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บทที ่1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ธูป เป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองสักการบูชามาตั้งแต่สมยัอียิปตโ์บราณ เพื่อบูชาเทพเจา้หรือ

ท าให้เทพเจา้พอใจดว้ยของหอม ในอดีตนั้นธูปท าจากไมเ้น้ือหอม (Aromatic wood) หลายชนิด 

เช่น ไมจ้นัทน์ขาว (Sandalwood) จนัทน์เทศ (Nutmeg) ก ายาน (Gum Benzoin) ไมก้ฤษณา (Agar 

wood) หรือกนัเกรา (Tembusu) เป็นตน้ บดเน้ือไมใ้หเ้ป็นผงละเอียดและน ามาเป็นวตัถุดิบในการท า

ธูป ธูปไทยในอดีตผลิตจากไมห้อมมีลกัษณะคลา้ยธูปจีนโบราณ และดว้ยวตัถุดิบเป็นไมห้อม ควนั

ธูปจึงค่อนขา้งละเอียดท าให้ไม่ระคายเคืองจมูกและตา แต่ในปัจจุบนัเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนไป ประกอบกบัวตัถุดิบท่ีแพงข้ึน ไมห้อมต่าง ๆ ท่ีน ามาผลิตธูปจึงเร่ิมมีราคาแพง ผูผ้ลิตส่วน

ใหญ่เปล่ียนมาใช้ข้ีเล่ือยไมย้างพาราแทนเพราะมีราคาถูกกวา่และมีสีขาวนวลเหมือนไมจ้นัทน์ขาว 

ลกัษณะเป็นผงละเอียด ข้ึนรูปไดง่้าย แลว้จึงน ามาผสมน ้ าหอม เรียกวา่ "ธูปหอม" (สารานุกรมเสรี, 

2558)  

 ส าหรับประเทศไทยนั้นมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ การกราบไหวบู้ชาหรือ

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจ าเป็นตอ้งใชธู้ปเป็นวสัดุส าคญั  ประกอบกบัประเทศไทยมีวดั ศาล

เจา้ และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัศาสนาอยู่เป็นจ านวนมาก ความตอ้งการใชธู้ปจึงข้ึนอยู่กบัการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมดงักล่าว ในปัจจุบนัมีปริมาณความตอ้งการใชธู้ปโดยเฉล่ียเป็น

จ านวนมากกว่า 1 ลา้นดอกต่อปี ขณะเดียวกนัอุตสาหกรรมธูปเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีมีแนวโน้มท่ีดี แมว้่าในระยะหลงัจะมีคู่แข่งมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่

ธูปเป็นสินคา้ประเภทท่ีใชแ้ลว้หมดไป ท าให้ความตอ้งการธูปมีอย่างต่อเน่ือง  อีกทั้งแนวโนม้ท่ีจะ

ส่งออกธูปไปยงัประเทศในแถบทวีปเอเชียท่ีมีวฒันธรรมทางศาสนาใกลเ้คียงกบัประเทศไทยก็เป็น

ปัจจยัส าคญัท่ีคาดวา่ตลาดธูปจะยงัคงมีแนวโนม้ท่ีเติบโตตามล าดบั (ศูนยธุ์รกิจอุตสาหกรรม, 2558) 

 ในปัจจุบันการตลาดมีการแข่งขันกันมาก ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทาง

วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการผลิตสินคา้ต่าง ๆ มีความกา้วหนา้และทนัสมยัมากข้ึน ส่งผลให้

การตลาดของผูป้ระกอบการเป็นไปด้วยความยากล าบากมากยิ่งข้ึนตามไปด้วย เพราะเม่ือมี
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เทคโนโลยีดา้นการผลิตท่ีถูกคิดคน้และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเท่าใด ย่อมท าให้การ

สร้างหรือผลิตสินคา้ให้มีความแตกต่างกนันั้นก็จะยากข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากเทคโนโลยี

ในปัจจุบนันั้นสามารถผลิตสินคา้ให้มีคุณสมบติัทางกายภาพและมีคุณภาพท่ีทดัเทียมกนัมากยิ่งข้ึน 

ท าใหค้วามแตกต่างระหวา่งสินคา้นอ้ยลง หรือแมว้า่จะสามารถสร้างหรือผลิตสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัท่ี

แตกต่างกนัได้แต่ก็จะถูกลอกเลียนแบบได้โดยง่าย (ขนิษฐา องัสนานนท์, 2556) ในระยะหลัง

อุตสาหกรรมธูปมีปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัจากการมีคู่แข่งมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมกัจะ

มีการลดราคาลงมากเพื่อตดัราคากบัประเทศไทย ขณะเดียวกนัการพฒันาดา้นการผลิตของไทยยงั

ค่อนขา้งล่าช้าไปมาก โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยี รวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรท่ีสนใจจะเขา้สู่

อุตสาหกรรมน้ีอยา่งจริงจงั (ศูนยธุ์รกิจอุตสาหกรรม, 2558) 

 นครปฐม เป็นจงัหวดัในภาคกลาง (หน่วยงานบางแห่งจดัไวเ้ป็นภาคตะวนัตก) เป็น

พื้นท่ีเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้ าท่าจีนซ่ึงเป็นพื้นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มภาค

กลาง มีพื้นท่ี 2,168.327 ตารางกิโลเมตร มีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เช่ือว่าเป็นท่ีตั้งเก่าแก่ของ

เมืองในสมยัทวารวดี โดยมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีเป็นจ านวนมาก (สารานุกรม

เสรี, 2558) จงัหวดันครปฐมนั้นมีแหล่งท่องเท่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและศาสนาอยูเ่ป็นจ านวน

มาก ไม่วา่จะเป็นพระราชวงัสนามจนัทร์ พระปฐมเจดีย ์พุทธมณฑล และวดัต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละสถานท่ี

นั้นล้วนมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือรูปป้ันของบุคคลส าคญัประดิษฐานอยู่ เพื่อให้ประชาชนและผูท่ี้มา

ท่องเท่ียวนั้นไดก้ราบไหว ้

 ในการสักการบูชานั้น ธูปถือไดว้า่เป็นวสัดุส าคญัท่ีมิอาจขาดไปได ้รวมทั้งในเขตพื้นท่ี

จงัหวดันครปฐมนั้นมีผูป้ระกอบการเก่ียวกับอุตสาหกรรมธูปอยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง และเน่ืองจาก

ครอบครัวของผูว้ิจยัอาศยัอยู่ในจงัหวดันครปฐมและประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลิตธูป ผูว้ิจยัจึง

เล็งเห็นโอกาสในท าธุรกิจประเภทน้ีและจ าเป็นตอ้งมีทกัษะและความรู้เก่ียวกบัการผลิตธูปและ

การตลาด เพื่อน ามาด าเนินธุรกิจให้อยูร่อดไดต่้อไปในระยะยาว ท าให้ผูว้ิจยัเกิดแนวคิดและความ

สนใจในการศึกษาเร่ือง รูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดั

นครปฐม โดยจะศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ี

จงัหวดันครปฐม รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด เพื่อน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการวางแผนการตลาดและพฒันาธุรกิจการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐมต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ี

จงัหวดันครปฐม 

 2.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจผลิตธูปของผูป้ระกอบการใน

จงัหวดันครปฐม พร้อมกบัเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 

ค าถามของการวจัิย 

 1.  รูปแบบการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐมเป็นอยา่งไร 

 2.  กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐมเป็น

อยา่งไร 

 3.  ปัญหาและอุปสรรคทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ีจังหวดั

นครปฐมเป็นอยา่งไร 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1.  ขอบเขตด้านเนือ้หาในการศึกษา 

  การวจิยัน้ีศึกษาเร่ือง “รูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูป

ในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม” โดยก าหนดเน้ือหาในการศึกษาดังน้ี ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับจงัหวดั

นครปฐม ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมธูป แนวคิดเก่ียวกบัโอกาสทางการตลาด แนวคิด

เก่ียวกับผูป้ระกอบการ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาด 

แนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.  ขอบเขตด้านพืน้ทีใ่นการศึกษา 

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยเลือกพื้นท่ีในจังหวดันครปฐม เพราะเป็นจังหวดัท่ีมี

ทรัพยากรท่ีหลากหลาย และธุรกิจการผลิตธูปมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเป็นธุรกิจท่ีมีผู ้

ลงทุนเติบข้ึนจากอดีตจนถึงปัจจุบนัตามล าดับ ประกอบกับครอบครัวของผูว้ิจยัประกอบธุรกิจ
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ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจผลิตธูปของ

ครอบครัวผูว้จิยั และเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลไปต่อยอดไดใ้นระดบัหน่ึง 

 3.  ขอบเขตด้านประชากร 

  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดั

นครปฐม ศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีเคร่ืองตอกธูปอตัโนมติั เพราะเป็นผูท่ี้ด าเนินธุรกิจประเภท

เดียวกบัผูว้จิยั มีการบริหารจดัการท่ีคลา้ยคลึงกนั นอกจากน้ียงัศึกษาผูจ้ดัจ  าหน่ายธูปในพื้นท่ีจงัหวดั

นครปฐมและลูกจา้ง/พนกังานในร้านคา้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน 

 4.  ขอบเขตด้านเวลา 

  ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาในการท าวิจยัตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงเดือน

สิงหาคม 2559 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 10 เดือน โดยเร่ิมจากการร่างเคา้โครงวิทยานิพนธ์ การพบ

อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าตลอดระยะเวลาการท าวิจยั จดัท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 3 บท สร้าง

แนวค าถามในการเก็บขอ้มูลเพื่อขอสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ขอสอบหัวขอ้วิทยานิพนธ์ ลงพื้นท่ี

เก็บข้อมูลในการท าวิจัย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนผลการวิจัย ขอสอบ

วทิยานิพนธ์  หลงัจากการสอบวทิยานิพนธ์พบวา่ขอ้มูลการวจิยัยงัมีความบกพร่อง อาจารยท่ี์ปรึกษา

จึงให้ผูว้ิจยัลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขจนน าไปสู่การจัดท า

วทิยานิพนธ์ท่ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภู มิ  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภู มิเ ก่ียวกับ

อุตสาหกรรมธูป โอกาสทางการตลาด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอกาสทางการตลาด ไดแ้ก่ ต ารา 

หนงัสือ เอกสาร วารสารและบทความต่าง ๆ เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นรายบุคคล โดยใชก้ารสังเกตและแบบสัมภาษณ์

ปลายเปิดแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ท่ีไดมี้การก าหนดแนวค าถามไวล่้วงหน้า

ตามประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
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3. การวิเคราะห์ขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาตรวจสอบความครบถว้น 

ความถูกตอ้งของขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. การสรุปผลการศึกษา 

5. การเสนอแนะ  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ทราบถึงรูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ

ผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม และสามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ

ส าหรับผูป้ระกอบการายใหม่เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจให้อยูร่อดต่อไปได ้นอกจากน้ียงัใชข้อ้มูล

การวิจัยเพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบได้น าไปปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของตนให้มีความ

เจริญเติบโตยิง่ข้ึนต่อไป 

 2. ท าให้ทราบปัญหา โอกาส อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจผลิตธูปของผูป้ระกอบการ

ในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม และผูท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ

พฒันาธุรกิจผลิตธูปของตนได ้

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน 

นิยามศพัทเ์ฉพาะมีดงัน้ี 

 ธุรกิจผลิตธูป  หมายถึง  กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตธูปของผูป้ระกอบการ 

ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึงผูป้ระกอบการในจงัหวดันครปฐม 

 ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูท่ี้ริเร่ิมในการด าเนินธุรกิจ มีการบริหารงาน การลงทุนดว้ย

ตวัเองและยนิดีท่ีจะรับความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 

 ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปในจงัหวดันครปฐม หมายถึง ผูท่ี้ด าเนินธุรกิจในจงัหวดั

นครปฐมเก่ียวกบักิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตธูป 
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 บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ือง “รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ี

จงัหวดันครปฐม ” ผูศึ้กษาไดท้บทวนเอกสาร ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จาก

เอกสาร หนงัสือ ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาก าหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ในประเด็นต่อไปน้ี 

 1.  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัจงัหวดันครปฐม 

 2.  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมธูป 

 3.  แนวคิดเก่ียวกบัโอกาสทางการตลาด 

 4.  แนวคิดเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ 

 5.  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 6.  แนวคิดและกลยทุธ์ทางการตลาด 

 7.  แนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ 

 8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัจังหวดันครปฐม 

 1.1 ประวตัิความเป็นมา 

  “นครปฐม” เป็นอู่อารยธรรมส าคญัท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานในแผ่นดิน

สุวรรณภูมิ จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็น

เมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานบัตั้งแต่สมยัสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคญัในสมยัทวารวดี 

ในยคุนั้นนครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซ่ึงรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐม

จึงเป็นศูนยก์ลางของความเจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูเ่ป็นจ านวนมาก ต่อมาได้

เกิดความแห้งแล้งข้ึนในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน ้ าท่ีไหลผ่านตัวเมืองเปล่ียนเส้นทาง 

ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมน ้ า และสร้างเมืองใหม่ข้ึนช่ือ “เมืองนครไชยศรี” หรือ 

“ศรีวชิยั” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทัง่พระบาทสมเด็จพระจอม
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เกลา้เจา้อยูห่ัว ขณะท่ีทรงยงัผนวชไดธุ้ดงคไ์ปพบพระปฐมเจดีย ์และทรงเห็นว่าเป็นเจดียอ์งคใ์หญ่

ไม่มีท่ีใดเทียบเท่า คร้ันเม่ือไดค้รองราชย ์จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดียแ์บบลงักาครอบองคเ์ดิมไว ้โดยให้

ช่ือว่า “พระปฐมเจดีย”์ ทรงปฏิสังขรณ์ส่ิงต่าง ๆ ในบริเวณองคพ์ระปฐมเจดียใ์ห้มีสภาพดี และ

โปรดฯ ใหข้ดุคลองเจดียบ์ูชาเพื่อใหก้ารเสด็จมานมสัการสะดวกข้ึน 

  ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดเ้ร่ิมก่อสร้างทางรถไฟ

สายใตผ้า่นเมืองนครปฐม ซ่ึงขณะนั้นยงัเป็นป่ารก พระองคจึ์งโปรดฯ ให้ยา้ยเมืองจากต าบลท่านา 

อ าเภอนครชยัศรี มาตั้งท่ีบริเวณองคพ์ระปฐมเจดียเ์หมือนเช่นคร้ังสมยัโบราณ 

  คร้ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้าง

พระราชวงัสนามจนัทร์เป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้ตดั

ถนนเพิ่มข้ึนอีกหลายสาย รวมทั้งสร้างสะพานเจริญศรัทธาขา้มคลองเจดียบ์ูชาเช่ือมระหวา่งสถานี

รถไฟกบัองค์พระปฐมเจดีย ์ตลอดจนสร้างพระร่วงโรจนฤทธ์ิทางดา้นทิศเหนือขององค์พระปฐม

เจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบนั และได้โปรดให้

เปล่ียนช่ือจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม” (ส านกังานจงัหวดันครปฐม, 2558) 

 

 1.2  ทีต่ั้งและอาณาเขต 

  จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางด้านตะวนัตก ตั้ งอยู่บริเวณลุ่มแม่

น ้ าท่าจีน ซ่ึงเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 

พิลิปดาดา เส้นแวงท่ี 100 องศา 4 ลิปดา 28 พิลิปดา มีพื้นท่ี 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 

1,355,204 ไร่ เท่ากบัร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นท่ีเป็นอนัดบัท่ี 62 ของประเทศ อยูห่่างจาก

กรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี 

(ถนนป่ินเกลา้ – นครชยัศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ 

ดงัน้ี 

  ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

  ทิศใต้  ติดต่อกบั อ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร และ

อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 



8 
 

  ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบั  อ าเภอไทรนอ้ย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย จงัหวดั

นนทบุ รี  และเขตทวีว ัฒนา  เขตหนองแขม ก รุง เทพมหานคร อ า เภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา 

  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอบา้นโป่ง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี และอ าเภอ

ท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี (ส านกังานจงัหวดันครปฐม, 2558) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงอาณาเขตติดต่อของจงัหวดันครปฐม 

ท่ีมา : ส านกังานจงัหวดันครปฐม, จังหวดันครปฐม, เขา้ถึงเม่ือ 7 พฤศจิกายน 2558,  

           เขา้ถึงไดจ้าก http://www.nakhonpathom.go.th/npt/index.php/2013-12-03-23-38-45 
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 1.3  สถานทีท่่องเทีย่ว 

  เมืองนครปฐมเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมยัทวาราวดี โดยมีหลกัฐานว่า

ศาสนาพุทธได้เขา้มาเผยแพร่ในนครปฐมเป็นแห่งแรก และยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการ

คมนาคมแห่งหน่ึง ในปัจจุบนั นครปฐมก็ยงัคงเป็นเมืองอนัดบัตน้ ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวยงัคงให้ความ

สนใจ เน่ืองจากอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางเพียง 1 ชัว่โมง และยงัมีแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสั เช่น แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา 

พระราชวงั พิพิธภณัฑ์ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เป็นตน้ ท าให้นกัท่องเท่ียวไดพ้บกบัการ

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น พระปฐมเจดีย ์พระราชวงัสนามจนัทร์ พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งไทย 

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พุทธมณฑล และวดัไร่ขิง เป็นต้น 

(ส านกัส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดันครปฐม, 2558) 

  จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่จงัหวดันครปฐมนั้นมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ศาสนาอยู่มาก ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวเหล่านั้นจ าเป็นตอ้งใช้ธูปเพื่อกราบไหวบู้ชา และสักการะส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ อีกทั้งยงัมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวดัอ่ืน ๆ อีก 6 จงัหวดั อีกทั้งผูว้ิจยัยงัเป็นผูห้น่ึงท่ี

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตธูปในบริเวณจงัหวดันครปฐม จึงตอ้งการศึกษาโอกาสทางการตลาด

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป 

 

2.  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัอุตสาหกรรมธูป 

 อุตสาหกรรมธูปเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีแนวโนม้ดีแมว้า่ในระยะ

หลงัมีคู่แข่งมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความตอ้งการธูปนั้นจะข้ึนอยู่กบัจ านวน

ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน และการประกอบพิธีกรรมหรือความเช่ือทางศาสนาท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ือง  

ประกอบกบัธูปเป็นสินคา้ท่ีใชแ้ลว้หมดไป แนวโนม้ความตอ้งการใชธู้ปในอนาคตจึงน่าจะเพิ่มข้ึน

ไดใ้นอตัราการเติบโตอยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งการลงทุนหรือการประกอบการดา้นอุตสาหกรรมธูปใช้

วงเงินลงทุนไม่มากนกั โดยขนาดการลงทุนในอุตสาหกรรมธูปในปัจจุบนัท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดตามท่ี

ปรากฏในขอ้มูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นโรงงานท่ีใช้เงินลงทุนขั้นตน้ประมาณ 30,000 

บาท ขณะท่ีแรงงานท่ีใช้สามารถฝึกฝนฝีมือได้ไม่ยาก โดยจ านวนคนงานตามขอ้มูลกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม มีตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป ใชว้ตัถุดิบในประเทศ โดยเฉพาะวตัถุดิบในทอ้งถ่ินชนบทเป็นหลกั 



10 
 

การจ าหน่ายในปัจจุบนัมุ่งเนน้จ าหน่ายในประเทศแต่มีแนวโนม้วา่จะสามารถส่งออกไดม้ากข้ึนใน

อนาคต กรรมวิธีการผลิตนั้นไม่ยุ่งยากหรือไม่ได้ใช้ระดับเทคโนโลยีขั้นสูง และท าเลท่ีตั้ งท่ี

เหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมธูป คือ แถบชานเมืองหรือชนบทท่ีห่างไกลจากแหล่งชุมชน 

เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งมีความระมดัระวงัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกรรมวิธีการผลิต (ศูนยธุ์รกิจ

อุตสาหกรรม, 2558) 

 2.1  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ 

  2.1.1  เคร่ืองจกัร 

   เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต เป็นเคร่ืองจักรท่ีมีขนาดเล็กตั้ งแต่ 0.5 แรงม้า 

จนกระทัง่ถึงขนาดใหญ่ถึง 285 แรงมา้ โดยขนาดของเคร่ืองจกัรข้ึนอยูก่บัขนาดของอุตสาหกรรม 

  2.1.2  อุปกรณ์ 

   1.  กระบะผสมเน้ือธูป โดยใชก้ระบะไมท่ี้มีขนาด 1.20 x 1.20 เมตร สูง 90-

100 เซนติเมตร 

   2.  ถงัใส่น ้า 

   3.  ลงัใส่ธูป มีขนาดความกวา้งประมาณตวัธูป ความยาวไม่จ  ากดั โดยจะท า

เป็นลกัษณะลงัส่ีเหล่ียม ไม่มีฝา ลงัเปิด ดา้นความยาวออก 1 ดา้น 

   4.  ไมว้ดักา้นธูป 

   5.  ไมก้ระดานส าหรับบดผสมข้ีเล่ือย ขนาด 1.5 น้ิว สูง 4.5 น้ิว ยาวประมาณ 20 

น้ิว 

   6.  ตะแกรงร่อนข้ีเล่ือย 

   7.  เชือกมดัชุบกา้นธูป 

   8.  ถงัผสมสีชุบกา้นธูป 

   9.  หวัแร้งส าหรับเช่ือมบรรจุถุง 

 2.2  วตัถุดิบทีใ่ช้และแหล่งวตัถุดิบ 

  2.2.1  วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตธูป ไดแ้ก่ 

   1.  กา้นไมไ้ผ่ ใช้ท  ากา้นธูปขนาดต่างๆ โดยซ้ือมาจากแหล่งจ าหน่ายวสัดุเป็น

มดั ๆ มดัหน่ึงน ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม 
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   2.  โกบัว๊หรือตวัเหนียว หรือท่ีภาษาทอ้งถ่ินเรียกว่า ผงยางบง ตวัน้ีจะเป็นตวั

ช่วยท าใหข้ี้เล่ือยติดกบักา้นธูป 

   3.  ข้ีเล่ือยท่ีร่อนแลว้ 

   4.  ผงขดัเฟอร์นิเจอร์ ท่ีเรียกวา่ จนัขาว 

   5.  ผงขดัเฟอร์นิเจอร์ผสมสี ท่ีเรียกวา่ จนัเหลือง จนัเขียว หรือจนัด า 

   6.  สีชุบกา้น 

   7.  น ้าหอม 

   8.  น ้า 

   9.  ยางรัดรูป 

   10.  พลาสติกและกล่องส าหรับบรรจุ 

   11.  เคร่ืองหมายการคา้ 

  2.2.2  ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้

   1.  กา้นไมไ้ผ ่จ  านวน 20 กิโลกรัม 

   2.  ผงยางบงหรือโกบัว๊ 9 กิโลกรัม 

   3.  ข้ีเล่ือยท่ีร่อนแลว้ 15 กิโลกรัม 

   4.  ผงขดัเฟอร์นิเจอร์ท่ีเรียกวา่จนัขาว 10 กิโลกรัม 

   5.  จนัเหลือง จนัเขียว หรือจนัด า อยา่งใดอยา่งหน่ึง 1 ชอ้นโตะ๊ 

   6.  ถุงพลาสติก 0.5 กิโลกรัม 

   7.  น ้า 1 ถงั 

  2.2.3  แหล่งวตัถุดิบ 

   ส่วนใหญ่มาจากทอ้งถ่ินในชนบทภายในประเทศเป็นหลกั และมีการน าเขา้

วตัถุดิบจากลาวและพม่าเล็กนอ้ย 

 2.3  กรรมวธีิการผลติธูป 

  ขัน้ท่ี 1 การเตรียมไม้ก้านธูป โดยเทผงยางบงลงบนกระบะประมาณ 4-5 กิโลกรัม 

ก่อนจะน าไมไ้ผ่ท่ีเตรียมไวส้ าหรับท ากา้นธูปชุบน ้ าตามขนาดของธูปท่ีจะท า แลว้ยกข้ึนสะบดัน ้ า
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ออก แล้วน าไปคลุกกบัยางบงท่ีเตรียมไวใ้นกระบะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เก็บผงยางบงท่ีเหลือใน

กระบะแอบไวข้า้งหน่ึงของกระบะ 

  ขั้นท่ี 2 การผสมผงธูป โดยใช้ข้ีเล่ือยท่ีมีความช้ืนพอหมาด ๆ แลว้ใช้ไมก้ระดาน

บดใหข้ี้เล่ือยไมจ้บักนัเป็นกอ้น ผสมผงยางบงหรือโกบัว๊ 1 กิโลกรัม แลว้คลุกเคลา้ผสมให้เขา้กนัถา้

แฉะเกินไปใหเ้ติมข้ีเล่ือยและโกบัว๊ตามอตัราส่วน 3 ต่อ 1 

  ขัน้ท่ี 3 การคลุกไม้ก้านธูปกับผงธูป โดยน าไมท่ี้คลุกไวต้ามขอ้ 1 ไปชุบน ้ าอีกคร้ัง 

โดยชุบใหเ้ท่ากบัคร้ังแรก ยกข้ึนใหน้ ้าไหลซึมถึงความยาวของเน้ือธูป แลว้สะบดัน ้ าออก น าไปผสมเน้ือ

ธูปท่ีเตรียมไว ้ท าเช่นน้ี 3 คร้ัง และระหว่างท่ีท าให้ผงธูปติดนั้น ตอ้งคอยกระแทกให้ผงธูปติดกา้น

ธูป และไม่ให้ก้านธูปเหนียวติดกนัเป็นก้อน และเม่ือท าคร้ังท่ี 3 แล้ว ตอ้งคลึงให้เน้ือธูปกลมดู

สวยงาม เสร็จแลว้น าไปใส่ลงัเก็บธูปท่ีเตรียมไว ้

  ขั้นท่ี 4 การแต่งสีธูป เป็นการแต่งหน้าธูปให้สวยงามดว้ยผงจนัขาวผสมกบัสีตาม

ความตอ้งการ ซ่ึงสีท่ีเลือกใชมี้ 3 สี คือ สีเหลือง (ไดจ้ากจนัเหลือง) สีเขียว (ไดจ้ากจนัเขียว) และสีด า 

(ไดจ้ากจนัด า) โดยน าจนัขาว 10 กิโลกรัม ผสมกบัจนัสีท่ีตอ้งการ จ านวน 1 ชอ้นโต๊ะ ผสมให้เขา้กนั 

และผสมผงโกบัว๊พอประมาณ คลุกให้เขา้กนัโดยอยา่ให้โกบัว๊จบัเป็นกอ้น ใชต้ะแกรงร่อนให้หมด 

จึงจะให้แต่งหนา้ได ้น าธูปจากขั้นตอนท่ีแลว้ไปชุบน ้ าเปล่าอีกคร้ัง แลว้ผึ่งไวพ้อให้ธูปหมาด ก่อน

จะน าไปแต่งหนา้กบัส่วนผสมของผงจนัขาว ผงจนัสี และผงโกบัว๊ท่ีเตรียมไว ้แลว้คลึงให้กลม การ

แต่งหนา้ธูปจะผสมผงแต่งหนา้จนกวา่เน้ือธูปจะไม่มีความช้ืนเสร็จแลว้จึงน าไปตากแดดใหแ้หง้ 

  ขั้นท่ี 5 การตากธูป อาจตากเพียงแดดเดียวก็เพียงพอหากแดดดี อน่ึงวิธีการตาก

จะตอ้งหมุนกา้นธูปทั้งก าไปทางเดียวกนั จะมีลกัษณะเหมือนดอกเห็ดซ่ึงจะเป็นวิธีการตากให้ธูป

แหง้อยา่งไดผ้ลดีท่ีสุด  

  ขัน้ท่ี 6 การชุบก้านธูป จะใชสี้ยอ้มผา้ ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมใชอ้ยู ่2 สี ไดแ้ก่ สีแดงและ

สีชมพู โดยการใช้สีผสมกับน ้ า 1 กระป๋อง ซ่ึงน ้ าท่ีใช้ควรเป็นน ้ าต้มสุก เพราะเม่ือผสมแล้วจะ

สามารถใช้ไดน้าน การชุบกา้นธูปตอ้งชุบให้ถึงปลายของตวัธูป เม่ือเสร็จแลว้จะน าไปตากอีกคร้ัง 

วธีิการตากในคราวน้ี จะวางเรียงตามกนัเป็นแถวๆ ใชเ้วลาตากประมาณ 1 ชัว่โมง 

  ขั้นท่ี 7 การบรรจุ โดยการเก็บธูปท่ียอ้มก้านเรียบร้อยแล้วมาวางเรียงกันเป็น

วงกลม โดยหันหัวธูปไปในทางเดียวกนัเพื่อสะดวกในการหยิบจบัมาก า ซ่ึงหากเป็นธูปธรรมดา 
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เบอร์ 2 อาจท าเป็น 2 แบบโดยแบบท่ีหน่ึงเป็นมดัเล็ก ก าประมาณ 50-60 ดอก และเม่ือวดัความยาว

ได ้4 น้ิว แบบท่ี 2 เป็นมดัขนาดกลาง 1 ก า จ  านวน 100 ดอก และเม่ือมดัแลว้วดัความยาวได ้8 น้ิว 

ส าหรับธูปธรรมดาเบอร์ 3 มกัจะมีขนาดเดียวมดัละ 12 ดอก และธูปธรรมดาเบอร์ 3 และธูปหอม

เบอร์ 1 ชนิดเป็นแหนบเรียงดอก บรรจุห่อละ 9 ดอก 

  ขั้นท่ี 8 การหีบห่อ ผูผ้ลิตอาจฉีดน ้ าหอมให้ธูปก่อนการห่อพลาสติก โดยน ้ าหอม

กล่ินท่ีเป็นท่ีนิยม ได้แก่ กล่ินมะลิ และกล่ินรวมมิตร และอาจติดเคร่ืองหมายการคา้ ก่อนการใช้

พลาสติกห่อใหป้ลายกา้นธูปเป็นรูปสามเหล่ียม แต่หากไม่มีเคร่ืองหมายการคา้หรือขายตามน ้ าหนกั

จะเรียกวา่ธูปเปลือย ซ่ึงจะไม่มีการบรรจุเป็นห่อ (ศูนยธุ์รกิจอุตสาหกรรม, 2558) 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงขั้นตอนในการผลิตธูป 

  

เตรียมก้านธูป ผสมผงธูป 

คลุกไม้ก้านธูป 

กบัผงธูป 
แต่งสีธูป 

ตากธูป ชุบก้านธูป 

บรรจุหีบห่อ 



14 
 

 2.4  การลงทุนและการเงิน 

  อุตสาหกรรมธูปเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินลงทุนมีขนาด

ตั้งแต่ 6,000 บาท จนถึงกวา่ 40 ลา้นบาท โดยใชช้ัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนั 

  บุคลากร บริหารโดยเจา้ของกิจการเป็นหลกั มีการใชแ้รงงานทัว่ไป 4-50 คน 

  ท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม การลงทุนในอุตสาหกรรมธูป ท าเลท่ีเหมาะสมควรตั้งอยูใ่น

บริเวณหรือท าเลท่ีอยูห่่างไกลจากชุมชน (ไม่เหมาะสมท่ีจะตั้งอยูใ่นเมือง) เน่ืองจากอุตสาหกรรมธูป

จะมีปัญหาในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งมาก (ศูนยธุ์รกิจอุตสาหกรรม, 2558) 

 2.5  ผู้ผลติในปัจจุบัน 

  ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอุตสาหกรรมธูปตามขอ้มูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี 

พ.ศ. 2558 มีทั้งส้ิน 53 โรงงาน โดยแบ่งเป็น โรงงานท่ีท าธูปเป็นผลิตภณัฑ์ รวม 30 โรงงาน (กรม

โรงงานอุตสาหกรรม, 2558) ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงรายช่ือของผูป้ระกอบการผลิตธูปในประเทศไทย  

จังหวดัทีต่ั้ง เขต/อ าเภอ จ านวนโรงงาน 

ภาคกลาง   

กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั  

เขตจอมทอง  

เขตวงัทองหลาง  

เขตคลองสาน  

เขตบางขนุเทียน 

1 

1 

1 

1 

1 

สมุทรปราการ อ.เมือง 

อ.พระประแดง  

อ.บางพลี 

1 

1 

1 

สมุทรสาคร อ.เมือง  

อ.กระทุ่มแบน 

3 

1 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายช่ือของผูป้ระกอบการผลิตธูปในประเทศไทย (ต่อ) 

จังหวดัทีต่ั้ง เขต/อ าเภอ จ านวนโรงงาน 

นครปฐม อ.เมือง 

อ.นครชยัศรี 

อ.สามพราน 

1 

1 

1 

นนทบุรี อ.บางใหญ่ 1 

ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี 1 

ลพบุรี อ.พฒันานิคม 1 

ภาคเหนือ   

เชียงใหม่ อ.เมือง  

อ.แม่แตง  

อ.สารภี  

2 

1 

1 

พะเยา อ.เชียงค า 1 

ภาคตะวนัออก   

ชลบุรี อ.พานทอง 1 

ระยอง  อ.ปลวกแดง 1 

ภาคใต ้   

สงขลา อ.หาดใหญ่  

อ.บางกล ่า 

อ.สะเดา 

อ.นาหม่อน 

2 

1 

1 

1 

 

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมธูป, เขา้ถึงเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2558, 

          เขา้ถึงไดจ้าก http://php.diw.go.th/idas 
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  ท่ีเหลือเป็นโรงงานท่ีท าผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัธูป เช่น ผงธูป และ/หรือกา้นธูป รวม 23 

โรงงาน และนอกจากน้ียงัมีผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีท าในรูปแบบของอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ซ่ึงไม่สามารถระบุจ านวนท่ีแน่ชดัได ้(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) 

 

3.  แนวคิดเกีย่วกบัโอกาสทางการตลาด 

 3.1  ความหมายเกีย่วกบัโอกาสทางการตลาด 

  ส าหรับความหมายของ “โอกาสทางการตลาด” ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย

ทรรศนะ พอสรุปไดด้งัน้ี 

  สมปอง ศรีพนัธ์ (2553 : 98) กล่าวไวว้่า โอกาสทางการตลาด หมายถึง การท่ี

กิจการมีเทคนิคในการวเิคราะห์ช่องทางส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีการก าหนดวตัถุประสงคน์โยบายและ

แผนงานหรือโครงการต่างๆ โดยส่วนรวมท่ีสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ตลอดควบคู่กนัไป โอกาสท่ี

วิเคราะห์นั้นจะสามารถท าให้กิจการนั้นบรรลุเป้าหมายของยอดขาย ความเจริญเติบโตส่วนแบ่ง

ตลาดและเป้าหมายก าไรท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

  เอกพงษ์ พิพฒัน์ศิริขจร (2550) ได้ให้ความหมายไวว้่า โอกาสทางการตลาด คือ 

การเกิดความตอ้งการของผูซ้ื้อซ่ึงกิจการสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งมีก าไร 

  ฟิลิป คอตเลอร์ (2549) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  โอกาสทางการตลาด หมายถึง การ

ท่ีลูกคา้มีความตอ้งการและความสนใจอย่างใดอยา่งหน่ึง และโอกาสท่ีบริษทัหน่ึงจะเขา้ไปสนอง

ความตอ้งการดงักล่าวโดยท่ีมีความเป็นไปไดว้า่จะไดรั้บผลอยา่งไรตอบแทน 

  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : สสว. (2549) ได้ให้

ความหมายไวว้า่ โอกาสทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรือ

ธุรกิจท่ีก าลงัด าเนินงานอยูใ่นดา้นบวก 

  วลิาวลัย ์เมืองโคตร (2548 : 28) ไดส้รุปความหมายของโอกาสทางการตลาดไวว้า่

เป็นขอ้ไดเ้ปรียบ ซ่ึงวิเคราะห์จากส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีบริษทัอาจแสวงหาโอกาสจากส่ิงแวดลอ้ม

ดา้นใดดา้นหน่ึงมาก าหนดกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มนั้น 
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  เรียวอิจิ (2544) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ โอกาสทางการตลาดของบริษทัธุรกิจแต่ละ

แห่ง หมายถึง เวทีของการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถแสดงความแข็งแกร่งได้โดย

บริษทั คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได ้

  จากการศึกษาความหมายของโอกาสทางการตลาดจากทรรศนะของนกัวิชาการ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู ้วิจ ัยน ามาสรุปความหมายได้ว่า โอกาสทางการตลาด หมายถึง 

สภาพแวดลอ้มภายนอกทางการตลาดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสินคา้และบริการ รวมไปถึงความเป็นไป

ไดข้องธุรกิจท่ีจะด าเนินการไปไดเ้ป็นอยา่งดีและเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 

 3.2  ชนิดของโอกาสทางการตลาด 

 สมปอง ศรีพนัธ์ (2553 : 99) ไดก้ล่าวถึงชนิดของโอกาสทางการตลาดไวด้งัน้ี ชนิด

ของโอกาสต่าง ๆ ตามแนวความคิดของ McCarthy ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงโอกาส 4 ทางด้วยกนัโดยมี

ความหมายดงัต่อไปน้ี 

 1.  โอกาสท่ีเกิดจากการเจาะตลาด คือ ความพยายามของบริษทัท่ีจะเพิ่มยอดขาย

ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีขายอยู่ในตลาดปัจจุบนั ทั้งน้ีโดยมากมกัจะใช้วิธีการปรับส่วนผสมทางการ

ตลาดให้เขม้ขน้ข้ึนหรือมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน วิธีการท่ีน ามาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการเติบโต

ของบริษทัท่ีใช้วิธีการเจาะตลาดนั้นคงอยู่ท่ีการโหมความพยายามทางการตลาดท่ีเขม้ขน้ข้ึนมาก

กวา่เดิมนัน่เอง 

 2.  โอกาสท่ีเกิดจากการพฒันาตลาด หมายถึง ความพยายามของบริษทัในการเพิ่ม

ยอดขายดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเขา้สู่ตลาดใหม่ ๆ ซ่ึงวิธีน้ีอาจจะด าเนินการโดยการขยาย

ออกไปสู่ภูมิภาคหรือในทอ้งท่ีตลาดแห่งใหม่ ๆ ท่ีไกลออกไป เช่น ในต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ 

ซ่ึงยงัไม่เคยมีสินคา้ไปจ าหน่ายถึง หรืออาจจะเป็นการโฆษณาหรือเสนอเขา้ไปหาลูกคา้กลุ่มใหม่ท่ี

ไม่เคยเป็นลูกคา้มาก่อน ทั้งน้ีโดยวธีิปรุงแต่งรูปร่างของสินคา้ใหมี้ส่ิงจูงใจลูกคา้ต่าง ๆ เหล่านั้นดว้ย 

 3.  โอกาสท่ีเกิดจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ หมายถึง บริษทัจะพยายามเพิ่มยอดขาย

ดว้ยวิธีการพฒันาผลิตภณัฑ์ข้ึนมาใหม่หรือปรับปรุงผลิตภณัฑ์เก่าเพื่อสนองต่อตลาดปัจจุบนั ตาม

วธีิน้ีองคก์ารธุรกิจจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของตลาด และเห็นถึงโอกาสท่ีจะเพิ่มคุณค่า

ของผลิตภณัฑ์ให้มากข้ึน ให้สินคา้มีคุณภาพในระดบัต่าง ๆ ท่ีสูงข้ึน หรืออาจจะใชว้ิธีเพิ่มประเภท

ของผลิตภณัฑห์รือขนาดท่ีแตกต่าง เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองตลาดปัจจุบนัไดดี้ข้ึนกวา่เดิม 
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 4.  โอกาสท่ีเกิดจากการขยายชนิดผลิตภณัฑ์จะเก่ียวขอ้งกับการเคล่ือนตวัไปสู่

ธุรกิจดา้นใหม่ ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นธุรกิจท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ ตลาด หรือระดบัการผลิตและ

การตลาดในระบบปัจจุบนัก็ได ้กลยุทธ์น้ีท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือกลยุทธ์ของบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ์

ท่ีนอกจากจะเจริญเติบโตมาในดา้นอาหารสัตวแ์ลว้ก็ไดก้ระจายเขา้สู่ธุรกิจทางดา้นการท าพรมจากปอ 

การผลิตยาท่ีใชเ้ล้ียงสัตว ์ผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชต่าง ๆ ดว้ย 

 วลิาวลัย ์เมืองโคตร (2548 : 30) ไดส้รุปชนิดของโอกาสทางการตลาดไวด้งัน้ี 

 1. การเจาะตลาด เป็นความพยายามท่ีบริษทัจะเพิ่มยอดขายส าหรับผลิตภณัฑ์ใน

ปัจจุบนัในตลาดปัจจุบนั โดยเพิ่มความพยายามทางการตลาดให้มากข้ึนซ่ึงมีโอกาสท าไดโ้ดย 1) 

กระตุน้ให้ลูกคา้เพิ่มอตัราการใช ้2) ชกัชวนลูกคา้ของคู่แข่งขนัมาเป็นลูกคา้ตน และ 3) หาหนทาง

ท าใหผู้ท่ี้ยงัไม่เคยใชม้าทดลองใชบ้า้ง 

 2.  การพฒันาตลาด เป็นความพยายามตลาดท่ีจะเพิ่มยอดขายโดยการเสนอผลิตภณัฑ์

ปัจจุบนัสู่ผลิตภณัฑ์ใหม่โอกาสท่ีจะท าไดมี้ 2 รูปแบบ คือ (1) เปิดตลาดในภาคพื้นภูมิศาสตร์แห่ง

ใหม่อาจจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ได ้และ (2) ชกัชวนลูกคา้กลุ่มอ่ืนซ่ึงอยูใ่นส่วนตลาด

