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การวจิยัครังนีมวีตัถุประสงค์ เพือศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดําเ นินธุรกิจ ปัญหาและ

อุปสรรคในการดาํเนินธุรกจิผลิตตวัถงัรถยนต์โดยสาร  และรถชนิดพิเศษของ  ห้างหุ้นส่วนจํากดั 
เอกวตัร (1994)  การศึกษาวิจัยครังนีใช ้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก ( In-depth Interviews)  โดยกลุม่
ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก ่การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของ ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร ( 1994) 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ผู ้จัดการฝ่ายจัดซือ ผู ้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  พนักงานในโรงงาน 
รวมทงักลุม่ผูซื้อสินคา้ นอกจากวธีิการสัมภาษณ์แลว้ ยงัใชว้ธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของการปฏิบติังานจริงในการผลิต งานวจิยันีเป็นงานวจิยัเชิงคณุภาพ ซึงนอกจากการสัมภาษณ์แล้ว 
ยงัศึกษาทฤษฎีตา่งๆทีเกยีวขอ้ง โดยการคน้ควา้จากเอกสารตา่งๆ ได้แก  ่หนังสือ บทความ วารสาร 
เอกสาร วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัตา่งๆ เพือเป็นแนวทางในการศึกษาในครังนี 
กกกกกกกกผลการวจิยัพบวา่ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) เ ป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเ ดียวใน
ประเทศไทยทีมกีารผลิตรถโมบายรูปทรงแอโรไดนามิกส์ จากการศึกษาได้พบวา่กิจการใช ้กลยุทธ์
การสร้างความแตกตา่งในสินคา้ มลีกัษณะลูล่ม ลดการสูญเสียพลงังาน  ชอ่งทางการจัดจําหน ่าย  คือ 
1.ขายตรงให้กบัลูกค้า  2.ขายผา่น  Broker 3.ขายผา่นสือโฆษณา การส่ง เสริมการตลาด  จัดส่ง
เจา้หน้าทีฝ่ายขายเขา้ไปแนะนําสินคา้กบัลูกคา้โดยตรง การรักษาฐานลูกค้า  โดยทําการเก็บประวติั
ลูกคา้ทุกรายเพือเป็นขอ้มลู การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า สินค้ามีคุณภาพ  มีบริการหลังการ
ขายทีดี ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกจิคือ การขยายพืนทีโรงงานเนืองจากทีดินข้างเ คียงมี
ราคาแพง สภาวะเศรษฐกจิทีผนัผวนมผีลตอ่การตดัสินใจซือสินค้า แรงงานฝีมือหายาก การเปลียน
งานของพนักงาน การขาดเงินทุนหมุนเวียน  ด้วยเหตุนีกิจการจําเ ป็นต้องทบทวนแผนการขยาย
โรงงาน  ทําการส่ง เสริมการขาย ร่วมมือกบัสถาบันการศึกษา ในการฝึกแรงงาน  การพิจารณา
ผลตอบแทน และการจดัหาแหลง่เงินทุนหมนุเวยีน เพือให้เกดิประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินงาน  
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The objective of this research is to study the business formation and 
strategies, problems and obstacles of the public automobile and special 
vehicle manufacturing business with the focus on the case of Limited 
Partnership Act One (1994). This research was performed by applying the 
method of in-dept interview whereby the interviews have been conducted with 
the managements, manufacturing department manager, procurement 
department manager, human resources department manager and factory 
worker of Limited Partnership Act One (1994) as well as customer groups. In 
addition to the in-dept interview, the method of participant observation in the 
practical operation of the manufacturing was also applied. This research is a 
qualitative research which, besides to the interview, documentary research 
was also conducted; namely books, articles, journals, papers, thesis and other 
research works, in order to be used as a guideline for this study.      

 
From the research results, it was found that Limited Partnership Act 

One (1994)  is the first and sole manufacturer of aerodynamics shaped mobile 
cars in Thailand. The study shows that the business adopts the strategy of 
differentiating its products to be less wind-resistant and decreasing energy 
utilization. In respect of distribution, there are three channels used; that are (i) 
direct sales, (ii) broker and, (iii) advertising medias which include starting 
sales promotions, appointing sales staffs to introduce the products directly to 
customers, maintaining client base by keeping records of all customers, 
satisfying customers, maintaining the quality standard of the products, 
providing good after-sales services. The problems and obstacle for the 
business are expansion of factory area due to the high cost of nearby lands, 
unstable economy which affects buyers’ decisions, lack of skilled labors, 
employees’ turnovers, and shortage in revolving funding. As a result, the 
business is required to review its factory expansion plan, commence sales 
promotions, cooperate with educational institutes for skill training, reconsider 
employees’ remunerations and procure a source of revolving fund for the 
purpose to maximize its benefits from the business operation.                  
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บทท ี1 

บทนํา 
 

1. ทมีาและความสําคัญของปัญหา 
ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสภาวะการถดถอยทางด้านเศรษฐกิจเมือรัฐบาลประกาศลด

คา่เงินบาทในปี พ.ศ.2540 เนืองจากการทีรัฐบาลขาดระบบการควบคุมในเ รืองนโยบายการเปิดเสรี
ทางการเงิน ปลอ่ยให้เอกชนกูเ้งินลงทุนจากตา่งประเทศเขา้มาอยา่งมาก เพือมาลงทุนในกิจการทีไม ่
กอ่ใ ห้เ กิดประโยชน์  เ ชน่  การลง ทุนเ พือการเ ก็ง กาํไรใ นตลาดหลักทรัพ ย์  การลงทุนใ น
อสังหาริมทรัพย์ มกีารสร้างทีพกัอาคารสูง การสร้างสนามกอล์ฟ  การลงทุนในการซือขายเก็งกาํไร
ทีดิน เป็นตน้ จนเปลียนให้บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์มกีารเอือประโยชน์แกต่ัวผู ้บริหารและพวกพ้อง
โดยการปันราคาหุ้น ราคาทีดิน สูงเกนิความเป็นจริง รัฐบาลเองก็มีการลงทุนในการสร้างสิงทีเ ป็น
สาธารณปูโภคทีมากเกนิไป นักการเมอืงมกีารทุจริต คอรัปช ันในธุรกิจและโครงการร่วมระหวา่ง
รัฐบาลกบัเอกชน สว่นในภาคของประชาชนดา้นฐานะความเป็นอยู ่มกีารดาํเนินชีวิตอยา่งฟุ้ ง เ ฟ้อ มี
การทอ่งเทียวยงัตา่งประเทศ การจบัจา่ยใชส้อยแตข่องใชต้า่งประเทศ คา่นิยมเปลียนแปลงไปอยา่ง
มาก ประชาชนละทิงจากอาชีพทางการเกษตรมุง่เขา้สูเ่มอืงหลวงหรือเมืองอุตสาหกรรมเพือทํางาน
ในโรงงานเป็นอนัมาก เนืองจากปัญหารายไดใ้นภาคการเกษตรทีตกตาํ รัฐบาลไมไ่ด้ให้ความสนใจ
อยา่งจริงจงั มุง่แตก่ารพฒันาภาคอุตสาหกรรม ประชาชนส่วนมากเป็นผู้บริโภคมากกวา่ผู ้ผลิต จน
ในทีสุดสถานะการเงินเริมฝืดเคือง เกิดการปันหุ้นขึน  ประชาชนได้เข้าทําการถอนเ งินออกจาก
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์ เจา้หนีตา่งชาติเริมพิจารณาถึงความสามารถในการใช ้เ งินคืนของลูกหนี
และทวงเงินคืน จนทาํให้รัฐบาลตอ้งเขา้มาควบคุมบริษัทเ งินทุนหลักทรัพย์และสังปิดการดําเ นิน
กจิการ ทาํให้ระบบโครงสร้างของสถาบนัการเงินเสียหายและเริมถูกโจมตีคา่เ งินบาทจากนักลงทุน
จากตา่งประเทศทีสบชอ่งโอกาส รัฐบาลไดใ้ชเ้งินในคลงัทีมอียูอ่อกไปปกป้องคา่เ งินบาท จนทําให้
เงินสํารองในประเทศม ีอยูใ่นระดบัทีเสียสมดุล รัฐบาลจึงต้องเ ลือกทางออกด้วยการประกาศลด
คา่เงินบาท (วทิยากร เชียงกลู 2541 : 11-12) และเขา้ระบบฟืนฟูตามโครงการของกองทุนการเ งิน
ระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ทาํให้ธุรกจิตา่งๆต้องมีการปิดตัวลง  หรือลด
กาํลงัการผลิต แรงงานถูกเลิกจา้งและตกงาน ทาํให้เกดิการวา่งงานเป็นจาํนวนมาก 

จากกระแสของระบบการคา้เสรีของยุคการแขง่ขันทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา
ของระบบสังคมทงัภายในประเทศและภายนอกประเทศ  ในยุคของโลกไร้พรมแดนหรือโลกยุค
โลกาภิวฒัน์ ทีใชเ้ทคโนโลยีข้อมูลขา่วสารมาเป็นยุทธศาสตร์ทีสําคัญในการแขง่ขันทางธุรกิจ 
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ผูป้ระกอบการธุรกจิทีเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารไดร้วดเ ร็ว ทังยังสามารถพยากรณ์อนาคตทางการตลาด
ทงัลูกค้าและคูแ่ขง่ขันได้ ยอ่มมีความได้เปรียบและประสบความสําเ ร็จได้อยา่งรวดเ ร็ว ความ
เขม้แข็ง ความอดทน การใฝ่เรียนรู้ การสร้างพืนฐานตา่งๆให้เกิดขึนกบัตนเองและธุรกิจเ ป็นสิงที
ตอ้งม ีทงันีเพือให้มคีวามสามารถในการปรับตวัและการกาํหนดวิธีการดําเ นินงานและลีลาในการ
บริหารเพือให้ทนัตอ่การเปลียนแปลงตอ่ระบบตา่งๆทีมีการเปลียนแปลงอ ยูต่ลอดเวลาทังภายใน
องค์การธุรกจิ สังคม ประเทศ และตา่งประเทศ ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มจึงมีความสําคัญเป็น
อยา่งยิงในภาวะเศรษฐกจิปัจจุบนั และถือได้วา่เ ป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ ่โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ เนืองจากธุรกจิขนาดกลางและขน าดยอ่มใช ้เ งิน
ลงทุนและคนงานน้อย จึงทาํให้เกดิการปรับเปลียนจากประชาชนทีเป็นแตผู่้บริโภคมาสู่การเป็น
ผูผ้ลิต เพราะถา้ประชาชนในชาติหันมาเป็นผู้ผลิตมากกวา่การเป็นผู้บริโภค คือซือน้อยผลิตมาก  
และขายสินคา้กบับริการตา่งๆไปยงัตา่งประเทศ เพือแสวงหาเงินตราเขา้ประเทศได้ก็จะเป็นผลดีตอ่
ระบบเศรษฐกจิอยา่งมาก ดงันันภาครัฐเองก็มีความมุง่หวงัให้มีการพ ัฒนาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ทังด้านของรูปแบบสินค้าและบริการ คุณภาพ  คุณประ โยชน์  เพือใ ห้สามารถส่ง
สินคา้ออกขายยงัตา่งประเทศได ้และรัฐบาลเองมคีวามเชือวา่ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจทีดีนัน
ตอ้งทาํให้เกดิสภาพทีมกีารสร้างงานให้เกิดขึนเ รือยๆ  เ นืองจาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
สามารถเกดิขึนได้อยา่งรวดเ ร็ว และมีอัตราการจ้างงานสูง  ขณะทีธุรกิจขนาดใหญต่้องการใช ้
ระยะเวลาในการเจริญเติบโต การกอ่ตงัใชเ้วลานาน และมจีาํนวนน้อย การนําธุรกิจขนาดใหญม่าใช ้
ในการแกไ้ขปัญหาแรงงานจึงมโีอกาสไดน้้อย และนอกจากนีรัฐบาลยังต้องสนับสนุนการบริการ
ดา้นตา่งๆทงัการบริหารการจดัการเพือให้มปีระสิทธิภาพสนองตอบตอ่กระแสของประชาชนใน
ประเทศให้เปลียนคา่นิยมมาใชสิ้นคา้ของผูผ้ลิตทีเป็นคนไทย เพือป้องกนัเ งิ นตราทีอาจรัวไหลออก
ตา่งประเทศ กบัทงัยงัเป็นการลดปัญหาดา้นการวา่งงานของประชาชนทีไมไ่ด้มีอาชีพ  เพือให้เ ป็น
ทางเ ลือกในการประกอบอาชีพและเป็นการลดปัญหาสังคมของประเทศ (สมชาย หิรัญกิตติ           
และศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2542 : 7-8) 

จากวิกฤตเศรษฐกิจ เมือปี 2540 ทีได้กลา่ วมาแล้ว ได้ส่งผลกระทบตอ่ธุ รกิจทําใ ห้
ผูป้ระกอบการหลายรายทัง เ ล็กและใหญป่ระสบปัญหาสภาพคลอ่งทางการเ งิน  เชน่เ ดียวกบัอู ่
ประกอบตวัถงัรถบสัโดยสารของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994)  ซึง เ ดิมเป็นธุรกิจในครอบครัว 
ดาํเนินกจิการมาตงัแตส่มยับิดา (คณุเชิด เจริญกจิ) ประกอบกิจการในนาม อู  ่ช .เชิดช ัย บ้านโป่ง  ที
ประกอบธุรกจิมานานกวา่ 20 ปี ซึงในเวลานันคุณพิเชษฐ์  เจริญกิจ ได้เข้ามาสานตอ่กิจการ มอง
สถานการณ์ตลาดทีจะพาให้ธุรกจิอยูร่อด นับวนัจะทวคีวามลําบากมากขึนเพราะตลาดแคบลง  จาก
เศรษฐกจิชะลอตวั ขณะทีมธุีรกจิใกลเ้คียงกนัจาํนวนมาก เฉพาะแคใ่นพืนทีใกล้เ คียงกนั ก็มีอูต่อ่รถ
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บสัเกอืบ 50 อู ่ถา้ยงัอยูใ่นตลาดเดิมๆหากเกดิสงครามตดัราคาขึนเมือใด ธุรกิจคงอยูไ่มไ่ด้ จึงหันมา
พฒันาตวัเองสร้างนวตักรรมให้แตกตา่ง เพือหาลูกคา้ใหม ่ๆ  โดยสร้างสรรค์เ ป็นรถโมบายเคลือนที
ทงัรถเอนกประสงค์ และรถพยาบาล ในนาม “Act One” 

เทคโนโลยีการผลิตของ  ห้างหุ้นส่วนจํากดั  เอกวตัร (1994)  มาจากการ ดูงานใ น
ตา่งประเทศและศึกษาดว้ยตนเองมานานกวา่ 1 ปี โดยใช ้ทุนวิจัยและพัฒนารถต้นแบบกวา่ 1 ล้าน
บาท โดยการออกแบบ และการผลิต พยายามตอ่ยอดจากพืนฐานความรู้เ ดิมทีมีความเชียวชาญอยู ่
กอ่นแลว้ แตป่รับเปลียนรูปแบบโดยใสน่วตักรรมลงไป จุดเดน่คือ รูปทรงหัวจรวด อาศัยหลักแอโร
ไดนามกิส์ (Aerodynamics) มลีกัษณะลูล่มดูทันสมยั และยังชว่ยประหยัดนํามนัได้ประมาณ 15-
17% ซึงเป็นผูผ้ลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยทีผลิตรถโมบายรูปทรงนี  ในการออกแบบ
รถแตล่ะแบบนันจะใชต้ลาดเป็นตวันํา โดยคิดออกแบบรถให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้ให้ไดม้ากทีสุด ซึงนอกจากดีไซน์จะตอ้งโดดเดน่แลว้ อุปกรณ์เสริมต้องใช ้งานเหมาะสม  ด้วย
เหตุนีทาํให้กจิการมคีวามเจริญเติบโตเป็นทีรู้จักในวงการธุรกิจไปทัวประเทศ โดยมีลักษณะเป็น
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ชว่ยสร้างงานและรายไดใ้ห้กบัประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากเหตุผลดงักลา่วทําให้ผู ้วิจัยมีความสนใจทีจะศึกษาวา่ทําอยา่งไรจึงจะทําให้การ
พฒันาของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) มคีวามกา้วหน้า  สร้างสรรค์ และสามารถขยายตัวได้
อยา่งตอ่เนือง การดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายดงักลา่วขา้งตน้จึงจาํเป็นอยา่งยิงทีจะต้องมีการศึกษา
ขอ้มลูเกยีวกบั การผลิตและการตลาดของห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร ( 1994)  โดยเฉพาะกลยุทธ์
ทางดา้นการตลาดทีเหนือกวา่คูแ่ขง่ขนัและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้เ ป็นอยา่งดี 
ซึงจะเป็นประโยชน์แกผู่ป้ระกอบการทีจะเขา้มาลงทุนหรือผูส้นใจทีจะนําข้อมูลไปใช ้ประกอบใน
การวางแผนธุรกจิตอ่ไป  
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
การศึกษาวจิยัเรืองรูปแบบและกลยุทธ์การดาํเ นินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และ

รถชนิดพิเศษ กรณีศึกษา ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) มวีตัถุประสงค์ดงันี  
2.1 เพือศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร  และรถ

ชนิดพิเศษของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) 
2.2 เพือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคจากการดําเ นินธุรกิจและแนวทางการแกปั้ญหาใน

การดาํเนินธุรกจิผลิตตวัถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) 
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3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดา้นพืนที การศึกษาวจิยัครังนีผูว้จิยัเลือกศึกษาในสถานประกอบการของ 
ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994)  

3.2 ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาวจิยัครังนีผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัคือ นายพิเชษฐ์  เจริญกิจ 
ผูบ้ริหารของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) ผูจ้ดัการแผนกตา่งๆ พนักงาน และกลุม่ลูกคา้  

3.3 ขอบเขตด้านเวลาทีใช ้ทําการวิจัย เ ริมจากวนัที 1 ธันวาคม 2553 จนถึงวนัที 30 
เมษายน 2554  
 
4. ประโยชน์ทไีด้รับ 

4.1 ไดท้ราบถึงรูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถ
ชนิดพิเศษ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นกลยุทธ์การตลาดทีทาํให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ตาม
เป้าหมายและทิศทางทีวางไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

4.2 ไดท้ราบถึงปัญหา อุปสรรคจากการดาํเนินธุรกจิและแนวทางการแกปั้ญหาในการ
ดาํเนินธุรกจิผลิตตวัถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ 

4.3 เผยแพรค่วามรู้เกยีวกบักลยุทธ์ทางการตลาดให้กบักลุม่ผู ้ประกอบการทังรายเกา่
และรายใหม ่ ทีสนใจในการทาํธุรกจิประเภทนี  
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บทท ี2 

วรรณกรรมทเีกียวข้อง 

 
การวจิยัครังนีเป็นการศึกษาเกียวกบั “รูปแบบและกลยุทธ์การดําเ นินธุรกิจผลิตตัวถัง

รถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร (1994)” ผู ้วิจัยได้
ทาํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูและไดร้วบรวมทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง  เพือนํามาใช ้เ ป็นพืนฐาน
และแนวทางของการศึกษาโดยมสีาระสําคญัทีเกยีวข้องดงันี  

1. ความหมาย และความสําคญัของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2. ทฤษฎี และแนวคิดเกยีวกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
3. แนวคิดเกยีวกบัการตลาดและส่วนประสมการตลาด 
4. ขอ้มลูห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) 
5. งานวจิยัทีเกยีวขอ้ง 

 
1. ความหมาย และความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม คือ ธุรกิจทีมีพนักงานไมม่าก มียอดขายน้อย และมี
ทรัพย์สินจาํกดั เจา้ของเป็นผูบ้ริหารงานด้วยตนเอง  ทีมีลักษณะอยา่งน้อยทีสุดสองประการจาก
ลกัษณะสีประการคือ 1) การบริหารงานเป็นอิสระ เจ้าของเป็นผู้บริหารงานเอง  2) บุคคลเพียงคน
เดียวหรือกลุม่คนเพียงไมก่คีนเป็นผูจ้ดัหาเงินทุนและเป็นเจา้ของธุรกจิ 3) ขอบเขตการดําเ นินงานอยู ่
ในทอ้งถินเป็นสว่นมาก พนักงานและเจา้ของอาศัยอยูใ่นช ุมชนเดียวกนั  แตต่ลาดของสินค้าและ
บริการไมจ่าํเป็นตอ้งอยูใ่นทอ้งถินนนักไ็ด ้4) ธุรกจิมขีนาดเล็กเมือเปรียบเทียบกบัธุรกิจขนาดใหญ ่
ทีสุดในกลุม่ธุรกจิประเภทเดียวกนั หลกัเกณฑ์ทีใช ้วดัอาจจะเป็นจํานวนพนักงาน  ยอดขาย หรือ
ทรัพย์สิน (กตญั  ูหิรัญญสมบูรณ์ 2547) 

กจิการทีประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  ประกอบไปด้วยกิจการการผลิต 
กจิการการค้า และกิจการบริการ โดยกาํหนดคุณลักษณะของธุรกิจจากเกณฑ์มูลคา่ขันสูงของ
สินทรัพย์ถาวรหรือจาํนวนการจา้งงาน ซึงคลอบคลุมธุรกจิหลักใน 3 กลุม่ โดยมรีายละเอียดคือ 

1. กลุม่ธุรกิจการผลิต (Production Section) คลอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
การแปรรูปผลผลิตทาง การ เ กษตร ( Agricultural Processing)  อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
(Manufacturing) โดยการเปลียนรูปวตัถุดิบให้เ ป็นผลิตภ ัณฑ์สําเ ร็จรูปด้วยกระบวนการผลิต เพือ
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สินคา้อุตสาหกรรม สินคา้อุปโภคบริโภค ทงัทีใชเ้ครืองจกัรในการแปรรูปหรือการใช ้แรงงานฝีมือ
ในการแปรรูป และเหมอืงแร ่(Mining) 

2. กลุม่ธุรกจิการคา้ (Trading Section) ประกอบด้วยการค้าส่ง  ( Wholesaling)  หมายถึง 
ธุรกจิทีคนกลางดาํเนินการโดยขายสินคา้ตอ่ให้คนกลาง และผูใ้ชใ้นอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
เป็นจาํนวนครังละมากๆแตไ่มข่ายให้ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หรือเป็นการจาํหนา่ยสินค้าทังทีเ ป็นสินค้า
อุปโภค บริโภค และสินคา้อุตสาหกรรมจํานวนครังละมากๆ  และการค้าปลีก ( Retails)  หมายถึง
ธุรกจิทีขายสินคา้จาํนวนเล็กน้อยแกผู่บ้ริโภคคนสุดทา้ยโดยตรง  และเป็นคนกลางระหวา่งผู้ค้าส่ง
และผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

3. กลุม่ธุรกิจบริการ  (Services Section)  เ ป็นกิจการทีจําหน ่ายสินค้าในรูปแบบการ
สนับสนุนผูด้าํเนินการ การผลิต การคา้ และการอาํนวยความสะดวก เชน่ การโรง แรม การทอ่งเทียว 
การซอ่มบํารุง  การขนส่ง  การบริการด้านการเสริมสวย ความบันเทิง  เ ป็นต้น  (กตัญ ู หิรัญญ
สมบูรณ์ 2547) 

รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายซึงเ รียกวา่ พระราชบัญญัติส่ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม พ.ศ.2543 มเีกณฑ์ทีใชจ้าํแนกกจิการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงันี  

การจาํแนกประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยใช ้มูลคา่ช ันสูงของ
สินทรัพย์ถาวร สามารถจาํแนกไดด้งันี   

1. การผลิต   วสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กิน  200 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดยอ่มไมเ่กิน  50 
ลา้นบาท 

2. การคา้ 
2.1 คา้สง่   วสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท วิสาหกิจขนาดยอ่มไมเ่กิน  50 

ลา้นบาท 
2.2 คา้ปลีก  วสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 60 ลา้นบาท วิสาหกิจขนาดยอ่มไมเ่กิน  30 

ลา้นบาท 
3. การบริการ  วสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 200 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดยอ่มไมเ่กิน  50 

ลา้นบาทก           
การจาํแนกประเภทของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยใช ้เกณฑ์จากจํานวนการ

จา้งงาน สามารถจาํแนกไดด้งันี 
1. การผลิต  วสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 200 คน วสิาหกจิขนาดยอ่มไมเ่กนิ 50 คน 
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2. การคา้ 
2.1 คา้สง่ : วสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 50 คน วสิาหกจิขนาดยอ่มไมเ่กนิ 25 คน 
2.2 คา้ปลีก : วสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 30 คน วสิาหกจิขนาดยอ่มไมเ่กนิ 15 คน 

3. การบริการ วสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 200 คน วสิาหกจิขนาดยอ่มไมเ่กนิ 50 คน 
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มมคีวามสําคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ชว่ยใน

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสังคม เนืองจากชว่ยให้เกดิการกระจายรายได้จากกลุม่ผู ้ประกอบธุรกิจ
ไปสูก่ลุม่คนตา่งๆทาํให้เกดิการจา้งงาน และประชาชนมีรายได้ ซึง เ ป็นตัวชว่ยให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกจิและสังคมดีขึน อีกทงัยงัเป็นจุดเริมตน้ของธุรกจิขนาดใหญ ่เพราะความเจริญกา้วหน้าของ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทาํให้ธุรกจิมนัคงมยีอดการผลิตทีสูงขึน  และมีการนําเทคโนโลยีที
สูงขึนมาใชใ้นการผลิต ซึงสิงเหลา่นีเป็นพืนฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ  ่และเป็นแหลง่ผลิตสินค้า
ใหม ่ๆ  เป็นการรวมกลุม่ของบุคคลรว่มกนัคิดและผลิตผลิตภ ัณฑ์ใหม ่ๆ ออกมาสู่ตลาด โดยทีธุรกิจ
ขนาดใหญไ่มก่ลา้เสียงตอ่การลงทุน (ความหมายของธุรกจิ SMEs หรือ ธุรกจิขนาดยอ่ม 2553) 

จากทีไดก้ลา่วมาขา้งตน้การดาํเนินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ 
ของห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) เป็นธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึง ถือเป็นธุรกิจทีสําคัญ
ในการขบัเคลือนระบบเศรษฐกจิของชมุชนในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม และ  อําเภอบ้านโป่ง 
จ.ราชบุรี ทีสร้างการหมนุเวียนในระบบการค้า การผลิต การแขง่ขัน  สร้างการเปลียนแปลงให้
เกดิขึนในระบบตลาดการคา้ภายในประเทศ เป็นการสร้างชือเสียงให้ชมุชนและกลุม่ผู ้ประกอบการ
ธุรกจิในพืนทีไดอ้ยา่งยงัยืน         
 
2.  ทฤษฎ ีและแนวคิดเกียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง  การกาํหนดวิสัยทัศน์  ( Vision) 
พนัธกจิ (Mission) วตัถุประสงค์ (Objective) เป้หมาย (Goal) ขององค์กรในระยะสันและระยะยาว 
เพือให้องค์กรสามารถดาํเนินงานตามพันธกิจและบรรลุวตัถุประสงค์และ เป้าหมายทีกาํหนดไว ้
(พิษณ ุจงสถิตย์วฒันา และคณะ 2544) 

ปัจจุบนัมหีลายองค์กรทีตระหนักวา่การดําเ นินงานทางการตลาดทีผา่นมาเป็นการ
มุง่เน้นทีตวัผลิตภณัฑ์หรือการขาย แตไ่มไ่ดมุ้ง่เน้นทีตลาดและลูกคา้ องค์กรเหลา่นีจึงได้พ ยายามจัด
องค์กรใหมเ่พือให้เป็นองค์กรทีให้ความสําคัญกบัการตลาดอยา่งแท้จริง  ซึงวิธีการไมไ่ด้ง ่ายๆที
เพียงแตผู่บ้ริหารระดบัสูงกระตุน้ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้าเทา่นัน  แต ่
ตอ้งมกีารเปลียนแปลงในงาน ความรับผิดชอบ แรงจูงใจ และความสัมพันธ์ระหวา่ งกนั  โดยฟิลลิป 
คอตเลอร์ ไดส้รุปรายการตรวจสอบลักษณะองค์กรเพือเน้นการตลาดมุง่ให้ความสําคญักบัลูกคา้  
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การพฒันากลยุทธ์การตลาด ( Marketing Strategy Development)  เ ป็นขันตอนของการ
นําเสนอความคิดทีผา่นการพัฒนาและการทดสอบแนวความคิดทีได้คําตอบของผู้บริโภค จาก
คาํถามเกยีวกบัแนวความคิดผลิตภณัฑ์แลว้ องค์กรจะนําความคิดทีดีทีสุดมาพัฒนากลยุทธ์การตลาด 
โดยนําไปจดัทาํแผนการตลาดเพือแนะนําสินคา้หรือบริการสูต่ลาดเป้าหมาย ซึงกลยุทธ์การตลาดที
ตอ้งพิจารณาประกอบดว้ย 3 สว่นประกอบ คือ 

ส่วนแรก การวเิคราะห์สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวม เพือกาํหนด
แผนกลยุทธ์และเป้าหมายการตลาด รายละเอียดทีตอ้งพิจารณา มดีงันี  

1. ตลาดเป้าหมาย ขนาดของตลาดโดยรวม และแนวโน้มของตลาด เพือชว่ยให้เ ห็น
ทิศทางของตลาด 

2. โครงสร้างของอุตสาหกรรม สภาวการณ์แขง่ขนั สถานะ และจาํนวนคูแ่ขง่ขนัทีมอียู  ่
3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรม และพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
4. ตาํแหนง่ผลิตภณัฑ์ทีเหมาะสม และความสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั  
5. ประมาณการยอดขายและส่วนครองตลาด 
6. ประมาณการกาํไรและขาดทุน 
ส่วนทสีอง กลยุทธ์การตลาด หลังจากทีได้ทําการวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมแล้ว 

จะตอ้งพิจารณากลยุทธ์การตลาดทีเหมาะสม คือ 
1. กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ ในชว่งแนะนําผลิตภณัฑ์ หรือชว่งเริมวางตลาด 
2. กลยุทธ์ราคา ในชว่งแนะนําผลิตภณัฑ์อาจใช ้กลยุทธ์การกาํหนดราคาตาํกวา่ตลาด

เพือเจาะตลาด หรือกาํหนดราคาตามคูแ่ขง่ขนั เพือหลีกเลียงการแขง่ขนัทีรุนแรงเกนิความจาํเป็น  
3. กลยุทธ์การจดัจาํหนา่ยผลิตภณัฑ์ทีจะใช ้ซึงจะรวมถึงระดับชอ่งทางการจัดจําหน ่าย 

จาํนวนสมาชิกชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย และการกระจายตวัสินคา้ไปยงัตลาดเป้าหมาย  
4. กลยุทธ์การสง่เสริมการตลาด จะพิจารณาถึงงบประมาณคา่ใช ้จา่ยทางการตลาด เชน่ 

งบประมาณการโฆษณา สือโฆษณาหลักทีจะใช ้ งบประมาณการส่ง เสริ มการขายและการ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

ส่วนทสีาม การวางแผนการขายและเป้าหมายกาํไรในระยะยาว  โดยจะพยากรณ์อัตรา
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม การพยากรณ์ยอดขาย สว่นครองตลาด สภาวะการณ์แขง่ขัน  และ
งบประมาณการกาํไรขาดทุน เป็นตน้ ซึงองค์กรอาจจะตอ้งประเมินสภาวะการณ์เปลียนแปลงทีจะ
เกดิขึน และมผีลตอ่การดาํเนินงานขององค์กรและพฒันาแผนรองรับการเปลียนแปลงด้วยแนวคิด
กบักลยุทธ์ดา้นราคา ประกอบดว้ย 6 ขนัตอน คือ 
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1. การกาํหนดวตัถุประสงค์การตงัราคา 
2. การกาํหนดตลาดเป้าหมาย หลงัจากทีกาํหนดวตัถุประสงค์การตังราคาแล้ว ขนัตอน

ตอ่มาคือกาํหนดตลาดเป้าหมายทีจะรองรับผลิตภณัฑ์ตามราคาทีกาํหนดขึน  และต้องทําความเข้าใจ
ลกัษณะตลาดนันเพือให้ทราบวา่ผูมุ้ง่หวงัเป็นกลุม่ใด เชน่  เ ป็นกลุม่คนหนุ ่มสาว กลุม่คนสูงอายุ มี
เกณฑ์ รายได ้ระดบัการศึกษา ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคของในกลุม่ตลาดเป้าหมายวา่มีความพอใจ
ทีจะจา่ยเงินเพือซือสินคา้ในราคาเทา่ไร การเขา้ใจลกัษณะของลูกคา้ในตลาดเป้าหมายอยา่งดี จะชว่ย
ให้ผูบ้ริหารการตลาด สามารถกาํหนดตําแหน่งผลิตภ ัณฑ์ในตลาดสําหรับผลิตภ ัณฑ์ได้ใกล้เ คียง
ความจริงได ้

3. การกาํหนดตาํแหนง่ผลิตภณัฑ์ในตลาด เป็นการพิจารณากาํหนดตําแหน่งในตลาด
ให้กบัผลิตภณัฑ์ เป็นพืนฐานสําคญัสําหรับการกาํหนดราคาและการกาํหนดส่วนประสมการตลาด 
การทีองค์กรสามารถกาํหนดตําแหน่งผลิตภ ัณฑ์ให้กบัผลิตภ ัณฑ์อยา่งเหมาะสม จะทําให้เกิด
ความสําเร็จในการกาํหนดราคา 

4. การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งต้นทุนกบัอุปสงค์ ในทฤษฎีอุปสงค์ผลิตภ ัณฑ์ ราคา
ของผลิตภณัฑ์และตน้ทุนตอ่หนว่ยจะมคีวามสัมพันธ์กนั  เมืออุปสงค์มีการเปลียนแปลงต้นทุนตอ่
หนว่ยจะมกีารเปลียนแปลงเชน่กนั ผูบ้ริหารการตลาดตอ้งคาดการณ์อุปสงค์และต้นทุนตอ่หน่วยวา่
จะมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไรในระดบัราคาตา่งๆ การกาํหนดราคาโดยคํานึงถึงต้นทุน เพียงอยา่ง
เดียวโดยไมค่าํนึงถึงอุปสงค์ จะสง่ผลเสียตอ่องค์กรในระยะยาวได ้

5. การกาํหนดนโยบายดา้นราคา การกาํหนดกลยุทธ์ของราคาให้กบัผลิตภ ัณฑ์ จะต้อง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การตงัราคาทีได้กาํหนดมาแล้ว กลยุทธ์ราคาทีดีไมค่วรจํากดัเพียงการ
กาํหนดราคาในครังแรกเทา่นัน แนวทางทีถูกตอ้งควรมกีารดดัแปลงหรือปรับเปลียนกลยุทธ์ได้ตาม
ความเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้ม 

6. การกาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคา สภาวะแวดลอ้มการตลาดมกีารเปลียนแปลงตลอดเวลา 
กลยุทธ์ของราคาทีใชไ้ดดี้ในปัจจุบนัไมส่ามารถกระทาํเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้ ดังนันผู้บริหาร
การตลาดทีดีต้องติดตามและศึกษาสภาวะแวดล้อม เพือปรับ เปลียนกลยุทธ์ราคาได้เหมาะสม 
เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรตามตอ้งการ 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ( External Environment)  เพือหาโอกาสและภ ัย
คกุคาม โดยพิจารณาในแงต่า่งๆ เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี การตา่งประเทศ ลูกค้า  
คูแ่ขง่ขนั ผูส้นับสนุน วตัถุดิบ ตลาดแรงงาน ฯลฯ โดยพิจารณาถึงแนวโน้มของตวัแปรตา่งๆ ดงันี 

สภาพแวดล้อมทัวไป (General Environment หรือ Macroenvironment)  เ ป็นส่วนหนึง
ของสภาพแวดลอ้มภายนอกทีมผีลกระทบโดยอ้อมตอ่การตัดสินใจกาํหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติ
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ขององค์กร ซึงอาจกอ่ให้เกดิโอกาสและอุปสรรคได ้สภาพแวดล้อมทัวไปแบง่ออกเป็น  6 ประเภท 
คือ 
กกกกกกกกกก Population   สภาพแวดลอ้มดา้นประชากรศาสตร์ 
กกกกกกกกกก Economic   สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิทวัไป 
กกกกกกกกกก Social    สภาพแวดลอ้มดา้นสังคมวฒันธรรม 
กกกกกกกกกก Technology   สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยี 
กกกกกกกกกก Environment   สภาพแวดลอ้มดา้นสิงแวดล้อมทัวไป 
กกกกกกกกกก Legislation and Regulation สภาพแวดลอ้มดา้นขอ้บงัคับและกฎหมาย 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Situation) เพือหาจุดแข็งและจุดออ่น  เชน่
ความสามารถดา้นการตลาด การผลิต การเงิน กฎระเบียบ การจัดการ และทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ซึง
สิงทีควรพิจารณาไดแ้กปั่จจยั ดงันี 

ความสามารถทางการตลาดในการทีจะกระตุน้ให้เกิดอุปสงค์ หรือความต้องการสินค้า
และบริการทีองค์กรผลิต 

ความสามารถในการจัดจาํหนา่ยหรือสง่มอบสินคา้และบริการทีองค์กรผลิต 
ความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพ 
ความสามารถในดา้นการบริหารจดัการ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
ปัจจัยเหลา่นี เ ป็นสิงทีควรนํามาพิจารณาเพื อระบุจุดแข็ง  ( Strengths)  และจุดออ่น 

(Weaknesses) ขององค์กร การจดัการเชิงกลยุทธ์เ ป็นเทคนิควิธีการพัฒนาองค์กรให้อยูร่อดและ
เจริญกา้วหน้าไปได ้ภายใตส้ถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเ ร็วและรุนแรง  แมก้ระบวนการ
ในการจดัการเชิงกลยุทธ์จะคอ่นขา้งสลบัซบัซอ้น แตก่็เ ป็นกระบวนการทีชว่ยให้สามารถกาํหนด
ทิศทางการดาํเนินงานและการพฒันาองค์กรไดอ้ยา่งรอบคอบ และสามารถทีจะระดมการมสี่วนร่วม
ของบุคลากรตา่งๆในองค์กร เพือทีจะนํามากาํหนดทิศทางและกลยุทธ์ทีจะเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานรว่มกนัดว้ย เมือทุกๆคนในองค์กรมองเห็นและเข้าใจทิศทางทีองค์กรจะมุง่ไป การ
ดาํเนินงานทีสอดประสานกนัในระหวา่งสว่นตา่งๆขององค์กรกม็โีอกาสเกดิขึนได้มาก และเมือนัน
ศกัยภาพทีมอียูใ่นองค์กรกจ็ะถูกนํามาใชใ้นการดาํเนินงานให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
อยา่งแทจ้ริง (ปัณรส มาลากลุ ณ อยุธยา 2550 : 1-3) 
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3.  แนวคิดเกียวกับการตลาดและส่วนประสมการตลาด 
การตลาดคือ การกระทาํกจิกรรมตา่ง  ๆ ในธุรกิจทีทําให้เกิดการนําสินค้าหรือบริการ

จากผู้ผ ลิตไปสู่ผู ้บริ โภค หรือผู้ใช ้บริการนัน  ๆ  โดยได้รับความพอใจ ขณะเดียวกนั ก็บรร ลุ
วตัถุประสงค์ของกจิการ (ความหมายและความสําคญัของการตลาด 2551)  

บทบาทและหลกัความสําคญัของการตลาด 
การตลาดเป็นกระบวนการทีเกียวข้องกบักิจการ องค์กรทังภาครัฐและเอกชน  การ

ดาํเนินการทางดา้นการตลาดจะสง่ผลกระทบอยา่งกวา้งขวางทงัในแง ่ของผลดี หรือผลประโยชน์ที
จะไดรั้บ และผลกระทบด้านผลเสียทังภายในและภายนอกประเทศซึงจําแนกความสําคัญของ
การตลาดไดด้งัตอ่ไปนี 

1. ความสําคัญของการตลาดทีมีตอ่สังคมและบุคคล การตลาดมีความสําคัญทีมีตอ่
สังคมและบุคคลดงัตอ่ไปนี 

1.1 การตลาดเปลียนแปลงพฤติกรรมการซือของบุคคล 

1.2 การตลาดชว่ยยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของประชากรในสังคมให้สูงขึน 

