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บทที่ 1
การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs
สาระสํ าคัญ
ธุ รกิจ SMEs เป็ นธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่ วนใหญ่เจ้าของธุ รกิจจะเป็ นผูค้ วบคุม ดูแล
และตัดสิ นใจในการดําเนิ นงานธุ รกิจ ดังนั้น การทํางานจะคล่องตัว รวดเร็ ว เป็ นธุ รกิจที่สามารถสร้างได้ง่าย
กระจายอยู่ทวั่ ไปในทุ กพื้นที่ โดยเฉพาะส่ งเสริ มให้เกิ ดธุ รกิ จในชุ มชน เป็ นฐานความมัน่ คงของประเทศ
อย่างไรก็ตามผูม้ ีความคิดริ เริ่ มในการทําธุ รกิจ SMEs ควรมีการตรวจสอบความพร้อมของตนเอง ตลาด แหล่ง
เงินทุนและวัสดุท่ีใช้เพื่อให้การประกอบธุ รกิจมีความเป็ นไปได้มากที่สุด

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ของตนได้

อธิบายความหมายของธุ รกิจ SMEs และการจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
อธิ บายความสําคัญของธุ รกิจขนาดย่อม
อธิ บายประโยชน์ของธุ รกิจขนาดย่อม
อธิ บายการตรวจสอบความพร้อมในการประกอบธุ รกิจ SMEs
อธิ บายหลักการบริ หารจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
อธิ บายความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิจ SMEs
อธิบายปั ญหาและข้อจํากัดในการทําธุ รกิจ SMEs
สามารถนําความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจ SMEs ไปประยุกต์ใช้กบั การประกอบธุ รกิจ

ขอบข่ ายเนือ้ หา
1.1 ความหมายของธุ รกิจ SMEs และการจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
1.2 ความสําคัญของธุ รกิจขนาดย่อม
1.3 ประโยชน์ของธุ รกิจขนาดย่อม
1.4 การตรวจสอบความพร้อมในการประกอบธุ รกิจ SMEs
1.5 หลักการบริ หารจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
1.6 ความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิจ SMEs
1.7 ปัญหาและข้อจํากัดของธุ รกิจ SMEs
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1.1 ความหมายของธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจขนาดย่ อม และการจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
ธุ รกิจ หมายถึง การดําเนิ นกิจกรรมทางด้านการผลิต การจําหน่าย และการบริ การ ธุ รกิจ SMEs
หรื อธุ รกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุ รกิจที่เป็ นอิสระมีเอกชนเป็ น
เจ้าของดําเนิ นการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็ นเครื่ องมื อของธุ รกิ จใดไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลของ
บุคคลหรื อธุ รกิจอื่น มีตน้ ทุนในการดําเนินงานตํ่าและมีพนักงานจํานวนไม่มาก
การจัดการธุ รกิจขนาดย่อม หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การบริ หารงานด้านต่าง ๆ
ของธุ รกิจขนาดย่อมที่ดาํ เนิ นการ อันประกอบไปด้วยขั้นตอนในการนําวัตถุดิบ แรงงาน และเงิ นทุน เข้ามา
ผ่านขบวนการผลิตหรื อขั้นตอนการบริ การต่าง ๆ ออกมาเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็ นที่ถูกใจและ
ประทับใจลูกค้า

1.2 ความสํ าคัญของธุรกิจขนาดย่ อม
1. ธุ รกิจขนาดย่อม ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่ องจากธุ รกิจขนาดย่อมช่วยให้
เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิจไปสู่ กลุ่มคนต่าง ๆ ทําให้เกิ ดการจ้างงานและประชาชนมี
รายได้ ซึ่ งเป็ นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ ึน
2. ธุ รกิ จขนาดย่อม เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของธุ รกิ จขนาดใหญ่เพราะความเจริ ญก้าวหน้าของธุ รกิ จ
ขนาดย่อมทําให้ธุรกิ จมัน่ คงมียอดการผลิ ตที่สูงขึ้น และมีการนําเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาใช้ในการผลิตซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้เป็ นฐานไปสู่ ธุรกิจขนาดใหญ่
3. ธุ รกิจขนาดย่อม เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าใหม่ ๆ เป็ นการรวมกลุ่มของบุคคลร่ วมกันคิดและผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาสู่ ตลาด โดยที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ ยงต่อการลงทุน

1.3 ประโยชน์ ของธุรกิจขนาดย่ อม
1. การสร้ างงานใหม่ ธุ รกิ จขนาดย่อมจะเป็ นธุ รกิ จที่สร้ างงานใหม่เพราะเป็ นการริ เริ่ มจาก
ความคิดสร้างสรรค์ทาํ ธุ รกิจของผูป้ ระกอบการ จึงถือได้วา่ เป็ นโอกาสสําหรับตลาดแรงงาน เช่น ในปี พ.ศ.
2540-2542 ประเทศไทยได้เกิ ดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิ จทําให้ธุรกิ จขนาดใหญ่ตอ้ งลดปริ มาณแรงงานลง
(Down Sizing) โดยการให้คนงานออกจากงาน คนที่วา่ งงานมักจะหันมาเริ่ มต้นธุ รกิจขนาดย่อมได้ง่ายและ
ธุ รกิจขนาดย่อมนั้นสามารถเติบโตเป็ นธุ รกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ต่อไป ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาด
ย่อมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ทําให้มีรายได้นาํ ไปซื้ อปั จจัย 4 ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่ งมีผลดีต่อชี วิต
ของผูป้ ระกอบการเอง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีมาตรฐานการครองชีพสู งขึ้นด้วยและสร้างคุณภาพชี วิต
ที่ดีในการทํางาน (Quality of Working life)
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2. การสร้างนวัตกรรม หรื อผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเดิมมักจะมีจุดเริ่ มต้นจาก
การวิจยั ตลาดในการหาความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคเพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ การศึกษาถึ งนวัตกรรมแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ผลซึ่ งในทางปฏิ บตั ิแล้ว จะต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่า นิ ย ม ทัศ นคติ พฤติ ก รรมของลู กค้า จากของธุ รกิ จขนาดย่อมในการทํา งานวิจยั ช่ วยให้เกิ ดการพัฒนา
ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สิ นค้า และบริ การใหม่ ๆ ที่ ให้ความสะดวกความสบาย ความพอใจแก่
ผูบ้ ริ โภคได้เพิ่มจํานวนมากขึ้น เพราะธุ รกิจมีการแข่งขัน และพยายามศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อให้ได้มาซึ่ งความ
เป็ นผูน้ าํ ทางด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านการผลิต ธุ รกิจขนาดย่อมจะช่วยกระตุน้ การแข่งขันใน
ตลาดและช่วยเหลือธุ รกิจขนาดใหญ่
3. สร้างองค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารธุ รกิจ เป็ นพื้นฐานการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจ ผู ้
ที่เริ่ มประกอบธุ รกิ จสามารถเรี ยนรู ้จากการประกอบการของธุ รกิ จขนาดย่อม เป็ นแหล่งในการฝึ กทักษะ
สร้างความเชี่ยวชาญ การลองผิดลองถูกเพื่อสร้างธุ รกิจขนาดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคต
4. ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า การเพิ่มการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็ นสถานการณ์ซ่ ึ ง
ธุ รกิจมีการแข่งขันด้านการขาย ถ้ามีผผู ้ ลิตที่เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริ ษทั บริ ษทั ขนาดใหญ่เหล่านั้น
มีอาํ นาจการต่อรองสู ง ผูกขาดด้านราคา ไม่มีการสร้ างนวัตกรรมใหม่ แต่ถา้ หากมี ธุรกิจขนาดย่อมเข้ามา
แข่งขันด้วยจะทําให้การแข่งขันทําให้ราคาลดลง ตลอดจนมีการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมาตรฐานของสิ นค้าการ
บริ การ เป็ นการเพิ่มมาตรฐานการครองชี พให้แก่ประชาชน เพราะเมื่อมีการลงทุนเพื่อธุ รกิ จอย่างกว้างขวาง
ก่อให้เกิดรายได้ ทําให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น ซึ่งมีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อธุ รกิจได้ชาํ ระภาษี
ให้กบั รัฐ รัฐก็นาํ ไปใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ ที่ดีแก่ประชาชน
5. ช่ วยเหลื อธุ รกิ จขนาดใหญ่ให้ผลิ ตสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น อาจ
กล่าวได้วา่ หน้าที่บางอย่าง ธุ รกิจขนาดย่อมมักจะทําได้ดีกว่าธุ รกิจขนาดใหญ่ ธุ รกิจขนาดย่อมเป็ นหน่วยย่อย
ของระบบเศรษฐกิจจะเป็ นการส่ งเสริ มเศรษฐกิ จในภาพรวมของประเทศ มีการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้ากับ
เงินตรา การทําธุ รกรรม จะเหมือนกับธุ รกิจขนาดใหญ่คือ สร้างรายได้ให้กบั ชุ มชนและประเทศ การคิดค้น
นวัต กรรม กระตุ ้นการแข่ ง ขัน ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ระบบเศรษฐกิ จ ตลอดจนผลิ ต สิ น ค้า และบริ ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ

1.4 การตรวจสอบความพร้ อมในการประกอบธุรกิจ SMEs

ในการเริ่ มต้นทําธุ รกิจ SMEs ผูป้ ระกอบการควรตรวจสอบความพร้อมด้านต่าง ๆ
1. ด้ านตนเอง
1.1 การรู ้จกั ตน โดยประเมินว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะทําธุ รกิจนั้น ๆ หรื อไม่ เช่น มีความรู ้
ความสามารถ มีความอดทน ขยัน ซื่ อสัตย์ ยอมรับความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ เช่น กล้านําเงินออมที่เก็บทั้งชีวิต
มาลงทุน และที่สาํ คัญ คือ ต้องหนักแน่น จริ งจัง และกล้าตัดสิ นใจ
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1.2 เลื อกประเภทธุ รกิจที่เหมาะสมกับตนเอง โดยดูจากความชอบ ความถนัด ความสนใจ
ของตนเองเป็ นหลัก เพราะงานที่ตนรัก จะทําให้ผปู ้ ระกอบการอยากแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ ทางธุ รกิจ
1.3 สํารวจฐานะทางการเงิน ว่าตนเองมีเพียงพอหรื อไม่ การเงินควรจัดแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ
เช่ น แบ่ง ไว้สําหรับ ใช้จ่ายในครอบครั ว แบ่งเป็ นเงิ นฝากไว้กบั ธนาคารเพื่อใช้ในยามจําเป็ น และแบ่งไว้
สํา หรั บ การออมเพื่ อการลงทุ น อาจเป็ นการลงทุ นระยะสั้น และระยะยาว เช่ น การซื้ อพันธบัตรรั ฐบาล
เมื่อจัดแบ่งเป็ นส่ วนต่าง ๆ แล้ว เราจะเห็นว่าตนเองมีเงินเพียงพอเพื่อทําธุ รกิจหรื อไม่ หรื อต้องหาจากแหล่ง
เงินกูอ้ ื่น ๆ
1.4 ทําเลที่ต้งั ถ้าผูเ้ ริ่ มต้นธุ รกิจมีสถานที่เป็ นของตนเอง และอยูใ่ นทําเลที่ดีก็ไม่มีปัญหา แต่
หากผูเ้ ริ่ มต้นยังไม่มี ควรมองหาทําเลที่เหมาะสมกับธุ รกิจ เช่น ย่านศูนย์การค้า ชุ มชน อยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบ
เป็ นต้น และเรายังต้องคํานึ งต่อด้วยว่า ทําเลควรใช้วิธีซ้ื อ หรื อเช่าดี โดยดูที่เงินทุนว่ามีเพียงพอหรื อไม่ หาก
เรามี เงิ นน้อย ก็ควรใช้วิธีเช่ าจะดี กว่า ทั้งนี้ ผูเ้ ริ่ มต้นธุ รกิ จควรดู ถึงรายละเอี ยดของสัญญา ว่าคุ ม้ ค่ากับการ
ลงทุนหรื อไม่เพียงไร
2. ด้ านตลาดลูกค้ าและคู่แข่ ง
2.1 รู ้ ขอ้ มูลของลูกค้า ผูเ้ ริ่ มต้นธุ รกิจควรสํารวจความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การ ว่ามีมาก
น้อยเพียงใด เหมาะกับลูกค้ากลุ่มใด วัยใด ชาย หรื อหญิง เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางสําหรับการผลิตต่อไป
2.2 รู ้ขอ้ มูลของคู่แข่ง ธุ รกิจในปั จจุบนั มีมากมาย เราจําเป็ นต้องทราบว่า คู่แข่งของเราเป็ น
อย่างไรจุดเด่น จุดด้อยของเขาอยูต่ รงไหน แต่การรู ้ขอ้ มูลของคู่แข่งไม่ใช่เรื่ องง่าย เนื่ องจากต่างฝ่ ายต่างปิ ดบัง
ข้อมูลเหล่านี้
3. ด้ านแนวทางการดําเนินงาน
เมื่ อเราประเมิ นตนเองและประเมิ นตลาดแล้ว ขั้นตอนต่อไป คื อ การสรุ ป แนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อตัดสิ นใจทําธุ รกิจมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การตั้งวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของธุ รกิจ ต้องมีความชัดเจนว่า ธุ รกิจทําอะไร ที่ไหน
อย่างไร ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยผูเ้ ริ่ มต้นธุ รกิจต้องคํานึงว่า เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วจะสามารถทําตามได้หรื อไม่
3.2 การหาแหล่งเงิ นทุน ปกติเงิ นทุนมาจาก 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ เงินทุ นที่อยู่ในมือ และ
เงินทุนที่มาจากการกูย้ ืม สําหรับการขอกูเ้ งิน หากเป็ นนักลงทุนรายใหม่อาจเป็ นเรื่ องยาก เนื่ องจากไม่ได้รับ
ความเชื่ อถือ ดังนั้น การสร้างเครดิตหรื อความน่าเชื่ อถือให้กบั ตัวเองจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ และสิ่ งที่ยืนยันความ
น่ าเชื่ อถื อของเราได้คือ ผลการดําเนิ นงานของกิ จการที่ ผ่านมา รวมถึ งสถานะทางการเงิ น เช่นงบการเงิ นต่าง ๆ
ประมาณการกําไรที่คาดว่าจะได้รับ
3.3 สิ นค้าหรื อบริ การที่ จะผลิ ต ต้องสอดคล้องกับ ข้อมูลความต้องการของลู กค้า และที่
สําคัญ สิ นค้าควรมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง ไม่เหมือนใคร
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3.4 การจัดจําหน่ายสิ นค้า ผูเ้ ริ่ มต้นธุ รกิจควรดูความเหมาะสมของตลาดว่าจะจัดจําหน่ายใน
ลักษณะใด เช่น ขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยตรง ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีผแู ้ ทนจําหน่ายหรื อหลายวิธีรวมกัน เป็ นต้น
3.5 การจัดการทางการเงิน คือ การวางแผนการใช้จ่ายเงิน ให้เงินหมุนเวียนไหลคล่องตลอด
สิ่ งที่ช่วยให้รู้ฐานะการเงินของเรา คือ การทําบัญชี งบการเงิน ไม่วา่ จะเป็ น งบดุล งบกําไรขาดทุน ประมาณ
การรายรั บรายจ่ าย เป็ นต้น นอกจากนี้ ผูเ้ ริ่ มต้นธุ รกิ จยังต้องแบ่งส่ วนเงิ นทุ นหมุ นเวียนไว้ เพื่อนํามาเป็ น
ค่าใช้จ่ายภายในกิจการ เช่ น เงิ นเดือนพนักงาน เงิ นจัดซื้ อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงิ นเหล่านี้ ตอ้ งควบคุมให้
พอใช้ไม่ขาดมือ เพราะถ้าผูป้ ระกอบการสะดุดกับภาวะการเงิน กิจการอาจหยุดชะงักลงได้
3.6 แรงงาน เป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาํ ให้กิจการประสบความสําเร็ จหรื อไม่ เจ้าของธุ รกิจสามารถ
ดูแลได้อย่างทัว่ ถึ งและเป็ นธรรม แรงงานก็จะมีขวัญ และกําลังใจที่ดีในการทํางาน ผลที่ตามมา กิ จการจะ
เจริ ญรุ ดหน้าเป็ นก้าวแรกบนถนนธุ รกิจ : เป็ นประโยชน์สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเริ่ มต้นธุ รกิจ โดยใช้เป็ นแนวทาง
วัดและเตรี ยมความพร้ อมของตนเองในด้านต่าง ๆ ก่อนลงสู่ สนามแข่งขันทางการค้าจากธุ รกิ จขนาดย่อม
หรื อธุ รกิจขนาดเล็ก ซึ่ งมีการลงทุนในการดําเนิ นงานไม่สูง การดําเนิ นธุ รกิจส่ วนมากจะอยู่ในรู ปของการ
ดําเนิ นการภายในครอบครัว โดยมีหวั หน้าครอบครัวทําหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การเอง และมีหน้าที่ในการตัดสิ นใจ
ในการบริ ห ารคน เงิ น เครื่ อ งจัก ร และวัส ดุ โดยใช้ ห ลัก การบริ ห าร ฉะนั้น ผู้ด ํา เนิ น การจัด การหรื อ
บริ หารธุ รกิ จขนาดย่อมควรที่จะต้องศึกษาหลักการบริ หารและจัดการเบื้องต้น เพื่อทําการบริ หารธุ รกิ จให้
ประสบผลสําเร็ จ

1.5 หลักการบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
ผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การธุ รกิจขนาดย่อม จะเป็ นผูว้ างแผนในการนําทรัพยากรทั้ง 4 หรื อที่ เรี ยกว่า
4M อันประกอบไปด้วย คน เงิ น เครื่ องจักร และวัตถุ ดิบมาผ่านกระบวนการบริ หาร 5 ขั้นตอน ได้แก่
การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หารงานบุคคล การอํานวยการและการควบคุมงาน เพื่อให้การดําเนิ นงาน
ของธุ รกิจขนาดย่อมบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
การบริ หารจัดการธุ รกิจขนาดย่อม ประกอบด้วยทรัพยากร 4M ดังนี้
1. คน (Man) เป็ นทรัพยากรบุ คคลที่มีผลต่อความสําเร็ จของธุ รกิ จขนาดย่อมเป็ นอย่างมาก
เพราะการดําเนิ นงานการบริ หารหรื อจัดการธุ รกิจ หรื อควบคุมเครื่ องจักรกลในการผลิ ตต่าง ๆ ต้องอาศัยคน
เป็ นหลักในการสร้างสรรค์คุณภาพงาน
2. เครื่ องจักร และวัตถุดิบ (Material)
2.1 เครื่ องจักร เป็ นทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การแก่ลูกค้า
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2.2 วัตถุ ดิบ คือ วัตถุ ดิบและวัสดุ สิ่งของต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบ
ควรจะอยูใ่ กล้กบั สถานประกอบการ เพื่อความประหยัดในการขนส่ ง และความมัน่ ใจในการมีวตั ถุดิบป้ อน
ให้โรงงานตลอดปี จะเห็นว่าการประกอบธุ รกิจขนาดย่อมนั้น ผูจ้ ดั การมักจะเป็ นเจ้าของธุ รกิจเอง เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนก็มีนอ้ ย ประกอบกับเป็ นธุ รกิจขนาดเล็ก ฉะนั้นเครื่ องจักรกลจึงใช้ไม่มากนัก และสิ่ งสําคัญที่ขาด
ไม่ ไ ด้คื อ วัตถุ ดิบ ที่ ป้ อนให้แ ก่ โรงงานนั้นจะต้องเป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ และจัด หาได้ง่ า ยในบริ เ วณที่
ประกอบธุ รกิจนั้น ๆ
3. เงิ นทุ น (Money) เป็ นปั จจัยที่ สําคัญที่ช่วยสนับสนุ นให้ได้ซ่ ึ งทรัพยากรการจัดการอื่น ๆ
ช่วยให้ธุรกิจดําเนิ นไปอย่างราบรื่ น เพราะเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นการจัดธุ รกิจขนาดย่อมให้ประสบ
ผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย เงินทุนที่นาํ มาใช้ในรู ปของการซื้ อเครื่ องจักร สร้างอาคาร และซื้ อ
วัตถุดิบ เป็ นต้น
4. การบริ หารจัดการ (Management)
การบริ หารจัดการธุ รกิ จ เป็ นการดําเนิ นการธุ รกิจขนาดย่อมตามขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การวาง
แผนการทําธุ รกิจ การจัดองค์การ การบริ หารพนักงาน การอํานวยการและควบคุม โดยนําทรัพยากรที่มีอยูม่ า
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้ธุรกิจบรรลุความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ มี 5 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
4.1 การวางแผน เป็ นการประเมินสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีหลักเกณฑ์
และดําเนิ นการตามแผนที่วางไว้ โดยการนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การวางแผนที่ ดี
หลังจากดําเนิ นการเสร็ จแล้วจะต้องมีการวัดผลและประเมินผล เพื่อหาปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มาแก้ไข
ต่อไป
4.2 การจัดองค์การ หมายถึง การประกอบธุ รกิจขนาดย่อมหน่วยงานภายในองค์การหรื อ
บริ ษทั มีน้อยการดําเนิ นงานไม่ยุ่งยาก ซํ้าซ้อน ลงทุนน้อย โดยมีเจ้าของผูป้ ระกอบการเป็ นผูจ้ ดั การโดยตรง
ซึ่ งต่างจากบริ ษทั หรื อโรงงานขนาดใหญ่ ในบางครั้งพนักงานในโรงงานหรื อบริ ษทั ขนาดย่อมจะทํางาน
หลาย ๆ หน้าที่พร้อม ๆ กัน
4.3 การบริ หารพนักงาน ธุ รกิจขนาดย่อมมีพนักงานภายในน้อย สายงานภายในก็มีไม่มาก
หรื อบางครั้งเป็ นธุ รกิ จภายในครอบครัว เพราะฉะนั้นการบริ หารบางครั้งก็ไม่ตรงตามหลักวิชาการมากนัก
การเข้าออกของพนักงานภายในบริ ษทั หรื อสถานประกอบการก็มีสูง ทําให้ตอ้ งมีการรับพนักงานบ่อยครั้ง
4.4 การอํา นวยการ ส่ วนมากแล้วเจ้าของผูป้ ระกอบการหรื อ ผูจ้ ดั การจะประสานกับ
พนักงานเอง สั่งการเอง ไม่ได้แยกออกเป็ นแผนกหรื อสายงาน ถ้าผูบ้ ริ หารขาดความเป็ นผูน้ าํ และไม่มีความรู้
ทางการบริ หารและการจัดการจะทําให้เกิดปั ญหาในการบริ หาร
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4.5 การควบคุ ม งาน จากการที่ ธุ รกิ จขนาดย่อม เป็ นธุ รกิ จขนาดเล็ ก หรื อธุ รกิ จภายใน
ครอบครัว การควบคุ มงาน การดําเนิ นการไปอย่างหยาบ ๆ การควบคุ มส่ วนมากจะเป็ นการควบคุมโดยใช้
สายตาและเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานที่ทาํ ได้ในแต่ละวัน โดยเปรี ยบเทียบกับพนักงานคนอื่นที่ได้รับมอบ
งานเหมือน ๆ กัน ไม่ตอ้ งใช้เทคนิคและวิธีการในการตรวจสอบมากนัก

