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บทคัดยอ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ การวางแผน

กลยุทธและศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ
ผูประกอบการธุรกิจเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง จํานวน 100คนสถิติท่ีใชในการศึกษา ไดแก รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test One-way ANOVA  และคาสหสัมพันธของเพียรสัน  
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร 
คือ ปจจัยดานราคาวัสดุท่ีเพ่ิมข้ึนจุดเดนท่ีธุรกิจใหความสําคัญมากท่ีสุดคือภาพลักษณของธุรกิจ การ
วางแผนกลยุทธของผูประกอบการเฟอรนิเจอร พบวา มีหลักเกณฑในการแบงสินคาและแบงกลุม
ลูกคาตามลักษณะการใชงานมีการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตามระดับคุณภาพของเฟอรนิเจอร และ
มีการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมโดยผูบริโภคมีความรูสึกคุมคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเรียงตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานสงเสริมการตลาด 
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Abstract 
 
 The purposes aimed to analyze the business environmental, strategic 
planning, and to investigate marketing mix factors affecting to success in business of 
furniture entrepreneurs in Lampang province.  A questionnaire was used as data 
collection.  The samples were the furniture entrepreneurs in Lampang province for 
100 samples.  A data was analyzed by using frequency, standard deviation, t-test, 
One-way ANOVA, and Pearson Correlation.   

The results were found that environmental factor that had an impact on furniture 
business was cost of material.  The most important point was image of business.  
Moreover, for strategic planning of furniture entrepreneurs, it was found that there was a 
criterion for dividing the product and clustering customers based on usage, positioning the 
product based on quality of furniture, and appropriate price setting.  Finally, marketing mix 
factors affecting to success in business were, firstly, price, product, place and promotion, 
respectively.   
  
 



 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 เฟอรนิเจอรหรือเคร่ืองเรือนไดมีการผลิตมาต้ังแต ปพ.ศ. 2476  ซ่ึงในระยะน้ันเปนการรับทํา
ตามความตองการของลูกคาทําเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนเล็กๆ นอยๆ ตอมาความตองการใช
เฟอรนิเจอรภายในประเทศมีแนวโนมสูงข้ึนเปนลําดับ ทําใหมีผูสนใจเขามาลงทุนในการผลิตและ
จําหนายเฟอรนิเจอรมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระท่ังพัฒนาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาเปนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญท่ีผลิตเพ่ือการสงออกและมีการผลิตโดยใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีส่ังมาจากตางประเทศ             
อีกดวย ท้ังน้ีเน่ืองจากเฟอรนิเจอรเปนสินคาจําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน  คือ มีความสัมพันธกับชีวิต
มนุษยโดยตรงทุกอิริยาบถ นับต้ังแตต่ืนนอนจนกระท่ังเขานอน เฟอรนิเจอรจึงมีบทบาทสําคัญย่ิง
สําหรับอาคารบ านเ รือนและสถานประกอบธุร กิจต างๆ ประกอบดวยภาวะเศรษฐกิจมี                      
การเปล่ียนแปลงและประชากรมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ความจําเปนท่ีจะใชสินคาประเภทน้ีจึงมีมากข้ึน
ตามลําดับ 
 จากการขยายตัวของโครงการกอสรางท่ีอยูอาศัยในชวง 3 -5 ป ท่ีผานมามีปริมาณอาคาร
บานเรือน อาคารธุรกิจคาจํานวนมากกระจายตัวไปตามชานเมืองใหญโดยเฉพาะเขตใกล
กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากเปนเมืองประวัติศาสตร เปนเมืองทองเท่ียวใน
เชิงโบราณสถานแลว ในเขตรอบเมืองไดมีเขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และยานอุตสาหกรรม
จํานวนมาก ท่ีอยูอาศัยสําหรับพนักงานก็ขายตัวตามมา ดังน้ันความตองการเฟอรนิเจอรสําหรับใช
หรือตกแตงท่ีอยูอาศัยยอมเพ่ิมข้ึนดวย  แมวาในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันท่ีถือวามีปญหาไมนอย                
ความตองการเฟอรนิเจอรท่ีจําเปนยังคงมีอยูแตอาจจะเปล่ียนแปลงรูปแบบไป เชน เฟอรนิเจอรชนิดท่ี
ถอดประกอบได เพราะสะดวกในการติดต้ังหรือการขนสง และยังข้ึนอยูกับรสนิยมอีกดวย 

 เฟอรนิเจอรเปนสินคาท่ีไมเหมือนกับสินคาประเภทอ่ืน คือไมสามารถกักตุนไวไดเพราะข้ึนอยู
กับแฟชั่น ประกอบกับคนไทยเรามักไมคอยใหความสําคัญเทาใดนัก การจะจัดหาเฟอรนิเจอรไวใช
จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม สไตล ความแข็งแรงทนทาน และท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ             
ถามีฐานะไมคอยจะอํานวยนักก็จะซ้ือเฟอรนิเจอรประเภทรูปแบบสวย สวนคุณภาพอาจจะไมคํานึงถึง   
แตถาฐานะดีเฟอรนิเจอรท่ีเลือกใชจะเปนแบบท่ีไดรับการตกแตงและออกแบบโดยมัณฑนากร                 
ซ่ึงราคาแพงลักษณะของตลาดเฟอรนิเจอรปจจุบัน ถือไดวาเปนตลาดนอกระบบเพราะการผลิต
เฟอรนิเจอรสวนใหญขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา (อางถึงใน ณพสกล  สีมานะชัยสิทธ์ิ, 2550) 



 

 

 สวนลูกคาของธุรกิจเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางมีฐานะทางการเงินในทุกระดับ ไมวาจะมี
ฐานะทางการเงินในระดับใด การเลือกใชเฟอรนิเจอรจะเลือกซ้ือสินคาท่ีมีราคาเหมาะสม และ
คุณภาพดี การแขงขันเพ่ือแยงลูกคากันน้ันจะแขงขันในตัวสินคา และราคาเปนหลักใหญ สินคา
ประเภทเฟอรนิเจอรสวนใหญมีแบบใหเลือกมากมาย สําหรับราคาจะสูงหรือตํ่าข้ึนอยูกับวัสดุท่ีใชเปน
หลัก ผูขายแตละคนตองสามารถอธิบายใหลูกคาแตละรายเขาใจถึงสาเหตุท่ีสินคาคลายคลึงกัน                  
แตราคาตางกัน โดยเนนเร่ืองวัสดุท่ีใชในการทําเฟอรนิเจอรแตละช้ินเพ่ือความคงทนถาวรของสินคา 
 ดังน้ันผูศึกษาจึงมีความตองการท่ีจะศึกษากลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง เพ่ือเปนแนวทางในการทําแผนกลยุทธ
ของผูประกอบการธุรกิจเฟอรนิเจอรในอนาคต เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาธุรกิจใหมีความคลองตัว                     
ในการดําเนินกิจการมากข้ึนและใหเปนประโยชนแกผูประกอบธุรกิจเฟอรนิเจอรตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการวิเคราะหสถานการณในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอรของผูประกอบการ 

เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
2. เพ่ือศึกษาการวางแผนกลยุทธของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 

ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ 

ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
2. ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จในการดําเนิน 

ธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
 

ขอบเขตของการวิจัย   
 ขอบเขตดานเน้ือหา  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษากลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 

ขอบเขตดานประชากร   
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจาของกิจการหรือผูประกอบการของธุรกิจเฟอรนิเจอร

ในจังหวัดลําปาง จํานวน 100 ราย โดยไดขอมูลจาก (กรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย, 2557) 
 

 



 

 

ขอบเขตดานระยะเวลา   
การดําเนินการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชเวลาดําเนินการต้ังแต เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงสถานการณในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอรของผูประกอบการ 

เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
2. ทําใหทราบถึงการวางแผนกลยุทธของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
3. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ                

ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
4. เปนประโยชนสําหรับผูประกอบการรายใหมเพ่ือนําขอมูลเบ้ืองตนไปใชในการวางแผน 

กําหนดแนวทาง รวมท้ังกลยุทธท่ีจะพัฒนาธุรกิจเฟอรนิเจอรใหประสบความสําเร็จ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เฟอรนิเจอร (Furniture) หมายถึง สิ่งที่ใชตกแตงท่ีพักอาศัยหรืออาคารสํานักงาน เพ่ือใช
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันหรือเพ่ือความสวยงาม อาทิเชน โตะ เกาอ้ี ตู เตียง ชั้นวางของ 
และเคร่ืองประดับตกแตงบาน เปนตน 

ผูประกอบการ  หมายถึง  ผูลงทุนทําธุรกิจหรือกิจการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
ธุรกิจเฟอรนิเจอร หมายถึง ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทําเคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองใชไมสอยใน

บานเรือน อาคาร สํานักงาน โรงงานตางๆ โดยแยกประเภทของกิจการเฟอรนิเจอร คือ ผลิต จําหนาย 
ผลิตและจําหนาย 

กลยุทธการตลาด หมายถึง กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบดวย  

ดานผลิตภัณฑ (Product)  หมายถึง รูปแบบผลิตภัณฑ และประเภทวัสดุท่ีนํามาผลิต
เฟอรนิเจอร รวมถึงการนําไปใชงาน เชน ความปลอดภัยแกผูใชงาน ความคงทนและคุมคา                       
มี มาตรฐาน มอก.  ออกแบบดีไซนท่ีทันสมัยอยูเสมอ 

ดานราคา (Price) หมายถึง การกําหนดวาจะต้ังราคาแบบใด ต้ังราคาท่ีสอดคลองกับตลาด
หรือคูแขงขัน หรือตําแหนงผลิตภัณฑของสินคา เชน ต้ังราคาสูงเพ่ือสอดคลองกับตําแหนงผลิตภัณฑ
ของสินคาท่ีสูง ต้ังราคาต่ําสําหรับชวงฤดูกาลท่ียอดขายนอย และต้ังราคาต่ํากวาผูนําเล็กนอยในชวง
ฤดูกาลที่ขายดี     

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กลยุทธการสงเสริมการตลาดจะตองประสาน
กับแผนการตลาดโดยรวม และกําหนดแผนการสงเสริมการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง ตัวอยาง เชน                 



 

 

การจัดแสดงสินคาเฟอรนิเจอรเปนท่ีดึงดูดใจของลูกคา มีการขายโดยตรงหรือผานพอคาคนกลาง 
สถานประกอบการของทานหางายและมีบริเวณจอดรถสะดวก มีชองทางการจัดจําหนายผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ต 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การประชาสัมพันธ การโฆษณาทางวิทยุ
หนังสือพิมพ แผนพับ ปายผา และกิจกรรมตางๆ ที่ผูประกอบการเฟอรนิเจอรทําเพ่ือสงเสริมการขาย 

ปจ จัยส วนบุคคลของผูประกอบการ หมายถึง ขอ มูลส วนตัวของผูประกอบการ                  
ที่จําเปนตองใชในการวิจัยของผูประกอบการธุรกิจเฟอรนิเจอร 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ หมายถึง การท่ีผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจใหสําเร็จลุลวง
ไปดวยดีโดยมีตัวชี้วัด 3 ดาน ไดแก สภาพความเปนไปทางดานการเงิน การตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและการไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน และมีแนวโนมท่ีจะไดกําไรจากการดําเ นินงาน                      
มีแนวโนมท่ีจะไดจํานวนลูกคาเพ่ิมมากข้ึนและแนวโนมยอดขายก็เพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน 

 

 



 

 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี 
1. การวิเคราะหสถานการณ 
2. กลยุทธการตลาดของผูประกอบการ  
3. ปจจัยความสําเร็จของผูประกอบการ  
4. ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
5. การดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การวิเคราะหสถานการณ 
การวางแผนการตลาดจะเร่ิมตนดวยการวิเคราะหโอกาสทางการตลาดโดยธุรกิจท่ีจะประสบ

ความสําเร็จหรือลมเหลวจะตองมีการใหความสําคัญในการติดตามการเปล่ียนแปลง เพ่ือสรางจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและรูถึงขอจํากัด ดังน้ันธุรกิจจะตองปรับปจจัยท่ีควบคุมไดใหสอดคลองและเหมาะสม 
เพ่ือใหธุรกิจประสบผลสําเร็จตามท่ีต้ังวัตถุประสงคไว (อางถึงในอังคณา ธรรมาธิวัฒน, 2548)                  
โดยปจจัยน้ันประกอบดวย 

ดานภาวะเศรษฐกิจและประชากรศาสตร 
 เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมทางประชากรศาสตรเปนตัวแปรท่ีกระทบตอกิจกรรมทางการตลาด
มากที่สุด เชน อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราดอกเบ้ีย และดานประชากรศาสตร การเติบโตของ
จํานวนประชากรเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอตลาดผูบริโภคและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจอ่ืนดวย 
 ดานเทคโนโลยี 
 การนําเทคโนโลยีมาใชในกิจการตลาดเปนเคร่ืองมือใหมท่ีนิยมนํามาใช เชน การโฆษณาผาน
อินเทอรเน็ต การใชระบบสารสนเทศมาใชจัดการระบบเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบทางการตลาดชวยใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินคา และบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด 
 ดานสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมและวัฒนธรรมเปนลักษณะตางๆ ของบุคคลและพฤติกรรมท่ัวไปของบุคคลท่ีกําหนด
รูปแบบการดํารงชีวิตของประชากรผูที่มีรูปแบบการดํารงชีวิตเหมือนกันมักมีทัศนคติ คานิยม               
ความสนใจ ความชอบ ความตองการเหมือนกันซ่ึงเปนสวนสําคัญในการแบงสวนตลาดดานสินคาและ
บริการ อีกท้ังคานิยมและวัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ดานกฎหมายและการเมือง 
 



 

 

ปจจัยน้ีอยูในความควบคุมของสถาบันของรัฐ การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและการเมือง             
มีผลกระทบตอการตัดสินใจทางตลาดอยางมาก โดยเฉพาะการออกกฎหมายเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ
อาจกอใหเกิดการควบคุมอยางเขมงวด อาจทําใหเกิดตลาดใหมๆ และทําใหมีขอไดเปรียบเสียเปรียบ
ทางธุรกิจเปนตน 

ดานการแขงขัน 
 การวิเคราะหวาใครคือคูแขงขัน การหาวาจุดออนจุดแข็งของคูแขงขันเปนอยางไร ซ่ึงจะทํา
ใหคาดการณไดวาคูแขงขันจะทําอะไรในอนาคตและวิธีท่ีจะโตตอบปฏิกิริยาของคูแขงเปนอยางไร 
 

กลยุทธการตลาดของผูประกอบการ  
กลยุทธการตลาด Marketing Strategies หมายถึง กระบวนการทางการบริหารท่ีมุงพัฒนา 

รักษาสมดุลระหวางเปาหมายของผูประกอบการ ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรและโอกาสทางการตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือปรับแตงและปรับปรุงธุรกิจและผลิตภัณฑของผูประกอบการให
สมดุลอยูเร่ือยๆ เพ่ือใหไดกําไรและมีความเจริญเติบโตตามเปาหมาย  (อดุลย จาตุรงคกุล, 2549)            
กลยุทธการตลาดยังเปนหลักเกณฑท่ีจะใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย 
รวมท้ังการตัดสินใจในคาใชจายทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด และการจัดสรรทรัพยากร
ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2539 )  

นอกจากน้ีกลยุทธการตลาดจะบอกรายละเอียดวาวัตถุประสงคทางการตลาดแตละอยางน้ัน  
เราจะใชวิธีการอยางไร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ในขณะท่ีวัตถุประสงคทางการตลาดท่ีเรา
กําหนดน้ันตองมีความเฉพาะกําหนดขอบเขตตางๆ ชัดเจน และเก่ียวเน่ืองกับพฤติกรรมการซ้ือของ
บริโภคน้ัน กลยุทธการตลาดกลับมีความหมายกวางกวาและจะเปนตัวกําหนดทิศทางของแผนตลาด  
กําหนดการวางตําแหนงผลิตภัณฑของสินคา (Product Positioning) กลยุทธการตลาดและยังจะใช
เปนกรอบอางอิงในการพัฒนาโปรแกรมดวยสวนผสมการตลาด (Marketing Mix) อีกดวย ซ่ึงธุรกิจ
สามารถกําหนดกลยุทธตางๆ  มากกวา 1 กลยุทธ โดยพิจารณาจากหัวขอตางๆ ดังน้ี (นุชนาฎ  สุทธิ
ลักษณ, 2553)  

1. กลยุทธการสรางตลาดหรือแยงชิงสวนตลาด (Build the market or steal market 
share) ในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดในแผนการตลาดน้ัน เราตองมีการตัดสินใจอยางชัดเจนวา 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายยอดขายรวมน้ัน เราจะใชกลยุทธอยางไร ระหวางกลยุทธการสรางตลาด (Build 
the market) และกลยุทธแบงสวนครองตลาด (Steal share) จากคูแขงขัน การสรางตลาด (Build 
market) เหมาะกับสถานการณสําหรับประเภทสินคาใหม ขณะท่ีงานตลาดในปจจุบันยังมีขนาดเล็ก 
และศักยภาพของผูซื้อยังมีสูง ขณะท่ีคูแขงขันยังไมมาก บริษัทท่ีลงสูตลาดน้ี และใชวิธีการสรางตลาด
ข้ึนมา สวนใหญจะเปนผูนําตลาดน้ี ตัวอยางเชน มิลเลอรไลทเบียร เปนผูสรางตลาดเบียรรสออน                      
เปนตน กลยุทธการสรางตลาดเปนส่ิงท่ีตองใชเวลาและเงินตราและความพยายามโดยเร่ิมต้ังแต                
การพัฒนาความตองการของลูกคา และพยายามทําใหเขาซ้ือสินคาของเรา การแยงชิงสวนตลาด 
(Steal market share) เปนการแยงสวนตลาดจากคูแขงขัน ดวยการเสนอสินคาหรือขอเสนอท่ีดีกวา
หรือเหนือกวาคูแขงขัน นั่นหมายความวากลุมเปาหมายของเรากับกลุมเปาหมายของคูแขงขันน้ัน                        
มีความใกลเคียงกัน และตองส่ือสารใหกลุมเปาหมายน่ีทราบถึงประโยชนและคุณคาตางๆ ของสินคา
เราซ่ึงเหนือกวาคูแขงขัน 



 

 

2. กลยุทธระดับชาติ ระดับภูมิภาคและกลยุทธเฉพาะทองถ่ิน(National, Regional and 
Local ting Strategies) กลยุทธดังกลาวจะชวยใหกิจการตัดสินใจวาจะใชกลยุทธการตลาดระดับ
ตางๆ หรือจะใชกลยุทธแบบผสมผสานระหวางระดับชาติกับระดับทองถ่ิน ตัวอยาง เชน พัฒนา               
กลยุทธรวมจากสํานักงานกลางใหเปนกลยุทธระดับชาติ และสนับสนุนโดยใชโปรแกรมการตลาดใน
แตละทองท่ี โดยสํานักงานขายแตละเขตเปนผูดําเนินงาน และพัฒนาโปรแกรมการตลาดโดยใช
แคมเปญโฆษณา และการสงเสริมการตลาดสําหรับดีลเลอรเหมือนกันหมดท่ัวประเทศ  

3. กลยุทธฤดูการขาย (Seasonality Strategies) กิจการตองตัดสินใจการใชงบประมาณ
การตลาดและโฆษณาใหสอดคลองกับชวงการขาย ซ่ึงมีความแตกตางกันในแตละชวงของปดวย
ตัวอยาง เชน เน่ืองจากชวงขายสินคาเปนชวงส้ันมากเราควรพัฒนากลยุทธการตลาดและโปรแกรม
การใหขาวสารเพ่ือใหเกิดยอดขายเร็วท่ีสุด ต้ังแตตนฤดูการขาย และใหเกิดการซ้ือซ้ํามากท่ีสุด  

4. กลยุทธคูแขงขัน (Competitive Strategies) เม่ือเราพิจารณาแลวเห็นวา คูแขงขัน
โดยตรงของเรามีผลตอขนาดสวนครองตลาดท่ีลดลง หรือคูแขงกาวมารุกล้ําตําแหนงผลิตภัณฑ 
(Unique Positioning) ของเราแลว เราจําตองพัฒนากลยุทธการตลาดเพ่ือการแขงขันในแผนของเรา 
ตัวอยาง เชนเพ่ือเปนการสกัดก้ันมิใหคูแขง X เขามาในตลาด เราตองใชกลยุทธ เสริมการตลาดอยาง
หนักหนวงในชวงการเปดตัวสินคาของคูแขง X โดยมุงไปยังเขตการขายท่ีเปนกลุมเปาหมายของคูแขง  

5. กลยุทธเพ่ือตลาดเปาหมาย (Target Market Strategies) จากการท่ีมีการกําหนดตลาด
เปาหมายอยางชัดเจน เปนกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง เราตองมีการพิจารณาวาจะ
เขาถึงหรือมุงเนนตลาดเปาหมายเหลาน้ีไดอยางไรตัวอยาง เชน มุงไปท่ีกลุมผูใชหลัก (Heavy User) 
โดยเสนอดวยสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ มุงกลุมเปาหมายไปท่ีคุณแมซ่ึงมาซ้ือสินคาพรอมกับลูกๆ              
โดยเสนอรองเทากีฬาท่ีมีคุณคาสําหรับเด็กๆ พรอมๆ กับรองเทาลําลองสําหรับคุณแมดวย 
กลุมเปาหมายหลักน้ัน เราจะใชโปรแกรมสวนผสมการตลาดทุกสวน ขณะเดียวกันกลุมเปาหมายรอง
เราใชวิธีการสรางแรงจูงใจโดยสงเสริมการขายผานรานคา  

6. กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategies) การพิจารณาเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ันจะมีการ
พิจารณากลยุทธเก่ียวกับผลิตภัณฑใหม กลยุทธทางการขยายสายผลิตภัณฑ กลยุทธการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ และกลยุทธการเลิกผลิตภัณฑหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑท่ีออนแอ การใชกลยุทธเพ่ือฟน
ผลิตภัณฑ หรือยืดอายุของสายผลิตภัณฑ ตัวอยาง เชน ขยายวิธีการใชใหมๆ ของผลิตภัณฑเรา               
เพ่ือกลุมเปาหมายใหม คือ กลุมผูใหญท่ีอายุต้ังแต 55 ป ข้ึนไป ละท้ิงผลิตภัณฑซ่ึงยังไมสามารถทํา
กําไรนับต้ังแตเม่ือนําผลิตภัณฑนั้นๆ สูตลาดแลวเปนเวลา 5 ป  

7. กลยุทธตราย่ีหอ (Branding Strategies) ธุรกิจจะตองทําการตัดสินใจเก่ียวกับชื่อย่ีหอ 
ตราย่ีหอ เอกลักษณหรือตัวบงชี้แสดงตัวสินคา ตัวอยาง เชน ใหพัฒนาชื่อใหมของสินคาเรา โดยชื่อ
ดังกลาวตองสะทอนถึงคุณภาพท่ีเหนือกวา  

8. กลยุทธการบรรจุภัณฑ (Packaging Strategies) การตัดสินใจรูปแบบบรรจุภัณฑและ
ประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑมักจะใชกับสินคาอุปโภคบริโภคท่ีพัฒนามาใหม หรือเม่ือมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงสินคาใหม ตัวอยาง เชน เปล่ียนบรรจุภัณฑใหมเพ่ือใหผูบริโภคเห็นอยางชัดเจน ณ               
จุดขาย  



 

 

9. กลยุทธราคา (Pricing Strategies) เราตองกําหนดวาจะต้ังราคาแบบใด กลยุทธราคาสูง 
หรือราคาท่ีสอดคลองกับตลาดหรือคูแขงขัน หรือตําแหนงผลิตภัณฑของสินคาน้ันหรือไม ตัวอยาง 
เชน ต้ังราคาสูงเพ่ือสอดคลองกับตําแหนงผลิตภัณฑของสินคาท่ีสูง ต้ังราคาต่ําสําหรับชวงฤดูกาลท่ี
ยอดขายนอย และตั้งราคาต่ํากวาผูนําเล็กนอยในชวงฤดูกาลท่ีขายดี  

10. กลยุทธกระจายสินคา และการครอบคลุมตลาด (Distribution of Product/ Coverage 
Strategies) การตัดสินใจมีความแตกตางกัน ข้ึนกับประเภทของสินคาวาเปนสินคาอุปโภคบริโภค 
หรือสินคาองคกร หรือสินคาบริการ สินคาอุปโภคบริโภคและสินคาอุตสาหกรรม สินคาองคกรตอง
พิจารณาวา จะวางจําหนายท่ีจุดใดจึงจะเขาถึงกลุมเปาหมาย ดวยรูปแบบของรานคา หรือจุดจําหนาย
สินคาอยางไร ธุรกิจคาปลีกและบริการมักจะตัดสินใจวา วัตถุประสงคการตลาดท่ีตั้งไวน้ันจะบรรลุโดย
ใชชองทางการขายท่ีมีอยูหรือไม จําเปนตองเพ่ิมรานคาใหมๆ หรือชองทางใหมๆ หรือไม ตัวอยาง เชน 
ไมขยายชองทางใหมๆ อีกจนกวาจะเจาะกลุมตลาดเดิมไดครบถวนแลว ขยายการกระจายสินคาให
มากข้ึน โดยเนนท่ีเขตตะวันออกเฉียงเหนือ  

11. กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategies) กลยุทธการสงเสริมการตลาด
จะตองประสานกับแผนการตลาดโดยรวม และกําหนดแผนการสงเสริมการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง 
ตัวอยาง เชน ใชกลยุทธการสงเสริมการตลาดใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกับคูคา เพ่ือใหคูคาสนับสนุน
ตราสินคาของเรา ใชกลยุทธสงเสริมการตลาดใหเกิดผลสูงสุดเพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือสินคาของเรา
ในชวงระยะเวลาท่ียอดขายตํ่าของป  

