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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และกลยุทธ์ ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประชากรที่ใช้ทาํ การศึกษาวิจยั คือ เจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้ไม่สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แน่นอนได้
ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 327 คน
จากนั้นใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น
3 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คําถามเกี่ยวกับ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการ
ดําเนินธุรกิจ และคําถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทัว่ ไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิติอนุมาน ได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis)
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง
41-50 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบกิจการการ ผลิต จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบบุคคล
ธรรมดา ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 5-7 ปี มีรายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อปี น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10
ล้านบาท และประเมินว่าตนเองประสบความสําเร็ จในระดับปานกลาง
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด เมื่อพิจารณารายด้าน มีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านราคาใน
การดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ มีคุณภาพคุม้ กับราคา รองลงมาคือ เมื่อเทียบกับสิ นค้าของผูป้ ระกอบการ
อื่น มีราคาถูกกว่า
2. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ การนําเสนอถึงคุณภาพของสิ นค้าให้กบั ลูกค้า รองลงมา คือ
มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลาย และมีการนําเสนอสิ นค้าใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าเสมอๆ
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดด้าน ช่องทางการจัดจําหน่าย ในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ สถานที่ซ้ือมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการ รองลงมาคือ ทําเลที่ต้ งั ร้านไปมาสะดวก และสถานที่ซ้ือสะดวกสบาย ส่ วนข้อที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้นอ้ ยที่สุดคือ ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นอินเตอร์เน็ท
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ใช้กลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดด้าน การส่ งเสริ มการตลาด ในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุ ภาพ
รองลงมาคือ พนักงาน
กลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนกลยุทธ์
ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
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Abstract
The objectives of this study were to investigate the marketing mix strategies for
entrepreneurs in small and medium sized enterprises in Bang Kuay, Nonthaburi province and to
identify market strategies that influence the success of entrepreneurs. The population of this research
was the entrepreneurs or executive administrators in small and medium sized enterprises in Bank
Kuay, Nonthaburi province. Researcher could not exactly identify number of small and medium
sized businesses. Therefore, the number of samples was given by using Krejcie & Morgan table,
which had 327 samples, with purposive random sampling. A questionnaire was used as the research
tool, which had three parts; demographic of key informants, question on business marketing mix
strategies, and suggestion. A data was analyzed by using percentage, frequency, mean, standard
deviation, and statistical inferences such as multiple regression analysis.
The results of this research found that most key informants were male between 41 to 50 years
old. Level of education was bachelor degree. They were mostly in production business. Business
registration was in personal business. The time of doing business was 5-7 years. The average income
was less than or equal to 10 million Baht. Self-assessment of success was in medium level.
For marketing mix strategies, the result found that most of key informants used firstly price
strategy. Secondly, they used product strategy, place strategy, and promotion strategy respectively.
Considering each aspect, details were follows:

1. Price factor, the researcher found that price strategy that most of key informants used
firstly was quality worth with the price. Secondly, when the product compare to other entrepreneurs,
price is lower.
2. Product factor, the research found that product strategy that most of key informants used
firstly was presenting about quality product to customer. Secondly, there were variety of product and
there are always having and presenting new product to customer.
3. Place factor, the researcher found that place strategy that most of key informants used
firstly was place sufficiently to demand. Secondly, location and place was convenient to buy the
product. However, place strategy that most of key informants used the least was internet channel.
4. Promotion factor, the researcher found that promotion strategy that most of key
informants used firstly was gentleness of employee. Secondly was employee.
Marketing Strategies towards the success of small and medium entrepreneurs, it was found
that product and place were influencing towards the success of small and medium entrepreneurs at the
level of .05 significantly. Moreover, price and promotion strategy were not influencing towards the
success of small and medium entrepreneurs.
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ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย 47

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตาราง

หน้ า

ตาราง 17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้ านการส่ งเสริมการตลาด 48
ตาราง 18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
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ของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้ านอืน่ ๆ
ตาราง 19 ค่าสัมประสิ ทธิ์การวิเคราะห์ Multiple Regression กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมี
อิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
50

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการพัฒนาประเทศ
โดยเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยัง่ ยืนมากขึ้น เป้ าหมายที่สาํ คัญประเด็นหนึ่ง
คือการสร้างความเข้มแข็งให้กบั วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สนับสนุนให้มี
ผูป้ ระกอบการใหม่เพิ่มขึ้น เพิ่มเป้ าหมายผลิตภัณฑ์ และ บริ การของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้มีสดั ส่ วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และศูนย์บริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ, 2550)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) (สถาบันการอาชีวภาคเหนือ วิทยาลัยการอาชีพ
เทิง, 2553) เป็ นคําย่อมาจากคําในภาษาอังกฤษว่า Small and Medium Enterprises หมายถึงการประกอบ
กิจการเพื่อรายได้ที่ใช้เงินทุนในการประกอบธุรกิจไม่มากนัก เป็ นงานอิสระมีขอบเขตการดําเนินงาน
อยูใ่ นท้องถิ่นตลาดในการจําหน่ายและบริ การไม่กว้างขวางนัก
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ครอบคลุมกิจการ 3 ประเภท คือ กิจการผลิตสิ นค้า กิจการเชิงพาณิ ชย์ และกิจการให้บริ การ
ตารางแสดงการกําหนดขนาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภท
กิจการการผลิต
กิจการการบริ การ
กิจการค้าส่ ง
กิจการค้าปลีก

ขนาดย่ อม
สิ นทรัพย์ ถาวร
จํานวน (คน)
(ล้ านบาท)
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 25
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 15
ไม่เกิน 30

ขนาดกลาง
สิ นทรัพย์ ถาวร
จํานวน (คน)
(ล้ านบาท)
51-200
เกินกว่า 50-200
51-200
เกินกว่า 50-200
26-50
เกินกว่า 50-100
16-30
เกินกว่า 30-60

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใน
หลายๆ ด้าน เป็ นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศ เนื่องจากครอบคลุมเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม
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จํานวนกิจการกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจในประเทศ จัดเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากข้อมูล
ในการสํารวจสถานประกอบการของสํานักงานสถิติแห่ งชาติพบว่า มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ถึง 854,064 ราย โดยเป็ นกิจการค้าปลีกมากที่สุดคิดเป็ นสัดส่ วน 30.4% รองลงมาได้แก่
อุตสาหกรรมการผลิต 18.4% การบริ การ 16.6% ภัตตาคารและโรงแรม 9.6% ค้าส่ ง 3.2% และอื่น ๆ
20.7% ทั้งนี้ จากจํานวนโรงงานที่จดทะเบียนอย่างเป็ นทางการกับกระทรวงอุตสาหกรรมมีจาํ นวน
โรงงาน 128,304 แห่ ง เป็ นโรงงานที่ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คิดเป็ นสัดส่ วนถึงร้อย
ละ 98 และมีการจ้างงานรวมกันแล้วคิดเป็ นสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 70 ของการจ้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่ วนใหญ่ใช้ทรัพยากรในประเทศเป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิต เป็ นการสนับสนุนมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในประเทศ ซึ่งปี หนึ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมกันสามารถสร้างผลผลิตมวลรวมของประเทศได้กว่า 60% และเป็ นแหล่งธุรกิจที่สร้างรายได้
ให้ประเทศจากการส่ งออกสิ นค้าไปจําหน่ายต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จึงเป็ นแหล่งรองรับแรงงานจํานวนมากเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็ นแหล่งใช้ทรัพยากรของ
ประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ระบบเศรษฐกิจและภายใต้ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม กลับมีความคล่องตัวสู งในการปรับตัวได้ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และกลายเป็ นผูม้ ี
บทบาทในการช่วยลดความเสี่ ยงของระบบเศรษฐกิจ ด้วยการเชื่อมโยงการผลิตกับผูผ้ ลิตรายใหญ่ใน
ลักษณะของการรับช่วงผลิต และที่สาํ คัญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นเหมือนจุดกําเนิดของ
ผูป้ ระกอบการใหม่ที่สาํ คัญยิง่ สําหรับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต บทบาทและความสําคัญของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ 1) ช่วยประหยัดเงินตราจากการนําสิ นค้าเข้าจากต่างประเทศทําให้
เกิดการจ้างงาน 2) ทําให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะทําธุรกิจของตนเองมากขึ้น 3) เป็ นแหล่งเสริ มสร้าง
ประสบการณ์และพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) เกิดการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ 5) ผลิตสิ นค้า
และบริ การนําเงินตราเข้าประเทศ 6) เชื่อมโยงและช่วยส่ งเสริ มธุรกิจขนาดใหญ่ และ 7) ช่วยในการ
กระจายความเจริ ญและพัฒนาด้านต่าง ๆ ออกสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่นลดปัญหาการกระจุกตัวของธุรกิจ
ตามเมืองใหญ่ ส่ วนปั ญหาและข้อจํากัดในการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ 1)
ขาดแคลนแหล่งเงินทุนเพื่อนํามาลงทุนและขยายกิจการ จึงขาดหลักทรัพย์ในการคํ้าประกันเงินกู้ 2)
ขาดความรู ้ความสามารถเรื่ องระบบการบริ หารจัดการที่ดี การบริ หารจัดการมักอาศัยประสบการณ์จาก
การเรี ยนรู ้ การลองผิดลองถูก 3) มีปัญหาในการว่าจ้างแรงงาน เมื่อแรงงานมีทกั ษะฝี มือและความ
ชํานาญมากขึ้นมักจะย้ายออกไปทํางานกับธุรกิจขนาดใหญ่ข้ ึนและผลตอบแทนสู งกว่า 4) มีขอ้ จํากัด
ด้านเทคนิควิชาการและเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย 5) มีขอ้ จํากัดในการได้รับการส่ งเสริ มของภาครัฐ
และ 6) มีปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ (สถาบันการอาชีวภาคเหนือ วิทยาลัย
การอาชีพเทิง, 2553)
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การส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้อยูร่ อดและเติบโตอย่างแข็งแกร่ งจะเป็ นส่ วน
สําคัญที่ทาํ ให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เพราะนัน่ หมายถึงการสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ โดยต้นแบบที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบความสําเร็ จไม่วา่ จะเป็ น
ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น หรื อเยอรมันจะต้องอาศัยทั้งส่ วนของรัฐ เอกชนในการแก้ไขปั ญหา ดังนั้น
การศึกษาข้อมูลทางด้าน กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จึงเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ นและสําคัญต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนี้ ซึ่งการทําธุรกิจต่างๆ นั้นไม่วา่ จะเป็ นตลาดสิ นค้าหรื อ
บริ การ ย่อมมีกลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริ หารงาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่ได้วา่ ง
ไว้ โดยมีการใช้เครื่ องมือต่างๆ มาเป็ นกลยุทธ์ เพื่อให้เข้าสู่ เป้ าหมายตามความต้องการในแผนการตลาด
ของธุรกิจแต่ละแห่ง โดยเครื่ องมือทางการตลาดที่นิยมนํามาใช้ในกิจการเพื่อที่จะให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ทางการตลาดในตลาดเป้ าหมายที่วางไว้ คือ ส่ วนประสมการตลาดที่จะประกอบไปด้วย 4Ps คือ
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
(พัฒนา ศิริโชติบณั ฑิต, 2548)
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงมีความต้องการที่จะศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเพื่อนําไปใช้เป็ นแนวทาง
ให้ภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และสนับสนุนในด้านต่างๆ แก่
ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

และกลยุทธ์ ส่ วนประสม การตลาดมี

อิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมมติฐานการวิจยั
กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
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ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดกรอบวิจ ยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการ
ดําเนินธุรกิจ
ประกอบไปด้วย 4Ps
1.
2.
3.
4.

ระดับความสําเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการ

ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price)
ช่องทางการจําหน่าย (Place)
การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion)

ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ยงั คงดําเนินกิจการอยู่ ซึ่งปรากฏรายชื่อตามที่
กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์รวบรวม
ไว้ จํานวน 2,212 แห่ง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรีประกอบไปด้วย 4Ps คือ ผลิตภัณฑ์ ( Product)
ราคา (Price) ช่องทางการจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในจังหวัดนนทบุรี ที่ยงั คงดําเนินกิจการอยู่ ซึ่งปรากฏรายชื่อตามที่กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์รวบรวมไว้
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม หมายถึง กิจการที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด หมายถึงกลยุทธ์ 4Ps คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

ประโยชน์ ทค่ี าดว่ าจะได้ รับ
ทําให้ทราบกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนําไปใช้เป็ นแนวทางให้ภาครัฐและเอกชนให้
ความช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และสนับสนุนในด้านต่างๆ แก่ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี ได้ทาํ การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ น
กรอบในการศึกษา ดังนี้
1. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผูป้ ระกอบการ
2. ปั จจัยความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดของผู้ประกอบการ

กลยุทธ์การตลาด ( Marketing Strategies) หมายถึง กระบวนการทางการบริ หารที่มุ่งพัฒนา
รักษาสมดุลระหว่างเป้ าหมายของผูป้ ระกอบการ ความเชียวชาญ ทรัพยากรและโอกาสททางการตลาดที่
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อปรับแต่ง และปรับปรุ งธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการให้
สมดุลอยูเ่ รื่ องยๆ เพื่อให้ได้กาํ ไรและมีความเจริ ญเติบโตตามเป้ าหมาย (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2549) กล
ยุทธ์การตลาดยังเป็ นหลักเกณฑ์ที่จะใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้ าหมาย
รวมทั้งการตัดสิ นใจในค่าใช้จ่ายทางการตลาด ส่ วนประสมทางการตลาด และการจัดสรรทรัพยากร
ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2539)
นอกจากนี้กลยุทธ์การตลาดจะบอกรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ทางการตลาดแต่ละอย่างนั้น เรา
จะใช้วิธีการอย่างไร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ในขณะที่วตั ถุประสงค์ทางการตลาดที่เรา
กําหนดนั้นต้องมีความเฉพาะกําหนดขอบเขตต่างๆ ชัดเจน และเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการซื้อของ
บริ โภคนั้น กลยุทธ์การตลาดกลับมีความหมายกว้างกว่าและจะเป็ นตัวกําหนดทิศทางของแผนตลาด
กําหนดการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของสิ นค้า ( Product Positioning) กลยุทธ์การตลาดและยังจะใช้เป็ น
กรอบอ้างอิงในการพัฒนาโปรแกรมด้วยส่ วนผสมการตลาด (Marketing Mix) อีกด้วย ซึ่งธุรกิจสามารถ
กําหนดกลยุทธ์ต่างๆ มากกว่า 1 กลยุทธ์ โดยพิจารณาจากหัวข้อต่างๆ ดังนี้ (นุชนาฎ, 2553)
1. กลยุทธ์การสร้างตลาดหรื อแย่งชิงส่ วนตลาด (Build the market or steal market share) ใน
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในแผนการตลาดนั้น เราต้องมีการตัดสิ นใจอย่างชัดเจนว่า เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายยอดขายรวมนั้น เราจะใช้กลยุทธ์อย่างไร ระหว่างกลยุทธ์การสร้างตลาด ( Build the market)
และกลยุทธ์แย่งส่ วนครองตลาด (Steal share) จากคู่แข่งขัน การสร้างตลาด (Build market) เหมาะกับ
0