1.6 ความสามารถในการแข่ งขันของธุรกิจ SMEs
ความสําเร็ จของธุ รกิจ SMEs ภายใต้โลกาภิวตั น์ข้ ึนอยูก่ บั การนําไปใช้ และนํากลยุทธ์ในการ
แข่งขันไปปฏิ บตั ิ กลยุทธ์สะท้อนให้เห็ นถึ งความเปลี่ ยนแปลงในองค์การทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
โดยการบริ หารประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขัน และการดําเนินการด้าน
กลยุทธ์ทางการตลาด เป็ นส่ วนที่สนับสนุ นการบริ หารงานของเจ้าของกิจการ การนํากลยุทธ์ไปสู่ ผบู ้ ริ หาร
หรื อเจ้าของกิจการ จะสะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในนวัตกรรมของบริ ษทั การที่มีบทบาท
ร่ วม การค้นคว้าวิจยั ความเสี่ ยงในธุ รกิจ การเป็ นอิสระและพฤติกรรมการแข่งขันอย่างรุ นแรงผลที่ได้รับคือ
ความสําเร็ จในเป้ าหมายของกลยุทธ์
พอร์ เตอร์ (Porter) ได้เสนอ 3 แนวทางของกลยุทธ์ การแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
ความสามารถในการแข่งขันให้เหนื อกว่าคู่แข่งขันได้แก่ ต้นทุ นที่ต่าํ (low-cost) การสร้ างความแตกต่าง
(differentiation) และการมุ่งเน้นเฉพาะ (focus) ธุ รกิจขนาดเล็กจะดําเนินการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อ
สร้างความเป็ นพิเศษของตัวสิ นค้า ขึ้นอยูก่ บั ขนาดและความมีประสิ ทธิ ภาพขององค์การนั้น ๆ ดังนี้
1. ต้นทุนที่ต่าํ (low cost) ผูน้ าํ ต้นทุนตํ่าจะประสบความสําเร็ จด้านการดําเนิ นงานด้านการเงิน
โดยมีผลของโครงสร้างด้านต้นทุนที่ต่าํ กว่าบริ ษทั คู่แข่ง การบริ หารงานที่ประสบความสําเร็ จของความเป็ น
ผูน้ าํ ต้นทุนตํ่าจําเป็ นต้องมีการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด มีการควบคุมการเงินผ่านทางการทํางบประมาณ และ
มีการตั้งเป้ าหมายด้านปริ มาณ ความสามารถดังกล่าวแล้วนี้ปกติมกั พบในตัวผูน้ าํ ซึ่ งได้รับการศึกษาหรื อการ
อบรมในด้านการทําบัญชี และมีประสบการณ์อนั สําคัญ ด้านการประยุกต์ใช้เทคนิ ค ดังนั้น เจ้าของธุ รกิ จ
หรื อ มี เ จ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารองค์ก ารที่ มี ป ระสบการณ์ ด้า นบัญ ชี จะทํา ให้ ธุ ร กิ จ ประสบความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนิ นงานด้วยต้นทุนกว่าบริ ษทั อื่น ๆ ในตลาดเดียวกัน มักได้รับการคาดหวังว่าจะมีผลการดําเนิ นงานที่มี
ปริ มาณมากกว่า
การให้ความสําคัญเรื่ องต้นทุนที่ต่าํ จะมุ่งความสนใจไปที่การดําเนิ นงานขององค์การ โดยทัว่ ๆ
ไปการพยายามที่จะลด ต้นทุน (เช่น ลดขนาดขององค์การ) มีความจําเป็ นต้องปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
องค์การ แต่ความพยายามที่จะลดต้นทุนจะต้องทําอย่างต่อเนื่ อง ความสําเร็ จของการลดต้นทุน จะต้องเพิ่ม
ผลผลิ ตหรื อลดปั จจัยนําเข้า (ค่าแรงงานและวัตถุดิบ) และเพิ่มผลผลิตที่เป็ นปั จจัยนําออก ให้เกิดการสู ญเสี ย
ในระหว่างการผลิตให้น้อยที่ สุด การปรั บปรุ งสิ่ งเหล่ านี้ จะทําให้ผลผลิ ตเพิ่มมากขึ้น (การปรั บปรุ งอย่าง
ต่อเนื่ อง) หรื อปรั บปรุ ง แบบไม่ต่อเนื่ อง (ขบวนการปรั บปรุ ง ระบบ) แล้วแต่กรณี จุ ดมุ่ งหมายอยู่ภายใน
องค์การ และเป้ าหมายในการลดต้นทุนเป็ นการปรับปรุ งเพือ่ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในด้านราคาโดย
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ทางอ้อม ตลอดไปถึ งผลของความน่าเชื่ อถื อหรื อราคาที่ต่ าํ กว่าคู่แข่งการลดต้นทุนจะส่ งผลไปยังระดับล่าง
โดยตรง ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดต้นทุนได้ข้ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของการลดต้นทุน และวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตสิ นค้า หรื อผลิตชิ้นส่ วน ซึ่ งจะนําไปประกอบเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป ตลอดไปจนถึงขบวนการในการผลิ ต
สิ นค้า อื่น ๆ
2. การสร้ างความแตกต่าง (differentiation) กลยุทธ์สร้ างความแตกต่างเป็ นที่ยอมรับความ
แตกต่างของตัวสิ นค้า และบริ การมุ ม มองของผูซ้ ้ื อ ตลาดที่ แตกต่างกันระหว่างตัวสิ นค้า และบริ การของ
บริ ษทั กับบริ ษทั คู่แข่งขัน บริ ษทั จะประสบผลสําเร็ จในการสร้ างความแตกต่างของตัวสิ นค้าจําเป็ นจะต้องมี
ลักษณะเฉพาะของตัวสิ นค้าและขายได้ในราคาที่สูงกว่าสิ นค้าปกติทว่ั ไป กลยุทธ์ของการทําสิ นค้าพิเศษ การ
สร้างความแตกต่างของตัวสิ นค้า และความต้องการที่จะต่อสู ้ กบั คู่แข่งขัน จะเป็ นอุปสรรคป้ องกันไม่ให้คู่
แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดได้ การสร้างความแตกต่างนี้ จะเป็ นผลของความแตกต่างด้านราคาต้นทุนของ
ตัวสิ นค้า และราคาขายที่ เพิ่มขึ้น โดยเหตุน้ ี การเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค และการอ่อนไหวต่อ
ราคาสิ นค้านั้นจะลดลง สุ ดท้ายบริ ษทั ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ดีก็จะประสบความผลสําเร็ จ พร้อมทั้ง
การสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า และจะเป็ นกําแพงป้ องกันการเผชิญหน้าด้านธุ รกิจของคู่แข่งขัน
2.1 การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม (innovation differentiation) นักนวัตกรรม เช่น
Intel หรื อ 3M ได้ คิดค้นและทําการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสังเกตแยกแยะได้ เกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวสิ นค้า การออกแบบเพื่อ ประโยชน์ใช้สอย หรื อ การใช้งานที่ เหนื อชั้นกว่าคู่แข่งขัน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรื อ การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิม ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การมองการณ์ไกล และ
ความเต็มใจที่จะรับความเสี่ ยงในส่ วนของผูบ้ ริ หารซึ่ งกํากับองค์การเหล่านั้น บุคลิกหรื อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ดัง กล่ า วมี ส่ ว นทํา ให้ บุ ค คลที่ ค ลุ ก คลี อ ยู่ก ับ การวิ จ ัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละพัฒ นาสิ น ค้า ขึ้ น มาใหม่ โดยสะสม
ประสบการณ์ สํ า คัญ ๆ ในการสร้ า งสรรค์อ ัน นํา มาใช้ง านได้ เพราะฉะนั้น ผูบ้ ริ ห ารขององค์ก ารที่ มี
ประสบการณ์ดา้ นวิจยั และพัฒนา จะเป็ นแรงขับเคลื่อนองค์การให้ทาํ การวิจยั และพัฒนาตลาดผลิ ตภัณฑ์ที่
คิดค้นขึ้นมาใหม่ และมักจะถูกคาดหวังว่าจะสามารถปฏิบตั ิงานได้ผลงานระดับที่ดี
2.2 การสร้ างความแตกต่างด้านการตลาด (marketing differentiation) การสร้ างความ
แตกต่างด้านการตลาด (เช่น Coca-Cola) ได้สร้างภาพลักษณ์ในจิตใจของลูกค้าปั จจุบนั หรื ออนาคตว่าบริ ษทั
มีผลิตภัณฑ์ที่เหนื อกว่าคู่แข่ง แม้วา่ การสร้างความแตกต่างอาจเป็ นเพียงการแตกต่างภายนอก ความสามารถ
และทักษะในการสร้างแรงจูงใจลูกค้าให้ซ้ื อสิ นค้า บางทีก็ไม่มีความแตกต่างในแง่ของผลิตภัณฑ์บนพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของสิ นค้าที่ลูกค้ามองเห็นซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับความชอบเป็ นการส่ วนตัวจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา
ในแง่ ข องการใช้เทคนิ ค การทําตลาดและการส่ ง เสริ ม การขาย ข่ าวสารที่ ลู ก ค้า ได้รับ จะถู ก ถ่ า ยทอดผ่า น
โฆษณาและการส่ งเสริ มการขายที่พบเห็ น ต้องอาศัยนักการตลาดผูช้ าญฉลาด ดังนั้น เจ้าของหรื อเจ้าหน้าที่
บริ หารขององค์การที่มีประสบการณ์ ในด้านการตลาดจะมุ่งเน้นไปที่แหล่งทรัพยากรของบริ ษทั โดยสร้ าง
ภาพลักษณ์อนั เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ พร้ อมบริ การที่บริ ษทั ของตนเสนอขาย โดยจะ
ถูกคาดหวังว่าจะมีผลการดําเนินงานในระดับที่ดีกว่า

9

2.3 การสร้ างความแตกต่างด้านคุ ณภาพ (quality differentiation) ผลิ ตภัณฑ์ อุตสาหกรรมต้อง
มีมิติดา้ นคุ ณภาพอย่างน้อย 8 ประการ คือ มีความสวยงาม เชื่ อถือได้ ตรงกับคําโฆษณา สามารถให้บริ การ
หลังการขาย มีความทนทาน ใช้งานได้ดี มีลูกเล่นมาก และมีคุณภาพดี มิติดงั กล่าวส่ วนใหญ่แล้วมักมุ่งเน้น
ไปที่การออกแบบของผลิ ตภัณฑ์ข้ นั ตอนสุ ดท้ายซึ่ งเป็ นความรับผิดชอบบนพื้นฐานของวิศวกรผูอ้ อกแบบ
ยิง่ กว่านั้น การวางมาตรฐานด้านคุณภาพและการพัฒนาตัวสิ นค้า พร้อมทั้งกระบวนการผลิตให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานนั้นและคุ ณภาพของสิ นค้านั้น ๆ จะอยู่ภายใต้ความรั บผิดชอบของที มงานวิศวกรเช่ นกัน ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารขององค์การที่มีประสบการณ์ ในด้านวิศวกรรม ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะมุ่งเน้นบุคลากรใน
ด้านการควบคุ มคุ ณภาพ มักมี แนวโน้มที่จะพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ดีกว่ากว่าผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คู่แข่งที่ไม่มี
ประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมและมักจะประสบผลสําเร็ จในการดําเนินงานเหนื อกว่าคู่แข่ง
3. การมุ่งเน้นเฉพาะ (focus) กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ แตกต่างจากกลยุทธ์การลดต้นทุน และ
กลยุทธ์การสร้ างความแตกต่าง (differentiation) กล่าวคือผูท้ ี่จะมุ่งเน้นเฉพาะจะเลื อกทําบางส่ วนหรื อกลุ่ม
ของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ การปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับตัวของสิ นค้า และ
บริ การส่ วนนั้น ๆ จะสร้างความแตกต่างออกไปจากสิ นค้าอื่น ๆ ในตลาด สิ่ งที่สําคัญของการมุ่งเน้นเฉพาะ
ได้แก่เป้ าหมายของผูบ้ ริ โภกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ งจะแตกต่างไปจากการผลิ ตสิ นค้าจํานวนมาก ๆ ถ้ากลุ่มเป้ าหมาย
ของการมุ่งเน้นเฉพาะไม่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆกลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะก็จะไม่ประสบผลสําเร็ จ ผูท้ ี่ใช้กล
ยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะจะแสวงหา ความได้เปรี ยบด้านการแข่งขันให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย โดยกลยุทธ์การมุ่งเน้น
เฉพาะตัวแปรสองตัว ได้แก่ การมุ่ งเน้นตัวสิ นค้า ในกลุ่ม เป้ าหมาย เพื่ อหาประโยชน์ค วามเป็ นพิเศษของ
ผูบ้ ริ โภคบางส่ วน และผูม้ ุ่งเน้นเฉพาะสามารถประสบผลสําเร็ จในความได้เปรี ยบในด้านกลยุทธ์การแข่งขัน
กับคู่แข่งที่มีเป้ าหมายลูกค้ากลุ่มเดียวกัน
การมุ่งเน้นเฉพาะ เป็ นกลยุทธ์ขอ้ สุ ดท้าย ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะนํามาใช้กบั เป้ าหมายเฉพาะของตลาด
ซึ่ ง เป็ นเรื่ องของตลาดเฉพาะ มุ่ ง สู่ ตลาดที่ แคบ มุ่ง ผลิ ตสิ นค้า เพื่อขายในตลาดที่ จาํ กัด เป็ นของตลาดที่ มี
ศักยภาพในการทํากําไรได้สูง มีความต้องการความเป็ นพิเศษเฉพาะอย่างที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองเพียงพอ
จากผูผ้ ลิตรายอื่น และสามารถใช้เป็ นฐานในการขยายต่อสิ นค้าตัวอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยการทําตลาดสิ นค้า
เฉพาะเป็ นตลาดแบบจํากัดเฉพาะกลุ่มหรื อค้นหากลุ่มที่เป็ นไปได้สูงที่สนใจที่จะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งมี
ลักษณะ (1) มีการผลิตและการจําหน่ายสิ นค้าที่ผลิตออกมาเฉพาะกลุ่ม (2) มีเป้ าหมายของส่ วนการตลาดของ
สิ นค้าเฉพาะกลุ่ม (3) มีการรักษาส่ วนแบ่งการตลาดของสิ นค้าเฉพาะกลุ่ม

