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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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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัเป็นทียอมรับวา่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : 

SMEs) เป็นกลไกทีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยไปกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ 
(Large Enterprises : LEs) จะเห็นไดจ้ากขอ้มูลของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มซึงไดร้ะบุไวว้า่ “จาํนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีอยูถึ่งร้อยละ 99.8 ของธุรกิจทงัหมด 
และมีการจ้างงานถึงร้อยละ 78 ของการจ้างงานทังประเทศ” ซึงนับเป็นสัดส่วนทีใหญ่มาก 
(สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554)   

จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นธุรกิจหนึงทีสามารถ
ขบัเคลือนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ซึงความสําคญัทีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทาํให้เกิด
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม พอจะกล่าวไดด้งันี คือ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เป็นแหล่งรองรับการจา้งงานขนาดใหญ่และกระจายอยู่ทวัประเทศ ทงันีเพราะธุรกิจ
ต่างๆ ไดเ้กิดอยูใ่นทุกชุมชนทีมีประชากรอาศยัอยูก่นัเป็นหมู่เหล่า ในปี พ.ศ. 2542 มีการประมาณ
การว่าธุรกิจประเภทนีสามารถรองรับการจา้งงานไดถึ้ง 4.5 ลา้นคน อีกทงัธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มยงัสามารถสร้างมูลค่าเพิมในตวัสินคา้รวมทงัยงัทาํรายไดน้าํเงินตราต่างประเทศจากการ
ส่งออก และยงัสามารถผลิตสินคา้เพือทดแทนการนาํเขา้ อนัทาํให้ประเทศสามารถประหยดัเงินตรา
ต่างประเทศไดจ้าํนวนมากในแต่ละปี  และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัเป็นแหล่งสร้างเสริม
ประสบการณ์บริการแก่ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูเ้ริมตน้ธุรกิจใหม่หรือนกัลงทุนหนา้ใหม่ จาก
ธุรกิจเล็กๆ และพฒันาจนเติบโตในทีสุด นอกจากนีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัเป็นหน่วย
ผลิตทีสนบัสนุนและเชือมโยงไปสู่กิจการต่างๆ โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ ขนาดกลางและหรือ
กิจการขนาดยอ่มดว้ยกนัเองในรูปแบบของการผลิตเป็นสินคา้วตัถุดิบขนัตน้ ขนักลาง ดว้ยวิธีการ
วา่จา้งผลิต หรือการรับช่วงการผลิต (Subcontracting) ทงันีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัช่วย
เชือมโยงระหว่างภาคการผลิตทีเกียวขอ้งกนั เช่น ภาคการเกษตร ภาคการบริการขนส่ง ภาคการ
ก่อสร้าง ภาคการคา้ส่ง-คา้ปลีก และการเกิดขึนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามภูมิภาค

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

ต่างๆ ของประเทศเท่ากบัเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค อนัเป็นส่วนหนึงของการกระจาย
รายไดที้ดีทางหนึง (อภิสิทธิ ประวติัเมือง, 2544) 

แมว้า่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จะมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่ง
มาก แต่การดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบนัของประเทศไทยนัน ยงัมีปัญหา 
อุปสรรค รวมถึงขอ้จาํกดัต่างๆ อยูไ่ม่นอ้ย ทีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข และสนบัสนุน เพือเพิมศกัยภาพ
ของธุรกิจให้มีความกา้วหน้า และสามารถแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในต่างประเทศได้ ปัญหาของธุรกิจประเภทนีทีมกัจะพบเป็นประจาํ จะประกอบด้วย
ปัญหาต่างๆ เหล่านี เ ช่น  ปัญหาดา้นการตลาดซึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่ยงัขาด
ความรู้ความสามารถดา้นการตลาดในวงกวา้งโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ปัญหาการขาดแคลน
เงินทุนซึงธุรกิจขนาดกลางและยอ่มมกัประสบปัญหาการขอกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน ปัญหาดา้น
แรงงานซึงมีอตัราการเขา้ออกสูง ปัญหาขอ้จาํกดัดา้นเทคโนโลยีการผลิตซึงพนักงานขาดความรู้
พืนฐานทีจะรองรับเทคนิควิชาการทีทนัสมยั ปัญหาดา้นการจดัการซึงธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มมกัขาดความรู้ในดา้นการจดัการหรือการบริหารงานทีมีระบบ ปัญหาการเขา้ถึงการส่งเสริมของ
รัฐซึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นจาํนวนมากจดัตงักิจการในรูปแบบทีไม่เป็นทางการจึง
ค่อนขา้งปิดตวัเองในการเขา้มาใชบ้ริการของภาครัฐ ปัญหาขอ้จาํกดัดา้นการให้บริการของภาครัฐ
และเอกชนซึงไม่อาจตอบสนองได้อย่างทวัถึงและเพียงพอ รวมถึงปัญหาขอ้จาํกดัในการรับรู้
ข่าวสารขอ้มูล (อดิศักดิ ศรีสม, 2543) จากปัญหาทีไดก้ล่าวให้เห็นทงัหมดขา้งตน้จาํเป็นทีจะตอ้ง
ไดรั้บการแกไ้ขโดยด่วนทีสุด 
  อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ปัญหาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจะยงัคงมีอยู ่อาจจะมากบา้ง
นอ้ยบา้งแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภทของธุรกิจ แต่ในปัจจุบนัไดมี้องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ 
ร่วมมือกัน  เพือช่วยกันยกระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย  มีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์เกียวกบัธุรกิจเหล่านี เพือให้เป็นทีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางมากขึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
โฆษณาธุรกิจ ผา่นรายการโทรทศัน์หลายๆ รายการ เช่น รายการเส้นทางเศรษฐี รายการเอสเอ็มอีชี
ช่องรวย หรือรายการเอสเอ็มอี ตีแตก เป็นตน้ โดยรายการโทรทศัน์ทีผูว้ิจยัจะขอกล่าวถึงในเรืองนี 
คือ รายการเอสเอม็อี ตีแตก  

รายการเอสเอ็มอี ตีแตก เป็นรายการเกมโชว ์ผลิตโดย บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เท
นเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ร่วมมือกบัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคใ์นการผลิต
รายการเพือสร้างแรงบนัดาลใจ สนบัสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ไทยทีกาํลงัเริมตน้ธุรกิจและแนะแนว
ทางการทาํธุรกิจทีถูกวิธีอยา่งครบวงจร โดยผูท้รงคุณวุฒิทางธุรกิจ ผูเ้ชียวชาญทางการตลาด และที
ปรึกษาทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย จะมาช่วยดูแลทิศทางการดาํเนินธุรกิจ ให้แต่ละธุรกิจมุ่ง
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สู่เป้าหมายความสาํเร็จของธุรกิจอยา่งยงัยนื (วกิิพีเดีย, 2555) เหตุทีผูว้จิยัใหค้วามสาํคญักบัรายการนี 
เนืองจากเป็นรายการทีมุ่งส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย มีศกัยภาพในการ
ดาํเนินธุรกิจ และยงัเป็นการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจอยา่งแทจ้ริง สังเกตได้
จากการทีรายการไดเ้ชิญคณะกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ และเชียวชาญในดา้นต่างๆ ซึง
ไดรั้บการยอมรับจากผูค้นในแวดวงธุรกิจ มาตดัสินหาผูผ้่านเขา้รอบจนกระทงัไดผู้ช้นะ โดยการ
ตดัสินในแต่ละครัง คณะกรรมการไดใ้ห้ขอ้คิด หรือชีแนวทางเพิมเติมในการพฒันาธุรกิจ เพือให้
ประสบความสาํเร็จมากยงิขึน ซึงสามารถนาํไปปรับใชแ้ละเกิดประโยชน์แก่ธุรกิจแทบทงัสิน 

 จากการรับชมรายการเอสเอ็มอี ตีแตก ในปี 2554 ทีผา่นมา มีธุรกิจเอสเอ็มอี หลายรายทีได้
ร่วมนาํเสนอแผนธุรกิจในรายการนี แต่ในทา้ยทีสุด รายการไดค้ดัเลือกธุรกิจเอสเอ็มอี เพียง 4 ธุรกิจ 
เพือจะตดัสินหาสุดยอดธุรกิจเอสเอ็มอี เพียงธุรกิจเดียวทีจะเหมาะสมในการครองตาํแหน่ง สุดยอด 
เอสเอม็อี แห่งปี ประจาํปี 2554 นอกจากความสนุกสนานทีไดรั้บจากการรับชมรายการ ผูว้ิจยัยงัได้
รู้จกักบัธุรกิจเอสเอ็มอี มากมาย ซึงหลายธุรกิจเป็นธุรกิจทีมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจสําหรับ
ตลาด แต่จะสังเกตเห็นว่าธุรกิจประเภทนีมีความเสียงสูงทีจะสูญหายไปจากตลาดไดใ้นระยะเวลา
อนัสัน เนืองดว้ยปัญหาดา้นต่างๆ ทีกล่าวมาขา้งตน้ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ทีไม่สามารถแข่งขนักบั
ธุรกิจขนาดใหญ่ได ้ดงันนัจึงเกิดคาํถามขึนว่า เราจะทาํอย่างไรให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เหล่านี มีศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งยงัยืน ตลอดจนเป็นธุรกิจทีมีเสน่ห์ใน
อนาคตต่อไป  

จากสิงทีกล่าวมาทงัหมด ทาํใหผู้ว้จิยัตดัสินใจเลือกธุรกิจทีตอ้งการจะศึกษาจากรายการเอส
เอ็มอี ตีแตก ในรอบ 4 ทีมสุดทา้ยนี เนืองจากผูว้ิจยัได้มีความคิดเห็นว่า 4 ธุรกิจทีผ่านเขา้สู่รอบ
สุดทา้ยในรายการเอสเอ็มอี ตีแตก ในปี 2554 นี มีศกัยภาพเพียงพอทีจะแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ 
หรือแมแ้ต่ธุรกิจเอสเอ็มอีในต่างประเทศได ้พิจารณาจากเหตุผลใน 2 ด้าน กล่าวคือ ในด้านการ
แข่งขนั การทีคณะกรรมการประจาํรายการพิจารณาคดัเลือกธุรกิจเหล่านีมาแข่งขนัในรอบสุดทา้ย
เพือหาผูช้นะ นนัแสดงวา่แต่ละธุรกิจจะตอ้งมีรูปแบบการดาํเนินธุรกิจทีน่าสนใจ และมีกลยุทธ์ใน
การบริหารงานทีดี จึงไดเ้ขา้มาเป็น 4 ทีมสุดทา้ย และในดา้นการดาํเนินธุรกิจจริง ซึงไม่เกียวขอ้งกบั
การแข่งขัน ธุรกิจเหล่านีก็มียอดขายทีสูงในแต่ละปี  มีการขยายตลาดเพือติดต่อซือขายกับ
ต่างประเทศอยูต่ลอดเวลา และยงัไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทงัชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอยา่งดี
อีกดว้ย   
 ดงันนัการศึกษาครังนีผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษา 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี ของไทย โดยเลือกจากธุรกิจที
ผา่นเขา้รอบสุดทา้ยรายการเอสเอ็มอี ตีแตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจาํปี 2554 

ประกอบด้วย แอร์ออร์คิดส์ ฟาร์มกล้วยไม้ในรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เก็ต Zibeth Thailand 
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ออกแบบและตดัเยบ็เสือผา้สาํหรับสุภาพสตรี Rod's Antique ร้านขายของเก่าจากทวัทุกมุมโลก และ 

The Remaker ธุรกิจรีไซเคิลสิงของเหลือใช้ กลายเป็นสินคา้แฟชัน โดยผูว้ิจยัจะทาํการศึกษา
เกียวกบัรูปแบบของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจ ทีจะช่วยเพิมศกัยภาพให้กบั
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขันทังภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ อย่างยงัยืน ตลอดจนเพือรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี 2558 ต่อไปอีกดว้ย  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพือศึกษาถึงรูปแบบ และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

ทีมีศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่างยงัยืน โดยเฉพาะธุรกิจทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ย
ในรายการเอสเอม็อี ตีแตก ประจาํปี 2554 

2. เพือศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 
โดยเฉพาะธุรกิจทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการเอสเอม็อี ตีแตก ประจาํปี 2554 

 

ขอบเขตการวจัิย 
 การวจิยัครังนีมีขอบเขตการวจิยั ดงันี 

1. ขอบเขตดา้นเนือหา   มุ่งศึกษาถึงรูปแบบ และกลยุทธ์ต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทย เพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยืน โดย
เลือกศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจทีเขา้รอบสุดทา้ยในรายการเอสเอ็มอี ตีแตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็ม
อีแห่งปี ประจาํปี 2554 โดยเหตุทีผูว้จิยัศึกษาเรืองนี ก็เนืองมาจากผูว้ิจยัเกิดความสงสัย และตอ้งการ
คน้หาคาํตอบว่าธุรกิจ เอสเอ็มอี จะตอ้งใช้กลยุทธ์ใดบา้งในการดาํเนินธุรกิจ ทีจะช่วยให้ธุรกิจ
สามารถอยูร่อด และเติบโตไดอ้ยา่งยงัยืน ทงัยงัมีศกัยภาพ และความสามารถในการแข่งขนัอีกดว้ย 

และเหตุทีผูว้ิจยัเจาะจงเลือกศึกษาธุรกิจทีเขา้รอบสุดทา้ยในรายการเอสเอ็มอี ตีแตก นนั เป็นเพราะ
รายการนีมีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินรายการเพือสนบัสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ไทยทีกาํลงัเริมตน้ธุรกิจ 
และแนะแนวทางการทาํธุรกิจทีถูกวิธีอย่างครบวงจร และมุ่งสู่ความสําเร็จของธุรกิจอย่างยงัยืน 

นันเอง ดงันัน การศึกษาเรืองนีจะช่วยให้ผูว้ิจยัได้คาํตอบทีดี มีความน่าเชือถือ เพิมพูนความรู้ 
ตลอดจนสามารถแนะนาํ และถ่ายทอดความรู้ให้ผูที้สนใจจะสร้างธุรกิจ หรือผูที้อยู่ธุรกิจเอสเอ็มอี 
อยูแ่ลว้ ใหป้ระสบความสาํเร็จในธุรกิจของตน 
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2. ขอบเขตดา้นประชากร   ประชากรทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ธุรกิจเอสเอม็อี ของไทย โดย
ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจาํนวน 4 ธุรกิจ ทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการเอสเอ็มอี ตี
แตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอม็อี แห่งปี ประจาํปี 2554 ประกอบไปดว้ย  

แอร์ออร์คิดส์ ธุรกิจฟาร์มกลว้ยไมใ้นรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เก็ต ดาํเนินธุรกิจมาเป็น
เวลากวา่ 45 ปี ธุรกิจนีมีความน่าสนใจตรงทีมีรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจฟาร์มกลว้ยอยา่งครบวงจร 
จากการทาํสวนกลว้ยไมต้ดัดอก ต่อยอดดว้ยการผสมพนัธ์ุกลว้ยไม ้ขยายการผลิตดว้ยการเพาะเลียง
เนือเยือในห้องปฏิบติัการ จนกระทงัสามารถส่งออกตน้พนัธ์ุกลว้ยไมไ้ปยงัประเทศต่างๆ ทวัโลก 

เมือธุรกิจสวนและการส่งออกเริมอยู่ตวั ในปี 2547 จึงมีความคิดทีจะเริมทาํตลาดไมก้ระถาง
ภายในประเทศขายในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึงมีฟาร์มกลว้ยไมไ้ม่มากนกัทีใชรู้ปแบบนีในการ
ดาํเนินธุรกิจ ทาํให้ปัจจุบนัธุรกิจมียอดขายประมาณ 12 ลา้นบาทต่อปี โดยตลาดทีฟาร์มกลว้ยไม้
แอร์ออร์คิดส่งออกตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันนัครอบคลุมกวา่ 20 ประเทศทวัโลก เช่น เวียดนาม จีน 
ญีปุ่น ฮอลแลนด ์อเมริกา บราซิล บรูไน ออสเตรเลีย เป็นตน้ 

Zibeth Thailand ธุรกิจออกแบบและตดัเยบ็เสือผา้สําหรับสุภาพสตรี ดาํเนินธุรกิจมา
เป็นเวลา 10 ปี โดยธุรกิจนีมีความน่าสนใจตรงทีเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่มสุภาพสตรีเท่านนั ซึงดาํเนิน
ธุรกิจเกียวกบัการออกแบบและตดัเย็บเสือผา้เพือปกปิดจุดดอ้ย และเปิดเผยจุดเด่นในรูปร่างของ
ลูกคา้ โดยได้รับความไวว้างใจจากลูกคา้ทงัชาวไทยไม่ว่าจะเป็นบุคคลทีมีชือเสียง เช่น ดารา 
นักแสดง นางแบบ หรือบุคคลทีไม่มีชือเสียง จาํนวนไม่น้อย อีกทงัยงัรวมถึงลูกคา้ชาวต่างชาติ
มากมาย โดยลูกคา้ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นชาวอาหรับ หรือกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง เช่น 
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย บรูไน เป็นตน้ โดยธุรกิจสามารถสร้างยอดขายได้
ประมาณ 12 ลา้นบาทต่อปี  

Rod's Antique ธุรกิจร้านขายของเก่าจากทวัทุกมุมโลก ดาํเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 7 ปี 
โดยธุรกิจนีมีความน่าสนใจตรงทีเป็นธุรกิจร้านขายของเก่าธรรมดา แต่สินคา้ทีนาํมาขายในร้านมา
จากประเทศต่างๆ ทวัโลก เช่น พม่า อินเดีย ฝรังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ และนอกจากธุรกิจจะ
ขายของเก่า ของมือสองแลว้ ธุรกิจยงัไดผ้ลิตสินคา้ใหม่โดยผลิตเลียนแบบของเก่าตามความตอ้งการ
ของลูกคา้อีกดว้ย โดยธุรกิจสามารถสร้างยอดขายไดป้ระมาณ 18 ลา้นบาทต่อปี  

The Remaker ธุรกิจนาํสิงของเหลือใช ้มาผลิตเป็นสินคา้แฟชนั ดาํเนินธุรกิจมาเป็นเวลา
กว่า 8 ปี ธุรกิจนีมีความน่าสนใจตรงทีเป็นธุรกิจทีตระหนักถึงการช่วยลดจาํนวนขยะ สร้าง
มูลค่าเพิมให้กบัสิงของ หรือวสัดุเหลือใช้ ซึงเป็นแนวคิดหลักในการดาํเนินธุรกิจ โดยธุรกิจจะ
เสาะหาวสัดุเหลือใช้ เช่น เสือผา้เก่า ยางในรถยนต์ ป้ายผา้ใบโฆษณา จากแหล่งต่างๆ เพือนาํมา
ดดัแปลงใหเ้ป็นสินคา้แฟชนัโดยอาศยัความคิดสร้างสรรค ์ความประณีต สวยงาม ซึงทาํให้ธุรกิจได้
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ผลิตภณัฑ์ใหม่ทีเป็นงานทาํมือ จาํพวกกระเป๋า เข็มขดั หรือแมแ้ต่เฟอร์นิเจอร์อีกดว้ย ซึงปัจจุบนั
ธุรกิจนีมียอดขายประมาณ 5 - 10 ลา้นบาทต่อปี ทงัยงัส่งออกสินคา้ไปขายประเทศต่างๆ เช่น ญีปุ่น 
เยอรมนั ฝรังเศส และสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ นอกจากนี The Remaker ยงัสามารถคิดคน้ผลิตภณัฑ์
ซึงเรียกไดว้า่เป็นวสัดุใหม่ของโลกโดยไดรั้บรางวลัจากหลายๆ สถาบนัทงัในและต่างประเทศอีก
ดว้ย 

 ซึงเหตุทีผูว้จิยัเลือก 4 ธุรกิจนีมาเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เนืองมาจากธุรกิจเหล่านีมียอดขาย
ทีสูง ซึงถือเป็นตวัชีวดัความสําเร็จของธุรกิจไดดี้ทางหนึง นอกจากนีธุรกิจนีเหล่านียงัมีการขยาย
ตลาดเพือติดต่อซือขายกับต่างประเทศ และยงัได้รับการยอมรับจากลูกค้าทังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ซึงผูว้ิจยัเชือมนัว่าผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักลุ่มนีจะเป็นตวัแทนทีดีของประชากร
ทงัหมดในการวจิยั ทีจะให้ขอ้มูลทีถูกตอ้ง มีความน่าเชือถือ และมีความเป็นไปไดม้ากทีสุดทีจะทาํ
ใหธุ้รกิจเอสเอ็มอี ประสบความสาํเร็จอยา่งยงัยนื 

3. ขอบเขตดา้นประเด็นการศึกษา ประกอบไปดว้ย 

3.1 สภาพทวัไปทางธุรกิจ 

3.1.1 สภาพทวัไปของกิจการ เช่น ทาํเลทีตงั รูปแบบของธุรกิจ ลกัษณะองค์กร 
เป็นตน้ 

3.1.2 ลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ประกอบการ ประกอบด้วย  เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา บุคลิกลักษณะของผูป้ระกอบการ และประสบการณ์ในงานที
เกียวขอ้ง 

3.2 กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ เอสเอม็อี ในปัจจุบนั 

3.3 ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ 

3.4 กลยุทธ์หรือเครืองมือทีจะช่วยเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั
อยา่งยงัยนื 

4. ขอบเขตดา้นเวลา   การศึกษาในครังนีใช้ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัตงัแต่เดือน
มีนาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงรูปแบบ และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย ทีมี

ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยืน โดยเฉพาะธุรกิจทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยใน
รายการเอสเอม็อี ตีแตก ประจาํปี 2554 
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2. ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 
โดยเฉพาะธุรกิจทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการเอสเอม็อี ตีแตก ประจาํปี 2554 

3. สามารถนาํผลการศึกษาทีได ้ไปถ่ายทอดให้กบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราย
อืนๆ ไดท้ราบและสามารถนาํกลยุทธ์เหล่านนัไปปรับใชก้บัธุรกิจเอสเอ็มอี ของตน เพือช่วยในการ
เพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ ทงัยงัเป็นการพฒันาธุรกิจเพือรองรับ
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีจะเกิดขึนภายในปี 2558 อีกดว้ย 

4. หน่วยงานภาครัฐสามารถนาํผลการศึกษาทีไดไ้ปวางแผน เพือส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ 
เอสเอ็มอี ของประเทศ ให้มีความกา้วหนา้ และมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเมือเทียบกบัธุรกิจ 
เอสเอม็อี ของต่างประเทศ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

8 
 

บทท ี2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 
 ในการศึกษาเรือง รูปแบบ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ไทยเพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยืน ศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี 

ทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจาํปี 
2554   ผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง โดยเสนอหวัขอ้ตามลาํดบั ดงัต่อไปนี 

1. ความรู้เบืองตน้เกียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
2. แนวคิดเกียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ 

3. แนวคิดเกียวกบักลยทุธ์ทีเพิมศกัยภาพและขีดสามารถในการแข่งขนั 

4. ความรู้เกียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

5. ความรู้เกียวกบัรายการเอสเอ็มอี ตีแตก 

6. บทความและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. ความรู้เบืองต้นเกยีวกบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ความหมายของธุรกจิ SMEs 
ความหมายของธุรกิจขนาดยอ่ม จากคณะกรรมการการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (The Committee for Economic Development) ไดก้าํหนดเกณฑ์ทีใช้พิจารณาว่า 
กิจการใดจะเรียกไดว้า่เป็นธุรกิจขนาดยอ่ม กิจการนนัควรมีลกัษณะอยา่งนอ้ย 2 ประการขึนไปจาก 
4 ประการดงัต่อไปนี จึงถือวา่เป็นกิจการธุรกิจขนาดยอ่ม (Pickle and Abrahamsom, 1990) 

1. การบริหารเป็นไปอยา่งอิสระ และผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารกิจการก็จะเป็นเจา้ของกิจการ
เอง 

2. เงินลงทุนทีนาํมาลงทุนเป็นเงินทุนส่วนตวัหรือกลุ่มผูล้งทุนจาํนวนไม่กีคน 

3. พืนทีการปฏิบติังานหรือดาํเนินงานอยู่ในระดับท้องถินทีกิจการตงัอยู่ และเป็นทีๆ 
เจา้ของกิจการและพนกังานอาศยัอยู ่

   ส
ำนกัหอ
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4. ขนาดของกิจการจะมีขนาดเล็ก เมือเปรียบเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ในด้านของ
ยอดขาย จาํนวนคนงาน 

 ความหมายของสมาคมบริหารธุรกิจธุรกิจย่อมในประเทศสหรัฐอเมริกา (The Small 

Business Administration) ไดก้าํหนดเกณฑก์ารพิจารณาวา่ ธุรกิจใดเป็นธุรกิจขนาดยอ่มจะพิจารณา
โดยอาศยัจาํนวนยอดขายของกิจการ หรือจาํนวนพนกังานเป็นเกณฑ์การพิจารณาไวด้งันี (Steinhoff 

and Burgess, 1986, อา้งถึงใน ชนินทร์ ชุณหพนัธรักษ,์ 2541) 
1. ธุรกิจคา้ปลีกและใหบ้ริการ มียอดขายหรือรายไดไ้ม่เกิน 3.5 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี 

2. ธุรกิจคา้ส่ง มีจาํนวนพนกังานไม่เกิน 500 คน 

3. ธุรกิจการผลิต มีจาํนวนพนกังานไม่เกิน 500 คน 

4. ธุรกิจการขนส่งและคลงัสินคา้ มีรายไดไ้ม่เกิน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี 

5. ธุรกิจการก่อสร้าง มีรายไดไ้ม่เกิน 17.5 ลา้นเหรียญสหรัฐภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี 

6. ธุรกิจการเกษตร มีรายไดไ้ม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี 

สาํหรับในประเทศไทยเอง ก็ไดมี้ผูรู้้มากมาย ไม่วา่จะเป็นบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ทีให้
คาํจาํกดัความของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ไวใ้นบริบททีแตกต่างกนั ซึงสามารถ
สรุปไดด้งันี 

รังสิมา  มนัใจอารย ์(2547) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า SMEs หมายถึง Small and Medium 

Enterprises หรือ “วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง” คาํว่า “วิสาหกิจ” หรือ “Enterprises” มี
ความหมายครอบคลุมกลุ่มกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กิจกรรมการผลิต (Product Sector) ทงัภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม การคา้ (Trading Sector) รวมทงัการคา้ปลีกและคา้ส่ง และการบริการ 
(Service Sector) 

วนิิจ  วรียางกรู (2528) ไดใ้หค้วามหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มวา่ ธุรกิจขนาด
ยอ่มหมายถึง ธุรกิจทีเป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจา้ของ ดาํเนินการโดยเจา้ของ ไม่เป็นเครืองมือของ
ธุรกิจใด และไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลอืนหรือธุรกิจอืน 

สาํนกังานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม กระทรวงอุตสาหกรรม (อา้งถึงใน ชนินทร์ ชุณห
พนัธรักษ์, 2541) ได้ให้คาํจาํกัดความของคาํว่า ธุรกิจขนาดย่อมไวว้่า คือ ธุรกิจทีมีเงินทุนจด
ทะเบียนไวไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาท 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อา้งถึงใน ชนินทร์ ชุณหพนัธรักษ์, 
2541) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของคาํวา่ ธุรกิจขนาดยอ่มไวว้า่ คือ ธุรกิจทีมีเงินทุนจดทะเบียนไวไ้ม่เกิน 
5 ลา้นบาท และมีพนกังานไม่เกิน 100 คน 

   ส
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 จากความหมายของธุรกิจขนาดย่อมขา้งตน้ทีไดใ้ห้ความหมายแตกต่างกนัออกไป ดงันนั
ผูว้ิจยัจึงขอสรุปวา่ การทีจะพิจารณาวา่ธุรกิจใดเป็นธุรกิจขนาดยอ่ม เกณฑ์ทีจะตอ้งใชพ้ิจารณาว่า
ธุรกิจใดเป็นธุรกิจขนาดยอ่มก็คือ ธุรกิจนนัๆ จะตอ้งมียอดขายไม่สูงมาก มีจาํนวนพนกังานนอ้ย ใช้
เงินลงทุนนอ้ย และจะผูเ้ป็นเจา้ของจะตอ้งบริหารจดัการธุรกิจดว้ยตนเอง 
 

ลกัษณะสําคัญของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2542, อา้งถึงใน นวิทย ์ เอมเอก และ

จริยา  อ่อนฤทธิ, 2552) ได้กาํหนดลกัษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึงจะมี
เกณฑ์ในการกาํหนดอยู่  เกณฑ์ดว้ยกนั นนัคือ กาํหนดจากมูลค่าขนัสูงของสินทรัพยถ์าวร และ
จาํนวนการจา้งงาน สาํหรับกิจการแต่ละประเภท ซึงหลกัเกณฑก์ารแบ่งกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs)    ของกระทรวงอุตสาหกรรม กาํหนดไวด้งันี 

 

ตารางที  หลกัเกณฑก์ารแบ่งกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
สถาน

ประกอบการ 
มูลค่าสินทรัพย์ถาวร จํานวนการจ้างงาน 

ธุรกจิขนาดกลาง ธุรกจิขนาดย่อม ธุรกจิขนาดกลาง ธุรกจิขนาดย่อม 
การผลิต ไม่เกิน  

 ลา้นบาท 

ไม่เกิน  
 ลา้นบาท 

ไม่เกิน  คน ไม่เกิน  คน 

การคา้ 
- คา้ส่ง 

 

 

- คา้ปลีก 

 

ไม่เกิน  
 ลา้นบาท 

 

ไม่เกิน  
 ลา้นบาท 

 

ไม่เกิน  
 ลา้นบาท 

 

ไม่เกิน  
 ลา้นบาท 

 

ไม่เกิน  คน 

 

 

ไม่เกิน  คน 

 

ไม่เกิน  คน 

 

 

ไม่เกิน  คน 

การบริการ ไม่เกิน  
 ลา้นบาท 

ไม่เกิน  
 ลา้นบาท 

ไม่เกิน  คน ไม่เกิน  คน 

ทีมา :   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2542, 

อา้งถึงใน นวทิย ์ เอมเอก และจริยา  อ่อนฤทธิ, 2552. การจัดการธุรกจิขนาดย่อม.  
(อุบลราชธานี : มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2552) 
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ลกัษณะเด่นของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
การประกอบอาชีพใด ๆ ก็แลว้แต่ จะมีความแตกต่างกนัในสาระของกระบวนการ ธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ก็มีคุณลกัษณะเด่นทีควรทราบ ดงันี (รังสิมา  มนัใจอารย,์ 2547) 
1. การเขา้สู่ธุรกิจทาํไดง่้าย เพราะใชเ้งินทุนและสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มากนกั 

และเมือประกอบการแลว้เกิดมีปัญหาความสูญเสียโอกาสทีจะฟืนตวัเกิดไดง่้ายกว่ากิจการขนาด
ใหญ่  

2. มีความคล่องตวัในการบริการจดัการ ผูป้ระกอบการสามารถควบคุมดูแลกิจการได้
ทวัถึงและใกลชิ้ด  

3. ดาํเนินธุรกิจไม่วา่ดา้นการผลิตสินคา้ การจดัจาํหน่ายหรือการบริการจะมีความยืดหยุน่
สูง สอดคลอ้งกบัยคุการผลิตและการคา้ทีตอ้งการตอบสนองทีรวดเร็ว ตลอดจนการผลิตและการคา้
ทีมุ่งความหลากหลายของรูปแบบหรือบริการมากกวา่มุ่งปริมาณ  

4. สามารถสร้างความชาํนาญเฉพาะอยา่งเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 

ปัญหาของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 
การดาํเนินธุรกิจทุกประเภทยอ่มเกิดปัญหาและอุปสรรค ทีอาจขดัขวางความกวา้งหนา้ของ

ธุรกิจตลอดจนบนัทอนกาํลงัใจของผูป้ระกอบการ ซึงอาจเกิดได้จากทุกทาง ทงัสภาพแวดล้อม
ภายนอกทีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และขอ้จาํกดัดา้นศกัยภาพของธุรกิจเอง ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในไทยก็ประสบปัญหาหลายประการ โดยปัญหาทีมักจะพบอยู่บ่อยครัง 
สามารถสรุปไดด้งันี (อดิศกัดิ  ศรีสม, 2543) 

ปัญหาดา้นการตลาด   วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมส่วนใหญ่มกัตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดในทอ้งถิน หรือตลาดในประเทศ ยงัขาดความรู้ความสามารถดา้นการตลาดในวงกวา้ง
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกนัความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการ
เปิดเสรีทางการคา้ทาํใหว้สิาหกิจขนาดใหญ่ รวมทงัสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนักบัสินคา้ใน
ทอ้งถิน หรือในประเทศทีผลิตโดยกลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากขึน  

ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน   วิสาหกิจขนาดกลางและยอ่มมกัประสบปัญหาการขอกูเ้งิน
จากสถาบนัการเงินเพือมาลงทุนหรือขยายการลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทงันีเนืองจากไม่มี
การทาํบญัชีอยา่งเป็นระบบ และขาดหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกู ้ทาํให้ตอ้งพึงพาเงินกูน้อกระบบ 

และตอ้งจ่ายดอกเบียในอตัราทีสูง  

ปัญหาดา้นแรงงาน   แรงงานทีทาํงานในวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอ่มจะมีปัญหาการเขา้
ออกสูง กล่าวคือ เมือมีฝีมือและมีความชาํนาญงานมากขึน ก็จะยา้ยออกไปทาํงานในโรงงานขนาด

   ส
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ใหญ่ทีมีระบบและผลตอบแทนทีดีกวา่ จึงทาํให้คุณภาพของแรงงานไม่สมาํเสมอและการพฒันาไม่
ต่อเนือง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินคา้  

ปัญหาขอ้จาํกดัดา้นเทคโนโลยีการผลิต   โดยทวัไปวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมกั
ใช้เทคนิคการผลิตไม่ซับซ้อนเนืองจากการลงทุนตาํ และผูป้ระกอบการ พนักงานขาดความรู้
พืนฐานทีรองรับเทคนิควิชาการทีทนัสมยั จึงทาํให้ขาดการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ตลอดจนการ
พฒันาคุณภาพมาตรฐานทีดี  

ขอ้จาํกดัด้านการจดัการ   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมกัขาดความรู้ในด้านการ
จดัการ หรือการบริหารงานทีมีระบบ ใชป้ระสบการณ์จากการเรียนรู้โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลกั  

อาศยับุคคลในครอบครัวหรือญาติพีน้องมาช่วยงาน การบริหารในลกัษณะนีแมมี้ขอ้ดีในเรืองการ
ดูแลทีทวัถึงหากธุรกิจไม่ใหญ่นกั แต่เมือกิจการเริมขยายตวัหากไม่ปรับปรุงการบริหารจดัการให้มี
ระบบก็จะเกิดปัญหาขึนได ้ 

ปัญหาการเขา้ถึงการส่งเสริมของรัฐ   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นจาํนวนมาก
เป็นการจดัตงักิจการทีมีรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตตามบา้น ผลิตในลกัษณะโรงงานห้องแถว 
ไม่มีการจดทะเบียนโรงงาน ทะเบียนพาณิชยห์รือทะเบียนการคา้ ดงันนักิจการหรือโรงงานเหล่านี
จึงค่อนขา้งปิดตวัเองในการเขา้มาใชบ้ริการของรัฐ หรือแมแ้ต่กิจการหรือโรงงานทีมีการจดทะเบียน
ถูกตอ้ง ก็มกัไม่ค่อยอยากเขา้มายุง่เกียวกบัหน่วยงานของรัฐ เนืองจากปฏิบติัไม่ค่อยถูกตอ้งเกียวกบั
การเสียภาษี การรักษาสภาพสิงแวดล้อม หรือการรักษาความปลอดภยัทีกาํหนดตามกฎหมาย 

นอกจากนีในเรืองการส่งเสริมการลงทุนก็เช่นเดียวกนั แมว้่ารัฐบาลจะได้ลดเงือนไขขนาดเงิน
ลงทุนและการจา้งงาน หรือจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอโครงการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนให้มากขึน แต่จากขอ้มูลการศึกษาวิจยัพบวา่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เพียง 8.1 % เท่านนัทีมีโอกาสไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล  

ปัญหาขอ้จาํกดัดา้นการให้บริการ ส่งเสริมพฒันา ขององค์กรภาครัฐและเอกชน   การ
ส่งเสริมพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทีผา่นมา ไดด้าํเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนทีเกียวขอ้ง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการส่งออก 
สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม บรรษทัเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการคา้ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคม
การคา้และอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามเนืองจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมี
จาํนวนมากและกระจายอยูท่วัประเทศ ประกอบกบัขอ้จาํกดัของหน่วยงานดงักล่าว เช่น ในเรืองของ
บุคลากร งบประมาณ จาํนวนสํานกังานสาขาในภูมิภาค การให้บริการส่งเสริมสนบัสนุนดา้นต่างๆ 

จึงไม่อาจตอบสนองไดท้วัถึงและเพียงพอ  
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ปัญหาขอ้จาํกัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล เนืองจากปัญหาและข้อจาํกัดต่างๆ ข้างต้น 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทวัไป จึงค่อนขา้งมีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารดา้นต่างๆ 
เช่น นโยบายและมาตรการของรัฐบาล ขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาด เป็นตน้  

การทบทวนความรู้เบืองตน้เกียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) สามารถกล่าว
โดยสรุปไดว้า่การทีจะพิจารณาวา่ธุรกิจใดเป็นธุรกิจขนาดยอ่ม เกณฑ์ทีจะตอ้งใชพ้ิจารณาวา่ธุรกิจ
ใดเป็นธุรกิจขนาดยอ่มก็คือ ธุรกิจนนัๆ จะตอ้งมียอดขายไม่สูงมาก มีจาํนวนพนกังานน้อย ใชเ้งิน
ลงทุนน้อย และผูเ้ป็นเจา้ของจะตอ้งบริหารจดัการธุรกิจดว้ยตนเอง ซึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ในการ
แบ่งกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ของกระทรวงอุตสาหกรรม นนัคือ กาํหนดจากมูลค่า
ขนัสูงของสินทรัพยถ์าวร และจาํนวนการจา้งงาน ทงันีกระทรวงอุตสาหกรรมยงัได้แบ่งรูปแบบ
ของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมออกเป็น 4 ประเภทคือ การผลิต การบริการ การคา้ส่ง และ
การคา้ปลีก สาํหรับลกัษณะเด่นของธุรกิจประเภทนี ประกอบดว้ย สามารถเขา้สู่ธุรกิจไดง่้าย มีความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการ มีความยดืหยุน่สูง ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และสามารถสร้างความชาํนาญเฉพาะอย่างเพือให้เกิดประสิทธิภาพ ซึงปัญหาทีมกัจะพบบ่อยใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในประเทศไทย จะประกอบไปดว้ย ปัญหาดา้นการตลาด 
ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ปัญหาดา้นแรงงาน ปัญหาขอ้จาํกดัดา้นเทคโนโลยีการผลิต ขอ้จาํกดั
ดา้นการจดัการ ปัญหาการเขา้ถึงการส่งเสริมของรัฐ ปัญหาขอ้จาํกดัดา้นการให้บริการ และปัญหา
ขอ้จาํกดัในการรับรู้ข่าวสารขอ้มูล เป็นตน้ โดยความรู้ทีไดนี้ ผูว้ิจยัจะนาํมาใช้ประโยชน์ในการ
กาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั รวมถึงใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแนวคาํถาม และใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสังเกตลกัษณะของธุรกิจแต่ละรายทีเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวิจยั เพือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูล 
และสรุปผลการวจิยั 

  

2.   แนวคิดเกยีวกบัการเป็นผู้ประกอบการ 
  ความหมายของผู้ประกอบการ  
 ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลทีจดัตงัองค์การดาํเนินธุรกิจโดยยอมรับ
ความเสียงภยัเพือหวงัผลกาํไร (รังสิมา มนัใจอารย,์ 2547) 
 วินิจ วีรยางกูร ไดใ้ห้ความหมายของผูป้ระกอบการวา่ หมายถึง ผูที้มีความคิดทีจะดาํเนิน
ธุรกิจ ทาํการก่อตงัธุรกิจขึนมา และคอยประคบัประคองให้ธุรกิจทีตงัขึนมานนัมีการเจริญเติบโต 
(วนิิจ วรียางกรู, 2528: 20) 
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 ฮลั บี พิคเคิล และรอยส์ แอล อะบราฮมัสัน (Pickle and Abrahamson, 1990: 6) ไดใ้ห้
ความหมายของผูป้ระกอบการว่า คือ “ผูที้เป็นเจา้ของธุรกิจขนาดย่อม จดัตงัและดาํเนินธุรกิจโดย
เผชิญกบัความเสียงและปัญหาต่างๆ ในการดาํเนินงาน” 

 ผูว้ิจยัจึงขอสรุปความหมายของคาํว่าผูป้ระกอบการใหม่ว่า  ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูที้
จดัตงัองค์กรธุรกิจ  และประคบัประคองให้ธุรกิจทีตงัขึนมานันมีการเจริญเติบโต โดยเผชิญกบั
ความเสียงและปัญหาต่างๆ ในการดาํเนินงานเพือหวงัผลกาํไร 

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการทดีี 
โดยทฤษฎีและรูปแบบทางการจดัการสําหรับธุรกิจขนาดยอ่มจะมีคลา้ยคลึงกบัการจดัการ

ธุรกิจทวัไป ซึงต้องอาศยัการพฒันาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ เพียงแต่ผู ้
บริหารธุรกิจขนาดยอ่มอาจตอ้งการคุณลกัษณะพิเศษทีแตกต่างจากผูจ้ดัการในองค์กรธุรกิจทวัไป 
ซึงผู ้บริหารธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการเอง เริมก่อตังธุรกิจจากทักษะและ
ความสามารถของตนเอง จนมีการเจริญเติบโตและพฒันาขึนเป็นธุรกิจขนากกลางและขนาดใหญ่
ตามศกัยภาพของแต่ละธุรกิจ 
 ซึงธุรกิจขนาดย่อมเหล่านีจะอยู่รอดและเติบโต หรือลม้เหลวจนตอ้งปิดตวัลงในทีสุด ก็
ขึนอยูก่บัเจา้ของกิจการทีเรียกวา่ “ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur)” ซึงสะทอ้นถึงความเป็นนกัธุรกิจ
ทีมองเห็นโอกาส มีวิสัยทศัน์ทีเปียมดว้ยศรัทธาอย่างแรงกลา้ ซึงจะเป็นพลงัผลกัดนักิจการ และ
ยอมรับความเสียงในการทีจะเริมต้นเป็นเจ้าของกิจการ โดยมุ่งหวงัทีจะให้กิจการอยู่รอดและ
เจริญเติบโต เพือวตัถุประสงค์ดงักล่าว ผูป้ระกอบการทีดีจึงควรมีคุณสมบติัทีสําคญั  ประการ   
(ฐิติรัตน์ มากมี, 2552) ซึงเราจะเรียกวา่ 9Cs ดงัต่อไปนี 

1. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativities) เป็นคุณสมบติัสําคญัของผูป้ระกอบการทีตอ้งมี
ความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างผลิตภณัฑ์นวตักรรม หรือแนวทางในการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ 
ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคทีเกิดขึนกบัธุรกิจอยา่งสร้างสรรค ์เนืองจากตอ้งแข่งขนักบั
ธุรกิจขนาดใหญ่ทีมีทรัพยากรมาก มีการลงทุนมากกวา่ สายป่านยาวกวา่ และมีกระบวนการผลิตทีมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้การประหยดัโดยขนาด (Economy of Scale) ซึงทาํให้ตน้ทุนตาํ และ
สามารถใช้ราคาตาํในการแข่งขนัได้ ถ้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทาํในสิงทีเหมือนกนักบั
ธุรกิจรายใหญ่หรือธุรกิจรายอืนๆ ยอ่มแข่งขนัไดย้าก 

2. ให้ความสําคญักบัลูกคา้ (Customer Focus) ลูกคา้เป็นบุคคลสําคญัทีทาํให้ธุรกิจมี
รายได้ อยู่รอด และสามารถเจริญเติบโต โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบนัทีธุรกิจมีการแข่งขนักนั
อย่างรุนแรง ธุรกิจจะตอ้งรับรู้และให้ความสนใจกบัลูกคา้ ให้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการวางแผน
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และดาํเนินงาน เพือทีจะตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) และความปลาบปลืม 
(Delight) ของลูกคา้ เพือทีจะรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ (Customer Relationship) ในระยะ
ยาว และรักษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจ 

