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Professor Dipak C. Jain 
 

การบริหารโดยหลักการ Market–Driven  หมายถึงอะไร 
 หลักการบริหารแบบ Market-Driven หมายถึง การพัฒนาทักษะและการเสริมสราง 
ความสามารถ ความเขาใจ การจูงใจ และการรักษาฐานลูกคาที่สําคญั นอกจากนั้น การดําเนินงาน
ยังคงเปนไปในทางที่กลุมลกูคาตองการ 

 คําถามสําคัญที่ผูบริหารจังหวัดบนพื้นฐาน Market–Driven จะตองถามตัวเองและทีมงาน 
ไดแก 
- ใครคือลูกคาของเรา (Customers) ลูกคาที่สําคัญของจังหวัดไดแก ประชาชน, 

ผูลงทุน, นักทองเที่ยว, กลุมคนที่อาจจะมาเปนลูกคาในอนาคต และผูบริโภคสินคาที่
ผลิตโดยจังหวัด 

- คูแขง (Competitors)  การเขาใจคูแขงชวยรักษาความไดเปรียบในการแขงขัน 
- ผูรวมงาน, พันธมิตร (Collaborators) 
- อะไรคือความสามารถหลักของเรา (Core Capabilities) 
- สิ่งที่เราสามารถนําเสนอได (Core Offerings)  ทั้งในรูปแบบที่จับตองได เชน  ผลติภัณฑ 

และที่จับตองไมได  เชน บริการ, ความโอบออมอารี  
ความทาทายของการบริหารแบบ  Market-Driven ในระดบัจังหวัด ไดแก การทองเทีย่ว, 

การอยูอาศยั, การลงทุน, การศึกษา, การทํางาน, ทําการซื้อขายผลิตภัณฑกับเรา ภายหลัง
จากการวิเคราะหจังหวัด และผูเกีย่วของแลว ผูบริหารควรพิจารณาถึงจุดยืนของจังหวัด 

 
การวิเคราะหสถานการณ 

Asiaweek (2000) จัดอันดับการแขงขันระหวางเมืองหลักๆ ที่สําคัญในเอเชีย 
เมือง Fukuoka ของประเทศญี่ปุนไดรับการคัดเลือกใหเปน The Best City  ตามมาดวย Tokyo    
สําหรับประเทศไทย  เชยีงใหมไดรับการจัดอันดับที่ 13 และ กรุงเทพฯ อยูในอันดับที่ 17 ประเด็น
คําถามที่ตามมาคือ  เราจะทําอยางไรเพื่อผลักดันใหจังหวัดของเราอยูใน  10  อันดับแรก   นอกจากนั้น  
ในการบริหารเมือง หลักการที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การวางจุดยืน (Positioning)  ตัวอยางเชน 
การที่เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย วางจุดยืนในการเปนแหลงการกระจายระบบบริหารธุรกิจ 
(Business Process Outsourcing : BPO)  สิ่งที่เราตองคิดคือ จุดยืนของเมืองหรือจังหวัดตางๆ 
ในประเทศไทย 
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ทําอยางไรเพื่อสรางการบริหารจังหวดัแบบ  Market-Driven 
หัวใจที่สาํคัญที่สุดคือ การมีผูวาราชการจงัหวัดแบบ CEO อันหมายถึง ผูบริหารทีส่ามารถ 
- Articulate Vision   (สรางและพัฒนาวสิยัทัศนทีช่ัดเจน) 
- Anticipate Change (คาดการณความเปลี่ยนแปลง) 
-  Accelerate Execution (เรงสรางสรรคการปฏิบตัิงาน เรงรุด ไมร้ังรอใหสถานการณ

มาเปนตวักดดันใหสรางงาน  หากแตริเริม่ทําดวยวสิัยทัศนของตนเอง 
และทายสุด ผูวาฯ ควร Accountable หรือมีความรับผิดชอบตอการดําเนินงานของตน  

ไมวาผลที่เกิดขึ้นจะเปนเชิงบวกหรือลบ ภารกิจของผูวาราชการแบบ CEO คือ 
1. Dream  (สรางฝน)    
2. Define (กําหนดงาน) 
3. Drive  (ผลักดันพัฒนา) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการทั้ง 3 น้ี  สัมพันธกันกับคําขวัญของนายก CEO (พตท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร)    

“ตาดูดาว  ทาวติดดิน” กลยทุธซ่ึงประกอบไปดวยการสราง Vision (วิสัยทศัน), Mission (พันธกิจ), 
และ Action (การปฏิบตัิงาน) 
 
องคประกอบของวาระการทํางาน (Agenda) แบบผูวา CEO 
 

Dream (สรางฝน)  การสรางฝนหรือการกําหนดเปาหมายที่ตองการ เกิดขึ้นจากองคประกอบ 3 ขั้น 
1. Information (ขอมูล)  ผูบริหารควรตัง้เปาหมายการทํางานโดยตัง้อยูบนพ้ืนฐานของ

การวิเคราะหขอมูล มากกวาการใชความเห็นของตนเปนหลัก  เพราะจะทําใหชวย
วิเคราะหสถานการณบนความเปนจริง โดยไมมีอคติ (Outside-in approach) 

