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กลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ
สุวิทย์ อินเขียน1* สุภาพร คูพิมาย2 ศุภกร พรหิรัญกุล3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์ ระดับความสาเร็จ และความสัมพันธ์ระหว่างกล
ยุทธ์กับความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนาเสนอกลยุทธ์ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของ หรือผู้บริหารกิจการผลิตชิ้นส่วน
เครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 213 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าไคว์สแคว์
ผลการวิจัยพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม จัดตั้งในรูปแบบบริษัท มีจานวน
พนักงาน 50 คนขึ้นไป มีระยะเวลาในการดาเนินงานของกิจการ 5 ปีขึ้นไป ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกลยุทธ์
พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านปรับปรุงสินค้าและบริการมีค่ าเฉลี่ยความ
คิดเห็นมากที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจพบว่า ด้านกระบวนการภายในโดย
ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยที่ความสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะที่ด้านการเติบโตของกิจการพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มีผลประกอบการดี ขึ้น
และมีจานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ขนาดของกิ จการ และรู ป แบบของกิจ การมีค วามสาเร็จ ของผู้
ประกอบธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า กลยุทธ์ทุกล
ยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์โดยภาพรวม กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ปรับปรุงสินค้าและบริการ กลยุทธ์ต้นทุนต่า
กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และกลยุทธ์นวัตกรรม มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิตด้านกระบวนการภายในไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ผลการทดสอบค่าไคว์สแคว์
พบว่า กลยุทธ์ทุกกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จด้านลูกค้าและด้านผลประกอบการอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ : รูปแบบกลยุทธ์ ระดับความสาเร็จ ความสาเร็จของธุรกิจ ชิ้นส่วนเครื่องจักร
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STRATEGIES RELATED TO BUSINESS SUCCESS OF MACHINERY FIRMS
IN SAMUT PRAKAN PROVINCE.
Suwit Inkhean1* Supaporn Kuprimai22 Supakorn Pornherunkun33
Abstract
The objective of this research was to study strategic platforms, success level and
relationships between strategies and business success of machinery firms in Samut Prakan
province in order to propose proper and effective strategies for entrepreneurs. The samples
were 213 business owners or management teams whose firms were located in Samut Prakan
province. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation,
Independent t-test, Pearson correlation coefficient and chi-square statistic.
The results revealed that the majority of firms were SMEs with over 50 employees
and having been operated for over 5 years. The respondents’ opinions toward the overall
strategic platforms were at a high level while those on the improvement of goods and services
were at the highest level. Moreover, the level of their business success on internal business
process was rated high while the ability to leverage technology to its fullest was at the highest.
For business growth aspect, most of the respondents agreed that their performance was better
and gained more customers.
Hypothesis testing indicated that there were significant differences in firm sizes and
types at the level of .05. Besides, all of the strategies including overall aspect, differentiation
strategy, low cost strategy, improvement of goods and services strategy, customer relationship
strategy and innovation strategy were correlated with internal business success at the
significance of .01. The chi - square test indicated that all of the strategies were related to
business performance and customer increase at the significance of .05 level
Keywords : strategic platforms, success level, business success, machinery firms
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บทนา
อุตสาหกรรมการผลิตประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจานวนมากและภายในโรงงานก็มี
เครื่องจักรเป็นส่วนประกอบอยู่จานวนมากเช่นกันในกระบวนการผลิตนั้นเพื่อความประหยัดพลังงานเครื่องจักร
จะถูกเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรถูกใช้งานหนั กจนเกิดการชารุดสึกหรอ
การสั่งอะไหล่จากต่างประเทศเข้ามาซ่อมแซมจะมีต้นทุนสูงและใช้เวลานาน หากเครื่องจักรขาดอะไหล่จะทาให้
กระบวนการผลิตหยุดชะงักเกิดการสูญเสียขึ้น ดังนั้นจึงเกิดธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรขึ้นมาเพื่อรองรับต่อ
ความต้องการชิ้นส่วนเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้
การดาเนินธุรกิจมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่าอดีต ผู้ประอบธุรกิจจึงต้องมีการปรับปรุงและ
เพิ่มทักษะในการดาเนินธุรกิจเพื่อรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับตัวให้ เป็น “นักบริการเชิงกลยุทธ์” ที่มีวิสัยทัศกว้างไกล มีความยืดหยุ่นใน
การดาเนินงาน รวมถึงสามารถที่จะนาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มาช่วยในการตัดสินใจในการจัดการ
และสร้ า งกลยุ ท ธ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์ ต่ า งๆ ที่ ธุ ร กิ จ ต้ อ งเผชิ ญ อยู่ อั น จะน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ และ
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับตัวให้เป็น “นักบริการเชิงกลยุทธ์” ที่มีวิสัยทัศกว้างไกล มีความยืดหยุ่นใน
การดาเนินงาน รวมถึงสามารถที่จะนาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มาช่วยในการตัดสินใจในการจัดการ
และสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์ของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลยุ ท ธ์ แ ละความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
เครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
ในจังหวัดสมุทรปราการจากสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมข้อมูล ณ วันที่ 18ธันวาคม 2558 มีจานวน 427 บริษัท
การสุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ได้ 213 ตัวอย่าง
ซึ่งมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ควรเท่ากับ 213 ตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก )Convenience Sampling (ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แนบจดหมายรับรอง
การจัดทาการศึกษาค้นคว้าอิสระไปพร้อมกับแบบสอบถาม เพื่อขออนุเคราะห์การกรอกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเนื้อกาออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปด้านขนาดของกิจการ รูปแบบของกิจการ จานวน
พนักงาน และระยะเวลาในการดาเนินกิจการ ลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิด
ส่วนที่ 2 รูปแบบกลยุทธ์ของกิจการ ประกอบด้วยกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ปรับปรุงสินค้า
และการบริการ กลยุทธ์ต้นทุนต่า กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และกลยุทธ์นวัตกรรม ลักษณะเป็นคาถาม
ปลายปิด
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ส่ ว นที่ 3 ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รในจั ง หวั ด ส มุ ท รปราการ
ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับความสาเร็จด้านกระบวนการภายในของกิจการ และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความสาเร็จด้านการเติบโตของกิจการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended question)
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS For Windows) โดยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ
ส่ ว นที่ 2 รู ป แบบกลยุท ธ์ ข องกิจ การโดยใช้ มาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ส่ ว นที่ 3ความส าเร็จของ
ผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนที่4ข้อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณา(Descriptive Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจด้านกระบวนการภายใน จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
กิจการสาหรับตัวแปรอิสระที่มีตัวเลือก 2 กลุ่ม ใช้ค่าสถิติ Independent Samples t-test
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกิจการมีดังนี้ขนาดของกิจการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจขนาดย่อม จานวน 196 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92.02ที่เหลือเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง จานวน 17 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 7.98
รูปแบบกิจการพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่จัดตั้งเป็นบริษัท จานวน 160ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 75.10ที่เหลือจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน จานวน 53ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.90
จานวนพนักงานพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีจานวนพนักงานระหว่าง 50-100 คน จานวน
128 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 60.09รองลงมาได้แก่จานวนพนักงานต่ากว่า 50 คน จานวน 82ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 38.5จานวนพนักงาน101-150 คน จานวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.94และจานวนพนักงาน151 คนขึ้นไป
จานวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.47 ตามลาดับ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาเนินงานของ
กิจการ5-10 ปี จานวน 146 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.54รองลงมาได้แก่ระยะเวลาในการดาเนินงานต่ากว่า 5 ปี
จานวน 58 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 27.23 ระยะเวลาในการดาเนินงานอยู่ระหว่าง 11-15 ปี จานวน 8 ตัวอย่าง
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3.76และ ระยะเวลาในการดาเนิน งาน16 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 1 ตั ว อย่ า ง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 0.47
ตามลาดับ
จานวนพนักงานพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีจานวนพนักงาน50 คนขึ้นไป จานวน 131 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 61.50ที่เหลือต่ากว่า 50 คน จานวน 82ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.50
ระยะเวลาในการดาเนินงาน พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาเนินงาน5 ปีขึ้นไป
จานวน 155 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 72.77 ที่เหลือมีระยะเวลาในการดาเนินงานต่ากว่า 5 ปี จานวน 58 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 27.23
ผลการวิเคราะห์รูปแบบกลยุทธ์ของกิจการมีดังนี้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบกลยุทธ์
ของกิจการในภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลยุทธ์ปรับปรุงสินค้าและบริการมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด รองลงมาได้แก่ กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กลยุทธ์ต้นทุนต่า กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่างและกลยุทธ์นวัตกรรมตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์ความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ
มี ดั งนี้ พ บว่ า ความสาเร็จ ของผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ผลิต ชิ้ น ส่ว นเครื่อ งจั ก รด้า นกระบวนการภายในโดยภาพรวม
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่าง
เต็ ม ที่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่ ค วามสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานโดยรวม
ความสามารถในการเข้า ถึงเทคโนโลยี ใหม่ ๆ และการมีเงินทุนหมุนเวียนและมีค วามยืดหยุ่ นต่อ การลงทุ น
ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกิจการ ผลการศึกษาพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม จัดตั้ง
