุรกิจ เช่น ที่ดิน
อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ทาธุรกิจ สู ตรในการประกอบธุรกิจ
อาหาร เป็ นต้น
-สิ่ งที่สร้างความแตกต่างให้กบั ธุรกิจ
-กระบวนการทางานต่างๆภายในธุรกิจ
-การเลือกคู่คา้ จาก ได้แก่ คุณภาพของสิ นค้า สถานที่ ราคา
ของสิ นค้า และความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูป้ ระกอบการกับคู่คา้
-รายได้ที่เกิดจากการทาธุรกิจ และเงินบานาญ
-มีการจัดการกับรายได้โดยการทารายรับ-รายจ่าย เพื่อให้แบ่ง
ส่วนของรายได้ที่นาไปใช้และรายได้ที่เก็บออม
-เงินทุนในการดาเนิ นธุรกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการทา
ธุรกิจ
-แบ่งต้นทุนในการทาธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการรายจ่าย
เช่น ต้นทุนในการทาธุรกิจ ต้นทุนสารอง ต้นทุนค่าวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ นค้า เป็ นต้น
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จากตารางที่ 4-22 การเปรี ยบเที ย บระหว่างข้อมู ลที่ ได้จากการสั ม ภาษณ์ และทฤษฎี ของ
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่ องจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ สามารถ
อธิ บายเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบตามทฤษฎี ผูว้ ิจยั จึงแสดงรายละเอียดที่สรุ ปได้จาก
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ลงตารางเพื่อแสดงถึงรายละเอียดที่ควรรู้ของข้าราชการครู ที่ตอ้ งการ
เป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ

4.2 ตอนที่ 2 เชิงปริ มาณ : วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพือ่ เริ่ มต้นธุรกิจ
หลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบ ของ
ข้าราชการครู ที่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ
การศึกษาตอนที่ 2 มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้น
ธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ของ
ข้าราชการครู ที่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มของข้าราชการครู
ในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม (สพม.) ภาคตะวันออกของแต่ละโรงเรี ยนที่มีอายุ
อยูใ่ นช่วง 40-55 ปี ขึ้นไปจานวน 300 คน โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษียณ
ของข้าราชการครู ท้ งั 7 ด้าน และ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ของ
ตัวแปร
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4-23 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 40 ปี แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 35 ปี
40-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี
55 ปี ขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ระดับการศึกษาอื่นๆ
ท่ านมีโรคประจาตัวหรือไม่
ไม่มี
มี
อัตราเงินเดือน
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,000 บาทขึ้นไป
ลักษณะครอบครัวของท่ าน
ครอบครัวเดี่ยว (อยูค่ นเดียว หรื ออยูก่ บั สามี-ภรรยาและบุตร)
ครอบครัวขยาย (อยูร่ ่ วมกับสามี-ภรรยาและบุตร แล้วยังมีญาติอยูอ่ าศัยอยูด่ ว้ ย เช่น ปู่ ย่า ตา
ยาย ลุงป้ า น้าอา และหลาน เป็ นต้น)
ครอบครัวของท่ านมีรายรับ-รายจ่ ายเฉลีย่ ต่ อเดือน เพียงพอหรือไม่
พอเพียงเหลือเก็บ
พอเพียงไม่เหลือเก็บ
ไม่เพียงพอ
ครอบครัวของท่ านมีหนีส้ ิ นหรือไม่
มี
ไม่มี

จานวน

ร้ อยละ

122
178

40.7
59.3

26
34
10
85
145

8.7
11.3
3.3
28.3
48.3

191
67
42

63.7
22.3
14.0

243
38
5
14

81.0
12.7
1.7
4.6

112
188

37.3
62.7

9
6
77
208

3.0
2.0
25.7
69.3

198
102

66.0
34.0

166
115
19

55.3
38.3
6.3

258
42

86.0
14.0
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ตารางที่ 4-23 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่ อ)
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทของหนีส้ ิ น (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
หนี้ระยะสั้น/การผ่อนสิ นค้า (รถยนต์ มอเตอร์ไซต์ มือถือ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ฯลฯ)
หนี้ระยะยาว (บ้าน ที่ดิน ฯลฯ)
หนี้ระยะสั้น/การผ่อนสิ นค้าและหนี้ระยะยาว
ไม่มีหนี้
ลักษณะของหนีส้ ิ นเงินกู้(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
เงินกูใ้ นระบบ (สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิ น สถาบันการเงิน ฯลฯ)
เงินกูน้ อกระบบ ไม่มีดอกเบี้ย (เงินยืมจากญาติพี่นอ้ ง เพื่อน ฯลฯ)
เงินกูน้ อกระบบ คิดดอกเบี้ย (นายทุนเงินกู้ หรื อเพื่อนร่ วมงาน ฯลฯ)
เงินกูใ้ นระบบ, เงินกูน้ อกระบบ คิดดอกเบี้ย
เงินกูใ้ นระบบ ,เงินกูน้ อกระบบ ไม่มีดอกเบี้ย,เงินกูน้ อกระบบ คิดดอกเบี้ย
ไม่มีหนี้

ความสามารถในการชาระหนี้
ชาระหนี้ครบตามเวลาที่กาหนด
ไม่สามารถชาระหนี้ตามเวลาที่กาหนด
ประเภทธุรกิจทีท่ ่ านสนใจ
ธุ รกิจการเกษตร
ธุ รกิจอุตสาหกรรม
ธุ รกิจพาณิ ชย์
ธุ รกิจการเงิน
ธุ รกิจอื่นๆ

จานวน

ร้ อยละ

120

40.0

74
64
42

24.7
21.3
14.0

200

66.7

14
35
1
8

4.7
11.7
0.3
2.7

42

14.0

286
14

95.3
4.7

158
14
92
32
4

52.7
4.7
30.7
10.7
1.3

จากตารางที่ 4-23 การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล กับ กลุ่ ม ตัวอย่างของข้าราชการครู ใ น
สั ง กัด ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยม (สพม.) ภาคตะวัน ออก จ านวน 300 ฉบับ มี
แบบสอบถามที่มีความ สมบูรณ์ และนาไปสู่ การวิเคราะห์ ขอ้ มูลจานวน 300 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
100 และจากข้อมูลของ ข้าราชการครู จานวน 300 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ร้ อยละ
59.3 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 41.7 เป็ นเพศชาย โดย ร้อยละ 8.7 อายุต่ากว่า 40 ปี ร้อยละ 11.3 อายุอยู่
ในช่วง 40-45 ปี ร้อยละ 3.3 อายุอยูใ่ นช่วง 46-50 ปี ร้อยละ 28.3 อายุอยูใ่ นช่วง 51-55 ปี และอีกร้อย
ละ 48.3 อายุ 55 ปี ขึ้นไป สถานภาพสมรส ร้อยละ 63.7 โสด ร้อยละ 22.3 แต่งงานแล้ว และร้อยละ
14.0 หม้าย/อย่า/แยกกันอยู่ ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (81.0%) ด้าน
โรคประจาตัว ร้อยละ 37.3 มีโรคประจาตัว และร้อยละ 62.7 ไม่มีโรคประจาตัว
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อัตราเงิ นเดื อน กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีรายได้ 20,001 บาทขึ้ นไป (69.3%) รองลงมาคือ
15,001-20,000 บาท (25.7%) 5,000-10,000 บาท (3.0%) และ 10,001-15,000 (2.0%) พบว่า มี
รายได้สู งสุ ดและต่ าสุ ดคื อ ช่ วง 20,001 บาทขึ้ น ไป และ 10,001-15,000 บาท โดยลัก ษณะของ
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะครอบครัว ร้อยละ 66.0 เป็ นครอบครัวเดี่ยว (อยูค่ นเดียว หรื อ
อยูก่ บั สามี-ภรรยาและบุตร)และ ร้อยละ 34.0 เป็ นครอบครัวขยาย (อยูร่ ่ วมกับสามี-ภรรยาและบุตร
แล้วยังมีญาติอยูอ่ าศัยอยูด่ ว้ ย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุงป้ า น้าอา และหลาน เป็ นต้น) ซึ่ งส่ วนมากมีสถานะ
ทางเศรษฐกิจในระดับพอเพียงเหลือเก็บ (55.3%) รองลงมามีสถานะทางเศรษฐกิจในระดับพอเพียง
ไม่เหลือเก็บ (38.3%) และ มีสถานะทางเศรษฐกิจในระดับไม่เพียงพอ (6.3%)
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ห นี้ สิ น ถึ ง ร้ อ ยละ 86.0 และ ร้ อ ยละ 14.0 ไม่ มี ห นี้ ซึ่ ง
แบ่งเป็ น หนี้ ระยะสั้น/การผ่อนสิ นค้า (รถยนต์ มอเตอร์ ไซต์ มือถื อ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ฯลฯ) (40.0%)
หนี้ ระยะยาว (บ้าน ที่ ดิน ฯลฯ) (24.7%) หนี้ ระยะสั้ น/การผ่อนสิ นค้าและหนี้ ระยะยาว (21.3%)
และไม่มีหนี้ (14.0%) โดยมี ร้อยละ 66.7 เป็ นเงินกูใ้ นระบบ (สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิ น
สถาบันการเงิ น ฯลฯ) ร้อยละ 4.7 เป็ นเงิ นกูน้ อกระบบ ไม่มีดอกเบี้ ย (เงิ นยืมจากญาติพี่น้อง เพื่อน
ฯลฯ) ร้ อยละ 11.7 เป็ นเงินกูใ้ นระบบ (สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิ น สถาบันการเงิน ฯลฯ)
และเงินกูน้ อกระบบ ไม่มีดอกเบี้ย (เงินยืมจากญาติพี่นอ้ ง เพื่อน ฯลฯ) ร้อยละ 0.3 เป็ นเป็ นเงินกูใ้ น
ระบบ (สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิ น สถาบันการเงิน ฯลฯ)และเงินกูน้ อกระบบ คิดดอกเบี้ย
(นายทุนเงินกู้ หรื อเพื่อนร่ วมงาน ฯลฯ) ร้อยละ 2.7 เป็ นเงินกูใ้ นระบบ (สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคาร
ออมสิ น สถาบันการเงิ น ฯลฯ) เงิ นกูน้ อกระบบ ไม่มีดอกเบี้ ย (เงิ นยืมจากญาติพี่น้อง เพื่อน ฯลฯ)
และเงินกูน้ อกระบบ คิดดอกเบี้ย (นายทุนเงินกู้ หรื อเพื่อนร่ วมงาน ฯลฯ) และ ร้อยละ 14.0 ไม่มีหนี้
พบว่าความสามารถในการชาระหนี้ ร้อยละ 95.3 สามารถชาระหนี้ ตามเวลาที่กาหนด และ ร้อยละ
4.7 ไม่สามารถชาระหนี้ตามเวลาที่กดหนดได้
ส่ วนสุ ดท้ายของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นการสอบถามเกี่ ยวกับประเภท
ธุ ร กิ จ ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งสนใจ พบว่ า ร้ อ ยละ 52.7 เป็ นธุ ร กิ จ การเกษตร ร้ อ ยละ 4.7 เป็ นธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม ร้ อยละ 30.7 เป็ นธุ รกิ จพาณิ ชย์ ร้อยละ 10.7 เป็ นธุ รกิ จการเงิ น และ ร้ อยละ 1.3 เป็ น
ธุ รกิจอื่นๆที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้ อมเพื่อการเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณ
ของข้ าราชการครู ท้งั 7 ด้ าน และ ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
ตารางที่ 4-24 การเตรี ยมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณ 7 ด้ าน : ด้ านความสมบูรณ์
ของร่ างกาย
การเตรียมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณ
7 ด้ าน : ด้ านความสมบูรณ์ ของร่ างกาย

