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บทคัดยอ
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จากผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีชวงอายุระหวาง 41-50 ป
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบกิจการการผลิต จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา
ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 5-7 ป มีรายไดของกิจการเฉลี่ยตอปนอยกวาหรือเทากับ 10 ลานบาท
และประเมินวาตนเองประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง

กลยุทธสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม พบวา ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความสําเร็จของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลยุทธ
ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดไมมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate the marketing mix strategies

for entrepreneurs in small and medium sized enterprises in Bang Kruay, Nonthaburi
province. 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.

Marketing Strategies towards the success of small and medium entrepreneur,
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
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promotion strategy were not influencing towards the success of small and medium
entrepreneurs.

คําสําคัญ
ผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลยุทธสวนประสมการตลาด

ความสําคัญของปญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนา

ประเทศ โดยเนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนมากข้ึน เปาหมายที่สําคัญ
ประเด็นหนึ่ง คือการสรางความเขมแข็งใหกับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สนับสนุนใหมีผูประกอบการใหมเพ่ิมข้ึน เพ่ิมเปาหมายผลิตภัณฑ และบริการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับวามีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใน
หลายๆ ดาน เปนแหลงจางงานขนาดใหญของประเทศ เนื่องจากครอบคลุมเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม
จํานวนกิจการกวารอยละ 90 ของธุรกิจในประเทศจัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจาก
ขอมูลในการสํารวจสถานประกอบการของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา มีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ถึง 854,064 ราย โดยเปนกิจการคาปลีกมากที่สุดคิดเปนสัดสวน 30.4% รองลงมาไดแก
อุตสาหกรรมการผลิต 18.4% การบริการ 16.6% ภัตตาคารและโรงแรม 9.6% คาสง 3.2% และ
อ่ืนๆ 20.7% ซึ่งปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก
1) ขาดแคลนแหลงเงินทุนเพ่ือนํามาลงทุนและขยายกิจการ จึงขาดหลักทรัพยในการคํ้าประกันเงินกู
2) ขาดความรูความสามารถเร่ืองระบบการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการมักอาศัยประสบการณ
จากการเรียนรู การลองผิดลองถูก 3) มีปญหาในการวาจางแรงงาน เมื่อแรงงานมีทักษะฝมือและ
ความชํานาญมากข้ึนมักจะยายออกไปทํางานกับธุรกิจขนาดใหญข้ึนและผลตอบแทนสูงกวา 4) มี
ขอจํากัดดานเทคนิควิชาการและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 5) มีขอจํากัดในการไดรับการสงเสริม
ของภาครัฐ และ 6) มีปญหาดานการตลาดและการแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญ (สถาบันการอาชีวะ
ภาคเหนือ วิทยาลัยการอาชีพเทิง, 2553)

การศึกษาขอมูลทางดานกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงเปนเร่ืองที่จําเปนและสําคัญตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่มีสวนเก่ียวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเคร่ืองมือทางการตลาดที่นิยมนํามาใชใน
กิจการเพ่ือที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมายที่วางไวคือ สวนประสม
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การตลาดที่จะประกอบไปดวย 4Ps คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย
(Place)   และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  (พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต, 2548) ดังนั้นผูศึกษาจึงมี
ความตองการที่จะศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางใหภาครัฐและเอกชนใหความ
ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนในดานตางๆ แกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
กลยุทธสวนประสมการตลาดมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และกลยุทธสวนประสมการตลาดมีผลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เจาของกิจการหรือผูบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ยังคงดําเนินกิจการอยู ซึ่งปรากฏรายชื่อตามที่กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยรวบรวมไว จํานวน
2,212 แหง

ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่
และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 327 คน ทําการสุมตัวอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยใชดุลยพินิจของผูวิจัยในการกําหนดสมาชิกของประชากรที่จะมาเปนสมาชิกในกลุมตัวอยาง คือ
เลือกกลุมตัวอยางจากทุนการจดทะเบียนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
วิจัยนี้ไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามที่พัฒนาข้ึนนั้นจะ

ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของกิจการ รูปแบบ

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ ระดับรายไดของกิจการเฉลี่ยตอป และ
ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ เปนแบบสอบถามเปนแบบกําหนดคําตอบใหเลือกตอบจํานวน 8 ขอ
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สวนที่ 2 กลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ไดแก ดานผลิตภัณฑ 3 ขอ
ดานราคา 2 ขอ ดานชองทางการจัดจําหนาย 6 ขอ และดานการสงเสริมการตลาด 15 ขอ
แบบสอบถามเปนแบบประเมินคา มี 5 ระดับ (ตั้งแต 1 = นอยที่สุดจนถึง 5 = มากที่สดุ)

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ
3. การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง
ผูวิจัยไดเสนอแบบสอบถามที่สรางข้ึนสําหรับการศึกษาไปทําการทดสอบหาคาความเที่ยงตรง

และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้
3.1 สรางเคร่ืองมือและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยการศึกษา เอกสาร และ

งานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ
3.2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) จํานวน 30 ชุด เพ่ือหาความเที่ยง (Reliability)

ของแบบสอบถาม คํานวณคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ซึ่งคาที่ไดตองมีคาไมนอยกวา 0.70

4. การวิเคราะหทางสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้สถิติที่ใชไดแก คารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency)

คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมาน ไดแก วิเคราะห
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 327 คน ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.27 มีชวงอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 45.57
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 56.88 ประกอบกิจการการผลิต รอยละ 34.25 จดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา รอยละ 54.43 ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 5-7 ป รอยละ 33.94
มีรายไดของกิจการเฉลี่ยตอปนอยกวาหรือเทากับ 10 ลานบาท รอยละ 33.64 และประเมินวาตนเอง
ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.78 ตามลําดับ

2. กลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ สามารถสรุปตามตารางดังตอไปนี้

ตารางท่ี 1 การใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจดานผลิตภัณฑ

ดานผลิตภัณฑ X S.D. แปลผล อันดับท่ี
1. ทานมีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับลกูคาเสมอๆ 4.16 0.696 มาก 3
2. ทานมีการนําเสนอถึงคุณภาพของผลติภัณฑใหกบัลกูคา 4.35 0.807 มาก 1
3. ทานมีผลติภัณฑใหลูกคาเลือกอยางหลากหลาย 4.23 0.807 มาก 2

รวม 4.25 0.646 มาก
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กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในการดําเนินธุรกิจมากที่สุด คือ
การนําเสนอถึงคุณภาพของผลิตภัณฑใหกับลูกคาอยูในระดับดีมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35
รองลงมา คือมีผลิตภัณฑใหลูกคาเลือกอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และมีการนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับลูกคาเสมอๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ตามลําดับ

ตารางท่ี 2 การใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจดานราคา

ดานราคา X S.D. แปลผล อันดับท่ี
1. มีคุณภาพคุมกับราคา 4.61 0.580 มาก 1
2. เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑของผูประกอบการอืน่ มีราคาถูกกวา 4.01 0.950 มาก 2

รวม 4.31 0.622 มาก

กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานราคาในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ มี
คุณภาพคุมกับราคาอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 และรองลงมาคือ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการอ่ืนมีราคาถูกกวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ตามลําดับ

ตารางท่ี 3 การใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจดานชองทางการจัดจําหนาย

ดานชองทางการจัดจําหนาย X S.D. แปลผล อันดับท่ี
1. ทําเลที่ตั้งรานไปมาสะดวก 4.17 0.729 มาก 2
2. สถานที่ซื้อมีความเพียงพอตอความตองการ 4.21 0.696 มาก 1
3. สถานที่ซื้อสะดวกสบาย 4.15 0.682 มาก 3
4. การจัดแสดงผลิตภัณฑเปนทีด่ึงดูดใจของลกูคา 4.10 0.787 มาก 5
5. จัดเรียงผลิตภัณฑเปนหมวดหมูชัดเจน 4.14 0.708 มาก 4
6. มีชองทางการจดัจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน

อินเตอรเน็ท
2.27 0.967 ปานกลาง 6

รวม 3.84 0.441 มาก

กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจ
มากที่สุดคือ สถานที่ซื้อมีความเพียงพอตอความตองการ อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21
รองลงมา คือ ทําเลที่ตั้งรานไปมาสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และสถานที่ซื้อสะดวกสบาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และกลุมตัวอยางใชนอยที่สุดคือ มีชองทางการจัดจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เชนอินเตอรเน็ท มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.27
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ตารางท่ี 4 การใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจดานการสงเสริมการตลาด

ดานการสงเสริมการตลาด X S.D. แปลผล อันดับท่ี
1. มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ

หนังสือพิมพ
2.36 1.139 ปานกลาง 12

2. มีการประชาสัมพันธและสงเสริมการขายเขาถึง
กลุมเปาหมาย

3.09 0.930 ปานกลาง 7

3. มีการจัดกิจกรรม (Event) 2.01 0.763 นอย 13
4. มีการแนะนําผลิตภัณฑทางแคตตาล็อก 2.72 1.229 ปานกลาง 10
5. มีการใหบริการที่สรางความพึงพอใจแกลูกคา 3.88 0.994 มาก 4
6. มีการรับประกันผลิตภัณฑหรือรับคืน 3.55 1.075 ปานกลาง 6
7. มีการสํารวจความตองการของลูกคาในการเลือกซื้อ

หรือเลือกใชผลิตภัณฑ
3.79 1.208 มาก 5

8. มีชวงจัดรายการสวนลดแกลูกคา 3.01 1.132 ปานกลาง 8
9. มีการแจกของแถมสําหรับลูกคา 2.97 1.160 ปานกลาง 9
10. มีการสะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ 2.58 1.145 ปานกลาง 11
11. มีการจัดสงผลิตภัณฑแกลูกคาถึงบาน 3.09 1.281 ปานกลาง 7
12. มีการขายผลิตภัณฑเงินเชื่อแกลูกคา 2.58 1.241 ปานกลาง 11
13. พนักงานขายมีความสุภาพ 4.40 0.710 มาก 1
14. พนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี 4.36 0.672 มาก 3
15. พนักงานขายใหการตอนรับและใหคําแนะนํา

รายละเอียดผลิตภัณฑ
4.39 0.704 มาก 2

รวม 3.25 0.484 ปานกลาง

กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
มากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุภาพอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 รองลงมาคือ
พนักงานขายใหการตอนรับและใหคําแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และ
พนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ตามลําดับ สวนขอที่กลุมตัวอยางใชนอยที่สุดคือ
มีการจัดกิจกรรม (Event) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.01 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 5 คาสัมประสิทธิ์การวิเคราะห Multiple Regression กลยุทธทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

กลยุทธทางการตลาด B Std. Error
ดานผลิตภัณฑ -0.704* 1.043
ดานราคา 0.021 0.267
ดานชองทางการจัดจําหนาย -0.427 0.350
ดานการสงเสริมการตลาด 1.833* 0.266

(Constant) 3.497 1.043
R2 0.049
N 327

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม พบวา กลยุทธทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนกลยุทธดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดไมมีอิทธิพลตอความสําเร็จของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

อภิปรายผล
ผลการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนําเสนออภิปรายตามรายละเอียดการคนพบดังนี้

กลยุทธทางการตลาดที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเลือกใชประกอบไปดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมพบวา
มีเลือกใชอยูในระดับมาก ซึ่งกลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจมากที่สุด
คือ ดานราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด เมื่อพิจารณารายดาน มีประเด็นสําคัญที่ควรอภิปรายผลดังนี้

1. ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในการ
ดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ การนําเสนอถึงคุณภาพของผลิตภัณฑใหกับลูกคา ซึ่งสาเหตุนาจะมาจาก
ผูประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความใกลชิดกับลูกคาคอนขางมาก ทําให
ทราบถึงขนาดและศักยภาพของตลาดเปาหมาย ทราบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการ
ตลอดจนฐานขอมูลลูกคาปจจุบัน

2. ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานราคาในการดําเนิน
ธุรกิจมากที่สุดคือ มีคุณภาพคุมกับราคา ซึ่งสาเหตุนาจะมาจากการตั้งราคานั้น แมวาผูประกอบการ
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จะเปนผูกําหนดราคา แตหากพิจารณาใหครบทัง้กระบวนการแลวจะพบวาในที่สุดแลวราคาจะถูกหรือ
แพง  ลูกคาจะเปนผูพิจารณาวาตนทุนที่แทจริงควรอยูที่เทาไหรโดยเปรียบเทียบกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ดังนั้นการตองราคาจะตองกําหนดวาราคาใดเปนราคาที่ลูกคายอมรับ

