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This research aim to: 1. Study of the format of rice bran entrepreneur. 2. Study of 
the strategy of rice bran entrepreneur. 3. Study the problems and threats for rice bran 
entrepreneur and resolve process under to apply Phenomenology for entrepreneur. 

This research was qualitative research by using Phenomenology. The method of 
this research was interview deeply with the business owners in Mueang Nakhon pathom 
district.  
The result of the study showed that the entrepreneur was owner and family businesses. 
The format was wholesale business that started the business by the parents and relative. 
The quality of product was the strategy for the rice bran entrepreneur. The quality of 
goods was suitable for prices. The rice bran entrepreneur have to made a good 
relationship with the customer always. They have bought the rice bran from the rice mill, 
that was around Nakhonsawan, Nakhonpathom, and Phichit. The entrepreneur could have 
a shop or there was not its, because the rice bran entrepreneur was a lot of the 
wholesale. The entrepreneur has not promotion for the customer. The distribution was 
difficult to expand for this business, the capital, the recession of Thailand and the 
competitor which were the problems for the entrepreneur. The outcome of this business 
was to create the career and income to the entrepreneur and employees. 
 

The suggestion of this research was the entrepreneur should proper identify the 
marketing strategy for the improving marketing format base on the marketing mix factor 
consistent and be suitable for the current customers for customer bases of yourselves, 
market improving and create the income for the pig farm owners, and workers in rice bran 
entrepreneurship business so that they will have the work and bring the market to the 
sufficient country improvement. 
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บทที ่1 

บทนํา 

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 สภาพเศรษฐกิจของสังคมไทย ไดเกิดวิกฤตการณทางการเงินมากมาย ไมวาจะเกิดทั้งจาก
ภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมก็ตาม ซึ่งสวนใหญเปนสาเหตุที่ทําใหธุรกิจตางๆ ที่เปนธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลางลมหายตายจากไปเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนดวยเหตุที่ภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและแนวทางนโยบายของรัฐบาล ยังไมมีการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและยอม (SME) อยาง
เปนรูปธรรมมากนัก ขาวเปนอาหารประจําชาติไทย ที่สําคัญขาวยังเปนพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  ประเทศไทยไดสงออกขาวเปนอันดับตนๆ ของโลก  (ชัยฤทธิ์ ดํารงเกียรติ, 2551) 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราการสีขาวเปลือก 1,000 กิโลกรัม 

สิ่งท่ีไดจากการสี จํานวนเฉล่ียเปนกิโลกรัม 
ตนขาว 5 % 423.17 
ปลายขาว เอ 1 173.21 
ปลายขาว ซี 1, ซี 3 66.68 
รวมตนและปลาย 663.06 
รําละเอียด 72.84 
รําหยาบ 29.04 
แกลบและส่ิงเจือปน 235.06 
รวมทั้งสิ้น 1,000 

ที่มา : รุงเรือง กาลศิริศิลป, เคร่ืองจักรกลการเกษตร 2. (คณะวิสวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร: 
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, 2556) 

 ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางรุนแรงและตอเนื่อง กระแสสังคมโลกถือเปนยุค
โลกาภิวัฒน (Globalization) ในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  ลวนเปนผล
มาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทํา
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ใหประเทศตาง ๆ ในโลกตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น โลกที่
เคยกวางใหญกลับเล็กลง ทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันหรือการดําเนินงานจําเปนตองอาศัยขอมูล
ขาวสารที่หลากหลาย เพ่ือใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและดวยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่
กระจายไปท่ัวโลก ทําใหการดําเนินธุรกิจตองอยูภายใตการแขงขันดานคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะ
ในสภาวการณแขงขันที่รุนแรง ธุรกิจ SMEs บานเราก็ยังมีปญหาหลายประการ เชน ดานการตลาด 
ขาดแหลงเงินทุน ดานแรงงาน เทคโนโลยีการผลิตขีดจํากัดดานการบริหารและจัดการ (มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี, 2556) 

 ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ทั้งดานอัตราการเติบโตของประชาชนและ
พฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตสงผลทําใหอุปสงคในสินคาหรือบริการเพ่ิมมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว ความกาวหนาและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีสวนในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของ
ผูคนทุกๆ  กลุม การเปล่ียนแปลงเหลานี้  นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและตลอดเวลา สงผลใหบทบาทของการตลาดจําเปนตองมีการพัฒนาอยู
เสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับผูบริโภค, การแขงขันที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและคูแขงที่อยูทั่วโลก
ตลอดเวลา (กิตติคุณ โรจนบวรวิทยา, 2553) 

การประกอบกิจการและโครงการตางๆ การวิเคราะหองคประกอบดานตางๆ และการกําหนด
กลยุทธขององคกร ถือไดวาเปนหัวใจในการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งเอาไวและประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้นการลงทุนในการประกอบกิจการหรือธุรกิจ รวบถึงการพัฒนาเพ่ือใหทันตอการ
แขงขันภายใตการเปล่ียนแปลงของสังคม จึงมีความจําเปนที่จะตองการวิเคราะหองคประกอบดาน
ตางๆ และการกําหนดกลยุทธขององคกร เพ่ือใชเปนตัวชวยในการตัดสินใจ กระบวนการบริหารงาน
เชิงกลยุทธ (The Strategic Management Process) ประกอบดวยหลายขั้นตอน เชน การสรางกล
ยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธที่วางไว และการประเมินกลยุทธ องคกรควรมีการควบคุมปจจัยตางๆ ทั้ง
ปจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวโนมตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือที่องคกรจะสามารถปรับตัว
เปลี่ยนแปลงตอสภาวการณไดทันเวลา การบริหารกลยุทธอยางชาญฉลาดมีเปาหมายใหองคกร
ปรับตัวไดในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ (กิตติคุณ โรจนบวรวิทยา, 2553) 

กลยุทธทางการตลาด เปนอีกแนวทางหนึ่ งที่ผูประกอบการสามารถนํามาปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง สงเสริมและสนับสนุนองคกรธุรกิจ ใหมีความสามารถในการดําเนินการท่ีดี องคกรที่มี
ประสิทธิผลทางการตลาดที่ดี จะสงผลตอการมีศักยภาพการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
กลยุทธทางการตลาด จึงเปนการศึกษาเพ่ือชวยใหองคกรธุรกิจสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง
และเหมาะสมกับสถานการณ โดยประสิทธิผลทางการตลาดเปนผลจากแนวคิดทางดานการตลาด  
เปนตัวที่แสดงใหเห็นถึงผลลัพธ ที่ไดจากการปฏิบัติขององคกร ตามแนวคิดทางการตลาดที่ตั้งไว  ซึ่งมี
บทบาทในการชวยใหผูประกอบการมองเห็นผลการดําเนินงานทางดานการตลาดท่ีกิจการไดทุมเทลง
ไป  เพ่ื อ ให อ งค ก รธุ รกิ จ เกิ ด ศั ก ยภ าพการ แข งขั น ใน ระดั บ สู ง ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ             
(Webster, 1995 : 6-21)   
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การตลาดที่ มีประสิทธิภาพ มีองคประกอบหลัก  5 ด าน  (Kotler 2002  : 706-708) 
ประกอบดวยดานความมีปรัชญา ดานลูกคา (Customer Philosophy) ดานความเปนองคกร
การตลาดแบบบูรณการ (Integreted Marketing Organization) ความมีขอมูล ดานการตลาดอยาง
พ ร อ ม ส ร รพ  (Adequate Marketing Organization) ด า น ก า ร มุ ง เน น ก ล ยุ ท ธ  (Strategic 
Orientation) และดานความมีประสิทธิภาพทางการปฏิบัติการ (Operational Efficiency) โดย
ประสิทธิผลทางการตลาดจะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพทางการแขงขันของธุรกิจ ซึ่งมิไดวัดจาก
ยอดขายหรืออัตรากําไรของกิจการเทานั้น แตอาจจะวัดไดวากิจการศักยภาพการแขงขันที่เหนือกวาคู
แขงขันหรือมีขอเดนกวาคูแขงขันในดานใดบาง อันจะเอ้ือใหกิจการคงความสามารถในการแขงขันของ
ธุรกิจตอธุรกิจอ่ืนๆ ได ในระยะยาว (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549) 

นครปฐม เปนจังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ ดวยระยะทางประมาณ 56 กโิลเมตร 
เปนศูนยการทางการคาและเปนเมืองแหงปูชนียสถานเกาแกท่ีสําคัญคือ“พระปฐมเจดีย” นับวาเปน
รองรอยแหงแรกของการเผยแพรอารยธรรมพุทธศาสนาเขามาในประเทศไทย ทั้งยังเปนเมืองที่อุดม
สมบูรณมากมายไปดวยผลไมและอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด และหากจะกลาวถึงจังหวัดนครปฐม หลาย
คนคงจะทราบเปนอยางดีวาสิ่งที่ข้ึนชื่อลือชาและมีชื่อเสียงเปนอยางมาก ซึ่งถาทานจะมานครปฐมนั้น 
เมื่อทางทานเขามาถึงเขตนครปฐมแลว จะตองไดกลิ่นมูลสุกร ดังนั้นจะกลาวไดวา จังหวัดนครปฐมนั้น
เปนจังหวัดที่ถือวาเปนจังหวัดเกษตรกรรมไดเปนอยางดีทีเดียว และผูคนนครปฐมสวนใหญที่เปน
เกษตรกรสวนใหญนั้นจะทําการเลี้ยงสุกร เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมสวนใหญมีการเลี้ยงสุกรเปน
จํานวนมาก ซึ่งในสวนน้ีสงผลถึงการเกิดข้ึนของธุรกิจอาหารสัตวที่เกิดขึ้นมาพรอมๆ กันอยางเลี่ยง
ไมไดดวยเชนกัน จังหวัดนครปฐมนั้นไมไดมีแคอาชีพเกษตรกรเทานั้นๆ ยังมีอาชีพอ่ืนๆ ที่หลอเลี้ยง
ผูคนในจังหวัดอีกหลากหลายอาชีพ แตอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐมก็ยังคงเปนอาชีพที่ยังไม
เลือนหายไป แมวาจังหวัดนครปฐมจะเปนจังหวัดที่อยูปริมณฑลติดกับเมืองหลวงอยางกรุงเทพฯ      
ก็ตาม แตการเปนจังหวัดปริมณฑลไมไดหมายความวา นครปฐมนี้นั้นจะเปนจังหวัดที่เปนตัวเมืองไป
เลยท่ีเดียว หากแตยังมีการผสมผสานการเปนเมืองแหงเกษตรกรรมอยูอยางมากมายอีกดวย 
(อรุโณทัย เผาไพ, 2554) 

ขาวถือเปนธัญพืชและเปนอาหารที่สําคัญชนิดหนึ่งของโลก  ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร ขาว
เปนพืชจําพวกใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ (family) Gramineae ชื่อเฉพาะของขาวคือ sativa ดังนั้นขาวจึง
มีชื่อในภาษาละติน วา Oryza sativa (เอกพงศ ศรทอง, 2552 : 187-193) ขาว เปนอาหารหลักท่ี
ประชากรสวนใหญของประเทศไทยใชในการบริโภค เปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยจนมีคํา
กลาวที่วา "ชาวนาถือเปนกระดูกสันหลังของประเทศ" ประเทศไทยผลิตขาวเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและสงออกไปขายตางประเทศปละมากมาย มีการปลูกขาวในหลายพื้นท่ี หลายภาค 
หลายจังหวัดของประเทศ แลวทําไมจังหวัดนครปฐมจึงมีคําขวัญวรรคที่สองท่ีวา “ขาวสารขาว” ชาว
นครปฐมปลูกขาวในแถบ อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน และอําเภอกําแพงแสน เปนอูขาวอูน้ําของ
จังหวัดนครปฐม 
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รําขาว ตั้งแตอดีตจนปจจุบัน รําขาวถือเปนแหลงอาหารท่ีอุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ เหมาะ
สําหรับการเจริญเติบโตของสัตวเลี้ยงในครัวเรือนโดยเฉพาะสุกร เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมสวน
ใหญเลือกใชรําขาวเปนสวนผสมใหกับอาหารสุกร อาหารสัตวมี 2 แบบ คือ แบบหยาบและแบบขน  
เมื่อสัตวไดกินอาหารเขาไปแลวและอาหารก็เปลี่ยนเปนพลังงาน และพรอมที่จะนําไปใชในสวนตาง ๆ 
ของรางกาย ไดแก เกษตรกรเลือกท่ีจะซื้อรําขาวมาใชเปนสวนประกอบอาหารสัตวในการเลี้ยงสุกรนั้น 
เนื่องจากรําขาวมีประโยชนทางโภชนาการในการทําใหสุกรเจริญเติบโตไดเปนอยางดี รําขาวมี
ประโยชนทางโภชนาการอยางมากมาย รําขาว มีใยอาหารสูงและมีปริมาณไขมันอ่ิมตัวต่ํา จึงมีผูที่
นําไปใชในอาหารเพ่ือสุขภาพ       รําขาวนั้นมีวิตามินและเกลือแรที่มีประโยชนตอรางกาย ซึ่งถาผาน
กระบวนการสกัดและผลิตอยางมีมาตรฐานแลวเราสามารถจําแนกสารท่ีสําคัญจากรําขาวไดอยาง
มากมาย 

 จากปรากฏการณขางตนผูวิจัยมีความสนใจเร่ือง การประกอบการคาปรําขาวเปนพิเศษ โดย
เสนอแนวคิดที่เปนพ้ืนฐานของการประกอบการ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค แนวคิดเกี่ยวกับ
การตลาด และสวนประสมทางการตลาด และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของการประกอบ
การคารําขาว ไดประยุกตใชในธุรกิจ  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา เปนประโยชนแกผูประกอบการที่
สนใจ และผูที่มีความสนใจ และผูประกอบการท่ีตองการแกปญหาในธุรกิจ 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 ศึกษารูปแบบของการประกอบการคารําขาว  

 2.2 ศึกษากลยุทธการประกอบการคารําขาว 

 2.3 ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการคารําขาวและแนวทางการแกปญหา
ภายใตการประยุกตปรากฏการณวิทยาดานการประกอบการ 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 3.1 ขอบเขตดานพื้นท่ี การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกผูประกอบการท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษาขอมูลในดานปรากฏการณวิทยาดานการประกอบการ 

 3.3 ขอบเขตดานประชากร การศึกษาครั้งนี้ผูใหขอมูลหลัก คือ นายเฉลิม รัตนกิจไพบูลย  

ผูประกอบกิจการคารําขาวในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 3.4 ขอบเขตดานเวลาที่ใช โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 4.1 ไดทราบถึงลักษณะรูปแบบกลยุทธการประกอบการคารําขาว ที่มีการบริหารจัดการ 
รวมถึงกลยุทธการตลาดใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และตรงตามเปาหมายและทิศทางท่ีวางไว
อยางเปนระบบ สําหรับผูที่มีแนวคิดดําเนินการประกอบธุรกิจคารําขาว 

 4.2 เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค รวมถึงการแกปญหาในการประกอบการคารําขาว 

 4.3 เพ่ือเปนการพัฒนาธุรกิจการคารําขาวใหดํารงอยูอยางยั่งยืน  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธการประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยไดทําการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เอกสารตางๆและจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของการประกอบการโดยใชแนวคิด 

1. ความรูทั่วไปและความหมายเก่ียวกับรําขาว 
2. แนวคิดเก่ียวกับการประกอบการ 
3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
4. แนวคิดเก่ียวกับการตลาด และสวนประสมการตลาด 
5. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการบริหารจัดการ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. ความรูทั่วไปและความหมายเก่ียวกับรําขาว 

 รําขาว (rice bran) มีสวนประกอบของหลายช้ัน ดานนอกของขาวกลอง (brown rice) ซึ่งได
หลังจากที่นําขาวกลองไปทําการขัดสีเปนขาวขาว (white rice) รําขาวประกอบดวยชั้นตางๆ ไดแก 
เปลือกหุ มผล  (pericarp) เปลือกหุ ม เมล็ด  (seed coat) ชั้นแอลิวโรนหรือเยื่อหุ ม เนื้ อเมล็ด 
(aleurone layer) คัพภะหรือจมูกขาว (germ) และสวนของแกลบและปลายขาวที่ปะปนอยู ซึ่งมี
ปริมาณขององคประกอบเหลานี้ ขึ้นกับวิธีการและระดับการขัดสีขาว สวนประกอบของชั้นตางๆ และ
โครงสรางของเมล็ดขาว (ยุวดี มาอยู, 2546 : 13) 

        รําละเอียด เปนผลพลอยไดจากการสีขาว  เชนเดียวกับปลายขาว แตวารําละเอียดมีไขมันเปน
สวนประกอบอยูในระดับคอนขางสูงมาก(ประมาณ 12-13 เปอรเซ็นต) และเปนไขมันที่หืนไดงาย ใน
ภาวะท่ีอากาศรอน และมีความชื้นในอากาศสูง รวมท้ังมีการถายเทอากาศไมดีเชนสภาวะการเก็บรํา
ละเอียดในกระสอบปานธรรมดา รําละเอียดจะเริ่มหืนเมื่อเก็บไว 30-40 วัน และไมเหมาะที่จะนํามา
เลี้ยงสัตว รําละเอียดเปนวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดหนึ่งที่ ใชกันมากในการประกอบสูตรอาหารสุกรหรือ
สัตวปก (สุกัญญา จัตตุพรพงษ, 2539) 

รําขาว หมายถึง เยื่อหุมเมล็ดและคัพภะของขาว เปนผลพลอยไดจากการสีขาวเปลือก 
ประกอบดวยวัตถุหุมผิวขาวสารปนแกลบ รําหยาบมีแกลบปนมากถึงรอยละ 60 สวนรําละเอียด       
มีแกลบปนนอยมาก มีคุณคาอาหารสูง มีวิตามินมากกวาขาวสารแทๆ ใชเปนอาหารสัตวที่สําคัญยิ่ง 
ในรําขาวมีน้ํามันประมาณรอยละ 14-18 มีการสกัดน้ํามันรํา เพ่ือใชในอุตสาหกรรม กากท่ีสกัดน้ํามัน
ออกแลว สามารถใชการเล้ียงสัตวไดดีดวยเชนกัน รําขาวเปนแหลงของสารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติ 
(Natural Antioxidant) ที่สําคัญ ไดแก โทโคเฟอรอล (Tocopherols) ออริซานอล (Oryzanols) 
และ โทโคไตรอีนอล (Tocotrienols)  ในเลือดไดโดยเฉพาะไขมันชนิดเลว (LDL) ลดความเสี่ยงของ
โรคหัวใจ นอกจากนี้ยังพบวาในรําขาวมีสารอาหารธรรมชาติที่สามารถลดการเกิดนิ่วในรางกายมนุษย
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ได สรรพคุณของ โทโคเฟอรอล (Tocopherols) โทโคไตรอีนอล (Tocotrienols) ซึ่งเปนสารอาหาร
ในน้ํามันรําขาว สามารถยับยั้งการสังเคราะหคอเรสเตอรอลในตับ มีฤทธิ์เปนสารตานมะเร็ง มี
ประสิทธิภาพในการสรางภูมิคุมกันของรางกาย และลดการเส่ือมสภาพของเซลล  (Chu, 2002)     
ขาว เปนสวนประกอบของอาหารท่ีใชเลี้ยงสุกร ใชเลี้ยงสัตวไดทุกชนิดใชมากในอาหารโค สุกร และไก  

          รําขาวใหมที่เพ่ิงไดจากการสีขาวมักจะมีความชื้นสูงทําใหอายุการเก็บรักษาสั้นลงและหืนเร็ว
ดวย รําขาวเกา (ไดจากขาวเปลือกเก็บไวขามฤดู) จะมีความชื้นต่ําจึงเก็บไวไดนานกวา รําละเอียดที่
เหมาะจะเก็บไวเปนอาหารสัตวควรเปนรําสดใหมมีแกลบปนนอยที่สุด ทั้งนี้เพราะแกลบไมมีคุณคา
ทางอาหารแตอยางใด ในชวงรําละเอียดมีราคาแพง เชนในชวงฤดูการทํานา รําละเอียดมักจะมีการ
ปลอมปนดวยแกลบปนละอองขาว หรือดินขาวปน ซึ่งจะมีผลทําใหคุณคาของรําละเอียดต่ําลง รําขาว
นาปรัง มักจะมียาฆาแมลงปะปนมาในระดับสูง ซึ่งสามารถทําอันตรายกับสัตวได ลูกสัตวตางๆจะมี
อัตราการเติบโตชาลงอยางเห็นไดชัด แมสุกรจะแทงลูกหรือตัวออนตายในทอง แมไกมีอัตราการไข
ลดลงและมีอัตราการฟกออกตํ่า (ฉลวย ทับศรีมวงพัน, 2555 : 5) 

          รําสกัดน้ํามัน ไดจากการนําเอารําละเอียดไปสกัดเอาไขมันออกโดยวิธีการทางเคมี กากรํา
หรือรําสกัดน้ํามันจึงมีไขมันนอยมาก ทําใหสามารถเก็บไดนานขึ้นอีกทั้งตัดปญหาเรื่องสารพิษจากยา
ฆาแมลงดวย รําสกัดน้ํามันสามารถใชทดแทนรําละเอียดไดเปนอยางดี แตจะตองระวังเรื่องระดับ
พลังงานของอาหารท่ีผสมดวย ทั้งรําละเอียดและรําสกัดน้ํามันมีเยื่อใยเปนสวนประกอบในระดับสูง 
จึงมีลักษณะฟาม (น้ําหนักนอยแตมีปริมาตรมาก) การใชรําละเอียดและรําสกัดในปริมาณสูงในสูตร
อาหารจะมีผลทําใหอาหารผสมมีลักษณะฟามตามไปดวย สัตวกินอาหารไดนอย และมีอัตราการ
เจริญเติบโตลดลง ไมควรใชรําละเอียดหรือรําสกัดน้ํามันเกิน 30 เปอรเซ็นต ในสูตรอาหารสัตว แตถา
รําละเอียดมีราคาถูกอาจใชผสมอาหารในระดับสูงกวานี้ก็ได เพราะถึงแมสัตวมีอัตราการเจริญเติบโต
ลดลงแตตนทุนการผลิตอาจต่ําลงมาก รําละเอียดมีคุณสมบัติเปนยาระบายเรามักจะใชรําละเอียดเปน
สวนประกอบในสูตรอาหารสัตวทุกชนิดละทุกระยะ โดยเฉพาะสูตรอาหารแมพันธุอุมทองและเลี้ยงลูก 
ซึ่งจะชวยลดปญหาแมสุกรทองผูกไปไดมาก 

 ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาว ไปใชประโยชนเพ่ือในอนาคต ผูที่สนใจหรือผูที่คิดจะเปน
ผูประกอบการในการคารําขาว ไดทราบถึงสรรพคุณตางๆ ที่เกี่ยวกับรําขาว ประโยชนของรําขาวมี
สวนในการชวยลดความเสี่ยงที่เกิดจากโรคหัวใจ ลดไขมันเลว และตานมะเร็งไดอีกดวย ทําใหสามารถ
เรียนรูเพิ่มเติมคุณประโยชนของรําขาวมากมายและแหลงที่มาของรําขาวไดจากงานวิจัยนี้  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ 

 ความหมายของการประกอบการ  ผู ป ระกอบการห รือเถ าแก  ภาษาอังกฤษ  คือ 
Entrepreneurs ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ หมายถึง บุคคลที่ยอมรับความเสี่ยงที่กอต้ังองคกรธุรกิจ
ขึ้นมา เพ่ือหวังผลกําไร นอกจากน้ันก็มีนักเศรษฐศาสตร ที่มีชื่อเสียงหลายคนไดใหนิยามไวมากมาย 
และแตกตางกันออกไป ดังตอไปนี้ “ผูประกอบการอุตสาหกรรมคือผูที่เปนเจาของ ไดมองเห็นโอกาส
ที่จะทํากําไรโดยการผลิตสินคาชนิดใหมขึ้นมาเสนอขายในตลาดดวยการนําเอาขบวนการผลิตใหมๆ ที่
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มีประสิทธิภาพดีกวาเดิมขามาใชหรือดวยการปรับปรุงองคกร  ผูประกอบการอุตสาหกรรมเปนผู
แสวงหาเงินทุนรวบรวมปจจัยในการผลิตและการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กลาวมา
ขางตน” คําจํากัดความดังกลาวทําใหเห็นวาบุคคลที่จะเปนผูประกอบการน้ันจะตองเปนผูที่มีความ
กระต้ือรื้นรน ขวนขวายที่จะเอาปจจัยการผลิตตางๆ มาผสมผสานดวยหลักการจัดการ ทําใหเกิดเปน
สินคาแปลงใหม เกิดผูบริโภคใหม มีการเสาะแสวงหาตลาดหรือชองทางที่ทําใหเกิดกําไรเปนผูที่มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งแปลกๆ ใหมใหกับสินคาเดิมอยูเสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให
ดีขึ้น ติดตามขาวสารสถานการณตางๆ ที่รุดหนาอยางรวดเร็วตลอดจนวิทยาการใหม ไปใชปรับปรุงให
ดีขึ้น คําวา “พอคา” กับ “ผูประกอบการอุตสาหกรรม” นั้นมีความหมายตางกัน “พอคา” ไมไดเปน
ผูผลิต แตทําหนาที่เปนผูมีเงินไปซ้ือของมาขาย หรือบางทีอาจจะไปทําเครดิตสินคากับผูผลิต หรือคน
กลาง นําของน้ันมาจําหนายเมื่อไดเงินทองมาก็นํามาหักกับตนทุนที่เหลือเปนกําไร เอาเงินไปซื้อมา
ขายอีก เปนการหมุนเวียนเงินจากการจายไปและรับกลับมา หรือเปนการหมุนเวียนเงินในระยะที่สั้น
กวา พอคาจะมีความเสี่ยงนอยกวาผูประกอบการอุตสาหกรรมที่จะตองใชความคิดในการลงทุนหา
ผลิตภัณฑ มีความเส่ียงหาเงินลงทุน ตั้งโรงงาน ซื้อเคร่ืองจักร จางแรงงาน ทําการบริหารจัดการ
ทรัพยากรตางๆ หาตลาด และปรับสภาวะใหเขากับสิ่งแวดลอมขยายงาน ทั้งผลักดันวิถีทางเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย จนกลายเปนผูประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูที่ทําธุรกิจใหญโตขึ้นมาไดจนถึงปจจุบัน 
และกลายเปนแหลงจางงาน สรางรายไดใหกับประเทศ นับไดวาเปนบุคคลท่ีนายกยองสงเสริมอยางยิ่ง 
(ชุติมา โอภาสานนท, 2543 : 48-52)  

 ความหมายของการประกอบการในเชิงธุรกิจนั้น ไดแก การดําเนินกิจกรรมโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคล รวมกันในการผลิตหรือรวมกันในการจําหนายสินคาและบริการ โดยมีความมุงหวังในผล
กําไร และมีความเสี่ยงในการขาดทุน การประกอบการใดๆ ก็ตาม ยอมมีความเส่ียงในการขาดทุน 
การประกอบการในเชิงของระเบียบขอบังคับดานกฎหมาย หมายถึง วิธีการจัดตั้งกิจการหรือหนวย
ธุรกิจ โดยอาศัยหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับทางกฎหมายเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินกิจการ 
(จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543) 

 การประกอบการ หมายถึง กระบวนการในการวินิจฉัยและพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจ และส่ัง
การเรื่องตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ โดยไดอาศัยบุคคลท่ีเรียกวา ผูประกอบการเปนผูดําเนินการเพื่อให
มีการนําเอาปจจัยการผลิตมาทําการผลิตเพ่ือเปนสินคาและบริการ (ประภัสสร บุญมี, 2543 : 8) 

 จากนิยามท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การประกอบการ หมายถึง การนําปจจัยการผลิตมา
ดําเนินการผลิตสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยใชหลักการบริหารดาน 

1. การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ คือ ศิลปะของการทํางานใหสําเร็จไปได โดยอาศัยบุคคลอ่ืนๆ ตอง
อาศัยทั้งวิทยาศาสตรและศิลปะในการปฏิบัติ (ทับทิม วงศประยูรและคณะ, 2542 : 14) 

การจัดการ หมายถึง การบริหารทรัพยากรโดยมาใชในการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย กระบวนการวางแผน การ

   ส
ำนกัหอ
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ควบคุม การดําเนินการและการประสานงานกับฝายตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางราบร่ืน  เพ่ือให
ธุรกิจประสบความสําเร็จตามแผนงานที่วางไว 

2. การบริหารการเงิน 
     การบริหารการเงิน หมายถึง การรักษาไวและการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและความม่ัง

คั่งโดยมีเปาหมายหลักท่ีการสรางความสนใจหลักท่ีการสรางความมั่งคั่ง (โสภณ ฟองเพชร, 2545 : 3) 

การบริหารการเงิน หมายถึง การรักษาสภาพการดําเนินธุรกิจใหสามารถดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่นในทุๆ ดาน ซึ่งปจจัยดานการเงิน เปนปจจัยที่สําคัญของการบริหารการเงิน ธุรกิจทุกประเภท
ลวนเกี่ยวของทางการเงินทั้งสิ้น (วิมล ประคัลพงศและคณะ, 2543 : 1) 

จากความหมายของการบริหารการเงินขางตน สรุปไดวา การบริหารการเงิน หมายถึง การที่
ธุรกิจแสวงหาเงินทุนมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