1.7 ปัญหาและข้ อจํากัดของธุรกิจ SMEs
1. ปั ญหาด้านการตลาด SMEs ส่ วนใหญ่มกั ตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น หรื อ
ตลาดภายในประเทศ ซึ่ งยังขาดความรู ้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ
ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็ วในการคมนาคมขนส่ งตลอดจนการเปิ ดเสรี ทางการค้า ทําให้วิสาหกิจขนาด
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ใหญ่ รวมทั้งสิ นค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสิ นค้าในท้องถิ่นหรื อในประเทศที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น
2. ขาดแคลนเงิ นทุน SMEs มักประสบปั ญหาการขอกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน เพื่อมาลงทุน
หรื อขยายการลงทุ นหรื อเป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวีย น ทั้ง นี้ เนื่ องจากไม่ มี ก ารทํา บัญชี อย่า งเป็ นระบบและขาด
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูท้ าํ ให้ตอ้ งพึ่งพาเงินกูน้ อกระบบ และต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
3. ปั ญหาด้านแรงงาน แรงงานที่ทาํ งานใน SMEs จะมีปัญหาการเข้าออกสู ง กล่าวคือ เมื่อมีฝีมือ
และมีความชํานาญมากขึ้นก็จะย้ายออกไปทํางานในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบและผลตอบแทนที่ดีกว่า จึง
ทําให้คุณภาพของแรงงานไม่สมํ่าเสมอการพัฒนาไม่ต่อเนื่ องส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและ
คุณภาพสิ นค้า
4. ปั ญหาข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยทัว่ ไป SMEs มักใช้เทคนิ คการผลิตไม่ซบั ซ้อน
เนื่องจากการลงทุนตํ่าและผูป้ ระกอบการ/พนักงานขาดความรู้พ้ืนฐานที่รองรับเทคนิ ควิชาที่ทนั สมัยจึงทําให้
ขาดการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ดี
5. ข้อจํากัดด้านการจัดการ SMEs มักขาดความรู ้ ในการจัดการหรื อการบริ หารที่มีระบบใช้
ประสบการณ์ จากการเรี ยนรู ้ โดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีเรี ยนรู ้จากบุคคลในครอบครัวหรื อญาติพี่นอ้ งที่มาช่วยงาน
การบริ หารภายใน ลักษณะนี้แม้จะมีขอ้ ดี ในเรื่ องการดูแลที่ทวั่ ถึง (หากธุ รกิจไม่ใหญ่นกั ) แต่เมื่อกิจการเริ่ ม
ขยายตัวหากไม่ปรับปรุ งการบริ หารจัดการให้มีระบบก็จะเกิดปั ญหาเกิดขึ้นได้
6. ปั ญหาการเข้าถึงบริ การการส่ งเสริ มของรัฐ SMEs จํานวนมาก เป็ นการจัดตั้งกิจการที่มี
รู ปแบบไม่เป็ นทางการ เช่ น ผลิ ตตามบ้าน ผลิ ตในลักษณะโรงงานห้องแถว ไม่มีการจดทะเบี ยนโรงงาน
ทะเบี ยนพาณิ ชย์ หรื อทะเบี ยนการค้า ดังนั้นกิ จการโรงงานเหล่ านี้ จึ งค่อนข้างปิ ดตัวเองในการเข้า มาใช้
บริ การของรัฐ เนื่ องจากปฏิ บตั ิไม่ค่อยถูกต้องเกี่ ยวกับการเสี ยภาษี การรักษาสภาพ สิ่ งแวดล้อม หรื อรักษา
ความปลอดภัยที่กาํ หนดตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในเรื่ องการส่ งเสริ มการลงทุนก็เช่นเดียวกัน แม้ว่ารัฐจะได้
ลดเงื่อนไขขนาดเงินทุนและการจ้างงาน เพื่อจูงใจให้ SMEs เพียง 8.1 % เท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนจากรัฐ
7. ปั ญหาข้อจํากัดด้านบริ การส่ งเสริ มพัฒนาขององค์การภาครัฐและเอกชนการส่ งเสริ มพัฒนา
SMEs ที่ผา่ นมาได้ดาํ เนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กรม
พัฒนาฝี มื อแรงงาน กรมส่ งเสริ มการส่ งออก สํ านักงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น บริ ษ ัท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริ ษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็กมีจาํ นวนมากและกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ประกอบกับข้อจํากัดของหน่วยงานดังกล่าว เช่น
ในเรื่ องบุคลากร งบประมาณ จํานวนสํานักงานสาขาภูมิภาคการให้บริ การส่ งเสริ มสนับสนุ นด้านต่าง ๆ จึง
ไม่อาจสนองตอบได้ทวั่ ถึงและเพียงพอ
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8. ปั ญหาข้อจํากัดในการรับรู ้ข่าวสารข้อมูล เนื่ องจากปั ญหาและข้อจํากัดต่าง ๆ ข้างต้น SMEs
จึงค่อนข้างมีจุดอ่อนในการรั บรู้ ข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น นโยบายและมาตรการของรัฐ ข้อมูลข่าวสารด้าน
การตลาด ฯลฯ
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กิจกรรม
ใบงานที่ 1
จากการศึกษาความรู ้จากบทนี้ แล้วให้ท่านนําประสบการณ์ของท่านมาใช้บูรณาการในการ
ทํากิจกรรมโดย ให้ผเู ้ รี ยนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดสิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นของตนเองหรื อที่สนใจ
2. ตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะทําธุ รกิจ SMEs ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านตนเอง ด้านตลาดลูกค้าและ
คู่แข่งเป็ นใคร และการกําหนด แนวทางการดําเนินธุ รกิจโดยให้สอดคล้องกับธุ รกิจที่กาํ หนดไว้ในข้อ 1
3. ท่านคิดว่าจะสามารถแข่งขันกับผูอ้ ื่นได้อย่างไรในธุ รกิจที่กาํ หนดไว้
4. ท่านคิดว่าจะมีปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไร
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แนวเฉลยใบงาน
กิจกรรมนี้ ไม่สามารถเฉลยเป็ นคําตอบที่ชดั เจนได้ เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยน
นําประสบการณ์ ของตนเองมาใช้ในการทํากิจกรรม ดังนั้นจึงให้เป็ นแนวเฉลยไว้เป็ นแนวทางในการตอบ
โดยดําเนินการดังนี้
1. ขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนกําหนดธุ รกิจ SMEs เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษ
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความพร้อม 3 ด้าน ตามความเป็ นจริ ง เช่น
ด้ านตนเอง เช่น ชอบปลูกผัก มีเงินลงทุนพอเพียง ถ้าไม่พอก็อาจจะขอกูย้ ืมจากธนาคาร มีที่ดิน
เป็ นของตนเอง
ด้ านตลาด ลูกค้ามีความต้องการเนื่องจากไม่มีคู่แข่ง
ด้ านแนวทางการดําเนินการ มีวตั ถุประสงค์ปลูกผักหลากหลายในพื้นที่ดิน 2 ไร่ ฯลฯ
3. ความสามารถในการแข่งขัน เช่น ลงทุนน้อยเนื่ องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอยูใ่ นพื้นที่ เช่น
มูลสัตว์ต่าง ๆ
4. ปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เช่น
มีปัญหาเกี่ยวกับสิ นค้าไม่พอส่ งตลาด จึงมีแนวทางแก้ไข เช่น ชักชวนเพื่อนบ้านให้ปลูกผัก
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บทที่ 2
การบริโภค

สาระสํ าคัญ

การประกอบธุ รกิ จจะมีความมัน่ คงขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสําคัญ มนุ ษย์เรามี
ความต้องการบริ โภคสิ นค้าและบริ การอย่างหลากหลายเพื่อความจําเป็ นในการดํารงชี วิต และการทํางาน
อี กทั้งผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ มเชื้ อชาติ ศาสนา วิถีชี วิต วัย ฐานะ และการประกอบอาชี พ ต้องการสิ นค้า และ
บริ การแตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับความต้องการในการบริ โภค
สิ นค้านั้น ๆ จะช่วยให้ตลาดมีความชัดเจน

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง

1. อธิ บายความหมายของการบริ โภคและผูบ้ ริ โภค
2. อธิ บายความสําคัญของผูบ้ ริ โภคต่อการซื้อสิ นค้า และบริ การ
3. อธิ บายบทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ โภคในการซื้อสิ นค้า
4. อธิ บายประโยชน์จากการศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภค
5. อธิ บายปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
6. อธิ บายหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
7. อธิ บายความจําเป็ นในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และสิ ทธิ ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับการคุม้ ครอง
8. สามารถนําความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุ รกิจ SMEs

ขอบข่ ายเนือ้ หา

2.1 ความหมายของการบริ โภคและผูบ้ ริ โภค
2.2 ความสําคัญของผูบ้ ริ โภค
2.3 บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ โภค
2.4 การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค
2.5 ประโยชน์จากการศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภค
2.6 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2.7 หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สินค้าของผูบ้ ริ โภค
2.8 การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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2.1 ความหมายของการบริโภค และผู้บริโภค
การบริ โภค หมายถึ ง การที่ มนุ ษย์รับประทานหรื อใช้สินค้า/บริ การต่าง ๆ เพื่อสนองความ
ต้องการของตนเองทั้งทางด้านร่ างกาย และด้านจิตใจ
ผู้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง ผูท้ ี่ จ่ า ยเงิ น ซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารเพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค อัน เป็ นการ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง

2.2 ความสํ าคัญของผู้บริโภค

การบริ โภค จัดเป็ นอุปสงค์ที่มีต่อสิ นค้าและบริ การในขั้นสุ ดท้ายของผูบ้ ริ โภค สิ นค้าดังกล่าว
เรี ยกว่า สิ นค้าบริ โภค (consumer goods) ซึ่งมีท้ งั ที่เป็ นสิ นค้าคงทน เช่น รถยนต์ ทีวี วิทยุ และที่เป็ นสิ นค้าไม่
คงทน หรื อเสี ยง่าย เช่น เนื้ อสัตว์ พืชผัก ผลไม้ การที่ผบู้ ริ โภคจะบริ โภคสิ นค้าและบริ การได้น้ นั ต้องมีเงิ น
เป็ นสื่ อในการใช้จ่ายซื้ อสิ นค้า ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นนี้ เรี ยกว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริ โภค ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจึ งมี
ความสําคัญ คือ
1. ทําให้มีการซื้ อขาย แลกเปลี่ยนสิ นค้า/บริ การ มีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน ประเทศ
2. ทําให้ธุรกิจมีการแข่งขัน ส่ งผลต่อการพัฒนาสิ นค้าได้ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. มีการพัฒนาสิ นค้าเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเลือกได้ตามความต้องการ
4. ทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในการผลิต

2.3 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริโภค

ในชีวติ ประจําวันคนเราต้องมีการใช้จ่ายสิ่ งจําเป็ นสําหรับการดํารงชีวิตอย่างน้อย ปั จจัย 4 ซึ่ ง
เป็ นปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชี วิต นอกจากนี้ ในการเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีประโยชน์ คุณภาพดี ราคาเหมาะสม
แล้วจะต้องคิดประมาณการจากรายได้และฐานะด้วย ไม่ควรเลือกซื้ อสิ นค้าตามสมัยนิ ยม ตามคําโฆษณาหรื อ
ตามคําชักชวนของผูอ้ ื่น จะทําให้เราดําเนินชีวติ อย่างสุ ขสบายไม่เป็ นหนี้
การที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับสิ ทธิ ต่าง ๆ ตามกฎหมายนั้น ผูบ้ ริ โภคก็จะต้องปฏิ บตั ิดว้ ย หน้าที่ของ
ผูบ้ ริ โภคสรุ ปได้ดงั นี้
1. ใช้ความระมัดระวังในการซื้ อสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสิ นค้า เช่ น แสดง
สลากหรื อไม่ ควรอ่านรายละเอียดว่ามีปริ มาณเหมาะสมกับราคาหรื อไม่
2. เก็ บ รั ก ษาพยานหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ที่ แ สดงถึ ง การละเมิ ด สิ ทธิ หลั ก ฐานต่ า ง ๆ เช่ น
ใบเสร็ จรับเงิน สิ่ งแปลกปลอมในสิ นค้า หลักฐานเหล่านี้จะใช้เป็ นหลักฐานในการเรี ยกร้องตามสิ ทธิ ของตน
เมื่อไม่ได้รับความเป็ นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ

3. ร้องเรี ยนตามสิ ทธิของตน เมื่อผูบ้ ริ โภคถูกละเมิดสิ ทธิ เช่น มีคนมาบุกรุ กที่ดินของ
ตนจะต้องดําเนินการฟ้ องร้องหรื อร้องเรี ยนตามสิ ทธิของตนไม่ควรเพิกเฉย
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2.4 การแบ่ งกลุ่มผู้บริโภค

การศึ ก ษากลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคจะช่ วยให้ข อบเขตการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคแคบเข้า ความต้องการสิ นค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน เช่น สิ นค้าแบรนด์เนม กลุ่มผูซ้ ้ื อจะเป็ นคนที่มี
กําลังซื้ อและมีรายได้ค่อนข้างดี ดังนั้นการศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายเพื่อนํามาวางแผนการตลาดจะช่วยให้
ไปสู่ ความสําเร็ จในการประกอบธุ รกิจได้มากกว่า จึงแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้ คือ
1. กลุ่มคนรวยที่สุด (Upper class) คนกลุ่มนี้จะมีการบริ โภคสิ นค้าราคาแพง หรู หรา ฟุ่ มเฟื อย มี
กําลังซื้อสิ นค้าที่สูงมาก
2. กลุ่มคนที่ มี ฐานะดี (Upper middle class) เป็ นกลุ่มผูม้ ี อนั จะกิ น มี เงิ นจากทรั พย์สมบัติ
พอสมควร สามารถซื้ อสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยใช้ได้บา้ ง หรื อบางคนอาจจะสร้างตัวจากความสามารถหรื อพวกที่มี
อาชีพที่มีรายได้ดี เช่น แพทย์ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง นักแสดง
3. กลุ่มคนที่ มีฐานะปานกลาง (Lower middle class) เป็ นกลุ่ มที่ มี ระดับ พอมี พ อกิ น เลี้ ยง
ครอบครัวได้ไม่เป็ นหนี้ สิน มีเงิ นเหลื อเก็บบ้าง อาจจะเป็ นพวกที่กาํ ลังสร้ างตัว มีกาํ ลังซื้ อสิ นค้าในระดับปาน
กลาง หรื อซื้อสิ นค้าในระบบเงินผ่อนจะให้ความสําคัญของการใช้เงินอย่างคุม้ ค่า
4. กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง (Upper Lower) เป็ นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย สามารถซื้ อ
สิ นค้าได้ในระดับปานกลางถึงระดับตํ่า คนกลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มพนักงานบริ ษทั ทัว่ ไป ข้าราชการ
5. กลุ่ มคนที่ มี รายได้น้อยมาก (Lower lower) เป็ นกลุ่มที่ มีรายได้น้อยและไม่แน่ นอน เช่ น
เกษตรกร กลุ่มที่ รับจ้างทัว่ ไป มี กาํ ลังซื้ อน้อย จะซื้ อสิ นค้าที่เน้นปริ มาณมากและราคาถูกเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ น
กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
กลุ่มคนทั้ง 5 ในแต่ละกลุ่ มดังกล่าว มี ความต้องการสิ นค้าแตกต่างกันไปตาม เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ เช่น สตรี ในวัยทํางานมีความต้องการซื้อเสื้ อผ้าเรี ยบง่ายสําหรับใส่ ไปทํางาน ดังนั้นการศึกษาผูบ้ ริ โภค
จะต้องเจาะลึกเป็ นกลุ่ม ๆ กับสิ นค้าแต่ละชนิดจึงจะทําให้ตลาดสิ นค้านั้น ๆ มีความเป็ นไปได้มากที่สุด