ในรูปแบบบริษัท มีจานวนพนักงาน 50 คนขึ้นไป มีระยะเวลาในการดาเนินงานของกิจการ 5 ปีขึ้นไป
2. รูปแบบกลยุทธ์ของกิจการผลการศึกษาพบว่ารูปแบบกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลยุทธ์ปรับปรุงสินค้าและบริก ารมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นมากที่สุดรองลงมาได้แก่กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลยุทธ์ต้นทุนต่า กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
และกลยุทธ์นวัตกรรม ตามลาดับ
ด้านกลยุทธ์สร้างความแตกต่างในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งเช่นต้อนรับลูกค้าด้วยความ
อบอุ่นยิ้มแย้มแจ่มใสมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่กิจการมีนโยบายการให้บริการอย่างรวดเร็วเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการให้โดดเด่นดึงความสนใจเช่นการ
ช่วยเหลือสังคม และการสร้างคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้เหนือกว่าคู่แข่ง ตามลาดับ
ด้านกลยุทธ์ปรับปรุงสินค้าและบริการในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าการเน้นคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการส่งมอบมีค่า คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาได้แก่กิจการมีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอยู่เสมอกิจการเสาะหาช่องทางการจาหน่าย
ใหม่ๆอยู่เสมอและกิจการสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็วตามลาดับ
กลยุทธ์ต้นทุนต่าในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรขององค์กรเช่นพนักงานเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาได้แก่นโยบายด้านราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดและมีวิธีการใน
การลดส่วนสูญเสียในกระบวนการต่างๆของธุรกิจซึ่งจะทาให้เกิดการลดต้นทุนตามลาดับ
กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ากิจการให้ความสาคัญต่อลูกค้ามีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ให้ความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติได้ตรงตามที่นัดหมายไว้กับลู กค้ากิจการเก็บข้อมูลลูกค้าการซื้อสินค้าและการใช้บริการของลูกค้า และมี
การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอตามลาดับ
กลยุทธ์นวัตกรรมในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานอยู่เสมอๆเป็นกลยุทธ์ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาได้แก่การนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการต่างๆและสินค้าของผู้ประกอบการสามารถค้นหาได้โดยจาก
Search engine เช่น Google ตามลาดับ
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สุวิทย์ อินเขียนและคณะ

3. ความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลการศึกษาพบว่า
ด้านกระบวนการภายในโดยภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า ความสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่
ความสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโดยรวมความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆและการมี
เงินทุนหมุนเวียนและมีความยืดหยุ่นต่อการลงทุนตามลาดับ
ด้านการเติบโตของกิจการพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มีผลประกอบการดีขึ้น และมีจานวน
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษากลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่ องจักร
ในจังหวัดสมุทรปราการสามารถยกมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์ของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
เครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รูปแบบกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลยุทธ์ปรับปรุงสินค้าและบริการมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นมากที่สุด รองลงมาได้แก่กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กลยุทธ์ต้นทุนต่า กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
และกลยุทธ์นวัตกรรม ตามลาดับเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความแตกต่ า ง พบว่ า กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความแตกต่ า งในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง เช่น ต้อนรับลูกค้าด้วย
ความอบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใสมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานเป็นตัวแทนขององค์กร ภาพลักษณ์
ของพนักงานจึงถือว่าเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรโดยตรง การที่พนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็น
กันเองกับลูกค้า พนักงานสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรก (Frist Impression) ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์
หนึ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างในมุมมองของผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของ Siriwan U. et al. (2013)
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิบูล ทีปะปาล, (2555)กล่าวว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างคือการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการสร้างสรรค์สินค้าหรื อบริการขององค์การให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลั กษณ์
แตกต่างจากคู่แข่งขันในสายตาของลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการที่ทาให้ลูกค้าพึงพอใจและเต็มใจซื้อในราคา
พิเศษ
กลยุทธ์ปรับปรุงสินค้าและบริการในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าการเน้นคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการส่งมอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจากการให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนคือการปรับปรุงสินค้าให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุ ทธ์ที่จะทาให้เกิดความสาเร็จใน
การแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด บางโม(2555)กล่าวว่ากลยุทธ์ปรับปรุง
สินค้าและบริการ หมายถึง การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติดีขึ้น การบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นเช่น การ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มหน้าที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้า
สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ต้นทุนต่าในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
การวางแผนการใช้ ท รัพ ยากรขององค์ก ร เช่ น พนั ก งานเครื่อ งจัก ร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และสถานที่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะทา
ให้หน่วยงานได้รับประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเต็มที่และคุ้มค่าซึ่งจะทาให้เกิดการประหยัดและช่วยลด
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ต้นทุนในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ(พิบูล ทีปะปาล, 2555) ที่กล่าวว่ากลยุทธ์ต้นทุน
ต่า หมายถึง การใช้ความรู้ความสามารถขององค์กรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีต้นทุนต่ากว่าคู่แข่งวาง
จาหน่ายให้กับลูกค้า กลยุทธ์นี้ยึดถือฐานคติสาคัญคือ การได้เปรียบทางด้านต้นทุนเหนือคู่แข่งมาก จะทาให้ราคา
ต่อหน่วยลดลง แม้ขายในราคาเดิมก็ได้กาไร ซึ่งการมีต้นทุนต่าจะทาให้ราคาต่าลงและยังสามารถครองส่วนแบ่ง
ตลาดได้อีกด้วย
กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า กิจการให้ความสาคัญต่อลูกค้ามีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดการให้ความสาคัญต่อลูกค้า เช่น การ
บริการอย่างจริงใจ เต็มใจ และเป็นกันเองทั้งก่อนและหลังการขายทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองมีค่าและเกิดความ
ประทับใจรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ ทั้งนี้การให้ความสาคัญกับลูกค้าจะช่วยรักษาลูกค้าเก่าให้ค งอยู่ และเพิ่ม
จานวนลูกค้าใหม่ที่ดีที่สุด ด้วยลูกค้าที่เคยมาใช้บริการเมื่อประทับในให้การบริการก็บอกต่อๆ ไปสู่ลูกค้ารายอื่น
ทาให้จานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยพร ชัยชาญณรงค์ (2551)ที่ศึกษาเรื่องการศึกษา
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยพบว่า ความสัมพันธ์กับผู้ค้าส่ง,
ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือประเทศคู่ค้าส่งผลกระทบต่อความสาเร็จในการส่งออก
กลยุทธ์นวัตกรรมในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ข องพนักงานอยู่เสมอๆ เป็นกลยุทธ์ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทั้งนี้เนื่องจากการ
ฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานจะทาให้พนักงานมีความพร้อมในการเปิดรับข้อมูลหรือความรู้ที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาสินค้าของหน่วยงานให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหนือคู่
แข่งขันได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Karabulut A. T. (2015) ศึกษาเรื่องผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมที่มี
ต่อผลการดาเนินงานของกิจการ: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในตุรกีที่พบว่ากลยุทธ์นวัตกรรมสามารถเพิ่มผล
การดาเนินงานของกิจการทางด้าน การเงิน ทางด้านลูกค้า ทางด้านกระบวนการภายใน และทางด้านการเรียนรู้
และการ
2. จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
เครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการจากการศึกษาพบว่า
ความสาเร็จด้านกระบวนการภายในโดยภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรพิมล กลาพากร (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ซีบร้า
อินเตอร์เนชั่นแนลมูบเวอร์แอนด์โลจิสติกส์ จากัด พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
ซีบร้า อินเตอร์เนชั่นแนลมูบเวอร์แอนด์โลจิสติกส์ จากัด อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือปัจจัยด้านการ
ควบคุมภายในทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีค่อนข้างมาก
ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการผลิตชิ้นงาน ความรู้ความชานาญในการใช้เทคโนโลยี จึงเป็นสิ่ง จาเป็น ซึ่ง
ผู้ประกอบการจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ
Kaplan R. S. and Norton D. P., (2550/2007)ความสาเร็จด้านกระบวนการภายในเป็นการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่
ให้คุ้มค่า และปรับปรุงขั้นตอนในการการทางานของกิจการให้กระชับและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ด้านการเติบโตของกิจการพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มีผลประกอบการดีขึ้น และมีจานวน
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นผลประกอบการเป็นตัววัดที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่ที่สุด วัดได้จากผลสรุปด้านการเงินและ
บัญชีในแต่ละปี เมื่อเทียบกับการดาเนินการที่ ผ่านมาจะทราบได้ว่ากิจการมีผลประกอบการดีขึ้น เท่าเดิม หรือ
ลดลงอย่างไร สอดคล้องกับแนวคิดของ จรินทร์ อาสาทรงธรรม (2546)ที่ให้มุมมองของการวัดผลประกอบการไว้
ว่าความสาเร็จด้านการเงินประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นของกาไร การเพิ่มขึ้นของรายได้ และการลดลงของต้นทุน
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ส่วนด้านลูกค้าประกอบด้วย ความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนแบ่งตลาด การรักษาฐานลูกค้าเดิม และการเพิ่มลูกค้า
ใหม่
3. จากวัตถุ ป ระสงค์ ในข้อ ที่ 3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่ างกลยุ ทธ์ แ ละความสาเร็จ ของผู้
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่า
รู ป แบบกลยุ ท ธ์ ทุ ก กลยุ ท ธ์ ได้ แ ก่ กลยุ ท ธ์ โ ดยภาพรวม กลยุท ธ์ ส ร้า งความแตกต่า งกลยุทธ์
ปรั บ ปรุ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารกลยุ ท ธ์ ต้ น ทุ น ต่ ากลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า และกลยุ ท ธ์ น วั ต กรรม
มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลิตด้านกระบวนการภายใน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดั บ .01
และมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จด้านความเจริญเติบโต อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ยกเว้นกลยุทธ์ปรับปรุง
สินค้าและบริการไม่มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับผลประกอบการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Siriwan U.