0
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สถานการณ์สาํ หรับประเภทสิ นค้าใหม่ ขณะที่งานตลาดในปั จจุบนั ยังมีขนาดเล็ก และศักยภาพของผูซ้ ้ือ
ยังมีสูง ขณะที่คู่แข่งขันยังไม่มาก บริ ษทั ที่ลงสู่ ตลาดนี้ และใช้วิธีการสร้างตลาดขึ้นมา ส่ วนใหญ่จะเป็ น
ผูน้ าํ ตลาดนี้ ตัวอย่างเช่น มิลเลอร์ไลท์เบียร์ เป็ นผูส้ ร้างตลาดเบียร์รสอ่อน เป็ นต้น กลยุทธ์การสร้าง
ตลาดเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งใช้เวลาและเงินตราและความพยายามโดยเริ่ มตั้งแต่การพัฒนาความต้องการของ
ลูก ค้า และพยายามทําให้เขาซื้อสิ นค้าของเรา การแย่งชิงส่ วนตลาด (Steal market share) เป็ นการแย่ง
ส่ วนตลาดจากคู่แข่งขัน ด้วยการเสนอสิ นค้าหรื อข้อเสนอที่ดีกว่าหรื อเหนือกว่าคู่แข่งขัน นัน่ หมายความ
ว่ากลุ่มเป้ าหมายของเรากับกลุ่มเป้ าหมายของคู่แข่งขันนั้น มีความใกล้เคียงกัน และต้องสื่ อสารให้
กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนี้ทราบถึงประโยชน์และคุณค่าต่างๆ ของสิ นค้าเราซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งขัน
2. กลยุทธ์ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และกลยุทธ์เฉพาะท้องถิ่น (National, Regional and Local
Marketing Strategies) กลยุทธ์ดงั กล่าวจะช่วยให้กิจการตัดสิ นใจว่าจะใช้กลยุทธ์การตลาดระดับต่างๆ
หรื อจะใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างระดับชาติกบั ระดับท้องถิ่น ตัวอย่าง เช่น พัฒนากลยุทธ์รวม
จากสํานักงานกลางให้เป็ นกลยุทธ์ระดับชาติ และสนับสนุนโดยใช้โปรแกรมการตลาดในแต่ละท้องที่
โดยสํานักงานขายแต่ละเขตเป็ นผูด้ าํ เนินงาน และพัฒนาโปรแกรมการตลาดโดยใช้แคมเปญโฆษณา
และการส่ งเสริ มการตลาดสําหรับดีลเลอร์เหมือนกันหมดทัว่ ประเทศ
3. กลยุทธ์ฤดูการขาย (Seasonality Strategies) กิจการต้องตัดสิ นใจการใช้งบประมาณ
การตลาดและโฆษณาให้สอดคล้องกับช่วงการขาย ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงของปี ด้วย
ตัวอย่าง เช่น เนื่องจากช่วงขายสิ นค้าเป็ นช่วงสั้นมาก เราควรพัฒนากลยุทธ์การตลาดและโปรแกรมการ
ให้ข่าวสารเพื่อให้เกิดยอดขายเร็ วที่สุด ตั้งแต่ตน้ ฤดูการขาย และให้เกิดการซื้อซํ้ามากที่สุด
4. กลยุทธ์คู่แข่งขัน (Competitive Strategies) เมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่า คู่แข่งขันโดยตรง
ของเรามีผลต่อขนาดส่ วนครองตลาดที่ลดลง
หรื อคู่แข่งก้าวมารุ กลํ้าตําแหน่งผลิตภัณฑ์ ( Unique
Positioning) ของเราแล้ว เราจําต้องพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันในแผนของเรา ตัวอย่าง
เช่นอเพื่อเป็ นการสกัดกั้นมิให้คู่แข่ง X เข้ามาในตลาด เราต้องใช้กลยุทธ์ เสริ มการตลาดอย่างหนัก
หน่วงในช่วงการเปิ ดตัวสิ นค้าของคู่แข่ง X โดยมุ่งไปยังเขตการขายที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของคู่แข่ง X
5. กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้ าหมาย (Target Market Strategies) จากการที่มีการกําหนดตลาด
เป้ าหมายอย่างชัดเจน เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักและกลุ่มเป้ าหมายรอง เราต้องมีการพิจารณาว่าจะเข้าถึง
หรื อมุ่งเน้นตลาดเป้ าหมายเหล่านี้ได้อย่างไรตัวอย่าง เช่น มุ่งไปที่กลุ่มผูใ้ ช้หลัก (Heavy User) โดยเสนอ
ด้วยสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพ มุ่งกลุ่มเป้ าหมายไปที่คุณแม่ซ่ ึงมาซื้อสิ นค้าพร้อมกับลูกๆ โดยเสนอรองเท้า
กีฬาที่มีคุณค่าสําหรับเด็กๆ พร้อมๆ กับรองเท้าลําลองสําหรับคุณแม่ดว้ ย กลุ่มเป้ าหมายหลักนั้น เราจะ
ใช้โปรแกรมส่ วนผสมการตลาดทุกส่ วน ขณะเดียวกันกลุ่มเป้ าหมายรองเราใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจโดย
ส่ งเสริ มการขายผ่านร้านค้า
0
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6. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategies) การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ นั จะมีการ
พิจารณากลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ทางการขยายสายผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การเลิกผลิตภัณฑ์หรื อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอ การใช้กลยุทธ์เพื่อฟื้ น
ผลิตภัณฑ์ หรื อยืดอายุของสายผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น ขยายวิธีการใช้ใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์เรา เพื่อ
กลุ่มเป้ าหมายใหม่ คือ กลุ่มผูใ้ หญ่ที่อายุต้ งั แต่ 55 ปี ขึ้นไป ละทิ้งผลิตภัณฑ์ซ่ ึงยังไม่สามารถทํากําไร
นับตั้งแต่เมื่อนําผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ สู่ตลาดแล้วเป็ นเวลา 5 ปี
7. กลยุทธ์ตรายีห่ อ้ (Branding Strategies) ธุรกิจจะต้องทําการตัดสิ นใจเกี่ยวกับชื่อยีห่ อ้ ตรา
ยีห่ อ้ เอกลักษณ์หรื อตัวบ่งชี้แสดงตัวสิ นค้า ตัวอย่าง เช่น ให้พฒั นาชื่อใหม่ของสิ นค้าเรา โดยชื่อดังกล่าว
ต้องสะท้อนถึงคุณภาพที่เหนือกว่า
8. กลยุทธ์การบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging Strategies) การตัดสิ นใจรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ประเภทวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์มกั จะใช้กบั สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่พฒั นามาใหม่ หรื อเมื่อมีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงสิ นค้าใหม่ ตัวอย่าง เช่น เปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเห็นอย่างชัดเจน ณ จุดขาย
9. กลยุทธ์ราคา (Pricing Strategies) เราต้องกําหนดว่าจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธ์ราคาสูง
หรื อราคาที่สอดคล้องกับตลาดหรื อคู่แข่งขัน หรื อตําแหน่งผลิตภัณฑ์ขอสิ นค้านั้นหรื อไม่ ตัวอย่าง เช่น
ตั้งราคาสู งเพื่อสอดคล้องกับตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของสิ นค้าที่สูง ตั้งราคาตํ่าสําหรับช่วงฤดูกาลที่ยอดขาย
น้อย และตั้งราคาตํ่ากว่าผูน้ าํ เล็กน้อยในช่วงฤดูกาลที่ขายดี
10. กลยุทธ์กระจายสิ นค้า และการครอบคลุมตลาด (Distribution of Product/ Coverage
Strategies) การตัดสิ นใจมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับประเภทของสิ นค้าว่าเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค หรื อ
สิ นค้าองค์กร หรื อสิ นค้าบริ การ สิ นค้าอุปโภคบริ โภคและสิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าองค์กรต้อง
พิจารณาว่า จะวางจําหน่ายที่จุดใดจึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ด้วยรู ปแบบของร้านค้า หรื อจุดจําหน่าย
สิ นค้าอย่างไร ธุรกิจค้าปลีกและบริ การมักจะตัดสิ นใจว่า วัตถุประสงค์การตลาดที่ต้ งั ไว้น้ นั จะบรรลุโดย
ใช้ช่องทางการขายที่มีอยูห่ รื อไม่ จําเป็ นต้องเพิ่มร้านค้าใหม่ๆ หรื อช่องทางใหม่ๆ หรื อไม่ ตัวอย่าง เช่น
ไม่ขยายช่องทางใหม่ๆ อีกจนกว่าจะเจาะกลุ่มตลาดเดิมได้ครบถ้วนแล้ว ขยายการกระจายสิ นค้าให้มาก
ขึ้น โดยเน้นที่เขตตะวันออกเฉี ยงเหนือ
11. กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategies) กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดจะต้อง
ประสานกับแผนการตลาดโดยรวม และกําหนดแผนการส่ งเสริ มการตลาดที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง เช่น
ใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดกับคู่คา้ เพื่อให้คู่คา้ สนับสนุนตราสิ นค้าของ
เรา ใช้กลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาดให้เกิดผลสู งสุ ดเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้อสิ นค้าของ
เราในช่วง
ระยะเวลาที่ยอดขายตํ่าของปี
12. กลยุทธ์การใช้จ่ายทางการตลาด (Spending Strategies) กลยุทธ์ดงั กล่าวจะบอกรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดนั้นว่า มีการใช้อย่างไร เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดอะไรบ้าง ต้องการ
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เพิม่ ยอดขายของตรายีห่ อ้ ยอดขายของร้านค้าหรื อยอดขายในเขตการขาย หรื อใช้จ่ายไปเพื่อดึงดูดลูกค้า
ให้ๆ ให้มาลองใช้ หรื อลองซื้อสิ นค้าตรายีห่ อ้ ของเรา ในการตัดสิ นใจเรื่ องค่าใช้จ่ายนี้ เราต้องพิจารณา
ว่าจะใช้ในระดับใด สําหรับตรายีห่ อ้ ตัวใด หรื อตลาดใดหรื อเขตการขายใด การพิจารณาค่าใช้จ่าย
โดยรวม จัดว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นเช่นกัน ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นแผนนั้น สอดคล้องกับตัวเลขค่าใช้จ่ายในอดีต
อย่างไร เพิ่มขึ้นหรื อลดลงด้วยเหตุผลอะไร รายละเอียดของค่าใช้จ่ายและงบประมาณจะปรากฎอยูใ่ น
ส่ วนงบประมาณของแผนการตลาด ตัวอย่าง เช่น เพิม่ ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ที่ต้ งั ไว้ โดยเปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายของผูน้ าํ ตลาด ใช้จ่ายงบการตลาดอย่างมาก ยังสิ นค้าหลัก 3 ตัว
ของบริ ษทั เพื่อสร้างศักยภาพทางการตลาดสูงสุ ด
13. กลยุทธ์การใช้พนักงานขายและการปฏิบตั ิการของพนักงานขาย (Personal Selling /
Operation Strategies) เมื่อพิจารณาว่าโครงสร้างการขายและการบริ หารงานขายมีความเหมาะสมมาก
เพียงต่อแผนการตลาดตัวอย่าง เช่น กําหนดตัวเลขอัตราส่ วนการขาย (เช่น จํานวนลูกค้าที่คาดหวัง
Prospect นั้นเมื่อเทียบกับจํานวนที่กลายเป็ นลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้า หรื อจํานวนลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าเมื่อเทียบกับ
ลูกค้าที่เข้ามาในห้าง) เพื่อไว้ตรวจสอบถึงประสิ ทธิภาพของพนักงานขาย คิดค้นโปรแกรมการให้
ผลตอบแทนการขาย (incentive program) ใหม่ๆ เพื่อเป็ นรางวัลแก่พนักงานขายที่ทาํ ยอดขายตามเป้ า
14. กลยุทธ์ข่าวสารที่สื่อทางโฆษณา (Advertising Message Strategies) นักการตลาดต้อง
ทราบถึงจุดเน้นที่จะส่ งข่าวสารไปยังผูบ้ ริ โภค
และจะใช้โฆษณาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทาง
การตลาดอย่างไร ตัวอย่าง เช่น ใช้โฆษณาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ของสิ นค้าเพื่อหวังยอดขาย
ระยะยาว และความจงรักภักดีต่อตรายีห่ อ้ สิ นค้า (Brand loyalty) เน้นการใช้โฆษณาเพื่อการส่ งเสริ มการ
ขาย โดยหวังยอดขายช่วงสั้นๆ
15. กลยุทธ์การใช้ส่ื อโฆษณา การเลือกสื่ อโฆษณามีความสําคัญยิง่ เพราะจะเป็ นทิศทางในการ
กําหนดกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ เช่น กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์คู่แข่งขัน และกลยุทธ์การใช้จ่ายอาง
การตลาด ตัวอย่าง เช่น การใช้สื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อสร้างความตระหนักในตรายีห่ อ้ ( Awareness) และ
สร้างให้เกิดการลองใช้สินค้า ลงทุนมากขึ้นในสื่ อโฆษณานี้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศกั ยภาพ และ
สามารถเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้
16. กลยุทธ์การบริ หารและการจัดการสิ นค้า (Merchandising Strategies) กลยุทธ์น้ ีจะกล่าวถึง
การกําหนดรู ปแบบและการจัดการของสถานที่และจุดที่แสดงสิ นค้า , แผ่นพับโฆษณา, เอกสารการขาย,
บุคลากร ณ จุดขาย การจัดงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขาย ตัวอย่าง เช่น การจัดแต่งหน้าร้านอย่างน่า
ดึงดูดใจ เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในร้าน สนับสนุนเพิ่มพนักงานขาย พร้อมกับเอกสารและวัสดุอื่นๆ เพื่อให้
มีการปิ ดการขาย
17. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร
(Publicity) เราต้องพิจารณาว่าการสื่ อข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์น้ นั มีความจําเป็ นต่อกิจการของเราหรื อไม่
ถ้าเป็ นเรื่ องจําเป็ นควรกําหนดกลยุทธ์