อ่ืนมาใหท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทั 

 3. การพฒันาผลิตภัณฑ์ เป็นความพยายามของบริษัทท่ีเพิ่มยอดขายโดยการ

ปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพื่อขายให้ตลาดปัจจุบนั โอกาสท่ีจะกระท าไดมี้ 3 รูปแบบ คือ 1) ปรับปรุง

คุณลกัษณะบางอยา่งของผลิตภณัฑ์ รวมถึงการดดัแปลงแกไ้ข แปรรูปและจดัระบบใหม่ให้กบัตวั

ผลิตภณัฑ ์2) ปรับปรุงคุณภาพใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ และ 3) เพิ่มรุ่น แบบและขนาดของผลิตภณัฑ์ 

 สรุปไดว้่า การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกระบุให้เห็นถึงชนิดของโอกาสท่ี

ใช้ในการวางแผนขององค์การธุรกิจ โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงการวิเคราะห์

โอกาสต่างๆ เหล่านั้นย่อมจะตอ้งมีการพิจารณาถึงตลาดโดยตรง และจากการมองเห็นโอกาสใน

ตลาดนั่นเอง ท าให้เกิดเทคนิควิธีการแสวงหาหรือขยายโอกาสทางตลาดทั้งส่ีประการ นั่นคือ 

องค์การจะโตไปดว้ยวิธีเจาะเขา้ไปในตลาด พฒันาขอบเขตตลาดให้กวา้งข้ึน พฒันาผลิตภณัฑ์ให้

ขยายตวัในตลาดปัจจุบนั และการขยายมือไมห้รือขยายก่ิงกา้นของบริษทัออกไป 
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 3.3  แหล่งทีม่าของโอกาสทางการตลาด 

  ฟิลิป คอตเลอร์ (2542 : 71) ได้กล่าวถึงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดโอกาสทาง

การตลาดมี 3 ประการ ดงัน้ี 

  1. การป้อนสินคา้หรือบริการบางอยา่งซ่ึงก าลงัขาดแคลนหรือเป็นท่ีตอ้งการอยา่ง

สูงเข้าตลาด เช่น กรณีสินค้าขาดแคลนจนท าให้ผูบ้ริโภคต้องเข้าแถวเพื่อซ้ือหรือรอรับบริการ 

สถานการณ์เช่นน้ีตอ้งการความสามารถพิเศษดา้นการตลาดน้อยท่ีสุด เพราะโอกาสเปิดรออยู่ให้

เห็นอยา่งชดัเจน 

  2.  การป้อนสินคา้หรือบริการท่ีมีอยูแ่ลว้ในแบบหรือลกัษณะใหม่ท่ีดีกวา่เดิม กรณี

น้ีบริษทัจะใชว้ธีิการต่าง ๆ ในการคน้หาแนวคิดเพื่อการปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีมีอยูเ่ดิมโดย 1) 

การคน้หาปัญหาท่ีผูบ้ริโภคประสบ 2) การจินตนาการสินคา้หรือบริการในอุดมคติซ่ึงจะเป็นสินคา้

หรือบริการท่ีสร้างความพึงพอใจไดสู้งสุดหรือมากกวา่สภาพปัจจุบนั และ 3) การก าหนดลูกโซ่ การ

บริโภคโดยการศึกษาถึงการได้มา การใช้และการขจดัผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนั แล้วจึงพิจารณาว่ามี

ขั้นตอนใดบา้งท่ีบริษทัสามารถแนะน าสินคา้หรือบริการใหม่เขา้ไปได ้

  3.  การป้อนสินคา้หรือบริการใหม่ แนวคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการใหม่อาจเกิด

จากฝ่ายวิจยัและพฒันา และจากฝ่ายขายซ่ึงไดรั้บฟังความคิดเห็นของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีอาจได้

แนวคิดจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เช่น พนกังานซพัพลายเออร์ ผูจ้ดัจ  าหน่าย เป็นตน้ 

  กฤษติกา คงสมพงษ์ (2548) ให้ความเห็นเก่ียวกับ การแสวงหาโอกาสของ

การตลาดโดยการสังเกตพฤติกรรมผู ้บริโภคและการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะมีประโยชน์ในการ

พฒันาการตลาดโดยไม่ตอ้งพึ่งพาระบบวิจยั การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ี

จะบอกไดว้า่ทุกวนัน้ีทศันคติของลูกคา้นั้นเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร โดยเฉพาะเร่ืองวิถีชีวิต รสนิยม

และกระแสต่าง ๆ ท่ีช้ีน าไปสู่ความตอ้งการ การเก็บขอ้มูลอาจไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะท าไดภ้ายในเวลา

เพียงไม่ก่ีวนั นกัการตลาดตอ้งเปิดหู เปิดตาให้กวา้ง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและติดตามข่าวสาร

ต่างๆ นอกจากน้ีการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนโดยองค์กรทั้งในและต่างประเทศจะช่วยให้

ผูเ้ ก่ียวข้องกับการแสวงหาโอกาสทางการตลาดได้เห็นว่าโลกเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 

โดยเฉพาะคู่แข่งทางการตลาดซ่ึงบริษทัจะตอ้งติดตามความเคล่ือนไหวอย่างใกลชิ้ด และศึกษาว่า

เหตุใดคู่แข่งจึงท าเช่นนั้น ผูบ้ริโภคยอมรับได้มากน้อยเพียงใด และบริษทัจะหาวิธีท่ีแตกต่างได้
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อย่างไร การค้นหาและสร้างโอกาสทางการตลาดสามารถท าได้ทุกขณะข้ึนอยู่กับว่าบริษทัจะ

สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดกบัธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งไร 

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่า แหล่งท่ีมาของโอกาสทางการตลาดนั้นมีได้

หลายช่องทาง ไม่วา่จะเป็นการสังเกตพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ความตอ้งการของผูบ้ริโภค การสร้าง

สินคา้ใหมี้คุณภาพท่ีดีกวา่เดิม หรือการสร้างสินคา้รูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงแหล่งท่ีมาเหล่าน้ีจะช่วยในการ

ตดัสินใจใหผู้ป้ระกอบการสามารถวางแผนการทางการตลาดใหก้บัสินคา้ของตน 

 3.4  การวเิคราะห์โอกาสทางการตลาด 

  ก่อนท่ีจะวางแผนทางการตลาดนั้นจ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด

ก่อน การวิเคราะห์ทางการตลาดส่วนใหญ่มกัเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม วิเคราะห์ตลาด 

วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือ วิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด วิเคราะห์อุปสงค ์ และการพยากรณ์ตลาด 

เป็นตน้ 

  สมปอง ศรีพนัธ์ (2553 :  101) ไดส้รุปเก่ียวกบั การวิเคราะห์โอกาสและการไร้

โอกาสทางการตลาด ไวว้า่ โอกาสทางการตลาด ก็คือ ความเอ้ืออ านวยท่ีส่ิงแวดลอ้มสนบัสนุนและ

ส่งเสริมการด าเนินการทางดา้นการตลาดไปไดเ้ป็นอย่างดีและเป็นท่ีพึงพอใจ และส าหรับโอกาส

ทางการตลาดท่ีส าคญั คือ มีศกัยภาพทางดา้นก าไรสูงและศกัยภาพในดา้นความส าเร็จดา้นอ่ืนของ

บริษทัมีความน่าจะเป็นสูง ส าหรับค าว่า ความไร้โอกาส หมายถึง การท่ีบริษทัไม่มีโอกาสท่ีจะ

กระท ากิจกรรมใดในสภาวะแวดลอ้มไดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด อนัตรายท่ีส าคญัท่ีมองเห็น

ชดัเจนอีกประการหน่ึงท่ีควรพิจารณาก็คือจะมีสาเหตุอะไรท่ีเป็นอนัตรายหรือมีผลกระทบต่อก าไร 

ถา้หากเกิดการไร้โอกาสทางส่ิงแวดลอ้มหรือถูกส่ิงแวดลอ้มบีบบงัคบั ไม่มีบริษทัใดจะปลอดจาก

การบีบบงัคบัของส่ิงแวดลอ้มได ้ขืนกระท าไปก็จะพบแต่ความขาดทุน 

  วิลาวลัย ์เมืองโคตร (2548 :  31-32) ไดส้รุปการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดวา่

นกัการตลาดจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มมหภาค ไดแ้ก่ 

  1. ส่ิงแวดลอ้มทางประชากรศาสตร์ ก็คือ ประชากร เน่ืองจากประชากรท าให้เกิด

การเสนอซ้ือ นกัการตลาดจะตอ้งสนใจในลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

ความหนาแน่น การเคล่ือนยา้ย ความแตกต่างดา้นอายุ การเกิด การตาย การแต่งงาน เช้ือชาติ ชั้น

วรรณะและโครงสร้างทางศาสนา 
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  2.  ส่ิงแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีคือ การเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยีใหม่ๆ เทคโนโลยีจะ

เกิดข้ึนไดเ้สมอในทุกวนัทุกเวลาท่ีผา่นไป นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้ง

ติดตามความเคล่ือนไหวดา้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

  3.  ส่ิงแวดลอ้มทางการเมือง การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางการเมืองจะมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการตลาด ระบบการเมืองเป็นระบบท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบและ

สถาบนัต่างๆ ในประเทศ ประกอบดว้ย กลุ่มของนกักฎหมาย ตวัแทนรัฐบาล และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ 

กลุ่มเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารธุรกิจ องคก์ารอ่ืนๆ และบุคคลในสังคม 

  4.  ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมมีผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการตลาด นกัการ

ตลาดตอ้งสนใจการเปล่ียนแปลงความเช่ือถือและค่านิยมหลกั โดยจะเปล่ียนแปลงไดย้ากมาก ซ่ึง

การเสนอผลิตภณัฑบ์างอยา่งบางชนิดท่ีขดัต่อวฒันธรรมหลกัจะประสบความส าเร็จไดย้าก 

  เพลินทิพย์ โกเมศโสภณ (2544) กล่าวว่า การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดท่ี

เกิดข้ึนในกิจการนั้นจดัวา่เป็นส่ิงท่ีตอ้งมีการทบทวนก่อนการก าหนดแผนการตลาด เพื่อให้แผนการ

ตลาดท่ีไดน้ั้นสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ภายนอกจริง ๆ ทั้งน้ีจะไดก้ าหนดเป้าหมายและการด าเนิน

กลยุทธ์จากโอกาสท่ีเอ้ืออ านวย ขณะเดียวกนัก็จะสามารถเตรียมรับกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอี้กดว้ย 

ส าหรับการวเิคราะห์โอกาสทางการตลาดนั้นเป็นงานขั้นแรกของกระบวนการกลยุทธ์ทางการตลาด 

เน่ืองจากมีเหตุผลดังน้ี ประการท่ีหน่ึง ก่อนจะเร่ิมก าหนดจุดประสงค์ควรจะเร่ิมหาโอกาสทาง

การตลาดท่ีดีก่อน ประการท่ีสอง หลายองค์การไม่มีจุดประสงค์ท่ีดี จึงเป็นการยากท่ีจะบอกว่า

องคก์ารหรือบริษทันั้นตอ้งการอะไรจริงๆ แต่จะรู้ไดถึ้งโอกาส ประการสุดทา้ย หลายองคก์ารตอ้งมี

การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคเ์พราะวา่การเปล่ียนแปลงโอกาสต่าง ๆ 

  จากค ากล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า การขยายโอกาสทางการตลาดให้

กวา้งขวางออกไปนั้น บริษทัจะตอ้งพบกบัโอกาสทางการตลาดสูงจึงสามารถขยายกิจการออกไปได ้ 

ฉะนั้นผูบ้ริหารการตลาดทุกคนจะตอ้งสามารถก าหนดใหไ้ดว้า่อะไรโอกาสทางการตลาด และอะไร

คืออนัตรายท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมเหล่านั้น และพร้อมท่ีจะเตรียมแผนรับมือกบัอุบติัการณ์ท่ีจะ

เกิดข้ึน 
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 3.5  ปัจจัยทีใ่ช้ในการวเิคราะห์โอกาสทางการตลาด 

  สมปอง ศรีพนัธ์ (2553 : 102-103) ไดส้รุปปัจจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห์โอกาสทาง

การตลาดไว ้ดงัน้ี 

  1. ปัจจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์โอกาสโดยทัว่ไป ถา้จะพิจารณาโดยภาพรวมไม่เน้น

เฉพาะบริษทัใดบริษทัหน่ึง ปัจจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด คือ ส่ิงแวดลอ้มจุลภาค

และส่ิงแวดลอ้มมหภาค ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มจุลภาคเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูค่่อนขา้งใกลต้วับริษทัในระบบ

ตลาด ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งขนั ช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูส่้งสินค้าหรือวตัถุดิบให้บริษทั ส่วน

ส่ิงแวดลอ้มมหภาค เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีดูเหมือนจะห่างไกลแต่ก็ส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดไม่

นอ้ย ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของประชากร สภาพเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี นโยบายของ

รัฐ ระบบสังคม และวฒันธรรมของประชาชน เป็นตน้ 

  2.  ปัจจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห์โอกาสของบริษทั นอกจากจะเป็นปัจจยัทางสภาพ

ต่างๆ แลว้ยงัตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีเป็นลกัษณะภายในของบริษทัท่ีเพิ่มเขา้ไปอีก และลกัษณะภายใน

ของบริษทัจะเป็นตวับ่งบอกวา่บริษทัใดมีโอกาสมากกว่ากนัถา้จะด าเนินธุรกิจแข่งขนักนั ส าหรับ

การพิจารณาในเร่ืองน้ีแบ่งเป็นหลาย ๆ ดา้นดงัน้ี 

   2.1 ดา้นการตลาด โดยบริษทัจะตอ้งพิจารณาตนเองว่าดา้นการตลาดของตนนั้น

แขง็แกร่งหรือดอ้ยกวา่ผูอ่ื้นเพียงใด บริษทัอาจแข็งแกร่งทางดา้นการตลาดเป็นบางจุดแต่บางจุดอาจ

อ่อน โดยจุดท่ีจะตอ้งพิจารณาดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของบริษทั ส่วนถือครองตลาด ช่ือเสียง

ทางดา้นคุณภาพ ตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนการจ าหน่าย ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย

ความสามารถของหน่วยงานขายและการพฒันา รวมทั้งการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆ เป็นตน้ 

   2.2  ดา้นการเงิน การเงินเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะบอกไดว้า่บริษทัต่างๆ มีโอกาสดี

เพียงใดทางการตลาด จุดพิจารณาดา้นการเงิน ไดแ้ก่ จ  านวนเงินทุนท่ีมีและตน้ทุนของการจดัหา

เงินทุน ความสามารถในการหาก าไร และความมัน่คงทางการเงิน 

   2.3  ดา้นการผลิต การผลิตเป็นหวัใจของการตลาด ถา้มีความสามารถทางการ

ผลิตแลว้ปัญหาทางการตลาดก็จะเบาบางลงมาก เพราะการผลิตหมายถึง ตน้ทุนและคุณภาพของ

สินคา้จุดพิจารณาดา้นการผลิต ไดแ้ก่ เคร่ืองมือพื้นฐานของการผลิต (โรงงาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัรต่างๆ) ปริมาณการผลิตท่ีก่อให้เกิดการประหยดัขีดขั้นความสามารถของการผลิต
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ความสามารถของคนงานผลิต รวมทั้งความสามารถในการจดัส่งสินคา้ให้ทนัตามก าหนดเวลาและ

ทกัษะทางเทคนิคการผลิต 

   2.4 ด้านองค์การ เป็นการพิจารณาทางด้านความสามารถของตวับุคคลและ

ทีมงานในบริษทันั้นๆ จุดพิจารณาดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ ความสามารถทางภาวะผูน้ า การอุทิศตวัของ

พนกังาน ความคิดทางการประกอบการ ความยดืหยุน่ และต่ืนตวัขององคก์าร 

  กล่าวโดยสรุป ปัจจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดมี 2 ปัจจยัคือ ปัจจยั

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์โอกาสโดยทัว่ไป และปัจจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์โอกาสของบริษทั ซ่ึงทั้งสอง

ปัจจยัก็มีความส าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการ ท าให้ทราบโอกาสทางการตลาดของ

กิจการ ผูว้ิจยัน าแนวคิดน้ีมาใช้ในงานวิจยัโดยใช้วิเคราะห์ว่า ปัจจยัใดบ้างท่ีจะสามารถน ามา

วเิคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ 

 

4.  แนวคิดเกีย่วกบัผู้ประกอบการ 

 4.1  ความหมายของผู้ประกอบการ 

  นีรวรรณ จนัทวงค์ (2551) ได้ให้ความหมายว่า ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูท่ี้คิด

ริเร่ิมด าเนินธุรกิจข้ึนมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจทุกดา้นดว้ย

ตนเอง โดยยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวงัผลก าไรท่ีเกิดจากผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจตนเอง 

  อ านาจ  ธีระวนิช (2549) ได้ให้ความหมายว่า ผูป้ระกอบการ คือ บุคคลท่ีจดัตั้ ง

ธุรกิจใหม่ โดยเผชิญกบัความเส่ียงบนความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพื่อหาผลก าไรและการเติบโตจาก

โอกาสในการประกอบการและรวบรวม ทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับในกิจการ 

  เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และสิฎฐากร ชูทรัพย ์(2548) ไดก้ล่าวว่า ผูป้ระกอบการ

หมายถึง ผูท่ี้คิดริเร่ิมด าเนินธุรกิจข้ึนมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนิน

ธุรกิจทุกดา้นดว้ยตนเอง โดยยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา เพื่อมุ่งหวงัผลก าไรท่ีเกิด

จากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง 

  ด ารงศกัด์ิ  ชยัสนิท และสุนี  แสวงกิจ (2546) ไดใ้ห้ความหมายของผูป้ระกอบการ  

ไว้ว่า  หมายถึง บุคคลท่ีจัดตั้ งองค์การธุรกิจ โดยยอมรับความเส่ียงภัยเพื่อหวังก าไร หรือ 
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ผูป้ระกอบการ หมายถึงผูท่ี้มีความคิดท่ีจะด าเนินธุรกิจก่อตั้งธุรกิจข้ึนมา และคอยประคบัประคอง

ใหธุ้รกิจท่ีตั้งข้ึนมานั้นมีการเจริญเติบโต 

  Sharma และ Chrisman (1999 : 12) ไดใ้ห้ความหมายของผูป้ระกอบการ คือ 

บุคคลท่ีสามารถน าเสนอส่ิงใหม่ๆ โดยการผสมผสานสินคา้ กระบวรการตลาด รูปแบบองค์การ 

หรือแหล่งผูผ้ลิตสินคา้ 

  Frese (2000 : 56) นายกสมาคมจิตวิทยาประยุกตน์านาชาติ (International Association 

of Applied Psychology : IAAP) ไดใ้ห้นิยามไวว้า่ ผูป้ระกอบการ คือ บุคคลผูซ่ึ้งเร่ิมก่อตั้งกิจการ 

เป็นเจา้ของหรือหุ้นส่วน และด าเนินกิจการโดยยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการด าเนิน

ธุรกิจ เพื่อผลก าไรและความพอใจ 

  จากการให้หมายความของนักวิชาการต่าง ๆ ผู ้วิจ ัยสามารถน ามาสรุปได้ว่า 

ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูคิ้ดริเร่ิมด าเนินธุรกิจข้ึนมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงาน

และด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วนตนเอง มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและสามารถหาช่องทางท่ีจะสร้าง

ธุรกิจของตนเอง โดยยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  

 4.2  คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 

  การประกอบธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบผลส าเร็จจะต้องอาศัยเจ้าของหรือ

ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีเหมาะกบัการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจภายใตค้วามไม่แน่นอนท่ีมีอยู่

ตลอดเวลา 

 วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2542 : 33) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัของเถา้แก่ใหม่ท่ีประสบ

ความส าเร็จไดมี้ 7 ประการ ดงัน้ี 

  1. ตอ้งเป็นนกัแสวงหาโอกาส คือ จะตอ้งเป็นผูม้องเห็นโอกาสและหาช่องทาง

ทางการคา้ไดต้ลอดเวลา แมจ้ะตกอยูใ่นภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ 

  2. ต้องเป็นนักเส่ียง ต้องกล้าได้กล้าเสีย พร้อมท่ีจะด าเนินการทันทีเม่ือ

มองเห็นโอกาส อยา่มวัรีรอ มิฉะนั้นจะสายเกินไป ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ 

  3. ตอ้งเป็นคนมีความคิดริเร่ิมหรือสร้างสรรค์ ในการผลิตสินคา้หรือบริการ

ใหม่ออกสู่ตลาดท่ีมีสภาพการแข่งขนัสูง 
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  4. ตอ้งเป็นคนท่ีไม่ทอ้ถอยง่าย มีความอดทน โดยเฉพาะระยะเร่ิมก่อตั้งธุรกิจ

จะตอ้งประสบกบัปัญหามากมาย เถา้แก่หรือผูป้ระกอบการท่ียืนหยดัอยูไ่ดจ้ะตอ้งเป็นคนท่ีมีความ

อดทนสูง 

  5. ต้องเป็นคนท่ีใฝ่รู้อยู่เสมอเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และต่ืนตวัอยู่

ตลอดเวลาท าใหส้ามารถปรับตวัไดเ้สมอ 

  6. ต้องเป็นคนท่ีมีวิสัยทัศน์กวา้งไกล ท าให้ธุรกิจมีทิศทางชัดเจน ไม่เดิน

ทางออกนอกลู่นอกทาง สามารถมุ่งไปสู่อนาคตดว้ยเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งแน่นอน 

  7. ตอ้งมีเครือข่ายดี เพื่อท่ีจะท าให้ไดป้ระโยชน์ทั้งดา้นขอ้มูล และการไดรั้บ

ความ ช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ จากเพื่อน ๆ หรือเครือข่ายไดเ้ป็นอยา่งดี 

 Dess, Lumpkin และ Taylor (2005) ไดน้ าเสนอปัจจยัของการเป็นผูป้ระกอบการ 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการตดัสินใจ และการปฏิบติัของธุรกิจ โดยปัจจยัดงักล่าวสามารถใชใ้นการ

ด าเนินงานร่วมกนัเพื่อท่ีจะพฒันาความสามารถในการด าเนินงานของธุรกิจ ประกอบไปด้วย 5 

ปัจจยั ดงัน้ี 

  1. ความเป็นอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) หมายถึง ความเป็นอิสระใน

การท างานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อมุ่งหวงัให้ธุรกิจบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายและวิสัยทศัน์

ขององคก์าร 

  2. การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) หมายถึง ความพยายามท่ีจะน าเสนอ

ส่ิงใหม่ๆ ท่ีได้จากการทดลองหรือจากประสบการณ์ และการมีกระบวนการพฒันาความคิด

สร้างสรรค ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาสินคา้และบริการใหม่ ๆ 

  3. การท างานเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง ลกัษณะของการมองไปขา้งหนา้

เพื่อแสวงหาความเป็นผูน้ าในตลาด เป็นการมองการณ์ไกลเพื่อแสวงหาโอกาสและความตอ้งการใน

อนาคต 

  4. ความสามารถในการแข่งขนั (Competitive aggressiveness) หมายถึง ความ

พยายามในการแข่งขนักับคู่แข่งขันในธุรกิจมีลักษณะท่ีชอบต่อสู้หรือมีการตอบสนองต่อการ

แข่งขนัท่ีรุนแรง เพื่อพฒันาต าแหน่งของธุรกิจหรือขจดัอุปสรรคคู่แข่งขนัในตลาด 
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  5. การเผชิญกบัความเส่ียง (Risk taking) หมายถึง การตดัสินใจ และการ

ปฏิบติัภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน หรืออาจตอ้งเชิญกบัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 William E. Heinecke (2003) ไดเ้สนอกฎเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ ท่ีเรียกวา่ 

“กฎ 21 ขอ้ของผูป้ระกอบการ” โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 กฎขอ้ท่ี 1 : ฝึกฝนตนเองใหม้องเห็นโอกาส  

 กฎขอ้ท่ี 2 : ท าการบา้น  

 กฎขอ้ท่ี 3 : ใหห้ยดุอยา่ถล าลึกถา้ไม่สนุกกบังาน  

 กฎขอ้ท่ี 4 : ท างานหนกัและสนุกไปพร้อมกนั  

 กฎขอ้ท่ี 5 : ท างานดว้ยสมองของคนอ่ืน  

 กฎขอ้ท่ี 6 : ตั้งเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  

 กฎขอ้ท่ี 7 : เช่ือในสัญชาตญาณ  

 กฎขอ้ท่ี 8 : ไปใหถึ้งทอ้งฟ้า  

 กฎขอ้ท่ี 9 : เรียนรู้การขาย  

 กฎขอ้ท่ี 10 : การเป็นผูน้ า  

 กฎขอ้ท่ี 11 : จดจ าความลม้เหลวแลว้ด าเนินการต่อไป  

 กฎขอ้ท่ี 12 : ท าเพื่อใหไ้ดโ้ชคดีมากท่ีสุด  

 กฎขอ้ท่ี 13 : ยอมรับวา่การเปล่ียนแปลงเป็นวถีิของการด าเนินชีวติ  

 กฎขอ้ท่ี 14 : สร้างสัมพนัธภาพ 

 กฎขอ้ท่ี 15 : ใชเ้วลาอยา่งฉลาด  

 กฎขอ้ท่ี 16 : วดัผลเพื่อประเมินผล 

 กฎขอ้ท่ี 17 : อยา่สร้างธุรกิจดว้ยคนธรรมดาๆ 

 กฎขอ้ท่ี 18 : เนน้คุณภาพไม่ใช่เงิน  

 กฎขอ้ท่ี 19 : รีบลงมือทนัทีในช่วงวกิฤต  

 กฎขอ้ท่ี 20 : เม่ือตกมา้ตอ้งรีบกระโดดข้ึนใหม่ทนัที  

 กฎขอ้ท่ี 21 : จงพอใจ  



27 
 

 โดย William E. Heinecke ไดก้ล่าวไวว้า่ส่ิงท่ีเท่ียงแทแ้น่นอนคือการเปล่ียนแปลง 

กฎทั้ง 21 ขอ้ท่ีกล่าวมาไม่ใช่สูตรส าเร็จส าหรับนกัธุรกิจ ท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จ กฎทั้งหมดน้ี

ไม่ใช่กฎท่ีตอ้งปฏิบติัตาม เป็นเพียงกฎท่ีใชเ้ป็นแนวทางซ่ึงจะปฏิบติัตามเท่านั้น 

 จากการศึกษาเ ก่ียวกับคุณสมบัติของผู ้ประกอบการ สรุปได้ว่า  การเป็น

ผูป้ระกอบการท่ีดีนั้นจะตอ้งประกอบไปด้วยคุณสมบติัหลายประการ ไดแ้ก่ การมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ มีเป้าหมายท่ีชดัเจน มีความรับผิดชอบ  มีความกลา้เส่ียงและกลา้ตดัสินใจ รวมไปถึง

รู้จกัปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั เพราะผูป้ระกอบการเป็นผูท่ี้จะก าหนดทิศทาง 

วิสัยทศัน์ นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อผลกัดนัให้ธุรกิจเกิดการพฒันาและประสบความส าเร็จ

ตามท่ีคาดหวงัไว ้

 

5.  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 5.1  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

  ส าหรับในประเทศไทย การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดรั้บความสนใจเป็นอย่าง

มากมาก เพราะฝ่ายบริหารดา้นการตลาดของกิจการต่าง ๆ ไดมี้การเปล่ียนแปลงแนวความคิดจาก

การให้ความสนใจเฉพาะเร่ืองการผลิตสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่มาให้ความสนใจในเร่ือง

แนวความคิดท่ีเปล่ียนจากการเนน้การผลิตมาเป็นเนน้การตลาด และประกอบกบัสภาพการแข่งขนั

ทางการตลาดในปัจจุบนัมีความรุนแรงมาก กลยทุธ์ต่าง ๆ ไดมี้การน ามาใชอ้ยา่งหลากหลาย ส่ิงต่างๆ 

เหล่าน้ีท าใหผู้ผ้ลิตจ าเป็นตอ้งหนัมาให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และปัจจยั

ท่ีมีผลใหเ้กิดความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อพฒันาผลิตภณัฑข์องตนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด และผลท่ีคาดว่าจะตามมาก็คือความพึงพอใจและการซ้ือซ ้ าในท่ีสุด 

(สมปอง  ศรีพนัธ์, 2553 : 77) 

  สารานุกรมเสรี (2558) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวว้่าคือ 

การศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการท่ีพวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร 

รักษา และก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพื่อสนองความตอ้งการ

และผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสาน

จิตวทิยา สังคมวทิยา มานุษยวทิยา สังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท าความเขา้ใจกระบวนการ
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การตดัสินใจของผูซ้ื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของ

ผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามท า

ความเขา้ใจความตอ้งการของประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมี

อิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคล เช่น ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคมแวดลอ้มดว้ย 

  ภาวิณี นาคสวสัด์ิ (2553 : 8) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท า

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการบริโภค และการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และ

บริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าวดว้ย 

  สมปอง ศรีพนัธ์ (2553 : 78) ได้ให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง พฤติกรรม (การกระท า) ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการบริโภค ลกัษณะการใชแ้ละ

การยอมรับในสินคา้หรือบริการ และนอกจากนั้นยงัรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีอยูก่่อนและมี

ส่วนในการก าหนดการกระท าของบุคคลดงักล่าวดว้ย 

  อดุลย ์จาตุรงคกุล (2544 : 138) ไดส้รุปความหมายของค าวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย บุคคล และครัวเรือนท่ีซ้ือสินคา้และบริการเพื่อ

การบริโภคส่วนตวั 

  ปริญ ลกัษษิตานนท์ (2544) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท า

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใชผ้ลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีหมายรวมถึง

กระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อนและมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท า 

  อุไรวรรณ แยม้นิยม และยงยุทธ์ ฟูพงศ์ศิริพนัธ์ (2543) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคหมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผู ้บริโภคค้นหา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอย

ผลิตภณัฑ์และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขาหรือการศึกษาพฤติกรรม การ

ตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

 จากการศึกษาค้นควา้แนวคิดของนักการตลาดเก่ียวกับการนิยามความหมายของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึง

ผูบ้ริโภคคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมิน การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ

สนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของ
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ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินค้านักการตลาดจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาและวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 5.2  ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  ส าหรับการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ผลิตภณัฑ์นั้นจะได้รับอิทธิพลและ

ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม ฉะนั้นจึงตอ้งศึกษาถึงลกัษณะต่างๆ เพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จากทรรศนะของนกัวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัน ามาสรุป

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 

  ภาวิณี นาคสวสัด์ิ (2553 : 10-13) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคไว ้ดงัน้ี 

   1.  ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Culture Factor) เป็นส่ิงท่ีหล่อหลอมข้ึนมาจาก

ค่านิยม การรับรู้ความตอ้งการ และพฤติกรรมในดา้นต่างๆ ของคนในสังคมนั้นๆ โดยการเรียนรู้

จากครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถาบนัทางการศึกษา สถานท่ีท างาน สถาบนัทางสังคม ส่ือมวลชน

ต่างๆ ซ่ึงสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 

    1.1 วฒันธรรมทอ้งถ่ิน (Subculture) คือ วฒันธรรมเฉพาะกลุ่มคน ท่ีมี

ลกัษณะเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา วิถีชีวิตหรือถ่ินท่ีอยูเ่ดียวกนั เช่น วฒันธรรมการแต่งกายของคนไทย

ในภูมิภาคหรือกลุ่มต่าง ๆ เป็นตน้ 

 1.2 วฒันธรรมชนชั้นในสังคม (Social Class) เป็นวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม

คนท่ีมีอาชีพ การศึกษา ฐานะ ต าแหน่ง ใกล้เคียงกนั มกัจะไม่ได้เกิดจากปัจจยัเดียวแต่เป็นส่วน

ประสมของหลาย ๆ ปัจจยัรวมกนั เช่น วฒันธรรมการกินอาหารของกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นตน้ 

 2.  ปัจจยัทางสังคม (Social Factors) จ าแนกเป็น 

 2.1 กลุ่มคนในสังคม เช่น กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่ม

หนุ่มสาวท่ีท างานในส านกังาน กลุ่มพยาบาล กลุ่มนกัแสดง กลุ่มนกัวชิาการต่าง ๆ เป็นตน้ 

 2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ 

ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การขาย

สินคา้จะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน หรือยโุรป ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่าง

กนั 
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 2.3 บทบาทและสถานภาพ บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว 

กลุ่มอา้งอิง องคก์าร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

 3. ปัจจยับุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก

ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อายุ ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิต ครอบครัว อาชีพ โอกาส

ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล 

 4. ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บ

อิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือและการใชสิ้นคา้ ปัจจยัภายในประกอบดว้ย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทศันคติ 

บุคลิกภาพ และแนวความคิดของตนเอง 

 4.1 การจูงใจ พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนต้องมีแรงจูงใจ ซ่ึงหมายถึง 

ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้จากภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ี

มีเป้าหมาย นกัการตลาดตอ้งศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตวัมนุษย ์ซ่ึงถือวา่เป็นความตอ้งการ

ของมนุษย ์อนัประกอบดว้ยความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการดา้นจิตวิทยาต่างๆ ความ

ตอ้งการเหล่าน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน 

 4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร จัด

ระเบียบ และตีความหมายขอ้มูลเพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความ

เขา้ใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่ จากความหมายน้ีจะเห็นว่าการรับรู้เป็น

กระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการ

และอารมณ์ นอกจากน้ียงัมี ปัจจัยภายนอก คือ ส่ิงกระตุ้น การรับรู้จะพิจารณาเป็นขบวนการ

กลัน่กรองการรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น ไดก้ล่ิน ไดย้ิน 

ไดร้สชาติ และไดรู้้สึก 

 4.3 การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และความโนม้เอียงของ

พฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลได้รับส่ิงกระตุ้น 

นักการตลาดได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีน้ีด้วยการโฆษณาซ ้ าอีกเพื่อท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือและใช้

สินคา้เป็นประจ า 
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 4.4 ความเช่ือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ในอดีต 

 4.5 ทศันคติ เป็นการประเมินผลการรับรู้ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ

ของบุคคล  ความรู้สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

นักการตลาดจึงต้องศึกษาว่าทศันคตินั้นเกิดข้ึนมาได้อย่างไรและเปล่ียนแปลงอย่างไรการเกิด

ทศันคตินั้นเกิดจากขอ้มูลท่ีแต่ละคนไดรั้บการเรียนรู้ในอดีตเก่ียวกบัสินคา้หรือความนึกคิดของ

บุคคล การสร้างทศันคติของผูบ้ริโภคให้สอดคลอ้งกบัสินคา้ของธุรกิจ และพิจารณาวา่ทศันคติของ

ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร จึงพฒันาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัทศันคติของผูบ้ริโภค 

 4.6 บุคลิกภาพ และทฤษฎีฟรอยต์ หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาท่ี

แตกต่างกันของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเหมือนเดิม และ

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจูงใจของฟรอยต ์มีขอ้สมมุติวา่ อิทธิพลดา้นจิตวิทยา ซ่ึงก าหนดพฤติกรรม

มนุษย ์ส่วนใหญ่เป็น จิตใตส้ านึก ซ่ึงเป็นส่วนก าหนดบุคลิกภาพของมนุษยอ์นัประกอบดว้ย อิด อี

โก ้ซูเปอร์อีโก ้

 4.7 แนวความคิดของตนเอง คือ ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง หรือ

ความคิดของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อตนเอง 

 สมปอง ศรีพนัธ์ (2553 : 82) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย ประการท่ีหน่ึงปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 4 

ประการคือ ชนชั้นทางสังคมกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว และวฒันธรรม ประการท่ีสองปัจจยัภายใน

ประกอบดว้ยลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการคือ ทศันคติและค่านิยม แรงจูงใจและบุคลิกลกัษณะท่าทาง

ตลอดจนประสบการณ์และการเรียนรู้ และประการสุดทา้ยกลไกท่ีเช่ือมโยงปัจจยัภายนอกกบัปัจจยั

ภายใน ประกอบดว้ยการรับรู้จากโสตสัมผสัต่าง ๆ ความเขา้ใจจากการรับรู้การยอมรับและความ

เขา้ใจท่ีแต่ละบุคคลจะปรับใหเ้ขา้กบัความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือและความชอบของตน 

 วารุณี ตนัติวงศ์วาณิช และคณะ (2545 : 111) ได้สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไวว้่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้น

บุคลิกลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีส าคญั 4 ประการไดแ้ก่ วฒันธรรม สังคม ปัจจยัส่วนบุคคลและจิตวิทยา 

ถึงแมว้า่นกัการตลาดไม่สามารถเขา้ไปมีอิทธิพลกบัปัจจยัดงักล่าวน้ีได ้แต่การรู้ถึงปัจจยัเหล่าน้ีก็มี
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ประโยชน์ท่ีท าให้ทราบถึงความสนใจของผูซ้ื้อ และสามารถน าไปก าหนดลกัษณะผลิตภณัฑ์เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน วฒันธรรมถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสุดท่ีใช้ก าหนด

ความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงรวมถึงค่านิยม การรับรู้ ความชอบและพฤติกรรม

พื้นฐานท่ีบุคคลเรียนรู้จากครอบครัวและสถาบนัส าคญัอ่ืน ด้วยเหตุน้ีนักการตลาดอาจต้องมุ่ง

แผนการตลาดของตนไปยงัความต้องการเฉพาะของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ส่วนปัจจยัทางสังคมท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิงของบุคคลไม่วา่จะเป็นครอบครัว เพื่อน ขั้นวฏัจกัร

ชีวติ การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวติ บุคลิกภาพและลกัษณะส่วนบุคคลซ่ึงมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ นอกจากน้ีปัจจยัทางจิตวิทยาทั้งการจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและ

ทศันคติ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแทบทั้งส้ิน ซ่ึงแต่ละปัจจยัท าให้เห็นภาพของ

การท างานของกล่องด าท่ีแตกต่างกนั 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเห็นได้ว่า มีปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล 

และปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงการศึกษาปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีท าให้เห็นลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

พร้อมกับเห็นแนวทางในการหาวิธีเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภคให้มี

ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดัสรรส่ิงกระตุน้ทางการตลาดไดอ้ยา่ง

เหมาะสมอีกดว้ย 

 5.3  ลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นกัการตลาดมกัตอ้งการหาค าตอบท่ีจะช่วย

ใหส้ามารถจดักลยทุธ์การตลาด ซ่ึงสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอนัเป็นการคน้หา

หรือวจิยัเก่ียวกบัการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรม

การซ้ือ การใช้ของผูบ้ริโภค ค าถามท่ีใช้คน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H เพื่อ

คน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ภาวณีิ นาคสวสัด์ิ, 2553 : 9-10) 
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ตารางท่ี 2 ค  าถาม 7 ค  าถาม (6Ws และ 1H) 

 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7 Os) 

1.  ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

     (Who is in the target market?) 

1.  Occupants ลกัษณะของผูบ้ริโภค 

     ทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

     จิตวทิยา พฤติกรรม 

2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร 

    (What does the market buy?) 

2. Objects ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 

     คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์องคป์ระกอบ 

     ของผลิตภณัฑ์ 

3. ท  าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 

     (Why does the market buy?) 

3. Objectives เพื่อสนองความตอ้งการของ 

    ผูบ้ริโภคไม่วา่จะเป็นทางดา้นร่างกาย 

    หรือจิตวทิยา 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 

    (Who participates in the buying?) 

4. Organizations บทบาทของกลุ่มท่ีมี 

    อิทธิพล ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจ  

    ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

    (How does the market buy?) 

5. Operations ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

    1.การรับรู้                   2. การคน้หาขอ้มูล 

    3. ประเมินทางเลือก   4. ตดัสินใจซ้ือ 

    5. ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

    (When does the market buy?) 

6. Occasions โอกาสในการซ้ือช่วงวนั 

    หรือเวลาใด โอกาสพิเศษหรือเทศการ         

    ต่าง ๆ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

    (Where does the market buy?) 