2. Intellect  (ความรู) หลังจากการวิเคราะหขอมูล  ผูวา CEO สามารถรวบรวมเปน
คลังความรู อันจะพัฒนาไปสูองคประกอบที่ 3 

3. Instinct  (สัญชาตญาณ)  สัญชาตญาณนับเปนองคประกอบที่สําคัญของภูมิปญญา
เพ่ือการพัฒนา 

 

Vision 

Dream 

          Drive   Define Mission Action 

ตาดูดาว (Eyes to the Sky) 

เทาติดดิน ( Feet on the Ground) 

(Figure 1)   
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Define (กําหนดงาน)  การกําหนดงานเกิดขึ้นจากองคประกอบ 3 สวน 
1. Goal (เปาหมาย)  คือ การนําวิสัยทศันมาสื่อสารกับผูปฏิบตัิงานเพือ่รวมกันสราง 
2. Strategy (กลยุทธ) และ 
3. Metrics (กําหนดตัวชี้วัดผลการทํางาน) สําหรับตัวชี้วัดผลการกําหนดงานนี้  

ขึ้นอยูกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมที่แตกตางกัน เชน ตัวชี้วัดผลการทํางานของธรุกิจ
โรงแรม อยูที่ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) โดยมีจุดประสงคให
ลูกคาบอกตอ หรือทําหนาที่เปนตัวแทนการขายใหกับทางโรงแรมในทางออม 

 

ตัวอยาง :  การพัฒนาเชียงใหมใหเปนศูนยการจัดการ MICE (Meetings, Incentives, 
Conventions,  Exhibitions) 

 

กลยุทธสําคัญที่ควรคํานึง คอื 
1. Feet Down Strategy คือ กลยุทธการกําหนดจุดยืนของเชียงใหมเทียบกบัจังหวัด

อ่ืนๆ เชน การที่เชียงใหมมีความสงบมากกวากรงุเทพฯ ซ่ึงชวยใหเปนสถานที่
เหมาะสมกับการจัดการประชุม, สัมมนา 

2. Hands Around Strategy คือ กลยุทธการสรางพันธมิตรระหวางกลุมจังหวัด เพ่ือ
นําไปสูการรวมพลังเพ่ือสรางจุดแข็งที่แตกตาง 

3. Drive (ผลักดนัพัฒนา)  
 

การผลักดันพัฒนาเกิดขึ้นจากองคประกอบ 3 สวน 
1. Empower (การใหอํานาจ) โดยปรับเปลี่ยนจากการสรางฐานอํานาจแบบลําดับ

ชั้นไปสูการสรางการกระจายอํานาจอยางทั่วถึง 
2. Inspire (การสรางแรงบันดาลใจ) โดยมุงที่การสรางความตองการที่สรางสรรค 

มากกวาการดึงดูดใจดวยผลลัพธทางวตัถ ุ
3. Perform (ลงมือปฏิบัต)ิ โดยมุงเนนหลักการ Pull (ดึงดูดใหทํางานโดยการสราง

ความรูสึกเปนเจาของมากกวา Push หรือการบังคับ) 
 

ตัวอยาง :  การผลักดนัพัฒนา Kellogg School of Management ใหเปนผูนําในกลุมสถาบันผูบริหาร 
 

หลักสําคัญคือการสรางความแตกตางในจดุยืนของโรงเรียนโดยมุงเนนไปที ่
- การพัฒนาสภาวะความเปนผูนํา (Leadership) 
- การสรางโอกาส (Opportunities) 
- การใชประโยชนจากลักษณะเดนที่มี (Values) ในกรณีประเทศไทย ควรเขาใจและใช

ประโยชนความเปนไทย (Thai-ness)  เชน ความโอบออมอารี ความเอาใจใสอยาง
จริงใจของคนไทย 

- การทํางานอยางมีคุณธรรม (Ethics) 
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หลักการทั้ง 4 รวมเปนจุดยืนของ Kellogg คือ “Feel the Love” ที่ผูบริหารถายทอด 
ใหบุคคลภายนอก และผูบรหิารทุกคนยึดม่ัน เชื่อถือ 

 
เม่ือไดเรียนรูกับวาระการบริหารงานของผูนํา CEO สิ่งสําคัญที่ผูวาควรคํานึงถึงอยูเสมอ 

คือ การสรางความสมดุลระหวาง 
1. การวิเคราะห หรือ หลักการ (Principle)  
2. การปฏิบตัิหรือการบริหารงานเชิงธุรกิจ (Practicality)  
 
สุดทายนี้ ยังสรุปการพัฒนาจังหวัดบนพื้นฐานการวเิคราะหการตลาดและกลยุทธ

บริหารธุรกิจรวมอยูที่การสรางแนวคิดแบบ Market-Driven ใหกับผูวา CEO อันประกอบดวย 
1. Entrepreneurial Spirit ( การสรางจิตวิญญาณแบบผูประกอบธุรกิจ) 
2. Positive Attitude (การมีทัศนคติเชิงบวก) 
3. Team Leadership (การสรางภาวะเปนผูนํากลุม)  
4. Proactive Approach (การปฏิบตัิงานแบบเชิงรุก) คอืการลงมือทํางานกอนที่จะถูก

สถานการณบบีบังคบั 
5. Collaboration Culture  (การสรางวัฒนธรรมความรวมมือ) ดวยแนวคิดการทาํงาน

บนพ้ืนฐานการวิเคราะหตลาดและกลยทุธการบริหารธรุกิจจะนําพาจังหวัดและ
ประเทศไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน 