3. มีความสามารถ (Competence) ผูป้ระกอบการควรมีทกัษะรอบด้านทงัในการสร้าง
ธุรกิจ และจดัการใหธุ้รกิจดาํเนินไปสู่เป้าหมายทีตอ้งการ ซึงตอ้งอาศยัทกัษะในดา้นการเงินและการ
บญัชี การตลาดและการขาย การผลิตและการพฒันาผลิตภณัฑ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และ
ทกัษะทีสาํคญั คือ ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ เราจะเห็นวา่ธุรกิจขนาดเล็กจะมีขอ้จาํกดัดา้น
ทรัพยากรในการดาํเนินงานเมือเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ ทาํให้ผูป้ระกอบการจะต้องจัดสรร
ทรัพยากรทีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผูป้ระกอบการตอ้งมีความสามารถรอบด้านในการบริหาร
จดัการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากมีข้อจาํกัดด้านทักษะต่างๆ 
ดงักล่าว อาจจาํเป็นตอ้งหาบุคคลทีมีทกัษะและความชาํนาญเขา้มาช่วย 

4. มีความมนัใจ (Confidence) ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความมนัใจในความตอ้งการและยึด
มนัในแนวทางของตน เชือมนัในการตดัสินใจ และทาํตามการตดัสินใจนนัโดยไม่ลงัเล และพร้อมที
จะรับความเสียงจากการประกอบธุรกิจ แต่ไม่ไดห้มายความวา่ผูป้ระกอบการจะเชือมนัในตนเองจน
ไม่ฟังเสียงใคร ผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาหาขอ้มูลและนาํขอ้มูลทีได้รับมาประกอบการพิจารณา
ตดัสินใจ 

5. มีความมุ่งมนั (Commitment) ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความทุ่มเทและมุ่งมนัให้กบัธุรกิจ
ทีเขาสร้างขึน เพือให้ธุรกิจอยู่รอด เจริญเติบโต และบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการ
อาจตอ้งใชเ้วลาในการทาํงานมากกวา่ 10 ชวัโมงต่อวนั และทาํงานโดยไม่มีวนัหยุดจนกวา่ธุรกิจจะ
มีความมนัคง ผูที้จะทาํเช่นนนัไดต้อ้งเป็นผูที้มีสัญชาตญาณความเป็นผูป้ระกอบการมากเพียงพอ 
ดงันนัก่อนทีจะกา้วเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการ ตอ้งมนัใจว่าจะสามารถมุ่งมนั ทุ่มเท และพร้อมทีจะ
ทาํงานหนกั 

6. มีความใส่ใจ (Concern) นอกจากการเจริญเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจแล้ว 
ผูป้ระกอบการจะต้องใส่ใจต่อสถานการณ์ของธุรกิจ หมันตรวจสอบสภาพแวดล้อมถึงการ
เปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขนัหรือตลาดโลก โดยเฉพาะการเปลียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

7. เงินทุน (Capital) ถึงแมธุ้รกิจขนาดเล็กจะไม่ตอ้งการเงินลงทุนมหาศาลเท่ากบัธุรกิจ
ขนาดใหญ่ แต่ผูป้ระกอบการตอ้งแน่ใจวา่มีเงินลงทุนมากเพียงพอทีจะก่อตงัธุรกิจได ้มีเงินสําหรับ
ตนเองในการดาํรงชีพไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานะ และยงัมีเงินสดมากเพียงพอทีจะรักษาสภาพ
คล่องไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ปีแรก 
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8. มีความต่อเนือง (Continuous) นอกเหนือจากตอ้งมุ่งมนัทาํงานอยา่งไม่หยุดหยอ่นแลว้ 
ผูป้ระกอบการตอ้งหมนัเพิมพูนพฒันาทกัษะและความชาํนาญของตนเองอย่างต่อเนือง และตอ้ง
ศึกษาเทคนิคการบริหารรูปแบบใหม่ๆ เพือปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมอีกดว้ย 

9. มีเครือข่ายความสัมพนัธ์ (Connection) คงไม่มีใครปฏิเสธวา่การมีเครือข่ายทีดีจะช่วย
ให้การติดต่อดาํเนินกิจการใดๆ ไดส้ะดวกขึน ในทีนีไม่ไดห้มายถึงการใช้เส้นสาย แต่การทีมีผูที้
รู้จกัสามารถชีแนะและช่วยติดต่อกบับุคคลหรือช่องทางทีถูกตอ้ง จะช่วยร่นระยะเวลาในการคลาํหา
เส้นทางทีถูกตอ้งดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมาก เครือข่ายความสัมพนัธ์อาจช่วยนาํไปสู่ตลาดใหม่ แนะนาํ
แหล่งผลิตทีดี แนะนาํลูกคา้ใหม่ให ้แนะนาํผูที้มีอาํนาจในการตดัสินใจไดท้นัที และแนะนาํช่องทาง
ในการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจได ้ฯลฯ 

นอกจากนี ผูที้ต้องการทาํธุรกิจเป็นของตนเองจาํเป็นตอ้งมีสัญชาตญาณของความเป็น
ผูป้ระกอบการ และมีความขวนขวายในการหาช่องทางในการลงทุนทาํธุรกิจอยูเ่สมอ ดงันนัผูที้จะ
เป็นผูป้ระกอบการจาํเป็นจะตอ้งไม่สะทกสะทา้นกบัปัญหาอุปสรรคใดๆ ทีจะเกิดขึนมีแต่ความ
ตงัใจแน่วแน่วา่จะทาํ ตอ้งทาํให้ไดแ้มจ้ะเหน็ดเหนือยอยา่งไรก็ตอ้งอดทน ทาํงานหนกัต่อไปและมี
ความผูกพนักับงานทีทาํเพือให้เกิดความสําเร็จ จากการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของความเป็น
ผูป้ระกอบการทีประสบความสําเร็จนนั ตอ้งมีหลายประการประกอบกนั ผูที้จะเป็นผูป้ระกอบการ
อาจจะไม่จาํเป็นจะตอ้งมีให้ครบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ทีจาํเป็นบางขอ้ทีควรจะมี ดงันนัขอให้พิจารณาดู
ตนเองว่าขาดข้อใดบ้าง  เ ห็นสมควรทีจะพัฒนาให้ เ กิดขึนกับตนเองก็จะเป็นประโยชน์             
(สุรชยั  ภทัรบรรเจิด, 2551) คุณลกัษณะดงักล่าวมีดงัต่อไปนี 

1. ความกลา้เสียง (Risk Talking) ธุรกิจกบัความเสียง เป็นของคู่กนั ผูที้เป็นผูป้ระกอบการ 
ชอบทาํงานทีทา้ทายความรู้ความสามารถของตนเอง และจะไม่มีความภูมิใจกบังานทีง่าย หรืองานที
มีความเป็นไดร้้อยเปอร์เซ็นตห์รือไม่มีความเสียงเลย และจะหลีกเลียงงานทีมีความเสียงสูงเกินไป 
แต่ชอบงานทีมีความเสียงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือความลม้เหลว ความเสียง
ระดบันีได้มีการประเมินแลว้ ว่าไม่เกินความสามารถทีจะทาํให้บรรลุผลสําเร็จ โดยจาํเป็นตอ้ง
หาทางเลือกไวห้ลายทาง เช่น การลงทุนธุรกิจ จาํเป็นจะใช้เวลาศึกษาวางแผนการตลาด เลือก
กระบวนการผลิตทีเหมาะสมกบัวตัถุดิบ เครืองจกัร อุปกรณ์ เงินลงทุน หลกัการบริหารพร้อมทงั
คาํนวณผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและ
นโยบายของรัฐ โดยศึกษาอยา่งละเอียดถีถว้นแลว้ค่อยตดัสินใจและพร้อมทีจะเผชิญปัญหา โดยมี
การประเมินความเป็นไปไดอ้ยา่งดีแลว้  

2. ตอ้งการมุ่งความสําเร็จ (Need for Achievement) เมือมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไป
ได้ พร้อมทงัพิจารณาอย่างละเอียดถีถว้นแล้ว ผูป้ระกอบการจะมุ่งมนัใช้พลงัความคิดสติปัญญา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

 
 

ความสามารถทงัหมด ทาํงานหนกั ทุ่มเทให้กบังาน เพือให้บรรลุความสําเร็จตามช่องทางทีวางไว ้
โดยไม่คาํนึงถึงความยากลาํบาก และยงัคงสู้ต่อไป พร้อมจะทุ่มเทเวลาทงัหมดให้กบังาน เกิดการ
เรียนรู้ถึงความผิดพลาดจากทีผ่านมา เพือแก้ไขไปสู่ความสําเร็จ พอใจภูมิใจทีงานออกมาดีเด่น 
จุดมุ่งหมายทางธุรกิจมิไดอ้ยูที่ทาํกาํไร แต่จะทาํเพือการขยายความเจริญเติบโตของกิจการ กาํไรเป็น
เพียงเครืองสะท้อนว่าจะทําได้ และไม่เพียงสนใจทีผลบรรลุเป้าหมาย แต่สนใจวิธีการของ
ขบวนการทีทาํใหบ้รรลุเป้าหมายดว้ย 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) เมือผูป้ระกอบการต้องการประสบ
ความสําเร็จ ตอ้งเป็นผูที้มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่พอใจในสิงซําๆ เหมือนแบบดงัเดิม แต่เป็นผูที้
ชอบเอาประสบการณ์ทีผา่นมานาํมาประยกุตใ์ชส้ร้างสรรคห์าวธีิการใหม่ทีดีกวา่เดิมนาํมาใชก้บัการ
บริหารธุรกิจ เป็นผูเ้ขา้ถึงปัญหาแลว้หาทางแกไ้ข หาแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการ ปรับปรุง
กระบวนการดาํเนินงานอยู่ตลอดเวลา กล้าทีจะผลิตสินคา้ทีแตกต่างจากตลาดทีมีอยู่เดิม กล้าใช้
วิธีการขายทีไม่เหมือนใคร กล้าประดิษฐ์คน้ควา้สิงแปลกใหม่เขา้สู่ตลาด และเกือบทุกครังของ
ความแตกต่างนันทาํให้ได้ผลสําเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนียงักล้าคิดค้นประดิษฐ์เครืองจักร 
เครืองมืออุปกรณ์ใหม่ๆ มาทดแทน ปรับปรุงกระบวนการทาํงาน นาํระบบการจดัการสมยัใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพเพือลดตน้ทุนการผลิต ความคิดสร้างสรรคนี์อาจคิดขึนมาเอง หรือเอาแนวคิดมาจาก
นกัประดิษฐ ์นกัวจิยัผูเ้ชียวชาญทีศึกษามาก็ได ้

4. รู้จกัผูกพนัต่อเป้าหมาย (Addict to Goals) เมือการตงัเป้าหมาย มีการวาดภาพ
จินตนาการไปถึงความสําเร็จ และจะตอ้งทาํอยา่งไรถา้ลม้เหลว หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และจะ
แก้ไขอย่างไร ดงันันเพือให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายทีตงัไว ้ผูป้ระกอบการจะตอ้งทุ่มเททุก
อย่างเพือให้บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายนันล้วนแต่เป็นการเอาชนะทงันัน มีความคิดผูกพนัทีจะ
เอาชนะ จนสามารถวางแผนกลยทุธ์ไวล่้วงหนา้ มีการวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคทีอาจขดัขวางในการ
ไปสู่เป้าหมาย เตรียมป้องกันทีจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคทีคาดว่าจะทาํให้เกิดการล้มเหลว แต่
ขณะเดียวกนัมองโลกในแง่ดี มีความหวงั มุ่งมนัต่อเป้าหมายของความสาํเร็จจนมองเห็นอนาคต 

5. ความสามารถโนม้นา้วจิตใจผูอื้น (Ability to Motivate) ผูป้ระกอบการทีดีนอกจากมี
ความสามารถในการทาํงานแลว้ ยงัตอ้งมีความสามารถในการชกัจูงโน้มน้าวจิตใจผูอื้น ให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงาน รู้จกัใชค้วามสามารถในการทาํงาน สร้างทศันคติและแรงจูงใจต่อ
ผูร่้วมงานให้สามารถเขา้ใจการทาํงานและเต็มใจปฏิบติังานตามทีวางไว ้สามารถโนม้น้าวใจผูใ้ห้
เงินลงทุน เช่น ธนาคาร ญาติพีน้อง เพือนฝูง ให้คลอ้ยตามและยินดีให้การสนับสนุนทางการเงิน
และการลงทุน 
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6. ยืนหยดัต่อสู้ทาํงานหนัก (Hard Working) เมือพิจารณารอบคอบแล้วตงัเป้าหมาย 
จะต้องพยายามทาํงานหนัก ทาํงานอย่างเต็มกาํลังความสามารถ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรค ถูกกดดนัอยา่งใหญ่หลวงก็ไม่สามารถหยดุยงัได ้ขอเพียงใหง้านทีรับผดิชอบสาํเร็จเท่านนั 

7. เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน (Learning from Experience) เป็นคุณลกัษณะ
สาํคญัทีควรจะปฏิบติัสาํหรับผูป้ระกอบการ เป็นการมองผลงานในอดีตทีเคยทาํผิดพลาด นาํมาเป็น
บทเรียนสะทอ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนันอีก หรือนาํไปประยุกต์ใช้ในการทาํงาน หรือนาํไป
ปรับปรุงเปลียนแปลงการทาํงาน ให้มุ่งไปสู่การทาํงานทีดีกวา่เดิม โดยมองเหตุการณ์ต่างๆ วา่เป็น
โอกาสทีจะไดเ้รียนรู้ในการทาํงาน บางครังแมว้่าจะไม่สามารถทาํไดส้ําเร็จ ก็จะหยุดคิดเพือหาวิธี
ใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหา ไม่มุทะลุยึดหมนักบัแผนเดิมแลว้ทาํไม่ได้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งยืดหยุ่น
เปลียนแปลงวธีิการทาํงานจนทาํไดส้าํเร็จ และฟังความคิดเห็นของผูรู้้ผูแ้นะนาํ 

8. มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู ้นําทีดี ( Management and 

Leadership Capability) มีลกัษณะการเป็นผูน้าํ รู้หลกัการบริหารจดัการทีดี เมือต้องทาํงานกับ
บุคลากรหลายระดบัในภาวะทีแตกต่างกนัออกไปตามระยะการเติบโตของกิจการ ซึงลกัษณะของ
ความเป็นผูน้าํก็ยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย โดยเฉพาะระยะเริมทาํธุรกิจ จะตอ้งรับบทเป็นผูน้าํ ทีลงมือ
ทาํทุกอย่างด้วยตนเอง ทาํงานหนกัเพือให้บรรลุความสําเร็จ เอาใจใส่ผูร่้วมงาน วางแนวทางการ
ทาํงาน พร้อมให้คาํแนะนาํ ผูร่้วมงานรับคาํสังดว้ยความเต็มใจปฏิบติั เป็นผูก้าํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
เป็นกนัเอง ผลงานดาํเนินไปดว้ยดี ต่อมากิจการเติบโตขึน การบริหารงานก็เปลียนแปลงไป ลูกนอ้ง
มีการเปลียนแปลงและเชือมนัไดม้ากขึน ไวใ้จและแบ่งความรับผิดชอบให้ลูกน้องมากขึน จนถึง
ปล่อยให้ดาํเนินการเอง ส่วนตนเองจะไดเ้วลาใชค้วามคิดพฒันาผลิตภณัฑ์ ขยายกิจการหรือลงทุน
ใหม่ มีการวางแผนสังการ ตดัสินใจทาํงานตามทีวางไว ้กลา้ลงทุนจา้งผูบ้ริหารมืออาชีพมาช่วยงาน
มากกว่าเป็นธุรกิจเครือญาติ รู้จ ักปรับ เปลียนแปลงการบริหาร สามารถทาํให้ธุรกิจประสบ
ความสาํเร็จได ้

9. มีความเชือมนัในตวัเอง (Be Self Confident) ผูป้ระกอบการทีจะประสบความสําเร็จ 
มกัจะเป็นผูที้มีความเชือมนัในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึงตนเองได ้มีความ
มนัใจ ตงัใจเด็ดเดียว เขม้แข็งมีลกัษณะเป็นผูน้าํ และมีความเชือมนัทีจะพิชิตเอาชนะสิงแวดลอ้มที
น่าสะพรึงกลวัได ้มีความทะเยอทะยาน และไม่ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป หรือ
เชือมนัตวัเองมากเกินไป จึงไม่แปลกทีผูป้ระกอบการทีประสบความสําเร็จ เคยมีประวติัความ
ลม้เหลวมาแลว้หลายครัง โดยเฉพาะช่วงแรกของชีวิตการทาํงาน แต่จะไม่เลิกลม้ จนสามารถต่อสู้
กบัปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไดส้าํเร็จ เชือมนัวา่ ไม่วา่สถานการณ์อยา่งไรจะตอ้งพึงตนเองได ้ปัจจยัอืน
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เป็นปัจจยัเสริมเท่านัน การทาํงานหนกั ความทะเยอทะยานและการแข่งขนัจะเป็นสิงสนบัสนุน
ตนเองไดดี้ทีสุด 

10. มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล (Visionary) เป็นผูมี้ประสบการณ์ สามารถทีจะวิเคราะห์
เหตุการณ์ในอนาคตขา้งหนา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํและพร้อมรับเหตุการณ์ทีจะเปลียนแปลง 

11. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) รับผิดชอบต่องานทีทาํเป็นอยา่งดี เป็นผูน้าํในการ
ทาํสิงต่างๆ มกัจะมีความคิดริเริมแลว้ลงมือทาํเอง หรือมอบหมายให้ผูอื้นทาํ และเป็นผูดู้แลจนงาน
สําเร็จไปตามเป้าหมายทีวางไว ้โดยจะรับผิดชอบผลการตดัสินใจ ไม่ว่าผลออกมาจะดีหรือไม่ มี
ความเชือว่าความสําเร็จเกิดจากความเอาใจใส่ ความพยายาม ความรับผิดชอบ มิใช่โชคหรือสิง
ศกัดิสิทธิทาํใหเ้กิด 

12. มีความกระตือรือร้นและไม่หยุดนิง  (Enthusiastic) มีการทาํงานทีเต็มไปดว้ยพลงั มี
ชีวติชีวาทียากจะทดัทาน มีความกระตือรือร้น ทาํงานทุกอยา่งโดยไม่หลีกเลียง ทาํงานหนกัมากกวา่
คนปกติทวัไป เร่งรัดตวัเองทุกวนั มีพลงัผกูพนัตวัเองไม่อยูนิ่งดว้ย 

13. ใฝ่หาความรู้เพิมเติม (Take New Knowledge) ถึงแมจ้ะเชียวชาญชาํนาญการ แต่ความรู้
และประสบการณ์อย่างอืน หรือทีมีอยู่ยงัไม่เพียงพอ ก็ตอ้งหาความรู้เพิมเติม โดยเฉพาะความรู้
ขอ้มูลทางการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทงัในและต่างประเทศ ขอ้มูลเหล่านีจะช่วยให้เขา
วิเคราะห์สถานการณ์ทีเปลียนแปลง ความรู้ไม่มีวนัเรียนจบ ความรู้อาจจะได้จากการสัมมนา
ฝึกอบรม อ่านหนังสือทาํให้มีความรู้เพิมขึน และปรึกษาผูเ้ชียวชาญมาช่วยให้ข้อคิดเห็นแก้ไข
ปัญหา สิงเหล่านีจะเป็นวธีิหนึงทีจะช่วยใหง้านสาํเร็จเร็วขึน 

14. กลา้ตดัสินใจและมีความมุมานะพยายาม (Can Make Decision and Be Attempt) กลา้
ตดัสินใจมีความหนกัแน่นไม่หวาดหวนั เชือมนัในตนเองกบังานทีทาํ มีจิตใจของนกัต่อสู้ แมง้านจะ
หนักก็ทุ่มเทให้สุดความสามารถ ไม่กลัวงานหนัก ถือว่างานหนักนันเป็นงานทา้ทายใช้ความรู้ 
สติปัญญา ความสามารถของตนเองในการทาํงาน และจะภูมิใจเมือทาํได้สําเร็จ ความมุมานะ
พยายามนนั เป็นการทุ่มเทชีวิตจิตใจ มีการแข่งขนักบัตวัเองและแข่งขนักบัเวลา ขวนขวายหาทาง
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคจนสามารถบรรลุผลสาํเร็จ 

15. อย่าตังความหวังไว้กับผู ้อืน (Independent) ผู ้ประกอบการทีเริมทําธุรกิจ มักใช้
นาํพกันาํแรงทีมาจากตนเอง จึงมีการผลกัดนัให้ผูที้อยู่รอบดา้นทาํงานหนกัอยา่งเต็มทีเช่นเดียวกบั
ตนเพือใหง้านสาํเร็จ และมุ่งหวงัความสาํเร็จ 

16. มองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั (Focus on Current Situation) ผูป้ระกอบบางคนมกัจะ
ฝังใจในอดีต ซึงบางคนประสบความสําเร็จ บางคนลม้เหลวแลว้ไม่สามารถปรับตวัเองได ้บางคน
ปรับตวัไดโ้ดยพยายามเขา้ใจในอดีต บางคนมีแต่โลกแห้งความฝัน สร้างวิมานในอากาศ แลว้ไม่ลง
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มือทาํ จึงไม่บรรลุเป้าหมายทีวางไว ้ดงันันผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํงานปัจจุบนัให้ดีทีสุด คิดถึง
อนาคตดว้ยการวางแผนไวอ้ยา่งรอบคอบ 

17. สามารถปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้ม (Adaptable) ตอ้งเชือมนัในความสามารถของตนที
จะปรับตนเองให้เป็นไปตามตอ้งการของสภาพแวดล้อมมากกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตาม
ยถากรรม หรือขึนอยูก่บัโชคหรือดวง 

18. รู้จกัประมาณตนเอง (Self - Assessment) การทาํอะไรรู้จกัประมาณตนเอง ไม่ทาํสิงใด
เกินตวั เกินความสามารถ จะไดไ้ม่ประสบกบัความลม้เหลวในการลงทุนทาํธุรกิจ ในระยะแรกการ
คาดการณ์ตลาดยงัไม่ชดัเจน แต่ทาํธุรกิจแบบใจใหญ่ แทนทีจะเริมเล็กๆ ไปก่อน แต่กลบัไปลงทุน
ใหญ่ทีเดียว ผลลพัธ์ไม่สามารถหาตลาดได้ สินคา้ทีผลิตได้ก็ไม่สามารถจะระบายออกไปได ้ผล
สุดทา้ยมีสินคา้คา้งสต็อก เงินทงัหมดก็มาจมอยู่กบัสินคา้ ไม่สามารถหาเงินลงทุนต่อไปได ้นีเป็น
สาเหตุของความเกินตวั ทาํใหธุ้รกิจลม้เหลวได ้

19. ตอ้งมีความร่วมมือและแข่งขนั (Participation and Competition) การทาํธุรกิจย่อมมี
จุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ เพือกาํไร แมว้า่จุดมุ่งหมายเดียวกนัก็ไม่จาํเป็นตอ้งแข่งให้ลม้ไปขา้งหนึง ยงั
มีวิธีการทีจะมุ่งสู่ความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั ดว้ยวิธีการทีแตกต่างกนัออกไป 
ผูป้ระกอบการทีดาํเนินธุรกิจประเภทเดียวกนัจะตอ้งไม่พยายามทาํธุรกิจให้เกิดผูแ้พผู้ช้นะ แต่ตอ้ง
ดาํเนินใหเ้กิดเพียงผูช้นะอยา่งเดียว ร่วมมือกนัพึงพาอาศยักนัเพือให้ธุรกิจอยูร่อดโดยร่วมกนัตงัเป็น
สมาคม ชมรม เพือช่วยเหลือกนั การทาํธุรกิจตอ้งมีการแข่งขนั ควรแข่งขนัในเรืองพฒันาผลิตภณัฑ ์
คุณภาพ บริการ ดา้นลดตน้ทุนการผลิต ถา้ไม่มีการแข่งขนั ก็จะไม่มีการพฒันาเกิดขึน 

20. ประหยดัเพืออนาคต (Save for future) การดาํเนินธุรกิจตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานกวา่
จะบรรลุเป้าหมาย การดาํเนินการระยะสันยงัไม่เห็นผล ผูป้ระกอบการตอ้งมีการประหยดั อดออม
ไวเ้พือนาํไปขยายกิจการในอนาคต ตอ้งรู้จกัห้ามใจทีจะหาความสุขความสบายในช่วงทีธุรกิจอยู่
ในช่วงตงัตวั เพืออนาคตขา้งหนา้ 

21. มีความซือสัตย ์(Loyalty) ตอ้งมีความซือสัตยต่์อลูกคา้ในดา้นคุณภาพสินคา้และตอ้ง
สร้างความเชือถือของตวัเองในการเป็นลูกหนีทีดีของธนาคาร เป็นนายทีดีของลูกน้อง มีความ
ซือสัตยต่์อหุน้ส่วน ต่อครอบครัว และต่อตนเอง 

อํานาจ  ธีระวนิช  (2544)  ย ังได้กล่าวถึงลักษณะของผู ้ประกอบการไว้อีกว่า  การที
ผูป้ระกอบการเป็นผูที้ตอ้งรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียงและความไม่แน่นอนจากการดาํเนิน
กิจการและเป็นผูน้าํในการนาํพากิจการให้บรรลุจุดหมายในดา้นกาํไรและการเติบโตโดยแสวงหา
โอกาสจากสภาพแวดลอ้มทีกิจการเผชิญอยูภ่ายใตท้รัพยากรทีจาํกดั ดงันนัปกติผูป้ระกอบการมกัจะ
มีลกัษณะเป็นผูที้ตอ้งการจะประสบความสาํเร็จสูง ยอมรับความเสียงในระดบัปานกลางและมีความ
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เชือมนัในตนเอง เป็นตน้ จากลกัษณะดงักล่าวจะเห็นไดว้า่บุคคลโดยทวัไปก็มีคุณสมบติัเหมาะสมที
จะเป็นผูป้ระกอบการได ้อย่างไรก็ตามในการพิจารณาคุณลกัษณะดงักล่าวมีขอ้ควรพิจารณาอยู่ 2 

ประการคือ การพิสูจน์โดยอาศยัหลักการทางวิทยาศาสตร์เพือพิสูจน์เกียวกับคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการขา้งตน้ยงัไม่สมบูรณ์เพียงพอ และมีขอ้ยกเวน้สําหรับกฎทุกกฎ ดงันนัเราจึงสามารถ
พบเห็นผูป้ระการเป็นจาํนวนมากทีมีลกัษณะไม่เหมาะสม แต่ยงัคงประสบความสําเร็จในธุรกิจได้
เช่นกนั 

สมชาย  หิรัญกิตติ (2542) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของผูป้ระกอบการทีดีซึงจะช่วยส่งเสริมให้
ธุรกิจขนาดยอ่มประสบความสาํเร็จ ไวด้งันี 

1. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิค่อนขา้งสูง เชือมนัใจตวัเอง กลา้เสียง ไม่กลวัความลม้เหลว เป็น
คุณสมบติัทีจะตอ้งมีในตวัผูป้ระกอบการไม่มากก็น้อย เพราะเป็นประเด็นทีจะชักนาํไปสู่การ
ตดัสินใจทีจะทาํธุรกิจเอง เพราะบางคนแมมี้ความรู้ความสามารถสูงแต่ใจไม่กลา้พอทีจะเปิดธุรกิจ
เอง ก็จะไม่สามารถเป็นผูป้ระกอบกิจการได ้ทงัๆ คุณสมบติัในขอ้อืนๆ มีพร้อม 

2. มีความสามารถในการคิด หรือมีความริเริมใหม่ๆ ทีจะเอาแนวความคิดดีๆ มา
เสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ทาํสิงทีถูกตอ้งก่อนคนอืนเสมอ จะก่อให้เกิดขอ้ได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั 

3. มีความสามารถดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความสามารถในการจูงใจลูกนอ้ง มีศิลปะในการ
ปกครองคนและดึงดูดลูกคา้ มีทกัษะในการติดต่อสือสารทีดี 

4. มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร รู้จกัวางแผน การควบคุม การจดัองคก์าร การสัง
การ การจดัหาบุคลากร ตลอดจนมีความอดทนและสามารถทาํงานหนกัได ้ 

จากคุณสมบติัของการเป็นผูป้ระกอบการทีดี ทีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นไว ้
อาจจึงคล้ายคลึงกันบ้าง  แตกต่างกันบ้าง  ดังนันผู ้วิจ ัย จึงขอสรุปคุณสมบัติของการเป็น
ผูป้ระกอบการทีดีในความคิดของผูว้ิจยัเสียใหม่ว่า การเป็นผูป้ระกอบการทีดี จะตอ้งประกอบดว้ย
คุณสมบติัดงัต่อไปนี มีความรู้ มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความมุ่งมนัตงัใจ มีความใส่
ใจ กลา้เสียง มุ่งความสาํเร็จ มีความซือสัตย ์รู้จกัประมาณตนเอง สามารถปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้ม
ไดเ้ร็ว มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นไม่หยุดนิงกล้า
ตดัสินใจ เป็นผูน้าํทีดี ยืนหยดัต่อสู้ทาํงานหนกั สามารถโนม้นา้วจิตใจผูอื้น รู้จกัผกูพนัต่อเป้าหมาย 
มีเครือข่ายความสัมพนัธ์ ให้ความสําคญักบัลูกคา้ ซึงองค์ประกอบเหล่านีจะช่วยเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัตวัผูป้ระกอบการเองและรวมไปถึงธุรกิจ ซึงสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตไดใ้นเวลา
ทีรวดเร็วขึน 
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การทบทวนแนวคิดเกียวกับการเป็นผู ้ประกอบการ  สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูที้จดัตงัองคก์รธุรกิจ  และประคบัประคองให้ธุรกิจทีตงัขึนมานนัมีการ
เจริญเติบโต โดยเผชิญกบัความเสียงและปัญหาต่างๆ ในการดาํเนินงานเพือหวงัผลกาํไร ซึง
คุณสมบติัของการเป็นผูป้ระกอบทีดี จะตอ้งประกอบไปดว้ย  มีความรู้ มีความสามารถ มีความคิด
สร้างสรรค ์มีความมุ่งมนัตงัใจ มีความใส่ใจ กลา้เสียง มุ่งความสําเร็จ มีความซือสัตย ์รู้จกัประมาณ
ตนเอง สามารถปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้มไดเ้ร็ว มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ มีความ
รับผดิชอบ กระตือรือร้นไม่หยดุนิงกลา้ตดัสินใจ เป็นผูน้าํทีดี ยนืหยดัต่อสู้ทาํงานหนกั สามารถโนม้
นา้วจิตใจผูอื้น รู้จกัผกูพนัต่อเป้าหมาย มีเครือข่ายความสัมพนัธ์ ใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ โดยความรู้
ทีไดจ้ากการทบทวนเรืองนี ผูว้ิจยัจะนาํความรู้ทีได้มาช่วยกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั รวมถึง
ใช้เ ป็นแนวทางในการสร้างแนวคําถาม  และใช้เป็นแนวทางในการสังเกตลักษณะของ
ผูป้ระกอบการแต่ละรายทีเป็นผูใ้ห้ข้อมูลหลักในการวิจัย เพือนําไปวิเคราะห์ข้อมูล และสรุป
ผลการวจิยั ควบคู่กบัการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 
 

3.   แนวคิดเกยีวกบักลยุทธ์ทเีพมิศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  Porter, M. E. (1980) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์ทีสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive 

Advantage) ซึงจะใชเ้ป็นตวัเพิมศกัยภาพ และเพิมความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ ไวด้งันี 

1. ผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership)  การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนนนั กิจการจาํเป็นตอ้งมี
โครงสร้างดา้นตน้ทุนทีตาํกวา่บริษทัคู่แข่ง การบริหารงานทีประสบความสําเร็จของความเป็นผูน้าํ
ตน้ทุนตาํจาํเป็นตอ้งมีการควบคุมตน้ทุนทีเขม้งวด มีการควบคุมการเงินผา่นทางการทาํงบประมาณ 
และมีการตงัเป้าหมายดา้นปริมาณ (Porter, 1980: 272) ความสามารถดงักล่าวนี ปกติมกัพบในตวั
ผูน้าํซึงไดรั้บการศึกษาหรือการอบรมในด้านการบญัชี และมีประสบการณ์เกียวกบัการประยุกตใ์ช้
เทคนิคดงักล่าวมาก่อน ดงันนั หวัหนา้ เจา้หนา้ทีบริหารองคก์รทีมีประสบการณ์ดา้นบญัชีซึงเนน้ให้
บริษทัประสบความสําเร็จในการดาํเนินงานด้วยต้นทุนโดยรวมทีตาํกว่าบริษทัอืนๆ ในตลาด
เดียวกนั มกัไดรั้บการคาดหวงัวา่จะมีผลการดาํเนินงานทีมีปริมาณมากกวา่ 
 การให้ความสําคญัเรืองตน้ทุนทีตาํ จะมุ่งความสนใจไปทีการดาํเนินงานขององคก์ร โดย
ทวัๆ ไปการพยายามทีจะลดตน้ทุน เช่น การลดขนาดขององค์กร มีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององคก์ร แต่ความพยายามทีจะลดตน้ทุนจะตอ้งทาํอยา่งต่อเนือง ความสําเร็จของ
การลดตน้ทุน จะตอ้งเพิมผลผลิต หรือลดปัจจยันาํเขา้ เช่น ค่าแรงงานและวตัถุดิบ และเพิมผลผลิตที
เป็นปัจจยันาํออกใหเ้กิดการสูญเสียในระหวา่งการผลิตใหน้อ้ยทีสุด การปรับปรุงสิงเหล่านีจะทาํให้
ผลผลิตเพิมมากขึน ทงันีการลดตน้ทุนยงัถือเป็นการปรับปรุงเพือเพิมความพึงพอใจของลูกคา้ใน
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ดา้นราคาโดยทางออ้ม ตลอดไปถึงผลของความน่าเชือถือหรือราคาทีตาํกวา่คู่แข่ง การลดตน้ทุนจะ
ส่งผลไปยงัระดบัล่างโดยตรง ค่าใชจ่้ายทีสามารถลดตน้ทุนไดขึ้นอยูก่บัประสิทธิภาพของการลด
ตน้ทุน (Bohan and Horney, 1991: 309; Campanella, 1990: 123) และวตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ 
หรือผลิตชินส่วน ซึงจะนาํไปประกอบเป็นสินคา้สําเร็จรูป ตลอดไปจนถึงขบวนการในการผลิต
สินคา้อืนๆ  

2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) บริษทัจะประสบผลสําเร็จในการสร้างความ
แตกต่างของตวัสินคา้จาํเป็นจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะของตวัสินคา้และขายไดใ้นราคาทีสูงกวา่สินคา้
ปกติทวัไป ดงัที ตามคาํกล่าวทีวา่ “การสร้างความแตกต่างของตวัสินคา้ และความตอ้งการทีจะต่อสู้
กบัคู่แข่งขนั จะเป็นอุปสรรคป้องกนัไม่ให้คู่แข่งขนัรายใหม่เขา้มาในตลาดได ้ การสร้างความ
แตกต่างนีจะเป็นผลของความแตกต่างดา้นราคาตน้ทุนของตวัสินคา้ และราคาขายทีเพิมขึน โดยเหตุ
นีการเปรียบเทียบราคาสินคา้ของผูบ้ริโภค และการอ่อนไหวต่อราคาสินคา้นนัจะลดลง สุดทา้ย
บริษทัทีสามารถสร้างความแตกต่างได้ดีก็จะประสบความผลสําเร็จ พร้อมทงัการสร้างความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ และจะเป็นกาํแพงป้องกนัการเผชิญหน้าดา้นธุรกิจของคู่แข่งขนั” (Porter, 

1980: 37; 1985: 14) 

2.1 การสร้างความแตกต่างดา้นนวตักรรม (Innovation Differentiation) นกันวตักรรม 
เช่น Intel หรือ 3M ไดคิ้ดคน้และทาํการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มีการออกแบบเพือประโยชน์ใช้
สอย หรือการใช้งานทีเหนือชันกว่าคู่แข่งขนั ซึงการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ หรือการปรับปรุง
ผลิตภณัฑเ์ดิม ตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์การมองการณ์ไกล และความเต็มใจทีจะรับความเสียงใน
ส่วนของผูบ้ริหารซึงกาํกบัองค์กรเหล่านัน บุคลิกหรือพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าวมีส่วนทาํให้
บุคคลทีคลุกคลีอยูก่บัการวจิยัผลิตภณัฑแ์ละพฒันาสินคา้ขึนมาใหม่ ไดส้ะสมประสบการณ์สําคญัๆ 
ในการสร้างสรรค์อนันาํมาใช้งานได ้เพราะฉะนนั ผูบ้ริหารขององค์กรทีมีประสบการณ์ดา้นวิจยั
และพฒันา จะเป็นแรงขบัเคลือนองคก์รให้ทาํการวิจยั และพฒันาตลาดผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ โดยมกัจะ
ถูกคาดหวงัวา่จะสามารถปฏิบติังานไดผ้ลใน ระดบัทีดี (Beal and Yasai-Ardekani, 2000: 734) 

2.2 การสร้างความแตกต่างดา้นการตลาด (Marketing Differentiation) เช่น Coca-Cola 

ไดส้ร้างภาพลกัษณ์ในจิตใจของลูกคา้ปัจจุบนัหรืออนาคต ว่าบริษทัมีผลิตภณัฑ์ทีเหนือกว่าคู่แข่ง 

แมว้า่การสร้างความแตกต่างอาจเป็นเพียงการแตกต่างภายนอก ความสามารถ และทกัษะในการ
สร้างแรงจูงใจลูกค้าให้ซือสินค้า บางทีก็ไม่มีความแตกต่างในแง่ของผลิตภณัฑ์บนพืนฐาน
เอกลกัษณ์ของสินคา้ทีลูกคา้มองเห็นซึงจะเกียวขอ้งกบัความชอบเป็นการส่วนตวั จากประสบการณ์
ทีผา่นมาในแง่ของการใชเ้ทคนิคการทาํตลาดและการส่งเสริมการขาย ข่าวสารทีลูกคา้ไดรั้บจะถูก
ถ่ายทอดผ่านโฆษณาและการส่งเสริมการขายทีพบเห็นโดยทวัไป ทีถูกพฒันาขึนมาจากนกัการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

 
 

ตลาดผูช้าญฉลาด ดงันนั หวัหนา้เจา้หนา้ทีบริหารขององคก์ารทีมีประสบการณ์ในดา้นการตลาดจะ
มุ่งเน้นไปทีแหล่งทรัพยากรของบริษัทโดยสร้างภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับ
ผลิตภณัฑน์นั ๆ พร้อมบริการทีบริษทัของตนเสนอขาย โดยจะถูกคาดหวงัวา่จะมีผลการดาํเนินงาน
ในระดบัทีดีกวา่ (Beal and Yasai-Ardekani, 2000: 735) 

2.3 การสร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพ (Quality Differentiation) Dean and Evans 

(1994: 302) และ Garvin (1984: 25) เสนอแนะวา่ ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมตอ้งมีมิติดา้นคุณภาพ
อยา่งน้อย แปด ประการ คือ มีความสวยงาม เชือถือได ้ตรงกบัคาํโฆษณา สามารถให้บริการหลงั
การขาย มีความทนทาน ใช้งานไดดี้ มีลูกเล่นมาก และมีคุณภาพดี มิติดงักล่าวส่วนใหญ่แลว้มกั
มุ่งเน้นไปทีการออกแบบของผลิตภณัฑ์ขนัตอนสุดทา้ยซึงเป็นความรับผิดชอบบนพืนฐานของ
วิศวกรผูอ้อกแบบ (Dean and Evans, 1994: 302) ยิงกวา่นนั การวางมาตรฐานดา้นคุณภาพและการ
พฒันาตวัสินคา้ พร้อมทงักระบวนการผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน นนัและคุณภาพของสินคา้นนัๆ 

จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของทีมงานวิศวกรเช่นกัน  ดังนันผู ้บริหารขององค์การทีมี
ประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมซึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะมุ่งเน้นบุคลากรในด้านการควบคุม
คุณภาพ มักมีแนวโน้มทีจะพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่ากว่าผูบ้ริหารของบริษัทคู่แข่งทีไม่มี
ประสบการณ์ในดา้นวศิวกรรมและมกัจะประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงานเหนือกวา่คู่แข่งของตน
ดว้ย 

3. การมุ่งเนน้เฉพาะ (Focus) กลยทุธ์การมุ่งเนน้เฉพาะ แตกต่างจากกลยุทธ์การลดตน้ทุน 
และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กล่าวคือผูที้จะมุ่งเนน้เฉพาะจะเลือกทาํบางส่วน หรือกลุ่มของ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึงโดยเฉพาะ การปรับแต่งกลยทุธ์เพือให้เหมาะสมกบัตวัของสินคา้ 
และบริการส่วนนนัๆ จะสร้างความแตกต่างออกไปจากสินคา้อืนๆ ในตลาด สิงทีสําคญัของการ
มุ่งเนน้เฉพาะ ไดแ้ก่เป้าหมายของผูบ้ริโภคกลุ่มเล็กๆ ซึงจะแตกต่างไปจากการผลิตสินคา้จาํนวน
มากๆ ถา้กลุ่มเป้าหมายของการมุ่งเนน้เฉพาะไม่แตกต่างจากกลุ่มอืนๆ กลยทุธ์การมุ่งเนน้เฉพาะก็จะ
ไม่ประสบผลสําเร็จ ผูที้ใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะจะแสวงหาความได้เปรียบดา้นการแข่งขนั
ให้กบักลุ่มเป้าหมาย โดยกลยุทธ์การมุ่งเนน้เฉพาะมีตวัแปรสองตวั ไดแ้ก่การมุ่งเน้นตวัสินคา้ใน
กลุ่มเป้าหมาย เพือหาประโยชน์ความเป็นพิเศษของผูบ้ริโภคบางส่วน และผูมุ้่งเนน้เฉพาะสามารถ
ประสบผลสําเร็จในความได้เปรียบในด้านกลยุทธ์การแข่งขนักบัคู่แข่งทีมีเป้าหมายลูกค้ากลุ่ม
เดียวกนั  
 ระพีพร ศรีจาํปา (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลยุทธ์สําคญัในยามทีเศรษฐกิจทวัโลกอยู่ในช่วง
ชะลอตวั ถดถอย สิงทีสําคญัทีทุกคนในองค์การคงตอ้งเตรียมตวั เตรียมใจว่า "เราตอ้งร่วมกนั
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในทุกๆ ดา้น" หมนัตรวจสอบผลการดาํเนินงานของตนเองในแต่ละฝ่าย
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ตลอดเวลา ขยนัติดตามและตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงาน ยอดขาย และตอ้งศึกษาให้เขา้ใจ
ถึงความรู้สึกความตอ้งการ และพฤติกรรมของลูกคา้ตลอดจนผลกระทบทีมีต่อลูกคา้ประจาํของเรา 
และอยา่ละเลยทีตอ้งขยนัคิด ขยนัสร้างสรรค์ ขยนัคน้หาแนวทางใหม่ๆ แต่ไม่ใช่เปลียนทุกสิงทุก
อย่างใหม่หมดโดยไม่ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบและควรรักษาสิงดีๆ ทีเคยทาํแลว้สําเร็จไว ้และ
พฒันาสิงทีดีๆ เหล่านนัใหแ้ขง็แกร่งมากขึน ตอ้งไม่เป็นกระต่ายตืนตูม ตืนตระหนกกบัสถานการณ์
จนขาดสติ  

การปรับปรุงควรวางแผนมองแบบภาพรวมให้ทุกคนในองคก์รร่วมรับรู้ทุกสถานการณ์ทีมี
ผลกระทบ และร่วมคิดร่วมสร้างพลงั คน้หาหนทางทีจะทาํให้ทุกๆ คนในองคอ์ยูร่อดร่วมกนั การ
ปรับการกระทาํ ให้ริเริมกระทาํอยา่งมีการ "คิดก่อนทาํ" แบบทีเรียกวา่ "คิดดี ตอ้งทาํได"้ และ "คิด
ได ้ตอ้งทาํดี" และ 9 กลยทุธ์ทางการตลาดดงัต่อไปนี เชือมนัวา่จะเป็นหนทางเพือให้กิจการฝ่าวิกฤต
ทาํใหอ้งคก์รอยูร่อดและยงัยนืได ้ 