7. Outlets ช่องทางหรือแหล่งท่ีซ้ือ 

 

ท่ีมา: Engel, James, Consumer Behavior (Chicago: The Dryden, 1990) 
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 จากตารางดงักล่าวท าให้ทราบถึงค าตอบท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการสามารถก าหนด

ทิศทางทางการตลาดของสินคา้ เพื่อสร้างสินคา้ท่ีสามารถตอบโจทยไ์ดต้รงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และท าใหท้ราบถึงโอกาสทางการตลาดของสินคา้วา่มีแนวโนม้อยา่งไร 

 

6.  แนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาด 

 กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นการใช้ส่วนประกอบทางการตลาดให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายท่ีกิจการต้องการ โดยแบ่งส่วนตามส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์

ผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจดัจ าหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด และการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์

 6.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ องค์กรธุรกิจควรเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการเพิ่ม

โอกาสทางธุรกิจ ในส่วนของผลิตภณัฑ์ธุรกิจควรตอ้งเลือกกลยุทธ์ ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ดูมีคุณค่าและ

มีประโยชน์ในสายตาลูกคา้ จึงจะท าให้ผลิตภณัฑ์นั้นขายได ้โดยกลยุทธ์ท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ีคือ กล

ยทุธ์ส่วนประสมของผลิตภณัฑ ์

  กลยุทธ์ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ องค์กรธุรกิจสามารถด าเนินกลยุทธ์ส่วน

ประสมของผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจได้ โดยใช้ลักษณะ 5 ประการ ดังน้ี (ภาวิณี 

กาญจนา, 2554 : 128) 

  การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Positioning the product) เป็นการพฒันาภาพลกัษณ์

ของผลิตภณัฑเ์พื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ความแตกต่างจากท่ีอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยอาจใชก้ารวางต าแหน่ง

โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวางต าแหน่งตามคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ตามราคาและคุณภาพ ตาม

ประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ตามการน าไปใช ้ตามผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ตามอารมณ์ เป็นตน้ 

  การขยายส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product-mix expansion) ธุรกิจสามารถเพิ่มความ

ลึกของสายผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอให้กบัลูกคา้ได ้โดยการเพิ่มผลิตภณัฑ์ให้หลากหลายในแต่ละสาย

ผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าหรือผู ้ท่ียงัไม่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมาก่อน 

นอกจากน้ี องคก์รธุรกิจยงัอาจเพิ่มความกวา้งของสายผลิตภณัฑโ์ดยเพิ่มสายผลิตภณัฑ์ใหม่และสาย

ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเพิ่มเขา้มาอาจมีหรือไม่มีความสัมพนัธ์กบัสายผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีธุรกิจมีอยูก่็ได ้
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  การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู ่(Alteration of existing products) ธุรกิจสามารถ

เปล่ียนแปลง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ในตลาด โดยอาจเปล่ียนรูปลักษณ์หรือออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในตลาดใหม่ การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์น้ีจะท าให้ธุรกิจเกิดความเส่ียงน้อยกว่า

การน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาด 

  การตดัส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product contraction) ธุรกิจอาจตดัสายผลิตภณัฑ์ท่ี

มีอยูห่รือลดจ านวนผลิตภณัฑท่ี์ไม่ท าก าไรลง เพื่อเพิ่มผลการด าเนินงานของธุรกิจใหสู้งข้ึน 

  การขยายตลาดสู่ส่วนบนหรือลงส่วนล่าง (Trading up or trading down) ธุรกิจอาจ

ใช้กลยุทธ์ขยายตลาดสู่ส่วนบน โดยการเพิ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสูงเข้าในในสายผลิตภณัฑ์ เพื่อ

ยกระดบัภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์และอาจขยายตลาดลงส่วนล่าง โดยเพิ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาต ่าลง

ไปในสายผลิตภณัฑ ์เพื่อดึงดูดลูกคา้ท่ีมีรายไดต้  ่าใหม้าซ้ือสินคา้ของธุรกิจ 

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ธุรกิจควรมีการวางแผนในการเลือกกล

ยทุธ์ผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสม เพราะหากธุรกิจมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีดีและเหมาะสมแลว้ ลูกคา้จะมี

ความพอพอใจในสินคา้นั้น ๆ และสินคา้เหล่านั้นจะสามารถท าก าไรให้กบัธุรกิจได้อย่างดี โดย

พิจารณาจากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ และความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ควรมีการปรับปรุง

ผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ หากผลิตภณัฑ์ใดท่ีไม่ก่อก าไรแล้วควรลดปริมาณการจดัจ าหน่ายให้น้อยลง 

เพื่อใหธุ้รกิจสามารถด าเนินต่อไปได ้

 6.2 กลยุทธ์การก าหนดราคา โอ ซี. เฟอร์เรลล์และเกอร์เฟรย ์เฮิร์ท (2551 : 289) ได้

อธิบายถึงกลยุทธ์การก าหนดราคาว่าเป็นแนวทางเพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงค์ของ

การก าหนดราคาได ้โดยกลยุทธ์การก าหนดราคาท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ีคือ การก าหนดราคาผลิตภณัฑ์

ใหม่ การก าหนดราคาตามหลกัจิตวทิยาและแบบใหส่้วนลด 

  6.2.1 การก าหนดราคาผลิตภณัฑใ์หม่ (pricing new products) เป็นการก าหนดราคา

ส าหรับผลิตภณัฑเ์พราถา้มีการก าหนดราคาไดเ้หมาะสม จะท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถท าก าไรให้กบั

ธุรกิจได ้ในขณะท่ีการก าหนดราคาผดิพลาดอาจจะส่งผลใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่ท าก าไรและผลิตภณัฑ์เกิด

ความลม้เหลว กลยุทธ์โดยทัว่ไปท่ีใช้ก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ใหม่มี 2 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ การก าหนด

ราคาแบบตกัตวง (price skimming) เป็นกลยุทธ์ท่ีก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

และจะตอ้งเป็นระดบัราคาท่ีผูต้อ้งการผลิตภณัฑจ์ะยอมจ่ายเงินเพื่อซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น กลยุทธ์น้ีจะท า
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ใหกิ้จการมีรายไดม้ากเพื่อชดเชยตน้ทุนท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การก าหนดราคา

เพื่อเจาะตลาด (penetration price) เป็นกลยุทธ์การก าหนดราคาต ่าเพื่อสร้างส่วนครองตลาดอย่าง

รวดเร็ว การก าหนดราคาเพื่อเจาะตลาดน้ีมีความยืดหยุ่นนอ้ยกวา่แบบแรก เพราะการเพิ่มราคายาก

กวา่การลดราคา  

  6.2.2 การก าหนดราคาตามหลกัจิตวิทยา (psychological price) เป็นกลยุทธ์การ

ก าหนดราคาท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือด้วยอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเหตุผล เช่น การ

ก าหนดราคาแบบเลขคู่ (Even/old pricing) โดยการตั้งราคาผลิตภณัฑ์ท่ีราคา 99 บาท จะท าให้ผูซ้ื้อ

รู้สึกว่าถูกกวา่ 100 บาท เพราะเป็นราคาท่ีเป็นเลขค่ี ท าให้มองวา่ราคาถูกหรือการก าหนดราคาเพื่อ

แสดงสัญลกัษณ์หรือการก าหนดราคาท่ีแสดงถึงช่ือเสียง (symbolic/prestige pricing) ท าให้ลูกคา้

เช่ือว่าราคาผลิตภณัฑ์ท่ีสูงจะแสดงถึงคุณภาพท่ีสูงตามไปดว้ย เช่นการก าหนดราคาสูงให้น ้ าหอม

เพื่อใหรู้้สึกวา่มีคุณภาพสูง หรือก าหนดราคายาใหสู้งเพื่อใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่เป็นยาดี รักษาโรคได ้

  6.2.3 การก าหนดราคาแบบให้ส่วนลด (price discount) หรือส่วนลด (discounts) 

เป็นกลยุทธ์การก าหนดราคาท่ีใช้เพื่อเพิ่มยอดขายหรืออาจจะเป็นการลดราคาผลิตภณัฑ์ลงชัว่คราว 

มีหลายรูปแบบ เช่น การให้ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดตามฤดูกาล และส่วนลดเพื่อส่งเสริมการตลาด

ส าหรับลดปริมาณส่วนลดท่ีให้แก่ผูซ้ื้อปริมาณมาก เช่น ถา้ผูซ้ื้อซ้ือสินคา้ราคาครบ 5,000 บาท จะ

ได้รับส่วนลด 500 บาท เป็นต้น ส่วนลดตามฤดูกาลเป็นการลดราคาให้กบัผูซ้ื้อท่ีซ้ือสินคา้หรือ

บริการนอกฤดูกาล ซ่ึงท าให้ผูข้ายสามารถรักษาการผลิตให้สม ่าเสมอตลอดปีได้ เช่น โปรโมชั่น

ส่วนลดค่าท่ีพกันอกช่วยฤดูการท่องเท่ียว เป็นตน้ ส่วนลดเพื่อส่งเสริมการตลาดเป็นความพยายามท่ี

จะเพิ่มยอดขาย โดยโฆษณาวา่มีการลดราคาสินคา้เพื่อให้ลูกคา้สนใจ เช่น โปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 

ของหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า เป็นตน้ 

 จากแนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์การก าหนดราคาขา้งตน้น้ี กล่าวโดยสรุปว่าธุรกิจควร

ก าหนดราคาท่ีเหมาะสมให้กบัผลิตภณัฑ์เพื่อผลก าไรท่ีจะเกิดข้ึน ในส่วนของผลิตภณัฑ์ใหม่ ธุรกิจ

ตอ้งก าหนดราคาเพื่อให้ลูกคา้ยินท่ีจะจ่ายเพื่อให้ไดสิ้นคา้นั้น ๆ ทั้งการก าหนดราคาต ่า การก าหนด

ราคาสูงเพื่อเจาะตลาด การก าหนดราคาตามจิตวิทยาอาจน ามาใช้เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

เพราะรู้สึกวา่สินคา้มีคุณค่าและมีราคาถูก การก าหนดราคาแบบใหส่้วนลดนิยมน ามาใชเ้พิ่มยอดขาย

ให้กบัผูซ้ื้อท่ีซ้ือสินคา้ในมูลค่าสูง ผูว้ิจยัน าแนวคิดน้ีมาใชใ้นงานวิจยัโดยน ามาใช้ในการตั้งค  าถาม
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ในการสัมภาษณ์วา่ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีหลกัในการก าหนดราคาโดยการก าหนดราคาให้เหมาะสมและ

ก าหนดราคาตามจิตวทิยาเพื่อใชใ้นการเพิ่มยอดขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 6.3 กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย โอ ซี. เฟอร์เรลล์และเกอร์เฟรย ์เฮิร์ท (2551 : 289) ได้

อธิบายถึงกลยุทธ์การจดัจ าหน่ายไวว้า่ ความส าเร็จของธุรกิจนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ

เป็นเลิศเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้งสามารถจดัส่งผลิตภณัฑ์ไปในสถานท่ีและเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการได้

อย่างเหมาะสมดว้ย ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงกลยุทธ์การจดัจ าหน่ายท่ีมุ่งระดบัการครอบคลุมตลาด

และกลยทุธ์การจดัจ าหน่ายท่ีมุ่งกระจายสินคา้ใหท้ัว่ถึง 

  6.3.1 กลยทุธ์การจดัจ าหน่ายท่ีมุ่งระดบัการครอบคลุมตลาด เป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบั

การตดัสินใจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กวา้งข้ึน ซ่ึงหมายถึงการตดัสินใจว่าธุรกิจควรมีร้านจ าหน่าย

สินคา้ประเภทใด จ านวนเท่าใด ระดบัการครอบคลุมตลาด จะข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมของผูซ้ื้อและ

ลกัษณะของตลาดเป้าหมาย ผูแ้ข่งขนั โดยผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระดบัการ

ครอบคลุมตลาด โดยกลยุทธ์น้ีสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ การจ าหน่ายแบบทัว่ถึง การ

จ าหน่ายแบบเลือกสรรและการจ าหน่ายแบบผกูขาด 

  การจ าหน่ายแบบทัว่ถึง (intensive distribution) เป็นการเพิ่มความสามารถในการ

จดัหาผลิตภณัฑ์ได้ง่ายข้ึน โดยจะกระจายผลิตภณัฑ์ไวใ้นทุกช่องทางเท่าท่ีจะท าได้ เหมาะกับ

ผลิตภณัฑป์ระเภทสะดวกซ้ือ เช่น ขนมปัง นมสด เคร่ืองด่ืม หมากฝร่ัง เป็นตน้ โดยผูค้า้ส่งและปลีก

พยายามจดัจ าหน่ายแบบทัว่ถึง โดยจดัหาผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีไวใ้นทุกท่ีท่ีคาดวา่ลูกคา้จะซ้ือ เช่น ขนม

ปังฟาร์มเฮา้ส์ โดยมีวางจ าหน่ายทั้งใน 7-11 ท่ีมีสาขาทัว่ประเทศ รวมถึงการจดัจ าหน่ายในร้านคา้

ปลีก คา้ส่งต่าง ๆ ดว้ย 

  การจัดจ าหน่ายแบบเลือกสรร (selective distribution) เป็นการใช้ช่องทาง

การตลาดจ านวนไม่มากในการกระจายผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่ายแบบน้ีใชก้บัผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภค

ซ้ือเม่ือได้เลือกและเปรียบเทียบราคา คุณภาพ รูปแบบ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีพนกังานขายเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือกบัผูบ้ริโภค การรับประกนั ขอ้แนะน าทางเทคนิค รวมถึงบริการหลงัการขาย เพื่อรักษา

ความพึงพอใจของลูกคา้ ตวัอยา่งของผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่ายแบบเลือกสรร ไดแ้ก่  เส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ 

รถยนต ์เป็นตน้ 
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  การจ าหน่ายแบบผกูขาด (exclusive distribution) เป็นการจ าหน่ายแบบท่ีผูผ้ลิตให้

สิทธ์ิในการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ก่คนกลางเพียงรายเดียว 

  6.3.2 กลยุทธ์การจดัจ าหน่ายท่ีมุ่งกระจายสินคา้ (physical distribution) การ

กระจายสินคา้เป็นกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากมือผูผ้ลิตไปสู่

ผูบ้ริโภค การกระจายสินคา้ท่ีดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ดา้นสถานท่ีและเวลา โดยจะท าให้ผลิตภณัฑ์

ไปถึงมือผูบ้ริโภคในสถานท่ีและเวลาท่ีตอ้งการ เช่น การควบคุมสินคา้คงเหลือ คลงัสินคา้ การ

ขนส่งและการควบคุมวตัถุดิบ 

  คลังสินค้า (warehousing) เป็นการออกแบบและปฏิบติัเก่ียวกับอุปกรณ์หรือ

เคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการรับ เก็บและล าเลียงผลิตภณัฑ์ โดยธุรกิจส่วนใหญ่มกัมี

คลงัสินคา้เป็นของตวัเองเพื่อจดัเก็บ ด าเนินการและเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์เอง แต่บางธุรกิจอาจเลือก

เช่าคลงัสินคา้และจา้งกิจการอ่ืนเขา้มาด าเนินการ การจดัการคลงัสินคา้เป็นส่ิงส าคญัเพราะท าให้มี

ผลิตภณัฑใ์นจ านวนและเวลาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการในทุกสถานท่ี 

  การขนส่ง (transportation) เป็นการน าผลิตภณัฑ์ไปสู่ผูบ้ริโภค การขนส่งท าให้

ผลิตภัณฑ์ออกจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค วิธีการท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ รถไฟ  เรือ  

รถยนต์  เคร่ืองบิน  เป็นตน้ การขนส่งทางรถไฟเป็นวิธีการท่ีประหยดัท่ีสุด นิยมใช้ในการขนส่ง

สินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัมากและขนาดใหญ่ การขนส่งทางรถยนตแ์ละรถบรรทุกมีความยืดหยุน่มากกว่า

ทางรถไฟเพราะสามารถเขา้ไปถึงสถานท่ีท่ีตอ้งการได้มากกว่า การขนส่งทางเคร่ืองบินมีความ

รวดเร็วและเช่ือถือได ้แต่เป็นวธีิท่ีมีตน้ทุนสูงท่ีสุด ส าหรับการขนส่งทางเรือมีตน้ต ่าก็จริงแต่ชา้ท่ีสุด 

  การควบคุมวตัถุดิบ (material handling) เป็นการจดัการ ควบคุมและเคล่ือนยา้ย

ผลิตภณัฑ์ภายในคลงัสินคา้เพื่อการขนส่ง ซ่ึงกระบวนการควบคุมจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ

ของผลิตภณัฑ ์การควบคุมวตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพจะท าใหธุ้รกิจใชค้ลงัสินคา้ไดเ้กิดประโยชน์

มากข้ึนและบริการลูกคา้ไดดี้ข้ึน อีกทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนไดอี้กดว้ย 

 จากแนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์การจดัจ าหน่ายกล่าวโดยสรุปว่า การจดัจ าหน่ายท่ีมุ่ง

ระดบัการครอบคลุมตลาดจะท าให้สินคา้กระจายถึงผูบ้ริโภคไดส้ะดวกข้ึน ผูว้ิจยัน าแนวคิดน้ีมาใช้

ในงานวิจัยโดยน ามาใช้ในการวางแผนธุรกิจในการจ าหน่ายสินค้าเพื่อให้การด าเนินธุรกิจมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยการจดัจ าหน่ายแบบทัว่ถึง การเลือกสรรและแบบผกูขาด การจ าหน่ายท่ี
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มุ่งกระจายสินคา้จะช่วยท าให้สินคา้ไปถึงมือลูกคา้ไดถู้กสถานท่ีและทนัเวลาโดยการขนส่ง การ

ควบคุมสินคา้คงเหลือ คลงัสินคา้และการควบคุมวตัถุดิบเพื่อการจดัการให้เกิดประโยชน์ในระดบั

สูงสุด 

 6.4 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) วิไลพร ไชยโย (2552 : 41) 

กล่าวว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดมีลักษณะรายงานท่ีมีความต้องการและน าไปใช้ในการ

วางแผนกลยุทธ์การตลาด ได้แก่รายงานยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนต่อค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 

รายงานสัดส่วนของคูปองท่ีน ามาใชสิ้ทธ์ิต่อคูปองท่ีแจก รายงานยอดขายเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้รายงานยอดขายรวมแยกตามพนกังานขาย รายงานยอดขายของพนกังานขายแยกตามสินคา้ 

รายงานยอดขายกลุ่มลูกคา้ใหม่ 

 โอ ซี. เฟอร์เรลล์และเกอร์เฟรย ์เฮิร์ท (2551 : 298) ไดก้ล่าวว่าเม่ือธุรกิจวางแผนการ

ส่งเสริมการตลาดแลว้จะใชก้ารติดต่อส่ือสารทางการตลาดเชิงองคร์วมในการส่งข่าวสารท่ีตอ้งการ

ไปสู่ลูกคา้ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดแต่ละแบบจะท าหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเหมาะสมเพื่อ

ความสอดคลอ้ง 

  6.4.1 การโฆษณา (advertising) เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารข่าวสารผ่านทาง

ส่ือมวลชน โดยตอ้งจ่ายเงินค่าตอบแทน เช่น วทิย ุโทรทศัน์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ส่ือส่ิงพิมพท่ี์ส่ง

ทางไปรษณีย ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และป้ายโฆษณา เป็นตน้ 

  6.4.2 การขายโดยบุคคล (personal selling) เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารโดยตรง

แบบ 2 ทางกบัผูซ้ื้อและผูท่ี้คาดวา่จะซ้ือ รูปแบบส่วนประสมน้ีเหมาะส าหรับผลิตภณัฑ์ขนาดใหญ่ 

ราคาแพง มีวิธีใช้งานซับซ้อน เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บา้น รถยนต์ เป็นตน้ การขายโดยบุคคลเป็น

วิธีการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความยืดหยุ่นท่ีสุด เพราะเป็นวิธีท่ีท  าให้เลือกส่ือสารขอ้มูลท่ีมีความ

เหมาะสมซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดม้ากท่ีสุด และสามารถโนม้นา้วใจให้ลูกคา้ตดัสินใจ

ซ้ือดว้ย แต่ขอ้เสียคือตน้ทุนสูง 

  6.4.3 การประชาสัมพนัธ์ (publicity) เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารท่ีไม่ไดติ้ดต่อ

ระหว่างบุคคลโดยตรง แต่จะเป็นการติดต่อโดยส่งผ่านทางส่ือมวลชนโดยไม่ต้องจ่ายเงิน

ค่าตอบแทน ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากการประชาสัมพนัธ์ได ้โดยให้ข่าวเก่ียวกบัธุรกิจและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกบัสาธารณชนหลายธุรกิจ มีแผนกมวลชนสัมพนัธ์เพื่อให้ได้รับการ



40 
 

สนับสนุนจากสาธารณชนและลดเหตุการณ์ในด้านลบท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการให้น้อยท่ีสุด เช่น 

โครงการท่ีรับผดิชอบต่อสังคมท่ีหลายบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อสังคม เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ

บริษทัและประชาสัมพนัธ์บริษทัไปในตวัดว้ย 

  6.4.4 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดท่ี

อยูน่อกเหนือจากการใชพ้นกังานขาย การโฆษณาและการเผยแพร่ ท่ีถูกออกแบบเพื่อเพิ่มพฤติกรรม

การซ่ือของผูบ้ริโภคและประสิทธิผลของตวัแทน (Kurtz, David L., 2008: 584)  

  นอกจากการส่งเสริมการขายได้ถูกน ามาใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยการกระตุ้น

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑห์รือสร้างการตอบสนองอยา่งรวดเร็วในระยะสั้นดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น 

การให้ผลประโยชน์ในดา้นราคาผลิตภณัฑ์ การแจกของแถมหรือการให้สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

การส่งเสริมการขายยงัไดถู้กน ามาใช้เพื่อสร้างความซ้ือสัตยข์องลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ขององคก์ร

ธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้มากข้ึน หรือการซ้ือผลิตภณัฑ์ซ ้ า เช่น การใช้

โปรแกรมการสะสมยอดซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นตน้ 

  ประเภทของการส่งเสริมการขาย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

   6.4.4.1 การส่งเสริมการขายท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริโภค เป็นการส่งเสริมการขาย

โดยมีวตัถุประสงค์ให้บุคคลท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัหรือผูท่ี้คาดหวงัว่าจะเป็นลูกคา้ของ

องคก์รธุรกิจมีพฤติกรรมการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ การกระตุน้ให้มีการซ้ือผลิตภณัฑ์ซ ้ า รวมถึงการ

เพิ่มพฤติกรรมการซ้ือแบบฉับพลนั ซ่ึงสามารถกระท าได้โดยวิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี 1) การลดราคา

ผลิตภณัฑร์ะยะสั้น 2) คูปอง 3) การคืนเงิน 4) การแจกของตวัอยา่ง 5) การบรรจุภณัฑ์พิเศษ 6) การ

ใหผ้ลิตภณัฑฟ์รี 7) การแข่งขนั 8) การชิงรางวลั 

   6.4.4.2 การส่งเสริมการขายท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีคนกลางในช่องทางการจัด

จ าหน่าย เป็นการส่งเสริมการขายโดยมีเป้าหมายท่ีผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีกหรือคนกลางท่ีอยู่ในช่องทาง

การตลาด โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้คนกลางเก็บสินคา้คงคลงัขององคก์รธุรกิจในปริมาณมากข้ึน ซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เร็วข้ึนหรือส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ขององค์กรให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดย

วิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี 1) การให้ส่วนยอมให้ในการส่งเสริมการตลาดในช่วงระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

2) การแถมผลิตภณัฑ์ฟรีเม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 3) การให้ส่วนยอมให้ในการ

ขนส่งผลิตภณัฑ์ 4) การให้เงินสนบัสนุนในการจดัโฆษณาร่วมระหวา่งผูค้า้ปลีกและผูผ้ลิต 5) การ
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จดัแสดงสินคา้ 6) การใหส่ิ้งจูงใจตวัแทนและการแข่งขนั 7) การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมพนกังาน

ขายของคนกลาง 

   6.4.4.3 การส่งเสริมการขายโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีพนกังานขององคก์รธุรกิจ เป็น

การส่งเสริมการขายท่ีมีเป้าหมายท่ีพนักงานขายสินคา้ขององค์กรธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

กระตุ้นให้พนักงานขายปฏิบติัหน้าท่ีดีข้ึน แสวงหาลูกคา้รายใหม่ จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่หรือ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทุกตวัในสายผลิตภณัฑ์ขององค์กรธุรกิจ ซ่ึงสามารถด าเนินการได้ดงัน้ี1) การ

จดัการแข่งขนั 2) การให้โบนสัจากยอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือจากการไดม้าซ่ึงลูกคา้รายใหม่ 3) 

การให้การฝึกอบรมการปฏิบติังาน 4) การให้รางวลัเงินสดแก่พนกังานขายดีเด่น 5) การจดัสัมมนา

หรือการพบปะสังสรรคเ์พื่อเพิ่มก าลงัใจ 

  จากแนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสามารถสรุปได้ว่า การ

ส่งเสริมการตลาดเป็นเร่ืองของการส่ือสาร ท่ีมีการจดัการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดการใช้

บริการธุรกิจองคก์รในทุกดา้น อาจใชก้ารโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความน่าสนใจ ใชบุ้คคล

เพื่อแนะน าสินคา้โดยตรง มีการส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถมเพื่อเป็นการกระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคเกิดความอยากซ้ืออยากบริโภค 

  ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของแนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาด เพราถือเป็น

ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยสร้างความส าเร็จใหเ้กิดกบัธุรกิจการผลิตธูป หากมีการวางแผนและการบริหาร

จดัการท่ีดี ผูว้ิจยัจึงน าเอาแนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในการตั้งค  าถามเพื่อหาแนวทาง

สัมภาษณ์ใหไ้ดม้าซ่ึงการสรุปและอภิปรายผลในรายละเอียดเก่ียวกบักลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ในส่วน

ของการเลือกซ้ือสินคา้ การจดัการสินคา้ท่ีไม่ท าก าไร การสร้างความแตกต่างให้กบัตวัสินคา้ กล

ยุทธ์ด้านราคาในส่วนของการก าหนดราคาสินค้า การเพิ่มราคา ลดราคาสินค้า กลยุทธ์การจัด

จ าหน่ายในดา้นลกัษณะการจ าหน่าย การขนส่งสินคา้ คลงัสินคา้และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

ในส่วนของการใหบ้ริการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ เพื่อให้ทราบกลยุทธ์การให้บริการและ

การตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจผลิตธูปในจงัหวดันครปฐม 

 6.5 การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) เดสส์เลอร์ 

แกรี และตนั ชวี ฮวด (2550) ไดอ้ธิบายว่า การจดัการทรัพยากรมนุษยว์่าเป็นกระบวนการในการ

คดัเลือก สรรหาให้ไดม้าซ่ึงพนกังาน การพฒันาและการฝึกอบรม การประเมินผลและการบริหาร
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ค่าตอบแทนแก่พนักงาน ตลอดจนการรักษาความสัมพนัธ์ขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน สุขภาวะ

อนามยัและความปลอดภยั การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย 

  6.5.1 การคัดเลือกและการสรรหา เป็นกระบวนการท่ีกิจการมีความต้องการ

แสวงหาบุคคลเพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามต าแหน่งท่ีกิจการตอ้งการ 

  6.5.2 การฝึกอบรม เป็นกระบวนการท่ีท าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการท างาน ให้มีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติท่ีดี

และเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั จนกระทั้งเกิดความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีกิจการตอ้งการ 

  6.5.3 การประเมินผล เป็นกระบวนการวดัเพื่อให้ทราบว่าผลการปฏิบติังานของ

ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนนั้นได้ผลประการใด แล้วน าเอาผลท่ีวดัได้นั้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานบุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เช่น เพื่อพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือน

ขั้นเงินเดือน เพื่อพฒันาบุคลากร เป็นต้น การแจง้ผลการประเมินให้ผูถู้กประเมินทราบผลการ

ปฏิบติังานของตนวา่มีขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยอย่างไร เพื่อท่ีจะไดป้รับปรุงการท างานของตนให้ดีข้ึน และ

ผลการประเมินยงัคงเป็นเคร่ืองช่วยพิจารณาความตอ้งการในการฝึกอบรมอีกดว้ย 

  6.5.4 การบริหารค่าตอบแทน เป็นกระบวนการวางแผนการจดัการระบบงานและ

การควบคุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ

พนกังาน เพื่อแลกกบัผลงานหรือการบริการท่ีพนกังานไดท้  าใหกิ้จการ โดยการบริหารค่าตอบท่ีเป็น

ธรรมและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้แรงจูงใจในการท างานของพนกังานเพิ่มมากข้ึนตามล าดบั เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัและเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานและเจา้ของ

กิจการ การบริหารค่าตอบแทนประกอบไปด้วย 1) ค่าตอบแทนทางการเงิน เป็นค่าตอบแทนท่ี

นายจ้างให้แก่พนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น ทางอ้อมได้แก่ 

สวสัดิการสังคม ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 2) ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน ประกอบดว้ยงาน

และสภาพแวดลอ้มของงาน เช่น เป็นงานท่ีทา้ทาย มีโอกาสกา้วหนา้ ไดรั้บการยอมรับ รู้สึกประสบ

ความส าเร็จ ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ หวัหนา้มีความสามารถ มีเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นมิตร 

สภาพแวดลอ้มในการท างานดี มีการแบ่งงานกนัท า มีนโยบายการบริหารท่ีดี เป็นตน้ 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์

เป็นกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้มารับต าแหน่งนั้น ๆ และมีการฝึกฝน 
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ฝึกอบรมการท างานใหแ้ก่พนกังาน หลงัจากท่ีพนกังานท างานไปไดต้ามระยะเวลาท่ีกิจการก าหนด 

จะมีการประเมินผลการปฏิบติังานว่าพนกังานสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์หรือ

เป้าหมายของกิจการหรือไม่ ทั้ งน้ีต้องแจ้งผลการประเมินแก่พนักงานเพื่อน าไปปรับปรุง

กระบวนการท างานของตนเองให้ดียิ่งข้ึน การบริหารค่าตอบแทนก็เป็นส าคญัในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์กิจการควรมีการบริหารจดัการค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรม เหมาะสม เพื่อเพิ่ม

แรงจูงใจใหแ้ก่พนกังานสามารถปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุดแก่กิจการ 

 ธุรกิจผลิตธูปเป็นธุรกิจท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้เป็น

จ านวนมาก จึงตอ้งอาศยัแรงงานในการขนส่งและคา้ขายสินคา้ ท าให้เกิดการจา้งงานเป็นจ านวน

มากเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจดัการการให้บริการแก่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัจึงน า

แนวคิดการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยม์าใช้ในการตั้งแนวค าสัมภาษณ์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การคดัเลือกพนักงาน การจดัสรรค่าตอบแทน การจดัแบ่งหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ การดูแล

สวสัดิการดา้นต่าง ๆ และการอบรมพฒันาฝึกฝนทกัษะความรู้ของพนกังาน นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัน า

แนวคิดการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยม์าใชใ้นการสรุปผลและอภิปรายผลเพื่อให้ทราบถึงการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องผูป้ระกอบท่ีมีต่อพนกังานวา่มีการจดัการในลกัษณะใดให้ธุรกิจ

ของตนเองประสบความส าเร็จ 

 

7.  แนวคิดเกีย่วกบัจริยธรรมทางธุรกจิ 

 7.1 ความหมายของจริยธรรมและความหมายของธุรกจิ 

  7.1.1 ความหมายของจริยธรรม 

  พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2546 : 6) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่าเป็นส่ิงท่ีควร

ประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสมในส่ิงท่ีถูกต้อง ซ่ึงสังคมยอมรับเพื่อการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมี

ความสุขและร่มเยน็ 

  จรวยพร ธรณินทร์ (2553) ไดใ้ห้ความหมายของจริยธรรมวา่เป็นความประพฤติท่ี

เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตวัเองก่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยในสังคม 

  กิตติยา โสภณโภไคย (2558) ใหไ้ดค้วามหมายของจริยธรรมวา่เป็นธรรมท่ีเป็นขอ้

ประพฤติปฏิบติัศีลธรรม กฎแห่งศีลธรรมซ่ึงก็คือกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย ์ซ่ึงเกิดจาก
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ธรรมชาติของมนุษยเ์อง ความเป็นผูมี้ปรีชาชาญ คือมีปัญญาและเหตุผล ท าให้มนุษยมี์มโนธรรม 

รู้จกัแยกถูก-ผดิ 

  French and Granrose (1995: 228, อา้งถึงใน บรรยงค ์โตจินดา, 2545 : 3) ไดใ้ห้

ความหมายของจริยธรรมวา่เป็นค าแนะน าสั่งสอนท่ีเป็นบรรทดัฐานให้คนน าไปใชแ้กปั้ญหาความ

ขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ ช่วยใหส้ังคมกินดีอยูดี่ 

  7.1.2 ความหมายของธุรกจิ 

  อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง และคณะ (2546 : 10) ไดใ้หค้วามหมายของธุรกิจวา่เป็นกิจกรรม

ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตและการจดัจ าหน่ายบริการหรือสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่แสวงหาผลก าไรสูงสุด 

  พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2546 : 19) ไดใ้ห้ความหมายของธุรกิจวา่เป็นความพยายามท่ี

จะเป็นแบบแผนของผูป้ระกอบการในการผลิตและขายสินคา้ หรือบริการเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของสังคมโดยมุ่งหวงัผลก าไร 

  สุธรรม รัตนโชติ (2548) ได้ให้ความหมายของธุรกิจว่าเป็นความพยายามของ

ผูป้ระกอบการท่ีจะผลิตหรือขายสินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม โดยหวงั

ท่ีจะไดผ้ลก าไร และยอมรับความเส่ียงในการขาดทุนหรือไม่ไดผ้ลก าไรตามท่ีตอ้งการ ดว้ยความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

 7.2  ความหมายของจริยธรรมทางธุรกจิ 

 บรรยงค ์โตจินดา (2545 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจวา่เป็นหลกัการ

ทางศีลธรรมและมาตรฐานของความถูกตอ้งและดีงาม เพื่อน าไปสู่พฤติกรรมด าเนินธุรกิจอย่าง

สม ่าเสมอในโลกของธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

 พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2546 : 130) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจว่าเป็น

มาตรฐานการผลิตสินคา้หรือบริการเพื่อตอบแทนตามคุณค่าของการลงทุน โดยเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

กล่าวคือทั้งเจา้ของกิจการ ผูบ้ริหาร ผูร่้วมงาน ผูรั้บบริการ รัฐบาลและสังคม 

 นวพร ประสมทอง (2552) ไดใ้ห้ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจว่าเป็นแนวทาง

ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมของผูป้ระกอบการท่ีจะด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการคือก าไร โดยมี

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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 Frederick et al. (1992: 2, อา้งถึงใน บรรยงค ์โตจินดา, 2545 : 4) ไดใ้ห้ความหมายของ

จริยธรรมทางธุรกิจวา่เป็นการประยกุตค์วามคิดในเร่ืองจริยธรรมทัว่ไปให้เขา้กบัพฤติกรรม 

 Wiess and Joseph (1994: 15, อา้งถึงใน  บรรยงค ์โตจินดา, 2545 : 4) ไดใ้ห้ความหมาย

ของจริยธรรมทางธุรกิจว่าเป็นการใช้กฎเกณฑ์และศิลปะทางจริยธรรม เพื่อแกไ้ขและตรวจสอบ

ปัญหาทางศีลธรรมในการประกอบธุรกิจวา่ส่ิงใดท่ีถูก ส่ิงใดท่ีผดิ ส่ิงใดท่ีเป็นส่ิงดีหรือไม่ดี 

 จากแนวคิดและทฤษฎท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดใ้หค้วามหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ

ไวว้า่เป็นการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม มีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในเชิงธุรกิจทั้งต่อธุรกิจของ

ตนเองและสังคม ลูกคา้ พนกังาน รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ ก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน 

 7.3 จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

 จริยธรรมทางธุรกิจเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการยึดเป็นแนวปฏิบติัในการด าเนิน

ธุรกิจอยา่งสร้างสรรค ์ไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั แบ่งจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจออกไดเ้ป็น 8 

ประการ (พรนพ พุกกะพนัธ์ุ, 2546 : 150) ดงัน้ี 1) จริยธรรมต่อลูกคา้ 2) จริยธรรมต่อผูจ้ดัหาสินคา้

หรือวตัถุดิบ 3) จริยธรรมต่อคู่แข่ง 4) จริยธรรมต่อราชการ 5) จริยธรรมต่อสังคม 6) จริยธรรมต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 7) จริยธรรมของเจา้ของกิจการต่อพนกังาน 8) จริยธรรมของพนกังานต่อเจา้ของกิจการ 

 ธุรกิจควรมีจริยธรรมในการด าเนินงาน ผูป้ระกอบการควรปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็น

ธรรม ควรมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูจ้ดัหาปัจจยัการผลิต ด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้ง

ตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อม พนักงานควรมีความเคารพและซ่ือสัตย์ต่อ

นายจา้ง ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของจริยธรรมทางธุรกิจวา่ ธุรกิจผลิตธูปควรด าเนินงานอยา่งมี

จริยธรรมเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีทางธุรกิจ ลดผลกระทบ

ทางลบต่อธุรกิจของตนเอง 

 7.4 จริยธรรมทางธุรกจิกบัการด าเนินงานขององค์กร 

 จริยธรรมทางธุรกิจกล่าวถึงในหลายรูปแบบ จากงานวิจยัและตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริงใน

โลกของธุรกิจ แสดงให้เห็นวา่ธุรกิจท่ีมีจริยธรรมจะถูกมองวา่มีความคุม้ค่าอยา่งมาก ทั้งในสายตา

ของลูกจา้ง พนกังาน ลูกคา้และประชาชนทัว่ไป จริยธรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ดี

ข้ึน ธุรกิจมีความยุติธรรมในการด าเนินงานเท่ากับได้สร้างทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ซ่ึงจะน าไปสู่
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ความส าเร็จไดโ้ดยง่าย น าไปสู่การมีช่ือเสียงของธุรกิจและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

(นภาพร ขนัธนภา และศานิต ด่านศมสถิต, 2547 : 195-203) ประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

  7.4.1 ความสัมพนัธ์ของจริยธรรมทางธุรกิจกบัผลประกอบการ ความพยายามการ

สร้างจริยธรรมในธุรกิจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ลูกคา้ พนกังาน ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ รวมถึง

นกัลงทุนตอ้งการลงทุนในธุรกิจท่ีมีแผนงานดา้นจริยธรรมอยา่งจริงจงัและมีช่ือเสียงไปในทางท่ีดี 

พนกังานก็ชอบท่ีจะท างานกบัธุรกิจท่ีพวกเขาไวว้างใจ ลูกคา้ก็มกัจะเห็นคุณค่าของจริยธรรมใน

ธุรกิจ ธุรกิจท่ีดีมกัจะมีความพึงพอใจต่อลูกคา้ ก่อให้เกิดความจงรักภกัดีของลูกคา้และน าไปสู่การ

ท าก าไร นบัวา่จริยธรรมทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัผลการประกอบการเป็นอยา่งมาก  

  7.4.2 จริยธรรมมีผลต่อคุณภาพขององค์กร หากธุรกิจหรือองค์กรแสดงให้

พนักงานเห็นถึงการด าเนินงานท่ีมีจริยธรรม พนักงานก็จะทุ่มเทและตั้งใจท างาน เพื่อให้ไปถึง

มาตรฐานท่ีสูงท่ีสุดของคุณภาพในการท างาน พนักงานท่ีท างานในองค์กรท่ีมีจริยธรรมมกัจะมี

ความเช่ือท่ีวา่ตนจะตอ้งปฏิบติัต่อหุ้นส่วนหรือลูกคา้ทางธุรกิจดว้ยความมีจริยธรรมและดว้ยความ

เคารพ และส่งผลกระทบในทางบวกต่อผลประกอบการทางด้านการเงินของธุรกิจด้วย เพราะ

คุณภาพในการบริการของพนกังานมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้และมีผลกระทบโดยตรงต่อ

ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ นอกจากนั้นความมีจริยธรรมขององค์กรยงัเป็นการสร้างความสนใจและ

ดึงดูดลูกคา้ใหม่ใหม้าใชบ้ริการ และธุรกิจจะไดรั้บความจงรักภกัดีจากลูกคา้เป็นการตอบแทน 

  7.4.3  จริยธรรมมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้เป็น

ปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงสินคา้และ

บริการให้ทนัสมยัอยู่เสมอ บริษทัมีจริยธรรมท่ีดีจะเปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดใ้ห้ค  าแนะน า ให้ขอ้มูล

ป้อนกลบัสู่ธุรกิจ เพื่อธุรกิจจะไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขให้ลูกคา้ หากลูกคา้เกิดความพอใจก็จะท าให้

ลูกคา้กลบัมาใช้บริการอีก และหากธุรกิจไดแ้สดงให้เห็นถึงการส่งเสริมและการพฒันาสวสัดิภาพ

ของลูกคา้ ก็ยอ่มจะเกิดผลดีต่อการสร้างใหเ้กิดความจงรักภกัดีจากลูกคา้ 

  7.4.4 จริยธรรมมีผลต่อก าไร ธุรกิจท่ีมีจริยธรรมหรือให้ความส าคญักบัจริยธรรม

ในการด าเนินธุรกิจ มกัจะมีผลก าไรจากการประกอบการมากกว่าธุรกิจท่ีขาดจริยธรรม จึงท าให้

ธุรกิจต่าง ๆ ใช้จริยธรรมเป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงเพื่อท าให้ได้ผลก าไรมากข้ึน ตอ้งค านึงถึงความ
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รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายในการด าเนินกิจการ รวมทั้งตอ้งมีการคาดการณ์ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ย 

  7.4.5 ความส าคญัของช่ือเสียงในการเสริมคุณค่าให้กบัธุรกิจท่ีมีจริยธรรม การ

ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมหรือไม่เป็นท่ียอมรับในสังคมมกัก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อช่ือเสียงของธุรกิจ ช่ือเสียงของบริษทัท่ีดีจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าของบริษทัเพื่อดึงดูดให้

ลูกคา้และนกัลงทุนสนใจในธุรกิจนั้น 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า จริยธรรมทางธุรกิจกบัการ

ด าเนินงานขององคก์ารจะส่งผลต่อกนัและมีความสัมพนัธ์กนั ธุรกิจท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและน่าเช่ือถือ

จะท าให้นักลงทุนมีความไวว้างใจและเช่ือถือ สนใจท่ีจะลงทุน มีความภาคภูมิใจและมีการ

ปฏิบติังานท่ีดี ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและจงรักภกัดีต่อธุรกิจ จนน าไปสู่การก่อให้เกิดก าไรและ

ความมีช่ือเสียงของธุรกิจท่ีมีจริยธรรม ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของจริยธรรมทางธุรกิจวา่ 