ระดับการเตรียมความพร้ อม
Std.
การแปลผล
Deviation
0.78
มีการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก
0.82
มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
0.63
มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

Mean

ท่านตรวจสุ ขภาพประจาปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ท่านออกกาลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
ท่านรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่

3.49
2.78
3.21

ท่านงดเครื่ องดื่นประเภท น้ าอัดลม ชา กาแฟ เครื่ อง
ดื่นแอลกอฮอล์

2.52

1.01

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

ท่านควบคุมอาหารจาพวก แป้ ง ข้าว น้ าตาล ไขมัน
ต่างๆ

2.92

0.67

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

ท่านควบคุมน้ าหนักให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานอยู่
สม่าเสมอ

3.04

0.66

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

ท่านดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 10 แก้ว หรื อประมาน 11.5 ลิตรต่อวัน
ท่านพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชัว่ โมงสม่าเสมอ
ภาพรวม

3.31

0.69

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก

2.99
3.03

0.72
0.75

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

จากตารางที่ 4-24 พบว่า การเตรี ย มความพร้ อมในด้านความสมบู รณ์ ข องร่ างกาย โดย
ภาพรวมแล้วอยู่ใ นระดับ การเตรี ย มความพร้ อ มระดับ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 3.03 และเมื่ อ
พิจารณาจากรายข้อพบว่า ค่าของการเตรี ยมความพร้อมในด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย ในหัวข้อ
การตรวจสุ ขภาพประจาปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 3.49
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ตารางที่ 4-25 การเตรี ยมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน : ด้ านความสมบูรณ์ ของจิตใจ
การเตรียมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน :
ด้ านความสมบูรณ์ ของจิตใจ

Mean

ระดับการเตรียมความพร้ อม
Std.
การแปลผล
Deviation
.598
มีการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก

ท่านฝึ กฝนตนเองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคมเพื่อเผชิญหน้ากับ
ชีวิตหลังเกษียณ

3.50

ท่านเตรี ยมใจรับมือกับบทบาทภายในสังคมที่ลดลง
หลังเกษียณอายุ
ท่านพูดคุยกับเพื่อนรุ่ นเดียวกันเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการดาเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ
ท่านได้เตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับการรักษา
สุ ขภาพจิต
ท่านฝึ กจิตใจเพื่อให้มีจิตที่สงบ เช่น การนัง่ สมาธิ
ทาบุญ บริ จาคทาน
ท่านเตรี ยมศึกษาธรรมะหรื อคาสอนทางศาสนาเพื่อฝึ ก
จิตใจให้เตรี ยมรับการเปลี่ยนแปลงหลังเกษียณอายุ
ภาพรวม

3.51

.631

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก

3.41

.690

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก

3.36

.739

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก

3.36

.752

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก

3.30

.815

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก

3.41

0.70

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก

จากตารางที่ 4-25 พบว่า การเตรี ย มความพร้ อ มในด้า นความสมบู ร ณ์ ข องจิ ต ใจ โดย
ภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.41 และเมื่อพิจารณาจาก
รายข้อพบว่า ค่ าของการเตรี ยมความพร้ อมในด้านความสมบู รณ์ ข องจิ ตใจ ในหัวข้อ การฝึ กฝน
ตนเองเพื่อรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคมเพื่อเผชิ ญหน้ากับชี วิตหลัง
เกษียณ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 3.50
ตารางที่ 4-26 การเตรี ยมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน : ด้ านการเงิน
การเตรี ยมความพร้อมในการเริ่ มต้นธุ รกิจ 7 ด้าน :
ด้านการเงิน

Mean

1.ท่านได้ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับการออมเงินเพื่อเก็บ
เงินไว้ใช้หลังการเกษียณอายุกบั ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.ท่านได้เตรี ยมการประเมินรายรับ-รายจ่ายและ
หนี้สินปัจจุบนั
3. ท่านเตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินมรดกของท่านไว้เบื้องต้น
4.ท่านเตรี ยมการวางแผนหาแนวทางทาธุ รกิจใหม่เพื่อ
เพิ่มรายได้หลังการเกษียณ

2.86

ภาพรวม

ระดับการเตรี ยมความพร้อม
Std.
การแปลผล
Deviation
0.77
มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

3.13

0.61

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

3.04

0.61

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.94

0.66

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.99

0.66

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
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จากตารางที่ 4-26 พบว่า การเตรี ยมความพร้อมในด้านการเงินโดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับ
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.99 และเมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ค่าของ
การเตรี ยมความพร้อมในด้านการเงิน ในหัวข้อ การเตรี ยมการประเมินรายรับ-รายจ่ายและหนี้ สิน
ปั จจุบนั มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 3.13
ตารางที่ 4-27 การเตรี ยมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน : ด้ านการดาเนินชีวติ
การเตรียมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน :
ด้ านการดาเนินชีวติ
ท่านเตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับงานอดิเรกที่ตรง
กับความใจของตนเองและเหมาะสมกับวัยสูงอายุ
ท่านเตรี ยมหาความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ท่าน
สนใจจะเข้าร่ วม
ท่านเตรี ยม/วางแผนในการปฏิบตั ิตนเมื่อเข้าสู่วยั
สูงอายุเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการอยูร่ ่ วมกับ
ครอบครัว
ท่านเตรี ยม/วางแผนมีบา้ นเป็ นของตนเองเพื่อพักอาศัย
หลังเกษียณอายุ
5.ท่านเตรี ยม/วางแผนจัดสภาพภายในบ้านให้
เหมาะสมกับวัยสูงอายุ เช่น วัสดุปูพ้นื ไม่ลื่น
ท่านเตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนที่จะพักอาศัยหลังเกษียณอายุ
ท่านเตรี ยม/วางแผนเกี่ยวกับบุคคลที่จะพักอาศัยด้วย
ภายหลังการเกษียณอายุ
ภาพรวม

Mean
3.04

ระดับการเตรียมความพร้ อม
Std.
การแปลผล
Deviation
0.73
มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

3.11

0.74

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

3.23

0.68

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

3.27

0.75

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับมาก

3.04

0.77

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

3.17

0.71

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

3.19

0.71

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

3.15

0.73

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

จากตารางที่ 4-27 พบว่า การเตรี ยมความพร้อมในด้านการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวมแล้วอยู่
ในระดับการเตรี ยมความพร้ อมระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.15 และเมื่ อพิ จารณาจากรายข้อ
พบว่า ค่าของการเตรี ยมความพร้ อมในด้านการเงิ น ในหัวข้อ การเตรี ยม/วางแผนมี บา้ นเป็ นของ
ตนเองเพื่อพักอาศัยหลังเกษียณอายุ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 3.27
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ตารางที่ 4-28 การเตรี ยมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน : ด้ านการบริหารจัดการ
การเตรียมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน :
ด้ านการบริหารจัดการ
ท่านเตรี ยม/วางแผนในการคิดริ เริ่ มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การของธุ รกิจที่ท่านต้องการทา
ท่านได้เตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การที่มีอยูใ่ นตลาดปัจจุบนั เพื่อสร้างความแตกต่าง
ท่านเตรี ยมมองหาสิ่ งที่ตนเองถนัดหรื อทักษะเฉพาะ
ของตนเองในการเริ่ มต้นธุ รกิจ
ท่านเตรี ยม/วางแผนในทรัพยากรของท่านที่มีอยูเ่ พื่อ
เป็ นพื้นฐานในการเริ่ มต้นธุ รกิจ
ท่านศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจ
ท่านศึกษาหาหาความรู ้เกี่ยวกับกลุ่มที่สนับสนุนใน
การเริ่ มต้นธุ รกิจของท่าน
ท่านศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทา่ นจะสร้าง
เพื่อมองหาความแปลกใหม่
ท่านเตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินงานใน
ธุ รกิจที่ท่านสนใจให้มีประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด(ลดต้นทุน
ในการดาเนินงานต่างๆ)
ท่านเตรี ยม/วางแผนเกี่ยวกับระบบการสื่ อสารต่างๆให้
ทันสมัยเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้า
ภาพรวม

Mean
2.75

ระดับการเตรียมความพร้ อม
Std.
การแปลผล
Deviation
0.67
มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.76

0.69

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.86

0.70

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.81

0.69

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.79

0.73

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.80

0.68

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.79

0.73

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.75

0.72

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.74

0.74

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.78

0.70

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

จากตารางที่ 4-28 พบว่า การเตรี ยมความพร้อมในด้านการบริ หารจัดการโดยภาพรวมแล้ว
อยูใ่ นระดับการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.78 และเมื่อพิจารณาจากรายข้อ
พบว่า ค่าของการเตรี ยมความพร้อมในด้านการบริ หารจัดการในหัวข้อ การเตรี ยมมองหาสิ่ งที่ตนเอง
ถนัดหรื อทักษะเฉพาะของตนเองในการเริ่ มต้นธุ รกิจ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 2.86
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ตารางที่ 4-29 การเตรี ยมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน : ด้ านการเรียนรู้ และพัฒนา
การเตรียมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน :
ด้ านการเรียนรู้และพัฒนา
ท่านเตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับด้านทรัพยากร
บุคคลในการเริ่ มต้นธุ รกิจ
ท่านเตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับด้านข้อมูล
สารสนเทศเพื่อให้ระบบในองค์กรของท่านมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ท่านเตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับวัฒนะธรรม
ภายในขององค์กรหรื อธุ รกิจของท่านเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรหรื อธุ รกิจ
ภาพรวม

Mean
2.68

ระดับการเตรียมความพร้ อม
Std.
การแปลผล
Deviation
0.71
มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.72

0.73

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.73

0.71

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.71

0.72

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

จากตารางที่ 4-29 พบว่า การเตรี ยมความพร้อมในด้านการเรี ยนรู้และพัฒนาโดยภาพรวม
แล้วอยูใ่ นระดับการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.71 และเมื่อพิจารณาจากราย
ข้อพบว่า ค่าของการเตรี ยมความพร้ อมในด้านการเรี ยนรู ้ และพัฒนาในหัวข้อ การเตรี ยมศึกษาหา
ความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนะธรรมภายในขององค์กรหรื อธุ รกิ จของท่านเพื่อสร้ างวัฒนธรรมขององค์กร
หรื อธุ รกิจ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 2.73
ตารางที่ 4-30 การเตรี ยมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน : ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับลูกค้ า
การเตรียมความพร้ อมในการเริ่มต้ นธุรกิจ 7 ด้ าน :
ความรู้ความเข้ าใจเกีย่ วกับลูกค้ า
ท่านเตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่าน
สนใจจะสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย
ท่านเตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มของ
ลูกค้าของธุ รกิจที่ท่านสนใจ
ท่านเตรี ยม/วางแผนเกี่ยวกับระบบการสื่ อสารใน
ด้านต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ท่านเตรี ยมศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับวิธีดาเนินงาน
ต่างๆแบบคร่ าวๆในธุ รกิจที่ท่านสนใจ
ภาพรวม