1.  กลยุทธ์ราคา ขอให้ใช้อย่างเขา้ใจและใช้กลยุทธ์ราคานีบนพืนฐานของการศึกษา
มากกวา่การใชต้ามความรู้สึกทีวา่ใครๆ เขาก็ใชก้ลยุทธ์ราคากนั แน่นอนกลยุทธ์ราคาช่วยกระตุน้
การใชจ่้ายในสินคา้โดยเฉพาะสินคา้ประเภท commodity ทีลูกคา้ไม่ยึดติดในตราสินคา้ ดงันนั กล
ยุทธ์ราคามกัจะเหมาะสมกบัสินคา้ประเภททีลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่มีความภกัดีในตราสินคา้ ดงันัน
ผูป้ระกอบการควรใชก้ลยทุธ์ราคาอยา่งสร้างสรรคเ์ช่น ควรลดราคาสาํหรับสมาชิก หรือการลดราคา
ในช่วงสินเดือนทีลูกคา้เพิงไดรั้บเงินเดือน และการลดราคาให้ผูมี้กาํลงัซือนอ้ยเช่นขา้ราชการ หรือ
ผูใ้ชแ้รงงานของบริษทัทีทาํสัญญากบักิจการ แมใ้นภาวะวิกฤตเช่นนีการจะใชก้ลยุทธ์การลดราคา
ควรมีเป้าหมายดว้ยและควรเจาะจงมากกวา่กระทาํไปโดยไม่มีเป้าหมาย  

2.   กลยุทธ์การสร้างคุณค่าทีแตกต่าง กลยุทธ์นีควรสร้างความยอมรับให้ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียโดยรวมดว้ยเพือความอยู่รอดร่วมกนั ถา้ให้ดีควรเน้นขายสินคา้ หรือให้บริการทีมากคุณค่า 
คุม้ค่า และจ่ายในราคาทีประหยดักวา่แต่หาซือทีไหนไม่ได ้หรือซือไดแ้ต่ถา้ซือทีเราให้ความคุม้ค่า 
และใหคุ้ณค่ากบัผูซื้อและสังคมส่วนร่วมเป็นอยา่งมาก เช่นกลยุทธ์การขายสินคา้แบบนาํสินคา้ทีใช้
แลว้มาแลกซือสินคา้ใหม่ในราคาทีถูกกวา่ หรือกลยุทธ์การเพิมเติมบริการเสริมในเรืองการรับซือ
ของเก่าทีใชแ้ลว้ เพือนาํไปแลกชือสินคา้ใหม่ถึงบา้น หรือแมแ้ต่การรับซือบรรจุภณัฑ์เก่าเพือแลก
ซือสินคา้ใหม่ของเรา จะเห็นวา่ถา้แตกต่างแบบนีทุกคนไดป้ระโยชน์ทงันนั สังคมส่วนรวมก็ไดด้ว้ย  

3.   กลยุทธ์สร้างความผกูพนัในตราสินคา้ กิจการควรใชก้ลยุทธ์การสร้างความผกูผนัใน
คุณภาพ ความคุม้ค่า และทาํใหลู้กคา้เกิดความผกูพนัในทุกสิงทุกอยา่งของสินคา้และบริการซึงตอ้ง
ทาํใหม้ากขึนกวา่เดิมทีเนน้แค่ความผกูพนัในความรู้สึกแต่เพียงอยา่งเดียว เช่น กลยุทธ์การให้ลูกคา้
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีพฒันาคุณภาพสินคา้ในช่วงวิกฤตเพือสร้างความอยู่รอดให้สินคา้ 
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เพราะลูกคา้เคยมีประสบการณ์ในการใชเ้ป็นอยา่งดี ซึงกลยทุธ์สร้างความผกูพนัแบบนีตอ้งมีวิธีการ
แสดงความขอบคุณทีลูกคา้ร่วมแสดงความคิดเห็นติชมโดยอาจใชชื้อลูกคา้ในรุ่นสินคา้นนัๆ หรือ
แสดงความขอบคุณในสือต่างๆ  

4.   กลยุทธ์การวางแผนเลือกใช้สือ ในอดีตเมือยอดขายไม่ดีทุกกิจการมกัตดังบประมาณ
การสือสารการตลาดก่อน แต่ในปัจจุบนักิจการต่างๆ ใชก้ลยุทธ์การสือสารกนัอยา่งเต็มทีแต่ทีตอ้ง
ระมดัระวงั คือควรเลือกการวางแผนการใช้สือให้ดีและเจาะจงมีเป้าหมายชัดเจน นนัคือ การ
เลือกใชสื้อควรมุ่งเนน้การสือสารทีส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์โดยตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

เนน้การสร้างความไวว้างใจ เนน้การสร้างความเป็นกนัเอง และยงัเนน้ความเป็นส่วนตวักบัลูกคา้ 
โดยตอ้งมีการคิดวางแผนเลือกใชสื้ออย่างสร้างสรรค์ แบบทีเรียกวา่ innovative idea เช่น การใช้
โทรศพัทเ์คลือนทีแต่ตอ้งสือสารในสิงทีเป็นประโยชน์กบัลูกคา้จริงๆ การใชสื้อ internet และการใช้
สือควรเป็นสือทีเขา้ถึงวิถีชีวิตทีเรียบง่ายของลูกคา้ช่วยให้ลูกคา้รับรู้ดว้ยความไม่ยุง่ยาก นอกจากนี
การสร้างเลือกสือควรคาํนึงถึงการความสัมพนัธ์แบบญาติพีน้องกบัลูกคา้ หรือใช้กลยุทธ์การ
เลือกใชสื้อทีตอ้งมุ่งสร้าง social network มากกวา่การใหเ้พียงขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้เท่านนั  

5.   กลยทุธ์การวจิยัทศันคติและพฤติกรรมของลูกคา้ทีมีต่อตราสินคา้ของตน หากกิจการใด
ยอมเสียเวลาทาํการวิจยัย่อมรู้และเขา้ใจลูกคา้มากขึน แต่การกระทาํวิจยัควรทาํให้ลูกคา้รับรู้ว่า
กิจการมีความสนใจและตระหนกัถึงทุกความคิดและความรู้สึกของลูกคา้อยูเ่สมอ หมายความวา่ยิง
ปืนนดัเดียวไดค้วามเขา้ใจอนัดีกบัลูกคา้ดว้ย และทีสําคญัปัจจุบนันีลูกคา้มีแนวโนม้ทีจะสนใจเรือง
ความรับผิดชอบต่อสังคมสิงแวดลอ้มมากขึน ดงันนักิจการควรเริมสนใจและศึกษาวา่ลูกคา้ของเรา
เปลียนไปตามกระแสสังคมโลกหรือไม่ และลูกคา้ของเราเปลียนไปเน้นเรืองความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิงแวดลอ้มมากน้อยแค่ไหน ถา้มีมากเราก็ควรเตรียมปรับกลยุทธ์การตลาดให้มุ่งเน้น
เรือง green marketing มากยงิขึนในอนาคต  

6.   กลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้ (CRM) ยงัคงเป็นเรืองสําคญัอยา่งต่อเนือง
โดยเฉพาะการสร้างสินคา้และบริการทีตรงต่อความตอ้งการแต่ละรายบุคคล (customized products) 

มุ่งเน้นนาํเสนอสินคา้บริการทีสร้างความสุข สร้างให้เกิดการชืนชอบและชอบใช้อย่างสมาํเสมอ 
และบอกให้คนอืนใช้ ซึงเรียกว่าลูกคา้เกิดความภกัดีในตราสินคา้ (Brand loyalty) และเกิดความ
ผกูพนัอยา่งลึกซึงในตราสินคา้ กลยทุธ์ทีควรใชแ้ละใชอ้ยา่งต่อเนืองก็คือการบริหารการจดัเก็บและ
ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลการใชจ่้ายของลูกคา้ นาํเสนอสินคา้ทีลูกคา้ชืนชอบ แน่นอนกิจการตอ้งเนน้เรือง
การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้และตอ้งทาํอยา่งจริงใจ จริงจงั ต่อเนืองและตลอดเวลา  

7.   กลยุทธ์การวิจยัพฤติกรรมการซือ ควรคน้หาขอ้เท็จจริงจากลูกคา้มากขึน และควรวิจยั
ถึงเหตุผลในการซือมากกวา่การวิจยัทศันคติ ความรู้สึก การรับรู้เท่านนั เพราะในสภาพเศรษฐกิจ
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เช่นนีการรับรู้วา่ลูกคา้มีความรู้สึกอยา่งไรเพือมาทาํกลยทุธ์การตลาดใหลู้กคา้รู้จกัผลิตภณัฑ์เราอยา่ง
เดียวนนัไม่เพียงพอ ตอ้งรู้ขอ้เทจ็จริงให้ไดม้ากทีสุดวา่อะไรกนัแน่ทีจะทาํให้ลูกคา้ตดัสินใจซือ เช่น 

กลยุทธ์วิจยัจากการจดัเก็บขอ้มูลการใช้จ่ายของลูกคา้ประจาํจากบตัรสมาชิก มากกว่าการทาํวิจยั
สาํรวจความชืนชอบในตราสินคา้  

8. กลยุทธ์สร้างความโดดเด่นในการบริการอย่างเฉพาะเจาะจง เพือตอบสนองความ
ตอ้งการทีเพิมขึนในเรืองคุณค่า ความคุม้ค่าในการใช้จ่าย เช่น กลยุทธ์การติดต่อกบัลูกคา้ประจาํ 
และให้ความสําคัญในการให้บริการเสริมทีตามลูกค้าแนะนํา  ทาํให้ลูกค้ารับรู้ว่ากิจการให้
ความสําคญัและยอมรับฟังลูกคา้นาํเสนอบริการตามทีลูกค้าแนะนาํแน่นอนลูกค้าก็จะไม่ไปใช้
บริการของคู่แข่งขนั  

9.   กลยุทธ์สร้างความสะดวกสบาย ง่ายๆ ไม่สลบัซบัซ้อนในการซือสินคา้หรือในการเขา้
รับบริการ กลยทุธ์ที 9 นีเป็นกลยทุธ์ทีสําคญัมาก ขณะทีลูกคา้ตอ้งใชเ้หตุผลในการตดัสินใจซือมาก
ขึน กิจการควรนาํเสนอรูปแบบการบริการทีช่วยให้การตดัสินใจของลูกคา้กระทาํไดง่้ายขึน ไม่
ลาํบาก โดยมุ่งเนน้การสร้างสินคา้และบริการทีอาํนวยความสะดวก เนน้ความสบายใหลู้กคา้มากขึน 
เพือกระตุน้ความอยากใช ้อยากซือ  

 กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั นบัเป็นปัจจยัหลกัทีมี
ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ  ซึงนักวิชาการทัวโลกต่างได้เสนอ
แนวความคิดไวห้ลากหลาย แต่งานวิจยัเรืองนี ผูว้ิจยัขอยึดหลกักลยุทธ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัของ Michael E. Porter ทีไดก้ล่าวถึง  กลยุทธ์สําคญั ไดแ้ก่ ) การเป็นผูน้าํดา้น
ตน้ทุน ) การสร้างความแตกต่าง และ ) การมุ่งเนน้เฉพาะ ประกอบกบั  กลยุทธ์ทางการตลาด
ของ ระพีพร ศรีจาํปา ซึงประกอบดว้ย ) กลยุทธ์ราคา ) กลยุทธ์การสร้างคุณค่าทีแตกต่าง ) กล
ยุทธ์สร้างความผกูพนัในตราสินคา้ ) กลยุทธ์การวางแผนเลือกใช้สือ ) กลยุทธ์การวิจยัทศันคติ
และพฤติกรรมของลูกคา้ทีมีต่อตราสินคา้ของตน ) กลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้    

) กลยทุธ์การวจิยัพฤติกรรมการซือ ) กลยทุธ์สร้างความโดดเด่นในการบริการอยา่งเฉพาะเจาะจง 
9) กลยทุธ์สร้างความสะดวกสบาย เป็นตน้ 

 เกณฑ์การวดัความสามารถในการแข่งขัน 
 ความสามารถในการวดัการแข่งขนัขององคก์รจะใชเ้กณฑก์ารวดัดงัต่อไปนี  

1. ผลกาํไร (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545ข, 

2545ค; Cooper, 2005, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) 

2. กาํไรในระยะยาว (International Institute for Management Development, 2003, อา้งถึง
ใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550)   
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3. ความสามารถในการทาํกาํไร (Bharadwaj et al., 1993: 87; Hannula, 2002: 58; 

National Competitiveness Council, 1998, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) 

4. ส่วนแบ่งทางการตลาด (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2545ก, 2545ค; Bharadwaj et al., 1993: 87; Cockburn et al., 1998; Cooper, 2005, อา้งถึง
ใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) 

5. ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน หรือราคา (Cockburn et al., 1998, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ 
พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) 

6. ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Bharadwaj et al., 1993: 85; Hannula, 2002: 58; 

National Competitiveness Council, 1998, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) 

7. ผลิตภาพ (Hannula, 2002: 58; National Competitiveness Council, 1998; Porter, 1998: 

6, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) 

 การวดัความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รโดยใชผ้ลิตภาพ (productivity) ตามแนวคิด
ของ Porter นนั เป็นการวดัความสามารถขององคก์รในการบรรลุผลิตภาพในระดบัทีสูงและผลิต
ภาพทีเพิมขึน (Bernolak, 1997: 204, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) ซึง Hannula 

(2002: 59, อา้งถึงใน มนสันนัท์  พงษ์ประเสริฐชยั, 2550) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผลิตภาพ เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิต (outputs) ซึงอาจเป็นสินคา้ หรือบริการ ทีไดจ้ากระบบการทาํงาน
ขององค์กรกับสิงทีใช้ไป (inputs) เพือให้ได้ผลผลิตนัน ๆ ออกมา หรือผลิตภาพ หมายถึง 

ความสามารถในการผลิตโดยการใชท้รัพยากรทีมีอยูถ่า้สามารถผลิตไดป้ริมาณมากกวา่ ดีกวา่เดิม 
โดยใชท้รัพยากรเท่าเดิมแสดงวา่มีผลิตภาพดีขึน หรือหากผลิตสินคา้ไดเ้ท่าเดิมแต่ใชท้รัพยากรนอ้ย
กวา่ ก็แสดงวา่มีผลิตภาพดีขึนเช่นกนั (Bernolak, 1997: 204, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั
, 2550) จะเห็นวา่ ผลิตภาพเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากรทีใชไ้ปในกระบวนการผลิตหรือ
ระบบการทาํงาน กับผลผลิตทีได้ออกมากระบวนการผลิตหรือระบบการทาํงานนัน เป็น
ความสามารถขององค์กรในการเปลียนทรัพยากรให้เกิดเป็นผลผลิต แต่อาจมีการเพิมขึนบาง
ประเภททีไม่ไดเ้กิดจากความสามารถขององคก์รทีเพิมขึน เช่น ยอดขายทีเพิมขึนอนัเป็นผลมาจาก
ภาวะเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลียน การเพิมขึนนีไม่ถือวา่องคก์รมีผลิตภาพดีขึน เพราะการเพิมขึน
จากปัจจยัเหล่านีไม่ไดม้าจากความสามารถขององคก์รทีเพิมขึน (Bernolak, 1997: 204, อา้งถึงใน 
มนสันนัท์  พงษ์ประเสริฐชยั, 2550) การวดัผลิตภาพจะใช้อตัราส่วนของผลผลิตทีเปลียนแปลง
เทียบกบัความเปลียนแปลงของสิงทีใชไ้ป (Hannula, 2002: 59, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐ
ชยั, 2550)  
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 การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร โดยการใช้อตัราส่วนต่าง ๆ (Bernolak, 1997: 

206; Hannula, 2002: 59, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) เช่น ตน้ทุนการผลิตต่อ
ยอดขาย ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อยอดขาย การใช้สินทรัพยต่์อยอดขาย ซึงอตัราส่วนเหล่านี 

อาจนาํมาใช้เปรียบเทียบกบัของคู่แข่ง หรือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานใดมาตรฐานหนึงในแต่ละ
ช่วงเวลา หรือใชค้่าทีเปลียนแปลงในแต่ละช่วงเวลามาเปรียบเทียบกนั ซึงการวดัผลิตภาพนี อาจวดั
เฉพาะในส่วนทีสําคญัของการดาํเนินงานซึงสามารถยอมรับไดว้่าเป็นการวดัผลิตภาพของผลการ
ดาํเนินงานโดยรวมขององคก์ร (Bernolak, 1997: 206, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 
2550) การวดัผลิตภาพและความสามารถในการทาํกาํไรนี มีประโยชน์มากในระดบัองคก์ร เพราะ
จะช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริหารปรับปรุงผลิตภาพ และความสามารถในการทาํกาํไรขององค์กร ซึงจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันเพิมขึน ทังตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ (Bernolak, 1997: 209, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) Forsman (2000: 

6, อา้งถึงใน มนสันนัท์  พงษ์ประเสริฐชยั, 2550) ไดก้ล่าวถึง ความสามารถในการแข่งขนัของ
องค์กรว่าองค์กรทีมีความสามารถในการแข่งขนั คือองค์กรทีประสบความสําเร็จ ซึงตวับ่งชี
ความสําเร็จขององค์กร ก็คือผลการดาํเนินงาน ซึง Ondategui-Parra, Bhagwat, Gill, Nathanson, 

Seltzer and Ros (2004: 559, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) และ Price (1997: 329, 

อา้งถึงใน มนสันนัท์  พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) ไดใ้ห้ความหมายผลการดาํเนินงานขององคก์ร ว่า
หมายถึง ผลทีเกิดจากกระบวนการผลิต การบริหารจดัการ ซึงสามารถประเมินเปรียบเทียบกบั
เป้าหมาย มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานในอดีตหรือเปรียบเทียบกบัองคก์รอืน ๆ ได ้

 การวดัผลการดาํเนินงาน มีหลากหลายมิติ (Morgan, Vorhies and Schlegelmilch, 2006: 

623, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) ซึงไดแ้ก่เกณฑก์ารวดัดงัต่อไปนี คือ 

1. เกณฑด์า้นการเงิน ไดแ้ก่ ผลกาํไร ผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะห์มูลค่าของผูถื้อ
หุ้น (Doyle and Wong, 1998: 520, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) กระแสเงินสด 
ราคาหุน้ (Castanias and Helfat, 2001: 668, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) 

2. เกณฑ์ดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งทางการตลาด การเติบโตของยอดขาย (Dess and 

Robinson, 1984: 265; Doyle and Wong, 1998: 517; McDougall and Oviatt, 1996: 30; Pussadee 

Polsaram, 1998: 53; Zou, Taylor, and Osland, 1998: 43, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 
2550) 

3. เกณฑ์ดา้นอืนๆ ไดแ้ก่ ผลิตภาพ ความพอใจของลูกคา้ (Ondategui-Parra et al., 2004: 

559, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) ประสิทธิผล คือ การบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้
(Morgan et al., 2006: 623, อา้งถึงใน มนัสนันท์  พงษ์ประเสริฐชัย, 2550) และการบรรลุ
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วตัถุประสงค์ขององค์กร ซึงประเมินโดยผูบ้ริหาร (Doyle and Wong, 1998: 520; Pussadee 

Polsaram, 1998: 54, อา้งถึงใน มนสันนัท ์ พงษป์ระเสริฐชยั, 2550) 

จะเห็นวา่ ในการวดัความสามารถในการแข่งขนั และผลการดาํเนินงานนนัใชเ้กณฑ์ในการ
วดัทีคลา้ยคลึงกนั เช่น เกณฑ์ดา้นการเงิน ไดแ้ก่ ผลกาํไร ความสามารถในการทาํกาํไร เกณฑ์ดา้น
การตลาด ไดแ้ก่ ยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด และเกณฑด์า้นอืน ๆ เช่น ผลิตภาพ เป็นตน้ 
 การทบทวนแนวคิดเกียวกบักลยุทธ์ทีเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สามารถกล่าวโดยสรุปว่า กลยุทธ์หลักทีองค์กรส่วนใหญ่ใช้ในการดาํเนินธุรกิจเพือสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ประกอบดว้ย การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน การสร้างความแตกต่าง การมุ่งเน้น
เฉพาะ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การสร้างคุณค่าทีแตกต่าง กลยุทธ์สร้างความผูกพนัในตราสินคา้ กล
ยุทธ์การวางแผนเลือกใชสื้อ กลยุทธ์การวิจยัทศันคติและพฤติกรรมของลูกคา้ทีมีต่อตราสินคา้ของ
ตน กลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้ กลยุทธ์การวิจยัพฤติกรรมการซือ กลยุทธ์สร้าง
ความโดดเด่นในการบริการอยา่งเฉพาะเจาะจง และกลยุทธ์สร้างความสะดวกสบาย เป็นตน้ โดยใช้
เกณฑ ์ผลกาํไร กาํไรในระยะยาว ความสามารถในการทาํกาํไร ส่วนแบ่งการตลาด ความไดเ้ปรียบ
ดา้นตน้ทุนหรือราคา ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และผลิตภาพ เป็นตวัชีวดัความสามารถใน
การแข่งขนัขององคก์ร ทงันีผูว้ิจยัจะนาํความรู้ทีได้มาช่วยกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั รวมถึง
ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแนวคาํถาม ทงัยงัจะนาํความรู้เหล่านีมาเป็นแนวทางในการสรุปผล และ
อภิปรายผลการวจิยั 

 
4.   ความรู้เกยีวกบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2554) ไดว้ิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
และศกัยภาพของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในแต่ละประเทศ ไวด้งันี 

ประเทศไทย   เมือวเิคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มและศกัยภาพของวิสาหกิจไทย พบวา่ จุดแข็ง
ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย คือ การมีทกัษะในดา้นงานศิลป์และงานฝีมือ มีจิตใจใน
การให้บริการ และหากสามารถนาํภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ในสินคา้และบริการได้ จะเสริมให้
สินคา้ไทยมีความโดดเด่นมากขึน นอกจากนี วสิาหกิจไทยโดยเฉพาะกลุ่มขนาดยอ่มและรายยอ่ยยงั
มีจุดอ่อนในดา้นอืนๆ เช่น การบริหารงานทียงัเป็นแบบดงัเดิม การสือสารดว้ยภาษาต่างประเทศยงั
จาํกดัเฉพาะกลุ่ม และวิสาหกิจจาํนวนมากทียงัขาดการสือสารกบัหน่วยงานภาครัฐ เนืองจากมีการ
จดัตงักิจการทีมีรูปแบบไม่เป็นทางการ 

ประเทศสิงคโปร์   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศสิงคโปร์มีความเขม้แข็ง
เนืองจากสามารถสือสารได้หลายภาษา  และประการสําคญัคือ มีการนาํเทคโนโลยีมาช่วยใน
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กระบวนการผลิตรวมถึงมีการบริหารจดัการแบบสมยัใหม่ แต่สิงคโปร์มีจุดอ่อนดา้นอตัราค่าจา้ง
แรงงานทีสูงทาํให้รัฐบาลสิงคโปร์ไดก้าํหนดเป้าหมายการส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ที
ชดัเจน รวมถึงการให้เงินทุนสนบัสนุนแบบให้เปล่าแก่วิสาหกิจทีมีศกัยภาพเพือลดอุปสรรคทีเกิด
จากอตัราค่าจา้งแรงงาน 

ประเทศมาเลเซีย   เมือพิจารณาถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศมาเลเซีย
พบวา่ นอกจากความสามารถในการสือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ ยงัมีตน้ทุนการผลิตสินคา้อาหาร
ฮาลาลทีตาํกวา่ประเทศไทย เนืองจากตราฮาลาลของมาเลเซียเป็นทียอมรับ อยา่งไรก็ตาม จุดอ่อน
ของวสิาหกิจมาเลเซียในดา้นอืนๆ นนั ไม่แตกต่างจากวิสาหกิจไทยมากนกั กล่าวคือ ความสามารถ
ในการเขา้ถึงแหล่งทุนยงัอยูใ่นเกณฑ์ตาํ การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชใ้นกระบวนการผลิตยงัมีอยู่
นอ้ย นอกจากนี ปัญหาทีเกิดขึนในปัจจุบนัคือ ค่าจา้งแรงงานสูงกวา่ไทย  

ประเทศฟิลิปปินส์   การเป็นประเทศทีมีประชากรจาํนวนมาก ทาํให้ฟิลิปปินส์มีประชากร
ทีอยูใ่นวยัทาํงานมากถึง 50 ลา้นคน และแรงงานส่วนใหญ่ยงัสามารถสือสารดว้ยภาษาองักฤษไดดี้ 

อย่างไรก็ตามแรงงานทีมีทกัษะและมีความสามารถมกัไปทาํงานในต่างประเทศหรือในองค์กร
ขนาดใหญ่ทาํให้แรงงานทีทาํงานให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีทกัษะทีด้อยกว่า 
นอกจากนีจุดอ่อนทีเกิดขึนกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในฟิลิปปินส์คลา้ยกบัของไทย 

กล่าวคือความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งทุนยงัอยู่ในเกณฑ์ตาํ การบริหารงานรวมถึงการนํา
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชย้งัมีอยูน่อ้ย 

ประเทศอินโดนีเซีย   จุดแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอินโดนีเซีย คือ มี
แรงงานจาํนวนมาก และอตัราค่าจา้งแรงงานขนัตาํตาํกวา่ของประเทศไทย โดยในปัจจุบนัค่าจา้งขนั
ตาํอยูที่ประมาณ 67 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการตาํกวา่เมือ
เปรียบเทียบกบัไทย ขณะทีจุดอ่อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไม่แตกต่างจากไทยมาก
นกั กล่าวคือ ส่วนใหญ่ขาดแคลนหลกัทรัพยใ์นการคาํประกนัเพือขอสินเชือ อีกทงัยงัมีการจดัทาํ
ระบบบญัชีทีไม่ถูกตอ้งตามความตอ้งการของสถาบนัการเงิน ทาํให้ไม่สามารถขอสินเชือจาก
สถาบนัการเงินและตอ้งใชว้ธีิการกูเ้งินจากนอกระบบซึงมีการคิดอตัราดอกเบียทีสูงมาก 

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   วสิาหกิจในประเทศบรูไนดารุสซาลามไดเ้ปรียบกวา่วิสาหกิจ
ไทยในแง่ความสามารถในการสือสารดว้ยภาษาต่างประเทศและตน้ทุนในดา้นพลงังานทีตาํกวา่ไทย 

เนืองจากเป็นประเทศทีมีทรัพยากรดา้นพลงังานเป็นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนในดา้นอืนๆ 

โดยเฉพาะค่าจา้งแรงงานนนัสูงกวา่ไทยมาก เนืองจากรัฐบาลไดน้าํระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์มา
อิงเป็นพืนฐานทาํให้ค่าครองชีพต่างๆ สูง นอกจากนี ศกัยภาพในการผลิตสินคา้จาํนวนมากให้ได้
มาตรฐานสมาํเสมอยงัอยูใ่นเกณฑ์ตาํ เนืองจากทีผา่นมา การผลิตของบรูไนดารุสซาลามเพียงเพือ
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สนองความตอ้งการของตลาดในประเทศเท่านนั ทาํให้การผลิตจึงมกัเป็นแบบดงัเดิม และมกัเน้น 

การผลิต ในเชิงปริมาณ แนวทางการส่งเสริม และสนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจึงมี
ทิศทางทีไม่ต่างจากของไทยมาก กล่าวคือ รัฐบาลพยายามให้การสนบัสนุนทงัในดา้นการเงิน การ
บริหาร การตลาด และการนาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใช ้นอกจากนีการทีประชากรเกือบทงัหมดนบัถือ
ศาสนาอิสลาม ทาํให้รัฐบาลพยายามใชจุ้ดแข็งในส่วนนีเพือสร้างตลาดฮาลาลให้กบักลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศ 

ประเทศเวยีดนาม   การทีเวียดนามตอ้งเผชิญกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติอยูเ่ป็นประจาํ ทาํให้
ชาวเวียดนามมีความขยนั อดทน และมีความตืนตวัในการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเวียดนามให้ความสนใจในการนาํนวตักรรม
ใหม่ๆ มาใช ้ และเพียรพฒันาทกัษะตนเองมากขึน กระนนัก็ตาม สินคา้ทีผลิตไดม้าตรฐานยงัมีนอ้ย 

อีกทงัยงัมีจุดอ่อนดา้นการสือสารดว้ยภาษาต่างประเทศและความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งทุนที
ยงัอยู่ในเกณฑ์ตาํ ทาํให้การพฒันาศกัยภาพเป็นไปตามทีสามารถทาํได้ในปัจจุบนั ซึงรัฐบาล
เวยีดนามตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวและไดพ้ยายามกาํหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนบัสนุน
ในดา้นต่างๆ รวมถึงการลดขนัตอนและการให้สิทธิประโยชน์เพือสร้างความแข็งแกร่งและเพิม
วสิาหกิจรายใหม่ 

ประเทศสหภาพพม่า   ในประเทศสหภาพพม่า ตน้ทุนในดา้นค่าจา้งแรงงานปัจจุบนัอยูใ่น
เกณฑ์ตาํทีสุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ค่าจา้งแรงงานขนัตาํในประเทศสหภาพพม่า
ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวนั) ซึงนบัเป็นจุดแข็งสําหรับวิสาหกิจทีดาํเนินธุรกิจในประเทศนี 

อยา่งไรก็ตามความไม่สามารถในการเขา้ถึงแหล่งทุนและอตัราดอกเบียเงินกูที้สูง รวมถึงทกัษะใน
ด้านต่างๆทียงัจาํกัด และอีกประการสําคัญคือ ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้
ภายในประเทศยงัไม่เพียงพอ ทาํให้ขีดความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในสหภาพพม่าอยูใ่นเกณฑที์ตาํ เพือแกไ้ขจุดอ่อนดงักล่าว รัฐบาลสหภาพพม่าไดค้วบคุม
การนาํเขา้สินคา้บางประเภท รวมถึงจดัทาํโครงการขยายกาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากขึน ซึงคาด
วา่จะช่วยใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มพม่ามีความเขม้แขง็มากขึน 

ประเทศ สปป.ลาว   ค่าจา้งแรงงานขนัตาํใน สปป.ลาว อยูใ่นเกณฑ์ทีตาํเมือเปรียบเทียบกบั
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ปัจจุบนัค่าจา้งขนัตาํทีรัฐบาลกลางกาํหนดอยูที่อตัรา 10,000 กีบต่อวนั 

หรือประมาณ 1.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวนั) นบัเป็นจุดแข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มทีดาํเนินธุรกิจใน สปป.ลาว อยา่งไรก็ตาม ปัญหาทวัไปทีพบในวิสาหกิจลาว คือ ความสามารถ
ในการเขา้ถึงแหล่งทุนทีอยูใ่นเกณฑต์าํ ทกัษะของวิสาหกิจในดา้นต่างๆ ยงัมีอยูน่อ้ย นอกจากนีการ
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ให้ความสําคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนวิสาหกิจของรัฐบาล สปป.ลาว ยงัอยู่ในระยะเริมตน้ 

ส่งผลใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจลาวยงัอยูใ่นระดบัทีตาํ 
ประเทศกมัพูชา   จุดแข็งและจุดอ่อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกมัพูชา

เป็นไปในทาํนองเดียวกบัในสหภาพพม่าและใน สปป.ลาว เพือลดขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงแหล่งทุน 

รัฐบาลกัมพูชาได้ปรับปรุงวิธีการทาํบญัชีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้อยู่ใน
รูปแบบทีง่ายขึนเพือใหส้ถาบนัการเงินมีขอ้มูลในการวเิคราะห์และอนุมติัใหสิ้นเชือไดม้ากขึน 

ผลกระทบจากนโยบายส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
การเปิดเสรีดา้นการคา้ การบริการ การลงทุน และการเคลือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรีทาํให้

สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างตระหนกัถึงผลกระทบทีจะเกิดขึน โดยคาดการณ์วา่ในขณะทีการ
รวมกลุ่มทาํให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึน ซึงจะเป็นโอกาสสําหรับวิสาหกิจทีมีศกัยภาพ ในอีกดา้นหนึง 

การแข่งขนัยอ่มทวีความรุนแรงมากขึน การเตรียมการเพือเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัทีรุนแรงมาก
ขึนจึงหมายถึงการสนบัสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความแข็งแกร่งมากขึน และ
ขจดัปัญหาหรือแกไ้ขจุดอ่อนในดา้นต่างๆ ของวิสาหกิจให้มีนอ้ยลงแนวทางทีรัฐบาลในประเทศ
ต่างๆ ไดด้าํเนินการยอ่มส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจไทยโดยเฉพาะกลุ่มทีมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัปานกลาง-ตาํ กล่าวคือ ในประเทศทีเคยพึงพิงสินคา้นาํเขา้จากไทย ยอ่มหนัไปซือสินคา้ที
ผลิตไดม้าตรฐานมากขึนจากวิสาหกิจภายในประเทศ ส่วนกลุ่มทีมีกาํลงัซือตาํจะให้ความสนใจกบั
สินคา้ทีผลิตจากประเทศทีมีตน้ทุนตาํมากๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นตน้ 

แต้มต่อทางธุรกจิ 
เมือพิจารณาแต้มต่อทางธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยนําขนาดตลาด

ภายในประเทศ (Size of Domestic Market) อตัราค่าจา้งขนัตาํ (Minimum Wages) ตน้ทุนการ
ส่งออก (Cost of Export) ความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) และความ
สะดวกในการขอสินเชือ (Ease of Financial Access) มาเปรียบเทียบ พบวา่ สิงคโปร์และมาเลเซีย 

เป็นประเทศทีมีต้นทุนในการส่งออกทีตาํกว่าประเทศอืนๆ และมีการเขา้ถึงสินเชือทีง่ายกว่า 
อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัไทยยงัมีจุดเด่นในเรืองการเป็นประเทศทีน่าลงทุนแข่งขนัไดก้บัสิงคโปร์และ
มาเลเซีย เนืองจากมีขนัตอนทีไม่ยุง่ยากและมีระยะเวลาในการดาํเนินการทีไม่นานนกั 

เมือนาํประเด็นขนาดตลาดภายในประเทศ อตัราค่าจา้งขนัตาํ ตน้ทุนการส่งออก ความ
สะดวกในการดาํเนินธุรกิจ และความสะดวกในการขอสินเชือ มาพิจารณาร่วมกนั เวียดนามเป็น
ประเทศทีมีแตม้ต่อในการดาํเนินธุรกิจมากกวา่ประเทศอืนๆ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ซึงหากรัฐบาล
เวียดนามสามารถแก้ไขปัญหาเกียวกบักระบวนการทาํงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสและมี
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ประสิทธิภาพมากยงิขึน ลดความซาํซอ้นในการทาํงานลง เวียดนามจะกลายเป็นประเทศทีมีแตม้ต่อ
ทางธุรกิจโดดเด่นทีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

กล่าวโดยสรุป ภาพรวมจากการเปิดเสรีเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสําหรับไทย พบวา่ 
สาขาทีไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง ไดแ้ก่ สาขาผลิตภณัฑ์อาหาร ยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสาขาบริการ เช่น การท่องเทียว การบริการสุขภาพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แรงงานทีมีฝีมือในอาเซียนอาจมีการเคลือนยา้ยไปสิงคโปร์ มาเลเซีย เพราะให้
ค่าตอบแทนสูงกวา่ไทย สําหรับสินคา้ไทยทีตอ้งมีการปรับตวัในแง่ของการเพิมประสิทธิภาพ โดย
เน้นการแข่งขนัดา้นคุณภาพ เช่น ขา้วโพด ยางพารา ผลไมแ้ช่แข็ง มนัสําปะหลงั อาหารสัตวเ์ลียง 
เฟอร์นิเจอร์ ชินส่วนอุปกรณ์ ผา้ผนื เป็นตน้ 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม : เป็นประเทศทีมีศกัยภาพสําหรับ เอสเอ็มอี ในการขยาย
ตลาดสินคา้และบริการ เนืองจากเป็นประเทศทีมีประชากรมาก ประชาชนมีรายไดพ้อสมควร และ
นิยมการจบัจ่ายใช้สอย สินคา้และบริการทีไทยไดเ้ปรียบในตลาด ได้แก่ ขา้วโพด อาหารสัตวเ์ลียง 
ผลิตภณัฑย์าง ผลิตภณัฑอ์าหาร ผลไมส้ดแช่เยน็แช่แข็ง เฟอร์นิเจอร์และชินส่วน เครืองปรับอากาศ 
ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่งแขง็ ปูนซีเมนต ์สินคา้เพือสุขภาพ ความงาม และบริการการท่องเทียวและธุรกิจต่อเนือง 
นอกจากนีผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั นาํตาลทราย รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ ยงัมีศกัยภาพสูงใน
ตลาดเวยีดนามดว้ย  

สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน : เป็นประเทศทีเอือต่อการขยายการลงทุนในภาคการคา้ และ
บริการ เนืองจากประเทศดังกล่าวมีต้นทุนการจัดตงัธุรกิจตาํกว่าไทย (สิงคโปร์) การใช้เวลา
ดาํเนินการนอ้ยกว่าไทย (สิงคโปร์ และมาเลเซีย) และมีอตัราดอกเบียเงินกูที้ตาํกว่าไทย (สิงคโปร์ 
บรูไนและมาเลเซีย) และประเทศดงักล่าวมีคุณภาพของคน และรายไดต่้อหวัสูงทีสุดในอาเซียน เอส
เอม็อี ไทย จึงควรพิจารณาทาํธุรกิจกบัประเทศดงักล่าวในดา้นการขยายการลงทุนในภาคการคา้และ
ภาคบริการทีไทยมีความไดเ้ปรียบ เช่น การเป็น Trading หรือการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ  
สําหรับสินค้าและบริการทีมีศกัยภาพในประเทศเหล่านี ได้แก่ เครืองดืม ผลิตภณัฑ์ยาง เสือผา้
สําเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์และชินส่วน เครืองปรับอากาศ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ บริการ
ท่องเทียวและธุรกิจต่อเนือง และบริการสุขภาพ โดยสินคา้และบริการทีส่งออกจากไทยควรเป็น
สินค้าทีมีคุณภาพดี  โดยสร้างคุณค่าและเน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้า
ระดบักลาง-บน และตลาดเฉพาะ (Niche Market) มากขึน 

กมัพูชา ลาว พม่า : กลุ่มประเทศเหล่านีเหมาะกบัการขยายการลงทุนในภาคการผลิต และ
เป็นตลาดใหม่ทีน่าสนใจ เนืองจากเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทีคงความอุดมสมบูรณ์ ทงัป่าไม ้
ประมง แหล่งนํา แร่ธาตุ นํามัน ก๊าซธรรมชาติ หลายประเทศกําลังได้รับการพฒันาเส้นทาง           
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โลจิสติกส์ทงัภายในประเทศและเชือมโยงระหวา่งประเทศ มีแรงงานราคาถูกวยัหนุ่มสาว อยา่งไรก็
ตามคุณภาพแรงงานในประเทศเหล่านียงัดอ้ยกว่าไทย ตน้ทุนการจดัตงัธุรกิจสูงและใช้ระยะเวลา
ยาวนานกวา่ไทย  

สําหรับการเป็นตลาดสินคา้และบริการ ประเทศเหล่านีเป็นตลาดใหม่ทีมีศกัยภาพในการ
เติบโต คนในกลุ่มประเทศเหล่านีมีความคุ้นเคยและรู้สึกดีต่อสินคา้ไทยอยู่แล้ว สินค้าไทยทีมี
ศกัยภาพในตลาด ไดแ้ก่ สินคา้เกษตร อาหารแปรรูปและเครืองปรุงรส เครืองจกัรกลการเกษตร 
วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ยานยนตแ์ละชินส่วนอะไหล่ สินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้เพือสุขภาพ ความ
งาม บริการท่องเทียวและธุรกิจต่อเนือง ทงันี เอสเอ็มอี ไทย สามารถทาํการคา้โดยผ่านตวัแทน
จาํหน่ายหรือผูน้าํเขา้สินคา้และบริการทีเกียวขอ้งในส่วนจงัหวดัทีมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศไทย 
หรือ ส่งออกทางตรง การร่วมลงทุน และธุรกิจแบบแฟรนไชส์ก็ได ้โดยตอ้งวางภาพลกัษณ์เป็น
สินคา้คุณภาพและแข่งขนัในตลาดสินคา้ระดบักลาง-บน เพือหลีกเลียงการแข่งขนักบัสินคา้ระดบั
ล่างจากจีนและเวยีดนาม  

การทบทวนความรู้เกียวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจ เอสเอ็มอี ในแต่ละ
ประเทศ รวมถึงประเภทธุรกิจทีเหมาะสมกบัประเทศนนัๆ เพือเพิมศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบั
ธุรกิจของตน ทงันีผูว้ิจยัจะนําความรู้ทีได้ไปเป็นแนวทางในการสรุปผล และการอภิปรายผล
การศึกษา ทงัยงัสามารถนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะ เพือปรับกลยุทธ์ของธุรกิจให้สามารถเขา้ถึงตลาด
อาเซียนได ้   

 

.   ความรู้เกยีวกบัรายการเอสเอม็อ ีตีแตก 

 วกีิพีเดีย (2555) ไดก้ล่าวถึงรายการ เอสเอม็อี ตีแตกวา่ เป็นรายการเกมโชว ์ผลิตโดย บริษทั 
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ร่วมมือกบัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) มี
วตัถุประสงค์ในการผลิตรายการเพือสร้างแรงบนัดาลใจ สนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีไทยทีกาํลัง
เริมต้นธุรกิจและแนะแนวทางการทาํธุรกิจทีถูกวิธีอย่างครบวงจร โดยผูท้รงคุณวุฒิทางธุรกิจ 
ผูเ้ชียวชาญทางการตลาด และทีปรึกษาทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย จะมาช่วยดูแลทิศทางการ
ดาํเนินธุรกิจ ใหธุ้รกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสาํเร็จของธุรกิจอยา่งยงัยนื 
  รายการนีมีสโลแกนว่า "คิดจะเป็น เอสเอ็มอี ตอ้งตีโจทยใ์ห้แตก" ออกอากาศทุกวนัศุกร์ 
เวลา 23.00 น. - 00.05 น. โดยเริมออกอากาศครังแรกเมือวนัศุกร์ที 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 ทาง
สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ดาํเนินรายการโดยคุณปัญญา นิรันดร์กุล ซึงในปี พ.ศ. 
2554 รายการไดเ้ลือนเวลาในการออกอากาศให้เร็วขึนในเวลา 22.35 น. - 23.40 น. โดยเริมตงัแต่วนั
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ศุกร์ที 7 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป และรายการนีออกอากาศครังสุดทา้ย ในวนัศุกร์ที 27 

มกราคม พ.ศ. 2555  

 ลกัษณะการดาํเนินรายการในปี 2553 และ ปี 2554 มีความแตกต่างกนั โดยในปี 2553 ผูเ้ขา้
แข่งขนั ทีเป็นเจา้ของธุรกิจ จะตอ้งนาํเสนอแผนธุรกิจทงัหมด 3 หวัขอ้ และตอบขอซกัถามในเรือง
ต่างจากผูที้เป็นแขกรับเชิญ ซึงเกียวขอ้งกบัธุรกิจ ทีประสบความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจแบบ
เดียวกนั เพือใหค้ณะกรรมการไดท้าํการลงผลคะแนน โดยคณะกรรมการตอ้งตดัสินวา่ "แตก" หรือ 
"ไม่แตก" ถา้ "แตก" อยา่งนอ้ย 2 ใน 3 เสียง จึงจะถือวา่ธุรกิจตีแตก สําหรับคณะกรรมการในปีแรก
ประกอบไปดว้ย คุณทวี ธีระสุนทรวงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย (ตดัสินธุรกิจที 
1 - 43), คุณวลัลภ วอ่งจิตตว์ุฒิไกร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย (ตดัสินธุรกิจที 44 - 

47), คุณธันยวชัร์ ไชยตระกูลชัย ผูเ้ชียวชาญด้านการตลาด และกรรมการรับเชิญ  ผูป้ระสบ
ความสําเร็จในธุรกิจทีเกียวขอ้ง รางวลัทีธุรกิจตีแตกจะไดรั้บก็คือ รางวลั K-SME AWARDS 1 

รางวลั และบริการทางการเงินสําหรับ เอสเอ็มอี จากเครือธนาคารกสิกรไทย มูลค่า 100,000 บาท 

ในปีที 1 นี มีธุรกิจทีเขา้ร่วมรายการ จาํนวน 47 ธุรกิจ (รายชือตามเอกสารแนบ ในภาคผนวก ข) 
แต่สําหรับรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก ในปี 2554 ลกัษณะการดาํเนินรายการไดเ้ปลียนแปลง

ไปเล็กนอ้ย ในเรืองการตดัสิน ซึงคณะกรรมการตอ้งตดัสินวา่ "แตก" หรือ "ไม่แตก" โดยแต่ละคน
จะให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดว้ยเกณฑ์การตดัสิน 5 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ลูกคา้ การตลาด 
การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์สู่การเติบโต และการบริหารจดัการตน้ทุน โดยถา้คะแนนรวม
ไม่ตาํกวา่ 70 คะแนน จะถือวา่ "แตก" และถา้ "แตก" อยา่งนอ้ย 2 ใน 3 เสียง จึงจะถือวา่ธุรกิจตีแตก 
รางวลัทีไดรั้บคือ รางวลั K-SME AWARDS 1 รางวลั โดยคณะกรรมการตดัสินในปีที 2 ประกอบ
ไปดว้ย วลัลภ ว่องจิตตว์ุฒิไกร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย, ธันยวชัร์ ไชยตระกูล
ชยั ผูเ้ชียวชาญดา้นการตลาด และวรัตตา ภทัโรดม ทีปรึกษาทางดา้นการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ 