3. การบริหารการตลาด  
การบริหารการตลาด หมายถึง การวางแผน การวิเคราะห และการดําเนินงานและการ

ควบคุมแผนงานทางดานการตลาดของธุรกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ (Kotler, 1994 : 13)  

บุคลิกภาพของผูประกอบการ บุคลิกภาพเปนสภาพนิสัยจําเพาะคน เปนสิ่งที่ทําใหสามารถหรือ
คาดคะเนการกระทํา ของแตละคนในการที่จะทําพฤติกรรมหากตกอยูในสถานการณใดสถานการณ
หนึ่ง การเลือกประกอบอาชีพถือเปนการถือเปนการแสดงออกอยางหนึ่งของบุคลิกภาพเชนเดียวกัน 
นั่นคือการที่บุคคลไดประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสอดคลองกับบุคลิกภาพ ยอมทําใหบุคคลมี
ความสุขในการประกอบอาชีพอันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จในการประกอบอาชีพนั้นๆ  

 จากการที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา คุณลักษณะของความเปนผูประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จสวนใหญมิไดมีมาแตกําเนิด แตเกิดจากการเรียนรูบมเพาะจากการหลอหลอม หรือจาก
การใฝหาฝกฝน เพ่ือการพัฒนาไปสูคุณลักษณะท่ีดีดังกลาว 

 ประเภทของผูประกอบการ ในการพิจารณาถึงประเภทของผูประกอบการนั้น สามารถ
พิจารณาไดหลายมิติ ทั้งจากประเภทของบุคคลที่เปนผูประกอบการ และลักษณะของกิจการดังนั้น
เพ่ือใหมีมุมมองเกี่ยวกับประเภทของประกอบการไดกวางขึ้น ในสวนนี้จึงแบงผูประกอบการออกเปน
หลายประเภทตางๆ ดังนี้ 

 ผูประกอบการที่เปนผูกอตั้งกับผูประกอบการที่เปนผูบริหารและผูเปนผูซื้อสิทธิพิเศษใน
ความหมายของผูประกอบการแลว ผูประกอบการที่เปนกอตั้ง ถือเปนผูประกอบการที่แทจริง 
เนื่องจากเปนผูเริ่มกอตั้งกิจการ จากการมองเห็นถึงชองทางธุรกิจและใชผลิตภัณฑปรับปรุงเพ่ือ
นําเสนอตอตลาด ซึ่งผูกอตั้งกิจการอาจเปนชางฝมือที่มีทักษะและเร่ิมกิจการโดยใชทักษะในวิชาชีพ
ของตนเอง หรือโดยการแสวงหาความตองการของตลาดและเร่ิมกิจการใหม 

   ส
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 หลังจากไดกอตั้งกิจการขึ้นมาแลวการดําเนินกิจการอาจสืบทอดไปถึ งรุนลูกหลานท่ีเปน
สมาชิกครอบครัว หรือกิจการอาจขายใหกับผูอ่ืนเพ่ือดําเนินธุรกิจตอ ซึ่งถือวาเปนผูประกอบการที่เปน
ผูบริหาร เนื่องจากในบางกรณีที่กิจการเติบโตอยางรวดเร็วจากธุรกิจขนาดยอมจนเปนกิจการขนาด
ใหญ แตผูประกอบการก็ยังคงปฏิบัติงานเหมือนกับในชวงแรกแทนท่ีจะเปนแบบผูบริหารหรือผูจัดการ
อาชีพ 

 สําหรับผูซื้อสิทธิพิเศษทางการคา จะมีความแตกตางจากผูประกอบการท่ีเปนผูบริหารตรงที่
ระดับความเปนอิสระในการดําเนินกิจการจะมีนอยกวา เพราะผูซื้อสิทธิพิเศษทางการคาตอง
ปฏิบัติงานภายใตขอกําหนดในสัญญาสิทธิพิเศษ 

ผูประกอบการที่เปนชางฝมือกับผูประกอบการที่แสวงหาโอกาส เนื่องจากผูประกอบการแต
ละคนอาจมีพ้ืนฐานแตกตางกัน ดังนั้นจึงทําใหมีความเชี่ยวชาญและวิธีการจัดการที่แตกตางกัน ทั้งใน
ดานการวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจซึ่ง นอรแมน อาร สมิท ไดแบงผูประกอบการออกเปน 2 
กลุมใหญ คือ ผูประกอบการที่เปนชางฝมือ (artisan entrepreneur) กับผูประกอบการที่แสวงหา
โอกาส (opportunistic entrepreneur)  กลาวคือ ผูประกอบการท่ีเปนชางฝมือ คือผูที่มี ทักษะทาง
เทคนิคและใชทักษะนั้นๆ เปนชองทางในการเร่ิมกิจการ ผูประกอบการประเภทน้ี โดยทั่วไปจะมี
ความรูและทักษะทางธุรกิจไมมากนัก และมักมีวิธีการตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนี้  1) การจัดการธุรกิจ
เหมือนกับการปกครองในครอบครัวแบบพอกับลูก กลาวคือ กําหนดแนวทางธุรกิจเหมือนกับที่ใช
กําหนดแนวทางใหกับสมาชิกในครอบครัว 2) มักไมคอยยินยอมที่จะมอบหมายอํานาจหนาที่ในการ
ตัดสินใจใหกับผูอ่ืน 3) ในการสรางกิจการใชทรัพยากรเงินทุนนอย (ปกติมาจากคนเดียวหรือสองคน) 
เนื่องจากยึดถือวากิจการเกิดจากทักษะทางเทคนิคของตน ดังนั้นจึงไมตองการใหกิจการเปนของผูอ่ืน 
4) กลยุทธการตลาดเนนองคประกอบแบบเดิม คือเนนในท่ีราคา คุณภาพ และความเช่ือถือในกิจการ 
5) การกระตุนการขาย เนนไปที่ความสัมพันธสวนบุคคลเปนหลัก 6) มุมมองดานเวลา เนนระยะสั้น
และมีการวางแผนเพ่ืออนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 
 ในทางตรงขาม ผูประกอบการที่แสวงหาโอกาส คือ บุคคลที่มีทั้งทักษะการจัดการและความรู
ทางเทคนิคในการเริ่มกิจการ ผูประกอบการท่ีแสวงหาโอกาสมักหลีกเลี่ยงการจัดการแบบพอปกครอง
ลูก มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ เมื่อมีความจําเปนตอการเติบโตของกิจการกลยุทธการตลาด และ
การขายอยูในรูปแบบตางๆ ตลอดจนระดมเงินทุนจากหลายแหลงในการเริ่มกิจการ และมีการ
วางแผนสําหรับการเติบโตในอนาคต 
 ผูประกอบการที่เปนผูหญิง แมวาโดยทั่วไปเพศชายจะเปนผูที่ดําเนินธุรกิจ แตปจจุบันผูหญิง
เปนจํานวนมาก ไดเขามาเปนผูบุกเบิกและเริ่มกิจการของตนเอง นอกจากผูประกอบการท่ีเปนผูหญิง
จะตองเผชิญกับปญหาตางๆ ยังตองเผชิญกับความยุงยากในการดําเนินบทบาทการประกอบการใน
ดานอ่ืนๆ อีกดวย เชน ปญหาเกี่ยวกับทัศนคติของผูอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีตอเพศหญิง 
นอกจากน้ียังอุปสรรคอื่น ไดแกการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ทั้งผูจัดหาลูกคาและบุคคลตางๆ 
 ในปจจุบัน มีการใชทีมผูประกอบการในสัดสวนที่สูงมากข้ึน โดยเฉพาะในธุรกิจที่ความสําเร็จ
ของกิจการ มีความจําเปนตองใชความชํานาญเฉพาะทางและทรัพยากรตางๆ ทํางานรวมกัน ซึ่งทีม
ประกอบการประกอบดวยบุคคลมากกวา 2 คน ที่ใชทักษะเฉพาะและความพยายามรวมกัน ในการ
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ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูประกอบการ ดังนั้นในกรณีนี้ประสิทธิผลการดําเนินงานของกิจการ จึงเกิดจาก
การนําความสามารถพิเศษ ทักษะและทรัพยากรของทีมผูประกอบการมาผนึกกําลัง 
 ผูประกอบการท่ีเปนสามีและภรรยา ทํางานรวมกันนั้น ถือเปนอีกรูปแบบหน่ึงที่ทําใหกิจการ
มีการเติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากการทํางานรวมกันของสามีและภรรยา  กอใหเกิดการแบงงานกัน
ทําบนพ้ืนฐานความชํานาญ อันเกิดจากความแตกตางกันในดานของเพศไดเปนอยางดี ผูประกอบการ
ที่เปนสามีภรรยาควรเรียนรูปจจัยสูความสําเร็จ อันเกิดจากรากฐานความสัมพันธในการทํางานรวม 
 ธุรกิจครอบครัว บุคคลในครอบครัวมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ทั้งในฐานะเจาของทําหนาที่ใน
กิจการซึ่งในประเทศตางๆ ทั่วโลก ธุรกิจครอบครัวถือเปนสวนธุรกิจที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
เปนอยางยิ่ง 
 ผูประกอบการที่ทํ างานไม เต็มเวลา  ถือเปนวิธีการที่ ได รับความนิยามมากข้ึน  ซึ่ ง
ผูประกอบการที่ทํางานไมเต็มเวลา อาจทําในสิ่งที่ดีที่สุด ผูประกอบการในกลุมนี้อาจเขาไปประกอบ
กิจการของตน โดยไมยอสูญเสียความม่ันคงในงานประจําและผลตอบแทนที่มีอยูเดิม ประโยชนที่
สําคัญในการประกอบการแบบไมเต็มเวลา คือ มีความเส่ียงจากการประกอบอาชีพต่ํา เนื่องจากมี
อาชีพเดิมอยู 
 ผูลี้ภัยเกิดจากการหลีกหนีสถานการณบางอยางที่ตนไมตองการ มีปจจัยผลักดัน อันเกิด
สาเหตุตางๆ เชน หลบหนีปญหาทางการเมือง ศาสนา หรือความยากแคนทางเศรษฐกิจ ในประเทศ
ของตน ผูลี้ภัยจากบริษัท ผูลี้ภัยจากพอแม เพื่อแสดงความสามารถของตนวาสามารถประกอบกิจการ
ไดโดยลําพังและดวยลําแขงของตนเอง ผูลี้ภัยที่ตองการความเสมอภาคของสตรี ผูลี้ภัยที่เปนแมบาน 
ผูลี้ภัยทางสังคม ผูลี้ภัยทางการศึกษาเปนกลุมที่ถูกคัดชื่อออกจากการศึกษาและตัดสินใจประกอบ
กิจการของตนเอง (อํานาจ ธีระวนิช, 2546 : 46-51) 
 ความสําเร็จสําหรับผูประกอบการ ความสําเร็จขององคกรธุรกิจ ในสวนนี้นักวิชาการให
แนวคิดในการวัดสําเร็จขององคกรไวแนวคิดดังตอไปนี้ไดในการวัดความสําเร็จขององคกรไวดังนี้  1) 
พิจารณาจากผลิตภาพ หมายถึงอัตราสวนระหวางผลผลิตขององคกรในรูปของสินคาและบริการตอ
จํานวนปจจัยเขียนเปนสูตรไดวา ผลิตภาพ = ผลผลิต/ปจจัยการผลิต 2) พิจารณาจากกําไร ซึ่งการใช
กําไร ซึ่งการใชกําไรเปนเกณฑในการวัดมักจะใชระยะเวลา 1 ป ตามระบบบัญชีของแตละธุรกิจ แต
โดยทั่วไปมักจะตรงตามปฏิทิน (นิตย สัมมาพันธ, 2542 : 10-21)  
 ความสําเร็จของผูประกอบการวัดไดที่ตัวบุคคล โดยที่ผูประกอบการเปนผูกําหนดความสําเร็จ
ดวยตนเอง ซึ่งมักใชความเห็นดานการเงินเปนตัวสะทอนธุรกิจและความพึงพอใจจากรายไดที่มาจาก
การดําเนินธุรกิจ ระดับความสําเร็จทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากขอมูลดานการเงิน จํานวนลูกคาที่
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ผลกําไร และยอดขาย หรือวัดจากผูเกี่ยวของในธุรกิจ ทั้งดานลูกคาและพนักงานใน
ดานการรับรูความสําเร็จที่มีตอธุรกิจ การวัดความสําเร็จของการประกอบการตลาดนัดวัดไดจาก
จํานวนรานคาท่ีเขามาคาขายในตลาดและวัดจากผูเขามาซ้ือสินคาในตลาดไดดวยเชนกัน 
 ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาวไปใชประโยชน  จากการวิเคราะหแลววา แนวคิดเกี่ยวกับ
การประกอบการสามารถนําไปตอยอดในหลายดาน ไมวาจะเปนดานบุคลิกภาพของผูประกอบน้ัน
ยอมมีความแตกตางกับพนักงาน หรือขาราชการอยางแนนอน บุคลิกของผูประกอบการ ท่ีประสบ
ความสําเร็จนั้น เกิดจากความรักในสิ่งที่ทําและมีความสุขในการประกอบอาชีพนั้น คุณลักษณะของ
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ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จสวนใหญไมไดมีมาแตกําเนิด แตเกิดจากการหลอหลอม การฝกฝน 
เพ่ือพัฒนาไปสูคุณลักษณะท่ีดีที่จะเปนผูประกอบการ 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหาการเลือก
ซื้อ การใช การประเมินผล หรือการจัดการกับสินคาและบริการ ซึ่งผูบริโภคไดคาดวาจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของตนเองได  สาระสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาว จะอยูที่กิจกรรม
หลัก 3 ประการ คือ (วราพร อางนานนท, 2552 : 28) 

1.การจัดหา (Obtaining) หมายถึงกิจกรรมตางๆ ที่คนนําไปสูการซื้อหรือไดมาซึ่งรับสินคา
และบริการมาใชกิจกรรมนับตั้งแตการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาปละบริการ  ซึ่งรวมไปถึงการ
เปรียบเทียบสินคาและบริการตลอดจนถึงการตกลงใจซ้ือ ทั้งนี้นักวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจะตอง
สนใจและพิจารณาดวยพฤติกรรมอยางไร  

2.การบริโภค (Consuming) หมายถึงการติดตามดูวาผูบริโภคนั้นทําการใชสินคาหรือบริการ
นั้นที่ไหน อยางไร ภายใตสถานการณอยางไร รวมตลอดไปถึงการดูดวยวา การใชสินคานั้นทําไปเพ่ือ
ความสุขอยางครบเครื่องสมบูรณแบบ หรือเพียงเพ่ือความตองการข้ันพ้ืนฐานเทานั้น 

3.การกําจัดหรือทิ้ง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูวา ผูบริโภคใชสินคาหรือบริการและ
หีบหอของสินคาหมดไปอยางไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบริโภคที่ดําเนินไป และที่กระทบตอ
สภาพแวดลอมรอบตัวดวย รวมไปถึงการดําเนินการโดยวิธีอ่ืนกับสินคาหรือบริการที่ใชแลว 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดาน
ตางๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคล
ทําใหการตัดสินใจซื้อและใชบริการของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาถึง
ปจจัยตางๆ สามารถแบงปจจัยที่จะมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ไดแก (วราพร อางนานนท, 2552) 

ปจจัยภายใน (Internal Factors) ที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในดานความคิดและการแสดงออก 
ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดลอมตางๆ โดยที่ปจจัยภายในประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก 
ความจําเปน ความตองการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู 

ความจําเปน (Needs) ความตองการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) ความจําเปน 
ความตองการและความปรารถนา เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกันและสามารถใชแทนกันได ซึ่งเรา
จะใชคําวา ความตองการในการสื่อความเปนสวนใหญ โดยที่ความตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลจะ
เปนจุดเริ่มตนของความตองการในการใชสินคาหรือบริการ คือ เมื่อเกิดความจําเปนหรือความตองการ
ไมวาในดานรางกายหรือจิตใจขึ้น บุคคลก็จะหาทางที่จะสนองความจําเปนหรือความตองการนั้นเรา
อาจจะกลาวไดวา ความตองการของมนุษยหรือ ความตองการของผูบริโภคเปนเกณฑสําหรับ
การตลาดยุคใหมและเปนปจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด 

แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปญหาทางกายภาพหรือในจิตใจขึ้น และหากปญหานั้นไม
รุนแรง เขาอาจจะปลอยวาง ไมคิด ไมใสใจ หรือไมทําการตัดสินใจใดๆ แตหากปญหานั้นๆ ขยายตัว
หรือเกิดความรุนแรงย่ิงขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งเปน
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เรื่องท่ีสําคัญที่เราตองศึกษาถึงความตองการ และความคิดของผูบริโภค เพ่ือที่จะสรางแรงจูงใจในการ
ซื้อสินคาหรือบริการแกผูบริโภคใหได 

บุคลิกภาพ (Personality) เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมากจากความคิด 
ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจตางๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดานตางๆ ซึ่งมีผลตอการกําหนด
รูปแบบในการสนอง(Reaction) ของแตละบุคคลแตกตางกัน ซึ่งจะเปนลักษณะการตอบสนองใน
รูปแบบที่คงที่ตอตัวกระตุนทางสภาพแวดลอม เชน ผูที่มีลักษณะเปนผูนําจะแสดงออก หรือ
ตอบสนองตอปญหาดวยความม่ันใจ และกลาเสนอแนะความคิดเห็นมีความเปนตัวของตัวเองสูง 
ในขณะที่ผูที่ขาดความม่ันใจในตนเองไมกลาเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอ่ืนไดงาย จะ
มีลักษณะเปนคนที่ชอบตามผูอ่ืน 

ทัศนคติ (Attitude) เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล 
โดยทัศนคติจะมีผลตอพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ดังนั้น เมื่อเราตองการใหบุคคลใดๆ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เราจะตองพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขากอน แตในความเปนจริงทัศนคติเปนสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไดยาก เนื่องจากเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นในจิตใจ ดังนั้น การปรับตัวใหเขากับพฤติกรรม
ผูบริโภค ยอมกระทําไดงายกวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งตองใชความเขาใจ แรงพยายาม 
และระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนาน 

การรับรู (Perception) เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระทํา
ของบุคคลอ่ืน กาวแรกของการเขาสูความคิดในการสรางความตองการแกผูบริโภค คือ ตองการใหเกิด
การรับรูกอน โดยการสรางภาพพจนของสินคาหรือองคกรใหคุณคาในสายตาของผูบริโภค ซึ่งจะเปน
การสรางการยอมรับไดเทากับเปนการสรางยอดขายนั้นเอง 

การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิดจากการรับรูและ
ประสบการณของบุคคล ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนแปลงและคงอยูในระยะยาว ดังนั้น หากมีการรับรู แต
ยังไมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางคอนขางจะคงท่ีก็ยังไมถือวาเปน
การเรียนรู 

ปจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวของบุคคล
ซึ่งจะมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยแบงออกเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 6 
ประการ ไดแก (เสรี วงษมณฑา, 2548 : 32-46) 

1.สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เปนสิ่งที่กําหนดอํานาจซ้ือ  (Purchasing power) ของ
ผูบริโภค ทั้งผูบริโภค ทั้งในรูปของตัวเงินและปจจัยอื่นที่เก่ียวของ 

2.ครอบครัว (Family) การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน สงผลใหบุคคลมีความ
แตกตางกัน เชน การตอบสนองตอความตองการผลิตภัณฑของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากครอบครัว  
ซึ่งครอบครัวจะมีผลตอพฤติกรรมบุคคลไดสูงกวาสถาบันอ่ืนๆ เนื่องจากบุคคลมักใชชีวิตวัยเด็ก ซึ่ง
เปนวัยซึมซับและเรียนรูลักษณะอันจะกอใหเปนนิสัยประจําตัวของบุคคลไปตลอดชีวิต เปนตน 

3.สังคม (Social) กลุมสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลตอการปรับพฤติกรรมของบุคคลใหเปน
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือการยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือท่ีเรียกวา กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม (Socialization) ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifesytles) คานิยมของสังคม (Social 
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Values) และความเช่ือ (Believes) ทําใหตองศึกษาถึงลักษณะของสังคม เพ่ือจะทราบถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลของสังคมท่ีมีตอการอยูรวมกันของมนุษย โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมกําหนด 

4.วัฒนธรรม (Culture) เปนวิถีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือวาเปนสิ่งที่ดีงามและยอมรับ
ปฏิบัติมา เพ่ือใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรม เพ่ือการอยูเปนสวนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเปนกลุมของคานิยมพ้ืนฐาน (Basic 
values) การับรู (Perception) ความตองการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) จึงเปนรูปธรรม
หรือวิถีทางในการดําเนินชีวิต (Lifesytles) ที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับ ประกอบดวย คานิยมการ
แสดงออก คานิยมในการใชวัตถุหรือสิ่งของ หรือแมกระทั่งวิธีคิดก็เปนวัฒนธรรมดวย 

5.การติดตอธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสท่ีผูบริโภคจะไดพบเห็นสินคาหรือ
บริการน้ันๆ  สินคาตัวใดที่ผูบริโภคไดรูจักและพบเห็นบอยๆ ก็จะมีความคุนเคยซึ่งทําใหผูบริโภคมี
ความไววางใจและมีความยินดีใชสินคานั้น ดังนั้นธุรกิจควรเนนในเรื่องของการทําใหเกิดการพบเห็นใน
ตราสินคา (Brand Contact) นําสินคาเขาไปใหผูบริโภคไดพบเห็น ไดรูจัก สัมผัส ไดยิน ไดฟงดวย
ความถี่สูง การสรางใหบุคคลเกิดการเปดรับ (Exposure) มากเทาใด ก็ยิ่งทําใหไดประโยชนมากขึ้น
เทานั้น ตามหลักจิตวิทยาที่มีอยูวาความคุนเคยน้ันกอใหเกิดความรัก 

6.สภาพแวดลอม (Environment) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั่วไป เชน ความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้ําหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ EI Ninyo 
และ La Nina เปนตน สงผลใหการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน 

จะเห็นวาปจจัยแวดลอมภายนอกจะมีความสําคัญและอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค
อยางมีนัยสําคัญ เพียงแตองคประกอบแตละตัวจะมีความรุนแรงและผลกระทบในมิติที่แตกตางกัน  
ดังนั้นจึงควรที่จะตองตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญโดยติดตามตรวจสอบและวิเคราะหผลกระทบ
ที่มีตอสินคาและบริการของอยางตอเนื่อง  

กลยุทธการตลาดเพ่ือการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในยุคหนายังมีอีกมากมาย 
ดังนั้น นักการตลาดจะตองทําหนาที่แสวงหาเครื่องมือทางการตลาดใหมๆ เพ่ือนํามาใชทดแทนกล
ยุทธเดิมๆ ที่ใชกันอยูในวันนี้ เมื่อโลกเปลี่ยนไป กลยุทธที่คิดไวอาจใชไมได ดังนั้นการที่ธุรกิจจะ
ประสบความสําเร็จ ผูบริโภคถือวาเปนองคประกอบสําคัญอันดับตนๆ ที่ผูประกอบการตองนํามา
พิจารณาตามพฤติกรรมผูบริโภคที่กลาวมาขางตน ในการกําหนดตัวสินคาในรูปแบบที่ตรงความ
ตองการของกลุมใหญของลูกคาที่เปนทางเลือก ในแผนกลยุทธที่เกี่ยวกับลูกคาเปาหมายท่ีวางไว กลุม
ผูบริโภคในสวนของตลาดนัดมีความหมากหมาย ปจจัยพ้ืนฐานเบื้องตนที่นาจะเปนตัวกําหนดความ
ตองการของผูบริโภค ควรจะเปนสถานที่ ที่ตลาดนัดตั้งอยู ประเพณีทองถิ่น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของผูบริโภคดวย 

ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาวไปใชประโยชน ในการขายสินคาหรือบริการ พฤติกรรมของ
ผูบริโภคสวนใหญมีผลทําใหสินคาเปนที่ตองการได จากปจจัยภายใน เกี่ยวกับ ความจําเปน แรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู และการเรียนรู ซึ่งมีปจจัยภายนอกเขามาเก่ียวในดานสภาพเศรษฐกิจ 
ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การติดตอธุรกิจ และสภาพแวดลอม ลวนแลวแตเปนสิ่งที่สงผลตอ
พฤติกรรมของผูบริโภค  
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4. แนวคิดเกยีวกบัการตลาด และส่วนประสมการตลาด 

 ตลาด หมายถึง แหลงซื้อขายแลกเปล่ียนสินคาของคนไทย  ไดมีการเปล่ียนแปลงและการ
พัฒนาทั้งในดานที่ตั้ง รูปแบบ ตลอดจนประเภทของสินคา ตามสภาพแวดลอมทั้งกายภาพและ
สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ซึ่ง
เปลี่ยนไปในแตละสมัย (เกียรติ จิวกุล และคณะ, 2525 : 3) 

 ตลาด หมายถึง สถานที่ที่ผูซื้อและผูขายมาพบกันเพ่ือทําธุรกิจหรือ ตลาด คือสถานที่ที่พบกัน
ระหวางผูซื้อและผูขายเพ่ือตกลงราคา และปริมาณการซื้อขาย ตลาด มีความหมายมากมายหลาย
อยางซึ่งแตกตางกันไป ตามธุรกิจของแตละประเภท เชน แมบานเขาใจวา ตลาด คือ สถานท่ีสําหรับ
ซื้อขายอาหาร เกษตรกร หมายถึง แหลงที่เขาขายผลผลิต นักการเงิน ตลาดคือ ตลาดหลักทรัพยเปน
ตน ในแงของเศรษฐศาสตร ตลาดอาจหมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของ
กับองคประกอบเหลานี้ คือ ผูซื้อ ผูขาย สินคา หรือบริการ สถานที่ เวลา และราคา (ประภัสสร บุญมี, 
2542 : 138-139) 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได ซึ่งบริษัทผสมผสานเคร่ืองมือเหลานี้ เพ่ือใหตอบสนองความตองการและสรางความพึง
พอใจกับลูกคากลุมเปาหมาย (ปติมน ลอมสมบูรณ, 2554 : 29) 

 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด ตามแนวคิดของ Philip Kotler ประกอบดวย 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุ
ภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจเปนสินคา บริการ 
สถานที่ บุคคล หรือความคิดผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชนมี
คุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตองจายเ พ่ือใหได
ผลิตภัณฑหรือสินคา หรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P  ตัวที่ 2 ที่เกิดขึ้นถัด
จาก Product ราคาเปนตนทุนของลุกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับ
ราคาของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 

 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและ
กิจกรรม ใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสู
ตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การ
ขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 
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 4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารที่สรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคลโดยใชเพ่ือจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ
เพ่ือเตือนความจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และ
พฤติกรรมการซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพ่ือสรางทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อ  การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และ
การติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Nonperson selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ 
องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือการส่ือสารการตลาด
แบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกัน 

 5. บุคคล (People) ตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) การจูงใจ 
(Motivation) เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง พนักงานตองมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

 6. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) 
โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม เชน โรงแรมตองพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการ
ใหบริการ เพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer value proposition) ไมวาจะเปนดานความ
สะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่นๆ เปนตน 

 7. กระบวนการ (Process) เพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer satisfaction)  

 ในการบริหารการตลาดนั้น ผูบริหารการตลาดตองมีความเขาใจถึงความตองการของผูบริโภค 
และมุงตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยเคร่ืองมือสวนผสมทางการตลาด  ซึ่งมักจะรูจักกัน
โดยท่ัวไป วา “7Ps” แตในปจจุบันในยุคของการตลาดที่มุงเนนลูกคานั้น จะเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม 
คือ องคประกอบทุกอยางน้ันใหเริ่มตนจากลูกคาเปนหลัก โดยเร่ิมตั้งแตการออกแบบ ตลอดจน
ตอบสนองในแงมุมของลูกคา ไดแก 

 Customer Solution ผูผลิตสินคาตองเรียนรูถึงความตองการของผูบริโภค โดยการพัฒนา
สินคาใหตรงกับความตองการ เพ่ือใหสินคานั้น สามารถเอ้ือประโยชนหรือแกปญหาใหแกลูกคา และท่ี
สําคัญยิ่งคือการนําเสนอคุณภาพที่ดีแกลุกคา โดยอาจเสนอสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพตรงหรือสูง
กวาความคาดหวังของหลายๆ องคกรอาจมุงการตอบสนองสินคาหรือบริการ ใหตรงจุดและชัดเจน
ยิ่งข้ึนดวย กลยุทธที่เรียกวา Mass Customization โดยเสนอสินคาและบริการเพ่ือลูกคาเฉพาะราย
ในราคาที่เหมาะสม พรอมการบริการพิเศษท่ีตรงใจลูกคาแตละบุคคล ขณะเดียวกันก็สามารถ
ตอบสนองลูกคาในวงกวาง เพ่ือสรางความพึงพอใจไดอยางทั่วถึง ดังนั้น กลยุทธนี้จึงจําเปนตองใชการ
จัดการระบบฐานขอมูลที่ดี พรอมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑและการ
ตอบสนองลูกคาอยางรวดเร็ว 
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 Customer Cost นักการตลาดควรเขาใจวา แมผูบริโภคจะไดรับสินคาที่ตรงกับความ
ตองการแลว แตยังไมใชปจจัยเพียงพอที่จะเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้เพราะผูบริโภคตองการซื้อสินคาใน
ระดับราคาที่เหมาะสม ผูบริโภคจะยอมจายในราคาสูง  หากสินคานั้นๆ มีลักษณะพิเศษหรือมี
เอกลักษณเฉพาะ แนวความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับผูบริโภคที่เชื่อวา สินคาที่มีคุณภาพสูง ราคามักจะแพง
นั้น กําลังจะเปลี่ยนไปในปจจุบันนี้ดวยกระบวนทัศนใหมในการบริหาร คือ ยกระดับคุณภาพ ขณะ
เดียวกับราคาที่ถูกลง ซึ่งใหองคกรธุรกิจตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือใหตนทุนต่ําลง 
อีกทั้งยังตองเปล่ียนยุทธวิธีการต้ังราคาใหมจากเดิม ที่ผลิตสินคาเสร็จแลวจึงคอยมาต้ังราคา แตกลับ
ตองพิจารณาวาผูบริโภคยอมรับสินคานั้นๆ ดวยราคา ณ ระดับใด สามารถลดตนทุนไดหรือไม จึงคอย
มากําหนดราคา ณ ระดับที่ผูบริโภคเต็มใจท่ีจาย 