2.5 ประโยชน์ จากการศึกษากลุ่มผู้บริโภค

เมื่อได้ศึกษากลุ่มของผูบ้ ริ โภคแล้ว สามารถนํามาใช้วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ทางการตลาดได้

ดังนี้

1. การเปิ ดตลาดใหม่ ศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ โภคเพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มความ ต้องการสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โ ภค และประเภทของสิ นค้า ที่ ย งั เป็ นที่ ต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยส่ วนใหญ่ จะอาศัย หลัก การ
เปลี่ ย นแปลงทางพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การย้า ยที่ อยู่ การเปลี่ ยนแปลงฐานะทางสังคม และการ
เปลี่ ยนแปลงทางจิตใจ เป็ นต้น โดยการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ วในปั จจุ บนั ทําให้มีการย้ายถิ่ นฐานของ
ประชาชนเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งทําให้เกิดตลาดใหม่ข้ ึนมาและเป็ นโอกาสสําหรับการทําธุ รกิจ นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมก็นาํ มาซึ่ งพฤติ กรรมการบริ โภคที่เปลี่ ยนแปลงไปจะเป็ นช่องทางในการเปิ ด

17

ตลาดใหม่ ม ากขึ้ น สํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางจิ ต ใจ ค่า นิ ย มจากการได้รั บ วัฒนธรรมการบริ โภคจาก
ต่างประเทศ ก็ทาํ ให้เรามีโอกาสในการเปิ ดตลาดใหม่มากขึ้นเช่นกัน
2. การแบ่งส่ วนแบ่งและการเลือกตลาด บทบาททางสังคมมีผลต่อการกําหนดชนชั้น
ทางสัง คม และพฤติ ก รรมการบริ โภค ซึ่ งการศึ ก ษาบทบาทของกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคจะทํา ให้ส ามารถกํา หนด
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างแม่นยํา อีกทั้งสามารถวางแผนการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย อีกด้วย
3. การปรั บปรุ งวิธีดาํ เนิ นการตลาด เป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งทราบความรู้ สึกและพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคต่อสิ นค้าเพราะจะส่ งผลสะท้อนถึ งผลการดําเนิ นกลวิธีทางการตลาดกับคู่แข่งว่าเป็ น อย่างไรบ้าง
เพื่อให้สามารถรับมือและตอบโต้กบั กลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งอย่างเหมาะสม

2.6 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมของผู้บริโภค

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง พฤติกรรมการแสดงออก ของบุคคลแต่ละ
บุคคลในการค้นหา การเลือกซื้ อ การใช้ การประเมินผล หรื อจัดการกับสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่า
จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะทําให้สามารถสร้าง
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ ส ร้ า งความพึ ง พอใจให้แ ก่ ผูบ้ ริ โภค และความสามารถในการค้น หาทางแก้ไ ข
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการ
ตอบสนองของธุ รกิจมากยิง่ ขึ้น ที่สาํ คัญจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัฑใ์ ห้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
การทําธุ รกิจ ผูป้ ระกอบการจะต้องทําความเข้าใจกับความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ
ซึ่ งปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคแบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัย ได้แก่

วัฒนธรรมประเพณี

สังคม

บุคคล

จิตวิทยา

ผูซ้ ้ือ
1. ด้ านวัฒนธรรมแลประเพณี
ปั จจัยด้านวัฒนธรรมประเพณี ถือเป็ นปั จจัยที่ หล่ อหลอมพฤติ กรรมในการเลื อกซื้ อของแต่ล ะ
บุคคลซึ่ งจะแปรเปลี่ ยนเป็ นค่านิ ยมในการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ และเป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการ
กําหนดความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์
การศึกษาปั จจัยด้านวัฒนธรรมและประเพณี เป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งเพราะวัฒนธรรมและประเพณี
ที่แตกต่างกันนั้น ก็จะทําให้ความนิ ยมและพฤติกรรมในการเลือกบริ โภคแตกต่างกันไปด้วย ตามความชอบ
เชื้อชาติ ศาสนา ชุมชนที่อยูอ่ าศัย เช่น คนที่อยูท่ างภาคเหนือนิยมบริ โภคข้าวเหนียว
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2. ด้ านสั งคม

ปั จจัยด้านสังคมเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชี วิตประจําวันและมีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
ซึ่ งประกอบด้วย
- กลุ่ ม อ้า งอิ ง คื อ กลุ่ ม ตัว แทนที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด ของสั ง คมใดสั ง คมหนึ่ ง เช่ น
ครอบครัว เพื่อนสนิ ท ฯลฯ แต่กลุ่ มเหล่านี้ จะมีขอ้ จํากัดในเรื่ องอาชี พ ระดับชนชั้นทางสังคมและช่วงอายุ
เช่น กลุ่มคนชั้นสู งนิยมใช้ส่ิ งของแบรนด์เนมที่มีราคาสู ง
- ครอบครัว คือกลุ่มที่มีอิทธิ พลทางความคิดของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดเพราะผูบ้ ริ โภคจะรับ
ฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวเพื่อการตัดสิ นใจก่อนเสมอ เช่น การแต่งกายของวัยรุ่ นมักจะเชื่อฟังพ่อ แม่
- บทบาทและสถานะของผูซ้ ้ื อ สถานภาพทางสังคมที่ผบู้ ริ โภคดํารงอยู่บางบทบาทและ
สถานภาพอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา อาชีพและการใช้ชีวติ ของผูบ้ ริ โภค

3. ด้ านส่ วนบุคคล

การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือนั้นมักจะได้รับอิทธิ พลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น
- อายุและระยะเวลาของช่วงชี วิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคนั้นหากอยูใ่ นช่วงอายุเดียวกันก็จะมี
พฤติกรรมในการเลือกซื้ อที่เหมือนหรื อคล้ายกัน ซึ่ งช่วงอายุที่แตกต่างกันก็จะมีความชอบหรื อความต้องการ
แตกต่างกันไป
- อาชี พ ลักษณะอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเช่นกัน ลักษณะอาชี พที่แตกต่างกันก็จะทํา
ให้มีความต้องการที่แตกต่างกัน
- รู ปแบบการใช้ชีวิต เช่น ชอบการผจญภัย ชอบใช้ชีวิตอิสระ รักการท่องเที่ยว เหล่านี้เป็ นสิ่ งที่
บ่งบอกพฤติกรรมการบริ โภคได้
- ฐานะทางเศรษฐกิจ รายรับ รายจ่าย มีผลกระทบและมีอิทธิ พลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งหาก
ผูบ้ ริ โภคมีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็จะทําให้ผซู ้ ้ือมีการตัดสิ นใจที่เข้มงวดมากขึ้น

4. ด้ านจิตวิทยา

การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิ พลทางจิตวิทยา ซึ่ งประกอบด้วย
- การจูงใจ พฤติกรรมการเลือกซื้ อจะอยูท่ ี่การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค ดังนั้น จะต้อง
พิจารณาว่าสิ นค้าใดสามารถสร้ างแรงจูงใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้มากน้อยเพียงใดและสิ่ งใดคือแรงจูงใจ เช่ น
ราคา รู ปแบบ สี สัน คุณลักษณะต่าง ๆ ฯลฯ
- การรับรู ้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเองซึ่งแต่ละคน
การรับรู ้ยอ่ มไม่เท่าเทียมกัน
- พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลคนในการบริ โภคสิ นค้านั้น ย่อมจะต้องมีการเรี ยนรู้ก่อน
เพื่อการใช้ประโยชน์จากสิ นค้า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคที่ใช้สินค้าเดียวกันอาจจะเรี ยนรู ้การใช้ประโยชน์คนละด้าน

- ผูบ้ ริ โภคมักใช้ความเชื่อและทัศนคติส่วนตัวในการตัดสิ นใจซื้อเสมอ
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2.7 หลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ สินค้ าของผู้บริโภค
1. ประโยชน์ข องตัวสิ นค้า และบริ ก าร ผูบ้ ริ โภคจะมี พฤติ ก รรมในการเลื อกซื้ อโดยสนใจ
ประโยชน์ที่ได้จากตัวสิ นค้าและบริ การ มากกว่าตัวสิ นค้าและบริ การ เช่นการซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผูซ้ ้ื อจะ
คํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับคือเครื่ องจะต้องสามารถประมวลผล ได้รวดเร็ วและแม่นยํา
2. ระดับความต้องการ ในทางการตลาดระดับความต้องการสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ คือ
ความอยากได้ (Want) ความปรารถนา (Desire) และความต้องการ (Needs) ระดับความต้องการเหล่านี้เป็ นสิ่ ง
ที่บ่งบอกว่าผูบ้ ริ โภคแต่ละคนมีระดับความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จําเป็ นต้องศึกษาอย่างยิ่งว่าสิ นค้า
และบริ การนั้น สามารถเข้าไปตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในระดับใด
3. เกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคควรพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานของ
ผลิ ตภัณฑ์ของสิ นค้าด้วย เช่น รถยนต์ คุณลักษณะอื่น เช่น บรรทุกนํ้าหนักได้มาก ประหยัด
นํ้ามัน ฯลฯ ดังนั้น การเลือกซื้อผูบ้ ริ โภคจึงพิจารณาว่า ตัวสิ นค้าและบริ การสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้ตามต้องการหรื อไม่
4. เปรี ยบเทียบสิ นค้าชนิดเดียวกัน สิ นค้าชนิดเดียวกันถ้าแพงกว่าก็หนั ไปซื้ อสิ นค้าชนิ ดเดียวกัน
ที่ถูกกว่าซึ่ งมีคุณภาพสิ นค้าใกล้เคียงกัน
5. เปรี ยบเที ย บสิ นค้า ชนิ ดเดี ยวกันระหว่างร้ า นค้า ต่า ง ๆ ในปั จจุ บ นั มีร้านค้าต่าง ๆ เป็ น
จํานวนมาก เช่นอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า ร้านสะดวกซื้อ ผูบ้ ริ โภคจะมีการเปรี ยบเทียบสิ นค้าหรื อบริ การ ทั้งใน
ด้านราคาและคุณภาพ โดยวิธีการตรวจสอบราคาและการสอบถามไปยังร้านต่าง ๆ มากกว่า 1 แห่ง
6. พิจารณาราคาต่อหน่วยของสิ นค้า ใช้สําหรับเปรี ยบเทียบสิ นค้ายี่ห้อและขนาดต่าง ๆ กับ
สิ นค้าที่ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน แต่มีขนาดหรื อปริ มาณไม่เท่ากัน เช่น ผงซักฟอกชนิ ดนํ้ายี่ห้อ A ปริ มาณ
500 กรัม ราคา 90 บาท ส่ วนผงซักฟอกยี่ห้อ B ปริ มาณ 600 กรัม ราคา 100 บาท ถ้าเปรี ยบเทียบราคาต่อ
หน่วยโดยนําราคาสิ นค้าหารด้วยปริ มาณหรื อนํ้าหนัก จะพบว่า ผงซักฟอกยี่ห้อ A ราคา 5.5 สตางค์ต่อกรัม
ในขณะที่ยหี่ อ้ B ราคา 6 สตางค์ ต่อกรัม
7. การบริ การหลัง การขาย ในการซื้ อ สิ น ค้า ที่ ต้อ งใช้ง านนาน ๆ เช่ น คอมพิ ว เตอร์
เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น รถยนต์ ผูซ้ ้ื อจะคํานึงถึงการบริ การหลังการขายที่ดีดว้ ย
8. พิจารณาจัดลําดับตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนเมื่อต้องการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การใด ๆ
ก็ตามมักจะมีตราสิ นค้าในใจเสมอ โดยผูบ้ ริ โภคจะมีการจัดลําดับตราสิ นค้าตามเกณฑ์ คุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภค
เลื อกไว้เพื่อประเมิ นและทําการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นหากสามารถสร้ างตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ในตลาดแล้ว
สิ นค้าและบริ การก็จะอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภคในการจัดลําดับตราสิ นค้า
ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ งก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภค
อาจะมีการศึกษาข้อมูลการใช้งานจากผูท้ ี่เคยใช้งานมาแล้ว หรื อขอคําปรึ กษาและคําแนะนําจากผูร้ ู ้ เพื่อให้เกิด
ความมั่น ใจว่า มี คุ ณ ภาพและความเหมาะสมในการใช้ง านหรื อ ไม่ สิ น ค้า เหล่ า นี้ เช่ น โทรศัพ ท์มื อ ถื อ
คอมพิวเตอร์ หรื อสิ นค้าบางอย่าง ผูใ้ ช้ไม่มีส่วนร่ วมในการซื้ อ เป็ นการตัดสิ นใจของผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น อาหาร
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เสริ มสําหรั บเด็ก ผูใ้ ช้คือทารก แต่ผูต้ ดั สิ นใจเลื อกซื้ อคือ พ่อหรื อแม่ ดังนั้นจะต้องพิจารณาสิ นค้าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของทารกและพ่อกับ แม่ไ ด้ ฉะนั้น จําเป็ นอย่า งยิ่ง จะต้องศึ ก ษาบทบาทเหล่ า นี้
เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาของธุ รกิจได้อย่างตรงจุดที่สุด