Mean
2.69

ระดับการเตรียมความพร้ อม
Std.
การแปลผล
Deviation
0.75
มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.69

0.75

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.69

0.73

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.71

0.74

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

2.70

0.74

มีการเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
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จากตารางที่ 4-30 พบว่า การเตรี ยมความพร้อมในด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าโดย
ภาพรวมแล้วอยู่ใ นระดับ การเตรี ย มความพร้ อ มระดับ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 2.70 และเมื่ อ
พิ จารณาจากรายข้อพบว่า ค่าของความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับลู กค้าในหัวข้อ การเตรี ยมศึ กษาหา
ความรู ้เกี่ยวกับวิธีดาเนินงานต่างๆแบบคร่ าวๆในธุ รกิจที่ท่านสนใจ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 2.71
ตารางที่ 4-31 ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : กลุ่มลูกค้ า ( Customer Segments)
ความรู้ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ:
กลุ่มลูกค้ า (Customer Segments)

Mean

ท่านรู ้วา่ กลุ่มลูกค้าของท่านคือกลุ่มใด

3.08

ท่านรู ้วา่ การแบ่งกลุ่มลูกค้าควรทาอย่างไร

3.06

ท่านสามารถจัดหมวดหมู่ของกลุ่มลูกค้าของท่านได้

3.11

ภาพรวม

3.08

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
Std.
การแปลผล
Deviation
0.95
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
0.89
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
0.92
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
0.92
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง

จากตารางที่ 4-31 พบว่า กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)โดยภาพรวมแล้วมีความรู้ความ
เข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.08 และเมื่อพิจารณาจากราย
ข้อพบว่า ค่าของหัวข้อท่านสามารถจัดหมวดหมู่ของกลุ่มลูกค้าของท่านได้ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยถึ ง
3.11
ตารางที่ 4-32 ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : คุณค่ าของสิ นค้ าหรือบริการ
(Value Propositions)
ความรู้ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ:
คุณค่ าของสิ นค้ าหรือบริการ (Value Propositions)
ท่านรู ้วา่ คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่นาเสนอลูกค้า
คืออะไร
ท่านรู ้วา่ คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การของท่าน
สามารถตอบสนองความต้องการหรื อแก้ไขปัญหา
ให้กบั ลูกค้าได้
ท่านพิจารนาความต้องการของลูกค้าเพื่อแก้ไขคุณค่า
ของสิ นค้าหรื อบริ การให้ดียิ่งขึ้น
ภาพรวม

Mean
3.17
3.05

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
Std.
การแปลผล
Deviation
0.98
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.02
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง

3.16

1.03

3.13

1.01

ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
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จากตารางที่ 4-32 พบว่า คุ ณ ค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Value Propositions)โดยภาพรวม
แล้วมีความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.13 และ
เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ค่าของหัวข้อท่านรู ้วา่ คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่นาเสนอลูกค้าคือ
อะไรได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 3.17
ตารางที่ 4-33 ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : ช่ องทางการเข้ าถึงลูกค้ า
(Channels)
ความรู้ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ:
ช่ องทางการเข้ าถึงลูกค้ า (Channels)

Mean

ท่านรู ้วา่ ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าคืออะไร

3.12

ท่านรู ้วา่ ช่องทางการติดต่อกับลูกค้ามีทางใดบ้าง

3.16

ท่านสามารถเลือกช่องทางการติดต่อกับลูกค้าให้
เหมาะสมกับสิ นค้าหรื อบริ การของท่านได้
ภาพรวม

3.17
3.15

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
Std.
การแปลผล
Deviation
0.97
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.00
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
0.97
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
0.98
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง

จากตารางที่ 4-33 พบว่า ช่ องทางการเข้าถึ งลู กค้า (Channels) โดยภาพรวมแล้วมีความรู้
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.15 และเมื่อพิจารณา
จากรายข้อพบว่า ค่าของหัวข้อท่านสามารถเลือกช่องทางการติดต่อกับลูกค้าให้เหมาะสมกับสิ นค้า
หรื อบริ การของท่านได้ ได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 3.17
ตารางที่ 4-34 ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : ความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า (Customer
Relationships)
ความรู้ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ:
ความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า (Customer Relationships)

Mean

ท่านรู ้วา่ การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าคืออะไร

3.24

ท่านรู ้วา่ ควรสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าด้วยวิธีการ
อย่างไร
ท่านรู ้วา่ เทคโนโลยีการสื่ อสารในปัจจุบนั สามารถ
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้
ภาพรวม

3.20
3.25
3.23

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
Std.
การแปลผล
Deviation
1.05
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.02
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.06
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.04
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
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จากตารางที่ 4-34 พบว่า ความสั ม พันธ์ ก ับ ลู ก ค้า (Customer Relationships)โดยภาพรวม
แล้วมีความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.23 และ
เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ค่าของหัวข้อท่านรู ้วา่ เทคโนโลยีการสื่ อสารในปั จจุบนั สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้ ได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 3.25
ตารางที่ 4-35 ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : รายได้ หลัก (Revenue Streams)
ความรู้ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ:
รายได้ หลัก (Revenue Streams)

Mean

ท่านรู ้วา่ รายได้ของธุ รกิจของท่านมาจากแหล่งใด

3.07

ท่านรู ้วา่ จะสามารถจัดการกับรายได้ของท่านได้
อย่างไร
ท่านรู ้วา่ การทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายสามารถทาให้
ท่านมองเห็นสถานะทางการเงินของธุ รกิจ
ภาพรวม

3.08
3.16
3.10

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
Std.
การแปลผล
Deviation
1.15
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.12
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.13
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.13
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง

จากตารางที่ 4-35 พบว่า รายได้หลัก (Revenue Streams)โดยภาพรวมแล้วมีความรู้ความ
เข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.10 และเมื่อพิจารณาจากราย
ข้อพบว่า ค่าของหัวข้อท่านรู ้ วา่ การทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายสามารถทาให้ท่านมองเห็ นสถานะทาง
การเงินของธุ รกิจได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 3.16
ตารางที่ 4-36 ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
ความรู้ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ:
ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
ท่านรู ้วา่ ธุ รกิจของท่านที่ท่านกาลังจะทาคือธุ รกิจ
อะไรและควรใช้สิ่งใดบ้าง
ท่านรู่ วา่ สิ่ งที่จาเป็ นต้องใช้ในการสร้างธุ รกิจของ
ท่านคือสิ่ งใด
ท่านรู่ วา่ สิ่ งที่จาเป็ นต้องใช้ในการสร้างคุณค่าให้กบั
ธุ รกิจของท่านคือสิ่ งใด
ภาพรวม

Mean
3.11
3.12
3.14
3.12

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
Std.
การแปลผล
Deviation
1.07
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.09
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.05
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.07
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
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จากตารางที่ 4-36 พบว่า ทรัพยากรหลัก (Key Resources) โดยภาพรวมแล้วมีความรู้ความ
เข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.12 และเมื่อพิจารณาจากราย
ข้อพบว่า ค่าของหัวข้อท่านรู่ ว่าสิ่ งที่จาเป็ นต้องใช้ในการสร้างคุณค่าให้กบั ธุ รกิจของท่านคือสิ่ งใด
ได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 3.14
ตารางที่ 4-37 ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : กิจกรรมหลัก (Key Activities)
ความรู้ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ:
กิจกรรมหลัก (Key Activities)
ท่านรู ้วา่ สิ่ งที่ท่านต้องทาหลักๆในการทาธุ รกิจของ
ท่านคือสิ่ งใด
ท่านรู ้วา่ สิ่ งที่ท่านต้องทาหลักๆในการทาธุ รกิจมี
อะไรบ้าง
ท่านรู ้วา่ สิ่ งที่ท่านต้องทาหลักๆในการทาธุ รกิจควร
ทาอย่างไร
ภาพรวม

Mean
3.15
3.14
3.14
3.14

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
Std.
การแปลผล
Deviation
1.03
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.04
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.00
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.02
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง

จากตารางที่ 4-37 พบว่า กิ จกรรมหลัก (Key Activities) โดยภาพรวมแล้วมีความรู้ ความ
เข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.14 และเมื่อพิจารณาจากราย
ข้อพบว่า ค่าของหัวข้อท่านรู ้วา่ สิ่ งที่ท่านต้องทาหลักๆในการทาธุ รกิจของท่านคือสิ่ งใด ได้มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยถึง 3.15
ตารางที่ 4-38 ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)
ความรู้ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ:
พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)
ท่านรู ้วา่ ธุ รกิจหรื อกลุ่มคนที่ช่วยสนับสนุ นธุ รกิจ
ของท่านคือกลุ่มใด
ท่านรู ้วา่ การเลือกธุ รกิจหรื อกลุ่มคนเข้ามาสนับสนุน
ธุ รกิจของท่าน ควรทาอย่างไร
ท่านรู ้วา่ ผูส้ นับสนุนทางธุ รกิจสาคัญต่อธุ รกิจของ
ท่าน
ภาพรวม

Mean
3.14
3.17
3.21
3.17

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
Std.
การแปลผล
Deviation
0.97
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
0.99
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.00
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
0.99
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง

96
จากตารางที่ 4-38 พบว่า พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)โดยภาพรวมแล้วมีความรู้ความ
เข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.17 และเมื่อพิจารณาจากราย
ข้อพบว่า ค่าของหัวข้อท่านรู ้วา่ ผูส้ นับสนุ นทางธุ รกิจสาคัญต่อธุ รกิจของท่าน ได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ถึง 3.21
ตารางที่ 4-39 ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ : โครงสร้ างต้ นทุน (Cost Structure)
ความรู้ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ:
โครงสร้ างต้ นทุน (Cost Structure)

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
Std.
การแปลผล
Deviation
0.99
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.01
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.04
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง
1.01
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9
องค์ประกอบในระดับปานกลาง

Mean

ท่านรู ้วา่ ค่าใช้จ่ายในการทาธุ รกิจของท่านมาจาก
แหล่งใดบ้าง
ท่านรู ้วา่ วิธีการแบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายควรแบ่ง
อย่างไร
ท่านรู ้วา่ การจัดการกับค่าใช้จ่ายควรทาอย่างไร

3.17

ภาพรวม

3.17

3.16
3.19

จากตารางที่ 4.39 พบว่า โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)โดยภาพรวมแล้วมีความรู้ความ
เข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.17 และเมื่อพิจารณาจากราย
ข้อพบว่า ค่าของหัวข้อท่านรู ้วา่ การจัดการกับค่าใช้จ่ายควรทาอย่างไร ได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยถึง 3.19
ดังนั้น จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ผูว้ ิจยั ได้นาผลของการวิจยั มาวิเคราะห์เพื่อ
วัดระดับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู้
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ แสดงผลออกมาเป็ นตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4-40 ตารางสรุ ประดับการเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของ
ข้ าราชการครู 7 ด้ าน
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจ
หลังเกษียณของข้ าราชการครู 7 ด้ าน
ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย
ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ
ด้านการเงิน
ด้านการดาเนินชีวิต