9
ดังกล่าวในแผนการตลาดด้วย ตัวอย่าง เช่น มีการร่ วมมือกับสื่ อบางสื่ อ เพื่อจัดเทศกาลในโอกาสพิเศษ
กําหนดโปรแกรมการเปิ ดตัวการบริ การรู ปแบบใหม่ของธุรกิจเรา
18. กลยุทธ์การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ธุรกิจต่างๆ ล้วนแต่ตอ้ งการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
การทําวิจยั และพัฒนาเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของ
ความสําเร็ จทางธุรกิจ แม้วา่ จะต้องใช้การวางแผน การทดสอบ และการดําเนินงาน ตลอดจนเรื่ อง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่จะทําให้ธุรกิจเรายืนอยูแ่ ถวหน้าในอุตสาหกรรมได้ และสามารถต่อสู ก้ บั คู่แข่งขัน ถ้า
เรากําหนดว่าจะการวิจยั และพัฒนา เราต้องทราบว่าจะทําการวิจยั และทดสอบอะไรบ้าง เช่น สิ นค้าใหม่,
บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ ,
หรื อประชาสัมพันธ์ใหม่ของโปรแกรมการตลาดต่างๆ
ตัวอย่าง เช่น กําหนดโปรแกรมการทดสอบตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตวั อื่นๆ
19. กลยุทธ์การหาข้อมูลทางการตลาด (Marketing Research Strategies) ธุรกิจใช้วิจยั ตลาดเพื่อ
เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เฉพาะทางการตลาดบางอย่าง ขณะเดียวกันมักจะช่วยเพิม่ ยอดขายและ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์อีกด้วย อีกทั้งใช้การวิจยั เพื่อการศึกษาและติดตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และใช้
ข้อมูลเพื่อเป็ นฐานในการเปรี ยบเทียบการดําเนินงานของเรา เมื่อเทียบกับคู่แข่งตัวอย่าง เช่น จัดทํา
โปรแกรมการสํารวจเพื่อศึกษาและติดตามการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค กล่าวโดยสรุ ป
เมื่อถึงขั้นตอนนี้เราจะต้อง ทบทวนปั ญหาและโอกาสทางการตลาด ทบทวนวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ที่กาํ หนดไว้ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
แนวทางการเลือกกลยุทธุ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ
แนวทางการเลือกกลยุทธ์การตลาดของผูป้ ระกอบการที่ทาํ ให้ลูกค้ามาซื้อและใช้บริ การ มี
รายละเอียดดังนี้ (อ้างใน โชติกา แสนทายก, 2551)
1. การต้อนรั บลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ โดยการกล่าวทักทายจะทําให้ลูกค้าประทับใจ
และดูเป็ นกันเองมากขึ้น
2. การใช้วาจาหรื อภาษาที่สุภาพ ผูป้ ระกอบการควรฝึ กให้พนักงานในร้านให้ใช้ภาษาที่สุภาพ
นุ่มนวล และควรจะใช้ภาษาราชการหรื อภาษาบริ การเท่านั้น
3. การให้เกียรติแก่ลูกค้า ไม่ควรจ้องจับผิดลูกค้าว่าจะขโมยสิ นค้า ควรป้ องกันของหายโดย
วิธีอื่น เช่น ติดกระจก กล้องวงจรปิ ด หรื อสัญญาณกันโขมัย
4. ยิม้ แย้มแจ่มใส และแสดงกิริยาสุ ภาด มีมารยาทในการให้บริ การพร้อมกับส่ งมอบสิ นค้า
ด้วยความทนุถนอม ไม่กระแทกกระทั้น
5. บรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และทันสมัยอยูเ่ สมอ
6. การติดป้ ายราคาสิ นค้า ทําให้ลูกค้าสะดวกในการเก็บงบประมาณในการซื้อสิ นค้า ข้อ
ปรับปรุ งเหล่านี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ การที่ทาํ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และนอกเหนือไปจาก
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การให้บริ การที่ดีแล้ว สิ นค้าที่ขายต้องมีคุณภาพที่ดีดว้ ย รวมทั้งราคาก็เป็ นปัจจัยหนึ่งที่จะเป็ นตัวช่วย
กําหนดการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้า
การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด (Strategic Marketing Planning)
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดประกอบด้วย การแบ่งส่ วนตลาด การเลือกตลาดเป้ าหมาย การ
กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (อ้างใน อังคณา ธรร
มาธิวฒั น์, 2548)
การแบ่ งส่ วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง การแบ่งตลาดรวมออกเป็ นตลาด
ส่ วนย่อยๆ ตลาดแต่ละส่ วนจะประกอบด้วยลูกคา หรื อผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน หรื อมีลกั ษณะ
เหมือนกันไว้เป้ นกลุ่มเดียวกันแล้วจึงทําการเลือกตลาดส่ วนแบ่งนี้ข้ ึนมาเป็ นเป้ าหมายในการดําเนินงาน
การตลาด โดยกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ได้วางแผนขึ้นสําหรับตลาดเป้ าหมายนั้น และ
เนื่องจากธุรกิจไม่สามารถจะดําเนินธุรกิจได้ทุกตลาด เพราะกลุ่มตลาดแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมและความ
ต้องการที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการแบ่งส่ วนตลาด และเลือกตลาดส่ วนใดส่ วนหนึ่ง หรื อหลายส่ วน
ตลาดที่ธุรกิจมีความชํานาญที่จะตอบสนองความต้องการนั้นได้ การแบ่งส่ วนตลาดแบ่งออกเป็ น 4
ระดับด้วยกัน คือ (พรพรรณ ศรี ประเสริ ฐ และรัศมี รุ่ งโรจน์อนันต์, 2553)
1. การตลาดรวม (Mass marketing) ใช้กลยุทธ์การผลิตผลิตภัณฑ์แบบไม่แตกต่าง คือเน้นการ
ผลิตจํานวนมาก และขายให้กบั ลูกค้าทุกคนเหมือนกัน ถือได้วา่ ไม่มีการแบ่งส่ วนตลาดเลย ตัวอย่าง เช่น
รองเท้ายีห่ อ้ นันยาง ผลิตรองเท้าแบบเดียวสําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม
2. การตลาดแบบแบ่งส่ วน (Segment marketing) เป็ นการแบ่งตลาดออกเป็ นส่ วนๆ ตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน เพื่อผลิตสิ นค้าหรื อบริ การตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่
ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น รองเท้ายีห่ อ้ ไนกี้ ทําการผลิตรองเท้าสําหรับกีฬาประเภทต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นวิ่ง
บาสเกตบอล เทนนิส ฟุตบอล เป็ นต้น
3. การตลาดส่ วนย่อย (Niche marketing) เป็ นการแบ่งตลาดออกเป็ นส่ วนย่อยๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การผลิตรองเท้าสําหรับผูท้ ี่ชอบปี นเขา ตี
กอล์ฟ เป็ นต้น
4. การตลาดเฉพาะบุคคล (Micro marketing) เป็ นการแบ่งส่ วนตลาดที่มีความสมบูรณ์มาก
ที่สุด คือเป็ นการแบ่งตลาดออกเป็ นส่ วนย่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเฉพาะบุคคล
ตัวอย่าง ร้านที่รับตัดรองเท้าสําหรับลูกค้าแต่ละคน เป็ นต้น
ประโยชน์ ของการแบ่ งส่ วนตลาด
1. ทําให้ทราบถึงความต้องการและขอบเขตความพอใจของแต่ละส่ วนตลาด
2. ทําให้ทราบถึงโอกาสทางการตลาด หรื อตําแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดเป้ าหมาย
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3. ใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลือกตลาดเป้ าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของบริ ษทั
4. ทําให้สามารถปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความพอใจของผูบ้ ริ โภคให้ดีข้ ึน
5. ทําให้สามารถปรับปรุ งแผนการตลาด และงบประมาณการตลาดได้เหมาะสม
การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) หมายถึง การประเมินและเลือกหนึ่งส่ วนตลาด
หรื อมากกว่าเป็ นเป้ าหมาย ซึ่งต้องพิจารณา 2 ประการ คือ
1. การประเมินส่ วนตลาดเป็ นการศึกษาส่ วนตลาด 3 ด้าน คือ
- ขนาดและความเจริ ญเติบโต เนื่องจากขนาดของตลาดมีความสัมพันธ์กบั ขนาด
ของธุรกิจ โดยธุรกิจขนาดใหญ่จะเลือกขนาดตลาดใหญ่ ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กจะเลือกส่ วนตลาด
ขนาดเล็ก เนื่องจากธุรกิจไม่ตอ้ งใช้ทรัพยากรมากและไม่ตอ้ งลงทุนสู ง
- ความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่ วนตลาด เป็ นการพิจารณาว่าส่ วนตลาดนั้น
สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้หรื อไม่
- วัตถุประสงค์และทรัพยากรของธุรกิจ โดยพิจารณาว่าธุรกิจมีทกั ษะและทรัพยากร
เพียงพอต่อการดําเนินงานในตลาดส่ วนนั้นได้หรื อไม่
2. การเลือกตลาดเป้ าหมาย โดยผ่านการพิจารณาจากการประเมินส่ วนตลาดขั้นต้น ซึ่งจะได้มี
การพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดที่ได้เลือกไว้ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาถึง
ความสามารถในการตอบสนองต่อตลาดนั้น โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่ธุรกิจมี
การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของธุรกิจและภาพลักษณ์ของ
สิ่ งที่นาํ เสนอเพื่อให้เป็ นตําแหน่งที่มีความสําคัญและตําแหน่งในการแข่งขันที่แตกต่างในจิตใจของ
กลุ่มเป้ าหมาย การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ มีวิธีการ ดังนี้ (webmaster, 2553)
1. กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามราคา ( positioning by price) เช่น ห้างโลตัสซุบเปอร์เซ็น
เตอร์ วางตําแหน่งสิ นค้าว่าเป็ นห้างที่ขายสิ นค้าถูกทุกวัน (everyday low pricing)
2. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มเป้ าหมาย (positioning by target group) ซึ่งเป็ นการ
กําหนดตามแหล่งที่สามารถชี้ให้เห็นว่าใครคือกลุ่มเป้ าหมาย หรื อนําเอากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมาเป็ น
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์เช่น โนเกีย โทรศัพท์สาํ หรับผูน้ าํ
3. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์จากแหล่งกําเนิด ( positioning by origin) เป็ นการนําเอา
แหล่งกําเนิดของสิ นค้ามาเป็ นตําแหน่งผลิตภัณฑ์ เช่น รี เจนซี่ บรั่นดีไทย
4. การกําหนดตําแหน่งตามส่ วนผสม (positioning by ingredients) เป็ นการนําเอาส่ วนผสมที่
มีลกั ษณะเด่นๆ ของผลิตภัณฑ์มาเป็ นตําแหน่งผลิตภัณฑ์ เช่น ไวตามิน กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์โดย
บอกว่าเป็ นแหล่งโปรตีนธรรมชาติจากถัว่ เหลือง
5. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ( positioning by standard) เช่น การกําหนด
เกรดของสิ นค้าว่าเกรด AB หรื อ C หรื อการกําหนดดาวของโรงแรมว่าเป็ นขนาด 5ดาว 4 ดาว 3 ดาว
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6. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์และคุณค่า ( Positioning by benefit and
value) เป็ นการเอาผลประโยชน์และคุณค่าผูบ้ ริ โภคจะได้รับมากําหนดเป็ นตําแหน่งผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น สบู่เหลวบีไนท์ กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นสบู่ที่ทาํ ให้ผวิ กระชับ หรื อดอกเตอร์
มนตรี เป็ นสบู่สาํ หรับรักษาสิ ว
7. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามรู ปทรง ( positioning by shape) เป็ นการนํารู ปทรงของ
ผลิตภัณฑ์มาเป็ นตัวกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์เช่น โทรศัพท์มือถือ
8. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคู่แข่งขัน ( positioning by competitor) เป็ นการกําหนด
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์โดยการเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งโดยส่ วนใหญ่ จะระบุวา่ ใหญ่กว่า ดีกว่า ทันสมัยกว่า
ยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสิ นค้า สยามพารากอน กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่
ใหญ่เป็ นอันหนึ่งในเอเชีย
9. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามระดับชั้นของผลิตภัณฑ์ ( positioning by product class)
เป็ นการนําระดับของผลิตภัณฑ์มาเป็ นตําแหน่งผลิตภัณฑ์ซ่ ึงส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าเจาะจงซื้อ ซึ่งอยาก
กําหนดหรื อสร้างภาพลักษณ์สูงให้กบั สิ นค้าตัวอย่างเช่น อมตะแห่งเพชรแท้
การกําหนดกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยู่
มากมาย แต่ที่เป็ นที่รู้จกั และเป็ นพื้นฐานที่สุดก็คือการ ใช้ 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่ง
หลักการใช้คือการวางแผนในแต่ละส่ วนให้เข้ากัน และเป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่ม เป้ าหมายที่เราเลือก
เอาไว้ให้มากที่สุด ในบางธุรกิจอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ได้ท้ งั หมดในระยะสั้นก็ไม่เป็ นไร
เพราะ เรา สามารถ ค่อยๆปรับกลยุทธ์จนได้ ส่ วนผสมทางการตลาดได้เหมาะสมที่สุด (ศิริวรรณ ,2546
อ้างถึง Kotler,2003:16) กลยุทธ์ทางการตลาดจัดเป็ นอาวุธที่มีประสิ ทธิภาพอย่างหนึ่งในการทําธุรกิจ
ของผูบ้ ริ หาร ซึ่งปั จจุบนั มีรูปแบบกลยุทธ์ให้เลือกมากมายสําหรับนํามาปรับใช้เพื่อความเหมาะสมของ
ธุรกิจ และผูป้ ระกอบการจะต้องทําความรู ้จกั และศึกษาเรี ยนรู ้ความหมายเกี่ยวกับกลยุทธ์ดงั กล่าวนี้
อย่างที่สุด
ซึ่งกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วยส่ วนผสมทางการตลาด ดังนี้
(webmaster, 2553)
1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) กลยุทธ์น้ ีจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจใน
ส่ วนที่เกี่ยวเนื่องกับตัวผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด ไม่วา่ จะเป็ นส่ วนของคุณสมบัติส่วนตัวที่ตอ้ งตั้งเป้ าว่าจะ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ในระดับความพึงพอใจขนาดไหน การนําสิ นค้าไป
เปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันในท้องตลาดว่ามีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร นอกจากนี้ยงั มีใน
ส่ วนของวัตถุดิบและสายงานการผลิตด้วย ส่ วนแนวทางที่จะทําสิ นค้าให้ขายได้มีอยูส่ องอย่างคือ
สิ นค้าที่มีความแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่างนั้น
จะต้องเป็ นสิ่ งที่ลูกค้า
สามารถสัมผัสได้จริ งว่าต่างกัน
และลูกค้าตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เช่นคุณสมบัติพิเศษ
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รู ปลักษณ์ การใช้งาน ความปลอดภัย ความคงทน โดยกลุ่มลูกค้าที่เราจะจับก็จะเป็ นลูกค้าที่ไม่มีการ
แข่งขันมาก (niche market)
สิ นค้าที่มีราคาตํ่า นัน่ คือการยอมลดคุณภาพในบางด้านที่ไม่สาํ คัญลงไป เช่นสิ นค้าที่ผลิต
จากจีน จะมีคุณภาพไม่ดีนกั พอใช้งานได้ แต่ถูกมากๆหรื อ สิ นค้าที่เลียนแบบแบรนด์ดงั ๆ ในซุปเปอร์
สโตรต่างๆ จริ งๆแล้วสําหรับนักธุรกิจมือใหม่ควรเลือกในแนวทาง สร้างความแตกต่างมากกว่า การ
เป็ นสิ นค้าราคาถูกเพราะ หากเป็ นด้านการผลิตแล้ว รายใหญ่จะมีตน้ ทุนการผลิตที่ถูกกว่ารายย่อย แต่
หากเป็ นด้านบริ การ เราอาจจะเริ่ มต้นที่ราคาถูกก่อน แล้วค่อยๆหาตลาดที่รายใหญ่ไม่สนใจ
2. กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) การกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าถือเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญ
ของแผนงานทางการตลาดที่จะช่วยสร้างความได้เปรี ยบมากขึ้น โดยการกําหนดราคาจะต้องคํานึงถึง
ปัจจัยของต้นทุนการผลิตบวกกับผลกําไรที่ตอ้ งการจะได้จากการขายผลิตภัณฑ์แล้วจึงทําการกําหนด
ราคาขายออกมาโดยต้องคํานึงสภาพการแข่งขันของตลาดสิ นค้า นอกจากนี้การกําหนดราคายังมีนยั ที่
บ่งบอกถึงตําแหน่งที่ตอ้ งการจะให้สินค้าไปยืนอยูด่ ว้ ย ซึ่งการตั้งราคาอาจจะตั้งให้ใกล้เคียงกับสิ นค้า
ประเภทเดียวกันบนท้องตลาด หรื อน้อยกว่าถ้าต้องการแย่งชิงฐานลูกค้า และมากกว่าถ้าต้องการวาง
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ให้อยูเ่ หนือกว่าผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป ซึ่งมีวิธีกาํ หนดราคาง่ายต่างๆดังนี้
กําหนดราคาตามลูกค้า คือการกําหนดราคาตามที่เราคิดว่า ลูกค้าจะเต็มใจจ่าย ซึ่ง
อาจจะได้มาจากการทําสํารวจหรื อแบบสอบถาม
กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซึ่งอาจจะตํ่ามากจน
เราจะมีกาํ ไรน้อย ดังนั้นหากเราคิดที่จะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะต้องมานัง่ คิดคํานวณย้อนกลับ
ว่า ต้นทุนสิ นค้าควรเป็ นเท่าไรเพื่อจะได้กาํ ไรตามที่ต้ งั เป้ า แล้วมาหาทางลดต้นทุนลง
กําหนดราคาตามต้นทุน+กําไร วิธีน้ ีเป็ นการคํานวณว่าต้นทุนของเราอยูท่ ี่เท่าใด แล้ว
บวกค่าขนส่ ง ค่าแรงของเรา บวกกําไร จึงได้มาซึ่งราคา แต่หากราคาที่ได้มาสูงมาก เราอาจจําเป็ นต้องมี
การทําประชาสัมพันธ์ หรื อปรับภาพลักษณ์ให้เข้ากับราคานั้น
3. กลยุทธ์การจัดจําหน่าย (Place Strategy) ช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์
สําคัญของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะถ้าสามารถหาช่องทางการกระจายสิ นค้าไปสู่มือผูบ้ ริ โภค
ได้มากเท่าไหร่ ผลกําไรก็จะเพิ่มสู งขึ้นมากเท่านั้น โดยช่องทางการจัดจําหน่ายที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั มี
อยูด่ ว้ ยกันสองรู ปแบบคือ การขายไปสู่ มือของผูบ้ ริ โภคโดยตรงและการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งสอง
วิธีน้ ีจะมีขอ้ แตกต่างอยูต่ รงที่วา่ การขายตรงไปสู่มือผูใ้ ช้สินค้าจะได้กาํ ไรที่มากกว่า ในขณะที่การขาย
ผ่านพ่อค้าคนกลางจะช่วยในเรื่ องของยอดการจําหน่ายที่สูงขึ้นอันมีผลมาจากเครื อข่ายที่พอ่ ค้าคนกลาง
ได้วางเอาไว้นน่ั เอง
4. กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion Strategy) การส่ งเสริ มการตลาดหมายถึง
การติดต่อสื่ อสารระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ือ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อ ได้แก่ การโฆษณา
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การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) คือ การเสนอขายสิ นค้า บริ การ หรื อความคิดโดยการ
ใช้สื่อ เพื่อให้ เข้าถึงลูกค้าจํานวนมากได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว สื่ อโฆษณาที่สาํ คัญประกอบด้วย โทรทัศน์
วิทยุหนังสื อพิมพ์ นิตยสารป้ ายโฆษณา ประเภทของการโฆษณามีการจัดตามลักษณะต่างๆ เช่น จัดตาม
ประเภทกลุ่มเป้ าหมาย ( By Target Audience) แบ่งออก 2 อย่าง คือ การโฆษณาที่มุ่งสู่ผบู ้ ริ โภค
(Consumer Advertising) และการโฆษณาที่มุ่งสู่หน่วยธุรกิจ ( Business Advertising) การจัดตาม
ประเภทอาณาบริ เวณทางภูมิศาสตร์ ( By Geographic) สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1. การโฆษณา
ที่มุ่งต่างประเทศ (International Advertising) 2. การโฆษณาระดับชาติ (National Advertising) 3. การ
โฆษณาในเขตใดเขตหนึ่ง ( Regional Advertising) และ 4. การโฆษณาระดับท้องถิ่น ( Local
Advertising) หรื อการจัด ตามประเภทสื่ อ (By Medium) ก็สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. ทาง
โทรทัศน์ 2. ทางวิทยุ 3. ทางนิตยสาร 4. โดยใช้จดหมายตรง และ 5. นอกสถานที่
4.2 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผน โดยกิจการหนึ่งเพื่อ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วิธีการประชาสัมพันธ์ที่นิยมใช้มีดงั นี้
1. การใช้ส่ิ งพิมพ์ (Publication)
2. การใช้เหตุการณ์พิเศษ (Events)
3. การให้ข่าว (News)
4. การกล่าวสุ นทรพจน์ (Speeches)
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง การจูงใจโดยเสนอคุณค่าพิเศษ
แก่ผบู ้ ริ โภค คนกลาง หรื อ หน่วยการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ในทันที นอกเหนือจากกิจกรรมที่
ทําอยูเ่ ป็ นประจํา โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. การส่ งเสริมการขายทีม่ ุ่งสู่ ผู้บริโภค (Consumer Promotion)
1.1 การแจกคูปอง (Coupons)
1.2 การลดราคา (Price Off)
1.3 การรับประกันให้เงินคืน (Refund)
1.4 การคืนเงิน (Rabates)
1.5 การให้ของแถม (Premiums)
1.6 การแจกตัวอย่างสิ นค้า (Sampling)
1.7 การจัดแสดงสิ นค้า ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Display)
2. การส่ งเสริมการขายทีม่ ุ่งสู่ คนกลาง (Trade or Dealer Promotion)
2.1 ข้อตกลงการค้า (Trade deals)
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2.2 ส่ วนลด (Discount)
2.3 ส่ วนยอมให้ (Allowances)
2.4 การโฆษณาร่ วมกัน (Cooperative Advertising)
2.5 การแถมตัวอย่างแก่คนกลาง (Dealer Free Goods)
2.6 การแข่งขันทางการขาย (Sales Contest
4.3 การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ พนักงานขาย (Sales Forces Promotion) ได้แก่
1. การแข่งขันทางการขาย (Sales Contest)
2. การฝึ กอบรมการขาย (Sales Training)
3. การมอบอุปกรณ์ช่วยขาย (Selling Aids)
4. การกําหนดโควต้าการขาย (Sales Quota)
5. การให้ส่ิ งจูงใจจากการหาลูกค้าใหม่ (New Customer Incentives)
4.4 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการติดต่อสื่ อสารทางตรงแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผูข้ ายและลูกค้าที่คาดหวัง" การขายโดยใช้พนักงานขาย ถือเป็ นการติดต่อสื่ อสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication) โดยเน้นในการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานขาย
ทําให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การของกิจการได้ เป็ นการตลาดที่เน้นการสื่ อสารทางตรงระหว่าง
ผูข้ ายกับลูกค้า เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อลูกค้าและกระตุน้ ให้เกิดความต้องการและตัดสิ นใจ
ซื้อ โดยปั จจุบนั พนักงานขายจะต้องมีความสามารถรอบด้าน ทั้งในการจูงใจให้ลูกค้าสัง่ ซื้อสิ นค้าหรื อ
บริ การ และสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กบั ลูกค้าได้
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการติดต่อสื่ อสารส่ วนตัว ระหว่าง
นักการตลาด และกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้การส่ งจดหมายตรง โทรศัพท์ หรื อวิธีการอื่นๆ ผ่านสื่ ออย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างร่ วมกัน โดยนักการตลาดสามารถวัดผลการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภคได้
รู ปแบบของสื่ อที่ใช้ในการตลาดทางตรง แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. การใช้ส่ื อโดยตรง เพื่อติดต่อกับกลุ่มเป้ าหมายที่คดั เลือกแล้ว และคาดว่ามี
แนวโน้มที่จะต้องการสิ นค้าและบริ การ โดยมากจะได้รับการตอบกลับสูงเช่น ไปรษณี ย ์ โทรศัพท์ และ
คอมพิวเตอร์
2. การใช้สื่อมวลชน เพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายจํานวนมาก สร้าง
ฐานข้อมูลลูกค้าให้มากขึ้น เช่น วิทยุกระจายเสี ยง สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์
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กลยุทธ์ 4P ตามที่ได้กล่าวมานี้เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานที่นกั ธุรกิจส่ วนใหญ่นาํ ไปใช้เป็ นบรรทัด
ฐานในการทําการตลาดให้กบั บริ ษทั ของตนเองกันทุกคน โดยมีขอ้ แตกต่างกันตรงที่บางบริ ษทั กับ
ประสบความสําเร็ จแต่บางบริ ษทั กับล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง เหตุผลที่เป็ นเช่นนั้นก็เพราะบริ ษทั ที่ลม้ เหลว
ไม่อาจจะสร้างองค์ประกอบทางกลยุทธ์ตวั พีข้ ึนมาได้ครบทุกตามวงจร ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่สนใจจะ
ใช้กลยุทธ์น้ ีทาํ การตลาดให้ได้อย่างเห็นผลประจักษ์จะต้องเอาใจใส่ ในทุกรายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์
เพื่อสร้างสรรค์ตวั P ทั้งสี่ ให้เกิดขึ้นมาให้ได้