 Convenience ผูผลิตตองพยายามสงมอบสินคาหรือนําเสนอการบริการ ณ สถานที่และเวลา
ที่เหมาะสม ในปจจุบันธุรกิจมีการดําเนินการโดยเชื่อมตอดวยระบบคอมพิวเตอรระหวางสมาชิก เพ่ือ
เอ้ือประโยชนในการติดตอและส่ังซื้อ ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับและการไหลเวียนของวัตถุดิบและ
สินคาคงคลังไดในทุกขั้นตอน ในสวนรานคาปลีกเองก็สามารถสั่งซื้อสินคาไดในทุกเวลาที่ตองการและ
สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลการสั่งซื้อไดทันทวงที อีกทั้งเติมเต็มสินคาบนหิ้งไดตลอดเวลาไมเกิดการ
ขาดชวงและไมตองมีการสตอคสินคาไวมากเกินกวาจําเปนทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการระบบการส่ังซื้อ
และการจัดสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการลดตนทุนทั้งระบบนั่นเอง อันจะเกิดผลดี
คืนกลับใหผูบริโภค ขณะเดียวกันการกระจายสินคาควรคํานึงถึงขอเท็จจริงวาผูบริโภคในปจจุบัน 
ตองการจะซ้ือหาสินคาดวยความงายและสะดวกสบาย ไมยุงยาก ณ เวลาใดก็ไดที่ตองการ 

 Communication การมีกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมการตลาด อันไดแก การใชพนักงานขาย 
การบริการสนับสนุน การโฆษณา และการประชาสัมพันธ ลวนแตเปนการเพ่ิมการรับรูแกผูบริโภค 
เกี่ยวกับคุณประโยชนของสินคา และขอมูลอ่ืนๆ ที่องคกรตองการส่ือสารดวย ขอเท็จจริงที่ถูกตอง  
องคกรพึงตองระวังการใหสัญญาแกผูบริโภคที่เกินจริง อันจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือเกิดความ
คาดหวังที่สูงและองคกรตองหลีกเล่ียงการสรางแรงกดดันกับลูกคา เชน กรณีการใชพนักงานขาย ซึ่ง
พยายามขายสินคาในลักษณะเชิงรุกอยางมากตอลูกคา ตรงกันขาม  องคกรควรแปรเปนกิจกรรม
สงเสริมการตลาดเพ่ือเสริมสรางคุณคาและใหเกิดความมั่นใจแกลูกคา เชน การเสนอคุณประโยชน
หรือการขายในลักษณะเชิงเปนที่ปรึกษาใหแกลูกคา ตลอดจนการบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง 
หรือจัดตั้งฝายลูกคาอยางทันทวงที เปนตน นอกเหนือจากเครื่องมือสื่อสารและการสงเสริมการตลาด
แบบเดิมๆ แลว องคกรยังสามารถสรางคุณคาดวยเคร่ืองมือการส่ือสารยุคใหม  อันไดแก การใช
อินเตอรเน็ตเพ่ือสื่อขาวสารกับกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรงในวงกวาง และเปนชองทางที่ลูกคาปอน
ขอมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบกลับสูองคกรไดอยางรวดเร็ว (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546)  
 ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาวไปใชประโยชนเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบการ การรูจัก
ตลาดและการการใชสวนประสมทางการตลาดมาใชในการประกอบการ จะชวยใหรูจักตลาดเปาหมาย 
ผลิตภัณฑที่ตรงกลุมเปาหมายบนราคาที่เหมาะสม ในสถานที่จัดจําหนายในทําเลที่ดี การสงเสริม
การตลาด บุคคลท่ีเปนผูขาย และกระบวนการตางๆ ในการบริการใหดี สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนสิ่งที่
สงผลใหผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจของตนไดดี 
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5. แนวคิดเกยีวกบักลยุทธ์การบริหารจัดการ 

 ในการดําเนินการที่มีการรวมกันทํางานของบุคคล และเนื้องานที่มีความสลับซับซอนมากกวา
ที่คนๆ เดียวจะทําได มีความจําเปนที่จะตองกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการใหองคกรหรือ
คณะทํางานสามารถมีขอกําหนดแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน รูปแบบแผนงานท่ีสอดคลองกับจด
เปาหมายท่ีตั้งไว แนวทางการทําธุรกิจโดยเรียกสวนนี้วาแผน กลยุทธการบริหาร และแผนกลยุทธใน
การประกอบธุรกิจ มีหัวขอสรุปไดดังนี้ 

 กลยุทธการบริหารธุรกิจ ในกระแสโลกาภิวัฒนกลยุทธในการทําแผนธุรกิจ กลาวไวถึง
แนวทางที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ จําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนงานขึ้นมากอนที่จะลงมือ
ปฏิบัติจริง แผนแรกท่ีตองคํานึงถึง สามารถแบงออกไดเปนการบริหารไดดังตอไปน้ี 

1. การบริหารตนทุน ซึ่งเปนเรื่องของการบริหารแรงงาน การบริหารวัตถุดิบ การจัดการ
สมัยใหม การบริหารเทคโนโลยี 

2. การบริหารอุปสงค (Demand management) ซึ่งเก่ียวของกับการบริหารตลาดนั่นเอง 
ตลาดในที่นี้มีทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ สิ่งที่ตองรู  คือ การรูถึงพฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer behavior) ซึ่งถากําหนดก็มีรายได อายุของประชากร ถาประชากรมีอายุในวัยเด็ก 
วัยรุนมาก ก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหน่ึง การเจาะตลาดก็อีกแบบหนึ่ง แตถานับวันประชากร เบนตัว
เขาหากลุมราษฎรอาวุโส อยางที่เกิดขึ้นในหลายสังคม เชน สังคมตะวันตก ญี่ปุน ก็ตองรูวาคนวัยนั้น
นิยมบริโภคอะไร ระบบครอบครัวเปนเชิงเดี่ยวหรือเชิงขยาย 

3. การบริหารการเงิน (Finance management) รวมท้ังการบริหารดอกเบี้ย บริหาร อัตรา
แลกเปลี่ยน ก็เปนเรื่องที่ตองคํานึงถึง 

4. การบริหารนวัตกรรมใหมๆ เราตองปรับใชนวัตกรรมใหเหมาะสม มีนวัตกรรมท่ีไมล้ําหนา
เกินไปและไมลาหลังเกินไปในการบริหารขาวสารขอมูล (Information Management) เพราะทุกวัน
กิจกรรมตางๆ มีแนวโนมที่จะเปนอุตสาหกรรมที่ยิ่งฐานขอมูลมากขึ้น เรื่องของขอมูลมี 3 เรื่องที่
จะตองคํานึงถึง คือ ความเพียงพอของขอมูล ความถูกตองแมนยําของขอมูล และความทันกาลของ
ขอมูล 

 กลยุทธการประกอบการธุรกิจ ตองมีการปรับขนาดขององคกรใหเหมาะสม ถาองคกรใหญ
เกินไป การบริหารเพ่ือลดขนาด (Dow sizing management) มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะการให
บริหารภาคเศรษฐกิจจริง กับการบริหารการเงินบรรจบเขาหากัน เรื่องนี้อาจจําเปนตองทํา M&A หรือ
ตองควบรวม และครอบงํากิจการ (Merger & Acquisition) ไมวาจะเปนเรื่องในบริษัทในเครือ 
ระหวางเครือ และระหวางประเทศ ตอนน้ีการควบรวมกิจการ การรวมกิจการ เกิดข้ึนอยางขวางขวาง 

ธุรกิจเองตองมุงความชํานาญเฉพาะอยาง (Specialization) ลดปรัชญาแบบ “ไมจิ้มฟน ยัน
เรือรบ” ใชวิธีการแบบเนนความชํานาญเฉพาะอยาง ทําใหการบริหารมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการ
บริหารตนทุน การบริหารหารตลาด การบริหารการเงิน คุมทุนไดเร็ว ถึงจุดคุมทุนเร็ว หมายถึง การ
กําหนดแผนกลยุทธทางดานการเงิน ตั้งแตเงินลงทุนที่มีอัตราแนนอนต้ังแตเริ่มวางแผนรวมลงทุนครั้ง
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แรกคงท่ี รวมกับตนทุนที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินกิจการ หรือตนทุนผันแปร จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
วัสดุอุปกรณที่นํามาทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑหรือตัวสินคา วาใหเกิดจุดคุมทุนไดในระยะเวลาเทาใด 
(สมภพ มานะรังสรรค, 2544 : 30-32) 

กลยุทธที่มีความเปนไปไดหลังจากที่ถูกกําหนดข้ึนมา จะเปนไปตามแผน ท่ีวางไวหรือไม
ผูประกอบการธุรกิจนั้นๆ จะเปนผูใหคําตอบที่ดีที่สุด การประกอบการคารําขาวก็ตองกําหนดแผน รู
ความตองการของลูกคา แหลงที่มาของสวนประสมทางการตลาด ก็คือสินคาที่ตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค การสรางความไววางใจในสินคาแกผูซื้อ ดวยสินคาที่มีคุณภาพ เพ่ือกําหนดแนวทางใน
การประกอบการคารําขาวดวยเชนกัน 

ความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ไดมีนักวิชาการได ใหความหมายไว
มากมาย มีผูรวบรวมไวเพ่ืองายแกการคนควา (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550 : 84.95) ไดรวบรวมและให
ความหมายของการบริหารและการบริหารและการบริหารจัดการ ควรทําความเขาใจแนวคิดเก่ียวกับ
การบริหารเปนเบื้องตนกอน กลาวคือ สืบเนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม ซึ่งหมายถึง มนุษยโดย
ธรรมชาติยอมอยูรวมกันเปนกลุม ไมอยูอยางโดดเดี่ยว แตอาจมีขอยกเวนนอยมากที่มนุษยอยูโดด
เดี่ยวลําพัง เชน ฤษี การอยูรวมกันเปนกลุมของมนุษยอาจมีไดหลายลักษณะและเรียกตางกัน เปนตน
วา ครอบครัว เผาพันธุ ชุมชน สังคม และประเทศ เมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนกลุมยอมเปนธรรมชาติอีก
ทีในแตละกลุมจะตองมี “ผูนํากลุม” รวมทั้งมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลภายในกลุม” เพ่ือให
เกิดความสุขและความสงบเรียบรอย สภาพเชนนี้ไดมีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผูนํากลุมขนาดใหญ 
เชน ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปจจุบัน อาจเรียกวา “ผูบริหาร” ขณะที่การควบคุมดูแลกัน
ภายในกลุมนั้นเรียกวา การบริหาร หรือการบริหารราชการ ดวยเหตุผลเชนนี้ มนุษยจึงไมอาจ
หลีกเลี่ยงจากการบริหาร หรือการบริหารราชการไดงาย และทําใหกลาวไดอยางมั่นใจวา “ที่ใดมี
ประเทศ ที่นั่นยอมมีการบริหาร”  

 คําวา การบริหาร (administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน  “administatrac” 
หมายถึง ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ  (direct) การบริหารงานมีความสัมพันธหรือมี
ความหมายใกลเคียงกับคําวา “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช หรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ 
รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิมของคําวา “administer” หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตางๆ 

สวนคํ าว า การจัดการ  (management) นิ ยมใช ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่ งมี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือมุงแสวงหากําไร หรือกําไรสูงสุด สําหรับผลประโยชนที่จะตกแก
สาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยไดเมื่อเปนเชนนี้ จึงแตกตางจากวัตถุประสงคใน
การจัดตั้งหนวยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการสาธารณะท้ังหลาย แกประชาชน การบริหาร
ภาครัฐทุกวันน้ีหรืออาจเรียกวา การบริหารจัดการ เกี่ยวของกับภาคธุรกิจมากขึ้น เชน การนําแนวคิด
ผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Office) หรือซีอีโอ (CEO) มาปรับใชในวงราชการ การบริหาร
ราชการดวยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไมจําเปน การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจ
ดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตน นอกเหนือจากการที่ภาครัฐไดเปดโอกาสใหเอกชนหรือภาคธุรกิจ
เขามารับสัมปทานจากภาครัฐ เชน ใหสัมปทานโทรศัพทมือถือการขนสง เหลา บุหรี่ อยางไรก็ดี ภาค
ธุรกิจก็ไดทําประโยชนใหแกสาธารณะหรือประชาชนไดเชนกัน เชน จัดโครงการ คืนกําไรใหสังคมดวย
การตลาด ราคาสินคาราคาถูกหรือการบริจาคเงินชวยเหลือสังคม 
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การบริหาร บางคร้ังเรียกวา การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือ การปฏิบัติงาน
ใดๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/ หรือ เจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน หมายถึงของ
หนวยงาน และ/ หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงานโดยครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน 
1) การบริหารนโยบาย 2) การบริหารอํานาจหนาท่ี 3) การบริหารคุณธรรม 4) การบริหารที่เกี่ยวของ
กับสังคม 5) การวางแผน 6) การจัดองคกร 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย 8) การอํานวยการ 9) การ
ประสานงาน 10) การรายงาน และ 11) การงบประมาณ เชนนี้ เปนการนํา “กระบวนการบริหาร”
หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCORB) แตละตัวมาเปน
แนวทางในการใหความหมายพรอมกันนี้ อาจใหความหมายไดอีกวา การบริหาร หมายถึง การ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหนวยงานรัฐ และ/ หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ที่เกี่ยวของกับ คน 
สิ่งของ และหนวยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองตางๆ เชน 1) การบริหารคน 2) การบริหารเงิน 3) การ
บริหารวัสดุอุปกรณ 4) การบริหารงานทั่วไป 5) การบริหารการใหบริการประชาชน 6) การบริหาร
คุณธรรม 7) การบริหารขอมูลขาวสาร 8) การบริหารเวลา 9) การบริหารการวัดผล เชนนี้ เปนการนํา 
“ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา 9M แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมายการ
ใหความหมายท้ัง 2 ตัวอยางที่ผานมานี้ เปนการนําหลักวิชาการดานการบริหาร คือ “กระบวนการ
บริหาร” และ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให
ความหมายซึ่งนาจะมีสวนทําใหการใหความหมาย คําวาการบริหารเชนนี้ ครอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เขาใจไดงาย เปนวิชาการ และมีกรอบแนวคิดดวย นอกจาก 
2 ตัวอยางนี้แลว ยังอาจนําปจจัยอ่ืนมาใชเปนแนวทางในการใหความหมายไดอีก เปนตนวา 3M ซึ่ง
ประกอบด วย  การบริหารคน  (Man) การบ ริหารเงิน  (Money) และการบ ริหารงาน ท่ัวไป 
(Management) และ 5ป ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดประสานงานและ
ประชาสัมพันธ เพ่ือชวยเพ่ิมความเขาใจการบริหารมากข้ึน จึงขอนําความหมายคําวา การบริหารการ
จัดการและการบริหารมาแสดงไวดวย เชน การบริหาร เปนการประสานความพยายามของมนุษย 
อยางนอย 2 คน และทรัพยากรตางๆ เพ่ือทําใหเกิดผลตามตองการ (อนันต เกตุวงศ, 2523 : 27)  

การบริหาร หมายถึง ระบบที่ประกอบไปดวยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหาร
ทั้งทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล (ไพบูลย ชางเรียน, 2532 : 27)  

การบริหารในลักษณะที่เปนกระบวนการ หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และ
นโยบายไปปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจ หมายถึง เกี่ยวของกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
(ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2535 : 8)  

การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของบุคคล องคกร หรือประเทศ หรือการจัดการ เพ่ือผลกําไรของทุกคนในองคการ          
(บุญทัน ดอกไธสง, 2537 : 1) 

การบริหารในฐานะท่ีเปนกระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดไดจากหลายแนวคิด เชน 
โพสคอรบ (POSDCORB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออรวิค 
(Lyndall Urwick) ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร 7 ประกอบ ไดแก การวางแผน (Planning) การ
จัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล  (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ



21 
 

 

ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของของเฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย 5 ประการ ไดแก 
การวางแผน การจัดองคกร การบังคับการ การประสานงาน และการควบคุมงานหรือรวมเรียกวา 
พอคค (POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545 : 39) 

เฟรดเดอรริค ดับบลิว. เทเลอร (Frederick W. Taylor) ใหความหมายการบริหารงานไววา 
งานบริหารทุกอยางจําเปนตองกระทําโดยมีหลักเกณฑ ซึ่งกําหนดจากการวิเคราะหศึกษาโดย
รอบคอบ ทั้งนี้ เพ่ือใหมีวิธีที่ดีที่สุด ในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
ประโยชน สําหรับทุกฝายที่เก่ียวของ (สมพงศ เกษม, 2523 : 6) 

เฮอรเบิรต เอ. ไซมอน (Herbet A. Simon) กลาวถึงการบริหาร วาหมายถึง กิจกรรม ที่
บุคคลต้ังแต 2 คนขึ้นไป รวมกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค (Herbert A.Simon 1947 ซ 3)  

แฮรโรลด คุนตซ (Harold Koontz) ใหความหมายของการจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยอาศัยปจจัยทั้งหลาย ไดแก คน เงิน วัสดุสิ่งขิง เปนอุปกรณการจัดการ
นั้น (สมพงศ เกษมสิน, 2523 : 6) 

ลักษณะของงานบริหารจัดการไว 3 ดาน คือ 1) ในดานที่เปนผูนําหรือหัวหนางาน งาน
บริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเปนผูนําภายในองคการ 2) ในดานของ
ภารกิจหรือส่ิงที่ตองทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรตางๆ ในองคการ
ประสานกิจกรรมตางๆ เขาดวยกัน 3) ในดานความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การตอง
ทําใหงานตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี การอาศัยบุคคลตางๆ เขาดวยกัน (ธงชัย สันติวงษ , 2543 : 21-
22) 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  (management administration) ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร พั ฒ น า 
(development administration) แมกระทั่งการบริหารการบริการ (service administration) แต
ละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันที่เห็นไดอยางชัดเจนมีอยางนอย  3 สวน คือ หนึ่ง ลวน
เปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/ หรือ เจาหนาที่ของรัฐ นํามาใชใน
การปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานที่
ประกอบดวยขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ การคิด หรือการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล
จุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้ง
ประเทศชาติมีความกาวหนาและมั่นคงเพ่ิมขึ้น สําหรับสวนที่แตกตางกัน คือ แตละคํามีจุดเนนตางกัน 
กลาวคือ การบริหารจัดการเนนเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเขามาใชในการบริหาร
ราชการ เชน การมุงหวังผลกําไร การแขงขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ การจูงใจ
ดวยคาตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ เปนตน ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให
ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของ
หนวยงานของรัฐ สวนการบริหารการบริการเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกและการใหบริการแก
ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548 : 5) 

การบริหารจัดการใหการคารําขาว เปนไปตามผลท่ีตั้งเปาหมายไว สําหรับผลประกอบการ
ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ก็คือ สวนตางของรายได หักออกดวยรายจายแลวมีผลตัวเลขทางการเงินที่เปน
บวก นั่นก็คือผลกําไรน่ันเอง ผูบริหารจัดการคารําขาวจําเปนจะตองใชทรัพยากรที่มีอยูใหมีความ
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เหมาะสมกับปริมาณงานกับกําลังคนและวัสดุอุปกรณ ผูบริหารจัดการจะตองมีหนาที่จัดคนใหตรงกับ
งานที่มีอยู จัดการเก็บรายไดใหเปนไปตามแผนที่วางไว ควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึง ประเมินผลงาน
ในการดําเนินการ จัดการแกปญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการปองกัน ไมใหเกิดขึ้นอีก หากไม
สามารถเลี่ยงไดก็จะตองทําใหเกิดข้ึนนอยที่สุด ดวยภาวะผูนําในตัวของผูบริหารเอง 

ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาวไปใชประโยชนในการประกอบการ กลยุทธการบริหารจัดการ
นั้น ผูประกอบการของธุรกิจจะตองมีการเลือกใชกลยุทธตางๆ ใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดของ
ธุรกิจ กระบวนการบริหารงานประกอบดวยขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ การคิด หรือการวางแผน การ
ดําเนินงาน และการประเมินผลจุดหมายปลายทาง การท่ีผูประกอบการเลือกกลยุทธในการบริหาร
จัดการไดเหมาะสมมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ  

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 คัชพล  จั่นเพชร (2554) วิจัยเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธการประกอบการในฐานะ
ผูประกอบการสังคม : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเทียนฟา” ผลการศึกษา พบวา รูปแบบนโยบายในการ
บริหารจัดการประกอบไปดวย 3 แนวทางหลัก  1.สนับสนุนการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขของ
ประชาชน 2.การเปนแบบอยางที่ดีในสังคม 3.การปลุกจิตสํานึกการใหบริการชวยเหลือสังคม สวนใน
ดานกลยุทธประกอบไปดวย 4 แนวทางหลัก ไดแก 1.การใหโอกาสทางสังคมแกผูที่ไมสามารถเขาถึง
การบริการดานสาธารณะสุขตามโรงพยาบาลตางๆ ทั่วไป 2.สรางความตระหนักให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานทัศนคติและคานิยมทางสังคมเก่ียวกับความสําคัญของการเขาถึงการบริการดาน
สาธารณสุขของประชาชนดวยกระบวนการเรียนรูทางสังคม 3.การสรางคุณคาและความเช่ือม่ันในการ
ใหบริการ อันเปนแนวทางสําคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนใหกลยุทธดานการเปนผุประกอบการสังคม
และนโยบายธุรกิจเปนเรื่องเดียวกันมากย่ิงข้ึน 4.การตลาดเพ่ือสังคม 

 ญาดา พลงาม  (2554) วิจัยเร่ือง “รูปแบบและกลยุทธการดํ าเนินธุรกิจในฐานะ
ผูประกอบการสังคมของ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด” ผลการศึกษา พบวา ความหมายการเปน
ผูประกอบการสังคมของบริษัท ทีวีบูรพา จํากัด คือ องคกรที่กอตั้งขึ้นเพ่ือผลิตสื่อที่มีประโยชนตอ
สังคม ทําใหผูชมรายการเกิดความตระหนักตอปญหาสังคมตางๆ ใหแงคิดและแรงบันดาลในการใช
ชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ จนถึงทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น รูปแบบลักษณะ
ธรุกิจเปนผูประกอบการเพื่อสังคมประเภทหากําไรดวยพันธกิจทางสังคม รูปแบบการดําเนินธุรกิจ คือ 
ผลิตรายการโทรทัศนประเภทสารคดี เชน รายการคนคนฅน รายการกบนอกกะลา เปนตน และเปน
ตน และเปนสื่อกลางระหวางองคกรกับภาคประชาชน นําไปสูความชวยเหลือแกผูที่เดือดรอน ตามที่
บริษัทฯ วางจุดยืนในการทํางานวาเปนสื่อเพ่ือสังคมใชกลยุทธการสรางความแตกตาง ดวยคุณภาพ
ของเนื้อหารายการ ความละเอียดออนในการผลิต และการเลาเรื่องในรายการที่ไมมีการจัดฉาก สราง
ความรูสึกที่คลอยตามใหแกผูชม เปนจุดแข็งสามารถตอสูกับคูแขงในธุรกิจเดียวกัน บริษัท ทีวีบูรพา 
จํากัด ใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตดานการตั้งโจทยทางสังคมและหาขอมูลเชิงลึก  และ
พยายามเก็บรวบรวมภาพและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาน้ัน โดยไมไดวางแผน เพ่ือใหภาพที่
สื่อออกมาในรายการมีมิติสมจริง สื่ออารมณและบรรยากาศแกผูชมไดอยางลงตัว การประกอบการ
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สังคมประเภทรายการโทรทัศนไดรับความสนใจจากผูบริหารสถานีโทรทัศนและผูบริโภคนอย 
ขอเสนอแนะที่จะแกปญหาดังกลาวไดคือ การพัฒนาชองสัญญาณโทรทัศนแกผูบริโภค และการ
สนับสนุนชวงเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศนที่ของรัฐบาล  ทําใหสื่อรายการโทรทัศนเพ่ือสังคมมี
ชองทางในการกระจายผลิตภัณฑและผูบริโภคมีทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศนเพ่ิมมากข้ึน 

 ปติมน ลอมสมบูรณ (2554) วิจัยเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธในการเปนผูประกอบการสังคม
ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร” ผลการศึกษาพบวา จากการศึกษาการใหความหมาย
ในการเปนผูประกอบการสังคมของมูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร สรุปไดวา ความหมายใน
การเปนผูประกอบการสังคมของมูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร คือ องคกรที่กอตั้งเพ่ือ
แกปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม เปนการประกอบธุรกิจที่มุงหวังผลประโยชน แตผลประโยชนที่เกิดข้ึน
เปนผลประโยชนที่กลับคืนสูสังคม ไดแก การสงเสริมและการพัฒนาสมุนไพรไทย สงเสริมการปลูก
สมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการสังคม 
โดยหากแบงประเภทของผูประกอบการสังคมตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ มูลนิธิฯ ถือวาเปน
ผูประกอบการสังคมแบบผสม คือ เปนการผสมผสานระหวางการขายสินคา และบริการ รูปแบบการ
บริหารจัดการ มูลนิธิมีการมีแบงภารกิจหลักของมูลนิธิเปน 3 ฝาย คือ ฝายกิจกรรมของโรงพยาบาล 
ผานพัฒนาภูมิปญญาไทย แปละฝายพัฒนาชุมชนหรือสังคม มูลนิธิใชกลยุทธการเจริญเติบโต เปนกล
ยุทธระดับองคกรใชในการดําเนินงาน กลยุทธระดับธุรกิจองคกรใชกลยุทธการสรางความแตกตาง 
และกลยุทธการสงเสรมการขายโดยใชการประชาสัมพันธองคกร กลยุทธสวนประสมทางการตลาด
ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร พบวา ในดานผลิตภัณฑมีความหลากหลายมีตั้งแต ยา 
เครื่องสําอาง เครื่องดื่ม ผลิตภณฑเสริม โดยกลุมเปาหมายหลักของผลิตภัณฑเปนผูที่ตองการดูแลใน
เรื่องของสุขภาพ ในดานการบริการ ไดแก การนวดแผนไทยมีการใชตราสินคาและใชผลิตภัณฑ
สมุนไพรอภัยภูเบศรในการนวด เปนการรับประกันคุณภาพ และมีการขยายชองทางการจัดจําหนาย
โดยจัดใหมีคูคาเปนตัวแทนจําหนายในแตละภาคของประเทศ มูลนิธิมุงเนนการใหความรูในเรื่อง
สรรพคุณของสมุนไพรชนิดตางๆ  เพ่ือเปนการบอกกลาวคุณภาพของสินคาและบริการในทางออม
มากวาการโฆษณาและการแจกแผนพับใหความรูดานสรรพคุณสมุนไพรเปนการยํ้าถึงประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ มีการจัดรูปแบบรานคาในโรงพยาบาลใหสวยงาม  ทันสมัย มีการจัดวางสินคาเปน
หมวดหมูเรียบรอย พรอมทั้งมีปายบอกสรรพคุณสมุนไพรในแตละชนิดและมีการแสดงราคาไวอยาง
ชัดเจน 

 สุดาจิต จยาวรรณ (2553) วิจัยเรื่อง “การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมผล
ประกอบการ กรณีศึกษา บริษัท ไทยนอคซ จํากัด” ผลการศึกษาพบวา บริษัทมีผลการดําเนินงาน
ลดลงอยางตอเนื่อง 3 ป ระหวางป 2550-2552 เนื่องมาจากสภาพการแขงขันที่เพ่ิมขึ้น รวมไปถึง
สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ในสวนของความตองการของกลุมลูกคา คือมีความตองการสินคาที่มี
คุณภาพพรอมบริการหลังการขายที่อํานวยความสะดวกโดยการสงมอบสินคาไดอยางรวดเร็ว และมี
การพัฒนาสินคาอยางตอเนื่องและมีความหลากหลาย โดยเมือเปรียบเทียบคุณภาพสินคากับราคา
แลวตองมีความสมดุลกัน ผูศึกษาไดเสนอแนวทางการแกไข คือ กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth 
strategy) ในแนวทางการเจริญเติบโตในแนวดิ่ง (Vertical growth) คือการจับมือเปนมิตรกันทาง
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การคาทางธุรกิจ ระหวางบริษัทและผูจําหนายวัตถุดิบรวมถึงตัวแทนการจําหนายดวย เพื่อสงผลใหผล
ประกอบการของบริษัทเพ่ิมข้ึนและสามารถขยายกําลังการผลิตเพ่ิมสวนแบงการตลาดได สวนกลยุทธ
ในระดับธุรกิจ ใชกลยุทธการสรางความแตกตาง โดยบริษัทมีการมุงที่จะสนับสนุนใหมีการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือนํามาใชในผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดสัมมนา การฝกอบรม และมีการควบคุม
กระบวนการผลิต ดําเนินการติดตั้งระบบการทดสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตอยางละเอียดโดย
วิศวกร ชางเทคนิค ผูชํานาญการ เพ่ือใหมั่นใจวาผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพสูงไดรับความ
นาเชื่อถือและไววางใจจากลูกคา 