ระดับการเตรียมความพร้ อม

การแปลผล

3.03
3.41
2.99
3.15

การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
การเตรี ยมความพร้อมระดับมาก
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4-40 ตารางสรุ ประดับการเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของ
ข้ าราชการครู 7 ด้ าน (ต่ อ)
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจ
หลังเกษียณของข้ าราชการครู 7 ด้ าน
ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า

ระดับการเตรียมความพร้ อม

การแปลผล

2.78
2.71
2.70

การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

ตารางที่ 4- 41 ตารางสรุ ประดับความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
ความรู้ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
กลุ่มลูกค้า ( Customer Segments)
คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Value Propositions)
ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships)
รายได้หลัก (Revenue Streams)
ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
กิจกรรมหลัก (Key Activities)
พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)
โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

ระดับระดับความรู้
ความเข้ าใจ
3.08
3.13
3.15
3.23
3.10
3.12
3.14
3.17
3.17

การแปลผล
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปาน
กลาง
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปาน
กลาง
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปาน
กลาง
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปาน
กลาง
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปาน
กลาง
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปาน
กลาง
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปาน
กลาง
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปาน
กลาง
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปาน
กลาง

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ของตัวแปร
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)
การนาการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์น้ นั เนื่ องจากกลุ่มของตัวแปรของงานวิจยั มีจานวนมาก ถึ ง 16 องค์ประกอบ
ด้วยกัน ได้แก่ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และ
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ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบ ผูว้ ิจยั จึงทาการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) มาแบ่ ง กลุ่ ม ขององค์ป ระกอบแต่ ล ะกลุ่ ม โดยแยก
ออกเป็ นสองส่ วน ได้แก่ ใช้การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งส ารวจ (Exploratory Factor Analysis :
EFA) กับการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) กับความรู ้ ความเข้าใจ
รู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบ ผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึ่ งผลของการวิเคราะห์ อธิ บายและแสดง
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4- 42 ตารางค่ าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)
ของการเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู 7 ด้ าน
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

0.84
1183.96
21
0.00

จากตารางที่ 4-42 แสดงผลการตรวจสอบตามข้อตกลงเบื้ องต้น พบว่า ค่า KMO มี ค่าสู ง
มากเข้าใกล้ 1 แปลว่า ข้อมูลทั้งหมดมีความเหมาะสมเพียงพอ และผลการทดสอบ Bartlett's Test of
Sphericity พบว่า องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ สัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ สามารถ
นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (KMO = 0.84, Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square =
1183.96 ,df = 21 ,P-value < 0.05)
ตารางที่ 4-43 ตารางแสดงค่ า Initial Eigenvalues
องค์ ประกอบ

Initial Eigenvalues

องค์ประกอบที่ 1

3.86

องค์ประกอบที่ 2

1.42

องค์ประกอบที่ 3

0.50

องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5

0.44

องค์ประกอบที่ 6

0.23

องค์ประกอบที่ 7

0.19

0.35
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จากตารางที่ 4.43 แสดงผลการตรวจสอบตามข้อตกลงเบื้องต้น โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
จาก ค่ า Initial Eigenvalues ที่ ม ากกว่ า 1 พบว่ า ค่ า Initial Eigenvalues ที่ ม ากกว่ า 1 มี แ ค่ ส อง
องค์ป ระกอบ คื อ องค์ป ระกอบที่ 1 และ 2 ดัง นั้น ผลของการตรวจสอบตามข้อ ตกลงเบื้ อ งต้น
สามารถแบ่งองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แต่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มของปั จจัย
ด้านการบริ หารจัดการแบบสมดุล (Balance Scorecard) 4 ด้าน และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มของปั จจัยด้าน
สุ ขภาวะและคุณภาพชีวติ 3 ด้าน
ตารางที่ 4-44 ผลทีไ่ ด้ จากการแบ่ งกลุ่มขององค์ ประกอบทั้ง 7 องค์ ประกอบ
ชื่อองค์ ประกอบ

กลุ่ม
1
0.91
0.91
0.90
0.66

ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า
ด้านการเงิน
ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย
ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ
ด้านการดาเนินชีวิต

2

0.84
0.84
0.72

จากตารางที่ 4-44 พบว่า การแบ่งกลุ่มจากค่าของ Initial Eigenvalues (ตารางที่ 4.42) โดยใช้
ค่าที่คานวณออมาจากโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีค่าใกล้เคียงกันอยูก่ ลุ่มเดียวกัน ดังตารางที่ 4.42 ซึ่ งการ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน สามารถแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่ มของปั จจัยด้านการบริ หารจัดการแบบสมดุล (Balance Scorecard) 4 ด้าน คือ ด้าน
บริ หารจัดการ ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า และด้านการเงิน
2. กลุ่มของปั จจัยด้านสุ ขภาวะและคุ ณภาพชี วิต 3 ด้าน คือ ด้านความสมบูรณ์ ของร่ างกาย
ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ และด้านการดาเนินชีวติ
ตารางที่ 4-45 ตารางค่ าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ของ
ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

0.96
3917.44
36
0.00
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จากตารางที่ 4-45 แสดงผลการตรวจสอบตามข้อตกลงเบื้ องต้น พบว่า ค่า KMO มี ค่าสู ง
มากเข้าใกล้ 1 แปลว่า ข้อมูลทั้งหมดมีความเหมาะสมเพียงพอ และผลการทดสอบ Bartlett's Test of
Sphericity พบว่า องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ สัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ สามารถ
นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (KMO = 0.96, Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square =
3917.44 ,df = 36 ,P-value < 0.05)
ตารางที่ 4-46 ตารางแสดงค่ า Initial Eigenvalues
องค์ ประกอบ

Initial Eigenvalues

องค์ประกอบที่ 1

7.70

องค์ประกอบที่ 2

0.28

องค์ประกอบที่ 3

0.25

องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5

0.20

องค์ประกอบที่ 6

0.16
0.13

องค์ประกอบที่ 7

0.11

องค์ประกอบที่ 8

0.10

องค์ประกอบที่ 9

0.07

จากตารางที่ 4.46 แสดงผลการตรวจสอบตามข้อตกลงเบื้องต้น โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
จาก ค่ า Initial Eigenvalues ที่ ม ากกว่ า 1 พบว่ า ค่ า Initial Eigenvalues ที่ ม ากกว่ า 1 มี เพี ย ง 1
องค์ประกอบ ดังนั้น ผลของการตรวจสอบตามข้อตกลงเบื้ องต้นสามารถแบ่งองค์ประกอบทั้ง 9
องค์ ป ระกอบได้ ก ลุ่ ม เดี ย ว หมายความว่ า ในเรื่ องของความรู ้ ค วามเข้ า ใจรู ป แบบธุ ร กิ จ 9
องค์ประกอบ ไม่มีการแบ่งกลุ่มของตัวแปรเกิ ดขึ้ น โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดชื่ อกลุ่ มของความรู ้ ความ
เข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ เป็ นกลุ่มของความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบธุ รกิจ
สรุ ป ได้ว่า การน าการวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งส ารวจ (Exploratory Factor Analysis :
EFA) เข้ามาวิเคราะห์องค์ประกอบของการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษียณของ
ข้าราชการครู 7 ด้าน และ ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ได้ผลออกมาเป็ น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่ มของปั จจัยด้านการบริ หารจัดการแบบสมดุ ล (Balance Scorecard) 4 ด้าน กลุ่ ม
ของปั จจัยด้านสุ ขภาวะและคุณภาพชีวติ 3 ด้าน และกลุ่มของความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบธุ รกิจ
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4.3 ตอนที่ 3 วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อพัฒนารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่การเป็ น
ผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู
จากผลของ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้นาผลของทั้งสองตอนมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อ
พัฒนารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู ซึ่ งผูว้ จิ ยั
ได้นาเสนอรู ปแบบการเตรี ยมความพร้ อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษี ยณของข้าราชการครู
แบ่งเป็ นสามกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ปัจจัยด้านการบริ หารจัดการแบบสมดุล (Balance Scorecard) 4 ด้าน
1. ด้านการบริ หารจัดการ สาหรับในด้านนี้ ควรมีการเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องของ การใช้
ความถนัดหรื อทักษะเฉพาะในการเริ่ มทาธุ รกิ จ การวางแผนเกี่ ยวกับการคิดค้นสิ นค้าหรื อบริ การ
กระบวนการภายในของการทาธุ รกิจ และการเริ่ มต้นธุ รกิจเกิดจากการลองผิดลองถูก
2. ด้านการเรี ยนรู ้ และพัฒ นา ส าหรั บ ในด้านนี้ ค วรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อมในเรื่ องของ
ทักษะความสามารถของพนักงาน ด้านเกี่ ยวกับ ระบบข้อมูล สารสนเทศ ด้านเกี่ ยวกับวัฒนธรรม
องค์กร ระบบการจูงใจและโครงสร้ างองค์กร การวางแผนที่ จะขยายธุ รกิ จตามช่ องทางต่างๆ และ
การพัฒนากระบวนการทางานของธุ รกิจส่ าเสมอ
3. ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับลู กค้า สาหรับในด้านนี้ ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมใน
เรื่ องของ การรู ้วา่ ลูกค้าของธุ รกิ จคือใคร รู ้วา่ การแบ่งกลุ่มลูกค้าทาอย่างไร การติดต่อสื่ อสารกับลูก
คือทาอย่างไร การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทาอย่างไร และการสร้างความแตกต่างของสิ นค้าเพื่อ
รักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่
4. ด้านการเงิ น ส าหรั บ ในด้านนี้ ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ องของ การประเมิ น
รายรับ-รายจ่าย การเตรี ยมสะสมเงินสาหรับการเกษียณอายุเพื่อการลงทุนระยะยาวในวัยเกษียณ การ
ซื้ อประกันชีวติ และประกันอุบตั ิเหตุ และการเตรี ยมหางานสารองในกรณี ที่ตอ้ งการรายได้เพิม่
กลุ่มที่ 2 ปัจจัยด้านสุ ขภาวะและคุณภาพชีวิต 3 ด้าน
1. ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย สาหรับในด้านนี้ ควรมีการเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องของ
การออกก าลังกาย การตรวจเช็ ค สุ ข ภาพ การหลี กเลี่ ยงหรื อหยุดพฤติ ก รรมต่ างๆที่ ส่ งผลเสี ย ต่ อ
สุ ขภาพการซื้ อประกันชีวติ การควบคุมอาหารและน้ าหนัก และการพักผ่อนที่เพียงพอต่อวัน
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2. ด้านความสมบูรณ์ ของจิตใจ สาหรับในด้านนี้ ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องของ
การฝึ กตนให้ มี จิ ต ใจแจ่ ม ใสอยู่เสมอ ไม่ วิ ต กกัง วลกับ ปั ญ หาใดๆจนเกิ น เหตุ การจัด การกับ
ความเครี ยดที่เกิดขึ้นและมีมุมมองในแง่บวกกับชี วติ ไม่ยดึ ติดกับอานาจหน้าที่ที่มีอยูเ่ ดิม ยอมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการเกษียณ การพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการเกษียณกับบุคคลต่างๆ
การคิดเกี่ยวกับการทางานที่วางแผนไว้ และมีความสุ ขกับการทางาน และการมีวนิ ยั ในตนเอง
3. ด้า นการดาเนิ น ชี วิต ส าหรั บ ในด้านนี้ ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งของ การ
วางแผนในการทากิจวัตรประจาวันในแต่ละวันว่าจะทาอะไรบ้าง การจัดการวางแผนที่อยูอ่ าศัย การ
วางแผนหางานอดิเรกทาภายหลังการเกษียณ และการวางแผนจากสิ่ งที่ทาเพื่อนามาเป็ นธุ รกิจหลัง
เกษียณ
กลุ่มที่ 3 ความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบธุ รกิจ
1. กลุ่ ม ลู ก ค้า (Customer Segments) ส าหรั บ ในองค์ป ระกอบนี้ ควรมี ค วามรู้ ความเข้าใจ
รู ป แบบธุ รกิ จในเรื่ องของ การแยกลู กค้าแต่ ละกลุ่ มให้ชัดเจนเพื่ อง่ ายต่อการท าธุ รกิ จ การดู จาก
ลักษณะของการซื้ อสิ นค้า การดูจากความต้องการของลูกค้า และการดูจากลักษณะของบุคคล อายุ
และเพศ จากการซื้ อสิ นค้า
2. คุ ณ ค่ า ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร (Value Propositions) ส าหรั บ ในองค์ ป ระกอบนี้ ควรมี
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่ดีที่ส่งต่อให้กบั ลูกค้า
และคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่งในการค้า
3. ช่ องทางการเข้าถึ งลูกค้า (Channels) สาหรับในองค์ประกอบนี้ ควรมีความรู้ความเข้าใจ
รู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ การสื่ อสารเพื่อให้ลูกค้ามาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของเราในช่องทางต่างๆ
และการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์หรื อโซเชียลมิเดียร์
4. ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า (Customer Relationships) ส าหรั บ ในองค์ ป ระกอบนี้ ควรมี
ความรู้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าทาให้ลูกค้าอยูก่ บั เรา
ได้อย่างมัน่ คงและยืนนาน และการมอบของขวัญให้กบั กลุ่มลูกค้าประจา ความจริ งใจ ความสนิ ท
สนม ความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้าและการลดราคาสิ นค้าหรื อของแถม