นอกจากนีธุรกิจทีเขา้ร่วมรายการในปี 2554 จะมีสิทธิในการเขา้ชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี 
โดยคะแนนเฉลียของธุรกิจ คือคะแนนเฉลียของคณะกรรมการทงั 3 คน (รวมกนัแลว้หารดว้ย 3) ที
แต่ละธุรกิจไดรั้บจะถูกนาํมาจดัอนัดบั เพือการตดัสินหาธุรกิจ 8 อนัดบัแรกทีจะเขา้สู่รอบ สุดยอด 
เอสเอม็อี แห่งปี สาํหรับธุรกิจทีไดเ้ป็น สุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี จะไดรั้บบริการทางการเงินสําหรับ 
เอสเอ็มอี จากเครือธนาคารกสิกรไทย มูลค่า 1,000,000 บาท โดยในปี 2554 นี มีธุรกิจทีเขา้ร่วม
รายการทงัสินจาํนวน 38 ธุรกิจ (รายชือตามเอกสารแนบ ในภาคผนวก ข) 
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และสําหรับธุรกิจทีผ่านเขา้รอบ 8 ทีมสุดทา้ย เพือเขา้ชิงรางวลั สุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี 
ประจาํปี 2554 ไดแ้ก่ 

 

ตารางที 2  ธุรกิจทีผา่นเขา้รอบ 8 ทีมสุดทา้ย เพือชิงรางวลั สุดยอด เอสเอม็อี แห่งปี ประจาํปี 2554 

อนัดับ ชือธุรกจิ คะแนน 
1 Rod's Antique 80.50 

2 The Remaker 80.33 

3 Agrilife 78.83 

4 แอร์ออร์คิดส์ 76.00 

5 Zibeth Thailand 75.00 

6 ร้านพีออ้ เพชรบุรี ซอย 5 74.33 

7 (ร่วม) โก๊ะ ขา้วมนัไก่ 73.33 

7 (ร่วม) Me - iQ3 73.33 

                ทีมา : วกิิพีเดีย, SMEs ตีแตก. เขา้ถึงเมือ 17 มีนาคม 2555.  
                เขา้ถึงไดจ้าก th.wikipedia.org/wiki/SME_ตีแตก           
                                
 สําหรับกติกาในการตดัสิน รางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยใน
รอบแรก 8 ธุรกิจทีผ่านเขา้รอบ จะตอ้งจบัคู่เพือตอบคาํถามพิสูจน์วิสัยทศัน์ทางธุรกิจคนละ 2 ขอ้ 
ซึงคาํถามจะเป็นคาํถามเดียวกนั เพือความเท่าเทียมกนั และ คณะกรรมการทงั 8 ท่าน จะตดัสินผล
ทนัที เพือหาผูช้นะจาก 8 ธุรกิจ ให้เหลือ 4 ธุรกิจ เขา้สู่รอบต่อไป และรอบทีสอง 4 ธุรกิจทีผา่น
เขา้รอบจากรอบที 1 จะตอ้งตอบคาํถามวิสัยทศัน์ทางธุรกิจคนละ 1 ขอ้ และ คณะกรรมการทงั 8 

ท่าน จะตดัสินผลทนัทีวา่ธุรกิจใด จะเป็น สุดยอด เอสเอม็อี แห่งปี ซึงผลการตดัสินมี ดงัต่อไปนี 
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ตารางที 3  ผลการตดัสินธุรกิจทีผา่นเขา้รอบ 4 ทีมสุดทา้ย เพือชิงรางวลั สุดยอด เอสเอม็อี แห่งปี  
           ประจาํปี 2554 

ตอน
ที 

วนัที
ออกอากาศ 

ชือธุรกิจ แขกรับเชิญพิเศษ 

ผลการตดัสิน
จาก

คณะกรรมการ 

1 
9 ธ.ค. 2554 –  

16 ธ.ค. 2554 

Rod's Antique 

กบั โก๊ะ ขา้วมนัไก่ 

ธนวฒัน์ ประสิทธิสมพร (ดีเจนุย้ 
FM 94) 

ยวุดี เรืองฉาย (ปู โลกเบียว) 
วรชาติ ธรรมวิจินต ์(ดีเจพล่ากุง้) 

ปิยะ เศวตพิกุล (กอ้ง) 

Rod's Antique 

2 16 ธ.ค. 2554 

The Remaker 

กบั  

ร้านพีออ้ เพชรบุรีซอย 5 

The Remaker 

3 
16 ธ.ค. 2554 - 

23 ธ.ค. 2554 

Agrilife  

กบั Zibeth Thailand 

Zibeth 

Thailand 

4 23 ธ.ค. 2554 
แอร์ออร์คิดส์  

กบั Me - iQ3 
แอร์ออร์คิดส์ 

ทีมา : วกิิพีเดีย, SMEs ตีแตก. เขา้ถึงเมือ 17 มีนาคม 2555.  
เขา้ถึงไดจ้าก th.wikipedia.org/wiki/SME_ตีแตก           
 
ตารางที 4  ผลการตดัสินธุรกิจทีไดรั้บรางวลั สุดยอด เอสเอม็อี แห่งปี ประจาํปี 2554 

ตอน
ที 

วนัที
ออกอากาศ 

ชือธุรกิจ แขกรับเชิญพิเศษ 

ผลการตดัสิน
จาก

คณะกรรมการ 

5 30 ธ.ค. 2554 

แอร์ออร์คิดส์,  

Rod's Antique,  

The Remaker  

และ Zibeth Thailand 

ธนวฒัน์ ประสิทธิสมพร (ดีเจนุย้ 
FM 94) 

ยวุดี เรืองฉาย (ปู โลกเบียว) 
วรชาติ ธรรมวิจินต ์(ดีเจพล่ากุง้) 

ปิยะ เศวตพิกุล (กอ้ง) 

แอร์ออร์คิดส์ 

ทีมา : วกิิพีเดีย, SMEs ตีแตก. เขา้ถึงเมือ 17 มีนาคม 2555.  
เขา้ถึงไดจ้าก th.wikipedia.org/wiki/SME_ตีแตก           
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 การทบทวนความรู้เกียวกบัรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก สามารถกล่าวโดยสรุปวา่ รายการนี
ผลิตขึนเพือสร้างแรงบนัดาลใจ สนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีไทยทีกาํลงัเริมตน้ธุรกิจและแนะแนว
ทางการทาํธุรกิจทีถูกวิธีอย่างครบวงจร เพือให้ธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายความสําเร็จอย่างยงัยืน โดย
ลกัษณะการดาํเนินรายการ ธุรกิจทงัหลายทีเขา้ร่วมรายการจะตอ้งนาํเสนอขอ้มูล 5 ดา้น ได้แก่ 
ลูกคา้ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยทุธ์สู่การเติบโต และการบริหารจดัการตน้ทุน ตาม
เกณฑก์ารตดัสินของคณะกรรมการทีวางไว ้สําหรับธุรกิจทีมีคะแนนสูงกวา่ 70 คะแนนขึนไป ทาง
รายการจะนาํคะแนนไปจดัอนัดบัเพือหา 8 ธุรกิจ และจบัคู่แข่งขนัเพือหา 4 ธุรกิจสุดทา้ยทีจะผ่าน
เขา้รอบเพือชิงรางวลัสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งปี ซึง 4 ธุรกิจทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ย ประกอบดว้ย Rod's 

Antique ธุรกิจร้านขายของเก่าจากทวัทุกมุมโลก, The Remaker ธุรกิจรีไซเคิลสิงของเหลือใช ้
กลายเป็นสินคา้แฟชนั, Zibeth Thailand ธุรกิจออกแบบและตดัเยบ็เสือผา้สําหรับสุภาพสตรี และ
แอร์ออร์คิดส์ ธุรกิจฟาร์มกลว้ยไมใ้นรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยผูที้ไดรั้บรางวลัชนะไดแ้ก่ 
ธุรกิจแอร์ออร์คิดส์ จากการทบทวนเรืองนีผูว้ิจยัจะนาํความรู้ทีไดไ้ปใช้ในการกาํหนดกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัในการวิจยั ซึงผูว้ิจยัเชือมนัว่าผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักลุ่มนีจะเป็นตวัแทนทีดีของประชากร
ทงัหมดในการวจิยั ทีจะให้ขอ้มูลทีถูกตอ้ง มีความน่าเชือถือ และมีความเป็นไปไดม้ากทีสุดทีจะทาํ
ให้ธุรกิจ เอสเอ็มอี ประสบความสําเร็จอยา่งยงัยืน เนืองจากไดผ้า่นการคดักรองจากคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุประจาํรายการเรียบร้อยแลว้ 
 

6.   บทความและงานวจัิยทีเกยีวข้อง 
พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา (2553) ได้กล่าวถึง กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของ

ผูป้ระกอบการ เอสเอม็อี ไวว้า่ “กลยุทธ์การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศของผูป้ระกอบการ เอสเอ็มอี ให้
ความสาํคญักบักลยทุธ์การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ การพฒันาโปรแกรมการตลาด และกรอบแนวคิด
ในการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ แต่พฒันาการของระบบเศรษฐกิจไทย การพลวตัของเศรษฐกิจโลก 
และการตืนตวัและการเติบโตของผูป้ระกอบการ เอสเอ็มอี โลก ทาํให้ผูป้ระกอบการ เอสเอ็มอี ไทย 
ตอ้งปรับตวัใหส้ามารถดาํเนินการในการแข่งขนัในตลาดโลก เพือให้มีกลยุทธ์ทีสามารถเขา้สู่ตลาด
ต่างประเทศทีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ทีทนัต่อการแข่งขนัในตลาดโลกได ้คือทฤษฎีกล
ยุทธ์การแข่งขนัของ Porter ซึงจะมีผลให้ผูป้ระกอบการ เอสเอ็มอี ของไทยสามารถแข่งขนัใน
ตลาดโลกได”้ 

มนสันนัท์  พงษ์ประเสิฐชยั (2550) ศึกษาเรือง การศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย ตามแนวคิดฐานทรัพยากร: กรณีศึกษากลุ่มผูผ้ลิตสินคา้
ประเภทอาหารเพือการส่งออก พบว่า การมีทรัพยากรของวิสาหกิจ ไดแ้ก่ ทรัพยม์นุษย ์คือ ความรู้
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และประสบการณ์ของบุคลากรทงัระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ ทรัพยากรดา้นเงิน คือ การมี
เงินทุนทีเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และมีสภาพคล่องทีดี ทรัพยากรดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ 
การมีข้อมูลทีเป็นข้อมูลทางการค้า หรือเป็นความลับทางการค้า มีผลกระทบในเชิงบวกต่อ
ความสามารถในการแข่งขนั ส่วนความสามารถขององค์กรทีเป็นระบบการวางแผน และระบบ
ควบคุมคุณภาพดา้นการผลิต มีผลกระทบในเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขนัเช่นกนั อีกทงั
ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการแข่งขนัมีผลในเชิงบวกต่อกนั  

รุ่งนภา ต่ออุดม (2550) ศึกษาเรือง ปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) ใน อุตสาหกรรมเกษตร ภาคการคา้ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เป็นงานวิจยัเชิง
คุณภาพ ซึงเลือกศึกษาผูป้ระกอบการการคา้ทีประสบความสําเร็จจาํนวน 15 ราย จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัทีนาํมาสู่ความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
ภาคอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการคา้ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ปัจจยั
ดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นนโยบายรัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม  

ลลิตา กาศยปนนัทน์ (2547) ศึกษาเรือง ขีดความสามารถในการแข่งขนั ปัจจยัสําคญัทีทาํ
ให้การประกอบธุรกิจเบเกอร์รีประสบความสําเร็จ พบว่าปัจจยัทีทาํให้การบริหารธุรกิจเบเกอร์รี
ประสบความสาํเร็จ คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์ การใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดทีมีประสิทธิภาพ และการ
ให้บริการเพิมเติมพิเศษ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และทาํไดโ้ดยการประยุกต์ทฤษฎี 

การวิเคราะห์ปัจจยัทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทฤษฎีการวิเคราะห์กลุ่ม
อุตสาหกรรม และการพฒันาห่วงโซ่การสร้างมูลค่าเพิม กลยุทธ์ทีใช้เพือความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัอยา่งยงัยนื คือ การมุ่งเนน้สร้างความแตกต่างในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์และบริการ 

Karl – Heinz Leitner and Stefan Güldenberg (2010) ศึกษาเรือง กลยุทธ์และประสิทธิภาพ
ในการดาํเนินธุรกิจ เอสเอ็มอี : การศึกษาระยะยาวของธุรกิจ เอสเอ็มอี ในประเทศออสเตรีย 
งานวิจยันีได้ศึกษาถึงผลกระทบของกลยุทธ์เกียวกับประสิทธิภาพการทาํงานของบริษทั เป็น
การศึกษาระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในออสเตรีย โดยการเก็บขอ้มูล
เกียวกบัพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์และผลการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มเดียวกนั ซึงเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตงัแต่ปี 1992 – 2002 โดยผูว้จิยัไดพ้ิจารณากลยทุธ์การบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพและ
การสร้างความแตกต่าง ผลการวจิยัยนืยนัวา่กลยทุธ์การรวมกนัเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ทีมีศกัยภาพ
สําหรับ เอสเอ็มอี ในระยะยาว นันคือการใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างกลยุทธ์การบริหาร
ตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างความแตกต่าง สามารถให้ผลดีกว่าการใช้กลยุทธ์ใดกล
ยทุธ์หนึงเพียงอยา่งเดียว 
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Robert J. Bennett and Colin Smith (2002) ศึกษาเรือง เงือนไขของการแข่งขนั ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และสถานทีตังของ เอสเอ็มอี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ  สํารวจ
ผูป้ระกอบการธุรกิจ เอสเอ็มอี ในประเทศองักฤษ จาํนวน 1,531 ราย ผลทีไดส้ามารถยืนยนัไดว้่า 
การเติบโตของธุรกิจ เอสเอม็อี จาํเป็นตอ้งพฒันากลยุทธ์เพือแสวงหาความพิเศษ และความแตกต่าง
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการสาํหรับฐานลูกคา้ของธุรกิจ   

จากการทบทวนบทความและงานวิจยัที เกียวข้อง ทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึงเนือหาโดยสรุป
เกียวกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจเอสเอ็มอี ซึงผูป้ระกอบการแต่ละรายไดน้าํกลยุทธ์เหล่านีไปใช ้
และประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ ความรู้ทีไดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยัในการนาํใชเ้ป็น
แนวทางในการสรุปผล และอภิปรายผลการวจิยัต่อไป 
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บทท ี3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 งานวิจยัเรือง รูปแบบ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
เพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่างยงัยืน ศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจเอสเอ็มอี ที
ผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการเอสเอ็มอี ตีแตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจาํปี 2554 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีผู ้วิจ ัยใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา           
(Case Study Approach) เป็นวิธีวิทยา เนืองจาก 4 ธุรกิจทีเลือกมาเป็นกรณีศึกษานนัมีขอบเขตที
ชดัเจน สมบูรณ์ในตวัเอง ทงัในแง่เนือหา เวลา และสถานที ตามทีผูว้ิจยัตอ้งการ ซึงตรงตามแนวคิด
ของ Creswell (1998, อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2549) โดยผูว้ิจยัใช้การเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling Design) และดาํเนินการวิจยัโดยการศึกษาจากโสตทศันูปกรณ์ เช่น 
เทปรายการเอสเอ็มอี ตีแตก ทีเคยแพร่ภาพในโทรทศัน์ เป็นตน้ ทงัยงัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 

Observation) วิเคราะห์และตีความข้อมูล โดยใช้วิธีการบรรยาย และพรรณนา ในการนําเสนอ
ผลการวจิยั 
 
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจเอสเอ็มอี ทีเคยเขา้ร่วมนาํเสนอแผน
ธุรกิจในรายการเอสเอ็มอี ตีแตก โดยแบ่งเป็น ปี 2553 จาํนวน 47 ธุรกิจ และ ปี 2554 จาํนวน 38 
ธุรกิจ รวมทงัสิน 85 ธุรกิจ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยั คือ ธุรกิจทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพือ
ชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจาํปี 2554 โดยผูว้ิจยัใช้การเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling Design) ในการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากประชากรในการวิจยั  ซึงผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัจะตอ้งเป็นบุคคลใกลชิ้ดกบัเจา้ของธุรกิจและจะตอ้งมีส่วนเกียวขอ้งกบัธุรกิจเหล่านี และ
ทีสาํคญัทีสุด คือ เจา้ของธุรกิจทงั 4 ซึงจะประกอบไปดว้ย 
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1. คุณพนัธพฒัน์  คุม้วเิชียร  
เจา้ของธุรกิจแอร์ออร์คิดส์ ธุรกิจฟาร์มกลว้ยไมใ้นรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เก็ต 

2. คุณณรงวทิย ์ ทองเนตร  
เจา้ของธุรกิจ Zibeth Thailand ธุรกิจออกแบบและตดัเยบ็เสือผา้สาํหรับสุภาพสตรี 

3. คุณไพโรจน์  ร้อยแกว้ 

เจา้ของธุรกิจ Rod's Antique ธุรกิจร้านขายของเก่าจากทวัทุกมุมโลก 

4. คุณยทุธนา  อโนทยัทวสิีน 

เจา้ของธุรกิจ The Remaker ธุรกิจนาํสิงของเหลือใช ้มาผลิตเป็นสินคา้แฟชนั  

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนด
แนวคาํถามไวล่้วงหนา้ (Interview Guide) ประกอบดว้ย แนวคาํถาม 4 ประเด็นใหญ่ คือ  

1. ขอ้มูลเกียวกบัผูป้ระกอบการ และธุรกิจ 

2. กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในปัจจุบนั 

3. ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ 

4. กลยุทธ์หรือเครืองมือทีจะช่วยเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่าง
ยงัยนื 

ตวัผูว้จิยัเองก็จดัเป็นอีกหนึงเครืองมือทีสาํคญั ทีจะคอยทาํหนา้ทีในการสังเกตลกัษณะส่วน
บุคคลของผูป้ระกอบการ และสภาพทวัไปทางธุรกิจ นอกจากนีผูว้ิจยัจะใช้เครืองบนัทึกภาพและ
เสียงเพือช่วยในการเก็บขอ้มูลขณะสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs เพือการถอดความทีถูกตอ้ง 
ครบถ้วนทุกประเด็น ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง และเพิมความน่าเชือถือให้กบัการได้มาซึง
ข้อมูลต่างๆ ในการวิจัย พร้อมทังสมุด ปากกา ดินสอ เพือจดบันทึกเพิมเติมในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1.   เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเทปรายการเอสเอ็มอี ตีแตก ทีเคยแพร่ภาพออกอากาศ

ในโทรทศัน์ โดยขอ้มูลทีผูว้ิจยัจะได้รับจะประกอบไปด้วย  ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้ การตลาด การ
บริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์สู่การเติบโต และการบริหารจดัการตน้ทุนของธุรกิจ ซึงเจา้ของ
ธุรกิจจาํป็นตอ้งนาํเสนอเนือหาในขอ้หวัเหล่านี เพือการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการตาม
เกณฑก์ารตดัสินทีไดต้งัไว ้ รวมถึงขอ้มูลต่างๆ จากหนา้เวป็ไซด ์
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2.  การสัมภาษณ์เชิงลึก เจา้ของธุรกิจและบุคคลใกลชิ้ดทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัธุรกิจทงั 4 
ธุรกิจ ทีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพือศึกษาถึงรูปแบบ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทย เพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่างยงัยืน โดยใช้แนว
คาํถามในการสัมภาษณ์เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึงแนวคาํถามในการสัมภาษณ์จะทาํ
ให้ผูว้ิจยัทราบขอ้มูลเกียวกบัผูป้ระกอบการและธุรกิจ กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในปัจจุบนั ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์หรือเครืองมือทีจะ
ช่วยเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยนื 

3.   การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยสังเกตลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ และ
สภาพทวัไปทางธุรกิจ ซึงเป็นการสังเกตดว้ยตวัผูว้ิจยัเอง ขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วมนี จะทาํใหผู้ว้จิยัสามารถอธิบายถึงลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ และสภาพทวัไปทาง
ธุรกิจ ซึงถือเป็นปัจจยัเบืองตน้ทีจะเป็นแรงขบัเคลือนใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จได ้
 
วธีิการตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 

ผูว้จิยัตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูลโดยใชว้ิธีการตรวจสอบหลายทาง หรือทีเรียกวา่ 
การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยผูว้ิจยัจะใช้การเปรียบเทียบจากมุมมอง 2 ด้าน 
ประกอบดว้ย  

1. การตรวจสอบดา้นขอ้มูล (Data triangulation) โดยพิจารณาจากแหล่งเวลา และสถานที
ทีแตกต่างกนั กล่าวคือ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาเทปรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก ซึงมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในปี 2554 ณ บริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) มาตรวจสอบ
ความน่าเชือถือของขอ้มูล โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ของผูว้ิจยัในปี 2555 ณ สถาน
ประกอบการของธุรกิจแต่ละแห่งทีเป็นกรณีศึกษา ทงันีผูว้จิยัไดก้าํหนดแนวคาํถามในการสัมภาษณ์
ใหมี้ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัคาํถามจากรายการ เอสเอม็อี ตีแตก เพือใหง่้ายแก่การตรวจสอบขอ้มูล    

2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล (Methodological triangulation) โดยผูว้ิจยั
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับการสังเกตในทุกๆ ประเด็นการศึกษา 
จากนนัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนั เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล อีกทงัผูว้ิจยั
ไดค้น้ควา้เอกสารเพิมเติมจากหนา้เวป็ไซดข์องธุรกิจ นิตยสาร ข่าวสารในหนงัสือพิมพ ์ทีปรากฏคาํ
ใหส้ัมภาษณ์ของเจา้ของธุรกิจ หรือมีขอ้มูล ความรู้ต่างๆ เกียวกบัธุรกิจมาเปรียบเทียบดว้ย 

หลงัจากสรุปผลการศึกษาแล้ว ผูว้ิจยัได้นาํผลทีได้กลบัไปตรวจสอบกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ตรวจสอบอีกครังหนึง ว่าขอ้สรุปนันถูกตอ้ง หรือตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่ เพือการปรับปรุง
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งานวิจยัให้มีความสมบูรณ์ ทงัหมดนีคือวิธีการตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล เพือเพิมความ
น่าเชือถือใหก้บังานวจิยั 

 

แหล่งทมีาของข้อมูล 
 การวจิยันีมีแหล่งทีมาของขอ้มูล 2 แหล่ง คือ 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ – ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ทงั 4 ธุรกิจ โดยตรง ในแต่ละประเด็นจากแบบสัมภาษณ์ทีไดก้าํหนดแนวคาํถามไวล่้วงหนา้ 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ – ได้จากการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากเทปรายการเอสเอ็มอี ตี
แตก ทีเคยแพร่ภาพออกอากาศในโทรทศัน์ เว็ปไซด์ เอกสาร หรือผลงานวิจยัต่างๆ มาวิเคราะห์
เพิมเติม เพือใช้ประกอบการอธิบาย หรือขยายความจากบทสัมภาษณ์ทีได้จากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพทีได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกต จะถูกนํามาตรวจสอบความ
ครบถ้วน และความถูกตอ้งของขอ้มูล วิเคราะห์เนือหาเพือจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามประเด็น
การศึกษา สรุปและตีความ โดยการสังเคราะห์ขอ้มูลเพือให้ไดข้อ้มูลในภาพรวมภายใตข้นัตอนของ
การศึกษา และวตัถุประสงคข์องการวิจยั และนาํเสนอผลการศึกษาเชิงบรรยายและพรรณนาความ 
ในแต่ละประเด็นของการศึกษา ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

1. เพือศึกษาถึงรูปแบบ และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 
ทีมีศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่างยงัยืน โดยเฉพาะธุรกิจทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ย
ในรายการเอสเอม็อี ตีแตก ประจาํปี 2554 

2. เพือศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 
โดยเฉพาะธุรกิจทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการเอสเอม็อี ตีแตก ประจาํปี 2554 
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ตารางที 5  ผงัปฏิบติังาน 

 

การดําเนินการ 
                                               ปี 2555 ปี 2556 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

1. ทบทวนวรรณกรรมที
เกียวขอ้ง 

            

2. กาํหนดปัญหาในการวิจยั             

3. จดัทาํโครงร่างการวจิยั             

4. ออกแบบแบบสัมภาษณ์             

5. เก็บขอ้มูลภาคสนาม             

6. วเิคราะห์ขอ้มูล             

7. เขียนรายงานการวจิยั             

8. นาํเสนอผลงานวจิยั             
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บทที 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเรือง รูปแบบ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
เพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยืน ศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี ที
ผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการ เอสเอม็อี ตีแตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจาํปี 2554 
ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ดว้ยวิธีวิทยาการวิจยัแบบกรณีศึกษา 
(Case Study Approach) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลใกลชิ้ดซึงเป็นผูที้มีส่วน
เกียวขอ้งกบัธุรกิจ และเจา้ของธุรกิจจาํนวน 4 ราย ทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก 
เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจาํปี 2554 ประกอบไปดว้ย แอร์ออร์คิดส์ ธุรกิจฟาร์ม
กลว้ยไมใ้นรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เก็ต, Zibeth Thailand ธุรกิจออกแบบและตดัเยบ็เสือผา้สําหรับ
สุภาพสตรี, Rod's Antique ธุรกิจร้านขายของเก่าจากทวัทุกมุมโลก และ The Remaker ธุรกิจนาํ
สิงของเหลือใช้ มาผลิตเป็นสินคา้แฟชนั โดยใช้การเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling Design) ทงันีผูว้จิยัมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาถึงรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ทีใช้
ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ทีมีศกัยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขนัอย่างยงัยืน รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดย
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นรายกรณีศึกษามีทังสิน 4 ราย ซึงการวิเคราะห์ในแต่ละราย
กรณีศึกษาจะแยกวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปนี 

 

1. กรณีศึกษา “แอร์ออร์คิดส์ ธุรกจิฟาร์มกล้วยไม้ในรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เกต็” 

 รูปแบบ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ทีมีศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยงัยนื 

 จากการศึกษาพบวา่  
1. รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจ 

แอร์ออร์คิดส์ เป็นธุรกิจฟาร์มกลว้ยไมใ้นรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต บริหารงานโดย
คุณพนัธพฒัน์ และคุณไชยพนัธ์ คุม้วิเชียร มีรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจในลกัษณะการคา้ ทงัคา้ส่ง
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และคา้ปลีก ซึงดาํเนินงานเกียวกบักลว้ยไมอ้ย่างครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 45 ปี 
เริมตน้จากการทาํสวนกลว้ยไมต้ดัดอก ต่อยอดดว้ยการผสมพนัธ์ุกลว้ยไม ้ ขยายการผลิตดว้ยการ
เพาะเลียงเนือเยือในห้องปฏิบติัการ จนกระทงัสามารถส่งออกตน้พนัธ์ุกลว้ยไมไ้ปยงัประเทศต่างๆ 
ทวัโลก เมือธุรกิจสวนและการส่งออกเริมอยูต่วั ในปี 2547 จึงมีความคิดทีริเริมทาํตลาดไมก้ระถาง
ภายในประเทศขายในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึงมีฟาร์มกลว้ยไมไ้ม่มากนกัทีใชรู้ปแบบนีในการ
ดาํเนินธุรกิจ ทาํให้ปัจจุบนัธุรกิจมียอดขายประมาณ 12 ลา้นบาทต่อปี โดยตลาดทีฟาร์มกลว้ยไม้
แอร์ออร์คิดส์ส่งออกตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันนัครอบคลุมกว่า 20 ประเทศทวัโลก เช่น เวียดนาม 
จีน ญีปุ่น ฮอลแลนด ์อเมริกา บราซิล บรูไน ออสเตรเลีย เป็นตน้  

  จุดเริมตน้ของธุรกิจแอร์ออร์คิดส์ เริมตน้ในรุ่นคุณเจริญ และคุณกิมหลง ครุฑใจ
กลา้ (คุณตา คุณยาย) ดว้ยการทาํกลว้ยไมต้ดัดอกขายส่งให้บริษทั และขายส่งปากคลองตลาด ต่อมา
ในรุ่นคุณสวง (แอร์) และคุณธนิดา คุม้วิเชียร (คุณพ่อ - คุณแม่) พอแต่งงานมีครอบครัวก็แยกยา้ย
ออกมาทาํสวนกันเอง ก็เริมทาํกล้วยไม้ตดัดอกเช่นกัน โดยเป็นทีรู้จกักันในวงการกล้วยไม้ว่า 
“เหลืองแล้วรวย” เพราะเป็นผูผ้ลิตกลว้ยไมต้ดัดอกสีเหลืองสกุลออนซีเดียม โกลเวอร์แรมเซย ์
(Oncidium Gover Ramsey) หรือทีรู้จกักันว่า เจ้าหญิงเตน้ระบาํ ดอกสีเหลืองทอง ดอกใหญ่ 
กลว้ยไมส้กุลนีเป็นกลว้ยไมที้เลียงค่อนขา้งยากเพราะเป็นกลว้ยไมจ้ากต่างประเทศทีชอบอากาศเยน็ 
แต่ด้วยเทคนิคการเลียงแบบพิเศษของคุณสวง (แอร์) และคุณธนิดา แม้ว่าจะเลียงในจังหวดั
นครปฐมทีมีอุณหภูมิร้อนชืนปกติก็ตาม  แต่สามารถทาํให้กลว้ยไมอ้อกดอกดก คุณภาพดี และเป็น
ทีรู้จกัในวงการกลว้ยไมอ้ย่างดีว่า แอร์ออร์คิดส์ ซึงเป็นแหล่งผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกออนซีเดียมที
ใหญ่มากแห่งหนึงของประเทศ แต่แลว้เมือต่างประเทศเริมนิยมทาํกลว้ยไมต้ดัดอกสกุลออนซีเดีย
มกนัมาก โดยเฉพาะประเทศไตห้วนั ซึงได้เปรียบแอร์ออร์คิดส์ในเรืองอากาศทีเย็นกว่า ทาํให้
คุณภาพการผลิตดีกวา่ แอร์ออร์คิดเห็นถึงความเสียเปรียบตรงในจุดนนัจึงถอยออกมา และเปลียนมา
ปลูกกลว้ยไมส้กุลหวายตดัดอกพนัธ์ุอืนๆ ทดแทน และเริมทาํกลว้ยไมก้ระถางแบบขายยกทงัตน้
และดอก ซึงถือวา่เป็นตลาดใหม่ และเริมเป็นทีนิยมมากในเมืองไทย เพราะกลว้ยไมก้ระถางทีออก
ดอกสวยงาม ลูกคา้ซือไปประดบัและมีอายกุารใชง้านไดน้านกวา่กลว้ยไมต้ดัดอกทีซือจากตลาดไป
ใส่แจกนับูชาพระ และไมก้ระถางยงัสามารถออกดอกในครังต่อไปได ้การขายกลว้ยไมก้ระถางแอร์
ออร์คิดส์เน้นขายผ่านพ่อค้าแม่ค้าตลาดจตุจักร บางใหญ่ บางบัวทอง รังสิตคลอง15 ตลาด
สนามหลวง2 และก็มีพอ่คา้แม่คา้จากต่างจงัหวดัมารับของเองทีสวน   
  นอกจากนีในรุ่นคุณสวง (แอร์) และคุณธนิดา คุม้วเิชียร (คุณพอ่ - คุณแม่)  ยงัไดเ้ริม
ศึกษาทาํหอ้งปฏิบติัการเพาะเลียงเนือเยอืกลว้ยไม ้เพือลดตน้ทุนในการผลิตเนืองจากตน้พนัธ์ุเหล่านี
มีราคาค่อนขา้งแพง แต่การปฏิบติัการเพาะเลียงเนือเยือกลว้ยไมใ้นช่วง 20 ปีทีผ่านมา เป็นเรืองที
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ยากมาก สําหรับชาวสวนธรรมดา เพราะความรู้เทคนิคต่างๆ ยงัมีไม่มาก และจะหาทีปรึกษาทีมี
ความเชียวชาญ ไดย้าก ไม่เหมือนในปัจจุบนัมีความรู้ทีหาไดง่้าย มีผูเ้ชียวชาญรับเป็นทีปรึกษา ได้
หลายคน 

  จุดเปลียนทางธุรกิจอีกเรืองคือ คุณสวงเริมศึกษาการพฒันา ผสมพนัธ์ุกลว้ยไมใ้ห้
ไดสี้ใหม่ๆ  ซึงไม่ใช่เรืองง่าย ทีทาํให้ไดพ้นัธ์ุใหม่ทีดีมีคุณภาพ และเป็นทียอมรับจากลูกคา้ แต่โชค
ดีทีพนัธ์ุกลว้ยไมที้คุณสวงไดมี้สีทีแปลกใหม่ เลียงง่าย ออกดอกมาก เป็นจุดเริมตน้ให้มีการขายส่ง
ต่างประเทศ เพราะลูกคา้ทวัโลกตอ้งการกลว้ยไมสี้ใหม่ๆ แปลกๆ แบบทีเลียงง่าย ออกดอกมาก จึง
ทาํให้ แอร์ออร์คิดส์เป็นทีรู้จกัมากขึนในตลาดโลกและตลาดในประเทศไทย แต่การขายตน้พนัธ์ุ
ส่งออก เนน้การขายผา่นคนกลาง เพราะมีความสะดวกเรืองการเก็บเงินจากการจาํหน่ายสินคา้ และ
ได้เงินแน่นอน ส่วนตลาดในประเทศ ก็ทาํตลาดได้อย่างดี โดยเฉพาะตลาดกล้วยไม้กระถาง       
แอร์ออร์คิดส์ เป็นหนึงในแนวหนา้ ทีผลิตกลว้ยไมสี้ใหม่ๆ  คุณภาพดี ราคาถูก ขายให้คนไทย โดย
เน้นการขายส่งพ่อคา้แม่คา้เป็นหลกั และแอร์ออร์คิดส์ยงัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณอยา่งสูงสุด ที
กลว้ยไมลู้กผสมพนัธ์ุใหม่ของคุณสวง ไดรั้บพระราชทานชือเป็นกลว้ยไมพ้นัธ์ุพระนามถึง 2 สกุล 
โดยสกุลแรกคือ กลว้ยไมพ้นัธ์ุ ชมพูนครินทร์ ไดรั้บพระราชทานชือจาก สมเด็จพระเจา้พีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และอีกสกุลคือกล้วยไมพ้นัธ์ุ โสมสวลี  
ไดรั้บพระราชทานชือจาก พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ 

  ปัจจุบนัคุณพนัธพฒัน์ และคุณไชยพนัธ์ คุม้วิเชียร เป็นชาวสวนกลว้ยไม ้ รุ่นที 3 

ไดม้าต่อยอดงานของครอบครัว โดยเนน้การทาํตลาดเชิงรุกมากขึน เน้นขายตรงมากขึนทงัในและ
ต่างประเทศ แต่การขายผ่านคนกลางก็ยงัรักษาไว  ้และสองพีน้องยงัเป็นผูริ้เริมทาํตลาดค้าส่ง
กลว้ยไม ้แบบทีไม่เคยมีใครทาํมาก่อน ในรูปแบบของ ซุปเปอร์มาเก็ตกลว้ยไมแ้ห่งแรกของไทย 
โดยเริมตงัแต่ปี 2547 คุณพนัธพฒัน์ และคุณไชยพนัธ์ไดท้าํตลาดขายกลว้ยไมร้าคาส่งให้ทุกคน ใน
พืนทีกวา้งขวางสะดวกสบาย  โดย ใช้ชือว่า ซุปเปอร์มาเก็ตกลว้ยไม ้แอร์ออร์คิดส์ ซึงผลตอบรับ
ทางการตลาดถือวา่ดีมาก เพราะแอร์ออร์คิดส์กลา้ทีจะทาํพืนทีใหญ่ๆ และเอากลว้ยไมส้วยๆ มาวาง
ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกซือเป็นหมืนๆ ตน้ และพร้อมเติมกลว้ยไมส้ดใหม่ให้เต็มพืนทีตลอดเวลา  ทีสําคญั
เป็นการขายราคาส่งจากสวน 

  นอกจากตลาดหลกัในประเทศแลว้ แอร์ออร์คิดส์ยงัมีการขายส่งออกไปอีกหลาย
ประเทศทงัในตลาดเอเชีย ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย จีน สิงคโปร์ ญีปุ่น อินโดนีเซีย 
ไตห้วนั เกาหลี ตลาดยโุรป ไดแ้ก่ ฮอลแลนด ์รียเูนียน และ ตามหมู่เกาะต่างๆ และตลาดอืนๆ ไดแ้ก่ 
อเมริกา  ฮาวาย  บราซิล  บรูไน อิสราเอล ปากีสถาน ออสเตรเลีย จากยอดขายทงัหมด แอร์ออร์คิดส์
มีการส่งออกประมาณ 40% และขายในประเทศ 60%  และมีฐานลูกคา้ทงัในและต่างประเทศ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  แอร์ออร์คิดส์ มีผลิตภณัฑ์กลว้ยไมจ้าํหน่ายทงัปลีกและส่ง จาํนวน 9 สกุล หลกั 
ประกอบดว้ย สกุลหวาย สกุลแคทลียา สกุลแวนดา้ สกุลฟาแลนนอบซิส สกุลวาสโค สกุลมอ๊คคาร่า 
สกุลออนซิเดียม สกุลแอสโคเซนดา้ และสกุลช้าง  โดยแต่ละสกุลจะมีรูปร่างดอก และสีสัน ที
หลากหลายใหลู้กคา้เลือกซือไดต้ามใจชอบ 
 
 

 
ทีมา :  เวิร์คพอยทเ์อน็เทอเท็นเมนต ์จาํกดั. (2554).  Airorchid. [เทปโทรทศัน์].  
ปทุมธานี : บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอเทน็เมนต ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ภาพที 1  สกุลกลว้ยไม ้

 

โดยสกุลทีขายดีทีสุดของซุปเปอร์มาร์เก็ตกลว้ยไมก้็คือ (เวิร์คพอยทเ์อน็เทอเท็นเมนต,์ 2554) 
1. สกุลหวาย กล้วยไม้สกุลใหญ่ทีสุด มีพันธ์ุมากทีสุด นิยมเลียงกันมากใน

ประเทศไทย ถือเป็นพนัธ์ุยอดนิยม พบเห็นไดท้วัๆ ไป  
2. สกุลแคทลียา เป็นกลว้ยไมส้กุลใหญ่ และสีสันสวยงาม กลินหอม และถือกนัวา่

เป็นราชินีแห่งกลว้ยไม ้

3. สกุลแวนดา้ เจริญเติบโต ออกทางยอด ดอกมีขนาดใหญ่ สวยงาม มีช่อดอกตงั 
กา้นช่อดอกยาว และแขง็ สีสดและแปลก ดอกบาน ทนทาน 
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4. สกุลฟาแลนนอปซิส ดอกมีขนาดเล็ก สวยงาม ทงัรูปทรงดอก และดอก ดอกมี
หลายสี กา้นช่อดอกยาว เหมาะสาํหรับปักแจกนั 

 

 
ทีมา :  เวิร์คพอยทเ์อน็เทอเท็นเมนต ์จาํกดั. (2554).  Airorchid. [เทปโทรทศัน์].  
ปทุมธานี : บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอเทน็เมนต ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ภาพที 2  กลว้ยไมข้ายดีของแอร์ออร์คิดส์ 

  

 ส่วนประสมทางการตลาดทีธุรกิจนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 
 1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) ของแอร์ออร์คิดส์ จาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มดงันี 

1.1 ผลิตภัณฑ์เพือการขายส่ง ตามทีได้กล่าวไวข้้างต้น แอร์ออร์คิดส์มี
กลว้ยไมเ้พือจาํหน่ายทงัสิน 9 สกุล ในการขายส่งมีทงัการขายส่งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
สําหรับการขายส่งภายในประเทศ มกัขายเป็นกลว้ยไมต้ดัดอกสกุลหวาย พ่อคา้แม่คา้ไปรับสินคา้
จากฟาร์มมาขายต่อ กลว้ยไมต้ดัดอกเหล่านีนาํมาใชใ้นการบูชาพระ หรือขายในลักษณะยกตน้ คละ
สายพนัธ์ุ พ่อคา้แม่คา้ไดไ้ปเลือกซือจากฟาร์มเช่นกนัเพือนาํตน้กลว้ยไมม้าจาํหน่ายต่อ นอกจากนี
แอร์ออร์คิดส์ยงัมีตน้กลว้ยไมส้ําหรับขายส่ง สามารถนาํไปเป็นของชาํร่วยในงานมงคลต่างๆ อีก
ดว้ย ส่วนการขายส่งต่างประเทศนนั ส่วนใหญ่เป็นการขายตน้พนัธ์ุทีไดจ้ากการเพาะเลียงเนือเยือ
บรรจุอยูใ่นขวดแกว้ซึงอยู่ในระยะทีพร้อมลงสู่แปลงปลูกตน้กลว้ยไมจ้ริงเนืองจากสะดวกต่อการ
ขนส่ง รวมถึงตน้พนัธ์ุทีผา่นการปลูกมาซกัระยะในแปลงอนุบาลซึงยงัไม่ออกดอก ปริมาณการขาย
ส่งสาํหรับในประเทศกาํหนดไวที้ 10 ขึนไป และในต่างประเทศกาํหนดไวที้ 100 ขึนไป 

 

 
 

ภาพที 3  ผลิตภณัฑก์ลว้ยไมเ้พือการขายส่ง  
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1.2 ผลิตภณัฑ์เพือการขายปลีก โดยส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศ ซึง
ลูกคา้สามารถเดินเลือกซือกลว้ยไมไ้ดจ้ากซุปเปอร์มาร์เก็ตกลว้ยไมต้ามตอ้งการ ผลิตภณัฑ์ทีมีไว้
เพือจาํหน่ายแบบปลีกมีลกัษณะทีหลากหลาย  ตน้กลว้ยไมมี้ดอกพนัธ์ุต่างๆ สําหรับผูที้ชืนชอบ
กลว้ยไม ้ตอ้งหารหาไปเลียงเป็นไมป้ระดบับา้น กระเชา้กลว้ยไมส้ําหรับสําหรับเป็นของฝาก ของที
ระลึก กระถางกลว้ยไมเ้พือไปเลียงเป็นไมป้ระดบัหรือเป็นของฝาก นอกจากนีแอร์ออร์คิดส์ยงัมีชุด
อุปกรณ์การดูแลตน้กลว้ยไมจ้าํหน่ายอีกดว้ย เช่น กระบอกฉีกนาํ อาหารบาํรุงตน้กลว้ยไม ้เป็นตน้ 

 

 
ทีมา :  Air Orchid. (2555). Airorchid Supermarket. เขา้ถึงเมือ 20 มีนาคม 2555.  
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/#!/AIRORCHIDSUPERMARKET/photos_stream  
 

ภาพที 4  ผลิตภณัฑก์ลว้ยไมเ้พือการขายปลีก 

 

2. ราคา (Price) กลว้ยไมข้องแอร์ออร์คิดส์มีราคาทีถูกกว่าคู่แข่ง เนืองจากธุรกิจ
สามารถพฒันาสายพนัธ์ุไดเ้อง โดยการเพาะเลียงเนือเยอื ราคาของกลว้ยไมขึ้นอยูก่บัแต่ละสายพนัธ์ุ 
และปริมาณการสังซือ มีการกาํหนดราคาทีแตกต่างกนัระหวา่งการคา้ปลีก และคา้ส่ง  

3. สําหรับช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ของแอร์ออร์คิดส์ ลูกคา้สามารถเลือก
ซือสินคา้ไดผ้า่น 3 ช่องทาง คือ เลือกซือจากหนา้ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตกลว้ยไม ้ซึงตงัอยูที่ อ.บางเลน 
จ.นครปฐม เลือกซือสินคา้ผา่นพ่อคา้คนกลาง และเลือกซือผ่านหน้าเวป็ไซด์ www.airorchids.com 
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โดยทวัไปการซือขายภายในประเทศใชช่้องทางการเลือกซือจากหนา้ร้านเป็นส่วนใหญ่ แต่สําหรับ
ลูกคา้ชาวต่างชาติมกัเลือกซือสินคา้ผ่านพ่อคา้คนกลาง และเลือกซือจากหน้าเวป็ไซด์ เนืองจากมี
ความสะดวก และรวดเร็วในการซือขายสินคา้ 

 

 
               ทีมา :  Air Orchid. (2555). Airorchid Supermarket. เขา้ถึงเมือ 20 มีนาคม 2555. 

             เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.airorchids.com/supermarket/gallery_detail.php?id=   

 

ภาพที 5  ช่องทางการจดัจาํหน่ายของแอร์ออร์คิดส์ 

 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของแอร์ออร์คิดส์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) โดยการให้สัมภาษณ์ลงนิตยสารต่างๆ รวมถึงรายการ
โทรทัศน์ ซึงเป็นสือทีสร้างการรับรู้ได้ในวงกวา้งภายในประเทศ การเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
นอกจากนีธุรกิจยงัคงใชสื้อออนไลน์ เช่น เวป็ไซด์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เพือช่วยให้ลูกคา้ชาวต่างชาติ
ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารของแอร์ออร์คิดส์ไดอี้กทางหนึง  ซึงการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเกียวกบัธุรกิจ
ด้วยวิธีเหล่านีถือเป็นนัยแฝงเพือการโฆษณา (Advertising) ก่อให้เกิดรายได้กับธุรกิจ การตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) เป็นอีกหนึงวิธีทีแอร์ออร์คิดส์เลือกใช ้โดยการเสนอขายสินคา้ไปยงั
ฐานลูกคา้ทีธุรกิจมีอยูโ่ดยตรง สุดทา้ยคือการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) โดยมีการลด แลก 
แจก แถม กลว้ยไมใ้หพ้อ่คา้แม่คา้ทีซือตน้กลว้ยไมไ้ปจาํหน่ายต่อในจาํนวนมาก 
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ทีมา :  Air Orchid. (2555). Airorchid Supermarket. เขา้ถึงเมือ 20 มีนาคม 2555.                    
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/#!/AIRORCHIDSUPERMARKET/photos_stream 

 

ภาพที 6  การส่งเสริมการตลาดของแอร์ออร์คิดส์ 

 

2. กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

สําหรับกลยุทธ์ทีแอร์ออร์คิดส์ใช้ในการดาํเนินธุรกิจ เพือพฒันาศกัยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยนื ประกอบดว้ย กลยทุธ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี 

2.1 กลยุทธ์ผูน้ําด้านตน้ทุน กล่าวได้ว่าเป็นจุดเด่นของแอร์ออร์คิดส์อย่างหนึง 
เนืองจากฟาร์มกลว้ยไมแ้ห่งนีเป็นฟาร์มกลว้ยไมที้ครบวงจร เริมตงัแต่การผลิต โดยแอร์ออร์คิดส์มี
หอ้งปฏิบติัการเป็นของตวัเอง ซึงใชใ้นขยายสายพนัธ์ุกลว้ยไมโ้ดยการเพาะเลียงเนือเยือ ดว้ยการนาํ
หน่ออ่อนมาลอกใบและกาบออกให้หมดจนเห็นตาขา้งและตายอด จากนันยา้ยชินตาลงในขวด
อาหารเหลว วางขวดอาหารเหลวลงบนเครืองเขยา่ เขย่าไปเรือยๆ ตากลว้ยไมจ้ะขยายเป็นโปรโต
คอร์ม หลงัจากนนัประมาณ 4-5 เดือน หลงัจากมีจาํนวนโปรโตคอร์มมากตามตอ้งการ ก็จะยา้ยโปร
โตคอร์มลงอาหารสูตรใหม่ในขวด จากนนันาํขวดไปผึงไวใ้นโรงผึงขวด ประมาณ 3 เดือน โปรโต
คอร์มจะเริมพฒันาเป็นตน้และมีใบ จากนนันาํตน้อ่อนทีโตเบียดกนัแน่มากระจายใส่ขวดอาหาร
ขวดใหม่ทิงไว ้อีกประมาณ 3-4 เดือน ตน้จะโตเบียดกนัแน่นขวด พร้อมนาํออกปลูกในสวน จุดนี
ถือเป็นการเสร็จสินกระบวนการเพาะเลียงเนือเยอื ซึงใชเ้วลาประมาณ 2 ปี จากนนัจะนาํตน้กลว้ยไม้
ทีไดเ้หล่านีไปปลูกในแปลงอนุบาล หรือนาํไปปลูกในสวนจริงใชเ้วลาอีก 2 ปี ก็จะไดต้น้กลว้ยไมที้
ออกดอกสวยงาม พร้อมรอการจาํหน่ายทงัปลีกและส่งต่อไป ดงันนัจากการขยาย หรือพฒันาสาย
พนัธ์ุดว้ยการเพาะเลียงเนือเยือนี จึงทาํให้ธุรกิจไดต้น้พนัธ์ุเป็นจาํนวนมาก อีกทงัยงัมีตน้ทุนในการ
ผลิตตาํ ซึงต่างจากฟาร์มกลว้ยไมอื้นๆ ทีไม่สามารถเพาะเลียงเนือเยือไดเ้อง จาํเป็นตอ้งซือตน้พนัธ์ุ
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จากแหล่งอืนๆ ไปปลูก ทาํให้ตน้ทุนในการดาํเนินงานสูง จากทีกล่าวมาการเลือกใช้กลยุทธ์ผูน้าํ
ดา้นตน้ทุนทาํใหธุ้รกิจไดเ้ปรียบธุรกิจอืนเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 7  กระบวนการเพาะเลียงเนือเยือ 

 

...ผมใช้กลยุทธ์ความเป็นผูน้ําด้านต้นทุน  ผมมีแผนกปฏิบติัการเพาะเลียง
เนือเยือของตนเอง ไม่ตอ้งซือตน้พนัธ์ุซึงจะทาํให้เสียเปรียบดา้นราคาและไม่สามารถทาํการตลาด
ล่วงหนา้ได ้ขอ้ดีทีเรามีหอ้งแล็ปเพาะเลียงเนือเยือทาํให้เราสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของ
ตน้กลว้ยไมไ้ด ้และสามารถนาํไปสู่กลยทุธ์การกาํหนดราคาดว้ย…(พนัธพฒัน์ คุม้วเิชียร, 2555) 

2.2  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ธุรกิจไดมี้การปรับปรุงและพฒันารูปแบบของ
ธุรกิจเพือสิงทีดีทีสุดสําหรับลูกคา้ เช่น จากเดิมทีแอร์ออร์คิดส์เป็นเพียงแค่ฟาร์มกลว้ยไมต้ดัดอก
ขายเหมือนฟาร์มอืนๆ ทวัไป แต่ ณ ปัจจุบนั ธุรกิจไดมี้การเปลียนตวัเองมาเป็นฟาร์มกลว้ยไมใ้น
รูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตซึงยงัไม่มีธุรกิจใด หรือฟาร์มใด เคยทาํในรูปแบบนีมาก่อน เป็นตน้ โดย            
แอร์ออร์คิดส์เปิดให้ลูกค้าทัวไปมาเทียวชมฟาร์ม และซือปลีกต้นกล้วยไม้ได้ตามต้องการ 
นอกจากนีแอร์ออร์คิดส์ยงัสร้างความแตกต่างในดา้นการบริการใหก้บัซุปเปอร์มาร์เก็ตกลว้ยไมข้อง
ตนอีกดว้ยซึงแตกต่างจากทีอืน เช่น การมีรถเข็นไวบ้ริการ มีเครืองดืมไวบ้ริการฟรี มีห้องรับรอง

1. ตน้อ่อน 2. ลอกกาบใบ
ออกหมด จน
เห็นตาขา้ง
และตา ยอด 

3. ยา้ยชินตา
ลงในอาหาร
เหลว 

4. วางขวด
อาหารเหลว
บนเครืองเขยา่
ขวด

5. เขยา่ไปเรือยๆ ตา
กลว้ยไมจ้ะขยาย เป็น
โปรโตคอร์ม 

6. หลงัจากนนัประมาณ 4-5 
เดือน หลงัจากมีจาํนวนโปรโต
คอร์มมากตามตอ้งการ ก็จะยา้ย
โปรโตคอร์ม ลงอาหารสูตร 

7. ไปผงึไวใ้นห้องแอร์ 
ประมาณ 3 เดือน โปรโต
คอร์มเริมพฒันาเป็นตน้และ
มีใบ 

8. นาํตน้อ่อนทีโตเบียดกนั
แน่นมาทาํการกระจายใส่
ขวดอาหารขวดใหม่ 

9. ประมาณ 3-4 เดือน ตน้จะโตเบียดกนัแน่น
ขวด พร้อมนาํออกปลูกในสวน 
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ลูกคา้ มีบริการแนะนาํสินคา้ รวมถึงโปรโมชนัต่างๆ ผา่นเสียงตามสาย เป็นตน้ เรียกไดว้า่มีความใส่
ใจลูกคา้ทุกขนัตอน 

 

 
 

ภาพที 8  สิงอาํนวยความสะดวกทีเตรียมไวรั้บรองลูกคา้ 
 

...ผมใชก้ลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง ปรับปรุง เพือสิงทีดีทีสุดสําหรับลูกคา้ 
และผมก็ทาํในสิงทีผูด้าํเนินธุรกิจเดียวกนัไม่ถนดั เช่น งานบริการ งานซบัซ้อนหลายขนัตอน งาน
ตอ้นรับสังคม เป็นตน้ นีคือความแตกต่าง และเป็นจุดเริมตน้ของซุปเปอร์มาร์เก็ตกลว้ยไมแ้อร์ออร์
คิดส์…(พนัธพฒัน์ คุม้วเิชียร, 2555) 

2.3 กลยุทธ์การพฒันาตลาด กลยุทธ์นีธุรกิจใชเ้พือรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยาย
ฐานลูกคา้รายใหม่ใหเ้พิมจาํนวนมากขึน โดยธุรกิจใชว้ธีิการส่งรายการสินคา้ทีพร้อมส่งให้กบัลูกคา้
รายเก่าทราบวา่สินคา้ในเดือนนีมีอะไรบา้ง จาํนวนเท่าไหร่ หากลูกคา้มีความตอ้งการก็สามารถสัง
สินคา้ไดท้นัที ถือเป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้รายเก่ามีการซือสินคา้อย่างต่อเนือง ทงันีรายการสินคา้
เหล่านีมกัถูกแสดงผ่านสือออนไลน์ หน้าเวป็ไซด์ เพือดึงดูดลูกคา้รายใหม่ให้มีการสังซือสินคา้อีก
ทางหนึงดว้ย 

2.4 กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยธุรกิจจะมีการคาดคะเนความตอ้งการของ
ตลาด หรือความตอ้งการของลูกคา้ไวล่้วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 – 5 ปี จะคาดคะเนเกียวกบัสีสัน รูปร่าง
หรือลกัษณะดอกของกลว้ยไม ้วา่ในช่วงเวลานนั ตลาดหรือลูกคา้มีความตอ้งการทีจะไดก้ลว้ยไม้
แบบไหนอยา่งไร เพือทีธุรกิจจะไดพ้ฒันาสายพนัธ์ุของกลว้ยไมใ้ห้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
และสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทงันีธุรกิจจะพฒันาสายพนัธ์ุหวายเป็นพิเศษ เนืองจากเป็น
สายพนัธ์ุทีคนส่วนใหญ่นิยม 

...และใชก้ลยทุธ์การพฒันาตลาดควบคู่ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยมุ่งเนน้
พฒันาสายพนัธ์ุสกุลหวายเป็นหลกั ซึงเราจะมีการคาดคะเนความตอ้งการตลาดล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  
3 – 5 ปี วา่ลูกคา้ตอ้งการกลว้ยไมที้มีสีสัน รูปร่างดอกอยา่งไร…(พนัธพฒัน์ คุม้วเิชียร, 2555) 
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2.5 กลยุทธ์การกาํหนดราคา โดยการกาํหนดราคาขายส่งเพียงราคาเดียว อยูที่ 25 
บาทต่อตน้ (สกุลหวาย) ไม่ขึนอยูก่บัจาํนวนการซือ ซึงเป็นราคาทีถูกกวา่คู่แข่ง เหตุทีธุรกิจสามารถ
ตงัราคาไดถู้กนนัเพราะว่าธุรกิจเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน เนืองจากมีการเพาะพนัธ์ุเอง ไม่ตอ้งไปซือตน้
พนัธ์ุมาจาํหน่าย เมือไม่มีตน้ทุนในส่วนนีธุรกิจก็สามารถตงัราคาทีตาํได ้จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลทีสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงัคาํกล่าวจากการสัมภาษณ์ต่อไปนี 

 ...สุดท้าย  กลยุทธ์การกําหนดราคา  เราเป็นผู ้นําในการตังราคาทีไม่สูง 
สมเหตุสมผล และยืดหยุน่ ซึงเราเนน้การขายส่งเพียงราคาเดียว อยูที่ 25 บาทต่อตน้ เป็นสกุลหวาย
นะ ไม่ขึนอยูก่บัจาํนวนการซือ…(พนัธพฒัน์ คุม้วเิชียร, 2555) 
 ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 จากการศึกษาพบวา่ 

1. ปัญหาอุทกภยั 

ปัญหาอุทกภยันับเป็นอุปสรรคทีสําคญัสําหรับธุรกิจแอร์ออร์คิดส์มากทีสุดในปี 
 ทีผ่านมา เนืองจากทาํเลทีตงัของธุรกิจตงัอยู่ในพืนที อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึงจดัเป็นพืนที

ประสบภยัรุนแรง สร้างความเสียหายใหก้บัธุรกิจเป็นอยา่งมาก สวนกลว้ยไมก้วา่ 100 ไร่ ตอ้งจมอยู่
ใตน้าํ อีกทงัซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไมก้็เช่นเดียวกนั จากความเสียหายในครังนีส่งผลกระทบให้
ธุรกิจหยดุชะงกัไปชวัขณะ เนืองจากไม่มีสินคา้ขายทงัปลีกและส่ง ทาํให้เสียโอกาสในการขายเป็น
อยา่งมาก ทงันีปัจจุบนัธุรกิจไดมี้การแกไ้ขปัญหานีโดยการปรับปรุงพืนทีใหม่ และทาํระบบป้องกนั
นาํใหม่ นอกจากนีธุรกิจยงัมีแผนระยะยาวทีจะเปิดฟาร์มใหม่เพือป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดกบั
ธุรกิจหากเกิดอุทกภยัขึน จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดใ้ห้ขอ้มูลทีสอดคลอ้งกบัประเด็นนี 
ดงันี 

...ปัญหาหลกัๆ ทีเจอ ในปีทีผา่นมาก็คือ ปัญหานาํท่วม ซึงตอนนนัทุกอยา่งเสียหาย
หมด ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย แต่หลงัจากนาํลด เราก็ไดมี้การปรับปรุงพืนทีใหม่และติดตงัระบบป้องกนั
นาํ…(พนัธพฒัน์ คุม้วเิชียร, 2555) 

...ธุรกิจในพืนทีต่อไปนี เราอาจจะกระจายความเสียงไปในโซนที อยา่งสมมติวา่เรา
อยู่นครปฐมเนีย คิดว่ามนัท่วมแน่นอน ยงัไงมาเนีย เราจะตอ้งเหนือยแน่นอน เราอาจจะยา้ยไป
ราชบุรีนะครับ หรือกาญจนบุรี อนันีเป็นแผนระยะยาว ถา้เราคิดจะเปิดฟาร์มใหม่ เปิดบริษทัใหม่...
(พนัธพฒัน์ คุม้วเิชียร, 2554) 

2. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นปัญหาทีธุรกิจมกัจะเจออยู่บ่อยครัง เนืองจาก

แรงงานทีอยู่ในภาคการเกษตรจะทาํงานลาํบาก และเหน็ดเหนือยกว่าแรงงานทีอยู่ในภาคโรงงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อุตสาหกรรม หากเทียบกบัค่าตอบแทนทีไดรั้บ ถา้ทงั 2 ประเภทธุรกิจนีจ่ายค่าจา้งในอตัราทีเท่ากนั 
แรงงานส่วนใหญ่เลือกทาํงานในโรงงาน อีกทงัในอนาคตอนัใกลจ้ะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดงันนัจึงส่งผลให้เกิดการไหลออกของแรงงานเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม หรือไหลออกไปยงั
ประเทศเพือนบ้าน สําหรับปัญหานีธุรกิจมีแนวทางในการแก้ปัญหาคือ การหางานล่วงเวลาให้
แรงงานทาํ เพือเป็นการเพิมรายไดใ้ห้กบัแรงงานเหล่านี ซึงเมือเทียบรายไดต่้อเดือนทีพวกเขาจะได้
แล้วกลบัมากกว่าค่าจา้งในภาคอุตสาหกรรม ดังนันวิธีการนีก็จะช่วยให้แรงงานอยู่กับธุรกิจได้
ยาวนานขึน จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดใ้หข้อ้มูลทีสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

...ถูกๆๆ ก็ 300 บาท เคา้ก็ตอ้งทาํแรงงานเกษตรกร ทีเป็นเกษตรกรรม มีปัญหา
มากกวา่แรงงานทีอยูใ่นโรงงาน แรงงานทีอยูท่าํกบัฟาร์มมีแดดร้อน มีฝนตก มีเปรอะเปือน ไหนเลย
จะสบายเท่ากบัโรงงาน ใหจ่้ายเท่ากนั เคา้ก็อยากไปโรงงาน...(พนัธพฒัน์ คุม้วเิชียร, 2555) 

...ก็คือวา่เราจะทาํยงัไงให้เคา้สบายขึน เราจะทาํยงัไงให้เคา้ทาํแลว้รู้สึกวา่มนัไม่ได้
เลอะเทอะเปรอะเปือนมากมายขนาดนนั เราจะทาํยงัไงให้เคา้ไม่ตอ้งไปยกอะไรแบกหนกั เราจะทาํ
ยงัไงใหเ้คา้รู้สึกวา่ เอ่อไอตวัเกษตรกรรมทีเคา้ทาํอยูเ่นียนะมนัไม่ไดล้าํบากมากมาย เรืองเงินเดือนที
มีใหเ้นีย มนัก็ตอ้งมีเพิมขึน อนันนัมนัเป็นปกติอยูแ่ลว้ คือถามวา่เคา้อยู ่ถา้เคา้ไม่ไดล้าํบากมาก เงิน
พอสูสี ปกติรายวนัถา้เราให้เคา้ไดไ้ม่เกินทีเคา้ตอ้งการ เราก็หา Over time ให้เคา้ทาํ พอรวมกนัแลว้
มนัก็อาจจะมากกวา่ รวมกนัแลว้ของเราทีพกั นาํ ไฟ ฟรี เคา้ไม่ตอ้งเสีย Over time อดัเขา้ไปซิ คุณ
อยากไดเ้ยอะ แต่คุณตอ้งทาํงานชวัโมงเยอะกวา่นิดนึง ก็เป็นกุญแจวา่ ทาํยงัไงให้เคา้อยูไ่ด ้แต่ถา้เรา
ทาํเฉยๆ ก็คือ ทาํตงัแต่เชา้ถึงเยน็เฉยๆ ไม่ไดมี้อะไรเพิมมากขึน พอเปรียบเทียบเงินเดือนปลายเดือน
ออกมาแลว้ เคา้ไม่ไดมี้เยอะกว่า ไม่ไดเ้หลือเก็บเยอะกว่า คุณคิดวา่เคา้จะทาํยงัไง เคา้ก็ตอ้งมองหา
อีกล่ะ ถูกมยั…(พนัธพฒัน์ คุม้วเิชียร, 2555) 

3. ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  เนืองจากในปี 2558 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งเป็นทางการ ซึง
เป็นเรืองทีหลีกเลียงไม่ไดส้ําหรับธุรกิจทีจะตอ้งไดรั้บผลกระทบจากเรืองนีไม่วา่จะเป็นดา้นคู่แข่ง 
ส่วนแบ่งการตลาด หรือตลาดแรงงาน แต่ธุรกิจไดว้างแผนการรับมือสาํหรับเรืองนีไว ้โดยการใชก้ล
ยุทธ์ในการพฒันาสายพนัธ์ุเขา้มาช่วย เพือให้ธุรกิจมีสายพนัธ์ุกลว้ยไมที้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง จากคาํ
บอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดใ้หข้อ้มูลทีสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

   .. .ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ก็น่าจะมีผู ้ลงทุนชาว
ต่างประเทศใน 10 ประเทศ ในอาเซียนเหมือนกนัเนีย เขา้มาลงทุนในธุรกิจกลว้ยไม ้โดยใชพ้ืนทีใน
เมืองไทยเป็นฐานการผลิต แน่นอนตอ้งมีคู่แข่งเพิมมากขึน เป็นชาวต่างประเทศ แรงงานถูกแย่ง 
พืนทีถูกแยง่ ตลาดถูกแยง่ คราวนีขึนอยูก่บัวา่ Know how ทีเคา้ไดเ้นีย ไดเ้ต็มทีรึปล่าว อนันีก็ตอ้ง
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ไปแข่งขนักนัดูในเรือง Know how  2. ก็คือสายพนัธ์ุ ซึงถา้เราทาํได ้เราก็ตอ้งพฒันาสายพนัธ์ุทีเรามี
เอง เพราะฉะนนัถา้เกิดเคา้จะมา เราไม่ใหส้ายพนัธ์ุเคา้ซะอยา่งนึง เคา้ก็ทาํตวัทีมนัเป็นตลาดๆ ทวัไป 
ถา้เรามีสายพนัธ์ุทีเหนือกวา่หน่อย นนัคือเราก็หนีเคา้มาล่ะ แรงงานเนียเราหา้มเคา้ไม่ได ้เคา้ก็อาจจะ
มาเอาแรงงานเราไป, Know how เด๋วก็อาจจะตามกนัทนั ยงัไงเคา้ก็จะตอ้งขวนขวายจนตามทนั แต่
สายพนัธ์ุถือวา่เป็นสิงสาํคญัล่ะ...(พนัธพฒัน์ คุม้วเิชียร, 2555) 

...คือมนัมีทงัขอ้ดี และขอ้เสียครับ ขอ้ดี เราอาจจะส่งของไปในประเทศนนัๆ เนียได้
ง่ายขึน แต่ถา้เจาะลึกไปจริงๆ แลว้ ในแต่ละประเทศเนีย เดียวเคา้ก็จะตงักาํแพง คือเคา้มีกาํแพงของ
เคา้ทีจะตงัขึนมา จาํกดั และก็ควบคุมให้ของของเราเนีย นะครับ ของเราเป็นไมด้อกอ่ะนะครับ ก็
ตอ้งพูดถึงเกียวกับไมพ้ืนเมืองของเค้าเนีย ยงัไงเคา้ก็ไม่ปล่อยให้เราเข้าไปง่ายๆ อยู่แล้วครับ...  
(พนัธพฒัน์ คุม้วเิชียร, 2554) 

 
2.  กรณีศึกษา “Zibeth Thailand ธุรกจิออกแบบ และตัดเยบ็เสือผ้าสําหรับสุภาพสตรี” 

 รูปแบบ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ทีมีศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยงัยนื 

 จากการศึกษาพบวา่  
1. รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจ 

 Zibeth Thailand ธุรกิจออกแบบ และตดัเยบ็เสือผา้สําหรับสตรี บริหารงานโดย   
คุณณรงค์วิทย ์ทองเนตร เปิดดาํเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี นบัเป็นธุรกิจบริการ ทีเน้น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ธุรกิจนีมีความน่าสนใจตรงทีเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่ม
สุภาพสตรีเท่านนั ซึงดาํเนินธุรกิจเกียวกบัการออกแบบและตดัเย็บเสือผา้เพือปกปิดจุดดอ้ย และ
เปิดเผยจุดเด่นในรูปร่างของลูกคา้ โดยไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทงัชาวไทยไม่วา่จะเป็นบุคคล
ทีมีชือเสียง เช่น ดารา นกัแสดง นางแบบ หรือบุคคลทีไม่มีชือเสียง จาํนวนไม่นอ้ย อีกทงัยงัรวมถึง
ลูกคา้ชาวต่างชาติมากมาย โดยลูกคา้ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นชาวอาหรับ หรือกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลาง เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย บรูไน เป็นตน้ โดยธุรกิจสามารถ
สร้างยอดขายไดป้ระมาณ 12 ลา้นบาทต่อปี 

 ธุรกิจนีมีจุดเริมตน้มาจากการซือมาขายไป นนัคือการซือส่งเสือผา้จากแหล่งต่างๆ 
เช่น ประตูนาํ จตุัจกัร หรือตามโรงงานต่างๆ เป็นตน้ แลว้นาํมาขายปลีกให้กบัลูกคา้ตามตลาดนดัที
เปิดให้เช่าแผงคา้ขาย ต่อมาได้มีการเปิดหน้าร้านเป็นของตวัเองบริเวณสยามสแควร์ ในช่วงทีทาํ
ธุรกิจในลกัษณะรับมาขายไปอยู่นี คุณณรงคว์ิทยไ์ดล้องออกแบบเสือตวัหนึงซึงใส่ได ้7 แบบ เพือ
เป็นของขวญัให้แก่ศิลปินทีตนชืนชอบ ผลปรากฏวา่เป็นทีชืนชอบแก่ผูที้พบเห็น จึงไดต้ดัเยบ็เสือ
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ตวันีมาจาํหน่ายซึงไดผ้ลตอบรับทีดีมาก จากผลตอบรับทีดีในการออกแบบและตดัเย็บเสือผา้ จึง
เป็นแรงผลักดันให้เกิดธุรกิจนีขึนมา รวมถึงความเบือหน่ายในการแข่งขนัเรืองราคา ดังนันใน
ภายหลงั Zibeth Thailand จึงไดผ้นัตวัเองมาทาํธุรกิจบริการดว้ยการออกแบบและตดัเยบ็เสือผา้
สาํหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ  
 

 
ทีมา :  เวิร์คพอยทเ์อน็เทอเท็นเมนต ์จาํกดั. (2554).  Zibeth Thailand. [เทปโทรทศัน์].  
ปทุมธานี : บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอเทน็เมนต ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ภาพที 9  แบบเสือทงั 7  
   

 ส่วนประสมทางการตลาดทีธุรกิจนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) การบริการของ Zibeth Thailand เป็นบริการทีมีความ
พิเศษ เนืองจากทาํให้ลูกคา้มีชุดสวมใส่ทีสวยงาม เหมาะสมกบัรูปร่างของแต่ละบุคคล สามารถ
ปกปิดรูปร่างในส่วนทีเป็นจุดดอ้ยเฉพาะบุคคล และเสริมสร้างรูปร่างทีดีทีเป็นจุดเด่นในร่างกาย
ของผูส้วมใส่ออกมาไดอ้ย่างลงตวั ชุดทุกชุดของ Zibeth Thailand ถูกออกแบบโดยคุณณรงคว์ิทย ์
เจา้ของธุรกิจ เองทงัหมด ซึงวิธีการคิดงานของคุณณรงค์วิทยน์ันจะมีการออกแบบไวเ้ผืออนาคต 
กล่าวคือ หากลูกคา้ใส่ชุดทีคุณณรงคว์ิทยอ์อกแบบให้ในครังแรกไปซกัระยะหนึง แลว้มีความเบือ
หน่าย รู้สึกซาํซากจาํเจ ตอ้งการเปลียนแปลงรูปแบบใหม่ โดยไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการซือชุด
ใหม่ ลูกคา้สามารถนาํชุดนนัๆ มาดดัแปลงที Zibeth Thailand ได ้เนืองจากคุณณรงคว์ิทยไ์ดมี้การ
คิดงานต่อไวแ้ลว้วา่แต่ละชุดทีเขาไดอ้อกแบบไป สามารถปรับเปลียนเป็นรูปแบบอืนๆ ไดอ้ยา่งไร
บา้งทีจะยงัคงความสวยงามเช่นเดิม และเหมาะสมกบัลูกคา้ สําหรับชุดทุกชุดของ Zibeth Thailand 

สามารถนาํมาดดัแปลงเป็นชุดในรูปแบบใหม่ไดโ้ดยไม่มีการคิดค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสินในการตดัเยบ็ 
แต่หากลูกคา้มีความตอ้งการให้ติดอุปกรณ์เพิม เช่น อาจปักลายลงบนเสือผา้ เพิมลูกไม ้หรืออืนๆ 
ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนทีเป็นค่าอุปกรณ์เพิมขึนมา โดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการแต่อย่างใด 
เพราะถือเป็นนโยบายทีธุรกิจไดต้งัใจบริการโดยไม่คิดมูลค่าใหลู้กคา้อยูแ่ลว้เพือเป็นบริการหลงัการ
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ขาย และสิงนีเรียกไดว้า่เป็นความพิเศษอีกประการหนึงทีลูกคา้จะไดรั้บจาก Zibeth Thailand ซึง
แตกต่างจากธุรกิจอืน 

 

 

 
 ทีมา :  Zibeth Thailand. (2556). Zibeth Thailand. เขา้ถึงเมือ 16 มีนาคม 2556.                    
 เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/#!/ZibethThailand/photos_stream   
 

ภาพที 10  ผลิตภณัฑข์อง Zibeth Thailand 

 
2. ราคา (Price) ในการออกแบบและตดัเยบ็เสือผา้ขึนอยู่กบัรูปแบบ วสัดุอุปกรณ์

ในการตดัเยบ็ ความยากง่ายในการตดัเยบ็ และความรีบเร่งรับชุดของลูกคา้ หากลูกคา้ตอ้งการ
รูปแบบชุดทีเรียบง่ายแต่ดูหรูหรา ไม่ต้องอาศยัอุปกรณ์ในการตดัเย็บมากมาย เช่น เลือม ลูกไม ้
ลูกปัด เป็นตน้ และลูกคา้ไม่ไดเ้ร่งรีบทีจะรับชุด ราคาจะอยูใ่นเกณฑป์กติ แต่หากชุดทีลูกคา้ตอ้งการ
จะตอ้งปักเลือม หรือลูกไมท้งัชุด และลูกคา้ตอ้งการรับชุดภายใน 1 – 2 วนั ราคาชุดทีตดัเยบ็ก็จะ
แพงขึน เนืองจากช่างตดัเยบ็จะตอ้งทาํงานหนกัขึนเพือใหลู้กคา้ไดรั้บชุดไดต้ามเวลาทีตอ้งการ   

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ของ Zibeth Thailand อยา่งเป็นทางการมีเพียง
ช่องทางเดียว นนัคือการขายผา่นหนา้ร้านจาํนวน 3 สาขา ซึงตงัอยูที่ศูนยก์ารคา้สยามสแควร์ ซอย 3 
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ทองหล่อ ซอย 7 และชนั 3 ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 รวมถึงมี 1 ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารนนัคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ผา่นทาง เฟสบุค๊ www.facebook.com/Zibeth Thailand  

 

   
ทีมา :  Zibeth Thailand. (2556). Zibeth Thailand. เขา้ถึงเมือ 16 มีนาคม 2556.                    
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/#!/ZibethThailand/photos_stream   
 

ภาพที 11  ช่องทางการจดัจาํหน่ายของ Zibeth Thailand 

 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของ Zibeth Thailand ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ 

(Public Relation) โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่นเฟสบุ๊ค โดย
ประชาสัมพนัธ์ภาพผลงานในการออกแบบและตดัเยบ็เสือผา้ของ Zibeth Thailand ทีไดรั้บการ
เผยแพร่สู่สายตามหาชน เช่น การทีดารา นางแบบ สวมใส่ชุดของ Zibeth Thailand ไปร่วมงาน
ต่างๆ เดินแฟชนัโชว ์หรือถ่ายแบบลงนิตยสารแฟชนั เป็นตน้ เพือสร้างการรับรู้ให้กบับุคคลทีพบ
เห็นผลงานนี วิธีการนีถือเป็นนยัแฝงสําหรับการโฆษณาให้กบัธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี เนืองจากหาก
ผูติ้ดตามผลงานเห็นผลงานใหม่ๆ ของ Zibeth Thailand และชืนชอบผลงานชุดใดเป็นพิเศษ ก็จะสัง
ตดัชุดนนัในขนาดของตนเองทนัที อีกหนึงเครืองมือที Zibeth Thailand ใชใ้นการส่งเสริมการตลาด 
นนัคือ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยการติดต่อไปยงัฐานลูกฐานเดิมของธุรกิจ และ
แนะนาํรูปแบบเสือผา้ชุดใหม่ๆ ให้กบัลูกคา้ หากลูกคา้มีความตอ้งการก็สามารถตดัเย็บได้ทนัที
เนืองจากธุรกิจมีฐานขอ้มูลสัดส่วนของลูกคา้แต่ละคนอยูแ่ลว้ ซึงหากลูกคา้มีสัดส่วนทีเปลียนแปลง
ไป ลูกคา้จะเป็นผูแ้จง้ขอ้มูลใหมเ่อง 
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ทีมา :  Zibeth Thailand. (2556). Zibeth Thailand. เขา้ถึงเมือ 16 มีนาคม 2556.                    
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/#!/ZibethThailand/photos_stream   
 

ภาพที 12  การส่งเสริมการตลาดของ Zibeth Thailand 

 

  กระบวนการ หรือขนัตอนการทาํงานของ Zibeth Thailand เริมจากความตอ้งการ
ของลูกคา้เป็นหลกั ซึงตอ้งพบปะพูดคุยกบัผูอ้อกแบบ เพือตกลงถึงรูปแบบเสือผา้ทีตอ้งการ ราคา 
และรายละเอียดอืนๆ โดยลูกคา้ตอ้งวางมดัจาํค่าออกแบบและตดัเยบ็ก่อน 50 – 80 % จากราคาเต็ม 
เพือนาํเงินส่วนนีไปซือวสัดุ อุปกรณ์ในการตดัเยบ็ สําหรับการออกแบบและตดัเยบ็ คุณณรงคว์ิทย ์
เจา้ของธุรกิจ Zibeth Thailand เป็นผูอ้อกแบบเองทงัหมด ส่วนการตดัเยบ็หลงัจากไดแ้บบเสือผา้
ตามตอ้งการแลว้นนั คุณณรงคว์ิทยต์ดัเยบ็โดยใชก้ระบวน 3 ขนัตอน คือ 1. ตดัเยบ็ตามแบบทีไดมี้
การออกแบบไว ้โดยยงัไม่มีการเก็บรายละเอียดของชุด 2. นัดลูกค้าเขา้มาลองชุดเพือแก้ไขใน
รายละเอียดปลีกยอ่ยเกียวกบัแบบ (ถา้มี) เช่น ความสัน ความยาวของชุด เป็นตน้  3. ตดัเยบ็โดยเก็บ
รายละเอียดให้เรียบร้อย นัดลูกคา้มาลองชุดอีกครัง และแก้ไขครังสุดทา้ย พร้อมส่งมอบชุด การ
ออกแบบและตดัเยบ็ในแต่ละครังจะใชเ้วลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ขึนอยูก่บัความยุง่ยากซบัซ้อน
ของแบบ 

2. กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

  สําหรับกลยุทธ์ที Zibeth Thailand ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพือพฒันาศกัยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยนื ประกอบดว้ย กลยทุธ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี 

2.1 กลยุทธ์การมุ่งเนน้เฉพาะ (Focus) เป็นกลยุทธ์ทีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และโดด
เด่นทีสุดสาํหรับธุรกิจนี โดย Zibeth Thailand ไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายสําหรับธุรกิจเป็นกลุ่มลูกคา้
สุภาพสตรี ทีตอ้งการเสือผา้ทีปกปิดจุดดอ้ย และเผยจุดเด่นในร่างกาย เพือเสริมความมนัใจและ
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ความสวยงามให้กบัแต่ละบุคคลทีสวมใส่ ซึงกลุ่มลูกคา้หลกัทีธุรกิจมุ่งเน้นส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง
เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

2.2 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้าและรักษาฐานลูกค้า (CRM) 
เนืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของ Zibeth Thailand จะเป็นกลุ่มลูกคา้ต่างชาติเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ดงันนัการพบปะ พบคุยกนั อาจไม่บ่อยนกั แต่ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคสําหรับธุรกิจ 
เพราะเจา้ของธุรกิจมีการติดต่อสือสารกบักลุ่มลูกคา้เดิมอยูต่ลอดเวลาผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเครือข่ายสังคมต่างๆ เพือแนะนาํเสือผา้คอลเล็กชนัใหม่ รวมถึงดีไซน์ทีแปลกใหม่ ซึงถา้หาก
ลูกคา้พึงพอใจ สามารถตดัเยบ็และส่งสินคา้ไดเ้ลย โดยเจา้ของธุรกิจซึงเป็นผูอ้อกแบบและตดัเยบ็
เองไดมี้การบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้แต่ละคนไวอ้ยูแ่ลว้ วา่ลูกคา้แต่ละคนมีสัดส่วนตรงไหนเท่าไหร่ 

มีจุดบกพร่อง และจุดเด่นตรงไหนยงัไงบา้ง ฉะนนัจึงมนัใจไดว้า่ลูกคา้จะพึงพอใจกบัชุดทีจะไดรั้บ
อยา่งแน่นอน 

2.3 กลยทุธ์ดา้นการบริการอยา่งเฉพาะเจาะจง การบริการอยา่งเฉพาะเจาะจงทีโดด
เด่นสําหรับ Zibeth Thailand นนัคือ ในแต่ละวนัผูอ้อกแบบจะจดัคิวตารางเวลาให้ลูกคา้แต่ละคน
สามารถพบปะ คุยพดูเกียวกบังานทีลูกคา้อยากไดค้นละประมาณ 1 ชวัโมง ซึงในแต่ละวนั สามารถ
รับรองลูกคา้ไดป้ระมาณ 10 คน นบัวา่เป็นการเอาใจใส่ลูกคา้ทีพิเศษกวา่ทีอืน  

2.4 กลยทุธ์การตอบสนองทีรวดเร็ว นีเป็นอีกหนึงจุดเด่นสําหรับ Zibeth Thailand 

ทีสามารถส่งมอบงานให้ลูกคา้ไดภ้ายใน 1 วนั หากลูกคา้มีความตอ้งการด่วน ลูกคา้สามารถสังตดั
ชุดในตอนเช้า และสามารถรับชุดได้ในตอนเย็น หากลูกคา้ยินดีจ่ายตามราคาทีเรียกได ้ แต่หาก
ลูกคา้ไม่ไดเ้ร่งรีบ หรือไม่มีจาํเป็นความตอ้งการชุดด่วน ลูกคา้ก็สามารถรับชุดไดภ้ายในระยะเวลา 2 

สัปดาห์ ซึงเป็นเวลาการทาํงานปกติของ Zibeth Thailand ถา้หากเปรียบเทียบกบัคู่แข่งแลว้ ธุรกิจมี
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเป็นอยา่งมาก และสิงนีก็เป็นสิงทีทาํใหลู้กคา้ประทบัใจ 
 ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 จากการศึกษาพบวา่ 
1. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานสําหรับ Zibeth Thailand การขาดแคลนแรงงานเกิด

เป็นช่วงๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลทีมีวนัหยุดยาว เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นตน้ 
เนืองจากแรงงานลากลบับา้นต่างจงัหวดั แมว้า่ปัญหานีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ก็ไม่ไดเ้ป็นปัญหาที
สําคญัมาก เนืองจากการตดัเยบ็บางส่วนเจา้ของธุรกิจไดจ้า้งช่างตดัเยบ็อิสระเพือลดตน้ทุนในการ
จา้งลูกจา้งประจาํ วิธีการนีช่วยแกปั้ญหาให้กบัธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการจา้งงานในช่วงเทศกาล
วนัหยดุยาวธุรกิจไดมี้การจ่ายค่าแรงล่วงเวลาใหก้บัช่างตดัเยบ็อิสระดว้ย 

   ส
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3. กรณีศึกษา “Rod’s Antique ธุรกจิร้านขายของเก่าจากทวัทุกมุมโลก” 

 รูปแบบ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ทีมีศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยงัยนื 

 จากการศึกษาพบวา่  
1. รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจ 

Rod’s Antique เป็นธุรกิจร้านขายของเก่าจากทวัทุกมุมโลก บริหารงานโดย        
คุณไพโรจน์ ร้อยแกว้ มีรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจในลกัษณะการคา้ปลีก ดาํเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 
7 ปี โดยธุรกิจนีมีความน่าสนใจตรงทีเป็นธุรกิจร้านขายของเก่าธรรมดา แต่สินคา้ทีนาํมาขายในร้าน
มาจากประเทศต่างๆ ทวัโลก เช่น พม่า อินเดีย ฝรังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ และนอกจากธุรกิจ
ขายของเก่า ของมือสองแลว้ ธุรกิจยงัไดผ้ลิตสินคา้ใหม่โดยผลิตเลียนแบบของเก่าตามความตอ้งการ
ของลูกคา้อีกดว้ย โดยธุรกิจสามารถสร้างยอดขายไดป้ระมาณ 18 ลา้นบาทต่อปี 

ธุรกิจนีมีจุดเริมต้นมาจากความชืนชอบ และหลงใหลของเก่าของคุณไพโรจน์    
ร้อยแกว้ เจา้ของธุรกิจ เนืองจากคิดวา่ของเก่าเหล่านีมีในรูปร่าง ลกัษณะ ทีน่าสนใจ ทาํให้เก็บของ
เก่าสะสมเรือยมา จนกระทงัได้ลองเอาของทีเก็บสะสมมาออกมาขาย การขายในช่วงแรกจะเป็น
ลกัษณะการขายโดยไม่มีหนา้ร้าน วางของขายกบัพืนในจุดทีสามารถขายได ้ไม่มีหลกัแหล่งการขาย
ทีแน่นอน คุณไพโรจน์ใชร้ะยะเวลากบัการขายของเก่าในลกัษณะนีประมาณ 17 - 18 ปี และในช่วง
เวลาเดียวกนัคุณไพโรจน์มีอาชีพอิสระเป็นคนหาอุปกรณ์ประกอบฉากให้กบักองถ่ายภาพยนตร์ 
รวมถึงกองละครอยู่เป็นระยะๆ จากความชาํนาญในการหาอุปกรณ์ประกอบฉาก รวมกบัความชืน
ชอบในของเก่าของคุณไพโรจน์ จึงทาํให้เขาตดัสินใจลงทุนเปิดร้าน Rod’s Antique เพือเป็นหน้า
ร้านในการจาํหน่ายของเก่าจากทวัทุกมุมโลกตามความตอ้งการของลูกคา้ซึงดาํเนินการมาจนถึง
ปัจจุบนั 

  ส่วนประสมทางการตลาดทีธุรกิจนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ของ Rod’s Antique ซึงมีจาํหน่ายในร้าน หรือสามารถสัง
สินคา้ได ้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี 

1.1 ของเก่าในลกัษณะคงรูปร่างเดิมของสินคา้ สินคา้ประเภทนี หมายถึง ของ
เก่าทีธุรกิจมีอยูเ่ดิมพร้อมทีจะส่งมอบใหลู้กคา้โดยไม่มีการดดัแปลง หรือเสริมแต่งสีใหม่แต่อยา่งใด 
ของเก่าของ Rod’s Antique นีจะมีตงัแต่ของชินเล็กๆ ราคาถูก ไปจนถึงของชินใหญ่ทีมีราคาแพง 
โดยจดัเป็นหมวดหมู่ได้ดงันี ป้ายโฆษณาโบราณ (Vintage sign) รถเข็นไมโ้บราณ (Old wood 

wagon)รถยนต์  (Cars)  รถจักรยานยนต์ (Motorcycles)  พระพุทธรูป  (Buddha)  รูปแกะสลัก 
(Sculpture) เตียง (Bed) โต๊ะ (Table) เกา้อี (Chair) หีบใส่ของ (Trunk) ตู ้(Cabinet) โต๊ะเครืองแป้ง 

   ส
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(Chest) มา้นัง (Bench) โคมไฟ (Lighting) ประตู (Door) เครืองปันดินเผา (Lacquer ware) ของ
ตกแต่งบา้น(Decorative Items) และของเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) แต่หากลูกคา้มีความตอ้งการ
สินคา้ทีนอกเหนือจากนี ก็สามารถแจง้ความประสงค์ได ้ซึงธุรกิจจะสรรหาสินคา้ให้ตามตอ้งการ
จากทงัในและต่างประเทศทวัโลก 

 

 
               ทีมา :  Rod’s Antique. (2555). Rod’s Antique. เขา้ถึงเมือ 2 ธนัวาคม 2555. 

                เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rodsantique.com/products.asp   
 

ภาพที 13  ตวัอยา่งสินคา้ของ Rod’s Antique 

  

1.2 ของเก่าในลกัษณะของการทาํเลียนแบบ เป็นการทาํสินคา้ใหม่เลียนแบบ
จากของสินคา้เดิมทีมีเพียงชินเดียว เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยส่วนใหญ่การทาํของ
เลียนแบบ จะเป็นของเก่าจาํพวกงานไม ้เช่น เก้าอีไม ้เตียงไม้เก่า ตู้เครืองแป้ง เป็นตน้ โดยเก็บ
รายละเอียดให้เหมือนสินคา้ตน้แบบทุกประการ งานในลกัษณะนีมกัส่งผลิตทีโรงงานของ Rod’s 

Antique เองซึงตงัอยู่ในประเทศพม่า เนืองจากช่วยให้ธุรกิจมีตน้ทุนในการผลิตทีตาํกว่าประเทศ
ไทย เพราะค่าแรงงานถูก อีกทงัในประเทศพม่ายงัมีทรัพยากรป่าไมซึ้งเป็นวสัดุหลกัในการผลิตที
ค่อนขา้งสมบูรณ์  

2. ราคา (Price) ของเก่าของ Rod’s Antique แต่ละชินไม่สามารถกาํหนดราคาได้
แน่นอน เนืองจากตอ้งมีการพิจารณาจากความยากง่ายในการหาสินคา้ ความเก่าของสินคา้ และ
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ความพึงพอใจของเจา้ของ แต่สําหรับสินคา้ประเภทของใหม่ทีเลียนแบบจากสินคา้เดิม จะมีการตงั
ราคาทีสูงกวา่ของเก่าเดิม เนืองจากมีความยุง่ยากในการผลิต 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ของ ธุรกิจ Rod’s Antique มี  ช่องทาง คือ 
การจดัจาํหน่ายทางหนา้ร้าน ซึงตงัอยูที่ตลาดนดัรถไฟ เขตจตุจกัร และการจาํหน่ายผา่นทางเวบ็ไซต ์
www.rodsantique.com การจาํหน่ายผา่นทางเวบ็ไซตส่์วนใหญ่เป็นขายระหวา่งประเทศ 

 

      
       ทีมา :  Rod’s Antique. (2555). Rod’s Antique. เขา้ถึงเมือ 2 ธนัวาคม 2555. 

  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rodsantique.com/gallery.asp   

  
ภาพที 14  ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ของ Rod’s Antique 

 
4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ทีพบคือการ

ประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) โดยประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านหน้าเวป็ไซด์ เช่น 
การลงรูปภาพสินคา้ใหม่ๆ ทีมีจาํหน่าย เพือสร้างการรับรู้ให้กบัลูกคา้ นอกจากนียงัใชก้ารโฆษณา 
(Advertising) ร่วมดว้ย ซึงจะเป็นลกัษณะการโฆษณาผ่านสือสิงพิมพจ์าํพวกนิตยสารตกแต่งบา้น 
เช่น นิตยสารรู ม นิตยสารบา้นและสวน ฯลฯ โดยการถ่ายรูปของเก่าภายในร้านลงหนงัสือ   

2. กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

สาํหรับกลยทุธ์ที Rod’s Antique ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพือพฒันาศกัยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยนื ประกอบดว้ย กลยทุธ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี 

2.1 กลยุทธ์การมุ่งเนน้เฉพาะ (Focus) เป็นทีทราบกนัดีวา่ Rod’s Antique ดาํเนิน
ธุรกิจประเภทซือขายของเก่า ดงันนักลุ่มลูกคา้ทีธุรกิจให้ความสนใจเป็นกลุ่มคนทีรัก ชืนชอบ หรือ
หลงใหลในของเก่า จนตอ้งการซือหามาเก็บสะสมไว ้ลูกคา้กลุ่มนีมีจาํนวนมากพอสมควร อีกทงัยงั
มีกาํลงัซือสูง ดงันนัธุรกิจจึงมุ่งเนน้หาสินคา้ต่างๆ มาขายเพือตอบสนองความตอ้งการของคนกลุ่มนี
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โดยเฉพาะ การใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการตลาด หรือการจดั
กิจกรรมทางการตลาดไดง่้ายขึน และมีทิศทางทีชดัเจน   

2.2 กลยทุธ์การสร้างเครือข่าย หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ เนืองจากธุรกิจนีเป็นธุรกิจ
ทีคา้ขายของเก่าจากทวัทุกมุมโลก ดงันนัเจา้ของธุรกิจจึงตอ้งหาของเก่าตามสถานทีต่างๆ หรือใน
ประเทศต่างๆ เพือหาสินคา้มาขายตามความตอ้งการของลูกคา้ ฉะนนักลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ หรือการหาเครือข่าย เป็นสิงทีจาํเป็นมากสําหรับธุรกิจ ปัจจุบนั Rod’s Antique มีเครือข่าย
กลุ่มร้านคา้ขายของเก่าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรังเศส อิตาลี อินเดีย พม่า เป็นตน้ โดย
เครือข่ายเหล่านีจะคอยทาํหนา้ทีในการหาสินคา้ตามการสังซือให้กบั Rod’s Antique  ทนัทีทีลูกคา้มี
ความประสงค์อยากไดสิ้นคา้ เช่น ลูกคา้ตอ้งการประตูสไตล์โคโลเนียน จากประเทศฝรังเศส ใน
เบืองตน้ธุรกิจจะตรวจสอบในคลงัสินคา้ของตนเองก่อนวา่มีสินคา้อยูรึ่เปล่า ถา้มีสินคา้ก็สามารถส่ง
มอบสินคา้เลย แต่หาก Rod’s Antique ไม่มีสินคา้ประเภทนี ก็จะติดต่อไปยงัร้านคา้เครือข่ายแต่ละ
ร้านในประเทศฝรังเศส หากร้านไหนมีสินคา้ก็ให้ส่งสินคา้มาที Rod’s Antique เพือส่งมอบสินคา้
ใหลู้กคา้ต่อไป 

2.3 กลยุทธ์การรับจาํนําของเก่า กลยุทธ์นีเป็นกลยุทธ์ทีธุรกิจคิดขึนมาโดยมี
จุดประสงคเ์พือตอ้งการเห็นของเก่า หายาก ทีแปลกใหม่ และหลากหลายขึน ซือหากผูที้นาํของเก่า
มาจาํนาํไวก้บั Rod’s Antique ไม่สามารถหาเงินมาไถ่ถอนของนนัคืนได ้ของสิงนนัก็ตอ้งเป็น
กรรมสิทธิของธุรกิจ และสามารถนาํมาขายต่อได ้ในการรับจาํนาํของเก่านีธุรกิจไดก้าํหนดราคาใน
การรับจาํนาํของเก่าไวไ้ม่เกิน 3 - 4 แสนบาท โดยพิจารณาราคาของเก่าตามความเหมาะสม และ
ราคาตลาดของเก่า ณ ปัจจุบนั ดว้ยความชาํนาญ และประสบการณ์ทีมีอยู่ของคุณไพโรจน์ แต่ถ้า
พิจารณาแลว้เห็นว่าสินคา้ทีนาํมาจาํนาํเป็นสินคา้ทีมีความเสียง หรือไม่แน่ใจในของชินนนัๆ เช่น 
เป็นของเก่าทีขโมยมา หรือเป็นของปลอม คุณไพโรจน์ปฏิเสธการรับจาํนาํของชินนนัทนัที เพือ
ป้องกนัปัญหาทีอาจเกิดขึนตามมาต่อธุรกิจ 

2.4 กลยทุธ์การเพิมช่องทางการจดัจาํหน่าย หรือขยายสาขาเพิมมากขึน โดยธุรกิจ
ไดว้างแผนในการขยายสาขา เปิดร้าน Rod’s Antique เพิม เพือตอ้งการจบักลุ่มลูกคา้ทีมีกาํลงัซือสูง 
เช่น ในพืนทีสุขุมวิท ทองหล่อ เอกมยั เป็นตน้ ส่งผลดีต่อการเพิมยอดขายให้กบัธุรกิจ เนืองจาก
พืนทีดงักล่าวสามารถทาํกาํไรใหก้บัธุรกิจมากกวา่ ร้านในพืนทีดงัเดิมประมาณ 2 - 3 เท่า นอกจากนี
ธุรกิจยงัเปิดช่องทางออนไลน์ในการขายสินคา้เพือใหก้ลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติทีชืนชอบสะสมของเก่า
สามารถติดต่อซือขายกบัธุรกิจได ้ 

2.5 กลยุทธ์การโฆษณา ประชาสัมพันธ์  การสร้างการรับรู้ด้วยการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ ช่วยให้ธุรกิจเป็นทีรู้จกัอยา่งแพร่หลายขึนโดยเฉพาะตลาดร้านขายของเก่า สําหรับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Rod’s Antique มกัซือหนา้โฆษณาในนิตยสารตกแต่งบา้นชือดงัเล่มต่างๆ เช่น นิตยสารรูม นิตยสาร
บา้นและสวน โดยทางนิตยสารจะส่งเจ้าหน้าทีมาเก็บภาพของเก่าภาพในร้าน รวมถึงอาจมีการ
สัมภาษณ์เล็กนอ้ย เกียวกบัขอ้มูลของสินคา้ เพือนาํขอ้มูลทีไดเ้หล่านนัมาตีพิมพ ์แต่ทงันีก็มีหนงัสือ
แต่งบา้นอีกหลายเล่มเช่นกนัทีไดเ้ขา้มาติดต่อขอใชส้ถานทีร้าน Rod’s Antique ในการเขียนคอลมัน์
ลงนิตยสาร ซึงในส่วนนีก็เท่ากบัวา่ธุรกิจไดโ้ฆษณาโดยไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายใดๆ 

 

 
                               ทีมา :  Rod’s Antique. (2555). Rod’s Antique. เขา้ถึงเมือ 2 ธนัวาคม 2555. 

                               เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rodsantique.com/aboutus.asp   

 

ภาพที 15  การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ของ Rod’s Antique 

 

ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 จากการศึกษาพบวา่ 
1. ปัญหาการหาสินคา้ไม่ไดใ้นบางเวลา  
 เป็นทีทราบกนัดีวา่ Rod’s Antique ดาํเนินธุรกิจเกียวกบัการซือขายของเก่า โดยของ

เก่าแต่ละชินทีลูกค้ามีความต้องการนัน มีความยากง่ายในการหาสินค้าได้ไม่เท่ากัน ทาํให้ใน
บางครังธุรกิจไม่สามารถตอบสนองความต้องการนันได้อย่างทนัท่วงที หรือลูกค้าต้องรอเป็น
เวลานาน อย่างไรก็ตามแมว้่าปัญหานีเป็นปัญหาทียากต่อการแก้ไข แต่ลูกคา้ทีมีความตอ้งการใน
สินคา้ชินใดชินหนึงจริงๆ พวกเขาก็ยนิดีทีจะรอเพือใหไ้ดสิ้งนนัมาครอบครอง  
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4. กรณีศึกษา “The Remaker ธุรกจินําสิงของเหลอืใช้ มาผลติเป็นสินค้าแฟชัน” 

 รูปแบบ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ทีมีศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยงัยนื 

 จากการศึกษาพบวา่  
1. รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจ 

The Remaker เป็นธุรกิจรีไซเคิลสิงของเหลือใช ้กลายเป็นสินคา้แฟชนั บริหารงาน
โดยคุณยุทธนา อโนทยัทวีสิน มีรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจในลักษณะการผลิตเพือการค้าส่ง 
ดาํเนินธุรกิจมาเป็นเวลากวา่ 8 ปี ธุรกิจนีมีความน่าสนใจตรงทีเป็นธุรกิจทีตระหนกัถึงการช่วยลด
จาํนวนขยะ สร้างมูลค่าเพิมให้กบัสิงของ หรือวสัดุเหลือใช ้ซึงเป็นแนวคิดหลกัในการดาํเนินธุรกิจ 
โดยธุรกิจจะเสาะหาวสัดุเหลือใช้ เช่น เสือผา้เก่า ยางในรถยนต ์ป้ายผา้ใบโฆษณา จากแหล่งต่างๆ 
เพือนาํมาดดัแปลงให้เป็นสินคา้แฟชนัโดยอาศยัความคิดสร้างสรรค ์ความประณีต สวยงาม ซึงทาํ
ให้ธุรกิจได้ผลิตภณัฑ์ใหม่ทีเป็นงานทาํมือ (Hand made) จาํพวกกระเป๋า เข็มขดั หรือแม้แต่
เฟอร์นิเจอร์อีกดว้ย ปัจจุบนัธุรกิจนีมียอดขายประมาณ 5 - 10 ลา้นบาทต่อปี โดยมุ่งเน้นส่งออก
สินคา้ไปขายประเทศต่างๆ เช่น ญีปุ่น เยอรมนั ฝรังเศส และสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ นอกจากนี The 

Remaker ยงัสามารถคิดคน้ผลิตภณัฑ์ซึงเรียกได้ว่าเป็นวสัดุใหม่ของโลกโดยได้รับรางวลัจาก
หลายๆ สถาบนัทงัในและต่างประเทศอีกดว้ย 

 ทีมาของธุรกิจ The Remaker เริมตน้จากการทีคุณยุทธนา เจา้ของธุรกิจ มีความเบือ
หน่ายงานประจาํทีทาํอยูเ่ดิมเป็นเวลากวา่ 10 ปี ในบริษทัเอกชนซึงประกอบธุรกิจเกียวกบัการนาํเขา้ 
– ส่งออก เขามีความคิดทีอยากจะมีธุรกิจเป็นของตวัเอง โดยในช่วงทีเขาทาํงานประจาํนนั เขามกัใช้
เวลาวา่งในการออกแบบ ประดิษฐ ์สิงของเครืองใชต่้างๆ ดว้ยตวัเอง โดยการนาํวสัดุทีเหลือใช ้หรือ
เป็นของเก่าทีไม่สามารถใชก้ารไดแ้ลว้มาประดิษฐ์เป็นของสิงใหม่ซึงสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได้
อีกครังทงัยงัมีความประณีต และสวยงาม ทงันีเมือเพือนชาวญีปุ่นของคุณยุทธนาไดเ้ห็นสิงของที
เขาผลิตขึนมา จึงมีความสนใจทีจะนาํสินคา้ไปทาํตลาดให้ในประเทศญีปุ่น จึงไดเ้กิดเป็นธุรกิจขึน
จดทะเบียนในนาม บริษทั สามพิม จาํกดั (Triple Pim Co,. Ltd.) ในปี พ.ศ. 2547 โดยผลิตสินคา้
ภายใตแ้บรนด ์The Remaker ซึงมีแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจโดยการนาํขยะมาเป็นวสัดุในการผลิต
สินคา้เพือนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Waste To Wise)  
 

   ส
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ทีมา :  The Remaker. (2555). The Remaker. เขา้ถึงเมือ 10 พฤศจิกายน 2555. เขา้ถึงไดจ้าก           

https://www.facebook.com/Rods59/photos_stream?ref=ts#!/TheReMaker/photos_stream  

 

ภาพที 16  แนวคิดในการดาํเนินธุรกิจ 

 
ในช่วงแรกของการผลิต และจาํหน่ายสินค้า ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นส่งออกขายใน

ต่างประเทศมากกว่า โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 และส่งขายในประเทศไทยเพียงร้อยละ 20 

เนืองมาจากในเวลานนัประเทศไทยมียงัการพดูถึงการอนุรักษพ์ลงังาน การช่วยกนัรักษาสิงแวดลอ้ม 
หรือการนาํวสัดุเหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่นอ้ย จึงไม่ค่อยมีใครตระหนกั หรือให้ความสําคญัในเรืองนี 
แต่ในทางกลับกนัชาวต่างชาติในหลายๆ ประเทศ มีการรณรงค์ในเรืองเหล่านีอย่างจริงจงัและ
ต่อเนือง ทาํใหสิ้นคา้ประเภท Eco Design เป็นทีตอ้งการ ฉะนนั The Remaker จึงใชโ้อกาสนีในการ
ส่งสินค้าประเภท Eco Design ส่งออกขายยงัต่างประเทศ เริมจากประเทศญีปุ่น โดยอาศยั
ความสัมพนัธ์อนัดีจากเพือนชาวญีปุ่นในการทาํตลาด ติดต่อหาช่องทางการกระจายสินค้าให ้
จากนนัก็ไดข้ยายไปยงัประเทศฝรังเศส เยอรมนั และสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั  

 ส่วนประสมทางการตลาดทีธุรกิจนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ของ The Remaker มาจากการดดัแปลงสิงของ หรือวสัดุ
เหลือใช้ต่างๆ ให้กลายเป็นสินคา้แฟชนั ซึงผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่จะมาจากวสัดุเหลือใช้ใน 3 กลุ่ม
หลกั ดงันี 

1.1 ผลิตภณัฑ์จากเสือผา้มือสอง โดยส่วนใหญ่ถูกดดัแปลงให้เป็นกระเป๋า 
เสือผา้ทีนาํมาเป็นวสัดุในการผลิตนี ธุรกิจไดจ้ากการรับซือเสือผา้เก่า รวมถึงการเลือกซือเสือผา้มือ
สองทีมาจากต่างประเทศ โดยการไปเลือกซือทีท่าเรือทีมีการนาํสินคา้เขา้มายงัประเทศไทย เสือผา้
มือสองทีนาํมาผลิตเป็นสินคา้ตอ้งผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเนือผา้ ความแข็งแรง
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ทนทาน เพือใหแ้น่ใจวา่ไดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ทีมีคุณภาพ จากนนัจึงนาํเสือผา้ไปทาํความสะอาดโดยการ
นาํไปฆ่าเชือโรคดว้ยวธีิการตม้ แลว้จึงนาํไปซกั และตากใหแ้หง้ ก่อนนาํมาผลิต  

 

 
      ทีมา :  The Remaker. (2555). The Remaker. เขา้ถึงเมือ 10 พฤศจิกายน 2555 
      เขา้ถึงไดจ้าก http://theremaker.com/index.php?dispatch=categories.catalog 

 

ภาพที 17  ผลิตภณัฑจ์ากเสือผา้มือสอง 
 

1.2 ผลิตภณัฑ์จากป้ายผา้ใบโฆษณา  วสัดุเหล่านีธุรกิจได้จากบริษทัหรือ
องค์กรต่างๆ โดยการเข้าไปติดต่อกับผูรั้บผิดชอบโดยตรงขององค์กรเหล่านัน นําความคิด
สร้างสรรคข์องตนไปบอกกล่าว ชีแจง้ถึงงานทีตนทาํ เพือขอนาํป้ายโฆษณาทีเหลือใชม้าเป็นวสัดุ
ในการผลิต ซึงบางรายก็ขอซือ บางรายก็คุยในลกัษณะการร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกนั รวมถึง
การขอรับบริจาคป้ายโฆษณา หลงัจากไดป้้ายผา้ใบมาจะตอ้งนาํมาทาํความสะอาดโดยการขดัลา้ง
คราบสกปรก จากนนันาํไปผงึลมใหแ้หง้พร้อมนาํมาผลิต ผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากป้ายผา้ใบโฆษณาส่วน
ใหญ่จะถูกดดัแปลงเป็นกระเป๋า เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ เป็นตน้ ส่งขายทงัในและ
ต่างประเทศ 

 



73 
 

 
 

 
      ทีมา :  The Remaker. (2555). The Remaker. เขา้ถึงเมือ 10 พฤศจิกายน 2555 
      เขา้ถึงไดจ้าก http://theremaker.com/index.php?dispatch=categories.catalog 

 

ภาพที  18  ผลิตภณัฑจ์ากป้ายผา้ใบโฆษณา 

 
1.3 ผลิตภณัฑ์จากยางในรถจกัรยานยนต์ วสัดุประเภทนีธุรกิจไดม้าจากการ

ไปขอยางจากร้านขายยางรถจกัรยานยนต์ หรือร้านซ่อมรถต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงเป็น
ยางทีทางร้านไม่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์อะไรได้แลว้ เหลือทิงเป็นขยะ แต่วสัดุเหล่านียงัมี
ประโยชน์สําหรับ The Remaker จากนันเมือได้ยางในมาแล้ว วสัดุเหล่านีจะถูกนําไปผ่าน
กระบวนการทาํความสะอาด โดยการขดัลา้งเอาสิงสกปรก รวมถึงคราบต่างๆ ออกจนหมด แลว้
นาํไปผงึลมใหแ้หง้ พร้อมทีจะนาํมาออกแบบ และผลิตเป็นสินคา้ โดยส่วนใหญ่ผลิตภณัฑ์ทีไดจ้าก
ยางในรถจกัรยานยนตจ์ะเป็นผลิตภณัฑจ์าํพวก กระเป๋า เขม็ขดั เป็นตน้ 
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         ทีมา :  The Remaker. (2555). The Remaker. เขา้ถึงเมือ 10 พฤศจิกายน 2555 
         เขา้ถึงไดจ้าก http://theremaker.com/index.php?dispatch=categories.catalog 

 

ภาพที  19  ผลิตภณัฑจ์ากยางในรถจกัรยานยนต์ 
 

2. ราคา (Price) ของสินค้าแฟชันทีได้จากการนําวสัดุเหลือใช้มาผลิตโดยส่วน
ใหญ่จะมีราคาทีสูงกวา่สินคา้มือหนึงทีออกจากโรงงาน เนืองจากมีตน้ทุนในการผลิตทีสูงกวา่ แมว้า่ 
The Remaker นาํวสัดุเหลือใชม้าผลิตก็ตาม แต่สินคา้ของ The Remaker ทงัหมด เป็นสินคา้ทาํมือซึง
ตอ้งอาศยัแรงงานคนเป็นหลกั ทงัฝีมือในการเยบ็ ความประณีต รวมถึงตอ้งใช้เวลาพอสมควรใน
การผลิตของหนึงชิน และทีสําคญักว่านนั ค่าออกแบบ หรือความคิดสร้างสรรค ์ทีเจา้ของธุรกิจได้
ใส่ลงไปในผลิตภณัฑแ์ต่ละชินเพือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑที์มีความสวยงาม และแตกต่างนนั สิงนีเป็นสิงที
ประเมินค่าได้ยาก จากทีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีตน้ทุนการผลิตทีสูง ดงันันการตงัราคา
ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดของธุรกิจจึงสูงกว่าผลิตภณัฑ์ในประเภทเดียวกนัทีออกจากโรงงาน ตามไป
ดว้ย 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินค้า (Place) ของ The Remaker มี 2 ช่องทาง 
ประกอบดว้ย การขายผา่นหนา้ร้านทงัในและต่างประเทศซึงเป็นไปในลกัษณะการฝากขายสินคา้ใน
ร้านทีจาํหน่ายสินคา้ประเภท Eco Design ซึงธุรกิจจะมีการเปอร์เซ็นตใ์นการขายสินคา้ให้กบัร้านที
ฝากขายเหล่านนัตามทีไดต้กลงกนั สําหรับร้านภายในประเทศทีมีสินคา้ของ The Remaker วางขาย
มีจาํหน่าย 4 แห่งไดแ้ก่ ร้าน Propaganda จาํนวน 3 สาขา ตงัอยูที่ ชนั 1 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ ชนั 
4 ศูนยก์ารคา้ดิเอ็มโพเรียม และชนั 4 ศูนยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอรี ร้าน Eco Shop ชนั  ศูนยก์ารคา้
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ดิจิตอล เกทเวย ์สยามสแควร์ ร้าน The Shop @ TCDC ชนั 6 ศูนยก์ารคา้ดิเอ็มโพเรียม และร้าน The 

Adjective    ชนั 1 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ ส่วนหน้าร้านในต่างประเทศ ธุรกิจก็ไดมี้การฝากขาย
สินคา้ในร้านทีขายญีปุ่น เยอรมนั ฝรังเศส และสหรัฐอเมริกา ซึงเป็นร้านคา้ทีสินคา้ Eco Design 

เช่นเดียวกนั ช่องทางทีสองคือการขายผ่านหน้าเว็ปไซด์ www.theremaker.com เพือเพิมความ
รวดเร็วในการติดต่อสือสาร และสังซือสินคา้ของลูกคา้  
 

  
ทีมา :  เวิร์คพอยทเ์อน็เทอเท็นเมนต ์จาํกดั. (2554).  The remaker. [เทปโทรทศัน์].  
ปทุมธานี : บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอเทน็เมนต ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ภาพที 20  ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ของ The Remaker 

  

4. การส่งเสริมการตลาดของ The Remaker ทีพบส่วนใหญ่ ทาํใน 3 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ การใชก้ารประชาสัมพนัธ์เพือช่วยให้ผูบ้ริโภครู้จกัแบรนด์สินคา้ The Remaker มากขึน และ
เพือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้กบัแบรนด์สินคา้ และการใช้การโฆษณาเพือเพิมยอดขายให้กบั
ธุรกิจ รวมถึงการใชก้ารส่งเสริมการขายเพือช่วยเพิมยอดขายใหก้บัธุรกิจอีกทางหนึง 

 2.   กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

สําหรับกลยุทธ์ที The Remaker ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพือพฒันาศกัยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยนื ประกอบดว้ย กลยทุธ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี 

2.1 กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง The Remaker สร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจ
โดยการนาํสิงของเหลือใชม้าผลิตเป็นสินคา้แฟชนั โดยอาศยัความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตสินคา้
ใหมี้ความน่าสนใจ เพือสร้างจุดขายให้กบัธุรกิจ ต่างจากธุรกิจอืนๆ ทีมกัจะใชว้สัดุใหม่ในการผลิต 

ซึงจะเห็นวา่กระเป๋าแฟชนัทีวางจาํหน่ายอยูใ่นตลาด ณ ปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตทีออกจาก
โรงงานเป็นจาํนวนมากในแต่ละรอบการผลิต โดยมีลกัษณะ รูปร่าง ลวดลาย หรือสีสันทีไม่ค่อยมี
ความแตกต่างกนัมากนกั แต่สําหรับ The Remaker ทีใชป้้ายผา้ใบในการผลิต อีกทงัยงัเป็นงานทีทาํ
ดว้ยมือ ฉะนนักระเป๋าของ The Remaker จะมีลวดลาย สีสันทีแตกต่างกนัออกไปซึงขึนอยูก่บัวสัดุที
ไดรั้บมา ซึงการันตีไดว้า่สินคา้ของ The Remaker จะมีเพียงชินเดียวในโลก ไม่ซาํแบบใคร 
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2.2 กลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยการคิดรูปแบบ และผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที
มีความแตกต่างและสวยงาม โดยใช้แนวคิดเดิม คือการนาํสิงของเหลือใช้มาผลิตเป็นสินคา้ เพือ
สร้างความแปลกใหม่ให้กบัตลาด และดึงดูดความสนใจของลูกคา้ อีกทงัยงัเป็นการเพิมทางเลือก
ให้กบัลูกคา้อีกดว้ย เช่น การนาํยางในรถจกัรยานยนตม์าทาํเป็นชินส่วนตวัต่อ ใน 1 กล่องบรรจุ
ชินส่วน 20 ชิน ให้ชือของสิงนีวา่ “Catch it” เพือให้ลูกคา้สามารถคิดสร้างสรรค์ชินงานไดด้ว้ย
ตวัเอง  

 

 
      ทีมา :  The Remaker. (2555). The Remaker. เขา้ถึงเมือ 10 พฤศจิกายน 2555. เขา้ถึงไดจ้าก 
     https://www.facebook.com/Rods59/photos_stream?ref=ts#!/TheReMaker/photos_stream  

                  
ภาพที 21  ตวัอยา่งชินงานจาก “Catch it”   

 

...ทุกๆ ปีอ่ะ เราจะออก Collection ใหม่ สินคา้ใหม่ๆ ปีละ  ครัง ไปเรือยๆ ก็
เลยแบบเยอะมาก แลว้หลายๆ Collection ก็มีหลายๆ Design พฒันาไปเรือยๆ ครับ มีดีไซน์ใหม่ๆ 
ออกมาเรือยๆ ทีเห็นตอนนีก็จะไม่เห็นในเฟสบุ๊กแล้ว ในเฟสบุ๊คก็เห็นแต่ดีไซน์ใหม่ๆ...(ยุทธนา  
อโนทยัทวสิีน, 2555) 

2.3 กลยุทธ์การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เดิมธุรกิจ The Remaker เน้นการผลิต
สินคา้เพือส่งออกขายในต่างประเทศ แต่ในปัจจุบนัธุรกิจตอ้งการขยายธุรกิจภายในประเทศมากขึน 
ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์มากขึน เพือให้แบรนด์สินคา้เป็นทีรู้จกัใน
ตลาดภายในประเทศ แนวทางที The Remaker ใชใ้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การเป็น
วิทยากรบรรยายในงานต่างๆ เพือพูดคุย ให้ความรู้ แลกเปลียนประสบการณ์ กบัหน่วยงานภาครัฐ 
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และเอกชน รวมถึงองค์กรการศึกษาหลายๆ สถาบนั ทีมีความสนใจในเรืองที The Remaker มี
ความรู้ ความชาํนาญ เช่น การไดรั้บเชิญเขา้ร่วมเสวนาในงาน Thailand SME Expo 2011 ซึงจดัโดย
สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มร่วมกบับริษทั เวกา้ อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิ
บิชนั จาํกดั การเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กบันักศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ ฯลฯ  นอกจากการเป็นวิทยากรบรรยาย
แลว้ การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ต่างๆ ในระดบัประเทศ ก็เป็นสิงทีธุรกิจเลือกทาํ เพือช่วยในการ
โฆษณา  ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจของตน  เ ช่น  การเข้า ร่วมแสดงสินค้าในงาน  BANGKOK 

INTERNATIONAL GIFT FAIR BANGKOK INTERNATIONAL HOUSEWARE FAIR 

(BIG&BIH) จดัโดยกรมส่งเสริมการส่งออก โดยงานนีเป็นงานระดบัประเทศ ทีเชิญผูป้ระกอบการ 
นกัลงทุนจากนานาชาติเขา้ร่วมงาน เพือขยายโอกาสในการทาํตลาดของผูป้ระกอบการไปยงัตลาด
ต่างประเทศ หรือการเขา้ร่วมแสดงสินคา้ในงาน Toyota Eco Town at Asiatique The River Front 

นอกจากนียงัมีการให้สัมภาษณ์สือหนงัสือพิมพ ์และนิตยสารฉบบัต่างๆ เกียวกบัการทาํงาน ซึงสือ
เหล่านีสามารถเผยแพร่ข้อมูลออกไปได้ในวงกวา้ง รวมถึงการเขา้ร่วมการประกวดสินค้า หรือ
ผลิตภณัฑ์นวตักรรมใหม่ เป็นต้น ซึงหลายครังทีธุรกิจได้รับรางวลั ก็จะได้รับความสนใจจาก
นกัข่าว และสือมวลชลแขนงต่างๆ ทาํให ้The Remaker ไดพ้ืนทีสือโดยไม่ตอ้งลงทุนซือสือโฆษณา 
ทงัหมดนีถือเป็นช่องทางในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ และแบรนดสิ์นคา้ไดอ้ยา่งดียงิ 

 

 
 ทีมา :  The Remaker. (2555). The Remaker. เขา้ถึงเมือ 10 พฤศจิกายน 2555. 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://theremaker.com/index.php?dispatch=categories.catalog   
 

ภาพที 22  ภาพกิจกรรมจากการทาํการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ 
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...แบ่งเป็นเรืองของการ PR ซึงโดยเฉพาะธุรกิจอยา่งเรา รึสินคา้แบบนีตอ้งให้
คนรู้ ใหค้นเขา้ใจ ใหค้นรู้จกัเราเยอะๆ เคา้ถึงจะหนัมามองของๆ เรา ฉะนนัเนีย เริมตน้เลยเนีย ผมก็
ประกวดสินคา้ ประกวดดีไซน์ เพราะวา่การทีอยูดี่ๆ ไปบอกใหน้กัข่าวมาหาเรา คงไม่มีใครอยากมา 
และก็โอเคประกวด พอไดร้างวลั ก็จะมีนกัข่าวเริมหนัมามองเรา วา่เฮย้! ไดร้างวลั ใครได ้ทาํอะไร 
เสร็จแลว้เคา้ถึงจะมาเห็น Concept พอเห็น Concept เสร็จแลว้ปุ๊บ มนัก็จะเริมน่าสนใจ ก็จะมีนกัข่าว
เขา้มาเรือยๆ...(ยทุธนา  อโนทยัทวสิีน, 2555) 

2.4 กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ หรือการ Co – Branding กบัแบรนด์สินคา้
ใหญ่ๆ มีทีชือเสียง และเป็นทีรู้จกักนัดีในตลาด เช่น เบียร์ไฮเนเกน้ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ฯลฯ โดย
ความร่วมมือกนัของพนัธมิตรทางธุรกิจนนัจะเป็นไปในลกัษณะที The Remaker ไดเ้ขา้ไปคุยกบั
ทางบริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิค บริวเวอรี จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายเบียร์ไฮเนเกน้ เพือขอนาํป้ายผา้ใบ
โฆษณาของบริษทัทีไม่ใช้แลว้ มาใช้เป็นวสัดุในการผลิตสินคา้ใหม่ โดย The Remaker ไดย้ืน
ขอ้เสนอทีจะออกแบบสินคา้จาํพวกกระเป๋าจากป้ายผา้ใบของบริษทั เพือนาํไปจดักิจกรรมทางการ
ตลาดของเบียร์ไฮเนเก้น เช่น การจดัแฟชนัโชว ์และวางจาํหน่ายสินคา้ภายในงาน เพือหารายได้
มอบให้กบัองคก์รการกุศล นอกจากนี The Remaker ยงัเป็นพนัธมิตรกบับริษทั เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
กรุ๊ป จาํกัด ด้วยการทาํงานในลักษณะเดียวกัน และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จาํกัด ร่วมกับ
โครงการตาวิเศษทีไดใ้ห้งบสนับสนุนแก่ The Remaker ในการผลิตกระเป๋าเพือมอบให้แก่เด็ก
นกัเรียนผูย้ากไร้ รวมถึงเหล่าตาํรวจตระเวรชายแดนทวัประเทศ เป็นตน้ จากการจดักิจกรรมทางการ
ตลาดของแต่ละบริษทัที The Remaker เป็นพนัธมิตรอยู่นี ต่างไดรั้บความสนใจจากสือมวลชน
มากมายในการเสนอข่าว เนืองจากเป็นองค์กรใหญ่ และมีชือเสียง ทงัยงัเป็นการจดักิจกรรมเพือ
แสดงความรับผดิชอบต่อสังคมนาํมาซึงภาพลกัษณ์ทีดีต่อองคก์ร ดงันนัการร่วมเป็นพนัธมิตรธุรกิจ
กบัองคก์รเหล่านีของ The Remaker จึงเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อธุรกิจ เพราะจะทาํให้ไดพ้ืนทีสือใน
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ได้ภาพลักษณ์ทีดีต่อองค์กร และทาํให้ผูบ้ริโภครู้จักแบรนด์ The 

Remaker มากขึนตามไปดว้ย 
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       ทีมา :  The Remaker. (2555). The Remaker. เขา้ถึงเมือ 10 พฤศจิกายน 2555. 
       เขา้ถึงไดจ้าก http://theremaker.com/index.php?dispatch=blog.view  

 

ภาพที 23  กิจกรรมทางการตลาดของเบียร์ไฮเนเกน้ ร่วมกบัพนัธมิตรธุรกิจ The Remaker 

 

...ก็มีการ Co – brand ไปร่วมกบัองคก์รต่างๆ อยา่งเช่น ร่วมกบัทางไฮเนเกน้ 
ร่วมกบัทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกบัรายการทีวี ในการจดักิจกรรมต่างๆ นะครับ แล้วก็ดีไซน์
สินคา้ร่วมกนั แลว้ก็เอามาจดัแฟชนัโชว ์หรือวา่จาํหน่าย แลว้ก็มอบใหอ้งคก์รการกุศล รึวา่จะทาํเพือ
แจก ทีผา่นมาก็แจกใหก้บัเด็กนกัเรียน รึวา่ตาํรวจตระเวนชายแดนทวัประเทศ โดยไดรั้บทุนจากทาง
บริษทักรุงเทพประกนัภยั ร่วมกบัทางตาวเิศษ โดยใหเ้ราออกแบบ...(ยทุธนา  อโนทยัทวสิีน, 2555) 

2.5 กลยุทธ์เพิมช่องทางการจดัจาํหน่าย เดิม The Remaker มีช่องทางการจดั
จาํหน่ายเพียงช่องทางเดียว คือการฝากขายผา่นหนา้ร้านประเภท Eco Shop เท่านนั โดยใชช่้องทางนี
ในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคทงัในและต่างประเทศ แต่ในช่วง 4 - 5 ปีหลงั เมืออินเตอร์เน็ต 
หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทสําคญัในชีวิตประจาํวนัของผูค้นมากขึน ธุรกิจจึง
มองเห็นช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม่ เพือขยายโอกาสในการขาย นนัคือการเพิมช่องทางการจดั
จาํหน่ายผ่านทางออนไลน์ โดยการสร้างเวป็ไซด์ www.theremaker.com และการสร้างเครือข่าย
สังคมออนไลน์  www.facebook.com/TheRemaker เพือช่วยให้ลูกค้าทังชาวไทย  และชาว
ต่างประเทศทีสนใจสินคา้สามารถสังสินคา้ไดส้ะดวก และรวดเร็วขึน ผลทีไดรั้บจากการใชก้ลยุทธ์
นีในการดาํเนินธุรกิจ ช่วยใหธุ้รกิจมีลูกคา้ในกลุ่มตลาดประเทศมากขึน  

2.6 กลยทุธ์การเจาะตลาดเฟอร์นิเจอร์ เนืองจาก The Remaker สามารถคิดคน้วสัดุ
นวตักรรมใหม่ซึงมีชือเรียกวา่ Garmento Board โดยการนาํเอาเศษผา้ยีนส์ทีเหลือจากการนาํไปเป็น
วสัดุในการผลิตกระเป๋า มาอดัทบักนัเป็นชนัๆ เพือใหเ้กิดความหนา และมีความแข็งแรงทนทาน ซึง
สามารถใช้เป็นวสัดุในการนาํมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี ตู ้เป็นตน้ สําหรับวสัดุ
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นวตักรรมใหม่ที The Remaker คิดคน้ไดนี้ ไดรั้บการยอมรับจากหลายสถาบนั และมีรางวลัการันตี
มากมาย เช่น รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 จากโครงการออกแบบเชิงนวตักรรม ประจาํปี 2552 จดั
โดยสํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ และ 2010 ICFF Editors Award for best material จากงาน 2010 

International Contemporary Furniture Fair (ICFF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ดงันนัธุรกิจจึง
ไดน้าํ Garmento Board เขา้สู่ตลาดเฟอร์นิเจอร์ เพือใชเ้ป็นวสัดุหลกัในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยการ
ติดต่อไปยงับริษทัผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทงัในและต่างประเทศเพือเสนอขายสินคา้ 
 

 
 

ภาพที 24  ผลิตภณัฑจ์าก Garmento Board 

 

 
  ทีมา :  เวร์ิคพอยทเ์อ็นเทอเทน็เมนต ์จาํกดั. (2554). The remaker. [เทปโทรทศัน์].  
  ปทุมธานี : บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอเทน็เมนต ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ภาพที 25  รางวลัทีไดรั้บจากสถาบนัต่างๆ 
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ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 จากการศึกษาพบวา่ 
1. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานนบัเป็นปัญหาทีสําคญัสําหรับธุรกิจ โดยปกติแรงงาน

ของ The Remaker เป็นแรงงานทีมีทกัษะวิชาชีพ และมีฝีมือในการตดัเยบ็ เนืองจากผลิตภณัฑ์ทุก
ชินเป็นผลิตภณัฑ์ทีตอ้งทาํด้วยมือ แต่ในปัจจุบนัแรงงานเหล่านีมีจาํนวนน้อยลง อีกทงัแรงงาน
บางส่วนก็ไม่สามารถสู้งานหนกัได ้ทาํให้ธุรกิจขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากมาย 
เช่น ธุรกิจไม่สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามกาํหนดเวลาทีลูกคา้ตอ้งการ ธุรกิจเสียโอกาสในการผลิต
สินคา้เพือส่งออก สูญเสียรายได้อย่างมหาศาล เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจได้เตรียมมาตรการ
รองรับในการแก้ปัญหานีแลว้ โดยการให้แรงงานกลบัไปทาํงานทีบา้นเพือนาํกลวิธีในการผลิต
สินคา้ต่างๆ ไปสอนให้กบัสมาชิกในหมู่บ้าน ในชุมชมของตนทีมีความสนใจ และต้องการหา
รายได้พิเศษ ผลิตสินคา้เพือป้อนให้กบัธุรกิจ ซึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมการผลิตโดยเจา้ของธุรกิจ
โดยตรง อีกทงัตวัเจา้ของธุรกิจเองยงัเดินทางลงพืนทีต่างๆ เพือถ่ายทอดความรู้ และสอนเทคนิคการ
ต่างๆ ในการผลิต เพือเป็นการหาแรงงานทางออ้มอีกทางหนึงดว้ย จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั ไดใ้หข้อ้มูลทีสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 ...เรามีปัญหาในเรืองแรงงานทีจะมาช่วยในเรืองการผลิต ตอนนีเนียคือให้ทุกคน
กลบับา้นหมดเลย ไม่ให้อยู่ทีนี เพือทีว่า เผือเคา้จะหาคนเพิมขยายเป็นไวรัสออกไปได ้เผือคนใน
หมู่บา้นมาเห็น แลว้ก็ขยายเป็นกลุ่ม แลว้เราก็ยกเครืองจกัรไปให้เคา้ ให้ไดใ้ช ้แลว้ก็รับงานของเรา 
มนัก็เป็นกึงๆ Outsource ทีเดิมอยูก่บัเรา แลว้ก็กลบับา้นไป ไม่ตอ้งเสียค่าเช่ารึวา่อะไร แต่ก็ไดค้่าจา้ง
เท่าเดิม เคา้ก็จะมีเงินเหลือเยอะขึน เพราะไม่มีตน้ทุน...(ยทุธนา  อโนทยัทวสิีน, 2555) 

2. ปัญหาการขาดการส่งเสริมของภาครัฐ  
 ประเทศไทยเป็นประเทศทีย ังมีการพูดถึงการประหยัดพลังงาน  การรักษา

สิงแวดล้อม  รวมถึงการนําสิงของเหลือใช้ต่างๆ มารีไซเคิลใหม่ น้อยเกินไปเมือเทียบกับ
ต่างประเทศ ทงัยงัไม่มีการรณรงคก์นัอยา่งจริงจงั แต่ในหลายๆ ประเทศไดใ้ห้ความสําคญักบัเรืองนี
มาก ดงันันปัญหานีจึงเป็นอุปสรรคกบัธุรกิจในระดบัหนึง นอกจากนีจากการทีธุรกิจได้เขา้ร่วม
แสดงสินค้าในงานระดับประเทศซึงจัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก  สังเกตได้ว่ามีการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเกียวกับการจัดงานน้อยมาก และก็ไม่ได้มีการกระจายข่าวสารไปยงั
ต่างประเทศ หรือบอกกล่าวให้แต่ละประเทศรับรู้ว่ามีการจดัแสดงสินคา้ทีรักษาสิงแวดล้อมใน
ประเทศไทย สาํหรับการแกไ้ขปัญหานีจาํเป็นตอ้งอาศยันโยบายของภาครัฐ หรือหน่วยงานทีมีส่วน
เกียวขอ้งให้ตระหนกัถึงการช่วยกนัรักษาสิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั และมีการปฏิบติัทีเป็นรูปธรรม
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มากขึน รวมถึงการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ อยา่งรอบทิศทาง จากคาํบอกเล่าของ
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดใ้หข้อ้มูลทีสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 ...ธุรกิจเรามาก่อนเวลาทีคนไทยจะนิยม คนไทยจะสนใจ ตอนนนัยงัไม่มีใครพูดถึง 
การรณรงค ์การรักษาสิงแวดลอ้ม การเอาวสัดุเหลือใชม้าทาํ ไม่มีใครพูดถึงเลย แต่เราดนัทาํก่อน ก็
เลยขายไม่ได้ ก็โอเคขายไม่ได้ไม่ เป็นไร  เราก็ เลยไปขายในต่างประเทศทีมันมีตลาด . . .           
(ยทุธนา  อโนทยัทวสิีน, 2555) 
 ...ไม่มีเลย ไม่มีพูด รึว่าโปรโมทออกไปทางต่างประเทศวา่ ในแฟร์นีมีงานเกียวกบั
สิงแวดลอ้ม มีงานเกียวกบั Eco Design ไม่มีเลย มนัควรจะมีเพราะวา่การประชาสัมพนัธ์อนันีมีมา
ระยะนึงแลว้ มีมาหลายปีแลว้เหมือนกนั มนัควรจะบอกต่างชาติให้ไดรู้้ไดแ้ลว้วา่ประเทศไทยมีงาน
แบบนี เยอะขึนดว้ย หลายเจา้ก็เริมทาํ ในขณะเดียวกนัทีฮ่องกงกบัจีน ซึงเป็นตวัทีถลุงทรัพยากร 
ตอนนีเคา้ประกาศวา่เคา้เปิดงานแฟร์ แลว้เป็นงานแฟร์ทีเป็น Eco Design โดยเฉพาะ เชิญทางยุโรป
มาช็อปปิงทีนู้นเยอะ เราไม่พูดอะไรเลย เงียบ แล้วก็คนทีทาํงานแบบนีเริมมีหลายแบรนด์ใน
ประเทศไทย เวลาไปออกงานแฟร์ก็อยูก่ระจดักระจาย อยูก่บัถว้ยชามบา้ง ไปอยูก่บัตุ๊กตาบา้ง ผมก็
ไปอยูข่า้งๆ ปากกา ซึงมนัไม่ใช่อ่ะ...(ยทุธนา  อโนทยัทวสิีน, 2555)  
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บทที 5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

