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 การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงรูปแบบ และกลยุทธ์ รวมถึงปัญหา และ
อุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ทีมีศกัยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัอยา่งยงัยนื โดยเฉพาะธุรกิจทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการ เอสเอม็อี ตีแตก ประจาํปี 
2554 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจยัแบบกรณีศึกษาเป็นวิธีวิทยา เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การศึกษาเทปรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ซึง
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ เจา้ของธุรกิจทงั 4 และบุคคลใกลชิ้ดทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัธุรกิจ  
 

 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ 4 ธุรกิจที
ผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก ประจาํปี 2554 มีทงัรูปแบบการคา้ทงัส่งและปลีก 
การบริการ การคา้ปลีก และการผลิตเพือการคา้ส่ง  โดยใช้กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจซึงประกอบ
ไปดว้ย กลยทุธ์ผูน้าํดา้นตน้ทุน กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การพฒันาตลาด กลยุทธ์การ
พฒันาผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์การกาํหนดราคา กลยทุธ์การมุ่งเนน้เฉพาะ กลยุทธ์การรักษาฐานลูกคา้ กล
ยทุธ์ดา้นบริการอยา่งเฉพาะเจาะจง กลยุทธ์การตอบสนองทีเร็วรวด กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย หรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจ กลยทุธ์การรับจาํนาํของเก่า กลยทุธ์การเพิมช่องทางการจดัจาํหน่าย กลยุทธ์การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และกลยทุธ์การเจาะตลาดเฟอร์นิเจอร์ ส่วนปัญหาและอุปสรรคทีพบในการ
ดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย ปัญหาอุทกภยั ปัญหาดา้นการขาดแคลนแรงงาน ผลกระทบจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหาการหาสินคา้ไม่ไดใ้นบางเวลา ปัญหาการขาดการส่งเสริมของ
ภาครัฐ 
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This research involved business formats and strategies as well as the obstacles of 

small and medium businesses in Thailand and to keep the potential and capabilities to be 

competitive. Specially, the finalist in the annual SME Tee Tak 2011 is a qualitative research. 

The researcher collected the data by using 3 main methods: study the recorded SME Tee Tak 

tapes, in-depth interviewing and non-participant observation. The main information had 

collected from four business owners and individuals closely who involved with the business. 

 
The results showed that in the small and medium enterprises of the four business 

finalists in the SME Tee Tak year 2011 had a form of trade both wholesale and retail, service, 

retailer and a wholesale manufacturing. Business strategies include: the cost leadership, 

strategies to make a differentiation, marketing development, product development, pricing, 

strategic focuses, client retention strategies, strategies for specific services, quick – response 

strategies, strategic network or business partners, strategic old pledge, strategies to 

increasing distribution channels, advertising and furniture market penetration strategies. The 

problems and obstacles in the business operation were the flooding, the labor shortage, the 

impact of the ASEAN Economic Community, sometimes they can not find the products and 

the government was not supporting. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ที
ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์  ศิริวงศ์ ทีไดส้ละเวลาให้คาํปรึกษา แนะนาํขอ้คิดเห็น ถึง
ประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและชีแนวทางในการแกปั้ญหา การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติมและได้
กรุณาตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
รวมทงัการแกไ้ขงานใหส้มบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาท
วชิาความรู้เพือเป็นพืนฐานในการวจิยัครังนีเป็นอยา่งดียงิ 

ขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านทียนิดีบอกเล่าประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ใน
การดาํเนินงาน รวมทงัเปิดเผยถึงกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของตนอยา่งละเอียด นบัเป็นขอ้มูลทีเป็น
ประโยชน์ต่อผูว้จิยัอยา่งยงิในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา อนัจะนาํมาซึงองคค์วามรู้ให้กบัผู ้
ทีสนใจจะดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อไป 

ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าทีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการและ
เจา้หนา้ทีบณัฑิตศึกษาทุกท่านทีใหค้วามดูแลช่วยเหลือเป็นอยา่งดีมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา และ
ขอบคุณเจา้หนา้ทีหอ้งสมุด ซึงเป็นแหล่งขอ้มูลทีสาํคญัในการเรียนและทาํงานวจิยัฉบบันี  

ขอขอบคุณแรงสนบัสนุนและกาํลงัใจทีได้รับจากครอบครัว เพือนๆ ตลอดจนบุคคล
รอบขา้งทีไดช่้วยทาํใหง้านวจิยัฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ลงได ้

สุดทา้ยนี ผูว้ิจยัมีความปิติยินดียิงทีไดท้าํงานวิจยัฉบบันีขึน โดยคาดหวงัวา่งานวิจยัจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบัผูที้สนใจ หรือผูที้ดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยูใ่นปัจจุบนั เพือ
นาํไปเป็นแนวทางและแบบอย่างให้กบัธุรกิจในการนาํไปปรับใช้ในส่วนทีสามารถพฒันาหรือ
ปรับเปลียนใหเ้ขา้กบัแต่ละธุรกิจได ้เพือพฒันาศกัยภาพของธุรกิจ และเพิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัใหก้บัธุรกิจอยา่งยงัยนื และหากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัไว ้ณ ทีนีดว้ย 
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