ธุรกิจผลิตธูปควรด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพื่อภาพลกัษณ์ท่ี

ดี ลดผลกระทบในด้านลบท่ีจะเกิดข้ึนต่อธุรกิจ ผูว้ิจ ัยจึงน าแนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจมาใช้

ประกอบเป็นแนวค าสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการธุรกิจผลิตธูปให้สามารถมองเห็นมุมมองของ

ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อลูกจา้ง และมุมมองของลูกจา้งท่ีมีต่อผูป้ระกอบการดา้นการจดัการทรัพยากร

มนุษย ์

    

8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ขนิษฐา องัสนานนท ์(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลถึงการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเคร่ืองมือการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการกับการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณภาพกบัการรับรู้ใน

ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ
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รายได ้ อาชีพไม่มีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจยัด้านเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication: IMC) ดา้นการท าตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้

ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้นคุณภาพของ

ผลิตภณัฑธู์ป ประกอบดว้ย คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัการ

รับรู้ตราสินคา้ของผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ศตวรรษ ต้อติดวงค์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง โอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ป่าน

ศรนารายณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ป่านศรนารายณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์

การเกษตรหุบกะพง ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี น าเสนอถึงปัญหาและอุปสรรค

ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ป่านศรนารายณ์ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล

จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ระดบัลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวน 25 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) 

การสร้างโอกาสท่ีเกิดจากการเจาะตลาด น าไปสู่การเพิ่มยอดขายของผลิตภณัฑ์ป่านศรนารายณ์ท่ี

ขายในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นการปรับส่วนประสมทางการตลาดของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงให้

มีประสิทธิภาพสูงข้ึน การเพิ่มอตัราการใช้ผลิตภณัฑ์จากลูกคา้ทั้งลูกคา้รายเก่าท่ีใช้สินคา้อยู่แล้ว 

และลูกคา้ใหม่ให้เกิดการทดลองใช้สินคา้ เพื่อชิงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัแก่คู่แข่งท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนั 2) การสร้างโอกาสท่ีเกิดจากการพฒันาตลาด โดยการน าผลิตภณัฑ์ป่านศรนารายณ์เขา้ไปสู่

ตลาดใหม่ ๆ เพื่อขยายตลาดท่ีมีอยูใ่ห้กวา้งมากข้ึน โดยการขยายตลาดตอ้งค านึงถึงการรักษาตลาด

เดิมไวใ้ห้ดีดว้ย ตอ้งไม่ละเลยตลาดเดิมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และการไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐจะ

สามารถเพิ่มการขยายตวัของตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือด าเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยการ

ขยายตลาดผลิตภณัฑ์ป่านศรนารายณ์เขา้สู่ตลาดต่างประเทศ และ 3) การปรับปรุงผลิตภณัฑ์และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนั เพื่อสร้างโอกาสท่ีเกิดจาก

การพฒันาผลิตภณัฑ์ด้วยวิธีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ จนกระทัง่การ

พฒันาผลิตภณัฑ์แบบผสมผสานความเป็นเอกลกัษณ์ ภูมิปัญญาชาวบา้นกบัความทนัสมยัให้เกิด

ความหลากหลายส่งผลใหก้ารตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 
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 กิตติคุณ โรจน์บวรวทิยา (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์การตลาดการประกอบการตลาด

นัดหนองหอย ต าบลวงัก์พง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดของการประกอลการตลาดนดัและศึกษาปัญหา

และอุปสรรคพร้อมแนวทางแกปั้ญหา ผลการศึกษาพบวา่ กลยุทธ์ท่ีเจา้ของตลาดนดัไดน้ ามาใช ้คือ

กลยทุธ์สร้างความแตกต่างการออกแบบสถานท่ี กลยทุธ์การก าหนดร้านคา้ โดยค านึงถึงความสมดุล

ระหว่างควรามตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขาย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดช่วงเทศกาลส าคญั 

เป็นการเพิ่มผลประกอบการ กลยุทธ์แข่งขนักบัคู่แข่งขนัเม่ือมีคู่แข่งขนัเกิดข้ึน การบริหารจดัการ

ตลาดนดัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งตลาดนดัหนองหอยท่ีนิยมของผูบ้ริโภคในพื้นท่ี ปัญหา

ท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการตลาดนดัคือภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหา

ของการเขา้มามีบทบาทของธุรกิจคา้ปลีกขา้มชาติขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อผลการประกอบการ

ตลาดนดั ท าเลท่ีตั้งในการประกอบการตลาดนดัมีความส าคญัเป็นอย่างท่ีจะท าให้ธุรกิจตลาดนัด

ประสบความส าเร็จ เร่ืองของท่ีดิน ถา้เป็นท่ีดินส่วนตวัไม่ตอ้งเสียค่าเช่าท่ีดิน ก็ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั

และยงัส่งผลในการคืนทุนเร็วข้ึน 

 สมปอง ศรีพนัธ์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาโอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์

แจกนัจากไมไ้ผ่ของกลุ่มชาวบา้นปลาคา้ว หมู่10 ต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์แจกนัจากไมไ้ผข่อง

กลุ่มชาวบา้นปลาคา้ว หมู่ 10 ต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ และเพื่อ

ศึกษาปัญหาทางการตลาดของผลิตภณัฑ์แจกนัจากไมไ้ผ ่ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นโอกาส เน่ืองจากสภาพชุมชนท่ีมีลกัษณะเป็น

เชิงนิเวศศึกษาและเชิงอนุรักษ์ ท าให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ 

ส่งผลใหย้อดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งการใชว้ตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินของตนเองเป็นหลกั 

และในกระบวนการผลิตแต่ละคร้ังตอ้งใช้มือท าทุกขั้นตอน ท าให้ผลิตภณัฑ์มีจุดเด่น สร้างความ

เป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และการท่ีผลิตภัณฑ์แจกันจากไม้ไผ่สามารถส่งออกไปถึง

ต่างประเทศ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทศัน์ ตลอดจนการลงพิมพใ์นหนงัสือพิมพ์

ไทยรัฐ หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ และวารสาร National Geographic ท าให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัมาก

ยิง่ข้ึน 
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 ในด้านปัญหา พบว่า ปัจจุบนัไมไ้ผ่ซ่ึงถือว่าเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญัในการผลิตเร่ิม

ขาดแคลน อีกทั้งกลุ่มยงัไม่มีการวางแผนการผลิตไวล่้วงหน้า จะมีการผลิตเม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือจาก

ลูกคา้หรือจากตวัแทนจ าหน่าย ท าให้มีปัญหาในดา้นการผลิต และปัญหาในด้านการตลาด เน่ือง

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ียงัไม่สามารถควบคุมได้ ผูผ้ลิตขาดทกัษะในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ขาด

ความช านาญในการผลิต ราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ค่อนขา้งต ่า เพราะส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายผา่น

พอ่คา้คนกลาง และการขาดตลาดรองรับท่ีแน่นอน 

 อรนุช ชุ่มจิตร (2553) ได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ทางการตลาดและการด าเนินธุรกิจสปา

ปลาในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทาง

การตลาดของธุรกิจสปาปลา ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการ

แกไ้ขปัญหา ผลการวิจยัพบวา่ บางกอกด๊อกเตอร์ฟิชสปา99 ท าธุรกิจสปาปลาแบบครบวงจรตั้งแต่

เพาะขยายพนัธ์ุปลา ออกแบบร้านสปาปลา วางระบบตูบ้  าบดัและการขายแฟรนไชส์ ซ่ึงเป็นขอ้

ได้เปรียบท่ีมากกว่าร้านสปาปลาอ่ืน ๆ โดยมากสปาปลาถูกน าไปเสริมกบัธุรกิจหลกัอ่ืน ๆ เช่น 

ร้านสปา สนามกอล์ฟ ฟิสเนส ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย โรงแรม รีสอร์ทและร้านคาร์แคร์ โดยกล

ยุทธ์ท่ีน ามาใช้คือ กลยุทธ์การสร้างตลาด กลยุทธ์การก าหนดราคาตามกลุ่มลูกคา้ กลยุทธ์ในการ

พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ 1) การขยายสาขา 2) ออกงานแสดงสินคา้ 3) ลูกคา้ซ้ือไป

ด าเนินกิจการหรือใช้เอง กลยุทธ์การใช้ส่ือ กลยุทธ์ลด แลก แจก แถม กลยุทธ์การสร้างความ

แตกต่างในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน กลยุทธ์การออกแบบและสร้างสรรค์ตามความคิดเห็นของ

ลูกคา้ กลยทุธ์การส่งมอบสินคา้ กลยทุธ์การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  

 ศรัญญา นนทะจนัทร์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการปรับตวัของผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมส่งออกน ้ าผลไมแ้ละโอกาสทางการตลาด เมืองดูไบ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการ เพื่อหาวิธีการปรับตวัเม่ือตอ้งเผชิญกบั

สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึงเพื่อมองหาตลาดใหม่  เ มืองดูไบเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ

ผูป้ระกอบการเดิม และนักลงทุนใหม่ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์จาก

แบบสอบถามผูป้ระกอบอุตสาหกรรมส่งออกน ้ าผลไม ้75 ราย ผลการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจโลกมี

ผลต่อยอดส่งออกท่ีลดลง แนวทางการปรับตวัด้านวตัถุดิบและกระบวนการผลิตจ าเป็นตอ้งให้

ความส าคญัเร่ืองสุขภาพ ดา้นมาตรฐานการผลิตตอ้งให้ความส าคญัดา้นความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค และ
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ดา้นการตลาดตอ้งใหค้วามส าคญักบัการแข่งขนัและการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วมีหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งให้ค  าปรึกษาอย่างถูกวิธี และจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการท่ีส่งออกไปยงั เมืองดูไบ 

พบวา่ สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบใดๆ และยอดการสั่งซ้ือไม่ลดลง ดงันั้น

ตลาดดูไบจึงน่าจะเป็นตลาดใหม่ท่ีดีนอกเหนือจากการปรับตวัดา้นอ่ืนของผูป้ระกอบอุตสาหกรรม

น ้าผลไมส่้งออกท่ีกล่าวมา 

 สไบทิพย ์มงคลนิมิตร์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นการบริการ

ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตุัประสงค์เพื่อศึกษา

นโยบายและการปฏิบติักระบวนการพฒันาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการะบวนการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการของโรงแรม ผลการศึกษาพบว่า 1) นโยบายและการปฏิบติัของ

โรงแรมในการตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้การบริการโรงแรมเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถเหมาะกบังาน มีทศันคติท่ีดีและสามารถเขา้กบัวฒันธรรมองค์กรไดโ้ดยให้โอกาสกบั

บุคลากรภายในไดรั้บการคดัเลือกเพื่อเล่ือนต าแหน่งก่อน หลกัในการประเมินสองดา้นโดยพิจารณา

จากการท างานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานท่ีพนกังานท า มี

ความเช่ือวา่หากพนกังานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บพนกังานจะปฏิบติังาน

เตม็ความสามารถ รวมทั้งมีขวญัและก าลงัใจในการท่ีจะปฏิบติังานอยูก่บัองคก์รดว้ยความจงรักภกัดี 2) 

กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นการบริการ เนน้การอบรมท่ีตอ้งการพฒันาความรู้ ทกัษะและ

ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน โดยการฝึกอบรม การส่งไปศึกษาต่อ การพฒันาการสอนงาน การ

หมุนเวียนงาน ท าให้บุคลากรมีขีดความสามารถอยา่งแทจ้ริง ก าหนดให้บุคลากรทุกคนตอ้งไดรั้บการ

ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมโดยเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบติังาน 3) ปัญหาและ

อุปสรรคในกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นการบริการตอ้งประสานกบัองค์กรภายนอก ใน

การฝึกอบรมองค์ความรู้ท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะ ความพร้อมของผูเ้ขา้อบรม กฎระเบียบของ

โรงแรม ความพร้อมของแผนกพัฒนาบุคลากรในการจัดการ วิ เคราะห์วางแผนการอย่างมี

ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมบุคลากรท่ีเขา้รับการพฒันา มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการพฒันา 

 วลิาวลัย ์เมืองโคตร (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาโอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์

ผา้กาบบวั : กรณีศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพตลาดและการ

แข่งขนัของผลิตภณัฑ์ผา้กาบบวั และเพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้กาบบวัของ
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จงัหวดัอุบลราชธานี ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากผูจ้  าหน่ายและผูใ้ช้

ผลิตภณัฑผ์า้กาบบวัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา่ ผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์

ผา้กาบบวัมีความเห็นต่อโอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้กาบบวัในเชิงบวก คือ มีระดบัความ

คิดเห็นด้วยในทุกประการ ส่วนผูใ้ช้ (ผูซ้ื้อ) ผลิตภณัฑ์ผา้กาบบวั มีความคิดเห็นต่อโอกาสทาง

การตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้กาบบวัในเชิงบวกเช่นกนั คือ มีระดบัเห็นดว้ยและเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และ

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ในขอ้ค าถามท่ีมีระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยอยา่งยิ่งนั้น เป็นขอ้ค าถามในดา้นบวก

ท่ีกลุ่มตวัอยา่งอยากใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีเขา้มาช่วยผลกัดนัส่ิงเหล่าน้ีใหเ้กิดเป็นรูปธรรมให้

มากท่ีสุด เพราะจะส่งผลดีต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ทางการตลาด พบวา่กลยุทธ์ทางการตลาด

นั้นมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการในการช่วยใหธุ้รกิจต่าง ๆ สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและ

ประสบความส าเร็จ ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม และไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ เช่น 

แนวคิดเก่ียวกบัโอกาสทางการตลาด แนวคิดเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค แนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาด (4P) แนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งมา

สรุปรวบรวมเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการสร้างเคร่ืองมือและแนวทางในการวจิยัต่อไป 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัเร่ือง “รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ี

จงัหวดันครปฐม”  คร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological 

Study) เป็นการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของมนุษย ์โดยมุ่งหาความเขา้ใจความหมายประสบการณ์

ชีวติท่ีบุคคลไดป้ระสบเป็นหลกั (ชาย โพธิสิตา, 2552 : 189) งานวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อบรรยายสภาพการณ์ปัจจุบนั กลยุทธ์ทางการตลาด ปัญหา

และอุปสรรคทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม ตามสภาพความเป็น

จริง จากค าบอกเล่าของผูป้ระกอบการและผูค้า้โดยตรง พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว โดยมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 1. การเลือกพื้นท่ีวจิยั 

 2. การเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

 7. จริยธรรมในงานวจิยั 

 

1. การเลอืกพืน้ทีว่จัิย 

 ในการวิจยัเร่ือง รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ี

จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัเลือกพื้นท่ีการศึกษาแบบเจาะจง (Purposive selective) โดยเลือกพื้นท่ีใน

จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากจงัหวดันครปฐมมีสภาพภูมิประเทศและสภาพคล่องในการท าธุรกิจทุก

ประเภท อีกทั้งจงัหวดันครปฐมนั้นมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาอยูม่าก และยงัมีอาณาเขต

ติดต่อกับจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก 6 จงัหวดั ซ่ึงครอบครัวของผูว้ิจยัอาศยัอยู่ในจงัหวดันครปฐมและเป็นผู ้

ประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลิตธูป ผูว้จิยัจึงสนใจและเลือกเป็นพื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี 
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2. การเลอืกผู้ให้ข้อมูลหลกั 

  ในส่วนของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง 

กล่าวคือ ผูว้ิจยัเลือกผูท่ี้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธูปโดยตรง มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจการผลิตและการค้าธูป เพื่อให้เกิดความ

สอดคลอ้งกบัประเด็นและวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นผูป้ระกอบการผลิต

ธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม จ านวน 7 ราย 

 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เร่ือง รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการ

ผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งอ้างองิ 

  ผูว้ิจยัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งอา้งอิงต่าง ๆ ไดแ้ก่ ต ารา หนงัสือ เอกสาร วารสาร 

บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัเร่ืองแนวคิดการประกอบธุรกิจผลิตธูป แนวคิดกลยุทธ์ใน

การด าเนินธุรกิจ แนวคิดทางการจดัการ แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และแนวคิด

พื้นฐานในดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ 

 3.2 แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 

  ผูว้ิจยัมีการสร้างหัวข้อและแนวค าถามโดยการจดัล าดบัเพื่อใช้แนวทางในการ

สัมภาษณ์ ขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึนตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการท าวิจยั มีโครงสร้างท่ี

สามารถยดืหยุน่ได ้และเป็นค าถามปลายเปิดท่ีเปิดโอกาสให้กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดต้อบ อีกทั้งยงีัการ

แก้ไขปรับปรุงให้ได้ขอ้ค าถามท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในการน าไปสัมภาษณ์ โดยสามารถจ าแนก

ค าถามในการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ชนิด ซ่ึงยึดเอาลกัษณะขอ้มูลเป็นเกณฑ์ (ชาย โพธิสิตา, 2552 : 

269) ไดแ้ก่  

  3.2.1  ค าถามท่ีตอ้งการขอ้มูลเชิงพรรณนา เป็นค าถามท่ีผูว้ิจขัอให้ผูใ้ห้ขอ้มูล

บรรยายเร่ืองราวหรือประสบการณ์ชีวิตของผูใ้ห้ขอ้มูล เช่น ประวติัความเป็นมาของธุรกิจผลิตธูป 

ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจผลิตธูป เป็นตน้ 
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  3.2.2 ค าถามท่ีมุ่งหาความแตกต่าง เป็นค าถามท่ีผูว้ิจยัต้องการค าตอบเก่ียวกับ

โครงสร้างการบริหารงานของผูใ้ห้ขอ้มูล เช่น การจดัการธุรกิจผลิตธูป กลยุทธ์ในการบริหารงาน 

อุปสรรคและโอกาสในการด าเนินธุรกิจผลิตธูป เป็นตน้ 

  3.2.3 ค าถามท่ีมุ่งหาความแตกต่าง เป็นค าถามท่ีผูว้ิจ ัยต้องการทราบถึงความ

แตกต่างและขอบเขตท่ีผู ้ให้ข้อมูลก าหนด เช่น ค าแนะน าในการบริหารธุรกิจผลิตธูป การ

เตรียมพร้อมรับมือม่ือธุรกิจเกิดปัญหา เป็นตน้ 

 3.3 การจดบันทกึข้อมูล  

  ผูว้ิจยัใชก้ารจดบนัทึกขอ้มูลในระหว่างท่ีเก็บขอ้มูลภาคสนาม เพื่อเก็บเร่ืองราวท่ี

ผูว้ิจยัไดส้ังเกตหรือไดเ้รียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการบนัทึกภาพ การถ่ายภาพ การบนัทึกเสียง ซ่ึงจะ

ช่วยให้ผูว้ิจยัจดัเก็บขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลในล าดับ

ถดัไป 

 3.4 ตัวผู้สัมภาษณ์ 

  ตวัผูส้ัมภาษณ์ หมายถึง ตวัผูว้ิจยัเองซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการสัมภาษณ์ 

ผูว้จิยัท่ีดีตอ้งมีความสามารถในการรับฟัง การซกัถามและมีศิลปะเฉพาะตวั เป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองท่ี

ท าอยา่งดี รวมถึงตอ้งมีความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูไ้ดรั้บค าสัมภาษณ์อีกดว้ย 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 4.1 การเกบ็รวบรวมจากเอกสาร 

 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นการคน้ควา้ในระยะแรก ผูว้ิจยัจะศึกษาขอ้มูล

จากแหล่งอา้งอิงต่าง ๆ เช่น หนงัสือ ต ารา วารสาร บทความวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

การประกอบธุรกิจผลิตธูป เพื่อหาแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีความน่าสนใจมาประกอบการอา้งอิงและ

ช้ีใหเ้ห็นถึงประเด็นท่ีจะศึกษา 

 

 4.2 การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการศึกษา

ประวติัและประสบการณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูป พนกังานหรือลูกจา้งและลูกคา้ในจงัหวดั 
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เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีบุคคลได้พบมา มุ่งในการหาความหมายของส่ิงนั้น ๆ 

โดยตรง โดยใชแ้นวค าถามของ Kahn (ชาย โพธิสิตา, 2552 : 186) มาใชป้ระกอบในการสัมภาษณ์ 

ดงัน้ี 1) เป็นค าถามเพื่อให้ทราบรายละเอียดของส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากค าพูดของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 2) เป็น

ค าถามถึงความรู้สึกท่ีเกิดจากการไดรั้บประสบการณ์เพื่อท าความเขา้ใจว่าผูต้อบไดรั้บผลกระทบ

อยา่งไรบา้งจากปรากฏการณ์ท่ีเขาไดพ้บมา 3) เป็นค าถามรายละเอียดขอ้มูลในชีวิตประวนัของผูท่ี้

ถูกศึกษา โดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ดงัน้ี 

 4.2.1 การสังเกต เป็นกระบวนการท่ีนกัวิจยัเรียนรู้ดว้ยการเฝ้าดูปรากฏการณ์ท่ีเขา

ศึกษาในขณะท่ีปรากฏการณ์นั้นเกิดข้ึนและด าเนินไปตามธรรมชาติติดต่อกนัเป็นเวลานาน โดยไม่

มีการควบคุมหรือดดัแปลงใด ๆ รูปแบบการสังเกตท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีมี 2 รูปแบบ คือ 1) การศึกษา

แบบมีส่วนร่วม เป็นการศึกษาท่ีนกัวิจยัไดส้ัมผสัโดยตรงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไดเ้ห็นปรากฏการณ์นั้น

และได้สัมผสัโดยตรง ได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผูค้นท่ีผูว้ิจยัศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิตของคน

เหล่านั้น มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตประจ าวนัและในกิจกรรมของคนเหล่านั้น ขณะเดียวกนัก็เฝ้า

สังเกตและบนัทึกขอ้มูลในเร่ืองท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยผูว้ิจยัไดส้ังเกต

และร่วมพูดคุยกบัผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปจากการด าเนินธุรกิจ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษามากท่ีสุด 2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็น

การสังเกตท่ีนกัวจิยัไม่ไดเ้ขา้ไปใชชี้วติร่วมกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหรือท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มคนท่ีจะศึกษา 

โดยไม่ตอ้งการให้ผูส้ังเกตรู้สึกถูกรบกวน เพราะอาจท าให้พฤติกรรมผิดไปจากปกติ เช่น การแต่ง

กายและกริยาในการสนทนาของผูป้ระกอบธุรกิจผลิตธูป เป็นตน้ 

 4.2.2 การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาท่ีมีจุดมุ่งหมายชดัเจน ผูว้ิจยัจะมุ่งความสนใจ

ไปยงัเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ขณะเดียวกนัก็จะเปิดกวา้งส าหรับขอ้มูลข่าวสารทุกชนิด

เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งมาทั้งหมดจะถูกน ามาเรียบเรียงใหม่เป็นเร่ืองเล่าเชิงพรรณนาของ

ผูว้ิจยัเอง โดยการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีใช้การสัมภาษณ์ใน 2 ลกัษณะ ดังน้ี 1) การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก เป็นการสนทนาแบบมีโครงสร้าง มีแนวค าถามและขอ้ค าถามไวล่้วงหนา้แน่นอนแลว้ เช่น 

กระบวนการในการด าเนินธุรกิจผลิตธูป กลยุทธ์ท่ีใช้การด าเนินธุรกิจผลิตธูป เป็นต้น 2) การ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เป็นการสนทนาแบบไม่มีโครงสร้าง มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าความเขา้ใจ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ผูว้ิจยัจะให้ความสนใจรูปแบบของค าถาม เทคนิคการถาม ปฏิสัมพนัธ์
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ระหวา่งผูถ้ามและผูต้อบ รวมถึงยงัเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการ

ซกัถาม เพื่อให้มีการสนทนาท่ีเป็นไปตามธรรมชาติและเกิดความประทบัใจระหวา่งผูใ้ห้สัมภาษณ์

และผูถู้กสัมภาษณ์ 

 4.3  การจดบันทกึข้อมูล 

  เป็นการจดบนัทึกขอ้มูลจากภาคสนามใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงพรรณนาท่ีนกัวิจยัเขียนข้ึน

อยา่งเป็นระบบ ในระหว่างท่ีเก็บขอ้มูลอยูใ่นภาคสนามเพื่อเก็บเร่ืองราวของส่ิงท่ีตนสังเกตไดห้รือ

ไดเ้รียนรู้ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ การจดบนัทึกเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งของการท าวิจยัภาคสนาม (ชาย 

โพธิสิตา, 2552 : 317) 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการวิเคราะห์และตีความจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 

การจดบนัทึกขอ้มูล และการบนัทึกเสียง น ามาสรุปผลในประเด็นตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

ซ่ึงสามารถแบ่งขั้นตอนการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 5.1 การถอดเทปหรือการถอดขอ้มูลจากเคร่ืองบนัทึกเสียง ผูว้ิจยัจะถอดขอ้มูลออกจาก

เคร่ืองบนัทึกเสียงท่ีมีค าให้สัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการ  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงใส่ไวใ้น

โปรแกรมพิมพง์าน นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดเ้ตรียมขอ้มูลท่ีได้บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในระดบั

หน่ึงแลว้ ไดแ้ก่ กริยาท่าทาง ขอ้มูลหลกั ๆ ในการตอบค าถาม การแสดงออกของสีหนา้ท่าทาง การ

แต่งกาย เป็นตน้ โดยจะคดัเลือกเอาขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวอ้งออกและน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเก็บไวเ้พื่อรอการ

วเิคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไป 

 5.2  การให้รหัสข้อมูล  หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการถอดข้อมูลออกจากเคร่ือง

บนัทึกเสียงแลว้ ผูว้จิยัจะคดัขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีจะศึกษา และให้รหสัเพื่อป้องกนัขอ้มูล

ทับซ้อนกัน ผู ้วิจ ัยจะจัดเรียงล าดับเลขท่ีของผู ้ให้ข้อมูหลัก เ น่ืองจากมีจ านวนมาก  เช่น  

ผูป้ระกอบการ-01, ผูป้ระกอบการ-02, พนกังาน-01, พนกังาน-02  เป็นตน้ 

 5.3  การน าขอ้มูลมาวิเคราะห์  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการให้รหัสมาวิเคราะห์   โดย

น ามาวิ เคราะห์รูปแบบและกลยุทธ์  ปัญหาและอุปสรรคในการด า เนินธุรกิจผลิตธูปของ

ผูป้ระกอบการในจงัหวดันครปฐม  โดยแบ่งกระบวนการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ประวติั
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ความเป็นมาของการด าเนินธุรกิจผลิตธูป 2) วเิคราะห์รูปแบบและกลยทุธ์การประกอบธุรกิจผลิตธูป 

และ 3) วเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแกปั้ญหาจากการด าเนินธุรกิจผลิตธูป 

 5.4 การหาขอ้สรุปขอ้มูล ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เขา้สู่กระบวนการหา

ขอ้สรุป โดยสรุปขอ้มูลท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ใชก้ารเช่ือมโยงกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจผลิตธูป  

 5.5  การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล  หลงัจากท่ีไดมี้การสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แลว้ 

ผูว้จิยัจะขอเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นระยะ เพื่อให้การบรรยายความของขอ้มูลมีความถูกตอ้งและ

มีความครอบคลุมชัดเจน และน าขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข และหาก

พบว่าขอ้มูลมีความบกพร่อง ผูว้ิจยัจะลงพื้นท่ีภาคสนามอีกคร้ังเพื่อเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมและน ามา

ปรับปรุงกบัขอ้มูลเดิมจนกวา่งานวจิยัจะสมบูรณ์ 

 

6. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

 การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ การ

ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ กนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั โดยใชก้ารสังเกต

ของผูว้จิยัควบคู่กบัการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั พร้อมกบัศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสาร

ประกอบ เพื่อความแน่นอนวา่ขอ้สรุปนั้นเท่ียงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ โดยตรวจสอบสามเส้า 

ดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล (Methodological triangulation) (สุภางค ์จนัทวานิช. 2551 : 32-34) ดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร การสังเกตโดยผูว้ิจยั และ

การสัมภาษณ์จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั มาสรุปรวม เปรียบเทียบความสอดคลอ้ง รวมทั้งเพิ่มเติม

ประเด็นส าคญัใหง้านวจิยัมีเน้ือหาสาระท่ีสมบูรณ์ 

 2. น าผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั เพื่อท าให้เช่ือมัน่

ไดว้า่รายงานการวจิยันั้นมีขอ้มูลท่ีมีความครอบคลุมเพียงพอในการวเิคราะห์พรรณนา 

 3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยรวบรวมขอ้มูลทั้งในส่วนของประเด็นวิเคราะห์และ

ขอ้มูลความคิดเห็น ผลการวิเคราะห์ท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้โตแ้ยง้หรือไม่ลงรอยกนัจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

เพื่อน ามาเปรียบเทียบผล ซ่ึงน าไปสู่การปรับปรุงขอ้สรุปและการอภิปรายผลเป็นระบบ และมีความ

ชดัเจนมากข้ึน 
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7. จริยธรรมในงานวจัิย 

 ในการวิจัยคร้ัง น้ี เ ป็นการศึกษาข้อมูล รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการผลิตธูปในจงัหวดันครปฐม ดงันั้นขอ้มูลจะได้จากการบอกเล่าประสบการณ์จาก

ผูป้ระกอบการผลิตธูปและผูจ้ดัจ  าหน่ายธูปเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนในการ

เก็บขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและเป็นธรรมชาติของผูใ้ห้ขอ้มูล จะเห็นได้ว่าตลอด

กระบวนการวิจยัมีทั้งการสังเกต และการสัมภาษณ์เจาะลึกเขา้ไปในเร่ืองส่วนตวั ความรู้สึกนึกคิด 

และกระบวนการผลิต ซ่ึงบางคร้ังอาจละเมิดความเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูลได ้ดงันั้นเพื่อเป็นการ

เก็บรักษาความลบัและความปลอดภยั ผูว้ิจยัจึงไม่สามารถเปิดเผยนามของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยค านึงถึง

จรรยาบรรณของนกัวิจยัอย่างเคร่งครัด และค าถามท่ีใช้นั้นตอ้งไม่คุกคามอารมณ์ ความรู้สึก และ

เคารพสิทธิของผูใ้หข้อ้มูล 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเร่ือง รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ี

จงัหวดันครปฐม  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์ระดบัลึก โดยใช้ลกัษณะคาํถาม

แบบไม่มีโครงสร้าง รายละเอียดของคาํถามเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ทางการบริหารจดัการและการตลาด

ของกลุ่มประกอบการผู ้ผลิตธูปในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์ การ

ประสานงาน การใหข้อ้มูลเป็นอยา่งดีจากผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปและผูเ้ก่ียวขอ้ง อีกทั้งผูว้ิจยัยงั

ไดใ้ชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีทาํใหเ้กิดผลประสบความสําเร็จใน

การประกอบการ การสัมภาษณ์ขอ้มูลนาํเสนอในคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 1.  ประวติัความเป็นมาของการประกอบกิจการผลิตธูป 

 2.  รูปแบบการดาํเนินธุรกิจผลิตธูป 

 3.  กลยทุธ์การบริหารและการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูป 

 4.  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาจากการดาํเนินธุรกิจผลิตธูป 

 

1.  ประวตัิความเป็นมาของการประกอบกจิการผลติธูป 

 จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม 

โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบท่ีดาํเนินธุรกิจผลิตธูปท่ีอยู่ใน

พื้นท่ีจงัหวดันครปฐม เก็บขอ้มูลทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีกิจการเป็นของตนเองและมีศกัยภาพใน

การตอบคาํถามเพื่อให้ไดข้อ้มูลในประเด็นท่ีตอ้งการ รวมถึงการใช้วิธีการสังเกตการแสดงสีหน้า

ท่าทางของผูป้ระกอบการขณะสัมภาษณ์  

 มีการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการผลิตธูปทั้งหมด 7 ราย พบว่ากลุ่มผูป้ระกอบการท่ีให้

สัมภาษณ์มีอายุระหว่าง 45-75 ปี เป็นเพศชาย จาํนวน 4 ราย เพศหญิง จาํนวน 3 ราย ซ่ึงดาํเนินการ

ธุรกิจผลิตธูปเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2-10 ปีข้ึนไป โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในครอบครัว สถานท่ีตั้งจะ

ใช้บา้นพกัอาศยัของตนเองเป็นสถานท่ีผลิตธูปเพราะมีความสะดวกและมีพื้นท่ีเพียงพอในการ

ทาํงาน อีกทั้งไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม เช่น การเช่าช่วง การเช่ารายเดือน เป็นตน้  
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 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปจาํนวน  7 ราย ในพื้นท่ี

จงัหวดันครปฐม สามารถแสดงไดต้ามตาราง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  3  แสดงขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั นามสมมติผู้ประกอบการ เพศ 
ระยะเวลา 

ด าเนินธุรกจิ (ปี) 

คนท่ี  1 คุณชมพ ู หญิง 5 

คนท่ี  2 คุณเอ ชาย 2 

คนท่ี  3 คุณเกียรติ ชาย 12 

คนท่ี  4 คุณชยั ชาย 10 

คนท่ี  5 คุณทว ี ชาย 5 

คนท่ี  6 คุณนอ้ง หญิง 3 

คนท่ี  7 คุณลี หญิง 8 

 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลักดังตารางแสดงรายละเอียดด้านบน ผูว้ิจยัพบว่า

ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปท่ีดาํเนินกิจการเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1-5 ปี มีจาํนวน 4 ราย ดาํเนินธุรกิจ

เป็นระยะเวลา 6-10 ปี มีจาํนวน 2 ราย และดาํเนินธุรกิจเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 1 

ราย  

 ทั้งน้ีผูป้ระกอบการทุกคนมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ มีประสบการณ์ ในการ

ดาํเนินธุรกิจผลิตธูปท่ีทาํมาเป็นระยะเวลานาน ทาํใหมี้ความเช่ียวชาญชาํนาญในการเลือกใชว้ตัถุดิบ 

รวมถึงช่องทางในการจดัหาวตัถุดิบ อีกทั้งยงัมีแรงบนัดาลใจท่ีจะผลิตธูปท่ีมีคุณภาพและเป็นรายได้

เสริมจากอาชีพประจาํ โดยเร่ิมจากเงินลงทุนก้อนเล็ก ๆ ก็สามารถเร่ิมตน้กิจการผลิตธูปได้ ซ่ึง

จุดเร่ิมตน้ในการดาํเนินธุรกิจธูป สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 
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 “พี่ทาํโรงธูปมาได้ประมาณ  4-5 ปีแล้ว เร่ิมจากตอ้งการทาํอะไรท่ี

แปลกใหม่ ไม่เคยทาํมาก่อน แลว้ก็คิดวา่ทาํกนัเองไดภ้ายในครอบครัว คนไม่ก่ีคน

ก็ทาํได ้น่าจะไดก้าํไรดี” (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “คิดว่าการทาํธูปขายมนัเป็นสินคา้ท่ีใช้แลว้หมดไป น่าสนใจดี แลว้

ตอนท่ีเขา้ไปดูวา่มนัทาํยงัไง ก็เร่ิมมีเคร่ืองจกัรเขา้มาช่วยในการผลิตแลว้ ก็ไม่ตอ้ง

ใช้แรงงานมาก ใช้คนในบา้นช่วย ๆ กนัทาํก็น่าจะทาํได ้ไม่ตอ้งไปพึ่งพาลูกน้อง

หรือคนงานมากนัก แต่ตอนน้ีก็ตอ้งพึ่ งกนัละ เพราะลุงก็ทาํมาได้ปีน้ีเขา้ปีท่ี 12 

แลว้”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “อยากลองทาํเร่ืองใหม่ ๆ เป็นกิจการเสริมจากการทาํท่อใยหิน กบั

เทียนตน้เล็กส่งเคา้ ก็คิดวา่มนัน่าจะทาํคู่กนัไปได ้แลว้ก็เป็นการทาํท่ีมีเคร่ืองทาํธูป

เข้ามาช่วยอยู่แล้ว ลูกน้องก็มีอยู่แล้ว แถมได้เงินเพิ่มและมีสินค้าท่ีหลากหลาย

เพิ่มข้ึนดว้ย ทาํธูปตั้งแต่ พ.ศ. 2554” (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 “มีคนแถวบา้นเคา้ทาํอยู่แลว้ ไอเราก็ไปดูเคา้ทาํ แลว้ก็เลยคิดว่า เราก็

น่าจะทาํได้ ก็ไปรับงานต่อจากเคา้มาอีกทีนึง แล้วก็ทาํส่งเคา้ ก็เลยทาํมาเร่ือย ๆ 

จนถึงทุกวนัน้ีก็ 10 ปีไดแ้ลว้มั้ง ก็พอมีค่าขนม ค่านํ้ า-ค่าไฟข้ึนมาบา้ง ส่งลูกเรียน

ไดก้็เพราะธูปน่ีแหละ” (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 

 

 “ตอนแรกทาํกบัคุณชมพูมาไดซ้กั 4 ปี ตอนหลงัแยกมาทาํเองได ้3 ปี

แล้ว เพราะว่าเรียนรู้วิธีการทาํได้แล้ว แล้วคุณชมพูก็สนับสนุนด้วย บอกว่าให้

ช่วยกนัผลิต แค่ลาํพงัโรงธูปของคูณชมพูก็ผลิตไม่ทนัตามออเดอร์แลว้ พี่ก็เลยคิด

ว่า จะหาเงินซักก้อนมาลงทุนซ้ือเคร่ืองยิงธูป จากนั้นพอไดเ้คร่ืองมาก็เลยทาํมา

จนถึงทุกวนัน้ี” (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 
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 “พี่เปิดกิจการมา 8 ปี อยากทาํ เพราะว่าพี่ท่ีรู้จกักนัท่ีเคา้ทาํธูปอยูท่าง

ภาคอีสาน เคา้บอกว่า ทาํสิ รายไดดี้นะ มีออร์เดอร์ตลอด ตลาดธูปไม่ตนั เราก็คิด

ว่าน่าจะทาํได ้เพราะฟังแล้วมนัก็ดูไม่ยาก ประมาณ พ.ศ. 2551 เลยคุยกบัสามีว่า 

เราคงต้องลงทุนซ้ือเคร่ืองทาํธูปกันนะ ก็เลยไปปรึกษากับธนาคาร ได้เงินมา

กอ้นนึง ก็เลยทาํกนัมาจนถึงทุกวนัน้ี รายไดดี้ค่ะ เพราะวา่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ 

วดัวาอารามก็เยอะ เป็นสินคา้ท่ีใช้แลว้ก็หมดไป ตอ้งซ้ืออยู่บ่อย ๆ ส่วนมากจะมี

ออร์เดอร์เยอะช่วงเทศกาลเขา้พรรษา” (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

 ดา้นสถานท่ีตั้งและเส้นทางการเดินทาง จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยัพบวา่

มีการเลือกทาํเลท่ีตั้ง 2 แบบ ไดแ้ก่  

 1. ผูป้ระกอบการใชบ้า้นพกัอาศยัของตนเองเป็นสถานท่ีประกอบการผลิตธูป 

 2. ผูป้ระกอบการเลือกทําเลท่ีตั้ งใหม่ โดยพิจารณาจากเงินทุนท่ีมีอยู่ และความ

สะดวกสบายในการเดินทาง เลือกท่ีติดถนนและตั้งอยู่ในเขตท่ีไม่ไกลจากชุมชนมากนกั เพื่อความ

สะดวกในการขนส่งและเพื่อใหลู้กคา้เขา้มาติดต่อเจรจาคา้ขายไดส้ะดวก  สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์

ดงัน้ี 

 “เป็นบา้นตวัเอง เอาบา้นตวัเองทาํน่ีแหละสะดวกดี ประหยดัดว้ย พอ

มีเคร่ืองยิงธูปมนัก็ง่ายข้ึน ใช้พื้นท่ีไม่เยอะเท่าไหร่ บา้นก็พอมีบริเวณตากธูปได้

บา้ง แลว้ท่ีดีท่ีสุดคือทาํงานไดต้ลอดเวลา ขยนัตอนไหนก็ทาํไดต้อนนั้น” (คุณเอ 

นามสมมติ, 2559) 

 

 “เป็นบา้นของผูผ้ลิตเองค่ะ มีความสะดวกในการผลิต สามารถทาํงาน

ไดต้ลอด” (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “ทาํท่ีบา้น ประหยดัดี เซฟค่าใชจ่้ายไดเ้ยอะ ไม่ตอ้งไปเสียค่าเช่า ไป

มาก็สะดวกนะ” (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 
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 “ลุงโชคดีตรงท่ีท่ีบา้นลุงมีบริเวณบา้น พื้นท่ีใชส้อยเยอะ เลยทาํมนัท่ี

บา้นน่ีแหละ บา้นก็อยูไ่ม่ไกลจากตลาดมากนกั ไป-มาสะดวก ตอนแรกก็ทาํเล็ก ๆ 

พอมีคนเขาสั่งกนัมามาก ก็ค่อย ๆ ขยบัขยาย ซ้ือท่ีขา้งบา้งอะไรบา้ง ค่อย ๆ สะสม

กนัไปทีละเล็กละนอ้ย ก็เป็นโรงงานท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี” (คุณเกียรติ นามสมมติ, 

2559) 

 

 “ทาํเลดี โล่ง ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ค่าเช่าท่ีก็ไม่แพง เคย

ขอซ้ือเคา้แลว้ เจา้ของเคา้ไม่ขาย เราก็เลยตอ้งเช่าต่อไปเร่ือย ๆ แต่ก็ดีท่ีไม่ข้ึนค่าเช่า 