 กิติศักดิ์ จิตตอารีย (2553) วิจัยเร่ือง “การศึกษาและกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางการแขงขันของธุรกิจ หางหุนสวนจํากัด ไทยแคนด้ีโปรดักส” การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดมีการ
พิจารณา จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค มาวิเคราะหและกําหนดกลยุทธทางเลือก ซึ่งสามารถ
กําหนดไดตามแนวทาง คือ กลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ ดําเนินการโดยการปรับปรุงสินคาทั้งใน
ดานภาพลักษณ  รสชาติ และบรรจุภัณฑ โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือตอบสนองความตองการใหกับ
ลูกคา กลยุทธการเจาะตลาดการดําเนินการโดยเพ่ิมกิจกรรมการสงเสริมการขาย เพ่ือกระตุนยอดการ
สั่งซื้อจากลูกคา และกลยุทธการเจริญเติบโตแบบพัฒนาตลาด โดยแสวงหาตลาดใหมที่มีความเปนไป
ไดที่จะสามารถขายสินคาที่มีการปรับปรุงใหเขากับความตองการของผูบริโภค การเลือกนํากลยุทธมา
ใชสามารถเลือกกลยุทธการพัฒนายาผลิตภัณฑและกลยุทธการเจาะตลาดขึ้นมาดําเนินการกอน 
เพราะสามารถดําเนินการไดในระยะเวลาที่สั้น  และใชเงินทุนที่ไมสูง และสําหรับกลยุทธการ
เจริญเติบโตแบบการพัฒนาตลาด เปนกลยุทธที่ใชในการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและราคาที่สูงขึ้น 
ซึ่งกลยุทธสุดทายนี้ถือเปนการดําเนินการระยะยาวเน่ืองจากตองใชเวลาและเงินลงทุนสูง 

 วราพร อางนานนท (2552) วิจัยเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธการประกอบการตุกตาผา ตําบล
บานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ผลการศึกษาพบวา การประกอบการตุกตาผาตําบลบาน
สิงห เปนรูปแบบธุรกิจขนาดยอม เริ่มจากการใชแรงงานในครอบครัวและขยายสูชุมชนบริเวณ
โดยรอบสถานประกอบการ การผลิตตุกตาใชกลยุทธตนทุนต่ํา การจัดหาวัตถุดิบของชุมชนบานสิงหใช
วิธีรวมกันซื้อจากผูคาสงรายใหญหลายรายและนํามากระจายลงสูผูผลิตรายยอยในทองถิ่น คุณภาพ
ของสินคาเหมาะสมกับราคา มีความหลากหลายของสินคามากกวา 1,000 ชนิด และมีการพัฒนา
รูปแบบของสินคาใหทันสมัยนิยมอยางตอเนื่อง การจัดจําหนายแบบปากตอปาก และการบริหาร
จัดการลูกคาใหลูกคากลับมาซื้อสินคาซ้ํารวมถึงการคาปลีกในแหลงผลิต ใชคลังสินคาเปนสถานที่จัด
จําหนาย การประกอบการมีปญหาเรื่องการขยายกิจการ ดานของจํานวนเงินลงทุน พ้ืนที่ขยายการ
ผลิตสินคาทีมีราคาแพง แรงงานท่ีมีฝมือหายาก ผลที่ได คือ การประกอบการตุกตาผาเปนการสราง
อาชีพและรายไดเขาสูผูประกอบการ 

 ภาสกร ชุมศรี (2552) วิจัยเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน
ของบริษัท ไลทเวฟ จํากัด” ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหาคือผลประกอบการที่ลดลง 
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสงผลใหพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาของลูกคาเปลี่ยนไป คือลูกคา
ชะลอการสั่งซื้อสินคา โดยใชกลยุทธทั้งระดับองคกร ระดับธุรกิจและระดับหนาที่ โดยกลยุทธระดับ
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องคกร (Corporate Level Strategy) จะใชกลยุทธดานการเจริญเติบโต (Growth Strategy) โดยจะ
เปนการเติบโตดวยสินคาและบริการใหมๆ ที่สอดคลองกับสินคาและบริการเดิมๆ ของบริษัทที่มีอยู 
(Concentric Diversification) เนื่ องจากความตองการของลู กคาในปจจุบัน ท่ีตองการความ
หลากหลายในการบริการ และบริษัทมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองของการบริการ และมีพันธมิตรทาง
การตลาดท่ีดี ในการชวยสนับสนุน ในเรื่องของการบริการและการสงเสริมการตลาด กลยุทธระดับ
ธุรกิจ (Strategies Business Unit) จะเปนกลยุทธในการสรางความแตกตางใหกับตัวสินคาและ
บริการ (Differentiation Strategy) เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีในตลาด ที่ตองการ
บริการหลังการขายท่ีดีและหลากหลาย กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy) จะเนน
กลยุทธดานการตลาด เนื่องจากความตองการของลูกคา และปจจัยภายในและปจจัยภายนอกแลว กล
ยุทธคือสวนประสมทางดานการตลาดบริการ (7P’s) 

 นิภาวรรณ ชนะจิตร (2552) วิจัยเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันของธุรกิจจําหนายโลหะและวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 
บริษัท โลหสิริ กรุป จํากัด” ผลการศึกษาพบวา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะห
สาเหตุของปญหาที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ และเพ่ือกําหนดวิธีในการแกปญหาและ
กําหนดกลยุทธระดับองคกร ระดับธุรกิจ ระดับหนาที่ของกิจการ การศึกษานี้มีระเบียบวิธีการศึกษา 
คือ 1)การวิเคราะหขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Study) โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยทําการสัมภาษณเจาของกิจการและลูกคาของบริษัท รวมท้ังใชวิธีการสังเกต 
(Observe) โดยการเขาไปสังเกตการทํางานภายในบริษัท  2) การวิเคราะหขอมูลแบบทุติยภูมิ 
(Secondary Study) โดยการวิเคราะหขอมลทุติยภูมิ ไดทําการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ใน
สวนของขอมูลของกิจการ ขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก-ภายใน ขอมุลการตลาด คูแขง โดย
การศึกษาขอมูลจากเอกสารอางอิง เว็บไซด และส่ือสิ่งพิมพ 3) นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิมาสรุปผล ผลการศึกษาพบวา กลยุทธระดับองคกรคือกลยุทธการคงสภาพ โดยเนน
การทํากําไรระยะส้ัน สวนกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Unit Strategy) คือ กลยุทธการผสมผสาน 
ที่เนนทั้งดานราคาและนวัตกรรม โดยผสมผสานระหวางกลยุทธการแตกตาง (Differentiation) และ
กลยุทธตนทุนที่ต่ํากวา (Low Cost Strategy) สวนกลยุทธระดับหนาที่ (functional Strategy) คือ 
กลยุทธการตลาดเปาหมาย (STP Strategy) กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (4P’s) กลยุทธการ
บริหารความสัมพันธกับลูกคาโดยนําเอาระบบสารสนเทศมามีสวนรวมในการดูแลลูกคา  (CRM) 
เพ่ือใหการสงเสริมทางการตลาดมีความเหมาะสมกับกลุมลุกคาเปาหมายแตละกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหพนักงานของบริษัทมีความสามารถและ
ศักยภาพ รวมทั้งลดอัตราการลาออกของพนักงาน กลยุทธดานการเงิน เพ่ือชวยใหบริษัทมีสภาพ
คลองมากขึ้นและกลยุทธโลจิกติส เพ่ือชวยแกปญหาดานตนทุนคาใชจายในการขนสง 

 ทรงชัย บุญสงรุงเรือง (2548) วิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐ กรณีศึกษา โครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ” ผล
การศึกษาพบวา กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรี ดอกไม
ประดิษฐประกอบไปดวยกลยุทธสวนประสมการตลาด คือ กลยุทธการส่ือสารดานผลิตภัณฑ กลยุทธ
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การสื่อสารดานบริการกลยุทธการสื่อสารดานราคา กลยุทธการส่ือสารดานชองทางการจัดจําหนาย  
และกลยุทธการส่ือสารการตลาด คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย การ
ขายตรงโดยบุคคล และการตลาดโดยตรง 

 อรพรรณ บุลสภาพร (2543) วิจัยเรื่อง “กลยุทธการตลาดสมโอขาวแตงกวา ภายใตโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดชัยนาท”  ผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมปญหาการตลาดสมโอ
แตงกวา ภายใตโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ จังหวัดชัยนาท  มีปญหาในระดับนอย  เมื่อ
พิจารณาจากองคประกอบการ พบวา มีปญหาระดับมากในดานผลิตภัณฑ และมีปญหาระดับนอยใน
ดานราคา ดานการจัดการ และดานสงเสริมการตลาด การพัฒนาการตลาดสมโอแตงกวา ภายใต
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดชัยนาท ไดแก การใชกลยุทธตลาด เชิงรุกดวยการวาง
ตําแหนงสมโอขาวแตงกวาใหเปนผลิตภัณฑระดับสูง (Premium Product)  สรางเอกลักษณให
เดนชัด วางกลยุทธราคาใหมีความเหมาะสมตออํานาจซื้อในตลาดภายในประเทศ การจัดจําหนายโดย
ใชชั้นวางจัดมุมขายที่เปนเอกลักษณ และการสงเสริมการตลาดโดยใชเคร่ืองมือดานการสื่อสาร
การตลาด 

 หลุย ฟลิป เลส, โจส มาทา, และ เดวิส เอ กริฟฟท. (2013) วิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงกล
ยุทธการตลาดระหวางประเทศเหมือนปฏิกิริยาการดําเนินงานที่ลดลง” ในขณะที่การวิจัยเกี่ยวกับการ
ติดตอธุรกิจที่ดี คือ การสํารวจวากลยุทธระหวางประเทศมีอิทธิพลอยางไรตอการปฏิบัติหนาที่ 
นักวิจัยหลายทานใหความสนใจไมเพียงพอตอความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงผลลัพธของกลยุทธ
การตลาดจากการตอบสนองในการปฏิบัติงานของบริษัทในอดีต การวิจัยครั้งนี้ ทฤษฏีการศึกษา
เกี่ยวกับองคกรใชจัดการปญหาวาเมื่อไหรและอยางไรท่ีกลยุทธการตลาดระหวางประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลง จากขอมูลการจางงานพนักงานดานสงออกมากกวา 500 คน ผลลัพธ ประกอบดวย การ
คาดเดาทฤษฏี   แสดงวา (1) หลายบริษัทสวนใหญมีแนวโนมตอการปฏิบัติ และความเฉื่อยชา ใน
ความเปนจริง เมื่อการพบปะไดลดลงในการดําเนินงานยอมมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธการตลาด
ระหวางประเทศของบริษัทเหลานั้น และ (2) ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับระดับของการ
แขงขันในตลาดตางประเทศที่เฉพาะเจาะจง ดวยการปรับปรุงของหลายบริษัทดานกลยุทธการตลาด
ระหวางประเทศในเรื่องมาตรฐานและตลาดที่มีการแขงขันต่ํา ซึ่งกลยุทธการตลาดระหวางประเทศ
ของบริษัทสวนใหญอยูในตลาดที่มีการแขงขันสูง การวิจัยไดรวมความหมายของทางวิชาการและผู
ปฏิบัติไว 

 เมอรที พี. พอรลแมน, เอมิลี่ เดอร เวท, อลิซาเบท เวอรลี่มา, จาคอป ซี. ซีเดล และ อินกริด 
เอช. เอ็ม. สทีนฮุส. (2013) วิจัยเรื่อง “กลยุทธเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคตอการควบคุมการเลือกซื้อ
และเลือกบริโภค” ปจจัยที่หลากหลายในเร่ืองสิ่งแวดลอมทางอาหารอาจกระตุนการบริโภคไดมาก 
การศึกษาในปจจุบันมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1)การระบุกลยุทธเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือจัดการกับ
สิ่งแวดลอมนี้และตอการควบคุมปริมาณการบริโภคอาหาร (2) ทดสอบความเปนไปไดและความได
ประโยชนของกลยุทธ (3)ประเมินการรวมระหวางกลยุทธและดัชนีมวลกาย(BMI) หลังจากที่
วรรณกรรมไดรับการกลั่นกรองดวยปจจัยของหลักฐานตางๆ ซึ่งนําไปสูการบริโภคอาหารจํานวนมาก 
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32 กลยุทธเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคไดระบุผลลัพธอิทธิพลเหลานี้ใน (การวิจัยขอ  1 )  จิตวิสัยได
รายงานความเปนไปไดและประโยชนของ 32 กลยุทธเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในการจัดการ
น้ําหนักถูกสํารวจการใชการศึกษาเบื้องตนและการศึกษาหลังการทดลอง (การศึกษา 2: n =52) 
เพ่ิมเติม แบบสอบถาม 2 กลุมตัวอยางไดศึกษา (การวิจัย 3a: 120 และการศึกษา 3b: n =287) เพ่ือ
ทําการประเมินการรวมกันระหวางกลยุทธ 32 พฤติกรรมผูบริโภคและดัชนีมวลกาย กลยุทธรายงาน
ความเปนไปไดและประโยชนในแตละสวนในการจัดการน้ําหนัก การใชกลยุทธบอย  วินิจฉัยบุคคลที่มี
น้ําหนักไมเกินจากบุคคลที่น้ําหนักเกิน แตไมไดวินิจฉัยน้ําหนักเกินจากบุคคลที่อวนมากเกิน สรุป
ผลการวิจัย พบวา หลักฐานเบื้องตนสําหรับคาที่สามารถยอมรับไดและคาความเที่ยงตรงของกลยุทธ 
ความมีประสิทธิภาพของกลยุทธเพ่ือการควบคุมจํานวนของการบริโภคซึ่งควรจะสํารวจตอไป อยางยิ่ง
ในกลุมตัวอยางท่ีน้ําหนักมากและนํ้าหนักมากเกินไป 

 ไมเชลลี โรดิกกู, ไมเคิล แม็กแนน, และ เอมิลิโอ บอลลิเน. (2013) วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของผู
มีสวนไดสวนเสียตอกลยุทธดานส่ิงแวดลอมและตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน: มุมมองของการบริหาร” 
การวิจัยครั้งนี้ สํารวจวา ผูบริหารไดรับอิทธิพลจากผูมีสวนไดสวนเสียในการเลือกดัชนีการชี้วัดการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPI) ที่รองรับระบบการวัดประสิทธิภาพการทํางานเชิงกลยุทธ การสราง
แนวคิดของการควบคุมการขับเคลื่อน พวกเราดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทขามชาติ
ขนาดใหญในอุตสาหกรรมท่ีใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอม บริษัทแสวงหาแรงขับเคลื่อนกลยุทธดาน
สิ่งแวดลอมเชิงรุกดวยความตั้งใจเพ่ือการบรรลุความสําเร็จดานเศรษฐกิจขององคกร ขณะที่ใช
ประเด็นดานส่ิงแวดลอมในการพิจารณา การสอบสวนของพวกเราครอบคลุมการสัมภาษณดวย
ผูบริหารดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญหลายทานและการทบทวนเอกสารของการสอบสวนคร้ังนี้แสดงให
เห็นวา ดัชนีการชี้วัดการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPI) ถูกใชเชนเดียวกับการทํางานรวมกันและ
การควบคุมการวินิจฉัย ดวยอิทธิพลของผูมีสวนไดสวนเสียถูกรวมไวในองคกรผานระบบความเชื่อของ
องคกร ผูวิจัยพบวา ความแตกตาง 4 ประการที่มีอิทธิพลตอรูปแบบท่ีปรากฏ รูปแบบอิทธิพลเหลานี้
จัดลําดับไปในทิศทางเดียวกันและเจาะจงการโตตอบอยางกวางขวางมาก เหนือกวาเงื่อนไขของ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของบริษัทตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะ และเงื่อนไขจําเปนตองถูกกฎหมาย 
การศึกษาวิจัยนี้ ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการจัดการดานสิ่งแวดลอมขององคกรและผูมี
สวนไดสวนเสียและแสดงใหเห็นระบบการวัดการปฏิบัติงานดานกลยุทธผสมผสานกับความคิดดาน
สิ่งแวดลอม 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “รูปแบบและกลยุทธการประกอบการคารําขาว ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีวิทยาแบบปรากฏการณ
วิทยา (Phenomenology) เปนการวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดและโลกทัศนจากปรัชญา
ปรากฏการณวทิยาเปนเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณ และประสบการณของมนุษย (Holloway, 
อางถึงใน ปติมน ลอมสมบูรณ, 2552 : 190)  
 ชาย โพธิสิตา (2552 : 189-192) กลาววา การวิจัยแนวปรากฏการณวิทยา คือ การศึกษาใน
ดานปรากฏการณในชีวิตที่บุคคลไดประสบมา โดยมุงทําความเขาใจความหมายประสบการณชีวิตที่
บุคคลนั้นประสบ ความหมายในปรากฏการณวิทยา หมายถึง ความหมายของทัศนคติของผูที่ได
ประสบกับปรากฏการณนั้น โดยปรัชญาปรากฏการณของ Husserl (อางถึงใน ชาย โพธิสิตา 2547 : 
191) หมายถึง การศึกษาวา คนเราบอกหรือบรรยายเก่ียวกับปรากฏการณตางๆ ที่คนนั้นประสบได
อยางไร  ขอสรุปเชิงปรัชญาในเรื่องนี้ คือ  คนเราจะสามารถเขาใจในสิ่งที่เราประสบไดดวยการ
วิเคราะหการรับรูและความหมายของส่ิงที่เราประสบ  เปนตัวกระตุนความตระหนักรูของเรา และ
ประสบการณชนิดเดียวกันยอมมีแกนแทเดียวกัน แกนแทเหลานี้ คือ ความหมายที่คนเราเขาใจ
รวมกันหรือเขาใจตรงกันในการวิเคราะห ผูวิจัยทําการเปรียบเทียบประสบการณ ของผูใหขอมูล
หลายๆ คน เพ่ือหาลักษณะรวมกันของประสบการณเรื่องเดียวกันจากแตละคน โดยการวิจัยจะมุง
พรรณนาส่ิงที่ปรากฏ และทําความเขาใจวา สิ่งที่ปรากฏน้ัน มีความหมายอยางไรตอผูที่ไดประสบมัน
เปนสําคัญ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ศึกษาถึง รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจในดานของการบริหาร
จัดการ การตลาด การเงิน รวมท้ังศึกษาถึงปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา โดยมี
รายละเอียดวิธีการการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. แหลงขอมูลเบื้องตน 
2. ขั้นตอนการวิจัย 
3. วิธีการที่ใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
6. การตรวจสอบขอมูล 
7. แหลงขอมูลวิจัย 
8. ระยะเวลาท่ีใชในการทําวิจัย 
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1.แหลงขอมูลเบื้องตน 
 ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
 สวนที่ 1 แหลงขอมูลเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาและ
รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานในการทําการวิจัยจาก การศึกษาคนควาจากหนังสือ วารสาร บทความ และ
เอกสารตางๆ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต รวมถึงแนวคิดทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบและกลยุทธ
การดําเนินธุรกิจ ซึ่งเปนแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา
ตอไป 
 สวนที่ 2 แหลงขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม (Field research) โดยผูวิจัยเลือกสัมภาษณ
ผูใหขอมูลหลัก โดยการสัมภาษณครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวอยาง เปนหลักการท่ีใชเลือกผูใหขอมูล
โดยอาศัยการแนะนําจากผูใหขอมูลท่ีไดเก็บขอมูลไปกอนๆ แลว วิธีนี้จะทําใหไดขอมูลเนื้อหาตรงตาม
ลักษณะที่เราตองการศึกษา อีกทั้งชวยทําใหผูวิจัยเก็บขอมูลไดงายและสะดวกข้ึนจากการแนะนํา โดย
สามารถอางถึงผูแนะนําได นอกจากนี้ในระหวางเก็บขอมูล ผูวิจัยใชเทคนิคการสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant Observation) ซึ่งใชวิธีการสํารวจภาคสนาม (Field Survey) การสัมภาษณกลุมผูรู 
(Key Information Interview) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงผูวิจัยมุง
ศึกษาถึงรูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการคารําขาว ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม ซึ่งเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 
2.ขั้นตอนการวิจัย 
 2.1 คนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับหัวขอของการคนควาอิสระ เพ่ือประกอบเปนขอมูล
นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 2.2 นําเสนอหัวของานวิจัย 
 2.3 ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของหัวขอวิจัย กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย
และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 2.4 จัดทําแนวคําถามการวิจัย ในการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
 2.5 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชทําการวิจัย 
 2.6 สัมภาษณผูเกี่ยวของ 
 2.7 รวบรวมขอมูล ถอดเทปคําสัมภาษณ 
 2.8 สรุปผลการวิจัย 
 2.9 จัดทํารูปเลมวิจัย 
 
3.วิธีการที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพเปนการเก็บขอมูลจากเอกสารตางๆ ขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตและเปนการเก็บขอมูลภาคสนามเพ่ือใหขอมูลมีความนาเชื่อถือและครอบคลุมประเด็นที่
ตองการศึกษา ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการดังนี้ 

3.1 การสํารวจภาคสนาม (Field Survey) ผูวิจัยเดินทางไปพบผูประกอบการ ณ. สถานที่นัด
พบ 
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 3.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ผูวิจัยสังเกตสิ่งตางๆ ในพ้ืนที่
และทําการบันทึกพฤติกรรมภายหลังจากการสังเกตเสร็จสิ้นลงแลว 
 3.3 การสัมภาษณ  (Interview) ผู วิจัยได ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) กับผูเกี่ยวของ ในระหวางเก็บขอมูลผูวิจัยไดขออนุญาตในการใชเครื่องบันทึกเทป เพ่ือให
ไดขอมูลที่ครบถวน ผูวิจัยจับประเด็นในการตอบสนทนาเพ่ือนํามาจดบันทึกคําสัมภาษณ เพ่ือใหได
ขอมูลที่ครบถวน หลังจากการเก็บขอมูลแลวผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการเรียบเรียงและจัดหมวดหมู
ของคําสัมภาษณ กรอบแนวแนวคําถามในการสัมภาษณครั้งนี้เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป
ของผูใหสัมภาษณอันประกอบดวย ชื่อ นามสกุล (ถาผูใหสัมภาษณไมขัดของ) พรอมทั้งปอนคําถาม
ปลายเปดเกี่ยวกับรูปแบบและกลยุทธการบริหารจัดการ ความสําเร็จและปญหา อุปสรรค การ
ปฏิบัติงาน ประเภทสินคา กระบวนการวางแผนในการดําเนินธุรกิจ การสังเกตผลที่เกิดขึ้น และการ
ประเมินผล เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหและนําเสนอผลการดําเนินการศึกษาตอไป 
 
4.การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธการประกอบการคารําขาว ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม” มีการเก็บรวบรวมขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลประเภทนี้จากการคนควา หนังสือ บทความ วารสาร เอกสารวิทยานิพนธ 
และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือนําแนวคิดพ้ืนฐานในการดําเนินการวิจัย ตั้งคําถามในการสัมภาษณ 
และเปาหมายในการสังเกตไดอยางชัดเจน  
  4.1.1 ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
ที่สงผลตอกลยุทธการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจคารําขาว 
 4.2 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ 
 การลงพ้ืนที่ หลังจากผูวิจัยไดเตรียมตัว พัฒนาคําถามและกรอบในการศึกษาวามีสิ่งใดบางที่
ผูวิจัยตองเขาไปสังเกตแบบมีสวนรวม และตองสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  
  4.2.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจคารําขาว  เปนกิจกรรมในการมีสวนรวม
ของผูใหขอมูล เพ่ือคนหาขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนอยางเปนระบบ 
  4.2.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เปนการเขาไปอยู 
และปฏิบัติตนเปนสวนหน่ึงของสถานท่ีศึกษาทําวิจัย ซึ่งเปนการสังเกตดวยตัวผูวิจัยเอง โดยผูวิจัย
เลือกการมีสวนรวมในฐานะเปนผูสังเกต เขารวมในกิจกรรม การดูขั้นตอนตางๆ ดวยตัวผูวิจัยเอง
เพ่ือใหมสีวนรวมอยางแทจริง 
 
5.เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
 ในการศึกษาเร่ือง “รูปแบบและกลยุทธการประกอบการคารําขาว ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม” มีเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
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 5.1 เครื่องมือชวยจดบันทึก เปน สมุดจดบันทึกประจําวันและปากกาที่บันทึกความคิดและ
สถานการณตางๆ ที่สังเกต และจดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ โดยในสมุดบันทึกขอมูลของผูวิจัย
จดบันทึกชื่อผูใหขอมูลสถานท่ีทํางาน อายุและหมายเลขโทรศัพทรวมถึงที่อยูที่ติดตอ นอกจาก
รายละเอียดของผูใหขอมูลหลักแลว ผูวิจัยยังตองบันทึกสิ่งที่สังเกตลงไปดวย เพ่ือเปนการปองกันการ
ลืมและชวยใหเขาใจขอมูลหลังจากการเก็บขอมูลการศึกษา มีประโยชนตอการตอการนําขอมูลมาใช
ในการวิเคราะหตอไป 

5.2 เครื่องบันทึกเสียงใชสําหรับการสัมภาษณ ซึ่งการจดบันทึกอยางเดียวอาจไมสามารถได
รายละเอียดเพียงพอ ในการสัมภาษณแบบสนทนากลุม จะมีขอมูลที่สําคัญท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
จึงจําเปนอยางยิ่งตองบันทึกรายละเอียดใหไดมากท่ีสุด 
 5.3 กลองถายรูป เพ่ือใชบันทึกภาพเหตุการณและกิจกรรมตาง ๆ  ที่สําคัญที่ผูวิจัยเห็นวา
สมควรจะบันทึกไวเปนหลักฐาน 
 5.4 ผูวิจัย นับเปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการเก็บขอมูลงานวิจัยในพ้ืนที่ การเก็บ
รวบรวมขอมูล และเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยตัวเอง เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับผูให
ขอมูลโดยตรง ดังนั้น ผูวิจัยจะตองทําการเตรียมความพรอมกอนทําการสัมภาษณ ทั้งในดานความรู
ทางวิชาการและทักษะในการสัมภาษณ 
 