12. กลยุทธการใชจายทางการตลาด (Spending Strategies) กลยุทธดังกลาวจะบอก
รายละเอียดคาใชจายทางการตลาดน้ันวามีการใชอยางไร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด
อะไรบาง ตองการเพ่ิมยอดขายของตราย่ีหอ ยอดขายของรานคาหรือยอดขายในเขตการขาย หรือใช
จายไปเพ่ือดึงดูดลูกคาใหๆ ใหมาลองใช หรือลองซ้ือสินคาตราย่ีหอของเรา ในการตัดสินใจเร่ือง
คาใชจายน้ี เราตองพิจารณาวาจะใชในระดับใด สําหรับตราย่ีหอตัวใด หรือตลาดใดหรือเขตการขาย
ใด การพิจารณาคาใชจายโดยรวม จัดวาเปนส่ิงจําเปนเชนกัน คาใชจายท่ีอยูในแผนน้ัน สอดคลองกับ
ตัวเลขคาใชจายในอดีตอยางไร เพ่ิมข้ึนหรือลดลงดวยเหตุผลอะไร รายละเอียดของคาใชจายและ
งบประมาณจะปรากฎอยูในสวนงบประมาณของแผนการตลาด ตัวอยาง เชน เพ่ิมคาใชจายดาน
โฆษณาคิดเปนรอยละของยอดขายท่ีต้ังไว โดยเปรียบเทียบกับคาใชจายของผูนําตลาด ใชจายงบ
การตลาดอยางมากเพ่ือสรางศักยภาพทางการตลาดสูงสุด  

13. กลยุทธการใชพนักงานขายและการปฏิบัติการของพนักงานขาย (Personal Selling / 
Operation Strategies) เม่ือพิจารณาวาโครงสรางการขายและการบริหารงานขายมีความเหมาะสม
มากเพียงตอแผนการตลาดตัวอยาง เชน กําหนดตัวเลขอัตราสวนการขาย เชน จํานวนลูกคาท่ี
คาดหวัง Prospect นั้นเมื่อเทียบกับจํานวนท่ีกลายเปนลูกคาท่ีซ้ือสินคา หรือจํานวนลูกคาท่ีซ้ือสินคา
เม่ือเทียบกับลูกคาท่ีเขามาในหางเพ่ือไวตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของพนักงานขาย คิดคนโปรแกรม
การใหผลตอบแทนการขาย incentive program) ใหมๆ เพ่ือเปนรางวัลแกพนักงานขายท่ีทํา
ยอดขายตามเปา  

 
 



 

 

14. กลยุทธขาวสารท่ีส่ือทางโฆษณา (Advertising Message Strategies) นักการตลาดตอง
ทราบถึงจุดเนนท่ีจะสงขาวสารไปยังผูบริโภค และจะใชโฆษณาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทาง
การตลาดอยางไร ตัวอยาง เชน ใชโฆษณาเพ่ือการสรางภาพลักษณ (Image) ของสินคาเพ่ือหวัง
ยอดขายระยะยาว และความจงรักภักดีตอตราย่ีหอสินคา (Brand loyalty) เนนการใชโฆษณาเพ่ือ
การสงเสริมการขาย โดยหวังยอดขายชวงส้ันๆ  

15.กลยุทธการใชส่ือโฆษณา การเลือกส่ือโฆษณามีความสําคัญย่ิง เพราะจะเปนทิศทางใน
การกําหนดกลยุทธการตลาดอ่ืนๆ เชน กลยุทธผลิตภัณฑ กลยุทธคูแขงขัน และกลยุทธการใชจายทาง
การตลาด ตัวอยาง เชน การใชส่ือโฆษณาใหมๆ เพ่ือสรางความตระหนักในตราย่ีหอ (Awareness) 
และสรางใหเกิดการลองใชสินคา ลงทุนมากข้ึนในส่ือโฆษณาน้ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาท่ีมีศักยภาพ 
และสามารถเจาะตลาดกลุมน้ีได  

16. กลยุทธการบริหารและการจัดการสินคา (Merchandising Strategies) กลยุทธน้ีจะ
กลาวถึงการกําหนดรูปแบบและการจัดการของสถานท่ีและจุดท่ีแสดงสินคา แผนพับโฆษณา เอกสาร
การขาย บุคลากร ณ จุดขาย การจัดงานตางๆ เพ่ือสนับสนุนการขาย ตัวอยาง เชน การจัดแตงหนา
รานอยางนาดึงดูดใจ เพ่ือดึงลูกคาเขามาในราน สนับสนุนเพ่ิมพนักงานขาย พรอมกับเอกสารและวัสดุ
อ่ืนๆ เพ่ือใหมีการปดการขาย  

17. กลยุทธการใหขาวสาร (Publicity) เราตองพิจารณาวาการส่ือขาวสารและการ
ประชาสัมพันธน้ันมีความจําเปนตอกิจการของเราหรือไม ถาเปนเร่ืองจําเปนควรกําหนดกลยุทธ
ดังกลาวในแผนการตลาดดวย ตัวอยาง เชน มีการรวมมือกับส่ือบางส่ือ เพ่ือจัดเทศกาลในโอกาสพิเศษ 
กําหนดโปรแกรมการเปดตัวการบริการรูปแบบใหมของธุรกิจเรา  

18. กลยุทธการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ธุรกิจตางๆ ลวนแต
ตองการขยายตัวอยางตอเน่ือง พรอมๆ กับยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน การทําวิจัยและพัฒนาเปนองคประกอบ
หน่ึงของความสําเร็จทางธุรกิจ แมวาจะตองใชการวางแผน การทดสอบ และการดําเนินงาน ตลอดจน
เร่ืองคาใชจายตางๆ แตจะทําใหธุรกิจเรายืนอยูแถวหนาในอุตสาหกรรมได และสามารถตอสูกับคู    
แขงขัน ถาเรากําหนดวาจะการวิจัยและพัฒนา เราตองทราบวาจะทําการวิจัยและทดสอบอะไรบาง 
เชน สินคาใหม บรรจุภัณฑใหม หรือประชาสัมพันธใหมของโปรแกรมการตลาดตางๆ ตัวอยาง เชน 
กําหนดโปรแกรมการทดสอบตลาด เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑตัวอ่ืนๆ  

19. กลยุทธการหาขอมูลทางการตลาด (Marketing Research Strategies) ธุรกิจใชวิจัย
ตลาดเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาท่ีเฉพาะทางการตลาดบางอยาง ขณะเดียวกันมักจะชวยเพ่ิม
ยอดขายและบรรลุถึงวัตถุประสงคอีกดวย อีกท้ังใชการวิจัยเพ่ือการศึกษาและติดตามพฤติกรรมของ
ผูบริโภค และใชขอมูลเพ่ือเปนฐานในการเปรียบเทียบการดําเนินงานของเรา เม่ือเทียบกับคูแขง
ตัวอยาง เชน จัดทําโปรแกรมการสํารวจเพ่ือศึกษาและติดตามการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผูบริโภค กลาวโดยสรุป เม่ือถึงข้ันตอนน้ีเราจะตอง ทบทวนปญหาและโอกาสทางการตลาด ทบทวน
วัตถุประสงคทางการตลาดท่ีกําหนดไว พัฒนากลยุทธทางการตลาด  

 
 
 



 

 

แนวทางการเลือกกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการ  
แนวทางการเลือกกลยุทธการตลาดของผูประกอบการท่ีทําใหลูกคามาซ้ือและใชบ ริการมี

รายละเอียดดังน้ี (อางใน โชติกา แสนทายก, 2551) 
1. การตอนรับลูกคาเม่ือลูกคาเขามาใชบริการ โดยการกลาวทักทายจะทําใหลูกคาประทับใจ 

และดูเปนกันเองมากข้ึน  
2.  การใชวาจาหรือภาษาท่ีสุภาพ ผูประกอบการควรฝกใหพนักงานในรานใหใชภาษาท่ี

สุภาพนุมนวล และควรจะใชภาษาราชการหรือภาษาบริการเทาน้ัน  
3. การใหเกียรติแกลูกคา ไมควรจองจับผิดลูกคาวาจะขโมยสินคา ควรปองกันของหายโดยวิธี

อ่ืน เชน ติดกระจก กลองวงจรปด หรือสัญญาณกันโขมัย  
4. ย้ิมแยมแจมใส และแสดงกิริยาสุภาพ มีมารยาทในการใหบริการพรอมกับสงมอบสินคา

ดวยความทะนุถนอม ไมกระแทกกระท้ัน  
5. บรรจุภัณฑสินคาตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ  
6. การติดปายราคาสินคา ทําใหลูกคาสะดวกในการเก็บงบประมาณในการซ้ือสินคา                     

ขอปรับปรุงเหลาน้ีเปนสวนหนึ่งของการบริการท่ีทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และนอกเหนือไปจาก
การใหบริการท่ีดีแลว สินคาท่ีขายตองมีคุณภาพท่ีดีดวย รวมท้ังราคาก็เปนปจจัยหน่ึงท่ีจะเปนตัวชวย
กําหนดการตัดสินใจซ้ือของลูกคา  

การวางแผนกลยุทธการตลาด (Strategic Marketing Planning) 
การวางแผนกลยุทธการตลาดประกอบดวย การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย                   

การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ รวมไปถึงกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (อางใน อังคณา 
ธรรมาธิวัฒน, 2548)  

การแบงสวนตลาด ( Market Segmentation) หมายถึง การแบงตลาดรวมออกเปนตลาด
สวนยอยๆ ตลาดแตละสวนจะประกอบดวยลูกคา หรือผูบริโภคท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน หรือมี
ลักษณะเหมือนกันไวเปนกลุมเดียวกันแลวจึงทําการเลือกตลาดสวนแบงน้ีข้ึนมาเปนเปาหมายในการ
ดําเนินงานการตลาด โดยกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดท่ีไดวางแผนข้ึนสําหรับตลาด
เปาหมายน้ัน และเน่ืองจากธุรกิจไมสามารถจะดําเนินธุรกิจไดทุกตลาด เพราะกลุมตลาดแตละกลุมมี
พฤติกรรมและความตองการท่ีแตกตางกัน จึงตองมีการแบงสวนตลาด และเลือกตลาดสวนใด                 
สวนหนึ่ง หรือหลายสวนตลาดท่ีธุรกิจมีความชํานาญท่ีจะตอบสนองความตองการน้ันได การแบงสวน
ตลาดแบงออกเปน 4 ระดับดวยกัน คือ  

1. การตลาดรวม (Mass marketing) ใชกลยุทธการผลิตผลิตภัณฑแบบไมแตกตาง คือเนน
การผลิตจํานวนมาก และขายใหกับลูกคาทุกคนเหมือนกัน ถือไดวาไมมีการแบงสวนตลาดเลย 
ตัวอยาง เชน รองเทาย่ีหอนันยาง ผลิตรองเทาแบบเดียวสําหรับลูกคาทุกกลุม  

2. การตลาดแบบแบงสวน (Segment marketing)  เปนการแบงตลาดออกเปนสวนๆ                
ตามความตองการของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน เพ่ือผลิตสินคาหรือบริการตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคแตละกลุม ตัวอยางเชน รองเทาย่ีหอไนก้ี ทําการผลิตรองเทาสําหรับกีฬาประเภทตางๆ ไมวา
จะเปนว่ิง บาสเกตบอล เทนนิส ฟุตบอล เปนตน  



 

 

3. การตลาดสวนยอย (Niche marketing)  เปนการแบงตลาดออกเปนสวนยอยๆ                   
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุม ตัวอยางเชน การผลิตรองเทาสําหรับผูท่ีชอบปน
เขา ตีกอลฟ เปนตน  

4. การตลาดเฉพาะบุคคล (Micro marketing)  เปนการแบงสวนตลาดท่ีมีความสมบูรณมาก
ที่สุด คือเปนการแบงตลาดออกเปนสวนยอยๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคเฉพาะบุคคล 
ตัวอยาง รานท่ีรับตัดรองเทาสําหรับลูกคาแตละคน เปนตน  

การเลือกตลาดเปาหมาย  (Market Targeting)  หมายถึง การประเมินและเลือกหน่ึง                
สวนตลาดหรือมากกวาเปนเปาหมาย ซ่ึงตองพิจารณา 2 ประการ คือ  

1. การประเมินสวนตลาดเปนการศึกษาสวนตลาด 3 ดาน คือ ขนาดและความเจริญเติบโต 
ทั้งนีเ้น่ืองจาก 

   - ขนาดของตลาดมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจโดยธุรกิจขนาดใหญจะเลือกขนาด                                 
ตลาดใหญ ในขณะท่ีธุรกิจขนาดเล็กจะเลือกสวนตลาดขนาดเล็ก เน่ืองจากธุรกิจไมตองใชทรัพยากร
มากและไมตองลงทุนสูง  

   - ความสามารถในการจูงใจโครงสรางสวนตลาด เปนการพิจารณาวาสวนตลาดน้ันสามารถ
เขาถึงและตอบสนองความตองการของตลาดไดหรือไม  

   - วัตถุประสงคและทรัพยากรของธุรกิจ โดยพิจารณาวาธุรกิจมีทักษะและทรัพยากร
เพียงพอตอการดําเนินงานในตลาดสวนน้ันไดหรือไม  

2. การเลือกตลาดเปาหมาย โดยผานการพิจารณาจากการประเมินสวนตลาดข้ันตน ซ่ึงจะได
มีการพัฒนากลยุทธการตลาด เพ่ือใหสอดคลองกับตลาดท่ีไดเลือกไว ซ่ึงจะตองมีการพิจารณาถึง
ความสามารถในการตอบสนองตอตลาดนั้น โดยคํานึงถึงทรัพยากรท่ีธุรกิจมี  

การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑของธุรกิจและภาพลักษณ
ของส่ิงท่ีนําเสนอเพ่ือใหเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญและตําแหนงในการแขงขันท่ีแตกตางในจิตใจของ
กลุมเปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ มีวิธีการ ดังน้ี  

1. กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตามราคา (positioning by price) เชน หางโลตัสซุบเปอร         
เซ็นเตอร วางตําแหนงสินคาวาเปนหางท่ีขายสินคาถูกทุกวัน (everyday low pricing)  

2. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตามกลุมเปาหมาย (positioning by target group)                  
ซ่ึงเปนการกําหนดตามแหลงท่ีสามารถชี้ใหเห็นวาใครคือกลุมเปาหมาย หรือนําเอากลุมลูกคา
เปาหมายมาเปนตําแหนงผลิตภัณฑเชน โนเกีย โทรศัพทสําหรับผูนํา  

3. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑจากแหลงกําเนิด (positioning by origin) เปนการนําเอา 
แหลงกําเนิดของสินคามาเปนตําแหนงผลิตภัณฑ เชน รีเจนซ่ี บร่ันดีไทย  

4. การกําหนดตําแหนงตามสวนผสม (positioning by ingredients) เปนการนําเอา
สวนผสมท่ีมีลักษณะเดนๆ ของผลิตภัณฑมาเปนตําแหนงผลิตภัณฑ เชน ไวตามิน กําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑโดยบอกวาเปนแหลงโปรตีนธรรมชาติจากถ่ัวเหลือง  

5. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตามมาตรฐาน (positioning by standard) เชน                     
การกําหนดเกรดของสินคาวาเกรด AB หรือ C หรือการกําหนดดาวของโรงแรมวาเปนขนาดดาว                 
4 ดาว 3 ดาว  



 

 

6. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตามผลประโยชนและคุณคา (Positioning by benefit 
and value) เปนการเอาผลประโยชนและคุณคาผูบริโภคจะไดรับมากําหนดเปนตําแหนงผลิตภัณฑ
ตัวอยางเชน สบูเหลวบีไนท กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑวาเปนสบูท่ีทําใหผิวกระชับ หรือดอกเตอร
มนตรีเปนสบูสําหรับรักษาสิว  

7. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตามรูปทรง (positioning by shape) เปนการนํารูปทรง
ของผลิตภัณฑมาเปนตัวกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑเชน โทรศัพทมือถือ  

8. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตามคูแขงขัน (positioning by competitor) เปนการ
กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑโดยการเปรียบเทียบกับคูแขงโดยสวนใหญ  จะระบุวาใหญกวา ดีกวา 
ทันสมัยกวา ยกตัวอยางเชน หางสรรพสินคา สยามพารากอน กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑวาเปน
หางสรรพสินคาท่ีใหญเปนอันหน่ึงในเอเชีย  

9. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตามระดับชั้นของผลิตภัณฑ (positioning by product 
class) เปนการนําระดับของผลิตภัณฑมาเปนตําแหนงผลิตภัณฑซ่ึงสวนใหญจะเปนสินคาเจาะจงซ้ือ 
ซ่ึงอยากกําหนดหรือสรางภาพลักษณสูงใหกับสินคาตัวอยางเชน อมตะแหงเพชรแท  

การกําหนดกลยุทธการตลาด  (Marketing Mix) กลยุทธทางการตลาดน้ันมีอยูมากมาย                
แตท่ีเปนท่ีรูจักและเปนพ้ืนฐานท่ีสุดก็คือการ ใช 4P (Product Price Place Promotion)                 
ซ่ึงหลักการใชคือการวางแผนในแตละสวนใหเขากัน และเปนท่ีตองการของกลุม เปาหมายท่ีเราเลือก
เอาไวใหมากท่ีสุด ในบางธุรกิจอาจจะไมสามารถปรับเปล่ียนท้ัง 4Pไดท้ังหมดในระยะส้ันก็ไมเปนไร 
เพราะเราสามารถ คอยๆ ปรับกลยุทธจนไดสวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมท่ีสุด (Kotler, 2003 
อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546)  กลยุทธทางการตลาดจัดเปนอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพอยางหน่ึงใน
การทําธุรกิจของผูบริหาร ซ่ึงปจจุบันมีรูปแบบกลยุทธใหเลือกมากมายสําหรับนํามาปรับใชเพ่ือความ
เหมาะสมของธุรกิจและผูประกอบการจะตองทําความรูจักและศึกษาเรียนรูความหมายเก่ียวกับ               
กลยุทธดังกลาวนี้อยางท่ีสุด ซ่ึงกลยุทธสวนประสมทางการตลาดประกอบไปดวยสวนผสมทาง
การตลาด ดังน้ี  

1. กลยุทธผลิตภัณฑ (Strategy) กลยุทธน้ีจะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจในสวนท่ี
เก่ียวเน่ืองกับตัวผลิตภัณฑท้ังหมด ไมวาจะเปนสวนของคุณสมบัติสวนตัวท่ีตองต้ังเปาวาจะสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดในระดับความพึงพอใจขนาดไหน  การนําสินคาไป
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑของคูแขงขันในทองตลาดวามีจุดเดนและจุดดอยอยางไร  นอกจากน้ียังมี                
ในสวนของวัตถุดิบและสายงานการผลิตดวย สวนแนวทางท่ีจะทําสินคาใหขายไดมีอยูสองอยางคือ 
สินคาท่ีมีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางน้ัน จะตองเปนส่ิงท่ีลูกคาสามารถสัมผัสไดจริงวา
ตางกัน และลูกคาตระหนักและชอบในแนวทางน้ี เชน คุณสมบัติพิเศษรูปลักษณ การใชงาน                        
ความปลอดภัย ความคงทน โดยกลุมลูกคาท่ีเราจะจับก็จะเปนลูกคาท่ีไมมีการแขงขันมาก                    



 

 

(niche market) สินคาท่ีมีราคาต่ํา นั่นคือการยอมลดคุณภาพในบางดานท่ีไมสําคัญลงไป เชนสินคาท่ี
ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไมดีนัก พอใชงานได แตถูกมากๆหรือ สินคาท่ีเลียนแบบแบรนดดังๆ                   
ในซุปเปอรสโตรตางๆ จริงๆแลวสําหรับนักธุรกิจมือใหมควรเลือกในแนวทาง สรางความแตกตาง
มากกวา การเปนสินคาราคาถูกเพราะ หากเปนดานการผลิตแลว รายใหญจะมีตนทุนการผลิตท่ีถูก
กวารายยอย แตหากเปนดานบริการ เราอาจจะเร่ิมตนท่ีราคาถูกกอน แลวคอยๆหาตลาดท่ีรายใหญ   
ไมสนใจ  

2. กลยุทธราคา (Price Strategy) การกําหนดราคาของผลิตภัณฑสินคาถือเปนกลยุทธสําคัญ
ของแผนงานทางการตลาดท่ีจะชวยสรางความไดเปรียบมากข้ึน โดยการกําหนดราคาจะตองคํานึงถึง
ปจจัยของตนทุนการผลิตบวกกับผลกําไรท่ีตองการจะไดจากการขายผลิตภัณฑแลวจึงทําการกําหนด
ราคาขายออกมาโดยตองคํานึงสภาพการแขงขันของตลาดสินคา นอกจากน้ีการกําหนดราคายังมีนัยท่ี
บงบอกถึงตําแหนงท่ีตองการจะใหสินคาไปยืนอยูดวย ซ่ึงการต้ังราคาอาจจะต้ังใหใกลเคียงกับสินคา
ประเภทเดียวกันบนทองตลาด หรือนอยกวาถาตองการแยงชิงฐานลูกคา และมากกวาถาตองการวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑใหอยูเหนือกวาผลิตภัณฑท่ัวไป ซ่ึงมีวิธีกําหนดราคางายตางๆ ดังน้ี  

กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามท่ีเราคิดวา ลูกคาจะเต็มใจจาย ซ่ึงอาจจะ
ไดมาจากการทําสํารวจหรือแบบสอบถาม  

กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซ่ึงอาจจะต่ํามากจนจะมีกําไร
นอย ดังน้ันหากคิดท่ีจะกําหนดราคาตามตลาด อาจจะตองมาน่ังคิดคํานวณยอนกลับวาตนทุนสินคา
ควรเปนเทาไรเพ่ือจะไดกําไรตามท่ีตั้งเปาแลวมาหาทางลดตนทุนลง  

กําหนดราคาตามตนทุนกําไร วิธีน้ีเปนการคํานวณวาตนทุนของเราอยูท่ีเทาใด แลวบวกคา
ขนสง คาแรง บวกกําไร จึงไดมาซ่ึงราคา แตหากราคาท่ีไดมาสูงมาก อาจจําเปนตองมีการทํา
ประชาสัมพันธ หรือปรับภาพลักษณใหเขากับราคาน้ัน  

3. กลยุทธการจัดจําหนาย (Place Strategy) ชองทางการจัดจําหนายเปนหน่ึงในยุทธศาสตร
สําคัญของการวางกลยุทธทางการตลาด เพราะถาสามารถหาชองทางการกระจายสินคาไปสูมือ
ผูบริโภคไดมากเทาไหร ผลกําไรก็จะเพ่ิมสูงข้ึนมากเทาน้ัน โดยชองทางการจัดจําหนายท่ีนิยมใชกันใน
ปจจุบันมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ คือ การขายไปสูมือของผูบริโภคโดยตรงและการขายผานพอคา             
คนกลาง โดยท้ังสองวิธีมีขอแตกตางอยูตรงท่ีวาการขายตรงไปสูมือผูใชสินคาจะไดกําไรท่ีมากกวา 
ในขณะท่ีการขายผานพอคาคนกลางจะชวยในเร่ืองของยอดการจําหนายท่ีสูงข้ึนอันมีผลมาจาก
เครือขายท่ีพอคาคนกลางไดวางเอาไวนั่นเอง  

 
 



 

 

4. กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) การสงเสริมการตลาดหมายถึง            
การติดตอส่ือสารระหวางผูขายและผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ ไดแก การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

   4.1 การโฆษณา (Advertising) คือ การเสนอขายสินคา บริการ หรือความคิดโดยการใช
สื่อ เพ่ือใหเขาถึงลูกคาจํานวนมากได ในเวลาอันรวดเร็ว สื่อโฆษณาท่ีสําคัญประกอบดวยโทรทัศน 
วิทยุหนังสือพิมพ นิตยสารปายโฆษณา ประเภทของการโฆษณามีการจัดตามลักษณะตางๆ เชน                 
จัดตามประเภทกลุมเปาหมาย (By Target Audience) คือการโฆษณาท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer 
Advertising) และการโฆษณาท่ีมุงสูหนวยธุรกิจ (Business Advertising) การจัดตามประเภทอาณา
บริเวณทางภูมิศาสตร (By Geographic) ไดแก การโฆษณาท่ีมุงตางประเทศ (International 
Advertising) การโฆษณาระดับชาติ (National Advertising) การโฆษณาในเขตใดเขตหน่ึง 
(Regional Advertising) และ  การโฆษณาระดับทองถ่ิน (Local Advertising) หรือการจัดตาม
ประเภทส่ือ (By Medium) ก็สามารถแบงได  ไดแก ทางโทรทัศน ทางวิทยุ ทางนิตยสาร โดยใช
จดหมายตรง และนอกสถานท่ี  

   4.2 การประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผน โดยกิจการหน่ึงเพ่ือสราง
ทัศนคติท่ีดีตอองคการ ใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง วิธีการประชาสัมพันธท่ีนิยมใช ไดแก การใชส่ิงพิมพ 
(Publication) การใชเหตุการณพิเศษ (Events) การใหขาว (News) และการกลาวสุนทรพจน 
(Speeches)  

   4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง การจูงใจโดยเสนอคุณคาพิเศษแก
ผูบริโภค คนกลาง หรือ หนวยการขาย เพ่ือเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑในทันที นอกเหนือจากกิจกรรมท่ี
ทําอยูเปนประจํา โดยแบงได ดังน้ี   

1. การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค Consumer Promotion) ไดแก การแจก 
คูปอง (Coupons) การลดราคา (Price Off) การรับประกันใหเงินคืน (Refund) การคืนเงิน 
(Rebates) การใหของแถม (Premiums) การแจกตัวอยางสินคา (Sampling) การจัดแสดงสินคา               
ณ จุดซ้ือ (Point of Purchase Display)  
  2. การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง Trade or Dealer Promotion) ไดแก  
ขอตกลงการคา (Trade deals) สวนลด (Discount) สวนยอมให (Allowances) การโฆษณารวมกัน 
(Cooperative Advertising) การแถมตัวอยางแกคนกลาง (Dealer Free Goods) การแขงขัน
ทางการขาย (Sales Contest)  
 