เดินทางสะดวก บางทีก็ตอ้งห่วงลูกน้องท่ีเคา้ข่ีรถข่ีรากนัมาทาํงาน” (คุณลี นาม

สมมติ, 2559) 

 

 “ท่ีตรงน้ีมนัอยูใ่กลบ้า้น แต่ท่ีบา้นท่ีไม่พอทาํ ทาํเลเหมาะสม ก็เลยไป

คุยขอเช่าเคา้ เจา้ของท่ีเคา้ใหเ้ช่าช่วง ก็เลยทาํเลย สะดวกดี ก็ยา้ยเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ

จากท่ีบา้นมา ไม่ตอ้งเดินทางมาก เพราะใกลบ้า้น” (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

2.  รูปแบบการด าเนินธุรกจิผลติธูป 

 จากการศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจผลิตธูปของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยวิธีการสังเกต

และการสัมภาษณ์ 8 ขอ้ ไดแ้ก่ รูปแบบในการบริหารงาน การนาํเขา้วตัถุดิบในการผลิต การจดัสรร

การใชเ้งินลงทุน การกาํหนดราคาของสินคา้ จาํนวนพนกังานและหนา้ท่ีของพนกังาน ส่ิงดึงดูดใจ

ในการเลือกซ้ือสินคา้ การนาํเทคโนโลยมีาใชก้ารบริหารจดัการธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา่ 

 2.1 รูปแบบในการบริหารงานของธุรกจิผลติธูป 

  รูปแบบในการบริหารงานของธุรกิจผลิตธูปจากการศึกษาพบว่า การบริหารงาน

ส่วนใหญ่เป็นแบบเจา้ของคนเดียวและเป็นกิจการในครัวเรือน มีลกัษณะการผลิตเป็นแบบรับจา้ง

ผลิตตามคาํสั่งซ้ือ กล่าวคือตอนเร่ิมกิจการใชแ้รงงานจากสมาชิกในครอบครัว แต่พอกิจการขยายตวั

และเติบโตมากข้ึน การสั่งซ้ือมีมากข้ึน แรงงานในครัวเรือนจึงไม่สามารถผลิตตามคาํสั่งซ้ือไดท้นั
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ต่อความตอ้งการของลูกคา้ จึงตอ้งมีการจา้งแรงงานเพิ่ม ดว้ยเหตุผลน้ีทาํให้ตอ้งขยายพื้นท่ีโรงงาน

เพิ่มไปดว้ยตามอตัราส่วนของคาํสั่งซ้ือท่ีมีมากข้ึน สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “เป็นเจา้ของเอง เจา้ของคนเดียว เป็นการผลิตแบบรับจา้งผลิต ไม่มี

ยีห่อ้เป็นของตวัเอง เพราะผลิตตามคาํสั่งซ้ือ จะทาํแค่พอดีกบัท่ีเคา้สั่งมา เลยไม่ได้

กงัวลเก่ียวกบัการสร้างยีห่อ้เป็นของตวัเอง จะไดไ้ม่ตอ้งลงทุนเพิ่ม เงินเราก็ไม่ค่อย

มี ทาํท่ีพอดีตวัจะดีกวา่ ไม่ตอ้งเส่ียงดว้ย”  (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

 “โรงธูปน้ีพี่เป็นเจา้ของเอง รับออร์เดอร์มาจากคุณชมพู เคา้แบ่งออร์

เดอร์มาใหเ้พราะเคา้ทาํไม่ไหวแลว้เคา้ก็กลวัเสียลูกคา้เคา้ดว้ย  เราก็ทาํส่งเคา้ แต่เรา

ก็ทาํไดใ้นปริมาณท่ีจาํกดัแหละนะ เพราะเคร่ืองเราก็มีน้อย เช่าท่ีเคา้ทาํ จะขยบั

ขยายอะไรไปมากกวา่น้ีก็ลาํบาก”  (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 “เป็นกิจการของตวัเองค่ะ ทาํท่ีบ้าน ทาํมานานแล้วมีลูกคา้ประจาํ 

สั่งซ้ือกนัเยอะอยู ่แต่โรงงานพี่ไม่สามารถขยายไปไดม้ากกวา่น้ีแลว้ ก็มีส่งงานให้

คุณนอ้งบา้ง ก็ชวนกนัมาทาํ เพราะวา่พี่จะไดมี้ของส่งลูกคา้ดว้ยตามจาํนวนท่ีลูกคา้

ตอ้งการ ก็ไม่อยากเสียออร์เดอร์ไป เพราะถ้าลูกค้าเค้าไปจ้างคนอ่ืนทาํ เค้าอาจ

เปล่ียนเจา้ไปเลย เพราะเราทาํใหเ้คา้ไม่ได”้  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “โรงงานลุงเอง ลุงทาํมานานแลว้ เร่ิมจากเป็นกิจการภายในครัวเรือน

เล็ก ๆ ของลุงก่อน พอมีคนมาซ้ือมากข้ึน ก็ขยายการผลิตออกไป ก็จ้างลูกน้อง

เพิ่มข้ึน ไม่มียี่ห้อเป็นของตวัเองหรอก เคา้สั่งมา เราก็ทาํส่งไปให้เคา้ แลว้เคา้ก็ไป

ติดยี่ห้องของเคา้ ลุงแก่แลว้จะให้ทาํเองขายเองคงไม่ทนักินเคา้แลว้ล่ะ สู้ทาํส่งเคา้

ดีกวา่ ไดแ้น่นอน”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 
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 “เป็นกิจการของครอบครัว ต่อยอดจากการทาํเทียนตน้เล็กเพราะมนั

เป็นธุรกิจท่ีไปในทางเดียวกนัได ้ผมก็เห็นวา่ลูกนอ้งก็มีอยูแ่ลว้ ก็อยากจะทาํสินคา้

ตวัใหม่เพิ่มข้ึนให้ลูกคา้มีทางเลือกเพิ่มมากข้ึน เป็นการผลิตแบบทาํตามออร์เดอร์ 

ไม่มีแบรนดเ์ป็นของตวัเอง เทียนก็เหมือนกนั รับจา้งผลิตเหมือนกนัครับ”  (คุณทว ี 

นามสมมติ, 2559) 

 

 “เป็นกิจการของตวัเอง เพิ่งเร่ิมทาํ อยากมีธุรกิจท่ีทาํเองได้ ใช้บา้น

ตวัเองทาํได้ด้วย ทาํได้ตลอดเวลา ทาํไปส่งเคา้อีกต่อหน่ึง”  (คุณเอ นามสมมติ, 

2559) 

 

 2.2  การน าเข้าวตัถุดิบในการผลติธูป 

  การนาํเขา้วตัถุดิบในการผลิตธูปจากการศึกษาพบว่า วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตธูป

ส่วนใหญ่ไดน้าํเขา้มาจากประเทศจีนและเวยีดนาม โดยผา่นพอ่คา้คนกลางรายใหญ่ ทัว่ประเทศไทย

มีอยู่ประมาณ 3-4 ราย และพ่อคา้คนกลางรายใหญ่เป็นผูผู้กขาดกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่

เคร่ืองจกัรไปจนถึงวตัถุดิบต่าง ๆ ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตธูป เช่น หากซ้ือเคร่ืองผลิตธูปก็จะขาย

วตัถุดิบในราคาถูกให้กบัผูป้ระกอบการรายนั้น ๆ หรือในทางกลบักนั หากผูป้ระกอบการสั่งซ้ือ

วตัถุดิบแต่ไปซ้ือเคร่ืองผลิตธูปจากท่ีอ่ืนก็จะไม่มีการขายวตัถุดิบให้หรือขายในราคาท่ีแพงกว่า 

สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “จะสั่งพวกก๊อ (ผงธูป/ผงเปลือกไม)้ จนัทข์าว (เศษยางพารา) อลัฟ่า 

(ผลทาํให้ล่ืน) ดินประสิว แลว้ก็อีกหลายอยา่งจากเฮียศกัด์ิ (นามสมมติ) เพราะเฮีย

แกขายมานาน ตอนแรกเร่ิมลุงก็ซ้ือพวกวตัถุดิบก่อน ทาํ ๆ ไปเฮียแกก็เอาเคร่ืองมา

เสนอขาย มีเคร่ืองทุ่นแรง ตอนน้ีเลยซ้ือทั้งเคร่ืองแลว้ก็วตัถุดิบจากเฮียแก ซ้ือกนัมา

นานแลว้”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 
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 “พวกผงธูป ก้านธูป สีสังเคราะห์ ก๊อ อะไรพวกน้ีก็ซ้ือจากเฮียศกัด์ิ 

(นามสมมติ) เฮียแกขายมานาน ขายถูก พี่สามารถไปเอาของเฮียแกมาใช้ก่อนได ้

พอเราทาํธูปขายได้ค่อยไปเฉ่งเงินกบัแกทีนึง แกก็ยอม เพราะคา้ขายกนัมานาน 

เคร่ืองท่ีใช้อยู่ทุกวนัน้ีก็ซ้ือมาจากแก ผ่อนเอา ของแกส่วนใหญ่นําเข้ามาจาก

ประเทศจีนกบัเวยีดนาม เพราะเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีบา้นเรามีนอ้ยเลยตอ้งนาํเขา้มา”  

(คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

  

 “วตัถุดิบพี่แบ่งมาจากคุณชมพูอีกต่อหน่ึง ขาดเหลืออะไรก็ให้คุณ

ชมพสูั่งให”้  (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 “แรก ๆ ก็ซ้ือท่ีอ่ืน ซ้ือเฮียมน (นามสมมติ) พอซ้ือขายกนัไป ราคาเร่ิม

แพง เลยเปล่ียนมาซ้ือของเฮียศกัด์ิ (นามสมมติ) ก็คา้ขายกนัมาจนทุกวนัน้ี ท่ีสั่งก็มี

พวกก๊อ จนัทข์าว ดินประสิว พวกทาํธูปทั้งหมดน่ะแหละ แกมีหมดทุกอยา่ง  ถา้ตวั

ไหนแกไม่มี แกก็จะสั่งเพิ่มให้เรา แต่ส่วนใหญ่เฮียแกมีหมดน่ะแหละ”  (คุณชัย 

นามสมมติ, 2559) 

 

 “พี่ซ้ือวตัถุดิบจากสองท่ี เพราะทิ้งท่ีเก่าไม่ได ้ถึงแมว้่าจะราคาแพง

กวา่นิดหน่อย ของแกมีคุณภาพ แลว้ก็รู้จกักนัมานาน ท่ีท่ีสองท่ีพี่ซ้ือแกขายถูกกวา่

ก็จริง แต่ตอ้งสั่งในปริมาณมาก พี่ไม่อยากสต็อกของ ไม่อยากจมทุน ก็เลยซ้ือสอง

ท่ีรวม ๆ กนั ก็ดีนะ ทาํใหพ้ี่สามารถเปรียบเทียบราคาไดด้ว้ย ส่วนใหญ่พี่ก็ซ้ือพวก

กา้นธูป ก๊อ ดินประสิว สี กา้น อะไรพวกน้ีแหละ”  (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

 “ซ้ือจากพ่อค้าคนกลางครับ เค้ามีขายทุกอย่าง แต่ผมก็ใช้ไม่เยอะ 

เพราะออเดอร์ไม่เยอะเท่าไหร่ เลยไม่ค่อยมีอาํนาจในการต่อรองราคามากนกั ซ้ือ

ทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัวตัถุดิบในการผลิตธูป ซ้ือจากคนน้ีคนเดียวแหละครับ”  (คุณเอ 

นามสมมติ, 2559) 
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 2.3  การจัดสรรการใช้เงินลงทุนในธุรกจิผลติธูป 

  การจดัสรรการใช้เงินลงทุนในธุรกิจผลิตธูปจากการศึกษาพบว่า มีการใช้เงิน

ลงทุนทั้งดว้ยเงินส่วนตวั โดยมีการเก็บหอมรอมริบ เร่ิมจากกิจการอ่ืนก่อนแลว้ค่อย ๆ สะสมเงินจน

สามารถต่อยอดธุรกิจธูปเพิ่มข้ึนอีกกิจการหน่ึงได ้เงินกูจ้ากธนาคาร ซ่ึงวิธีน้ีตอ้งอาศยัผูค้ ํ้าประกนั 

ส่วนมากจะเป็นเจา้ของกิจการท่ีมาวา่จา้งผลิตเป็นผูค้ ํ้าประกนัให้ และเงินกูน้อกระบบ โดยหยิบยืม

จากญาติพี่นอ้งและนายทุนท่ีทาํธุรกิจกูโ้ดยตรง (ทั้งจากเพื่อนและแหล่งเงินกูท้ ัว่ไป) สอดคลอ้งกบั

คาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ใช้เงินลงทุนของตวัเอง เพราะเร่ิมจากเป็นกิจการเล็ก ๆ ท่ีทาํใน

ครอบครัว ยงัไม่ตอ้งลงทุนมาก เคร่ืองตอกธูปก็ยมืเคา้มาก่อน แลว้ค่อยผอ่นส่งเป็น

งวด ๆ เอา เลยใชเ้งินไม่มากในการเร่ิมทาํธูป”  (คุณเอ นามสมมติ, 2559) 

 

 “พี่กู้เงินจากธนาคารออมสิน ก็ให้คุณชมพูน่ีแหละคํ้ าให้เป็นคนคํ้ า

ประกนัใหพ้ี่ เอาเงินมาซ้ือเคร่ือง เช่าท่ี กบัซ้ือพวกวตัถุดิบเร่ิมตน้ ตอนแรกคุณชมพู

จะให้เอาเงินเคา้ แต่พี่เกรงใจ เลยไปขอกูจ้ากธนาคาร ก็ผา่นไปไดด้ว้ยดี ดอกก็ถูก

ดว้ยนะ ตอนน้ีก็ยงัผอ่นไปไดเ้กือบจะหมดแลว้”  (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 “ใช้เงินตวัเองลงทุน แลว้ก็มีหยิบยืมพี่ ๆ น้อง ๆ มาบา้ง แรก ๆ ก็ใช้

ไม่มากหรอกเพราะลุงเร่ิมจากกิจการเล็ก ๆ ก่อน พอทาํกนัมาพอเก็บหอมรอมริบ

ไดส่้วนหน่ึง ก็เปล่ียนมาเป็นแบบใชเ้คร่ืองทาํธูป ก็เอาเงินตรงนั้นท่ีเก็บไวม้าหมุน 

ก็พอไปได”้  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ตอนแรกก็เอาเงินส่วนตวัมาลงทุนก่อน แล้วมนัไม่พอ ก็เลยไปกู้

ธนาคารออมสิน พอกูผ้่านก็เอามาลงทุนเพิ่ม ยืมเพื่อนบา้ง เพื่อนก็ไม่คิดดอกเบ้ีย 

พอขายธูปได ้ก็เอาเงินมาใชคื้นเคา้”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 
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 “แรก ๆ ก็กูธ้นาคารกบัเงินส่วนตวัเอามาร่วมกนั พอทุกอย่างเขา้ท่ีก็

คล่องตวัข้ึน ส่งธนาคารน่ะดี ดอกเบ้ียถูกครับ”  (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 

 

 “กูธ้นาคารกอ้นใหญ่เลย เพราะเงินส่วนตวัเราไม่มีสํารองเอาไวม้าก

พอท่ีจะธุรกิจ พอทาํเร่ืองกู้ผ่านก็สบายใจแล้วเพราะว่ามีเงินลงทุน ตอนน้ีผ่อน

หมดแลว้ค่ะ  ก็กม้หนา้กม้ตาเก็บเงินส่งลูกเรียนต่อไป”  (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

 2.4  ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าของผู้ประกอบการผลติธูป 

  ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ของผูป้ระกอบการผลิตธูปจากการศึกษาพบวา่ มีกลุ่มลูกคา้

มาจากบริษทั/หา้งร้านท่ีมีตราสินคา้เป็นของตวัเองซ่ึงติดตลาดอยูแ่ลว้ มาวา่จา้งให้ผลิตตามจาํนวนท่ี

ตอ้งการ มีการสั่งซ้ือคร้ังละมาก ๆ เป็นการคา้ส่ง สําหรับลูกคา้ปลีกมีบา้งเล็กนอ้ย เป็นลกัษณะการ

ขอแบ่งซ้ือทีละประมาณ 1-2 กิโลกรัมเป็นอย่างมาก เป็นการขอแบ่งซ้ือจากเพื่อนบา้น ซ่ึงจะไม่มี

ยีห่อ้ติดไปให ้สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ก็ได้รับคาํสั่งซ้ือจากบริษทัท่ีติดต่อกนัอยู่แล้ว จะสั่งมาเป็นล็อต ๆ 

สั่งทีหน่ึงก็คร้ังละประมาณ 5,000-7,000 กิโลกรัม/เดือน แลว้แต่ว่าช่วงนั้นบริษทั

ท่ีมาสั่งขายดีหรือป่าว เป็นช่วงเทศกาลมั้ย แต่ปริมาณกลาง ๆ ก็จะอยูเ่ท่าน้ี เคา้ก็จะ

เอาไปติดยี่ห้อของเคา้เอง ไปแบ่งบรรจุเอง มีแพ็จเกจเป็นของตวัเอง พี่ก็จะเอาออ

เดอร์ตรงน้ีไปแบ่งให้คุณนอ้งอีกต่อหน่ึง เพราะบางทีก็ทาํไม่ทนั กาํลงัการผลิตไม่

เพียงพอ บางทีเคร่ืองมีปัญหาก็ทาํให้สายการผลิตขาดระยะไปเหมือนกนั” (คุณ

ชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “ไดรั้บออเดอร์มาจากคุณชมพู ทาํส่งคุณชมพูคนเดียว มีเท่าไหร่คุณ

ชมพูรับหมด กลุ่มลูกคา้พี่ไม่มีหรอก เป็นลกัษณะทาํส่งเสียมากกว่า”  (คุณน้อง 

นามสมมติ, 2559) 
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 “ทาํส่งพ่อค้าธูปท่ีมียี่ห้อของเค้า ทาํการค้ามานาน เค้าก็เช่ือใจใน

คุณภาพของเรา สั่งกนัมานานแลว้ สั่งซ้ือเดือน ๆ นึงก็เยอะ ทาํให้หลายเจา้”  (คุณ

เกียรติ  นามสมมติ, 2559) 

 

 “ผลิตตามออร์เดอร์ ก็มีคนมาว่าจา้งให้ผลิต ซ่ึงเคา้จะเอาไปติดยี่ห้อ

ของเคา้เอง ทาํไม่มากนกัเพราะทาํในครัวเรือน ก็มีเพื่อนบา้นมาแบ่งซ้ือไปบา้ง ที

ละกิโลสองกิโล ก็ขายปลีกไปบา้ง น่ีวา่จะไปติดต่อวดัอยูเ่น่ียะ จะขายส่งให้วดั ไม่

รู้พระท่านจะวา่ไงบา้ง”  (คุณเอ นามสมมติ, 2559) 

 

 “จะมีบริษทัโทรมาสั่ง เป็นบริษทัท่ีไปติดต่อซ้ือขายกนัไวค้รับ สั่งที

เป็นล็อต เยอะ ๆ ออเดอร์ก็ต่อเน่ืองทุกเดือน แต่ถา้บางเดือนของขาด บริษทัก็จะสั่ง

ของเลย ไม่ไดร้อรอบ ผมก็ผลิตตามท่ีบริษทัสั่งมา ผมไม่มีตราสินคา้เป็นของตวัเอง 

บริษทัสั่งมาถึงจะทาํส่งไปใหค้รับ”  (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 2.5  การก าหนดราคาธูป 

  การกาํหนดราคาธูปจากการศึกษาพบว่า การกาํหนดราคาสินคา้ข้ึนอยู่กบัราคา

ตลาดของกลุ่มผูผ้ลิตธูป ไม่แตกต่างกนัมากนกั และอิงจากราคาวตัถุดิบท่ีหาซ้ือไดใ้นแต่ละงวดการ

ผลิต เพราะวตัถุดิบมีการนาํเขา้มาจากต่างประเทศ ราคาจึงมีการข้ึน-ลงแตกต่างกนัไปในแต่ละงวด

การสั่งซ้ือ ส่งผลต่อการตั้งราคาขายธูปในแต่ละคร้ังท่ีไม่เท่ากนั สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ท่ีน่ีราคาธูปจะข้ึนอยู่กบัของท่ีสั่งมาแต่ละงวด เพราะว่าราคามีข้ึนมี

ลง ถา้ของเรามาแพง ตน้ทุนแพง ก็จะบวกเพิ่มจากท่ีขายอยู่นิดหน่อย ข้ึนตามข้ึน 

ลงตามลง เพราะยงัไงบริษทัท่ีวา่จา้งใหผ้ลิตเคา้ก็ตอ้งไปบวกของเคา้อยูแ่ลว้”   

(คุณลี  นามสมมติ, 2559) 
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 “การกาํหนดราคาก็อิงราคาของทอ้งตลาด เพราะว่าถา้เราตั้งราคาสูง

เกินไป คาํสั่งซ้ือก็จะลดนอ้ยถอยลงแน่นอนเลย บางงวดท่ีตน้ทุนสูง ขยบัข้ึน ก็จะ

ขายได้กาํไรต่อกิโลกรัมลดลงหน่อย ไม่เป็นไร เพราะว่างวดต่อ ๆ ไปเด๋ียวมนั

กลบัไปอยูร่าคาเดิม ลุงจะไม่ข้ึนราคาจากเดิม ถวั ๆ กนัไป เรามีกาํไร เคา้มีกาํไรจะ

ไดค้า้ขายกนันาน ๆ”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ราคาหรอ ก็ตกลงกันระหว่างผูซ้ื้อกับทางเรา ก็เป็นเหมือนราคา

ตลาดทัว่ไป รับกนัไดท้ั้งสองฝ่าย”  (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 “กาํหนดราคาโดยผูน้าํเขา้วตัถุดิบ เฮียศกัด์ิ (นามสมมติ) จะเป็นคนคิด

ราคามาใหว้า่เราควรขายเท่าไหร่ ทางพี่ก็จะไปคุยกบับริษทัท่ีมาสั่งซ้ือวา่ราคาน้ีนะ 

เคา้รับไดม้ั้ย อาจจะมีการขอลดกนับา้ง ก็เป็นเร่ืองธรรมดาของการคา้ขาย” (คุณ

ชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “ส่วนมากจะกาํหนดราคาโดยเฮียศกัด์ิ (นามสมมติ) แต่ถา้ลุกคา้มาขอ

ซ้ือจาํนวนไม่มาก จะมีการบวกเพิ่มไปกิโลกรัมละ 1-2 บาท แลว้แต่วา่สั่งมากนอ้ย

แค่ไหน” (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 

 

 “ส่วนใหญ่เป็นการกาํหนดราคาโดยผูป้ระการรายใหญ่ ๆ ซะมากกวา่ 

เหมือนอิงราคาตลาดทัว่ไปนัน่แหละ กิจการเรามนัเป็นกิจการเล็ก ๆ ไม่มีอาํนาจ

ต่อรองกบัลูกคา้มากนกั ถา้ขายเกินราคาตลาด เคา้ก็ไม่ซ้ือเรา จะขายยาก” (คุณเอ 

นามสมมติ, 2559) 

 

 2.6  จ านวนและหน้าทีข่องพนักงาน/ลูกจ้าง 

  จาํนวนและหน้าท่ีของพนักงาน/ลูกจา้งจากการศึกษาพบว่า ในการผลิตธูปของ

ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ผูป้ระกอบการนาํเขา้เคร่ืองจกัรกลมาใชท้ดแทนการผลิต



72 

 

 

 

ธูปด้วยมือในบางกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกนั จาํนวน

พนกังานหรือลูกจา้งของผูป้ระกอบการในแต่ละแห่งจึงไม่เท่ากนั มากนอ้ยไปตามจาํนวนการสั่งซ้ือ

ของแต่ละโรงงาน เพราะพนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการผลิตในขั้นตอนอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “มีสมาชิกภายในครอบครัวท่ีทาํกนัเอง 3-4 คน ไม่ไดจ้า้งใคร เพราะ

งานก็ไม่ไดห้นกัอะไร ไม่ใช่งานด่วน ทาํไปเร่ือย ๆ เวลาก็ไม่ไดจ้าํเพาะเจาะจงว่า

ทาํก่ีโมงถึงก่ีโมง ไม่มีเวลาเขา้งาน-ออกงาน เพราะเป็นคนในครอบครัว ทาํแทน

กนัได้หมดเกือบทุกหน้าท่ี ยกเวน้เวลาเคร่ืองพงัหรืออะไหล่บางตวัชาํรุด ก็ตอ้ง

เรียกช่างท่ีเราสั่งซ้ือเคร่ืองมา มาดูให้ นอกนั้นก็ไม่มีอะไร” (คุณเอ นามสมมติ, 

2559) 

 

 “มีคนงานอยู่ประมาณ  20 คนได้ เขา้ ๆ ออก ๆ คนสมยัน้ีไม่ค่อยสู้

งาน ดีนะวา่มีเคร่ืองทาํธูปยืนพื้นไวอ้ยูแ่ลว้ ไม่งั้นแยเ่ลย ส่วนใหญ่แต่ละคนก็จะมี

หนา้ท่ีหลกั ๆ ประจาํอยูแ่ลว้ คนไหนตอกธูป ก็ตอกไป คนไหนตาก ก็ตากไป คน

คอยผสมส่วนผสมก็ผสมเตรียมไว ้แต่ทุกคนก็ทาํงานแทนกนัไดแ้ทบทั้งหมด ลุงก็

จะฝึก ๆ ใหเ้ป็นกนัเกือบทุกอยา่ง เพราะกลวัวา่เวลาใครออกแลว้จะทาํใหง้านชะงกั 

ทาํไม่ทนัส่งเคา้” (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ท่ีโรงงานมีลูกนอ้งอยู ่6-7 คน รวมพี่ดว้ยก็ 8 คน แต่บางทีก็ไม่ไดท้าํ 

ทาํบา้งไม่ทาํบา้ง ก็มีคนผสม คนชุบสี คนยงิธูป คนแพค็ของ งานใครงานมนัทาํกนั

ไปตามหนา้ท่ี แต่คนงานพี่ทาํงานแทนกนัได”้ (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “ทาํกนัอยู่ 4 คน รับออเดอร์ต่อจากเคา้มา ก็ทาํเร่ือย ๆ ยอดการสั่งก็

ไม่ไดม้ากมายอะไร ใชค้นงานเท่าน้ีก็เพียงพอแลว้ ท่ีสําคญัแรงงานท่ีมีอยู่ ทุกคน

ทาํแทนกนัได ้เลยไม่ตอ้งมีลูกนอ้งเยอะ” (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 
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 “มีลูกนอ้งประมาณ 12 คน จา้งเป็นรายวนั ใครมาทาํงานก็ไดเ้งิน แต่

เราก็จะพยายามบอกวา่ อย่าขาดงานบ่อย เพราะวา่จะไดไ้ม่ไปเพิ่มงานให้คนอ่ืน” 

(คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

 2.7  ส่ิงดึงดูดใจให้ลูกค้ากลบัมาซ้ือสินค้า 

  ส่ิงท่ีเป็นแรงดึงดูดใจให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือสินคา้จากการศึกษาพบว่า คุณภาพของ

สินคา้ท่ีไดม้าตรฐานเท่าเทียมกนั ธูปทุกดอกมีคุณภาพท่ีเสมอกนั เช่น ความเสมอของขาธูปและสี

ของธูป เป็นตน้ ทั้งน้ีรวมถึงความซ่ือสัตยข์องผูป้ระกอบการ มีความจริงใจ ซ่ือตรงต่อลูกคา้ ไม่มี

การผลิตสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานปะปนไปกบัสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน และมีการบริการเปล่ียนคืนสินคา้

ใหใ้นกรณีท่ีสินคา้เกิดความผดิพลาดจากผูผ้ลิตโดยตรง สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ธูปมีคุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการกบัราคาท่ีคงท่ี  ไม่ตอ้งแกง้านบ่อย 

ทาํงานไม่ผดิพลาด ไดธู้ปตามสเป็คท่ีบริษทัตอ้งการ สีเสมอกนัทุกดอก ทุกล็อต มี

การรับประกนัสินคา้ ตรงต่อเวลา” (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 

 

 “มีความซ่ือสัตยก์บัลูกคา้ ไม่ยอ้มแมว ไม่หมกเม็ด ไม่ยดัของ ธูปมี

คุณภาพตรงตามความตอ้งการ ส่งของตรงเวลาท่ีบริษทัตอ้งการ สั่งวา่ให้ส่งวนัน้ี ก็

ตอ้งมีส่ง แบบน้ีเคา้ชอบ ลุงจะยึดถือเร่ืองความซ่ือสัตยม์าก เราทาํการคา้มานาน 

เรารู้วา่เราไม่ชอบแบบไหน ลูกคา้เราก็ไม่ชอบเหมือนกนั” (คุณเกียรติ นามสมมติ, 

2559) 

 

 “ซ่ือสัตย์ ประหยัด อดทน อดออม น่ี เ ป็นคติประจําใจของพี่ 

เพราะฉะนั้นทาํการคา้เราตอ้งมีความซ่ือสัตยก์บัลูกคา้ พูดจาเพราะ ๆ มีอธัยาศยัท่ีดี

อะไรท่ีโมโหก็เก็บไวใ้นใจ ผลิตของมีคุณภาพ ใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ใส่ใจใน

กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน” (คุณลี นามสมมติ, 2559) 
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 “มีการเปล่ียนสินคา้คืนให้ แต่ไม่ไดคื้นเงินนะ ก็ตอ้งดูดว้ยว่าปัญหา

มนัเกิดจากอะไร ประนีประนอมไดก้็ตอ้งทาํ เด๋ียวน้ีลูกคา้ดี ๆ หายาก ส่งของตรง

เวลา ธูปสีเสมอกนั ขาธูปมีความเสมอกนั ธูปไดม้าตรฐานตามท่ีบริษทับอกให้ทาํ” 

(คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 “มีความจริงใจและซ่ือสัตยก์บัลูกคา้ ไม่สอดไส้ของไม่ไดคุ้ณภาพให้

ลูกคา้” (คุณเอ นามสมมติ, 2559) 

 

 2.8  การใช้เทคโนโลยใีนการด าเนินธุรกจิผลติธูป 

  การใช้เทคโนโลยีในการดาํเนินธุรกิจผลิตธูปจากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการ

ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการใชเ้คร่ืองจกัรกลแทนการผลิตดว้ยมือ 

ส่วนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัเก็บสินคา้ หรือการใช้บาร์โคด้ในการกาํหนด

รหัสให้สินคา้ยงัไม่ปรากฏ เพราะเป็นการผลิตตามคาํสั่งซ้ือ ไม่ไดผ้ลิตเพื่อจดัจาํหน่ายในแบรนด์

ของตนเอง จึงไม่ทาํสตอ็กสินคา้หรือการใชบ้าร์โคด้ สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “เทคโนโลยีท่ีนาํมาใช้ก็คือเคร่ืองยิงธูปน่ีแหละ ธูปก็จะมีมาตรฐาน

มากข้ึน สีเสมอ ไดจ้าํนวนท่ีเท่า ๆ กนั ส่วนการควบคุมสินคา้ยงัไม่มี เพราะผลิต

ตามออร์เดอร์ เลยไม่ไดส้ตอ๊กของไว ้ทั้งวตัถุดิบแลว้ก็ธูปท่ีทาํเสร็จแลว้ ทาํไดก้็ส่ง 

ไม่มีการเก็บสินคา้เป็นเวลานาน เลยไม่รู้จะสตอ็กทาํไม ส่วนพวกการเงินก็ทาํบญัชี

รับ-จ่ายง่าย ๆ ซ้ือมาขายไป ลุงอ่านแล้วเขา้ใจก็พอแล้ว ทาํคอมพิวเตอร์ไม่เป็น” 

(คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ไม่มีหรอก พี่รับจา้งผลิต ไม่ไดจ้ดัหน่ายดว้ยตนเอง พี่เลยไม่ตอ้งส

ต๊อกสินคา้ เลยไม่ไดท้าํอะไรท่ีเป็นโปรแกรม เทคโนโลยีท่ีนาํมาใช้ในโรงงานก็มี
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เคร่ืองยิงธูปน่ีแหละ ส่วนใหญ่ใช้คนทาํก่อนกรอกลงเคร่ือง การเงินก็ทาํบญัชีเอง 

จด ๆ เอา คิดแบบง่าย ๆ เป็นบญัชีท่ีคิดเอง” (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “ผมใช้โปรแกรม excel ในการทาํบญัชี สะดวกดีดว้ย ให้คอมมนัคิด

ให ้แต่ก็อยา่งง่าย ๆ นะ มีไม่ก่ีคอลมัน์หรอก สูตรอะไรก็ใส่ไม่เป็น ส่วนเร่ืองสต๊อก

สินคา้ บาร์โคด้อะไรพวกน้ี ผมยงัไม่ไดน้าํเขา้มาใช้กบัธุรกิจของผมครับ เพราะมี

ราคาสูงและดูเหมือนจะยุง่ยาก” (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 “ยงัไม่มีการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใช้เลยจะ้ ทาํเองทั้งหมด จด

ลงสมุดน่ีแหละ คุณชมพูสั่งมาเท่าก็ผลิตส่งเคา้ไป ส่งแลว้ก็ไดเ้งิน แค่นั้น มีหนา้ท่ี

ทาํใหท้นัตามกาํหนดอยา่งเดียว” (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 “ก็คงมีเคร่ืองตอกธูปน่ีแหละครับท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสุดใน

บา้นผมละ นอกนั้นก็ไม่มีอะไร จดเอา บางทีก็ไหวว้านลูกให้ทาํบญัชีให้บา้ง” (คุณ

เอ นามสมมติ, 2559) 

 

3.  กลยุทธ์การบริหารและการตลาดของผู้ประกอบการธุรกจิผลติธูป 

 จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารและการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปของ

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ กลยุทธดา้นผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์

ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัดจาํหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ผลการศึกษาพบวา่ 

 3.1 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

  จากการศึกษากลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปของผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัในประเด็นดงัต่อไปน้ี ความแตกต่างของสินคา้ วิธีในการเลือกซ้ือวตัถุดิบและจาํหน่าย

สินคา้ของผูป้ระกอบการ คุณภาพสินคา้ วิธีการจดัการกบัสินคา้ท่ีไม่ทาํกาํไร การรับคืนหรือการ

เปล่ียนสินคา้ใหก้บัลูกคา้  ผลการศึกษาพบวา่ 
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  3.1.1 ความแตกต่างของสินค้า 

   ความแตกต่างของสินคา้ ซ่ึงนัน่ก็คือธูป  จากการศึกษาขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกั ผลการศึกษาพบวา่ มีความแตกต่างกนัเพียงคุณภาพมาตรฐานของธูป เน่ืองจากเป็นการผลิตท่ี

ผลิตตามคาํสั่งซ้ือเหมือนกนั ความแตกต่างกนัของสินคา้กบัคู่แข่งจึงมีเพียงมาตรฐานของธูปวา่ผลิต

ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้มากนอ้ยกวา่กนัเพียงใด เช่น สีธูปเสมอกนัหรือไม่  ความเสมอ

ของขาธูปมีความเท่ากนัหรือไม่ จาํนวนธูปท่ีสําเร็จแลว้ต่อกิโลกรัมมีมากกวา่กนัหรือไม่  การสร้าง

ความแตกต่างจึงทาํไดเ้พียงเท่าน้ี สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “การสร้างความแตกต่างของผมจะอยู่ท่ีการผลิตสินคา้ให้ได้ตามท่ี

ลูกคา้กาํหนด ในทุก ๆ รายละเอียด ตอ้งไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพในทุกดา้น เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ เพราะในวงการผลิตธูป ก็คือทาํธูปเหมือน ๆ กนัใชว้ตัถุดิบ

จากแหล่งเดียวกนั ก็ตอ้งมาแข่งกนัตรงน้ีแทน” (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 

 

 “สินคา้ไม่มีความแตกต่างกนัค่ะ ทาํธูปเหมือนกนั แต่จะสร้างความ

แตกต่างเองตรงปริมาณและจํานวนธูปต่อหน่ึงกิโล พี่จะทําให้ได้มากท่ีสุด 

เพราะวา่เวลาลูกคา้นาํไปแพค็ขาย จะไดจ้าํนวนกา้นธูปท่ีมากกว่าเจา้อ่ืน ไดก้าํไร

มากกว่า ลูกคา้จะชอบตรงน้ี สําหรับวิธีการผลิตพี่ขอไม่บอกนะคะ” (คุณลี นาม

สมมติ, 2559) 

 

 “อาศยัความซ่ือสัตยใ์นการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพให้กบัลูกคา้ ลูกคา้

จะไดข้องดี ของท่ีนาํไปขายต่อแลว้ คนซ้ือไปเคา้ไม่กลบัมาวา่เอาได ้ส่ิงน้ีลุงคิดวา่

เป็นความแตกต่างท่ีต่อสู้กบัคู่แข่งไดน้ะ” (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ความแตกต่างของสินคา้ ไม่มี  เพราะทาํธูปก็ไดธู้ป กรรมวิธี วตัถุดิบ

ใชเ้หมือนกนั ตอกจากเคร่ืองเหมือนกนั แต่จะอาศยัวา่เราเป็นคู่คา้กนัมานาน พี่ก็จะ
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พยายามทาํให้ทนัตามลูกคา้สั่ง ครบตามจาํนวน แล้วก็เช็คดูว่าสินคา้ท่ีสงไปให้

ลูกคา้ ลูกคา้ไดข้องตรงตามตอ้งการหรือเปล่า” (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

  3.1.2 วธีิการเลอืกซ้ือวตัถุดิบและการจ าหน่ายสินค้า 

   วิธีการเลือกซ้ือวตัถุดิบและการจาํหน่ายสินคา้ จากการศึกษาขอ้มูลจากผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการไม่สามารถเลือกวตัถุดิบท่ีตนเองตอ้งการได ้เน่ืองจาก

วตัถุดิบส่วนใหญ่มีการสั่งซ้ือผา่นพอ่คา้คนกลางรายใหญ่ท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีราย ดงันั้นการสั่งซ้ือแต่ละ

คร้ัง คุณภาพของวตัถุดิบท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บมีความแตกต่างกนัไป ส่งผลไปยงัการผสมวตัถุดิบ

เพื่อนาํไปผลิตธูปแต่ละคร้ังผูป้ระกอบการตอ้งมีการตรวจสอบและปรับอตัราส่วนวตัถุดิบท่ีใช้ใน

การผลิตธูปอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอตามคุณภาพของวตัถุดิบท่ีไดม้าแต่ละคร้ัง สําหรับการจาํหน่ายสินคา้ 

จะจดัจาํหน่ายให้กบับริษทั/ห้างร้านท่ีมีตราสินคา้เป็นของตนเองอยู่แล้ว เป็นการทาํธุรกิจแบบ

รับจา้งผลิตสินคา้ สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “เราไม่สามารถเลือกวตัถุดิบได ้เพราะทั้งประเทศมีคนนาํเขา้มาเพียง

ไม่ก่ีเจา้ การเลือกซ้ือวตัถุดิบของท่ีโรงงานจึงเลือกเจา้ท่ีให้เครดิตก่อน เพราะจะได้

นาํเงินสดไปหมุนเวียนทาํอะไรอย่างอ่ืนไดอี้ก สําหรับการจดัจาํหน่ายจะเป็นการ

ผลิตตามออเดอร์ สั่งมาเท่าไหร่ ทาํเท่านั้น” (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “จะเลือกซ้ือวตัถุดิบจากร้านท่ีไวใ้จได ้มีความซ่ือสัตย ์การจดัจาํหน่าย

จะขายแบบชัง่กิโล จาํหน่ายตามปริมาณการสั่งผลิต จะมีบริษทัโทรมาสั่งวา่เดือนน้ี

ตอ้งการธูปมากนอ้ยแค่ไหน ก็จะทาํส่งเคา้” (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

 “ท่ีโรงงานเลือกซ้ือของกับเฮียศกัด์ิ (นามสมมติ) เพราะเฮียเค้าให้

เครดิต ซ้ือแลว้ไม่ตอ้งจ่าย ขายของไดแ้ลว้ค่อยจ่ายในงวดถดัไป ซ้ือของกนัมานาน 

รู้ใจกนั ของเฮียเคา้ก็เป็นของมีคุณภาพ ใชไ้ด ้ราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน ธูปของผมขายแบบ
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เป็นกิโลกรัม จะผลิตก็ต่อเม่ือมีออเดอร์สั่งซ้ือเขา้มาเท่านั้น” (คุณชัย นามสมมติ, 

2559) 

 

 “พิจารณาจากราคาขายของแต่ละเจา้ เราสั่งในปริมาณนอ้ย ใชเ้งินสด

ซ้ือ เลยต้องคาํนึงเร่ืองราคาเป็นสําคญั ท่ีไหนถูกผมก็ซ้ือท่ีนั่น คุณภาพไม่ได้

แตกต่างกนัมากนกั การจดัจาํหน่ายก็ทาํตามจาํนวนท่ีเคา้โทรมาบอก พอถึงเวลาก็

จะมีรถมารับธูปท่ีบา้น” (คุณเอ นามสมมติ, 2559) 

 “ส่วนใหญ่วตัถุดิบท่ีซ้ือจะซ้ือจากเจา้ประจาํ ของมีคุณภาพ ราคาคุย

กนัได ้คา้ขายกนัมานาน เคา้ก็ใหเ้ครดิต ส่วนเร่ืองการจดัจาํหน่าย ผลิตตามออเดอร์

ครับ ไม่มียีห่อ้ของตวัเอง” (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

  3.1.3  คุณภาพของธูป 

   คุณภาพของธูป จากการศึกษาขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบว่า 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตอ้งการทาํธูปให้มีคุณภาพใกลเ้คียงกบัธูปเวียดนามมากท่ีสุด เพราะเคร่ือง