6.การตรวจสอบขอมูล 
 เพ่ือตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมีความถูกตองเชื่อถือไดนั้น ผูศึกษาตองดําเนินการตรวจสอบไป
พรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยนําขอมูล ดังกลาวมาตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือของขอมูลดวยวิธีการ ดังนี้ (สุภางค จันทวานิช, 2540)  
 6 .1  การตรวจสอบขอมู ลสาม เส า  (Triangulation) Denzin 1970 (อ างใน  สุภ างค          
จันทวานิช) เพ่ือตรวจสอบวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต สัมภาษณ สนทนากลุมมีความถูกตองหรือไม
ดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลในดานเวลา สถานท่ี และบุคคล พิจารณาวาถาตางเวลา ตางสถานท่ี แลว
ขอมูลยังเหมือนเดิมหรือไมและถาบุคคลที่ใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม และเปนการ
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาเก็บใหเปนระเบียบ ใหความหมายกับขอมูล จัดหมวดหมู ความหมายของ
ขอมูล วิเคราะหและสรุปรวบรวมความหมาย ซึ่งกอนวิเคราะหควรมีการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลโดยแบงออกเปน 3 ประเภท 
  6.1.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) Denzin 1970 ซึ่งจะ
เนนการตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจากแหลงตางๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม ซึ่งถาทุกแหลงขอมูล
พบวา ไดขอคนพบวามาเหมือนเดิมกัน นั้นแสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง 
  6.1.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigation triangulation) จะเนนการ
ตรวจสอบจากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลตางคนกันวาไดขอคนพบท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซึ่ง
ถาผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลทุกคน พบวาขอคนพบที่ไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามี
ความถูกตอง 
  6.1.3 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฏี (Theory triangulation) จะเนนการ
ตรวจสอบวาถามีการใชทฤษฏีที่หลากกหลายแลว ขอมูลที่ไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถา
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ผูวิจัยพบวาไมวาจะนําทฤษฏีใดมาใชก็ได ขอคนพบที่ไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัย
ไดมามีความถูกตอง 
 6.2 การตรวจสอบความครบถวนและคุณภาพของขอมูล 
  6.2.1 การตรวจสอบความสอดคลองกันของขอมูลจากการบอกเลา จากการกระทํา
โดยขอมูลที่เปนความคิดเห็นหรือทัศนะของผูถูกสัมภาษณ ซึ่งเปนขอมูลประเภทท่ีผูใหขอมูลไดทําการ
ประเมินแลววาตนเองรูสึกอยางไรตอหัวขอที่กําลังพูดถึง  (Evaluative Data) ขอมูลชนิดนี้ไดแก 
สภาวะทางอารมณ คานิยม ทัศนคติ และความคิดเห็นของผูพูดตอหัวขอที่กําลังพูดถึง ซึ่งการทําการ
ตรวจสอบขอมูลทําโดยการเชื่อมระหวางการกระทําหรือพฤติกรรมกับความเห็นของผูพูดที่ปรากฏวา
สอดคลองกันหรือไม และตรวจสอบถึงการแสดงออกถึงขอมูลดานนี้ มีความตองการอยางอ่ืนแอบแฝง
อยูหรือไม เชน ความอยากเอาใจผูวิจัย ความกลัวที่จะมีผลกระทบที่ไมดีตอตนเอง ความตองการให
ขอมูลบิดเบือน เปนตน 
  6.2.2 ตรวจสอบความนาเชื่อถือของผูใหขอมูล ขอมูลที่เปนการใหรายละเอียดหรือ
เลาเหตุการณ เพ่ือตรวจสอบความเชื่อถือไดของผูใหขอมูล คนหาความโนมเอียงสวนตัว หรืออคติของ
ผูใหขอมูลวามีการรับรูตอเหตุการณที่กําลังใหรายละเอียดอยางไร บุคลิกภาพเปนอยางไรและเร่ืองที่
เลาสอดคลองหรือแตกตางจากเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นจริงหรือไมอยางไร ดวยวิธีการเปรียบเทียบเรื่อง
เลาของผูใหขอมูลหลายๆ คน และหลายๆ ฝายที่เก่ียวของ 
 6.3 การตรวจสอบอคติ ความลําเอียงของผูวิจัย เปนวิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของ
ขอมูลที่สําคัญ เนื่องจากผูทําการศึกษาใชตัวเองเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะตอง
ตรวจสอบอคติ ความลําเอียงของตนเอง เชน ความชอบ ความเกลียด ฯลฯ ที่เกี่ยวกับกลุมที่ศึกษา 
ตั้งแตเริ่มตนทําการศึกษา ระหวางที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในชวงตางๆ และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา 
เพ่ือใหผลการวิจัยถูกตอง ดังนั้นผูทําการศึกษาดําเนินการตรวจสอบความรูสึกโนมเอียงและความ
คิดเห็นของตนเองท่ีมีตอสถานท่ีศึกษาที่ไดบันทึกไวระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือรักษาความเปน
กลางของผูศึกษา 
 
7. แหลงขอมูลวิจัย 
 ประชากรที่ศึกษา หรือกลุมผูใหขอมูลประกอบดวย 
 7.1 ผูประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
8. ระยะเวลาท่ีใชในการทําวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ไดใชเวลาดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนสิงหาคม 2556 ถึง เดือนธันวาคม 2556 
รวมระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ 5 เดือน ผูวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงระยะเวลาการทําวิจัย 
  
ชวงเวลาท่ีใช สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ลักษณะงาน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.การรางเคา
โครงการวิจัย 

 

                                      

2.พบอาจารยเพื่อขอ
คําแนะนํา 

                                        

3.ขออนุมัติ
โครงการวิจัย 

                                        

4.คนหาขอมูลแกไข
ขอมูล 

                                        

5.จั ด ทํ า รู ป เล ม (3 
บท) 

                                        

6.สรางแนวคําถาม                                         

7.ลงพืน้ที่เก็บ
รวบรวมขอมูล 

                                        

8.ประมวลผลขอมูล                                         

9.วิเคราะหขอมูล                                         

10. เขี ยนรายงาน
การวิจัย 

                                        

11.รายงาน
ผลการวิจัย 

                                        

12.ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เรื่อง รูปแบบและกลยุทธการประกอบการคารําขาว ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใชวิธีสัมภาษณแบบระดับลึก ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีวิทยาแบบ
ปรากฏการณวิทยา โดยใชคําถามแบบไมมีโครงสราง รายละเอียดคําถามเก่ียวของกับการประกอบ
การคารําขาว ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยไดรับการอนุเคราะห การประสานงาน รวมถึง
การใหสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และบรรยายสรุปจากเจาของกิจการคารําขาว และ
ผูเกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยยังไดใชการสังเกตแบบมีสวนรวม โดยใชผูใหขอมูลหลักแบบลูกโซ เพ่ือศึกษาถึง
รูปแบบการจัดการ การดําเนินการกิจกรรมท่ีทําใหการประกอบการคารําขาวประสบความสําเร็จใน
การประกอบการ การสัมภาษณขอมูลนําเสนอในคร้ังนี้  สามารถแบงออกเปนสวนได 4 ตอน ดังนี้ 

1. ประวัติความเปนมาของผูประกอบการคารําขาว 
2. วิเคราะหรูปแบบของการประกอบการคารําขาว 
3. วิเคราะหกลยุทธของการประกอบการคารําขาว 
4. วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาจากการประกอบการคารําขาว 

รายละเอียดการวิจัยแตละสวนสามารถอธิบายได ดังนี้ 

1. ประวัติความเปนมาของผูประกอบการคารําขาว 

ประวัติของผูประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คุณเฉลิม รัตนกิจ
ไพบูลย เปนเจาของกิจการคารําขาว  คุณเฉลิม เกิดเม่ือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2498 สมรสกับคุณ
สมศรี แจมเย็น เมื่อ พ.ศ. 2529 มีบุตรธิดารวม 6 คน เปนบุตรสาว 4 คน และบุตรชายคนเล็ก 2 คน  

 วุฒิการศึกษาจบประถมศึกษาปที่ 7 โรงเรียนภาณุ จังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ. 2514 มี
อุปสรรคดานการเงินดวยฐานะทางครอบครัวที่ยากจน จึงทําใหเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที ่7  

 กิจการคารําขาวของคุณเฉลิม เปดกิจการมาประมาณ 30 ปแลว สถานท่ีตั้งของรานคา เปน
บานที่เจาของกิจการใชอยูอาศัยอยูในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หนารานคาไมมีปายชื่อรานท่ีบง
บอกชื่อราน ผูประกอบการเลือกใชบานเปนที่สถานที่ประกอบกิจการ และหนารานก็ไมไดสัญลักษณที่
บงบอกวาเปนรานขายรําขาว รานเปดบริการทุกวัน ไมมีวันหยุด และทางรานขายสินคาแบบขายสง
ปริมาณมาก ครั้งละหนึ่งคันรถบรรทุก ไมมีการคาปลีกแตอยางใด และผูประกอบการจําหนายรําขาว
ใหลูกคา สวนมากลูกคาของผูประกอบการมีแตลูกคาขาประจําเทานั้น ในสวนลูกคาขาจรมีจํานวน
นอยมากและผูประกอบการแทบจะไมสามารถจัดหาสินคาใหลูกคาขาจรได
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 สิ่งที่ยึดมั่นสูงสุดของ คุณเฉลิม คือ ความซื่อสัตย ผูประกอบการไมวาจะอยูสาขาอาชีพใด 
ควรยึดม่ันในหลักการน้ี  และการรูจักบุญคุณของผูมีพระคุณ  การยึดม่ันในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คุณเฉลิมปฏิบัติมานานกวา 30 ปของการทํางานของผมเปนผูประกอบการคารําขาว 

...ผมมีแนวคิดที่วา การทําการคาหรือประกอบกิจการการงานใดก็ตาม ไมวาจะเล็กหรือ
ใหญโตสักเพียงใด สิ่งหนึ่งที่ตองยึดถือและนํามาปฏิบัติ คือ ความซ่ือสัตยในการดําเนินงาน
จะตองมีทั้งตอตนเองและบุคคลอื่น เพราะความซ่ือสัตยเปนพ้ืนฐานนิสัยที่ดีของคนทุกคน จึง
ควรพึงระลึกและพึงปฏิบัติ ความซื่อสัตย สามารถชวยใหสังคมไทยเจริญและนาอยูมากยิ่งขึ้น
ชวยใหสังคมเกิดความสงบสุข เนื่องจากการที่ทุกคนซื่อสัตย โดยไมยึดเอาประโยชนสวนตน
เปนท่ีตั้ง สังคมและประเทศชาติก็จะสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน... ( เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 
2556) 

แนวทางในการปฏิบัติของ คุณเฉลิม คือ ผูประกอบการคารําขาวควรมีการดําเนินธุรกิจการ
ประกอบการคาดวยความซื่อตรงและดวยความรักและใสใจในสิ่งที่ทํา รักและใสใจในงานที่ตัวเองทํา 
ผลงานที่ออกมาตองเปนผลงานที่ดีสมกับความใสใจ 

... แนวทางการทํางานของผม หรือของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานคนอ่ืนๆ เทาที่ผมรูจักพวกเขา ตองทําการคาอยางซื่อตรงตอลูกคา ไมเชนนั้นลูกคา
เคาไมมีทางกลับมาซื้อของคุณอีกแนนอน ถาคุณหลอกขายของไมดีใหเขา  สิ่งที่สรางใหผมมี
วันน้ีอีกขอหนึ่ง คือ ความรักและใสใจในงานที่ทํา ทั้ง 2 สิ่งนี้ทําใหผมประสบความสําเร็จใน
ธุรกิจการประกอบการคารําขาว แมธุรกิจของผมจะไมไดใหญโต แตผมก็อยูไดไมขัดสน และ
ธุรกิจก็สามารถดํารงอยูไดมาจนถึงทุกวันนี้... (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556) 

สถานที่ตั้งของผูประกอบการคารําขาวในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 ที่ตั้งของคุณเฉลิม รัตนกิจไพบูลย บานเลขท่ี 39 ถนนมาลัยแมน ตําบลลําพยา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท (034)250745, (081)9414556  

ที่ตั้งของบริษัท รวมชัยมัลติเทรด จํากัด 29/3 หมู 10 ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง
นครปฐม นครปฐม 73000 โทรศัพท (034)378444-8, (034)200698-9, (034)200733-7 โทรสาร 
(034)200738 

จุดเริ่มตนของการประกอบการคารําขาว 

 การเริ่มตนดําเนินธุรกิจของการประกอบการคารําขาว จากการสัมภาษณผูประกอบการคารํา
ขาวในพื้นท่ี อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไวดังนี้ 

 การประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มประกอบการคาตั้งแต 
เริ่มแรกจนถึงปจจุบัน นับเปนระยะเวลามากกวา 50 กวาปมาแลว มีรานคารําขาวชื่อ รานนําฟา และ
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มีบริษัท รวมชัยมัลติเทรด จํากัด ทั้ง 2 แหง เปนผูประกอบการคารําขาว ที่รานขายสงสวนประกอบ
ของอาหารสัตวรายใหญของจังหวัดนครปฐม ในสวนผูประกอบการคารําขาวรายเล็กหรือรายยอยมี
จํานวนนอยมาก ผูประกอบการคารําขาวสวนใหญ เริ่มตนจากการคลุกคลีอยูในวงการธุรกิจรําขาวอยู
แลว  

...ผมคารําขาวมา 30 กวาปแลว เริ่มแรกผมไดเร่ิมทํางานมีหนาที่เปนผูเก็บเงินและเปนผู
คอยดูแลรถบรรทุกสิบลอในการขนสงรําขาวของรานนําฟา รานนําฟาสมัยกอนนั้น เปน
ผูประกอบการคารําขาวรายใหญในจังหวัดนครปฐม หลังจากนั้น หลังจากทํางานรานนําฟา
สักพัก ผมจึงลงทุนซ้ือรถบรรทุกสิบลอ เพ่ือนํามาใชวิ่งรับงานกับรานนําฟา โดยผมรับจางราน
นําฟา ในการวิ่งบรรทุกขาวและรําขาวตามที่รานนําฟาไดวาจาง โดยผมจะไปบรรทุกขาวและ
รําขาวจากโรงสี จากนั้นก็นํารําขาวไปสงใหลูกคาตามสถานที่นัดของลูกคาโดยรานนําฟาออก
ตั๋วใหกอนนําสินคาไปลงใหลูกคา ผมทํางานกับนําฟา ประมาณ 5 ป  หลังจากที่นําฟาปด
กิจการลง เนื่องจากไมมีผูสืบทอดกิจการ ผมจึงเริ่มทําธุรกิจคารําขาวเอง ผมมองวานี่เปน
โอกาสดีที่ผมควรลงทุนประกอบการคารําขาวเอง ตอนแรกเริ่มลงทุน ผมไดนําเงินที่ไดคืนจาก
ประกันชีวิตของผมมาลงทุนทําการคา ลูกคาของผมจะเปนลูกคาเกาของรานนําฟามากอน 
ผมอาศัยความสนิทสนมที่ไดจากการทํางานในวงการธุรกิจคารําขาว... (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย,  

2556) 

...บริษัท รวมชัยมัลติเทรด จํากัด พ้ืนที่ตั้งอยูอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบ
ธุรกิจคารําขาวมาตั้งแตบรรพบุรุษ รุนปูยาตายาย ไดขามน้ําขามทะเลจากประเทศจีน เขามา
ประเทศไทย ทรัพยสินที่ทานนําติดตัวมามีแคเพียงเสื่อหนึ่งผืน หมอนหนึ่งใบ มาตั้งหลักปก
ฐานที่ซอย 7 อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หลังจากคุณปูเสียชีวิต ในป พ.ศ.2544 คุณพอ
และพ่ีนองฝงคุณพอก็แยกตัวออกมาเพ่ือประกอบกิจการเอง ออกมาเปด 2 แหง โดยแยกยาย
มาจัดตั้งบริษัทข้ึนใหม มีชื่อวา จารุกิจ และ ธนกิจ… (รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556) 

…แตรวมชัยไดยายจากซอย 7 อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มาเปนที่ ตําบลสระกะเทียม 
จังหวัดนครปฐม แทน หรือก็คือที่ตั้งของบริษัทปจจุบันนี้และตอนเริ่มแรกทางเราซื้อที่ดินตรง
นี้เพียง 18 ไร แตตอนนี้เราซื้อที่ดินเพ่ิมเปน 56 ไร และมีการขยายกิจการเพ่ิมขึ้นและตอเติม
เพ่ิมข้ึนจากเดิมเรื่อยๆ มาจนกระทั่งปจจุบัน เดียวนี้บริษัทเราไมไดเปนแตเพียงผูคาสงรําขาว
เทานั้น แตบริษัทเรามีเครื่องปรับปรุงคุณภาพรําขาวเปนเครื่องจักรที่ในประเทศไทยมีท่ีบริษัท
เราเพียงเครื่องเดียวเทานั้น ขั้นตอนคือ เมื่อเรารับรําขาวมาจากโรงสีขาว เราจะนํารําขาวมา
เขาเคร่ืองปรับปรุงคุณภาพ โดยเราจะนํารําขาวมากรองอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหรําขาวมีคุณภาพที่
ดีขึ้น เนื่องจากเครื่องปรับปรุงคุณภาพรําขาวนี้จะทําหนาที่ขจัดสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนอยูใน
รําขาวออกอีกครั้งหลังจากที่เคร่ืองจักรของทางโรงสีกรองออกไปแลวรอบหนึ่ง… (รุงโรจน 
จารุศิริพิพัฒน, 2556) 
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 ลูกคาของผูประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการคารําขาว เลาวา กลุมลูกคาของตนมีอยูอยางจํากัด เปนลูกคาที่มีการซ้ือขายกันมานาน 
สวนใหญประกอบธุรกิจจําพวกโรงสกัดน้ํามัน รานจําหนายอาหารสัตว ฟารมเลี้ยงสุกร   

 …รําขาวเปนผลิตผลทางการเกษตรที่มีกลุมลูกคาที่จํากัดอยูแลว มีที่เราคาดวย ก็มีโรง
สกัดน้ํามัน รานจําหนายอาหารสัตว ฟารมเลี้ยงสุกร ที่สําคัญผมซ้ือขายเฉพาะลูกคาขาประจํา
เปนสวนใหญ กลุมท่ีเราไดติดตอคาขาย ถาเปนในสวนของโรงงานสกัดน้ํามันรําขาว มี 
โรงงานนํ้ามันคิง โรงงานน้ํามันชิม และหากเปนฟารมเลี้ยงสัตว ผมก็สงรําขาวใหบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ จํากัด ดวยครับ… (รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556) 

…ลูกคาสวนใหญของผม เปนลูกคาประจํา ผมขายใหลูกคาขาประจําเทานั้น ลูกคาขาจร
ไมไดขายให ที่ผมสงอยูสวนมากเปนฟารมเลี้ยงหมูมากสุด ที่เลี้ยงหมูในพ้ืนที่ จังหวัดนครปฐม 
และราชบุรีบางเล็กนอย รองลงมาก็เปนรานขายอาหารและผลิตภัณฑอาหารสัตวที่เปน
รานคารายใหญๆ หนอย… (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย 2556) 

 จากการสัมภาษณ พบวา การประกอบการคารําขาวในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มี
รูปแบบของธุรกิจคารําขาวดวยกันอยู 2 รูปแบบ คือธุรกิจเจาของคนเดียว และธุรกิจครอบครัว 

…การดําเนินงานของบริษัทเปนธุรกิจแบบครอบครัว ชวยกันดูแลครับ ผมมีพ่ีชายกับ
พ่ีชายชวยกันดูแล เราอยูกันเปนครอบครัวใหญ เราชวยๆ กันในการบริหาร คือไมไดแบง

หนาที่กันชัดเจนวาใครดูแลเรื่องอะไร หากในตอนนั้นใครอีกคนไมอยู อีกคนที่อยูก็
สามารถตัดสินใจไดเลย… (รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556) 

…ผมเปนเจาของคนเดียว ซื้อขายรําขาว ตั้งแตกระบวนการแรกจนจบกระบวนการใน
การเก็บเงินเลย ผมเปนคนตัดสินใจในทุกข้ันตอนกระบวนการของการทํางาน การทํางานของ
ผมจึงรวดเร็ว… (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556) 

2. รูปแบบการประกอบการคารําขาว 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ คือ การบริหารทรัพยากรโดยนําทรัพยากรมาใชในการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย
กระบวนการวางแผน การควบคุม การดําเนินการและการประสานงานกับฝายตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไป
ไดอยางราบรื่น เพ่ือใหธุรกิจประสบความสําเร็จตามแผนงานที่วางไว  ผูประกอบการคารําขาวในพ้ืนที่
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีการบริหารจัดการเลือกหลักการบริหารในดานการเงิน และการตลาด 
มาอธิบาย ดังตอไปน้ี
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รูปแบบของการบริหารจัดการ ของผูประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมมีการบริหารงานภายในอยางเปนอิสระและเปนระบบ ประกอบดวย ไดแก เจาของกิจการคา
รําขาวในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และแบงภารกิจหลักออกเปน 3 หลัก ดังนี้ 

 2.1 การบริหารการเงิน  

      การประกอบการคา เรื่องการบริหารการเงินเปนเร่ืองที่สําคัญมาก การเงินของธุรกิจเปน
เหมือนเลือดที่คอยหลอเล้ียงธุรกิจการคาใหสามารถดํารงอยูได หากธุรกิจเกิดภาวะขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน การบริหารทางการเงิน หมายถึง การรักษาสภาพการดําเนินธุรกิจใหสามารถดําเนินไปได
อยางราบรื่นในทุกๆ ดาน (วิมล ประคัลพงศและคณะ, 2543) 

…ธุรกิจคารําขาวของผม บริหารการเงิน  โดยที่ผมควบคุมในเร่ืองตนทุนในการ
ดําเนินงานใหต่ํา และผมก็บวกกําไรจากตนทุนไมมาก ทําใหผมสามารถขายรําขาวใหลูกคาใน
ราคาถูกได ลูกคาของผมสวนมากไมถามราคาเวลาซื้อสินคาเลย เพราะลูกคาของผมจะรูวา
ผมขายราคาไมแพงอยูแลว… (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556)  

…รําขาวเปนสินคาท่ีขายไดกําไรไมมากอยูแลวครับ คันรถหนึ่งกําไรประมาณ 1,000-
3,000 บาท เมื่อเทียบกับเงินลงทุนหลายแสนตอหนึ่งคัน ผมขายรําขาวไดกําไรไดกําไรนอย 
ลูกคาท่ีซื้อรําขาวจากผม เกือบทุกรายไมถามราคากอนซื้อหรอกครับเวลาซื้อสินคา ลูกคาที่
เปนโรงสกัดน้ํามันจะไดสินเชื่อทางการคา 15 วัน ลูกคาท่ีเปนฟารมเลี้ยงสัตวจะไดสินเชื่อ
ทางการคาประมาณ 30 วัน… (รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556) 

 2.2 การบริหารการตลาด 

      การประกอบการ เรื่องของการบริหารการตลาดเปนเรื่อง ตั้งแต การวางแผน การ
วิเคราะห การดําเนินงานและการควบคุมแผนงานทางดานการตลาดของธุรกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ทางธุรกิจ  

…การวางแผนในการดําเนินงานของผม เริ่มจากผมโทรเช็คราคารําขาวกับทางโรงสีและ
พอคารําขาวดวยกัน เพ่ือดูราคาตลาดวาควรที่จะเปนการซ้ือรําขาวติดมือไวกอนหรือไม ผม
ซื้อรําขาวติดมือไว เพราะตอนท่ีรําขาวราคาขึ้นนั้น ผมสามารถขายรําขาวไดกําไรมากกวา 
ตอนที่ซื้อรําขาวจากโรงสีตอนราคาลง  จะทําใหเวลาขายรําขาวใหทางลูกคาไดกําไรนอย ผม
ซื้อรําขาวมาจากโรงสีแถบจังหวัดพิจิตร ไดแก โรงสีรวมเจริญ 1,  โรงสีเมงฮง, โรงสีธัญญาผล
รุงเรือง, โรงสีรวมเจริญ 2, โรงสีมิตรเจริญ, โรงสีเมงฮง 2, โรงสีมิตรเกษตร, โรงสีบางมูลนาก
ธัญญะและโรงสีในจังหวัดนครสวรรค ไดแก โรงสีสิงหเจริญ โรงสีที่ผมติดตอซ้ือสินคาทุกโรงสี
ผมจะทําการตรวจสอบคุณภาพของรําขาวกอนทุกคร้ัง โดยผมสั่งใหคนขับรถบรรทุกสินคา
ของผมเก็บตัวอยางรําขาวมาใหกอนผมตรวจสอบกอน และจากน้ันผูประกอบการถึงจะทํา
การตกลงซ้ือขายกับลูกคา เมื่อลูกคาไดตกลงซื้อรําขาวแลว… (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556) 
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…ตลาดการคารําขาว เปนตลาดท่ีมีผูซื้อและผูขายจํานวนมากราย และสวนใหญจะ
ติดตอซื้อขายประจํากันอยูแลว ลูกคาของผมมี 3 กลุม คือ 1.โรงสกัดน้ํามัน 2.รานขายอาหาร
สัตว 3.ฟารมสุกร ผมขายรําขาวใหกับลูกคาแตละกลุมนั้น เกรดรําขาวที่ขายกับลูกคาแตละ
กลุมมีความแตกตางกัน  หากเปนรําขาวที่ทางบริษัทสงใหกับโรงสกัดน้ํามันรําขาวจะเปนรํา
ขาวที่เกรดดีสุด รองลงมา คือ รานขายอาหารสัตว และสุดทายเปนฟารมเลี้ยงสุกร ราคาขาย
แตละกลุมก็แตกตางเชนเดียวกัน… (รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556)   

 2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย 

      รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย  แรงงานที่ชวยกิจการในดานตางๆ หาไมยากแตหาท่ี
ดีๆยาก เนื่องจากการประกอบการคารําขาวเปนการทํากิจการในดานขนสงสินคา แรงงานสวนใหญ
เปนพนักงานขับรถบรรทุกสินคา จึงไมตองมีทักษะในการทํางานมาก กลาวคือพนักงานขับรถบรรทุก
สิบลอตองมีประสบการณในการขับรถบรรทุกมาอยูแลว ทางกิจการจึงไมมีความจําเปนตองอบรม
พนักงาน กิจการคารําขาวเปนกิจการคาสงโดยการซื้อมาขายไป พนักงานขับรถตองมีความซื่อสัตยใน
การทํางาน เนื่องจากการเดินทางสงสินคามีเรื่องคาน้ํามัน ถาหากพนักงานขับรถฉอโกงคาน้ํามันในแต
ละครั้งที่เดินทาง ก็ทําใหเกิดความเสียหายอยางมาก ยังมีเรื่องการฉอโกงในเรื่องคาปะยางรถบรรทุกที่
จะเกิดข้ึนเวลารถบรรทุกรําขาวเกิดความเสียหายกลางทางเวลาคนขับออกรถไปบรรทุกสินคา 
คนขับรถตองสํารองจายไปกอนลวงหนา จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการฉอโกงอีกทางหน่ึงเชนกัน 
ปญหาสําหรับเรื่องแรงงานผูประกอบการ จําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการควรมีการตรวจสอบการ
ทํางานทั้งของแรงงานอยางสม่ําเสมอควรใชการปกครองโดยยึดหลักเมตตา การตักเตือนโดยยึดหลัก
เหตุผล 

…เรื่องแรงงานของผม ผมมีลูกนองอยู 2 คน เปนแรงงานที่ผมจางเปนเงินเดือนและมีคา
วิ่งรถใหอีกในแตละครั้ง เนื่องจากผมเปนผูประกอบการคารําขาวขนาดเล็ก แตเราขายสงเปน
คันรถบรรทุกสิบลอ ผมมีรถบรรทุกสิบลออยู 2 คัน สวนเรื่องของคนงานแบกหามจะเปนการ
จางชั่วคราวเทานั้นเปนรอบๆ ไป แรงงานคนขับรถบรรทุกสิบลอนั้นผมวาหาไมยากและไม
ตองฝกอบรมมากมาย เพราะตองเปนอยูแลว เราถึงจะจางงาน เพราะการจางงานคนท่ีไมมี
ประสบการณมันเปนการเลี่ยงกับการลงทุนจํานวนมาก เพราะรําขาวคันรถบรรทุกสิบลอ คัน
หนึ่งหลายแสนบาท ผมคิดวามันไมคุมกันหากรับคนที่ไมมีประสบการณในการขับรถบรรทุก
สิบลอเขามาทํางาน สิ่งสําคัญ คือแรงงานที่ดีตางหากหายาก ไมใชแรงงานมีฝมือ แรงงานท่ีดี
จะตองซ่ือสัตยในการทํางาน ไมฉอโกง และทํางานดวยความขยันขันแข็งและใสใจในการ
ทํางาน (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556) 

…สําหรับเรื่องแรงงานทั้งหมด บริษัทผมมีแรงงานโดยรวมประมาณ 200 กวาคน จะ
แบงเปนแรงงานท่ีทางเราจางดวยเงินเดือนประมาณ 100 กวาคน และที่ไมมีเงินเดือน
ประมาณ 100 กวาคนเชนกัน ทางผมจางแรงงานที่เปนคนไทยทั้งหมด ทางผมไมมีการวาจาง
แรงงานตางดาวแนนอน แรงงานประจําที่ทํางานในออฟฟตมีประมาณ 20 คน นอกนั้น
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แรงงานท่ีเหลือเปนแรงงานแบกหามและสวนใหญเปนแรงงานขับรถบรรทุกสงรําขาว การ
บริหารแรงงานเริ่มตั้งแตการรับพนักงานเขามาทํางาน โดยพิจารณาการรับพนักงานจากการ
สัมภาษณ โดยคัดเลือกจากประสบการณการทํางานของผูที่มาสมัคร เมื่อคัดเลือกแลวผม
ไมไดมีการอบรมพนักงาน เนื่องจากการทํางานของแรงงานแบกหามและแรงงานขับ
รถบรรทุกสงของไมตองอาศัยทักษะจํานวนมากในการทํางาน สวนพนักงานออฟฟตของเราก็
จะเปนคนเกาแกตลอดมา อาศัยอยูกับเรามานานตั้งแตรุมพอแมทํางานกับเราจนกระท่ัง
ปจจุบันรุนลูกก็ทํางานตอๆ กันมา… (รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556)  

…การสอนงานพนักงานจะเปนคนเกาสอนงานคนใหม ในเรื่องของสวัสดิการตางๆ ของ
พนักงานที่ไดรับนั้นเปนพนักงานกินเงินเดือนเทานั้น ผมจะมีสวัสดิการในดานประกันสังคม 
โดยผมทําประกันสังคมใหกับพนักงานที่มีเงินเดือนทุกคน สวนในเรื่องของการใหพนักงาน 
โดยดูจากอายุงานของตัวพนักงานแตละคน เพ่ือใหตามความเหมาะสม และดูจากผล
ประกอบการดวยเชนกัน ในสวนของพนักงานที่ทางเราจางเปนรายวัน มารับงานเปนบางวัน 
ทางเราจะไมมีสวัสดิการให แตเราจะดูแลในเร่ืองการคารักษาในการเจ็บปวยให เหมือนกับ
เปนบุคคลในครอบครัวของเรา (รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556) 

3. กลยุทธของการประกอบการคารําขาว 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด 7P’s ของ Philip 
Koller  มาใชในการอธิบายกลยุทธทางการบริหารจัดการของการประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 3.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) 