 



 

 

3. การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย Sales Forces Promotion) ไดแก การ 
แขงขันทางการขาย (Sales Contest) การฝกอบรมการขาย (Sales Training) การมอบอุปกรณชวย
ขาย (Selling Aids) การกําหนดโควตาการขาย (Sales Quota) การใหสิ่งจูงใจจากการหาลูกคาใหม 
(New Customer Incentives)  

   4.4 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอส่ือสารทางตรงแบบ
เผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคาท่ีคาดหวัง การขายโดยใชพนักงานขายถือเปนการติดตอส่ือสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication) โดยเนนในการใชความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน
ขายทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการของกิจการได เปนการตลาดท่ีเนนการส่ือสารทางตรง
ระหวางผูขายกับลูกคา เปนการสรางความสัมพันธอันดีตอลูกคาและกระตุนใหเกิดความตองการและ
ตัดสินใจซ้ือ โดยปจจุบันพนักงานขายจะตองมีความสามารถรอบดาน ทั้งในการจูงใจใหลูกคาส่ังซ้ือ
สินคาหรือบริการ และสามารถแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนใหกับลูกคาได  

   4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอส่ือสารสวนตัวระหวางนัก   
การตลาดและกลุมเปาหมาย โดยใชการสงจดหมายตรง โทรศัพท หรือวิธีการอ่ืนๆ ผานส่ืออยางใด
อยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน โดยนักการตลาดสามารถวัดผลการตอบสนองจากผูบริโภคได 
รูปแบบของส่ือท่ีใชในการตลาดทางตรง แบงไดเปน 2 กลุม คือ  

   - การใชสื่อโดยตรง เพ่ือติดตอกับกลุมเปาหมายท่ีคัดเลือกแลว และคาดวามี 
แนวโนมท่ีจะตองการสินคาและบริการ โดยมากจะไดรับการตอบกลับสูงเชน ไปรษณีย โทรศัพท และ
คอมพิวเตอร  

- การใชสื่อมวลชน เพ่ือส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายจํานวนมาก สรางฐานขอมูล 
ลูกคาใหมากข้ึน เชน วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ วิทยุโทรทัศน  

 

กลยุทธสวนประสมทางการตลาดตามท่ีไดกลาวมาน้ีเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีนักธุรกิจ            
สวนใหญนําไปใชเปนบรรทัดฐานในการทําการตลาดใหกับบริษัทของตนเองกันทุกคน  โดยมีขอ
แตกตางกันตรงท่ีบางบริษัทกับประสบความสําเร็จแตบางบริษัทกับลมเหลวอยางส้ินเชิง เหตุผลท่ีเปน
เชนน้ันก็เพราะบริษัทท่ีลมเหลวไมอาจจะสรางองคประกอบทางกลยุทธ ข้ึนมาไดครบตามวงจร ดังน้ัน
ผูประกอบการท่ีสนใจจะใชกลยุทธน้ีทําการตลาดใหไดอยางเห็นผลประจักษจะตองเอาใจใสในทุก
รายละเอียดของแตละกลยุทธเพ่ือสรางสรรคตัว P ทั้งสี่ใหเกิดข้ึนมาใหได 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว สวนประสมทางการตลาด เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีจะทําให
ธุรกิจสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว และสามารถตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของ
ผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

 



 

 

ปจจัยสูความสําเร็จของผูประกอบการ  
ปจจัยสูความสําเร็จของผูประกอบการท่ีสําคัญ (Key Success Factors) นั้นไดมีนักวิชาการ

ทั่วไปใหความเห็นท่ีแตกตางกันในเร่ืองปจจัยท่ีกอใหเกิดความสําเร็จขององคกรธุรกิจ  โดยสวนใหญ
แลวจะพิจารณาจากการวิเคราะหปจจัยภายนอก และปจจัยภายในองคกร การวิเคราะหปจจัย
ภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ (พักตรผจง วัฒนสินธุ และพสุ เตชะรินทร, 2542)  

1. การวิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีเก่ียวของกับองคกรโดยตรง ไดแก การวิเคราะห
อุตสาหกรรมท่ีองคกรดําเนินการอยู คูแขงขัน ลูกคา ผูจัดสงวัตถุดิบ และการวิเคราะหปจจัยภายนอก
ที่ไมไดเก่ียวของกับองคกรโดยตรง   ไดแก การวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมายการคา เทคโนโลยี วัฒนธรรม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายยอกท้ังสองอยางยอมสงผล
ใหเกิดโอกาสหรือภัยคุกคามตอองคกรธุรกิจ รวมท้ังสงผลตอความสามารถในการแขงขันขององคกร  

2. ปจจัยภายในองคกร สามารถใชวิธีการวิเคราะหไดหลายวิธีดวยกัน เชน การวิเคราะหตาม
สายงาน (Function Analysis) การวิเคราะหตามตัวแบบ (Value Chain) การวิเคราะหตามโครงราง
การทํางาน 7-S ของ McKinsey หรือการวิเคราะหแตละวิธีจะชวยใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของ
องคกร ที่จะนํามาพิจารณากําหนดความสามารถในการแขงขันขององคกรธุรกิจ  

นอกจากน้ีผูที่ตองการทําธุรกิจเปนของตนเองจําเปนจะตองมีสัญชาตญาณของความเปน
ผูประกอบการ และมีความขวนขวายในการหาชองทางในการลงทุนทําธุรกิจอยูเสมอ ดังน้ันผูท่ีจะเปน
ผูประกอบการ จําเปนจะตองไมสะทกสะทานกับปญหาภัยคุกคามใดๆ ที่จะเกิดข้ึน มีแตความต้ังใจ
แนวแนวาจะทํา ตองทําใหไดแมจะเหน็ดเหน่ือยอยางไรก็ตองอดทน ทํางานหนักตอไปและมีความ
ผูกพันกับงานท่ีทําเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ จากการวิจัยพบวาคุณลักษณะของความเปนผูประกอบการ
ที่ประสบความสําเร็จน้ัน ตองมีหลายประการประกอบกัน ผูที่จะเปนผูประกอบการอาจจะไมจําเปน
จะตองมีใหครบทุกขอ ยกเวนขอท่ีจําเปนบางขอท่ีควรจะมี ดังน้ันขอใหพิจารณาดูตนเองวาขาดขอ
ใดบาง เห็นสมควรท่ีจะพัฒนาใหเกิดข้ึนกับตนเองก็จะเปนประโยชน คุณลักษณะดังกลาวมีดังตอไปน้ี 
(สุรชัย ภัทรบรรเจิด,2553) 

1. ความกลาเส่ียง (Risk Taking)  “ธุรกิจ” กับความเส่ียงเปนของคูกันผูท่ีเปนผูประกอบการ 
ชอบทํางานท่ีทาทายความรู ความสามารถของตนเอง และจะไมมีความภูมิใจกับงานท่ีงาย หรืองานท่ี
มีความเปนไปไดรอยเปอรเซ็นตหรือเทากับไมมีความเส่ียงเลย และจะหลีกเล่ียงงานท่ีมีความเส่ียงสูง
เกินไป แตชอบงานท่ีมีความเส่ียงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว                
ความเส่ียงระดับน้ีไดมีการประเมินแลว วาไมเกินความสามารถท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ โดย
จําเปนตองหาทางเลือกไวหลายทาง เชน การลงทุนธุรกิจ จําเปนจะใชเวลาศึกษาวางแผนการตลาด 
เลือกกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมกับวัตถุดิบ เคร่ืองจักร อุปกรณ เงินลงทุน หลักการบริหารพรอมท้ัง
คํานวณผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับภายใตภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและนโยบาย



 

 

ของรัฐ โดยศึกษาอยางละเอียดถ่ีถวนแลวคอยตัดสินใจและพรอมท่ีจะเผชิญกับปญหา โดยมีการ
ประเมินความเปนไปไดอยางดีแลว  

2. ตองการมุงความสําเร็จ (Need for Achievement) เม่ือมองเห็นโอกาสแหงความเปนไป
ได พรอมท้ังพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวนแลว ผูประกอบการจะมุงม่ันใชพลังงานความคิดสติปญญา 
ความสามารถท้ังหมด ทํางานหนักทุมเทใหกับงาน เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามชองทางท่ีวางไว                 
โดยไมคํานึงถึงความยากลําบากและยังคงตอสูตอไป พรอมจะทุมเทเวลาท้ังหมดใหกับงาน เกิดการ
เรียนรูถึงความผิดพลาดจากท่ีผานมา เพ่ือแกไขไปสูความสําเร็จ พอใจภูมิใจท่ีงานออกมาดีเดน 
จุดมุงหมายทางธุรกิจมิไดอยูท่ีทํากําไร แตจะทําเพ่ือการขยายความเจริญเติบโตของกิจการ กําไรเปน
เพียงเคร่ืองสะทอนวาจะทําได และไมเพียงสนใจท่ีผลบรรลุเปาหมาย แตสนใจวิธีการของขบวนการท่ี
ทําใหบรรลุเปาหมายดวย  

3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creativity Thinking) เม่ือผูประกอบการตองการประสบ
ความสําเร็จ ตองเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไมพอใจท่ีจะทําในส่ิงซ้ําๆ เหมือนแบบด้ังเดิม            
แตเปนผู ท่ีชอบเอาประสบการณท่ีผานมานํามาประยุกตใชสรางสรรคหาวิธีการใหมท่ีดีกวาเดิม
นํามาใชกับการบริหารธุรกิจ เปนผูเขาถึงปญหาแลวหาทางแกไข หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
บริการ ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยูตลอดเวลา กลาท่ีจะผลิตสินคาท่ีแตกตางจากตลาดท่ีมีอยู
เดิม กลาใชวิธีการขายท่ีไมเหมือนใคร กลาประดิษฐคนควาส่ิงแปลกใหมเขาสูตลาดและเกือบทุกคร้ัง
ของความแตกตางน้ันทําใหไดผลสําเร็จเปนอยางดี นอกจากน้ียังกลาคิดคนประดิษฐเคร่ืองจักร 
เคร่ืองมืออุปกรณใหมๆ มาใชในการผลิต นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช พรอมท้ังแสวงหาวัตถุดิบใหมๆ    
มาทดแทนปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน นําระบบการจัดการสมัยใหมใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลด
ตนทุนการผลิต ความคิดสรางสรรคน้ีอาจคิดข้ึนมาเอง หรือเอาแนวคิดมาจากนักประดิษฐ นักวิจัย
ผูเชี่ยวชาญท่ีศึกษามาก็ได  

4. รูจักผูกพันตอเปาหมาย (Addict to Goals) เม่ือการต้ังเปาหมาย มีการวาดภาพ
จินตนาการไปถึงความสําเร็จและจะตองทําอยางไรถาลมเหลว หาสาเหตุวาเกิดจากอะไร และจะแกไข
อยางไร ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว ผูประกอบการจะตองทุมเททุกอยางเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย เปาหมายน้ันลวนแตเปนการเอาชนะท้ังน้ัน มีความคิดผูกพันท่ีจะเอาชนะ จนสามารถ
วางแผนกลยุทธไวลวงหนา มีการวิเคราะหปญหาภัยคุกคามท่ีอาจขัดขวางในการไปสูเปาหมาย              
เตรียมปองกันท่ีจะเอาชนะปญหาภัยคุกคามท่ีคาดวาจะทําใหเกิดการลมเหลว  แตขณะเดียวกันมอง
โลกในแงด ีมีความหวัง มุงม่ันตอเปาหมายของความสําเร็จจนมองเห็นอนาคต  

5. ความสามารถโนมนาวจิตใจผูอ่ืน (Ability to motivate) ผูประกอบการท่ีดี นอกจากมี
ความสามารถในการทํางานแลว ยังตองมีความสามารถในการชักจูงโนมนาวจิตใจ ผูอ่ืนใหความ
รวมมือชวยเหลือในการทํางาน รูจักใชความสามารถในการทํางานสรางทัศนคติและแรงจูงใจตอ



 

 

ผูรวมงานใหสามารถเขาใจการทํางานและเต็มใจปฏิบัติงานตามท่ีวางไว สามารถโนมนาวใจผูใหเงินทุน 
เชน ธนาคาร ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง ใหคลอยตามและยินดีใหการสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน  

6. ยืนหยัดตอสูทํางานหนัก (Hard Working) เม่ือพิจารณารอบคอบแลวต้ังเปาหมาย จะตอง
พยายามทํางานหนัก ทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ แมวาจะตองเผชิญกับปญหาภัยคุกคาม               
ถูกกดดันอยางใหญหลวงก็ไมสามารถหยุดย้ังได ขอเพียงใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จเทาน้ัน  

7. เอาประสบการณในอดีตมาเปนบทเรียน  (Learning from Experience) เปนคุณลักษณะ
สําคัญท่ีควรจะปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ เปนการมองผลงานในอดีตท่ีเคยทําผิดพลาด นํามาเปน
บทเรียนสะทอนไมใหเกิดเหตุการณเชนน้ันอีก หรือนําไปประยุกตใชในการทํางานหรือนําไปปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการทํางาน ใหมุงไปสูการทํางานท่ีดีกวาเดิม โดยมองเหตุการณตางๆ วาเปนโอกาสท่ีจะ
ไดเรียนรูในการทํางาน บางคร้ังแมวาจะไมสามารถทําไดสําเร็จ ก็จะหยุดคิดเพ่ือหาวิธีใหมๆ มาแกไข
ปญหา ไมมุทะลุยึดม่ันกับแผนเดิมแลวทําไมได ผูประกอบการจะตองยืดหยุนเปล่ียนแปลงวิธีการ
ทํางานจนทําไดสําเร็จ และฟงความคิดเห็นของผูรูผูแนะนํา  

8. มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเปนผูนําท่ีดี  (Management and 
Leadership Capability) มีลักษณะการเปนผูนํา รูหลักการบริหารงานจัดการท่ีดี เม่ือตองทํางาน
รวมกับบุคลากรหลายระดับในภาวะท่ีแตกตางกันออกไปตามระยะการเติบโตของกิจการ  ซ่ึงลักษณะ
ของความเปนผูนําก็ยอมแตกตางกันไปดวย โดยเฉพาะระยะเร่ิมทําธุรกิจ จะตองรับบทเปนผูนําที ่               
ลงมือทําทุกอยางดวยตนเอง ทํางานหนัก เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จเอาใจใสผูรวมงาน วางแนวทางการ
ทํางาน พรอมใหคําแนะนํา ผูรวมงานรับคําส่ังดวยความเต็มใจปฏิบัติ เปนผูกํากับดูแลอยางใกลชิด 
และเปนกันเอง ผลงานดําเนินไปดวยดี ตอมากิจการเติบโตข้ึน การบริหารงานก็เปล่ียนแปลงไป 
ลูกนองมีการเปลี่ยนแปลงและเช่ือม่ันไดมากข้ึน ไวใจและแบงความรับผิดชอบใหลูกนองมากข้ึน จนถึง
ปลอยใหดําเนินการเอง สวนตนเองจะไดมีเวลาใชความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ ขยายกิจการหรือลงทุน
ใหม มีการวางแผนส่ังการ ตัดสินใจทํางานตามท่ีวางไว กลาลงทุนจางผูบริหารมืออาชีพมาชวยงาน
มากกวาเปนธุรกิจเครือญาติ รูจักปรับ เปลี่ยนแปลงการบริหารสามารถทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
ได  

9. มีความเชื่อม่ันในตนเอง (Be Self Confident) ผูประกอบการท่ีจะประสบความสําเร็จ 
มักจะเปนผูท่ีมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง มีความเปนอิสระและพ่ึงตนเองได มีความ
มั่นใจ ต้ังใจเด็ดเด่ียว เขมแข็งมีลักษณะเปนผูนํา และมีความเชื่อม่ันท่ีจะพิชิตเอาชนะส่ิงแวดลอมท่ีนา
สะพรึงกลัวได มีความทะเยอทะยาน และไมประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป หรือเชื่อม่ัน
ตัวเองมากเกินไป จึงไมแปลกท่ีผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ เคยมีประวัติความลมเหลวมาแลว
หลายคร้ัง โดยเฉพาะชวงแรกของชีวิตการทํางาน แตจะไมเลิกลม จนสามารถตอสูปญหาภัยคุกคาม



 

 

ตางๆ ไดสําเร็จ เชื่อม่ันวาไมวาสถานการณอยางไรจะตองพ่ึงตนเองได ปจจัยอ่ืนเปนปจจัยเสริมเทาน้ัน 
การทํางานหนัก ความทะเยอทะยานและการแขงขันจะเปนสิ่งสนับสนุนตนเองไดดีท่ีสุด  

10. มีวิสัยทัศนกวางไกล (Visionary) เปนผูท่ีมีประสบการณ สามารถท่ีจะวิเคราะห
เหตุการณในอนาคตขางหนาไดอยางแมนยําและพรอมรับเหตุการณท่ีจะเปลี่ยนแปลง  

11. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) รับผิดชอบตองานท่ีทําเปนอยางดี เปนผูนําในการ
ทําส่ิงตางๆ มักจะมีความคิดริเร่ิมแลวลงมือทําเอง หรือมอบหมายใหผูอ่ืนทํา และเปนผูดูแลจนงาน
สําเร็จไปตามเปาหมายท่ีวางไว โดยจะรับผิดชอบผลการตัดสินใจ ไมวาจะผลออกมาจะดีหรือไม                   
มีความเช่ือวาความสําเร็จเกิดจากความเอาใจใส ความพยายาม ความรับผิดชอบมิใชเกิดจากโชคหรือ
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทําใหเกิดข้ึน  

12. มีความกระตือรือรนและไมหยุดน่ิง (Enthusiastic) มีการทํางานท่ีเต็มไปดวยพลัง                    
มีชีวิตชีวาท่ียากจะทัดทาน มีความกระตือรือรน ทํางานทุกอยางโดยไมหลีกเล่ียง ทํางานหนักมากกวา
คนปกติท่ัวไป เรงรัดตัวเองทุกวัน มีพลังผูกพันตัวเองไมอยูนิ่งดวย  

13. ใฝหาความรูเพ่ิมเติม (Take New Knowledge) ถึงแมจะเชี่ยวชาญชํานาญในการ               
แตความรูและประสบการณอยางอ่ืน หรือท่ีมีอยูยังไมเพียงพอ ก็ตองหาความรูเพ่ิมเติมอยู โดยเฉพาะ
ความรูขอมูลทางการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั้งในและตางประเทศ ขอมูลเหลาน้ีจะชวย
ใหสามารถวิเคราะหสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง ความรูไมมีวันเรียนจบ ความรูอาจจะไดจากการ
สัมมนาฝกอบรม อานหนังสือทําใหมีความรูเพ่ิมข้ึน และปรึกษาผูเชี่ยวชาญมาชวยใหขอคิดเห็นแกไข
ปญหา สิ่งเหลานี้จะเปนวิธีหน่ึงท่ีจะชวยใหงานสําเร็จเร็วข้ึน  

14. กลาตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม (Can Make Decision and Attempt)                 
กลาตัดสินใจมีความหนักแนนไมหวาดหวั่น เชื่อม่ันในตนเองกับงานท่ีทํา มีจิตใจของนักตอสู แมงาน
จะหนักก็ทุมเทใหสุดความสามารถ ไมกลัวงานหนัก ถือวางานหนักน้ันเปนงานทาทายใชความรู 
สติปญญา ความสามารถของตนเองในการทํางาน และจะภูมิใจเม่ือทําไดสําเร็จ ความมุมานะพยายาม
นั้น เปนการทุมเทชีวิตจิตใจ มีการแขงขันกับตัวเองและแขงขันกับเวลาขวนขวายหาทางแกไขปญหา
ภัยคุกคามจนสามารถบรรลุผลสําเร็จ  

15. อยาต้ังความหวังไวกับผูอ่ืน  (Independent)  ผูประกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมทําธุรกิจ มักใช  
นํ้าพักน้ําแรงท่ีมาจากตนเอง จึงมีการผลักดันใหผูท่ีอยูรอบดานทํางานหนักอยางเต็มท่ีเชนเดียวกับตน
เพ่ือใหงานสําเร็จและมุงหวังความสําเร็จ  

16. มองเหตุการณปจจุบันเปนหลัก (Focus on Current Situation) ผูประกอบการบางคน
มักจะฝงใจในอดีต ซ่ึงบางคนประสบความสําเร็จ บางคนลมเหลวแลวไมสามารถปรับตัวเองได บางคน
ปรับตัวไดโดยพยายามเขาใจในอดีต บางคนมีแตโลกแหงความฝน สรางวิมานในอากาศแลวไมลงมือ



 

 

ทํา จึงไมบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ดังน้ันผูประกอบการจะตองทํางานปจจุบันใหดีท่ีสุด คิดถึงอนาคต
ดวยการวางแผนไวอยางรอบคอบ  

17. สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม (Adaptable) ตองเชื่อม่ันในความสามารถของตนท่ี
จะปรับตนเองใหเปนไปตามตองการของสภาพแวดลอมมากกวาปลอยใหทุกอยางเปนไปตาม
ยถากรรม หรือข้ึนอยูกับโชคหรือดวง  

18. รูจักประมาณตนเอง (Self Assessment) การทําอะไรรูจักประมาณตนเอง ไมทําส่ิงใด
เกินตัว เกินความสามารถ จะไดไมประสบกับความลมเหลวในการลงทุนทําธุรกิจ ในระยะแรกการ
คาดการณตลาดยังไมชัดเจน แตทําธุรกิจแบบใจใหญ แทนที่จะเร่ิมเล็กๆ ไปกอน แตกลับไปลงทุนใหญ
ที่เดียว ผลลัพธไมสามารถหาตลาดไดสินคาท่ีผลิตไดก็ไมสามารถจะระบายออกไปได  ผลสุดทายมี
สินคาคางสต็อก เงินท้ังหมดก็มาจมอยูกับสินคา ไมสามารถหาเงินลงทุนตอไปได นี่เปนสาเหตุของ
ความเกินตัว ทําใหธุรกิจลมเหลวได  

19. ตองมีความรวมมือและแขงขัน (Participation and Competition) การทําธุรกิจยอมมี
จุดมุงหมายเดียวกัน คือ เพ่ือกําไร แมวาจุดมงหมายเดียวกันก็ไมจําเปนตองแขงใหลมไปขางหน่ึง ยังมี
วิธีการท่ีจะมุงสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ดวยวิธีการท่ีแตกตางกันออกไป 
ผูประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันจะตองไมพยายามทําธุรกิจใหเกิดผูแพผูชนะ แตตอง
ดําเนินใหเกิดเพียงผูชนะอยางเดียว รวมมือกันพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือใหธุรกิจอยูรอดโดยรวมกันต้ังเปน
สมาคม ชมรม เพ่ือชวยเหลือกัน การทําธุรกิจตองมีการแขงขัน ควรแขงขันในเร่ืองพัฒนาผลิตภัณฑ 
คุณภาพ บริการ ดานลดตนทุนการผลิต ถาไมมีการแขงขัน ก็จะไมมีการพัฒนาเกิดข้ึน  

20. ประหยัดเพ่ืออนาคต (Safe for Future) การดําเนินธุรกิจตองใชระยะเวลายาวนานกวา
จะบรรลุเปาหมาย การดําเนินงานระยะส้ันยังไมเห็นผล ผูประกอบการตองมีการประหยัด อดออมไว
เพ่ือนําไปขยายกิจการในอนาคต ตองรูจักหามใจท่ีจะหาความสุขความสบายในชวงท่ีธุรกิจอยูในชวง
ต้ังตัว เพ่ืออนาคตขางหนา  

21. มีความซ่ือสัตย (Loyalty) ตองมีความซ่ือสัตยตอลูกคาในดานคุณภาพสินคาและตอง
สรางความเช่ือถือของตัวเองในการเปนลูกหน้ีท่ีดีของธนาคาร เปนนายท่ีดีของลูกนอง มีความซ่ือสัตย
ตอหุนสวน ตอครอบครัว และตอตนเอง  

จากความหมายดังกลาวผูวิจัยพอจะสรุปไดวาปจจัยของความเปนผูประกอบการท่ีประสบ
ความสําเร็จนั้นสวนใหญมิไดมีมาแตกําเนิด แตเกิดจากการเรียนรูบมเพาะจากการหลอหลอม หรือจาก
การใฝหาฝกฝน เพ่ือการพัฒนาไปสูความสําเร็จ และผูประกอบการ ก็คือ บุคคลท่ีดําเนินการจัดต้ัง
ธุรกิจหรือเปดกิจการใหม โดยท่ีจะเผชิญกับความเส่ียงและความไมแนนอน เพ่ือแสวงหาผลกําไรและ
การเจริญเติบโตจากการประกอบการ ผูประกอบจึงเปนเจาของกิจการไมใชลูกจางหรือพนักงานท่ี
ไดรับผลตอบแทนในรูปคาจางเงินเดือนหรือรางวัล                  



 

 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
 ในการวัดความสําเร็จของธุรกิจมีนักวิชาการใหแนวคิดไวหลายแนวคิด ดังน้ี 
 นิตย  สัมมาพันธ (2542, 10-21) กลาววา การวัดความสําเร็จของธุรกิจสามารถพิจารณาได
จากการพิจารณาจากผลิตภาพ (Productivity) ไดแก อัตราสวนระหวางผลงาน (Outputs) ของ
องคกรในรูปของสินคาและบริการตอจํานวนปจจัย ( Inputs) ซ่ึงทําใหผลิตภาพมีความหมายเดียวกัน
กับประสิทธิภาพ คือ ความสามารถท่ีจะนําทรัพยากรท่ีมีอยูออกมาใชไดอยางดีท่ีสุด ในการพยายามท่ี
จะบรรลุเปาหมาย และพิจารณาจากกําไร (Profit) ซ่ึงการใชกําไรเปนเกณฑในการวัดน้ีมักจะเปนการ
วัดในระยะส้ัน เชน 1 ป  
 เฟรสเซอร (Frese, 2000 อางถึงในนวรัตน ชนาพรรณ, 2550 : 21) ไดใหความหมายของ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหบรรลุเปาหมายหรือ
ไดผลเปนท่ีนาพึงพอใจ 
 กลาวโดยสรุป ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ หมายถึง การท่ีผูประกอบการสามารถดําเนิน
ธุรกิจขนาดกลางใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยตองสามารถใชทรัพยากรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัด 3 ดาน ไดแก 