ตอกธูปท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนันาํเขา้มาจากประเทศเวยีดนาม ธูปเวยีดนามสวย ราคาถูก มีความเสมอ

กนัทุกดอก คาํวา่สินคา้มีคุณภาพ คือ ธูปท่ีผลิตได ้1 กิโลกรัม จะตอ้งมีจาํนวนธูปประมาณ 600-700 

ดอก หากตํ่ากว่าน้ีถือว่าไม่ได้มาตรฐาน สีตอ้งสมํ่าเสมอ ไม่ด่าง ไม่มีรอยร้าว ไม่แตก ขาธูปตอ้ง

เท่ากนั สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “สินคา้ท่ีทาํอยู่คือธูป ถือว่ามีคุณภาพเพราะตอ้งตรวจเช็คตลอดว่า 1 

กิโลกรัมได้ธูปก่ีดอก ตรงตามตอ้งการหรือป่าว หากไดน้้อยทางเราก็จะขาดทุน 

หากไดม้ากเกินก็ตอ้งมาดูวา่ส่วนผสมผิดพลาดหรือไม่ ตอ้งคอยเช็ค ธูปสีเสมอมั้ย 

มีรอยหลงัจากการตอกดอกแลว้มั้ย” (คุณเกีรยติ นามสมมติ, 2559) 
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 “มีการควบคุมการผลิตอยา่งเคร่งครัด สีท่ีไดต้อ้งเสมอกนั ธูปไม่ด่าง 

ไม่มีรอยร้าวตามดอกธูป ไม่แตก ไม่ติดกนั 1 กิโลกรัมตอ้งไดธู้ปประมาณ 600-700 

ดอก สินคา้ท่ีร้านมีคุณภาพค่ะ” (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “ตอ้งรักษามาตรฐานตามคุณชมพู เพราะว่าของตอ้งไปล็อตเดียวกนั 

ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงกาํไรของเรา

เอง หากของเราเสียหาย เราก็ตอ้งเปล่ียนให้เคา้ หรือขายแบบราคาถูก สู้ทาํให้ดี

ตั้งแต่แรกดีกวา่” (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 “ธูปมีคุณภาพครับ ดอกสวย เรียงกนัเป็นระเบียบ ไม่ให้มีของเสียมาก 

ตอ้งพิถีพิถนัทุกขั้นตอนการผลิต ธูปแห้ง แต่ไม่ร้าวนะครับ เพราะถา้แห้งไปส่วน

ใหญ่จะร้าว แต่ของเราไม่มีแบบนั้น ขาธูปเสมอกนั” (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 “ตอ้งใส่ใจในขั้นตอนการทาํ เพื่อควบคุมคุณภาพ ให้ไดข้องท่ีดีท่ีสุด

ตามความตอ้งการของลูกคา้” (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

  3.1.4  วธีิการจัดการกบัสินค้าทีไ่ม่ท าก าไร 

   วิธีการจดัการกบัสินคา้ท่ีไม่ทาํกาํไรจากการศึกษาขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่นาํธูปท่ีไม่ไดม้าตรฐานและคุณภาพไปใช้เป็นวตัถุดิบ

ในการทาํดอกไมจ้นัทน์ นาํไปลดราคา และนาํไปรีไซเคิลคือ รูดผงธูปออกจากกา้นแลว้นาํมาผสม

ทาํใหม่ โดยต้องเพิ่มอตัราส่วนในการผสมเข้าไปอีก แต่วิธีหลังน้ีไม่นิยมทาํเน่ืองจากต้นทุนท่ี

เพิ่มข้ึนนัน่เอง สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ส่วนมากจะส่งไปแปรรูปเป็นดอกไมจ้นัทน์ จะคุม้ค่าท่ีสุด ลดการ

ขาดทุนไดม้ากท่ีสุด” (คุณเกีรยติ นามสมมติ, 2559) 
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 “ขายเป็นวตัถุดิบสําหรับทาํดอกไมจ้นัทน์ หากล็อตไหนเสียหายมาก

จนขายร้านทาํดอกไมจ้นัทน์ไม่หมด ก็จะนาํมาลดราคาให้กบัผูซ้ื้อ ขายเป็นธูปตก

เกรดแทน” (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “ของผมไม่ค่อยเสียหาย เพราะทาํนอ้ย งานไม่ค่อยเร่งมาก ถา้มีก็ส่วน

น้อย ก็จะเอาไปส่งให้ร้านสังฆภณัฑ์ทาํพวกดอกไมจ้นัทน์” (คุณเอ นามสมมติ, 

2559) 

 

 “มี 2 ส่วน ส่วนแรกก็ขายให้ร้านทาํดอกไมจ้นัทน์  อีกส่วนจะนาํมารี

ไซเคิล โดยการรูดผงออก แล้วเอามาผสมใหม่ แต่ไม่ค่อยอยากทาํวิธีน้ีเพราะ

เปลืองตน้ทุน เป็นการเพิ่มตน้ทุน แต่ถา้มนัมากจนร้านทาํดอกไมจ้นัทน์รับไม่ไหว

ก็ตอ้งทาํ ดีกวา่ของเสียหายทั้งหมด” (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 

 

  3.1.5  การรับคืนหรือการเปลีย่นสินค้า 

   การรับคืนหรือการเปล่ียนสินคา้ จากการศึกษาขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผล

การศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะรับคืน เปล่ียนสินคา้ให้แค่ในบางกรณีเท่านั้น เช่น ธูป

เป็นรา และแตกเสียหายมาก  แต่ส่วนใหญ่จะขายในราคาท่ีถูกลงแทน เพื่อลดการขาดทุนให้ไดม้าก

ท่ีสุด สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “มี ในกรณีท่ีธูปเสียหายมาก ๆ แต่ถา้เสียหายไม่มากนกั ทางเราจะใช้

วิธีลดราคาให้ผูซ้ื้อแทน แทนท่ีจะรับสินค้ามาเปล่ียนให้ทั้ งหมด” (คุณลี นาม

สมมติ, 2559) 

 

 “ถา้ธูปเสียหาย ลุงเปล่ียนให ้แต่ตอ้งเป็นรา หรือแตกหกัมาก และเป็น

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากทางโรงงานนะ แต่ถา้รับไปแลว้ เซ็นรับของกนัไปแลว้ ธูป

เสียหายข้ึนมา แบบน้ีลุงไม่เปล่ียนใหน้ะ” (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 
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 “ส่วนใหญ่จะลดราคาเป็นสินคา้ตกเกรดให้คุณชมพู แลว้แต่คุณชมพู

จะพิจารณา ส่วนท่ีเสียหายจะคดัแยกออกมาโดยเฉพาะ ขายอีกราคาหน่ึงแทน แต่

ถา้เสียหายหนกัมาก ก็ทิ้งเลย เพราะมารูดแลว้ไปผสมใหม่ ไม่คุม้” (คุณนอ้ง นาม

สมมติ, 2559) 

 

 “ของท่ีน่ี ถา้แตกหักเสียหายมาก จะรูดผงธูปออก แลว้เอากา้นไวใ้ช ้

โดยจะเปล่ียนของใหม่ให้ลูกคา้ไปเลย ป้องกนัการเสียช่ือเสียง” (คุณชมพูนาม

สมมติ, 2559) 

 

 3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 

  จากการศึกษากลยทุธ์ดา้นราคาของผูใ้หข้อ้มูลหลกั มีประเด็นท่ีจะศึกษาดงัต่อไปน้ี 

วธีิการกาํหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม การเพิ่มหรือลดราคาสินคา้  ผลการศึกษาพบวา่ 

  3.2.1  การก าหนดราคาสินค้า 

   จากการศึกษาการกาํหนดราคาสินคา้ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบว่า

การกาํหนดราคาขายแต่ละคร้ังข้ึนอยู่กบัตน้ทุนวตัถุดิบและปริมาณการสั่งซ้ือ ราคาขายส่วนใหญ่

กาํหนดโดยพอ่คา้คนกลางและตลาดคา้ธูป ผูป้ระกอบการส่วนมากขายในราคาท่ีไม่แตกต่างกนัมาก

นกัเพราะส่วนมากนาํเขา้วตัถุดิบมาจากแหล่งเดียวกนั สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “กาํหนดราคาโดยคุณชมพู เพราะวา่เราทาํธูปส่งเคา้ เคา้จะสั่งเป็นคน

สั่งวตัถุดิบทีละเยอะ ๆ เขา้มา แลว้เอาให้เราอีกต่อหน่ึง คุณชมพูว่าไงเราก็ว่าตาม

คุณชมพู เพราะเราไม่ไดส้ั่งวตัถุดิบในจาํนวนท่ีมาก อีกอยา่งคือไม่ตอ้งสต็อกของ

เพราะว่าโรงงานก็อยู่ใกล ้ๆ กนั ขาดเหลืออะไรก็ขบัรถไปเอามา แป๊บเดียวเอง”  

(คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 
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 “ส่วนใหญ่ตลาดขายกันเท่าไหร่ ลุงก็ขายเท่านั้น ดูราคาเจา้อ่ืนเป็น

หลกั แลว้ก็ดูตน้ทุน วา่คร้ังน้ีของเราสั่งมาแพงหรือถูก มีกาํไรบา้งก็พอเพราะวา่ลุง

ขายในจาํนวนมาก ก็พออยูไ่ด”้  (ลุงเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ดูจากตน้ทุนวตัถุดิบและราคาตลาดช่วงนั้นในแต่ละคร้ัง”  (คุณชัย 

นามสมมติ, 2559) 

 

 “กาํหนดโดยผูน้าํเขา้วตัถุดิบท่ีเราไปสั่งซ้ือ โดยเปรียบเทียบจากราคา

นาํเขา้ของประเทศเวยีดนาม เพราะวา่ถูกกวา่จีน”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “ราคาท่ีอยูจ่ะดูจากทอ้งตลาดอยา่งเดียวครับ เคา้ขายเท่าไหร่ผมก็ขาย

เท่านั้น จะไม่ขายตดัราคากนั”  (คุณเอ นามสมมติ, 2559) 

 

  3.2.2  การเพิม่หรือลดราคาสินค้า 

   จากการศึกษาการเพิ่มหรือลดราคาสินคา้ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษา

พบว่าจะมีการลดหรือเพิ่มราคาสินคา้ ตวัอย่างเช่น สินคา้เกิดความเสียหาย สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน 

ธูปมีรอยร้าว ทาํธูปไม่ตรงตามรายละเอียดของสินคา้ท่ีบริษทัตอ้งการ ผูป้ระกอบการก็จะลดราคา

หรือเปล่ียนสินค้าให้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเพิ่มราคาสินค้า จะมีการเพิ่มก็ต่อเม่ือตน้ทุน

วตัถุดิบสูงข้ึน  สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “จะลดราคาใหก้บัธูปกบัท่ีมีตาํหนิ เช่น ร้าว แตก ธูปสีไม่เสมอกนั ธูป

ด่าง ถา้ไม่จาํเป็นจริง ๆ ลุงก็จะไม่เปล่ียนสินคา้ให้ เพราะวา่มนัหมายถึงตน้ทุนและ

แบกรับภาระท่ีเราตอ้งเก็บสินคา้นั้นไวด้ว้ย ท่ีเก็บก็ไม่ค่อยมี ก็เลยขายถูกหน่อย

ดีกวา่”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 
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 “จะลดราคาให้ต่อเม่ือสินคา้เสียหายเท่านั้น คุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน

ตามท่ีร้านค้ากาํหนด แต่ถ้าธูปหักเละเทะก็จะเปล่ียนให้เลย แต่ต้องเป็นความ

ผดิพลาดจากทางเรานะ ถา้จากทางเคา้ก็ไม่เปล่ียนให”้  (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

 “ช่วงไหนของมาแพง หมายถึงพวกวตัถุดิบท่ีเอามาธูปมาแพง ก็จะขอ

เพิ่มราคานิดหน่อย แต่ก็ตอ้งคุยกบัคนรับซ้ือว่าราคาน้ีคุณซ้ือไดม้ั้ย”  (คุณเอ นาม

สมมติ, 2559) 

 

 3.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย 

  จากการศึกษากลยทุธ์ดา้นการจดัจาํหน่ายของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปของผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัในประเด็นดงัต่อไปน้ี ลกัษณะของการจดัหน่าย การจดัคลงัสินคา้ การขนส่งสินคา้ การ

กระจายสินคา้ การติดต่อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบการผลิตและลูกคา้  ผลการศึกษาพบวา่ 

  3.3.1  ลกัษณะการจัดจ าหน่าย 

   จากการศึกษาลกัษณะการจดัจาํหน่ายของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบว่า

ลกัษณะการจดัจาํหน่ายส่วนมากผูป้ระกอบการท่ีให้ขอ้มูลจะผลิตตามคาํสั่งซ้ือของบริษทั/ห้างร้าน

ต่าง ๆ ท่ีสั่งมาเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือตามรอบท่ีลูกคา้กาํหนดเท่านั้น ไม่มีการผลิตสินคา้เกิน

คาํสั่งซ้ือเน่ืองจากไม่ได้จดัหน่ายปลีกย่อย และไม่มีตราสินคา้เป็นของตนเอง  สอดคล้องกบัคาํ

สัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ส่วนมากเป็นการจดัจาํหน่ายแบบผกูขาด สั่งมาถึงจะผลิต ไม่ไดข้าย

ปลีกหนา้ร้าน ไม่มีเวลาบริหารจดัการ คนไม่พอ และรู้สึกวา่ยุง่ยากตอ้งใชค้นเยอะ 

รับจา้งผลิตอยา่งเดียวสะดวกกวา่ แต่เพื่อนบา้นก็มีเดินมาซ้ือบา้งนิดหน่อย”  (คุณเอ 

นามสมมติ, 2559) 

 

 “ท่ีโรงงานขายของตามออเดอร์เท่านั้น เพราะทาํท่อใยหินกบัเทียน

ควบคู่กันไปด้วย ทําให้เราคิดว่าค้าส่งอย่างเดียวดีกว่า อีกอย่างคือย ังไม่ มี
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ประสบการณ์ดา้นการสร้างแบรนด์เป็นของตวัเอง เพราะถา้ทาํแบบนั้นเราตอ้งไป

ลุยเร่ืองการตลาดเพิ่มข้ึนดว้ย โอกาสยงัไม่เอ้ืออาํนวย แต่ก็มีความสนใจส่วนตวัอยู่

ในระดบัหน่ึง”  (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 “จาํหน่ายให้กับคุณชมพูคนเดียว ก็ถือว่าเป็นการผูข้าดเหมือนกัน

เพราะไม่ไดข้ายใหค้นอ่ืนเลย”  (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 “ลุงขายส่งให้กบับริษทัหลายบริษทั ร้านพวกสังฆภณัฑ์มาสั่งบา้ง ก็

ทาํตามท่ีเคา้สั่งมาตลอด ไม่ไดท้าํเผื่อไวม้ากมายเท่าไหร่ เกินนิด ๆ หน่อย ๆ เผื่อ

สินคา้มีปัญหา”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

  3.3.2  การจัดคลงัสินค้า 

   จากการศึกษาการจัดคลังสินค้าของผู ้ให้ข้อมูลหลัก ผลการศึกษาพบว่า

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่มีโกดงัจดัเก็บสินคา้ ไม่มีคลงัสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน เพราะผลิตตามคาํสั่ง

ซ้ือทาํใหไ้ม่มีสินคา้เหลือคงคลงั ส่วนมากจะเป็นบริเวณท่ีเอาไวพ้กัสินคา้เสียมากกวา่พอรอรอบส่ง

สินคา้ใหก้บัลูกคา้ตามคาํสั่งซ้ือเป็นรอบ ๆ ต่อไป  สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “โรงงานพี่มีแต่ท่ีพกัสินคา้ ไม่ไดท้าํเป็นคลงัใหญ่โตอะไร เพราะพกั

แป๊บเดียว ก็จะตอ้งนาํไปส่งใหก้บัร้านท่ีสั่งแลว้ ถา้ร้านใกล ้ๆ ก็ทยอยส่งไดเ้ลย ไม่

ตอ้งพกัของ”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “ทาํเสร็จก็โทรบอกคุณชมพู เคา้ก็จะส่งรถมารับของ ไม่ได้เก็บไว้

นานท่ีท่ีเช่าอยูก่็ขยบัขยายอะไรไม่ไดม้าก และอีกอยา่งคือสินคา้ไม่ไดเ้ก็บนาน เลย

ไม่จาํเป็นตอ้งทาํคลงัสินคา้”  (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 
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 “ผมทาํเสร็จก็ส่งธูปให้ลูกคา้เลย ทยอยส่งเร่ือย ๆ เพราะลูกคา้ตอ้งเอา

ของไปแพ็คขายอีกต่อหน่ึง เคา้สั่งเคา้ก็อยากไดข้องเร็ว กว่าจะได้ขายก็อีกหลาย

อยา่ง เราก็เขา้ใจในจุดนั้น เพราะรถของเรามีออกไปส่งของทุกวนัอยูแ่ลว้ ของใคร

นอ้ย ๆ ก็ไปพร้อม ๆ กนัไดเ้ลย นอกจากบริษทัหรือร้านท่ีอยูไ่กลหน่อย ก็จะรอจน

ของครบแลว้ค่อยส่งทีเดียว แต่บางทีเคา้เร่ง เคา้มารับของก่อนก็มี ผมไม่ตอ้งไปส่ง 

ทาํให้ตรงจุดน้ีไม่มีโกดงัเก็บธูปครับ เป็นแค่ท่ีพกัเอาไวเ้ฉย ๆ”  (คุณชยั นามสมมติ, 

2559) 

 

 “มีท่ีเก็บตรงขา้งหลงัโรงงาน แต่ก็ไม่ไดท้าํแบบไดม้าตรฐานมากนกั

เพราะมนัพกัแป๊บเดียว ธูปเก็บไวน้านก็ไม่ดี มนัจะช้ืน เพราะเราไม่ไดท้าํโรงเรือน

ปิดมิดชิด แลว้อีกอย่างทาํตามออเดอร์ พอครบก็ส่งเลย เคร่ืองท่ีน่ีมีหลายเคร่ือง 

วนันึงก็ผลิตไดเ้ยอะอยู”่  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

  3.3.3  ช่องทางการขนส่งสินค้า 

   จากการศึกษาช่องทางการขนส่งสินคา้ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบวา่

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ขนส่งโดยรถยนตเ์พราะสะดวกและรวดเร็ว แต่ลูกคา้บางรายก็มารับสินคา้

ท่ีโรงงานด้วยตนเอง ซ่ึงผูป้ระกอบการบางแห่งมีส่วนลดให้สําหรับผูม้ารับสินค้าด้วยตนเอง  

สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ส่งของโดยรถยนต์เพราะสะดวก แล้วท่ีบ้านก็มีแต่รถกระบะ ทาํ

เสร็จก็ทยอยส่งเท่าท่ีรถเราจะไปไหว”  (คุณเอ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ใช้รถยนต์ แต่ท่ีโรงงานจะมีทั้งไปส่งให้แล้วก็มารับเองก็มี เพราะ

สะดวกและรวดเร็ว รถยนต์เขา้ถึงท่ีได้ง่ายกว่าบรรทุกดว้ยรถใหญ่”  (คุณลี นาม

สมมติ, 2559) 
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 “ของพี่สบายหน่อย คุณชมพูเค้ามารับถึงท่ี เค้าก็เอารถกระบะท่ี

โรงงานน่ะแหละมารับของท่ีผลิตเสร็จแลว้”  (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 “ลุงใช้รถกระบะเอาไปเสริมแหนบ ต่อหลงัคา บรรทุกคร้ังนึงก็ได้

หลายตนัอยู ่แต่บางทีก็ไปไม่เต็มคนัหรอก ถา้ร้านไหนโทรมาเร่ง ก็ส่งเลย หรืออา

จะรวม ๆ กันไปหลาย ๆ เจ้า เส้นทางเดียวกันก็ไปพร้อมกัน ท่ีน่ีมีรถส่งของ

ประมาณ 3 คนั ผลดักนัวิ่งทุกวนั ช่วงไหนของเยอะก็ออกไปส่งพร้อมกนัทุกคนัก็

มี”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 “พี่ใชร้ถยนต์ไปรับไปส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ แลว้ก็ไปรับสินคา้ท่ีผลิต

เสร็จแลว้ของคุณน้องด้วย ใช้รถยนต์ทั้งหมดแหละ สะดวกดี ส่วนใหญ่ก็เป็นรถ

กระบะ เอาไปต่อเติมให้มนัมีหลงัคามีผา้ใบปิดมิด ฝนตกจะไดไ้ม่เปียก ธูปไม่เป็น

รา”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

  3.3.4  ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 

   จากการศึกษาช่องทางการจดัจาํหน่ายและการกระจายสินคา้ของผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกั ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีช่องทางการจดัหน่ายโดยลูกคา้เขา้มาสั่งซ้ือโดย

ตรงท่ีโรงงานดว้ยตนเอง เป็นการสั่งผลิตโดยตรง หรือมีบา้งบางส่วนท่ีส่งตวัแทนจาํหน่ายมาเพื่อ

เจรจาแทนเจา้ของบริษทั (พนกังานจดัซ้ือ) สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ขายใหร้้านท่ีมาสั่งซ้ือซะส่วนมาก แลว้ก็มีขายปลีกให้เพื่อนบา้นบา้ง 

พวกท่ีรู้ ๆ เคา้ก็มาซ้ือกนัทีละกิโลสองกิโล ของเราแค่ไม่มียี่ห้อติดเท่านั้นเอง แต่

คุณภาพเดียวกนักบัท่ีส่งตามร้านขายพวกเคร่ืองสังฆภณัฑ์นัน่แหละ”  (คุณเอ นาม

สมมติ, 2559) 

 

 “ลูกคา้เคา้จะมาสั่งผลิตเองโดยตรง พอตกลงเร่ืองรายละเอียดกบัราคา

กนัได ้ก็ผลิตส่งกนั ส่งกนัมานานแลว้ เจา้ใหม่ ๆ ไม่ค่อยมี ก็แลว้แต่วา่ใครจะเอา
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ธูปสั้นยาวขนาดไหน 13 น้ิวบา้ง 12 น้ิวบา้ง ไม ้1 ไม ้2 แต่ละไซส์ก็ลดไปทีละน้ิว 

แลว้แต่ว่าช่วงนั้นอยากไดแ้บบไหนกนั สี กล่ิน ทาํให้ไดห้มด”  (คุณเกียรติ นาม

สมมติ, 2559) 

 

 “บางทีลูกคา้ก็ส่งจดัซ้ือท่ีบริษทัมาคุย บางเจา้ก็มาเอง ร้านสังฆภณัฑ์

บางร้านเจา้ของก็มาเอง มาเองน่ีคือส่วนใหญ่จะโทรมานะ ก็ต่อรองราคากนั fax 

รายละเอียดมาใหดู้บา้ง”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “ส่วนใหญ่ของผม เจ้าของจะมาคุยเองครับ เหมือนเป็นกิจการใน

ครอบครัวเหมือนกัน รับของเราไปแพ็คขายอีกต่อหน่ึง”  (คุณชัย นามสมมติ, 

2559) 

 

  3.3.5  ช่องทางการติดต่อกบัผู้จัดหาวตัถุดิบการผลติและลูกค้า 

   จากการศึกษาช่องทางการติดต่อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบการผลิตและลูกคา้ของผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใชว้ิธีโทรศพัท์และนดัเจรจาติดต่อซ้ือ-ขาย

สินคา้ มีติดต่อซ้ือ-ขายกนัทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์บา้งเป็นส่วนนอ้ย สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์

ดงัน้ี 

 

 “ใช้วิธีการโทรศพัท์สั่งของเขา้ ขายของให้ลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็น

โทรศพัทค์รับ จะมีลูกคา้มาหาท่ีโรงงานบา้งเล็กนอ้ย ถา้ผา่นมาเคา้ก็จะแวะมา แต่

ถา้เป็นออเดอร์เร่งด่วน เคา้จะโทรมาแทน”  (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 

 

 “การสั่งวตัถุดิบ ตอนแรกตอ้งไปดูเองก่อน ไปให้เห็นของก่อน ดูว่า

คุณภาพตรงตามท่ีเราตอ้งการหรือไม่ พอหลงั ๆ ก็โทรสั่งเอา จะใช้อะไรเท่าไหร่

เด๋ียวเฮียศกัด์ิ (นามสมมติ) เคา้ก็จะให้ลูกนอ้งเคา้เอาของมาส่งให้ท่ีโรงงาน”  (คุณ

เกียรติ นามสมมติ, 2559) 
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 “ลูกคา้ส่วนใหญ่จะโทรมาสั่งของครับ ตอนน้ีทนัสมยัหน่อย เคา้ก็ให้

ผมเล่นไลน์ แลว้ก็สั่งกนัทางไลน์บา้ง แต่ส่วนใหญ่ก็ยงัเป็นโทรศพัท์อยู่นะ ส่วน

อีเมลล์ไม่ตอ้งพูดถึง ลาํบาก ไลน์สะดวกกว่า ก็มีถ่ายรูปสินคา้ใหม่ ๆ ให้ลูกคา้ดู

ทางไลน์บา้ง”  (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 “พี่สั่งของจากเฮียศกัด์ิ (นามสมมติ) ทางโทรศพัท์ อะไรขาดเหลือก็

โทรสั่งเอา เด๋ียวเฮียก็ใหลู้กนอ้งเอามาส่ง พี่ก็ซ้ือกบัเฮียแกมานานแลว้ ส่วนลูกคา้พี่ 

เคา้ก็จะโทรสั่งของจากพี่เหมือนกนั มีไลน์บา้งในช่วงหลงั ๆ ท่ีเทคโนโลยีมนัไป

ไกลข้ึน แรก ๆ พี่ก็เล่นไม่เป็นหรอก แต่ก็ตอ้งหดัเอา เพราะเป็นความตอ้งการของ

ลูกคา้”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “โทรสั่งค่ะ จากคุณชมพู พอทาํธูปเสร็จก็โทรบอกคุณชมพูให้มารับ

ของไป ใชว้ธีิการโทรศพัทท์ั้งหมด เร็ว สะดวก”  (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 3.4 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

  จากการศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปของ

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในประเด็นดงัต่อไปน้ี การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ วิธีการขายและการจูงใจลูกคา้ 

การส่งเสริมการขาย การให้บริการก่อนและหลงัการขาย การรับฟังปัญหาของลูกคา้รวมถึงวิธีการ

แกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้  ผลการศึกษาพบวา่  

  3.4.1  การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ธุรกจิ 

   จากการศึกษาการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษา

พบวา่เป็นไปในลกัษณะการบอกต่อ (ปากต่อปาก) ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะทาํการคา้กนัมานาน

แลว้ในวงการธูป เป็นท่ีรู้จกักนัและสนิทกนัในวงกวา้ง มีการแนะนาํบอกต่อ เช่น หากโรงงานน้ีไม่

ผลิตไม่ทนั ก็มีจะมีการส่งงานต่อหรือแนะนาํให้กบัอีกโรงงานหน่ึงท่ีสนิทและคุน้เคยกนั เพราะแต่
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ละโรงงานก็มีเคร่ืองจกัรสําหรับผลิตธูปท่ีมีปริมาณท่ีคงท่ี กาํลังการผลิตต่อวนัจึงค่อนขา้งคงท่ี

เช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ของพี่ไม่มีการโฆษณาใด ๆ ทั้งส้ิน ทาํตามท่ีคุณชมพูสั่งเท่านั้น แลว้

เคร่ืองพี่ก็มีไม่ก่ีเคร่ือง เลยไม่รู้ว่าถ้าหากคนนอกมาสั่งเพิ่มพี่จะทาํทนัมั้ย”  (คุณ

นอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 “ลุงอยูใ่นวงการธูปมานาน ลูกคา้ก็รู้จกัลุงวา่ลุงทาํธูป ลุงก็พอมีลูกคา้

ประจาํบา้ง”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “เป็นการบอกกันปากต่อปาก บางทีลูกค้าน่ีแหละเค้าก็เป็นคนหา

ลูกคา้มาใหเ้ราอีกต่อหน่ึง”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “การประชาสัมพนัธ์หรอ ไม่มีหรอก ส่วนมากลูกคา้ก็รู้วา่เราทาํธูปอยู่

แล้ว ซ้ือขายกันมานาน ลูกค้าใหม่ ๆ ท่ีได้มาใหม่ ส่วนใหญ่ลูกค้าเก่าน่ีแหละ

แนะนาํมา”  (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

  3.4.2  วธีิการขายหรือจูงใจลูกค้า 

   จากการศึกษาวิธีการขายหรือจูงใจลูกคา้ของผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ผลการศึกษา

พบวา่เป็นเพราะมีคา้ขายท่ีซ่ือสัตย ์คา้ขายกนัแบบตรงไปตรงมา สินคา้มีคุณภาพ ไดต้ามมาตรฐานท่ี

บริษทั/หา้งร้านตอ้งการ ผลิตทนัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด และไดป้ริมาณครบถว้นและถูกตอ้งตามคาํ

สั่งซ้ือ สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “สําหรับการจูงใจลูกคา้ ก็อย่างท่ีลุงบอก ลุงเน้นความซ่ือสัตย์เป็น

หลกั เราทาํการคา้กบัเคา้แบบตรงไปตรงมา คนเคา้ก็ชอบ ก็กลบัมาซ้ือของเราอีก”  

(คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 
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 “แรงจูงใจใหลู้กคา้มาซ้ือของของพี่คือ พี่เป็นคนสุภาพ เอาใจลูกคา้นะ 

เราจะไม่ไปชนกบัลูกคา้ เพราะถา้ทะเลาะกนัไปก็มีแต่เสียกบัเสีย เราชนะแต่เราเสีย

ลูกคา้มนัก็ไม่ไดป้ระโยชน์อะไร ธูปท่ีพี่ผลิตก็พยายามให้ได้สีได้กล่ินตรงกบัท่ี

ลูกคา้สั่ง จาํนวนต่อโลก็พยายามจะใหม้ากท่ีสุด”  (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

 “พี่วา่เป็นเพราะวา่พี่ขายไม่แพง พี่ขายส่ง สั่งเยอะพี่ก็มีให้เยอะ ของพี่

ก็หลากหลาย ทาํทนัออเดอร์อยูเ่สมอ ลูกคา้เลยชอบ พี่วา่เป็นเพราะแบบน้ีมากกวา่”  

(คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “เน้นทาํของดีมีคุณภาพ ปริมาณการผลิตไม่ค่อยมาก เลยใส่ใจในทุก

ขั้นตอนได ้อยา่งเพื่อนบา้นมาซ้ือ ก็มีแถม ๆ ไปบา้ง ส่วนใหญ่ระแวกบา้นผมก็ซ้ือ

ธูปจากผมน่ีแหละ ร้านสังฆภณัฑ์ไม่ค่อยไดกิ้นเงินพวกเขาหรอก พอมาซ้ือเคา้ก็

บอกต่อ ๆ กนั ส่วนลูกคา้รายท่ีสั่งมาก ๆ ผมก็เน้นคุณภาพครับ สินคา้มีคุณภาพ

สมํ่าเสมอกนั ธูปแต่ละดอกสีเสมอ ไม่ด่างไม่ร้าว”  (คุณเอ นามสมมติ, 2559) 

 

  3.4.3  การส่งเสริมการขาย 

   จากการศึกษาวิธีการส่งเสริมการขายของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบว่า

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการส่งเสริมการขายท่ีเป็นการลด แลก แจก แถม เน่ืองจากเป็นการผลิต

แบบคา้ส่งและผลิตตามออเดอร์ สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ท่ีร้าน ไม่มีการลด แลก แจก แถม แต่เน้นการผลิตและส่งสินคา้ให้

ตรงตามเวลาท่ีลูกคา้กาํหนดมากกวา่”  (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 

 

 “ไม่มีโปรโมชัน่ ราคาขายเท่ากนัทุกเทศกาล เพราะเราขายส่งอยูแ่ลว้ 

ราคาก็ถูกอยูแ่ลว้”  (คุณลี นามสมมติ, 2559) 
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 “ก็ขายราคาเดียวกันน่ีแหละ ไม่มีทาํการตลาด ลด แลก แจก แถม

อะไร เน้นท่ีคุณภาพมากกว่า ลูกค้าพี่เอาไปขายต่ออีกทีนึง ของดีมีคุณภาพก็

สามารถทาํกาํไรใหลู้กคา้ไดใ้นระดบัหน่ึงอยูแ่ลว้”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

  3.4.4  การให้บริการก่อนและหลงัการขาย 

   จากการศึกษาการให้บริการก่อนและหลังการขายของผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ผล

การศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการบริการหลงัการขายในกรณีท่ีสินคา้เสียหายมาจาก

ผูข้ายเท่านั้น จะมีการจดัรถไปรับสินคา้และเปล่ียนสินคา้คืนให้ แต่ถา้หากวา่สินคา้มีความเสียหาย

แต่อยูใ่นระดบัท่ีพอรับได ้ก็จะลดราคาสินคา้ท่ีเสียหายให้แทน ไม่ไดรั้บเปล่ียนคืน (ขายเป็นสินคา้

ตกเกรด) สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “บริการหลงัการขายเราไม่มี เพราะเราไม่ไดข้ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จะมีก็

ในกรณีท่ีว่าของเสียหายหนกัมากจากเรา เช่น ธูปข้ึนรา คืออบไม่แห้งพอ เราก็จะ

เปล่ียนใหใ้นรอบการสั่งซ้ือคร้ังต่อไปแทน”  (คุณเอ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ร้านพี่ไม่มีบริการหลงัการขายค่ะ”  (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 “ลุงจะเอาของตวัอยา่งให้เคา้ดูก่อน ก่อนท่ีเคา้จะสั่ง อนัน้ีหมายถึงเจา้

ท่ีเคา้มาดูของท่ีโรงงานนะ ถา้โทรสั่งก็อีกเร่ืองนึง ก็ให้เลือกดูจนกวา่จะพอใจ แลว้

ก็ตกลงกนั แต่ส่วนใหญ่เคา้คิดมาแล้วว่าตอ้งการธูปแบบไหน สีไหน กล่ินไหน 

ความยาวเท่าไหร่ ส่วนบริการหลงัการขาย ลุงไม่มี”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

  3.4.5  การรับฟังปัญหาของลูกค้าและวธีิการแก้ปัญหา 

   จากการศึกษาวิธีการรับฟังปัญหาของลูกค้าและวิธีการแก้ปัญหาของผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่พร้อมรับฟังปัญหาของลูกคา้อยูเ่สมอ ส่วน
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วธีิการแกปั้ญหาก็มีความแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่กรณี เช่น สินคา้เสียหายก็เปล่ียนคืนให้ หรือลด

ราคาให ้เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ทางเรารับฟังปัญหาจากลูกคา้ตลอดอยูแ่ลว้ มีปัญหาอะไรก็โทรบอก

ได ้ถา้อยูใ่นสถานการณ์ท่ีรับได ้ก็จะแกไ้ขให้เลย อยา่งธูปมีปัญหาเน่ียะ พี่ก็จะดูวา่

มนัเกิดจากอะไร ถา้เป็นรา เปล่ียนคืนใหเ้ลย เพราะวา่ปัญหาเกิดจากเราแน่นอน แต่

ถา้แตก หกั หรือร้าว อาจจะเกิดจากการขนส่ง การแพค็ การเก็บรักษา ก็ตอ้งดูวา่เคา้

มารับเอง หรือทางเราไปส่งเคา้ ท่ีทาํธุรกิจธูปมาน่ี ยงัไม่มีปัญหาไหนแกไ้ขไม่ได ้

ส่วนใหญ่ลูกคา้ก็พร้อมท่ีจะพดูคุยกบัเราอยูแ่ลว้ ”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “พี่เป็นผูรั้บฟังท่ีดี เวลาลูกคา้แจง้ปัญหามา ก่อนอ่ืนเราตอ้งทาํใจให้

เย็นไวก่้อนเลย พี่จะค่อย ๆ พูดกบัลูกคา้ ฟังลูกคา้ว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีอะไรบา้ง 

ประนีประนอมหาเหตุผลท่ีแทจ้ริง เสนอวิธีแก้ปัญหาให้ลูกคา้ แล้วก็ดูว่าลูกค้า

พอใจหรือยงักบัวธีิการแกปั้ญหาท่ีเราเสนอไป ส่วนใหญ่วธีิการแกปั้ญหาของพี่มี 2 

อยา่ง คือ ลดราคากบัเปล่ียนคืนให”้  (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

 “ผมรับฟังปัญหาทุกคน จะดูว่าปัญหาร้ายแรงแค่ไหน ถ้าสินคา้ใช้

ไม่ไดเ้ลยก็เปล่ียนคืนให้ แต่ถ้าไม่ร้ายแรงมาก คุยกนัแลว้ลูกคา้พอรับได้ ก็จะใช้

วิธีการลดราคาให้ลูกคา้แทน ดีกว่าตน้ทุนเราไปทั้งหมด”  (คุณชัย นามสมมติ, 

2559) 

 

 3.5  กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูป

ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัในประเด็นดงัต่อไปน้ี การคดัเลือกพนกังานเขา้ทาํงาน การกาํหนดค่าตอบแทน 

การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ สวสัดิการและการดูแล การฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะความรู้

ของพนกังาน  ผลการศึกษาพบวา่ 
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  3.5.1  การคัดเลอืกพนักงานเข้าท างาน 

   จากการศึกษาวิธีการคัดเลือกพนักงานเข้าทาํงานของผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ผล

การศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการติดประกาศรับสมคัรงานอย่างเป็นทางการ 

ส่วนมากจะเป็นเพื่อนหรือญาติของคนงานท่ีทาํงานอยูก่่อนแลว้ ชกัชวนกนัมาทาํงาน เวลามีคนงาน

เขา้-ออกจะมีการสอบถามกนัเอง ลกัษณะงานท่ีทาํไม่ตอ้งผา่นการฝึกอบรมตามสถานท่ีราชการ เป็น

การเรียนรู้กบัการทาํงานจริง จากผูป้ระกอบการท่ีผูว้ิจยัไปสัมภาษณ์มีเพียง 2 โรงงานท่ีมีการติด

ประกาศรับสมคัรงาน สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “คนงานของลุงส่วนมากเป็นญาติกนั ทาํงานกนัแบบเป็นพี่เป็นน้อง

กนั ไม่มีต่างดา้ว มีแต่คนไทย เป็นคนบา้นใกลเ้รือนเคียงกนัน่ีแหละ เคา้เห็นใกล้

บา้น ก็พากนัมาสมคัร หนุ่ม สาว แก่ ทาํไดห้มด เพียงแค่ขอให้มีความตั้งใจท่ีจะ

ทาํงาน ใครพอทาํงานไหว ลุงก็รับหมด”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ก็ติดประกาศหนา้โรงงานน่ีแหละ ทาํป้ายใหญ่หน่อย ติดแป๊บ ๆ ก็มี

คนมาสมคัรแล้ว ท่ีน่ีคนงานไม่ค่อยออก มีแต่จะเพิ่ม เพราะเด๋ียวน้ีงานหายาก”  

(คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 “ท่ีน่ีรับสมคัรงานโดยการบอกต่อกนั ฝากบอก ๆ กนัไป คนบา้นใกล้

ก็มาทาํกนั”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “เวลาคนงานขาดหรือลาออกไปก็จะติดประกาศไวห้น้าโรงงาน แต่

ส่วนมากคนเก่าน่ีแหละจะเป็นคนไปหาคนมาแทน ส่วนมากรับคนท่ีมาจากคนงาน

เก่าไวก่้อน เพราะรู้สึกวา่ไวใ้จไดใ้นระดบัหน่ึง”  (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 
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  3.5.2  การก าหนดค่าตอบแทน 

   จากการศึกษาการกาํหนดค่าตอบแทนของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบวา่ 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนตามค่าแรงขั้นตํ่าท่ีกฎหมายกาํหนด โดยกาํหนดไวท่ี้ราคา 

300 บาท/คน/วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงของสถานประกอบการแต่ละแห่งเป็นหลกั เช่น หากมีการ

เล้ียงอาหารกลางวนั ค่าแรงจะไม่ถึงวนัละ 300 บาท เป็นตน้ มีบางกรณีท่ีจ่ายค่าตอบแทนแบบจา้ง

เหมา ข้ึนอยู่กบัรอบการผลิตสินคา้และราคาสินคา้จา้งเหมา ผูป้ระกอบการจะจ่ายตามจาํนวนการ

ผลิตท่ีไดว้่าจา้งกนัไว ้เช่น แบบบรรจุซอง บรรจุกล่อง เป็นตน้ ซ่ึงจะคิดค่าตอบแทนให้ตามความ

ยากง่ายและปริมาณ/จาํนวนของงานนั้น ๆ การผลิตธูปในแต่ละรอบการสั่งซ้ือ จะกาํหนดสี กล่ิน 

ขนาด การแบ่งบรรจุ ฯลฯ มาแตกต่างกัน ค่าตอบแทนท่ีได้รับจะแตกต่างกันไปด้วย เช่น หาก

กาํหนดสี กล่ินท่ีแปลใหม่ออกไป ทาํให้ตอ้งสั่งซ้ือสีเพิ่ม ตน้ทุนในการวา่จา้งก็จะสูงข้ึนตามลาํดบั 

สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ให้ค่าแรงตามแรงงานขั้นตํ่าเลย บางคร้ังโอกาสพิเศษก็มีเล้ียงนํ้ า-

ขนมบา้ง”  (คุณนอ้ง นามสมมติ, 2559) 

 