2. ปัจจัยสู่ ความสํ าเร็จของผู้ประกอบการ

ปั จจัยสู่ ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการที่สาํ คัญ ( Key Success Factors) นั้นได้มีนกั วิชาการ
ทัว่ ไปให้ความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่ องปั จจัยที่ก่อให้เกิดความสําเร็ จขององค์กรธุรกิจ โดยส่ วนใหญ่
แล้วจะพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และปั จจัยภายในองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ (พักตร์ผจง วัฒนสิ นธุ์ และพสุ เตชะริ นทร์, 2542)
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมที่องค์กรดําเนินการอยู่ คู่แข่งขัน ลูกค้า ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย
การค้า เทคโนโลยี วัฒนธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายยอกทั้งสองอย่างย่อมส่ งผลให้เกิด
โอกาสหรื อภัยคุกคามต่อองค์กรธุรกิจ รวมทั้งส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
2. ปั จจัยภายในองค์กร สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ได้หลายวิธีดว้ ยกัน เช่น การวิเคราะห์ตาม
สายงาน (Function Analysis) การวิเคราะห์ตามตัวแบบ ( Value Chain) การวิเคราะห์ตามโครงร่ างการ
ทํางาน 7-S ของ McKinsey หรื อการวิเคราะห์แต่ละวิธีจะช่วยให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
ที่จะนํามาพิจารณากําหนดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ
นอกจากนี้ สุ รชัย ภัทรบรรเจิด (2553) กล่าวว่า ผูท้ ี่ตอ้ งการทําธุรกิจเป็ นของตนเองจําเป็ น
จะต้องมีสญ
ั ชาตญาณของความเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีความขวนขวายในการหาช่องทองในการ
ลงทุนทําธุรกิจอยูเ่ สมอ ดังนั้นผูท้ ี่จะเป็ นผูป้ ระกอบการ จําเป็ นจะต้องไม่สะทกสะท้านกับปัญหาภัย
คุกคามใดๆ ที่จะเกิดขึ้นมีแต่ความตั้งใจแน่วแน่วา่ จะทํา ต้องทําให้ได้แม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตอ้ ง
อดทน ทํางานหนักต่อไปและมีความผูกพันกับงานที่ทาํ เพื่อให้เกิดความสําเร็ จ จากการวิจยั พบว่า
คุณลักษณะของความเป็ นผูป้ ระกอบการที่ประสบความสําเร็ จนั้น ต้องมีหลายประการประกอบกัน ผูท้ ี่
จะเป็ นผูป้ ระกอบการอาจจะไม่จาํ เป็ นจะต้องมีให้ครบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่จาํ เป็ นบางข้อที่ควรจะมี ดังนั้น
ขอให้พิจารณาดูตนเองว่าขาดข้อใดบ้าง เห็นสมควรที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตนเองก็จะเป็ นประโยชน์
คุณลักษณะดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
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1. ความกล้าเสี่ ยง ( Risk Taking)
“ธุรกิจ ” กับ “ความเสี่ ยง ” เป็ นของคูก่ นั ผูท้ ี่เป็ น
ผูป้ ระกอบการ ชอบทํางานที่ทา้ ทายความรู ้ ความสามารถของตนเอง และจะไม่มีความภูมิใจกับงานที่
ง่าย หรื องานที่มีความเป็ นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรื อเท่ากับไม่มีความเสี่ ยงเลย และจะหลีกเลี่ยงงานที่มี
ความเสี่ ยงสู งเกินไป แต่ชอบงานที่มีความเสี่ ยงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบความสําเร็ จหรื อความ
ล้มเหลว ความเสี่ ยงระดับนี้ได้มีการประเมินแล้ว ว่าไม่เกินความสามารถที่จะทําให้บรรลุผลสําเร็ จ โดย
จําเป็ นต้องหาทางเลือกไว้หลายทาง เช่น การลงทุนธุรกิจ จําเป็ นจะใช้เวลาศึกษาวางแผนการตลาด เลือก
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ เครื่ องจักร อุปกรณ์ เงินลงทุน หลักการบริ หารพร้อมทั้ง
คํานวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและนโยบาย
ของรัฐ โดยศึกษาอย่างละเอียดถี่ถว้ นแล้วค่อยตัดสิ นใจและพร้อมที่จะเผชิญกับปั ญหา โดยมีการ
ประเมินความเป็ นไปได้อย่างดีแล้ว
2. ต้องการมุ่งความสําเร็ จ (Need for Achievement) เมื่อมองเห็นโอกาสแห่ งความเป็ นไปได้
พร้อมทั้งพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถว้ นแล้ว ผูป้ ระกอบการจะมุ่งมัน่ ใช้พลังงานความคิดสติปัญญา
ความสามารถทั้งหมด ทํางานหนักทุ่มเทให้กบั งาน เพื่อให้บรรลุความสําเร็ จตามช่องทางที่วางไว้ โดย
ไม่คาํ นึงถึงความยากลําบาก และยังคงต่อสู ต้ ่อไป พร้อมจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กบั งาน เกิดการเรี ยนรู ้
ถึงความผิดพลาดจากที่ผา่ นมา เพื่อแก้ไขไปสู่ ความสําเร็ จ พอใจภูมิใจที่งานออกมาดีเด่น จุดมุ่งหมาย
ทางธุรกิจมิได้อยูท่ ี่ทาํ กําไร แต่จะทําเพื่อการขยายความเจริ ญเติบโตของกิจการ กําไรเป็ นเพียงเครื่ อง
สะท้อนว่าจะทําได้ และไม่เพียงสนใจที่ผลบรรลุเป้ าหมาย แต่สนใจวิธีการของขบวนการที่ทาํ ให้บรรลุ
เป้ าหมายด้วย
3. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ( Creativity Thinking) เมื่อผูป้ ระกอบการต้องการประสบ
ความสําเร็ จ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่พอใจที่จะทําในสิ่ งซํ้าๆ เหมือนแบบดั้งเดิม แต่
เป็ นผูท้ ี่ชอบเอาประสบการณ์ที่ผา่ นมานํามาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมนํามาใช้กบั
การบริ หารธุรกิจ เป็ นผูเ้ ข้าถึงปั ญหาแล้วหาทางแก้ไข หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ปรับปรุ ง
กระบวนการดําเนินงานอยูต่ ลอดเวลา กล้าที่จะผลิตสิ นค้าที่แตกต่างจากตลาดที่มีอยูเ่ ดิม กล้าใช้วิธีการ
ขายที่ไม่เหมือนใคร กล้าประดิษฐ์คน้ คว้าสิ่ งแปลกใหม่เข้าสู่ ตลาด และเกือบทุกครั้งของความแตกต่าง
นั้นทําให้ได้ผลสําเร็ จเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั กล้าคิดค้นประดิษฐ์เครื่ องจักร เครื่ องมืออุปกรณ์ใหม่ๆ
มาใช้ในการผลิต นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ พร้อมทั้งแสวงหาวัตถุดิบใหม่ๆ มาทดแทนปรับปรุ ง
กระบวนการดําเนินงาน นําระบบการจัดการสมัยใหม่ให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต ความคิดสร้างสรรค์น้ ีอาจคิดขึ้นมาเอง หรื อเอาแนวคิดมาจากนักประดิษฐ์ นักวิจยั ผูเ้ ชี่ยวชาญที่
ศึกษามาก็ได้
4. รู ้จกั ผูกพันต่อเป้ าหมาย(Addict to Goals) เมื่อการตั้งเป้ าหมาย มีการวาดภาพจินตนาการ
ไปถึงความสําเร็ จ และจะต้องทําอย่างไรถ้าล้มเหลว หาสาเหตุวา่ เกิดจากอะไร และจะแก้ไข
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อย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ผูป้ ระกอบการจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมาย เป้ าหมายนั้นล้วนแต่เป็ นการเอาชนะทั้งนั้น มีความคิดผูกพันที่จะเอาชนะ จนสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ปัญหาภัยคุกคามที่อาจขัดขวางในการไปสู่เป้ าหมาย เตรี ยม
ป้ องกันที่จะเอาชนะปั ญหาภัยคุกคามที่คาดว่าจะทําให้เกิดการล้มเหลว แต่ขณะเดียวกันมองโลกในแง่
ดี มีความหวัง มุ่งมัน่ ต่อเป้ าหมายของความสําเร็ จจนมองเห็นอนาคต
5. ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ื่น (Ability to motivate) ผูป้ ระกอบการที่ดีนอกจากมี
ความสามารถในการทํางานแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวจิตใจ ผูอ้ ื่นให้ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือในการทํางาน รู ้จกั ใช้ความสามารถในการทํางานสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อผูร้ ่ วมงานให้
สามารถเข้าใจการทํางาน และเต็มใจปฏิบตั ิงานตามที่วางไว้ สามารถโน้มน้าวใจผูใ้ ห้เงินทุน เช่น
ธนาคาร ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูง ให้คล้อยตามและยินดีให้การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน
6. ยืนหยัดต่อสู ท้ าํ งานหนัก (Hard Working) เมื่อพิจารณารอบคอบแล้วตั้งเป้ าหมาย จะต้อง
พยายามทํางานหนัก ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ แม้วา่ จะต้องเผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม ถูก
กดดันอย่างใหญ่หลวงก็ไม่สามารถหยุดหยั้งได้ ขอเพียงให้งานที่รับผิดชอบสําเร็ จเท่านั้น
7. เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็ นบทเรี ยน (Learning from Experience) เป็ นคุณลักษณะ
สําคัญที่ควรจะปฏิบตั ิสาํ หรับผูป้ ระกอบการ เป็ นการมองผลงานในอดีตที่เคยทําผิดพลาด นํามาเป็ น
บทเรี ยนสะท้อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก หรื อนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานหรื อนําไปปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการทํางาน ให้มุ่งไปสู่ การทํางานที่ดีกว่าเดิม โดยมองเหตุการณ์ต่างๆ ว่าเป็ นโอกาสที่จะได้
เรี ยนรู ้ในการทํางาน บางครั้งแม้วา่ จะไม่สามารถทําได้สาํ เร็ จ ก็จะหยุดคิดเพื่อหาวิธีใหม่ๆ มาแก้ไข
ปัญหา ไม่มุทะลุยดึ มัน่ กับแผนเดิมแล้วทําไม่ได้ ผูป้ ระกอบการจะต้องยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทํางานจนทําได้สาํ เร็ จ และฟังความคิดเห็นของผูร้ ู ้ผแู ้ นะนํา
8. มีความสามารถในการบริ หารงานและมีความเป็ นผูน้ าํ ที่ดี ( Management and Leadership
Capability) มีลกั ษณะการเป็ นผูน้ าํ รู ้หลักการบริ หารงานจัดการที่ดี เมื่อต้องทํางานร่ วมกับบุคลากร
หลายระดับในภาวะที่แตกต่างกันออกไปตามระยะการเติบโตของกิจการ ซึ่งลักษณะของความเป็ นผูน้ าํ
ก็ยอ่ มแตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะระยะเริ่ มทําธุรกิจ จะต้องรับบทเป็ นผูน้ าํ ที่ลงมือทําทุกอย่างด้วย
ตนเอง ทํางานหนัก เพื่อให้บรรลุความสําเร็ จเอาใจใส่ ผรู ้ ่ วมงาน วางแนวทางการทํางาน พร้อมให้
คําแนะนํา ผูร้ ่ วมงานรับคําสัง่ ด้วยความเต็มใจปฏิบตั ิ เป็ นผูก้ าํ กับดูแลอย่างใกล้ชิด และเป็ น
กันเอง ผลงานดําเนินไปด้วยดี ต่อมากิจการเติบโตขึ้น การบริ หารงานก็เปลี่ยนแปลงไป ลูกน้องมีการ
เปลี่ยนแปลงและเชื่อมัน่ ได้มากขึ้น ไว้ใจและแบ่งความรับผิดชอบให้ลูกน้องมากขึ้น จนถึงปล่อยให้
ดําเนินการเอง ส่ วนตนเองจะได้มีเวลาใช้ความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายกิจการหรื อลงทุนใหม่ มีการ
วางแผนสัง่ การ ตัดสิ นใจทํางานตามที่วางไว้ กล้าลงทุนจ้างผูบ้ ริ หารมืออาชีพมาช่วยงานมากกว่าเป็ น
ธุรกิจเครื อญาติ รู ้จกั ปรับ เปลี่ยนแปลงการบริ หารสามารถทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จได้

19
9. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (Be Self Confident) ผูป้ ระกอบการที่จะประสบความสําเร็ จ มักจะ
เป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง มีความเป็ นอิสระและพึ่งตนเองได้ มีความมัน่ ใจ
ตั้งใจเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งมีลกั ษณะเป็ นผูน้ าํ และมีความเชื่อมัน่ ที่จะพิชิตเอาชนะสิ่ งแวดล้อมที่น่า
สะพรึ งกลัวได้ มีความทะเยอทะยาน และไม่ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป หรื อเชื่อมัน่
ตัวเองมากเกินไป จึงไม่แปลกที่ผปู ้ ระกอบการที่ประสบความสําเร็ จ เคยมีประวัติความล้มเหลวมาแล้ว
หลายครั้ง โดยเฉพาะช่วงแรกของชีวิตการทํางาน แต่จะไม่เลิกล้ม จนสามารถต่อสู ป้ ัญหาภัยคุกคาม
ต่างๆ ได้สาํ เร็ จ เชื่อมัน่ ว่า ไม่วา่ สถานการณ์อย่างไรจะต้องพึ่งตนเองได้ ปัจจัยอื่นเป็ นปัจจัยเสริ มเท่านั้น
การทํางานหนัก ความทะเยอทะยานและการแข่งขันจะเป็ นสิ่ งสนับสนุนตนเองได้ดีที่สุด
10. มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล (Visionary) เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ สามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์
ในอนาคตข้างหน้าได้อย่างแม่นยําและพร้อมรับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
11. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) รับผิดชอบต่องานที่ทาํ เป็ นอย่างดี เป็ นผูน้ าํ ในการทํา
สิ่ งต่างๆ มักจะมีความคิดริ เริ่ มแล้วลงมือทําเอง หรื อมอบหมายให้ผอู ้ ื่นทํา และเป็ นผูด้ ูแลจนงานสําเร็ จ
ไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยจะรับผิดชอบผลการตัดสิ นใจ ไม่วา่ จะผลออกมาจะดีหรื อไม่ มีความเชื่อ
ว่าความสําเร็ จเกิดจากความเอาใจใส่ ความพยายาม ความรับผิดชอบมิใช่เกิดจากโชคหรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ทําให้เกิดขึ้น
12. มีความกระตือรื อร้น และไม่หยุดนิ่ง (Enthusiastic) มีการทํางานที่เต็มไปด้วยพลัง มี
ชีวิตชีวาที่ยากจะทัดทาน มีความกระตือรื อร้น ทํางานทุกอย่างโดยไม่หลีกเลี่ยง ทํางานหนักมากกว่าคน
ปกติทวั่ ไป เร่ งรัดตัวเองทุกวัน มีพลังผูกพันตัวเองไม่อยูน่ ิ่งด้วย
13. ใฝ่ หาความรู ้เพิ่มเติม (Take New Knowledge) ถึงแม้จะเชี่ยวชาญชํานาญในการ แต่ความรู ้
และประสบการณ์อย่างอื่น หรื อที่มีอยูย่ งั ไม่เพียงพอ ก็ตอ้ งหาความรู ้เพิ่มเติมอยู่ โดยเฉพาะความรู ้ขอ้ มูล
ทางการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เขาวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความรู ้ไม่มีวนั เรี ยนจบ ความรู ้อาจจะได้จากการสัมมนาฝึ กอบรม อ่าน
หนังสื อทําให้มีความรู ้เพิ่มขึ้น และปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญมาช่วยให้ขอ้ คิดเห็นแก้ไขปั ญหา สิ่ งเหล่านี้จะเป็ น
วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้งานสําเร็ จเร็ วขึ้น
14. กล้าตัดสิ นใจและมีความมุมานะพยายาม (Can Make Decision and Be Attempt) กล้า
ตัดสิ นใจมีความหนักแน่นไม่หวาดหวัน่ เชื่อมัน่ ในตนเองกับงานที่ทาํ มีจิตใจของนักต่อสู ้ แม้งานจะ
หนักก็ทุ่มเทให้สุดความสามารถ ไม่กลัวงานหนัก ถือว่างานหนักนั้นเป็ นงานท้าทายใช้ความรู ้
สติปัญญา ความสามารถของตนเองในการทํางาน และจะภูมิใจเมื่อทําได้สาํ เร็ จ ความมุมานะพยายาม
นั้น เป็ นการทุ่มเทชีวิตจิตใจ มีการแข่งขันกับตัวเองและแข่งขันกับเวลาขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามจนสามารถบรรลุผลสําเร็ จ
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15. อย่าตั้งความหวังไว้กบั ผูอ้ ื่น (Independent) ผูป้ ระกอบการที่เพิง่ เริ่ มทําธุรกิจ มักใช้
นํ้าพักนํ้าแรงที่มาจากตนเอง จึงมีการผลักดันให้ผทู ้ ี่อยูร่ อบด้านทํางานหนักอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับตน
เพื่อให้งานสําเร็ จ และมุ่งหวังความสําเร็ จ
16. มองเหตุการณ์ปัจจุบนั เป็ นหลัก (Focus on Current Situation) ผูป้ ระกอบการบางคนมักจะ
ฝังใจในอดีต ซึ่งบางคนประสบความสําเร็ จ บางคนล้มเหลวแล้วไม่สามารถปรับตัวเองได้ บางคน
ปรับตัวได้โดยพยายามเข้าใจในอดีต บางคนมีแต่โลกแห่ งความฝัน สร้างวิมานในอากาศ แล้วไม่ลงมือ
ทํา จึงไม่บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการจะต้องทํางานปัจจุบนั ให้ดีที่สุด คิดถึงอนาคตด้วย
การวางแผนไว้อย่างรอบคอบ
17. สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม( Adaptable) ต้องเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนที่จะ
ปรับตนเองให้เป็ นไปตามต้องการของสภาพแวดล้อมมากกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็ นไปตามยถากรรม
หรื อขึ้นอยูก่ บั โชค หรื อดวง
18. รู ้จกั ประมาณตนเอง (Self Assessment) การทําอะไรรู ้จกั ประมาณตนเอง ไม่ทาํ สิ่ งใดเกิน
ตัว เกินความสามารถ จะได้ไม่ประสบกับความล้มเหลวในการลงทุนทําธุรกิจ ในระยะแรกการ
คาดการณ์ตลาดยังไม่ชดั เจน แต่ทาํ ธุรกิจแบบใจใหญ่ แทนที่จะเริ่ มเล็กๆ ไปก่อน แต่กลับไปลงทุนใหญ่
ที่เดียว ผลลัพธ์ไม่สามารถหาตลาดได้ สิ นค้าที่ผลิตได้กไ็ ม่สามารถจะระบายออกไปได้ ผลสุ ดท้ายมี
สิ นค้าค้างสต็อก เงินทั้งหมดก็มาจมอยูก่ บั สิ นค้า ไม่สามารถหาเงินลงทุนต่อไปได้ นี่เป็ นสาเหตุของ
ความเกินตัว ทําให้ธุรกิจล้มเหลวได้
19. ต้องมีความร่ วมมือและแข่งขัน (Participation and Competition) การทําธุรกิจย่อมมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อกําไร แม้วา่ จุดม่งหมายเดียวกันก็ไม่จาํ เป็ นต้องแข่งให้ลม้ ไปข้างหนึ่ง ยังมี
วิธีการที่จะมุ่งสู่ความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป
ผูป้ ระกอบการที่ดาํ เนินธุรกิจประเภทเดียวกันจะต้องไม่พยายามทําธุรกิจให้เกิดผูแ้ พ้ผชู ้ นะ แต่ตอ้ ง
ดําเนินให้เกิดเพียงผูช้ นะอย่างเดียว ร่ วมมือกันพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้ธุรกิจอยูร่ อดโดยร่ วมกันตั้งเป็ น
สมาคม ชมรม เพื่อช่วยเหลือกัน การทําธุรกิจต้องมีการแข่งขัน ควรแข่งขันในเรื่ องพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณภาพ บริ การ ด้านลดต้นทุนการผลิต ถ้าไม่มีการแข่งขัน ก็จะไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้น
20. ประหยัดเพื่ออนาคต (Safe for Future) การดําเนินธุรกิจต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะ
บรรลุเป้ าหมาย การดําเนินงานระยะสั้นยังไม่เห็นผล ผูป้ ระกอบการต้องมีการประหยัด อดออมไว้เพื่อ
นําไปขยายกิจการในอนาคต ต้องรู ้จกั ห้ามใจที่จะหาความสุ ขความสบายในช่วงที่ธุรกิจอยูใ่ นช่วงตั้งตัว
เพื่ออนาคตข้างหน้า
21. มีความซื่อสัตย์ (Loyalty) ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสิ นค้าและต้องสร้าง
ความเชื่อถือของตัวเองในการเป็ นลูกหนี้ที่ดีของธนาคาร เป็ นนายที่ดีของลูกน้อง มีความซื่อสัตย์ต่อ
หุน้ ส่ วน ต่อครอบครัว และต่อตนเอง
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3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium
Enterprises หมายถึง ธุรกิจที่เป็ นอิสระมีเอกชนเป็ นเจ้าของ ดําเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็ นเครื่ องมือ
ของธุรกิจใดไม่ตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของบุคคล หรื อธุรกิจอื่น มีตน้ ทุนในการดําเนินงานตํ่าและมี
พนักงานจํานวนไม่มาก ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
มาตรา 4 ได้ให้ความหมายว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยดูจากจํานวนการจ้างงาน มูลค่า
ทรัพย์สินถาวร หรื อทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วตามจํานวนที่กาํ หนด ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พิจารณาได้จากตัวชี้วดั ดังต่อไปนี้ (เยาวภา ศิริพนั ธ์พิริยะ, 2553)
1. จํานวนการจ้างงาน เป็ นดัชนีที่ประเทศต่างๆ นิยมใช้ แต่สาํ หรับประเทศไทย มี
นโยบายส่ งเสริ มธุรกิจชุมชน ซึ่งอาจจะมีการจ้างงานถึง 500 – 1,000 คน แต่ยงั มีความอ่อนแอด้านการ
บริ หารจัดการและการเงิน ซึ่งสมควรได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน จึงไม่ได้ใช้จาํ นวนการจ้างงานเป็ น
ตัวจํากัดสิ ทธิที่วิสาหกิจจะได้รับการสนับสนุน
2. ทุนจดทะเบียน มิได้สะท้อนถึงขนาดการลงทุนที่แท้จริ ง เนื่องจากบางกิจการมี
สิ นทรัพย์ถาวรนับพันล้านบาท แต่มีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 100 ล้านบาท
3. เงินลงทุน หมายถึง มูลค่าสิ นทรัพย์ถาวร รวมกับทุนหมุนเวียน
4. ยอดขาย เป็ นดัชนีที่มิได้สะท้อนขนาดของกิจการ เพราะธุรกิจบางประเภท เช่น การ
เจียรไนเพชร ที่แม้กิจการเล็กแต่มียอดขายสู งมาก โดยมีตน้ ทุนที่สูงและส่ วนต่างตํ่า
5. สิ นทรัพย์ถาวร พิจารณาจากมูลค่าสิ นทรัพย์ถาวรรวมค่าที่ดิน เพียงอย่างเดียว โดย
กําหนดมูลค่าขั้นสู งของสิ นทรัพย์ถาวรสําหรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
นอกจากนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังมีความครอบคลุมกิจการของผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใน 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2544)
1. กิจการการผลิต ( Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม
(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม(Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining)
2. กิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ ง ( Wholesale) และการค้าปลีก
(Retail)
3. กิจการบริ การ (Service Sector) ส่ วนลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม กําหนดจากมูลค่าชั้นสู งของสิ นทรัพย์ถาวร สําหรับกิจการแต่ละประเภท ดังนี้
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ประเภท
(1) การผลิต
(2) การบริ การ
(3) การค้า
- ค้าส่ ง
- ค่าปลีก