1. สภาพความเปนไปทางดานการเงิน หมายถึง ความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางใน 
การดําเนินธุรกิจใหมีผลกําไร 

2. การตอบสนองความตองการของลูกคา หมายถึง ความสามารถของวิสาหกิจขนาด 
กลางในการเขาถึงความตองการของลูกคา สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

3. การไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน หมายถึง ความสามารถของวิสาหกิจขนาด 
กลางในการสรางใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ มีความรูสึกเปนหวงเปนในตอความอยูรอด
ขององคการ 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสามารถสรุปไดวาความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการ (ฟรายส และคณะ, 1998 อางถึงในนราเขต ยิ้ม สุข, 2552 : 23-25) ซ่ึงประกอบไป
ดวยสภาพความเปนไปทางดานการเงิน วัดไดจากกําไร ยอดขายและสวนแบงการตลาด                          
การสนองตอบความตองการของลูกคา วัดไดจากลูกคาแสดงความพอใจเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือ             
การบริการ และสามารถผลิตผลิตภัณฑหรือสรางการบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา 
รวมถึงการติดตอเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือการบริการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองและการไดรับความยึดม่ัน 
ผูกพันจากพนักงาน วัดไดจากพนักงานในองคกรของผูประกอบการอุทิศตนเพ่ือการทํางานใหแกกิจการ
อยางเต็มท่ี รวมถึงเอาใจใสและรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย (นราเขต ยิ้ม สุข, 2552) 

 

 

 



 

 

การดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร 
ธุรกิจและรูปแบบการดําเนินงานทางธุรกิจ (นรภัทร สถานสถิต, 255-) ไดใหความหมายของ

ธุรกิจ (The meaning of a business) หมายถึงความพยายามของผูประกอบการท่ีจะผลิตหรือซ้ือ
ขายสินคา (Goods) หรือบริการ (Services) เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม โดยหวังท่ีจะ
ไดผลกําไรและยอมรับความเส่ียงในการขาดทุนหรือไมไดผลกําไรตามตองการ  โดยมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและมีจริยธรรมทางธุรกิจ ผูประกอบการจึงตองทุมเทเวลา ความพยายามและเงินทุนเพ่ือ
ดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ ทั้งดานประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) 

เปาหมายของธุรกิจ (Business Target) 
เปาหมายแรกของธุรกิจ คือ กําไร (Profit) หมายถึงสวนแตกตางของรายไดจากการขาย

ผลิตภัณฑซ่ึงไดรับจากลูกคากับคาใชจายหรือตนทุนของผลิตภัณฑท่ีกิจการตองจายออกไป  เรียก
องคกรที่ตองการกําไร วา “องคกรท่ีแสวงหากําไร (Profit Organization) แตองคกรบางลักษณะไมได
มีเปาหมายพ้ืนฐานอยูท่ีการแสวงหากําไรเหมือนกัน เรียกองคกรเหลาน้ันวา “องคกรไมแสวงหากําไร 
(Nonprofit Organization) ดังน้ันเปาหมายในการจัดทําธุรกิจของผูประกอบธุรกิจ  นั่นคือ                  
ความตองการใหไดมาซ่ึงผลกําไรมากท่ีสุด(Maximized profits) ในระยะส้ันและระยะยาว               
ซ่ึงกอใหเกิดความม่ังค่ังแกผูประกอบการ สวนเปาหมายรองอ่ืนๆ ไดแก ความมีชื่อเสียงการรักษา
สถานะภาพของบริษัท เปนตน  

การท่ีจะทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จไดน้ัน (กําไรสูงสุด) จะตองมุงความสําคัญไปท่ี
กลุมเปาหมาย (Target) วาใครเปนผูบริโภค ซ่ึงจะเนนถึงการผลิตสินคาและบริการท่ีจะทําใหผูบริโภค
เกิดความพอใจมากท่ีสุด นําสินคาและบริการไปใชและทําใหยอดจําหนายสูง กําไรก็สูงตามมาในท่ีสุด
การผลิตสินคาท่ีจะทําใหผูบริโภคพอใจน้ัน จะตองคํานึงถึงวาจะผลิตอยางไร และตองหาปจจัยตางๆ 
มาประกอบจึงจะทําการผลิตสินคาและบริการได 

ปจจัยในการดําเนินธุรกิจ (Business Factor) 
ปจจัยตางๆ ที่จะทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จไดน้ัน นักวิชาการไดกําหนดข้ึนมาในอดีตมี               

4 M’s ดวยกัน แตกลุมนักวิชาการในปจจุบันไดคํานึงถึงวาแค 4 M’s ยังไมเพียงพอสําหรับการ
ประกอบการในปจจุบันตองมีเพ่ิมอีกเปน 6 M’s (หรืออาจจะมากกวาน้ี) ซ่ึงไดแก 

1. Money หมายถึง เงินลงทุน ซ่ึงแหลงเงินทุนน้ันจะไดมาจาก 2 แหลงดวยกัน คือ                  
จากเจาของและจากการกูยืม 

2. Manpower หมายถึง แรงงานคน ที่จะนําไปใชในการผลิตสินคาและบริการ 
3. Materials  หมายถึง วัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรตางๆ 
4. Management หมายถึง การจัดการ การวางนโยบายหรือการวางแผนงานในดานการใช

ปจจัยการผลิตใหเหมาะสม 
5. Marketing หมายถึง การดําเนินการดานการตลาดในการจัดจําหนายสินคาและบริการ               

ที่ผลิตข้ึนมา ใหกับกลุมผูบริโภคท่ีเปนเปาหมาย 
6. Method หมายถึง การกําหนดหลักเกณฑ หรือระเบียบ วิธีการตาง ๆในการดําเนินงานให

เปนไป ตามข้ันตอนท่ีดีท่ีสุด เพ่ือความมีประสิทธิภาพ และธุรกิจจะไดประสบผลสําเร็จ 
 



 

 

สิ่งแวดลอมทางธุรกิจ (Business Environment) 
1. สิ่งแวดลอมภายใน (Internal Environment) หมายถึง สิ่งแวดลอมท่ีอยูภายในองคการ

ซ่ึงถือไดวาเปนสวนท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร ไดแก บรรยากาศการทํางาน นโยบาย
การปฏิบัติงาน เปนตน 

2. สิ่งแวดลอมภายนอก (External Environment) หมายถึง สิ่งท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบ
ตอองคกร ซ่ึงเกิดจากภาวการณตางๆ ที่อยูรอบนอกองคกร อันไดแก สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
เทคโนโลยี เปนตน 

โครงสรางระบบธุรกิจ (Structure of Business System) 
1. ลักษณะภายนอกของโครงสรางระบบธุรกิจ คือสวนท่ีเปนโครงสรางประกอบการธุรกิจ 

หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาสวนประกอบโดยตรงของระบบธุรกิจ  ซ่ึงไดแก กลุมของธุรกิจท่ีมี
ความสัมพันธซ่ึงกัน เชนพนักงานท่ีทํางานในหนวยงานเปนตน ซ่ึงจะขาดสวนใดสวนหน่ึงไมได             
ปจจัยแวดลอมหรือสวนประกอบโดยออม ซ่ึงไดแก กฎหมาย กฎสหภาพแรงงาน ลัทธิทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัศนคติ ความสัมพันธระหวางประเทศ ฯลฯ 

2. ลักษณะภายในของโครงสรางระบบธุรกิจ แบงออกเปน 
     2.1 ธุรกิจท่ีมีลักษณะแตกตางกันออกไป เชน ความแตกตางทางดานผลิตภัณฑ เชน ธุรกิจ
รถยนต ธุรกิจเคร่ืองใชไฟฟา เปนตน ความแตกตางทางดานภูมิศาสตร เชน ภาคใตอุดมสมบูรณดวย
ยางพารา และ แรดีบุก ก็จะมีธุรกิจท่ีผลิตยางแผน และทําเหมืองแรดีบุก ภาคเหนือมีปาไมมาก ก็จะมี
ธุรกิจ แปรไมสําเร็จรูป เปนตน 

2.2 ธุรกิจท่ีมีลักษณะข้ึนตรงตอกัน และความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะอยาง คือ ลักษณะ 
ของธุรกิจท่ีจะตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน เชน ธุรกิจผลิตผลไมกระปองซ่ึงจําเปนตองอาศัยวัตถุดิบจาก
ชาวนาชาวไร ที่ผลิตผลไมสด และนอกจากน้ียังตองอาศัยธุรกิจท่ีผลิตภาชนะ สําหรับบรรจุผลไมลงไป 
ซ่ึงแตละสวนนั้นมีความชํานาญพิเศษ เฉพาะอยาง ไมเหมือนกันเปนตน 

   2.3 ธุรกิจท่ีมีลักษณะไมหยุดน่ิง เปนส่ิงท่ีธุรกิจจะตองคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงท้ังภายใน
และภายนอกของวงการธุรกิจ เชน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย กฎหมาย เปนตน 

หนาท่ีในการประกอบธุรกิจ (Business Functions) 
1. การจัดการ (Management) เปนหนาท่ีในการบริหารงานภายในธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจ  
2.  การทรัพยากรมนุษย (Human Resources) เปนหนาท่ีในการบริหารบุคคลากรภายใน

ธุรกิจใหมีความพรอมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. การผลิตและการปฏิบัติการ (Production & Operation) เปนหนาท่ีในการดําเนินการ

ผลิตสินคา และบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา  
4. การตลาดและการขาย (Marketing & Selling) เปนหนาท่ีในการนําเสนอสินคาและ

บริการใหลูกคา โดยการสรางความพึงพอในใหกับลูกคาในการใชหรือบริโภคสินคาและบริการน้ัน ๆ  
5. การบัญชี (Accounting) เปนหนาท่ีในการบันทึกหรือเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงินของ

ธุรกิจ เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของธุรกิจและใชในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ 



 

 

6. การเงิน (financing) เปนหนาท่ีในการจัดหาแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ และ             
การตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนตางๆ 

ประเภทของธุรกิจ (Type of Business) 
อาจจะแบงธุรกิจออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. ธุรกิจการผลิต (Manufacturing Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคในการแปรรูป

(Transforming) วัตถุดิบใหเปนสินคา เชน ธุรกิจการผลิตอาหาร ธุรกิจการทอผา ธุรกิจการผลิต
รถยนต เหลาน้ีเปนตน 

2. ธุรกิจบริการ (Service Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคในการใหบริการลูกคา
เชน ธุรกิจการเงิน ธนาคาร รานคา ศูนยการคา ธุรกิจการบิน ธุรกิจการทองเท่ียว เหลาน้ีเปนตน 

3. ธุรกิจการคา (Trading Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคในการซ้ือ-ขายสินคา 
หรือเปนคนกลางในการซ้ือขายสินคา เชน หางสรรพสินคา ธุรกิจการคาปลีก ธุรกิจการคาสงเหลาน้ี
เปนตน 

รูปแบบของการประกอบธุรกิจ (Form of Business) 
อาจจะแบงรูปแบบของการประกอบธุรกิจออกเปน 5 แบบ คือ 
1. กิจการเจาของเพียงคนเดียว (Sole Proprietorship) หมายถึง ธุรกิจท่ีเจาของและ

ดําเนินการโดยคนเพียงคนเดียว เปนธุรกิจซ่ึงสามารถจัดต้ังและดําเนินการไดเองเพียงคนคนเดียว                 
แตตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย ถาดําเนินการในกรุงเทพมหานครจะตองขอ อนุญาตประกอบ
การคาท่ีกระทรวงพาณิชย หากอยูในตางจังหวัดจะตองขออนุญาตทางการคา ณ ที่ทําการพาณิชย
กรรมจังหวัดน้ัน ๆ กิจการท่ีดําเนินการโดยเจาของคนเดียวสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก ไดแก กิจการ
ขายปลีก รานอาหารขนาดเล็ก รานขายกวยเต๋ียวเหลาน้ีเปนตน 

2. หางหุนสวน (Partnership) 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1012 บัญญัติวา “อันสัญญาจัดต้ังหาง

หุนสวนหรือบริษัทน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป ตกลงกันเพ่ือกระทํากิจการรวมกันดวย
ประสงคจะแบงผลกําไรพึงไดแกกิจการท่ีกระทําน้ัน” หางหุนสวนจึงเปนการประกอบการของบุคคล
ต้ังแต 2 คนข้ึนไป และแบงหางหุนสวนออกเปน 2 ชนิดคือ 

   2.1 หางหุนสวนสามัญ (General Partnership) หมายถึงหางหุนสวนท่ีทุกคนตอง
รับผิดชอบรวมกัน โดยเฉพาะหน้ีท้ังปวงโดยไมจํากัด หางหุนสวนประเภทน้ีจะจดทะเบียนหรือไมจด
ทะเบียนก็ได ซ่ึงอาจจะเพียงแตแสดงดวยวาจา หรือลายลักษณอักษรวาเปนหางหุนสวนกัน 

   2.2 หางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership) หมายถึง หางหุนสวน ซ่ึงมีหุนสวน 2 
จําพวกคือเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน ซ่ึงจํากัดความรับผิดชอบไมเกินจํานวนเงินท่ีตนรับหรือ
ลงหุนในหางหุนสวนน้ันเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน ซ่ึงตองรับผิดชอบรวมกันในบรรดาหน้ีของ
หางหุนสวนไมจํากัดจํานวนหางหุนสวนจํากัดตองจดทะเบียนใหหุนสวนรับผิดชอบเฉพาะวงเงินท่ีระบุ
ไว หากไมจดทะเบียนจะถือวารับผิดชอบท้ังหมดหรือไมจํากัดจํานวนดังกลาว  การจัดต้ังหางหุน            
สวนจํากัดควรมีสาระสําคัญดังน้ี 

 
 



 

 

        - ชื่อหางหุนสวน 
        - ขอความท่ีแสดงวาเปนหางหุนสวนจํากัด 
        - วัตถุประสงคของหางหุนสวน 
        - ที่ตั้งสํานักงาน/หางราน และสาขา 
        - ชื่อ ที่อยู และอาชีพของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        - ชื่อ ผูจัดการ 
        - ขอจํากัดอํานาจของหางหุนสวน 
        - ตราสําคัญของหางหุนสวน 
3. บริษัทจํากัด (Corporation) 
บริษัทจํากัด หมายถึง บริษัทท่ีผูถือหุนรับผิดชอบหน้ีสินเฉพาะจํานวนจํากัดท่ีจดทะเบียนไว

อาจจะแบงบริษัทจํากัดไดเปน 2 ประเภท คือ 
   3.1 บริษัทเอกชน จํากัด (Company Limited, Co., Ltd) หมายถึง บริษัทจํากัดท่ีจัดต้ัง

ข้ึนตามกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1096 ซ่ึงบัญญัติวา “อันวาบริษัทจํากัดน้ัน คือ บริษัท
ประเภทซ่ึงต้ังข้ึนดวยการแบงทุนเปนหุน ซ่ึงมีมูลคาเทาๆ กัน โดยผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกิน
จํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือ” มาตรา 1097 บัญญัติวา “บุคคลใดๆ ต้ังแต 7 
คนข้ึนไปจะเร่ิมกอการและต้ังเปนบริษัทจํากัดก็ได ดวยการเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิและ
กระทําการอยางอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี 

3.2 บริษัทมหาชน (Public Company) หมายถึงบริษัทมหาชนท่ีจัดต้ังข้ึนตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงมาตรา 15 บัญญัติวา “บุคคลธรรมดาต้ังแตสิบหา
คนข้ึนไป จะเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดไดโดยจัดทําหนังสือบริคณหสนธิและปฏิบัติการอยางอ่ืน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การจัดต้ังบริษัทเอกชน จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ควรมีสาระสําคัญดังน้ี 
1. ชื่อบริษัท 
2. บริษัทเอกชน จํากัด ตองมีคาวา “จํากัด” ไวปลายชื่อเสมอ 
3. บริษัทมหาชน จํากัด ตองมีคาดวา “มหาชน” ไวปลายชื่อเสมอ 
4. ที่ตั้งสํานักงาน 
5. วัตถุประสงคของบริษัท 
6. ตองมีถอยคําที่แสดงวา ผูถือหุนมีความรับผิดชอบ จากัด 
7. จํานวนทุนเร่ืองหุน ซ่ึงแบงออกเปนมูลคาหุนละเทาไรก็ไดแตตองไมต่ํากวาหุน 

ละ5 บาท 
8. ชื่อบริษัทและลายมือชื่อของบรรดาผูเร่ิมกอการและจํานวนหุนท่ีเร่ิมกอการแต 

ละคนคณะกอต้ังตามกฎหมาย 7 คนข้ึนไปสําหรับบริษัทเอกชนจํากัด และ 15 คนข้ึนไปสําหรับบริษัท
มหาชน จํากัด 
 
 
 



 

 

เม่ือจัดต้ังบริษัทแลว ตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
1. สําหรับบริษัทเอกชนจํากัด จัดใหมีผูชื้อหุนจนครบจํานวนท้ังหมดและบริษัทมหาชนจํากัด 

จัดใหมีผูซื้อหุนไมนอยกวารอยละ 50 ที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ 
2. จัดใหมีการประชุมจัดต้ังบริษัท ซ่ึงถือเปนการประชุมคร้ังแรก เพ่ือตกลงเร่ืองเก่ียวกับ 
   2.1  ระเบียบขอบังคับของบริษัท 
   2.2  ใหสัตยาบันแกบรรดาสัญญาซ่ึงผูเร่ิมกอการทําไว 

     2.3  คาใชจายท่ีออกไปในการเร่ิมกอต้ังบริษัท 
   2.4  กําหนดจํานวนเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ 
   2.5  กําหนดจํานวนหุนสามัญ 
   2.6  เลือกต้ังกรรมการ 
3. แตงต้ังคณะกรรมการและรับมอบการท้ังปวงจากผูเริ่มกอการ 
4. คณะกรรมการดําเนินการเรียกหุน โดยบริษัทเอกชน จํากัด กฎหมายกําหนดใหเรียกหุน

คร้ังแรกตองไมนอยกวารอยละ 25 สวน บริษัทมหาชนจํากัด ตองชําระคร้ังเดียวครบและใหธนาคาร
เปนผูดําเนินการ 

ประเภทของหุนของบริษัทจํากัด ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
1. หุนสามัญ (Common Stock) หมายถึง หลักทรัพยท่ีแสดงความเปนเจาของบริษัทจํากัด 

ซ่ึงมีสิทธิไดสวนแบงจากผลกําไรในรูปของเงินปนผล และผูถือหุนสามัญถือเปนเจาของบริษัท และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง ตอ 1 หุน และมีสิทธิมอบฉันทะใหผูอ่ืนไปออกเสียงแทนได 

2. หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) หมายถึง หุนท่ีมีลักษณะถึงเจาของและถึงเจาหน้ี                
ไมมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน แตมีสิทธิเหนือผูถือหุนสามัญในการรับเงินปนผลและรับคืนทุน
เม่ือบริษัทเลิกกิจการกอนผูถือหุนสามัญ แบงหุนบุริมสิทธิออกเปน 3 ชนิดคือ 

   2.1 หุนบุริมสิทธิชนิดสะสม-สะสมเงินปนผลในปถัดไป 
   2.2 หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม-ถาไดกําไรไมเพียงพอสามารถยกเลิกเงินปนผลได 
   2.3 หุนปรับสิทธิชนิดรวมรับ-รวมรับเงินปนผลกับผูถือหุนสามัญได 
 

ความหมายและความสําคัญของเฟอรนิเจอร (ผองพิศุทธิ์  ลาลุน , 2554) ไดกลาววา
เฟอรนิเจอร หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยไดประดิษฐข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตองการดานประโยชนในการ
ดํารงชีวิตภายใตการทํากิจกรรมตางๆ เชน การน่ัง นอน รับประทานอาหาร ทํางานและใชประกอบ
กับอาคารทางดานงานสถาปตยกรรมท้ังภายในและภายนอก  
 เฟอรนิเจอร คือ ส่ิงท่ีมนุษยคิดประดิษฐข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับกิจกรรมตางๆ 
ภายในบาน ท่ีทํางานหรือท่ีสาธารณะ กิจกรรมดังกลาวไดแก การนอน การน่ังรับประทานอาหารการ
ทํางาน เฟอรนิเจอรถูกออกแบบสําหรับคนคนเดียวหรือกลุมคน ทําดวยวัสดุหลายวัสดุแตกตางกัน 
เชน ไม โลหะ พลาสติก ฯลฯ เฟอรนิเจอรจัดวาเปนสวนเชื่อมระหวางผูอาศัยกับตัวบานหรือมนุษยกับ
สถาปตยกรรม ซ่ึงมีผูแบงประเภทของเฟอรนิเจอรไว 4 ประเภท ดังน้ี 
 
 



 

 

 1. การแบงประเภทเฟอรนิเจอรตามลักษณะท่ีตั้งตามสภาพแวดลอมในปจจุบันเฟอรนิเจอร
สามารถแยงแยกประเภทไดหลายลักษณะ ซ่ึงอาจเรียกช่ือใหสอดคลองกับการใชสอยหรืออาจเรียกให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมของสถานท่ีต้ังเฟอรนิเจอรตามสภาพแวดลอมการใชงานได 2 ประเภท  
คือ 
    1.1 เฟอรนิเจอรภายในอาคาร (Indoor Furniture) เปนเฟอรนิเจอรท่ีมีความสําคัญตอ
มนุษยทุกๆ อิริยาบถ นับต้ังแตยามต่ืนจนกระท่ังยามหลับ เฟอรนิเจอรประเภทน้ีมีความสําคัญมาก
และมีขอบเขตของหองเปนเคร่ืองกําหนดท่ีจะบอกใหทราบวาเฟอรนิเจอรประเภทใดและผูท่ีใช
เฟอรนิเจอรก็จะเปนผูกําหนดเน้ือท่ีวาง (Space) ทิศทาง (Circulation) เพ่ือลดความกลมกลืนกัน
ระหวางส่ิงแวดลอมภายในหองจึงอาจกลาวไดวา ขนาดสัดสวน โครงสราง ขอตอของเฟอรนิเจอรมี
อิทธิพลตอการใชงานและระยะเวลาของการใชงานเปนอยางย่ิง 
    1.2 เฟอรนิเจอรภายนอกอาคาร (Outdoor Furniture) คือ เฟอรนิเจอรท่ีมีความสัมพันธ
เก่ียวของกับมนุษย อาคาร และส่ิงแวดลอมภายนอก มนุษยใชเวลาอยูกับเฟอรนิเจอรประเภทน้ี               
ไมมากนัก เพียงชั่วคร้ังชั่วคราว สมบัติตองทนสภาพดินฟาอากาศ ดังน้ันการออกแบบเฟอรนิเจอร
ประเภทน้ีจึงตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมอาคารเปนสําคัญ บริเวณท่ีพักผอนภายนอกตัวอาคาร 
บานเรือน เชน บริเวณระเบียงสวนและสนาม ซ่ึงใชเปนท่ีพักผอนสําหรับการทํากิจกรรมกลางแจง 
เฟอรนิเจอรท่ีใชในสวนน้ี ไดแก เกาอ้ีสนาม โตะสนาม ชิงชา มาหมุน ชุดสนามเด็กเลน เปนตน 

2. การแบงประเภทเฟอรนิเจอรตามรูปรางลักษณะ สามารถแบงได 3 ประเภท คือ 
    2.1 ประเภทตู เฟอรนิเจอรประเภทน้ีทําหนาท่ีเปนท่ีเก็บภาชนะส่ิงของตางๆ และรับ
น้ําหนักของภาชนะและส่ิงของท่ีเก็บโดยตรง สนองความตองการของผูใช เฟอรนิเจอรท้ังทางดาน
ประโยชนใชสอยและเพ่ือการตกแตงภายในและภายนอกอาคาร บานพักอาศัย เฟอรนิเจอรประเภทน้ี
ไดแก ตูเต้ีย ตูสูง ตูเสื้อเส้ือผา ชั้นวางของ ตูหองครัว ตูลอย เปนตน 
    2.2 ประเภทขา เฟอรนิเจอรประเภทน้ีทําหนาท่ีรับนํ้าหนักของคนโดยตรงและสวนรองลง
ไปก็คืออุปกรณและส่ิงของตางๆ โดยมีขาเฟอรนิเจอรรองรับนํ้าหนักท้ังหมดและถายนํ้าหนักลงมาท่ี
พ้ืนหอง เฟอรนิเจอรประเภทน้ีไดแก เกาอ้ีน่ังทํางาน เกาอ้ีน่ังพักผอน เกาอ้ีรับประทานอาหาร โตะ
ทํางาน โตะอานหนังสือ เปนตน 
    2.3 ประเภทบุ เฟอรนิเจอรประเภทน้ีผลิตจากวัสดุภายในท่ีเปนไมหรือโลหะประกอบ
โครงสรางและหุมดวยฟองนํ้า โฟมยาง โฟมวิทยาศาสตรแลวปดทับผาหรือหนังชนิดตางๆ ตัวอยาง
เฟอรนิเจอรประเภทน้ีไดแก เกาอ้ีรับแขก สตูลนั่งแตงตัว เกาอ้ีสํานักงาน สวนประกอบของเกาอ้ีท่ีเปน
ที่นั่งและพนักพิง เปนตน 
 3. การแบงประเภทเฟอรนิเจอรตามลักษณะการติดต้ัง 
    3.1 แบบติดต้ังถาวรเปนเฟอรนิเจอรท่ีติดกับอาคารหรือเปนเฟอรนิเจอรท่ีเคล่ือนยายไมได 
ตูติดผนัง หากมีการเคล่ือนยายอาจจะทําใหเฟอรนิเจอรไดรับความเสียหายได โครงสรางของ
เฟอรนิเจอรแข็งแรง เฟอรนิเจอรประเภทน้ีเปนประเภทท่ีมีโครงสรางตอเน่ืองกันเปนชองวางใหญ 
ฉะน้ันจะตองมีชิ้นสวนของโครงสรางมากข้ึน ทําใหเกิดระบบโครงสรางท่ีม่ันคงและอีกประการหน่ึง 
บางสวนของโครงสรางมีความจําเปนตองยึดติดกับอาคาร ฉะน้ันยอมจะใหความแข็งแรงมากข้ึนกวา
ปกติ มีขาดสัมพันธกับเน้ือท่ีจัดวาง เพราะเฟอรนิเจอรประเภทน้ีเม่ือมีการออกแบบจําเปนตองมีการ