et al. (2013) ศึกษาเรื่องการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสาเร็จในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย พบว่า กลยุทธ์ในการแข่งขัน ได้แก่ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ผู้นาด้านต้นทุน กลยุทธ์การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และกลยุทธ์มุ่งเน้นตลาด มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจโดยภาพรวม
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัญญาเชื้อมั่ง (2545) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจขนาดย่อมของไทย
ที่ประสบความสาเร็จในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจขนาดย่อมที่ได้รับเชิญจากรายการวิทยุล่า
ธุรกิจ SMEs พบว่า ธุรกิจขนาดย่อมที่ประสบความสาเร็จเลือกใช้กลยุทธ์การวางแผนเฉพาะสิ่งสาคัญเป็นลาดับแรก
รองลงมาคือกลยุทธ์การวางแผนล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์
ข้อเสนอแนะ
จากการผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. กลยุทธ์ต่างๆ ที่นามาศึกษามีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจความสาเร็จของผู้
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการอย่างยิ่งกลยุทธ์ปรับปรุงสินค้าและบริการเป็นกลยุทธ์
ที่ผู้ประกอบธุรกิจให้คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดโดยที่กลยุทธ์ปรับปรุงสินค้าและบริการเป็นกลยุทธ์ที่ผู้
ประกอบธุรกิจให้ความสาคัญที่สุด โดยเฉพาะการเน้นคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการส่ง
มอบ แต่ในการปรับปรุงสินค้าและบริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจควรใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่า
ควบคู่กันไป โดยการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร เช่น พนักงานเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. กลยุทธ์ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นรองลงมาได้แก่กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในการ
ประกอบธุรกิจความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะลูกค้าคือปัจจัยของความสาเร็จ หากไม่มีลูกค้าแล้ว
กิจการก็จะดาเนินต่อไปไม่ได้ การรักษาลู กค้าเก่าไว้มีความสาคัญอย่างยิ่ง ในหลายหลายๆ กิจการพยายามหา
ลูกค้าใหม่ โดยดึงมาจากลูกค้าเก่าของคู่แข่ง เช่น การให้โปรโมชั่นเพื่อย้ายค่ายมือถือ การนาปุ๋ยไปให้เกษตรกร
ทดลองใช้แล้วให้เป็นแปลงทดลองเป็นต้น การรักษาลูกค้าเก่ามีต้นทุนต่ากว่าการหาลูกค้าให้เพียงแต่ผู้ ประกอบ
ธุรกิจต้องใส่ใจและให้ความสาคัญต่อลูกค้าให้มากๆ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น การรวมตั ว ของสมาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC)และปัจจัยภายในเช่น การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ค่าจ้างแรงงาน ความชานาญของบุคลากร เงินทุน
หมุนเวียน เป็นต้น ว่ามีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และมีอิทธิพลต่อเนื่องไปถึงความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่
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2. เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์ปรับปรุงสินค้าและบริการมากที่สุด ดังนั้นควร
ศึกษาเกี่ยวกับการวัดคุณภาพของการบริการเพิ่มเติมว่ามีป ระเด็นไหนเกี่ยวข้องกับความสาเร็จของผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือไม่ หรือมีประเด็นไหนควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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