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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธการตลาดของผูประกอบการ
บริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี เปนวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยวิธีวิทยาปรากฏการณ เปน
การวิจัยที่อาศัยแนวความคิดและโลกทัศนจากปรัชญาปรากฏการณวิทยาเปนเครื่องมือในการศึกษา
ปรากฏการณและประสบการของมนุษย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการสํารวจภาคสนาม และการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง
ในจังหวัดราชบุรีและลูกคาท่ีเคยมาใชบริการ จํานวน 15 คน  
 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบและกลยุทธการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตง
ลูกโปงไดนํามาใชดังนี้คือ กลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑ มีการออกแบบท่ีทันสมัย มีความคิดริ เริ่ม
สรางสรรค ตอบสนองความตองการของลูกคา กลยุทธการใหบริการสรางความ ผูกพันที่ดีกับลูกคา 
ดูแลใหความสําคัญ เปนการเพ่ิมผลประกอบการ กลยุทธการต้ังราคา กําหนดราคาตามการออกแบบ
ผลิตภัณฑ กลยุทธการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย  การสั่งลูกโปงผานทางธุรกิจออนไลน กลยุทธ
การสงเสริมทางการตลาด บริการจัดสงสินคาฟรี กลยุทธสรางความแตกตางโดยการสรางบริการท่ีโดด
เดนเรื่องของการจัดสงสินคาและการออกแบบ กลยุทธกลยุทธการใหบริการของบุคคลากร มีการ
อบรมพัฒนาพนักงานใหมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริการจัดตกแตงลูกโปงกลยุทธการสง
มอบบริการที่ดี สงมอบสินคาไปถึงมือผู รับตามเวลาที่กําหนด ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง การจางลูกนองตรงตามคุณสมบัติที่ตองการ จึงจําเปนตองมี
การฝกอบรม กลยุทธสรางความปลอดภัยแกลูกคา โดยเราใชกาซฮีเลียมในการสูบลูกโปงเพราะเปน
กาซเฉื่อยและไมติดไฟ   ปญหาเศรษฐกิจที่ผันผวน มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา และ 
ปญหาเรื่องสถานการณเฉพาะหนา สถานที่ไมเอ้ืออํานวยและสภาพภูมิอากาศ 
การประกอบบริการรับจัดตกแตงลูกโปง เปนธุรกิจใหมที่นาสนใจและสามารถเติบโตไดในอนาคต เพ่ือ
รับทราบถึงปญหา พรอมทั้งขอเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติที่เปนประโยชนตอการดําเนินการบริการ
รับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรีตอไป 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาการประกอบการ                                           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                             ปการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

55602304 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORD  :   STRATEGY, MARKETING STRATEGY OF ENTREPRENEURS, 

DECORATED BALLOON SERVICE 
 KITTIN  TANCHAREON : MARKETING MODELS AND STRATEGIES OF 
DECORATED BALLOON SERVICE IN RATCHABURI. THESIS ADVISOR : 
ASSOC.PROF.PHITAK SIRIWONG ,Ph.D. 64 pp. 

 The purpose of this research is to clarify format and marketing strategy of 
entrepreneurs, who specialized in decorated balloon service in Ratchaburi. This 
research is a qualitative research by using phenomenon approach analysis. 
Commonly, phenomenology is such a tool to acquire someone's point of view in 
his/her awareness from past experience. The researcher surveyed, observed and 
collected the information by in-depth interview. The main sources of information are 
entrepreneurs and customers, who were relevant to the decorated balloon service. 
Furthermore, the researchers have done related theories and literature review to 
complete this research perfectly. 

 Format and marketing strategy of the entrepreneurs were as followings. 
First, creative and quick response is one of the successful strategies, adopted in this 
industry. Second, priority and relationship is the path to keep connection with clients. 
The entrepreneurs believed that priority could impress customers and bring them 
back for more services. Therefore, the rise of income was the consequence of priority 
and relationship aspect. Third tactic is price setting strategy. Price could be set to 
depend on the product design. Forth, the development of trading channel is the tool 
to expand market share and reach to customers wherever they are, for instance; 
trading online or using social network. No shipping fee is one of the desire policies, 
which customers want because they were unpleasant if they had to pay more 
besides products or services. Thus, no service charge is considered as useful 
strategy. Indeed, Human resource management is the key factor in every business 
including service industry. Most of entrepreneurs always trained their subordinates to 
be experts in doing balloon decoration. They all could give some guidance to 
customers and response customer's need comprehensively. Even though, the 
instability of economic affects to the lower demand of service, adopt and develop the 
problem-solving strategies. Accordingly, It is essential that the right tool is used the 
specific problem in hand. Moreover, we provide the security strategy to our customer 
by using helium gas, inert and nonflammable gas, for pumping up the balloon.         

 Decorated balloon service is the interesting new business. It can grow in 
the future. The related organizations should arrange seminar to hear the problems 
and offer the solutions to these business entrepreneurs to help keep the business 
going and provide guideline on how the decorated balloon service should be operate 
for sustainability within Ratchaburi province. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางสูงจาก รองศาสตราจารย ดร.

พิทักษ  ศิริวงศ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหความชวยเหลือและสละเวลาใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนอยางย่ิงตอผูวิจัย ชี้แนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนทุมเทความรูดานวิชาการอันเปน
ประโยชนในการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษารวมท้ังการแกไขงานใหสมบูรณ และขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู เพ่ือเปนพื้นฐานในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณคณะเจาหนาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบคุณผูดําเนินงานโครงการทุกทานท่ี
ใหความดูแลชวยเหลือมาตลอด ขอขอบคุณผูประกอบกิจการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี 
ทุก๐ทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบคําถามเพ่ือใชเปนขอมูลหลักในการจัดทําวิจัยฉบับนี้
ขึ้นมา ขอขอบคุณกําลังใจจากบิดา มารดา ญาติพ่ีนอง คณาจารย และเพ่ือนๆที่ไดรวมเกื้อหนุนและ
เอ้ืออํานวยใหการศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงจากใจจริง 

คุณคาและประโยชนที่ไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยขออุทิศเปนเครื่องบูชาพระคุณ
ของบิดาและมารดา ตลอดจนครู อาจารย ทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูในดานตางๆ โดย
ผูวิจัยจะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป 
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