รูปแบบ และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเพือเพิมศกัยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยนื ศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี ทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ย
ในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจาํปี 2554 พบวา่ ธุรกิจทงั 4 
ทีไดย้กมาเป็นกรณีศึกษามีรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจทีแตกต่างกนัซึงมีความหลากหลาย โดยมีทงั
รูปแบบการคา้ทงัส่งและปลีก การบริการ การคา้ปลีก และการผลิตเพือการคา้ส่ง ดว้ยรูปแบบในการ
ดาํเนินงานทีแตกต่างกนั ส่งผลให้กลยุทธ์ทีนาํมาใช้กบัแต่ละธุรกิจนนัแตกต่างกนัไปดว้ย ซึงจาก
การวิจยัพบว่ากลยุทธ์ผูน้าํดา้นตน้ทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การพฒันาตลาด กล
ยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์การกาํหนดราคา กลยุทธ์การมุ่งเนน้เฉพาะ กลยุทธ์การรักษาฐาน
ลูกคา้ กลยุทธ์ด้านบริการอย่างเฉพาะเจาะจง กลยุทธ์การตอบสนองทีเร็วรวด กลยุทธ์การสร้าง
เครือข่าย หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ์การรับจาํนาํของเก่า กลยุทธ์การเพิมช่องทางการจดั
จาํหน่าย กลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ถูกนาํมาปรับใช้เพือสร้างให้ธุรกิจเหล่านีเป็น
ธุรกิจทีเติบโตอยา่งยงัยืน สําหรับปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในการดาํเนินธุรกิจของธุรกิจเหล่านี 
ผลการวิจยัพบว่า ประกอบไปดว้ยปัญหาอุทกภยั ปัญหาอุทกภยั ปัญหาการหาสินคา้ไม่ไดใ้นบาง
เวลา ปัญหาการขาดการส่งเสริมของภาครัฐ ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ปัญหาทีหลายธุรกิจพบเจอเหมือนกนั นนัคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาเหล่านีจาํเป็นที
จะตอ้งร่วมมือกนัหาแนวทางในการแกไ้ขต่อไป 
 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการรูปแบบ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทยเพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยืน ศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี 

ทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจาํปี 
2554  สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 6  สรุปผลการวจิยั 

ชือธุรกจิ รูปแบบในการ
ดําเนินธุรกจิ 

กลยุทธ์ 
ในการดําเนินธุรกจิ 

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินธุรกจิ 

แอร์  
ออร์คิดส์ 

การคา้ 
- คา้ส่ง 

- คา้ปลีก 

1. กลยทุธ์ผูน้าํดา้นตน้ทุน 

2. กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง 

3. กลยทุธ์การพฒันาตลาด 

4. กลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
5. กลยทุธ์การกาํหนดราคา 

1. ปัญหาอุทกภยั 

2. ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน 

3. ผลกระทบจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

Zibeth 

Thailand 

การบริการ 1. กลยทุธ์การมุ่งเนน้เฉพาะ 

2. กลยทุธ์การรักษาฐานลูกคา้ 
3. กลยทุธ์ดา้นบริการอยา่ง
เฉพาะเจาะจง 

4. กลยทุธ์การตอบสนองทีเร็วรวด 

1. ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน 

Rod’s 

Antique 

คา้ปลีก 1. กลยทุธ์การมุ่งเนน้เฉพาะ 

2. กลยทุธ์การสร้างเครือข่ายหรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจ 

3. กลยทุธ์การรับจาํนาํของเก่า 
4. กลยทุธ์การเพิมช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

5. กลยทุธ์การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ 

1. ปัญหาการหาสินคา้ไม่ได้
ในบางเวลา 

The 

Remaker 

ผลิต  
เพือการคา้ส่ง 

1. กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง 

2. กลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
3. กลยทุธ์การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ 

4. กลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ 

5. กลยทุธ์การเพิมช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

6. กลยทุธ์การเจาะตลาดเฟอร์นิเจอร์ 

1. ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน 

2. ปัญหาการขาดการ
ส่งเสริมของภาครัฐ 
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1. รูปแบบ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ทีมี
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยนื 

1.1 รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยทีพบใน 4 ธุรกิจที
นาํมาเป็นกรณีศึกษา สามารถสรุปผลไดด้งันี 

1.1.1 รูปแบบการคา้ทงัส่งและปลีก  

1.1.2 รูปแบบการบริการ 

1.1.3 รูปแบบการคา้ปลีก 

1.1.4 รูปแบบการผลิตเพือการคา้ส่ง 

1.2 กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยทีพบใน 4 ธุรกิจที
นาํมาเป็นกรณีศึกษา สามารถสรุปผลไดด้งันี 

1.2.1 กลยุทธ์ผูน้ําด้านต้นทุน  ผูน้ําด้านต้นทุนในทีนี หมายถึงการทีธุรกิจมี
ตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจตาํทีสุดเมือเทียบกบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั แข่งขนั การทีจะเป็น
ผูน้าํดา้นตน้ทุนไดน้นั แต่ละธุรกิจจะตอ้งกาํจดัขนัตอนในการดาํเนินงานทีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อธุรกิจออกไป หรือตดัทอนการลงทุนทีสูญเปล่า เพียงเท่านีก็สามารถทาํให้ธุรกิจเป็นผูน้าํดา้น
ตน้ทุนได ้ซึงจะทาํใหธุ้รกิจนนัๆ มีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

1.2.2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง สําหรับธุรกิจใดทีนํากลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างไปใช ้ จะช่วยให้ธุรกิจนนัมีความโดดเด่นเมือเทียบกบัคู่แข่ง ลูกคา้จะให้ความสนใจ
เป็นลาํดบัแรกในการพิจารณาซือสินคา้หรือบริการประเภทนนัๆ และหากแต่ละธุรกิจสามารถสร้าง
ความแตกต่างใหก้บัธุรกิจของตนได ้จะทาํใหส้ามารถกาํหนดราคาสินคา้หรือบริการในราคาทีสูงได ้
สร้างผลกาํไรใหก้บัธุรกิจไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

1.2.3 กลยุทธ์การพฒันาตลาด จดัเป็นกลยุทธ์สําคญัทีแต่ละธุรกิจควรนาํไปใช ้
เพือเป็นการขยายตลาดให้กวา้งขวางขึน ซึงจะทาํให้มีกลุ่มลูกคา้เพิมมากขึนตามไปด้วย เป็นผล
สืบเนืองใหธุ้รกิจมีการเติบโต นาํมาซึงผลประกอบการทีดี 

1.2.4 กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นกลยุทธ์ทีช่วยให้ธุรกิจมีผลิตภณัฑ์ หรือ
บริการใหม่ๆ ไวค้อยรองรับความตอ้งการของลูกคา้ทีเพิมมากขึน ถือเป็นการเพิมทางเลือกให้กบั
ลูกคา้ ทงัยงัเป็นการเพิมโอกาสในการขายให้กบัธุรกิจอีกดว้ย มากกว่านนัหากธุรกิจมีสินคา้ หรือ
บริการทีคู่แข่งไม่มี อาจทาํใหลู้กคา้ของคู่แข่งกลายมาเป็นลูกคา้ใหม่ของธุรกิจได ้

1.2.5 กลยุทธ์การกาํหนดราคา จดัเป็นกลยุทธ์ทีแต่ละธุรกิจควรให้ความสําคญั
เป็นพิเศษ เนืองจากราคาเป็นปัจจยัแรกทีลูกคา้จะพิจารณาก่อนทีจะตดัสินใจเลือกซือสินคา้ หรือ
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บริการนนัๆ ซึงหากธุรกิจมีการกาํหนดราคาแพงเกินไปก็จะทาํให้ขายสินคา้ไม่ได ้แต่หากธุรกิจมี
การกาํหนดราคาทีถูกเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้ได ้ดงันนัแต่ละธุรกิจควรทีจะ
ศึกษากลยุทธ์ในการกาํหนดราคาให้ดีเสียก่อน เพือความเหมาะสมในการกาํหนดราคาสินคา้ หรือ
บริการใหก้บัธุรกิจของตน 

1.2.6 กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ  เป็นกลยุทธ์ทีเหมาะสําหรับธุรกิจทีมี
กลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก และชัดเจน ซึงการใช้กลยุทธ์นีจะส่งผลดีต่อธุรกิจ เนืองจากจะสามารถ
กําหนดทิศทาง และดูแลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทวัถึง สามารถหากิจกรรมทางการตลาดเพือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกคนไดอ้ยา่งตรงใจ 

1.2.7 กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า  ธุรกิจใดทีนํากลยุทธ์นีไปใช้ หรือให้
ความสําคญักบักลยุทธ์นี จะช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในระยะยาวกบัลูกคา้ได ้ทาํให้ลูกคา้เกิด
ความประทบัใจ  มีกลุ่มลูกคา้ประจาํซึงซือสินคา้หรือใชบ้ริการอยา่งต่อเนือง จนกระทงัเกิดการบอก
ต่อ หรือแนะนาํบุคคลใกลชิ้ดใหม้าเป็นลูกคา้ของธุรกิจ ทาํใหธุ้รกิจมีกลุ่มลูกคา้เพิมมากขึนดว้ย  

1.2.8 กลยุทธ์ดา้นบริการอย่างเฉพาะเจาะจง กลยุทธ์นีเหมาะสําหรับธุรกิจดา้น
การบริการขนาดเล็ก เนืองจากสามารถดูแลลูกคา้ไดอ้ย่างทวัถึง ทงัยงัช่วยสร้างความประทบัใจ
ให้กบัลูกคา้ได ้จนกระทงัเกิดเป็นความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้ ส่งผลให้ลูกคา้เหล่านีกลายเป็นลูกคา้
ประจาํของธุรกิจไดใ้นระยะยาว 

1.2.9 กลยุทธ์การตอบสนองทีเร็วรวด กลยุทธ์นีเป็นกลยุทธ์ทีสามารถนาํมาใช้
ในการสร้างความประทบัใจให้กับลูกค้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี เนืองจากลูกค้าทุกคนมีความ
คาดหวงัทีจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอย่างทนัถ่วงทีจากธุรกิจนนัๆ ดงันันหากธุรกิจ
สามารถทาํไดจ้ะก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งแน่นอน 

1.2.10 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ทีหลายๆ
ธุรกิจควรให้ความสําคญั โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กทีต้องการขยายธุรกิจของตวัเองให้เติบโต 
ประโยชน์ไดรั้บจากการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดการแลกเปลียน เรียนรู้กนั
ระหว่างธุรกิจ และยงัช่วยพฒันาความรู้ ความสามารถในสิงทีธุรกิจไม่มีความถนดัให้ดีขึนได ้ซึง
เป็นกลยทุธ์ทีต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์จากกนัและกนั  

1.2.11 กลยุทธ์การรับจาํนาํของเก่า เป็นกลยุทธ์ทีสามารถใช้ได้เฉพาะกบับาง
ธุรกิจ เน้นหนกัไปทีธุรกิจซือมาขายไปซึงสินคา้นนัๆ จะตอ้งมีมูลค่า ราคา หรือมีคุณค่าทางจิตใจ
พอสมควร ทีสําคญัอย่างยิงจะตอ้งเป็นสินคา้ทีตลาดมีความตอ้งการ ดงันนัธุรกิจในลกัษณะทีได้
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กล่าวมาสามารถนาํกลยทุธ์นีไปใชไ้ด ้เพือช่วยใหธุ้รกิจไดเ้ห็นหนา้ตาสินคา้ทีมีความแปลกใหม่มาก
ขึน ตลอดจนช่วยใหธุ้รกิจหาสินคา้ไดง่้ายขึน 

1.2.12 กลยุทธ์การเพิมช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นกลยุทธ์ทีช่วยกระจายสินคา้
ไปสู่ลูกคา้ไดอ้ยา่งแพร่หลายมากขึน ลูกคา้สามารถหาซือสินคา้ไดง่้าย และสะดวกขึน ซึงจะส่งผลดี
ต่อธุรกิจในการเพิมยอดขาย 

1.2.13 กลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นกลยุทธ์ทีทุกธุรกิจจาํเป็นตอ้ง
นาํมาใช ้เนืองจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์จะช่วยใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ
ของธุรกิจ นาํมาซึงการตดัสินใจซือสินคา้หรือบริการนนัๆ นอกจากนียงัทาํให้ธุรกิจไดก้ลุ่มลูกคา้
ใหม่ๆ เพิมเติมอีกดว้ย  

1.2.14 กลยุทธ์การเจาะตลาด  เป็นกลยุทธ์ทีเหมาะสําหรับธุรกิจทีเพิงเริม
ดาํเนินการซึงจะช่วยนาํสินคา้ หรือบริการของธุรกิจเขา้สู่ตลาดไดง่้ายและรวดเร็วขึนโดยแต่ละธุรกิจ
จะตอ้งกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทีชดัเจนจึงจะสามารถเจาะตลาดไดอ้ยา่งถูกกลุ่ม 

2. ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยทีพบใน 4 
ธุรกิจทีนาํมาเป็นกรณีศึกษา สามารถสรุปผลไดด้งันี 

2.1 ปัญหาอุทกภยั เป็นปัญหาทีเหนือความคาดหมาย ไม่ใช่ปัญหาหลกัในการดาํเนิน
ธุรกิจของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแต่อย่างใด แต่หลายธุรกิจทีมีความสุ่มเสียงต่อการเกิด
ปัญหานี ควรทีจะตอ้งวางแนวทางในการป้องกนั หรือการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินไวก่้อน เพือ
ป้องกนัความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนกบัธุรกิจ เช่น หากแหล่งทีตงัของธุรกิจอยูใ่กลแ้ม่นาํลาํคลอง 
ธุรกิจนนัๆ ควรจะทาํแนวกนันาํไวร้องรับ หรือการเตรียมเครืองสูบนาํไวใ้ห้พร้อมสําหรับการใช้
งานอยูเ่สมอ เป็นตน้ 

2.2 ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นปัญหาสําคญัของธุรกิจขนาดและขนาดยอ่ม ซึง
หลายๆ ธุรกิจมกัเคยประสบพบเจอ สาเหตุของปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดจากการตอ้งการ
แรงงานฝีมือซึงหาไดย้ากบา้ง แรงงานไม่สู้งานหนกับา้ง แรงงานตอ้งการทาํงานในธุรกิจขนาดใหญ่
เนืองจากไดค้่าตอบแทนทีสูงกวา่บา้ง เป็นตน้ ในเบืองตน้แต่ละธุรกิจไดห้าแนวทางในการแกปั้ญหา
ทีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม เช่น การเพิมค่าตอบแทนจากการทาํงานล่วงเวลาเพือแกปั้ญหา
แรงงานไหลเขา้สู่ธุรกิจขนาดใหญ่ การให้แรงงานฝีมือกลบัไปทาํงานทีบา้นเพือนาํความรู้ วิธีการ
ทาํงานของตนเองไปสอนคนในชุมชนเพือหาแรงงานเพิมเติมในการแก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานทีมีฝีมือ เป็นตน้  แต่ในระยะยาวหน่วยงานทีมีส่วนเกียวขอ้ง หรือมีหนา้ทีรับผิดชอบดูแล
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กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ควรปรึกษาหารือ เพือวางแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ร่วมกนั 

2.3 ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนถือเป็นเรืองทีมีผลกระทบกบัภาคธุรกิจของประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ผลกระทบทีกล่าวถึงมีทังเรืองทีดี เช่น ตลาดเปิดกวา้งมากขึน ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคมีจาํนวนเพิมมากขึนตามไปดว้ย การติดต่อซือขายภายในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทาํไดง่้ายและสะดวกขึน เป็นตน้ แต่ในทางกลบักนัการทีตลาดเปิดกวา้งขึน ก็ทาํให้คู่แข่ง
เพิมมากขึนไดเ้ช่นกนั แรงงานอาจจะถูกดึงออกต่างประเทศไดห้ากมีค่าตอบแทนทีคุม้ค่า ฯลฯ ซึง
ถือเป็นเรืองทีไม่ค่อยดีนกั ดงันนัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวั
ทางธุรกิจในการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มากทีสุด เพือสร้างศกัยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจของตน 

2.4 ปัญหาการหาสินคา้ไม่ไดใ้นบางเวลา เป็นปัญหาทีมกัจะเกิดขึนกบัธุรกิจซือมาขาย
ไป โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทีมุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เป็นสินคา้ทีไดรั้บ
ความสนใจจากลูกคา้ในวงแคบ หรือตลาดเล็กๆ เฉพาะกลุ่ม เช่น พระเครือง หรือของเก่า เป็นตน้ 

ปัญหานีแกไ้ขไดโ้ดยการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ เพือคอยใหค้วามร่วมมือ หรือช่วยเหลือกนัในการ
หาสินคา้มาสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัถ่วงที 

2.5 ปัญหาการขาดการส่งเสริมของภาครัฐ ตอ้งยอมรับว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของไทย หลายๆ ธุรกิจ จาํเป็นตอ้งพึงพาอาศยัหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมและสนบัสนุน
การดาํเนินงานของธุรกิจ เช่น ธุรกิจในภาคการส่งออก หรือธุรกิจทีตอ้งคา้ขายกบัต่างประเทศ ธุรกิจ
ประเภทนี ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรืองของการทาํตลาดในต่างประเทศซึงยงัไม่ค่อยมี
ความชาํนาญเท่าทีควร การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจเพือสร้างการรับรู้ให้กบักลุ่มลูกคา้ต่างชาติ
และสร้างความน่าเชือถือให้มากยงิขึน เป็นตน้ แต่ทีผ่านมาหน่วยงานของรัฐยงัมีการดาํเนินงานใน
เรืองนีนอ้ยเกินไป ดงันนัจึงควรให้ความสําคญักบัเรืองนีในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของไทยอยา่งเตม็กาํลงั 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาของผูว้ิจยัเกียวกบัรูปแบบ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยเพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยืน ศึกษาเฉพาะ 4 
ธุรกิจ เอสเอ็มอี ทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี 
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แห่งปี ประจาํปี 2554 ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ 4 
ธุรกิจทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการเอสเอ็มอี ตีแตก ประจาํปี 2554 มีความหลากหลาย แตกต่าง
กนัไป นนัคือ แอร์ออร์คิดส์ มีรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจในลกัษณะการคา้ ทงัส่งและปลีก, Zibeth 

Thailand มีรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจในลกัษณะการบริการ, Rod’s Antique มีรูปแบบในการ
ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะการคา้ปลีก และ The Remaker มีรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจในลกัษณะการ
ผลิตเพือการคา้ส่ง ซึงผลการวิจยัทีไดส้อดคลอ้งกบั หลกัเกณฑ์การแบ่งประเภทของกิจการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2542, อา้งถึงใน นวิทย ์ 
เอมเอก และ จริยา  อ่อนฤทธิ, 2552) ซึงไดก้าํหนดรูปแบบของกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มไว ้
4 ประเภท นนัคือ การผลิต การบริการ การคา้ส่ง และการคา้ปลีก  

สาํหรับกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของทงั 4 ธุรกิจพบวา่ แอร์ออร์คิดส์ ใชก้ลยุทธ์ผูน้าํดา้น
ตน้ทุน กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง กลยทุธ์การพฒันาตลาด กลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์และกล
ยทุธ์การกาํหนดราคาในการดาํเนินธุรกิจ  Zibeth Thailand ใชก้ลยุทธ์การมุ่งเนน้เฉพาะ กลยุทธ์การ
รักษาฐานลูกคา้ กลยุทธ์ดา้นบริการอยา่งเฉพาะเจาะจง และกลยุทธ์การตอบสนองทีเร็วรวดในการ
ดาํเนินธุรกิจ Rod’s Antique ใชก้ลยุทธ์การสร้างเครือข่าย หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ์การรับ
จาํนาํของเก่า กลยทุธ์การเพิมช่องทางการจดัจาํหน่าย และกลยทุธ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจ และ The Remaker ใชก้ลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ กล
ยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ และกลยุทธ์การพฒันาตลาด จะ
เห็นไดว้า่แต่ละธุรกิจมีทงัการใชก้ลยุทธ์ทีคลา้ยคลึงกนั และแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตามกลยุทธ์ที
ไดก้ล่าวถึงทงัหมดนี ลว้นแลว้แต่เป็นกลยทุธ์ทีช่วยเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั
อย่างยงัยืนให้กบัธุรกิจแทบทงัสิน ซึงผลการวิจยัทีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ของ Porter, M. E. (1980) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ กล
ยทุธ์ทีสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัซึงจะใชเ้ป็นตวัเพิมศกัยภาพ และเพิมความสามารถในการ
แข่งขนัให้กบัธุรกิจ ประกอบดว้ย 1. กลยุทธ์ผูน้าํดา้นตน้ทุน นนัคือ กิจการจาํเป็นตอ้งมีโครงสร้าง
ดา้นตน้ทุนทีตาํกวา่บริษทัคู่แข่ง 2. การสร้างความแตกต่าง บริษทัจะประสบความสาํเร็จในการสร้าง
ความแตกต่างของตวัสินคา้จาํเป็นจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะของตวัสินคา้และขายไดร้าคาทีสูงกว่า
สินคา้ปกติทวัไป 3. การมุ่งเน้นเฉพาะ กล่าวคือ ผูที้มุ่งเน้นเฉพาะเลือกทาํบางส่วนหรือกลุ่มของ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึงโดยเฉพาะ การปรับแต่งกลยทุธ์เพือให้เหมาะสมกบัตวัของสินคา้
และบริการนนัๆ จะสร้างความแตกต่างออกไปจากสินคา้อืนๆ ในตลาด สิงทีสําคญัของการมุ่งเน้น
เฉพาะ ไดแ้ก่เป้าหมายของผูบ้ริโภคกลุ่มเล็กๆ ซึงหากพิจารณาเป็นรายกรณีศึกษาจะพบวา่ แอร์ออร์
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คิดส์ ไดน้าํกลยุทธ์ผูน้าํดา้นตน้ทุนมาใช้โดยการสร้างห้องปฏิบติัการเพือพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไม้
ของตนเอง และเพาะเลียงเนือเยือเองได ้ต่างจากคู่แข่งรายอืนๆ ทีตอ้งซือตน้พนัธ์ุมาจาํหน่าย ทาํให้
แอร์ออร์คิดส์มีโครงสร้างต้นทุนตาํกว่าคู่แข่ง สําหรับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที Porter 

(1980) ไดก้ล่าวไว ้มี 2 ธุรกิจทีไดน้าํกลยุทธ์นีมาใช้ นนัคือ แอร์ออร์คิดส์ทีไดส้ร้างความแตกต่าง
โดยการเปลียนธุรกิจจากฟาร์มกลว้ยไมธ้รรมดาทีเน้นการคา้ส่งให้เป็นฟาร์มกล้วยไมใ้นรูปแบบ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตทีจะสามารถจาํหน่ายกลว้ยไมแ้บบปลีกเพิมไดอี้กดว้ย เช่นเดียวกบั The Remaker ที
ไดส้ร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจโดยการนาํสิงของเหลือใชม้าผลิตเป็นสินคา้แฟชนัซึงไม่ค่อยพบ
เห็นมากนกัในธุรกิจปัจจุบนั และกลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะที Porter (1980) กล่าวไว ้ก็ตรงกบัที 2 
ธุรกิจเห็นความสําคญัในการนาํกลยุทธ์นีมาปรับใช้ นันคือ ธุรกิจ Zibeth Thailand ทีได้เลือก
กลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นเฉพาะไปทีกลุ่มสุภาพสตรีทีมีความบกพร่องในรูปร่างซึงตอ้งการสวมใส่
เสือผา้ทีปกปิดจุดด้อย และเปิดเผยจุดเด่นเพือเสริมความมนัใจให้กบัตนเอง เช่นเดียวกบั Rod’s 

Antique ทีไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายมุ่งเนน้เฉพาะไปทีกลุ่มลูกคา้ทีรัก ชืนชอบ หรือหลงใหลในของเก่า 
ทงันีผลการวจิยัทีไดย้งัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Karl – Heinz Leitner and Stefan Güldenberg 

(2010) ซึงได้ศึกษาเรือง กลยุทธ์และประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ เอสเอ็มอี ในประเทศ
ออสเตรีย ผลการวิจยัยืนยนัวา่กลยุทธ์การรวมกนัเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ทีมีศกัยภาพสําหรับ เอส
เอ็มอี ในระยะยาว นนัคือการใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างกลยุทธ์การบริหารตน้ทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพและการสร้างความแตกต่าง และยงัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ลลิตา กาศยป
นนัทน์ (2547) ทีไดศึ้กษาเรือง ขีดความสามารถในการแข่งขนั ปัจจยัสําคญัทีทาํให้การประกอบ
ธุรกิจเบเกอร์รีประสบความสาํเร็จ พบวา่ปัจจยัทีทาํให้การบริหารธุรกิจเบเกอร์รีประสบความสําเร็จ 
คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์ และกลยุทธ์ทีใช้เพือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างยงัยืน คือ การ
มุ่งเนน้สร้างความแตกต่างในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ และบริการ เช่นเดียวกบั Robert J. Bennett 

and Colin Smith (2002) ทีไดศึ้กษาเรือง เงือนไขของการแข่งขนั ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
และสถานทีตงัของ เอสเอม็อี ผลทีไดส้ามารถยนืยนัไดว้า่ การเติบโตของธุรกิจ เอสเอ็มอี จาํเป็นตอ้ง
พฒันากลยุทธ์เพือแสวงหาความพิเศษ และความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และบริการสําหรับฐาน
ลูกคา้ของธุรกิจ  
 ในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของทงั 4 ธุรกิจ 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาหลกัทีธุรกิจส่วนใหญ่มีเหมือนกนัคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน นนัเป็น
เพราะ ลกัษณะงานของแต่ละธุรกิจจาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานทีมีฝีมือ และสามารถอดทนกบังานหนกัได ้
ซึงเท่าทีผา่นมาธุรกิจยงัมีแรงงานไม่เพียงพอกบัจาํนวนทีตอ้งการ ซึงสอดคลอ้งกบัผลศึกษาของ อดิ
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ศกัดิ  ศรีสม (2543) ซึงไดก้ล่าวถึงปัญหาดา้นแรงงานไวว้า่ แรงงานทีทาํงานในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มจะมีปัญหาการเขา้ออกสูง กล่าวคือ เมือมีฝีมือและมีความชาํนาญงานมากขึน ก็จะยา้ย
ออกไปทาํงานในโรงงานขนาดใหญ่ทีมีระบบและผลตอบแทนทีดีกวา่ จึงทาํให้คุณภาพของแรงงาน
ไม่สมาํเสมอ และการพฒันาไม่ต่อเนือง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้า
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เป็นเพียง
องคป์ระกอบหนึงทีจะเป็นตวักาํหนดทิศทางของธุรกิจ ซึงไม่ไดเ้ป็นตวัชีวดัความสําเร็จของธุรกิจ
เท่าใดนกั หากแต่สําคญัอยู่ทีวา่การกาํหนดกลยุทธ์ทีใช้ในการดาํเนินธุรกิจว่ามีความเหมาะสมกบั
ธุรกิจนนัๆ หรือไม่ ซึงจากผลการวจิยัก็แสดงใหเ้ห็นแลว้วา่แต่ละธุรกิจไม่ไดมี้รูปแบบในการดาํเนิน
ธุรกิจทีเหมือนกนั แต่ธุรกิจเหล่านีมีการเลือกใช้กลยุทธ์ทีเหมาะสมกบัธุรกิจของตน จึงส่งผลให้
ธุรกิจประสบความสําเร็จ มียอดขายทีสูงในแต่ละปี และสามารถดาํเนินกิจการมาได้เป็นเวลา
ยาวนาน ส่วนในด้านปัญหาหรืออุปสรรคทีแต่ละธุรกิจพบเจอเหมือนกันนันคือ ปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ในเบืองตน้แต่ละธุรกิจจาํเป็นตอ้งหาวิธีแกไ้ขสถานการณ์ดว้ยวิธีของแต่ละธุรกิจ แต่
ในระยะยาวหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ควรร่วมมือกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา
ดงักล่าว เพือใหธุ้รกิจเหล่านีสามารถเติบโต และคงอยูอ่ยา่งยงัยนืต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. จากผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของทงั 4 ธุรกิจ ปัญหาทีส่วนใหญ่มีเหมือนกนั นนัคือ การขาดแคลนแรงงาน ดงันันหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ควรร่วมมือกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าว เพือให้
ธุรกิจเหล่านีสามารถเติบโตและแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ได ้

2. จากผลการวิจยัพบวา่ การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีผลกระทบต่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทยอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้เช่น การมีคู่แข่งเพิมมากขึน มีการแข่งขนัทีรุนแรง
ขึน การไหลออกของแรงงาน เป็นตน้ ดงันนัหน่วยงานภาครัฐควรตระหนกัถึงความสําคญัในการ
พฒันาศกัยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยอยา่งจริงจงั และควรให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนธุรกิจเหล่านีอย่างเต็มกําลัง ในการพฒันาธุรกิจ และพฒันาตลาดไปสู่ต่างประเทศ 
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมทีมีความแปลกใหม่ และสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจาํนวนมาก ซึง
ธุรกิจเหล่านีอาจจะยงัไม่มีความรู้ในการทาํตลาดในต่างประเทศอยา่งเพียงพอ ทงันีเพือทาํให้ธุรกิจ
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ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัทีสูงกวา่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
1. การวจิยัครังนีเป็นการศึกษาเกียวกบั รูปแบบและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมของไทย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะว่า
ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกัน กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าเปรียบเทียบถึงความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในการแข่งขนั เพือ
ใชใ้นการพฒันาธุรกิจขนาดกลางและยอ่มของไทยให้สามารถแข่งขนักบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียนไดม้ากกวา่ทีเป็น 

2. การวจิยัครังนีเป็นการศึกษาเกียวกบั รูปแบบและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของไทย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ ซึงผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะ 4 

ธุรกิจ เอสเอ็มอี ทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี 

แห่งปี ประจาํปี 2554 เท่านนั ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการศึกษาในลกัษณะเดียวกนั กบัธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอืนๆ ของไทยดว้ย ซึงอาจทาํให้ไดรู้ปแบบ หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการ
ดาํเนินธุรกิจ และได้แนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนกบัธุรกิจ เพือสามารถนาํขอ้มูล
เหล่านนัมาปรับใชใ้นการพฒันาธุรกิจของตนใหเ้ติบโตอยา่งยงัยนืไดม้ากขึน 

3. การวจิยัครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะเรืองรูปแบบ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจของ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี ทีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยในรายการ เอส
เอม็อี ตีแตก เพือชิงรางวลัสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจาํปี 2554 เท่านนั ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะวา่
ควรศึกษาขอ้มูลลงลึกไปถึงวธีิการบริหารจดัการในเรืองต่างๆ ของแต่ละธุรกิจทีตนสนใจอยา่งรอบ
ดา้นดว้ย เช่น วิธีการบริหารบุคลากร วิธีการติดต่อกบัลูกคา้ ขนัตอนการผลิตสินคา้ ฯลฯ เพือเป็น
ประโยชน์ต่อผูที้มีความสนใจในการทาํธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั ใหป้ระสบความสาํเร็จไดง่้ายขึน  
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แนวคําถาม ในการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกจิ 

 

แนวคาํถามในการสัมภาษณ์เจา้ของธุรกิจ ผูว้ิจยัได้กาํหนดคาํถามปลายเปิด สร้างขึนจาก
วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแนวคาํถามแบ่งออกเป็น  ส่วน ดงันี 

 1. ขนัเริมการสนทนา 
 การสัมภาษณ์ในขนัเริมการสนทนาเนน้การสร้างความคุน้เคยและความไวว้างใจกบัผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั โดยผูว้ิจยัเริมแนะนาํตนเองและชีแจงวตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ ตลอดจนการขอ
อนุญาตอดัเสียง และจดบนัทึก พร้อมการยนืยนัเรืองการรักษาความลบัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั หลงัจาก
นนัก็เริมสอบถามขอ้มูลในส่วนที   ดงันี 

 

ส่วนท ี    ข้อมูลส่วนตัวเกยีวกบัผู้ประกอบการ 

1. ชืออะไร 

2. อายเุท่าไหร่ 

3. เพศอะไร 

4. ประวติัการศึกษา เรียนจบอะไรมา 
5. ประสบการณ์ทาํงานทีผา่นมามีอะไรบา้ง 

6. บุคลิกลกัษณะส่วนตวัของคุณเป็นอยา่งไร 

- ดา้นความคิดสร้างสรรค์ 
- ดา้นการใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ 
- ดา้นความรู้ ความสามารถ และการเป็นผูน้าํ 

- ดา้นความมุ่งมนั ตงัใจ 

- ดา้นความใส่ใจในธุรกิจ 

- ดา้นการลงทุน กลา้เสียง กลา้ตดัสินใจ 

- ดา้นความรับผดิชอบ 

- ดา้นการปรับตวัให้เขา้สถานการณ์ปัจจุบนั 

- ดา้นความซือสัตยต่์อธุรกิจ และต่อลูกคา้ 
7. จุดเด่นในตวัคุณในการเป็นผูป้ระกอบการคืออะไร 

8. จุดดอ้ยในตวัคุณในการเป็นผูป้ระกอบการคืออะไร 
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2. ขนัเขา้สู่ประเด็น 

 การเขา้สู่ประเด็น ผูว้ิจยัตงัแนวคาํถามเน้นให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเล่าถึงความเป็นมาของ
ธุรกิจ และขอ้มูลอืนๆของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทีเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั
ให้กบัธุรกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจ โดยใช้แนวคาํถามในส่วนที  
ส่วนที  และส่วนที  ดงันี 

 

ส่วนท ี    ข้อมูลธุรกจิ  

9. ชือธุรกิจ / แบรนด ์ของคุณ มีชือวา่อะไร 

10. รูปแบบ / ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ เป็นอยา่งไร 

11. จุดเริมตน้ของธุรกิจนีคืออะไร / ความเป็นมาของธุรกิจเป็นอยา่งไร 

12. เปิดดาํเนินการมาตงัแต่เมือไหร่ 

13. ใชเ้งินลงทุนในธุรกิจเยอะมยั เท่าไหร่ เอาเงินทุนมาจากไหน 

14. ลูกคา้ของธุรกิจคือใคร 

15. รูปแบบ โครงสร้างของธุรกิจ เป็นอยา่งไร 

16. เป้าหมายของธุรกิจนีคืออะไร 

17. จาํนวนพนกังาน / ผูช่้วย ในธุรกิจ มีเยอะมยั จาํนวนเท่าไหร่ 

18. ใครมีส่วนช่วยอะไร ยงัไง ในธุรกิจของคุณบา้ง 

 

ส่วนท ี    กลยุทธ์ทเีพมิศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบัธุรกจิ 

19. กลยทุธ์ทีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ / กลยทุธ์ทีจะนาํไปสู่เป้าหมายทีวางไว ้ประกอบดว้ย
อะไรบา้ง 

20. คุณคิดวา่กลยทุธ์ทีคุณใชใ้นการดาํเนินงานนี มีศกัยภาพ / ความสามารถในการแข่งขนั
หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด และมีอะไรเป็นตวัชีวดัศกัยภาพในการแข่งขนัของคุณ  

21. จุดเด่นในธุรกิจของคุณคืออะไร / มีอะไรบา้ง 

22. จุดดอ้ยในธุรกิจของคุณคืออะไร / มีอะไรบา้ง 

23. ณ ตอนนี คุณคิดวา่ธุรกิจของคุณประสบความสาํเร็จรึยงั มีอะไรเป็นตวัชีวดัความสาํเร็จ วดั
ยงัไง 

24. กลยทุธ์ทีใช ้(คาดวา่จะใช)้ ในการดาํเนินธุรกิจเพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขนัอยา่งยงัยนืต่อไป คืออะไร (ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ) 

25. คุณคิดวา่ธุรกิจของคุณจะไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางคา้ อยา่งไรบา้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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26. คุณมีแนวทาง / กลยทุธ์ ในการรับมือกบัอาเซียน (การเปิดเสรีทางการคา้) อยา่งไรบา้ง 

 

ส่วนท ี    ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิ 

27. ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจมีอะไรบา้ง 

28. คุณมีการแกปั้ญหา / แนวทางในการแกปั้ญหา นนัอยา่งไร 

 

 3.  ขนัปิดการสนทนา 
 ขนัปิดการสนทนาเป็นการทีผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซักถามหรือพูดสิงที

ตอ้งการพดูเพิมเติมหลงัจากทีสอบถามครบทุกประเด็นแลว้ หลงัจากนนัผูท้าํวิจยักล่าวขอบคุณและ
มอบของขวญัใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้มูลหลกั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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แนวคําถาม ในการสัมภาษณ์บุคคลใกล้ชิดทมีีส่วนเกยีวข้องกบัธุรกจิ 

 

แนวคาํถามในการสัมภาษณ์บุคคลใกล้ชิดทีมีส่วนเกียวข้องกับธุรกิจ ผูว้ิจยัได้กาํหนด
คาํถามปลายเปิด สร้างขึนจากวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแนวคาํถามแบ่งออกเป็น  ส่วน ดงันี 

 1. ขนัเริมการสนทนา 
 การสัมภาษณ์ในขนัเริมการสนทนาเนน้การสร้างความคุน้เคยและความไวว้างใจกบัผูใ้ห้

ข้อมูล โดยผูว้ิจยัเริมแนะนําตนเองและชีแจงวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ตลอดจนการขอ
อนุญาตอดัเสียง และจดบนัทึก พร้อมการยนืยนัเรืองการรักษาความลบัของผูใ้หข้อ้มูล หลงัจากนนัก็
เริมสอบถามขอ้มูลในส่วนที   ดงันี 

 

ส่วนท ี    ข้อมูลส่วนตัวเกยีวกบัผู้ประกอบการ 

1. ชืออะไร 

2. อายเุท่าไหร่ 

3. เพศอะไร 

4. ประวติัการศึกษา เรียนจบอะไรมา 
5. ประสบการณ์ทาํงานทีผา่นมามีอะไรบา้ง 

6. บุคลิกลกัษณะส่วนตวัของคุณเป็นอยา่งไร 

- ดา้นความคิดสร้างสรรค์ 
- ดา้นการใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ 
- ดา้นความรู้ ความสามารถ และการเป็นผูน้าํ 

- ดา้นความมุ่งมนั ตงัใจ 

- ดา้นความใส่ใจในธุรกิจ 

- ดา้นการลงทุน กลา้เสียง กลา้ตดัสินใจ 

- ดา้นความรับผดิชอบ 

- ดา้นการปรับตวัให้เขา้สถานการณ์ปัจจุบนั 

- ดา้นความซือสัตยต่์อธุรกิจ และต่อลูกคา้ 
7. จุดเด่นในตวัคุณในการเป็นผูป้ระกอบการคืออะไร 

8. จุดดอ้ยในตวัคุณในการเป็นผูป้ระกอบการคืออะไร 

9. คุณมีหนา้ทีอะไร / มีส่วนช่วยธุรกิจอยา่งไรบา้ง 

10. จุดเด่น / จุดดอ้ย ในตวัคุณคืออะไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ขนัเขา้สู่ประเด็น 

 การเขา้สู่ประเด็น ผูว้ิจยัตงัแนวคาํถามเน้นให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเล่าถึงความเป็นมาของ
ธุรกิจ และขอ้มูลอืนๆของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทีเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั
ให้กบัธุรกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจ โดยใช้แนวคาํถามในส่วนที  
ส่วนที  และส่วนที  ดงันี 

 

ส่วนท ี    ข้อมูลธุรกจิ  

11. ชือธุรกิจ / แบรนด ์ของคุณ มีชือวา่อะไร 

12. รูปแบบ / ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ เป็นอยา่งไร 

13. จุดเริมตน้ของธุรกิจนีคืออะไร / ความเป็นมาของธุรกิจเป็นอยา่งไร 

14. เปิดดาํเนินการมาตงัแต่เมือไหร่ 

15. ใชเ้งินลงทุนในธุรกิจเยอะมยั เท่าไหร่ เอาเงินทุนมาจากไหน 

16. ลูกคา้ของธุรกิจคือใคร 

17. รูปแบบ โครงสร้างของธุรกิจ เป็นอยา่งไร 

18. เป้าหมายของธุรกิจนีคืออะไร 

19. จาํนวนพนกังาน / ผูช่้วย ในธุรกิจ มีเยอะมยั จาํนวนเท่าไหร่ 

20. ใครมีส่วนช่วยอะไร ยงัไง ในธุรกิจของคุณบา้ง 

 

ส่วนท ี    กลยุทธ์ทเีพมิศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบัธุรกจิ 

21. กลยทุธ์ทีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ / กลยทุธ์ทีจะนาํไปสู่เป้าหมายทีวางไว ้ประกอบดว้ย
อะไรบา้ง 

22. คุณคิดวา่กลยทุธ์ทีคุณใชใ้นการดาํเนินงานนี มีศกัยภาพ / ความสามารถในการแข่งขนั
หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด และมีอะไรเป็นตวัชีวดัศกัยภาพในการแข่งขนัของคุณ  

23. จุดเด่นในธุรกิจของคุณคืออะไร / มีอะไรบา้ง 

24. จุดดอ้ยในธุรกิจของคุณคืออะไร / มีอะไรบา้ง 

25. ณ ตอนนี คุณคิดวา่ธุรกิจของคุณประสบความสาํเร็จรึยงั มีอะไรเป็นตวัชีวดัความสาํเร็จ วดั
ยงัไง 

26. กลยทุธ์ทีใช ้(คาดวา่จะใช)้ ในการดาํเนินธุรกิจเพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขนัอยา่งยงัยนืต่อไป คืออะไร (ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ) 

27. คุณคิดวา่ธุรกิจของคุณจะไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางคา้ อยา่งไรบา้ง 

   ส
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28. คุณมีแนวทาง / กลยทุธ์ ในการรับมือกบัอาเซียน (การเปิดเสรีทางการคา้) อยา่งไรบา้ง 

 

ส่วนท ี    ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิ 

29. ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจมีอะไรบา้ง 

30. คุณมีการแกปั้ญหา / แนวทางในการแกปั้ญหา นนัอยา่งไร 

 

 3.  ขนัปิดการสนทนา 
 ขนัปิดการสนทนาเป็นการทีผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลซกัถามหรือพูดสิงทีตอ้งการ

พูดเพิมเติมหลงัจากทีสอบถามครบทุกประเด็นแล้ว หลงัจากนันผูท้าํวิจยักล่าวขอบคุณและมอบ
ของขวญัใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้มูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 
 

แนวคําถามในการสัมภาษณ์ ธุรกจิ The Remaker ทถีอดมาจากเทปรายการเอสเอม็อ ีตีแตก 

 

1. ไอเดียของคุณมาจากไหน ยงัไง 

2. สินคา้ทีคุณผลิตขึนมาขายมีอะไรบา้ง 

3. วสัดุ อุปกรณ์ทีนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิต เอามาจากไหน ยงัไง 

4. ทาํไมจะตอ้งซือสินคา้ของคุณ เพืออะไร เนืองจากราคาแพง 

5. มีช่องทางการขายยงัไงบา้ง  
6. ใครคือลูกคา้ของคุณ 

7. เนืองจากคุณบอกวา่คุณเป็นคนช่างสังเกต ฉะนนัคุณมีหลกัในการสังเกตยงัไง 

8. ในประเทศไทยสินคา้อะไรขายดี ในต่างประเทศอะไรขายดี 

9. ทาํไมญีปุนจึงยอมรับแบรนด์ The Remaker 

10. ต่างชาติคุณยงัไงกบังานของคุณ 

11. ทาํยงัไงใหค้นเห็นคุณค่าของไอเดีย และความคิดสร้างสรรคที์แปรมาเป็นสินคา้ 
12. คุณตงัราคาสินคา้ยงัไง มีหลกัอะไรในการตงัราคา 
13. เนืองจากเป็นธุรกิจใหม่ แบรนดข์องคุณยงัไม่แขง็แรงพอ แต่ตงัราคาไวสู้ง คุณจะจดัการกบั

ปัญหานียงัไง 

14. คุณมีวธีิจดัการ/ ทาํความสะอาด กบัวสัดุเหลือใชเ้หล่านนัยงัไงในการนาํมาผลิตเป็นสินคา้ 
เพือใหส้ะอาดและปลอดภยักบัลูกคา้ของคุณ 

15. ไอเดียของ The Remaker มาจากคุณยทุธนาคนเดียวมยั รึวา่มาจากคนอืนดว้ย 

16. ยอดขายต่อเดือน / ต่อปี ประมาณเท่าไหร่ 

17. คุณวางเป้าหมายของธุรกิจไวย้งัไง มีกลยทุธ์อะไรในการพิชิตเป้าหมายนนั 

18. คุณมีวธีิการจดัการเรืองคนยงัไง 

19. ถา้ไอเดียของคุณหมด แลว้มนัจะทาํใหธุ้รกิจของคุณยงัยนืไดย้งัไง คุณจะทาํยงัไง 

20. ธุรกิจของคุณมีคู่แข่งเยอะ คุณจะจดัการกบัปัญหานียงัไง จะตอ้งปรับกลยทุธ์แบบไหน 
ยงัไง 