 

 

วัดขนาดบริเวณท่ีติดต้ัง  เพ่ือใหไดขนาดเฟอรนิเจอรสัมพันธกันพอดีและติดต้ังแลวจะพอดีกับชองวาง
หรือพ้ืนท่ีท่ีติดต้ัง ออกแบบดานรูปทรงไดกวางขวาง ในดานทรงและในดานการออกแบบท่ีไดอิสระ
มาก สามารถทําไดหลายรูปแบบเพ่ือใหเกิดความสัมพันธกับหองๆ น้ันกับอาคารหลังน้ัน ดานขนาด
ความกวางยาวตางๆ ไมมีขอบเขตจํากัดมาก ซ่ึงข้ึนอยูกับลักษณะของงานท่ีจะติดต้ังเปนเกณฑ 
เฟอรนิเจอรประเภทน้ีไดรับการออกแบบและจัดวางมาโดยตรง วาจะใหมีหนาท่ีเก็บของสัมภาระอะไร 
มีขนาดและปริมาณเทาไรจึงสามารถเก็บสัมภาระไดมากและตามซอกตามมุมตางๆ ก็ยังสามารถ
ดัดแปลงใหเก็บส่ิงของได ฉะน้ันเน้ือท่ีท่ีจะสูญเสียไมมีเลย สะดวกในการจัดวางในตําแหนงตางๆ               
ของตัวบาน เฟอรนิเจอรประเภทน้ีสามารถจัดวางไดทุกตําแหนงของอาคาร 
    3.2 แบบติดต้ังลอยตัวเปนเฟอรนิเจอรท่ีทําสําเร็จจากโรงงาน ผานกระบวนการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม เฟอรนิเจอรประเภทน้ีสามารถเคล่ือนยายไดตามความตองการ ราคาถูกเพราะ
เฟอรนิเจอรประเภทน้ีมีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ผลิตจํานวนมาก ทําใหตนทุนตอหนวยของ
เฟอรนิเจอรประเภทน้ีมีราคาถูกกวาเม่ือเปรียบเทียบกับเฟอรนิเจอรประเภทติดประกอบกับตัวอาคาร 
ซอมบํารุงรักษางาย เพราะเฟอรนิเจอรประเภทน้ี ชิ้นสวนบางชิ้นเปนชิ้นสวนมาตรฐาน สามารถหามา
ทดแทนกันได เคล่ือนยายไดเฟอรนิเจอรประเภทน้ีสามารถเคล่ือนยายนําไปจัดวางตามสถานท่ีตางๆ 
ไดโดยไมมีการชํารุดเสียหายในระหวางการขนยาย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดวางก็สามารถ
เคล่ือนยายไปจัดวางท่ีแหงใหมไดงาย มีขนาดสัมพันธกับเน้ือท่ีจัดวางเพราะเฟอรนิเจอรประเภทน้ีเม่ือ
ไดรับการออกแบบและผลิตจากโรงงานแลวเปนแบบมาตรฐาน บางคร้ังอาจจะทําใหไมสามารถเขา
พ้ืนท่ีหรือชองวางของหองท่ีผูซื้อไปไดลงตัวและระบบโครงสรางของเฟอรนิเจอรประเภทน้ีจะอาศัยรับ
น้ําหนัก ถายแรงดวยโครงสรางของตัวมันเองเทาน้ัน จึงมีความแข็งแรงอยูภายใตขีดจํากัด 
    3.3 การแบงประเภทเฟอรนิเจอรตามสถานท่ีใช เฟอรนิเจอรท่ีใชในบานพักอาศัยเปน
เฟอรนิเจอรท่ีออกแบบมาเพ่ือใชในหองตางๆ ภายในบานพักอาศัย ซ่ึงสวนใหญเฟอรนิเจอรในปจจุบัน
เปนประเภทน้ี ซ่ึงสามารถแยกยอยตามหองตางๆ ภายในบานพักอาศัย ซ่ึงสวนใหญเฟอรนิเจอรใน
ปจจุบันเปนประเภทน้ี ซ่ึงสามารถแยกยายตามหองตางๆ ภายในบานพักอาศัย ไดแก 
  - หองนอน ซ่ึงในชีวิตของมนุษยเราน้ี 1 ใน 3 ของเวลาท้ังหมด จะใชเวลาเก่ียวกับ
การนอนเปนสวนใหญซ่ึงมีเฟอรนิเจอรภายในหองนอน เชน เตียงนอน ตูเส้ือผา โตะ หัวเตียง ตู โตะ
แตงตัว เกาอ้ีสําหรับแตงตัว 
  - หองพักผอน เปนเฟอรนิเจอรท่ีใชในสวนรวมของบานพักอาศัย คือสมาชิกภายใน
ครอบครัวไดใชกัน รวมถึงเปนหนาเปนตาเพ่ือรับแขกท่ีมาเย่ียมเยือน ดังน้ันเฟอรนิเจอรภายในหองน้ี 
บางคร้ังสะทอนความเปนภาพลักษณของเจาของบานซ่ึงมีเฟอรนิเจอรภายในหอง เชน เกาอ้ียาว เกาอ้ี
เทาแขน โตะกลาง โตะขาง เกาอ้ีพักผอน ตูขาง เกาอ้ีโยก 
  - หองรับประทานอาหาร เปนเฟอรนิเจอรท่ีวางไวภายในหองรับประทานอาหาร               
ซ่ึงมีเฟอรนิเจอรภายในหองไดแก โตะอาหาร เกาอ้ีรับประทานอาหาร โตะเสิรฟอาหาร ตูใส ถวยชาม 
โตะเล่ือน เกาอ้ีทรงสูง 
  - หองครัว เปนเฟอรนิเจอรท่ีใชในครัวเรือน หรือหองเตรียมอาหาร เฟอรนิเจอร
ประเภทน้ีคอนขางแข็งแรง ทนความชื้น ทําความสะอาดและดูแลรักษางาย ซ่ึงมีเฟอรนิเจอรภายใน



 

 

หองน้ีไดแก ตูเก็บของ อางลางจาน เตาหุงตม ชองวางสําหรับวางตูเย็น โตะเตรียมอาหาร ตูเก็บถวย
ชาม ตูลอยหรือชั้นลอย 
  - เฟอรนิเจอรท่ีใชในสํานักงาน เปนเฟอรนิเจอรท่ีออกแบบมาเพ่ือใชในการตกแตง
สํานักงานตางๆ เฟอรนิเจอรประเภทน้ีจะมีลักษณะเขาชุดกัน คือจะมีรูปแบบ ลักษณะ โทนสี จะใช
ลักษณะใกลเคียง ซ่ึงในปจจุบันเฟอรนิเจอรประเภทน้ีเร่ิมจะเปนเฟอรนิเจอรเหล็กเสียสวนใหญ 
เน่ืองจากมีราคาถูก ทนทาน กวาเฟอรนิเจอรท่ีทํามาจากไม ซ่ึงเฟอรนิเจอรสํานักงานไดแก โตะทํางาน 
เกาอ้ีไมมีเทาแขวน เกาอ้ีหมุน ชุดรับแขกโตะพิมพดีด โตะขาง ท่ีวางโทรศัพท ตูเก็บเอกสาร ชั้ นวาง
หนังสือ มาน่ัง 
  - เฟอรนิเจอรท่ีใชในท่ีชุมชน เฟอรนิเจอรประเภทน้ีเปนประเภทท่ีมีความแข็ง
ทนทานตอการใชงาน เพราะไมใชเปนเฟอรนิเจอรท่ีมีคนใชเพียง 1 -2 คน แตมีผูใชงานมากมาย               
การดูแลรักษาตองดูแลรักษางาย ทนทานตอสภาพแวดลอมเพราะบางคร้ังเฟอรนิเจอรประเภทน้ี
มักจะอยูภายนอกอาคาร เฟอรนิเจอรท่ีใชในท่ีชุมชนอาจจะประกอบไปดวยดังน้ี เกาอ้ีสนาม
สวนสาธารณะ โตะชั้นวางสัมภาระตางๆ  
  - เฟอรนิเจอรท่ีใชในหองปฏิบัติการ (Lab) เฟอรนิเจอรท่ีใชในหองปฏิบัติการ               
โรงฝกงานและหองทดลองทางวิทยาศาสตร เปนเฟอรนิเจอรท่ีออกแบบมาใชงานเฉพาะกิจหรือ             
งานเฉพาะอยาง ไมสามารถนําเฟอรนิเจอรประเภทอ่ืนมาใชแทนกันได พ้ืนผิวของเฟอรนิเจอรน้ี
บางคร้ังตองทนตอการกัดกรอนของสารเคมี ทนตอรอยขีดขวน ทนความรอน เปนฉนวนกันไฟฟา 
บางคร้ังจําเปนตองทนไฟดวยในหองปฏิบัติการบางอยางจึงเปนเฟอรนิเจอรชนิดพิเศษราคาแพงใช
วัสดุ เฟอรนิเจอรท่ีใชในหองปฏิบัติไดแก ตูเก็บเคร่ืองมือชั้นวางของ ตูเก็บของ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
ขจรศักด์ิ   โนวัฒน  (2551) ไดศึกษาเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธการตลาดของศูนยเมล็ด

พันธุขาวเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือวางแผนกลยุทธดานการตลาดของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม  
โดยมีกรอบระยะเวลา 3 ป ต้ังแตป 2552-2554 การวิเคราะหถึงศักยภาพในการดําเนินงานของศูนย
เมล็ดพันธขาวเชียงใหม พบวา ผูบริหารมีประสบการณ ตลอดจนถึงพนักงานมีความเชี่ยวชาญใน
กิจการผลิตเมล็ดพันธุเปนอยางดี เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงองคกรมีความไดเปรียบในดานความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต อีกท้ังยังมีเครือขายของธุรกิจท่ีสนับสนุนเก่ียวเน่ืองกัน 
อยางไรก็ตามศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหมเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีขนาดใหญ มีคาใชจายสูง ทําใหเกิด
ความเส่ียงในการดําเนินงานคอนขางมาก องคกรมีโครงการฝกอบรมพนักงานแตยังไมท่ัวถึง จึงทําให
การทํางานมีคุณภาพมาตรฐานไมคงท่ี เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราการเจริญเติบโตใน
ธุรกิจเมล็ดพันธุขาว และตําแหนงการแขงขันของหนวยธุรกิจพบวามีปจจัยท่ีเก้ือหนุนในการ
ดําเนินงานท่ีไดเปรียบคูแขงขันหลายปจจัย กิจการจึงควรเลือกใชกลยุทธการขยายตลาด เพ่ือใหธุรกิจ
มีผลตอบแทนทางธุรกิจและความเติบโตไดอยางย้ังยืน ดังน้ัน กลยุทธท่ีควรเลือกใช คือ กลยุทธ              
การรักษาลูกคาเดิมและการหาตลาดใหม ในระยะ 3 ป กิจการอาจใชกลยุทธการคงท่ีเพ่ือรักษา



 

 

ตําแหนงทางการแขงขัน โดยกิจการควรมุงเนนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการท่ีดี
ยิ่งข้ึน รักษาสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาเดิม และหาชองทางเพ่ิมจํานวนลูกคากลุมเปาหมายใหม                
ที่มีแนวโนมใชบริการมากข้ึนอยางไรก็ตามในขณะเดียวกัน กิจการควรวางแผนรองรับการเจริญเติบโต 
เพ่ือขยายการดําเนินงานเน่ืองจากหากกิจการยังคงดําเนินการแบบเดิม  กิจการจะมีความเส่ียงตอ
ปจจัยกดดันในการแขงขันคอนขางสูง โดยเฉพาะภัยคุกคามในการเพ่ิมและลดราคาซ้ือขายเมล็ดพันธุ 
และตนทุนการดําเนินการท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา  

ปยะธิดา สุนทรเภสัช (2542) ไดศึกษากลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจผักปลอดภัย
จากสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูประกอบการธุรกิจผักปลอดสารพิษท้ัง 8 ราย มีการวางแผน
กลยุทธการตลาดโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมท่ัวไป คือ จุดแข็งจุดออนของผูประกอบการธุรกิจเปนอันดับ
แรก รองลงมาคือโอกาสภัยคุกคามในการดําเนินธุรกิจ ความพรอมของสภาพดิน สิ่งแวดลอมและ
ภาวะเศรษฐกิจมากกวาปจจัยอ่ืน กลยุทธการตลาด พบวา สวนใหญใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมาเปนอันดับแรก โดยพบวา ผูประกอบการธุรกิจสวนใหญเปน
ผูเขาไปติดตอคนกลางเองและบรรทุกผักสงไปถึงมือลูกคา สวนกลยุทธดานผลิตภัณฑ พบวา 
ผูประกอบการสวนใหญใหความสําคัญตอคุณสมบัติของผลิตภัณฑในดานความปลอดภัยจากสารพิษ
มาเปนอันดับแรก กลยุทธดานราคา พบวา ผูประกอบการธุรกิจสวนใหญใหความสําคัญตอทุน               
การผลิตมากกวาปจจัยอ่ืน กลยุทธการต้ังราคาท่ีใชกันมากท่ีสุดคือ กลยุทธมุงท่ีตนทุน กลยุทธดาน
การสงเสริมการตลาด พบวา ผูประกอบธุรกิจสวนใหญใหความสําคัญตอการขายโดยตรงโดยใช
พนักงานขายและการใหขาวประชาสัมพันธมากกวาวิธีอ่ืน  

อังคณา ธรรมาธิวัฒน (2548) ไดศึกษากลยุทธการตลาดของผูประกอบการหอพัก ในตําบล    
สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาดานการแบงสวนตลาด กิจการสวนใหญ คิดวาไมมีความ
จําเปนตองแบงกลุมลูกคา ดานการกําหนดตลาดเปาหมาย ในอนาคตกิจการสวนใหญจะเนนกลุม
ลูกคาหลักกลุมเดิม คือกลุมลูกคาท่ีเปนนักศึกษา สวนการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑของตนเอง              
ในแบบหองพักขนาดปานกลางพรอมเฟอรนิเจอรปานกลาง คิดคาเชาปานกลาง 

ธวัชชัย  ฝากมิตร (2550) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรไมของผูบริโภค
หมูบานมา อําเภอเมืองลําพูน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรไมของ
ผูบริโภค และศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรไม โดยเปรียบเทียบ 2 กลุม คือ 
กลุมตัวอยางผูซ้ือท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดลําพูน และกลุมตัวอยางผูซ้ือท่ีมาจากตางจังหวัด                 
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมีวัตถุประสงคไมแตกตางกันคือ วัตถุประสงคเพ่ือนําไปใช
เองเคยมาซ้ือสินคาในหมูบานมา 2 คร้ังตอป โดยมีชวงเวลาในการเลือกซ้ือสวนใหญอยูท่ีวันเสารและ
ตนเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคาและซ้ือเฟอรนิเจอรประเภทโตะและเกาอ้ีมากท่ีสุด คาใชจาย
ในการซ้ือแตละคร้ังแตกตางกัน ผลการทดสอบไควสแควรเพ่ือดูความสัมพันธระหวางภูมิลําเนาของ              



 

 

ผูซ้ือกับพฤติกรรมการซ้ือตางๆ ดังกลาวมาแลว พบวาคอนขางจะสอดคลองกัน และปจจัยท่ีกลุม
ตัวอยางท้ังสองกลุมพิจารณาเปนลําดับแรก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา
และปจจัยทางดานบุคคล 
 กังวล กาหลํ่า (2549) ศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการคารแครของผูใชบริการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูใชบริการคารแคร               
สวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพทางครอบครัวสมรส อายุอยูในชวง26-35 ป มีอาชีพเปนลูกจาง
หรือพนักงานเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายไดตอเดือน10,001-15,000 บาท ปจจัย
สวนบุคคลดานอายุมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการคารแครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง              
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 คือผูมีสวนในการตัดสินใจใชบริการ ผูแนะนําใหใชบริการ 
แรงจูงใจท่ีมีผลตอการเลือกใช สวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกัน คือ ประเภทการใชบริการ สถานท่ีท่ี
ใชบริการ ชวงเวลาและวันท่ีเขารับบริการ ความถ่ีในการใชบริการ 

นทษร  สุขสารอมรกุล (2554) ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาของผูบริโภคในหางสรรพสินคาซีคอนสแควร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของลูกคา ดานผลิตภัณฑ  ลูกคาใหความสําคัญกับชื่อเ สียงของ
หางสรรพสินคา ดานราคา ลูกคาใหความสําคัญกับราคามีใหเลือกท่ีหลากหลายระดับ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย พบวา ลูกคาคาใหความสําคัญกับตําแหนงท่ีต้ังสะดวกตอการเ ดินทาง การบริการ
ขนสงสาธารณะใหเลือกมากมาย ความสะดวกสบายในการเดินเลือกซ้ือสินคาและใชบริการ  เวลา    
เปด-ปด อยูใกลสถานท่ีพักอาศัย ท่ีทํางาน และการจัดผังรานคาเปนหมวดหมู สามารถหาไดงายมีปาย
บอกชัดเจน และดานสงเสริมการตลาด พบวา ลูกคาใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมพิเศษในชวง
เทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม วาเลนไทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      
      ตัวแปรอิสระ 
 

 
 
                                                                                                      
 
                                                                                      ตัวแปรตาม 
 
                                                                                                      
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ                                                       

- อายุ                                                                                                                         
- ระดับการศึกษา                                                
- รูปแบบการจดทะเบียน                                
- ประเภทของสินคา                                              
- ระยะเวลาในการประกอบกิจการ                  
- ระดับรายไดของกิจการ                       
- จํานวนพนักงาน 

- ประเภทของกิจการ                                   
 

กลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจ        
  1. ผลิตภณัฑ (Product) 
  2. ราคา  (Price) 
  3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
  4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 

 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ                         
ของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
 

- สภาพความเปนไปทางดานการเงิน 
- การตอบสนองความตองการของลูกคา 
- การไดรบัความยืดมั่น ผูกพันจากพนักงาน 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวมรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เจาของกิจการหรือผูบริหารของธุรกิจเฟอรนิเจอรในจังหวัด

ลําปางที่ยังคงดําเนินกิจการอยู ซ่ึงปรากฏรายชื่อตามท่ี (กรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย, 2557) 
รวบรวบไว จํานวน 110 ราย 
 การเลือกกลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เจาของกิจการหรือผูบริหารของธุรกิจเฟอรนิเจอรในจังหวัด
ลําปาง มาทําการคํานวณหากลุมตัวอยางของประชากร โดยใชสูตรของทาโรยามาเน Taro Yamane 
(ยุทธ  ไกยววรณ, 2548 : 79) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ขนาดความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 สามารถ
คํานวณกลุมตัวอยางประชากรไดดังน้ี 
 
  n   =                    N       

             1+N(e)2 

 

 โดย  n  แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
        N  แทน   จํานวนท้ังหมด หรือขนาดของประชากรท้ังหมด 
        e   แทน   ความผิดพลาดท่ียอมรับได (โดยกําหนดใหเทากับ 0.05) 
แทนสูตรไดดังตอไปน้ี 
 

    N     =                110 
                                            1+110 (0.05)2                 

 

      ขนาดจํานวนประชากรกลุมตัวอยาง    =    86   ราย 
 



 

 

ดังน้ันตัวอยางท่ีใชในการทําวิจัยเทากับ 86 ราย และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ                
ตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชสูตรดังน้ี 
 
จํานวนตัวอยางในแตละกลุมชั้น  =   จํานวนตัวอยาง * จํานวนประชากรในแตละกลุมช้ัน 
             จํานวนประชากรท้ังหมด  
 
ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ประเภทการประกอบการธุรกิจ ประชากร กลุมตัวอยาง 
1. ผลิต 30   23   
2. จําหนาย 43   34   
3. ผลิตและจําหนาย 37   29   

รวม 110   86   

 
 จากการกําหนดขนาดตัวอยางโดยการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางผูประกอบการ
เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง จะไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 86 ราย ท้ังน้ีเพ่ือให
เกิดความนาเช่ือถือมากข้ึนผูศึกษาจึงใชขนาดตัวอยาง จํานวน 100 ราย  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 
สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประเภทกิจการ รูปแบบการจดทะเบียน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ระดับ
รายได จํานวนพนักงาน ประเภทสินคา 

สวนท่ี 2  ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัด
ลําปาง  

สวนที่ 3  การวางแผนกลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรใน
ลําปาง  

สวนท่ี 4  ระดับความคิดเห็นดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 

สวนท่ี 5  ระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัด
ลําปาง 

 

 
 
 
 
 



 

 

แบบสอบถามสวนท่ี 4 และ 5  ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะคําตอบเปนแบบคา 5 ระดับ โดย
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาพโดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ  ดังน้ี 

5   คะแนน   หมายถึง   มากท่ีสุด  
4   คะแนน   หมายถึง   มาก  
3   คะแนน   หมายถึง   ปานกลาง  
2   คะแนน   หมายถึง   นอย  
1   คะแนน   หมายถึง   นอยท่ีสุด  

 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําผลคะแนนจากการกําหนดดังกลาวมาประเมินคาเพ่ือหา
ความหมายคาคะแนนเฉล่ีย โดยใชสูตร (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2549 : 29) 
 

  อันตราภาคช้ัน =        คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                                     จํานวนชั้น  
    =                5 – 1 
             5 
    =                0.8 
 

 ซ่ึงแปลความหมายของคาคะแนนเฉล่ียแตละระดับ  ดังน้ี 
  คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 ระดับมาก 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 ระดับนอย 
  คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 ระดับนอยท่ีสุด 
 

การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 ในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี  

1. ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการ 
พัฒนาเคร่ืองมือ 

2. สรางแบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาที่สอดคลองครอบคลุมกับวัตถุประสงคการวิจัยและกรอบ
แนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบแนะแนวและแกไขเพ่ือปรับปรุงใหมี 
ความชัดเจน 

4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทําการทดสอบหาคาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) 
และใหผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุมของเน้ือหาท่ีตองการศึกษา  
จํานวน 3 ทาน ไดแก นายอธิภูมิ กําธรวรรินทร กรรมการผูจัดการบริษัทมีศิลปเซรามิคจํากัด 
ประธานกิตติมศักด์ิสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง  ผศ.บุรินทร รุจนพันธ ผูอํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น และนางดวงพร ใจลออ ผูอํานวยการกองคลังองคการ
บริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง แลวนําคาท่ีไดมาวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง 



 

 

(Index Of Concordance : IOC) เพ่ือวัดความเท่ียงตรง (Validity) จากสูตร (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ, 2542: 113-114) โดยไดคา IOC เทากับ 0.86 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดสอบ (Try-out) เก็บตัวอยางจํานวน 30 ชุด กับผูประกอบการ
ธุรกิจเฟอรนิเจอรในหมูบานมา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เพ่ือนําไปหาคาความเช่ือม่ัน โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (a-Coefficient) ของครอนบัค ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.84  
 6. ปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณสําหรับการนําไปใชจริงตอไป 

7. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาอีกคร้ัง กอนนําไปใชเก็บขอมูลภาคสนาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การวิจัยคร้ังน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการกําหนดแหลงขอมูล คือ แหลงปฐมภูมิ (Prirnary 
Data)  โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล (questionnaire) ตามวัตถุประสงคของการใช
แบบสอบถาม 
 การจัดเก็บขอมูลท่ีใชในการวิจัย มีข้ันตอนดําเนินงานดังน้ี 
 1. ขอความอนุเคราะหไปยังผูประกอบการเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ผูประกอบการอัน 
หมายถึง ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
 2. นําแบบสอบถามไปแจกใหผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยไปแจก
แบบสอบถามและรับกลับคืน 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 เม่ือดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด 100 ชุด ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณของขอมูลเรียบรอยแลวนําขอมูลท่ีไดมาทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
สถิติท่ีใชในการวิจัยใชเปนแบบสถิติบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ซ่ึงเปน
สถิติท่ีใชอธิบายลักษณะตางๆ ของขอมูลท่ีศึกษาประกอบดวย       

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ สถิติท่ีใช คารอยละ 
สวนที่ 2 ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัด

ลําปาง สถิติท่ีใช คารอยละ 
สวนที่ 3 การวางแผนกลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรใน

จังหวัดลําปาง สถิติท่ีใช คารอยละ 
สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 

ในจังหวัดลําปาง สถิติท่ีใช คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สวนที่ 5 ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัด

ลําปาง สถิติท่ีใช คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

               6.1 สมมติฐานขอท่ี 1 ใหสถิติ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ของเพียรสัน (Pearson 
Correlation Coefficient)  
     6.2 สมมติฐานขอท่ี 2 สถิติท่ีใช t-test  One-Way Analysis of Variance  



 

 

 
 สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) 

การหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังน้ี   
    

   P = f x 100  
           n  
 

  เม่ือ P  แทน  คารอยละ หรือ คาเปอรเซ็นต  
   f แทน  คาความถ่ีท่ีตองการแปลงเปนคารอยละ  
   n  แทน  คาจํานวนความถ่ีท้ังหมดหรือคาขนาดของกลุมตัวอยาง  
 

การหาคาเฉล่ีย (Mean) จากสูตร (บุญชุม  ศรีสะอาด.2545 : 105) ดังน้ี   
    X    =      ΣX            