1.3 การตลาดทาํให้เกดิงานอาชีพตา่ง ๆ แกบุ่คคลเพิมมากขึน 

2. ความสําคัญของการตลาดทีมีตอ่ระบบเศรษฐกิจ การตลาดทําให้เกิดการซือขาย
สะดวก รวดเ ร็ว ผู ้ซือผู ้ขายติดตอ่สัมพันธ์กนัได้ตลอดเวลา การปฏิบัติตา่ง  ๆ ทางการตลาดก็มี
ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิอยา่งมากมายดงันี 

2.1 การตลาดชว่ยให้ประชากรมรีายไดสู้งขึน 

2.2 การตลาดทาํให้เกดิการหมนุเวยีนของปัจจัยการผลิต 

2.3 การตลาดชว่ยสร้างความต้องการในสินคา้และบริการ 

2.4 การตลาดทาํให้เกดิการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

กกกกกกกก(ความหมายและความสําคญัของการตลาด 2551) 
ทฤษฎีสว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) ของ Philip Kotler ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product)  คือ สิงใดสิงหนึงทีนําเสนอแกต่ลาด เพือตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและต้องสร้ างคุณคา่ ( Value)  ให้เ กิดขึน  การสร้างบริการเพือใ ห้บริการ ที
ทรงคณุคา่ บริษทัตอ้งปรับแตง่บริการให้เข้ากบัความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายและต้องสร้าง
คณุคา่ให้เกดิขึนดว้ย 

2. ราคา (Price) คือ ต้นทุนทังหมดทีลูกค้าต้องจา่ยในการแลกเปลียนกบัสินค้าหรือ
บริการ รวมถึงเวลา ความพยายามในการใช ้ความคิด และการกอ่พฤติกรรม ซึงจะต้องจา่ยพร้อม
ราคาของสินคา้ทีเป็นตวัเงิน การตงัราคาคา่บริการ มีการเ รียกราคาของบริการได้หลายแบบและ
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ราคาทีตังขึนสําหรับคิดคา่บริการ มนัได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมต้นทุนและสร้างกาํไร 
เนืองจากบริการมองไมเ่ห็น การตงัราคาบางสว่นตอ้งให้ ผู ้ขายและผู้ซือเข้าใจวา่มีอะไรบ้างรวมอยู ่
ในสิงทีเขากาํลังซือขายแลกเปลียนกนั  การตังราคามีอิทธิพลตอ่การทีผู ้ซือจะรับรู้บริการด้วย 
เนืองจากบริการยากทีจะประเมนิราคา จึงมกัมบีทบาทสําคญัในการชคีณุภาพ  

3. ทางการให้บริการ (Place) เป็นกระบวนการทาํงานทีจะทําให้ สินค้าหรือบริการไปสู่
ตลาด เพือให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามทีต้องการ กลยุทธ์การให้บริการเป็นเ รืองที
ตอ้งพิจารณาให้มปีระสิทธิภาพ ทงันีขึนอยูก่บัสภาพของบริการและสิงทีลูกค้าให้คุณคา่ นักการ
ตลาดจะจดัการให้มกีารรับบริการไดโ้ดยสะดวกให้มากทีสุดเทา่ทีจะทาํได ้

4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion)  เ ป็นการสือสารการตลาดทีต้องแน ่ใจวา่ตลาด
เป้าหมายเขา้ใจและให้คณุคา่แกสิ่งทีเสนอขาย การส่ง เสริมการตลาดบริการ สิงหนึงทีท้าทายการ
สือสารการตลาดของบริการกคื็อ การทีตอ้งแนใ่จวา่ตลาดเป้าหมายเขา้ใจและให้คุณคา่แก สิ่งทีเสนอ
ขาย ความไมม่ตีวัตนของบริการทาํให้เป็นไปไมไ่ด้ทีจะมีประสบการณ์กอ่นทีจะทําการซือ ดังนัน
การสง่เสริมการตลาดบริการจําเ ป็นต้องอธิบายวา่บริการคืออะไร และให้คุณประโยชน์แกผู่้ซือ
อยา่งไร 

5. บุคคล (People) หรือพนักงานผูใ้ห้บริการ ลกัษณะทีแตกตา่งของบริการอันดับหนึง
คือ การผลิตและการบริโภคจะเกดิขึนในขณะเดียวกนั ไมส่ามารถแยกผู้ให้และผู้รับบริการออกจาก
กนัได ้คนจึงหมายถึงผูที้เกยีวขอ้งทงัหมดในการนําเสนอบริการ ซึงมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของลูกค้า 
ไดแ้ก ่พนักงานผูใ้ห้บริการลูกคา้ และลูกคา้อืนในระบบการตลาดบริการ  นอกจากนีบุคลิกภาพ  การ
แตง่กาย ทศันคติและพฤติกรรมของพนักงานยอ่มมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ในการบริการของลูกค้า 
รวมถึงการปฏิบติัตอ่ลูกคา้คนอืนๆหรือการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งลูกคา้กบัลูกค้าด้วยกนัเอง  

6. สิงทีนําเสนอทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ ( Physical Evidence)  เ นืองจาก
บริการเป็นขอ้เสนอทีเป็นนามธรรม ไมส่ามารถจบัตอ้งได ้จึงตอ้งทาํให้ข้อเสนอของการบริการเป็น
รูปธรรมทีลูกค้าเ ห็นได้ช ัดเจน  สิงทีนําเสนอทางกายภาพนีเป็นสภาพแวดล้อมทังหมดในการ
นําเสนอบริการและสถานที ซึงกจิการกบัลูกคา้มปีฏิสัมพนัธ์กนัรวมถึงส่วนประกอบใดก็ตามทีเห็น
ไดช้ดัเจน ซึงชว่ยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานหรือในการสือสารงานบริการ สิงซึงแสดง
ให้ลูกคา้เห็นบริการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เชน่  เครืองมือ อุปกรณ์ ป้ายแผน่โฆษณา ซองกระดาษ 
และความสะอาดของอาคารสถานที เป็นตน้ 

7. กระบวนการ (Process) คือ ระเบียบวิธี  (Procedures)  กลไก (Mechanisms)  และการ
เคลือนยา้ย (Flow) ของกจิกรรมซึงเกดิขึนทงัในระบบการนําเสนอและปฏิบัติงานบริการ เ นืองจาก
กระบวนการของการบริการมคีวามสลบัซบัซอ้น จึงมคีวามจาํเป็นตอ้งผนวกกระบวนการเหลา่นีเข้า
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ดว้ยกนั เพือให้การทาํงานของกระบวนการเป็นไปโดยราบรืน สามารถตอบสนองความต้องการตาม
คณุภาพทีลูกคา้คาดหวงัได ้ (อดุลย์ จาตุรงค์กลุ 2543: 312-314) 

สว่นประสมการตลาดทงั 7 P’s ดงักลา่วขา้งตน้ทุกตัวล้วนมีความสําคัญอยา่งยิง  จะขาด
ตวัใดตวัหนึงไปไมไ่ด ้สําหรับการดาํเ นินธุรกิจประกอบตัวถังรถโดยสารของ  ห้างหุ้นส่วนจํากดั 
เอกวตัร (1994) ผูป้ระกอบการมีหน้าทีให้บริการส่งมอบบริการให้ลูกค้า ด้วยการเชือมโยงส่วน
ประสมการตลาดให้กลมกลืนกนั ให้ลูกคา้เกดิความพึงพอใจสูงสุด  ผู ้วิจัยจึงได้นําแนวคิดเกียวกบั
สว่นประสมการตลาดมาใชใ้นการศึกษาครังนี เนืองจากปัจจยัดังกลา่วมีความเหมาะสม สามารถจูง
ใจผูบ้ริโภคให้เกดิการตดัสินใจซือได ้
 
4.  ข้อมูลห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร (1994) 

ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) www.actone.co.th จดทะเบียนเลขที 0733537000361 
จดทะเบียนเมอืวนัที 16 มนีาคม 2537 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ( เ รียกทุนและช ําระแล้ว 50 ล้าน
บาท) พนักงาน 150 คน สํานักงานตงัอยูที่ 146 หมู ่2 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม มี
ผูบ้ริหาร ดงันี (แผนธุรกจิห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) : 2553) 

1. นายพิเชษฐ์ เจริญกจิ ถือหุ้น 50% ดูแลดา้นการผลิต ประสานงานลูกคา้ 
2. นายสุภชยั เจริญกจิ ถือหุ้น 15% ดูแลดา้นการผลิต ประมลูงาน 
3. นางสาวกญัญ์กณฎัฐ์ เจริญกจิ ถือหุ้น 15% ดูแลดา้นการเงินและบญัชี 
4. นางสาวณชัชา เจริญกจิ ถือหุ้น10% ดูแลดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล  
5. นางเกยีว เจริญกจิ ถือหุ้น 10% เป็นทีปรึกษาทวัไป 
ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร ( 1994)  ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตตัวถัง

รถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษตามความต้องการของลูกค้าทุกชนิด ปัจจุบันสามารถแบง่รถที
ผลิตตงัถงัไดอ้อกเป็น 4 กลุม่ ไดแ้ก ่

1. รถโดยสาร ม ี3 ประเภท คือ 
1.1 รถโดยสารปรับอากาศขนาด 40-45 ทีนงั 
1.2 รถโดยสารปรับอากาศขนาด 36 ทีนงั 
1.3 รถโดยสารปรับอากาศขนาด 25-30 ทีนงั 

2. รถโมบายเคลือนทีทางการแพทย์ ม ี8 ประเภท คือ 
2.1 รถ X-Ray ขนาด 7.2 เมตร 
2.2 รถ X-Ray ขนาด 8.30 เมตร 
2.3 รถ X-Ray ขนาด 9.30 เมตร 
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2.4 รถ X-Ray ขนาด 10.30 เมตร 
2.5 รถทนัตกรรมกลาง 
2.6 รถโมบายผลิตอวยัวะเทียมเคลือนที 
2.7 รถบริจาคโลหิตขนาดใหญ ่
2.8 รถพยาบาลสมบูรณ์แบบเคลือนที 

3. รถโมบายเอนกประสงค์ ม ี4 ประเภท คือ 
3.1 รถโมบายการสือสาร หรือ สํานักงานเคลือนที 
3.2 รถโมบายสํานักงานขายขนาดเล็ก 
3.3 รถห้องสมดุขนาดเล็ก 
3.4 รถสือการเรียนการสอนและห้องสมุดเคลือนที 

4. รถโมบายอืนๆ เชน่ รถโดยสารขนาด 10-15 ทีนงั ขบัเคลือนดว้ยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
หรือรถอืนๆตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) ถือไดว้า่เป็นผูป้ระกอบการผลิตตัวถังรถโดยสาร รถ
ชนิดพิเศษ และรถทางการแพทย์รายใหญที่สุดของประเทศไทยกว็า่ได้ โดยเฉพาะรถพยาบาลหัวใจ
สมบูรณ์แบบซึงถือไดว้า่เป็นนวตักรรมรถพยาบาลทีผลิตด้วยวสัดุคอมโพสิตคันแรกของเอเชียก็วา่
ได ้ปัจจุบนัมกีาํลงัการผลิตทงัหมดกวา่ 300 คนั/ปี  

กลุม่ลูกค้าของกิจการแบง่ออกเป็น  2 กลุม่ ได้แก  ่หน่วยงานราชการ สัดส่วน  70%
หนว่ยงานเอกชน สัดสว่น 30% รายละเอียด ดงันี 

หน่วยงานราชการ  
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ 
กรมการขนสง่ทหารเรือ 
กรมยุทธบริการทหารบก 
กรมการปกครอง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
สํานักงานกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยต ่างๆ เชน่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
โรงพยาบาลตา่งๆ เชน่ โรงพยาบาลสมทุสาคร โรงพยาบาลหัวหิน  

หน่วยงานเอกชน 

บริษทั ฮีโนม่อเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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บริษทั เจริญศรีมอเตอร์เซลส์ จาํกดั 
บริษทั ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จาํกดั 
บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
มหาวทิยาลยัหัวเฉียว 
โรงพยาบาลวภิาวดี 
โรงพยาบาลบางกอก 

โดยการดาํเนินงานทีผา่นมากจิการมีความกา้วหน้าตามลําดับ ผลประกอบการตามงบ
สรรพากรยอ้นหลงั 3 ปี รายละเอียด ดงันี 

ปี 2550 มสิีนทรัพย์ 220.30 ลา้นบาท หนีสิน  173.13 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น  47.17 
ลา้นบาท มรีายได ้ 73.63 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ 1.82 ลา้นบาท   

ปี 2551 มสิีนทรัพย์ 227.17 ลา้นบาท หนีสิน  183.87 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น  43.30 
ลา้นบาท มรีายได ้ 165.25 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิ 3.86 ลา้นบาท   

ปี 2552 มสิีนทรัพย์ 280.35 ลา้นบาท หนีสิน  241.48 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น  38.86 
ลา้นบาท มรีายได ้ 149.99 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิ 4.44 ลา้นบาท (พิเชษฐ์ เจริญกจิ 2554) 
 
5. งานวิจัยทเีกียวข้อง 

สุดาจิต จยาวรรณ (2553) ศึกษาเรือง “การศึกษาปัญหาและกาํหนดกลยุทธ์เพือเพิมผล
ประกอบการ กรณีศึกษา บริษทั ไทยน๊อคซ์ จาํกดั” มวีตัถุประสงค์เพือ 1.ศึกษาคูแ่ขง่ขันในตลาด 2.
ศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรทีมผีลกระทบตอ่การดํา เ นินงาน  3.นําเสนอกลยุทธ์ทางเ ลือก
ในการดาํเนินงานเพือเพิมผลประกอบการ จากการศึกษาพบวา่บริษทัมผีลการดําเ นินงานลดลงอยา่ง
ตอ่เ นือง  3 ปี ระหวา่งปี 2550-2552 เ นืองมาจากสภาพการแข ่งขันทีเพิมขึน  รวมไปถึงสภาพ
เศรษฐกจิทีถดถอย ในสว่นของความต้องการของกลุม่ลูกค้า  คือมีความต้องการสินค้าทีมีคุณภาพ
พร้อมบริการหลงัการขายทีอาํนวยความสะดวกโดยการส่งมอบสินค้า ได้อยา่งรวดเ ร็ว และมีการ
พฒันาสินคา้อยา่งตอ่เนืองและมคีวามหลากหลาย โดยเมือเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้ากบัราคา
แลว้ตอ้งมีความสมดุลกนั  ผู ้ศึกษาได้เสนอแนวทางแกไ้ขคือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth 
Strategy) ในแนวทางของการเติบโตตามแนวดิง  (Vertical Growth) คือ การจับมือเ ป็นมิตรกนัทาง
การคา้ของธุรกจิ ระหวา่งบริษทัและผูจ้าํหนา่ยวตัถุดิบ รวมถึงตัวแทนจําหน ่ายด้วย  เพือส่งผลให้ผล
ประกอบการของบริษทัเพิมขึนและสามารถขยายกาํลังการผลิตเพิมส่วนแบง่การตลาดได้ ส่วนกล
ยุทธ์ในระดบัธุรกจิ ใชก้ลยุทธ์การสร้างความแตกตา่ง  โดยบริษัทมีการมุง่ ทีจะสนับสนุนให้มีการ
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วจิยัและพฒันาเพือนํามาใชใ้นผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ เพิมมากขึน โดยการจัดสัมมนา การฝึกอบรม และมี
การควบคมุกระบวนการผลิต ดาํเนินการติดตงัระบบการทดสอบคุณภาพทุกขันตอนการผลิตอยา่ง
ละเอียดโดยวศิวกร ชา่งเทคนิค ผู ้ช ํานาญการ เพือให้มนัใจวา่ผลิตภ ัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูง 
ไดรั้บความนา่เชือถือและไวว้างใจจากลูกคา้ 

กิติศักด ิจิตต์อารี (2553) ศึกษาเรือง “การศึกษาและกาํหนดกลยุทธ์เพือเพิมศักยภาพการ
แขง่ขนัทางธุรกจิของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั ไทยแคนดีโปรดกัส์” มวีตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงสภาพการ
ดาํเนินการ ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบทีมตีอ่ธุรกจิเมอืผลประกอบการลดลง  และเพือกาํหนดกล
ยุทธ์ในการแกปั้ญหา  การศึกษาและวิจัยครังนีได้มีการพิจารณาจุดแข็ง  จุดออ่น  โอกาส  และ
อุปสรรค มาวเิคราะห์และกาํหนดกลยุทธ์ทางเลือก ซึงสามารถกาํหนดได้ตามแนวทางคือ  กลยุทธ์
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ดาํเนินการโดยการปรับปรุงสินค้าทังในด้านของภาพลักษณ์  รสชาด และ
บรรจุภณัฑ์ โดยมเีป้าหมายหลักเพือตอบสนองความต้องการให้กบัลูกค้า  กลยุทธ์การเจาะตลาด
ดาํเนินการโดยการเพิมกจิกรรมการสง่เสริมการขาย เพือกระตุ้นยอดการสังซือจากลูกค้า และกล
ยุทธ์การเจริญเติบโตแบบการพฒันาตลาด โดยแสวงหาตลาดใหมที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ทีจะ
สามารถขายสินคา้ทีมกีารปรับปรุงให้เขา้กบัความต้องการของผู้บริโภค  การเ ลือกนํากลยุทธ์มาใช ้
สามารถเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์  และกลยุทธ์การเจาะตลาดขึนมาดําเ นินการกอ่น 
เพราะสามารถดาํเนินการได้ในระยะเวลาทีสัน  และใช ้เ งินทุนทีไมสู่ง  และสําหรับกลยุทธ์การ
เจริญเติบโตแบบการพฒันาตลาด เป็นกลยุทธ์ทีใชใ้นการพฒันาสินคา้ให้มคีณุภาพและราคาทีสูงขึน 
ซึงกลยุทธ์สุดทา้ยนีถือเป็นการดาํเนินการระยะยาวเนืองจากต้องใชเ้วลาและเงินลงทุนทีสูง  

ภาสกร ชุมศรี (2552) ศึกษาเรือง “การจดัการเชิงกลยุทธ์เพือเพิมศกัยภาพในการแขง่ขัน
ของ บริษทั ไลท์เวฟ จาํกดั” มวีตัถุประสงค์เพือศึกษา  วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา  รวมถึง
กาํหนดกลยุทธ์เพือเพิมศกัยภาพในการแขง่ขนั ดว้ยการเพิมบริการทีหลากหลายและบริการหลังการ
ขายทีดีให้แกลู่กคา้ จากการศึกษาพบวา่สาเหตุของปัญหาคือผลประกอบการทีลดลงเนืองจาก วิกฤต
เศรษฐกจิทีเกดิขึนสง่ผลให้ พฤติกรรมการสังซือสินคา้ของลูกคา้เปลียนไปคือ ลูกค้าชะลอการสังซือ
สินค้า  โดยใช ้กลยุทธ์ทงัระดับองค์กร ระดับธุรกิจและระดับหน้าที โดยกลยุทธ์ระดับองค์กร  
(Corporate Level Strategy) จะใชก้ลยุทธ์ดา้นการเ ติบโต ( Growth Strategy) โดยจะเป็นการเ ติบโต
ดว้ยสินคา้และบริการใหม ่ๆ  ทีสอดคล้องกบัสินค้าและบริการเ ดิมของบริษัททีมีอยู  ่( Concentric 
Diversification) เนืองจากความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันทีต้องการความหลากหลายในการ
บริการ และทางบริษทัมคีวามเชียวชาญในเรืองของการบริการ และมีพ ันธมิตรทางการตลาดทีดี  ใน
การชว่ยสนับสนุน ในเรืองของการบริการและการสง่เสริมการตลาด กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  (Strategic 
Business Unit) จะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกตา่งให้กบัตัวสินค้าและบริการ ( Differentiation 
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Strategy) เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทีมใีนตลาด  ทีต้องการบริการหลังการขายทีดีและ
หลากหลาย กลยุทธ์ระดบัหน้าที (Functional Level Strategy) จะเน้นกลยุทธ์ด้านการตลาด  เ นืองจาก
ความตอ้งการของลูกคา้และปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอกแล้ว  กลยุทธ์คือส่วนประสมทางด้าน
การตลาดบริการ (7P’s) 