103
5. รายได้ห ลัก (Revenue Streams) ส าหรั บ ในองค์ป ระกอบนี้ ควรมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ
รู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ รายได้ที่เกิดจากการทาธุ รกิจ และเงินบานาญ และมีการจัดการกับรายได้
โดยการทารายรับ-รายจ่าย เพื่อให้แบ่งส่ วนของรายได้ที่นาไปใช้และรายได้ที่เก็บออม
6. ทรัพ ยากรหลัก (Key Resources) ส าหรั บ ในองค์ป ระกอบนี้ ควรมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจ
รู ป แบบธุ รกิ จในเรื่ องของ สิ่ งที่ ตนเองมี อ ยู่แล้วเพื่ อ น ามาด าเนิ น ธุ รกิ จ เช่ น ที่ ดิ น อุ ป กรณ์ และ
วัตถุดิบที่ใช้ทาธุ รกิจ สู ตรในการประกอบธุ รกิจอาหาร เป็ นต้น และสิ่ งที่สร้างความแตกต่างให้กบั
ธุ รกิจ
7. กิ จ กรรมหลัก (Key Activities) ส าหรั บ ในองค์ ป ระกอบนี้ ควรมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ
รู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ กระบวนการทางานต่างๆภายในธุ รกิจ
8. พันธมิตรหลัก (Key Partnerships) สาหรับในองค์ประกอบนี้ ควรมี ความรู ้ ความเข้าใจ
รู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ การเลือกคู่คา้ จาก ได้แก่ คุณภาพของสิ นค้า สถานที่ ราคาของสิ นค้า และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูป้ ระกอบการกับคู่คา้
9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) สาหรับในองค์ประกอบนี้ ควรมี ความรู ้ ความเข้าใจ
รู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ เงินทุนในการดาเนินธุ รกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการทาธุ รกิจ และการ
แบ่ งต้นทุ นในการท าธุ รกิ จเพื่ อให้ง่ ายต่ อการจัดการรายจ่าย เช่ น ต้นทุ นในการท าธุ รกิ จ ต้นทุ น
สารอง ต้นทุนค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ นค้า เป็ นต้น
จากรายละเอียดของรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของ
ข้าราชการครู ทั้งสามกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มการเตรี ยมความพร้อมโดยอาศัยแนวคิดของการวัดผล
แบบสมดุ ล (Balance Scorecard) 4 ด้าน กลุ่ ม การเตรี ยมความพร้ อม 3 ด้าน และกลุ่ ม ของความรู ้
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอออกมาเป็ น รู ปภาพภาพ ดังนี้
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รู ปภาพที่ 1-1 รู ปแบบการเตรี ยมความพร้ อมสู่ การเป็ นผู้ประกอบการหลังเกษียณของข้ าราชการครู
ทั้ง 3 กลุ่ม

จากภาพที่ 1-1 สรุ ป ได้ว่า รู ป แบบการเตรี ย มความพร้ อมสู่ ก ารเป็ นผูป้ ระกอบการหลัง
เกษียณของข้าราชการครู ควรมีการเตรี ยมความพร้อมและความรู้ความเข้าใจ รวม 3 กลุ่ มหลักๆ
ได้แก่ กลุ่มของปั จจัยด้านการบริ หารจัดการแบบสมดุล (Balance Scorecard) 4 ด้าน กลุ่มของปั จจัย
ด้านสุ ขภาวะและคุณภาพชีวติ 3 ด้าน และ กลุ่มของความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบธุ รกิจ
ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ในตอนที่ 3 วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อพัฒนารู ปแบบการเตรี ยมความ
พร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู คือ การนาเสนอการเตรี ยมความพร้อม
ในด้านต่างๆที่ควรมี และความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบธุ รกิจ ของข้าราชการครู ที่มีความสนใจ
ที่จะประกอบธุ รกิจหลังเกษียณ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

งานวิจยั เรื่ อง การเตรี ย มความพร้ อมสู่ ก ารเป็ นผูป้ ระกอบการหลัง เกษี ย ณของ
ข้าราชการครู ภาคตะวันออก เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) เก็บแบบสัมภาษณ์ ข้าราชการ
ครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิ จเป็ นของตัวเองหลังเกษี ยณ จานวน 7 คน และเก็บแบบสอบถาม กลุ่มของ
ข้าราชการครู ในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยม (สพม.) ภาคตะวันออกของแต่ละ
โรงเรี ยนที่มีอายุอยูใ่ นช่วง 40-55 ปี ขึ้นไป จานวน 300 คน โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่
1. เพื่ อส ารวจการเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อเริ่ ม ต้น ธุ รกิ จหลังเกษี ยณของข้าราชการครู 7 ด้าน และ
ความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบ ของข้าราชการครู ที่เกษี ยณแล้วมีธุรกิ จเป็ นของ
ตนเอง (เชิงคุณภาพ) 2.เพื่อสารวจการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการ
ครู 7 ด้าน และความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ 9 องค์ประกอบ ของข้าราชการครู ที่ ตอ้ งการเป็ น
ผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ (เชิ งปริ มาณ) และ 3.เพื่อพัฒนารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการครู ผูว้ จิ ยั ทาการสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะดังนี้