2.8 การคุ้มครองผู้บริโภค

การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หมายถึง การปกป้ องดูแลผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความปลอดภัย เป็ นธรรม
และประหยัด จากการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ
ความจําเป็ นในการคุ้มครองผู้บริโภค
ในปั จ จุ บ ัน มี ก ารแข่ ง ขัน กัน ในเชิ ง ธุ ร กิ จ มาก ทํา ให้ ผู ้ผ ลิ ต แข่ ง กัน ผลิ ต และบริ การ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค แต่พบว่า มีผผู้ ลิตจํานวนไม่น้อยที่ไม่คาํ นึ งถึ งความปลอดภัย
ของผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุ น้ ี รั ฐบาลจึ งต้องทํา หน้า ที่ดูแล และกํา กับแก้ไข โดยมี จุดมุ่งหมายในการคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคดังนี้
1. เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ไม่ให้เสี ยเปรี ยบผูผ้ ลิต
2. เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ไม่ให้ตกเป็ นเหยือ่ ของการโฆษณา
3. เพื่อควบคุมสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย หรื อเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
4. เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม ระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
ดังนั้น เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ให้ได้รับความเป็ นธรรมและปลอดภัย จึงได้
มีการกําหนดพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ่งได้บญั ญัติถึงสิ ทธิ และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ไว้
ดังนี้
มาตรา 4 ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิ ท่ีจะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคําพรรณนาคุ ณภาพที่ ถูกต้อง เพียงพอ เกี่ ยวกับสิ นค้า
หรื อบริ การ
2. สิ ทธิ ที่จะมีอิสระการเลือกสิ นค้าหรื อบริ การ
3. สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ
4. สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย
สิ ทธิทผี่ ้ ูบริโภคจะได้ รับการคุ้มครอง

1. สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริ การ เป็ นสิ ทธิ ที่จะเน้นในเรื่ องการ
ได้รับความสะอาด ความปลอดภัย จากผลิ ตภัณฑ์และสภาวะแวดล้อมต่า ง ๆ ซึ่ งเรื่ องสุ ข ภาพและความ
ปลอดภัย เป็ นปั ญหาสํา คัญของผูบ้ ริ โภค จึ ง มี ก ารออกกฎหมายคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคและตั้ง คณะกรรมการ
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คุม้ ครองผุบ้ ริ โภค เพื่อป้ องกันไม่ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับอันตรายจากสิ นค้าและบริ การองค์การที่จดั ตั้งเพื่อป้ องกัน
สิ ทธิ ดา้ นความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคที่สาํ คัญมี 2 องค์การคือ
1.1 องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
1.2 องค์การอาหารและยา
2. สิ ทธิ ที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น ๆ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคควรได้รับมีดงั นี้
2.1 ราคา หมายถึง ราคาต่อหน่ วยของสิ นค้า ซึ่ งราคาผูบ้ ริ โภคไม่สามารถรู ้ วา่ ผลิตภัณฑ์
ชิ้นไหนดี หรื อไม่ดี เพราะสิ นค้านั้น ๆ จะแตกต่างที่การบรรจุหีบห่อ ปริ มาณ ขนาดและมีสินค้าบางชนิ ดไม่
ระบุราคา จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถทราบได้วา่ สิ นค้านั้นดี หรื อไม่และประหยัดที่สุดหรื อไม่
2.2 ป้ ายโภชนาการ หมายถึ ง การให้ข่ า วสารข้อ มู ล ของสิ น ค้า ว่า เป็ นอะไร บริ โ ภค
อย่างไรเพือ่ ผูบ้ ริ โภคจะได้เข้าใจรายละเอียดโดยปิ ดอยูท่ ี่บรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้านั้น ๆ
2.3 รายละเอียดอายุการใช้งานของผลิ ตภัณฑ์ หมายถึง รายละเอี ยดเกี่ ยวกับอายุการใช้
งานของผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งประกอบด้วย วัน เดือน ปี ที่ผลิต อายุการใช้งานและวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยจะ
ชี้แจงบนหี บห่อของผลิตภัณฑ์
2.4 ความจริ งเกี่ยวกับสิ นค้าที่ช่วยสนับสนุ น หมายถึ ง สิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ได้ชดั เจน เพื่อเพิ่มความรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะต้องแยกข้อมูลที่ได้ออกมา และทําความเข้าใจ เพื่อใช้ใน
การตัดสิ นใจ
2.5 รายละเอียดของสิ นค้า ผูผ้ ลิตมีการกําหนดจํานวนของรายละเอียดของสิ นค้านั้น ๆ ให้
เหมาะสม โดยผูบ้ ริ โภคจะใช้รายละเอี ยดของสิ นค้านั้น เปรี ยบเที ยบกับสิ นค้าอื่ น ๆ เพื่ อจะสามารถเลื อ ก
ตัวเลือกที่ดีที่สุด ได้ประโยชน์มากที่สุด
3. สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าและบริ การ
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ ควรมีองค์ประกอบดังนี้
3.1 ให้ความรู ้เกี่ยวกับเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินในตัวสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยี
ยุง่ ยาก ซับซ้อน และให้เลือกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 ให้มีทกั ษะในการบริ หารและการตัดสิ นใจในระดับนี้ สามารถเทียบกับการศึกษาที่
ให้กบั มืออาชีพ
3.3 ให้ความรู ้เกี่ยวกับองค์การธุ รกิจต่าง ๆ รัฐบาล และการให้ความรู ้ทางด้านการตลาด
เพิม่ ขึ้น
3.4 โดยการพิจารณาให้ข่าวสาร และความรู้ แก่ ผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับตัวสิ นค้าและบริ การ
ผูบ้ ริ โภคจะนํามาใช้ประเมินให้ตรงกับความต้องการและความถูกต้องเหมาะสมที่จะเลือกซื้อสิ นค้าได้ต่อไป
4. สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดใช้ความเสี ยหาย

22

สิ ทธิ ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับการพิจารณาและชดใช้ความเสี ยหาย ทําได้ 3 วิธี คือ
4.1 การป้ องกัน โดยภาครั ฐและเอกชนมีการออกกฎหมายพิทกั ษ์ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะเป็ น
กลไกในการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคควบคู่ไปด้วย
4.2 การเอากลับคืนมา การแก้ไขสิ่ งที่ผิดพลาดให้ดีดงั เดิม ทําได้หลายวิธี เช่น แก้ไขที่ตวั
สิ นค้า เมื่อเกิดการผิดพลาดภายหลังจากที่สินค้านั้นออกสู่ ตลาด โดยการนําเอากลับมาแก้ไข วิธีน้ ี จะใช้กนั
มากในการแก้ไขภาพพจน์ของตัวสิ นค้า
4.3 การกําหนดบทลงโทษ กําหนดตัวบทกฎหมายใช้เป็ นบทลงโทษต่อผุผ้ ลิต โดยจะมีท้ งั
การปรับ ทั้งจําคุก

23

กิจกรรม
ใบงานที่ 2

จากการที่ ผูเ้ รี ยนศึกษาความรู้ จากบทที่ 2 เรื่ อง การบริ โภคแล้ว ให้ผูเ้ รี ยนดําเนิ นการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดสิ นค้าหรื อบริ การที่ตนเองสนใจ อธิ บายสาเหตุที่สนใจสิ นค้าหรื อบริ การชนิดนี้
2. กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นใคร ให้อธิ บายลักษณะของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
3. ให้วเิ คราะห์วา่ มีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การตามที่ผเู ้ รี ยนกําหนด
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แนวเฉลยใบงานที่ 2
กิจกรรมนี้ไม่สามารถเฉลยได้ เนื่องจากต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้คิด วิเคราะห์ กับประสบการณ์
ของตนเองกับความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาบทนี้ ดังนั้น การเฉลยจึงให้เป็ นแนวตอบดังนี้
1. การกําหนดสิ นค้าขึ้นอยู่กบั ผูเ้ รี ยน เช่ น เปิ ดร้ านเสริ มสวย เนื่ องจาก มีความรักในอาชี พ
เสริ มสวย มีผสู ้ นับสนุนด้านการลงทุน และร้านตั้งอยูก่ ลางเมือง
2. ให้ผเู ้ รี ยนกําหนดกลุ่มผูบ้ ริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การที่กาํ หนดไว้ในข้อ 1 เช่น กลุ่มลูกค้าเป็ น
ผูห้ ญิงที่มีฐานะดี มีกาํ ลังซื้อพอสมควร และอยูใ่ นวัยทํางาน บางครั้งต้องออกงานสังคมและไม่มีเวลาว่างที่จะ
ทําผมแต่งหน้า ดังนั้นจึงหันมาใช้บริ การจากคนเสริ มสวย
3. ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ เช่ น ร้ านเสริ มสวย สามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี้
3.1 เป็ นกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูห้ ญิงที่มีฐานะดี สามารถใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยได้ การเดินทางสะดวก
เนื่องจากร้านตั้งอยูก่ ลางเมือง
3.2 เป็ นอาชีพที่ลูกค้ามาใช้บริ การบ่อย ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
3.3 การบริ การมีหลากหลาย เช่น ย้อมผม แต่งหน้า
3.4 เจ้าของร้านเป็ นคนหมัน่ ศึกษาหาความรู ้ตามสมัยนิยม ทําให้เป็ นถูกใจลูกค้า
3.5 การบริ การด้วยราคาย่อมเยาว์กว่าคู่แข่ง
3.6 ผูใ้ ห้บริ การมีบุคลิกภาพดี มีความสะอาดและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
3.7 วัสดุและเครื่ องมือทันสมัย และใหม่อยูเ่ สมอ
ฯลฯ

.............................................
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บทที่ 3

การจัดการการผลิต

สาระสํ าคัญ

การดําเนินการทางธุ รกิจในสภาวะการแข่งขันทางการค้าสู ง ประกอบกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในขณะที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ปั จจัยสําคัญหนึ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ใ นการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า และบริ ก ารคื อ คุ ณภาพและราคา
ดังนั้นผูป้ ระกอบการจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการการผลิต
เพื่อให้สามารถผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดเป้ าหมาย

ผลการเรียนทีค่ าดหวัง

1. อธิ บายความหมาย ความสําคัญของการผลิต
2. อธิ บายความหมาย ความสําคัญของการจัดการการผลิต
3. อธิ บายปั จจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า/บริ การ
4. อธิ บายองค์ประกอบของกระบวนการผลิตสิ นค้า/บริ การ
5. อธิ บายประโยชน์และความสําคัญของการวางแผนการผลิตสิ นค้า/บริ การ
6. อธิ บายกระบวนการจัดการการผลิตสิ นค้า/บริ การ
7. อธิ บายการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสิ นค้า/บริ การ
8. อธิบายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีการผลิต

ขอบข่ ายเนือ้ หา
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ความหมาย ความสําคัญของการผลิต
ความหมาย ความสําคัญของการจัดการการผลิต
ปั จจัยการผลิต
กระบวนการผลิต
ประโยชน์และความสําคัญของการวางแผนการผลิต
กระบวนการจัดการการผลิต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิต
3.8 เทคโนโลยีการผลิต
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3.1 ความหมาย ความสํ าคัญของการผลิต

การผลิ ต หมายถึ ง การจัด ทํา การประกอบหรื อ สร้ า งสิ น ค้า หรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยผ่า น
กระบวนการแปรสภาพจากวัตถุดิบ
การผลิ ต (production) เป็ นหนึ่ งในหน้าที่หลักของการดําเนิ นธุ รกิ จ ที่ ทุกองค์กรจะต้องมี
(นอกเหนื อไปจากหน้าที่ทางด้านการเงินและการตลาด) การผลิตนนั้นเป็ นกระบวนการแปลงสภาพวัตถุดิบ
หรื อแรงงาน และสิ่ งอื่น ๆ ให้เป็ นตัวสิ นค้า เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สบู่ เป็ นต้น หรื ออาจะเป็ นสิ นค้าที่อยู่
ในรู ป ของการบริ ก าร เช่ น บริ การของรถไฟฟ้ า BTS การแสดงตามสถานที่ ท่องเที่ ยวต่าง ๆ บริ ก ารของ
โรงพยาบาล เป็ นต้น ซึ่ งสิ นค้าและบริ การนี้ ถูกผลิ ตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ งผูผ้ ลิต
ต้องพยากรณ์ ปริ มาณของผลิ ตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลู กค้า ไม่ให้มีจาํ นวนมากหรื อน้อย
จนเกินไป ตลอดจนควบคุมคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ให้เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า ทั้งนี้ ในการผลิตใด ๆ ก็ตาม
ผูผ้ ลิตต้องคํานึงถึงปั จจัยการผลิตที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญในกระบวนการผลิตด้วย

3.2 ความหมาย ความสํ าคัญของการจัดการการผลิต

การจัดการการผลิ ต หมายถึ ง กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิ ตต่าง ๆ
เช่ น วัตถุ ดิบ แรงงาน เครื่ องจักร พลังงาน เงินทุน เป็ นต้น เพื่อผลิ ตหรื อสร้ างผลิ ตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ
ที่ตอบสนองตามต้องการของผูบ้ ริ โภค
การจัดการการผลิ ตจะเป็ นการเตรี ย มความพร้ อมสํา หรั บ การผลิ ตโดยกํา หนดกลุ่ ม ของ
กิ จ กรรมที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต จัด หาทรั พ ยากรมาเพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารต่ า ง ๆ เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดได้ ปั จจุบนั การขยายตัวของธุ รกิจจากการ
ผลิตเข้าสู่ สังคมบริ การ ทําให้มีการประยุกต์หลักการของการจัดการการผลิ ต กับงานด้านบริ การ ซึ่ งเราจะ
เรี ยกการผลิ ตในหน่ วยบริ การว่า “การดําเนิ นงาน (operations)” โดยด้านการผลิ ตและการดําเนิ นงานของ
องค์กรจะประสบความสําเร็ จต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลการผลิต/การดําเนิ นงาน (production/operations data) เป็ นข้อมูลจากกระบวนการ
ผลิ ตหรื อการให้บริ การ ซึ่ งจะแสดงภาพปั จจุบนั ของระบบการผลิ ตของธุ รกิ จว่ามี ประสิ ทธิ ภาพมากน้อย
เพียงใด และมีปัญหาอย่างไรในการดําเนิ นงาน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนในการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานในอนาคต
2. ข้อ มู ล สิ น ค้า คงคลัง (inventory data) ได้จ ากการบัน ทึ ก ปริ ม าณวัต ถุ ดิ บ และสิ น ค้า
สําเร็ จรู ปที่เก็บไว้ในโกดัง โดยผูจ้ ดั การต้องพยายามจัดให้มีสินค้าคงคลังในปริ มาณไม่เกินความจําเป็ นหรื อ
ขาดแคลนเมื่อเกิดความต้องการขึ้น
3. ข้อมูลจากผูข้ ายวัตถุ ดิบ (supplier data) เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับปริ มาณ คุ ณสมบัติและราคา
วัตถุ ดิบ ตลอดจนช่ องทางและต้นทุนในการลําเลี ยงวัตถุ ดิบ ปั จจุ บนั การพัฒนาหรื อที่เรี ยกว่า EDI ช่ วยให้การ
ประสานงานระหว่างผูข้ ายวัตถุดิบ ธุ รกิจ และลูกค้ามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

27

4. ข้อมูลแรงงานและบุคลากร (labor force and personnel data) ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานใน
สายการผลิ ตและปฏิ บตั ิการ เช่ น อายุ การศึกษา และประสบการณ์ เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการจัด
บุคลากรให้สอดคล้องกับงาน ขณะที่ขอ้ มูลภายนอกเกี่ยวกับตลาดแรงงานจะเป็ นประโยชน์ในการวางแผน
และจัดหา แรงงานทดแทน และการกําหนดอัตราค่าจ้างอย่างเหมาะสม
5. กลยุทธ์องค์กร (corporate strategy) แผนกลยุทธ์ขององค์กรจะเป็ นแม่บทและแนวทางใน
การกําหนดกลยุทธ์การผลิตและการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จากข้อมูลดังกล่าว สอดรับกับสภาวะการแข่งขันทางการค้าและการตลาดในยุคดิจิตอล การ
ประกอบธุ รกิจต้องมีการปรับตัวและกลยุทธ์การจัดการการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ที่มีความต้องการสิ นค้าที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งปั จจัยสําคัญหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นใจ เลื อกสิ นค้าและบริ การคื อคุณภาพของสิ นค้า การควบคุ มคุ ณภาพ คุ ณภาพการผลิ ตจึงจัดเป็ นสิ่ ง
สําคัญที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตด้วย

3.3 ปัจจัยการผลิต (Factor of production)

หมายถึง สิ่ งที่ผผู ้ ลิตนํามาใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 4 ปั จจัยหลัก ดังนี้
1. ที่ดิน (land) หมายถึงทรัพยกรธรรมชาติทุกประเภท ได้แก่ ที่ดิน ป่ าไม้ นํ้า แร่ ธาตุ ฯลฯ
ทั้งที่อยู่บนดิ น และอยู่ใต้ดิน ที่ ดินมี ลกั ษณะที่ต่างไปจากปั จจัยการผลิ ตอื่น ๆ คือ เป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีปริ มาณจํากัด
2. แรงงาน (labor) หรื อทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ผูท้ ี่ทาํ งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในการผลิ ต สิ น ค้า หรื อบริ การ โดยอาศัย ทั้ง กํา ลัง แรงกายและกํา ลัง ความคิ ด แต่ ไ ม่ ร วมในด้า นของ
ความสามารถในการประกอบการของแต่ละบุ คคล ในทางเศรษฐศาสตร์ ก ารใช้แรงงานจะต้องเป็ นการ
ใช้แรงงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็ นตัวเงิ นหรื อสิ่ งของอย่างใดอย่างหนึ่ งเท่านั้น แบ่งออกเป็ น แรงงานที่ มี
ทักษะ (skilled labor) ซึ่ งเป็ นแรงงานที่ได้รับการฝึ กฝนอบรมมาเป็ นอย่างดี เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิ ก ฯลฯ
กับแรงงานที่ไม่มีทกั ษะ (unskilled labor) ซึ่ งเป็ นแรงงานที่ไม่ได้รับการฝึ กฝนอบรมมาก่อน ส่ วนใหญ่เป็ น
แรงงานที่ใช้กาํ ลังกายเป็ นหลัก เช่น กรรมกรแบกหาม คนงานรับจ้างทัว่ ไป ฯลฯ
3. ทุน (capital) คือสิ่ งที่มนุ ษย์นาํ มาเพื่อใช้อาํ นวยความสะดวกในกระบวนการผลิตสิ้ นค้า
และบริ การ ได้แก่ เครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ การผลิ ตต่าง ๆ ทุนในทางเศรษฐศาสตร์ จะหมายถึงสิ นค้า
ประเภททุน ซึ่ งจัดเป็ นทุ นที่แท้จริ ง (real capital) โดยไม่นับรวมเงิ นทุนซึ่ งเป็ นทุนที่ เป็ นตัวเงิ น (money
capital) เข้าไว้ในความหมายดังกล่าว โดยทัว่ ไปทุนแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
3.1 ทุนถาวร (Fixed capital) คือ อุปกรณ์การผลิต เครื่ องจักร เครื่ องมือที่มีความคงทน
ถาวร มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น โรงงาน ถนน สะพาน ทางรถไฟ เป็ นต้น
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3.2 ทุนดําเนิ นงาน (working capital) คือ ทุนประเภทวัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่ งมีอายุการใช้งาน
ค่อนข้างสั้น เป็ นสิ่ งที่ใช้แล้วหมดไป ต้องหามาทดแทนใหม่อยูต่ ลอดเวลา เช่น นํ้ามัน ไม้ ยาง เหล็ก เป็ นต้น
บางครั้งเรี ยกทุนประเภทนี้วา่ ทุนหมุนเวียน (circulating capital)
3.3 ทุนสังคม (social capital) เป็ นทุนที่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในการผลิ ตโดยตรง เป็ นต้น
ช่ วยเสริ มให้การใช้ทุนทั้งสองประเภทข้างต้นเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น สวนสาธารณะ โรงเรี ยน
โรงพยาบาล สนามกีฬา สระว่ายนํ้า เหล่านี้ลว้ นเป็ นทุนของประเทศโดย
ส่ ว นรวม มี ส่ วนช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต โดยอ้อม คื อ ช่ ว ยให้ค วามรู ้ การรั ก ษาสุ ข ภาพอนามัย
การพัฒนาในเรื่ องของคุณภาพชีวติ ของบุคคลที่อยูใ่ นสังคม
4. ความสามารถในการประกอบการ (entrepreneurship) หมายถึ งความสามารถในการ
ดํา เนิ น การวางแผน จัด การทางด้ า นธุ ร กิ จ การผลิ ต ภายใต้ค วามเสี่ ย งในระดับ ต่ า ง ๆ ผู ้ป ระกอบการ
(entrepreneur) จะเป็ นผูร้ วบรวมปั จจัยการผลิ ตต่าง ๆ เพื่อทําการผลิ ตขึ้ นเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การและเป็ นผู ้
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจว่าจะผลิตอะไร อย่างไร และเพื่อใคร

3.4 กระบวนการผลิต (Production process)

การผลิ ตเป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้เกิดการสร้ างผลผลิ ตในรู ปของสิ นค้าหรื อบริ การโดยนํา
ปั จจัยการผลิ ตที่มีอยู่มาดําเนิ นการตามลําดับขั้นตอนจากวัตถุ ดิบ ที่มีอยู่เข้าสู่ ระบบการแปลงสภาพให้เป็ น
ผลผลิตในรู ปที่ตอ้ งการ โดยมีวธิ ี การในการควบคุมดูแลการผลิตอย่งมีคุณภาพ
กระบวนการผลิต มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3 ประการ ดังนี้
1. ปั จจัย นํา เข้า (Input) คื อ ปั จจัยการผลิ ตหรื อทรั พ ยากรขององค์ก ารที่ ใ ช้ผลิ ตทั้งที่ เป็ น
สิ นทรัพย์มีตวั ตน เช่น วัตถุดิบ เครื่ องจัก อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เช่น แรงงาน ระบบการจัดการ
ข่าวสาร ทรัพยากรที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม มีตน้ ทุนการผลิ ตที่ต่ าํ เพื่อให้
สิ นค้าสําเร็ จรู ปสามารถแข่งขันได้ในท้องตลาด
2. กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) เป็ นขั้นตอนที่ทาํ ให้ปัจจัยนําเข้าที่ผา่ น
เข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- รู ปลักษณ์ โดยการผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน
- สถานที่ โดยการขนส่ ง การเก็บเข้าคลังสิ นค้า
- การแลกเปลี่ยน โดยการค้าปลีก การค้าส่ ง
- การให้ขอ้ มูล โดยการติดต่อสื่ อสาร
-จิตยวิทยา โดยการนันทนาการ ฯลฯ
3. ผลผลิ ต (Out put) เป็ นผลที่ได้จากกระบวนการแปลงสภาพที่เพิ่มมูลค่าสู งขึ้น ผลผลิ ต
แหล่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สิ นค้า และบริ การ
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ตัว อย่า งสิ น ค้า ที่ ผ่า นกระบวนการผลิ ต เช่ น ไส้ ก รอกไก่ มาจากการนํา ไก่ ส ดมาผ่า น
กระบวนการแปลงสภาพในด้านรู ปลักษณ์
ตัวอย่าง บริ การ เช่น น.ส.ปิ่ นอนงค์ ไปร้านเสริ มสวยโดยมีผมยาวปะบ่า ไปใช้บริ การตัดผม
ได้ผมทรงบ๊อบออกมา เป็ นต้น

Input
ไก่สด

Process
กระบวนการแปลงรู ปลักษณ์

ผมยาว

Output
ไส้กรอก
ผมบ๊อบ

3.5 ประโยชน์ และความสํ าคัญของการวางแผนการผลิต
การวางแผนการผลิต

การวางแผน เป็ นการกําหนดแนวทางว่าจะทําอะไร เมื่อใด อย่างไร โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ขององค์กร ทําให้เห็ นความชัดเจน ที่จะดําเนิ นไปสู่ ความสําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ การดําเนินการ
โดยที่ปราศจากการวางแผน จะก่อให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น
1. เกิดความสับสนว่าจะทําอะไร เมื่อใด อย่างไร
2. เกิดความเสี่ ยงต่อความสําเร็ จ เพราะไม่ทราบแนวทางที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างไร
3. เกิดความสู ญเสี ยในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่นาํ มาอย่างไม่เหมาะสม
4. เกิดการทํางานที่หลงทิศทาง เบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์เดิม
5. ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของงานและไม่สามารถประเมินผลงานได้
การวางแผนการผลิตจึงมีความสําคัญที่จะช่วยให้ระบบการผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตรวจสอบได้ ซึ่ งองค์ประกอบของการวางแผนการผลิตที่สาํ คัญมีดงั นี้
1. เป็ นจุดเริ่ มต้นของการลงมือทํางาน
2. แผนงานต้องสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ในแผนงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตามลําดับความสําคัญและวิธีการทํางานอย่าง
เป็ นขั้นตอน
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4. ทุกขั้นตอนของแต่ละกิจกรรมตอบคําถามได้วา่ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด และกําหนด
วิธีการในการทํางานแต่ละขั้นตอนไว้ชดั เจน
5. ต้องกําหนดช่วงเวลาของแผนไว้ตามลักษณะหรื อชนิดของแผนงานนั้น
6. ในทุกจิกรรมจะต้องกําหนดจํานวนทรัพยากรหรื องบประมาณไว้ดว้ ย เพื่อจะได้ทราบว่า
ในแผนงานการผลิตนี้ใช้งบประมาณเท่าไร