นิภาวรรณ ชนะจิตร (2552) ศึกษาเรือง “การจดัการเชิงกลยุทธ์เพือสร้างความได้เปรียบ
ในการแขง่ขนัของธุรกจิ จาํหนา่ยโลหะและวสัดุอุปกรณ์ทีใช ้ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 
บริษทั โลหสิริ กรุ๊ป จาํกดั” มวีตัถุประสงค์เพือศึกษาและวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาทีส่งผลกระทบ
ตอ่การดาํเนินงานของกจิการ และเพือกาํหนดวธีิในการแกปั้ญหาและกาํหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร 
ระดบัธุรกจิ ระดบัหน้าที ของกจิการ การศึกษานีมีระเบียบวิธีการศึกษา  คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบปฐมภูมิ ( Primary Study) โดยใช ้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  โดยทําการ
สัมภาษณ์เจา้ของกจิการและลูกค้าของบริษัท  รวมทังใช ้วิธีการสังเกต (Observe) โดยการเข้าไป
สังเกตการทาํงานภายในของบริษัท  2) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบทุติยภูมิ ( Secondary Study)  โดย
การวเิคราะห์ขอ้มลูทุติยภูม ิไดท้าํการศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลตา่งๆ  ในส่วนของข้อมูล
ของกจิการ ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มภายนอก-ภายใน  ข้อมูลการตลาด คูแ่ขง่  โดยการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารอา้งอิง เวบ็ไซต์ และสือสิงพิมพ์  3) นําขอ้มูลทีได้จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและ  ทุติยภูม ิ
มาสรุปผล ผลการศึกษาพบวา่กลยุทธ์ระดบัองค์กรคือกลยุทธ์การคงสภาพ  โดยเน้นการทํากาํไรใน
ระยะสัน สว่นกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business unit strategy) คือกลยุทธ์ผสมผสาน  ทีเน้นทังราคาและ
นวตักรรม โดยผสมผสานระหวา่ง  กลยุทธ์ความแตกตา่ง  ( Differentiation) และกลยุทธ์ต้นทุนทีตาํ
กวา่ (Low Cost Strategy) ส่วนกลยุทธ์ระดับหน้าที ( Functional Strategy) คือ กลยุทธ์การตลาด
กลุม่เ ป้าหมาย ( STP Strategy) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  (4P's) กลยุทธ์การบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยนําเอาระบบสารสนเทศมามีส่วนร่วมในการดูแ ลลุกค้า  (CRM) เพือให้
การสง่เสริมการตลาดมคีวามเหมาะสมกบักลุม่ลูกคา้เป้าหมายแตล่ะกลุม่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  กล
ยุทธ์ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล เพือให้พนักงานของบริษทัมคีวามสามารถและศักยภาพ  รวมทังลด
อตัราการลาออกของพนักงาน กลยุทธ์ดา้นการเงิน เพือชว่ยให้บริษัทมีสภาพคลอ่งมากขึนและกล
ยุทธ์โลจิสติกส์ เพือชว่ยแกปั้ญหาตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ 

นราเขต  ยิมสุข (2552)  ศึกษาเรือง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการกบัความสําเ ร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม : กรณีศึกษาธุรกิจไมด้อกไม้
ประ ดับ  ใ นอําเ ภอองค รักษ์ จัง หวดันครน ายก” มีว ัตถุประสง ค์เ พือ ศึกษาคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการทีสง่ผลตอ่ความสําเร็จของผูป้ระกอบการ รวมทังการสร้างสมการทํานายคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการทีส่ง ผลตอ่ความสําเ ร็จของ ผู้ประกอบการ  กลุม่ตัวอยา่งในการศึกษาเป็น
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ผูป้ระกอบการธุรกจิไมด้อกไมป้ระดบัในอาํเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก จํานวนทังสิน  147 คน 
ใชว้ธีิการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  โดยการเ ลือกตัวอยา่งเ ป็นผู้ประกอบการทีกอ่ตังและ
ดาํเนินกจิการมาไมต่าํกวา่ 5 ปี และมลูีกจา้งไมต่าํกวา่ 2 คน  ผลการวิจัยสรุปได้วา่ ผู ้ประกอบการมี
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการในดา้นความต้องการความสําเ ร็จ ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ 
และความกลา้เสียงอยูใ่นระดบัสูง สําหรับความเชือ อาํนาจในตน  ความสามารถในการรับรู้โอกาส
ทางธุ รกิจและความคิดในเชิ งนวตักรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง  นอกจากนี ความสําเ ร็ จของ
ผูป้ระกอบการอยูใ่นระดบัสูง 

ปรเมศวร์ ไพศาล รุ่งเ รือง  (2552)  ศึกษาเ รือง  “การบริหารกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดเพือ เพิมยอดขาย สินค้าอุตสาหกรรมประเภทปันจันเหนือศีรษะ  (Overhead Crane) 
กรณีศึกษา บริษทั เบอร์ลี บุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ” มีวตัถุประสงค์เพือ  1) เพือศึกษาวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบและกาํหนดทิศทางการแกปั้ญหาในภาพรวมทางการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภท ปันจนัเหนือศีรษะ (Overhead crane) บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน)   2) เพือศึกษา
แนวทางการกาํหนดกลยุทธ์ดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีเหมาะสมในระดับแผนก  วิศวกรรม 
ของ บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  3) เลือกกลยุทธ์ทีสอดคล้องกบักลยุทธ์ในระดับองค์กร
ไดเ้หมาะสมเพือเพิมสว่นแบง่ทางการตลาด ผู ้ศึกษาได้ทําการวิจัยศึกษาโดยใช ้วิธีการศึกษาเชิง
คณุภาพ ตามกรอบแนวทางกระบวนการศึกษาเชิงกลยุทธ์โดยแบง่วิธีการศึกษาเป็น  2 ส่วน  คือ 
ศึกษาขอ้มลูทุติยภูม ิ(Secondary Study)  โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของบริษัทและรายละเอียดตา่งๆ 
จากเอกสารงานวจิัย   ทฤษฎี  (Primary Study) โดยใช ้รูปแบบการศึกษาในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กรในเชิงลึก (Depth Interview)  จากนันจึงนําขอ้มูลทัง  2 ส่วนมาประมวลผลร่วมกนั
โดยใช ้แนวทางการศึกษาเชิงกลยุทธ์ จากการศึกษาพบวา่กลยุทธ์ในระดับองค์กร ( Corporate 
Level Strategy)  ผลจากวเิคราะห์ขอ้มลูและกระบวนการในการบริหารจัดการ ข้อดี และข้อเ สีย  ที
เกิดขึนในแตล่ะทางเ ลือกพบวา่กลยุทธ์ระดับองค์กรทีดีทีสุดทีได้จากการสรุป  วิเคราะห์และ
ประมวลผลคือ กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy) เนืองจากไดว้เิคราะห์  จุดแข็งและจุดออ่นพบวา่ยัง
สามารถมกีารเติบโตของธุรกจิไดอี้กมาก และบริษัทฯ  อยูใ่นธุรกิจมานานทําให้ฐานลูกค้าเกา่มีอยู ่
พอสมควรแตก่ต็อ้งขยายฐานลูกคา้ออกไปเชน่กนั ประเด็นทางเศรษฐกิจทีสําคัญ คือ มีการลงทุนที
เพิมขึนจากชาวตา่งชาติ รัฐบาลให้การสนับสนุนชาวตา่งชาติมาลงทุนในประเทศ  ประกอบกบั
เศรษฐกจิโลกเริมมแีนวโน้มทีดีขึน ทาํให้โอกาสของธุรกจิเครนมโีอกาสทีจะขยายฐานลูกค้าออกไป
ไดอี้กและอีกประการทีสําคญั บริษทัฯ ยึดนโยบายสร้างพ ันธมิตรทางธุรกิจทําให้มีชอ่งทางการจัด
จาํหนา่ยสินคา้ทีเพิมมากขึนตามไปด้วย  กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ ( Business Level Strategy) กลยุทธ์
ระดบัธุรกจิทีดีทีสุดจากการสรุปประมวลผลคือ กลยุทธ์มุง่เน้นสร้างความแตกตา่งให้เกิดขึน  (Focus 
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Differentiation Strategy)  โดยการกาํหนดทิศทางไปในทิศทางทีชดัเจน คือ  การรักษาความพึงพอใจ
ลูกคา้มากทีสุดในทีนีหมายถึง การบริการหลงัการขายทีมีประสิทธิภาพ  เชน่  มีการทําการตรวจเช็ค
เครนให้ลูกคา้ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี และมกีารทาํการแจง้การตรวจสอบการตรวจเช็ คให้กบัลูกค้า 
รวมถึงการทาํประวติัการตรวจเช็คทีแนน่อน สิงเหลา่นีคือการสร้างความแตกตา่งให้กบัลูกค้า เพราะ
บริษทัฯ ทีดาํเนินธุรกจิแบบเดียวกนัจะไมค่อ่ยให้ความสําคญับริการหลังการขาย  มุง่ เน้นไปในส่วน
การขยายตลาดเป็นส่วนใหญ  ่กลยุทธ์ในระดับหน้าที ( Functional Level Strategy) กลยุทธ์ระดับ
หน้าทีทางการตลาดทีได้จากการสรุปข้อมูลคือ  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 
สาเหตุทีเลือก คือคูแ่ขง่มกีารพฒันาขีดความสามารถให้ใกล้เ คียงกบับริษัทฯ  ดังนันจําเ ป็นต้องทํา
การตลาดเชิงรุก เพือทีจะให้การทาํงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

ธีรชัย สิงคเสลิต (2551) ศึกษาเรือง “การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
เพือสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแขง่ขนั” มวีตัถุประสงค์เพือศึกษาปัญหาและสาเหตุและผลกระทบของ
ปัญหาทีมตีอ่ตน้ทุนของกจิการ ตลอดจนการนําเสนอแนวทางแกไ้ขให้แกบ่ริษัท รวมถึงการกาํหนด
กลยุทธ์เพือการเพิมความได้เปรียบในการแขง่ขัน  จากการศึกษาโดยการใช ้แนวคิดห่วงโซแ่ห่ง
คณุคา่มาเป็นกรอบในการวิเคราะ ห์หาสาเหตุตา่งๆทีละปัจจัย ในกระบวนการของการทํางาน
ทงัหมดของบริษทั ผูศึ้กษาพบวา่ปัจจัยทีทําให้ต้นทุนเพิมขึนได้แก  ่การขาดการวางแผนงานและ
ประสิทธิภาพของการบริหารงานและเป็นจุดออ่นของบริษัทตอ่การแขง่ขัน  การตลาดและการขาย 
การจดัเกบ็สินคา้ การผลิต การสง่มอบสินค้า การบริหารจัดการด้านการเ งิน  ผู ้ศึกษาได้เสนอแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดว้ยการนําแนวคิดการบริหารจัดการและการจัดการ
ดา้นคณุภาพมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการทาํงานในระยะสัน การให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ถึงปัญหาทีเกดิขึน และนําเสนอการปรับปรุงอยา่งตอ่เนือง ในระยะยาวได้นําเสนอแนวกล
ยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัเพือให้มคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

รศ.ดร.ณรงค์ศักด ิ ธนวิบูลย์ชัย (2550) ไดศึ้กษาเรือง “การผลิตและการตลาดปลาสลิด
ของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ลียงปลาสลิด แพรกหนามแดง ” วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพือศึกษาการ
ผลิตและการตลาดปลาสลิดของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ลียงปลาสลิด แพรกหนามแดง  จํา กดั และศึกษา
ปัญหาอุปสรรคดา้นการผลิตและการตลาดปลาสลิดของสมาชิกสหกรณ์ผู้เ ลียงปลาสลิด แพรก
หนามแดง จาํกดั โดยใชว้ธีิวจิยัเชิงปริมาณและวจิยัเชิงคณุภาพ  

ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาดา้นการตลาดปลาสลิดของสมาชิกแบง่ เป็นสาเหตุ คือ สาเหตุ
ดา้นการตลาดโดยออ้ม เป็นสาเหตุทีเกดิจากปัญหาการเลียงปลาสลิดโดยเ รียงลําดับตามความสําคัญ
จากการศึกษา คือ การขาดแคลนเ งินทุน  การฟักไมติ่ด ขนาดปลาโตเต็มวยัมีขนาดแคระแกรน 
สาเหตุดา้นการตลาดโดยตรง  เกิดจาการจําหน ่ายปลาสลิดคือ ราคาปลาสลิดไมม่ีความแน่นอน 
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สมาชิกไมม่อีาํนาจตอ่รองราคา ไมม่ีแหลง่รับซือปลาทีแน ่นอน  บางส่วนมีขนาดไมไ่ด้มาตรฐาน 
ตามลาํดบั 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา ควรให้มีความรู้โดยให้มีการแลกเปลียน  เ รียนรู้ ถา่ยทอด
ความรู้ระหวา่งสมาชิกในดา้นตา่ง  ๆ เ ลียงปลาให้เหลือมเวลากนั  ส่ง เสริมด้านก ารประมงอาสา 
หนว่ยงานภาครัฐควรมกีารติดตามผลประเมนิโครงการ นําผลมาปรับปรุงและพัฒนาตอ่ไป สมาชิก
ควรนําหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช ้ในการเ ลียงปลาสลิด เพือสร้างภูมิคุ้มกนัให้
ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

ทรงชัย  บุญส่งรุ่งเรือง (2548)  ไดศึ้กษาเ รือง  “กลยุทธ์การสือสารการตลาดผลิตภ ัณฑ์
ดอกไมป้ระดิษฐ์  กรณีศึกษา โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภ ัณฑ์ กลุม่อาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์ ”  
มวีตัถุประสงค์การศึกษาคือ 1) เพือศึกษากลยุทธ์การสือสารการตลาดผลิตภ ัณฑ์ดอกไมป้ระดิษฐ์
ของอาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์  2) เพือศึกษาเครือขา่ยการสือสารผลิตภ ัณฑ์ดอกไมป้ระดิษฐ์ของ
กลุม่อาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์ 3) เพือศึกษาปัจจัยทีทําให้การสือสารการตลาดผลิตภ ัณฑ์ดอกไม้
ประดิษฐ์ของกลุม่อาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์ประสบความสําเ ร็จ   จากการวิจัยพบวา่  กลยุทธ์การ
สือสารการตลาดผลิตภณัฑ์ดอกไมป้ระดิษฐ์ของกลุม่อาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์ประกอบไปด้วยกล
ยุทธ์สว่นประสมการตลาดคือ กลยุทธ์การสือสารดา้นผลิตภณัฑ์  กลยุทธ์การสือสารด้านบริการ  กล
ยุทธ์การสือสารดา้นราคา  กลยุทธ์การสือสารด้านชอ่งทางการจําหน ่าย  และกลยุทธ์การสือสาร
การตลาดคือ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนักงานขาย  การขายตรงโดยบุคคล และ
การตลาดโดยตรง 

เจริญชัย ฉิมเนียม (2547) ศึกษาเรือง “วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มกบัการพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศไทย” ความวา่ วกิฤตการณ์เศรษฐกจิทีเกดิขึนกบัประเทศไทยในชว่งทีผา่นมา 
ไดก้อ่ให้เกดิผลกระทบตอ่วิสาหกิจขนาดตา่งๆเป็นอย ่างมาก โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดใหญที่
ประสบปัญหาอยา่งรุนแรงและสง่ผลกระทบตอ่วงกวา้งทงัทางเศรษฐกิจและสังคม จากจุดนีทําให้
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไดรั้บความสนใจมากขึน  เพราะถึงแมว้า่จะได้รับผลกระทบไม ่
น้อย แตด่ว้ยจาํนวนทีมมีากมายและหลากหลายประเภท อีกทังความคลอ่งตัวทําให้ธุรกิจคงอยูร่อด
มาไดไ้มน่้อย หากธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไดรั้บการแกไ้ขโดยทีรัฐบาลมุง่ เน้นส่ง เสริมหรือ
แกไ้ขปัญหาให้ผอ่นคลาย จนสามารถเพิมขีดความสามารถในการแขง่ขันแล้ว วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มจะเป็นกลไกหลกัสําคญัในการฟืนฟูและพฒันาเศรษฐกิจของประ เทศไทยให้มนัคง
และยงัยืนไดใ้นอนาคต การศึกษาพบวา่ภาครัฐบาลไดใ้ห้การสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม โดยบรรจุนโยบายไวใ้นสว่นหนึงของแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติเ ป็นครังแรก
ในแผนฯฉบบัที 4 (2520-2524) ซึงเป็นมาตรการหนึงในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยทีในแผนฯ
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ฉบบัที 8 (2540-2544) ซึงภายหลงัเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ พ.ศ.2540 นโยบายการส่ง เสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มได้มีความช ัดเจนและเป็นรูปธรรมเป็นอยา่งมาก และสืบเนืองจากผลการ
สง่เสริมและสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ ทาํให้วสิาหกจิของประเทศไทยมีความเติบโตอยา่ง
ตอ่เนืองเมอืเทียบกบัมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยทีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มมขีนาดเกอืบครึงหนึงของวสิาหกจิโดยรวม นอกจากนีประเทศไทยยัง เ ป็นประเทศทีมีศักยภาพ
สูงในการพฒันาเศรษฐกจิโดยมจุีดแข็งในหลายดา้น  อยา่งไรก็ตามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มยงัประสบปัญหาในการดาํเนินกจิการอยูม่ากเชน่กนั  โดยอาจเกิดจากนโยบายของรัฐทียังไม ่
สามารถตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนได้ทังหมด และภาคเอกชนทียังขาดความรู้
ความสามารถทีทาํให้ธุรกจิเติบโตอยา่งยงัยืนในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนขาดเทคโนโลยีในการ
ผลิตหรือบริการ ดงันันการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มจึงเป็นส่วนสําคัญอยา่งยิงที
จะต้อง ได้รับการแก ้ไขอย ่างบูรณาการทังตอ่นโยบายของภาครัฐและการดําเ นินธุรกิจของ
ภาคเอกชน เพือให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มนําเศรษฐกจิของประเทศให้มีความเจริญอยา่ง
ยงัยืน

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง ผู้วิจัยได้ทําการประยุกต์แนวความคิด
ทรรศนะตา่งๆ ของนักวชิาการทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม อันจะเป็นการส่งผล
ตอ่การศึกษาวจิยัเรืองรูปแบบและกลยุทธ์การดําเ นินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิด
พิเศษของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) ซึงประกอบไปดว้ยรูปแบบของธุรกิจการประกอบการ
ผลิตตวัถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ กลยุทธ์ทีใชใ้นการประกอบการในด้านการตลาด การ
จดัการ การเงิน และการผลิต  
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บทท ี3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ  (Qualitative Research)  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา
เรือง รูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิผลิตตวัถงัยนต์โดยสารและรถชนิดพิเศษ กรณีศึกษา : ห้าง
หุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) โดยศึกษาถึงรูปแบบและกลยุทธ์ในการดําเ นินธุรกิจในด้านของการ
บริหารจดัการ การตลาด การเงิน การผลิต รวมทงัศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา โดยมรีายละเอียดวธีิการการดาํเนินการวจิัย ดงันี  
 
1. แหล่งข้อมูลเบืองต้น  

ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยแบง่ออกเป็น  2 สว่น คือ 
ส่วนท ี1 ข้อมูลทศีึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ไดแ้ก ่การศึกษาค้นควา้จาก

หนังสือ วารสาร บทความ และเอกสารตา่งๆ ขอ้มลูทางอินเตอร์เ น็ต รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ทีเกยีวขอ้งกบัรูปแบบและกลยุทธ์การดําเ นินธุรกิจ  ซึง เ ป็นแหลง่ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) 
เพือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาตอ่ไป 

ส่วนท ี2 ข้อมูลจาการศึกษาภาคสนาม ( Field Study)  ซึงใช ้วิธีการสํารวจภาคสนาม 
(Field Survey)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant Observation)  การสัมภาษณ์กลุม่ผู ้รู้ ( Key 
Informants Interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview)  ซึงผู ้วิจัยมุง่ ศึกษาถึง
รูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิของผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการแผนกตา่งๆ การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
และลูกคา้ ของห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) 
 
2. ขนัตอนการวิจัย 

2.1 คน้ควา้เอกสารทีเกยีวขอ้งกบัหัวขอ้ของการคน้ควา้อิสระ  เพือประกอบเป็นข้อมูล
นําเสนอตอ่อาจารย์ทีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  

2.2 นําเสนอหัวขอ้การคน้ควา้อิสระ 
2.3 ศึกษาประวติัความเป็นมาของหัวข้อวิจัย กาํหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย 

และประโยชน์ทีไดรั้บจากการวจิัย 
2.4 จดัทาํแนวคาํถามการวจิัย ในการสัมภาษณ์บุคคลทีเกยีวข้องกบังานวิจัย 
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2.5 จดัเตรียมเครืองมอืและการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญทีใชท้าํการวิจยั 
2.6 สัมภาษณ์ผูเ้กยีวขอ้ง 
2.7 รวบรวมขอ้มูล ถอดเทปคาํสัมภาษณ์ 
2.8 สรุปผลการวจิยั 
2.9 จดัทาํรูปเลม่ของการคน้ควา้อิสระ 