ขนาดย่ อม
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ขนาดกลาง
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ไม่เกิน 200 ล้านบาท

ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ไม่เกิน 200 ล้านบาท

ประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
ประเภทของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งเป็ น 4 ประเภทคือ ( เยาวภา ศิริพนั ธ์พิริยะ ,
2553)
1. ธุรกิจการผลิตหรื ออุตสาหกรรม ซึ่งผลผลิตของธุรกิจประเภทนี้มกั จะเป็ นสิ นค้า
อุปโภค หรื อสิ นค้าของผูผ้ ลิต แล้วแต่กรณี ผลผลิต จะนําออกขายโดยตรงแก่ผคู ้ า้ ส่ งผูค้ า้ ปลีก และผู ้
อุปโภคโดยตรง มีจาํ นวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรื อมีมูลค่าทรัพย์สินถาวร ไม่เกิน 50 ล้านบาท
หรื อมีทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วไม่เกิน 25 ล้านบาท เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า ที่มีเครื่ องจักร
และคนงานไม่เกิน 50 คน โรงงานผลิตขนมโมจิ โรงงานทําทุเรี ยนกวน โรงงานทอผ้าพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่ง
แม้จะไม่มีฐานะมัน่ คง ไม่มีการใช้เทคโนโลยีที่กา้ วหน้า หรื อไม่มีการผลิตในปริ มาณที่สูงเช่นเดียวกับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่กส็ ามารถดํารงกิจการอยูไ่ ด้ดว้ ยการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าประจํา
หรื อเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ และสามารถประหยัดต้นทุนบางอย่างได้ เช่น การใช้แรงงานตนเอง
และครอบครัวในการดําเนินงาน
2. ธุรกิจบริ การ เป็ นธุรกิจที่เสนอบริ การต่างๆ แก่ผผู ้ ลิต ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีก และผูอ้ ุปโภค
บริ โภค ไม่วา่ จะเป็ น ณ ที่ที่ขายบริ การ หรื อสถานที่ของลูกค้าเอง ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยสิ่ งที่ไม่มีตวั ตนทางกายภาพ ธุรกิจประเภทนี้มีอยูม่ ากมายหลายชนิด เพราะเป็ นธุรกิจที่ใช้เงินทุนไม่
มาก แต่ตอ้ งอาศัยแรงงานและฝี มือของบุคลากร มีจาํ นวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรื อมีมูลค่า
ทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท หรื อมีทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วไม่เกิน 25 ล้านบาท เช่น กิจการ
ร้านเสริ มสวย กิจการสปา กิจการบริ การขนส่ ง ร้านซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า สํานักงานกฎหมายและบัญชี
คลินิกรักษาโรค เป็ นต้น ธุรกิจให้บริ การเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดของช่างฝี มือเฉพาะอาชีพที่จะเปลี่ยน
ตนเองมาสู่ความเป็ นเจ้าของกิจการตามงานด้านที่ตนมีความถนัดและชํานาญงานอยู่
เมื่อระบบ
เศรษฐกิจเจริ ญขึ้นความต้องการการบริ การที่เพิ่มขึ้นจะผลักดันให้เกิดการก่อตั้งธุรกิจบริ การแห่ งใหม่
ซึ่งจะก่อให้เกิดผูป้ ระกอบการรายใหม่ดว้ ย และปรากฎว่าในปั จจุบนั ธุรกิจบริ การมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวรวดเร็ วกว่าธุรกิจประเภทอื่น
4

6

6

4

8

8

23
3. ธุรกิจค้าส่ ง ผูค้ า้ ส่ งนับเป็ นคนกลางระหว่างผูผ้ ลิตกับผูค้ า้ ปลีก ซึ่งตามปกติกม็ กั จะรับ
ซื้อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายราย มีจาํ นวนการจ้างงานไม่เกิน 25 คน หรื อมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 50
ล้านบาท หรื อมีทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วไม่เกิน 25 ล้านบาท เช่น ร้านค้าส่ งในบริ เวณตลาดไท ร้านค้า
ส่ งในย่านธุรกิจเช่น สําเพ็ง เยาวราช
4. ธุรกิจค้าปลีก ผูค้ า้ ปลีกจะซื้อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหรื อผูค้ า้ ส่ งและนําออกมาขายให้แก่ผู ้
อุปโภคบริ โภคโดยตรง มีจาํ นวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน หรื อมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 50 ล้าน
บาท หรื อมีทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วไม่เกิน 25 ล้านบาท เช่น ร้านค้าปลีกตามชุมชน รวมไปถึงร้านค้า
ปลีกในลักษณะของการซื้อสัมปทาน เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นร้านแฟมิลี่มาร์ท จากประเภทของธุรกิจ
ขนาดย่อมที่กล่าวมาแล้วทั้ง 4 ประเภทแสดงให้เห็นว่าธุรกิจขนาดย่อมมีลกั ษณะสําคัญ 4 ประการ คือ
- ความต้องการด้านเทคนิคและวิชาการมีนอ้ ยมาก
- เจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์ในการบริ หารไม่มากนัก
- ตลาดของธุรกิจขนาดย่อมมีขอบเขตจํากัดอยูใ่ นท้องถิ่นนั้น
- ความต้องการเงินทุนเริ่ มแรกมีนอ้ ย
ลักษณะของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม มีดงั นี้ (เยาวภา ศิริพนั ธ์พิริยะ, 2553)
1. โครงสร้างของธุรกิจไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก
การบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
สามารถใช้แรงงานครอบครัวมาช่วยในการผลิตสิ นค้าและบริ การ ทําให้ตน้ ทุนค่าแรงงานตํ่า
เนื่องจากการ
2. มีความคล่องตัวในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
ดําเนินธุรกิจขนาดย่อมมีอิสระในการทํางาน ทําให้สามารถตัดสิ นใจในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ของธุรกิจได้ทนั ที
3. การเข้าถึงลูกค้าของธุรกิจขนาดย่อมมักทําได้ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะธุรกิจขนาด
ย่อมจะมีอยูใ่ นท้องถิ่นนั้นๆ ทําให้สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ ว
4. ธุรกิจขนาดย่อมใช้เงินลงทุนตํ่า แรงงานมีจาํ นวนน้อย
การดําเนินงานส่ วนใหญ่
ผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูด้ าํ เนินการแต่เพียงผูเ้ ดียว
หรื อโดยกลุ่มผูบ้ ริ หารเพียงไม่กี่คน ทําให้ผบู ้ ริ หารมี
แรงจูงใจในการดําเนินงาน เนื่องจากผลกําไรที่ได้จะเป็ นของผูด้ าํ เนินการทั้งหมด
5. ยอดขายมีนอ้ ย เนื่องจากท้องถิ่นบางแห่งมีประชากรและอํานาจซื้อน้อย
จนธุรกิจ
ขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้ หรื อไม่ตอ้ งการเข้าไปแข่งขันกับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากมี
ยอดขายน้อย ตลาดเหล่านี้จึงเป็ นตลาดของธุรกิจขนาดย่อม
6. ผูป้ ระกอบการมีแรงจูงใจสูง ทําให้ทาํ งานหนักและเสี ยสละ เพราะผลของการทํางาน
หนักก็จะกลับเป็ นผลกําไรที่ตกมาถึงผูป้ ระกอบการโดยตรง
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7. มีความคล่องตัวในการจัดการ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว ไม่วา่ จะเป็ นเทคโนโลยี เครื่ องจักร เครื่ องมือการผลิต การแข่งขันฯ ซึ่งผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดย่อมสามารถตัดสิ นใจปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ วกว่า
ความสํ าคัญและโครงสร้ างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมของไทย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของระบบเศรษฐกิจ โดยมี
จํานวนถึงประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการเป็ นฐานรากการพัฒนาที่ยง่ั ยืน เป็ นกลไกหลักในการฟื้ นฟูและเสริ มสร้างความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งเป็ นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน ข้อมูลที่ยนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทย
ที่สาํ คัญดังกล่าว ได้แก่ การก่อเกิดการจ้างงานคิดเป็ นสัดส่ วนถึงกว่าร้อยละ 77 ของการจ้างงานรวมทั้ง
ประเทศ บทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มเฉี่ยประมาณร้อยละ 39 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
และมีมูลค่าการส่ งออกโดยตรง คิดเป็ นรสัดส่ วนกว่าร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่ งออกรวม บทบาท
ความสําคัญ และโครงสร้างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย มีดงั นี้ (สํานักงานส่ งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550)
1. จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2549 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของประเทศไทยมีจาํ นวน 2,274,525 ราย คิดเป็ นร้อยละ 99.5 ของจํานวนวิสาหกิจทั้ง
ประเทศ โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 1.6 วิสาหกิจส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นภาคการค้า โดย
มีสดั ส่ วนร้อยละ 40.0 ตามด้วยภาคบริ การร้อยละ 29.7 ภาคการผลิตร้อยละ 29.6 และกลุ่มที่ไม่ระบุ
ลักษณะร้อยละ 0.8
2. การกระจายตัว สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอยูค่ ่อนข้าง
หนาแน่นในกรุ งเทพและปริ มณฑล รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง ตามลําดับ โดยผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะมีการกระจุกตัวอยูใ่ น
จังหวัดซึ่งเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
3. การจ้างงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับเป็ นภาคเศรษฐกิจที่มีส่วนสําคัญต่อ
การจ้างงานของประเทศ โดยในปี 2549 มีการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน
8,863,334 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 76.7 ของการจ้างงานรวมของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9
สําหรับการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจําแนกตามลักษณะธุรกิจ พบว่าภาคการผลิต
มีสดั ส่ วนการจ้างงานสู งสุ ดร้อยละ 45.3 ตามมาด้วยภาคบริ การร้อยละ 30.0 และภาคการค้าร้อยละ 24.7
สําหรับภูมิภาคที่มีการจ้างงานหนาแน่นที่สุด ได้แก่ กรุ งเทพและปริ มณฑล ตามมาด้วยภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ตามลําดับ
4. มูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในปี
2549 GDPSMEs มีมูลค่า 3,041,896 ล้านบาท หรื อร้อยละ 38.9 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 4.8โครงสร้าง
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ของ GDPSMEs พบว่าภาคที่มีบทบาทสูงสุ ด ได้แก่ ภาคบริ การ ร้อยละ 32.2 ภาคการผลิต ร้อยละ 30.3
และภาคการค้าและซ่อมบํารุ ง ร้อยละ 29.2 ตามลําดับ ซึ่งสวนทางกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศที่ภาคการผลิตมีบทบาทสู งสุ ด รองลงไปคือ ภาคการบริ การ และภาคการค้าและซ่อมบํารุ ง
ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแนวโน้มของสัดส่ วน GDPSMEs พบว่าในภาคการค้าและซ่อมบํารุ ง
มีสดั ส่ วนที่ลดลงจากร้อยละ 31.2 ในปี 2545 เป็ นร้อยละ 29.2 ในปี 2549 และภาคบริ การมีสดั ส่ วนที่
ลดลงจากร้อยละ 34.2 ในปี 2545 เป็ นร้อยละ 32.2 ในปี 2549 มีเพียงภาคการผลิตที่มีสดั ส่ วน
GDPSMEs ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.9 ในปี 2545 เป็ นร้อยละ 30.3 ในปี 2549
5. การส่ งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2549 มูลค่าการส่ งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คิดเป็ น 1,438,280 ล้านบาท หรื อร้อยละ 29.1 ของการส่ งออก
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 โดยสิ นค้าส่ งออกส่ วนใหญ่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ น
สิ นค้าในกลุ่มแปรรู ปขั้นต้นและใช้แรงงานมาก (Primary & Labour Intensive) โดยสิ นค้ากลุ่มดังกล่าว
มีสดั ส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 32.1 และ 19.2 ของการส่ งออกทั้งหมดของ SMEs ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญ คือ
ญี่ ปุ่ น สิ งคโปร์ และสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการส่ งออกของประเทศ
6. การนําเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2549 มูลค่าการนําเข้าของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คิดเป็ น 1,593,625 ล้านบาท หรื อร้อยละ 32.7 ของการนําเข้าทั้งหมด
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.0 และในปี 2549 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการขาดดุลการค้าคิดเป็ นมูลค่า
155,345 ล้านบาท สําหรับสิ นค้านําเข้าหลักของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นสิ นค้าในกลุ่ม
High Skill โดยมีสดั ส่ วนในกลุ่มดังกล่าวร้อยละ 23.8 ของการนําเข้าทั้งหมดของ SMEs แหล่งนําเข้าที่
สําคัญ คือ ญี่ ปุ่ น จีน และสหรัฐอเมริ กา
7. การจัดตั้งและการเลิกดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าการ
จัดตั้งกิจการใหม่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2547-2548 ซึ่งมีจาํ นวนนิติบุคคลที่จดั ตั้งใหม่
47,583 ราย และ 49,534 ราย ตามลําดับ และในปี 2549 กลับลดลงเป็ น 46,816 ราย ขณะที่การยกเลิก
กิจการมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างผันผวน โดยปี 2547 มีการยกเลิกกิจการ 22,980 ราย และเพิ่มขึ้นเป็ น
26,041 ราย ในปี 2548 และลดลงเป็ น 20,078 ราย ในปี 2549
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม ในจังหวัดนนทบุรี (สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และศูนย์บริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2550)
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูใ่ นเขตภาคกลางตอนบนมีพ้นื ที่ 622.38 ตารางกิโลเมตร หรื อ
388,939 ไร่ มีอาราเขตทิศเหนือ ติดจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรี อยุธยา ทิศใต้ติดจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ทิศตะวันออก ติดจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่เขตดุสิต เขตบางเขน ไปจนจรด
จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดจังหวัดนครปฐม คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 0.12 ต่อพื้นที่ท้ งั หมดของ
ประเทศ ซึ่งมีพ้ืนที่นอ้ ยที่สุดในเขตภาคกลางตอนบน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่ม แม่น้ าํ มีความ
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อุดมสมบูรณ์ซ่ ึงเป็ นแหล่ง เพาะปลูกที่สาํ คัญ สภาพทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรีไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้
เส้นทางการคมนาคมสะดวก เนื่องจากอยูต่ ิดกับกรุ งเทพมหานคร โดยอําเภอเมืองนนทบุรีอยูห่ ่างจาก
กรุ งเทพมหานคร 20 กิโลเมตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สาํ คัญคือ การนมัสการพระบรมสารี
ริ กาตุวดั เขมาภิรตารามราชวรวิหาร และมีวิสยั ทัศน์ของจังหวัดว่า นนทบุรีท่ีอยูอ่ าศัยชั้นดีของคนทุก
ระดับ พร้อมสรรพธุรกิจภาคบริ การที่ได้มาตรฐาน
ด้านประชากร ในปี 2550 มีจาํ นวน 1,017,241 คน สัดส่ วนความหนาแน่นของประชากรคิด
เป็ น 1,634.44 คน ต่อตารางกิโลเมตร ด้านการปกครอง มี 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง บางกรวย บาง
ใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ ด และ 52 ตําบล 303 หมู่บา้ น มีเทศบาล 10 แห่ งและมี องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล 35 องค์การ จังหวัดนนทบุรี มีครัวเรื อนรวมทั้งสิ้ น 22,954ครัวเรื อน มีอาชีพทํานา
5,659 ครัวเรื อน ทําสวน 12,184 ครัวเรื อน อาชีพอื่น ๆ 5,111 ครัวเรื อนรวม 22,954 ครัวเรื อน โดยแต่ละ
ครัวเรื อนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน 5,513.83 บาทต่อเดือน
สภาพทางเศรษฐกิจ มีพ้ืนฐานค่อนข้างดี ในปี 2549 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด คิดเป็ น
79,177.53 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัวจัดอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลางคือ 66,165.50 บาท/คน/ปี มีจาํ นวน
โรงงานทั้งสิ้ น 2,007 แห่ ง จํานวนแรงงาน 53,916 คน มีพ้ืนที่เพื่อการเกษตร 202,091 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่
สําคัญคือข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร1,095 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร
54,597 ล้านบาท ผลผลิตมวลรวม 55,692 ล้านบาท โดยมีการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด คือ 23,459
ล้านบาท ลูกจ้างในครัวเรื อนส่ วนบุคคลน้อยที่สุด คือ 111 ล้านบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เฉลี่ย 5 ปี 7.09 ล้านบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี ล่าสุ ด 5.91 ล้านบาท
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และศูนย์บริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2550)
สํานักพัฒนาและส่ งเสริ มการบริ หารจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ได้วิเคราะห์สถานการณ์ที่
แสดงถึงปั จจัยภายในของจังหวัดในด้านจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) และการวิเคราะห์
สถานการณ์ภายนอก ปั จจัยด้านโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ดังนี้
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. ที่ดินราคาสูงเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ
1. ที่ต้ งั อยูใ่ กล้กรุ งเทพมหานคร
อสังหาริ มทรัพย์
2. ศูนย์กลางการบริ หารและเศรษฐกิจ
2. การจราจรติดขัด
3. มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ งที่สะดวก
4. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพร้อม 3. ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา
5. ประชาชนมีความรู ้ รายได้สูงและมีศกั ยภาพ ตอนล่าง จึงเป็ นที่รองรับนํ้าหลากในทุกปี
4. ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เช่น ควันพิษ ขยะ นํ้าเสี ย
6. ความต้องการที่อยูอ่ าศัยมีมาก
5. ประชากรแฝงจํานวนมาก
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จุดแข็ง
7. เป็ นที่ต้ งั ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุม
ขนาดใหญ่ (IMPACT เมืองทองธานี)
8. มีศกั ยภาพสําหรับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางนํ้า
โอกาส
1. การบริ หารจังหวัดแบบบูรณาการ
2. รัฐบาลส่ งเสริ มเรื่ องที่อยูอ่ าศัย
3. มีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ท้ งั
จังหวัดทําให้สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