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ สถานที่ซื้อมีความเพียงพอตอความตองการ ซึ่ง
สาเหตุนาจะมาจากกลยุทธการจัดจําหนาย (Place Strategy) เพราะถาสามารถหาชองทางการ
กระจายผลิตภัณฑไปสูมือผูบริโภคไดมากเทาไหร ผลกําไรก็จะเพ่ิมสูงข้ึนมากเทานั้น โดยชองทางการ
จัดจําหนายที่นิยมใชกันในปจจุบัน คือ การขายไปสูมือของผูบริโภคโดยตรง เพราะการขายตรงไปสูมือ
ผูใชผลิตภัณฑจะไดกําไรที่มากกวาการขายผานพอคาคนกลาง แตจะคํานึงถึงเพียงกําไรอยางเดียว
ไมได เพราะกลยุทธนี้จะตองพิจารณาถึงความครอบคลุมพ้ืนที่

4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุภาพ ซึ่งสาเหตุนาจะมาจาก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนธุรกิจที่เปนอิสระมีเอกชนเปนเจาของ ดําเนินการโดยเจาของ
เอง ไมเปนเคร่ืองมือของธุรกิจใดไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอ่ืนมีตนทุนในการ
ดําเนินงานต่ําและมีพนักงานจํานวนไมมาก กลุมเปาหมายสวนใหญคือคนในพ้ืนที่และใกลเคียง

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ผูประกอบการใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการ

ดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ ดานราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด เมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้

1. ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานราคาในการดําเนิน
ธุรกิจมากที่สุด  คือ มีคุณภาพคุมกับราคา รองลงมาคือ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑของผูประกอบการอ่ืน
มีราคาถูกกวา

2. ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในการ
ดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ การนําเสนอถึงคุณภาพของผลิตภัณฑใหกับลูกคา รองลงมา คือ มีผลิตภัณฑ
ใหลูกคาเลือกอยางหลากหลาย และมีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับลูกคาเสมอๆ

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ สถานที่ซื้อมีความเพียงพอตอความตองการ
รองลงมาคือ ทําเลที่ตั้งรานไปมาสะดวก และสถานที่ซื้อสะดวกสบาย สวนขอที่กลุมตัวอยางใชนอย
ที่สุดคือ ชองทางการจัดจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ท

4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุภาพ รองลงมาคือ พนักงาน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

57

ขายใหการตอนรับและใหคําแนะนํารายละเอียดของผลิตภัณฑ และพนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี
สวนขอที่กลุมตัวอยางใชนอยที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรม (Event)

กลยุทธทางการตลาดมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม พบวา ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลยุทธดานราคา และ
ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

1. ผลการศึกษาคร้ังนี้เปนประโยชนตอผูประกอบการและผูที่สนใจเร่ืองนี้ทราบกลยุทธ
สวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจใน
อนาคต

2. เปนแนวทางสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนําผลการ
ศึกษาวิจัยไปปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจดังนี้

2.1 ดานผลิตภัณฑควรมีความหลากหลายใหผูบริโภคเลือกสรร และตองเปนผลิตภัณฑ
ที่มคีวามใหมละทันสมัยเสมอ

2.2 ดานราคาควรกําหนดราคาผลิตภัณฑใหเหมาะสม ซึ่งถาผูประกอบการสามารถ
กําหนดราคาใหต่ํากวาคูแขงในตลาด จะเปนจุดแข็งที่สําคัญในการแขงขันและรวมถึงการใหบริการที่
รวดเร็วและมีความถูกตองชัดเจน

2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรเลือกทําเลที่ตั้งรานคาใหอยูใกลชุมชนใหมากที่สุด
และควรขยายเวลาขายผลิตภัณฑหรือบริการใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายมากข้ึน

2.4 ดานการสงเสริมการตลาดควรอํานวยความสะดวกใหลูกคาเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
มากข้ึน เชน มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ การเดินทางสะดวกสบาย การอํานวยความสะดวกในการเขา
ใชบริการหรือการจัดซื้อผลิตภัณฑ

สําหรับการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
1. กลยุทธในการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. ศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโนมและทิศทางของการลงทุนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม
3. ศึกษาวิจัยเชิงลึกเร่ืองกลยุทธสวนประสมการตลาดเฉพาะประเภทของธุรกิจ เชน กล

ยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจการคาปลีก
4. ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการปญหาและอุปสรรคในการใชกลยุทธสวนประสมการตลาดของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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