 
3. วิธีการทใีช้ในการวิจัย 

การวจิยัครังนีเป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ เป็นการเกบ็ข้อมูลจากเอกสารตา่งๆ ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และเป็นการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม เพือให้ขอ้มลูมคีวามนา่เชือถือและครอบคลุมประเด็น
ทีตอ้งการศึกษา ซึงผูว้จิยัใชว้ธีิการดงันี 

3.1 การสํารวจภาคสนาม (Field Survey)  ผู ้วิจัยเ ดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจํากดั เอก
วตัร (1994) เพือสํารวจลกัษณะทางกายภาพของพืนที 

3.2 การสังเกตแบบมสีว่นรว่ม (Participant Observation) ผูว้จิยัสัง เกตสิงตา่งๆในพืนที 
และทาํการบนัทึกพฤติกรรมภายหลงัจากการสังเกตเสร็จสินลงแลว้ 

3.3 การสัมภาษณ์ ( Interview)  ผู ้วิจัยได้ใช ้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) กบัผูที้เกยีวขอ้ง ในระหวา่งเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ขออนุญาตในการใช ้เครืองบันทึกเทป  
เพือให้ไดข้อ้มลูทีครบถว้น ผูว้จิยัจบัประเ ด็นในการตอบสนทนาเพือนํามาจดบันทึกคําสัมภาษณ์ 
เพือให้ไดข้อ้มลูทีครบถว้น หลงัจากการเกบ็ขอ้มลูแลว้ผูว้จิยันําขอ้มลูทีได้มาทําการเ รียบเ รียงและจัด
หมวดหมูข่องคาํสัมภาษณ์  กรอบแนวคําถามในการสัมภาษณ์ครังนีเ ป็นคําถามทีเกียวกบัข้อมูล
พืนฐานทวัไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ อนัประกอบดว้ย ชือ นามสกลุ (ถา้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไมข่ัดข้อง)  พร้อม
ทงัป้อนคาํถามปลายเปิดเกียวกบัรูปแบบและกลยุทธ์การบริหารจัดการ ความสําเ ร็จและปัญหา
อุปสรรค การปฏิบติังาน ประเภทสินคา้ กระบวนการวางแผนในการดําเ นินธุรกิจ การสังเกตผลที
เกดิขึน และการประเมนิผล เพือนํามาใชใ้นการวเิคราะห์และนําเสนอผลการดาํเนินการศึกษาตอ่ไป  
 
4. การเก็บรวมรวมข้อมูล  

4.1 ศึกษา วเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้อง  ที
สง่ผลตอ่กลยุทธ์การบริหารจัดการ การดาํเนินธุรกจิผลิตตวัถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ  

4.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview)  เ ป็นการศึกษาข้อมูลเกียวก ับ
กระบวนการในการบริหารจดัการ การดําเ นินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ 
เป็นกจิกรรมในการมสีว่นร่วมของผูใ้ห้ขอ้มูล เพือคน้หาขอ้เท็จจริงทีเกดิขึนอยา่งเป็นระบบ 
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4.3 การสังเกตแบบมสีว่นรว่ม (Participant Observation) เป็นการเข้าไปอยู  ่และปฏิบัติ
ตนเป็นสว่นหนึงของสถานทีศึกษาทาํวจิยั ซึงเป็นการสังเกตด้วยตัวผู ้วิจัยเอง  โดยผู้วิจัยเ ลือกการมี
สว่นรว่มในฐานะเป็นผูสั้งเกต เข้าร่วมในกิจกรรม การดูขันตอนการผลิตตา่งๆด้วยตัวผู ้วิจัยเอง 
เพือให้มสีว่นรว่มอยา่งแทจ้ริง 
 
5. เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

5.1 การจดบนัทึก เป็นสมดุบนัทึกประจาํวนัทีบนัทึกความคิดและสถานการณ์ตา่ง  ๆที
สังเกต เพือเ ป็นการป้องกนัการลืมและชว่ยให้เข้าใ จข้อมูลหลังจากการเก็บข้อมูลการศึกษา มี
ประโยชน์ตอ่การนําขอ้มลูมาใชใ้นการวเิคราะห์ตอ่ไป 

5.2 เครืองบันทึกเสียงใช ้สําหรับการสัมภาษณ์ ซึงการจดบันทึกอยา่งเ ดียวอาจไม ่
สามารถไดร้ายละเอียดเพียงพอ ในการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุม่ จะมีข้อมูลทีสําคัญทีเกียวข้องกบั
การศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งบนัทึกรายละเอียดให้ได้มากทีสุด 

5.3 กลอ้งบนัทึกภาพ เพือบนัทึกภาพ 
5.4 ตวัผูว้จิยั 

 
6. การตรวจสอบข้อมูล  

เพือตรวจสอบวา่ขอ้มลูทีไดม้คีวามถูกตอ้งเชือถือไดน้ัน ผู ้ศึกษาต้องดําเ นินกาตรวจสอบ
ไปพร้อมๆกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยนํา
ขอ้มลูดงักลา่วมาตรวจสอบความนา่เชือถือของข้อมูลด้วยวธีิการดงันี (สุภางค์ จนัทวานิช 2540)  

6.1 การตรวจสอบขอ้มลูสามเส้า (Triangulation) Denzin1970 (อ้างใน  สุภางค์ จันทวา
นิช) เพือตรวจสอบวา่ขอ้มลูทีไดจ้ากการสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุม่มีความถูกต้องหรือไม ่ด้วย
วธีิการตรวจสอบขอ้มลูในดา้นเวลา สถานที และบุคคล พิจารณาวา่ถ้าตา่งเวลา ตา่งสถานที แล้ว
ขอ้มลูยงัเหมอืนเดิมหรือไมแ่ละถา้บุคคลทีให้ขอ้มลูเปลียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม  ่และเป็น
การนําข้อมูลทีเก็บรวบรวมมาเก็บให้เ ป็นระบบระเบียบ  ให้ความหมายกบัข้อมูล  จัดหมวดหมู ่
ความหมายของขอ้มลู วเิคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย  ซึงกอ่นวิเคราะห์ควรมีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่ 

6.1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  (data triangulation) จะเน้นการตรวจสอบ
ขอ้มลูทีไดม้าจากแหลง่ตา่งๆ นันมคีวามเหมอืนกนัหรือไม ่ซึงถ้าทุกแหลง่ข้อมูลพบวา่ได้ข้อค้นพบ
มาเหมอืนกนั แสดงวา่ขอ้มลูทีผูว้จิัยได้มามีความถูกตอ้ง   
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6.1.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย  (investigator triangulation) จะเน้นการ
ตรวจ สอบจากผูว้จิยัหรือผูเ้กบ็ขอ้มลูตา่งคนกนัวา่ไดข้อ้คน้พบทีเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 
ซึงถา้ผูว้จิยั หรือผูเ้กบ็ขอ้มลูทุกคนพบวา่ขอ้คน้พบทีได้มามีความเหมือนกนั  แสดงวา่ข้อมูลทีผู ้วิจัย
ไดม้ามคีวามถูกต้อง  

6.1.3 การตรวจสอบสามเ ส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) จะเ น้นการ
ตรวจสอบวา่ถา้มกีารใชท้ฤษฎีทีหลากหลายแลว้ ขอ้มลูทีได้มาเ ป็นไปในทิศทางเ ดียวกนัหรือไม  ่ถ้า
ผูว้จิยัพบวา่ไมว่า่จะนําทฤษฎีใดมาใชก้ไ็ดข้อ้คน้พบทีเหมอืนกนั  แสดงวา่ข้อมูลทีผู ้วิจัยได้มามีความ
ถูกตอ้ง 

6.2 การตรวจสอบความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมลู 
6.2.1 การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของขอ้มลูจากการบอกเลา่  จากการกระทํา

โดยขอ้มลูทีเป็นความคิดเห็นหรือทศันะของผูถู้กสัมภาษณ์ ซึงเป็นข้อมูลประเภททีผู้ให้ข้อมูลได้ทํา
การประเมนิแลว้วา่ตนเองรู้สึกอยา่งไรตอ่หัวขอ้ทีกาํลังพ ูดถึง  ( Evaluative Data)  ข้อมูลชนิดนีได้แก ่
สภาวะทางอารมณ์ คา่นิยม ทศันคติ และความคิดเห็นของผูพ้ดูตอ่หัวข้อทีกาํลังพ ูดถึง  ซึงการทําการ
ตรวจสอบขอ้มลูทาํโดยการเชือมโยงระหวา่งการกระทําหรือพฤติกรรมกบัความเห็นของผู้พ ูดที
ปรากฏวา่คลอ้งกนัหรือไม ่และตรวจสอบถึงการแสดงออกของข้อมูลด้านนี  มีความต้องการอยา่ง
อืนแอบแฝงอยูห่รือไม ่ เชน่  ความอยากเอาใจผู้วิจัย ความกลัวทีจะมีผลกระทบทีไมดี่ตอ่ต นเอง 
ความตอ้งการให้ขอ้มลูบิดเบือน เป็นตน้  

6.2.2 ตรวจสอบความนา่เชือถือของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลทีเ ป็นการให้รายละเอียด
หรือเลา่เหตุการณ์ เพือตรวจสอบความเชือถือไดข้องผูใ้ห้ข้อมูล ค้นหาความโน้มเ อียงส่วนตัว หรือ
อติของผูใ้ห้ขอ้มลูวา่มกีารรับรู้ตอ่เหตุการณ์ทีกาํลังให้ รายละเอียดอยา่งไร บุคลิกภาพเป็นอยา่งไร 
และเรืองทีเลา่สอดคลอ้งหรือแตกตา่งจากเหตุการณ์ทีได้เกิดขึนจริงหรือไมอ่ยา่งไร ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบเรืองเลา่ของผูใ้ห้ขอ้มลูหลายๆ คนและหลายๆ ฝ่ายทีเกยีวขอ้ง   

6.3 การตรวจสอบอคติ ความลาํเอียงของผู้วิจัย  เ ป็นวิธีการตรวจสอบความเชือถือได้
ของขอ้มลูทีสําคญั เนืองจากผูท้าํการศึกษาใชต้วัเองเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัย
จะตอ้งตรวจสอบอคติ ความลาํเอียงของตนเอง  เชน่  ความชอบ ความเกลียด ฯลฯ ทีเกียวกบักลุม่ที
ศึกษา ตงัแตเ่ริมตน้ทาํการศึกษา ระหวา่งทีมกีารพฒันาเปลียนแปลงไปในชว่งตา่งๆ  และเมือสินสุด
การศึกษา เพือให้ผลการวจิยัมคีวามถูกต้อง  ดังนันผู้ทําการศึกษาดําเ นินการตรวจสอบความรู้สึก
โน้มเอียงและความคิดเห็นของตนเองทีมตีอ่สถานทีศึกษาทีได้บันทึกไวร้ะหวา่งการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู เพือรักษาความเป็นกลางของผูศึ้กษา 
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7. แหล่งข้อมูลวิจัย 

ประชากรทีศึกษา หรือกลุม่ผูใ้ห้ขอ้มลูประกอบดว้ย 
7.1 ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) ประกอบดว้ย  

7.1.1 นายพิเชษฐ์ เจริญกจิ ผูบ้ริหารของห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) 
7.1.2 ผูจ้ดัการแผนกตา่งๆ เชน่ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ 
7.1.3 พนักงาน   

7.2 กลุม่ผูซื้อสินคา้ 
 
8. ระยะเวลาทใีช้ในการทาํวิจัย 

การศึกษาครังนีไดใ้ชเ้วลาดาํเนินการวิจัยตังแตเ่ ดือนธันวาคม 2553 ถึง  เ ดือนเมษายน 
2554 รวมระยะเวลาในการวจิยัครังนี 5 เดือน ผูว้จิยัไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงาน ดงันี  
 
 ตารางที 1 แสดงระยะเวลาทาํการวจิยั 
 

ช่วงเวลาทใีช้ ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 

ลักษณะงาน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. การรา่งเคา้โครงการวจิยั                     
2. พบอาจารย์เพือขอคาํแนะนํา                     
3. ขออนุมติัโครงการวิจยั                     
4. คน้หาขอ้มลู แกไ้ขขอ้มลู                     
5. จดัทาํรูปเลม่ 3 บท                     
6. สร้างแนวคาํถาม                     
7. ลงพืนทีเกบ็รวบรวมขอ้มูล                     
8. ประมวลวเิคราะห์ผลขอ้มลู                     
9. เขียนรายงานการวจิยั                     
10. รายงานผลการวจิยั                     
11. ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์                     
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บทท ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

การวเิคราะห์ขอ้มลูและการนําเสนอผลการวิเคราะห์  เพือให้เ ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั   เรือง  “รูปแบบและกลยุทธ์การดําเ นินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิด
พิเศษ กรณีศึกษา : ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994)”ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกต
แบบมสีว่นรว่มของผู้ทําวิจัย  ถึงกระบวนการการทํางานของการดําเ นินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์
โดยสาร และรถชนิดพิเศษของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) 

จากนันนํามาวเิคราะห์รูปแบบและกลยุทธ์การดําเ นินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร 
และรถชนิดพิเศษ รวมถึงคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทีประสบ
ความสําเร็จ  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกจิรวมถึงวิธีการแกปั้ญหาสําหรับการดาํเนินธุรกจิ 

การวเิคราะห์ขอ้มลูการวิจยัในบทนี จึงแบง่ออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนที  1  ประวติัความเป็นมาของเจา้ของกิจการห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) 
ตอนที  2  วเิคราะห์รูปแบบการดาํเนินธุรกจิผลิตตัวถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ 
ตอนที  3  วเิคราะห์กลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิผลิตตัวถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ 
ตอนที  4  วเิคราะห์ปัญหา  อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข จากการดําเ นินธุรกิจผลิตตัวถัง

รถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ 
รายละเอียดการวจิยัแตล่ะส่วนสามารถอธิบายได้ดงันี  

 

ตอนท ี 1  ประวัติความเป็นมาของเจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร (1994) 
ประวติัผูบ้ริหาร ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) ผูบ้ริหารคือ คณุพิเชษฐ์  เจริญกิจ เกิด

เมอืวนัที   27  ตุลาคม 2509  สถานภาพโสด 
วุฒิ การ ศึกษา   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์และบริห าร ธุ รกิจ  (การบัญชี )  จาก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ปริญญาโท ธุรกจิมหาบณัฑิต (MBA) จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2531 บริษทัสํานักงานเอ เอ็ม ซี จาํกดั ตาํแหนง่ผูต้รวจสอบบญัชี 
พ.ศ.2534 อู ่ช.เชิดชยั ตาํแหนง่เจา้หน้าทีฝ่ายบริหาร 
พ.ศ.2537 ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) ตาํแหนง่หุ้นสว่นผูจ้ดัการ 
ตาํแหน่งทางสังคม เ ป็นกรรมการชมรมอูป่ระกอบตัวถังรถบัส บ้านโป่ง  พ .ศ. 2547 

อนุกรรมการหอการคา้จงัหวดันครปฐม ฝ่ายพาณิชย์การ พ.ศ.2548   
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ทีตัง  ห้าง หุ้นส่วน จําก ัด เอกวตัร  ( 1994)   เลขที 146 หมูที่  2 ตําบลสระ กะเ ทียม         
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 73000 โทรศัพท์ (034)200135 (081)8370509 โทรสาร 
(034)200134 

เส้นทางการเดินทางมายงัห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) จงัหวดันครปฐม ใช ้เ ส้นทาง
ไปตามถนนเพชรเกษมชว่งผา่นตาํบลสระกะเทียม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม กอ่นถึง
ตาํบลหนองออ้ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ทีประกอบการจะอยูด่้านซ้ายมือ ลักษณะของธุรกิจ
เป็นไปในรูปแบบของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  ในระแวกเดียวกนัจะมีอูป่ระกอบตัวถังรถ
บสัโดยสารหลายรายตอ่เนืองไปเป็นระยะๆ จนเกอืบสินสุดอาํเภอบ้านโป่ง  จังหวดัราชบุรี  มากกวา่ 
10 อู ่เชน่ บริษทั อูม่ีแสงบ้านโป่ง  ( 1998)  จํากดั  บริษัท เ อ็ม.เอส บัสบอดี จํากดั  บริษัท อูม่ีแสง 
จาํกดั  บริษทั มแีสงบัสบอดี จํากดั  บริษัท สหกิจยนต์ ( 1986)  จํากดั  บริษัท โชคสวสัดีบ้านโป่ง 
จาํกดั  บริษทั อุทยัซพัพลาย จาํกดั  บริษทั บา้นโป่งเฉลิมพงษ์ จํากดั เ ป็นต้น   ความน่าสนใจของการ
ทาํวจิยันี ผูว้จิยัไดพ้บกบัผูที้ถือไดว้า่เป็นตน้แบบรายแรกของการผลิตรถยนต์โดยสาร และรถชนิด
พิเศษ ทีมกีารปรับเปลียนรูปแบบโดยใสน่วตักรรมลงไป จุดเดน่คือรูปทรงหัวจรวด อาศัยหลักแอโร
ไดนามกิส์ (Aerodynamic) มลีกัษณะลูล่ม ทันสมยัและชว่ยประหยัดนํามนั  มีคุณพิเชษฐ์  เจริญกิจ 
เป็นเจา้ของและผูบ้ริหารกจิการ 

 

 
 
ภาพที 1 แผนทีเส้นทางเดินทางถนนเพชรเกษม 
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จุดเริมต้นการดําเนินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพเิศษ 
กจิการเริมตน้ในลกัษณะธุรกจิของครอบครัว ดาํเนินกิจการอูต่อ่รถบัสโดยสารมาตังแต ่

สมยับิดา (คณุเชิด เจริญกจิ) ประกอบกจิการในนาม อู ่ช.เชิดชยั บ้านโป่ง  เ ป็นผู้เชียวชาญในการตอ่
รถบสัโดยสารทีมชีือเสียงในยา่นจงัหวดันครปฐมและจังหวดัราชบุรี แตเ่นืองจากธุรกิจอูต่อ่รถบัส
โดยสารมกีารแขง่ขันสูง  มีอูต่อ่รถบัสมากกวา่ 50 รายทัวประเทศ ประกอบกบัวิกฤตเศรษฐกิจปี 
2540 กจิการไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ คณุพิเชษฐ์  เจริญกิจ ได้เข้ามารับชว่งกิจการตอ่ จึง
คิดวา่ จะตอ้งสร้างความแตกตา่งเพือพฒันาธุรกจิให้อยูร่อด ซึงขณะนันมีลูกค้ารายหนึงต้องการให้
ประกอบตวัถงัรถพลงังานไฟฟ้า ซึงตอ้งมนีําหนักเบา มรูีปทรงสวยงามเหมือนรถทีออกแบบใช ้ใน
อนาคต ซึงมรูีปแบบทีแตกตา่งจากรถทีเคยทาํมาอยา่งสินเชิง จึงเป็นการจุดประกายให้เกิดแนวคิดใน
การพฒันาสินคา้ใหม ่ๆ และนําไปสูก่ารสร้างตลาดใหม ่ๆ ขึนมา 

 
ถา้ยงัอยูใ่นตลาดเดิมๆหากเกดิสงครามตดัราคาขึนเมือใด ธุรกจิคงอยู ่ไม่ได ้ จึงหันมา

พฒันาตวัเอง สร้างนวตักรรมใหแ้ตกตา่ง เพือหาลูกค้าใหม่ๆโดยสร้ างสรรค์เ ป็นรถโมบาย
เคลือนที ทงัรถเอนกประสงค์และรถพยาบาล ในนาม Act One (พิเชษฐ์  เจริญกจิ  2554) 

 

 
 

ภาพที 2 รถโมบายเคลือนทีทางการแพทย์ 
 

รถคนัแรกทีผลิตเป็นรถพลงังานไฟฟ้า  โดยการออกแบบและการผลิตพยายามต่อ
ยอดจากพืนฐานความรู้เดิมทีมีความเชียวชาญอยูแ่ลว้ แตป่รับเปลียนรูปแบบโดยใสน่วตักรรม
ลงไป จุดเดน่คือรูปทรงหัวจรวด  มีล ักษณะลู ่ลม ทันสมัย  และย ังช่วยประหยัดนํามันได้
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ประมาณ 15-17% ซงึเป็นผูผ้ลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยทีผลิตรถโมบายรูปทรงนี
จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของ Act One (พิเชษฐ์  เจริญกจิ  2554) 