21. ภาพสุดทา้ยในใจของคุณต่อธุรกิจ คุณตอ้งการใหม้นัเป็นแบบไหน 

22. อธิบายความยงัยนืในนิยามของคุณหน่อย วา่คืออะไร 

23. เนืองจากสินคา้ของคุณมีชือเรียกเฉพาะ เช่น Remaker, Garmento Board, Catch it คุณจะ
จดัการยงัไงกบัแบรนดข์องคุณ 

24. อะไรคือปัจจยัสาํคญัทีจะทาํใหธุ้รกิจของคุณเติบโต และประสบความสาํเร็จ 

   ส
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แนวคําถามในการสัมภาษณ์ ธุรกจิ Zibeth Thailand ทถีอดมาจากเทปรายการเอสเอม็อี ตีแตก 

 

1. อธิบายความของ Zibeth Thailand หน่อย วา่คืออะไร 

2. คุณมีวธีิการดูลูกคา้ยงัไง วา่ใส่ชุดแบบไหน แลว้จึงจะสวย  
3. คุณตดัเฉพาะชุดโป๊ๆ รึปล่าว 

4. ลูกคา้ส่วนใหญ่ คือใคร 

5. ชุดคุณเคยมีคนพดูถึงมยั 

6. คุณใหนิ้ยามของ Zibeth Thailand หรือลูกคา้ของ Zibeth Thailand วา่อยา่งไร เป็นคนแบบ
ไหน 

7. ใชเ้วลาตดันานมยัต่อชุด 

8. ความเป็นมาของคุณเป็นอยา่งไร 

9. จินตนาการของคุณมาจากไหน 

10. เนืองจากคุณจบบรรณารักษ ์อะไรทาํใหคุ้ณเปลียนแนวมาทางแฟชนั 

11. คุณไม่ไดเ้รียนแฟชนัดีไซน์มา ตดัเยบ็เสือผา้ไม่เป็น แลว้ไอเดียต่างๆ มนัมาจากไหน 

12. คุณไม่ไดเ้รียนตดัเยบ็มา แลว้ชุดทีคุณออกแบบ คุณจะรู้ไดไ้งวา่ Pattern ไหนมนัถูก รึผิด
ยงัไง 

13. ราคาตดัเช่า กบัราคาขาย ต่างกนัเยอะมยั 

14. ถา้คุณเกิดตดัเยบ็ออกมาแลว้ลูกคา้ไม่ชอบ คุณจะทาํอยา่งไร 

15. ร้านอยูแ่ถวไหนบา้ง 

16. ลูกคา้ดูไบมาจากไหน 

17. วางเป้าหมายของธุรกิจไวย้งัไง 

18. ทาํใหถึ้งเป้าหมายนนัไดอ้ยา่งไร 

19. กลุ่มเป้าหมายขายส่งของคุณคือ ดูไบอยา่งเดียวมยั 

20. แลว้เราจะควบคุมคุณภาพยงัไง จากการทาํงานเยอะชินขึนเพือขายส่ง 

21. มีช่างกีคน 

22. แนวคิดทีจะต่อยอดธุรกิจ Spa Costume คุณทาํเพือรักษาฐานลูกคา้ใช่มยั รึวา่ตอ้งการรายได้
เพิม 

23. กลยทุธ์ Fashion Show เนีย คุณจะทาํใหใ้ครเห็น 

24. คุณตอ้งการจะขายแบรนด ์Zibeth Thailand รึขายป๋อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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25. ถา้ความเร็ว และความสวยงาม คือปัจจยัแห่งความสาํเร็จของคุณ จะทาํใหคู้่แข่งสามารถทาํ
ไดง่้ายมยั เขา้สู่ตลาดไดง่้ายมยั 

26. ถา้ส่งงานใหลู้กคา้ไม่ทนั คุณจะทาํอยา่งไร 

27. ณ ตอนนี จุดแขง็ของ Zibeth Thailand คือ เร็วและสวย แลว้ต่อไปถา้งานเยอะขึน งานเขา้มา
พร้อมกนั จะทาํใหจุ้ดแขง็กลายเป็นจุดอ่อนมยั 

28. งานเร็วเชา้ไดเ้ยน็แบบนี คุณตดัเยบ็ไดกี้ชุดต่อวนั 

29. ในความฝันของคุณ อะไรคือความสาํเร็จสูงสุดของ Zibeth Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนวคําถามในการสัมภาษณ์ ธุรกจิ Rod’s Antique ทถีอดมาจากเทปรายการเอสเอม็อ ีตีแตก 

 

1. คุณเคยทาํอะไรมาก่อน มีความเป็นมายงัไงทาํไมถึงมาทาํอาชีพนี 

2. Rod’s Antique เป็นธุรกิจการขายของเก่าจากทวัทุกมุมโลก มนัต่างจากธุรกิจขายของเก่า
ทวัไปทีมีอยูต่รงไหน ยงัไง 

3. ทาํธุรกิจนีมากีปีแลว้ 

4. ณ ตอนนีคิดวา่ธุรกิจของคุณ อยูต่รงจุดไหนของวงจรชีวิตของธุรกิจ 

5. อะไรดลใจคุณให้เห็นถึงคุณค่าของสิงของเก่าๆ เหล่านี 

6. เริมตน้ธุรกิจยงัไง 

7. คุณหาของเก่ามาขายไดย้งัไง หาจากไหนยงัไง 

8. ของเก่าทีไดม้า จะรู้ไดไ้งวา่คือของแท ้มีวธีิดู รึสังเกตยงัไง 

9. จะการันตีกบัลูกคา้ ใหเ้คา้เชือถือในสินคา้ของคุณไดย้งัไง 

10. คุณสามารถดูของแท ้ของไม่แทอ้อกไดโ้ดยประสบการณ์ของคุณเองเลยมยั แลว้เคยโดน
หลอกมยั 

11. ทาํไมถึงรู้จกัของเก่าเยอะ ทงัทีอายแุค่  เอง 

12. ร้านของคุณเจ๋งยงัไง 

13. คุณตงัราคาของเก่าของคุณจากอะไร 

14. กลุ่มลูกคา้ของคุณคือใคร 

15. กลุ่มลูกคา้หนา้เดิมๆ รึวา่หนา้ใหม่ๆ กลุ่มลูกคา้หนา้ใหม่มาจากไหน 

16. ระหวา่งเช่ากบัขาย แบบไหนไดร้ายไดเ้ยอะกวา่กนั 

17. ละแวกร้านทีคุณอยู ่มีร้านขายของเก่ามยั กีร้าน ขายแข่งกนัมยั 

18. มีร้านขา้งๆ ก๊อปสินคา้ของเรามาขายบา้งมยั 

19. อะไรทีเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจของคุณ ตงัแต่เริมกิจการมาจนถึงบดันี 

20. มีปัญหาดา้นการหาลูกคา้มยั 

21. เงินทุนของคุณนีใชย้งัไง เช่น เอากาํไรมาเป็นทุนรึปล่าว 

22. คุณมีวธีิการบริหารเงินหมุนเวยีนยงัไง เพราะวา่ธุรกิจนีเวลาไปเจอของถูกใจ ก็ตอ้งซือของ
อยูเ่รือยๆ 

23. คุณคิดวา่ ธุรกิจนีเป็นธุรกิจเงินจมรึปล่าว 

24. คุณมีวธีิการสือใหค้นรู้วา่มีร้านของคุณยงัไง 

25. มีเวป็ไซดม์ยั คนทีเขา้มาดูเป็นใคร ชาติไหนเยอะสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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26. กลยทุธ์พิชิตเป้าหมาย คืออะไร 

27. ถา้คุณจะรับจาํนาํ แลว้คุณตาไม่ถึง รับของปลอมมา แลว้ทาํใหเ้สียชือเสียง การเงินติดขดั 
คุณจะทาํยงัไง 

28. คนทีมีของเก่า ทาํไมเคา้ตอ้งเอาของมาจาํนาํกบัคุณ ดว้ยเหตุอะไร 

29. คุณมีทีมงานรึปล่าว เพราะการซือของจะตอ้งตาถึง แลว้ตอนนีคุณซืออยูค่นเดียว ถา้คุณเป็น
อะไรไป จะทาํใหธุ้รกิจคุณชะงกัมยั 

30. สิงทีจะต่อยอดใหธุ้รกิจเกิดความยงัยนืคืออะไร 

31. อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจของคุณ 

32. อยากรู้วา่สิงทีคุณเคยลม้เหลว เจอเรืองทีแยที่สุด คุณไดซึ้มซบัความลม้เหลวนนั อยา่งไร
บา้ง และนาํมาเป็นบทเรียนยงัไง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนวคําถามในการสัมภาษณ์ ธุรกจิ แอร์ออร์คิดส์ ทีถอดมาจากเทปรายการเอสเอม็อ ีตีแตก 

 

1. เราไปช็อปอะไรทีนนัไดบ้า้ง 

2. การเพาะเลียงเนือเยอืในขวดแกว้ คุณทาํไวข้ายใคร 

3. เป้าหมายของคุณคืออะไร 

4. ในประเทศไทย คนทีทาํธุรกิจแบบคุณมีเยอะมยั 

5. จุดเด่นของทีนีมีอะไรบา้ง 

6. คู่แข่งสามารถทาํไดเ้หมือนคุณมยั  
7. ระหวา่งกลว้ยไมต้ดัดอก กบักลว้ยไมก้ระถาง อะไรดีกวา่ กาํไรมากกวา่กนั 

8. ทีฟาร์มของคุณสามารถเป็นจุดท่องเทียวไดรึ้ปล่าว 

9. มีบริการเยอะ เช่น กาแฟ เปิดเพลง แลว้อยา่งนีมนัจะคุม้ทุนมยั 

10. รายไดร้ะหวา่งขายส่ง กบัขายปลีก แบ่งเป็นกีเปอร์เซ็นต ์อะไรเท่าไหร่ 

11. ทาํแบบซุปเปอร์มาเก็ตนีมากีปีแลว้ 

12. อะไรบา้งทีสวนของคุณไม่ดี 

13. พนัธ์ุกลว้ยไมข้องไทยเรามีมากมาย กีสายพนัธ์ุ 

14. มีวธีิการดูยงัไง วา่อะไรสายพนัธ์ุไหน และดูยงัไงวา่ราคาชนิดไหนแพงรึถูก 

15. สกุลอะไรทีคุณเก่งทีสุด 

16. ตน้ไมใ้นซุปเปอร์มาเก็ตมีทงัหมดกีตน้ แลว้ทงัหมดในสวนของคุณมีกีตน้ 

17. ถา้พดูถึงในประเทศไทย แอร์ออร์คิดอยูใ่นระดบัไหน แลว้ถา้ในอาเซียน รึในระดบัโลก อยู่
ในระดบัไหน 

18. กลว้ยไมข้องไทย กบักลว้ยไม่ของสิงคโปร์ คุณภาพมนัต่างกนัมยั ยงัไง 

19. ยอดขายต่อเดือนเท่าไหร่ ตงัเป้าไวย้งัไง 

20. กลยทุธ์พิชิตเป้าหมายของคุณคืออะไร 

21. กลยทุธ์การทาํกลว้ยไมใ้ส่ Packaging ต่างๆ เพือเป็นของฝาก ของทีระลึก และการทาํเป็น 
Catalog ไปเสนอขายหน่วยงานต่างๆ เช่น ราชการ โรงแรม ร้านอาหารขนาดใหญ่ ฯลฯ จะ
ช่วยเพิมยอดขายใหคุ้ณไดเ้ท่าไหร่ 

22. คุณตงัราคาอะไรไวเ้ท่าไหร่ มีกลยทุธ์ในการตงัราคายงัไง 

23. ขอ้เสียของธุรกิจแอร์ออร์คิด คืออะไร 

24. จากทีคุณเจอวกิฤตนาํท่วมไป คิดแกปั้ญหาเรืองนียงัไงบา้ง 

25. ในปี  จะมีการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลกระทบกบัธุรกิจของคุณอยา่งไรบา้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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26. ทาํยงัไงใหค้นทีจะซือกลว้ยไม ้นึกถึงแต่แบรนดแ์อร์ออร์คิด เท่านนั 

27. อะไรทีเรามนัใจวา่ชนะคู่แข่ง 

28. คุณมีกลยทุธ์แกปั้ญหาสภาพคล่องอยา่งไร ในช่วงวกิฤตนาํท่วม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายละเอียดธุรกิจทีเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการ เอสเอม็อี ตีแตก ในปี 2553 และ ปี 2554 
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ตารางท่ี 7  ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2553 จ านวน 47 ธุรกิจ  

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท กรรมการรับเชิญ แขกรับเชิญพเิศษ 

ผลการตัดสินจาก
คณะกรรมการ สรุป

ผล 
ทวี/วลัลภ ธนัยวชัร์ รับเชิญ 

1 
5 ก.พ. 
2553 

ปัง เวย้ เฮย้ !! 
ร้านขนมปัง 

มนต ์วนิศรกลุ 
เจา้ของกิจการ มนต ์นมสด 

- ไม่แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

2 
12 ก.พ. 

2553 
i Like Date 
จดัหาคู่ 

พงศสุ์ข หิรัญพฤกษ ์ - ไม่แตก ไม่แตก แตก 
ไม่
แตก 

3 
19 ก.พ. 

2553 
สังฆภณัฑ ์

ร้านคา้ของท าบุญ 
ช่อผกา วิริยานนท ์ - แตก แตก แตก แตก 

4 
5 มี.ค. 
2553 

Pet Paradise Park 
โรงแรมสตัวเ์ล้ียง 

ประสิทธ์ิ ลคันานิธิพนัธ์ุ 
แฟนพนัธ์ุแทค้นรักหมา 

- แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

5 
12 มี.ค. 
2553 

Book Circle 
ร้านนิตยสารเช่า 

ทนง โชติสรยทุธ ์
กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่ 

- แตก ไม่แตก แตก แตก 

6 
19 มี.ค. 
2553 

Greenday 
ผกัและผลไมก้รอบ 

กฤษดา รวยเจริญทรัพย ์
รองกรรมการผูจ้ดัการบริษทั  

โรงงานแม่รวย จ ากดั 
- แตก แตก ไม่แตก แตก 
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ตารางท่ี 7  ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2553 จ านวน 47 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท กรรมการรับเชิญ แขกรับเชิญพเิศษ 

ผลการตัดสินจาก
คณะกรรมการ สรุป

ผล 
ทวี/วลัลภ ธนัยวชัร์ รับเชิญ 

7 
26 มี.ค. 
2553 

Srimala 
ไอศกรีม 

โสภิต เลิศสมิทวงศ ์
เจา้ของธุรกิจมหาชยัไอศกรีม 

- ไม่แตก แตก แตก แตก 

8 
2 เม.ย. 
2553 

Green Sweet 
น ้าตาลจากหญา้หวาน 

สราวธุ เสรีธรณกลุ 
ผูผ้ลิตสารใหค้วามหวานจากมนัส าปะหลงั 

รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
- ไม่แตก ไม่แตก ไม่แตก 

ไม่
แตก 

9 
9 เม.ย. 
2553 

Switch On 
เส้ือผา้มือ 2 เกรด A 

กิตติยา ภูมิพลบั 
ผูบ้ริหารกลุ่มแพลตินมั 

ศูนยก์ารคา้แพลตินมั ประตูน ้า 
- แตก แตก แตก แตก 

10 
16 เม.ย. 

2553 
A Little Something 
สอนเดก็ท าอาหาร 

วนิษา เรซ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอจัฉริยภาพ 

- ไม่แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

11 
23 เม.ย. 

2553 
ผูช้ายขายผกั 

สลดัผกัจากยอดดอย 

สุวรรณา หลัง่น ้ าสงัข ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สงัคมสุขภาพ จ ากดั (เลมอนฟาร์ม) 
- ไม่แตก ไม่แตก แตก 

ไม่
แตก 
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ตารางท่ี 7  ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2553 จ านวน 47 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท กรรมการรับเชิญ แขกรับเชิญพเิศษ 

ผลการตัดสินจาก
คณะกรรมการ สรุป

ผล 
ทวี/วลัลภ ธนัยวชัร์ รับเชิญ 

12 
30 เม.ย. 

2553 
หมูทอดเจ๊จง 
ขา้วหมูทอด 

มลัลิการ์ หลีระพนัธ์ 
เจา้ของกิจการ เยน็ตาโฟเคร่ืองทรง 

- แตก แตก ไม่แตก แตก 

13 
7 พ.ค. 
2553 

Bangkok Dr.FishSpa 99 
สปาปลา 

พญ.ปิยะนุช รักพาณิชย ์
ผูบ้ริหาร ตรัยยา เมดิคลัสปา  

โรงพยาบาลปิยะเวช 

สมเกียรติ จนัทร์พราหมณ์ 
(เสนาลิง) 

กรุณพล เทียนสุวรรณ 
(เพชร) 

ผูบ้ริหาร ลีลาวดี สปา 

แตก ไม่แตก แตก แตก 

14 
14 พ.ค. 

2553 
Cleanmate 
ซกั อบ รีด 

ทศันา กญัจนาภรณ์ 
รองประธานกรรมการผูจ้ดัการ  
หจก. โรงงานซกัฟอกซินไฉฮั้ว 

สุดารัตน์ บุตรพรหม  
(ตุก๊ก้ี ชิงร้อยชิงลา้น) 
อรนภา กฤษฎี (มา้) 

แตก แตก ไม่แตก แตก 

15 
21 พ.ค. 

2553 
Do Dee Dough 

โดนทั 
อจัฉรา บุรารักษ ์

เจา้ของธุรกิจ iberry 

สมเกียรติ จนัทร์พราหมณ์ 
(เสนาลิง) 

เกริก ชิลเลอร์ 
แตก แตก แตก แตก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ตารางท่ี 7  ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2553 จ านวน 47 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท กรรมการรับเชิญ แขกรับเชิญพเิศษ 

ผลการตัดสินจาก
คณะกรรมการ สรุป

ผล 
ทวี/วลัลภ ธนัยวชัร์ รับเชิญ 

16 
28 พ.ค. 

2553 

Wrap@Car 
เปล่ียนสีรถยนตด์ว้ยฟิลม์ 

PVC 

จนัทร์นภา สายสมร 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เทคโนเซล (เฟรย)์ จ  ากดั 

วิเชียร กศุลมโนมยั  
(ดีเจเพชรจา้) 

ไรบีนา ตนัวิมล (นานา) 
แตก ไม่แตก แตก แตก 

17 
4 มิ.ย. 
2553 

Lady Fat Shop 
ร้านเส้ือผา้ส าหรับสาวไซส์

ใหญ่ 

พลพฒัน์ อศัวประภา 
เจา้ของแบรนดเ์ส้ือผา้ ASAVA 

กิจมาโนชญ ์โรจนทรัพย ์ 
(อ.ลิลล่ี) 

แตก แตก ไม่แตก แตก 

18 
11 มิ.ย. 
2553 

BE Magazine นิตยสารเพื่อ
ช่วยเหลือสงัคม 

ยทุธนา บุญออ้ม 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เกเร จ ากดั 

ปนดัดา วงศผ์ูดี้ (บุ๋ม) แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

19 
18 มิ.ย. 
2553 

โฟกสั โก๋ อินเตอร์ 
ปาท่องโก๋สูตรธญัพืช 

กาญจนา ศิระประภาธรรม 
กรรมการผูจ้ดัการ โชคดี อินเตอร์ฟู้ ด จ ากดั 

เจริญพร อ่อนละมา้ย (โก๊ะต๋ี 
อารามบอย) 

ไม่แตก ไม่แตก แตก 
ไม่
แตก 

20 
25 มิ.ย. 
2553 

นอ้งเดือน 
ปุ๋ยท่ีท าจากมูลไส้เดือน 

วฒิุพงษ ์หวงัสนัติธรรม 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั  
เธอราโกเฟอติไรทเ์ซอร์  

วรรธนะ กมัทรทิพย ์(ก๊ิฟ) แตก แตก แตก แตก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8B_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8B_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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ตารางท่ี 7 ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2553 จ านวน 47 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท กรรมการรับเชิญ แขกรับเชิญพเิศษ 

ผลการตัดสินจาก
คณะกรรมการ สรุป

ผล 
ทวี/วลัลภ ธนัยวชัร์ รับเชิญ 

21 
2 ก.ค. 
2553 

Waydhanar 
ขนมไทยโบราณ 

นนัทวนั เพชราภิรัชต ์
เจา้ของร้าน บา้นขนมนนัทวนั 

พิมลวรรณ หุ่นทองค า (ปุ้ย) ไม่แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

22 
9 ก.ค. 
2553 

Sumi Sumi 
บุฟเฟ่ตเ์น้ือวากิวยา่ง 

พฒิุเมศ เลิศวิริยะเศรษฐ ์ 
นกัธุรกิจผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจอาหารญ่ีปุ่น 

และป้ิงยา่ง 
ฝันเด่น จรรยาธนากร (เลก็) แตก ไม่แตก ไม่แตก 

ไม่
แตก 

23 
16 ก.ค. 
2553 

ยาตราหนา้ววั 
ยาแผนโบราณ 

จิรชยั ไทยชาติ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ขายยาเพญ็ภาค จ ากดั 
รอง เคา้มูลคดี ไม่แตก ไม่แตก แตก 

ไม่
แตก 

24 
23 ก.ค. 
2553 

Uno Guard Service 
บริษทัรักษาความปลอดภยั 

วชัรพล บุษมงคล 
นายกสมาคมผูป้ระกอบการรักษาความ

ปลอดภยัแห่งประเทศไทย 

ธนพ เอ่ียมอมรพนัธ์ 
เจา้ของธุรกิจอญัมณี 

และนาฬิกา 
ไม่แตก ไม่แตก แตก 

ไม่
แตก 

25 
30 ก.ค. 
2553 

The Chef Catering 
รับจดัเล้ียงนอกสถานท่ี 

ปิยะ เศวตพิกลุ ประธานกรรมการ 
บริษทั โซนิกซ์ ยธู 1999 จ ากดั 

รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ 
เจา้ของธุรกิจ ครัวคุณหรีด 

แตก แตก แตก แตก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
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ตารางท่ี 7  ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2553 จ านวน 47 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท กรรมการรับเชิญ แขกรับเชิญพเิศษ 

ผลการตัดสินจาก
คณะกรรมการ สรุป

ผล 
ทวี/วลัลภ ธนัยวชัร์ รับเชิญ 

26 
6 ส.ค. 
2553 

เด่น ซาลาเปา 
ซาลาเปา 

ธีระ ปริญญานุสรณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ ภตัตาคารมงักรหลวง 

ษรฉตัร สหชัธนชยั (สุ่ย) แตก แตก แตก แตก 

27 
13 ส.ค. 

2553 
บา้นจิกสปา 

สปา 
จรัสศรี สุวรรณทรรภ ์

อุปนายกสมาคมสปาไทย 
กีรติ เทพธญัญ ์(เอา๊ะ) 
หุน้ส่วนลีลาวดี สปา 

แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

28 
27 ส.ค. 

2553 
O.K.Corral 
ฟาร์มมา้ 

ชญัญา ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 
ผูบ้ริหาร โรงเรียนสอนข่ีมา้ฮอร์สชูพอ้ยท ์

พงศสิ์รี บรรลือวงศ ์(ปูไข่) 
อดีตนกักีฬาข่ีมา้ทีมชาติไทย 

แตก ไม่แตก แตก แตก 

29 
3 ก.ย. 
2553 

La Toscana Resort 
รีสอร์ทหรูสไตลอิ์ตาลี 

วีระวฒัน์ องคว์าสิฏฐ ์
ประธานกรรมการบริหารวีรันดารีสอร์ท

แอนดส์ปา 

วรฤทธ์ิ ไวยเจียรนยั (เอส) 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและ

ประชาสัมพนัธ ์
บมจ.เอไทม ์ทราเวิลเลอร์ 

ไม่แตก ไม่แตก แตก 
ไม่
แตก 

30 
10 ก.ย. 
2553 

บา้นถัว่เยน็ 
ถัว่เยน็ป่ัน 

ฤทธ์ิ ค้ิวคชา 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั คชา บราเธอร์ส 

จ ากดั 

ภาวดี วิเชียรรัตน์ (มะปราง) 
เจา้ของร้านเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพ Holey Dog 

ไม่แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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ตารางท่ี 7  ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2553 จ านวน 47 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท กรรมการรับเชิญ แขกรับเชิญพเิศษ 

ผลการตัดสินจาก
คณะกรรมการ สรุป 

ผล 
ทวี/วลัลภ ธนัยวชัร์ รับเชิญ 

31 
17 ก.ย. 
2553 

เป็นลาว 
ร้านอาหารอีสานต ารับลาว 

รวีรัตน์ ลกัษณวิสิษฐ 
กรรมการผูจ้ดัการ ร้านนิตยาไก่ยา่ง 

ปภาวดี โพธ์ิงาม (นอ้ย โพธ์ิ
งาม) 

เจา้ของร้านส้มต าอินเตอร์ 
ไม่แตก แตก แตก แตก 

32 
24 ก.ย. 
2553 

โรงละครมายากลทกัชิโด ้
การแสดงมายากล 

ณวฒัน์ อิสรไกรศีล 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั โบอ้ิง ฮอลิเดย ์

ทวัร์แอนดท์ราเวล จ ากดั 

เฉลิมสวรรค ์ไพบูลยพ์นัธ์ 
(ฟิลิป) 

นกัมายากลช่ือดงัของไทย 
แตก ไม่แตก ไม่แตก 

ไม่
แตก 

33 
1 ต.ค. 
2553 

อาต๋ี โกป๊ี 
ร้านกาแฟแบบเวียดนาม 

ไกรสิทธ์ิ ฟสุูวรรณ 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั กาแฟวาวี จ  ากดั 

เพชร มาร์ ไม่แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

34 
8 ต.ค. 
2553 

Lee Laa 
กระดาษรังผึ้ง 

เอกรัตน์ วงษจ์ริต กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั CRAFACTOR จ ากดั 

ณฐัริกา ธรรมปรีดานนัท ์
(น ้ าผึ้ง) 

แตก แตก แตก แตก 

35 
15 ต.ค. 
2553 

อบอาหร่อย 
ร้านอาหารทะเลอบวุน้เสน้ 

ทวีรัชฏ ์รัชไชยบุญ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั 

หอ้งอาหารสีฟ้า จ ากดั 

หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวสัดิ
วตัน์ (หมึกแดง) 

แตก ไม่แตก แตก แตก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ตารางท่ี 7 ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2553 จ านวน 47 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท กรรมการรับเชิญ แขกรับเชิญพเิศษ 

ผลการตัดสินจาก
คณะกรรมการ สรุป 

ผล 
ทวี/วลัลภ ธนัยวชัร์ รับเชิญ 

36 
29 ต.ค. 
2553 

The Best Babyhome 
เนอสเซอร่ี 

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
ผูอ้  านวยการสถาบนัแห่งชาติเพื่อการ

พฒันาเดก็และครอบครัว 
ธนาภรณ์ จิตตจ์  ารึก (ลูกศร) ไม่แตก แตก ไม่แตก 

ไม่
แตก 

37 
5 พ.ย. 
2553 

Modern Wedding Studio 
สตูดิโอแต่งงาน 

อิทธิพนัธ์ุ อิทธิรัตนะโกมล 
กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ตน้รักสตูดิโอ 

พรทิพย ์วงศกิ์จจานนท ์(เอ๋) ไม่แตก แตก แตก แตก 

38 
12 พ.ย. 
2553 

Pum Restaurant & 
Cooking School 

ร้านอาหารไทยและ
โรงเรียนสอนท าอาหาร 

พงษศ์กัด์ิ ทรงพระนาม 
ท่ีปรึกษาร้านอาหารไทยในประเทศ

ออสเตรเลีย 
ทอดด ์ลาเวลล ์ แตก ไม่แตก ไม่แตก 

ไม่
แตก 

39 
19 พ.ย. 
2553 

Mont Blanc 
เคก้ฝร่ังเศสสไตลญ่ี์ปุ่น 

ณพล เลขยานนท ์
ผูบ้ริหาร บริษทั ลิตเต้ิลโฮมเบเกอร่ี จ  ากดั 

สกาวใจ พนูสวสัด์ิ (อ๋อม) แตก แตก แตก แตก 

40 
26 พ.ย. 
2553 

ปุยฝ้ายสวรรค ์
ขนมปุยฝ้าย 

ปิยะพร ตนัคงคารัตน 
เจา้ของธุรกิจร้านขนมเป๊ียะ "ตั้งเซ่งจัว๊" 

อาภาพร นครสวรรค ์ ไม่แตก ไม่แตก แตก 
ไม่
แตก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88_%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
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ตารางท่ี 7 ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2553 จ านวน 47 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท กรรมการรับเชิญ แขกรับเชิญพเิศษ 

ผลการตัดสินจาก
คณะกรรมการ สรุป 

ผล 
ทวี/วลัลภ ธนัยวชัร์ รับเชิญ 

41 
3 ธ.ค. 
2553 

Cotton Rose Hobby Cafe 
คาเฟ่ส าหรับคนรักไหม

พรม 

วาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส 
ประธานกรรมการบริหาร  
บจก.นารายณ์อินเตอร์เทรด 

ปาจรีย ์ณ นคร (พดุเด้ิล) แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

42 
17 ธ.ค. 
2553 

Asana 
เฟอร์นิเจอร์ 

สุวรรณ คงขนุเทียน กรรมการบริหาร 
บริษทั โยธกา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

สราวฒิุ มาตรทอง (อน้) แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

43 
24 ธ.ค. 
2553 

Fries Me To The Moon 
เฟรนชฟ์รายส์ 

สุภคั หม่ืนนิกร ประธานบริหาร  
บจก.อีซ่ีส์ อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์ 

ปฏิญญา ควรตระกลู  
(ป๋าตอ็บ) 

เจา้ของ ka-nom 
ไม่แตก ไม่แตก ไม่แตก 

ไม่
แตก 

44 
7 ม.ค. 
2554 

Tomchic 
เส้ือกลา้มทอม 

เอกพงศ ์ศรีโรจนนัท ์กรรมการผูจ้ดัการ  
บริษทั สหไทยพฒันภณัฑ ์จ ากดั 

นนัทกานต ์ฤทธิวงศ ์(หนุ่ย) ไม่แตก ไม่แตก แตก 
ไม่
แตก 

45 
14 ม.ค. 
2554 

Dance Me Up 
สถาบนัสอนเตน้ 

วาเนสซ่า กณัโสภณ  
ผูบ้ริหารสถาบนัสอนเตน้ ลาดองซ์  

(La Danse) 

สุภชัญา ลทัธิโสภณกลุ 
(เบลล ์ไชน่าดอลล)์ 

ไม่แตก ไม่แตก ไม่แตก 
ไม่
แตก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ตารางท่ี 7 ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2553 จ านวน 47 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท กรรมการรับเชิญ แขกรับเชิญพเิศษ 

ผลการตัดสินจาก
คณะกรรมการ สรุป

ผล 
ทวี/วลัลภ ธนัยวชัร์ รับเชิญ 

46 
21 ม.ค. 
2554 

De Hygienique 
บริการท าความสะอาดและ

ฆ่าเช้ือโรคบนท่ีนอน 

พิมพสุ์ภา รัตนวิภาพงษ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พี.เอส.

เจเนอเรชัน่ จ  ากดั 
ชลลดา เมฆราตรี (เก๋) แตก แตก แตก แตก 

47 
28 ม.ค. 
2554 

Murrah Farm 
ฟาร์มนมควาย 

สมชาย ด าทะมิส  ประธานกรรมการ  
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ  ากดั 

ณิชาภา แซ่โซว (แวร์ โซว) แตก แตก แตก แตก 

ท่ีมา :  วิกิพีเดีย, SMEs ตีแตก. เขา้ถึงเม่ือ 17 มีนาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก th.wikipedia.org/wiki/SME_ตีแตก  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A7
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ตารางท่ี 8  ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2554 จ านวน 38 ธุรกิจ  

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท แขกรับเชิญพเิศษ 
ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ สรุปผลตแีตก 

(คะแนนเฉลีย่) วลัลภ ธันยวชัร์ วรัตตา 

1 4 ก.พ. 2554 
i-maru 

ไอศกรีมรูปทรงไข่ 

บุญทอง หาญจางสิทธ์ิ  
(ต๋ี ดอกสะเดา) 

เจา้ของธุรกิจไอศกรีมทอด 
ไม่แตก (69) แตก (70) แตก (76) แตก (71.66) 

2 
11 ก.พ. 

2554 
เจก้เมง้ 

ก๋วยเต๋ียวเน้ือตน้ต ารับเมืองเพชรบุรี 
สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ ์

เจา้ของร้านก๋วยเต๋ียว "เสน้ใหญ่" 
แตก (70) แตก (70) แตก (71) แตก (70.66) 

3 
18 ก.พ. 

2554 
ฟาสเทคโน 

อุปกรณ์ตกแต่งบา้น ปรับเสริมฮวงจุย้ 
ยวุดี เรืองฉาย (ปู โลกเบ้ียว) แตก (70) ไม่แตก (67) แตก (73) แตก (70.00) 

4 
25 ก.พ. 

2554 
Poplink 

อุปกรณ์ติดตามกนัขโมยรถยนต ์

สยาม เศรษฐบุตร 
ผูจ้ดัการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั 

ไม่แตก (65) ไม่แตก (60) ไม่แตก (68) ไม่แตก (64.33) 

5 4 มี.ค. 2554 
ไข่กะโหลก 

ไข่เจียวผสมทาโกะยากิ 
รวิชญ ์ไรวินท ์(กุง้) ไม่แตก (67) ไม่แตก (65) แตก (76) ไม่แตก (69.33) 

6 
11 มี.ค. 
2554 

Dog2Home 
สถาบนัสอนตดัแต่งขนสุนขัครบวงจร 

ชาลิสา บุญครองทรัพย ์(หมิง) แตก (70) ไม่แตก (69) แตก (71) แตก (70.00) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ตารางท่ี 8 ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2554 จ านวน 38 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท แขกรับเชิญพเิศษ 
ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ สรุปผลตแีตก 

(คะแนนเฉลีย่) วลัลภ ธันยวชัร์ วรัตตา 

7 
18 มี.ค. 
2554 

The Waffle 
วอฟเฟิลสายพนัธ์ุไทย 

ธนชัพนัธ์ บูรณาชีวาวิไล  
(ดีเจบุค๊โกะ FM 94) 

แตก (71) แตก (70) แตก (71) แตก (70.66) 

8 
25 มี.ค. 
2554 

Stallions Mini 
มอเตอร์ไซดข์นาดเลก็ 

อษัฎาวธุ เหลืองสุนทร (วธุ) แตก (71) แตก (70) แตก (73) แตก (71.33) 

9 8 เม.ย. 2554 
Agrilife 

น ้ามนัมะพร้าวธรรมชาติบริสุทธ์ิ 
100% 

ชลิดา (เถาวช์าลี) ตนัติพิภพ (นก) แตก (79) แตก (84.5) แตก (73) แตก (78.83) 

10 
15 เม.ย. 

2554 
Hydro-Tech 

นวตักรรมเส้ือผา้แห่งโลกอนาคต 
บ าเรอ ผอ่งอินทรกลุ  

(โนต้ เชิญยิม้) 
ไม่แตก 
(69.5) 

แตก (72.5) แตก (73.5) แตก (71.83) 

11 
22 เม.ย. 

2554 
Urgent Fire-Pak 

ชุดช่วยหายใจเม่ือเกิดไฟไหม ้
กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ ์(กฤษณ์) ไม่แตก (65) ไม่แตก (66) แตก (70) ไม่แตก (67.00) 

12 
29 เม.ย. 

2554 

BOND 
ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดจุดซ่อนเร้น

ส าหรับผูช้าย 
ประกาศิต โบสุวรรณ (ป๋ัง) ไม่แตก (63) ไม่แตก (69) แตก (70) ไม่แตก (67.33) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
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ตารางท่ี 8  ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2554 จ านวน 38 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท แขกรับเชิญพเิศษ 
ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ สรุปผลตแีตก 

(คะแนนเฉลีย่) วลัลภ ธันยวชัร์ วรัตตา 

13 6 พ.ค. 2554 
The Remaker 

ธุรกิจรีไซเคิลส่ิงของเหลือใช ้
กลายเป็นสินคา้แฟชัน่ 

ศิรพนัธ์ วฒันจินดา (นุ่น) แตก (86) แตก (75) แตก (80) แตก (80.33) 

14 
13 พ.ค. 

2554 
โก๊ะ ขา้วมนัไก่ 

ขา้วมนัไก่สูตรเดด็ 
กพล ทองพลบั (ป๋อง) แตก (75) แตก (73) แตก (72) แตก (73.33) 

15 
20 พ.ค. 

2554 
KB Rabbit Range 

ฟาร์มกระต่ายสายพนัธ์ุแท ้
พิมพช์นก พลบูรณ์ (ใบเฟิร์น) แตก (73) แตก (72) แตก (73) แตก (72.66) 

16 
28 พ.ค. 

2554 
ขนมขบคิด 

ขนมปรารถนาดี ไม่มีพิษมีภยั 
สุจิรา อรุณพิพฒัน์ (นุย้) ไม่แตก (64) ไม่แตก (60) ไม่แตก (68) ไม่แตก (64.00) 

17 3 มิ.ย. 2554 
Rod's Antique 

ร้านขายของเก่าจากทัว่ทุกมุมโลก 
ธนวฒัน์ ประสิทธิสมพร  

(ดีเจนุย้ FM 94) 
แตก (80) แตก (84.5) แตก (77) แตก (80.50) 

18 
10 มิ.ย. 
2554 

Wok My Way 
ก๋วยเต๋ียวท่ีคุณออกแบบเองได ้

ปฏิญญา วิบูลยน์นัท ์(โบ๊ต) ไม่แตก (66) ไม่แตก (64) แตก (71) ไม่แตก (69.66) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C


126 
 

ตารางท่ี 8 ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2554 จ านวน 38 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท แขกรับเชิญพเิศษ 
ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ สรุปผลตแีตก 

(คะแนนเฉลีย่) วลัลภ ธันยวชัร์ วรัตตา 

19 
17 มิ.ย. 
2554 

Juno Park 
ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพเดก็ครบวงจร 

เชษฐวฒิุ วชัรคุณ (บว๊ย) ไม่แตก (69) ไม่แตก (61) แตก (70) ไม่แตก (66.66) 

20 
24 มิ.ย. 
2554 

โคขนุคุณทอง โพนยางค า 
โคขนุโพนยางค า เจา้แรกในกรุงเทพ 

ศกนุตลา เทียนไพโรจน์  
(ดีเจตน้หอม FM 94) 

แตก (74) แตก (71) แตก (74) แตก (73.00) 

21 1 ก.ค. 2554 
สวนสนุก 

ออร์แกไนซ์รับจดังานวดัยอ้นยคุ 
สุดารัตน์ บุตรพรหม  
(ตุก๊ก้ี ชิงร้อยชิงลา้น) 

ไม่แตก (62) ไม่แตก (61) ไม่แตก (67) ไม่แตก (63.33) 

22 8 ก.ค. 2554 
Me - iQ3 

สถาบนักวดวชิา ท่ีใหม้ากกวา่ความรู้ 
วรชาติ ธรรมวิจินต ์(ดีเจพล่ากุง้) แตก (74) แตก (73) แตก (73) แตก (73.33) 

23 
15 ก.ค. 
2554 

ฮิกาซีน  
Bookazine สุดแนวขวญัใจวยัรุ่น 

วินยั สุขแสวง (ดีเจเจ๊แหม่ม FM 
106.5) 

แตก (74) ไม่แตก (65) แตก (71) แตก (70.00) 

24 
22 ก.ค. 
2554 

ปราบขยะ 
ธุรกิจรีไซเคิลขยะ ท่ีขยะแพงกวา่ทอง 

สมพล ปิยะพงศสิ์ริ (ไก่) ไม่แตก (67) ไม่แตก (64) แตก (70) ไม่แตก (67.00) 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4


127 
 

ตารางท่ี 8  ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2554 จ านวน 38 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท 
แขกรับเชิญพเิศษ 

 

ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ สรุปผลตแีตก 
(คะแนนเฉลีย่) วลัลภ ธันยวชัร์ วรัตตา 

25 
29 ก.ค. 
2554 

Madame Flamingo 
รองเทา้ส้นสูงท่ีออกแบบเองได ้

ชมพนุูช กล่ินจ าปา  
(ชมพู ่ก่อนบ่ายคลายเครียด) 

แตก (75) แตก (71.5) แตก (72) แตก (72.83) 

26 5 ส.ค. 2554 
ร้านพี่ออ้ เพชรบุรี ซอย 5 
ก๋วยเต๋ียวตม้ย  ากุง้น ้ าขน้ 

นพดล ทรงแสง (จ้ิม ชวนช่ืน) แตก (75) แตก (73) แตก (75) แตก (74.33) 

27 
17 ส.ค. 

2554 
ชมพดูงั 

บริการตกแต่งค้ิวดว้ยปากกาไฮเทค 
ศิริพร อยูย่อด (ตัก๊ ลีลา) ไม่แตก (69) ไม่แตก (64) แตก (72) ไม่แตก (68.33) 

28 
24 ส.ค. 

2554 
Boy T-Shirt  เส้ือยดืวยัรุ่น 

ออกแบบเองเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ปกฉตัร เทียมชยั (จ๊ิบ) แตก (73) ไม่แตก (67) แตก (71) แตก (70.33) 

29 2 ก.ย. 2554 The Gallery ร้านตดัผมสุดหรู 
วลยัลกัษณ์ มุสิกโปฏก  

(กอ้ย แซทเทอร์เดยเ์ซโกะ) 
แตก (70) แตก (72) แตก (72.5) แตก (71.50) 

30 9 ก.ย. 2554 ก๊วนกวนเชฟ ผลไมก้วนสอดไส ้ วิชยั จงประสิทธ์ิพร (เอก) ไม่แตก (69) แตก (71) แตก (74) แตก (71.33) 

31 
16 ก.ย. 
2554 

Khobkhun (ขอบคุณ) เส้ือผา้เดก็แนว
ใหม่ท่ีเนน้สี ขาว – เทา – ด า 

สมชาย เขม็กลดั (เต๋า) แตก (70) ไม่แตก (69) แตก (71) แตก (70.00) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
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ตารางท่ี 8 ธุรกิจท่ีเขา้ร่วมรายการในปี 2554 จ านวน 38 ธุรกิจ (ต่อ) 

ตอน
ที ่

วนัที่
ออกอากาศ 

ช่ือธุรกจิ/ประเภท แขกรับเชิญพเิศษ 
ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ สรุปผลตแีตก 

(คะแนนเฉลีย่) วลัลภ ธันยวชัร์ วรัตตา 

32 
23 ก.ย. 
2554 

แอร์ออร์คิดส์ ฟาร์มกลว้ยไมใ้น
รูปแบบของซุปเปอร์มาร์เกต็ 

ปิยะ เศวตพกิลุ (กอ้ง) แตก (77) แตก (75) แตก (76) แตก (76.00) 

33 30 ก.ย.2554 ขนมจีนเทวดา ขนมจีนบีบเสน้สด ดารณีนุช โพธิปิติ (ทอ็ป) ไม่แตก (69) ไม่แตก (68) แตก (70) ไม่แตก (69.00) 

34 7 ต.ค. 2554 
กางเกงยนีส์ ป๊ัมน ้ามนั แกส็โซลีน 

กางเกงยนีส์พนัธ์ุไทย 
กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ ์(กฤษณ์) แตก (72) แตก (70) แตก (73) แตก (71.66) 

35 14 ต.ค.2554 Icedea ไอศกรีมมีไอเดีย 
ฮารุ ยามากชิู (ฮารุ สตรอเบอร่ีชีส

เคก้) 
แตก (75) 

ไม่แตก 
(69.5) 

แตก (75) แตก (73.16) 

36 
21 ต.ค. 
2554 

Mama Do 
สุก้ีชาบูรสชาติคนไทย 

อชิตะ ธนาศาสตนนัท ์(อิม) ไม่แตก (68) ไม่แตก (66) แตก (70) ไม่แตก (68.00) 

37 
28 ต.ค. 
2554 

Zibeth Thailand ออกแบบและตดัเยบ็
เส้ือผา้ส าหรับสุภาพสตรี 

วิชุดา พนิดั้ม (แหม่ม) แตก (75) แตก (74) แตก (76) แตก (75.00) 

38 4 พ.ย. 2554 Road Wing  จกัรยานติดเคร่ืองยนต ์ พงษพ์นัธ์ เพชรบณัฑูร (หลุยส์)  ไม่แตก (68) ไม่แตก (68) แตก (71) ไม่แตก (69.00) 

ท่ีมา :  วิกิพีเดีย, SMEs ตีแตก. เขา้ถึงเม่ือ 17 มีนาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก th.wikipedia.org/wiki/SME_ตีแตก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B0_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%A3
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