              N 
 
  เม่ือ  X    แทน   คาเฉล่ีย  
   ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม  
   n   แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 
 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) โดยใชสูตรดังน้ี  
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2545 : 48)   
     
            

 

                                                                                
 

  โดยท่ี  S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
    X แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง  
    ΣX2  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง  
   (ΣX)2  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง  
    n  แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง  
    n-1  แทน  จํานวนตัวแปรอิสระ  



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  

การวิจัยกลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหสถานการณในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร 
เพ่ือศึกษาการวางแผนกลยุทธของผูประกอบการเฟอรนิเจอร และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง  
โดยเก็บรวบรวมขอมูลกับเจาของกิจการหรือผูบริหารของธุรกิจเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง จํานวน 
110 แหง ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 6 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง  
สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหการวางแผนกลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในลําปาง โดยใชสถิติความถ่ี รอยละ 
สวนที่ 4  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
สวนที่ 5  ผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
           สวนท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
43 
57 

 
43.00 
57.00 

รวม 100 100.00 
อายุ 
     อายุ  21 -  30 ป 
     อายุ  31 - 40   ป    
     อายุ  41 - 50  ป 
     อายุ  50 ป ข้ึนไป      

 
2 
11 
28 
59 

 
2.00 
11.00 
28.00 
59.00 

รวม 100 100.00 
ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนตน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ปวส./อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวาปริญญาตรี 

 
1 
16 
16 
8 
52 
7 

 
1.00 
16.00 
16.00 
8.00 
52.00 
7.00 

รวม 100 100.00 
ประเภทของกิจการ 
     ผลิต 
     จําหนาย 
     ผลิตและจําหนาย 

 
24 
40 
36 

 
24.00 
40.00 
36.00 

รวม 100 100.00 
รูปแบบการจดทะเบียน 
     เจาของคนเดียว 
     หางหุนสวนจํากัด 
     บริษัทจํากัด 

 
37 
30 
33 

 
37.00 
30.00 
33.00 

รวม 100 100.00 
 
 
 
 
 



ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)  

 

จากตาราง 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา  
ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.00 มีอายุ 50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 59.00 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52.00 ประเภทของกิจการสวนใหญเปนการผลิตและ
จําหนาย คิดเปนรอยละ 40.00 รูปแบบการจดทะเบียนเปนเจาของคนเดียว คิดเปน รอยละ 37.00 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมีระยะเวลา 5-7 ป คิดเปนรอยละ 38.00 ระดับรายไดของกิจการ
เฉล่ียตอปคือ 1-3 ลานบาท มีจํานวนพนักงานนอยกวา 20 คน คิดเปนรอยละ 52.00  
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
     นอยกวา 2 ป 
      2-4   ป                           
      5-7   ป          
      8-10 ป 
      มากกวา 10 ป 

 
5 
7 
38 
31 
19 

 
5.00 
7.00 
38.00 
31.00 
19.00 

รวม 100 100.00 
ระดับรายไดของกิจการเฉล่ียตอป      
      นอยกวา  1  ลานบาท 
      1-3 ลานบาท                           
      4-6 ลานบาท 
      7-10 ลานบาท 
      มากกวา 10 ลานบาท 

 
38 
43 
10 
5 
4 

 
38.00 
43.00 
10.00 
5.00 
4.00 

รวม 100 100.00 
จํานวนพนักงาน 
        นอยกวา  20  คน 
        20-40 คน 
        41-60  คน 
        มากกวา 60 คน 

 
52 
31 
10 
7 

 
52.00 
31.00 
10.00 
7.00 

รวม 100 100.00 



ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละประเภทเฟอรนิเจอรที่ผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
           ในจังหวัดลําปางใชจําหนาย  

ประเภทเฟอรนิเจอร จํานวน (คน) รอยละ 
ประเภทไม 92 92.00 
ประเภทโลหะ 46 46.00 
ประเภทวัสดุสังเคราะห 39 39.00 
ประเภทผา 32 32.00 
ประเภทหนัง 20 20.00 
ประเภทหวาย 10 10.00 

 

จากตาราง 3 จํานวนและรอยละของประเภทเฟอรนิเจอรท่ีผูประกอบการใชจําหนาย 
พบวา สวนใหญเปนเฟอรนิเจอรประเภทไม คิดเปนรอยละ 92.00 รองลงมา ประเภทโลหะ  คิดเปน
รอยละ 46.00 ประเภทวัสดุสังเคราะห คิดเปนรอยละ 39.00 ประเภทผา คิดเปนรอยละ 32.00 
ประเภทหนัง คิดเปนรอยละ 20.00 และประเภทหวาย คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2  ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
            ในจังหวัดลําปาง 
ตาราง  4 แสดงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอรของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 

   ในจังหวัดลําปาง 

ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ 
มีผลกระทบ ไมมีผลกระทบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ราคาวัสดุท่ีเพ่ิมข้ึน    82 82.00 18 18.00 
2. การเพ่ิมข้ึนของคาแรงข้ันตํ่า  300  บาท 73 73.00 27 27.00 
3. อัตราดอกเบ้ียในการชําระเงินกู 63 63.00 37 37.00 
4. คานิยมและแนวโนมในการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรแตละประเภท 63 63.00 37 37.00 
5. ความตองการซ้ือของลูกคา 61 61.00 39 39.00 
6. ความเชื่อในการเลือกใชเฟอรนิเจอร 58 58.00 42 42.00 
7. การมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือของคนในครอบครัว 57 57.00 43 43.00 
8. นโยบายและมาตรการในการจัดเก็บภาษีรายได 52 52.00 48 48.00 
9. จํานวนผูประกอบการในทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 52 52.00 48 48.00 
10. กฎระเบียบเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร 49 49.00 51 51.00 

 
 
 
 
 
 



ตาราง  4 แสดงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอรของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
   ในจังหวัดลําปาง (ตอ) 

ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ 
มีผลกระทบ ไมมีผลกระทบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
11. การใชเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทันสมัย 46 46.00 54 54.00 
12. การดําเนินธุรกิจของผูคารายใหญอาทิ Index Living mall 
แม็คโค เปนตน 

46 46.00 54 54.00 

13. การจัดเก็บภาษีโรงเรือน 42 42.00 58 58.00 
14. การซ้ือขายผานระบบอินเตอรเน็ต 41 41.00 59 59.00 
15. การโฆษณาผานอินเตอรเน็ต 34 34.00 66 66.00 

ผลรวมเฉล่ีย 55 55.00 45 45.00 
 

จากตาราง 4 พบวา ผูประกอบเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอปจ จัย
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในภาพรวมทุกปจจัยมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ   
คิดเปนรอยละ 55.00 เม่ือพิจารณาเปนรายขอปจจัยท่ีมีผลกระทบมาก 5 ลําดับ ดังน้ี ราคาวัสดุท่ี
เพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 82.00 รองลงมาคือ การเพ่ิมข้ึนของคาแรงข้ันตํ่า 300 บาท คิดเปนรอยละ 
73.00 อัตราดอกเบ้ียในการชําระเงินกูและคานิยมและแนวโนมในการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรแตละ
ประเภท คิดเปนรอยละ 63.00 และความตองการซ้ือของลูกคา คิดเปนรอยละ 61.00 ตามลําดับ 
 

ตาราง 5  แสดงผลการวิเคราะหจุดเดนของธุรกิจเฟอรนิเจอรของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
            ในจังหวัดลําปาง 

 
ประเด็น 

จุดเดนของธุรกิจ จุดด อยของธุรกิจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ภาพลักษณของธุรกิจเฟอรนิเจอร 95 95.00 5 5.00 

2. คุณภาพของเฟอรนิเจอร 92 92.00 8 8.00 

3. มนุษยสัมพันธของพนักงานขาย 91 91.00 9 9.00 

4. การบริการหลังการขาย 88 88.00 12 12.00 

5. ทําเลที่ตั้งของสถานท่ีประกอบการ 84 84.00 16 16.00 

 
 
 
 
 
 



ตาราง 5  แสดงผลการวิเคราะหจุดเดนของธุรกิจเฟอรนิเจอรของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
            ในจังหวัดลําปาง  (ตอ) 

 
ประเด็น 

จุดเดนของธุรกิจ จุดด อยของธุรกิจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6. การออกแบบเฟอรนิเจอร 84 84.00 16 16.00 

7. การกําหนดราคาเฟอรนิเจอรเม่ือเทียบกับคูแขงขัน 82 82.00 18 18.00 

8. การสงเสริมการขาย เชน สวนลด ของแถม เปนตน 75 75.00 25 25.00 

9. เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร 62 62.00 38 38.00 

10. การโฆษณาประชาสัมพันธ 60 60.00 40 40.00 

11. ตราสินคาของเฟอรนิเจอร 56 56.00 44 44.00 

ผลรวมเฉล่ีย 79 79.00 21 21.00 
 

จากตาราง 5  พบวา ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอการดําเนิน
ธุรกิจในดานจุดเดนของธุรกิจในภาพรวม คิดเปนรอยละ 79.00 เม่ือพิจารณาเปนรายขอจุดเดนของ
ธุรกิจ 5 ลําดับ ไดแก ภาพลักษณของธุรกิจเฟอรนิเจอร คิดเปนรอยละ 95.00 รองลงมาคือคุณภาพ
ของเฟอรนิเจอร คิดเปนรอยละ 92.00 มนุษยสัมพันธของพนักงานขาย คิดเปนรอยละ 91.00               
การบริการหลังการขาย คิดเปนรอยละ 88.00 และทําเลที่ตั้งของสานท่ีประกอบการและการออกแบบ
เฟอรนิเจอรคิดเปนรอยละ 84.00 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 3  การวางแผนกลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
            ในลําปาง  
ตาราง 6 แสดงจํานวนและรอยละของการวางแผนกลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจ 
           ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 

รายการ จํานวน  รอยละ 
 หลักเกณฑการแบงแยกสินคา    
   - แบงตามลักษณะการใชงานของลูกคา 56 56.00 
   - แบงตามความตองการของลูกคา 43 43.00 
   - แบงตามประเภทสินคาท่ัวไป 33 33.00 
   - ไมมีเกณฑการแบง 28 28.00 
 หลักเกณฑการแบงกลุมลูกคา   
 - แบงตามการใชงาน 91 91.00 
 - แบงตามรายได 39 39.00 
 - แบงตามอายุ 6 6.00 
 - แบงตามครอบครัว 4 4.00 
 - แบงตามเพศ  1 1.00 

 กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ   
      -  เฟอรนิเจอรคุณภาพปานกลาง ต้ังราคาเหมาะสม ใหบริโภครูสึกคุมคาท่ีจะซ้ือ   64 64.00 
    - เฟอรนิเจอรคุณภาพดี ราคาสูง 45 45.00 
    - กําหนดใหเฟอรนิเจอรมีความคงทนถาวรสูง 36 36.00 
    - เนนใหเห็นถึงความจําเปนในการนําไปใชงานของเฟอรนิเจอร 27 27.00 
    - กําหนดตามคุณสมบัติพิเศษของเฟอรนิเจอรท่ีแตกตางจาก  
  เฟอรนิเจอรในทองตลาด  

16 16.00 

 

จากตาราง 6 พบวา การวางแผนกลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
เฟอรนิเจอรในลําปาง ดานหลักเกณฑการแบงแยกสินคามีการแบงตามลักษณะการใชงานของลูกคา 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมาคือแบงตามความตองการของลูกคา คิดเปนรอยละ 43.00 

และนอยที่สุดคือไมมีเกณฑการแบง คิดเปนรอยละ 28.00 ดานการแบงกลุมลูกคา มีการแบงตามการใช
งาน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมาคือแบงตามรายได คิดเปนรอยละ 39.00 และนอยท่ีสุดคือ 
แบงตามเพศ คิดเปนรอยละ 1.00 กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑมีการกําหนดตําแหนงตามเฟอรนิเจอร
คุณภาพปานกลาง ต้ังราคาเหมาะสม ใหบริโภครูสึกคุมคาท่ีจะซ้ือมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.00 

รองลงมา คือ เฟอรนิเจอรคุณภาพดี ราคาสูง คิดเปนรอยละ 45.00 และนอยท่ีสุดคือกําหนดตาม
คุณสมบัติพิเศษของเฟอรนิเจอรท่ีแตกตางจากเฟอรนิเจอรในทองตลาด คิดเปนรอยละ 16.00  
 
 



สวนท่ี 4  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
            ในจังหวัดลําปาง 
ตาราง 7 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 
           ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ดานผลิตภัณฑ  
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
แปล
ความ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1. เฟอรนิเจอรของทานมี
ความคงทนและคุมคา 

15 
(15.00) 

72 
(72.00) 

13 
(13.00) 

0 0 4.02 0.531 มาก 

2. เฟอรนิเจอรของทานมี
ความปลอดภัยแก
ผูใชงาน 

10 
(10.00) 

79 
(79.00) 

11 
(11.00) 

0 0 3.99 0.460 มาก 

3.เฟอรนิเจอรของทานมี
ใหเลือกอยางหลากหลาย 

2 
(2.00) 

76 
(76.00) 

20 
(20.00) 

2 
(2.00) 

0 3.78 0.504 มาก 

4.เฟอรนิเจอรของทานมี
การออกแบบทันสมัยอยู
เสมอ 

4 
(4.00) 

62 
(62.00) 

32 
(32.00) 

2 
(2.00) 

0 3.68 0.584 มาก 

5. เฟอรนิเจอรของทานมี
มาตรฐาน มอก. 

3 
(3.00) 

61 
(61.00) 

29 
(29.00) 

5 
(5.00) 

2 
(2.00) 

3.58 0.727 มาก 

ภาพรวม 3.81 0.365 มาก 
 

จากตาราง 7 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางท่ีมี
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.81 เม่ือพิจารณาประเด็นยอย พบวา 

เฟอรนิเจอรมีความคงทนและคุมคาอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.02 รองลงมาเฟอรนิเจอรมีความ
ปลอดภัยแกผูใชงาน มีคาเฉล่ีย 3.99 เฟอรนิเจอรมีใหเลือกอยางหลากหลาย มีคาเฉล่ีย 3.78 และท่ีมี
คานอยท่ีสุดคือเฟอรนิเจอรของทานมีมาตรฐาน มอก. มีคาเฉล่ีย 3.58    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 8  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของ 
  ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางตอปจจัยดานราคา 

ราคา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
แปล
ความ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1. การตั้งราคาของ
เฟอรนิเจอรของทาน
คํานึงถึงตนทุนการผลติ 

23 
(23.00) 

67 
(67.00) 

0 0 0 4.13 0.562 มาก 

2. เฟอรนิเจอรของทานมี
ราคาคุมคากับคุณภาพ 

10 
(10.00) 

81 
(81.00) 

9 
(9.00) 

0 0 4.01 0.438 มาก 

3. เฟอรนิเจอรของทานมี
การกําหนดราคาตาม
ทองตลาด 

8 
(8.00) 

73 
(73.00) 

16 
(16.00) 

2 
(2.00) 

1 
(1.00) 

3.85 0.626 มาก 

4. เฟอรนิเจอรของทาน
สามารถตอรองราคาได 

7 
(7.00) 

65 
(65.00) 

25 
(25.00) 

2 
(2.00) 

1 
(1.00) 

3.75 0.657 มาก 

ภาพรวม 3.93 0.328 มาก 
 

 

จากตาราง 8  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางท่ีมี
ตอปจจัยดานราคาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.93  เม่ือพิจารณาประเด็นยอย พบวา     

การต้ังราคาของเฟอรนิเจอรไดคํานึงถึงตนทุนการผลิตอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.13 รองลงมา 
เฟอรนิเจอรมีราคาคุมคากับคุณภาพ มีคาเฉล่ีย 4.01 เฟอรนิเจอรมีการกําหนดราคาตามทองตลาด                
มีคาเฉล่ีย 3.85 และท่ีมีคานอยท่ีสุดคือเฟอรนิเจอรสามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ีย 3.75    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง  9 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 
            ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. 

แปล
ความ มากท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. สถานประกอบการหา
งายและมีบริเวณจอดรถ
สะดวก  

13 
(13.00) 

67 
(67.00) 

16 
(16.00) 

1 
(1.00) 

3 
(3.00) 

 
3.86 

 
0.766 

 
มาก 

2. มีการขายโดยตรงและ
ผานพอคาคนกลาง 

8 
(8.00) 

69 
(69.00) 

15 
(15.00) 

2 
(2.00) 

6 
(6.00) 

3.71 0.880 มาก 

3. การจัดแสดงสินคา
เฟอรนิเจอรเปนท่ีดึงดูดใจ
ของลูกคา 

8 
(8.00) 

58 
(58.00) 

28 
(28.00) 

3 
(3.00) 

3 
(3.00) 

3.65 0.796 มาก 

4. มีชองทางการจัด
จําหนายผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส                     
เชน อินเตอรเน็ต 

4 
(4.00) 

52 
(52.00) 

18 
(18.00) 

8 
(98.00) 

18 
(18.00

) 
3.16 1.212 มาก 

ภาพรวม 3.59 0.654 มาก 
 

จากตาราง 9 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางท่ีมี
ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.59 เม่ือพิจารณา
ประเด็นยอย พบวา สถานประกอบการหางายและมีบริเวณจอดรถสะดวกอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
3.86 รองลงมามีการขายโดยตรงและผานพอคาคนกลางมีคาเฉล่ีย 3.71 การจัดแสดงสินคา
เฟอรนิเจอรเปนท่ีดึงดูดใจของลูกคา มีคาเฉล่ีย 3.65 และที่มีคานอยท่ีสุดคือมีชองทางการจัดจําหนาย
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ต มีคาเฉล่ีย 3.16    

 

 

 

 

 

 



ตาราง 10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 
             ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. 

แปล
ความ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1.พนักงานขาย                   
มีความสภุาพ 

13 
(13.00) 

75 
(75.00) 

11 
(11.00) 

1  
(1.00) 

0 4.00 0.532 มาก 

2. พนักงานขายใหการ
ตอนรับและใหคําแนะนํา
รายละเอียดสินคา 

13  
(13.00) 

73 
(73.00) 

13 
(13.00) 

1  
(1.00) 

0 3.98 0.550 มาก 

3. มีการรับประกันสินคา
เฟอรนิเจอร 

2 
(2.00) 

52 
(52.00) 

37 
(37.00) 

5 
(5.00) 

4 
(4.00) 

3.43 0.795 มาก 

4. มีชวงจัดรายการ
สวนลดแกลูกคา 

1 
(1.00) 

55 
(55.00) 

28 
(28.00) 

8 
(8.00) 

8 
(8.00) 

3.33 0.943 ปาน
กลาง 

5. มีการติดปายโฆษณา  
ตามสถานท่ีตางๆ  

1 
(1.00) 

51 
(51.00) 

23 
(23.00) 

17 
(17.00) 

8 
(8.00) 

3.20 1.005 ปาน
กลาง 

6. มีการขายเฟอรนเิจอร 
เงินเช่ือแกลูกคา 

2 
(2.00) 

59 
(59.00) 

10 
(10.00) 

9 
(9.00) 

20 
(20.00) 

3.14 1.247 ปาน
กลาง 

ภาพรวม 3.51 0.556 มาก 
 

จากตาราง 10 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.51 เม่ือพิจารณาประเด็นยอย 
พบวา พนักงานขายมีความสุภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.00 รองลงมาพนักงานขายใหการ
ตอนรับและใหคําแนะนํารายละเอียดสินคา มีคาเฉล่ีย 3.98 มีการรับประกันสินคาเฟอรนิเจอรมีคาเฉล่ีย 
3.43 และท่ีมีคานอยท่ีสุดคือมีการขายเฟอรนิเจอรเงินเชื่อแกลูกคามีคาเฉล่ีย 3.14   

 

ตาราง 11 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
             ในจังหวัดลําปางตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ปจจัย คาเฉล่ีย แปลผล 
1. ดานราคา 3.93 มาก 
2. ดานผลิตภัณฑ 3.81 มาก 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.59 มาก 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.51 มาก 

รวม 3.71 มาก 
 

จากตาราง 11 พบวา ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางท่ีใชปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.71 เม่ือพิจารณาประเด็นยอย พบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ีย



สูงสุด คือ ปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ีย 3.93 รองลงมาปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.81  ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย 3.59 และนอยท่ีสุดคือปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ีย 3.51   

สวนท่ี 5 ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
ตาราง 12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําเร็จ       
             ในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางตอ 
             ปจจัยดานสภาพความเปนไปทางดานการเงิน 

สภาพความเปนไป
ทางดานการเงิน 

ระดับความสําเร็จ 
X  S.D. 

แปล
ความ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1. ธุรกิจของทานมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอ 

2 
(2.00) 

66 
(66.00) 

31 
(31.00) 

1 
(1.00) 

0 3.68 0.566 มาก 

2. ธุรกิจของทานมี
ยอดขายเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 

2 
(2.00) 

64 
(64.00) 

30 
(30.00) 

2 
(2.00) 

2 
(2.00) 

3.62 0.663 มาก 

4. ธุรกิจของทานบรรลุ
ยอดขายในแตละเดือน 

1 
(1.00) 

65 
(65.00) 

30 
(30.00) 

3 
(3.00) 

1 
(1.00) 

3.62 0.616 มาก 

5 ธุรกิจของทานมีผล
กําไรเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

1 
(1.00) 

62 
(62.00) 

33 
(33.00) 

3 
(3.00) 

1 
(1.00) 

3.59 0.621 มาก 

5. ธุรกิจของทานมีการ
ขยายกิจการท่ีใหญขึ้น 

2    
(2.00) 

52 
(52.00) 

40 
(40.00) 

4 
(4.00) 

2 
(2.00) 

3.48 0.703 มาก 

ภาพรวม 3.59 0.543 มาก 
 

จากตาราง 12 พบวา ระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร
ในจังหวัดลําปางท่ีมีตอปจจัยดานสภาพความเปนไปทางดานการเงิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก              
มีคาเฉล่ีย 3.59 เม่ือพิจารณาประเด็นยอยพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ธุรกิจของทานมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพออยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.68  รองลงมาธุรกิจของทานมียอดขายเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ืองและธุรกิจของทานบรรลุยอดขายในแตละเดือน มีคาเฉล่ีย 3.62 และท่ีมีคานอยท่ีสุดคือธุรกิจ
มีผลกําไรเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง มีคาเฉล่ีย 3.48  

 
 
 
 
 
 
 



ตาราง  13 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําเร็จ    
              ในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
              ตอปจจัยดานการตอบสนองความตองการของลูกคา 

การตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

ระดับความสําเร็จ 
X  S.D. 

แปล
ความ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1.ลูกคาท่ีมาซ้ือเฟอรนิเจอร
ทานสวนใหญแลวกลับมา
ซ้ือซํ้า 

1 
(1.00) 

62 
(62.00) 

33 
(33.00) 

3 
(3.00) 

1 
(1.00) 

3.95 0.657 มาก 

2. ลูกคาสวนใหญท่ีซือ้
เฟอรนิเจอรไปแลวแนะนํา
และบอกตอ 

2 
(2.00) 

66 
(66.00) 

31 
(31.00) 

1 
(1.00) 

0 3.93 0.607 มาก 

3. ลูกคาสวนใหญแสดง
ความพึงพอใจตอ
เฟอรนิเจอร 

1 
(1.00) 

65 
(65.00) 

30 
(30.00) 

3 
(3.00) 

1 
(1.00) 

3.91 0.473 มาก 

4. ลูกคาของทานเพ่ิมข้ึน
อยางตอเน่ือง  

2 
(2.00) 

64 
(64.00) 

30 
(30.00) 

2 
(2.00) 

2 
(2.00) 

3.71 0.608 มาก 

ภาพรวม 3.87 0.486 มาก 
 

จากตาราง 13 พบวา ระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร
ในจังหวัดลําปางท่ีมีตอปจจัยดานการตอบสนองความตองการของลูกคาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ีย 3.87 เม่ือพิจารณาประเด็นยอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือลูกคาท่ีมาซ้ือเฟอรนิเจอร
ทานสวนใหญแลวกลับมาซ้ือซํ้าอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.95 รองลงมาลูกคาสวนใหญท่ีซ้ือ
เฟอรนิเจอรไปแลวแนะนําและบอกตอ มีคาเฉล่ีย 3.93 และท่ีมีคานอยท่ีสุดคือมีลูกคาเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง มีคาเฉล่ีย 3.71   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 14 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําเร็จ 
             ในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
             ตอปจจัยดานการไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน 

การไดรับความยึดม่ัน
ผูกพันจากพนักงาน 

ระดับความสําเร็จ 
X  S.D. 