      ดานผลิตภัณฑ ตอนเร่ิมแรกของกิจการประกอบการคารําขาว การเลือกซื้อรําขาวของ
ผูประกอบการ จะมีวิธีการเลือกรําขาวจากทางโรงสี โดยผูประกอบการคารําขาวเนนในเร่ืองของ
คุณภาพรําขาว รําขาวที่ทําการขายใหลูกคาตองมีคุณภาพท่ีดี รําขาวที่ผูประกอบการเลือกซื้อใหกับ
ลูกคาที่ไดสั่งซ้ือรําขาวเขามาน้ัน สวนใหญทางผูประกอบการคารําขาวเลือกซ้ือรําขาวจากหลากหลาย
โรงสีขาว มีทั้งโรงสีขาวในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร นครปฐม และในจังหวัดนครสวรรคจํานวนเล็กนอย  

การเลือกซ้ือรําขาวใหมีคุณภาพที่ดี พิจารณารําขาวไดหลากหลายวิธีการ วิธีแรก
พิจารณาไดจากคาระดับน้ํามันในรําขาว ยิ่งระดับของน้ํามันในรําขาวสูงมากเทาไหร รําขาวก็จะยิ่งมี
คุณภาพก็มากเทานั้น วิธีการน้ีจะใชเคร่ืองจักรทําการตรวจวัดระดับนํ้ามันที่มีอยูในรําขาว โดยเคร่ืองที่
ปรับปรุงคุณภาพของรําขาว เครื่องนี้จะเปนตัววัดระดับน้ํามันในรําขาว รําขาวนี้มีระดับน้ํามันมากหรือ
นอยเพียงใดตามที่เครื่องปรับปรุงคุณภาพรําขาวเปนตัวบอก และอีกวิธีการหนึ่ง วิธีสังเกตอยางงายๆ 
ในกรณีที่ผูประกอบการคารําขาวไมมีเครื่องจักรในการตรวจสอบน้ํามันในรําขาว โดยทําการตรวจสอบ
รําขาวจากการดมกล่ินและดูความละเอียดของรําขาว หากเมื่อรําขาวมีกลิ่นเปรี้ยว แสดงวารําขาวเร่ิม
บูดเสียแลว รําขาวที่มีคุณภาพที่ไมดีผูประกอบการคาไมมีการนํามาขายใหกับลูกคาแนนอน เพราะจะ
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ใหสุกร หรือสัตวที่กินเขาไปเกิดโรคและอาจตายได และในเร่ืองความละเอียดของรําขาว แกลบ     
ตัวม็อด ทั้ง 2 วิธีการน้ี เปนวิธีการสังเกตอยางงาย ถึงคุณภาพของรําขาวที่ดีขาวที่เราสามารถสังเกตดู
ไดดวยตาเปลา ดูไดจากรําขาวน้ีมีสิ่งปะปนนอย หรือไมมีสิ่งปะปน จําพวก 

 
           ภาพที่ 1 แสดงผลิตภัณฑรําขาวละเอียดที่ใชในผสมอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงสุกร 

3.1.1 ผูประกอบการคารําขาว 

…รําขาวที่ดีมีคุณภาพ โดยมากขึ้นอยูกับพันธุขาวในแตละพ้ืนที่เพาะปลูก เปนตัวการันตี
คุณภาพของรําขาวที่นํามาสีเปนรําขาว การคารําขาวในปจจุบันสามารถซ้ือขายกันไดอยู
ตลอดป เนื่องจากปจจุบันชาวนาทํานาตลอดท้ังป มีทั้งขาวนาปรังและขาวนาป ทําใหโรงสี
ขาวสามารถสีขาวแลวเกิดเปนรําขาวออกมาจําหนายไดตลอดท้ังป ปจจัยที่หลากหลายทํา
ใหไดคุณภาพของรําขาวที่ไดแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับพันธุขาว พันธุขาวแตละพันธุจะ
สามารถผลิตรําขาวและทําใหไดคุณภาพของรําขาวที่แตกตางกัน และยังขึ้นอยูกับพ้ืนที่
เพาะปลูกในแตละจังหวัดที่ไดทําการปลูกขาว รวมทั้งโรงสีที่ทําการสีขาวดวยเชนกัน โดย
พ้ืนที่โรงสีขาวในจังหวัดพิจิตร ซ่ึงขาวในจังหวัดพิจิตรเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวารํา
ขาวที่อยูในจังหวัดนครปฐม โดยผมเลือกซ้ือรําขาวที่โรงสีแถบจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค 
เพ่ือนํามาสงลูกคา รําขาวที่ดีจะไดจากพันธุขาวหอมมะลิ เพราะขาวหอมมะลิเปนพันธุขาว
ที่มีความหอมในสายพันธุอยูแลว เมื่อทําการสีขาวและไดรําขาวที่มาจากขาวหอมมะลิ รํา
ขาวก็จะมีความหอมเชนกันกับพันธขาวที่นํามาสี จึงเปนพันธุของรําขาวที่ดีที่สุด  (เฉลิม 
รัตนกิจไพบูลย, 2556) 

…รําขาว เปนผลิตภัณฑที่ผมจะนํามาขายตามคําสั่งซื้อของลูกคาเทานั้น คือเมื่อลูกคา
สั่งซื้อรําขาวเขามา ผมถึงจะสั่งซื้อรําขาวเพ่ือมาสงใหกับลูกคาเทานั้น และจะทําการซื้อขายรํา



42 
 

 

ขาวก็ตอเมื่อมีการส่ังซ้ือจากลูกคาเขามากอน เนื่องจากการคารําขาวตองใชเงินลงทุนเปน
จํานวนมาก ซึ่งคันรถหน่ึงลงทุนหลายแสนบาท แตกําไรนอยมาก ไมถึง 0.1% ซึ่งถือวาเปน
กําไรท่ีนอยมากๆ ในการลงทุนแตละคร้ัง ผมไดกําไรในการขายรําขาวตอหน่ึงคันรถบรรทุก
สิบลอไมก่ีพันบาท ทั้งท่ีลงทุนซื้อรําขาวจากทางโรงสีขาวหนึ่งคันรถหลายแสนบาท ผมตองซื้อ
รําขาวจากโรงสีเปนเงินสด แตผมสงสินคาใหกับลูกคาแลวผมตองใหสินเชื่อแกลูกคาในการ
ชําระเงิน ระยะเวลาข้ึนอยูกับการตกลงในการซ้ือขายกันในครั้งแรกๆ… (รุงโรจน จารุศิริ
พิพัฒน, 2556) 

  3.1.2 ลูกคาของผูประกอบการคารําขาว 

         การประกอบการคารําขาว ลูกคาของผูประกอบการคาสวนใหญ คือ ธุรกิจโรง
สกัดน้ํามัน รานจําหนายอาหารสัตว เจาของฟารมสุกร สวนใหญลูกคาของธุรกิจเปนลูกคาประจําที่ซื้อ
รําขาวกันมาเปนเวลานาน  

…ผมเปนลูกคาของคุณเฉลิมมานานแลว ผมใชรําขาวรานเฮียเขา เพราะเขาคัดสินคาท่ีดี
มีคุณภาพมาขายเสมอ รําขาวที่ไดเปนรําที่มีคุณภาพเสมอ และมีการตรวจสอบสินคาทําใหผม
ไดรับสินคาที่ดีมีคุณภาพทุกครั้งเสมอ และเปนลูกคาประจําของเฮียเขา… (นาย เอ นาม
สมมติ) 

…รําขาวที่ผมซ้ือจากรานเฮีย รําขาวเฮียมีคุณภาพเสมอ ผมเคยลองไปซ้ือเจาอ่ืน ดวยวา
เขามาเสนอขายที่ราคาถูก ผมเลยลองซ้ือดูสักครั้ง รําขาวคุณภาพแย ผมเลยเลือกกลับมาซื้อ
รําขาวของเฮียเขาเหมือนเดิม… (นาย บี นามสมมติ)  

 3.2 ราคา (Price)  

      ดานราคาของรําขาว ในการกําหนดราคารําขาว ผูประกอบการคาสวนใหญใชกลยุทธ
ดานตนทุนต่ําในการซื้อรําขาวจากทางโรงสีขาว ราคาของรําขาวอยูที่ประมาณ 8-12 บาทตอกิโลกรัม 
ในแตละครั้งที่มีการซ้ือขายรําขาว ผูประกอบการตองติดตอซื้อขายรําขาวกับทางโรงสีแตละคร้ังเปน
คันรถบรรทุกสิบลอ โดยผูประกอบการตองตกลงเรื่องราคากับทางโรงสีขาวกอนทุกครั้ง กอนที่
ผูประกอบการสั่งใหพนักงานขับรถออกรถไปเพื่อบรรทุกรําขาวตามท่ีไดสั่งซื้อกับทางโรงสี ในการทํา
ธุรกิจประกอบการคารําขาวผูประกอบการไดนําตนทุนในการซื้อรําขาว โดยมีวิธีการ คือ นําราคาของ
รําขาวที่ผูประกอบการไดตกลงซ้ือขายกับทางโรงสีขาว  จากนั้นบวกตนทุนคาขนสงและคาแรง
คนขับรถและบวกกําไรเพ่ิมเล็กนอย ซึ่งกําไรของการขายรําขาวใหลูกคาของผูประกอบการมีกําไร
ประมาณ 1,000-3,000 บาท ตอหนึ่งคันรถบรรทุก โรงสีขาวขายรําขาวโดยยึดราคาตามทองตลาดอยู
แลว 

ราคาของรําขาว ผูประกอบการคารําขาวไดมีการอางอิงราคารําขาวจากราคาตลาดกลาง
ในการคารําขาว ซึ่งราคารําขาวของธุรกิจถูกตั้งโดยผูประกอบการ ซึ่งผูประกอบการบวกเพ่ิมในเรื่อง
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ของตนทุนการขนสงและตนทุนแรงงานนอยมาก ผูประกอบการคารําขาวแตละรายก็รับรูในเร่ืองของ
การตั้งราคารําขาวที่ไมสามารถตั้งไดสูงมากนัก เพ่ือสรางความเช่ือถือและความจงรักภักดีของลูกคา
ตอผูประกอบการ    

 3.2.1 ผูประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

         การประกอบธุรกิจคารําขาว ผูประกอบการไดเนนในเรื่องของราคาที่เสนอ
ขายลูกคาอยูเสมอ ราคาของรําขาวที่ผูประกอบการเสนอใหกับลูกคาตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของรําขาวดวยเสมอ ผูประกอบการไดเนนการไดกําไรไมมาก เพ่ือใหลูกคาเชื่อถือและเชื่อใจในเรื่อง
ราคากับผูประกอบการคา 

…การกําหนดราคาของรําขาวของผูประกอบการคาราํขาวของผม ขั้นแรกผมจะโทรศัพท
เพ่ือทําการตรวจสอบในเรื่องของราคารําขาวกับทางโรงสีขาวกอน แลวทําการตรวจสอบราคา
กับผูประกอบการคนอ่ืนๆ เพ่ือที่จะไดตั้งราคาขายท่ีเหมาะสมและไมสูงมากจนเกินไป การ
ขายจะอิงราคาขายจากผูประกอบการคารําขาวคนอ่ืนๆ ดวย  ผมไมมีการต้ังราคาขึ้นมาขาย
เอง และเม่ือไดราคารําขาวที่จะทําการซ้ือขายแลว และผมจะทําการสอบถามลูกคาถึงการใช
รําขาววาหมดหรือยัง หรือจํานวนรําขาวที่ลูกคาเหลือมากนอยแคไหน ลูกคาตองการรําขาว
ไหม ผมขายรําขาวใหกับลูกคาในแตละคร้ัง คร้ังละเปนคันรถบรรทุกสิบลอ จะไมไดการคา
ปลีกอยางแนนอน ลูกคาขาประจําผมสวนใหญไมถามในเรื่องของราคาเลย เพราะลูกคาผมรู
วาผมขายราคาไมแพงอยูแลวครับ โดยเมื่อผมซื้อรําขาวจากโรงสีขาวมาผมจายเงินใหกับทาง
โรงสีขาวเปนเงินสดหรือตีเช็คเงินสดใหกับทางโรงสี แลวเม่ือทําการขายรําขาวใหกับลูกคา ผม
จะทําการคิดคาขนสงและคาแรงคนงานในแตละครั้งของการบรรทุกสินคาไปสงลูกคาแตละ
ครั้ง โดยกําไรไมมีความแนนอนเทาไหรนักเริ่มตั้งแต 1,000 -3,000 บาท โดยประมาณของใน
การวิ่งรถแตละเท่ียว… (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556) 

…ผมกําหนดราคารําขาว เราจะไดกําไรไมเยอะอยูแลว คันรถบรรทุกสิบลอหนึ่งไดกําไร
ประมาณ 2,000-3,000 บาท โดยประมาณ แตรําขาวคันรถบรรทุกหนึ่งมีมูลคา หลายแสน
บาทเม่ือเราซื้อรําขาวจากโรงสีขาวมาเราจายเงินใหโรงสีขาวเปนเงินสดหรือตีเช็คเงินสดใหกับ
ทางโรงสีทันที เราจึงจะไดบรรทุกของ เราจะทําการบวกคาขนสงและคาแรงคนงาน ไมเกิน 
1% ของราคารําขาวทั้งคันรถบรรทุกสิบลอ ซึ่งกําไรท้ังหมดท่ีไดรับมันนอยมาก เมื่อเทียบกับ
ตนทุนที่ไดลงไปในแตละเท่ียวของการคา… (รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556) 

  3.2.2 ลูกคาของผูประกอบการคารําขาว 

          ในการซื้อรําขาวของลูกคา ลูกคาของธุรกิจประกอบการคารําขาวสวนใหญ 
เชื่อใจและม่ันใจในเรื่องของราคาที่ผูประกอบการคาที่ลูกคาติดตอเสนอขายให เนื่องจาก
ผูประกอบการยึดหลักการสรางความนาเชื่อถือกับลูกคา จีงเกิดความเช่ือใจ  
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…ราคารําขาวเปนราคาเราตองตกลงกันกอนทําการตกลงซื้อขายกันอยูแลว แตผมเปน
ลูกคาประจําและซื้อของเฮียจุน มานาน ราคาและคุณภาพสินคาของเฮียเขาโอเค… (นาย บี 
นามสมมติ) 

…เวลาซื้อของผมไมไดถามเร่ืองราคาหรอกครับ ผมติดตอซื้อรําขาวกับเฮียเขามานาน 
ผมรูวาเฮียเขาขายของยังไง… (นาย เอ นามสมมติ) 

 3.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

ดานการจัดการดานชองทางการจัดจําหนาย หรือประเภทของผูซื้อ  ตลาดของการ
ประกอบการคารําขาวในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีกันอยูอยางกวางขวางและแพรหลาย แต
ในปจจุบันนี้ การประกอบการคารําขาวจํากัดอยูเพียงผูประกอบการรายเกาแกที่ประกอบการคารํา
ขาวกันมาเปนเวลานาน กลุมลูกคาของทางผูประกอบการคารําขาวเปนลูกคาประจําเปนสวนใหญ 
ลูกคาขาจรมีนอยมาก และทางผูประกอบการไมคอยขายใหลูกคาขาจร เนื่องจากลูกคาขาจรเม่ือส่ัง
ของและตองการใหทางรานสงของใหทันที ทางรานไมสามารถตอบสนองลูกคาขาจรไดในทันที หรือ
หากขายใหลูกคาขาจรผูประกอบการขายแบบเก็บเงินสดทันที ทางรานไมมีการใหสินเชื่อกับลูกคาขา
จร ลูกคาของผูประกอบการ คือ โรงสกัดน้ํามัน เจาของรานอาหารสุกร เจาของฟารมสุกร เปนตน 

 

 
         รูปที่ 2 แสดงหนารานขาวของผูประกอบการคารําขาว รานคุณเฉลิม รัตนกิจไพบูลย 
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…ชองทางการจําหนายของผม ลูกคาของผมสวนใหญ คือ เจาของรานขายอาหารสัตว 
เจาของฟารมเลี้ยงสุกร ลูกคาของผมสวนใหญเปนลูกคาเกาของรานนําฟา และลูกคาใหมของ
ผมก็ไดรับการแนะนําจากลูกคาเกาอีกทีหนึ่ง โดยสวนใหญจะทําการติดตอซื้อขายกันผานทาง
โทรศัพท ลูกคาประจําผมจะรู เวลาส่ังของจะตองรอ ดังนั้นลูกคาผมตองกําหนดวันให
เหมาะสมกับความตองการใชรําขาวและส่ังซื้อรําขาวจากผมใหทันกับวันที่สต็อกของจะหมด
หนารานของผมไมไดขายรําขาวแตเปนรานขายผลไมของภรรยา เพราะผมขายรําขาวโดยสง
สินคาใหลูกคาเลย เพราะฉะน้ันหนารานก็ไมจําเปนในการประกอบการคารําขาวแบบคาสง… 
(เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556) 

 
           รูปที่ 3  แสดงสํานักงานของบริษัท รวมชัยมัลติเทรด จํากัด 

…ชองทางการจัดจําหนายของผมในการประกอบการคารําขาว จะไดรับการติดตอจาก
ลูกคาประจําเขามากอนเทานั้น ผมจะไมมีการสตอกรําขาวไวกอนที่ลูกคาจะทําการส่ังซื้อเขา
มาอยางแนนอน เพราะรําขาวเปนผลิตภัณฑที่มีอายุในการเก็บรักษาไวไดไมนาน หรือลูกคา
บางคนก็เลือกนํารถมาบรรทุกสินคาเองท่ีบริษัท ชองทางการตลาดในการประกอบการคารํา
ขาวของผมจะมี 3 สวน 1. โรงสกัดน้ํามัน 2. รานขายอาหารสัตว 3. ฟารมสุกร ทั้ง 3 สวนนี้ 
จะแตกตางกันในเรื่องเกรดของผลิตภัณฑรําขาว หากเปนรําขาวที่นําสงเขาโรงสกัดน้ํามันจะ
เปนเกรดที่ดีสุด และคุณภาพรองลงมาคือรานขายอาหารสัตว และฟารมเลี้ยงสุกร ตามลําดับ 
ลูกคาประจําของผมติดตอเขามาหาทางผมเพ่ือใหผมจัดหารําขาวใหเสมอท้ังทางโทรศัพทและ
การพบปะพูดคุยกัน ผมขายรําขาวใหกับลูกคาขาประจําที่สั่งซื้อสินคาเปนสวนใหญ หากไมใช
ลูกคาประจําแลวลูกคาตองการซ้ือรําขาวจากผม ลูกคาตองซื้อของผมแลวจายเงินสดและมา
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ซื้อหนารานเทานั้น ในอนาคตธุรกิจคารําขาวมีแนวโนมของชองทางการจําหนายสินคานอยลง
เรื่อยๆ โดยไดรับผลกระทบจากฐานลูกคารายเล็กๆ หายไป ผมจะส่ังคนขับรถบรรทุกรําขาว
ไปเก็บรําสดที่โรงสีขาวทุกวันวันหนึ่งอยางนอย1-2 คันรถบรรทุกสิบลอ (รุงโรจน จารุศิริ
พิพัฒน, 2556)    

 3.4 การสงเสริมการขาย (Promotion)  

ดานการสงเสริมการขาย ในการประกอบการคารําขาว ผูประกอบการคารําขาวทั้งรายใหญ
และรายเล็ก การประกอบการคาขายรําขาวโดยผูประกอบการไมมีการใชเทคนิคในการสงเสริมการ
ขายใดๆ กับทางลูกคาเลย ผูประกอบการคารําขาวไมมีการทํากิจกรรมใดๆ ที่เปนการสงเสริมการขาย
ในการประกอบการคารําขาวทั้งสิ้น เนื่องจากการประกอบการคารําขาวเปนการประกอบการท่ีใชเงิน
ลงทุนในการซ้ือสินคาเปนจํานวนมาก ผูประกอบการไดกําไรหรือผลตอบแทนที่ไดรับนอยมากเชนกัน 
การใหเครดิตลูกคาของการประกอบการคารําขาวทั้งรายเล็กและรายใหญมีความแตกตางกันบาง
ตรงที่ทางผูประกอบการคามีการใหเครดิตลูกคามากข้ึน สําหรับลูกคารายเล็กบางราย โดยในบางคร้ัง
หากลูกคาเกาแกที่ทําการคาขายกันเปนประจํามีการรองขอผอนผันในการชําระเงินเขามา แตโดย
สวนมาก หากผูประกอบการใหเครดิตลูกคาเพ่ิมข้ึนจากเดิมนั้น ผูประกอบการใหเฉพาะที่ลูกคาท่ีมี
ความสนิทสนมและจําเปนเทานั้น เนื่องจากหากใหสินเชื่อลูกคาบอยจนเกินไป เปนการทําใหเงินทุน
หมุนเวียนของธุรกิจน้ันขาดสภาพคลองและไมเดินสะพัด อาจสงผลกระทบใหธุรกิจขนาดเล็กที่มีสาย
ปานสั้นลมลงไดเชนกัน การใหเครดิตลูกคามากขึ้นถือเปนการสงเสริมการขายท่ีชวยลูกคาในดานการ
หมุนเวียนเงินสดของลูกคา  

 3.4.1 ผูประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

         การสงเสริมการขายของผูประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ผูประกอบการคารําขาวไมมีการสงเสริมการขายกับลูกคาใดๆ เนื่องจากการประกอบการคารําขาวเปน
ธุรกิจที่ใชเงินลงทุนมากแตสรางกําไรใหผูประกอบการนอย และผูประกอบการซ้ือรําขาวจากโรงสีขาว
ดวยเงินสด แตเมื่อนํามาขายใหลูกคาตองขายโดยใหสินเชื่อทางการคา ดังนั้นผูประกอบการจึงไมมี
การสงเสริมการขายใหกับลูกคา  

…ผมคารําขาวมานานเปนสิบป ทางผมไมมีการสงเสริมการขายใหลูกคาหรอก ลูกคาของ
ผมเปนเจาของรานขายอาหารสัตว และเจาของฟารมหมู เขาจะซื้อรําจากผมโดยทางผมมีการ
ใหสินเชื่อทางการคาประมาณ 30 วัน ผมจึงไมมีการสงเสริมการขาย เพราะเวลาที่ผมซื้อของ
จากโรงสีหนึ่งคันรถ มูลคาตั้งหลายแสนบาทผมซื้อสดโดยไมไดรับสินเชื่อทางการคาจากโรงสี
และที่สําคัญทางโรงสียังไมเคยลดใหผมสักบาทเลย ลูกคาขาจรนั้น ผมแทบไมขายลูกคาขาจร
ที่เขามาติดตอเพ่ือจะซื้อรําขาว จะไมมีการขายเปนเงินเชื่อกับลูกคาขาจรอยางแนนอน และ
ไมมีการใหสินเชื่อทางการคาอยางเด็ดขาด ผมจะใหสินเชื่อทางการคาแกลูกคาขาประจําของ
ผม บางคร้ังผมก็ใหสินเชื่อทางการคากับลูกคาเพ่ิมขึ้น ในบางกรณีที่ลูกคาขอมาเพ่ิมจากเดิม 
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คือ ผมใหสินเชื่อทางการคาคร้ังแรกเปนระยะเวลา 30 วัน แตหากลูกคาประจําที่เปนเจาของ
ฟารมหมูบางรายท่ีซื้อรําของผมไปแลว ในชวงเวลานั้นราคาหมูเกิดตกตํ่า และลูกคาไม
สามารถหมุนเงินมาจายคารําขาวไดทัน ผูเลี้ยงหมูก็ไมมีเงิน ก็มาขอผันผอนหรือเล่ือนการจาย
ออกไปจากวันเดิมท่ีตกลงกับผมในเรื่องของการชําระเงินคารําขาว การสงเสริมการขายของ
ผมเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยูเสมอดวย เวลาผมไปเก็บเงินลูกคาผมก็จะมีการ
ซื้อขาวซื้อแกงไปฝากลูกคาของผมอยูเสมอดวยเชนกัน  ผมทําการคาผมคิดวาการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเปนสิ่งที่สําคัญมากอยางหน่ึง เราตองทําใหเขานึกถึงเราเสมอ… 
(เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556) 

…ในเรื่องของการสงเสริมการขาย ทางผมไมมีการสงเสริมการขายใหกับลูกคาเลย 
เพราะธุรกิจประกอบการคารําขาวเปนธุรกิจที่มีผูขายรําขาวจํานวนมากราย และผูซื้อก็มา
กรายเชนกัน ผูซื้อรําขาวสวนใหญก็จะเปนลูกคาประจําของผูประกอบการคารําขาวเจานั้นอยู
แลว ลูกคาของผมเปนโรงสกัดน้ํามัน และฟารมหมู ลูกคาผมที่เปนเจาของฟารมหมู ซึ่งหาก
ชวงไหนเขาเล้ียงหมูเพ่ิมมากขึ้น เขาก็ซื้อรําขาวจากผมเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน แตการซื้อขายจะ
ไมมีการลดราคาประมาณซื้อเยอะยิ่งถูกไมมีครับ เนื่องจากการซื้อขายรําขาวเปนการ
ประกอบการท่ีไดผลกําไรนอย และเราก็คิดวาจะไมทําการเพ่ิมตลาดลูกคารําขาวแลว 
เพราะวาการประกอบการคารําขาวยิ่งเราขยันมากก็ยิ่งเจ็บตัวมากครับ ดังนั้นผมไมตองไปมี
การสงเสริมการขายใดๆ ลูกคาของผมสวนใหญเปนผูที่เขามาติดตอกับผมซ้ือของผมเอง และ
ผมคิดวาธุรกิจการประกอบการคารําขาวนี้ไมสามารถเติบโตไดมากกวานี้แลว เปนการคาที่
ลงทุนสูง และไดรับผลตอบแทนลาชา… (รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556)  

  3.4.2 ลูกคาของผูประกอบการคารําขาว 

          ลูกคาของผูประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สวน
ใหญ กลาวในเรื่องของการสงเสริมการขายของผูประกอบการคารําขาววา ผูประกอบการคารําขาวไม
มีการสงเสริมการขาย แตเนื่องจากลูกคามีความไวใจและเชื่อใจใหกับผูประกอบการ เพราะซื้อขายกัน
มาเปนเวลานาน 

 …เรื่องสงเสริมการขาย ไมมีหรอกครับ ผมซื้อของเฮียเขามาตั้งหลายสิบปแลว ราคา
ของเฮียเขายุติธรรมอยูแลว แตบางคร้ังเวลาเฮียมาเก็บเงินก็มีซื้อแกงมาฝากเหมือนกันครับ… 
(เจาของรานขายอาหารสัตว บี นามสมมติ) 

…โปรโมชั่นไมมีหรอกครับ ลดราคายังไมเคยลดเลย เฮียเขาบอกวาเขาซื้อของโรงสี
เงินสด โรงสียังไมเคยลดใหเขาเลย… (เจาของฟารมเลี้ยงหมู เอ นามสมมติ) 
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 3.5 บุคคล (People) 

      ดานบุคคล แรงงานหรือพนักงานในรานของทางของผูประกอบการคารําขาว คุณสมบัติ
ของพนักงานที่ดีที่ผูประกอบการตองการ โดยสวนมากผูประกอบการคารําขาวมีความตองการ
พนักงานที่มีความขยันขันแข็ง ,ซื่อสัตยตอหนาที่, และมีความรับผิดชอบ การเลือกพนักงานของ
ผูประกอบการคารําขาว เริ่มต้ังแตตอนผูประกอบการรับพนักงานเขามาทํางาน โดยพนักงานท่ีผาน
การสัมภาษณเขามาทํางาน ผูประกอบการเนนในเรื่องของประสบการณทํางานกอนสิ่งอ่ืนในตอน
สัมภาษณพนักงาน การประกอบการคารําขาว เรื่องการรับพนักงานสวนมากพนักงานที่ผูประกอบการ
จะเปนทําการรับเขาทํางาน คือ พนักงานขับรถบรรทุกสิบลอ โดยจะพิจารณาในเรื่องการ
บุคลิกลักษณะของพนักงานขับรถบรรทุกเขามาทํางาน พนักงานขับรถบรรทุกสิบลอจะตองมี
ประสบการณในการทํางานมากอนแลว  พนักงานขับรถบรรทุกเปนอาชีพที่ไมตองใชทักษะอะไรมาก
นัก จึงไมใชเรื่องยากท่ีจะหาพนักงานขับรถ และไมตองมีการอบรมงานกับพนักงานขับรถบรรทุก  

  3.5.1 ผูประกอบการคารําขาว 

          การประกอบการคารําขาว จําเปนตองมีการคัดสรรพนักงานขับรถบรรทุกเขา
มาทํางาน ในดานการขนสงสินคาใหกับลูกคา ผูประกอบการคารําขาวมีแนวทางการคัดสรรพนักงาน
ขับรถ โดยพิจารณาจากประสบการณในการขับรถของผูมาสมัครงาน  

…พนักงานขับรถเรามีประมาณ 100 กวาคนที่เปนพนักงานที่มีเงินเดือน สวนที่เปน
รายวันเราก็มีอีก 100 กวาคน พนักงานรายวันจะเปนพนักงานที่ทํางานอยูที่บริษัทคือจางเปน
รายวัน วันไหนมาทํางานก็จายคาจาง  สวนมากเปนพนักงานแบกหาม บริษัทผมไมจาง
แรงงานตางดาว พนักงานทุกคนเปนคนไทย พนักงานในบริษัท มีหนาที่แตกตางกัน พนักงาน
บรรจุ พนักงานแบกหาม เนื้อหางานสวนใหญไมจําเปนตองใชทักษะในการทํางานมากมายนัก 
สวนพนักงานในออฟฟตของผม จะเปนพนักงานบัญชี และพนักงานจายและรับตั๋ว โดยสวน
ใหญพนักงานที่ผมจะทํางานกันมานาน ตั้งแตรุนพอแมทํางานและรุนลูกก็มาทํางานตอๆ กัน
มา ผมจะรับพนักงานเขามาทํางานโดยดูจากประสบการณทํางานมีมากอนไหมเปนหลัก… 
(รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556)    