 “จ่ายค่าจา้งเป็นรายวนัก็มี เหมาก็มี ถา้ช่วงไหนงานเร่งก็มีโอทีให้ทาํ 

รายวนัก็จ่ายค่าแรงขั้นตํ่า ถา้งานเหมาก็ทาํมากไดม้าก ทาํน้อยไดน้้อย ก็ใช้เคร่ือง

ของลุงน่ีแหละ เหมาไปเป็นงาน ๆ จ่ายตามจาํนวนการผลิตได”้  (คุณเกียรติ นาม

สมมติ, 2559) 

 

 “ไม่ไดจ่้ายค่าจา้ง เพราะเป็นแรงงานในครอบครัว แต่ผมคิดวา่ถา้จ่าย

เป็นค่าจา้งจะถูกกวา่นะ (หวัเราะ)”  (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 “มีรายวนักบัรายเดือน จ่ายค่าแรงขั้นตํ่าตามท่ีรัฐกาํหนด บางคนก็เบิก

ทุกวนั บางคนก็คร่ึงเดือนเบิกคร้ัง ส่วนพวกรายเดือนน่ีเคา้ไดรั้บเงินเดือนตอนส้ิน

เดือนอยูแ่ลว้”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 
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  3.5.3  การแบ่งหน้าทีค่วามรับผดิชอบของพนักงานในแต่ละต าแหน่ง 

   จากการศึกษาการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละตาํแหน่ง

ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่ทาํแทนกนัไดเ้กือบทุกตาํแหน่ง แต่จะมี

การแบ่งหน้าท่ีกนัอย่างชดัเจนก่อนในขั้นแรก เพราะจากขอ้มูลท่ีศึกษาการทาํธูปเป็นงานท่ีทุกคน

สามารถเรียนรู้ไดแ้ละปฏิบติัไดเ้หมือนกนัหมด เน่ืองจากมีการนาํเคร่ืองทาํธูปไมก้ลมมาใชใ้นการ

ผลิต ทําให้ลดขั้นตอนการทาํงานท่ีต้องใช้เทคนิคและความชํานาญเฉพาะ ทางลงไปได้มาก 

สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน ใครผสมก็ผสมไป คนยิงก็ยิงไป คน

ตากก็ตากไป แต่ถา้หากวนัไหนเกิดมีใครหยุดงานหรือไม่สบายกะทนัหนั คนงาน

ขาด ทุกคนก็สามารถปรับเปล่ียนหน้าท่ีมาทาํแทนกนัได้ ไม่ทาํให้กระบวนการ

ผลิตสะดุด”  (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 

 

 “มีการแบ่งงานกนัทาํในบา้น ผมจะเป็นคนผสม ภรรยาก็เป็นคนยิงธูป 

พี่ ๆ น้อง ๆ ก็ช่วย ๆ กนัทาํ ทาํแทนกนัไดห้มดแหละ แต่ส่วนมากงานหนกัผมจะ

ทาํเอง แบกของหนกัอะไรพวกน้ี ให้ผูห้ญิงเคา้มายกผสมก็ไม่ไหว”  (คุณเอ นาม

สมมติ, 2559) 

 

 “โรงงานพี่จะแบ่งหนา้ท่ีกนัตามกระบวนการผลิต เร่ิมตั้งแต่การผสม 

การข้ึนตวัธูป การตาก และแพค็ของลงลงั แต่ส่วนมาก คนผสม ๆ เสร็จก็เอาไปใช้

กับเคร่ืองยิงหลายเคร่ืองได้ จากคนผสมก็ไปเป็นคนยิงธูปได้เลย พวกทาํงาน

รายวนั ก็ทาํกนัหลายหน้าท่ีได ้โรงงานพี่ไม่ซีเรียส ทาํแทนกนัไดห้มดทุกคน แต่

ลูกคา้บางรายเคา้ใหแ้พค็ใหเ้ลยก็มีนะ จะเตรียมพวกอุปกรณ์ ห่อ ยี่ห้อมาให้เรา พี่ก็

จะใหค้นงานแพค็ตามสั่งเลย”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 
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  3.5.4  สวสัดิการและการดูแลพนกังาน 

   จากการศึกษาสวัสดิการและการดูแลพนักงานของผู ้ให้ข้อมูลหลัก ผล

การศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการบางรายมีบา้นพกัให้กบัพนักงาน และมีการเล้ียงอาหารกลางวนั 

รวมถึงมีการเล้ียงนํ้า-ขนมในระหวา่งวนับา้ง มีการจดัเล้ียงสังสรรคปี์ใหม่ ประกนัสังคม สอดคลอ้ง

กบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “คนงานของลุง ลุงมีบา้นพกัให้ภายในโรงงาน เคา้ก็จะประหยดัเร่ือง

ค่าเช่าบา้นไปได้เยอะ อนัน้ีลุงคิดว่าเป็นสวสัดิการให้คนงานของลุง อย่างอ่ืนก็

ไม่ไดมี้อะไรพิเศษ ออ้ ส้ินปีก็จะมีเล้ียงสังสรรค์ปีใหม่ให้นิดหน่อย”  (คุณเกียรติ 

นามสมมติ, 2559) 

 

 “พี่มีอาหารกลางวนัเล้ียงลูกน้อง ก็ทาํกินกนัง่าย ๆ เหมือนกินกนัใน

ครอบครัว พกัเท่ียงเสร็จก็ลุยงานกนัต่อ พี่จะใหเ้วลาพกักลางวนั ๆ ละ 1 ชัว่โมง ไม่

มีประกนัสังคม อยา่งอ่ืนก็ไม่มีอะไร”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “มีชา กาแฟ นํ้ าเปล่า ขนมอนัละ 5 บาทวางไวใ้ห้กิน เผื่อง่วง ๆ ก็มา

กินกนัได”้  (คุณลี นามสมมติ, 2559) 

 

 “สวสัดิการท่ีโรงงานของผมก็มีประกนัสังคมให้ เล้ียงปีใหม่ให้กบั

พนกังาน จบัของขวญักนั”  (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

  3.5.5  การอบรม พฒันาฝึกฝนทกัษะความรู้ของพนักงาน 

   จากการศึกษาการอบรม พฒันาฝึกฝนทกัษะความรู้ของพนักงานของผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั ผลการศึกษาพบวา่ ไม่มีการส่งพนกังานเขา้ร่วมฝึกอบรมจากสถานท่ีราชการท่ีรัฐจดัหา

ไวใ้ห ้เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถเรียนรู้และฝึกฝนไดด้ว้ยตนเอง และท่ีสําคญัเคร่ืองทาํธูปไมก้ลม

ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกัประกอบกบัเคร่ืองมีราคาแพง ธุรกิจผลิตธูปแหล่งอ่ืน ๆ จึงยงัใชก้ารผลิตดว้ย
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มือเป็นส่วนใหญ่ การฝึกสอนในส่วนของการใชเ้คร่ืองฯ จึงยงัไม่แพร่หลายมากนกั สอดคลอ้งกบัคาํ

สัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ท่ีน่ีคนงานส่วนมาก จะเรียนรู้การทาํธูปจากรุ่นพี่ท่ีทาํมาก่อนแล้ว 

เป็นการสอนกนัแบบพี่นอ้ง ไม่มีใครมาฝึกอบรมให้ ไม่ไดส่้งไปท่ีไหน เพราะเคา้

ไม่ไดเ้ปิดอบรมเฉพาะดา้น จะเรียนรู้เพิ่มเติมไดก้็แค่จากคนท่ีมาสอนใช้เคร่ือง (ผู ้

จาํหน่ายเคร่ือง)”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีทาํงานกบัคุณชมพูมาส่ีปี แลว้พี่ก็แยกมา

ทาํเองไดส้ามปี แลว้พี่น่ีแหละท่ีเป็นคนสอนงานเด็ก ๆ ในทุกขั้นตอน จาํมาบา้ง จด

มาบา้ง สูตรท่ีทาํก็จดมา วา่อะไรใส่เท่าไหร่ อย่างไร ก็อาศยัประสบการณ์ท่ีสั่งสม

มา ถา้มีปัญหาติดขดัอะไร ก็จะโทรหาคุณชมพู เคา้ก็จะส่งช่างมาดูให้”  (คุณน้อง 

นามสมมติ, 2559) 

 

 “ลุงก็อาศยัประสบการณ์ของลุงน่ีแหละสอนพวกคนงานเข้าใหม่ 

คนงานเดิม ๆ ไม่ตอ้งไปห่วงเคา้แลว้ เคา้ชาํนาญ ทาํไดทุ้กหนา้ท่ี หรือถา้ลุงไม่วา่ง 

ลุงก็จะใหลู้ก ๆ ลุงสอนแทน มนัก็เป็นกนัทุกคน เพราะเหมือนคลุกคลีกบัเคร่ืองมา

นาน ทาํไดห้มดแหละ”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ผมก็อยากส่งลูกน้องผมไปอบรมนะ แต่มนัไม่มีท่ีไหนเปิดการใช้

เคร่ืองทําธูปแบบน้ี ก็ต้องเรียนรู้กันเองจากคนท่ีเค้าขายเคร่ืองให้ ส่วนพวก

ส่วนผสม เพื่อน ๆ ในวงการธูปก็ช่วยกนัแนะนาํ ปรึกษากันตลอด ผมก็เอามา

ถ่ายทอดใหลู้กนอ้งผม”  (คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 
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4.  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการด าเนินธุรกจิผลติธูป 

 จากการศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาจากการดาํเนินธุรกิจผลิตธูป

ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัในประเด็นดงัต่อไปน้ี ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจผลิตธูป ปัญหาท่ี

พบบ่อยและวธีิแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  ผลการศึกษาพบวา่ 

 4.1  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกจิผลติธูป สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

   4.1.1  ปัญหาด้านสถานที ่

    ผูป้ระกอบการประสบปัญหาด้านสถานท่ีท่ีไม่เอ้ืออาํนวย ส่วนใหญ่มี

ปัญหาดา้นการขยายพื้นท่ี เพราะพื้นท่ีมีจาํนวนจาํกดั ซ่ึงจะมีปัญหามากท่ีสุดในฤดูฝน เพราะในฤดู

ฝนความช้ืนมีมาก จะส่งผลในระยะยาวกบัธูปเน่ืองจากธูปจะข้ึนรา หากตากธูปแลว้ความร้อนไม่ถึง 

ไล่ความช้ืนออกไปไม่หมด  จึงตอ้งตากภายในโรงเรือนท่ีทาํหลงัคาปิดมิดชิด และแสงแดดส่องถึง 

จึงจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากกวา่ปกติ รวมถึงระยะเวลาในการตากท่ีเพิ่มมากข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบัคาํ

สัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ฤดูฝนลุงทาํไม่ค่อยทนัออร์เดอร์ ปัญหามนัเยอะ ท่ีไม่พอจะตาก 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตากมนัยาวนานข้ึน เพิ่มข้ึนอีกเท่าตวั ตากในร่มมนัแห้งชา้ สู้

ตากแดดไม่ได ้แหง้เร็วดี”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 “ท่ีของพี่มีพื้นท่ีจาํกดั จะมีปัญหามากตอนตากธูปในหน้าฝน ธูปพอ

ตากแล้วก็ไม่อยากไปขยบัมนั เพราะจะเกิดความเสียหายได ้แต่ถา้หน้าฝนก็ตอ้ง

ขยบักนัหลายรอบหน่อย ก็อยากจะมีท่ีตากธูปท่ีกวา้งกว่าน้ี”  (คุณลี นามสมมติ, 

2559) 

 

   4.1.2  ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ 

    ผูป้ระกอบการจะประสบกบัปัญหาเร่ืองการเปล่ียนงาน ยา้ยงาน ออกจาก

งานของลูกจา้งโดยไม่มีการบอกกล่าว ออกจากงานกะทนัหนัทาํให้หาคนมาทดแทนไม่ทนั งานแต่

ละตาํแหน่งท่ีลูกจา้รายนั้นทาํอยู่ก็จะเป็นภาระกบัเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ ระหว่างท่ีรอคนงานคน
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ใหม่ ส่งผลให้การดาํเนินการช้าลงบา้งเล็กน้อย และลูกจา้งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ ปัญหาท่ี

ประสบอยูใ่นดา้นแรงงานต่างชาติจึงเป็นใบอนุญาตเขา้ทาํงานผิดประเภท และระยะเวลาการต่ออายุ

ใบอนุญาตท่ีใชท้าํงานในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ลูกนอ้งผมบางทีก็ออกจากงานกะทนัหนั ผมหาคนแทนไม่ทนัจนทาํ

ใหลู้กนอ้งคนอ่ืนทาํงานหนกัข้ึน แต่ก็ทาํแทนกนัได ้แต่ชา้หน่อย เพราะกิจการของ

ผมมีทั้งทาํเทียน ท่อใยหิน แลว้ก็ธูป อีกอย่างคือลูกน้องส่วนใหญ่เป็นพม่า เขมร 

เป็นต่างดา้ว เลยตอ้งคอยดูวนัหมดอายุของวีซ่าทาํงานดว้ย บางคนก็มาทาํงานกบั

เราแต่วีซ่าเป็นประเภททาํไร่ทาํสวนก็มี พวกน้ีจะมีปัญหามากตอนวีซ่าหมดอายุ”  

(คุณทว ีนามสมมติ, 2559) 

 

 “จะมีปัญหามากตอนคนงานขาด  ป่วยยงัไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าออกละ

ปวดหวัเลย บางทีเคา้ก็หาญาติ ๆ มาทาํแทน แต่มาแทนไม่ก่ีวนั ถา้มนัเป็นงานท่ีเคา้

ไม่ชอบไม่ถนดั เคา้ก็ออกไปอีก”  (คุณชยั นามสมมติ, 2559) 

 

   4.1.3  ปัญหาด้านการจัดหาวตัถุดิบ 

    ผูป้ระกอบการจะประสบกับปัญหากับการจัดหาวตัถุดิบในการผลิต 

เพราะเป็นไปในลกัษณะการผูกขาด ตวัอย่างเช่น หากผูป้ระกอบการซ้ือเคร่ืองยิงธูปไมก้ลม ทาง

ตวัแทนจาํหน่ายก็จะมีขอ้แมว้า่ตอ้งสั่งซ้ือวตัถุดิบการผลิตทั้งหมดจากตนเท่านั้น ไม่อย่างนั้นจะไม่

ขายเคร่ืองให ้ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการไม่มีทางเลือกในการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายรายอ่ืน สอดคลอ้ง

กบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ของมาอย่างไงพี่ก็ต้องทาํไปอย่างนั้ น แล้วก็ไปปรับสูตรเอาตาม

ความเหมาะสม อย่างพวกก๊อ มาแต่ละรอบ ก็มีคุณภาพท่ีไม่เหมือนกนั เหนียวไม่

เหมือนกนั จนัทร์ขาวก็เหมือนกนั พี่ก็ปรับสูตรผสมเอา จริง ๆ ก็อยากซ้ือเจา้อ่ืน
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บา้ง คือซ้ือมารวมกนั แต่ก็ไม่ได้ เพราะผูกขาดเคร่ืองกบัเคา้เอาไว ้ก็ตอ้งซ้ือของ

จากเคา้ ไม่งั้นเวลาเคร่ืองเสีย พี่ก็ลาํบาก”  (คุณชมพ ูนามสมมติ, 2559) 

 

 “อยากไดเ้คร่ืองเคา้ ก็ตอ้งซ้ือของเคา้ บางอย่างถูกก็จริง แต่ก็ตอ้งมา

ปรับเอาเอง เพราะใชเ้คร่ืองอยา่งไงมนัก็เร็วกวา่ ดีกวา่อยูแ่ลว้ มนัมีมาตรฐาน เราก็

คอยนัง่ประกอบ ดูวา่ดอกมนัติดตอนยงิหรือป่าวก็แค่นั้น ถา้ถามวา่อยากเปล่ียนเจา้

ไปซ้ือกบัคนอ่ืนมั้ย ถา้ทาํไดก้็อยากจะลองซ้ือเจา้อ่ืนบา้ง จะไดมี้ทางเลือกใหม่ ๆ 

แต่ยงัไงก็ตอ้งสั่งของเคา้ไวเ้ป็นหลกันะ”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 4.2  ปัญหาด้านคู่แข่งทางธุรกจิ 

    ผูป้ระกอบการจะประสบกับปัญหาด้านคู่แข่งทางธุรกิจจากประเทศ

เวียดนามและจีน เพราะสองประเทศน้ีมีตน้ทุนการผลิตธูปท่ีตํ่ากว่า และผลิตภณัฑ์ท่ีส่งมาขายใน

ประเทศไทยสวยงามกวา่ เพราะเป็นเจา้ของเคร่ืองยิงธูปไมก้ลม อีกทั้งยงัมีค่าแรงท่ีตํ่ากวา่ประเทศ

ไทย ทาํให้ส่งสินคา้มาตีตลาดด้านราคากบัผูป้ระกอบการผลิตธูปในประเทศไทย ส่งผลให้ยอด

คาํสั่งซ้ือธูปในไทยเองลดลงจากเดิม สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “สินค้าจากจากจีนกับเวียดนามเค้าก็มีราคาถูกและสวยนะ เพราะ

ค่าแรงเคา้ถูกกว่าเรา ไหนของวตัถุดิบท่ีเอามาทาํธูปเราก็นาํเขา้มาจากเคา้อีกต่อ

หน่ึง เคร่ืองน่ีอีก พอเคา้ทาํเขา้มาส่งขายในประเทศไทยเลยขายไดร้าคาถูกกวา่ธูป

บา้นเรา ตอนน้ีถือวา่จีนกบัเวยีดนามถือวา่เป็นคู่แข่งคนสําคญัของคนทาํธูปขายเลย

นะ”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559) 

 

 4.3  ปัญหาด้านคุณภาพสินค้า 

    ผูป้ระกอบการจะประสบกับปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เช่น สินค้าเกิด

ความเสียหายจากกระบวนการผลิตและวตัถุดิบท่ีใช ้เน่ืองจากวตัถุดิบแต่ละงวดท่ีไดน้าํเขา้มานั้น มี

คุณภาพไม่เหมือนกันทุกงวด เพราะเป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติทาํให้ควบคุมคุณภาพลําบาก 
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ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าจากวตัถุดิบดงักล่าวจึงไม่ไดม้าตรฐานเท่ากนัทุกงวด ส่งผลต่อสินคา้สําเร็จรูปท่ี

ผลิตเสร็จเรียบร้อยแลว้ เช่น แตกหักง่ายกว่าปกติ มีรอยร้าวนิดหน่อย ขาธูปไม่ค่อยเสมอกนั สีไม่

เสมอกนั เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ของท่ีผลิตได้นั้ น จะออกมาเป็นยงัไงก็ต้องข้ึนอยู่กับวตัถุดิบแต่

ละล็อตท่ีพี่ไดม้าดว้ย โอเคใช่ เรามีสูตรของเราอยู ่แต่อยา่ลืมวา่ของท่ีสั่งมามนัเป็น

ของท่ีมาจากธรรมชาติ คุณไม่รู้หรอกวา่ ล็อตน้ีความช้ืนเท่าไหร่ ผสมอะไรมาบา้ง 

ก็ตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการผสม ดูความขน้ ความหนืด ดูสี ดูอะไรประกอบ

อีกหลายอยา่งเอาเอง”  (คุณลี นามสมมติ, 2559)  

 “ธูปของผมจะปัญหาพวกเร่ืองรอยร้าว สีธูป ขาธูปอะไรพวกน้ี

มากกวา่ ก็คิดวา่มนัน่าจะมาจากของท่ีสั่งมาทาํธูปน่ีแหละ เพราะสูตรผมก็ใช้สูตร

เดิม ผสมเท่าเดิมทั้งหมด ไม่ไดป้รับเปล่ียนอะไร”  (คุณชยั นามสมมติ, 2559)  

 

 4.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกจิผลติธูป สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

   4.2.1  การสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน 

    จากการท่ีผูป้ระกอบการประสบปัญหาเร่ืองการลาออกของลูกจา้งท่ีบ่อย

จนหาคนมาแทนไม่ทนันั้น ผูป้ระกอบการมีแนวทางแกปั้ญหาโดยการรับสมคัรคนงานอยู่เร่ือย ๆ 

ใหค้นงานมีการหมุนเวยีนหรือทาํงานทดแทนกนัได ้ เพราะเม่ือเกิดปัญหาการลาออก คนงานคนอ่ืน

ก็สามารถทาํหน้าท่ีแทนคนงานท่ีลาออกไปได ้ มีการให้รางวลัหรือแรงจูงใจให้กบัคนงานท่ีขยนั

ทาํงาน ไม่มีขาด ลา มาสาย  สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “คนงานท่ีมีอยู่น่ีก็ผลดักนัเขา้ออกเป็นปกติแหละ เด็กรุ่นใหม่มนัไม่

ค่อยสู้งาน ก็พยายามให้ทาํทุกหน้าผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกัน จะได้ไม่เบ่ืองาน 

ซํ้ าซากจาํเจ แต่ก็ดีนะ ท่ีเปล่ียนให้ไปทาํโน่นบ้างน่ีบา้ง เวลาออก คนอ่ืนจะได้

ทาํงานแทนได ้ลุงก็ใชว้ิธีน้ี ตอนแรกมีปัญหาวา่ คนน้ีประจาํอยู่ตรงน้ี พอออกไป 
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งานชะงกัเลยเพราะคนอ่ืนทาํแทนไม่เป็น แต่เด๋ียวน้ีหลงัจากใช้วิธีเวียนงานกนัทาํ

อยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ ก็ดีข้ึน”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559)  

 

 “ผมก็มีให้รางวลั คนท่ีลางานน้อยท่ีสุด ขาด ลา มาสายนอ้ยท่ีสุดบา้ง 

จะไดมี้แรงกาํลงัใจในการทาํงานกนัต่อไป พออีกคนเห็นวา่เพื่อนได ้ก็อยากไดบ้า้ง 

ก็จะเป็นการสร้างแรงขบัให้พวกเคา้ทาํงานกนัให้เต็มท่ี เพราะคนขยนัจะเป็นคนท่ี

ไดร้างวลั เอารางวลัมาล่อ (หวัเราะ)”  (คุณทว ีนามสมมติ, 2559)  

 

   4.2.2  การจัดหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ในการส่ังซ้ือสินค้า 

    จากการท่ีผูป้ระกอบการประสบปัญหาเร่ืองการผกูขาดของแหล่งวตัถุดิบ

ในการผลิตธูป ซ่ึงมีผูน้าํเขา้รายใหญ่อยูเ่พียง 3-4 รายนั้น ดว้ยวตัถุดิบดงักล่าวเป็นวตัถุดิบท่ีพร้อมใช้

งาน มีทุกอย่าง สินคา้หลากหลาก จึงทาํให้ผูป้ระกอบการจาํยอมในการสั่งซ้ือจากผูน้าํเขา้เหล่านั้น 

เพื่อความสะดวกในการสั่งซ้ือ ทั้งน้ีจึงควรมีการเสาะแสวงหาผูค้า้รายยอ่ยท่ีขายวตัถุดิบในการผลิต

ธูปภายในประเทศทดแทน โดยไม่ได้นําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศเหมือนผูน้ําเข้ารายใหญ่   

สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ตอนน้ีก็กาํลงัพยายามหาท่ีซ้ือวตัถุดิบท่ีเอามาทาํธูปท่ีมีราคาถูกลงอยู ่

ถา้คนขายไม่ไดน้าํเขา้จากต่างประเทศ แต่ใช้ของท่ีมีอยู่ในประเทศไทยแทน ผม

อาจจะไดร้าคาถูกลง ก็กาํลงัมองหาอยูค่รับ”  (คุณชยั นามสมมติ, 2559)  

 

 “ตอนน้ีกาํลงัมีการเจรจาติดต่อซ้ือขายวตัถุดิบบางอย่างกบัประเทศ

เพื่อนบ้านเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ติดตรงภาษาท่ีคุยกันน่ีแหละ 

ส่ือสารกนัไม่ค่อยเขา้ใจ แต่ก็ยอมรับวา่ยงัพยายามอยู ่เพื่อผลประโยชน์กนัในระยะ

ยาวและตน้ทุนท่ีถูกลง”  (คุณเกียรติ นามสมมติ, 2559)  
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   4.2.3  การสร้างความแตกต่างในตัวสินค้า 

    จากการท่ีผูป้ระกอบการประสบปัญหาเร่ืองคู่แข่งทางธุรกิจนั้น วิธีการท่ี

จะดาํเนินการแกไ้ขไดค้วรจะตอ้งเนน้ท่ีตวัสินคา้และบริการท่ีหลากหลายกวา่คู่แข่ง ผูป้ระกอบการ

ตอ้งพยายามคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีคู่แข่งไม่มีมาเปิดตลาดก่อน และจาํหน่ายในราคาท่ีย่อมเยา

หรือถูกกว่าคู่แข่ง เพื่อการเป็นการดึงดูดให้ลูกคา้สนใจมาสั่งสินคา้กบัเราเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัคาํ

สัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

 “ตอนน้ีกาํลงัคิดคน้สินคา้ตวัใหม่ ๆ อยู ่ก็อาจจะเป็นสี เป็นกล่ินท่ีไม่

เคยมีมาก่อน กาํลงัพฒันาไมท่ี้นาํมาทาํก้านธูปให้มีความแข็งแรงแล้วจุดติดง่าย 

รวมถึงราคาดว้ย ถา้เราปิดตวัสินคา้ใหม่ ราคาก็ตอ้งเป็นจุดแรกท่ีลูกคา้จะพิจารณา”  

(คุณทว ีนามสมมติ, 2559)  

 

 “ถา้อ่านข่าวช่วงน้ี จะรู้ว่ามีผูท่ี้กาํลงัผลิตธูปท่ีข้ีธูปหล่นลงมาแลว้ไม่

ร้อน เวลาหล่นลงกระดาษหรือพื้น ไฟก็จะไม่ไหม ้ก็อยากจะไดแ้บบน้ีเหมือนกนั 

กาํลงัหาช่องทางท่ีจะพฒันาธูปของเราเองไปยงัจุดนั้นเช่นเดียวกนั เพราะมีความ

สนใจวา่มนัปลอดภยัและสร้างความแตกต่างกนัให้กบัสินคา้ของเรา”  (คุณลี นาม

สมมติ, 2559)  
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ืองรูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ี
จงัหวดันครปฐมคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาประสบการณ์
ชีวิตของมนุษย ์เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) มีวตัถุประสงเพื่อ
ศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผลิตธูป รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินธุรกิจผลิตธูปของผูป้ระกอบการในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดส้รุปผลการศึกษาเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 1.  ประวติัความเป็นมาของการประกอบกิจการผลิตธูป 

 2.  รูปแบบการด าเนินธุรกิจผลิตธูป 

 3.  กลยทุธ์การบริหารและการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูป 

 4.  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินธุรกิจผลิตธูป 

 
ตอนที ่ 1  ประวตัิความเป็นมาของการประกอบกจิการผลติธูป 
 จากการศึกษาประวติัความเป็นมาของการประกอบกิจการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดั

นครปฐม ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการจ านวน  7  ราย    เป็นเพศชาย  4  ราย  เพศหญิง  3  ราย  

ผูป้ระกอบการแต่ละรายมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดันครปฐมโดยก าเนิด  มีประสบการณ์ในการท า

ธุรกิจผลิตธูป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2-10 ปีข้ึนไป โดยสถานท่ีผลิตจะแบ่งไดเ้ป็น  2  ส่วน คือ  1) ใช้

บา้นพกัอาศยัของตนเองเป็นสถานท่ีผลิตธูปเพราะมีความสะดวกและมีพื้นท่ีเพียงพอในการท างาน 

อีกทั้งไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเช่าช่วง การเช่ารายเดือน เป็นตน้  2)  เช่าพื้นท่ีส าหรับ

กิจการผลิตธูป 

 ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ  ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปท่ีด าเนินกิจการเป็น

ระยะเวลาตั้งแต่ 1-5 ปี มีจ  านวน 4 ราย ด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 6-10 ปี มีจ านวน 2 ราย และ
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ด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีจ านวน 1 ราย ส่วนใหญ่มีแรงบนัดาลใจมาจากการ

อยากมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และเป็นกิจการท่ีสามารถเร่ิมตน้ไดเ้ล็ก ๆ ภายในครัวเรือน 

 ดา้นสถานท่ีตั้งและเส้นทางการเดินทาง จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยัพบวา่

มีการเลือกท าเลท่ีตั้ง 2 แบบ ไดแ้ก่  

 1. ผูป้ระกอบการใชบ้า้นพกัอาศยัของตนเองเป็นสถานท่ีประกอบการผลิตธูป 

 2. ผูป้ระกอบการเลือกท าเลท่ีตั้ งใหม่ โดยพิจารณาจากเงินทุนท่ีมีอยู่ และความ

สะดวกสบายในการเดินทาง เลือกท่ีติดถนนและตั้งอยูใ่นเขตท่ีไม่ไกลจากชุมชนมากนกั เพื่อความ

สะดวกในการขนส่งและเพื่อใหลู้กคา้เขา้มาติดต่อเจรจาคา้ขายไดส้ะดวก   

 

ตอนที ่ 2  รูปแบบการด าเนินธุรกจิผลติธูป 

 จากการศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจผลิตธูปของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยวิธีการสังเกต

และการสัมภาษณ์ 8 ขอ้ ไดแ้ก่ รูปแบบในการบริหารงาน การน าเขา้วตัถุดิบในการผลิต การจดัสรร

การใชเ้งินลงทุน การก าหนดราคาของสินคา้ จ  านวนพนกังานและหน้าท่ีของพนกังาน ส่ิงดึงดูดใจ

ในการเลือกซ้ือสินคา้ การน าเทคโนโลยมีาใชก้ารบริหารจดัการธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา่ 

 2.1 รูปแบบในการบริหารงานของธุรกิจผลิตธูป ผูป้ระกอบการมีการบริหารงานส่วน

ใหญ่เป็นแบบเจา้ของคนเดียวและเป็นกิจการในครัวเรือน มีลกัษณะการผลิตเป็นแบบรับจา้งผลิต

ตามออเดอร์ กล่าวคือตอนเร่ิมกิจการใชแ้รงงานจากสมาชิกในครอบครัว แต่พอกิจการขยายตวัและ

เติบโตมากข้ึน การสั่งซ้ือมีมากข้ึน แรงงานในครัวเรือนจึงไม่สามารถผลิตตามออร์เดอร์ไดท้นัต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ จึงตอ้งมีการจา้งแรงงานเพิ่ม ดว้ยเหตุผลน้ีท าให้ตอ้งขยายพื้นท่ีโรงงานเพิ่ม

ไปดว้ยตามอตัราส่วนของค าสั่งซ้ือท่ีมีมากข้ึน  

 2.2  การน าเข้าวัตถุดิบในการผลิตธูป  ผูป้ระกอบการใช้วตัถุดิบในการผลิตธูปส่วน

ใหญ่ท่ีมีการน าเขา้มาจากประเทศจีนและเวียดนาม โดยผา่นพ่อคา้คนกลางรายใหญ่ ท่ีทัว่ประเทศ

ไทยจะมีอยู่ประมาณ 3-4 รายและพ่อคา้คนกลางรายใหญ่น้ีเองจะเป็นผูผู้กขาดกระบวนการผลิต

ทั้งหมด ตั้งแต่เคร่ืองจกัรไปจนถึงวตัถุดิบต่าง ๆ ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตธูป เช่น หากซ้ือเคร่ือง

ผลิตธูปก็จะขายวตัถุดิบในราคาถูกให้กับผูป้ระกอบการรายนั้น ๆ หรือในทางกลับกัน หาก
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ผูป้ระกอบการสั่งซ้ือวตัถุดิบแต่ไปซ้ือเคร่ืองผลิตธูปจากท่ีอ่ืนก็จะไม่มีการขายวตัถุดิบให้หรือขายใน

ราคาท่ีแพงกวา่  

 2.3  การจัดสรรการใช้เงินลงทุนในธุรกิจผลิตธูป  ผูป้ระกอบการมีการใชเ้งินลงทุนทั้ง

จากเงินส่วนตวั เงินกูจ้ากธนาคาร และเงินกูน้อกระบบ (เงินกูน้อกระบบมีทั้งจากเพื่อนและแหล่ง

เงินกูท้ ัว่ไป)  

 2.4  ลักษณะของกลุ่มลูกค้าของผู้ประกอบการผลิตธูป ผูป้ระกอบการมีกลุ่มลูกคา้มา

จากบริษทั/ห้างร้านท่ีมีตราสินคา้เป็นของตวัเองซ่ึงติดตลาดอยู่แลว้ มาว่าจา้งให้ผลิตตามจ านวนท่ี

ตอ้งการ มีการสั่งซ้ือคร้ังละมาก ๆ เป็นการคา้ส่ง ส าหรับลูกคา้ปลีกมีบา้งเล็กนอ้ย เป็นลกัษณะการ

ขอแบ่งซ้ือทีละประมาณ 1-2 กิโลกรัมเป็นอย่างมาก เป็นการขอแบ่งซ้ือจากเพื่อนบา้น ซ่ึงจะไม่มี

ยีห่อ้ติดไปให ้ 

 2.5  การก าหนดราคาธูป ผูป้ระกอบการมีการก าหนดราคาสินคา้ท่ีข้ึนอยูก่บัราคาตลาด

ของกลุ่มผูผ้ลิตธูป ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกั และอิงจากราคาวตัถุดิบท่ีหาซ้ือได้ในแต่ละงวดการ

ผลิต เพราะวตัถุดิบมีการน าเขา้มาจากต่างประเทศ ราคาจึงมีการข้ึน-ลงแตกต่างกนัไปในแต่ละงวด

การสั่งซ้ือ ส่งผลต่อการตั้งราคาขายธูปในแต่ละคร้ังท่ีไม่เท่ากนั  

 2.6  จ านวนและหน้าที่ของพนักงาน/ลูกจ้าง  ในการผลิตธูปของผูป้ระกอบการท่ี

ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีการน าเข้าเคร่ืองจักรกลมาใช้ทดแทนการผลิตธูปด้วยมือในบาง

กระบวนการ เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกนั จ านวนพนกังานหรือลูกจา้ง

ของผูป้ระกอบการในแต่ละแห่งจึงไม่เท่ากนั มากนอ้ยไปตามจ านวนการสั่งซ้ือของแต่ละโรงงาน 

เพราะพนกังานสามารถท างานทดแทนกนัได ้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในขั้นตอน

อ่ืน ๆ  

 2.7  ส่ิงดึงดูดใจให้ลูกค้ากลบัมาซ้ือสินค้า  คุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานเท่าเทียมกนั 

ธูปทุกดอกมีคุณภาพท่ีเสมอกนั เช่น ความเสมอของขาธูปและสีของธูป เป็นตน้  

 2.8  การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจผลิตธูป  ผูป้ระกอบการมีการใช้เทคโนโลยี

เขา้มาช่วยในการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นการใชเ้คร่ืองจกัรกลแทนการผลิตดว้ยมือเสียมากกวา่ 

ส่วนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัสต๊อกสินคา้ หรือการใชบ้าร์โคด้ในการก าหนด
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รหสัใหสิ้นคา้ยงัไม่ปรากฏ เพราะเป็นการผลิตตามค าสั่งซ้ือ ไม่ไดผ้ลิตเพื่อจดัจ าหน่ายในตราสินคา้

หรือยีห่อ้ของตนเอง จึงไม่มีการจดัเก็บสินคา้หรือการใชบ้าร์โคด้  

 

ตอนที ่ 3  กลยุทธ์การบริหารและการตลาดของผู้ประกอบการธุรกจิผลติธูป 

 จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารและการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปของ

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ กลยุทธดา้นผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์

ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ 

 3.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  จากการศึกษากลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจผลิตธูปของผูใ้หข้อ้มูลหลกัในประเด็นดงัต่อไปน้ี ความแตกต่างของสินคา้ วิธีในการเลือกซ้ือ

วตัถุดิบและจ าหน่ายสินคา้ของผูป้ระกอบการ คุณภาพสินคา้ วิธีการจดัการกบัสินคา้ท่ีไม่ท าก าไร 

การรับคืนหรือการเปล่ียนสินคา้ใหก้บัลูกคา้  ผลการศึกษาพบวา่ 

  3.1.1 ความแตกต่างของสินค้า มีความแตกต่างกนัเพียงคุณภาพมาตรฐานของธูป 

เน่ืองจากเป็นการผลิตท่ีผลิตตามออร์เดอร์เหมือนกนั ความแตกต่างกนัของสินคา้กบัคู่แข่งจึงมีเพียง

มาตรฐานของธูปวา่ผลิตไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้มากนอ้ยกวา่กนัเพียงใด เช่น สีธูปเสมอ

กันหรือไม่  ความเสมอของขาธูปมีความเท่ากันหรือไม่ จ  านวนธูปท่ีส าเร็จแล้วต่อกิโลกรัมมี

มากกวา่กนัหรือไม่  การสร้างความแตกต่างจึงท าไดเ้พียงเท่าน้ี  

  3.1.2 วิธีการเลือกซ้ือวัตถุดิบและการจ าหน่ายสินค้า  ผูป้ระกอบการไม่สามารถ

เลือกวตัถุดิบท่ีตนเองตอ้งการได ้เน่ืองจากวตัถุดิบส่วนใหญ่มีการสั่งซ้ือผา่นพ่อคา้คนกลางรายใหญ่

ท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีราย ดงันั้นการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง คุณภาพของวตัถุดิบท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บก็จะมี

ความแตกต่างกนัไป ซ่ึงจะส่งผลไปยงัการผสมวตัถุดิบเพื่อน าไปผลิตธูปแต่ละคร้ังผูป้ระกอบการ

ตอ้งมีการตรวจสอบและปรับอตัราส่วนวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตธูปอยู่อย่างสม ่าเสมอตามคุณภาพ

ของวตัถุดิบท่ีไดม้าแต่ละคร้ัง ส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ จะจดัจ าหน่ายใหก้บับริษทั/ห้างร้านท่ีมีตรา

สินคา้เป็นของตนเองอยูแ่ลว้ เป็นการท าธุรกิจแบบรับจา้งผลิตสินคา้  
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  3.1.3  คุณภาพของธูป  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะท าธูปให้มีคุณภาพ

ใกลเ้คียงกบัธูปเวียดนามมากท่ีสุด เพราะเคร่ืองตอกธูปท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัน าเขา้มาจากประเทศ

เวยีดนาม ธูปเวียดนามจะสวย ราคาถูก มีความเสมอกนัทุกดอก ค าวา่สินคา้มีคุณภาพ คือ ธูปท่ีผลิต

ได ้1 กิโลกรัม จะตอ้งมีจ านวนธูปประมาณ 600-700 ดอก หากต ่ากวา่น้ีถือวา่ไม่ไดม้าตรฐาน สีตอ้ง

สม ่าเสมอ ไม่ด่าง ไม่มีรอยร้าว ไม่แตก ขาธูปตอ้งเท่ากนั  

  3.1.4  วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่ท าก าไร  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะน าธูปท่ี

ไม่ไดม้าตรฐานและคุณภาพไปใช้เป็นวตัถุดิบในการท าดอกไมจ้นัทน์ น าไปลดราคา และน าไปรี

ไซเคิลคือ รูดผงธูปออกจากกา้นแลว้น ามาผสมท าใหม่ โดยตอ้งเพิ่มอตัราส่วนในการผสมเขา้ไปอีก 

แต่วธีิหลงัน้ีไม่นิยมท าเน่ืองจากตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนนัน่เอง  

  3.1.5  การรับคืนหรือการเปลี่ยนสินค้า  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะรับคืน เปล่ียน

สินคา้ให้แค่ในบางกรณีเท่านั้น เช่น ธูปเป็นรา และแตกเสียหายมาก  แต่ส่วนใหญ่จะขายในราคาท่ี

ถูกลงแทน เพื่อลดการขาดทุนใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

 3.2 กลยุทธ์ด้านราคา  จากการศึกษากลยุทธ์ดา้นราคาของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั มีประเด็นท่ี

จะศึกษาดงัต่อไปน้ี วธีิการก าหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม การเพิ่มหรือลดราคาสินคา้  ผลการศึกษา

พบวา่ 

  3.2.1  การก าหนดราคาสินค้า  ผูป้ระกอบการจะก าหนดราคาขายแต่ละคร้ังตาม

ตน้ทุนวตัถุดิบและปริมาณการสั่งซ้ือ ราคาขายส่วนใหญ่ก าหนดโดยพ่อคา้คนกลางและตลาดคา้ธูป 

ผูป้ระกอบการส่วนมากจะขายในราคาท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัเพราะส่วนมากน าเขา้วตัถุดิบมาจาก

แหล่งเดียวกนั  

  3.2.2  การเพิ่มหรือลดราคาสินค้า  จะมีการลดหรือเพิ่มราคาสินคา้ ตวัอย่างเช่น 

สินคา้เกิดความเสียหาย สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน ธูปมีรอยร้าว ท าธูปไม่ตรงตามสเป็คท่ีบริษทัตอ้งการ 

ผูป้ระกอบการก็จะลดราคาหรือเปล่ียนสินคา้ให้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเพิ่มราคาสินคา้ จะมี

การเพิ่มก็ต่อเม่ือตน้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึน   
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 3.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย  จากการศึกษากลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่ายของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในประเด็นดงัต่อไปน้ี ลกัษณะของการจดัหน่าย 

การจดัคลงัสินคา้ การขนส่งสินคา้ การกระจายสินคา้ การติดต่อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบการผลิตและ

ลูกคา้  ผลการศึกษาพบวา่ 

  3.3.1  ลกัษณะการจัดจ าหน่าย  ผูป้ระกอบการจะผลิตตามค าสั่งซ้ือของบริษทั/ห้าง

ร้านต่าง ๆ ท่ีสั่งมาเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือตามรอบท่ีลูกคา้ก าหนดเท่านั้น ไม่มีการผลิตสินคา้

