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คําสําคัญ : รู ปแบบ/กลยุทธ์/ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย/เอสเอ็มอี ตีแตก
ดวงกมล ศิริยงค์ : รู ปแบบและกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยเพือเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยังยืน ศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอส
เอ็มอี ทีผ่านเข้ารอบสุ ดท้ายในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพือชิงรางวัลสุ ดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี
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การวิจยั ในครังนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาถึ งรู ปแบบ และกลยุทธ์ รวมถึ งปั ญหา และ
อุปสรรคในการดําเนิ นธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ทีมีศกั ยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยังยืน โดยเฉพาะธุรกิจทีผ่านเข้ารอบสุ ดท้ายในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก ประจําปี
2554 เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยใช้การวิจยั แบบกรณี ศึกษาเป็ นวิธีวิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การศึกษาเทปรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก การสัมภาษณ์เชิ งลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ซึ ง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ เจ้าของธุ รกิจทัง 4 และบุคคลใกล้ชิดทีมีส่วนเกียวข้องกับธุ รกิจ
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ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบในการดําเนิ นธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมของ 4 ธุ รกิจที
ผ่านเข้ารอบสุ ดท้ายในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก ประจําปี 2554 มีทงรู
ั ปแบบการค้าทังส่ งและปลี ก
การบริ การ การค้าปลีก และการผลิตเพือการค้าส่ ง โดยใช้กลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจซึ งประกอบ
ไปด้วย กลยุทธ์ผนู ้ าํ ด้านต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การพัฒนาตลาด กลยุทธ์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การกําหนดราคา กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า กล
ยุทธ์ดา้ นบริ การอย่างเฉพาะเจาะจง กลยุทธ์การตอบสนองทีเร็ วรวด กลยุทธ์การสร้างเครื อข่าย หรื อ
พันธมิตรทางธุ รกิจ กลยุทธ์การรับจํานําของเก่า กลยุทธ์การเพิมช่องทางการจัดจําหน่าย กลยุทธ์การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การเจาะตลาดเฟอร์นิเจอร์ ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคทีพบในการ
ดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย ปัญหาอุทกภัย ปั ญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน ผลกระทบจากการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ปั ญหาการหาสิ นค้าไม่ได้ในบางเวลา ปั ญหาการขาดการส่ งเสริ มของ
ภาครัฐ
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This research involved business formats and strategies as well as the obstacles of
small and medium businesses in Thailand and to keep the potential and capabilities to be
competitive. Specially, the finalist in the annual SME Tee Tak 2011 is a qualitative research.
The researcher collected the data by using 3 main methods: study the recorded SME Tee Tak
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tapes, in-depth interviewing and non-participant observation. The main information had
collected from four business owners and individuals closely who involved with the business.
The results showed that in the small and medium enterprises of the four business
finalists in the SME Tee Tak year 2011 had a form of trade both wholesale and retail, service,
retailer and a wholesale manufacturing. Business strategies include: the cost leadership,
strategies to make a differentiation, marketing development, product development, pricing,
strategic focuses, client retention strategies, strategies for specific services, quick – response
strategies, strategic network or business partners, strategic old pledge, strategies to
increasing distribution channels, advertising and furniture market penetration strategies. The
problems and obstacles in the business operation were the flooding, the labor shortage, the
impact of the ASEAN Economic Community, sometimes they can not find the products and
the government was not supporting.
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กรุ ณาตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่ องต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุ ปผลการศึกษา
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ขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านทียินดีบอกเล่าประสบการณ์ ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ใน
การดําเนินงาน รวมทังเปิ ดเผยถึงกลยุทธ์การดําเนินธุ รกิจของตนอย่างละเอียด นับเป็ นข้อมูลทีเป็ น
ประโยชน์ต่อผูว้ จิ ยั อย่างยิงในการวิเคราะห์และสรุ ปผลการศึกษา อันจะนํามาซึ งองค์ความรู้ให้กบั ผู ้
ทีสนใจจะดําเนินธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป
ขอขอบคุ ณคณะเจ้าหน้า ทีมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ขอบคุ ณผูด้ าํ เนิ นงานโครงการและ
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รอบข้างทีได้ช่วยทําให้งานวิจยั ฉบับนีเสร็ จสมบูรณ์ลงได้
สุ ดท้ายนี ผูว้ ิจยั มีความปิ ติยินดียิงทีได้ทาํ งานวิจยั ฉบับนีขึน โดยคาดหวังว่างานวิจยั จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูท้ ีสนใจ หรื อผูท้ ีดําเนินธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยูใ่ นปั จจุบนั เพือ
นําไปเป็ นแนวทางและแบบอย่างให้กบั ธุ รกิ จในการนําไปปรั บใช้ในส่ วนทีสามารถพัฒนาหรื อ
ปรับเปลียนให้เข้ากับแต่ละธุรกิจได้ เพือพัฒนาศักยภาพของธุ รกิจ และเพิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กบั ธุรกิจอย่างยังยืน และหากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูว้ จิ ยั ขออภัยไว้ ณ ทีนีด้วย
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