จุดอ่อน

ภัยคุกคาม
1. เป็ นจังหวัดปริ มณฑลที่รองรับการ
เจริ ญเติบโตของกรุ งเทพฯ อย่างไร้ทิศทาง
2. การแข่งขันที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดปริ มณฑล
3. สัดส่ วนพื้นที่ดา้ นการเกษตรลดลงเรื่ อย ๆ

สถานการณ์ ทเ่ี กีย่ วข้ องกับการส่ งเสริม SMEs ในจังหวัดนนทบุรี (สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และศูนย์บริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2550)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดนนทบุรี พบว่า จุดแข็งของจังหวัดนนทบุรีคือ การมี
ที่ต้ งั อยูใ่ กล้กรุ งเทพมหานคร มีการคมนาคมที่สะดวกและรอบทิศทาง มีสาธารณูปโภคที่ครบครันจึง
ทําให้ประชาชนใช้จงั หวัดนนทบุรีเป็ นที่อยูอ่ าศัย ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จึงเป็ นการผลิต
สิ นค้าเพื่อตอบสนองการอยูอ่ าศัย เช่น ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบ้านเรื อนและเฟอร์นิเจอร์ซ่ ึงการ
เจริ ญเติบโตในด้านที่อยูอ่ าศัยและสิ นค้าภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิศาสตร์ ทั้งในเรื่ องราคาที่ดินที่สูงขึ้น การจราจรติดขัดจากจํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เช่น ควันพิษ ขยะ นํ้าเสี ย ทั้งจากที่อยูอ่ าศัยและโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เพิ่มจํานวนขึ้น และพื้นที่ดา้ นการเกษตรลดลงจากการสร้างที่อยูอ่ าศัยและโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างไร้ทิศทาง
เมื่อพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีความโดดเด่นในด้านภูมิ
ประเทศที่สวยงามและยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จะเห็นได้จาก สภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชน
สองฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยา ซึ่งตอบสนองรสนิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศที่ชอบท่องเที่ยวสวนเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางนํ้าเพื่อ
ชมวิถีชีวิตของคนไทยทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยา นอกจากนั้นแล้วการที่จงั หวัดนนทบุรีต้ งั อยูใ่ กล้
กรุ งเทพมหานคร จึงทําให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ ว สามารถเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งสิ นค้าที่
มีคุณภาพได้
แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับปัจจุบนั (ฉบับ
ที่ 10) ให้ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข พอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
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มีเศรษฐกิจทีม่ ีคุณภาพ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดย
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแกนขับเคลื่อนการพัฒนา ในส่ วนของยุทธศาสตร์อยูด่ ีมีสุข ให้
ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรรายย่อย ส่ งเสริ มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน และ การสร้างเครื อข่ายวิสาหกิจของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวสิ นค้า นอกจากนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญของแผน
ส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ประเด็นหนึ่ง คือ การส่ งเสริ ม
ให้เกิดเครื อข่ายความเชื่อมโยงของธุรกิจของ SMEs ในภูมิภาคซึ่งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ชี้แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจใน ลักษณะของการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย
วิสาหกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยคํานึงถึงการพึ่งตนเองโดยใช้ศกั ยภาพพื้นฐานของ
จังหวัดเป็ นสําคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
จากแนวคิดดังกล่าว ประกอบกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของ SMEs ในจังหวัดนนทบุรีพบว่า
กลุ่มสาขา (Sector) ที่มีความโดดเด่นตามแนวคิดดังกล่าว คือ กลุ่มสาขาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะเห็น
ได้วา่ มีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดนนทบุรีกว่า 200 โรงงานที่สามารถผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสี ยงให้กบั จังหวัดนนทบุรี และกลุ่มสาขาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
ซึ่งทั้งเฟอร์นิเจอร์และไม้ดอกไม้ประดับได้ถูกนําไปใช้เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกัน
การรวมกลุ่มจัดตั้งคลังสิ นค้าเพื่อเก็บรักษาสิ นค้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อรอการส่ งออกสู่ ตลาดเป็ นอีกกลุ่ม
สาขาหนึ่งที่สอดคล้องกับสถานการณ์ SMEs ของจังหวัดนนทบุรีเพราะทั้งเฟอร์นิเจอร์และไม้ดอกไม้
ประดับล้วนแล้วแต่ตอ้ งมีการเก็บและดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพนอกจากนั้นแล้วจังหวัดนนทบุรียงั มี
ความพร้อมด้านปั จจัยพื้นฐาน ทั้งเรื่ องเส้นทางการคมนาคมทางบก ทางนํ้าและทางอากาศในประเทศ
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ เช่น มีคลังสิ นค้าของเอกชนที่ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า มีสินค้า
ภาคการเกษตร เช่น ไม้ดอกไม้ประดับที่ควรมีการจัดเก็บอย่างมีคุณภาพเพื่อไม่ให้สินค้าเสี ยหายก่อนนํา
ออกสู่ ตลาด ในขณะเดียวกัน ภายในจังหวัดนนทบุรีเอง ยังมีสินค้าที่มีชื่อเสี ยง เช่น สมุนไพร ขนมไทย
ผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งเป็ นสิ นค้า OTOP ที่นาํ ชื่อเสี ยงมาสู่จงั หวัดและกําลังได้รับความนิยมจากตลาด
อย่างกว้างขวาง จึงควรมีการเก็บรักษาสิ นค้าอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน
จากศักยภาพของจังหวัดนนทบุรีดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มสาขาการผลิตเฟอร์นิเจอร์และ
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาสู ง และการก่อตั้งคลังสิ นค้ายังสามารถ
เป็ นแกนในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ ไปได้ดว้ ย เช่น การก่อตั้งคลังสิ นค้าเพื่อการเก็บ
รักษาผลผลิตจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ทั้งเฟอร์นิเจอร์และไม้ดอกไม้ประดับ และสิ นค้า
OTOP จากสถานการณ์และความพร้อมในกลุ่มสาขาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไม้ดอกไม้ประดับ สิ นค้า
OTOP และการก่อตั้งคลังสิ นค้า ในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการส่ งเสริ ม SMEs ของจังหวัดในภาพรวมใน
ครั้งนี้ จึงนําเสนอเป็ นปฏิบตั ิการส่ งเสริ ม SMEs แบบบูรณาการ โดยมีวิสาหกิจการจัดตั้งคลังสิ นค้า เป็ น
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แกนนําไปพร้อมกับวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีประเด็น (Issue) เป้ าหมายหลัก
คือผลักดันให้เกิดการพัฒนาเครื อข่ายวิสาหกิจ (Cluster) แบบรวมกลุ่ม กลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายที่
รวมอยูม่ ีลกั ษณะเป็ นห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มการจัดตั้งคลังสิ นค้า ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
สิ นค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สมุนไพร และขนม
ไทย รวมทั้งการวิจยั เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด ดังวิสยั ทัศน์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี
ที่วา่ นนทบุรีที่อยูอ่ าศัยชั้นดีของคนทุกระดับพร้อมสรรพธุรกิจภาคบริ หารที่ได้มาตรฐาน

4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

สุ พกาญจน์ วิทยพัธนา (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของภาวะผูน้ าํ ความสามารถในการ
ดูดซับความรู ้และกลยุทธ์ธุรกิจต่อนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หาร ความสามารถในการดูดซับความรู ้และกลยุทธ์ธุรกิจต่อนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลในครั้งนี้ คือ
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ หารของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้ น
138 บริ ษทั ผลการวิจยั พบว่าภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ธุรกิจแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับกลยุทธ์ธุรกิจที่ผบู ้ ริ หารใช้ โดยภาวะผูน้ าํ ที่มีความสัมพันธ์กบั ทุกกลยุทธ์คือความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภายในองค์กรและการกระตุน้ ความคิดของพนักงาน ซึ่งการกระตุน้
ความคิดของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ธุรกิจน้อยที่สุดในส่ วนความสามารถในการดูดซับ
ความรู ้เป็ นตัวแปรหนึ่งที่มีความสําคัญกับการดําเนินกลยุทธ์ธุรกิจ โดยการสร้างเครื อข่ายและพันธมิตร
กับหุน้ ส่ วนภายนอกบริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ตน้ ทุนตํ่าและกลยุทธ์สร้างความแตกต่างมากกว่า
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้จากภายนอกและกิจกรรมวิจยั และพัฒนาในองค์กร โดยกลยุทธ์การมุ่งเน้น
ให้ผลตรงกันข้าม ในส่ วนกลยุทธ์ธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กบั นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
กระบวนการผลิตพบว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ตน้ ทุนตํ่า กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่างและกลยุทธ์การมุ่งเน้นตามลําดับและในส่ วนนวัตกรรมกระบวนการผลิตมีความสัมพันธ์กบั กล
ยุทธ์สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ตน้ ทุนตํ่าและกลยุทธ์การมุ่งเน้นตามลําดับ ทั้งนี้จากงานวิจยั สรุ ปได้วา่
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเกิดขึ้นได้ยอ่ มต้องเกิดจากภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
และความสามารถในการดูดซับความรู ้โดยการดําเนินกลยุทธ์ธุรกิจที่แตกต่างกันย่อมส่ งผลต่อการ
พัฒนานวัตกรรมที่แตกต่างกัน
กัญญารัตน์ ชิระวานิชผล (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อ
สังคม กลยุทธ์กิจการและผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เป็ น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมกับ
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กลยุทธ์กิจการ ชื่อเสี ยง และผลประกอบการของกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ประชากร
ได้แก่ กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องมือที่
ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุ คูณ ผลการศึกษา พบว่าตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การบูรณาการความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับกลยุทธ์กิจการ ชื่อ เสี ยงกิจการ และผลประกอบการของกิจการ มีความสัมพันธ์
กัน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรดําเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบูรณาการความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับกลยุทธ์กิจการ เพื่อส่ งผลให้มีชื่อเสี ยง และผลประกอบการในระดับที่ดี
นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐบาลควรมีการสนับสนุนทางด้านการให้ความรู ้ และจัดตั้งหน่วยงานที่ปรึ กษา
ในการส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับผูป้ ระกอบการ
พิชญาภรณ์ พุม่ ไพศาลชัย (2549) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับ ศักยภาพของผูป้ ระกอบการในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็ นผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม โดยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 351 ราย
ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 8 ราย และผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม 343 ราย
นํามาประมวลผลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สมรสแล้ว สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดําเนินกิจการวิสาหกิจ
ขนาดย่อม ประเภทบริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีศกั ยภาพในการเป็ นผูป้ ระกอบการสูง
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่ได้อยูใ่ นระดับสู ง โดยคะแนนเฉลี่ยนี้
แบ่งเป็ นศักยภาพในการเป็ นผูป้ ระกอบการ 3 ด้าน ประกอบด้วยคุณลักษณะในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
จํานวน 10 คุณลักษณะ แบ่งเป็ นด้านศักยภาพแห่งความสําเร็ จจํานวน 5 คุณลักษณะ คือ การแสวงหา
โอกาส ความมุ่งมัน่ ความมีพนั ธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน ความต้องการใฝ่ หา
ทางด้านคุณภาพและประสิ ทธิภาพ และความกล้าเสี่ ยง ด้านศักยภาพแห่ งการวางแผนจํานวน 3
คุณลักษณะ คือ การตั้งเป้ าหมาย การวางแผน การติดตาม การประเมินอย่างมีระบบ และการแสวงหา
ข้อมูล และด้านศักยภาพแห่ งอํานาจ จํานวน 2 คุณลักษณะ คือ การชี้ชวน การชักชวน การมีเครื อข่าย
และความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ขจรศักดิ์ โนวัฒน์ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดของศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาดของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ โดยมี
กรอบระยะเวลา 3ปี ตั้งแต่ปี 2552-2554 การวิเคราะห์ถึงศักยภาพในการดําเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธ์
ข้าวเชียงใหม่ พบว่า ผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์ ตลอดจนถึงพนักงานมีความเชี่ยวชาญในกิจการผลิตเมล็ด
พันธุ์เป็ นอย่างดี เมื่อ เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งองค์กรมีความได้เปรี ยบในด้านความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต อีกทั้งยังมีเครื อข่ายของธุรกิจที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม
ศูนย์เมล็ดพันธ์ขา้ วเชียงใหม่เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีขนาดใหญ่ มีค่าใช้จ่ายสูง ทําให้เกิดความเสี่ ยงใน
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การดําเนินงานค่อนข้างมาก องค์กรมีโครงการฝึ กอบรมพนักงานแต่ยงั ไม่ทวั่ ถึง จึงทําให้การทํางานมี
คุณภาพมาตรฐานไม่คงที่ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริ ญเติบโตในธุรกิจเมล็ดพันธุ์
ข้าว และตําแหน่งการแข่งขันของหน่วยธุรกิจพบว่า มีปัจจัยที่เกื้อหนุนในการดําเนินงานที่ได้เปรี ยบคู่
แข่งขันหลายปั จจัย กิจการจึงควรเลือกใช้กลยุทธ์การขยายตลาด เพื่อให้ธุรกิจมีผลตอบแทนทางธุรกิจ
และความเติบโตได้อย่างยั้งยืน ดังนั้น กลยุทธ์ที่ควรเลือกใช้ คือ กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิมและการหา
ตลาดใหม่ ในระยะ 1-3 ปี กิจการอาจใช้กลยุทธ์การคงที่เพื่อรักษาตําแหน่งทางการแข่งขัน โดยกิจการ
ควรมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริ การที่ดียงิ่ ขึ้น รักษาสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้า
เดิม และหาช่องทางเพิ่มจํานวนลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายใหม่ ที่มีแนวโน้มใช้บริ การมากขึ้นอย่างไรก็ตามใน
ขณะเดียวกัน กิจการควรวางแผนรองรับการเจริ ญเติบโต เพื่อขยายการดําเนินงานเนื่องจากหากกิจการ
ยังคงดําเนินการแบบเดิม กิจการจะมีความเสี่ ยงต่อปั จจัยกดดันในการแข่งขันค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะภัย
คุกคามในการเพิม่ และลดราคาซื้อขายเมล็ดพันธุ์ และต้นทุนการดําเนินการที่เพิม่ ขึ้นตลอดเวลา
ปิ ยะธิดา สุ นทรเภสัช (2542) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจผักปลอดภัยจากสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผูป้ ระกอบการธุรกิจผักปลอดสารพิษทั้ง 8 ราย
วางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป คือ จุดแข็งจุดอ่อนของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือโอกาส ภัยคุกคามในการดําเนินธุรกิจ ความพร้อมของสภาพดิน
สิ่ งแวดล้อมและภาวะเศรษฐกิจมากกว่าปัจจัยอื่น กลยุทธ์การตลาด พบว่า ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมาเป็ นอันดับแรก โดยพบว่า ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจส่ วนใหญ่เป็ นผูเ้ ข้าไปติดต่อคนกลางเองและบรรทุกผักส่ งไปถึงมือลูกค้า ส่ วนกลยุทธ์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อคุณสบัติของผลิตภัณฑ์ในด้านความ
ปลอดภัยจากสารพิษมาเป็ นอันดับแรก กลยุทธ์ดา้ ราคา พบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญต่อทุนการผลิตมากกว่าปั จจัยอื่น กลยุทธ์การตั้งราคาที่ใช้กนั มากที่สุดคือ กลยุทธ์มุ่งที่
ต้นทุน กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูป้ ระกอบูรกิจส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อการขาย
โดยตรงโดยใช้พนักงานขายและการให้ข่าวประชาสัมพันธ์มากกว่าวิธีอื่น

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ( Survey Research) เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
โดยมีการดําเนินการวิจยั ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ยงั คงดําเนินกิจการอยู่ ซึ่งปรากฏรายชื่อตามที่กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์รวบรวมไว้ จํานวน
2,212 แห่ ง
ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซี่
และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 327 คน
การสุ่ มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Ramdon Sampling) โดย
ผูว้ ิจยั กําหนดชั้นตามประเภทของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย การผลิต การบริ การ และการค้า
ประเภท
(1) การผลิต
(2) การบริ การ
(3) การค้า
- ค้าส่ ง
- ค่าปลีก
รวม