 
ปัจจุบนัสินคา้ของกจิการเป็นทีตอ้งการของตลาด โดยเฉพาะหน่วยงานราชการและ

บริษทัเอกชนชนันาํ ในปี 2554 มีคาํสงัซือมาแลว้กวา่ 300 คนั ตอ้งรีบผลิตเ พือส่งงานให้ทัน
ตามกาํหนด (พิเชษฐ์  เจริญกจิ  2554) 

 

ตอนท ี 2  รูปแบบการดําเนินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพเิศษ 

ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) จดัเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทีอยูใ่นภาค
การคา้และภาคการผลิต โครงสร้างขององค์กรไมซ่ับซ้อน  สายการบังคับบัญชาน้อย  อํานาจการ
ตดัสินใจอยูที่คณุพิเชษฐ์ เจริญกจิ ลกัษณะการออกแบบผลิตภ ัณฑ์มาจากความคิดริเ ริมสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยีการผลิตมาจากการดูงานในตา่งประเทศและศึกษาดว้ยตนเองนานกวา่ 1 ปี โดยใช ้ทุนวิจัย
และพฒันารถตน้แบบกวา่ 1 ลา้นบาท  

 
 รูปแบบการบริหารจดัการของหา้งหุน้สว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) โดยภาพรวมผมเ ป็น

คนควบคมุในทุกเรืองดว้ยตวัผมเอง ไมว่า่เป็นเรืองกระบวนการผลิต การควบคมุคุณภาพของ
สินคา้ แตใ่นระยหลงัปริมาณงานมากขึนกจ็ะให้น้องๆเข ้ามาช่วยดูแล  คือ  คุณกญัญ์กณัฎฐ์ 
เจริญกจิ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ ดูแลดา้นการจดัซือ คณุสุภชยั เจริญกจิ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ดูแลด้าน
การผลิต (พิเชษฐ์  เจริญกจิ  2554) 

 
เพือแสดงให้เห็นถึงระบบกระบวนการผลิต จนถึงการสง่มอบสินค้าให้แกลู่กค้าจากการ

ดาํเนินกจิกรรมตา่งๆ ภายในกจิการโดยขอ้มลูทีเก็บรวบรวมได้จากเจา้ของกจิการมดีงันี 
วสัดุและอุปกรณ์ทีใชใ้นการผลิตรถยนต์โดยสารและรถชนิดพิเศษ เ ป็นวสัดุและอุปกรณ์

ทีสังซือจากภายในประเทศทงัหมด รายละเอียดดงันี 
1. แชสซีและเครืองยนต์ มผูีจ้ดัจาํหนา่ยหลกัๆดงันี บริษทั ปทุมธานีตังคะกาญจน์  จํากดั  

บริษทั สแกนเนีย สยาม จาํกดั  บริษทั ธนบุรีประกอบรถยนต์ จํากดั  บริษัท ธนบุรีมอร์เตอร์เซลล์ 
จาํกดั  บริษทั ตรีเพชรอีซซูเุซลล์ จาํกดั 

2. เหล็ก มผูีจ้ดัจาํหนา่ยหลกัๆดังนี  บริษัท ดีสยามสตีล จํากดั  บริษัท เอเชีย อินเตอร์ 
เมท็ทลั จาํกดั  บริษทั ซนัสตีลกรุ๊ป จํากดั  บริษัท ไอ-บอร์น  ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จํากดั  ห้าง
หุ้นสว่นจาํกดั โลหะเจริญ 
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3. กระจก มผูีจ้ดัจาํหนา่ยหลกัๆดงันี บริษทั กระจกพีเอ็มเค-เ ซ็นทรัล จํากดั  บริษัท แพร
พริวงามมอเตอร์ จาํกดั  

4. สี มผูีจ้ดัจาํหน ่ายหลักๆดังนี  บริษัท เ อ็ม.ไอ.บี กรุ๊ป จําก ัด  บริษัท พีพีจี โคทติงส์
(ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทั ดี-แอ็คท์ จาํกดั  บริษทั ทีโอเอ-ไอเอสเอ็ม ออโตรี้ฟินนิช เพน้ท์ จาํกดั 

5. เกา้อีและเบาะ มผูีจ้ดัจาํหนา่ยหลกัๆดงันี บริษทั ดาํรงศิลป์ คอนโซล จาํกดั 
6. เครืองปรับอากาศ มผูีจ้ดัจาํหนา่ยหลกัๆดงันี บริษทั จิรชยัอิเล็คทริค จาํกดั     
การจดัซือ  ผูจ้ดัจาํหนา่ยวสัดุและอุปกรณ์ทีใช ้ในการผลิตตัวถังรถบัสโดยสาร และรถ

ชนิดพิเศษ ทีประกอบการจะตงัอยูใ่นพืนทีจงัหวดัใกลเ้คียง เชน่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี 
ทาํให้ผูจ้ดัจาํหนา่ยดงักลา่ว นําสินคา้มาเสนอถึงแหลง่ผลิตโดยตรง  ผู ้ประกอบการเ ลือกใช ้กลยุทธ์          
การจดัซือจากหลายแหลง่หรือการจดัซือแบบคูข่นานเพือการจดัสง่ทีทันเวลาและอํานาจตอ่รองของ
ผูซื้อมสูีงขึน 

 
เนืองจากคณุภาพของชินงานตอ้งไดม้าตรฐานทีลูกค ้ากาํหนด ทางห้างหุ้นส่วน

จาํกดั เอกวตัร (1994) จึงตอ้งจดัหาโครงสร้างแชสซี วัสดุและอุปกรณ์  ทีได้มาตรฐาน เ พือ
นาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต ซึงไดส้งัซือผา่นคูค่า้หลกัจาํนวนมากกวา่ 100 ราย  โดยตงัแต่
ดาํเนินธุรกจิมาไมเ่คยประสบปัญหาภาวะขาดแคลนวตัถุดิบ เนืองจากมีความสัมพันธ์อ ันดีกบั
ค ูค่า้ และมีคูค่า้สาํรองหากมีปัญหาในการสงัซือ ซงึคูค่า้สามารถสง่ของใหเ้ราไดต้ามเวลาทีเรา
ตอ้งการ (กญัญ์กณัฎฐ์ เจริญกจิ 2554) 

 
ขนัตอนการผลิตตวัถงัรถบสัโดยสาร และรถชนิดพิเศษ เ ริมจากการออกแบบ หลังจาก

ไดแ้บบทีตอ้งการ กจ็ะเริมทาํการผลิตจากงานตวัถงัโดยประกอบแผง  ประกอบโครง  เก็บงาน  รอทํา
สี จากนันเป็นงานหน้ารถ โดยหุ้มหน้า หุ้มกลาง ทาํคอนโซล ติดตงัสว่นหน้า จากนันเป็นงานท้ายรถ 
โดยวางโครง หุ้มทา้ย เจียร ประกอบ จากนันเป็นงานฝาเก๊ะ  โดยตัดเหล็ก  ติดตัง  เ จียร ใส่กรอบ 
จากนันเป็นงานฝาลอ้ โดยเชือมโครง ติดตงั หุ้มฝาลอ้ เชือม ใส่โซ  ่จากนันเป็นงานประตู โดยเชือม
โครง ตงัโครง ทาสี ติดตงั จากนันเป็นงานภายใน โดยวางแป้น  ระบบแอร์ ทําหิง  เก็บงาน  จากนัน
เป็นงานสี โดยพน่กนัสนิม โป๊ว พน่จริง แอร์บรัช จากนันเป็นงานไฟฟ้า โดยทาํไฟเพดาน  ไฟภายใน 
ไฟภายนอก ชดุหน้าปัด จากนันเป็นงานระบบแอร์ โดยทําพ ัดลมคอล์ยร้อน  คอมเพรสเซอร์ ติดตัง
ระบบ เติมนํายา จากนันเป็นงานระบบชว่งลา่ง  โดยทําระบบถังนํามนั  ยางอะไหล  ่ติดตังระบบ 
จากนันให้ลูกคา้ตรวจสอบ เมอืผา่นการตรวจสอบแลว้จึงทาํการสง่มอบ  
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การผลิตรถชนิดพิเศษชว่งแรก  ๆเชน่ รถพยาบาล มีความยากมาก เ นืองจากเ ป็น
งานใหม ่ไมเ่คยทาํมากอ่น แตอ่าศยัความชาํนาญทีเราเคยตอ่ตวัถงัรถบัสโดยสารมากอ่น นํา
เทคนิคตา่งๆมาปรับใช ้พอเกดิความชาํนาญแลว้ทุกอยา่งกท็าํง่ายขึน เห็นแบบแลว้กท็าํไดห้มด 
(ชาํนาญ สอ่งแสง 2554) 

 

 
 

 
ภาพที 3 การผลิตโครงรถโมบาย 
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รูปแบบการจดัสง่สินคา้ สว่นมากกวา่ 90% ผูซื้อจะมาทดสอบสินค้าและรับมอบสินค้าที 
ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอกวตัร (1994)  อีกประมาณ 10% เมือทดสอบสินค้าแล้ว ทางกิจการจะเป็น
ผูด้าํเนินการจดัสง่สินคา้ให้ 
 

สาํหรับลูกคา้หนว่ยงานราชการต่างๆจะมาทดสอบสินค้าและรับสินค้าทีห้าง
หุน้สว่นจาํกดั เอกวตัร (1994)  สดัสว่นประมาณ  90% ทีเหลืออีกประมาณ  10% เ ป็นลูกค้า
ทวัไป เชน่ ผูป้ระกอบการรถนาํเทียว ทีมีความคุน้เคยกนัมากอ่น มีความไว้วางใจซึงกนัและ
กนั เมือสินคา้ผา่นการทดสอบแลว้ กจ็ะจดัสง่สินคา้ใหต้ามทีนดัหมาย (สุภชยั  เจริญกจิ  2554) 

 
ภาพที 4 รถทีประกอบเสร็จสมบูรณ์ เตรียมสง่มอบงาน 

 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  กลุม่แรงงานดา้นการผลิตส่วนใหญจ่ะเป็นคนพืนที 
แรงานฝีมอืหายากและไดม้าแลว้ฝึกจนชาํนาญงาน รู้งานดีแล้ว อยูไ่ด้ไมน่านก็ออก  จึง เ ป็นปัญหา
มากสําหรับเรืองแรงงาน ผูป้ระกอบการ ควรดูแลสวสัดิการ บําบัดทุกข์  บํารุงสุข  เมือคนงานเกิด
เจ็บป่วยหรือเดือดร้อน ตอ้งให้ความชว่ยเหลือ หรือเป็นทีพึงได้  เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว  
ควรใชเ้มตตาธรรมเป็นหลกัในการปกครอง มกีารประชมุอบรมจิตใจ ความประพฤติ  มารยาทและ
ทบทวนกฏระเบียบของโรงงานเป็นครังคราว   

 
สาํหรับเรืองแรงงาน เรามีการฝึกอบรมอยูเ่ป็นประจาํ เราทํางานร่วมกนัเหมือน

ครอบครัว มีปัญหาบา้งเรืองการเปลียนงานของแรงงาน แต่เ ราคิดว่าถ ้าคนงานมีขวัญและ
กาํลงัใจทีดี  กท็าํใหง้านดีไปดว้ย (ณัชชา  เจริญกจิ  2554) 
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ลกัษณะของผูซื้อรายยอ่ยทีเขา้มาวา่จา้งผลิตสินคา้ พบวา่รู้จักห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร
(1994) โดยการบอกกนัปากตอ่ปาก และจากทางเวบ็ไซต์ 

 
มาวา่จา้งผลิตรถโดยสารทีนีเพราะทราบขอ้มูลจากเพือนทีเคยมาตอ่รถทีนีอยูแ่ล ้ว

วา่เป็นแหลง่ผลิตทีมีฝีมือ งานมีความปราณีต ราคาสมเหตุสมผล  ตอ่รถบสัโดยสารไปเ พือใช้
ในธุรกจินาํเทียว วนันีมาทดสอบและรับมอบรถ (วิชยั สุกกลาํ 2554)  

เขา้ไปดูสินคา้ทีเว็บไซต์ มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย ชอบทีรูปทรงการออกแบบ
ประกอบกบัโรงงานใหญโ่ต นา่เชือถือดี มาตอ่รถบสัโดยสารไปเพือใชใ้นธุรกจินํา เ ทียว  วันนี
มาทดสอบและรับมอบรถ (ภาวดี  คงสุข 2554) 

 

ตอนท ี 3  กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพเิศษ 

1. กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  จากการดําเ นินการด้านผลิตภ ัณฑ์ของ ธุรกิจผลิต
ตวัถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษจากยุคเ ริมต้นจนถึงปัจจุบัน    ผู ้บริหารให้ความสําคัญของ
นวตักรรมวา่เป็นปัจจยัสําคญัทีชว่ยให้ธุรกจิสามารถดาํรงอยูไ่ด้  การสร้างความแตกตา่งรวมถึงการ
สามารถตอบสนองตอ่กลุม่ลูกคา้กส็ามารถสร้างมลูคา่เพิมให้กบัตัวสินค้าได้ ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอก
วตัร (1994) มพีนัธมติรหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นบริษัทเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลตา่งๆ อาจารย์
แพทย์เฉพาะทาง จึงมโีอกาสไดพ้ฒันาออกแบบรถทางการแพทย์ชนิดตา่งๆอยา่งตอ่เ นือง  โดยใช ้
วสัดุพิเศษ ใชเ้ครืองมอืเครืองจกัรทีทนัสมยัขึนกวา่ในชว่งแรก 

 
ปัจจุบนัมีโรงพยาบาลหลายแห่งเ ป็นลูกค้าของเรา  แต่กว่าจะมีวันนีได้ยอมรับว่า

ชว่งแรกทาํงานคอ่นขา้งหนกั เพราะนีคือตลาดใหมท่ีมีกาํลงัซือสูงมาก จึงตอ้งทาํการบา้นหนัก
มาก ทงัสาํรวจตลาด วิเคราะห์ถึงจุดดอ้ยของรถพยาบาลทีมีอยูใ่นตลาด เ ป็นต้นว่า  แพทย์ปัม
หวัใจผูป่้วยลาํบากเพราะมีขอ้จาํกดัของความสูงของตวัรถ เดินรอบเตียงเ พือช่วยเหลือคนไข้
ไมไ่ด ้เพราะสว่นใหญจ่ะนาํรถตูโ้ดยสารมาดดัแปลงเป็นรถพยาบาล  เ ราจึงนําปัญหาเหล่านี
พฒันารถบสัขนาดใหญใ่หเ้ป็นรถพยาบาลทีคอ่นขา้งสมบูรณ์ (พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554) 

  
รูปลกัษณ์ของรถบสัโดยสาร และรถชนิดพิเศษทีผลิตจากห้างหุ้นส่วนจํากดั  เอกวตัร

(1994) ทุกคนัตอ้งมลีกัษณะลูล่ม สวยงาม ทนัสมยั สามารถลดการสูญเสียของพลังงานได้ เ ลือกใช ้
วตัถุดิบทีมคีณุภาพสูง มมีาตรฐาน โดยลูกคา้สามารถมสีว่นรว่มในการออกแบบและเลือกวตัถุดิบได้
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สินคา้ทีผลิตจากห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) จะรับประกนั 1 ปี และมีรถโมบายคอยให้บริการ
ซอ่มบาํรุง  

นอกจากรถทางการแพทย์แล ้ว เ ราย ังพัฒนากลุ ่มรถเอนกประสงค์ เช ่น รถ
หอ้งสมุดเคลือนที รถทะเบียนราษฎร์เคลือนที รถสุขาเคลือนที รถโชว์รูมเคลือนที รถ
สาํนกังานเคลือนที ฯลฯ สว่นใหญจ่ะออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้า  โดย
เฟอร์นิเจอร์ทีนาํมาติดตงัจะออกแบบและผลิตดว้ยตวัเองโดยเฉพาะ สามารถติดตังในรถได้
อยา่งลงตวั (พิเชษฐ์  เจริญกจิ  2554) 

การดดัแปลงรถประเภทตา่งๆมาเป็นรถโมบาย  สามารถทําได้ทุกรุ่น ทุกยีห้อ 
ขึนอยูก่บัความเหมาะสมตอ่การใชง้านแตล่ะดา้น วสัดุทีใช ้เชน่ เหล็ก ไฟเบอร์กลาส และวัสดุ
พิเศษ “คอมโพสิต (Composites)” ใชท้าํสว่นตวัถงั มีคณุสมบตัิป้องกนัเ ชือโรค ป้องกนักรด
ดา่ง มีความแข็งแรงทนทาน นําหนักเบา  ไม่ขึนสนิม นอกจากนันใช้ระบบผสมสีด้วย
คอมพิวเตอร์ และมีหอ้งพน่อบสีมาตรฐานสากลดว้ย (พิเชษฐ์  เจริญกจิ  2554) 

 
2. กลยุทธ์ดา้นราคาผลิตภ ัณฑ์  (Prices)  การกาํหนดราคาผลิตภ ัณฑ์มีราคาอยูที่ 2-10 

ลา้นบาทตอ่คัน  โดยราคาดังกลา่วเฉลียเป็นต้นทุนการผลิตกวา่ 70% โดยเฉพาะรถโมบายทาง
การแพทย์ซึงมีราคาสูงมาก สําหรับลูกค้าหลักคือ โรงพยาบาลตา่งๆ จะวา่จ้างผลิตรถพยาบาล
เคลือนทีขนาดใหญ ่โดยตลาดประเภทนีห้างหุ้นส่วน จํากดั เอกวตัร ( 1994)  ครองส่วนแบง่ทาง
การตลาดกวา่ 90% และรถชนิดพิเศษตามคําสังของลูกค้าอืนๆ  เชน่  รถทางทหาร รถธนาคาร
เคลือนที โดยรักษาสัดสว่นกาํไรขนัตน้ไมน่้อยกวา่ 30%  จากการศึกษาพบวา่ ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอก
วตัร (1994) ใชก้ลยุทธ์การคิดราคาขายจากการนําต้นทุนทีเกิดขึนจริง  นํามาบวกเพิมคา่ดําเ นินการ
และกาํไรทีตอ้งการเพือกาํหนดเป็นราคาขาย  หรือการคิดราคาจากตน้ทุนการผลิตเป็นเกณฑ์ 

 
ทางเราเป็นผูต้งัราคาของสินคา้ขึนเอง โดยพิจารณาจากต้นทุนการผลิตทังหมด  

ทางเราไมเ่คยเปรียบเทียบราคากบัผูค้า้ทา่นอืน เนืองจากเราถือคติวา่สินคา้เรามีความแตกต่าง
จากผูอ้ืน ทุกวนันี เราไมไ่ดค้ิดแขง่กบัใคร  เราแขง่กบัตวัเราเอง และตอบสนองความต้องการ
ลูกคา้ของเราใหไ้ดม้ากทีสุด โดยเราเนน้คณุภาพ เราเนน้ในเรืองวสัดุ (พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554)   

 
3. กลยุทธ์ดา้นชอ่งทางการจัดจําหน ่าย หรือประเภทของผู้ซือ (Place) จากการศึกษา

พบวา่ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร ( 1994)  มีการกาํหนดกลยุทธ์ด้านชอ่งทางการจัดจําหน ่ายไว ้ 3 
ชอ่งทางหลกั ซึงขึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจของประเทศและงบประมาณของทางราชการเป็นหลัก 
ดงันี 
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3.1 ขายตรงให้กบัลูกคา้ มสัีดสว่นการขายประมาณ 50% แบง่ออกเป็น  ภาคเอกชน 
30% ภาคราชการ 70%  

3.2 ขายผา่น Broker มสัีดสว่นการขายประมาณ 30% แบง่ออกเป็น  ภาคเอกชน  80% 
ภาคราชการ 20% 

3.3 ขายผ ่านสือโฆษณาตา่ง ๆ มีสัดส่วนการขายประมาณ  20% แบง่ออกเป็น 
ภาคเอกชน 70% ภาคราชการ 30% 
 

ทางเราใชช้อ่งทางการขายตรงใหก้บัลูกคา้ประมาณ  50% เป็นหลกั มีเซลล์ออกหา
ลูกคา้อยูต่ลอดเวลา และมีทีมงานติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการตา่ง เๆ พือเ ช็คสอบงบประมาณ
การจดัซือของแตล่ะหนว่ยงานราชการ และหาขอ้มูลเพือเตรียมยืนซองประกวดราคา (พิเชษฐ์  
เจริญกจิ  2554) 