…คนขับรถบรรทุกของผมมี 2 คน เปนพนักงานขับรถบรรทุกท่ีมีเงินเดือนทั้ง 2 คน และ
มีคนงานหนึ่งคนมีที่พักให สวนอีกคนไปกลับ ทั้ง 2 คนทํางานอยูกับผมมานาน ตั้งแตผมเริ่ม
ประกอบกิจการคารําขาวในตอนแรกเริ่ม พวกเขาอยูกับผมมานาน ผมมักจะสอนพวกเขาอยู
เสมอ ในเร่ืองของการขับรถ คนขับตองรูจักสังเกตและดูแลรถที่ตัวเองขับอยูเสมอ ผมมีรถ 2 
คัน ผมใหคนขับรถดูแลรถคันที่ตัวเองเปนผูขับ… (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556) 
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  3.5.2 พนักงานขับรถบรรทุกสิบลอ  

          การประกอบการคารําขาว ผูประกอบการคารําขาวมีการจางงานพนักงานขับ
รถบรรทุก โดยผูประกอบการจางแบบเงินเดือนและเปนรายวัน แตหากเปนผูประกอบการรายใหญจึง
มีการจางพนักงานบัญชีประจําที่สํานักงาน ผูประกอบการคามีการใหโบนัสทุกปกับพนักงานที่มีการ
จางเปนเงินเดือน โดยโบนัสไดตามอายุงานของพนักงานแตละคน 

…ขับรถใหเฮียมานานแลว ประมาณ 11-12 ปแลวครับ ผมทํางานไดรับคาแรงเปน
เงินเดือนและมีคาวิ่งรถในแตละเที่ยวของการออกรถดวยครับ ในเรื่องของสวัสดิการจะเปน
เรื่องของโบนัสเม่ือถึงปใหมจีนหรือตรุษจีน ผมจะไดรับโบนัสทุกๆ ปครับ… (เชิง, 2556) 

…ผมขับรถบรรทุกกับเฮียเขาครั้งแรกประมาณ 4-5 ปกอนที่ผมจะลาออกไปคร้ังหนึ่ง 
ชวงน้ันออกไปแลวก็ไดไปทําไรออยกับภรรยาครับ แลวเมื่อภรรยาเสียไป ผมก็กลับมาขับ
รถบรรทุกกับเฮียอีกครั้ง นี่ก็ประมาณ 2 ปแลวกวาแลวครับ… (ทึ่ม, 2556) 

 3 . 6  กา รสร า งและนํ า เ สนอ ลั กษณะทา งกายภาพ  ( Physical evidence and 
presentation) 

 ดานลักษณะทางกายภาพของทางสถานประกอบการคารําขาว ลักษณะหนารานหรือบริษัท
ของการประกอบการคารําขาวนั้น ไมไดมีสวนสําคัญตอการประกอบการคารําขาวแบบขายสง ลูกคา
ของการประกอบการคารําขาวเปนลูกคาประจําผูประกอบการสงสินคาใหแตลูกคาประจําที่มีการซื้อ
ขายกันมาเปนเวลานาน ลูกคาของผูประกอบการจะรูจักที่ตั้งของสถานประกอบการคาดีอยูแลว 
เพราะติดตอคาขายกันมาเปนเวลานาน ดังนั้นหนารานของผูประกอบการจึงไมมีความจําเปนจะตอง
ตกแตงหรือต้ังโชวสินคาเพ่ือดึงดูดลูกคาแตอยางใด หากเปนรานเสื้อผา รานอาหาร สิ่งจําเปน คือ
สถานที่ประกอบการจําเปนที่ตองบงบอกและสื่อออกมาใหลูกคาไดเห็นถึงความนาชมสินคา และนา
ซื้อนํามาเปนเจาของ แตธุรกิจการประกอบการคารําขาวเนนและใหความในเรื่องคุณภาพของรําขาว
เปนสิ่งสําคัญ จึงทําใหตองใหความสนใจในเรื่องการจัดหารําขาวที่มีคุณภาพมาขายให ลูกคา การ
ประกอบการคารําขาวส่ิงที่เปนหัวใจแหงความสําเร็จและเนนคือผลิตภัณฑรําขาวท่ีมีคุณภาพดี แต
หากเปนผูประกอบการรายใหญ จําเปนตองมีบริษัทหรือรานเปนกิจจะลักษณะท่ีสามารถบงบอกถึง
ลักษณะทางกายภาพและสรางชื่อเสียง และทําใหลูกคาทราบวาเปนธุรกิจแบบไหนและบริษัทขาย
ผลิตภัณฑชนิดไหน และประเภทอะไร 

…หนารานของผม ก็คือหนาบานครับ ไมไดมีหนารานในการประกอบการคา ผมใชบาน
เปนที่ทํางาน หนาบานผม ใหภรรยาคาขายผลไม สวนผมไมตองมีหนาราน เนื่องจากผม
ติดตอซื้อขายกับลูกคาทางโทรศัพทอยูแลว ผมขายสงรําขาวใหลูกคาเปนคันรถบรรทุก ลูกคา
ของผมเปนลูกคาประจําทั้งนั้น ไมมีความจําเปนตกแตงรานอะไร หนารานไมจําเปนเทา
คุณภาพของสินคาที่เราขายหรอกครับ… (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556) 
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        รูปที่ 4  แสดงดานหนาบริษัท รวมชัยมัลติเทรด จํากัด 

…หนารานของผมเปนออฟฟตของบริษัท บริษัทเรามีผลิตภัณฑที่หลากหลายในการขาย 
เราขายทั้งขาวสาร ขาวโพต ถั่วเหลือง และรําขาว รําขาวจะเปนสินคาสวนที่นอยมากที่เรา
ขายเมื่อเทียบกับสินคาอ่ืนๆ ของบริษัทที่บริษัทขาย แตบริษัทผมถือวาเปนรายใหญในจังหวัด
นครปฐม และในประเทศไทยดวย บริษัทเปนธุรกิจประกอบการคารําขาวที่มีการปรับปรุง
คุณภาพรําขาว และเปนธุรกิจแบบซื้อมาขายไปและขายคราวละมากๆ สํานักงานของผมจะ
ดําเนินการในเร่ืองการรับสินคาเขา-ออกบริษัท, รับตั๋วและออกต๋ัวในแตละวัน… (รุงโรจน 
จารุศิริพิพัฒน, 2556) 

…ผมเปนลูกคารานเฮียจุนมานาน ไมคอยไปที่รานหรอกครับ นานๆ ผานไปถึงจะเขาไป
หาสักที ผมสั่งซื้อรําขาวทางโทรศัพทเปนสวนใหญ ติดตอทางโทรศัพท และอีกทางหน่ึงเวลา
เฮียมาเก็บเช็คคารําขาวแตละงวดกับผม… (นาย เอ นามสมมติ) 

…เวลาซื้อของจะโทรส่ังทางโทรศัพทมากกวาครับ จะไมไดไปหนารานครับ มันเสียเวลา
ครับเพราะยังไงเราก็ซื้อกันมานานแลว ไมตองไปที่รานหรอก โทรสั่งสินคาไดเลย ผมก็ทําแบบ
นี้มานานแลวนะ… (นาย บี นามสมมติ) 

3.7 กระบวนการ (Process) 

ดานกระบวนการทํางาน กระบวนการดําเนินงานของทางการประกอบการคารําขาวที่
ผูประกอบการเนนในเรื่องการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  โดยเร่ิมจากผูประกอบท่ีเปน
ผูประกอบการรายเล็กตรวจสอบในเรื่องคุณภาพของรําขาว รถบรรทุกไปรับมาจากโรงสีขาวกอน โดย
ใหคนขับรถบรรทุกเก็บตัวอยางรําขาวที่บรรจุใสกระสอบ เพ่ือเอาตัวอยางของรําขาวที่อยูในกระสอบท่ี
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บรรทุกบนรถที่คนขับรถบรรทุกไดขนสงมาจากโรงสีขาวมา เพ่ือตรวจสอบในเรื่องคุณภาพของรําขาว 
โดยพิจารณาไดจากความละเอียดของรําขาว และกลิ่นของรําขาว รําขาวที่ดีมีคุณภาพตองมีสิ่งอ่ืน
ปะปนนอยที่สุดในรําขาวนั้น สวนในเรื่องกลิ่นของรําขาวนั้น รําขาวที่มีคุณภาพดีตองไมมีกลิ่นบูดหรือ
กลิ่นเปรี้ยวเกิดขึ้น ถารําขาวมีสิ่งเจือปนเยอะหรือมีกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นบูดแสดงถึงคุณภาพของรํา
ขาวที่ไมด ีในขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพเริ่มแรกจะตองเปนคนขับรถบรรทุกจะตองสังเกต
ในเรื่องของส่ิงเจือปนและเรื่องของกลิ่นของรําขาวและรายงานผลหากรําขาวต่ํากวามาตรฐานท่ีควรจะ
เปน และพนักงานขับรถบรรทุกตองเปนผูเก็บตัวอยางรําขาวมาใหผูประกอบการคารําขาวดวยทุกครั้ง 
เพ่ือใหผูประกอบการตรวจสอบคุณภาพ ขั้นตอนการเก็บรําขาวเพ่ือมาตรวจสอบคุณภาพน้ีเปน
ขั้นตอนของผูประกอบการรายเล็ก แตหากเปนผูประกอบการรายใหญจะซื้อรําขาวมาแลวนําเขา
เครื่องปรับปรุงคุณภาพรําขาวทุกครั้ง เมื่อผูประกอบการรายเล็กตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพรําขาว
ระดับแรกเร่ิมแลว จากนั้นนํารําขาวที่ไดผานการตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนแลวนั้น ผูประกอบการ
รายเล็กนํารําขาวนําสงตัวอยางรําขาวใหลูกคาที่สั่งซื้อพิจารณาคุณภาพรําขาวบางรายเทานั้น ซึ่งลูกคา
บางรายก็ไมจําเปนตองดูตัวอยางรําขาว เนื่องจากไวใจผูประกอบการวาไมโกหกเรื่องคุณภาพของรํา
ขาวเพราะซ้ือขายกันมานาน การใหลูกคาดูตัวอยางสินคากอนเพ่ือใหลูกคาใชประกอบในการตัดสินใจ 
แตก็ไมทุกครั้งเสมอไป เนื่องจากในบางคร้ังกรณีเรงดวนที่ผูประกอบการจะเปนผูตัดสินใจเลือกรําขาว
ที่ดีมีคุณภาพใหกับลูกคาดวยตัวเอง เมื่อลูกคาไดดูตัวอยางรําขาวแลวเกิดความพึงพอใจตอตัวอยางที่
ไดดูจึงเกิดการตกลงซ้ือขายกัน จากนั้นผูประกอบจะส่ังซื้อรําขาวจากทางโรงสีขาว และตกลงกับทาง
โรงสีเพ่ือกําหนดวันที่ไปตักรําขาวที่โรงสีขาว จากนั้นผูประกอบการส่ังพนักงานขับรถบรรทุกออกรถไป
บรรทุกสินคาท่ีโรงสีขาวตามวันเวลาท่ีไดตกลงกับทางโรงสีขาว ขั้นตอนท่ีผูประกอบการคารําขาวซื้อ
รําขาวจากทางโรงสี ผูประกอบการคารําขาวตองจายเงินใหกับทางโรงสีเปนเงินสด เม่ือคนขับ
รถบรรทุกไดบรรทุกรําขาวกลับมาจากโรงสีก็นํารําขาวไปลงสินคาใหกับลูกคา กอนที่คนขับรถบรรทุก
ไปลงสินคาใหกับลูกคานั้น คนขับตองนํารถบรรทุกที่บรรทุกรําขาวกลับมาจากโรงสีไปชั่งน้ําหนักกอน
ทุกครั้ง และเมื่อชั่งน้ําหนักของสินคาแลวจะไดรับตั๋วชั่งน้ําหนักมา คนขับตองขับรถกลับมาหา
ผูประกอบการเพ่ือคืนตั๋วชั่งน้ําหนักใหผูประกอบการกอน จากนั้นผูประกอบการจะดูตั๋วชางน้ําหนัก
เพ่ือตรวจสอบน้ําหนักของรําขาวที่บรรทุกมา คนขับรถบรรทุกจะขับรถกลับมาหาผูประกอบการกอน
เพ่ือมารับตั๋วลงสินคาเพ่ือนําของไปสงใหลูกคา ตามการส่ังซื้อของลูกคาที่ผูประกอบการไดรับการ
สั่งซื้อ ซึ่งหนึ่งคันรถบรรทุกไมจําเปนตองเปนตองลงสินคาสถานที่เดียว ขึ้นอยูกับลูกคาวาตองการให
ผูประกอบการลงสินคาที่ใดบาง อาจเปน 2-3 สถานที่ก็ได สุดทายเปนขั้นตอนการเก็บเงินจากลูกคา
ตามเครดิตที่ผูประกอบการไดตกลงกับลูกคารายนั้นๆ โดยเฉล่ียประมาณ 30 วัน ในสวนของ
ผูประกอบการคารําขาวรายใหญ มีขอแตกตางตรงวิธีการตรวจสอบคุณภาพรําขาว ซึ่งทาง
ผูประกอบการรายใหญใชเครื่องปรับปรุงคุณภาพรําขาวในการตรวจสอบคุณภาพรําขาว แทนท่ีจะทํา
การตรวจสอบจากการสังเกต และส่ิงที่ตางกันคือ ผูประกอบการคารําขาวรายใหญจะมีการซื้อขายเงิน
สดใหกับลูกคาไมประจําหนารานดวย ตามแผนภาพท่ี 5 และ 6  
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการดําเนินงานของการประกอบการของนายเฉลิม รัตนกิจไพบูลย  (รายเล็ก) 

 

 

 

 

2.1สั่งซื้อรําขาวจากทาง
โรงสีขาว 
2
โ

ลูกคาตกลง 

1. ตรวจสอบราคารําขาวจาก
ทั้งโรงสีและพอคารําขาว 

2.เสนอราคารําขาวและให
ลูกคาดูตัวอยางราํขาว

3.บรรทุกรําขาวจากโรงสี
ขาวที่สั่งซื้อ 

4.คนขับรับตัว๋เพื่อไปลงรํา
ขาวใหลูกคาตามคําสั่งซื้อ 

5.รับตั๋วเพื่อสงรําขาวให
ลูกคาตามคําสั่งซื้อ 

6. เก็บเงินลูกคาตามเครดิต
ที่ผูประกอบการไดตกลงกัน 

คารําขา

ั๋ ื่ั

 ํ 



5.1 ลูกคาจายเงนิสด 5
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนการดําเนินงานการประกอบการของ บริษัท รวมชัยมัลติเทรด จํากัด (รายใหญ) 

 

4. วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาจากการประกอบการคารําขาว 

 การประกอบการคาทุกๆ แหง ตองมีอุปสรรคในกระบวนการทํางานของธุรกิจที่ตนเองได
ดําเนินงานการมาท้ังสิ้น ขึ้นอยูกับผูประกอบการหรือผูบริหารจัดการในองคกรนั้นๆ สามารถมองเห็น
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นและแกปญหาเหลานั้นไดสําเร็จลุลวงไปไดมากนอยเพียงไหน ปญหาที่สงผลในการ
ประกอบการคารําขาวและแนวทางการแกไขปญหาในธุรกิจการประกอบการคารําขาว สามารถ
จําแนกได ดังนี้ 

 

1.ลูกคาสัง่ซื้อรําขาวมายงั
ผูประกอบการ 

2.สั่งซื้อรําขาวจากโรงสีขาว/ 
สั่งพนักงานขับรถบรรทุกรําขาว 

3.บรรทุกรําขาวกลับมาที่บริษัท
เพื่อปรับปรุงคณุภาพรําขาว 

4.สงรําขาวใหลูกคาที่สั่งซื้อ 

5.เก็บเงินลูกคาตามเครดิตที่
ไดตกลงกัน 

โ

 ั

ใ  



4.1 ลูกคาจายเงนิสด 4
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4.1 ปญหาของผูประกอบการคารําขาว 
4.1.1 ปญหาดานการขยายกิจการ 

การขยายธุรกิจการประกอบการคารําขาว ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
เปนสิ่งที่ทําไดยาก เนื่องจากผูประกอบการคารําขาวแตละราย มีลูกคาประจําของท่ีเปนตัวเอง ไดแก 
โรงงานสกัดน้ํามัน รานจําหนายอาหารสัตว ฟารมสุกร ซึ่งฐานลูกคาก็จะเปนผูที่ประกอบการคาเหลานี้
ฐานเดิมที่ทําการคากันมานาน ไมมีเพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังนั้น ผูประกอบการคาขาวตองรักษาฐานลูกคา
เดิมใหคงอยู 

…การขยายกิจการของผูประกอบการคารําขาว เปนเรื่องที่ทําไดคอนขางยาก และ
ผูประกอบการสวนใหญไมอยากทํากันหรอก เนื่องจากการลงทุนซื้อรําขาวจากโรงสีขาวใชเงิน
เยอะแตกําไรนอยมาก และการเพ่ิมปริมาณในการคารําขาวเปนเร่ืองที่ผูประกอบการคารํา
ขาวสวนใหญไมทํากัน ซึ่งเปนเร่ืองที่ทําไดยาก เนื่องจากตลาดการประกอบการคารําขาวเปน
ตลาดที่มีผูซื้อหรือลูกคามากรายและผูขายมากรายอยูแลวเชนกัน สวนแบงทางการตลาดคา
รําขาวคอนขางชัดเจนอยูแลว เพราะสวนใหญลูกคาของผูประกอบการคารําขาวเปนลูกคา
ประจําเทานั้น ผมคิดวา ตลาดรําขาวเปนตลาดที่ไมเติบโตแลว มีผูประกอบการคารําขาวและ
ผูซื้อรําขาวมีมากราย แตการซื้อขายของผูซื้อสวนใหญจะทําการซื้อขายกับผูประกอบการคา
รําขาวเจาประจําเทานั้น เนื่องจากการคารําขาวเปนการคาที่มีความเสี่ยงเปนอยางมาก เนื่อง
ดวยผูประกอบการคารําขาวตองใหเครดิตกับทางลูกคาเปนเวลานาน เวลาผมซ้ือของจาก
โรงสี ผมซ้ือเปนเงินสด แตเวลาผมขาย ผมตองใหเครดิตลูกคาเปนเดือน การคารําขาวเปน
การคาที่ตองอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจลูกคา จึงเปนเรื่องยากที่จะทําการขยายธุรกิจ ผมวาการ
ประกอบการคารําขาวนั้น ตองไมขยันมาก ยิ่งขยันมากย่ิงเจ็บตัวมาก… (รุงโรจน จารุศิริ
พิพัฒน, 2556) 

 …ตลาดการคารําขาวทําไดยาก ณ ตอนนี้ เนื่องจากผูประกอบการเจาใหญเขามาตี
ตลาดสําหรับ เจาเล็กๆ สมัยนี้อยูยากและลําบากแลว เพราะปญหาเ ร่ืองเงิน หาก
ผูประกอบการหมุนเงินไมทัน หรือมีเงินทุนนอย จะลมเอาได ปญหาจะมาจากลูกคาบางรายที่
มีการจายเงินลาชากวากําหนด ผูคารายเล็กบางรายที่หมุนเงินไมทันก็อาจจะทําใหธุรกิจลมได
เชนกัน และอีกกรณีหนึ่งหากผูคาไมสามารถเก็บเงินจากลูกคาได ไมวาจะสาเหตุใด ก็ทําให
ผูประกอบการคาขาดทุนเปนจํานวนมาก เพราะเราคาสงคันรถหนึ่งหลายๆ แสน สมัยนี้ทํา
การคาลําบากในเร่ืองการใหเครดิตลูกคา ถาเจอลูกคาที่ไมดีลูกคาจะเบี้ยวเราก็ได  การขยาย
ธุรกิจจึงเปนเรื่องยาก เพราะเราตองลูกคาใหมไมสามารถไวใจใหสินเชื่อในการคาไดงายๆ 
และผูซื้อสวนใหญก็มีแตจะลดนอยลง เนื่องจากเจาของฟารมหมูบางรายตองเลิกกิจการไป 
เนื่องจากราคาหมูท่ีตกต่ํา ทําใหเกิดการขาดทุน… (นายเฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556)   
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4.1.2 ปญหาดานเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศไทย 

        สภาวการณเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในเร่ืองการเมือง นโยบายรัฐบาล 
ราคาน้ํามัน ปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตสงผลกระทบอยางมากตอตนทุนในการประกอบการของ
ผูประกอบการคารําขาว ปญหาในเรื่องของภาครัฐบาลไมมีการสงเสริมและเขามาอุดหนุนชวยเหลือ
ผูประกอบการคารําขาว ในเร่ืองของการรับประกันราคาของรําขาวเหมือนอยางขาวเปลือกที่รัฐบาลมี
นโยบายรัฐบาลเขามาชวยอุดหนุนและแทรกแซงกลไกราคาของขาวเปลือกเพ่ือชวยเหลือชาวนา จาก
สภาวการณเศรษฐกิจที่ตกต่ําสงผลกระทบอยางมากตอผูประกอบการคารําขาวรายเล็กที่มีเงินทุน
จํากัด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา สงผลใหราคาหมูหนาฟารมตกตํ่าเปนผลทําใหเจาของฟารมหมู
เกิดภาวะขาดทุนในการเลี้ยงหมู สวนทางกับตนทุนในการเลี้ยงหมูที่ปรับสูงขึ้นทุกอยาง สงผลใหทาง
ผูประกอบการคารําขาว ไมกลาที่จะขายรําขาวใหกับทางฟารมหมูดวยเชนกัน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่
เจาของฟารมหมูจะไมมีเงินขําระคารําขาว และอาจใชเวลานานกวาปกติที่ผูประกอบการคารําขาว
สามารถเก็บเงินจากทางเจาของฟารมหมูไดดวยเชนกัน แตหากเปนผูประกอบการคารําขาวรายใหญ 
ที่มีเงินทุนจํานวนมากแลว เรื่องภาวะเศรษฐกิจจะไมมีผลกระทบตอผูประกอบการคารายใหญมากนัก 

…ปญหาเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ํา ไมมีสงผลกระทบทางตรงกับผมมากนัก ผลกระทบที่
จริงๆ ของผมไดมาจากผลกระทบของราคาหมูในตลาดที่ผูประกอบการฟารมหมูไดรับมา
โดยตรงมากกวา หากราคาหมูหนาฟารมตกต่ํา เจาของฟารมหมู ก็จะขาดทุน หากเจาของ
ฟารมหมูขายหมูในตอนนั้นก็จะขาดทุนและไมมีเงินมาจายคารําขาวให จึงเปนเหตุผลวาทําไม
ผูประกอบการคารําขาวจะไดรับผลกระทบทางออม… (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556) 

…เรื่องของเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ไมไดสงผลประทบกับการประกอบการคารําขาวแตอยางใด 
เนื่องจากในตลาดคารําขาว มีผูซื้อมากราย และมีผูขายรําขาวมากรายอยูแลว สวนแบง
การตลาดการคารําขาวมีการแบงตลาดการคาและแบงลูกคากันอยางชัดเจนอยูแลว  ผมเปน
รายใหญของธุรกิจคารําขาว หากไดรับผลกระทบจะนอยกวารายเล็กๆ ที่มีทุนนอย เดียวนี้
ผูประกอบการคาเล็กๆ จะอยูยากจะสูรายใหญๆ ไมได… (รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556) 

4.1.3 ปญหาดานการแขงขันของผูประกอบการรายอ่ืนๆ 

การเขามาของผูประกอบการรายอื่น ซึ่งเปนผูประกอบการรายใหญ สงผล
กระทบตอผูประกอบการรายยอยหรือรายเล็ก ทีป่ระกอบธุรกิจคารําขาวเล็กๆ ไมสามารถแขงขันดาน
ราคากับผูประกอบการรายใหญๆ ได และเรื่องเงินทุนที่ยาวกวาผูประกอบการรายเล็ก ซึ่งในปจจุบัน
ผูบริโภคมีตัวเลือกในการซ้ือรําขาวจากผูประกอบการมากรายมากขึ้น หากผูประกอบการคารายเล็กๆ 
ไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได ก็ทําใหผูประกอบการคารําขาวรายเล็กๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบทําใหบางรายเลิกกิจการไปในท่ีสุด  

…สมัยน้ี ผูคารายใหญเทานั้นที่จะอยูรอด ผูคารําขาวรายเล็ก จะอยูยากมากขึ้น เพราะมี
ตนทุนที่สูงกวาในการซื้อขายท่ีสูงมากกวา เปนผลทําใหเวลาขายตองขายในราคาที่สูงกวา จึง
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ทําใหผูคารายใหญจะกลืนผูคารายเล็กๆ ไป ผมเปนเจาใหญของจังหวัดนครปฐม และของ
ประเทศไทย ผมมีการซ้ือขายรําขาวทุกวัน ลูกคาเปฯผูเขามาส่ังซื้อรําขาวจากบริษัทผมเอง 
และผมมีลูกคาประจําที่ทําการติดตอซื้อขายกัยเปนประจําอยูแลวสวนหนึ่งดวยเชนกัน… 
(รุงโรจน จารุศิริพิพัฒน, 2556) 

…ผูประกอบการรายอ่ืนๆ ก็มีเขามาหาลูกคาผมบาง เขาเสนอราคารําขาวที่ถูกกวาผมให
ลูกคาผม ลูกคาผมบางรายซื้อเจาอ่ืนที่เขามาเสนอขายในราคาที่ถูกกวาที่ผมขายให แลวมา
เลาใหผมฟง ในเร่ืองของคุณภาพสินคาวาต่ํากวาของผมเยอะ ลูกคาบอกเรื่องราคาท่ีถูกกวา 
กับผม แตก็มีการตําหนิเรื่องคุณภาพของรําขาวที่แยกวาและตางกับรําขาวของผมเยอะ ดังนั้น
ลูกคาก็ตองกลับมาซ้ือรําขาวของผมเหมือนเดิม เพราะของท่ีเขาซ้ือไดถูกกวาคุณภาพตางกัน 
เอาไปใชไมนานก็เสีย ไมคุมกัน แตก็มาเลาใหผมฟงนะครับ… (เฉลิม รัตนกิจไพบูลย, 2556)
       

แนวทางการแกไขปญหา 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ จะเห็นไดวาแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ในเรื่องของปญหาของ
ผูประกอบการคารําขาว ปญหาดานเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ผูวิจัยไดทําการศึกษาและนํากุญแจสําคัญในการ
แกไขปญหาของผูเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ทั้งผูประกอบการคารําขาว, พนักงานของธุรกิจ, ลูกคา
ทางธุรกิจ เปนตน รวมทั้งเพ่ิมขอเสนอแนะทางการวิจัยของผูวิจัย ดังนี้ 

 1. รัฐบาลควรเขามาสนับสนุนผูประกอบกิจการคารําขาว โดยออกกฎหมายที่ชวยสงเสริม
และสนับสนุนผูประกอบการขนาดเล็ก ใหสามารถดํารงอยูไดในยุคที่ผูประกอบการรายใหญสามารถ
ทําใหผูประกอบการรายเล็กหรือรายยอยลมได  

 2. การประกอบการคา หรือการประกอบธุรกิจ สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การท่ีผูประกอบการยึด
หลักความซื่อสัตยตอลูกคาของธุรกิจ หลักการนี้เปนพ้ืนฐานของทุกๆ สาขาอาชีพในการประกอบการ 
ทั้งในเร่ืองของคุณภาพของสินคาที่สงมอบใหลูกคา สินคาที่ผูประกอบการคาจะสงมอบใหกับลูกคา
ตองมีคุณภาพท่ีดีอยูเสมอ และการดําเนินการเชนนี้เปนการรับประกันในเรื่องของชื่อเสียงของ
ผูประกอบการดวยเชนกัน ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจในการทําธุรกิจกับลูกคาจนเกิดความเชื่อ
ใจและความจงรักภักดีในการซ้ือขายกัน ถึงแมจะเปนผูประกอบการรายเล็กหรือรายยอย แตหากทาง
ผูประกอบการคายึดหลักขอนี้ ในการประกอบการคาก็สามารถทําการคาไดอยางราบรื่นและไมวา
ผูประกอบการคาจะทําธุรกิจอะไรก็จะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจไดดวยเชนกัน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเร่ือง รูปแบบและกลยุทธการประกอบการคารําขาว ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบของการประกอบการคารําขาว 2) 
ศึกษากลยุทธการประกอบการคารําขาว 3) ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการคารํา
ขาวและแนวทางการแกปญหา โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิทยาปรากฏการณวิทยา 

 ผูวิจัยไดทําการสรุปขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก เอกสาร บทความ วารสาร วิทยานิพนธ และ
งานวิจัยตางๆ ที่ เกี่ยวของ การสังเกตแบบมีสวนรวมจากการเขาชมสถานท่ี การทํางาน ของ
ผูประกอบการแตละราย และวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก นายเฉลิม รัตนกิจ
ไพบูลย เปนผูประกอบการคารําขาว ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ผูวิจัยใชแนวคําถามท่ีพัฒนาจากแนวคิดทฤษฏีที่ เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประกอบการ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด และสวนแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารจัดการประสม
การตลาด เปนแนวทางการสัมภาษณแบบเจาะลึกเก่ียวกับ รูปแบบและกลยุทธการประกอบการคารํา
ขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยท่ีไดจากการศึกษาทั้งหมดใน การสรุปผลการวิจัย สวนของการ
อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะทางการวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

 

1. สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัยขอสรุปผลการศึกษาโดยจําแนกตามวัตถุประสงคการวิจัย 3 ขอ ดังนี้ 
1.1 ศึกษารูปแบบของการประกอบการคารําขาว 

 รูปแบบการประกอบการค ารําขาว ในพ้ืนที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในฐานะ
ผูประกอบการคารําขาว ทางรานคาและบริษัทไดขนสงรําขาวที่ดีมีคุณภาพใหแกผูบริโภค มีการ
บริหารจัดการในรูปแบบกิจการเจาของคนเดียวและกิจการครอบครัว  โดยแบงเปน 2 ฝายใหญๆ คือ 
ฝายบริหาร และฝายปฏิบัติการ 

 รูปแบบของการประกอบการคารําขาว ผูประกอบการคารําขาวมีเปาหมายหลัก คือ การ
ประกอบการคาที่สรางผลกําไรใหธุรกิจ เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจสามารถดําเนินธุรกิจอยูไดอยาง

ยั่งยืน และเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด ลูกคาของ
ผูประกอบการคารําขาว เปนจําพวกโรงงาน รานจําหนายอาหารสัตว และฟารมเลี้ยงสุกร เปนตน  
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รูปแบบลักษณะธุรกิจการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  เปนธุรกิจที่มีขนาดเล็กไป
จนถึงขนาดใหญ โดยจําแนกไดจากเงินทุนของผูประกอบการแตละราย โดยลักษณะของการประกอบ
การคารําขาวอยูในลักษณะการคาสง คร้ังละเปนรถบรรทุกสิบลอ ในรูปแบบการกิจการแบบซื้อมา
ขายไป โดยผูประกอบการคารําขาวรายใหญ เปนผูมีเคร่ืองปรับปรุงคุณภาพรําขาว ในขณะที่
ผูประกอบการคารายเล็กไมมีเงินทุนจํานวนมาก จึงไมมีเครื่องปรับปรุงคุณภาพรําขาวกอนสงถึงลูกคา 

 รูปแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยผูประกอบการคารําขาวทั้งรายเล็กและรายใหญ
ใหสวัสดิการแกพนักงานตามความเหมาะสม โดยดูจากอายุงานเปนหลัก ในการประกอบการคารําขาว 
พนักงานสวนใหญของผูประกอบการเปนพนักงานขับรถบรรทุก เปนสาเหตุที่ทําใหไมมีการอบรม
พนักงานในการทํางาน แตหากในบริษัทของประกอบการรายใหญอาจมีการอบรมพนักงาน แตเปน
พนักงานท่ีอยูในสํานักงาน พนักงานในสํานักงานจะดําเนินการจัดทําเรื่อง การรับ-ออกต๋ัว การทํา
บัญชี พนักงานสํานักงานทําหนาที่เหลานี้จะไดรับการอบรมในการทํางานโดยพนักงานคนเกา ให
พนักงานคนเกาสอนงานพนักงานใหม ผูประกอบการมีการใหโบนัสพนักงานในชวงปใหมจีนกับ
พนักงานที่ทํางานแบบไดรับเงินเดือน ไมใชแบบรายวัน รูปแบบการใหจะใหตามอายุงาน 

วิธีการหาขอมูลการประกอบการคารําขาว อีกประการหนึ่ง คือ การสัมภาษณระดับลึกจาก
ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูประกอบการคารําขาว, พนักงานขับรถบรรทุก, และลูกคาของธุรกิจการคารํา
ขาว จากประวัติความเปนมาของผูประกอบการคารําขาวที่ไดประสบความสําเร็จ ตองใชทั้งแรงกาย
และแรงใจในการกอตั้งรานคาหรือบริษัทในการคารําขาวขึ้น การแนะนําตอลักษณะปากตอปากของ
ลูกคาประจํา ดวยเหตุผลนี้จึงทําใหผูประกอบการไดรับจงรักภักดีของลูกคาประจําที่มีตอสินคาของ
ผูประกอบการ ใชความซื่อสัตย สรางความนาเชื่อถือ การคัดเลือกผลิตภัณฑที่ดีสงมอบดวยความ
มุงม่ันใสใจและมีความอดทนอยางสูง ในการทํางานเพ่ือสรางลูกคาและพยายามรักษาฐานลูกคาเกาให
คงอยูกับเราอยางยั่งยืน 

 ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย พบวา การประกอบการคารําขาวนั้น ไมเพียงแตสรางรายไดใหกับ
ผูประกอบการ แตยังคงสรางรายไดใหพนักงานขับรถ พนักงานบัญชี กอใหเกิดอาชีพข้ึนมาและยังเปน
การสรางงานสรางอาชีพอีกดวย และเปนการสรางเครือขายเพ่ือการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืน 

 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย ในเรื่อง การจัดการดานการตลาดของการประกอบการคารํา
ขาว ในพ้ืนที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการเปนแบบอยางที่ประสบความสําเร็จให
ผูประกอบการรายอื่นๆ ที่ประกอบดําเนินการอยูแลว หรือผูที่จะประกอบการรายใหมๆ ที่สนใจจะเขา
มาในธุรกิจการประกอบการคารําขาว จะไดเพ่ิมเติมในเร่ืองการจัดการเรื่องลูกคาและเงินทุน ปญหา
และอุปสรรคในการประกอบการ ตลอดจนถึงแนวทางการแกปญหา สรุปไดดังรายละเอียด ดังตอไปน้ี   

 การจัดการดานการบริหารการคารําขาว ผูประกอบการตองการรักษาฐานลูกคาเดิมของ
ตนเองไว เนื่องจากธุรกิจเปนธุรกิจการคาขายที่เนนขายลูกคาประจําเทานั้น  ลูกคาขาจร ก็จะตองนํา
เงินสดมาซ้ือ การคารําขาวแบบนี้จึงเปนเรื่องยากท่ีจะจะทําการตลาด และเปนเรื่องยากอีกเชนกันที่
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จะทําการขยายตลาดใหใหญของผูประกอบการเองมากขึ้น เนื่องจากผูประกอบการคารําขาวแตละ
รายสวนมากรับแตลูกคาประจําเทานั้น นอยนักที่จะทําการซ้ือขายกับรายใหม 

 

 1.2 ศึกษากลยุทธการประกอบการคารําขาว  

 การจัดการดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคาผลิตภัณฑรําขาวจะเลือกการเลือกซื้อรําขาวโดย
พิจารณารําขาวจากคุณภาพสินคาที่ไดมาตรฐาน สามารถดูไดหลากหลายวิธีการ วิธีแรกโดยดูไดจาก
น้ํามันในรําขาว ยิ่งรําขาวมีน้ํามันสูงมากเทาไหรรําขาวก็จะยิ่งมีคุณภาพก็มากเทานั้น วิธีนี้จะตองมี
เครื่องที่ทําการตรวจนํ้ามันที่มีอยูในรําขาว โดยเครื่องที่ทําการปรับปรุงคุณภาพของรําขาว เคร่ืองนี้จะ
เปนตัววัดน้ํามันในรําขาววารําขาวนี้มีมากหรือนอยเพียงใด และอีกวิธีหนึ่ง คือ การทําการตรวจสอบ
จากกลิ่นและความละเอียดของรําขาว หากรําขาวมีกลิ่นเปรี้ยวแสดงวารําขาวจะเริ่มท่ีจะไมดีหรือเสีย
แลว ในดานของผลิตภัณฑผูประกอบการเนนในเรื่องคุณภาพของรําขาวมากท่ีสุด 

 การจัดการดานราคา ผูประกอบการคารําขาวอางอิงราคาการซ้ือขายรําขาวตามตลาด โดย
ผูประกอบการคารําขาวตั้งราคาขายรําขาวโดยบวกเพ่ิมคาขนสงและคาแรงคนงานเพียงเล็กนอย 
เพ่ือใหเพียงพอกับตนทุนที่เกิดขึ้นในการซ้ือขายแตละครั้ง หากในบางครั้งผูประกอบการซ้ือรําขาวติด
มือไวกอน โดยที่ยังไมมีการส่ังซื้อเขามา เนื่องจากรําขาวราคาขึ้น จะทําใหผูประกอบการไดกําไรจาก
การซ้ือขายเยอะกวาปกติ แตหากราคาตกลง ผูประกอบการจะขาดทุนดวยเชนกัน จะกลาวไดวา 
ผูประกอบการคารําขาวสวนมากจะไมคอยซื้อรําขาวติดมือไวกอน การคารําขาวไดกําไรนอยอยูแลว 
หากติดมือเอาไวกอนแลว จะทําใหผูประกอบการขาดทุนจากการคา   

 การจัดการดานสถานท่ี ผูประกอบการคาสวนใหญคากับลูกคาแบบคาสงเปนรถบรรทุก 
ผูประกอบการตองนําสินคาไปสงใหลูกคาถึงสถานที่ของลูกคา ผูประกอบการคารําขาวไมจําเปนตองมี
หนารานแตผูประกอบการเองสามารถคาขายรําขาวใหลูกคาได เนื่องจากลูกคาสวนใหญเปนลูกคาขา
ประจําของรานและทําการตกลงซ้ือขายกันทางโทรศัพทเปนหลักอยูแลว  ดังนั้นการจัดสถานที่จัด
จําหนายจึงไมจําเปน 

 การจัดการดานการสงเสริมการขาย ผูประกอบการสวนใหญ ไมมีการสงเสริมการขายใดๆ ใน
การประกอบการคารําขาว เนื่องจาก การประกอบการคารําขาวมีลูกคาที่เปนเจาของฟารมสุกร และผู
จําหนายอาหารสัตว ที่เปนลูกคาประจําของทางผูประกอบการ ลูกคามีความจําเปนตองซื้อรําขาวกับ
ทางผูประกอบการอยูแลว โดยทางผูประกอบการยึดมั่นในเร่ืองของคุณภาพสินคากอนสงถึงมือลูกคา
เปนหลัก เพื่อรักษาฐานลูกคาเอาไว 

 การจัดการดานบุคลากร บุคลากรขององคกรในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของ
การประกอบการคารําขาวมี 2 กลุมหลัก คือ เจาของกิจการ ผูประกอบการเปนผูควบคุมกฎระเบียบ
ในการทํางานของพนักงานในองคกร และพนักงานของบริษัทหรือรานคา คือ พนักงานขับรถบรรทุก มี
หนาที่ขับรถไปบรรทุกรําขาวตามคําสั่งของผูประกอบการและดูแลรถบรรทุกที่ตัวเองเปนคนขับดวย 
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 การจัดการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ในเร่ืองของหน ารานของ
ผูประกอบการคารําขาวหากเปนผูประกอบการรายใหญ ผูประกอบการรายเล็กๆ จะมีหรือไมมีหนา
รานเปนของตัวเองแลวแตลูกคาเปาหมายของผูประกอบการนั้นๆ  

 การจัดการดานกระบวนการทํางานตั้งแตกระบวนการของการสั่งซื้อรําขาวจากโรงสีขาวจนถึง
การสงมอบสินคาที่มีคุณภาพและการบริการท่ีดีใหกับลูกคา โดยขั้นตอนาแรกจะเปนการสั่งซื้อรําขาว
จากโรงสี โดยทําการตกลงราคาการซ้ือขายรําขาวกับทางโรงสีเรียบรอยแลว จึงนําเสนอราคากับลูกคา 
จึงสั่งคนขับรถบรรทุกสิบลอ ไปตักรําขาวที่โรงสี และนําสินคามาสงใหกับลูกคาที่ไดทําการตกลงซื้อ
ขาย  

 1.3 ศึกษาปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการคารําขาว 

 ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย เพ่ือใหทราบถึงกลยุทธในการดําเนินงานของธุรกิจการ
ประกอบการคารําขาว ในดานการบริหารจัดการ ดานกลยุทธทางการตลาดที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามเปาหมายและทิศทางท่ีกําหนดไว อยางเปนระบบ ทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ในการประกอบการธุรกิจคารําขาว และแนวทางในการแกไขปญหา รวมถึงเผยแพรกลยุทธทาง
การตลาดใหกับกับผูประกอบการท้ังรายเกาและรายใหมที่สนใจในการทําธุรกิจประเภทน้ี สรุปไดดังนี้ 

 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการคารําขาว และแนวทางการแกไขปญหา ทุกอาชีพ
และการประกอบการไมวาจะเปนอาชีพใด  ลวนมีปญหาและอุปสรรคดวยกันแทบทั้ งสิ้ น 
ผูประกอบการคารําขาวตองหาสาเหตุของปญหา วิเคราะหการแกไขปญหา หาวิธีในการแกปญหา 
และลงมือแกไขปญหาดวยตนเอง 

 ผูประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใหความสําคัญกับปญหา และ
การปรับปรุงการบริหารจัดการและคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้น จึงไดทําการศึกษากลยุทธที่ใชใน
การประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปปญหาและการปรับปรุง
ที่ควรแกไขเปน   ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1.ปญหาของผูประกอบการคารําขาว 

1.1 ปญหาดานการขยายกิจการ 

1.2 ปญหาดานเศรษฐกิจที่ตกต่ําของประเทศไทย 

1.3 ปญหาดานการแขงขันของผูประกอบการรายอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ผูประกอบการคารําขาวและพนักงานไดทําการปรับปรุงที่กลาวขางตนไดบางสวน  ซึ่ง
บางสวนที่ผูประกอบการสามารถควบคุมไดในเรื่องของการแขงขันของผูประกอบการรายอ่ืนๆ เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาที่ทําการคากันอยางตอเนื่อง ปญหาอีกดาน คือ ปญหาดาน
การขยายกิจการ เปนเรื่องของความคิดและทัศนคติของผูประกอบการที่มองวา การขยายธุรกิจการคา
รําขาวนี้เปนเรื่องที่ไมควรทํา เนื่องจากการประกอบการคารําขาวเปนการคาหากลงทุนมากก็จะเจ็บตัว



61 
 

มาก เปนธุรกิจที่คงตัวอยูแลว แตปญหาในอีก 1 ดานเปนเปนปญหาที่ผูประกอบการไมสามารถ
ควบคุมได   คือ ปญหาดานเศรษฐกิจที่ตกต่ําของประเทศไทย  

 

2. อภิปรายผล 

การประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มกอตั้งมานานหลายสิบป 
สถานท่ีตั้งของผูประกอบการคารําขาว ในพนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อยูติดถนนสามารถ
เดินทางไดสะดวก มีทําเลท่ีเหมาะสม และเปดใหบริการทุกวัน  

ผูประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนผูควบคุมกฎระเบียบใน
การประกอบธุรกิจคารําขาว และพัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วราพร อางนานนท (2552 : 49-50) เรื่อง รูปแบบและกลยุทธการประกอบการตุกตาผา ตําบลบาน
สิงห อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา การประกอบการคารําขาว ผูประกอบการเปนผู กําหนด
ทิศทาง ประสานงานกับผูผลิต ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ จนกระทั่งขั้นตอนการเก็บเงินลูกคา
ดวยตัวผูประกอบการเอง 

รูปแบบการประกอบการคารําขาว ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

จากการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของผูประกอบการคารําขาว พบวา มีรูปแบบการ
บริหารงานที่ชัดเจน มีอยู 2 รูปแบบ รูปแบบเจาของคนเดียว และเปนรูปแบบธุรกิจครอบครัว อํานาจ
ในการบริหารและการตัดสินใจ อยูที่ เจาของธุรกิจเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจหรือบุคคลใน
ครอบครัวที่มีอํานาจในการบริหารงาน โดยมีจุดประสงคหลักเพ่ือผลประโยชนสูงสุด ทั้งตอลูกคาและ
ตอผูประกอบการเชนกัน ทั้งนี้ลักษณะเปนการคาสงโดยธุรกิจซ้ือมาขายไป ไมไดเปนผูผลิตสินคาเอง 
ทางผูประกอบการมุงเนนการในเรื่องของ คุณภาพรําขาว และราคาที่สมเหตุสมผล เหตุผลตางๆ 
เหลานี้ ที่ผูประกอบการเนนในการสรางความจงรักภักดีของลูกคา    

กลยุทธการประกอบการคารําขาว ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

จากการศึกษากลยุทธในการประกอบการคารําขาว พบวา สิ่งสําคัญที่ทําใหผูประกอบการคา
รําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานมานานกวา 30 ป ก็
คือวิสัยทัศนของผูประกอบการในการบริหารจัดการทั้งในดาน การบริหารจัดการดานการตลาด และ
การบริหารจัดการดานการเงิน ไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ในเรื่องของการบริหารลูกคาและทรัพยากร
ที่ผูประกอบการมีอยูอยางคุมคา สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เปนการรักษาฐานลูกคาและสราง
มูลคาเพ่ิมใหธุรกิจ ซึ่งเปนไปตามลักษณะของการบริหารจัดการ (ทับทิม  วงศประยูรและคณะ, 2542) 

จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูประกอบการคารําขาวที่ดําเนินธุรกิจคารําขาว ในพ้ืนที่
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม พบวา ผูประกอบการคารําขาวใชกลยุทธดานราคา การซื้อขายรําขาว
ของผูประกอบการพิจารณาในเร่ืองของราคารําขาวที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ไมแพง
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จนเกินไป กลาวคือ ราคารําขาวเหมาะสมกับคุณภาพ จึงจะทําใหลูกคาจึงเกิดความพึงพอใจและเกิด
ความเชื่อใจ ลูกคาบางรายท่ีเปนลูกคาประจําของผูประกอบการ เวลาทําการซื้อขาย จะไมถามราคา
ของรําขาวจากผูประกอบการคาเลย เนื่องจากลูกคาไดใหความเชื่อใจกับผูประกอบการคารําขาวใน
การขายสินคา ซึ่งสินคามีราคาถูกและยุติธรรมอยูแลว และการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยู
เสมอ เพ่ือใหลูกคาสามารถนึกถึงผูประกอบการอยูเสมอ กลยุทธที่ผูประกอบการคารําขาวไดใชในการ
บริหาร คือ พบวา ธุรกิจการประกอบการคารําขาวมีการบริหารจัดการดานทรัพยากรที่มีอยูใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล องคกร หรือการบริหารจัดการเพ่ือกําไร
ของทุกคนในองคกร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ปจจัยที่สงผลใหประกอบการคารําขาวไดประสบความสําเร็จ  

จากผลการวิจัยเรื่อง ปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ผูประกอบการ พบวา ก็ประกอบการคาไมวาจะเปนอาชีพใดลวนแลวแตมีปญหาและ
อุปสรรคในเรื่องการดําเนินการแทบทั้งสิ้น ผูประกอบการคารําขาวจําเปนที่จะตองหาสาเหตุของ
ปญหา วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางและวิธีการแกปญหา และลงมือแกไขปญหาดวยตัวเอง หรือสั่งการ 

ผูประกอบการคารําขาวในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไดใหความสําคัญของปญหา 
และการปรับปรุงการบริหารกลยุทธใหดียิ่งขึ้น จึงไดทําการคนหาความพึงพอใจของลูกคาท่ีซื้อรําขาว

ระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ปจจัยท่ีสงผลใหประกอบการคารําขาวไดประสบความสําเร็จ 

ความสําเร็จและการ
เปนผูประกอบการที่ดี 

ลักษณะสวนตัวของ
ผูประกอบการ 

เงินทุนหมุนเวียนดี 

การคัดเลือก 
ลูกคาท่ีดี 

ผลิตภัณฑมีคุณภาพ  ี

ล

ร
จ
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ของผูประกอบการในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  สามารถสรุปปญหาและการปรับปรุงที่ควร
แกไข มีดังนี้ 

1. ปญหาของผูประกอบการคารําขาว 
การขยายธุรกิจการประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนสิ่ง

ที่ทําไดยาก เนื่องจากผูประกอบการคารําขาวแตละราย มีลูกคาประจําของที่เปนตัวเอง ไดแก โรงงาน
สกัดน้ํามัน, รานจําหนายอาหารสัตว, ฟารมสุกร ซึ่งฐานลูกคาก็จะเปนผูที่ประกอบการคาเหลานี้ฐาน
เดิมที่ทําการคากันมานาน ไมมีเพ่ิมข้ึนจากเดิม ดังนั้น ผูประกอบการคาขาวตองรักษาฐานลูกคาเดิมให
คงอยู 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศไทย 
สภาวการณเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในเร่ืองการเมือง นโยบายรัฐบาล ราคานํ้ามัน 

ปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตสงผลกระทบอยางมากตอตนทุนในการประกอบการของผูประกอบการคารํา
ขาว ปญหาในเรื่องของภาครัฐบาลไมมีการสงเสริมและเขามาอุดหนุนชวยเหลือผูประกอบการคารํา
ขาว ในเรื่องของการรับประกันราคาของรําขาวเหมือนอยางขาวเปลือกท่ีรัฐบาลมีนโยบายรัฐบาลเขา
มาชวยอุดหนุนและแทรกแซงกลไกราคาของขาวเปลือกเพ่ือชวยเหลือชาวนา จากสภาวการณ
เศรษฐกิจท่ีตกต่ําสงผลกระทบอยางมากตอผูประกอบการคารําขาวรายเล็กที่มีเงินทุนจํากัด เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา สงผลใหราคาหมูหนาฟารมตกต่ําเปนผลทําใหเจาของฟารมหมูเกิดภาวะขาดทุน
ในการเล้ียงหมู สวนทางกับตนทุนในการเลี้ยงหมูที่ปรับสูงขึ้นทุกอยาง สงผลใหทางผูประกอบการคา
รําขาว ไมกลาที่จะขายรําขาวใหกับทางฟารมหมูดวยเชนกัน เนื่องจากมีความเส่ียงที่เจาของฟารมหมู
จะไมมีเงินขําระคารําขาว และอาจใชเวลานานกวาปกติที่ผูประกอบการคารําขาวสามารถเก็บเงินจาก
ทางเจาของฟารมหมูไดดวยเชนกัน แตหากเปนผูประกอบการคารําขาวรายใหญ ที่มีเงินทุนจํานวน
มากแลว เรื่องภาวะเศรษฐกิจจะไมมีผลกระทบตอผูประกอบการคารายใหญมากนัก 

3. ปญหาดานการแขงขันของผูประกอบการรายอ่ืนๆ 
การเขามาของผูประกอบการรายอ่ืน ซึ่งเปนผูประกอบการรายใหญ สงผลกระทบตอ

ผูประกอบการรายยอยหรือรายเล็ก ที่ประกอบธุรกิจคารําขาวเล็กๆ  ไมสามารถแขงขันดานราคากับ
ผูประกอบการรายใหญๆ ได และเรื่องเงินทุนที่ยาวกวาผูประกอบการรายเล็ก ซึ่งในปจจุบันผูบริโภคมี
ตัวเลือกในการซ้ือรําขาวจากผูประกอบการมากรายมากขึ้น หากผูประกอบการคารายเล็กๆ ไม
สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได ก็ทําใหผูประกอบการคารําขาวรายเล็กๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบทําใหบางรายเลิกกิจการไปในท่ีสุด  

 การประกอบธุรกิจนั้น สามารถวัดความสําเร็จในองคกรธุรกิจ ไดจาก พิจารณาไดจากการวัด
ผลิตภาพ (Productivity) หาไดจาก ผลผลิตตอตนทุน และอีกวิธีการหนึ่ง คือ  พิจารณาไดจากการวัด
กําไร หาไดจาก ใชกําไรเปนเกณฑในการวัดมักใชระยะเวลา 1 ป ตามระบบบัญชีของแตละธุรกิจ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดความสําเร็จขององคกร สามารถนําเอาวิธีการ ดังกลาวมาใชวัดความสําเร็จเปน
ตัวเลขของผูประกอบการคารําขาว ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได 
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3. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการศึกษาเร่ือง รูปแบบและกลยุทธการประกอบการคารําขาว ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม มีขอเสนอแนะท่ีสามารถใชเปนขอมูล เพ่ือการปรับปรุงปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
การประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ
และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาของผูประกอบการคารําขาว ดังตอไปน้ี  

3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
จากผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการคารําขาว ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มี

ระบบการบริหารจัดการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีสินคาที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดเปนอยางดี และที่สําคัญผูประกอบการคารําขาวแตละรานและแตละบริษัทจะมี
ฐานลูกคาซึ่งเปนลูกคาประจําอยูแลว ผูประกอบการเองจะสามารถรับรูความตองการของลูกคาตัวเอง
ในแตละรายไดถึงความตองการของลูกคาในเรื่องของสินคา ที่ทางผูประกอบการคาเองสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาของตนเองไดเปนอยางดี  เปนการสรางความแตกตางจาก
ผูประกอบการคารําขาวในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากผูประกอบการคารําขาวรายอ่ืนๆ 
อยางเห็นไดชัดเจน จากความแตกตางที่มีความโดดเดนในเรื่องของการตอบสนองความตองการลูกคา 
ทําใหไดขอเสนอแนะจากการวิจัยมีหลายประการที่คาดวาจะกอให เกิดประโยชน ตอผูที่จะ
ทําการศึกษาตอไป รวมทั้งอาจใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการคารําขาวตอไป ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะสนับสนุนการสรางความแตกตางใหกับผูประกอบการครําขาว ดังนี้ 

3.1.1 ควรมองลูกคารายใหมเพิ่ม เนื่องจากลูกคาประจํา สามารถเปลี่ยนใจไปซื้อ
สินคาเจาอ่ืนๆ ไดงาย หากราคาสินคาเจาอ่ืนนั้นมีราคาถูกกวา ดังนั้น เราควรเพ่ิมฐานลูกคารายใหมๆ 
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตอรองและลดความเสี่ยง 

3.1.2 สรางความจงรักภักดี ควรสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาประจํา เพ่ือให
ลูกคาจงรักภักดีตอผูประกอบการ  

3.1.3 สรางการสงเสริมทางการตลาด ในรูปแบบการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคา ใชแรงจูงใจตางๆ เพ่ือกระตุนใหลูกคานึกถึงเราอยูเสมอเวลาตองการรําขาว  และลูกคาประจํา
จะบอกตอและแนะนํา 

3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 

สําหรับผูที่สนใจและจะทําการวิจัยในครั้งตอไป ในเรื่อง การประกอบการคารําขาว สิ่งที่
นาสนใจอีกประการหน่ึง คือ การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อรําขาวจาก
ผูประกอบการคารําขาวในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ  ในเรื่องของปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อรําขาวจาก
ผูประกอบการ ในเรื่องของการตอยอดผลิตภัณฑรําขาวเปนสินคาประเภทอ่ืน เพ่ือเปนการตอยอดการ
พัฒนาและขยายสวนแบงตลาดใหดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 
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แนวคําถามที่ใชสัมภาษณผูประกอบการคารําขาว ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ตอนที่ 1 ความเปนมาของผูประกอบการคารําขาว 

 1. ประวัติสวนตัว เจาของและผูประกอบการคารําขาว 

 2. สถานที่ตั้ง 

 3. การเริ่มตนของการประกอบการคารําขาว 

ตอนที่ 2 รูปแบบของการประกอบการคารําขาว 

1.รูปแบบและลักษณะของการประกอบการคารําขาว 

 2. รูปแบบ ประเภทของผลิตภัณฑ 

 3. รูปแบบการบริหารงานของการประกอบการคารําขาว 

 4. ลักษณะกลุมลูกคาและผูบริโภค 

 5. พฤติกรรมผูบริโภค 

 6. รูปแบบ ขอปฏิบัติ กฎระเบียบ การใชบริการ 

ตอนที่ 3 กลยุทธการบริหารจัดการธุรกิจคารําขาว 

 1. วิสัยทัศน 

 2. พันธกิจ 

 3. เปาหมาย 

 4. นโยบาย 

 5. การปฏิบัติการเชิงรุก 

 6. กลยุทธการแขงขันตลาดเสรี 

 7. กลยุทธการสรางความแตกตาง 

8. กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 7Ps 
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ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรคจากการประกอบการคารําขาว และแนวทางการแกปญหา 

1. ปญหาและอุปสรรค ในการประกอบการ 

2. แนวทางการแกไขปญหา ในการประกอบการ 

 

 

 



 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   
ที่อยู 
ที่ทํางาน  
 
 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2555 
 
     พ.ศ. 2554                   
 
 
ประวัติการทาํงาน 
     พ.ศ. 2554 – 2555 
     พ.ศ. 2555 – 2556 
      
     พ.ศ. 2556 – ปจจบุัน 
      
 
 

นางสาวสุดารัตน  รัตนกิจไพบูลย 
39 ถนนมาลัยแมน ตําบลลาํพยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
บริษัท กรุงไทยพานชิประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
366 ถนนเทศา ตาํบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
 
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบณัฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการ
ประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 
พนักงานฝายขาย บริษทั ฮิตาชิ คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) จาํกัด 
เจาหนาที่สินไหมทดแทน สาขานครปฐม บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคี
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
เจาหนาท่ีการตลาดสาขา บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 
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