ขนาดย่ อม
56 แห่ง
55 แห่ง
52 แห่ง

ขนาดกลาง
56 แห่ง
55 แห่ง
53 แห่ง

รวม
112
110
105

163

164

327
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หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง ( purposive sampling) หรื อบางครั้ง
เรี ยกว่าการสุ่ มแบบพิจารณา (judgment sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ดุล ยพินิจของผูว้ ิจยั ในการ
กําหนดสมาชิกของประชากรที่จะมาเป็ นสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง คือเลือกกลุ่มตัวอย่างจากทุนการจด
ทะเบียนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เครื่องมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุ ด ประเภทของกิจการ
รู ปแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ ระดับรายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อปี
และความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ เป็ นแบบสอบถามเป็ นแบบกําหนดคําตอบให้เลือกตอบจํานวน 8
ข้อ
ส่ วนที่ 2 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 3 ข้อ
ด้านราคา 2 ข้อ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 6 ข้อ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด 15 ข้อ แบบสอบถาม
เป็ นแบบประเมินค่า มี 5 ระดับ ได้แก่
5 เท่ากับ มากที่สุด
4
เท่ากับ มาก
3 เท่ากับ
ปานกลาง
2 เท่ากับ
น้อย
1 เท่ากับ
น้อยที่สุด
การให้คะแนนพิจารณา ดังนี้
มากที่สุด ให้
5 คะแนน
มาก ให้
4 คะแนน
ปานกลาง ให้
3 คะแนน
น้อย ให้
2 คะแนน
น้อยที่สุด ให้
1 คะแนน
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การแปลผลคะแนนรายข้อและโดยรวม ใช้ค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่ 1.00 – 5.00 โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้
Maximum – Minimum = คะแนนสู งสุ ด – ตํ่าสุ ด
Interval
จํานวนชั้น
= 5–1
3

=

1.33

คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมายถึง เลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67 หมายถึง เลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึง เลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดระดับน้อย

เป็ นแบบเติมคํา

ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ อื่นๆ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. สร้างเครื่ องมือและหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ โดยการศึกษา เอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือ
2. นําไปทดลองใช้ (Try out) จํานวน 30 ชุด เพื่อหาความเที่ยง ( Reliability) ของ
แบบสอบถาม คํานวณค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาค ( Cronbach’s alpha
coefficient) ซึ่งค่าที่ได้ตอ้ งมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 0.70
3. เก็บข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
5. สรุ ปผลการศึกษา
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้

การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ในการอภิปรายผล ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิติอนุมาน ได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ” ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ
เจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 2,212 แห่ง กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 327 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Ramdon Sampling) โดยผูว้ ิจยั กําหนด
ชั้นตามประเภทของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย การผลิต การบริ การ และการค้า แล้ว ทําการสุ่ มตัวอย่าง
เฉพาะเจาะจง ( purposive sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม นํา
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ในการอภิปรายผล ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมาน ได้แก่
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) ผูว้ ิจยั แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นขั้นตอนดังนี้
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และนําเสนอในรู ปแบบตารางและแผนภาพประกอบคําอธิบาย
โดยแบ่งการ
นําเสนอออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุ ด ประเภทของกิจการ รู ปแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ ระดับ
รายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อปี และความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์จากร้อยละ เสนอผลใน
รู ปแบบของตาราง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยวิเคราะห์จาก
ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรู ปแบบของตาราง
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะทัว่ ไป โดยนําแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะมา
รวบรวมเป็ นหมวดหมู่ แล้วจัดกลุ่มแยกออกเป็ นประเด็นต่างๆ ใช้วิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
เรี ยงจํานวนจากมากไปหาน้อย
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ
(multiple regression analysis) เสนอผลในรู ปแบบของตาราง เสนอผลในรู ปแบบของตาราง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุ ด ประเภทของกิจการ
รู ปแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ ระดับรายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อปี
และความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจโดยนําเสนอในรู ปของค่าร้อยละ ดังตาราง
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
184
143
327

ร้อยละ
56.27
43.73
100.00

จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีท้ งั หมด 184 คน คิดเป็ น ร้อยละ 56.27 ที่
เหลือคือ เพศหญิง มีท้ งั หมด 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.73
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ตาราง 2 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามอายุ
อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

จํานวน
37
100
149
41
327

ร้อยละ
11.31
30.58
45.57
12.54
100.00

จากตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.57 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.58 ช่วงอายุมากกว่า 50
ปี จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.54 และช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ
11.31 ตามลําดับ
ตาราง 3 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุ ด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
จํานวน
ประถมศึกษา
5
มัธยมศึกษาตอนต้น
15
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
39
ปวส./อนุปริ ญญา
46
ปริ ญญาตรี
186
ปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า
36
รวม
327

ร้อยละ
1.53
4.59
11.93
14.07
56.88
11.01
100.00

จากตาราง 3 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 56.88 รองลงมา คือ ปวส./อนุปริ ญญา จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.07 มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.93 ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.01
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.59 และประถมศึกษา จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.53 ตามลําดับ
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ตาราง 4 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามประเภทของกิจการ
ประเภทของกิจการ
กิจการการผลิต
กิจการการให้บริ การ
กิจการการค้าส่ ง-ค้าปลีก
รวม

จํานวน
112
110
105
327

ร้อยละ
34.25
33.64
32.11
100.00

จากตาราง 4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบกิจการการผลิต จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.25 รองลงมา คือ กิจการการให้บริ การ จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.64 และกิจการการค้าส่ ง -ค้า
ปลีก จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.11 ตามลําดับ
ตาราง 5 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามรู ปแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
รู ปแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
จํานวน
บุคคลธรรมดา
178
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ
85
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
38
บริ ษทั จํากัด
21
อื่นๆ
5
รวม
327

ร้อยละ
54.43
25.99
11.62
6.42
1.53
100.00

จากตาราง 5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา จํานวน 178 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.43 รองลงมา คือ ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.99 ห้างหุน้ ส่ วน
จํากัด จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.62 บริ ษทั จํากัด จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.42 และ อื่นๆ
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.53 ตามลําดับ
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ตาราง 6 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบกิจการ
ระยะเวลาในการประกอบกิจการ
จํานวน
ตํ่ากว่า 2 ปี
27
2-4 ปี
64
5-7 ปี
111
8-10 ปี
95
มากกว่า 10 ปี
30
รวม
327

ร้อยละ
8.26
19.57
33.94
29.05
9.17
100.00

จากตาราง 6 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ 5-7 ปี จํานวน 111 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.94 รองลงมา คือ 8-10 ปี จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.05 2-4 ปี จํานวน 64 คน คิด
เป็ นร้อยละ 19.57 มากกว่า 10 ปี จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.17 และตํ่ากว่า 2 ปี จํานวน 27 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.26 ตามลําดับ
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ตาราง 7 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามรายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อปี
รายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อปี
จํานวน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ล้านบาท
110
มากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
78
มากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
41
มากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
66
มากกว่า 50 ล้านบาท
32
รวม
327

ร้อยละ
33.64
23.85
12.54
20.18
9.79
100.00

จากตาราง 7 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีรายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อปี น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ล้าน
บาท จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.64 รองลงมา คือ มากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.85 มากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จํานวน 66 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.18 มากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.54 และ
มากกว่า 50 ล้านบาท จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.79 ตามลําดับ
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ตาราง 8 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ
จํานวน
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 1
0
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 2
0
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 3
9
15
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 4
117
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 5
62
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 6
39
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 7
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 8
35
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 9
28
ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 10
22
รวม
327

ร้อยละ
0
0
2.75
4.59
35.78
18.96
11.93
10.70
8.56
6.73
100.00

จากตาราง 8 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ประเมินว่าตนเองประสบความสําเร็ จในระดับ 5 (ระดับ
ปานกลาง) จํานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.78 รองลงมา คือ ความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ
6 จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.96 และความสําเร็ จของการดําเนินธุรกิจ ระดับ 7 จํานวน 39 คน คิด
เป็ นร้อยละ 11.93 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน การส่ งเสริ มการตลาด โดยนําเสนอในรู ปของค่าเฉลี่ย
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง
ตาราง 9 การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ด้ านผลิตภัณฑ์
S.D.
ด้ านผลิตภัณฑ์
X
1.ท่านมีการนําเสนอสิ นค้าใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าเสมอๆ
2.ท่านมีการนําเสนอถึงคุณภาพของสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
3.ท่านมีสินค้าให้ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลาย
โดยรวม

4.16
4.35
4.23
4.25

0.696
0.807
0.807
0.646

แปลผล อันดับที่
มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
2

จากตาราง 9 กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ด้ านผลิตภัณฑ์
อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.25) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ
การนําเสนอถึงคุณภาพของสิ นค้าให้กบั ลูกค้า อยูใ่ นระดับดีมาก ( X =4.35) รองลงมา คือมีสินค้าให้
ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลาย ( X =4.23) และมีการนําเสนอสิ นค้าใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าเสมอๆ ( X =4.16)
ตามลําดับ
ตาราง 10 การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ด้ านราคา
S.D.
ด้ านราคา
X
1.มีคุณภาพคุม้ กับราคา
2.เมื่อเทียบกับสิ นค้าของผูป้ ระกอบการอื่น มีราคาถูกกว่า
โดยรวม

4.61
4.01
4.31

0.580
0.950
0.622

แปลผล อันดับที่
มาก
มาก
มาก

1
2

จากตาราง 10 กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ด้านราคม อยู่
ในระดับมาก ( X =4.31) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้าน
ราคาในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ มีคุณภาพคุม้ กับราคา อยูใ่ นระดับดีมาก ( X =4.61) และรองลงมา
คือ เมื่อเทียบกับสิ นค้าของผูป้ ระกอบการอื่น มีราคาถูกกว่า( X =4.01) ตามลําดับ
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ตาราง 11 การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
S.D. แปลผล อันดับที่
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
X
1.ทําเลที่ต้ งั ร้านไปมาสะดวก
2.สถานที่ซ้ือมีความเพียงพอต่อความต้องการ
3.สถานที่ซ้ือสะดวกสบาย
4.การจัดแสดงสิ นค้าเป็ นที่ดึงดูดใจของลูกค้า
5.จัดเรี ยงสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ชดั เจน
6.มีช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
อินเตอร์เน็ท
โดยรวม

4.17
4.21
4.15
4.10
4.14
2.27

0.729
0.696
0.682
0.787
0.708
0.967

3.84

0.441

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก

2
1
3
5
4
6

จากตาราง 11 กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.84) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในการดําเนินธุรกิจ
มากที่สุดคือ สถานที่ซ้ือมีความเพียงพอต่อความต้องการ อยูใ่ นระดับ ดี มาก ( X =4.21) รองลงมา คือ
ทําเลที่ต้ งั ร้านไปมาสะดวก ( X =4.23) และสถานที่ซ้ือสะดวกสบาย ( X =4.16) ตามลําดับ และกลุ่ม
ตัวอย่างใช้นอ้ ยที่สุดคือ มีช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นอินเตอร์เน็ท ( X =2.27)
ตามลําดับ
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ตาราง 12 การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
S.D.
แปลผล อันดับที่
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
X
1.มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
2.36 1.139 ปานกลาง
หนังสื อพิมพ์
2.มีการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการขายเข้าถึง
3.09 0.930 ปานกลาง
กลุ่มเป้ าหมาย
3.มีการจัดกิจกรรม (Event)
2.01 0.763
น้อย
4.มีการแนะนําสิ นค้าทางแคตตาล็อก
2.72 1.229 ปานกลาง
5.มีการให้บริ การที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
3.88 0.994
มาก
6.มีการรับประกันสิ นค้าหรื อรับคืนสิ นค้า
3.55 1.075 ปานกลาง
7.มีการสํารวจความต้องการของลูกค้าในการเลือกซื้อ 3.79 1.208
มาก
หรื อเลือกใช้สินค้า
8.มีช่วงจัดรายการส่ วนลดแก่ลูกค้า
3.01 1.132 ปานกลาง
9.มีการแจกของแถมสําหรับลูกค้า
2.97 1.160 ปานกลาง
10.มีการสะสมยอดซื้อสิ นค้า
2.58 1.145 ปานกลาง
11.มีการจัดส่ งสิ นค้าแก่ลูกค้าถึงบ้าน
3.09 1.281 ปานกลาง
12.มีการขายสิ นค้าเงินเชื่อแก่ลูกค้า
2.58 1.241 ปานกลาง
13.พนักงานขายมีความสุ ภาพ
4.40 0.710
มาก
14.พนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี
4.36 0.672
มาก
15.พนักงานขายให้การต้อนรับและให้คาํ แนะนํา
4.39 0.704
มาก
รายละเอียดสิ นค้า
โดยรวม
3.25 0.484 ปานกลาง
จากตาราง 12 กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ส่ งเสริ มการตลาด
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.25) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้

12
7
13
10
4
6
5
8
9
11
7
11
1
3
2

ด้านการ
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กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในการดําเนินธุรกิจ
มากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุ ภาพ อยูใ่ นระดับดีมาก ( X =4.40) รองลงมา คือ พนักงานขายให้การ
ต้อนรับและให้คาํ แนะนํารายละเอียดสิ นค้า ( X =4.39) และ พนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี ( X =4.36)
ตามลําดับ ส่ วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างใช้นอ้ ยที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรม (Event) ( X =2.01) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะทัว่ ไป โดยนําแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะมารวบรวม
เป็ นหมวดหมู่ แล้วจัดกลุ่มแยกออกเป็ นประเด็นต่างๆ ใช้วิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) และเรี ยง
จํานวนจากมากไปหาน้อย
ตาราง 13 สรุ ปภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการ
ดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กลยุทธ์ ทางการตลาด
จํานวน
ด้านผลิตภัณฑ์
13
ด้านราคา
16
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
10
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
8
ด้านอื่นๆ
7
รวม
54
จากตาราง 13 กลุ่มตัวอย่าง มีขอ้ เสนอแนะ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวมจํานวน 54 ข้อเสนอ โดยข้อเสนอแนะ
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มากที่สุด ด้านราคา
จํานวน 16 ข้อเสนอ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ จํานวน 13 ข้อเสนอ และ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย จํานวน 10 ข้อเสนอ
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ตาราง 14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
จํานวน
การจัดตกแต่งร้านที่น่าสนใจ
7
มีการจัดจําหน่ายสิ นค้าท้องถิ่น เช่น สิ นค้า OTOP
4
มีการนําเสนอสิ นค้าที่มีคุณภาพ
2
13
จากตาราง 14 กลุ่มตัวอย่าง มีขอ้ เสนอแนะ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้านผลิตภัณฑ์ จํานวน 13 ข้อเสนอ โดย
ข้อเสนอแนะให้ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการจัดตกแต่งร้านที่น่าสนใจมาก
ที่สุด จํานวน 7 ข้อเสนอ รองลงมาคือ มีการจัดจําหน่ายสิ นค้าท้องถิ่น เช่น สิ นค้า OTOP จํานวน 4
ข้อเสนอ และ มีการนําเสนอสิ นค้าที่มีคุณภาพ จํานวน 2 ข้อเสนอ
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ตาราง 15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้ านราคา
ด้ านราคา
จํานวน
ตั้งราคาที่ต่าํ กว่าคู่แข่งขัน
9
มีขนาดบรรจุหลายขนาดในราคาที่แตกต่างกัน
3
ตั้งราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน
4
รวม
16
จากตาราง 15 กลุ่มตัวอย่าง มีขอ้ เสนอแนะ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านราคา จํานวน 16 ข้อเสนอ โดยข้อเสนอแนะ
ให้ผปู ้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการตั้งราคาที่ต่าํ กว่าคู่แข่งขันมากที่สุด จํานวน 9
ข้อเสนอ รองลงมาคือ ตั้งราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน จํานวน 4 ข้อเสนอ และ มีขนาดบรรจุหลาย
ขนาดในราคาที่แตกต่างกัน จํานวน 3 ข้อเสนอ
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ตาราง 16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
จํานวน
จัดวางสิ นค้ามองเห็นได้ง่ายและง่ายต่อการหยิบจับ
5
มีการวางสิ นค้าที่มีการส่ งเสริ มการขายให้ลูกค้าเห็นชัดเจน
3
มีป้ายบอกราคาที่ชดั เจน
2
รวม
10
จากตาราง 16 กลุ่มตัวอย่าง มีขอ้ เสนอแนะ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จํานวน 10 ข้อเสนอ
โดยข้อเสนอแนะให้ผปู ้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจัดวางสิ นค้ามองเห็นได้ง่าย
และง่ายต่อการหยิบจับมากที่สุด จํานวน 5 ข้อเสนอ รองลงมาคือ มีการวางสิ นค้าที่มีการส่ งเสริ มการ
ขายให้ลูกค้าเห็นชัดเจน จํานวน 3 ข้อเสนอ และ มีป้ายบอกราคาที่ชดั เจน จํานวน 2 ข้อเสนอ
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ตาราง 17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
จํานวน
สัง่ ซื้อสิ นค้าทางโทรศัพท์
2
มีบริ การส่ งผลิตภัณฑ์ถึงสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า
1
การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล
2
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ ายผ้า ใบปลิว โฆษณาทางวิทยุ
3
รวม
8
จากตาราง 17 กลุ่มตัวอย่าง มีขอ้ เสนอแนะ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จํานวน 8 ข้อเสนอ
โดยข้อเสนอแนะให้ผปู ้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ป้ ายผ้า ใบปลิว โฆษณาทางวิทยุ มากที่สุด จํานวน 3 ข้อเสนอ รองลงมาคือ มีการสัง่ ซื้อสิ นค้าทาง
โทรศัพท์ กับ การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล จํานวน 2 ข้อเสนอ และ มีบริ การส่ งผลิตภัณฑ์ถึง
สถานที่ตามความต้องการของลูกค้า จํานวน 1 ข้อเสนอ
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ตาราง 18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้ านอืน่ ๆ
ด้ านอืน่ ๆ
จํานวน
การปรับตัวของราคานํ้ามันที่สูงขึ้น
3
การปรับตัวของค่าแรงขั้นตํ่า
3
การสื่ อสารถึงผูบ้ ริ โภค เช่น การแจ้งให้ลูกค้าทราบประโยชน์ที่จะได้รับ
1
รวม
7
จากตาราง 18 กลุ่มตัวอย่าง มีขอ้ เสนอแนะ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านอื่นๆ จํานวน 7 ข้อเสนอ โดยข้อเสนอแนะ
ให้ผปู ้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ การปรับตัวของราคานํ้ามันที่สูงขึ้น การปรับตัวของค่าแรง
ขั้นตํ่า มากที่สุด จํานวน 3 ข้อเสนอ เพราะ ปัจจัยเหล่านี้มีผลให้ลูกค้าบริ โภคลดลง และมีกาํ ลังซื้อที่
น้อยลงด้วย และมีการสื่ อสารถึงผูบ้ ริ โภค เช่น การแจ้งให้ลูกค้าทราบประโยชน์ที่จะได้รับ จํานวน 1
ข้อเสนอ
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) เสนอผลในรู ปแบบของ
ตาราง เสนอผลในรู ปแบบของตาราง
สมมติฐานการวิจยั กลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ตาราง 19 ค่าสัมประสิ ทธิ์การวิเคราะห์ Multiple Regression กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กลยุทธ์ ทางการตลาด
B
Std. Error
-0.704*
1.043
ด้ านผลิตภัณฑ์
0.021
0.267
ด้ านราคา
-0.427
0.350
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
1.833*
0.266
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
(Constant)
3.497
1.043
R2
0.049
N
327
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
19 แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนกลยุทธ์ดา้ นราคา และด้าน การส่ งเสริ มการตลาด
ไม่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอสรุ ปผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็ น 5 ประเด็น ได้แก่ วัตถุประสงค์การวิจยั วิธีดาํ เนินการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ การวิจยั

ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
และกลยุทธ์ ส่ วนประสม การตลาดที่มี
อิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. วิธีการดําเนินการวิจยั

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ยงั คงดําเนินกิจการอยู่ ซึ่งปรากฏรายชื่อตามที่กรม
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์รวบรวมไว้
จํานวน 2,212 แห่ง
ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
เครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 327 คน
2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามซึ่งผูศ้ ึกษาได้สร้างขึ้นเอง
โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามที่ใช้แบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน
ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คําถามเกี่ยวกับ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการ
ดําเนินธุรกิจ และคําถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทัว่ ไป
2.3 การทดสอบแบบสอบถาม
การทดสอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้นาํ แบบสอบถาม จํานวน
30 ชุด ที่ได้มา
ตรวจคะแนนวิเคราะห์เพื่อหาความเที่ยง ( Reliability) ของแบบสอบถาม คํานวณค่าความเชื่อมัน่ โดย
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ใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาค ( Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.84
2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ประสานงานโดยตรงกับกลุ่มเจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 327 ฉบับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100
2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา( Descriptive Statistics) ในการอภิปรายผล ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติอนุมาน ได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis)
3. สรุ ปผลการวิจยั
3.1 สรุ ปผลการศึกษาและข้ อมูลทัว่ ไป
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย
ร้อยละ 56.27 มี ช่วงอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ45.57 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 56.88 ประกอบกิจการการผลิต
ร้อยละ 34.25 จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา ร้อยละ 54.43 ระยะเวลาในการประกอบ
กิจการ 5-7 ปี ร้อยละ 33.94 มีรายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อปี น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 33.64 และประเมินว่าตนเองประสบความสําเร็ จในระดับปานกลาง ร้อยละ 35.78
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนิน
ธุรกิจ มากที่สุดคือ ด้านราคา ( X =4.31) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =4.25) ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ( X =3.84) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( X =3.25) เมื่อพิจารณารายด้าน มีรายละเอียดดังนี้
ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ด้านราคาในการ
ดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ มีคุณภาพคุม้ กับราคา อยูใ่ นระดับ ดี มาก ( X =4.61) และรองลงมาคือ เมื่อ
เทียบกับสิ นค้าของผูป้ ระกอบการอื่น มีราคาถูกกว่า ( X =4.01)
ด้าน ผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ การนําเสนอถึงคุณภาพของสิ นค้าให้กบั ลูกค้า อยูใ่ นระดับ
ดีมาก ( X =4.35) รองลงมา คือ มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลาย ( X =4.23) และมีการนําเสนอ
สิ นค้าใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าเสมอๆ ( X =4.16)
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ สถานที่ซ้ือมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ อยูใ่ นระดับ ดี มาก ( X =4.21) รองลงมา คือ ทําเลที่ต้ งั ร้านไปมาสะดวก ( X =4.23) และ
สถานที่ซ้ือสะดวกสบาย ( X =4.16) ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างใช้นอ้ ยที่สุดคือ มีช่องทางการจัด
จําหน่ายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นอินเตอร์เน็ท ( X =2.27)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุ ภาพ อยูใ่ นระดับ ดี
มาก ( X =4.40) รองลงมา คือ พนักงานขายให้การต้อนรับและให้คาํ แนะนํารายละเอียดสิ นค้า ( X
=4.39) และพนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี ( X =4.36) ตามลําดับ ส่ วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างใช้นอ้ ยที่สุดคือ
มีการจัดกิจกรรม (Event) ( X =2.01)
3.2 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
3.2.1 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนิน
ธุรกิจ มากที่สุดคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด เมื่อพิจารณารายด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านราคาในการ
ดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ มีคุณภาพคุม้ กับราคา รองลงมาคือ เมื่อเทียบกับสิ นค้าของผูป้ ระกอบการอื่น
มีราคาถูกกว่า
2. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ การนําเสนอถึงคุณภาพของสิ นค้าให้กบั ลูกค้า รองลงมา
คือ มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลาย และมีการนําเสนอสิ นค้าใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าเสมอๆ
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ สถานที่ซ้ือมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการ รองลงมาคือ ทําเลที่ต้ งั ร้านไปมาสะดวก และสถานที่ซ้ือสะดวกสบาย ส่ วนข้อที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้นอ้ ยที่สุดคือ ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นอินเตอร์เน็ท
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุ ภาพ รองลงมาคือ
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พนักงานขายให้การต้อนรับและให้คาํ แนะนํารายละเอียดสิ นค้า และพนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี
ส่ วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างใช้นอ้ ยที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรม (Event)
3.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และจากสมมติฐาน พบว่า
กลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนกล
ยุทธ์ดา้ นราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

4. การอภิปรายผล

ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีประเด็นที่จะนําเสนอ อภิปรายตามรายละเอียดการค้นพบ ดังนี้
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ผปู ้ ระกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลือกใช้ ประกอบไปด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวม
พบว่ามี เลือกใช้อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
มากที่สุดคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด เมื่อพิจารณารายด้าน มีประเด็นสําคัญที่ควรอภิปรายผลดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในการ
ดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ การนําเสนอถึงคุณภาพของสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจาก
ผูป้ ระกอบการของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความใกล้ชิดกับลูกค้าค่อนข้างมาก ทําให้
ทราบถึงขนาดและศักยภาพของตลาดเป้ าหมาย ทราบถึงคุณภาพของสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจน
ฐานข้อมูลลูกค้าปั จจุบนั ข้อมูลเหล่านี้เป็ นสิ่ งจําเป็ นผูป้ ระกอบการใช้เพื่อกําหนดตลาดเป้ าหมายอย่าง
ชัดเจน จึงมีการพิจารณาว่าจะเข้าถึงหรื อมุ่งเน้นตลาดเป้ าหมายเหล่านี้ได้ แล้วเสนอขายสิ นค้าที่มี
คุณภาพและตรงกับความต้องการ ซึ่งกลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการใช้เรี ยกว่า กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้ าหมาย
(Target Market Strategies) ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ขจรศักดิ์ โนวัฒน์ (2551) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ พบว่า กลยุทธ์ที่ควรเลือกใช้
คือ กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิมและการหาตลาดใหม่ ในระยะ 1-3 ปี กิจการอาจใช้กลยุทธ์การคงที่เพื่อ
รักษาตําแหน่งทางการแข่งขัน
โดยกิจการควรมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริ การที่ดียงิ่ ขึ้น รักษาสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้าเดิม
และหาช่องทางเพิ่มจํานวนลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายใหม่ ที่มีแนวโน้มใช้บริ การมากขึ้นอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกัน
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2. ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านราคาในการ
ดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ มีคุณภาพคุม้ กับราคา ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากการตั้งราคานั้น แม้วา่
ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูก้ าํ หนดราคา แต่หากพิจารณาให้ครบทั้งกระบวนการแล้ว จะพบว่าในที่สุด
แล้วราคาจะถูกหรื อแพง ลูกค้าจะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่า ต้นทุนที่แท้จริ งควรอยูท่ ี่เท่าไหร่ โดยเปรี ยบเทียบ
กับคุณภาพของตัวสิ นค้า ดังนั้นการต้องราคาจะ ต้องกําหนดว่า ราคาใดเป็ นราคาที่ ลูก ค้ายอมรับ ทั้งนี้
ไม่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ (2546, อ้างถึง Kotler,2003:16) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ราคา
(Price Strategy) การกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าถือเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญของแผนงานทาง
การตลาดที่จะช่วยสร้างความได้เปรี ยบมากขึ้น โดยการกําหนดราคาจะต้องคํานึงถึงปัจจัยของต้นทุน
การผลิตบวกกับผลกําไรที่ตอ้ งการจะได้จากการขายผลิตภัณฑ์ และพิจารณาถึงระดับของคุณภาพ
สิ นค้า แล้วจึงทําการกําหนดราคาขายออกมา โดยต้องคํานึงสภาพการแข่งขันของตลาดสิ นค้า
นอกจากนี้การกําหนดราคายังมีนยั ที่บ่งบอกถึงตําแหน่งที่ตอ้ งการจะให้สินค้าไปยืนอยูด่ ว้ ย ซึ่งการตั้ง
ราคาอาจจะตั้งให้ใกล้เคียงกับสิ นค้าประเภทเดียวกันบนท้องตลาด หรื อน้อยกว่าถ้าต้องการแย่งชิง
ฐานลูกค้า และมากกว่าถ้าต้องการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ให้อยูเ่ หนือกว่าผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ สถานที่ซ้ือมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการ ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจาก กลยุทธ์การจัดจําหน่าย (Place Strategy) เป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์
สําคัญของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะถ้าสามารถหาช่องทางการกระจายสิ นค้าไปสู่มือ
ผูบ้ ริ โภคได้มากเท่าไหร่ ผลกําไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น โดยช่องทางการจัดจําหน่ายที่นิยมใช้กนั
ในปัจจุบนั คือ การขายไปสู่ มือของผูบ้ ริ โภคโดยตรง เพราะการขายตรงไปสู่มือผูใ้ ช้สินค้าจะได้กาํ ไร
ที่มากกว่าการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่จะคํานึงถึงเพียงกําไรอย่างเดียวไม่ได้ เพราะกลยุทธ์น้ ีจะต้อง
พิจารณาถึงความครอบคลุมพื้นที่ดว้ ย ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ นุชนาฎ (2553) ได้
กล่าวถึง กลยุทธ์กระจายสิ นค้า และการครอบคลุมตลาด (Distribution of Product/ Coverage
Strategies) การตัดสิ นใจมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับประเภทของสิ นค้าว่าเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
หรื อสิ นค้าองค์กร หรื อสิ นค้าบริ การ สิ นค้าอุปโภคบริ โภคและสิ นค้าอุตสาหกรรม สิ นค้าองค์กรต้อง
พิจารณาว่า จะวางจําหน่ายที่จุดใดจึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ด้วยรู ปแบบของร้านค้า หรื อจุดจําหน่าย
สิ นค้าอย่างไร ธุรกิจค้าปลีกและบริ การมักจะตัดสิ นใจว่า วัตถุประสงค์การตลาดที่ต้ งั ไว้น้ นั จะบรรลุ
โดยใช้ช่องทางการขายที่มีอยูห่ รื อไม่
จําเป็ นต้องเพิ่มร้านค้าใหม่ๆ หรื อช่องทางใหม่ๆ หรื อไม่
ตัวอย่าง เช่น ไม่ขยายช่องทางใหม่ๆ อีกจนกว่าจะเจาะกลุ่มตลาดเดิมได้ครบถ้วนแล้ว
ขยายการ
กระจายสิ นค้าให้มากขึ้น โดยเน้นที่เขตตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุ ภาพ ซึ่งสาเหตุน่าจะ
มาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ น ธุรกิจที่เป็ นอิสระมีเอกชนเป็ นเจ้าของ ดําเนินการโดย
เจ้าของเอง ไม่เป็ นเครื่ องมือของธุรกิจใดไม่ตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของบุคคล หรื อธุรกิจอื่น มีตน้ ทุนใน
การดําเนินงานตํ่าและมีพนักงานจํานวนไม่มาก กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่คือคนในพื้นที่และใกล้เคียง
ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้เน้นด้านบุคลากรที่ให้บริ การต้องสุ ภาพ โดย พนักงานขายต้องอาศัยการคัดเลือก
(Selection) การฝึ กอบรม (Training) การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทศั นคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้ามี
ความคิดริ่ เริ่ มและสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กรมีความสามารถในการแก้ปัญหา ทั้งนี้มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ โชติกา แสนทายก (2551) กล่าวถึงแนวทางการเลือกกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดของผูป้ ระกอบการที่ทาํ ให้ลูกค้ามาซื้อและใช้บริ การ มีรายละเอียดดังนี้ การต้อนรั บลูก ค้า
เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ โดยการกล่าวทักทายจะทําให้ลูกค้าประทับใจ และดูเป็ นกันเองมากขึ้น การ
ใช้วาจาหรื อภาษาที่สุภาพ ผูป้ ระกอบการควรฝึ กให้พนักงานในร้านให้ใช้ภาษาที่สุภาพนุ่มนวล และ
ควรจะใช้ภาษาราชการหรื อภาษาบริ การเท่านั้น ยิม้ แย้มแจ่มใส มีมารยาทในการให้บริ การพร้อมกับ
ส่ งมอบสิ นค้าด้วยความทนุถนอม ไม่กระแทกกระทั้น สุ ดท้ายคือ การให้เกียรติแก่ลูกค้า ไม่ควรจ้อง
จับผิดลูกค้าว่าจะขโมยสิ นค้า ควรป้ องกันของหายโดยวิธีอื่น เช่น ติดกระจก กล้องวงจรปิ ด
6
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5. ข้ อเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะมีรายละเอียดดังต่อไป
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบตั ิ
5.1.1 ผลการศึกษาครั้งนี้เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่สนใจเรื่ องนี้ ทราบกล
ยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ เพื่อนําไปประกอบการตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจใน
อนาคต
5.1.2 เป็ นแนวทางสําหรับ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นําผลการ
ศึกษาวิจยั ไปปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจดังนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีความหลากหลายให้ผบู ้ ริ โภคเลือกสรร และต้องเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่และทันสมัยเสมอ โดยสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามา
เสนอขาย ซึ่งนับว่าเป็ นจุดแข็งของธุรกิจ หากผูป้ ระกอบการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และ
แนะนําสิ นค้าหรื อบริ การที่ใหม่ คาดว่าลูกค้าจะเพิ่มขึ้น เช่นถ้าเป็ นธุรกิจประเภทผลิตหรื อค้าส่ ง -ค้า
ปลีกจะต้องมีการสรรหาสิ นค้าหรื อผลิตสิ นค้าที่มีความหลากหลายเพื่อเสนอขาย ส่ วนธุรกิจบริ การ
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ต้องสรรหาบริ การที่แปลกใหม่เสนอขายอยูเ่ สมอรวมถึงการบริ การที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ดว้ ย
ตัวอย่างเช่น ธนาคารปั จจุบนั ให้ลูกค้าสามารถใช้บริ การผ่านอินเทอร์เน็ตได้เกือบทุกรายการ
2) ด้านราคา ควรกําหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสม ซึ่งถ้าผูป้ ระกอบการสามารถ
กําหนดราคาให้ต่าํ กว่าคู่แข่งในตลาด จะเป็ นจุดแข็งที่สาํ คัญในการแข่งขัน และรวมถึงการให้บริ การที่
รวดเร็ ว และมีความถูกต้องชัดเจน
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรเลือกทําเลที่ต้ งั ร้านค้าให้อยูใ่ กล้ชุมชนให้มาก
ที่สุด และควรขยายเวลาขายสิ นค้าหรื อบริ การให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรอํานวยความสะดวกให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจมากขึ้น เช่น มีบริ เวณที่จอดรถเพียงพอ การเดินทางสะดวกสบาย การอํานวยความสะดวกใน
การเข้าใช้บริ การหรื อการจัดซื้อสิ นค้า
5.2 ข้อเสนอสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
5.2.1 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5.2.2 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของการลงทุนของ ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5.2.3 ควรศึกษาวิจยั เชิงลึกเรื่ องกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเฉพาะประเภทของ
ธุรกิจ เช่น กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจการค้าปลีก
5.2.4 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการปัญหาและอุปสรรคในการใช้กลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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แบบสอบถาม
เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง แบบสอบถามนีแ้ บ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจอื่นๆ
คําชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  หน้ าข้ อความทีท่านต้ องการเลือก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 21-30 ปี

 31-40 ปี

 41-50 ปี

 มากกว่า 50 ปี

2. อายุ

3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ประถมศึกษา

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

 ปวส./อนุปริ ญญา

 ปริ ญญาตรี

 ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า

4. ประเภทของกิจการ
 กิจการการผลิต(ระบุ).........................................

 กิจการการให้บริ การ(ระบุ)....................................

 กิจการการค้าส่ ง(ระบุ)........................................

 กิจการการค้าปลีก(ระบุ).....................................

 อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................
5. รู ปแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
 บุคคลธรรมดา

 ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ

 ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด

 บริ ษทั จํากัด

 อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................
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6. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ
 ตํ่ากว่า 2 ปี

 2-4 ปี

 5-7 ปี

 8-10 ปี

 มากกว่า 10 ปี
7. ระดับรายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อปี
 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ล้านบาท

 มากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

 มากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท  มากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 มากกว่า 50 ล้านบาท
8. ท่านคิดว่าการดําเนินธุรกิจของท่านประสบความสําเร็ จใช่หรื อไม่ ให้วงกลมเลขด้านล่าง
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

(โดย 10 หมายถึง ประสบสําเร็ จมากที่สุด 5 หมายถึง ประสบความสําเร็ จปานกลาง 0 หมายถึง ประสบความล้มเหลว)
ส่ วนที่ 2 กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ ทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
1.ท่านมีการนําเสนอสิ นค้าใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าเสมอๆ
2.ท่านมีการนําเสนอถึงคุณภาพของสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
3.ท่านมีสินค้าให้ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลาย
ด้ านราคา
4.มีคุณภาพคุม้ กับราคา
5.เมื่อเทียบกับสิ นค้าของผูป้ ระกอบการอื่น มีราคาถูกกว่า
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
6.ทําเลที่ต้ งั ร้านไปมาสะดวก
7.สถานที่ซ้ือมีความเพียงพอต่อความต้องการ
8.สถานที่ซ้ือสะดวกสบาย
9.การจัดแสดงสิ นค้าเป็ นที่ดึงดูดใจของลูกค้า
10.จัดเรี ยงสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ชดั เจน
11.มีช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
อินเตอร์เน็ท

ระดับของการใช้ กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด
มากทีส่ ุ ด
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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กลยุทธ์ ทางการตลาด
การส่ งเสริมการตลาด
12. มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสื อพิมพ์
13.มีการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการขายเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย
14.มีการจัดกิจกรรม (Event)
15.มีการแนะนําสิ นค้าทางแคตตาล็อก
16.มีการให้บริ การที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
17.มีการรับประกันสิ นค้าหรื อรับคืนสิ นค้า
18.มีการสํารวจความต้องการของลูกค้าในการเลือกซื้อหรื อ
เลือกใช้สินค้า
19.มีช่วงจัดรายการส่ วนลดแก่ลูกค้า
20.มีการแจกของแถมสําหรับลูกค้า
21.มีการสะสมยอดซื้อสิ นค้า
22.มีการจัดส่ งสิ นค้าแก่ลูกค้าถึงบ้าน
23.มีการขายสิ นค้าเงินเชื่อแก่ลูกค้า
24.พนักงานขายมีความสุ ภาพ
25.พนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี
26.พนักงานขายให้การต้อนรับและให้คาํ แนะนํารายละเอียด
สิ นค้า

ระดับของการใช้ กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด
มากทีส่ ุ ด
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด

ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับกลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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