เราขายผา่น Broker ประมาณ 30% กลุม่ลูกค้าหลักเ ป็นหน่วยงานเอกชน เช ่น 
บริษทันาํเทียว สถาบนัการศึกษาเอกชน โรงพยาบาลเอกชน (พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554) 

 
4. กลยุทธ์ดา้นการสง่เสริมการขาย (Promotion) จากการศึกษาพบวา่ ห้างหุ้นส่วนจํากดั 

เอกวตัร (1994) มกีารจดัสง่เจา้หน้าทีฝ่ายขายเข้าไปแนะนําสินค้ากบัลูกค้าโดยตรง  หรือในกรณีที
ลูกคา้ติดตอ่เขา้มาทางบริษทัแลว้จึงจดัสง่เจา้หน้าทีไปพบหรือทาํใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า หรือเชิญ
ลูกคา้ให้มาดูงานทีบริษทั นอกจากนีทางห้างหุ้นส่วนจํากดัเอกวตัร ( 1994)  ยังได้มีการโฆษณาใน
สมดุหน้าเหลืองประจาํปี โฆษณาตามหนังสือประจําจังหวดัหรือหนังสือหน่วยงาน  สถาบันตา่งๆ                           
การออกบูธงานแสดง สินค้าตา่งๆ  และ เว็บไซต์ของทางห้าง หุ้นส่วนจํากดั เ อกวตัร ( 1994) 
www.actone.co.th  

 
เรามีเว็บไซต์เป็นของตนเองคือ www.actone.co.th  มีการออกบูธงานแสดงสินค้า

ตา่ง  ๆนอกจากนีเรายงัมีพนัธมิตรทางการคา้อืนๆอีก เชน่ ฮีโน ่สมาคมอูต่อ่รถ เพือเ ป็นโอกาส
ในการสง่เสริมการขายสินคา้ของเรา (พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554)   

 
5. กลยุทธ์ดา้นการบริหารจัดการบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  (People) จากการศึกษาพบวา่ 

หลกัการบริหารจดัการของห้างหุ้นสว่นจํากดั เอกวตัร ( 1994)  ยึดหลักการจัดการแบบคุณธรรม มี
ความเกอืกลู  มีการฝึกอบรมพนักงานในส่วนของฝ่ายบริหาร และฝ่ายการผลิตทังในส่วนของ
พนักงานประจาํ และผูรั้บเหมารายยอ่ย ให้มคีณุภาพเทา่เทียมกนั โดยมีหลักสูตรตา่งๆทีเคยจัดอบรม
มาแลว้ ดงันี 
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ฝึกอบรมระบบพฒันาคณุภาพ 5ส QC TQM QA HA 

ฝึกอบรม CPR 

ฝึกอบรม Basic Principle of Finite Element Methods (FEM) in Vehicle Development 
ฝึกอบรม Product Creation Process 

สัมมนาโครงการ Bus Cluster เรืองเทคโนโลยีการพน่สีรถยนต์โดยสาร 

ฝึกอบรมเทคนิคการพน่สี โดยตวัแทนจากบริษทัสี Lesonal 
ฝึกอบรมเทคนิคการพน่สีและคณุภาพสี ระบบสี 2K ระบบสีรูไซด์  

ฝึกอบรมงานระบบคณุภาพ ISO 9001-2008 

ฝึกอบรมงานเทคนิคเครืองมือวดั 

 

เรามีการจดัฝึกอบรมพนกังานในทุกระดบัอยา่งสมาํเสมอ เพือเพิมเ ติมความรู้  เ พือ
พฒันาศกัยภาพในการทาํงานใหสู้งขึน  ทงันีเ พือประโยชน์กบัทงัตัวของบุคคลและองค์กร
(พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554) 

 
6. กลยุทธ์ลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence ) จากการศึกษาพบวา่ ลักษณะทาง

กายภาพของห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร ( 1994)  มีจุดเดน่  คือ มีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี 
ออฟฟิศฝ่ายบริหารกอ่สร้างดว้ยรูปลกัษณ์ทีทันสมยั ใหม ่สะอาด และมีความสวยงาม โครงสร้าง
อาคารโรงงานแข็งแรง โอโ่ถง อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก สง่ผลให้เกดิความสะดวกสบายในการทํางาน  
มกีารจดัวางวสัดุ อุปกรณ์ทีใช ้ในการผลิต อยา่งเ ป็นระบบระเบียบ มีถังดับเพลิงเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์หากเกดิประกายไฟจากการผลิต 

 
เราใหค้วามสาํคญักบัทุกสว่นภายในองค์กร ไมว่า่จะเ ป็นภายในออฟฟิศ  โรงงาน 

รวมถึงแมก้ระทงัทีจอดรถ ทุกอยา่งตอ้งสะอาดและมีระเบียบ เรากลา้พูดไดว่า่สภาพแวดล้อมใน
การทาํงานขององค์กรเรา ดีกวา่หรือนา่ทาํงานมากกวา่โรงงานอืนๆทีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั
(พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554) 

  
7. กลยุทธ์กระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า และผู้บริ โภค ให้กลับมาใช ้

บริการซาํ (Process) จากการศึกษาพบวา่ หลกัการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า และกลับมาซือ
สินคา้ ตอ้งอาศยัหลกัการ   

7.1 สร้างศรัทธา  ตอ้งทาํให้ลูกคา้เชือถือ  มบุีคลิกภาพภูมิฐาน   และมีภูมิรู้เชิง ธุรกิจ      
การจดัการระบบการผลิตไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ  มอีธัยาศัยทีดี  จิตใจกวา้งขวาง  หนักแน ่น   มนัคง  
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มคีณุธรรม ซือสัตย์  และรับผิดชอบ  จดัสถานทีผลิตให้ดูดี สะอาดเ รียบร้อย และเหมาะสม  มีการ
ให้บริการแกลู่กคา้ดว้ยความปรารถนาดีอยา่งจริงใจ  

7.2 สินคา้มคีณุภาพ   รูปลกัษณ์สวยงามทันสมยั  ส่งมอบสินค้าได้ตามกาํหนด  มี
การบริการหลงัการขาย เชน่ ความผิดพลาดในการผลิต  ตอ้งพิจารณาแกไ้ขโดยดว่น   ตามเหตุผลอัน
ควรโดยยึดหลกัคณุธรรม  

7.3 สินคา้มรีาคาทีเหมาะสม  เราควรคํานวณวสัดุ  คา่แรง   และต้นทุนอืนๆ ให้ดี  
เพือกาํหนดราคาทีแนน่อน ไมขึ่นๆ ลงๆ และลูกคา้ตอ้งยอมรับและพอใจกบัราคาสินคา้ทีกาํหนด 

7.4 การคืนกาํไรสูลู่กคา้  ในชว่งเทศกาล เชน่  เทศกาลปีใหม ่ควรจัดส่งของขวญั
หรือมกีจิกรรม สร้างความสัมพนัธ์ สง่บตัรอวยพรให้กบัลูกคา้  
 

เราใหค้วามสาํคญักบักระบวนการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ เพราะหากลูกค้า
เกดิความประทบัใจในคณุภาพของสินคา้และบริการ กจ็ะมีการซือซ ํา  หรือบอกกนัต่อปากต่อ
ปากไปเรือย  ๆซึงเราไดลู้กคา้ใหมเ่พิมเติมจากจุดนีมากขึนเรือย  ๆ(พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554) 

 

ตอนท ี 4  วิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค แนวทางแก้ไข  
จากการศึกษาพบวา่ปัญหา และอุปสรรคทีเกดิจากการดําเ นินงาน  ส่งผลกระทบตอ่การ

ประกอบธุรกจิ สามารถจาํแนกได ้ ดงันี 
1. กจิการไมส่ามารถเพิมกาํลงัการผลิตไดอ้ยา่งเต็มที เ นืองจากติดปัญหาเ รืองการขยาย

พืนทีโรงงาน สาเหตุเกดิจากพืนทีใกลเ้คียงมรีาคาแพงมาก เ นืองจากทีตังโรงงานอยูติ่ดถนนเพชร
เกษม ซึงเป็นถนนสายหลกั ทาํให้การขยายโรงงานเกดิอุปสรรค 

 
โรงงานของเราเริมมีพืนทีคบัแคบลงทุกวนั เนืองจากมีกาํลงัซือเพิมมากขึน แต่การ

ขยายพืนทีโรงงานทาํไดย้าก เรามีความคิดทีจะขยายโรงงานออกไปยงัพืนทีดา้นขา้งโรงงาน ซึง
เป็นปัมนาํมนัเกา่ แตที่ดินมีราคาสูงมาก อยูร่ะหวา่งทบทวนโครงการกนัอีกครังในกลุม่ผูบ้ริหาร 
(พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554) 

 
2. สภาวะเศรษฐกจิทีผนัผวน มสีว่นทาํให้ผูบ้ริโภคมกีารตดัสินใจในการซือลดลง  มีการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการใชจ้า่ย มกีารชะลอโครงการการลงทุน 
 

สภาวะเศรษฐกจิทีผนัผวน มีผลตอ่การตดัสินใจซือของลูกคา้เอกชนมากพอสมควร 
สว่นใหญจ่ะชะลอโครงการลงทุน แตใ่นสว่นของภาครัฐ ขึนอยูก่บังบประมาณเ พียงอย ่างเ ดียว 
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เรามีการติดตอ่กบัหนว่ยงานตา่ง เๆป็นประจาํ พอจะรู้เรืองตวัเลขจัดซืออยู ่แล ้ว ในส่วนนีไม่มี
ผลกระทบ (พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554) 

 
3. แรงงานทีมฝีีมอืหายาก เนืองจากตอ้งใชท้กัษะและความสามารถสูง  เพราะ เป็นงานที

ตอ้งใชค้วามละเอียด ปราณีต กวา่จะฝึกฝนจนมคีวามชาํนาญตอ้งใชร้ะยะเวลานาน  
 

ตอ้งยอมรับวา่ปัจจุบนัแรงงานฝีมือหายากมาก  การรับคนงานเข้ามาใหม่กว่าจะ
ฝึกฝนจนชาํนาญตอ้งใชร้ะยะเวลานานมาก สว่นหนึงเรากแ็กไ้ขโดยการเหมาช่างแรงงานฝีมือ
จากภายนอกมารับงานเป็นครังคราวไป สว่นหนึงเรากร็่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาเพือฝึกทกัษะ
แรงานนกัเรียนเพือรับเป็นแรงงานในอนาคต (พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554) 

 
 
4. การเปลียนงานของพนักงาน  แรงงานในพืนทีมกัไมค่อ่ยให้ความใส่ใจในงาน

ประเภทนีเทา่ทีควร เนืองจากเป็นงานหนักและตอ้งใชค้วามอดทนในการทํางานสูง  มาฝึกฝนจนพอ
สามารถทาํงานไดก้เ็ลิกให้ความสนใจ เปลียนไปทาํงานอยา่งอืนทีสบายกวา่ มคีา่จา้งทีดีกวา่  

 
พนกังานในโรงงานมีการลาออกเพือเปลียนงานบอ่ยมาก หนัไปทํางานสบายๆใน

โลตสั บิกซี กนัหมด เพราะงานสบายกวา่ ไมร่้อนเหมือนในโรงงาน (พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554) 
 
5. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเ นินธุรกิจ เ นืองจากปัจจุบันยอดขายของกิจการ

เพิมขึนทุกปี  และทงันีเนืองจากลูกคา้ส่วนใหญเ่ป็นหน่วยงานราชการ ต้องใช ้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบสินคา้ สง่มอบ และเบิกจา่ยเงินนานกวา่ปกติทัวไป จึงทําให้กิจการจําเ ป็นต้องมีเ งินทุน
หมนุเวยีนเพือใชส้ต็อกวตัถุดิบเพือรองรับกบัปริมาณการผลิตและลูกหนีทีเพิมขึน 

 
บางครังรับงานมาเยอะมาก กมี็ขาดสภาพคลอ่งบา้งในบางครัง เพราะงานส่วนใหญ่

เป็นงานราชการจะไดร้ับเงินคอ่นขา้งชา้ กไ็ดร้ับจากชว่ยเหลือจากสถาบนัการเงินเป็นหลัก  เช ่น 
วงเงินหมุนเวียน หนงัสือคาํประกนั (พิเชษฐ์  เจริญกจิ 2554) 
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แนวทางแก้ไข 
1. ขยายโรงงานเพือรองรับกาํลงัซือทีเพิมมากขึน โดยเจรจากบัเจ้าของพืนทีด้านหลังที

ติดกบัโรงงานซึงสว่นใหญเ่ป็นชาวบา้น แทนการเจรจากซื็อทีดินจากกจิการอืนๆด้านข้างโรงงานทีมี
ราคาสูงกวา่มาก    

2. ทาํการสง่เสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และออกบูธแสดงสินค้าอยา่ง
ตอ่เนืองและเหมาะสม เพิมการบริหารลูกคา้สัมพันธ์ เพือเ ป็นการใช ้ชอ่งทางการจัดจําหน ่ายแบบ
ปากตอ่ปาก 

3. รว่มมอืกบัสถาบนัการศึกษา เชน่ โรงเรียนอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีตา่งๆ ใน
พืนที เพือฝึกอาชีพและทกัษะในการทาํงานให้กบันักเรียน นักศึกษา เพือรองรับเป็นแรงงานในภาค
การผลิตในอนาคต 

4. พิจารณาเงินเดือน คา่จา้ง คอมมชิชนั หรือผลตอบแทนอืนๆ ให้กบัพนักงานในอัตรา
ทีเหมาะสม และมสีวสัดิการให้กบัพนักงานในทุกระดบัอยา่งเหมาะสม ไมว่า่จะเป็นการประกนัชีวิต 
ประกนัสังคม คา่รักษาพยาบาล 

5. จดัหาเงินทุนหมนุเวยีนจากสถาบันการเ งิน  เพือเพิมสภาพคลอ่งให้กบักิจการให้
เพียงพอกบัปริมาณงานในปัจจุบนัและอนาคต 
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บทท ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวจิยัเรือง รูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และ
รถชนิดพิเศษ การศึกษาในครังนี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาภาคสนาม โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ 
จากนันไดน้ําขอ้มลูมาพรรณาวเิคราะห์ เพือตอบสนองวตัถุประสงค์และประเด็นปัญหา ดงันี  

1. เพือศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดําเ นินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถ
ชนิดพิเศษของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) 

2. เพือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคจากการดาํเนินธุรกจิและแนวทางการแกปั้ญหาในการ
ดาํเนินธุรกจิผลิตตวัถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) 

วธีิการหาขอ้มลูการดาํเนินธุรกจิผลิตตวัถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ  ใช ้วิธีการ
สัมภาษณ์ระดบัลึกจากผูใ้ห้ขอ้มลูหลกั ไดแ้ก ่ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการแผนกตา่งๆ พนักงาน  และกลุม่ผู ้ซือ
สินคา้ จากประวติัความเป็นมาของผู้บริหาร กอ่นทีจะประสบความสําเ ร็จ ต้องใช ้แรงกายแรงใจ
ทุม่เทลงไปในการสร้างสินคา้ให้เป็นทีนิยม ประชาสัมพนัธ์สร้างแบรนด์ให้เ ป็นทีรู้จัก ต้องใช ้แรง
บนัดาลใจ ความตงัใจทีมอียูเ่ดิม ความมุง่มนั  ความอดทนอยา่งสูง  และพัฒนารูปลักษณ์ของสินค้า
อยา่งตอ่เนือง เพือรักษาฐานลูกคา้ทีรว่มซือสินคา้ให้ยงัยืน 

ประโยชน์ทีไดรั้บจากการวจิยั เพือให้ไดท้ราบถึงรูปแบบและกลยุทธ์การดําเ นินธุรกิจ
ผลิตตวัถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษของ ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร ( 1994)  ด้านการบริหาร
จดัการ ดา้นกลยุทธ์การตลาดทีทําให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ตามเป้าหมายและทิศทางที
กาํหนดไวอ้ยา่งเ ป็นระบบ ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเ นินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์
โดยสาร รวมถึงการเผยแพรค่วามรู้เกยีวกบักลยุทธ์ทางการตลาดให้กบับุคคลหรือกลุม่ทีสนใจใน
การดาํเนินธุรกจิประเภทนี 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการดาํเนินการวจิยัในครังนี พบวา่การดาํเนินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และ
รถชนิดพิเศษ เป็นธุรกจิทีเริมตน้จากการเป็นกจิการในครอบครัวในนาม อู  ่ช .เชิดช ัย บ้านโป่ง  เ ริม
จากการผลิตรถยนต์โดยสารธรรมดา จากนันมีการพ ัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตอ่เ นืองไปยังรถ
โดยสารชนิดพิเศษ ปรับปรุงรูปแบบให้มคีวามทนัสมยั และพฒันาจนเป็นรูปแบบในเอกลักษณ์ของ
ตนเอง 
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การดาํเนินการวจิยัครังนีเริมแรกดว้ยการสังเกตสภาพพืนทีภายใน  ห้างหุ้นส่วนจํากดั 
เอกวตัร ( 1994)  ทงัในส่วนของพืนทีสํานักงาน ฝ่ายบริหาร  และพืนทีโรงงานฝ่า ยผลิต ซึง ที
ประกอบการตงัอยูริ่มถนนสายเพชรเกษมกโิลเมตรที 68 ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม กอ่นถึงอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี กจิการแหง่นียงัไดช้ือวา่เ ป็นผู้นําในตลาดรถ
ชนิดพิเศษอีกดว้ย  

 
1. เพอืศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพเิศษของ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร (1994) 

จากผลการศึกษาพบวา่ ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอกวตัร ( 1994)  เ ป็นผู้ผลิตรายแรกและราย
เดียวในประเทศไทยทีมกีารผลิตรถโมบายรูปทรงแอโรไดนามิกส์  ผลประกอบการอยูใ่นเกณฑ์ทีดี 
อตัราการเติบโตของยอดขายเพิมขึนเรือยๆ  ลูกค้าทีมาใช ้บริการส่วนใหญม่ีความภ ักดีในสินค้า มี
การกลบัมาซือซาํ จากการศึกษายงัไดท้ราบกลยุทธ์ที ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร ( 1994)  ได้นํามาใช ้
ดงันี  

1.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกตา่งในสินคา้ โดยในการออกแบบรถในแตล่ะแบบนัน 
ใชต้ลาดเป็นตวันํา โดยออกแบบรถให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที สุด ซึง
นอกจากดีไซด์จะตอ้งโดดเดน่แลว้ อุปกรณ์เสริมตอ้งใชง้านได้อยา่งเหมาะสม รูปลักษณ์ของสินค้า
ทุกคนัตอ้งมลีกัษณะลูล่ม สวยงาม ทนัสมยั ลดการสูญเสียพลงังาน   

1.2 กลยุทธ์ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย  โดยห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร ( 1994)  ได้มีการ
กาํหนดกลยุทธ์การจัดจําหน ่ายไว  ้3 ชอ่งทางหลัก คือ 1.ขายตรงให้กบัลูกค้า  มีสัดส่วนการขาย
ประมาณ 50% 2.ขายผา่น  Broker มีสัดส่วนการขายประมาณ 30% 3.ขายผา่นสือโฆษณาตา่งๆ มี
สัดสว่นการขายประมาณ 20% 

1.3 กลยุทธ์การสง่เสริมการตลาด โดยห้างหุ้นส่วนจํากดัเอกวตัร ( 1994)  มีการจัดส่ง
เจา้หน้าทีฝ่ายขายเขา้ไปแนะนําสินคา้กบัลูกค้าโดยตรงพร้อมทําใบเสนอราคาให้ลูกค้า และเชิญ
ลูกคา้มาดูงานทีกจิการ มกีารออกบูธตามงานแสดงสินคา้ตา่งๆ และมเีวบ็ไซต์เ ป็นของตนเอง  เพือให้
ลูกคา้สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดกิจการ สินคา้ เพือประกอบการตดัสินใจ 

1.4 กลยุทธ์การรักษาฐานลูกคา้ โดยทาํการเก็บประวติัลูกค้าทุกราย เพือเ ป็นข้อมูลใน
การมอบของขวญั หรือบตัรอวยพร ในเทศกาลพิเศษตา่งๆ เชน่ วนัขึนปีใหม ่ตรุษจีน  