5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.1.1 สรุ ปผลการวิจัยของวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพือ่ สารวจการเตรียมความพร้ อมเพือ่
เริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู 7 ด้ าน และความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9
องค์ ประกอบ ของข้ าราชการครู ทเี่ กษียณแล้ วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง (เชิ งคุณภาพ)
จากการสั ม ภาษณ์ ใ นเรื่ อง การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เริ่ ม ต้น ธุ ร กิ จ หลัง เกษี ย ณของ
ข้าราชการครู 7 ด้าน ของข้าราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลของการ
ทาวิจยั เชิงคุณภาพ ออกมา ดังนี้
1) ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย
ด้านความสมบูรณ์ ของร่ างกาย ผลของการทาวิจยั เชิ งคุณภาพ พบว่า เป็ นไปตามทฤษฎีการ
เตรี ยมความพร้ อม ได้แก่ การออกกาลังกาย ตรวจเช็ คสุ ขภาพ การหลี กเลี่ ยงหรื อหยุดพฤติ กรรม
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ต่างๆที่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ และการซื้ อประกันชีวิต (Lee & Law, 2004) ซึ่ งจากการสัมภาษณ์มีการ
พบองค์ป ระกอบเพิ่ ม เติ ม 2 องค์ป ระกอบ คื อ การควบคุ ม อาหารและน้ าหนัก และการพัก ผ่อนที่
เพียงพอต่อวัน
2) ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ
ด้านความสมบูรณ์ ของจิ ตใจ ผลของการทาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ พบว่า เป็ นไปตามทฤษฎี การ
เตรี ยมความพร้อม ได้แก่ การฝึ กตนให้มีจิตใจแจ่มใสอยู่เสมอ พยายามไม่วิตกกังวลกับปั ญหาใดๆ
จนเกินเหตุ การจัดการกับความเครี ยดที่เกิดขึ้นและมีมุมมองในแง่บวกกับชี วิต ไม่ยึดติดกับอานาจ
หน้าที่ ที่มีอยู่เดิ ม ยอมรับกับความเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นหลังการเกษี ยณ และรวมถึ งการพูดคุ ย
สนทนาเกี่ยวกับการเกษียณกับบุคคลต่างๆ เพื่อการปรับตัวและเตรี ยมพร้อมก่อนการเกษียณ (อนงค์
นาฏ ผ่านสถิน, 2556) ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ มีการพบองค์ประกอบเพิ่มเติม 2 องค์ประกอบ คือ การ
คิดเกี่ยวกับการทางานที่วางแผนไว้และมีความสุ ขกับการทางาน และการมีวนิ ยั ในตนเอง
3) ด้านการเงิน
ด้านการเงิน ผลของการทาวิจยั เชิ งคุณภาพ พบว่า เป็ นไปตามทฤษฎีการเตรี ยมความพร้อม
และทฤษฎี ก ารวัด ผลแบบสมดุ ล (Balanced Scorecard) ได้แก่ การประเมิ น รายรั บ -รายจ่ าย การ
เตรี ยมสะสมเงินสาหรับการเกษียณอายุเพื่อการลงทุนระยะยาวในวัยเกษียณ การซื้ อประกันชีวติ และ
ประกันอุบตั ิเหตุ การเตรี ยมหางานสารองในกรณี ที่ตอ้ งการรายได้เพิ่ม (สุ ขใจ น้ าผุด อนุ ชนาฏ เจริ ญ
จิ ต รกรรม และ สมนึ ก วิว ฒ
ั นะ, 2557) (Lee & Law, 2004; Kaplan & Norton, 1996) ซึ่ งจากการ
สัมภาษณ์ไม่มีการพบองค์ประกอบเพิม่ เติมจากทฤษฎี
4) ด้านการดาเนินชีวติ
ด้านการดาเนินชีวติ ผลของการทาวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า เป็ นไปตามทฤษฎีการเตรี ยมความ
พร้อม ได้แก่ การวางแผนในการทากิจวัตรประจาวันในแต่ละวันว่าจะทาอะไรบ้างหรื อการจัดการ
วางแผนที่อยูอ่ าศัย และการวางแผนหางานอดิเรกทาภายหลังการเกษียณ (Lee & Law, 2004) ซึ่ งจาก
การสัมภาษณ์มีการพบองค์ประกอบเพิ่มเติม 1 องค์ประกอบ คือ การวางแผนจากสิ่ งที่ทาเพื่อนามา
เป็ นธุ รกิจหลังเกษียณ
5) ด้านการบริ หารจัดการ
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ด้านการบริ หารจัดการ ผลของการท าวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ พบว่า เป็ นไปตามทฤษฎี ของการ
วัดผลแบบสมดุ ล (Balanced Scorecard) ได้แก่ การใช้ค วามถนัดหรื อทัก ษะเฉพาะในการเริ่ ม ท า
ธุ รกิ จ การวางแผนเกี่ ย วกับ การคิ ดค้น สิ น ค้าหรื อบริ ก าร กระบวนการภายในของการท าธุ รกิ จ
(Kaplan & Norton, 1996) ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ มีการพบองค์ประกอบเพิ่มเติม 1 องค์ประกอบ คือ
การเริ่ มต้นธุ รกิจเกิดจากการลองผิดลองถูก
6) ด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา
ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา ผลของการทาวิจยั เชิ งคุณภาพ พบว่า เป็ นไปตามทฤษฎีของการ
วัดผลแบบสมดุ ล (Balanced Scorecard) ได้แก่ ทัก ษะความสามารถของพนัก งาน ด้านเกี่ ย วกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ระบบการจูงใจและโครงสร้างองค์กร
(Kaplan & Norton, 1996) ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ มีการพบองค์ประกอบเพิ่มเติม 2 องค์ประกอบ คื อ
การวางแผนที่จะขยายธุ รกิจตามช่องทางต่างๆ และการพัฒนากระบวนการทางานของธุ รกิจส่ าเสมอ
7) ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับลูกค้า ผลของการทาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ พบว่า เป็ นไปตามทฤษฎี
ของการวัดผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ได้แก่ รู ้วา่ ลูกค้าของธุ รกิจคือใคร รู ้วา่ การแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าทาอย่างริ การติดต่อสื่ อสารกับลูกคือทาอย่างไร การสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทาอย่างไร
และการสร้ างความแตกต่างของสิ นค้าเพื่อรั กษาลู กค้าเก่ าและเพิ่ มลู กค้าใหม่ (Kaplan & Norton,
1996) ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ไม่มีการพบองค์ประกอบเพิ่มเติม
จากการสัมภาษณ์ ในเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ของข้าราชการ
ครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลของการทาวิจยั เชิงคุณภาพ ออกมา ดังนี้
1) กลุ่มลูกค้า ( Customer Segments)
กลุ่มลูกค้า ( Customer Segments) ผลของการทาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ พบว่า ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรู ปแบบธุ รกิจ เป็ นไปตามทฤษฎี ได้แก่ การแบ่งกลุ่มของเป้ าหมายหรื อกลุ่มของลูกค้าและ
วิ ธี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ของเป้ าหมายหรื อ กลุ่ ม ของลู ก ค้า ท าอย่า งไร (Magretta, 2002) (Skarzynski &
Gibson, 2008) และ (Lindgardt, Reeves, Stalk, & S. Deimler, 2009) ซึ่ งจากการสั ม ภาษณ์ พบว่า
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ส่ วนใหญ่ พู ดถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ( Customer Segments) ได้อย่างตรงประเด็ น โดยสรุ ป
ประเด็นออกมา ดังนี้ การแยกลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ชดั เจนเพื่อง่ายต่อการทาธุ รกิ จ การดูจากลักษณะ
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ของการซื้ อสิ นค้า การดูจากความต้องการของลูกค้าและการดูจากลักษณะของบุคคล อายุและเพศ
จากการซื้ อสิ นค้า
2) คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Value Propositions)
คุ ณ ค่ าของสิ นค้าหรื อบริ ก าร (Value Propositions) ผลของการท าวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ พบว่า
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับรู ปแบบธุ รกิ จ เป็ นไปตามทฤษฎี ได้แก่ คุ ณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่
นาเสนอต่ อกลุ่ ม เป้ าหมายหรื อลู กค้าคื ออะไรของธุ รกิ จ และความแตกต่างของคุ ณ ค่าสิ นค้าหรื อ
บริ ก ารแตกต่ างจากคู่ แข่ ง อย่างไร เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า ซื้ อสิ น ค้า หรื อบริ ก ารของธุ รกิ จ (Chesbrough &
Rosenbloom, 2002) (Johnson, M.Christensen, & Kagermann, 2008) (Skarzynski & Gibson, 2008)
และ (Lindgardt, Reeves, Stalk, & S. Deimler, 2009) ซึ่ ง จากการสั ม ภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์
ส่ วนใหญ่พูดถึ ง คุ ณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Value Propositions) ได้อย่างตรงประเด็น โดยสรุ ป
ประเด็นออกมา ดังนี้ คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่ดีที่ส่งต่อให้กบั ลูกค้าและคุณภาพของสิ นค้า
หรื อบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่งในการค้า
3) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)
ช่ องทางการเข้าถึ งลู ก ค้า (Channels) ผลของการท าวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพ พบว่า ความรู ้ ค วาม
เข้าใจเกี่ ยวกับรู ปแบบธุ รกิ จ เป็ นไปตามทฤษฎี ได้แก่ ช่ องทางการเข้าถึ งลู กค้าคื ออะไรและช่ อง
ทางการเข้า ถึ ง ลู ก ค้า มี วิธี ใดบ้าง (Skarzynski & Gibson, 2008) ซึ่ งจากการสั ม ภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้
สั ม ภาษณ์ ส่ วนใหญ่ พู ด ถึ ง ช่ องทางการเข้าถึ ง ลู ก ค้า (Channels) ได้อ ย่า งตรงประเด็ น โดยสรุ ป
ประเด็นออกมา ดังนี้ การสื่ อสารเพื่อให้ลูกค้ามาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของเราในช่องทางต่างๆ และ
การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์และโซเชียลมิเดียร์
4) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships)
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า (Customer Relationships) ผลของการท าวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ พบว่า
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบธุ รกิจ เป็ นไปตามทฤษฎี ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
คืออะไรและการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีวธิ ี ใดบ้าง ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากงานวิจยั ของ Skarzynski
and Gibson (2008) และ Casadesus-Masanel and Ricart (2011) ซึ่ งจากการสั ม ภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่พูดถึ ง ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships) ได้อย่างตรงประเด็น
โดยสรุ ปประเด็นออกมา ดังนี้ การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าทาให้ลูกค้าอยูก่ บั เราได้อย่างมัน่ คง
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และยืนนาน และการมอบของขวัญ ให้ก ับ กลุ่ มลู กค้าประจา ความจริ งใจ ความสนิ ท สนม ความ
ซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า และการลดราคาสิ นค้าหรื อของแถม
5) รายได้หลัก (Revenue Streams)
รายได้หลัก (Revenue Streams) ผลของการท าวิจยั เชิ งคุ ณภาพ พบว่า ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ รู ป แบบธุ รกิ จ เป็ นไปตามทฤษฎี ได้แก่ รายได้ของธุ รกิ จมาจากแหล่ งใดบ้างและมี ก าร
จั ด ก ารกั บ ราย ได้ อ ย่ า งไร (Chesbrough & Rosenbloom, 2002) (Magretta, 2002) (Johnson,
M.Christensen, & Kagermann, 2008) (Skarzynski & Gibson, 2008) แ ล ะ (Lindgardt, Reeves,
Stalk, & S. Deimler, 2009) ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่พูดถึ ง รายได้หลัก
(Revenue Streams) ได้อย่างตรงประเด็ น โดยสรุ ป ประเด็ น ออกมา ดัง นี้ รายได้ที่ เกิ ดจากการท า
ธุ รกิ จกับเงิ นบานาญ และ มี การจัดการกับรายได้โดยการท ารายรั บ-รายจ่าย เพื่อให้แบ่งส่ วนของ
รายได้ที่นาไปใช้และรายได้ที่เก็บออม
6) ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ผลของการทาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ พบว่า ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ รู ป แบบธุ รกิ จ เป็ นไปตามทฤษฎี ได้แก่ ทรั พ ยากรหลัก หรื อสิ่ งที่ เจ้าของธุ รกิ จมี ในการ
เริ่ มต้นธุ รกิ จมี อะไรบ้าง และทรั พ ยากรหลักหรื อสิ่ งที่ เจ้าขอธุ รกิ จมี ส ร้ างความแตกต่ างให้ธุรกิ จ
อย่างไร (Johnson, M.Christensen, & Kagermann, 2008) ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ส่ วนใหญ่ พูดถึ ง ทรัพ ยากรหลัก (Key Resources) ได้อย่างตรงประเด็ น โดยสรุ ปประเด็นออกมา
ดังนี้ สิ่ งที่ตนเองมีอยูแ่ ล้วเพื่อนามาดาเนิ นธุ รกิจ เช่น ที่ดิน อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ทาธุ รกิจ สู ตรใน
การประกอบธุ รกิจอาหาร เป็ นต้นและสิ่ งที่สร้างความแตกต่างให้กบั ธุ รกิจ
7) กิจกรรมหลัก (Key Activities)
กิ จกรรมหลัก (Key Activities) ผลของการท าวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ พบว่า ความรู ้ ค วามเข้าใจ
เกี่ ย วกับ รู ป แบบธุ รกิ จ เป็ นไปตามทฤษฎี ได้แก่ กิ จกรรมหลัก ๆในการดาเนิ นธุ รกิ จมี อะไรบ้าง
(Johnson, M.Christensen, & Kagermann, 2008) (Lindgardt, Reeves, Stalk, & S. Deimler, 2009)
และ (Casadesus-Masanell & Joan E. Ricart, 2011) ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ พู ด ถึ ง กิ จกรรมหลัก (Key Activities) ได้อย่างตรงประเด็ น โดยสรุ ป ประเด็ น ออกมา ดัง นี้
กระบวนการทางานต่างๆภายในธุ รกิจ
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8) พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)
พันธมิตรหลัก (Key Partnerships) ผลของการทาวิจยั เชิ งคุณภาพ พบว่า ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรู ปแบบธุ รกิจ เป็ นไปตามทฤษฎี ได้แก่ การเลือกผูส้ นับสนุนทางธุ รกิจ หรื อคู่คา้ มีการเลือก
อย่างไร (Chesbrough & Rosenbloom, 2002) (Johnson, M.Christensen, & Kagermann, 2008) และ
(Casadesus-Masanell & Joan E. Ricart, 2011) ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่
พูดถึ ง พันธมิตรหลัก (Key Partnerships) ได้อย่างตรงประเด็น โดยสรุ ปประเด็นออกมา ดังนี้ การ
เลื อ กคู่ ค ้า จาก ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพของสิ นค้า สถานที่ ราคาของสิ นค้า และความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ
ผูป้ ระกอบการกับคู่คา้
9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ผลของการทาวิจยั เชิ งคุณภาพ พบว่า ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ รู ป แบบธุ รกิ จ เป็ นไปตามทฤษฎี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของธุ รกิ จมาจากแหล่ งใดบ้างและการ
จัดการกับค่าใช้จ่ายควรทาอย่างไร (Chesbrough & Rosenbloom, 2002) (Magretta, 2002) (Johnson,
M.Christensen, & Kagermann, 2008) และ (Lindgardt, Reeves, Stalk, & S. Deimler, 2009)ซึ่ งจาก
การสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่พูดถึงโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้อย่างตรง
ประเด็น โดยสรุ ปประเด็นออกมา ดังนี้ เงินทุนในการดาเนิ นธุ รกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการทา
ธุ รกิ จและแบ่งต้นทุนในการทาธุ รกิ จเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการรายจ่าย เช่ น ต้นทุนในการทาธุ รกิ จ
ต้นทุนสารอง ต้นทุนค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ นค้า เป็ นต้น
5.1.2 สรุ ปผลการวิจัย วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพือ่ สารวจการเตรียมความพร้ อมเพือ่ เริ่มต้ น
ธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู 7 ด้ าน และความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
ของข้ าราชการครู ทตี่ ้ องการเป็ นผู้ประกอบการหลังเกษียณ (เชิ งปริมาณ)
จากการวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ประดับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิจหลัง
เกษียณของข้าราชการครู 7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ออกมาเป็ น
ตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 5-1 ตารางสรุ ประดับการเตรียมความพร้ อมเพือ่ เริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของข้ าราชการครู
7 ด้ าน
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ เริ่มต้ นธุรกิจหลังเกษียณของ
ข้ าราชการครู 7 ด้าน
1. ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย
2. ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ
3. ด้านการเงิน
4. ด้านการดาเนินชีวิต
5. ด้านการบริ หารจัดการ
6. ด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา
7. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า