แปล
ความ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1. พนักงานในสถาน
ประกอบการของทาน   
ไมขาด ลา มาสาย  
ไมลาออกงานบอยๆ 

2 
(2.00) 

66 
(66.00) 

31 
(31.00) 

1 
(1.00) 

0 3.93 0.555 มาก 

2.พนักงานในสถาน
ประกอบการของทานมี
ความผูกพันและ 
ยึดมั่นกับองคกร 

1 
(1.00) 

62 
(62.00) 

33 
(33.00) 

3 
(3.00) 

1 
(1.00) 

3.88 0.573 มาก 

3. พนักงานในสถาน
ประกอบการของทานเอา
ใจใสและรับผดิชอบตอ
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

2 
(2.00) 

64 
(64.00) 

30 
(30.00) 

2 
(2.00) 

2 
(2.00) 

3.84 0.581 มาก 

ภาพรวม 3.88 0.511 มาก 
 

จากตาราง 14 พบวาระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร
ในจังหวัดลําปางท่ีมีตอปจจัยดานการไดรับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉล่ีย 3.88 เม่ือพิจารณาประเด็นยอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานในสถาน
ประกอบการไมขาด ลา มาสาย ไมลาออกงานบอยๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.93 รองลงมา 
พนักงานในสถานประกอบการของทานมีความผูกพันและยึดม่ันกับองคกร มีคาเฉล่ีย 3.88 และท่ีมีคา
นอยท่ีสุดคือพนักงานในสถานประกอบการของทานเอาใจใสและรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
มีคาเฉลี่ย 3.84   
ตาราง 15  แสดงสรุปคาเฉล่ียของระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
              ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง  

ความสําเร็จ คาเฉล่ีย แปลผล 

1. การไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน 3.88 มาก 
2. การตอบสนองความตองการของลูกคา 3.87 มาก 
3. สภาพความเปนไปทางดานการเงิน 3.59 มาก 

รวม 3.78  
 

 จากตาราง 15 พบวา ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจเฟอรนิเจอรของผูประกอบการ
เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.78 เม่ือพิจารณาประเด็นยอย
พบวาระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเปนลําดับท่ี 1 คือ ดานการไดรับ



ความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน มีคาเฉล่ีย 3.88 รองลงมาคือ ดานการตอบสนองความตองการของ
ลูกคา มีคาเฉล่ีย 3.87 และนอยท่ีสุดคือดานสภาพความเปนไปทางดานการเงิน มีคาเฉล่ีย 3.59 
 

สวนท่ี 6  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
การวิจัยคร้ังน้ีมีสมมติฐานการทดสอบ 2 ขอ คือ 
สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง  
สามารถทําการทดสอบสมมติฐานทางสถิติได ดังน้ี 
Ho: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีความสัมพันธตอระดับความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง 
H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

ของผูประกอบการเฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง 
 

 

ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความสัมพันธของระดับความสําเร็จ 
             ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดและความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
             ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 

สภาพความ
เปนไปทางดาน
การเงิน 

การตอบสนอง
ความตองการของ

ลูกคา 

การไดรับความ
ยึดม่ันผูกพันจาก
พนักงาน 

รวม 

ดานผลิตภัณฑ Pearson 
Correlation 

0.425 0.410 0.107 0.387 

Sig. 0.000* 0.000* 0.288 0.000* 
ดานราคา Pearson 

Correlation 
0.296 0.371 0.360 0.418 

Sig. 0.003* 0.000* 0.000* 0.000* 

ดานชองทางการ จัด
จําหนาย 

Pearson 
Correlation 

0.472 0.200 0.192 0.360 

Sig. 0.000* 0.046* 0.056 0.000* 

ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

0.623 0.146 0.232 0.421 

Sig. 0.000* 0.147 0.020* 0.000* 

รวม 
*sig < 0.05 

Pearson 
Correlation 

0.622 0.332 0.283 0.513 

Sig. 0.000* 0.001* 0.004* 0.000* 



 จากตาราง 16 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
เฟอรนิเจอรมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยพบวาระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจดานสภาพความเปนไปทางการเงินมีความสัมพันธมากท่ีสุดกับดานการสงเสริมการตลาด 
(r=0.623) รองลงมามีความสัมพันธกับดานชองทางการจัดจําหนาย (r=0.472) และมีความสัมพันธกับ
ดานผลิตภัณฑ (r=0.425) ตามลําดับ  

 

สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
เฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง  โดยมีการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
 2.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกันมีผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ แตกตาง
กัน    สถิติท่ีใชในการวิเคราะห t-test  โดยใชระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 95 % 
ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับ H1 เม่ือระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 

   Ho: ระดับความสําเร็จของธุรกิจไมแตกตางกันตามเพศของผูประกอบการ 
   H1: ระดับความสําเร็จของธุรกิจแตกตางกันตามเพศของผูประกอบการ 
 

ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
             ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ 
 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เพศ จํานวน   t Sig. 

สภาพความเปนไปทางดานการเงิน ชาย 43 3.47 0.565 -2.163 0.033 
หญิง 57 3.69 0.508 

การตอบสนองความตองการของลูกคา ชาย 43 3.88 0.527 0.052 0.959 
 หญิง 57 3.87 0.458 

การไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน ชาย 43 3.86 0.573 -0.387 0.700 
 หญิง 57 3.90 0.462 

รวม 
ชาย 43 3.73 0.461 -1.058 0.293 

 หญิง 57 3.82 0.382 
*sig < 0.05 
 จากตาราง 17 ที่ระดับในสําคัญ 0.05 พบวา เพศมีผลตอระดับความสําเร็จในการดําเนิน
ธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับความเห็นท่ีแตกตางกันในประเด็น 
สภาพความเปนไปทางดานการเงิน สําหรับการตอบสนองความตองการของลูกคา และการไดรับความ
ยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน มีระดับความเห็นไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 

X S.D.



2.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจเฟอรนิเจอร                  
ในจังหวัดลําปาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชทดสอบความแตกแตงระหวางคาเฉล่ียของประชากร
มากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA โดยใช
ระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 95 % ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 เมื่อระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 

Ho:  ระดับความสําเร็จของธุรกิจไมแตกตางกันตามอายุของผูประกอบการ 
  H1:  ระดับความสําเร็จของธุรกิจแตกตางกันตามอายุของผูประกอบการ 
 

 

ตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร    
               ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามระดับอายุ 
 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
 

F 
 

Sig. 
 

สภาพความเปนไป
ทางดานการเงิน 

Between Groups 1.992 3 0.664   
Within Groups 27.247 96 0.284 2.340 0.078 
Total 29.240 99    

การตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

Between Groups 0.370 3 0.123   
Within Groups 23.068 96 0.240 0.513 0.674 
Total 23.437 99    

การไดรับความยึดม่ัน
ผูกพันจากพนักงาน 

Between Groups 0.228 3 0.076   
Within Groups 25.633 96 0.267 0.284 0.837 
Total 25.861 99    

 
รวม 

Between Groups 0.235 3 0.078   
Within Groups 17.112 96 0.178 0.440 0.725 
Total 17.347 99    

*sig < 0.05 
 จากตาราง 18 ที่ระดับในสําคัญ 0.05 พบวา อายุของผูประกอบการไมมีผลตอระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง  
 

2.3 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
เฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย
ของประชากรมากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way 
ANOVA โดยใชระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 95 % ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 เม่ือระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 

   Ho: ระดับความสําเร็จของธุรกิจไมแตกตางกันตามระดับการศึกษา 
   H1: ระดับความสําเร็จของธุรกิจแตกตางกันตามระดับการศึกษา 
 



ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 
              ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
 

F 
 

Sig. 
 

สภาพความเปนไป
ทางดานการเงิน 

Between Groups 3.157 5 0.631   
Within Groups 26.082 94 0.277 2.276 0.053 
Total 29.240 99    

การตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

Between Groups 1.015 5 0.123   
Within Groups 22.423 94 0.239 0.851 0.517 
Total 23.438 99    

การไดรับความยึดม่ัน
ผูกพันจากพนักงาน 

Between Groups 1.356 5 0.271   
Within Groups 24.505 94 0.261 1.040 0.399 
Total 25.861 99    

 
รวม 

Between Groups 1.288 5 0.258   
Within Groups 16.059 94 0.171 1.508 0.195 
Total 17.347 99    

*sig < 0.05 
 จากตาราง 19 ที่ระดับในสําคัญ 0.05 พบวา ระดับการศึกษาของผูประกอบการไมมีผลตอ
ระดับความความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง   

 

2.4 ปจจัยสวนบุคคลดานประเภทของกิจการท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
เฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย
ของประชากรมากกวา  2 กลุม โดยใชการทดสอบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way 
ANOVA โดยใชระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 95 % ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 เม่ือระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 

   Ho: ระดับความสําเร็จของธุรกิจไมแตกตางกันตามประเภทของกิจการ 
   H1: ระดับความสําเร็จของธุรกิจแตกตางกันตามประเภทของกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 20  ผลการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร  
               ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามประเภทของกิจการ 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 
 

Sig. 
 

สภาพความเปนไป
ทางดานการเงิน 

Between Groups 0.154 2 0.077   
Within Groups 29.088 97 0.300 0.256 0.775 
Total 29.240 99    

การตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

Between Groups 0.328 2 0.164   
Within Groups 23.109 97 0.238 0.689 0.505 
Total 23.438 99    

การไดรับความยึดม่ัน
ผูกพันจากพนักงาน 

Between Groups 0.267 2 0.133   
Within Groups 25.594 97 0.264 0.506 0.656 
Total 25.861 99    

 
รวม 

Between Groups 0.029 2 0.014   
Within Groups 17.319 97 0.179 0.080 0.923 
Total 17.347 99    

*sig < 0.05 
 

 จากตาราง 20 ที่ระดับในสําคัญ 0.05 พบวา ประเภทของการดําเนินธุรกิจไมมีผลตอระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง  
 

2.5 ปจจัยสวนบุคคลดานรูปแบบการจดทะเบียนท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
เฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย
ของประชากรมากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One -Way 
ANOVA โดยใชระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 95 % ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 เม่ือระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 

   Ho: ระดับความสําเร็จของธุรกิจไมแตกตางกันตามรูปแบบการจดทะเบียน 
   H1: ระดับความสําเร็จของธุรกิจแตกตางกันตามรูปแบบการจดทะเบียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร  
               ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามรูปแบบการจดทะเบียน 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
 

F 
 

Sig. 
 

ส ภ า พ ค ว า ม เ ป น ไ ป
ทางดานการเงิน 

Between Groups 1.059 2 0.530   
Within Groups 28.180 97 0.291 1.823 0.167 
Total 29.240 99    

การตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

Between Groups 0.318 2 0.159   
Within Groups 23.119 97 0.238 0.667 0.516 
Total 23.438 99    

การได รับความยึดม่ัน
ผูกพันจากพนักงาน 

Between Groups 0.598 2 0.299   
Within Groups 25.263 97 0.260 1.147 0.322 
Total 25.861 99    

 
รวม 

Between Groups 0.513 2 0.257   
Within Groups 16.834 97 0.174 1.479 0.233 
Total 17.347 99    

*sig < 0.05 
 จากตาราง 21 ที่ระดับในสําคัญ 0.05 พบวา รูปแบบการจดทะเบียนของธุรกิจไมมีผลตอ
ระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง  

 

2.6 ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาในการประกอบธุรกิจท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จ
ของธุรกิจเฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของประชากรมากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
 One-Way ANOVA โดยใชระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 95 % ดังน้ันจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 เม่ือระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 

Ho: ระดับความสําเร็จของธุรกิจไมแตกตางกันตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
H1: ระดับความสําเร็จของธุรกิจแตกตางกันตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 22  ผลการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร  
               ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

 

F 
 

Sig. 
 

ส ภ า พ ค ว า ม เ ป น ไ ป
ทางดานการเงิน 

Between Groups 7.216 4 1.804   
Within Groups 22.024 95 0.232 7.781 0.000* 
Total 29.240 99    

การตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

Between Groups 0.740 4 0.185   
Within Groups 22.698 95 0.239 0.774 0.545 
Total 23.438 99    

การได รับความยึดม่ัน
ผูกพันจากพนักงาน 

Between Groups 0.842 4 0.210   
Within Groups 25.019 95 0.263 0.799 0.529 
Total 25.861 99    

 
รวม 

Between Groups 1.525 4 0.381   
Within Groups 15.822 95 0.167 2.289 0.065 
Total 17.347 99    

*sig < 0.05 
 จากตาราง 22 ที่ระดับในสําคัญ 0.05 พบวา ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมีผลตอระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับความเห็น
ที่แตกตางกันในประเด็น สภาพความเปนไปทางดานการเงิน สําหรับการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและการไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน มีระดับความเห็นไมแตกตางกัน  

      2.6.1 และไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการ LSD (Least Significant 
Difference) ไดผลการวิเคราะห  

      ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูรายคู (Post Hoc) ของคาเฉล่ียสภาพความ 
เปนไปทางดานการเงิน จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
 

ตาราง 23 คา Significant เปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
             ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง จําแนกตามระยะเวลา 
             ในการประกอบธุรกิจ  

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ  2-4  ป 5-7  ป 8-10 ป มากกวา 10 ป 
นอยกวา 2 ป 3.68 0.467 0.495 0.482 0.024* 
2-4  ป 3.88  0.806 0.070 0.001* 
5-7  ป 3.83   0.007* 0.000* 
8-10 ป 3.51    0.007* 
มากกวา 10 ป 3.12
  



จากตาราง 23 เม่ือเปรียบเทียบรายคู พบวา คาเฉล่ียสภาพความเปนไปทางดานการเงิน 
ตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ พบวา มีความแตกตางกัน 5 คู ไดแก คูท่ี 1 ระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจนอยกวา 2 ป กับมากกวา 10 ป และคูท่ี 2 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 2-4               
กับมากกวา 10 ป คูท่ี 3 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-7 กับ 8-10 ป คูท่ี 4 ระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ 5-7 กับมากกวา 10 ป  คูท่ี 5 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 8-10 กับมากกวา 10 
ป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

2.7 ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจเฟอรนิเจอร                
ในจังหวัดลําปาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของประชากร
มากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  One-Way ANOVA โดยใช
ระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 95 % ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 เม่ือระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 

Ho: ระดับความสําเร็จของธุรกิจไมแตกตางกันตามรายไดของกิจการ 
H1: ระดับความสําเร็จของธุรกิจแตกตางกันตามรายไดของกิจการ 
 

ตาราง 24  ผลการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร  
               ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามรายไดของกิจการเฉล่ียตอป 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
 

F 
 

Sig. 
 

ส ภ า พ ค ว า ม เ ป น ไ ป
ทางดานการเงิน 

Between Groups 1.005 4 0.251   
Within Groups 28.235 95 0.297 0.845 0.500 
Total 29.240 99    

การตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

Between Groups 3.420 4 0.858   
Within Groups 20.018 95 0.211 4.057 0.004* 
Total 23.438 99    

การได รับความยึดม่ัน
ผูกพันจากพนักงาน 

Between Groups 1.524 4 0.381   
Within Groups 24.337 95 0.256 1.487 0.212 
Total 25.861 99    

 
รวม 

Between Groups 1.300 4 0.325   
Within Groups 16.047 95 0.169 1.924 0.113 
Total 17.347 99    

*sig < 0.05 
 จากตาราง 24  ที่ระดับในสําคัญ 0.05 พบวา รายไดของกิจการมีผลตอระดับความสําเร็จ               
ในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับความเห็นท่ีแตกตางกัน
ในประเด็นการตอบสนองความตองการของลูกคา สําหรับสภาพความเปนไปทางดานการเงินและ             
การไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงานมีระดับความเห็นไมแตกตางกัน 
 



2.7.1  และไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการ LSD (Least Significant 
Difference) ไดผลการวิเคราะห 

 

ตาราง 25 คา Significant เปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ    
             เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง จําแนกตามรายไดของกิจการเฉล่ียตอป  
 

ระยะเวลา                             
ในการประกอบธุรกิจ 

 1 - 3 
ลานบาท 

4-  6 
ลานบาท 

7 – 10 
ลานบาท 

มากกวา 10
ลานบาท 

นอยกวา  1  ลานบาท 3.69 0.029* 0.166 0.024* 0.007* 
1 - 3  ลานบาท 3.92  0.997 0.207 0.018* 
4   -  6  ลานบาท 3.92   0.277 0.037* 
7 – 10   ลานบาท 4.20    0.332 
มากกวา 10 ลานบาท 4.50     

 

จากตาราง 25 เม่ือเปรียบเทียบรายคู พบวา คาเฉล่ียการตอบสนองความตองการของลูกคา 
ตามระดับรายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือน พบวา  มีความแตกตางกัน 5  คู ไดแก คูท่ี 1 รายไดของกิจการ
เฉล่ียตอเดือนนอยกวา 1 ลานบาท กับ 1-3 ลานบาท และคูท่ี 2 รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือนนอยกวา  
1 ลานบาท กับ  7–10 ลานบาท คูท่ี 3 รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 1 ลานบาท กับมากกวา 
10 ป คูท่ี 4 รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือน  1-3  ลานบาท กับมากกวา 10 ป คูท่ี 5 รายไดของกิจการ
เฉล่ียตอเดือน  4-6  ลานบาท กับมากกวา 10 ป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 

2.8 ปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนพนักงานท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
เฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย
ของประชากรมากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way 
ANOVA โดยใชระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 95 % ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 เม่ือระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 

Ho: ระดับความสําเร็จของธุรกิจไมแตกตางกันตามจํานวนพนักงาน 
H1: ระดับความสําเร็จของธุรกิจแตกตางกันตามจํานวนพนักงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร  
              ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามจํานวนพนักงาน 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

 

F 
 

Sig. 
 

ส ภ า พ ค ว า ม เ ป น ไ ป
ทางดานการเงิน 

Between Groups 4.085 3 1.362   
Within Groups 25.155 96 0.262 5.196 0.002* 
Total 29.240 99    

การตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

Between Groups 0.585 3 0.195   
Within Groups 22.852 96 0.238 0.819 0.486 
Total 23.438 99    

การได รับความยึดม่ัน
ผูกพันจากพนักงาน 

Between Groups 0.158 3 0.053   
Within Groups 25.703 96 0.268 0.196 0.899 
Total 25.861 99    

 
รวม 

Between Groups 0.727 3 0.242 1.399 0.248 
Within Groups 16.620 96 0.173   
Total 17.347 99    

*sig < 0.05 
 จากตาราง 26 ที่ระดับในสําคัญ 0.05 พบวา จํานวนพนักงานมีผลตอระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางโดยมีระดับความเห็นท่ีแตกตางกันใน
ประเด็น สภาพความเปนไปทางดานงานเงิน สําหรับการตอบสนองความตองการของลูกคา                
และการไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน มีระดับความเห็นไมแตกตางกัน 

 

2.8.1 และไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการ LSD (Least Significant 
Difference) ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี 

 

ตาราง 27 คา Significant เปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
             ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง จําแนกตามจํานวนพนักงาน  
 

จํานวนพนักงาน  20-40 คน 41-60  คน มากกวา  60  คน 

นอยกวา  20  คน 3.40 0.003* 0.009* 0.022* 
20-40 คน 3.76  0.525 0.563 
41-60  คน 3.88   0.982 
มากกวา  60  คน 3.55    
  

จากตาราง 27 การเปรียบเทียบรายคู พบวา คาเฉล่ียการตอบสนองความตองการของลูกคา 
จํานวนพนักงาน พบวา  มีความแตกตางกัน 3  คู ไดแก คูท่ี 1 จํานวนพนักงานนอยกวา 20 คน กับ               
20-40 คน และคูท่ี 2 จํานวนพนักงานนอยกวา 20 คน กับ 41-60 คน คูท่ี 3 จํานวนพนักงานนอยกวา  
20 คน กับมากกวา 60 คน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 



2.9 ปจจัยสวนบุคคลดานประเภทสินคาท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
เฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะห t-test โดยใชระดับความเชื่อม่ันในการ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 95 % ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1                    
เม่ือระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 

Ho: ระดับความสําเร็จของธุรกิจไมแตกตางกันตามประเภทสินคา 
H1: ระดับความสําเร็จของธุรกิจแตกตางกันตามประเภทสินคา 

 

ตาราง 28  ผลการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร  
               ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามประเภทสินคา 

ประเภท การจําหนาย จํานวน  S.D. t sig 

1.ประเภทโลหะ จําหนาย 46 3.75 0.412 0.582 0.562 
ไมจําหนาย 54 3.80 0.426 

2.ประเภทไม จําหนาย 92 3.79 0.419 0.821 0.414 
ไมจําหนาย 8 3.66 0.412 

3.ประเภทหวาย จําหนาย 10 3.88 0.261 0.805 0.423 
ไมจําหนาย 90 3.77 0.432 

4.ประเภทวัสดุ
สังเคราะห 

จําหนาย 39 3.88 0.263 1.960 0.052 
ไมจําหนาย 61 3.72 0.263 

5.ประเภทผา จําหนาย 32 3.92 0.237 2.440 0.016* 
ไมจําหนาย 68 3.71 0.466 

6. ประเภทหนัง จําหนาย 20 3.75 0.436 1.307 0.194 
ไมจําหนาย 80 3.75 0.326 

*sig < 0.05 
 จากตาราง 28 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ประเภทสินคามีผลตอระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับสําเร็จท่ีแตกตางกันในประเภทผา 
สวนประเภทอ่ืน มีระดับความสําเร็จท่ีไมแตกตางกัน  
 
 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยกลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
เฟอรนิเจอรในจังหวัด มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการวิเคราะหสถานการณในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร
ของผูประกอบการ ศึกษาการวางแผนกลยุทธของผูประกอบการและเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง                  
ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนเจาของ
กิจการหรือผูประกอบการของธุรกิจเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง จํานวน 100  คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง                 
สวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 57.00  อายุระหวางมากกวา 50 ปข้ึนไป สวนใหญจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52.00 ประเภทของกิจการเฟอรนิเจอร โดยสวนใหญเปนผลิตและ
จําหนาย คิดเปนรอยละ 40.00 รูปแบบการจดทะเบียนของผูประกอบการสวนใหญเปนเจาของคนเดียว 
คิดเปนรอยละ 37.00 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการ สวนใหญมีระยะเวลา 5-7 ป             
คิดเปนรอยละ 38.00  ระดับรายไดของกิจการเฉล่ียตอปมากท่ีสุดคือ 1-3 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 43.00  
จํานวนพนักงานของผูประกอบการสวนใหญมีจํานวนพนักงานนอยกวา 20 คน คิดเปนรอยละ 52.00  
ประเภทเฟอรนิเจอร พบวา ประเภทเฟอรนิเจอร สวนใหญเปนประเภทไม คิดเปนรอยละ 92.00  
 ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรใน
จังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัด
ลําปาง โดยรวมทุกปจจัย มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ คิดเปนรอยละ 55.00 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
ปจจัยท่ีมีผลกระทบมาก 5 ลําดับ ดังน้ี ราคาวัสดุท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 82.00 รองลงมาคือ การเพ่ิมข้ึน
ของคาแรงข้ันตํ่า 300 บาท คิดเปนรอยละ 73.00 อัตราดอกเบ้ียในการชําระเงินกูและคานิยมและแนวโนม
ในการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรแตละประเภท คิดเปนรอยละ 63.00  และความตองการซ้ือของลูกคาคิดเปน
รอยละ 61.00 ตามลําดับ 
 จุดเดนของธุรกิจเฟอรนิเจอรของผูประกอบการในจังหวัดลําปาง 5 ลําดับ ไดแก ภาพลักษณของ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร คิดเปนรอยละ 95.00 รองลงมา คือ คุณภาพของเฟอรนิเจอร คิดเปนรอยละ 92.00  



 

 

มนุษยสัมพันธของพนักงานขาย คิดเปนรอยละ 91.00 การบริการหลังการขาย คิดเปนรอยละ 88.00  
และทําเลท่ีตั้งของสานท่ีประกอบการและการออกแบบเฟอรนิเจอร คิดเปนรอยละ 84.00  ตามลําดับ 
 ผลดานการวางแผนกลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัด
ลําปาง พบวา 
 ดานหลักเกณฑการแบงแยกสินคา  มีการแบงตามลักษณะการใชงานของลูกคามากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 56.00 รองลงมาคือแบงตามความตองการของลูกคา คิดเปนรอยละ 43.00 และนอยท่ีสุดคือไมมี
เกณฑการแบง คิดเปนรอยละ 28.00   
 ดานการแบงกลุมลูกคามีการแบงตามการใชงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมาคือ 
แบงตามรายได คิดเปนรอยละ 39.00 และนอยท่ีสุดคือแบงตามเพศ คิดเปนรอยละ 1.00 
 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑมีการกําหนดตําแหนงตามเฟอรนิเจอรคุณภาพปานกลาง ต้ังราคา
เหมาะสมใหบริโภครูสึกคุมคาท่ีจะซ้ือมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมาคือเฟอรนิเจอรคุณภาพดี 
ราคาสูง คิดเปนรอยละ 45.00 และนอยท่ีสุดคือกําหนดตามคุณสมบัติพิเศษของเฟอรนิเจอรท่ีแตกตาง
จากเฟอรนิเจอรในทองตลาด คิดเปนรอยละ 16.00 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัด
ลําปาง พบวา โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.71  เม่ือพิจารณาประเด็นยอย พบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด คือ ปจจัยดานดานราคา มีคาเฉล่ีย 3.93  รองลงมาปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.81 ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย 3.59 และนอยท่ีสุดคือปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย 3.51   
 ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง พบวา                
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.78 เม่ือพิจารณาประเด็นยอยพบวาความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเปนลําดับท่ี 1 คือ ดานการไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน มีคาเฉล่ีย 
3.88 รองลงมาคือดานการตอบสนองความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ีย 3.87 และนอยท่ีสุดคือดานสภาพ
ความเปนไปทางดานการเงิน มีคาเฉล่ีย 3.59     
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง  
 โดยใชการวิเคราะหคาสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน จากการวิเคราะหขอมูลพบวาระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอรมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดย
พบวาระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจดานสภาพความเปนไปทางการเงินมีความสัมพันธมากท่ีสุด
กับดานการสงเสริมการตลาด  (r=0.623) รองลงมามีความสัมพันธกับดานชองทางการจัดจําหนาย              
(r=0.472) และมีความสัมพันธกับดานผลิตภัณฑ (r=0.425) ตามลําดับ 



 

 

 สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
เฟอรนิเจอร ในจังหวัดลําปาง พบวา 
 2.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีผลตอระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับความเห็นท่ีแตกตางกันในประเด็นสภาพความเปนไปทางดาน
การเงิน สําหรับการตอบสนองความตองการของลูกคาและการไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน                    
มีระดับความเห็นไมแตกตางกัน 
 2.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของผูประกอบการไมมีผลตอระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง  
 2.3 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาของผูประกอบการ พบวา ระดับการศึกษาของ
ผูประกอบการไมมีผลตอระดับระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรใน
จังหวัดลําปาง 
 2.4 ปจจัยสวนบุคคลดานประเภทของกิจการ พบวา ประเภทของการดําเนินธุรกิจไมมีผลตอ
ระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง  
 2.5 ปจจัยสวนบุคคลดานรูปแบบการจดทะเบียน พบวา รูปแบบการจดทะเบียนของ
ผูประกอบการไมมีผลตอระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัด
ลําปาง 
 2.6 ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ พบวา  ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
มีผลตอระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับ
ความเห็นท่ีแตกตางกันในประเด็นสภาพความเปนไปทางดานงานเงิน สําหรับการตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และการได รับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน มีระดับความเห็นไมแตกตางกัน                              
เม่ือเปรียบเทียบรายคู พบวา คาเฉล่ียสภาพความเปนไปทางดานการเงินตามระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ พบวา มีความแตกตางกัน 5 คู ไดแก คูท่ี 1 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 
2 ป กับมากกวา 10 ป และคูท่ี 2 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 2-4 กับมากกวา 10 ป คูท่ี 3 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-7  กับ 8-10 ป คูท่ี 4 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-7 กับ
มากกวา 10 ป  คูท่ี 5 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 8-10  กับมากกวา 10 ป  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2.7 ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดของกิจการ พบวา  รายไดของกิจการมีผลตอระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับความเห็น
ที่แตกตางกันในประเด็นการตอบสนองความตองการของลูกคา สําหรับสภาพความเปนไปทางดาน
การเงินและการไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน มีระดับความเห็นไมแตกตางกัน  เม่ือ
เปรียบเทียบรายคู พบวา คาเฉล่ียการตอบสนองความตองการของลูกคาตามระดับรายไดของกิจการ



 

 

เฉล่ียตอเดือน พบวา  มีความแตกตางกัน 5 คู ไดแก คูท่ี 1 รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือนนอยกวา  
1 ลานบาท กับ 1-3  ลานบาท และ คูท่ี 2 รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือนนอยกวา  1  ลานบาท กับ  
7–10 ลานบาท คูท่ี 3 รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 1 ลานบาท กับมากกวา 10 ป  คูท่ี 4 
รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือน 1-3  ลานบาท กับมากกวา 10 ป คูท่ี 5 รายไดของกิจการเฉล่ียตอ
เดือน 4-6  ลานบาท กับมากกวา 10 ป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2.8 ปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนพนักงาน พบวา จํานวนพนักงานมีผลตอระดับความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับความเห็นท่ีแตกตางกันใน
ประเด็นสภาพความเปนไปทางดานการเงิน สําหรับการตอบสนองความตองการของลูกคาและการไดรับ
ความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน มีระดับความเห็นไมแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบรายคูพบวาคาเฉล่ีย               
การตอบสนองความตองการของลูกคา จํานวนพนักงาน พบวา  มีความแตกตางกัน 3  คู ไดแก คูท่ี 1  
จํานวนพนักงานนอยกวา  20  คน กับ 20-40 คน และคูท่ี 2 จํานวนพนักงาน นอยกวา  20  คน กับ                
41-60  คน คูท่ี 3  จํานวนพนักงาน นอยกวา  20  คน กับ มากกวา 60 คน  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2.9 ปจจัยสวนบุคคลดานประเภทสินคา พบวา  ประเภทสินคามีผลตอระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับความเห็นท่ีแตกตางกันในประเด็น 
สภาพความเปนไปทางดานการเงิน สําหรับการตอบสนองความตองการของลูกคาและการไดรับความ                 
ยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน มีระดับประเภทสินคาไมแตกตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษากลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง มีประเด็นท่ีนาสนใจซ่ึงผูวิจัยไดอภิปรายผลไว ดังน้ี 

การวิเคราะหสถานการณในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอรของผูประกอบการเฟอรนิเจอรใน 
จังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ในภาพรวมทุกปจจัยมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ราคาวัสดุท่ีเพ่ิมข้ึน รองลงมา คือ  
การเพ่ิมข้ึนของคาแรงข้ันตํ่า 300 บาท และอัตราดอกเบ้ียในการชําระเงินกู  รวมถึงคานิยมและ
แนวโนมในการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรแตละประเภท และความตองการซ้ือของลูกคา ดานจุดเดนของ
ธุรกิจในภาพรวม รอยละ 79.00 เม่ือพิจารณาเปนรายขอจุดเดนของธุรกิจ 5 ลําดับ คือภาพลักษณ
ของธุรกิจ รองลงมาคือคุณภาพของเฟอรนิเจอร มนุษยสัมพันธของพนักงานขาย การบริการหลังการ
ขาย และทําเลท่ีตั้งของสานท่ีประกอบการและการออกแบบเฟอรนิเจอร สอดคลองกับปยะธิดา สุนทร
เภสัช (2542) ทีไ่ดศึกษากลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจผักปลอดภัยจากสารพิษ ในจังหวัด
เชียงใหม พบวา ผูประกอบการธุรกิจผักปลอดสารพิษท้ัง 8 ราย วางแผนกลยุทธการตลาดโดย
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมท่ัวไป คือ จุดแข็งจุดออนของผูประกอบการธุรกิจเปนอันดับแรก รองลงมาคือ



 

 

โอกาสภัยคุกคามในการดําเนินธุรกิจ ความพรอมของสภาพดิน สิ่งแวดลอมและภาวะเศรษฐกิจ
มากกวาปจจัยอ่ืน 

การวางแผนกลยุทธของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง พบวา ดานหลักเกณฑ
การแบงแยกสินคามีการแบงตามลักษณะการใชงานของลูกคามากท่ีสุด รองลงมาคือแบงตามความ
ตองการของลูกคา และนอยท่ีสุดคือไมมีเกณฑการแบง ดานการแบงกลุมลูกคามีการแบงตามการใชงาน 
มาก รองลงมาคือแบงตามรายได และนอยท่ีสุดคือแบงตามเพศ กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑมีการกําหนด
ตามระดับเฟอรนิเจอรคุณภาพปานกลาง ต้ังราคาเหมาะสม ใหบริโภครูสึกคุมคาท่ีจะซ้ือมากท่ีสุด 
รองลงมาคือเฟอรนิเจอรคุณภาพดี ราคาสูง และนอยท่ีสุดคือกําหนดตามคุณสมบัติพิเศษของ
เฟอรนิเจอรท่ีแตกตางจากเฟอรนิเจอรในทองตลาด สอดคลองกับอังคณา ธรรมาธิวัฒน (2548) ที่ได
ศึกษาการวางแผนกลยุทธการตลาดประกอบดวยการแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย               
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ รวมไปถึงกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ 
เฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาประเด็นยอย พบวา ปจจัยท่ี
สงผลในระดับมากคือปจจัยดานราคา รองลงมาคือปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย และปจจัยท่ีนอยท่ีสุดคือปจจัยดานสงเสริมการตลาด ทั้งน้ีมีประเด็นสําคัญท่ีสามารถอภิปรายผล
ดังน้ี 
 ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดดานราคาในการดําเนินธุรกิจ
มากที่สุดคือการต้ังราคาของเฟอรนิเจอรคํานึงถึงตนทุนการผลิต โดยการกําหนดราคาจะตองคํานึงถึง
ปจจัยของตนทุนการผลิตบวกกับกําไรท่ีตองการจะไดจากขายเฟอรนิเจอร และพิจาณาถึงระดับของ
คุณภาพของเฟอรนิเจอรแลวจึงทําการกําหนดราคาขายออกมา  ท้ังน้ีสอดคลองกับปยะธิดา สุนทรเภสัช  
(2542) ที่ไดศึกษากลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจผักปลอดภัยจากสารพิษ  ในจังหวัด
เชียงใหม พบวา ผูประกอบการธุรกิจสวนใหญใหความสําคัญตอทุนการผลิตมากกวาปจจัยอ่ืน กลยุทธ
การต้ังราคาท่ีใชกันมากท่ีสุดคือกลยุทธมุงท่ีตนทุน กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด พบวา                          
ผูประกอบธุรกิจสวนใหญใหความสําคัญตอการขายโดยตรงโดยใชพนักงานขายและการใหขาว
ประชาสัมพันธมากกวาวิธีอ่ืน  
 ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมทางการดานผลิตภัณฑในการดําเนิน
ธุรกิจมากที่สุดคือเฟอรนิเจอรมีความคงทนและคุมคา ซ่ึงสาเหตุนาจะมาจากผูประกอบการธุรกิจ
เฟอรนิเจอรใชวัสดุในการผลิตเฟอรนิเจอรท่ีมีคุณภาพและมีความคงทนถาวรสูง  ท้ังน้ีมีความสอดคลอง
กับแนวคิดของ Kotler (อางถึงในศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2546) ไดกลาวถึงกลยุทธผลิตภัณฑคือสินคาท่ีมี
ความแตกตาง โดยกาสรางความแตกตางน้ันจะตองเปนส่ิงท่ีลูกคาสามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและลูกคา



 

 

ตระหนักและชอบในแนวทางน้ี เชน คุณสมบัติพิเศษรูปลักษณ การใชงาน ความปลอดภัย ความคงทนของ
สินคา  
 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจมากท่ีสุดคือสถานประกอบการหางายและมีบริเวณสะดวก                     
ซ่ึงสาเหตุนาจะมาจากกลยุทธการจัดจําหนายเปนหน่ึงในยุทธศาสตรสําคัญของการวางกลยุทธทาง
การตลาด เพราะถาสามารถหาชองทางจําหนายไดมาเทาไหร ผลกําไรก็จะเพ่ิมสูงข้ึนมากเทาน้ัน ท้ังน้ีมี
ความสอดคลองกับนทษร สุขสารอมรกุล (2554) ที่ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ          
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคในหางสรรพสินคาซีคอนสแควร  พบวา ลูกคาใหความสําคัญ
กับตําแหนงท่ี ต้ังสะดวกตอการเดินทาง การบริการขนส งสาธารณะใหเลือกมากมาย ความ
สะดวกสบายในการเดินเลือกซ้ือสินคาและใชบริการ  เวลาเปด-ปด อยูใกลสถานท่ีพักอาศัย ท่ีทํางาน 
และการจัดผังรานคาเปนหมวดหมู สามารถหาไดงายมีปายบอกชัดเจน 

 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดในการดําเนินธุรกิจมากท่ีสุดคือพนักงานขายมีความสุภาพ ซ่ึงสาเหตุนาจะมาจากธุรกิจ
เฟอรนิเจอรเปนอิสระ มีเอกชนเปนเจาของ ดําเนินการโดยเจาของเอง ไมเปนเคร่ืองมือของธุรกิจใดไมตก
อยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอ่ืน มีตนทุนในการดําเนินงานตํ่าและมีพนักงานจํานวนไมมาก 
กลุมเปาหมายสวนใหญคือคนในพ้ืนท่ีและใกลเคียง ดังน้ันกลยุทธท่ีใชเนนดานบุคลากรท่ีใหบริการตอง
สุภาพ โดยพนักงานขายตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน ท้ังน้ีสอดคลองกับปยะธิดา  สุนทรเภสัช (2542) ที่ไดศึกษากลยุทธ
การตลาดของผูประกอบการธุรกิจผักปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม  พบวา ผูประกอบธุรกิจ           
สวนใหญใหความสําคัญตอการขายโดยตรงโดยใชพนักงานขายและการใหขาวประชาสัมพันธมากกวา
วิธีอ่ืน  

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอระดับความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางโดยใชการวิเคราะหคาสหสัมพันธอยาง
งายของเพียรสัน จากการวิเคราะหขอมูลพบวาระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร                
มีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยพบวาระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
ดานสภาพความเปนไปทางการเงินมีความสัมพันธมากท่ีสุดกับดานการสงเสริมการตลาด (r=0.623) 
รองลงมามีความสัมพันธกับดานชองทางการจัดจําหนาย ( r=0.472) และมีความสัมพันธกับ                    
ดานผลิตภัณฑ (r=0.425) ตามลําดับ 
 ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการท่ีแตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจเฟอรนิเจอรใน
จังหวัดลําปาง พบวา 



 

 

 ดานเพศมีผลตอระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัด
ลําปาง โดยมีระดับความเห็นท่ีแตกตางกันในประเด็นสภาพความเปนไปไดทางดานการเงิน สําหรับการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและการไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงานมีระดับความเห็นไม
แตกตางกัน สอดคลองกับกังวล กาหลํ่า (2549) ที่ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูใชบริการในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา พบวา 
ผูใชบริการคารแครสวนใหญเปนเพศชายมีสถานภาพทางครอบครัวสมรส อายุอยูในชวง26-35 ป              
มีอาชีพเปนลูกจางหรือพนักงานเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายไดตอเดือน            
10,001-15,000 บาท ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการคารแครในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 คือผูมีสวนในการตัดสินใจใช
บริการ ผูแนะนําใหใชบริการ แรงจูงใจท่ีมีผลตอการเลือกใช สวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกัน คือ 
ประเภทการใชบริการ สถานท่ีท่ีใชบริการ ชวงเวลาและวันท่ีเขารับบริการ ความถ่ีในการใชบริการ 
 สําหรับอายุ ระดับการศึกษา ประเภทของกิจการ รูปแบบการจดทะเบียนไมมีผลตอระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง  
 ดานระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ พบวา ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมีผลตอระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับความเห็นท่ี
แตกตางกันในประเด็นสภาพความเปนไปทางดานงานเงิน สําหรับการตอบสนองความตองการของลูกคา 
และการไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงานมีระดับความเห็นไมแตกตางกัน 

เม่ือเปรียบเทียบรายคู พบวา คาเฉล่ียสภาพความเปนไปทางดานการเงินตามระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจ พบวา มีความแตกตางกัน 5 คู ไดแก คูท่ี 1 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ               
นอยกวา 2 ป กับมากกวา 10 ป และคูท่ี 2 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 2-4 กับมากกวา 10 ป              
คูท่ี 3 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-7 กับ 8-10 ป คูท่ี 4 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-7  
กับมากกวา 10 ป  คูท่ี 5 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 8-10 กับมากกวา 10 ป มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ดานรายไดของกิจการ พบวา  รายไดของกิจการมีผลตอระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับความเห็นท่ีแตกตางกันในประเด็นการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา สําหรับสภาพความเปนไปทางดานการเงินและการไดรับความยึดม่ันผูกพันจาก
พนักงานมีระดับความเห็นไมแตกตางกัน 

เม่ือเปรียบเทียบรายคู พบวา คาเฉล่ียการตอบสนองความตองการของลูกคาตามระดับรายไดของ
กิจการเฉล่ียตอเดือน พบวา มีความแตกตางกัน 5  คู ไดแก คูท่ี 1 รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือน  นอย
กวา 1 ลานบาท กับ 1-3  ลานบาท และคูท่ี 2 รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 1 ลานบาท กับ 
7–10 ลานบาท คูท่ี 3 รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 1 ลานบาท กับมากกวา 10 ป คูท่ี 4 



 

 

รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือน 1-3 ลานบาท กับมากกวา 10 ป คูท่ี 5 รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือน          
4-6  ลานบาท กับมากกวา 10 ป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ดานจํานวนพนักงาน พบวา  จํานวนพนักงานมีผลตอระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง โดยมีระดับความเห็นท่ีแตกตางกันในประเด็นสภาพความ
เปนไปทางดานการเงินสําหรับการตอบสนองความตองการของลูกคาและการไดรับความยึดม่ันผูกพันจาก
พนักงานมีระดับความเห็นไมแตกตางกัน 
 การเปรียบเทียบรายคู พบวา คาเฉล่ียการตอบสนองความตองการของลูกคา จํานวนพนักงาน 
พบวา มีความแตกตางกัน 3  คู ไดแก คูท่ี 1 จํานวนพนักงานนอยกวา 20 คน กับ 20-40 คน และคูท่ี 2 
จํานวนพนักงานนอยกวา 20 คน กับ 41-60  คน คูท่ี 3  จํานวนพนักงานนอยกวา 20 คน กับมากกวา 60 
คน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ดานประเภทสินคา พบวา ประเภทสินคามีผลตอระดับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปางโดยมีระดับความเห็นท่ีแตกตางกันในประเด็น สภาพความ
เปนไปทางดานงานเงิน สําหรับการตอบสนองความตองการของลูกคาและการไดรับความยึดม่ันผูกพันจาก
พนักงาน มีระดับประเภทสินคาไมแตกตางกัน 
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แบบสอบถาม 
กลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 

ของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง  
 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
เนชั่น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง       

ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี คําตอบท่ีไดจะเปน
แนวทางสําหรับการศึกษาในหลักสูตรฯ โดยไมมีผลกระทบตอทานประการใด 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถาม 
และโปรดตอบแบบสอบถามใหครบถวน ท้ัง 5 สวน ตามสภาพความเปนจริง ขอขอบพระคุณทุกทาน
มา ณ โอกาสน้ี  
 ทั้งนีแ้บบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ 
สวนที่ 2 ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร                             

ในจังหวัดลําปาง 
สวนที่ 3 การวางแผนกลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร                 

ในลําปาง 
สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร 

ในจังหวัด 
สวนที่ 5 ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
 
     สุภาภรณ   ถุงจันทร 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ 
 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ü ลงในชองวางท่ีทานเห็นวาเหมาะสมและตรงกับความเปนจริง 
 

1. เพศ  
    (     )  1. ชาย   (     )  2. หญิง 
 

2. อายุ 
    (     )  1. 21-30  ป   (     )  2.  31-40 ป   
    (     )  3. 41-50  ป   (     )  4. 50  ปข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษา 
    (     )  1.  ประถมศึกษา              (     )  2.  มัธยมศึกษาตอนตน  
    (     )  3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (     )  4.  ปวส./อนุปริญญา      
    (     )  5.  ปริญญาตรี    (     )  6.  สูงกวาปริญญาตรี 
 

4. ประเภทของกิจการ 
    (     )  1.  ผลิต                  (     )  2.  จําหนาย    (     )  3.  ผลิตและจําหนาย
  

 

5. รูปแบบการจดทะเบียน 
    (     )  1. เจาของคนเดียว       (     )  2. หางหุนสวนจํากัด (     )  3. บริษัทจํากัด 
 

6. ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
    (     )  1.  นอยกวา 2 ป (     )  2.   2-4  ป         (     )  3.  5-7  ป   
    (     )  4.  8-10 ป           (     )  5.  มากกวา 10 ป 
 

7. ระดับรายไดของกิจการเฉล่ียตอป 
    (     )  1.  นอยกวา  1  ลานบาท    (     )  2.  1-3  ลานบาท     (     )  3.  4- 6  ลานบาท          
    (     )  4.  7–10   ลานบาท          (     )  5.  มากกวา 10 ลานบาท 
 

8. จํานวนพนักงาน 
    (     )  1.  นอยกวา  20  คน            (     )  2.  20 – 40 คน 
    (     )  3.  41  - 60  คน         (     )  4.  มากกวา  60  คน  
 

9. สินคาประเภทใด (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
    (     )  1. ประเภทโลหะ      (     )  2.  ประเภทไม  (     )  3.  ประเภทหวาย       
    (     )  4. ประเภทวัสดุสังเคราะห   (     )  5.  ประเภทผา (     )  6.  ประเภทหนัง 
    (     )  7. ประเภทอ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 2  ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ü ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
   ทานคิดวาปจจัยใดตอไปน้ีมีผลกระทบหรือไมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอรของทาน 

ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ มีผลกระทบ ไมมีผลกระทบ 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
1. การเพ่ิมข้ึนของคาแรงข้ันตํ่า  300  บาท 

  

2. ราคาวัสดุที่เพ่ิมข้ึน      
3. อัตราดอกเบ้ียในการชําระเงินกู   

ปจจัยดานเทคโนโลยี 
4. การโฆษณาผานอินเตอรเน็ต 

  

5. การซ้ือขายผานระบบอินเตอรเน็ต   

6. การใชเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทันสมัย   

ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม   

7. การมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือของคนในครอบครัว   

8. คานิยมและแนวโนมในการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรแตละประเภท   

9. ความเชื่อในการเลือกใชเฟอรนิเจอร   

ปจจัยดานการเมือง   

10. การจัดเก็บภาษีโรงเรือน   

11. นโยบายและมาตรการในการจัดเก็บภาษีรายได   

12. กฎระเบียบเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร   

ปจจัยดานการแขงขัน   

13. การดําเนินธุรกิจของผูคารายใหญ อาทิ Index Living mall 
แม็คโคร เปนตน 

  

14. จํานวนผูประกอบการในทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน   

15. ความตองการซ้ือของลูกคา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

       * ทานคิดวาประเด็นใดตอไปน้ีเปนจุดเดนหรือจุดดอยในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอรของทาน 

ประเด็น 
จุดเดนของธุรกิจ จุดดอยของ

ธุรกิจ 
1. ภาพลักษณของธุรกิจเฟอรนิเจอร   

2. ทําเลท่ีตั้งของสถานท่ีประกอบการ   

3. คุณภาพของเฟอรนิเจอร   

4. การออกแบบเฟอรนิเจอร   

5. การกําหนดราคาเฟอรนิเจอรเม่ือเทียบกับคูแขงขัน   

6. การสงเสริมการขาย เชน สวนลด ของแถม เปนตน   

7. เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร   

8. ตราสินคาของเฟอรนิเจอร   

9. การโฆษณาประชาสัมพันธ   

10. มนุษยสัมพันธของพนักงานขาย   

11. การบริการหลังการขาย   
 

สวนท่ี 3  การวางแผนกลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร                   
            ในจังหวัดลําปาง 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  üลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

1. ทานใชหลักเกณฑใดในการแบงแยกสินคาของทาน  ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    (     )  1. ไมมีเกณฑการแบง       (     )  2. แบงตามประเภทสินคาท่ัวไป      
    (     )  3. แบงตามลักษณะการใชงานของลูกคา     (     )  4. แบงตามความตองการของลูกคา  
    (     )  5. อ่ืน ๆ.......................................................... 
 

2. ทานใชหลักเกณฑใดในการแบงกลุมลูกคาของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    (     )  1. แบงตามเพศ  (     )  2. แบงตามอายุ     (     )  3. แบงตามการใชงาน  
    (     )  4. แบงตามรายได  (     )  5. อ่ืน ๆ.......................................................... 
 

3. ทานกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (เฟอรนิเจอร) ของทาน ไวอยางไร  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    (     )  1. กําหนดตามคุณสมบัติพิเศษของเฟอรนิเจอรท่ีแตกตางจากเฟอรนิเจอรในทองตลาด 
    (     )  2. กําหนดใหเฟอรนิเจอรมีความคงทนถาวรสูง 
    (     )  3. เฟอรนิเจอรคุณภาพดี ราคาสูง 
    (     )  4. เฟอรนิเจอรคุณภาพปานกลาง ต้ังราคาเหมาะสม ใหบริโภครูสึกคุมคาท่ีจะซ้ือ   
    (     )  5. เนนใหเห็นถึงความจําเปนในการนําไปใชงานของเฟอรนิเจอร 
    (     )  6. อ่ืน ๆ ( ระบุ....................................................... ..........................) 
 



 

 

สวนท่ี 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการดําเนนิธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอร                 
           ในจังหวัดลําปาง  
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ü ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอย 

 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 

(1) 

ดานผลิตภัณฑ           

1. เฟอรนิเจอรของทานมีใหเลือกอยางหลากหลาย           

2. เฟอรนิเจอรของทานมีความปลอดภัยแกผูใชงาน           

3. เฟอรนิเจอรของทานมีความคงทนและคุมคา           

4. เฟอรนิเจอรของทานมีมาตรฐาน มอก. 
5. เฟอรนิเจอรของทานมีการออกแบบทันสมัยอยูเสมอ 
ดานราคา           

6. เฟอรนิเจอรของทานมีการกําหนดราคาตามทองตลาด           

7. การต้ังราคาของเฟอรนิเจอรของทานคํานึงถึงตนทุนการผลิต           

8. เฟอรนิเจอรของทานมีราคาคุมคากับคุณภาพ 

9. เฟอรนิเจอรของทานสามารถตอรองราคาได 
ดานชองทางการจัดจําหนาย           

10. การจัดแสดงสินคาเฟอรนิเจอรเปนท่ีดึงดูดใจของลูกคา           

11. มีการขายโดยตรงและผานพอคาคนกลาง           

12. สถานประกอบการหางายและมีบริเวณจอดรถสะดวก            
13. มีชองทางการจัดจําหนายผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน 
อินเตอรเน็ต 
ดานการสงเสริมการตลาด 

     
14. มีการติดปายโฆษณาตามสถานท่ีตาง ๆ 
15. มีชวงจัดรายการสวนลดแกลูกคา           

16. มีการรับประกันสินคาเฟอรนิเจอร           

17. มีการขายเฟอรนิเจอรเงินเชื่อแกลูกคา           

18. พนักงานขายมีความสุภาพ           

19.  พนักงานขายใหการตอนรับและใหคําแนะนํารายละเอียดสินคา         
 
 
 



 

 

สวนท่ี 5  ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ü   ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร 

ระดับความสําเร็จ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
สภาพความเปนไปทางดานการเงิน 
1. ธุรกิจของทานมียอดขายเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

     

2. ธุรกิจของทานมีผลกําไรเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง       

3. ธุรกิจของทานมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ      

4. ธุรกิจของทานบรรลุยอดขายในแตละเดือน      

5. ธุรกิจของทานมีการขยายกิจการท่ีใหญข้ึน      

การตอบสนองความตองการของลูกคา 
6. ลูกคาของทานเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

     

7. ลูกคาท่ีมาซ้ือเฟอรนิเจอรทานสวนใหญแลวกลับมาซ้ือซํ้า      

8. ลูกคาสวนใหญท่ีซื้อเฟอรนิเจอรไปแลวแนะนําและบอกตอ      

9. ลูกคาสวนใหญแสดงความพึงพอใจตอเฟอรนิเจอร 
และบริการของทาน 

     

การไดรับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน 
10. พนักงานในสถานประกอบการของทานเอาใจใสและ 
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

     

11. พนักงานในสถานประกอบการของทานมีความผูกพัน              
และยึดมั่นกับองคกร 

     

12. พนักงานในสถานประกอบการของทาน ไมขาด ลามาสาย  
ไมลาออกงานบอยๆ 

     

 