เกินค าสั่งซ้ือเน่ืองจากไม่ไดจ้ดัหน่ายปลีกยอ่ย และไม่มีตราสินคา้เป็นของตนเอง   

  3.3.2  การจัดคลังสินค้า  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่มีโกดงัจดัเก็บสินคา้ ไม่มี

คลงัสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน เพราะผลิตตามค าสั่งซ้ือท าให้ไม่มีสินค้าเหลือคงคลงั ส่วนมากจะเป็น

บริเวณท่ีเอาไวพ้กัสินคา้เสียมากกวา่พอรอรอบส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ตามค าสั่งซ้ือเป็นรอบ ๆ ต่อไป   

  3.3.3  ช่องทางการขนส่งสินค้า   ผูป้ระกอบการจะใช้วิธีการขนส่งโดยรถยนต์

เพราะสะดวกและรวดเร็ว แต่ลูกคา้บางรายก็มารับสินคา้ท่ีโรงงานดว้ยตนเอง ซ่ึงผูป้ระกอบการบาง

แห่งก็จะมีส่วนลดใหส้ าหรับผูม้ารับสินคา้ดว้ยตนเอง   

  3.3.4  ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า  ผูป้ระกอบการมีช่องทางการ

จดัหน่ายโดยลูกคา้เขา้มาสั่งซ้ือโดยตรงท่ีโรงงานดว้ยตนเอง เป็นการสั่งผลิตโดยตรง หรือมีบา้ง

บางส่วนท่ีส่งตวัแทนจ าหน่ายมาเพื่อเจรจาแทนเจา้ของบริษทั (พนกังานจดัซ้ือ)  

  3.3.5  ช่องทางการติดต่อกับผู้จัดหาวัตถุดิบการผลิตและลูกค้า  ผูป้ระกอบการจะ

ใชว้ธีิการโทรศพัทแ์ละนดัเจรจาติดต่อซ้ือ-ขายสินคา้ มีติดต่อซ้ือ-ขายกนัทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

บา้งเป็นส่วนนอ้ย  

 3.4 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในประเด็นดงัต่อไปน้ี การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ 

วิธีการขายและการจูงใจลูกคา้ การส่งเสริมการขาย การให้บริการก่อนและหลงัการขาย การรับฟัง

ปัญหาของลูกคา้รวมถึงวธีิการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้  ผลการศึกษาพบวา่  

  3.4.1  การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจ  เป็นไปในลกัษณะการบอกต่อ (ปาก

ต่อปาก) ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะท าการคา้กนัมานานแลว้ในวงการธูป เป็นท่ีรู้จกักนัและสนิท

กนัในวงกวา้ง มีการแนะน าบอกต่อ เช่น หากโรงงานน้ีไม่ผลิตไม่ทนั ก็มีจะมีการส่งงานต่อหรือ
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แนะน าให้กบัอีกโรงงานหน่ึงท่ีสนิทและคุน้เคยกนั เพราะแต่ละโรงงานก็มีเคร่ืองจกัรส าหรับผลิต

ธูปท่ีมีปริมาณท่ีคงท่ี ก าลงัการผลิตต่อวนัจึงค่อนขา้งคงท่ีเช่นเดียวกนั  

  3.4.2  วิธีการขายหรือจูงใจลูกค้า  ผูป้ระกอบการจะใช้วิธีการค้าขายท่ีซ่ือสัตย ์

คา้ขายกนัแบบตรงไปตรงมา สินคา้มีคุณภาพ ไดต้ามมาตรฐานท่ีบริษทั/ห้างร้านตอ้งการ ผลิตทนั

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และไดป้ริมาณครบถว้นและถูกตอ้งตามค าสั่งซ้ือ  

  3.4.3  การส่งเสริมการขาย  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการส่งเสริมการขายท่ีเป็น

การลด แลก แจก แถม เน่ืองจากเป็นการผลิตแบบคา้ส่งและผลิตตามออเดอร์  

  3.4.4  การให้บริการก่อนและหลังการขาย  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการบริการ

หลงัการขายในกรณีท่ีสินคา้เสียหายมาจากผูข้ายเท่านั้น จะมีการจดัรถไปรับสินคา้และเปล่ียนสินคา้

คืนให้ แต่ถา้หากวา่สินคา้มีความเสียหายแต่อยูใ่นระดบัท่ีพอรับได ้ก็จะลดราคาสินคา้ท่ีเสียหายให้

แทน ไม่ไดรั้บเปล่ียนคืน (ขายเป็นสินคา้ตกเกรด)  

  3.4.5  การรับฟังปัญหาของลูกค้าและวิธีการแก้ปัญหา  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่

พร้อมรับฟังปัญหาของลูกคา้อยูเ่สมอ ส่วนวธีิการแกปั้ญหาก็มีความแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่กรณี 

เช่น สินคา้เสียหายก็เปล่ียนคืนให ้หรือลดราคาให ้เป็นตน้  

 3.5  กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

มนุษยข์องผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปของผูใ้ห้ข้อมูลหลักในประเด็นดงัต่อไปน้ี การคดัเลือก

พนกังานเขา้ท างาน การก าหนดค่าตอบแทน การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ สวสัดิการและการดูแล 

การฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะความรู้ของพนกังาน  ผลการศึกษาพบวา่ 

  3.5.1  การคัดเลือกพนักงานเข้าท างาน  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการติด

ประกาศรับสมคัรงานอยา่งเป็นทางการ ส่วนมากจะเป็นเพื่อนหรือญาติของคนงานท่ีท างานอยูก่่อน

แลว้ ชกัชวนกนัมาท างาน เวลามีคนงานเขา้-ออกจะมีการสอบถามกนัเอง ลกัษณะงานท่ีท าไม่ตอ้ง

ผา่นการฝึกอบรมตามสถานท่ีราชการ เป็นการเรียนรู้กบัการท างานจริง จากผูป้ระกอบการท่ีผูว้ิจยั

ไปสัมภาษณ์มีเพียง 2 โรงงานท่ีมีการติดประกาศรับสมคัรงาน  

  3.5.2  การก าหนดค่าตอบแทน  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนตาม

ค่าแรงขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนด มีบางกรณีท่ีจ่ายค่าตอบแทนแบบจา้งเหมา ซ่ึงจะคิดค่าตอบแทนให้

ตามความยากง่ายและปริมาณ/จ านวนของงานนั้น ๆ  
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  3.5.3  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละต าแหน่ง  พนกังาน

ส่วนใหญ่ท าแทนกนัได้เกือบทุกต าแหน่ง แต่จะมีการแบ่งหน้าท่ีกนัอย่างชัดเจนก่อนในขั้นแรก 

เพราะจากขอ้มูลท่ีศึกษาการท าธูปเป็นงานท่ีทุกคนสามารถเรียนรู้ไดแ้ละปฏิบติัไดเ้หมือนกนัหมด 

เน่ืองจากมีการน าเคร่ืองท าธูปไมก้ลมมาใชใ้นการผลิต ท าให้ลดขั้นตอนการท างานท่ีตอ้งใชเ้ทคนิค

และความช านาญเฉพาะทางลงไปไดม้าก  

  3.5.4  สวัสดิการและการดูแลพนักงาน  ผูป้ระกอบการบางรายมีบา้นพกัให้กับ

พนกังาน และมีการเล้ียงอาหารกลางวนั รวมถึงมีการเล้ียงน ้ า-ขนมในระหวา่งวนับา้ง มีการจดัเล้ียง

สังสรรคปี์ใหม่ ประกนัสังคม  

  3.5.5  การอบรม พฒันาฝึกฝนทักษะความรู้ของพนักงาน  ผูป้ระกอบการไม่มีการ

ส่งพนักงานเขา้ร่วมฝึกอบรมจากสถานท่ีราชการท่ีรัฐจดัหาไวใ้ห้ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถ

เรียนรู้และฝึกฝนไดด้ว้ยตนเอง และท่ีส าคญัเคร่ืองท าธูปไมก้ลมยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกัประกอบกบั

เคร่ืองมีราคาแพง ธุรกิจผลิตธูปแหล่งอ่ืน ๆ จึงยงัใช้การผลิตดว้ยมือเป็นส่วนใหญ่ การฝึกสอนใน

ส่วนของการใชเ้คร่ืองฯ จึงยงัไม่แพร่หลายมากนกั  

 

4.  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการด าเนินธุรกจิผลติธูป 

 จากการศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินธุรกิจผลิตธูป

ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัในประเด็นดงัต่อไปน้ี ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจผลิตธูป ปัญหาท่ี

พบบ่อยและวธีิแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  ผลการศึกษาพบวา่ 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกจิผลติธูป สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

  1.1  ปัญหาด้านสถานที่  ผูป้ระกอบการประสบปัญหาดา้นสถานท่ีท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

ส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการขยายพื้นท่ี เพราะพื้นท่ีมีจ  านวนจ ากดั ซ่ึงจะมีปัญหามากท่ีสุดในฤดูฝน 

เพราะในฤดูฝนความช้ืนมีมาก จะส่งผลในระยะยาวกบัธูปเน่ืองจากธูปจะข้ึนรา หากตากธูปแล้ว

ความร้อนไม่ถึง ไล่ความช้ืนออกไปไม่หมด  จึงตอ้งตากภายในโรงเรือนท่ีท าหลงัคาปิดมิดชิด และ

แสงแดดส่องถึง จึงจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากกวา่ปกติ รวมถึงระยะเวลาในการตากท่ีเพิ่มมากข้ึนดว้ย  
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  1.2  ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์  ผูป้ระกอบการจะประสบกับปัญหาเร่ืองการ

เปล่ียนงาน ยา้ยงาน ออกจากงานของลูกจา้งโดยไม่มีการบอกกล่าว ออกจากงานกะทนัหนัท าให้หา

คนมาทดแทนไม่ทนั งานแต่ละต าแหน่งท่ีลูกจา้รายนั้นท าอยู่ก็จะเป็นภาระกบัเพื่อนร่วมงานอ่ืน ๆ 

ระหวา่งท่ีรอคนงานคนใหม่ ส่งผลใหก้ารด าเนินการชา้ลงบา้งเล็กนอ้ย  

  1.3  ปัญหาด้านการจัดหาวตัถุดิบ  ผูป้ระกอบการจะประสบกบัปัญหากบัการจดัหา

วตัถุดิบในการผลิต เพราะเป็นไปในลกัษณะการผกูขาด ตวัอยา่งเช่น หากผูป้ระกอบการซ้ือเคร่ืองยิง

ธูปไมก้ลม ทางตวัแทนจ าหน่ายก็จะมีขอ้แมว้่าตอ้งสั่งซ้ือวตัถุดิบการผลิตทั้งหมดจากตนเท่านั้น 

ไม่อยา่งนั้นจะไม่ขายเคร่ืองให้ ส่งผลให้ผูป้ระกอบการไม่มีทางเลือกในการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูข้าย

รายอ่ืน  

 2.  ปัญหาด้านคู่แข่งทางธุรกจิ 

 ผูป้ระกอบการจะประสบกบัปัญหาดา้นคู่แข่งทางธุรกิจจากประเทศเวียดนามและจีน 

เพราะสองประเทศน้ีมีตน้ทุนการผลิตธูปท่ีต ่ากวา่ และผลิตภณัฑท่ี์ส่งมาขายในประเทศไทยสวยงาม

กว่า เพราะเป็นเจา้ของเคร่ืองยิงธูปไมก้ลม อีกทั้งยงัมีค่าแรงท่ีต ่ากว่าประเทศไทย ท าให้ส่งสินคา้

มาตีตลาดดา้นราคากบัผูป้ระกอบการผลิตธูปในประเทศไทย ส่งผลให้ยอดค าสั่งซ้ือธูปในไทยเอง

ลดลงจากเดิม  

 3.  ปัญหาด้านคุณภาพสินค้า 

 ผูป้ระกอบการจะประสบกบัปัญหาดา้นคุณภาพสินคา้ เช่น สินคา้เกิดความเสียหายจาก

กระบวนการผลิตและวตัถุดิบท่ีใช้ เน่ืองจากวตัถุดิบแต่ละงวดท่ีได้น าเข้ามานั้น มีคุณภาพไม่

เหมือนกนัทุกงวด เพราะเป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติท าให้ควบคุมคุณภาพล าบาก ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้า

จากวตัถุดิบดงักล่าวจึงไม่ไดม้าตรฐานเท่ากนัทุกงวด ส่งผลต่อสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตเสร็จเรียบร้อย

แลว้ เช่น แตกหกัง่ายกวา่ปกติ มีรอยร้าวนิดหน่อย ขาธูปไม่ค่อยเสมอกนั สีไม่เสมอกนั เป็นตน้  
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 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 1.  การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน  จากการท่ีผูป้ระกอบการประสบปัญหาเร่ืองการ

ลาออกของลูกจา้งท่ีบ่อยจนหาคนมาแทนไม่ทนันั้น ผูป้ระกอบการมีแนวทางแกปั้ญหาโดยการรับ

สมคัรคนงานอยูเ่ร่ือย ๆ ให้คนงานมีการหมุนเวียนหรือท างานทดแทนกนัได ้ เพราะเม่ือเกิดปัญหา

การลาออก คนงานคนอ่ืนก็สามารถท าหน้าท่ีแทนคนงานท่ีลาออกไปได้  มีการให้รางวลัหรือ

แรงจูงใจใหก้บัคนงานท่ีขยนัท างาน ไม่มีขาด ลา มาสาย   

 2.  การจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ในการส่ังซ้ือวัตถุดิบ  จากการท่ีผูป้ระกอบการประสบ

ปัญหาเร่ืองการผูกขาดของแหล่งวตัถุดิบในการผลิตธูป ซ่ึงมีผูน้ าเขา้รายใหญ่อยู่เพียง 3-4 รายนั้น 

ดว้ยวตัถุดิบดงักล่าวเป็นวตัถุดิบท่ีพร้อมใชง้าน มีทุกอยา่ง สินคา้หลากหลาก จึงท าให้ผูป้ระกอบการ

จ ายอมในการสั่งซ้ือจากผูน้ าเขา้เหล่านั้น เพื่อความสะดวกในการสั่งซ้ือ ทั้ งน้ีจึงควรมีการเสาะ

แสวงหาผูค้า้รายย่อยท่ีขายวตัถุดิบในการผลิตธูปภายในประเทศทดแทน โดยไม่ไดน้ าเขา้วตัถุดิบ

จากต่างประเทศเหมือนผูน้ าเขา้รายใหญ่    

 3.  การสร้างความแตกต่างในตัวสินค้า  จากการท่ีผูป้ระกอบการประสบปัญหาเร่ือง

คู่แข่งทางธุรกิจนั้ น วิธีการท่ีจะด าเนินการแก้ไขได้ควรจะต้องเน้นท่ีตัวสินค้าและบริการท่ี

หลากหลายกวา่คู่แข่ง ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีคู่แข่งไม่มีมาเปิดตลาด

ก่อน และจ าหน่ายในราคาท่ีย่อมเยาหรือถูกกว่าคู่แข่ง เพื่อการเป็นการดึงดูดให้ลูกคา้สนใจมาสั่ง

สินคา้กบัเราเพิ่มข้ึน  

 
อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเร่ืองรูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปใน

พื้นท่ีจงัหวดันครปฐม สามารถน ามาอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

 

 1.  เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการผลิตธูปในพื้นที่

จังหวดันครปฐม จากผู้ประกอบการธุรกจิผลติธูปทีป่ระสบความส าเร็จในจังหวดันครปฐม 

 การศึกษาเร่ืองรูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ี

จงัหวดันครปฐม  จ านวน 7 ราย พบวา่เป็นเพศชาย  4 ราย และเพศหญิง 3 ราย ผูป้ระกอบการแต่ละ
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รายล้วนมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจผลิตธูปอยู่ระหว่าง 2-10 ปีข้ึนไป และมีภูมิล าเนาอยู่ใน

จงัหวดันครปฐมตั้งแต่ก าเนิด  มีลักษณะการด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือเป็นการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนสินคา้ ด าเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียว โดยผูป้ระกอบการจะเป็นผูย้ินยอม

รับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากลงทุนทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่ว่าการขายในคร้ังนั้นจะท าก าไรหรือให้

ผลตอบแทนท่ีขาดทุนก็ตาม สอดคล้องกบั คณิต พูนผล (2547) โดยผูป้ระกอบการท่ีจะประสบ

ความส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความกลา้ในการตดัสินใจลงมือท า เช่ือมัน่วา่ตนเองท าได ้และมี

การวางแผนธุรกิจท่ีรัดกุมและชาญฉลาด รู้จกัให้โอกาสกบัตนเองและผูอ่ื้นเพื่อผลกัดนัตนเองไปสู่

ความส าเร็จ สอดคลอ้งกบั พิบูล ทีปะปาล และธนวฒัน์ ทีปะปาล (2552) 

 

 รูปแบบการด าเนินธุรกจิผลติธูป 

 จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษารูปแบบการด าเนินธุรกิจผลิตธูปของผูป้ระกอบการในพื้นท่ี

จงัหวดันครปฐม สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดว้า่ ผูป้ระกอบการมีการบริหารธุรกิจของตนเอง

แบบเจา้ของคนเดียวและเป็นธุรกิจภายในครอบครัวเสียเป็นส่วนมาก ซ่ึงผูป้ระการมีความคิดวา่การ

เร่ิมตน้ประกอบกิจการเพียงผูเ้ดียวนั้นไม่มีความเส่ียงมากนกั และใช้เงินลงทุนท่ีสามารถบริหาร

จดัการดว้ยตนเองได้และดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการจึงสามารถจดัการกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตได้ สอดคล้องกับ Dess, Lumpkin และ Taylor (2005) ท่ีได้น าเสนอปัจจัยการเป็น

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัรูปแบบการตดัสินใจ ผูป้ระกอบการตอ้งมีความอิสระในการบริหารงาน 

(Autonomy) แสดงถึงความเป็นอิสระในการท างานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อมุ่งหวงัให้ธุรกิจ

บรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององคก์ร และพร้อมท่ีจะเผชิญหนา้กบัความเส่ียง (Risk 

taking) สามารถตดัสินใจและปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนและเผชิญหนา้กบั

ความเส่ียงไดอ้ยา่งมีสติ 

 การน าเขา้วตัถุดิบในการผลิต ส่วนใหญ่จะสั่งซ้ือจากพ่อคา้คนกลางท่ีน าเขา้วถัตุดิบมา

จากประเทศเพื่อนบา้น ได้แก่ ประเทศเวียดนามและประเทศจีน เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัท่ีมีอยู่ใน

ประเทศมีจ านวนนอ้ยเพราะธรรมชาติไดถู้กรุกรานจากมนุษยม์ากข้ึน ธูปยงัเป็นสินคา้ท่ีวตัถุดิบหลกั

มาจากธรรมชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไมก้า้นธูป โก๋วบัว๊ (ท ามาจากเปลือกตน้ยางบง) ข้ีเล่ือย เป็น

ตน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมปอง ศรีพนัธ์ (2553) ปัจจุบนัพบวา่ไมไ้ผถื่อวา่เป็นวตัถุดิบหลกัท่ี
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ส าคญัในการผลิตท่ีขาดแคลน อีกทั้งผูป้ระกอบการยงัไม่มีการวางแผนการผลิตไวล่้วงหนา้ จะมีการ

ผลิตก็ต่อเม่ือได้รับค าสั่งซ้ือเท่านั้น ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดการผูกขาดสินคา้จากพ่อค้าคนกลางข้ึน 

ปัญหาน้ีสืบเน่ืองมาจากการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งสั่งซ้ือเคร่ืองท าธูปไมก้ลมจากพ่อคา้คนกลางท่ี

น าเขา้วตัถุดิบหลกัน้ีเอง และเคร่ืองท าธูปท่ีผูป้ระกอบการใช้ประกอบธุรกิจจนถึงทุกวนัน้ี ท าให้

ผูป้ระกอบการสามารถลดต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ลงไปได้มาก เพราะเพียงคนไม่มีก่ีคนก็

สามารถใชเ้คร่ืองน้ีผลิตธูปท่ีลดขั้นตอนจากแต่เดิมไปไดม้าก สอดคลอ้งกบั Dess, Lumpkin และ 

Taylor (2005) ท่ีไดน้ าเสนอการสร้างนวตักรรมข้ึน คือ เคร่ืองท าธูปไมก้ลม เป็นการผสมผสาน

ระหว่างความรู้เดิมด้านการท าธูปกับการน าเคร่ืองจกัรกลมาใช้ในการผลิต แต่ยงัมีปัญหาตรงท่ี

เคร่ืองดังกล่าวต้องมีการน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ทั้ งน้ีท าให้ผูป้ระกอบการผลิตธูปมี

ความสามารถในการแข่ง (Competitive aggressiveness) ในธุรกิจผลิตธูปเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

 

 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิผลติธูป 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ความแตกต่างของผลิตภณัฑท่ี์ผูว้จิยัไดศึ้กษาพบวา่ ความแตกต่างมีเพียง

ไม่ก่ีดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพและมาตรฐานของธูปท่ีผลิตส าเร็จแลว้ เน่ืองจากเป็นการผลิตท่ีมีค าสั่งซ้ือ

เท่านั้นจึงจะมีการผลิตเกิดข้ึน ความแตกต่างของสินคา้จึงมีรายละเอียดดงัน้ี สีของธูปมีความเสมอ

หรือไม่ ด่างหรือไม่ จ  านวนดอกธูปท่ีส าเร็จแล้วต่อกิโลกรัม ทั้ งน้ีอาจจะแตกต่างกันบ้างตรง

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ท าให้ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ (Alteration of 

existing products) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวิณี กาญจนา (2554) ท่ีไดน้ าเสนอวา่ธุรกิจสามารถ

เปล่ียนแปลง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ในตลาด โดยอาจเปล่ียนรูปลักษณ์หรือออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ใหม่ การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์น้ีจะท าให้ธุรกิจเกิดความเส่ียงน้อยกว่าการน าเสนอ

ผลิตภณัฑ์ใหม่ในตลาด  ทั้งน้ี การจ าหน่ายสินคา้ของผูป้ระกอบการธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม

ส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายแบบผลิตตามค าสั่งซ้ือเท่านั้น เป็นการจ าหน่ายแบบท่ีผูผ้ลิตให้สิทธ์ิใน

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แก่คนกลางเพียงรายเดียว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโอ ซี. เฟอร์เรลล์และ

เกอร์เฟรย ์เฮิร์ท (2551) ท่ีได้น าเสนอคุณภาพของธูปมีการอิงเกรดจากคุณภาพธูปของเวียดนาม 

เน่ืองจากธูปเวียดนามจะมีความสวยงาม มีราคาถูก สินคา้มีคุณภาพโดยวดัจากธูปมีความเสมอกนั

ทุกดอก จ านวนดอกธูปต่อ 1 กิโลกรัมมีความใกลเ้คียงกนัมาก ไม่มีรอยร้าว ขาธูปเสมอกนั เป็นตน้ 
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แต่ทั้งน้ี หากสินคา้เสียหาย ผูป้ระกอบการจะมีการรับคืน  เปล่ียนสินคา้  และลดราคาให้กบัผูซ้ื้อ

ต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศตวรรษ  ตอ้ติดวงค ์(2554) วา่ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีการปรับปรุงและ

รับผดิชอบต่อสินคา้ของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสท่ีเกิดจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพอยูเ่สมอ

ท าใหส่้งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้  

 ดา้นราคา การก าหนดราคาขายข้ึนอยูก่บัตน้ทุน วตัถุดิบ และปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

จะถูกก าหนดโดยผูน้ าเขา้วตัถุดิบและตลาดคา้ธูป ซ่ึงราคาขายไม่แตกต่างกนัมากนกัเพราะส่วนใหญ่

น าเขา้วตัถุดิบจากแหล่งเดียวกนั เป็นการก าหนดราคาแบบให้ส่วนลดเน่ืองจากปริมาณการสั่งซ้ือแต่

ละคร้ังจากลูกคา้จะตอ้งในปริมาณท่ีมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโอ ซี. เฟอร์เรลล์และเกอร์เฟรย ์

เฮิร์ท, 2551) ทั้งน้ีในการลดราคาสินคา้จะกระท าก็ต่อเม่ือสินคา้เกิดความเสียหายจากผูผ้ลิต เช่น ธูป

ข้ึนรา ธูปไม่ตรงตามสเป็คท่ีบริษทั/หา้งร้านก าหนด เป็นตน้ 

 ดา้นการจ าหน่ายและการขนส่งสินคา้ จะเป็นการสั่งผลิตโดยตรงจากบริษทั/ห้างร้าน 

และส่งตวัแทน (ฝ่ายจดัซ้ือ) เพื่อมาเจรจาต่อรองสินคา้และราคากบัผูผ้ลิต โดยใช้วิธีการโทรศพัท์

และไลน์ในการติดต่อประสานงาน มีการขนส่งทางรถยนตเ์ป็นส่วนมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

โอ ซี. เฟอร์เรลล์และเกอร์เฟรย ์เฮิร์ท (2551) เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูซ้ื้อในเวลา

และสถานท่ีท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ ซ่ึงการขนส่งทางรถยนตห์รือรถบรรทุกจะมีความยืดหยุน่มากกวา่เพราะ

สามารถเขา้ไปถึงสถานท่ีท่ีตอ้งการไดม้ากกวา่ 

 การส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จะมีการ

ก าหนดราคาให้ต ่ากว่าคู่แข่งเล็กน้อยเน่ืองจากเป็นการสั่งผลิตจ านวนมาก เพื่อสร้างส่วนแบ่งทาง

การตลาดและใช้การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะการแนะน า บอกต่อ ผูป้ระกอบการมี

การวางแผนในการเลือกกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์อยา่งเหมาะสมโดยพิจารณาจากความตอ้งการของลูกคา้

เป็นหลัก คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ต้องมีการปรับปรุงและพฒันาอยู่เสมอ หากผลิตภณัฑ์ใดไม่

ก่อให้เกิดก าไรก็ควรลดการผลิตหรือการจดัจ าหน่ายลง เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปไดโ้ดย

ขาดทุนนอ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวณีิ กาญจนา (2554) การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมจะ

ช่วยท าก าไรให้กับสินค้านั้น ๆ การก าหนดราคาตามจิตวิทยาอาจน ามาใช้เพื่อท าให้ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจซ้ือเพราะรู้สึกว่าสินคา้ชนิดนั้นมีราคาถูก การส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาจะช่วย
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สร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจและท าให้ธุรกิจเป็นท่ีรู้จกัในวงการธูปท่ีกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โอ ซี. เฟอร์เรลลแ์ละเกอร์เฟรย ์เฮิร์ท (2551) 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ผูป้ระกอบการจะมีการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน และ

จ่ายค่าตอบแทนใน 2 กรณี ไดแ้ก่ ตามค่าแรงขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนดและค่าตอบแทนตามท่ีตกลง

กนั (งานจา้งเหมา) การบริหารค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัและเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานและเจา้ของ

กิจการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เดสเลอร์ และตนั (2550) อีกทั้งการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตาม

ผลงานท่ีพนกังานท า มีความเช่ือวา่หากพนกังานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ

พนกังานจะปฏิบติังานเตม็ความสามารถ รวมทั้งมีขวญัและก าลงัใจในการท่ีจะปฏิบติังานอยูก่บัองคก์ร

ดว้ยความจงรักภกัดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สไบทิพย ์มงคลนิมิตร์ (2554) การด าเนินธุรกิจอยา่ง

มีจริยธรรมจะท าให้พนกังานเกิดความจงรักภกัดี จริยธรรมทางธุรกิจจะเป็นแนวทางในการท าให้

ผูป้ระกอบการยึดเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการเบียดเบียนกัน 

ผูป้ระกอบการควรให้ค่าตอบแทนต่อพนักงานอย่างยุติธรรม มีความเป็นธรรมในการปกครอง

พนกังาน เอาใจใส่ต่อสวสัดิการ ใหเ้กียรติพนกังาน ใหค้  าปรึกษา รวมถึงพฒันาความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ใหก้บัพนกังานดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2546) 

 

 2.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการผลิตธูปในพืน้ที่จังหวัดนครปฐม 

รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 

 การศึกษาปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการด าเนินธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม พบวา่เกิดปัญหาดา้นสถานท่ีเน่ืองจากไม่สามารถ

ขยายพื้นท่ีในการผลิตได ้เพราะพื้นท่ีมีจ  านวนจ ากดั เป็นการเช่าช่วงในระยะยาว และดว้ยเหตุน้ีจึงมี

ภาระค่าใชจ่้ายในการเช่าท่ีดินเพิ่มข้ึน ท าให้เสียเปรียบคู่แข่งขนัและยงัส่งผลในการคืนทุนในระยะ

ยาวอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติคุณ โรจน์บวรวิทยา  (2553) อีกทั้งปัญหาเร่ืองสถานท่ีท่ี

ใชส้ าหรับตากธูปยงัมีไม่เพียงพอ ปัญหาน้ีจะเกิดข้ึนและเป็นปัญหาอยา่งมากในฤดูฝนซ่ึงมีความช้ืน

ในอากาศมาก จะส่งผลใหธู้ปท่ีตากไม่แหง้สนิทข้ึนราได ้จึงตอ้งตากภายในโรงเรือนท่ีท าหลงัคาปิด

มิดชิดแต่แสงแดดส่องถึง เป็นหลงัคาโปร่งแสง ในฤดูฝนจึงจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากข้ึนกวา่ปกติและ
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ระยะเวลาในการตากก็นานข้ึนดว้ยตามล าดบั ผูป้ระกอบการแกไ้ขปัญหาโดยการพยายามคาดเดา

การสั่งซ้ือล่วงหนา้และท าการผลิตธูปสต๊อคไวจ้  านวนหน่ึง จะช่วยลดปัญหาพื้นท่ีตากธูปลงไดบ้า้ง 

แต่ก็ไม่สามารถสต๊อกไดเ้ยอะเพราะผูป้ระกอบการไม่มีคลงัสินคา้ มีแต่จ าเพาะพื้นท่ีพกัสินคา้เพียง

เท่านั้น 

 ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ การเปล่ียนงาน ยา้ยงาน ออกจากงานของพนักงาน 

ผูป้ระกอบการแกปั้ญหาโดยการสร้างขวญัก าลงัใจและแรงจูงใจใหก้บัพนกังานใหม้ากข้ึนและมีการ

ผลดัเปล่ียน หมุนเวียนงานกนัท า สอดคล้องกบังานวิจยัของ สไบทิพย ์มงคลนิมิตร์ (2554) การ

หมุนเวียนงาน ท าให้บุคลากรมีขีดความสามารถอยา่งแทจ้ริง ก าหนดให้บุคลากรทุกคนตอ้งไดรั้บการ

ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมโดยเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้ น การ

หมุนเวียนงานจึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้พนกังานเกิดการพฒันาตนเองและท าให้ไม่เกิดความรู้สึก

เบ่ือหน่ายกับงานท่ีรับผิดชอบอยู่และสามารถท างานในต าแหน่งท่ีทดแทนกันได้ สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ (2556) 

 ปัญหาดา้นการจดัหาวตัถุดิบ ผูป้ระกอบการจะประสบปัญหาดา้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผู ้

น าเขา้วตัถุดิบรายอ่ืน เน่ืองจากผูป้ระกอบการซ้ือเคร่ืองท าธูปไมก้ลมจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีเพียงไม่ก่ี

รายในประเทศไทย และการสั่งซ้ือเคร่ืองก็ตอ้งสั่งซ้ือวตัถุดิบไปในตวัดว้ย เพราะจะส่งผลกระทบกบั

การบริการหลงัการขายเคร่ือง ในกรณีเคร่ืองเสียหรือช ารุด ซ่ึงเป็นการจ าหน่ายวตัถุดิบแบบผูกขาด 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โอ ซี.เฟอร์เรลล์และเกอร์เฟรย ์เฮิร์ท (2551) เป็นการจ าหน่ายแบบท่ีผูผ้ลิต

หรือผูข้ายให้สิทธ์ิในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แก่คนกลางเพียงรายเดียว แต่ในกรณีน้ีเป็นผูน้ าเขา้เพียง

ไม่ก่ีรายในประเทศไทย ผูป้ระกอบการแกปั้ญหาโดยการแสวงหาผูค้า้รายยอ่ยท่ีขายวตัถุดิบในการผลิต

ธูปภายในประเทศไทยทดแทน โดยไม่ไดน้ าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเหมือนผูน้ าเขา้รายใหญ่  

 ปัญหาด้านคู่แข่งทางธุรกิจจากประเทศจีนและเวียดนามท าให้ยอดการจ าหน่ายลดลง 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรษวุฒิวจั พงศธรขจรดี และสิริพนัธ์ วิงศ์อินทวงั (2554) ไดน้ าการผลิต

สินคา้และบริการใหม่ ๆ เพื่อรองรับความแตกต่างของลูกคา้ การตั้งราคาต ่ากวา่คู่แข่ง การส่งเสริมการ

ขายโดยการมอบคูปองหรือส่วนลดในการซ้ือสินคา้ มาใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้ 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและกลยุทธ์ ปัญหาและ

อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหาของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูปในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม เพื่อน า

ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการไดน้ าไปปรับปรุงและพฒันาธุรกิจของตน ผูว้ิจยัจึง

ใคร่ขอเสนอแนะความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี 

  1.1 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ผลจากการศึกษาพบว่าผูผ้ลิตควรศึกษาและ

เรียนรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตในลกัษณะค้าส่ง หากมีการบริหารจดัการด้านตรา

สินคา้ท่ีเป็นของตนเองจะท าใหย้อดจ าหน่ายเพิ่มมากข้ึน 

  1.2 ด้านผลิตภัณฑ์  ผลจากการศึกษาพบว่าผูผ้ลิตควรมีการพฒันาและคิดค้น

ผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายและปลอดภยัมากยิ่งข้ึน เช่น การท าธูปแบบข้ีธูปตกลงมาแลว้ไม่

ร้อนเพื่อป้องกนัไฟไหม ้การท าใหไ้ม่มีสารพิษจากควนัธูปท่ีตกคา้งในร่างกาย  เป็นตน้ 

  1.3 ด้านแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ ผลจากการศึกษาพบว่าควรมีการเสาะแสวงหา

แหล่งวตัถุดิบอยา่งจริงจงักมากกวา่น้ี ถึงแมว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นประเทศจะเป็นของผูป้ระกอบการราย

ยอ่ย แต่อาจจะมีคุณภาพและราคาใกลเ้คียงกบัผูน้ าเขา้วตัถุดิบรายใหญ่ก็เป็นได ้อีกทั้งยงัเป็นการลด

ส่วนแบ่งทางการตลาดของผูน้ าเขา้รายใหญ่ดว้ย 

  1.4  ผลจากการศึกษาพบว่าควรมีการปลูกป่าทดแทนการใช้ไมแ้ละวตัถุดิบจาก

ธรรมชาติท่ีน ามาผลิตธูป 

   

 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาและวิจยัรูปแบบและกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตธูป

ในจงัหวดัอ่ืน ๆ หรือศึกษาเป็นภาคแทนการศึกษาเพียงจงัหวดัเดียวแลว้น าผลมาเปรียบเทียบ จะเห็น

ภาพรวมและความชดัเจนของธุรกิจผลิตธูปมากยิง่ข้ึน 

  2.2 เน่ืองจากงานวิจยัเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัมีการน าแนวคิดและทฤษฎีของกลยุทธ์ทาง

การตลาดมาศึกษาวิจยัเพียงแค่ดา้นเดียว เสนอวา่ควรมีการน า SWOT หรือ Five Force Model เขา้

มาร่วมในการศึกษาวจิยัดว้ย จะท าใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีเห็นโครงสร้างการบริหารงานมากยิง่ข้ึน 
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แบบสัมภาษณ์  
ส าหรับผู้ประกอบการผลติธูป  

 
ค าช้ีแจง 
  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจผลิตธูปของผูป้ระกอบการในจงัหวดันครปฐม  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ของ นางสาว
อุษณีย ์บุษเนียร สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
 
ผู้ประกอบการผลติธูปในจังหวดันครปฐม 
 
ส่วนที ่1  ความเป็นมาของการประกอบกจิการ 
 1.1  ประวติัส่วนตวัของผูป้ระกอบการ 
 1.2  สถานท่ีตั้งและเส้นทางการเดินทาง 
 1.3  ท าไมถึงเลือกสถานท่ีน้ีเป็นสถานท่ีผลิต 
 1.4  จุดเร่ิมตน้ แรงบนัดาลใจและแนวคิดในการประกอบธุรกิจผลิตธูป 
 1.5  ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 
 
ส่วนที ่2  รูปแบบการด าเนินธุรกจิผลติธูป 
 2.1  รูปแบบในการบริหารงานของธุรกิจผลิตธูป 
  2.1.1  ความเป็นเจา้ของ  เช่น  ครอบครัว  เจา้ของคนเดียว  หุน้ส่วน  การรวมกลุ่ม  
  2.2.2  ลกัษณะการผลิต  เช่น  มีแบรนดเ์ป็นของตวัเอง  รับจา้งผลิต 
 2.2  การน าเขา้วตัถุดิบในการผลิตมาจากแหล่งใดบา้ง  มีอะไรบา้ง 
 2.3  มีการจดัสรรการใชเ้งินลงทุนอยา่งไร และมีการน าเงินลงทุนมาจากแหล่งใดบา้ง เพราะ
อะไรจึงเลือกเงินลงทุนจากแหล่งน้ี 
 2.4  ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มใดบา้ง มีลกัษณะการซ้ืออยา่งไร 
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 2.5  การก าหนดราคาของสินคา้  ใครเป็นผูก้  าหนดและก าหนดจากอะไร 
 2.6  จ านวนพนกังานภายในร้านและหนา้ท่ีของพนกังาน 
 2.7  อะไรเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใหลู้กคา้มาซ้ือสินคา้ 
 2.8  มีการน าเทคโนโลยอีะไรมาใชบ้า้ง  เช่น  ทางการเงิน  การควบคุมสินคา้  การจดั
จ าหน่าย การผลิต  
  
ส่วนที ่ 3  กลยุทธ์การบริหารและการตลาดของผู้ประกอบการธุรกจิผลติธูป 
 3.1  กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
  3.1.1  สินคา้มีความแตกต่างจากคู่แข่งหรือไม่  อยา่งไร  มีการสร้างความแตกต่าง
อยา่งไร 
  3.1.2  วธีิในการเลือกซ้ือวตัถุดิบและจ าหน่ายสินคา้ 
  3.1.3  คุณภาพของสินคา้มีมากหรือนอ้ยอยา่งไรบา้ง  เช่นอะไรบา้ง 
  3.1.4  มีวธีิการจดัการกบัสินคา้ท่ีไม่ท าก าไรอยา่งไรบา้ง 
  3.1.5  มีการรับคืนหรือเปล่ียนสินคา้หรือไม่  อยา่งไร 
 3.2  กลยทุธ์ดา้นราคา 
  3.2.1  มีวธีิก าหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมอยา่งไรบา้ง 
  3.2.2  มีวธีิการเพิ่มหรือลดราคาสินคา้ในกรณีใดบา้ง 
 3.3  กลยทุธ์การจดัจ าหน่าย 
  3.3.1  มีการจดัจ าหน่ายลกัษณะใดบา้ง  เช่น แบบทัว่ถึง  ผกูขาด หรือเลือกสรร 
  3.3.2  มีการจดัคลงัสินคา้อยา่งไรบา้ง 
  3.3.3  มีการขนส่งสินคา้ช่องทางใดบา้ง และเหตุใดเลือกช่องทางนั้น 
  3.3.4  มีการกระจายสินคา้ผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายใดบา้ง  เช่น  จดัจ าหน่ายเอง
ทั้งหมด  ผา่นตวัแทนจ าหน่าย  ลูกคา้  เป็นตน้ 
  3.3.5  มีการติดต่อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบการผลิตและลูกคา้ผา่นช่องทางใดบา้ง  เช่น  
โทรศพัท ์ การนดัเจรจา  อีเมลล ์เป็นตน้ 
 3.4  กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
  3.4.1  มีการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ธุรกิจหรือไม่  อยา่งไร 
  3.4.2  ผูข้ายมีวธีิการขายหรือจูงใจลูกคา้อยา่งไร 
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  3.4.3  มีการส่งเสริมการขายอยา่งไร  เช่น  ของแถม  คูปองชิงโชค การจดั
โปรโมชัน่ทุกเทศกาล (ตรุษจีน สารทจีน เขา้พรรษา ออกพรรษา)  ซ้ือ 10 แถม 1  สะสมแตม้ เป็น
ตน้ 
  3.4.4  มีการใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายอยา่งไรบา้ง 
  3.4.5  มีการรับฟังปัญหาของลูกคา้หรือไม่  และมีวธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 
 3.5  กลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
  3.5.1  มีการคดัเลือกพนกังานเขา้มาท างานอยา่งไร  ใชว้ธีิการใด 
  3.5.2  มีการก าหนดค่าตอบแทนอยา่งไร 
  3.5.3  การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานในแต่ละต าแหน่งเป็นอยา่งไร
บา้ง 
  3.5.4  สวสัดิการและการดูและเป็นอยา่งไร 
  3.5.5  มีการอบรม  พฒันาฝึกฝนทกัษะความรู้ของพนกังานหรือไม่  อยา่งไร 
 
ส่วนที ่ 4  ปัญหา  อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาจากการด าเนินธุรกจิผลติธูป 
 4.1  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจผลิตธูป  ดา้นการเงิน  การจดัการ  พนกังาน  
สถานท่ี  สินคา้และการบริการ 
 4.2  ปัญหาท่ีพบบ่อยท่ีสุดคืออะไร 
 4.3  มีวธีิการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 
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