ระดับการเตรียมความพร้ อม
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
การเตรี ยมความพร้อมระดับมาก
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง
การเตรี ยมความพร้อมระดับปานกลาง

ตารางที่ 5-2 ตารางสรุ ประดับความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
ความรู้ ความเข้ าใจรูปแบบธุรกิจ 9 องค์ ประกอบ
1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)
2. คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Value Propositions)
3. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)
4. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships)
5. รายได้หลัก (Revenue Streams)
6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
7. กิจกรรมหลัก (Key Activities)
8. พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)
9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

ระดับความรู้ ความเข้ าใจ
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง
ความรู้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ 9 องค์ประกอบในระดับปานกลาง

หลังจากที่แสดงระดับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิจหลังเกษียณของข้าราชการครู
7 ด้าน และความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อแบ่งกลุ่มของตัวแปร ได้ผลออกมา เป็ น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1. กลุ่มการเตรี ยมความพร้อมโดยอาศัยแนวคิดของการวัดผลแบบสมดุล (Balance Scorecard)
4 ด้าน 2. กลุ่ มการเตรี ยมความพร้ อม 3 ด้าน และ 3. กลุ่ ม ของความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จ 9
องค์ประกอบ
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5.1.3 สรุ ปการวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพือ่ พัฒนารู ปแบบการเตรียมความพร้ อมสู่ การเป็ น
ผู้ประกอบการหลังเกษียณของข้ าราชการครู
จากการวิจยั เมื่ อน า ผลของวัตถุ ประสงค์ข้อที่ 1 และวัตถุ ป ระสงค์ข้อ ที่ 2 มาวิเคราะห์
ร่ วมกับ พบว่า ได้รูปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณของข้าราชการ
ครู ออกมาเป็ น 3 กลุ่ม โดยผูว้ จิ ยั ได้แสดงผลสรุ ปของการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
หลังเกษียณของข้าราชการครู ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ปัจจัยด้านการบริ หารจัดการแบบสมดุล (Balance Scorecard) 4 ด้าน 1. ด้ า น ก าร
บริ หารจัดการ ส าหรั บ ในด้านนี้ ควรมี การเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องของ การใช้ความถนัดหรื อ
ทักษะเฉพาะในการเริ่ มท าธุ รกิ จ การวางแผนเกี่ ยวกับ การคิ ดค้นสิ นค้าหรื อบริ การ กระบวนการ
ภายในของการทาธุ รกิจ และการเริ่ มต้นธุ รกิจเกิดจากการลองผิดลองถูก
2. ด้า นการเรี ยนรู ้ แ ละพัฒ นา ส าหรั บ ในด้านนี้ ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อมในเรื่ องของ ทัก ษะ
ความสามารถของพนักงาน ด้านเกี่ ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกี่ ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
ระบบการจูงใจและโครงสร้างองค์กร การวางแผนที่จะขยายธุ รกิจตามช่องทางต่างๆ และการพัฒนา
กระบวนการทางานของธุ รกิจส่ าเสมอ
3. ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับลู กค้า สาหรับในด้านนี้ ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมใน
เรื่ องของ การรู ้วา่ ลูกค้าของธุ รกิ จคือใคร รู ้วา่ การแบ่งกลุ่มลูกค้าทาอย่างไร การติดต่อสื่ อสารกับลูก
คือทาอย่างไร การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทาอย่างไร และการสร้างความแตกต่างของสิ นค้าเพื่อ
รักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่
4. ด้านการเงิ น ส าหรั บ ในด้านนี้ ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ องของ การประเมิ น
รายรับ-รายจ่าย การเตรี ยมสะสมเงินสาหรับการเกษียณอายุเพื่อการลงทุนระยะยาวในวัยเกษียณ การ
ซื้ อประกันชีวติ และประกันอุบตั ิเหตุ และการเตรี ยมหางานสารองในกรณี ที่ตอ้ งการรายได้เพิ่ม
กลุ่มที่ 2 ปัจจัยด้านสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ 3 ด้าน
1. ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย สาหรับในด้านนี้ ควรมีการเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องของ
การออกก าลังกาย การตรวจเช็ ค สุ ข ภาพ การหลี กเลี่ ยงหรื อหยุดพฤติ ก รรมต่ างๆที่ ส่ งผลเสี ย ต่ อ
สุ ขภาพการซื้ อประกันชีวติ การควบคุมอาหารและน้ าหนัก และการพักผ่อนที่เพียงพอต่อวัน
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2. ด้านความสมบูรณ์ ของจิตใจ สาหรับในด้านนี้ ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องของ
การฝึ กตนให้ มี จิ ต ใจแจ่ ม ใสอยู่เสมอ ไม่ วิ ต กกัง วลกับ ปั ญ หาใดๆจนเกิ น เหตุ การจัด การกับ
ความเครี ยดที่เกิดขึ้นและมีมุมมองในแง่บวกกับชี วติ ไม่ยดึ ติดกับอานาจหน้าที่ที่มีอยูเ่ ดิม ยอมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการเกษียณ การพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการเกษียณกับบุคคลต่างๆ
การคิดเกี่ยวกับการทางานที่วางแผนไว้ และมีความสุ ขกับการทางาน และการมีวนิ ยั ในตนเอง
3. ด้า นการดาเนิ น ชี วิต ส าหรั บ ในด้านนี้ ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งของ การ
วางแผนในการทากิจวัตรประจาวันในแต่ละวันว่าจะทาอะไรบ้าง การจัดการวางแผนที่อยูอ่ าศัย การ
วางแผนหางานอดิเรกทาภายหลังการเกษียณ และการวางแผนจากสิ่ งที่ทาเพื่อนามาเป็ นธุ รกิจหลัง
เกษียณ
กลุ่มที่ 3 ความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบธุ รกิจ
1. กลุ่ ม ลู ก ค้า (Customer Segments) ส าหรั บ ในองค์ป ระกอบนี้ ควรมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจ
รู ป แบบธุ รกิ จในเรื่ องของ การแยกลู กค้าแต่ ละกลุ่ มให้ชัดเจนเพื่ อง่ ายต่อการท าธุ รกิ จ การดู จาก
ลักษณะของการซื้ อสิ นค้า การดูจากความต้องการของลูกค้า และการดูจากลักษณะของบุคคล อายุ
และเพศ จากการซื้ อสิ นค้า
2. คุ ณ ค่ า ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร (Value Propositions) ส าหรั บ ในองค์ ป ระกอบนี้ ควรมี
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิ จในเรื่ องของ คุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่ดีที่ส่งต่อให้กบั ลูกค้า
และคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่งในการค้า
3. ช่ องทางการเข้าถึ งลูกค้า (Channels) สาหรับในองค์ประกอบนี้ ควรมีความรู ้ความเข้าใจ
รู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ การสื่ อสารเพื่อให้ลูกค้ามาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของเราในช่องทางต่างๆ
และการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์หรื อโซเชียลมิเดียร์
4. ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า (Customer Relationships) ส าหรั บ ในองค์ ป ระกอบนี้ ควรมี
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าทาให้ลูกค้าอยูก่ บั เรา
ได้อย่างมัน่ คงและยืนนาน และการมอบของขวัญให้กบั กลุ่มลูกค้าประจา ความจริ งใจ ความสนิ ท
สนม ความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้าและการลดราคาสิ นค้าหรื อของแถม
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5. รายได้ห ลัก (Revenue Streams) ส าหรั บ ในองค์ป ระกอบนี้ ควรมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจ
รู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ รายได้ที่เกิดจากการทาธุ รกิจ และเงินบานาญ และมีการจัดการกับรายได้
โดยการทารายรับ-รายจ่าย เพื่อให้แบ่งส่ วนของรายได้ที่นาไปใช้และรายได้ที่เก็บออม
6. ทรัพ ยากรหลัก (Key Resources) ส าหรั บ ในองค์ป ระกอบนี้ ควรมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจ
รู ป แบบธุ รกิ จในเรื่ องของ สิ่ งที่ ตนเองมี อ ยู่แล้วเพื่ อ น ามาด าเนิ น ธุ รกิ จ เช่ น ที่ ดิ น อุ ป กรณ์ และ
วัตถุดิบที่ใช้ทาธุ รกิจ สู ตรในการประกอบธุ รกิจอาหาร เป็ นต้น และสิ่ งที่สร้างความแตกต่างให้กบั
ธุ รกิจ
7. กิ จ กรรมหลัก (Key Activities) ส าหรั บ ในองค์ ป ระกอบนี้ ควรมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ
รู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ กระบวนการทางานต่างๆภายในธุ รกิจ
8. พันธมิตรหลัก (Key Partnerships) สาหรับในองค์ประกอบนี้ ควรมี ความรู ้ ความเข้าใจ
รู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ การเลือกคู่คา้ จาก ได้แก่ คุณภาพของสิ นค้า สถานที่ ราคาของสิ นค้า และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูป้ ระกอบการกับคู่คา้
9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) สาหรับในองค์ประกอบนี้ ควรมี ความรู ้ ความเข้าใจ
รู ปแบบธุ รกิจในเรื่ องของ เงินทุนในการดาเนินธุ รกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการทาธุ รกิจ และการ
แบ่ งต้นทุ นในการท าธุ รกิ จเพื่ อให้ง่ ายต่ อการจัดการรายจ่าย เช่ น ต้นทุ น ในการท าธุ รกิ จ ต้นทุ น
สารอง ต้นทุนค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ นค้า เป็ นต้น
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจ ัย เรื่ อ ง การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ นผูป้ ระกอบการหลัง เกษี ย ณของ
ข้าราชการครู ภาคตะวันออก ผูว้ ิจยั ได้สังเกตเห็ นว่า ในเรื่ องของ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเริ่ มต้น
ธุ รกิ จหลังเกษี ยณของข้าราชการครู 7 ด้าน มี องค์ประกอบที่ เพิ่มขึ้ นมาจากทฤษฎี ทั้งหมด 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความสมบู รณ์ ของร่ างกาย ด้านความสมบูรณ์ ของจิ ตใจ ด้านการดาเนิ นชี วิต ด้านการ
บริ หารจัดการ และด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา โดยมีการนาแต่ละด้านมาอภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
1) ด้านความสมบูรณ์ของร่ างกาย
สาหรับด้านความสมบูรณ์ ของร่ างกาย เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านการดูและสุ ขภาพ
ร่ างกาย ประกอบไปด้วย การออกกาลังกาย ตรวจเช็ คสุ ขภาพ การหลี กเลี่ ยงหรื อหยุดพฤติ กรรม
ต่างๆที่ ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ และการซื้ อประกันชี วิต (Lee & Law, 2004) โดยผลของการวิจยั จาก
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การสัมภาษณ์ ขา้ ราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง พบว่า มี 2 ประเด็นที่เพิ่มเข้ามา คือ
การควบคุมอาหารและน้ าหนัก และการพักผ่อนที่เพียงพอต่อวัน ซึ่ งใน 2 ประเด็นนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในแต่ละประเด็นเป็ นประเด็นที่เกิดจาก การเป็ นผูป้ ระกอบการของ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ กลัวที่ จะไม่สามารถออกไปทาสิ่ งต่างๆในชี วิตประจาวันได้ เนื่ องจากการควบคุ ม
อาหารและน้ าหนัก และการพักผ่อนที่ เพี ยงพอต่อวัน ถ้าไม่ มี การควบคุ ม และมี การพักผ่อนที่ ไ ม่
เพียงพอก็อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆตามมาและทาให้ไม่สามารถดาเนินธุ รกิจ ที่ตนเองต้องการ
ทาต่อไปได้
2) ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ
สาหรับด้านความสมบูรณ์ ของจิตใจ เป็ นการเตรี ยมพร้อมในด้านต่างๆของจิตใจ ประกอบ
ไปด้วย การฝึ กตนให้มีจิตใจแจ่ม ใสอยู่เสมอ พยายามไม่ วิตกกังวลกับ ปั ญหาใดๆ จนเกิ นเหตุ มี
วิธีการจัดการกับ ความเครี ยดที่ เกิ ดขึ้ น ตลอดจนมี มุมมองในแง่ บวกกับชี วิต ไม่ยึดติ ดกับ อานาจ
หน้าที่ที่มีอยู่เดิ ม ยอมรับกับความเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นหลังการ เกษียณ และรวมถึ งการพูดคุ ย
สนทนาเกี่ยวกับการเกษียณกับบุคคลต่างๆ เพื่อการปรับตัวและ เตรี ยมพร้อมก่อนการเกษียณ (อนงค์
นาฏ ผ่านสถิน, 2556) โดยผลของการวิจยั จากการสัมภาษณ์ขา้ ราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ น
ของตนเอง พบว่า มี 2 ประเด็ นที่ เพิ่ ม เข้ามา ได้แก่ การคิ ดเกี่ ยวกับการท างานที่ วางแผนไว้และมี
ความสุ ขกับการทางาน และการมีวินยั ในตนเอง ในแต่ละประเด็นเกิ ดจาก การเป็ นผูป้ ระกอบการ
ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปได้ว่า การคิ ดเกี่ ยวกับการท างานที่ วางแผนไว้และมี ความสุ ขกับ การทางาน
และการมีวินยั ในตนเอง เป็ นส่ วนที่สาคัญในการเริ่ มต้นธุ รกิจ เพราะเมื่อเกษียณอายุจากราชการแล้ว
บุคคลที่ตอ้ งการทาธุ รกิจต้องมีการวางแผน ต้องมีความสุ ขในการทาธุ รกิจและต้องมีวินยั ในตนเอง
เพื่อทาให้การดาเนินธุ รกิจดาเนินไปได้อย่างมัน่ คง
3) ด้านการดาเนินชีวติ
ส าหรั บ ด้านการดาเนิ น ชี วิต เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มในการดาเนิ น ชี วิตหลังเกษี ย ณ
ประกอบไปด้วย วางแผนในการทากิ จวัตรประจาวันในแต่ละวันว่าจะทาอะไรบ้างหรื อการจัดการ
วางแผนที่อยูอ่ าศัย และการวางแผนหางานอดิเรกทาภายหลังการเกษียณ (Lee & Law, 2004) โดย
ผลของการวิจยั จากการสั ม ภาษณ์ ข ้าราชการครู ที่ เกษี ย ณแล้วมี ธุ รกิ จเป็ นของตนเอง พบว่า มี 1
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ประเด็นที่เพิ่มเข้ามา คือ การวางแผนจากสิ่ งที่ทาเพื่อนามาเป็ นธุ รกิ จหลังเกษี ยณ ซึ่ งในประเด็นนี้
เกิดจากการเป็ นผูป้ ระกอบการของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปได้วา่ ในการดาเนิ นชี วติ หลังเกษียณ บุคคลต้องมีงานอดิเรกยามว่าง เพื่อทาให้
ตนเองไม่เหงา และสามารถนางานอดิ เรกที่ ตนเองชอบหรื อสิ่ งที่ ตนเองท ามาเป็ นระยะเวลานาน
สามารถนามาเป็ นพื้นฐานในการสร้างธุ รกิจของตนเอง
4) ด้านการบริ หารจัดการ
ส าหรั บ ด้านบริ ห ารจัด การ เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัดการเกี่ ย ว
กระบวนการในการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษี ยณ ว่าควรมี กระบวนการใดเริ่ มก่อนและหลังเพื่อทาให้
ธุ รกิจเริ่ มต้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย การใช้ความถนัดหรื อทักษะเฉพาะในการเริ่ มทา
ธุ รกิ จ การวางแผนเกี่ ย วกับ การคิ ดค้น สิ น ค้าหรื อบริ ก าร กระบวนการภายในของการท าธุ รกิ จ
(Kaplan & Norton, 1996) โดยผลของการวิจยั จากการสัมภาษณ์ ขา้ ราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิ จ
เป็ นของตนเอง พบว่า มี 1 ประเด็นที่เพิ่มเข้ามา คือ การเริ่ มต้นธุ รกิ จเกิดจากการลองผิดลองถูก ซึ่ ง
ในประเด็นนี้ เกิดจากการเป็ นผูป้ ระกอบการของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ผูว้ ิ จ ัย สรุ ป ได้ว่า ในด้า นของการบริ ห ารจัด การผู ้ที่ ท าธุ ร กิ จ ต้อ งมี ก ารจัด การเกี่ ย วกับ
กระบวนการภายในธุ รกิจทั้งหมดแต่กว่าธุ รกิจจะดาเนิ นไปได้ ผูท้ ี่ทาธุ รกิจต้องมีการลองผิดลองถูก
จากการท ากระบวนการต่ า งๆภายในธุ รกิ จและสุ ด ท้า ยธุ ร กิ จก็ จ ะสามารถด าเนิ น ไปได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5) ด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา
สาหรับด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านของตัวบุคคล ประกอบ
ไปด้วย ทักษะความสามารถของพนักงาน ด้านเกี่ ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ และด้านเกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร ระบบการจูงใจและโครงสร้างองค์กร (Kaplan & Norton, 1996) โดยผลของการ
วิจยั จากการสัมภาษณ์ขา้ ราชการครู ที่เกษียณแล้วมีธุรกิจเป็ นของตนเอง พบว่า มี 2 ประเด็นที่เพิ่มเข้า
มา ได้แก่ การวางแผนที่ จะขยายธุ รกิ จตามช่ องทางต่างๆ และการพัฒนากระบวนการทางานของ
ธุ รกิจส่ าเสมอ ซึ่ งในแต่ละประเด็นเกิดจาก การเป็ นผูป้ ระกอบการของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ในด้านของการเรี ยนรู ้และพัฒนา นอกจากการเตรี ยมความพร้ อมในด้าน
ของตัวบุคคล ในการทาธุ รกิจต้องมีการวางแผนที่จะขยายธุ รกิจ และการพัฒนากระบวนการทางาน
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ของธุ รกิ จ เพราะว่าการทาธุ รกิ จจะต้องมี การเพิ่มเติมความรู ้ รอบด้านเกี่ ยวกับธุ รกิ จที่ทาอยู่เพื่อให้
ธุ รกิจที่ทาอยูม่ นั่ คง