1.5 กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ กระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ และผูบ้ริโภค ให้กลบัมาซือสินคา้ซาํ หลกัการก็คือต้องทําให้ลูกค้ามีความเชือมนัในตัวของ
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สินคา้วา่มคีณุภาพ ราคาสมเหตุสมผล มกีารรับประกนัสินค้า ส่งงานได้ตามนัดหมาย  มีบริการหลัง
การขายทีดี 

ผลลพัธ์ทีไดจ้ากการวจิยัพบวา่ การดาํเนินธุรกจิผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิด
พิเศษไมไ่ดส้ร้างรายไดใ้ห้กบัเจา้ของกจิการเทา่นัน  แตเ่ ป็นการพัฒนาช ุมชนด้วยการสร้างอาชีพ
ให้กบับุคคลทีอยูใ่นชมุชนและบริเวณใกลเ้คียง และเป็นการสร้างความทันสมยัด้วยสินค้ารูปแบบ
ใหม ่ๆ  และมคีณุภาพ เป็นการสร้างชือเสียงมาสูช่มุชน  

 
2. เพอืศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคจากการดําเนินธุรกิจและแนวทางการแก้ปัญหาในการดําเนิธุรกิจ
ผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพเิศษของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร (1994) 

2.1 ปัญหาเรืองกจิการไมส่ามารถเพิมกาํลงัการผลิตได้อยา่งเ ต็มที เ นืองจากติดปัญหา
เรืองการขยายพืนทีโรงงาน สาเหตุเกดิจากพืนทีใกลเ้คียงมรีาคาแพงมาก เนืองจากทีตังโรงงานอยูติ่ด
ถนนเพชรเกษม ซึงเป็นถนนสายหลกั ทาํให้การขยายโรงงานเกดิอุปสรรค 

2.2 ปัญหาเรืองสภาวะเศรษฐกจิทีผนัผวน มสีว่นทาํให้ผู ้บริโภคมีการตัดสินใจในการ
ซือลดลง มกีารปรับเปลียนพฤติกรรมการใชจ้า่ย มกีารชะลอโครงการการลงทุน  

2.3 ปัญหาเรืองแรงงานทีมฝีีมอืหายาก เ นืองจากต้องใช ้ทักษะและความสามารถสูง 
เพราะเป็นงานทีตอ้งใชค้วามละเอียด ปราณีต กวา่จะฝึกฝนจนมคีวามชาํนาญตอ้งใชร้ะยะเวลานาน  

2.4 ปัญหาเรืองการเปลียนงานของพนักงาน แรงงานในพืนทีมกัไมค่อ่ยให้ความใส่ใจ
ในงานประเภทนีเทา่ทีควร เนืองจากเป็นงานหนักและตอ้งใชค้วามอดทนในการทาํงานสูง  มาฝึกฝน
จนพอสามารถทาํงานไดก้เ็ลิกให้ความสนใจ เปลียนไปทาํงานอยา่งอืนทีสบายกวา่ มคีา่จา้งทีดีกวา่  

2.5 ปัญหาเรืองการขาดเงินทุนหมนุเวยีนในการดาํเนินธุรกจิ เนืองจากปัจจุบันยอดขาย
ของกจิการเพิมขึนทุกปี  และทงันีเนืองจากลูกคา้สว่นใหญเ่ป็นหนว่ยงานราชการ ต้องใช ้ระยะเวลา
ในการตรวจสอบสินคา้ สง่มอบ และเบิกจา่ยเ งินนานกวา่ปกติทัวไป จึงทําให้กิจการจําเ ป็นต้องมี
เงินทุนหมนุเวยีนเพือใชส้ต็อกวตัถุดิบเพือรองรับกบัปริมาณการผลิตและลูกหนีทีเพิมขึน 
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อภิปรายผล  

จากผลการวจิยัเรือง รูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และ
รถชนิดพิเศษ กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร ( 1994)  พบวา่ ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร 
(1994)ไดจ้ดทะเบียนจดัตงัขึนเมอืวนัที 16 มนีาคม 37 ทีตงักิจการอยูติ่ดถนนเพชรเกษมซึงเป็น
ถนนสายหลกั ภายในพืนทีประกอบการมคีวามกวา้งขวาง  ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอกวตัร ( 1994)  เ ป็น
ผูป้ระกอบการรายแรกทีมกีารผลิตรถโมบายรูปทรงแอโรไดนามิกส์ และยังได้ชือวา่เ ป็นผู้นําใน
ตลาดรถช นิดพิเศษ  เ นืองจากสินค้า ทีผลิตได้มีความแตกตา่งจากผู้ประกอบการรายอืนๆใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั มกีารรักษาความพึงพอใจของลูกคา้ อีกทังยังมีบริการหลังการขายทีดีเ ยียม มี
รถโมบายคอยให้บริการหลงัการขายนานถึง 1  ปี รวมถึงมีการทําประวติัการตรวจเช็คและแจ้งผล
การตรวจเช็คให้กบัลูกคา้ทราบ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของปรเมศวร์ ไพศาลรุ่ง เ รือง  ( 2552 : 63) 
เรือง การบริหารกลยุทธ์สว่นประสมทางการตลาดเพือเพิมยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภท
ปันจนัเหนือศีรษะ (Overhead Crane) กรณีศึกษา บริษทั เบอร์ลี บุคเกอร์ จํากดั (มหาชน)  พบวา่ กล
ยุทธ์มุง่เน้นสร้างความแตกตา่งให้เกิดขึน  (Focus Differentiation Strategy)  โดยการกาํหนดทิศทาง
ไปในทิศทางทีชดัเจน คือ การรักษาความพึงพอใจลูกค้ามากทีสุดในทีนีหมายถึง  การบริการหลัง
การขายทีมปีระสิทธิภาพ เชน่ มกีารทาํการตรวจเช็คเครนให้ลูกคา้ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี และมีการ
ทาํการแจง้การตรวจสอบการตรวจเช็คให้กบัลูกคา้ รวมถึงการทําประวติัการตรวจเช็คทีแน ่นอน  สิง
เหลา่นีคือการสร้างความแตกตา่งให้กบัลูกคา้ เพราะบริษัทฯ  ทีดําเ นินธุรกิจแบบเดียวกนัจะไมค่อ่ย
ให้ความสําคญับริการหลงัการขาย มุง่เน้นการขยายตลาดเป็นสว่นใหญ  ่

มกีารโฆษณา และประชาสัมพนัธ์องค์กรผา่นสือตา่งๆทงัทางเว็บไซต์ และการออกงาน
แสดงสินคา้ตา่งๆเพือเปิดตลาดใหม ่ๆ  มกีารพฒันารูปลกัษณ์สินค้าอยูต่ลอดเวลา เพือตอบสนองกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงจุด ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของกิติศักดิ จิตต์อารี ( 2553 : 75)  เ รือง 
การศึกษาและกาํหนดกลยุทธ์เพือเพิมศกัยภาพการแขง่ขันทางธุรกิจของ  ห้างหุ้นส่วนจํากดั ไทย
แคนดีโปรดกัส์ พบวา่ กลยุทธ์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ดาํเนินการโดยการปรับปรุงสินค้าทังในด้าน
ของภาพลกัษณ์ รสชาด และบรรจุภ ัณฑ์ โดยมีเ ป้าหมายหลักเพือตอบสนองความต้องการให้กบั
ลูกคา้ กลยุทธ์การเจาะตลาดดาํเนินการโดยการเพิมกิจกรรมการส่ง เสริมการขาย  เพือกระตุ้นยอด
การสังซือจากลูกคา้ และกลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบการพัฒนาตลาด  โดยแสวงหาตลาดใหมที่มี
แนวโน้มความเป็นไปได้ทีจะสามารถขายสินค้าทีมีการปรับปรุง  ให้เข้ากบัความต้องการของ
ผูบ้ริโภค 

ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994) เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจทีเ รียกวา่ ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม  เป็นองค์กรทีชว่ยสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวและช ุมชนใกล้เ คียง   ผู ้ประกอบการ
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เป็นผูเ้ผชิญความเสียงทงัทางด้านเ งินทุน   ความไมแ่น ่นอนของธุรกิจ  หากเกิดผลประกอบการ
สําเร็จ  สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กบัครอบครัวและชมุชนรวมถึงการพัฒนาประเทศชาติได้
อีกทางหนึงดว้ยซึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของA.Blbrahim and J.R. Goodwin (อํานาจ ธีรวนิช 
2544 : 10)  คือ   

1. โอกาสกาํหนดชีวติตนเอง  ดาํเนินชีวติอยา่งเ ป็นอิสระ  ไมต่้องขึนตรงตามนโยบาย
ของผูอื้น 

2. โอกาสสร้างความแตกตา่ง  ผู ้ประกอบการสามารถสร้างผลิตภ ัณฑ์     รูปแบบการ
จดัการบริการไดด้้วยตนเอง 

3. โอกาสไดรั้บกาํไรไมจ่ํากดั โดยสามารถกาํหนดคา่ดัชนีกาํไรได้เองทังกาํไรมาก 
กาํไรน้อย 

4. โอกาสได้รับความพึ ง พ อใ จส่วน บุคคล   หากธุ รกิจประสบความสํา เ ร็ จ 
ผูป้ระกอบการนําความสุขทีไดรั้บนี นําสูรุ่น่ลูกหลานและสังคมในโอกาสตอ่ๆ ไป  ทําให้เกิดอิสระ
ทางความคิดในการคิดสร้างสรรผลงานใหม ่ๆ  

จากการศึกษาสามารถอธิบายถึงปัจจยัทีทําให้การดําเ นินธุรกิจของ  ห้างหุ้นส่วนจํากดั 
เอกวตัร (1994) ประสบความสําเร็จ อธิบายไดด้งันี 
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ภาพที  5  ปัจจยัทีทาํให้ธุรกจิประสบความสําเร็จ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ในการวจิยัครังนีเพือให้การบริหารจดัการ และการประกอบกิจการของ  ห้างหุ้นส่วน
จาํกดั เอกวตัร (1994) มปีระสิทธิภาพดียิงขึน และตอบสนองตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภคทีเข้ามาใช ้
บริการ ผูว้จิยัใครข่อเสนอแนะความคิดเห็น ดงันี  

1. จากผลการศึกษาปัญหาทีเกิดจากภายนอกทีไมส่ามารถควบคุมได้ เชน่  ภาวะ
เศรษฐกจิ การสง่เสริมสนับสนุนจากภาครัฐอยา่งเ ป็นระบบและตอ่เนือง  เ ป็นต้น  ผู ้บริหารกิจการ
ควรทีจะติดตามขา่วสารเพือจะไดว้างแผนป้องกนัไวล้ว่งหน้าและเตรียมตัวตอ่การเปลียนแปลงทีจะ
เกดิขึนตามมา 

2. จากผลการศึกษาปัญหาทีเกดิจากภายใน  เชน่  การขาดเ งินทุนหมุนเวียนระยะสัน 
ผูบ้ริหารกจิการควรมกีารวางแผนเกยีวกบัการสต็อกวตัถุดิบ เพือเตรียมการผลิต ให้สอดคล้องกบั
ปริมาณเงินทุนหมนุเวยีนในปัจจุบนั หรือหากมไีมเ่พียงพอควรเตรียมการติดตอ่ขอเ งินทุนหมุนเวียน

 
ความแตกต่าง

จุดเด่น 

 
กลยุทธ์การตลาด 
ระบบการจัดการ 

 
ลักษณะส่วนตัว
เจ้าของกจิการ 

 
 

เงินทุน 

 
 

ทําเลทีตัง 
ความสําเร็จและ
ผลประกอบการ 

ทีดี 
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กบัสถาบนัการเงินไวล้ว่งหน้า เพือให้ทันรองรับกบัปริมาณคําสังซือ หรือชา่งแรงงานฝีมือทีมี
จาํนวนจาํกดัและหายาก ผูบ้ริหารกจิการควรจะมีการทบทวนคา่แรงและสวสัดิการตา่งๆ เพือเ ป็น
ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน หรือรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษา เพือฝึกฝน
แรงงานทดแทนในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะเพอืการวิจัยครังต่อไป 
1. ผูว้จิยัยงัไดใ้ห้ความสนใจในการพฒันาและการดาํรงอยูข่อง  ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอก

วตัร (1994) ให้ยงัยืน เนืองดว้ยปัจจุบนัคูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ดี
ยิงขึน เพือให้ทดัเทียมกบัสินคา้ของกิจการ ซึงอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงตอ่กิจการในอนาคต 
ดงันันกจิการจึงควรพฒันาสินคา้อยา่งตอ่เนือง ให้แตกตา่งและมีรูปลักษณ์รวมถึงคุณภาพทีดีกวา่คู ่
แขง่ขนั เพือการเติบโตอยา่งยงัยืนตอ่ไปในอนาคต  

2. ผูว้จิยัเห็นวา่ในอนาคตการศึกษาข้อมูลตา่งๆ คงมีการเปลียนแปลงตามยุคสมยั จึง
ควรมกีารศึกษาขอ้มลูใหม ่ๆ  เพิมขึนจากปัจจุบนั  แนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยครังตอ่ไป ควรเลือก
ศึกษาปัจจยัดา้นในด้านหนึง  ได้แก  ่ด้านผลิตภ ัณฑ์ ด้านชอ่งทางการจัดจําหน ่าย   และด้านการ
สง่เสริมการตลาด เพือให้ไดผ้ลการศึกษาทีเป็นประโยชน์เฉพาะดา้น  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

กตญั  ูหิรัญญสมบูรณ์ . การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม. กรุงเทพมหานคร : เ ท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล 
พบัลิเคชนั, 2547.  

กติิศกัดิ จิตต์อารี. “การศึกษาและกาํหนดกลยุทธ์เพือเพิมศักยภาพการแขง่ขันทางธุรกิจของ  ห้าง
หุ้นสว่นจาํกดั ไทยแคนดีโปรดักส์”. การค้นควา้อิสระมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2553. 

เจริญชยั ฉิมเนียม. “วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มกบัการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ”. 
สารนิพนธ์ปริญญาบญัฑิต ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2547. 

ฉัตยาพร เสมอใจ. การจดัการและการตลาดบริการ . กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ดยูเคชนั, 2547. 
ณฏัฐพนัธ์ เขจรนันทน์. การบริหารธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชนั, 2548. 
ณรงศกัดิ ธนวบูิลย์ชยั. “การผลิตและการตลาดปลาสลิดของสมาชิกสหกรณ์ผู้เ ลียงปลาลสิด แพรก

หนามแดง”. โครงการวจิยั มหาวทิยาลยัเกริก, 2550. 
ดนั ย  เ ทียนพุฒ . การออกแบบและพัฒน าความรู้ ใ นอง ค์กรโดยมืออาชีพ เ พื อมืออาชีพ . 

กรุงเทพมหานคร : ดี เอ็น ที คอนซลัแตนท์, 2545. 
ทรงช ัย บุญส่งรุ ่ง เ รือง .“กลยุทธ์การ สือสารการตลาดผลิตภ ัณฑ์ดอกไมป้ระดิษฐ์  กรณีศึกษา 

โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ กลุม่อาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์ ”. งานวิจัยส่วนบุคคล
นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์, 2548. 

ธีรชยั สิงคเสลิต. “การศึกษาและการพฒันากลยุทธ์และแผนปฏิบติัการเพือสร้างความได้เปรียบเชิง
แขง่ขัน  กรณีศึกษา บริษัท สยาม เค.พี.ที. จํากดั”. การค้นควา้อิสระมหาบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2551. 

นราเขต ยิมสุข. “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคณุลกัษณะของผู้ประกอบการกบัความสําเ ร็จของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม : กรณีศึกษาธุรกิจไมด้อกไมป้ระดับ ในอําเภอองครักษ์ 
จงัหวดันครนายก”. งานวจิยัสว่นบุคคลศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ภาควชิาจิตวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552. 

นิภาวรรณ ชนะจิตร. “การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขันของธุรกิจ  
จาํหนา่ยโลหะและวสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท โลหสิริ  
กรุ๊ป จาํกดั”. การคน้ควา้อิสระมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย, 2552. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49 

ปรเมศวร์ ไพศาลรุง่เรือง. “การบริหารกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพือเพิมยอดขายสินค้า
อุตสาหกรรมประเภทปันจนัเหนือศีรษะ  (Overhead Crane) กรณีศึกษา บริษัท เบอร์ลี บุค
เกอร์ จํากดั (มหาชน)”. การค้นควา้อิสระมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2552. 

ปัณรส  มา ลากุล  ณ  อยุธยา .  การจัดก าร เ ชิ ง กล ยุทธ์ (บทความ) .  กรุง เ ทพมหานคร  : 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่, 2550. 

พสุ เดชะรินทร์. คูม่อืผูบ้ริหาร. กรุงเทพมหานคร : ผูจ้ดัการ, 2548. 
พิษณ ุจงสถิตย์วฒันา และคณะ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา้, 2544. 
ภาสกร ชมุศรี. “การจดัการเชิงกลยุทธ์เพือเพิมศกัยภาพในการแขง่ขันของ  บริษัท ไลท์เวฟ  จํากดั”. 

การคน้ควา้อิสระมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2552. 
วทิยากร เชียงกลู. รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2541. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์ พรินติงแอนด์

พบัลิชชิง, 2546. 
สมชาย หิรัญกติติ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารธุรกจิขนาดยอ่ม. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์ม

และไซเท็กซ์, 2542. 
สุดาจิต จยาวรรณ. “การศึกษาปัญหาและกาํหนดกลยุทธ์เพือเพิมผลประกอบการ กรณีศึกษา บริษัท 

ไทยน๊อคซ์ จํา กดั”. การค้น ควา้อิสระมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย, 2553. 

สุภางค์ จนัทวานิช. การวเิคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ . กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2540. 

สํานักบริการข้อมูลและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง . ความหมายของธุ รกิจ SMEs. 
[ออนไลน์]. เขา้ถึงเมอื 18 ธันวาคม 2553. เขา้ถึงจาก http://www.idis.ru.ac.th 

eduzones. การตลาด บทบาทและหลักความสําคัญของการตลาด . [ออนไลน์ ]. เข้า ถึง เมือ 13 
กมุภาพนัธ์ 2554. เขา้ถึงจาก http://blog.eduzones.com 

 
ภาษาอังกฤษ 

Kotler,Philip.Marketing Management. 8th .Engleeood Cliffs : Hall International, Inc.1994 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



51 

 

แนวคําถามทใีช้สัมภาษณ์เจ้าของและผู้บริหารของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร (1994) 
 

ตอนท ี1 ความเป็นมาของห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร (1994) 
1. ประวติัสว่นตวั เจา้ของและผูบ้ริหาร “ห้างหุ้นสว่นจาํกดั เอกวตัร (1994)” 
2. สถานทีตงัและเส้นทางการเดินทาง 
3. การเริมตน้ของการดาํเนินธุรกจิผลิตตวัถงัรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ 

 

ตอนท ี2 รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
1. แหลง่วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์การผลิต 
2. รูปแบบการจดัซือจัดหาวตัถุดิบ 
3. รูปแบบ การปฏิบติัการในสว่นของการผลิต 
4. รูปแบบการจดัสง่สินคา้และการรับประกนัสินคา้ 
5. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6. ลกัษณะกลุม่ลูกคา้ 

 

ตอนท ี3 กลยุทธ์การบริหารการดําเนินธุรกิจ 

1. กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. กลยุทธ์ดา้นราคาผลิตภณัฑ์  
3. กลยุทธ์ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย หรือประเภทของผูซื้อ 
4. กลยุทธ์ดา้นการบริหารจัดการบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การให้ความรู้การฝึกฝนพิเศษ   
5. กระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และผูบ้ริโภค ให้กลบัมาใชบ้ริการซาํ  
 

ตอนท ี4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาจากการดําเนินธุรกิจ 

1. ปัญหาและอุปสรรค ในการดาํเนินธุรกจิ และแนวทางการแกปั้ญหาในการดาํเนิน
ธุรกจิ ในดา้นการผลิต  การเงิน  แรงงาน  สถานทีและการขนสง่  
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชือ – นามสุกล นายวรชยั  ครุธบวั 
ตาํแหนง่ เจา้หน้าทีธุรกจิสัมพนัธ์ 
สถานทีทาํงาน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สํานักธุรกจิถนนทรงพล นครปฐม  
 447/2 ถนนทรงพล ตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอเมอืงนครปฐม 
 จงัหวดันครปฐม 73000 
ประวติัการศึกษา บริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร 
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
   บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ 
   มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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