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อแสนอแนะและการนาไปใช้
1. การวิจยั การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเริ่ มต้นธุ รกิ จหลังเกษี ยณของข้าราชการครู ภาค
ตะวันออก นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการเตรี ยมความพร้อมในการเริ่ มต้นธุ รกิ จ 7 ด้าน และความรู ้
ความเข้าใจรู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ซึ่ งจะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมและความรู ้ความเข้าใจ
3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
กลุ่มของปั จจัยด้านการบริ หารจัดการแบบสมดุล (Balance Scorecard) 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การบริ หารจัดการ 2) ด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา 3) ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า
และ
4) ด้านการเงิน
กลุ่ ม ของปั จจัย ด้า นสุ ข ภาวะและคุ ณ ภาพชี วิต 3 ด้า น ได้แก่ 1) ด้านความสมบู รณ์ ข อง
ร่ างกาย 2) ด้านความสมบูรณ์ของจิตใจ และ 3) ด้านการดาเนินชีวติ
กลุ่มของความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบธุ รกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) 2)
คุ ณ ค่ า ของสิ นค้า หรื อ บริ ก าร (Value Propositions) 3) ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ลู ก ค้า (Channels) 4)
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships) 5) รายได้หลัก (Revenue Streams) 6) ทรัพยากร
หลัก (Key Resources) 7) กิ จกรรมหลัก (Key Activities) 8) พันธมิตรหลัก (Key Partnerships) และ
9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
2. การน ารู ป แบบธุ ร กิ จ ไปใช้ ควรดู ร ายละเอี ย ดขององค์ ป ระกอบในแต่ ล ะด้า นและ
องค์ประกอบให้เข้าใจก่อนนาไปประยุกต์ใช้
3. รู ปแบบธุ รกิจนี้ เป็ นรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหลังเกษียณ
ของข้าราชการครู หรื อบุคคลอื่นๆที่สนใจในการเริ่ มต้นธุ รกิจสามารถนาไปใช้ได้เช่ นกันแต่อาจมี
บางองค์ประกอบที่ไม่ตอบโจทย์ เพราะว่าผลที่ได้ออกมาของรู ปแบบธุ รกิ จที่เกิดจากการสัมภาษณ์
ข้าราชการครู ที่มีธุรกิจหลังเกษียณและการเก็บแบบสอบถามจากข้าราชการครู ก่อนเกษียณ
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการทาการวิจัยครั้งต่ อไป
สาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่าควรทาการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมในด้าน
ของการเตรี ยมความพร้อมทั้ง 7 ด้าน เพราะว่าในอนาคตอาจมีการเตรี ยมความพร้อมของข้าราชการ
ครู เพิ่มเติม และรู ปแบบธุ รกิจที่ดีกว่า รู ปแบบธุ รกิจ 9 องค์ประกอบ ซึ่ งในอนาคตอาจมีการนา
รู ปแบบธุ รกิจใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทาการวิจยั ครั้งต่อไป
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