3.6 กระบวนการจัดการการผลิต

การผลิ ตที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น จะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัย ด้า นปริ ม าณ คุ ณภาพ เวลา และราคา
ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะต้องนํามารวมไว้ในระบบการผลิ ต โดยมี การวางแผนและควบคุ มการผลิ ตเป็ นแกนกลาง
กิ จกรรมต่ า ง ๆ ที่ อยู่ใ นระบบการผลิ ตนั้นสามารถจําแนกได้เป็ น 3 ขั้นตอน คื อ การวางแผน (planning)
การดําเนินงาน (operation) และการควบคุม (control)
1. การจัดทําแผนหมายถึ ง ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีอยู่ และวางแผนการใช้ทรัพยากรให้
ตรงตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ และเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในแผนการผลิตจะกําหนดเป้ าหมายย่อยไว้ใน
แผนกต่าง ๆ ในเทอมของเวลาที่กาํ หนดไว้ก่อนล่วงหน้า และจากเป้ าหมายย่อย ๆ ที่ ถูกกําหนดขึ้นเหล่านี้
ถ้าประสบผลสําเร็ จก็จะส่ งผลไปยังเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
การจัด การการผลิ ตนี้ เป็ นกระบวนการจัด ทํา แผนต่ า ง ๆ เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมให้ องค์ก ร
สามารถทํา การผลิ ต สิ น ค้า ตามที่ ค าดหวัง ไว้ เช่ น แผนสํา หรั บ การใช้ แ ละเตรี ย มวัถุ ดิ บ แผนการผลิ ต
แผนกําลังคน เป็ นต้น การวางแผนที่ ดีน้ นั จะต้องมี การทดลองและปรับแผนเพื่อให้ได้แผนที่ ดีที่สุดเมื่อได้
แผนที่ดีแล้ว ก็สามารถดําเนินการผลิตตามแผนสําหรับการเตรี ยมความพร้อม
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการในการจัดการผลิต ผูป้ ระกอบการจะต้องเตรี ยมวางแผนล่วงหน้า เพื่อ
เป็ นการประกันความสําเร็ จ การเขียนแผนปฏิ บตั ิ ประกอบด้วย รายการกิ จกรรม วัตถุ ประสงค์ ระยะเวลา
งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบ ดังนี้
ที่
1
2

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา

การควบคุ ม คุ ณ ภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่ มี ก.ค. – ก.ย.
การผลิต

มาตรฐาน

การใช้นวัตกรรม

เพื่ อ ประหยัด เวลา ก.ค. – ก.ย.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2000,000

หัวหน้าฝ่ ายผลิต

300,000

นายวิศวะ

-

นายจํานง

ในการผลิต
3

การลดต้นทุนการผลิต

เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลกํา ไร ตลอด
มากขึ้น
โครงการ
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2. การดําเนินงาน เป็ นขั้นตอนของการดําเนินการ ในขั้นตอนการผลิตเป็ นกระบวนการที่ทาํ
ให้เกิ ดการสร้ า งผลผลิ ตในรู ป ของสิ นค้า หรื อบริ ก ารโดยนํา ปั จจัยการผลิ ตที่ มีอยู่มาดําเนิ นการตามลําดับ
ขั้นตอนจากวัตถุดิบ ที่มีอยูเ่ ข้าสู่ ระบบการแปลงสภาพให้เป็ นผลผลิตในรู ปที่ตอ้ งการ
การบริ หารทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบ (raw materials) เป็ นหัวใจสําคัญของการ
จัดการด้านการดําเนินงานการผลิต ถ้าธุ รกิจมีปริ มาณวัตถุดิบมากเกินไปจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสู ง
แต่ถา้ มีปริ มาณวัตถุดิบน้อยเกินไปก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนและกระบวนการผลิต ตลอดจนก่อให้เกิด
ค่าเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ การวางแผนความต้องการวัสดุ (material requirement planning) หรื อที่เรี ยกว่า MRP
เป็ นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิต เพื่อประกอบการวางแผนความต้องการวัสดุ
เพื่อให้ธุรกิจสามารถจัดการวัตถุดิบ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย MRP ให้ความสําคัญกับสิ่ งต่อไปนี้
1. ไม่เก็บวัตถุดิบเพื่อรอการใช้งานไว้นานเกินไป ซึ่ งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาและความเสี่ ยงในการสู ญหายหรื อสู ญเสี ย
2. รายงานผลการผลิตและความเสี ยหายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่กาํ หนด
3. ควบคุมสิ นค้าคงคลังอย่างเป็ นระบบ
4. มีการตรวจสอบ แก้ไข และติดตามผลข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
การวางแผนความต้องการวัสดุ มีบทบาทต่อระบบการผลิตขององค์กรตั้งแต่การจัดหาวัสดุ
เพื่อทําการผลิ ตโดยการกําหนดปริ มาณและระยะเวลาในการสั่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนจัดเตรี ยม
รายละเอียดของการผลิตในอนาคตซึ่ งเราสามารถสรุ ปว่า MRP มีขอ้ ดีดงั ต่อไปนี้
1. ลดการขาดแคลนวัตถุดิบที่จาํ เป็ นในการผลิต
2. ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสิ นค้าคงคลัง
3. ช่วยให้บุคลากรมีเวลาในการปฏิบตั ิงานอื่นมากขึ้น
4. ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตามวัตถุดิบ
5. ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ วตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. การควบคุ ม เป็ นขั้น ตอนของการตรวจตราให้ ค าํ แนะนํา และติ ดตามเกี่ ย วกับ การ
ดําเนิ นงานโดยใช้การป้ อนกลับของข้อมูล (feed back information) ในทุก ๆ ขณะที่งานก้าวหน้าไปผ่าน
กลไกการควบคุม (control mechanism) โดยที่กลไกนี้จะทําหน้าที่ปรับปรุ งแผนงาน และเป้ าหมายเพื่อให้เป็ น
ที่เชื่อแน่ได้วา่ จะบรรลุเป้ าหมายหลัก
การควบคุ มคุ ณภาพ หมายถึ ง การจัดกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผ ลิ ตภัณฑ์ตอบสนองความ
ต้องการและสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ก ับลู ก ค้าบนแนวคิ ดพื้ นฐานว่า เมื่ อกระบวนการดี ผลลัพธ์ ที่
ออกมาก็จะดีตาม
ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต แบ่งออกเป็ น 7 ขั้นตอน คือ
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1. การกําหนดนโยบาย ในขั้นนี้ จะเป็ นการกําหนดวัตถุ ประสงค์กว้าง ๆ เช่น ระดับสิ นค้า
ขนาดของตลาด วิธีการจําหน่าย ตลอดถึงการรับประกัน ข้อกําหนดเหล่านี้จะเป็ นเครื่ องชี้ นาํ ว่ากิจการจะต้อง
ทําอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้
2. กําหนดวัตถุประสงค์ เป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์การควบคุมคุณภาพหรื อบริ การ
3. การวางแผนการควบคุมการผลิตให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่น้ ี หมายถึง การกําหนดคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น วิทยุที่จะทําการผลิ ตขึ้นนี้ มีขนาดกี่วตั ต์ สามารถรับได้กี่ช่วงความถี่และมีระบบตัดคลื่ น
รบกวนหรื อไม่ เป็ นต้น ข้อควรคํานึ ง ถึ ง สําหรั บ การออกแบบผลิ ตภัณฑ์น้ ี คื อ จะต้องรู้ ว่า ฝ่ ายผลิ ตที่ ขี ด
ความสามารถมากน้อยเพียงใด การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงต้องมีความสัมพันธ์กบั ระบบการผลิต
5. การควบคุมคุณภาพของการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิ ตภัณฑ์ โดยในการตรวจสอบทั้ง 3 ขั้นนี้ ส่ วนใหญ่จะใช้เทคนิ คการสุ่ มตัวอย่าง เพราะผลิ ตภัณฑ์ที่
ผลิตได้น้ นั มีจาํ นวนมากไม่อาจจะทําการตรวจสอบได้อย่างทัว่ ถึงภายในเวลาจํากัด
6. การบรรจุหีบห่ อดีและเหมาะสม หมายถึ ง สามารถนําส่ งสิ นค้าไปยังจุดหมายปลายทาง
ในภาพดี นอกจากนี้การควบคุมคุณภาพยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิต คือ
1) เพื่อให้เสี ยค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุ นตํ่าที่สุด โดยการใช้ปัจจัยการผลิ ตและวิธีการผลิ ตที่
เหมาะสม
2) เพื่อให้ได้ปริ มาณสิ นค้าตรงตามความต้องการของตลาดไม่มาก และไม่นอ้ ยเกินไป จน
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
3) เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
4) เพื่อให้ได้คุณภาพสิ นค้าตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่มีจุดบกพร่ องหรื อเน่าเสี ย
7. การจําหน่าย การควบคุมคุณภาพ จะมีลกั ษณะเป็ นการให้บริ การหลังการขาย ซึ่ งในระบบ
การตลาดสมัยใหม่ถือว่าเป็ นเรื่ องสําคัญมาก เพราะสิ นค้าบางชนิ ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าประเภทเครื่ องมือ
เครื่ องจักหรื ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงมีวธิ ี การใช้และ

3.7 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการการผลิต
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนิ นงานขององค์กร นอกจากจะส่ งผลต่อการ
พัฒนาผลิตผล (productivity) ของธุ รกิจ โดยเฉพาะการปฏิบตั ิ ตั้งแต่การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการออกแบบและ
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ การปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ต การควบคุ มสิ นค้าคงคลัง การวางแผน
คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และการควบคุมต้นทุนขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น ทําให้ระบบอุตสาหกรรม
และระบบเศรษฐกิ จโดยรวมเติ บโตแล้ว ยังส่ งผลต่อความคล่องตัวในการปฏิ บตั ิงานและการจัดรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ทาง สังคมโดยทางตรงและทางอ้อม
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ขบวนการในการผลิตประกอบด้วยงานที่เชื่อมต่อกันมากมาย โดยการนําระบบการวางแผน
ทรัพยากรขององค์กรมาใช้ร่วมในระบบสารสนเทศ เพือ่ การจัดการด้านการผลิตจะช่วยให้การทํางาน มีความ
ยืดหยุน่ และมีการจัดหาทรัพยากรที่ตอ้ งการใช้ได้ทนั ต่อความต้องการ โดยจุดประสงค์ของขบวนการผลิตก็
คือการผลิตได้ตรงตามความพอใจหรื อความต้องการของลูกค้านัน่ เอง
ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการผลิต ภาระของผูบ้ ริ หารในการดูแลควบคุมงาน
จะถูกลดลงไป, งานด้านเอกสารต่างๆ จะถูกปรับให้อยูใ่ นรู ปของขบวนการออนไลน์และการติดต่อสื่ อสาร
ข้อมูลจะใช้งานผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (EDI) และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแทน อีกทั้ง
ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อการผลิตจะใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและเครื อข่ายอินทราเน็ต
ในองค์กร เพื่อติดต่อกับหน่วยงานธุ รกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปฏิ บตั ิงานและงานควบคุ มงานต่างๆ
ทั้งแบบศูนย์กลางและแบบกระจายได้
ส่ วนที่นาํ เข้าไปยังระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการผลิต จะได้จากกการปฏิบตั ิงาน
ซึ่ งเกี่ยวกับการไหลเวียนและการแปลงวัตถุดิบภายในองค์กร แหล่งสารสนเทศที่สําคัญอาจมาจากภายนอก
องค์กรก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มกั จะมาจากภายใน เช่น
1. แผนเชิ งกลยุทธ์และนโยบายของบริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นส่ วนที่ กาํ หนดทิ ศทางของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการผลิ ต เช่น เอกสารเกี่ยวกับการวางแผนระยะยาวที่กล่าวถึงเรื่ องคุณภาพ,
การผลิ ต, และเป้ าหมายและข้อจํากัดในการให้บริ การ รวมถึงนโยบายในการเปิ ดโรงงานใหม่หรื อการปิ ด
โรงงานเก่าลงและเรื่ องของความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้
ข้อจํากัดของจํานวนพนักงานที่มี การเปลี่ ยนนโยบายการเก็บสิ นค้าคงคลัง และโปรแกรมการควบคุ ม
คุณภาพใหม่ที่ตอ้ งการใช้ เหล่านี้จดั เป็ นสารสนเทศที่นาํ เข้าสู่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการผลิต
2. ระบบประมวลผลรายการ ได้แก่ขอ้ มูลที่ได้จากระบบประมวลผลรายการด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการผลิต ได้แก่ การประมวลผลการสั่งซื้ อ, ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง, ข้อมูลการรับและการตรวจสอบ
วัตถุดิบที่เข้ามาในขบวนการผลิต ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลขบวนการผลิต
3. แหล่งข้อมูลภายนอก ได้แก่ ข้อมูลขบวนการในการผลิตใหม่ๆ ซึ่ งอาจมาจากบริ ษทั
วารสาร และสิ่ งพิมพ์อื่นๆ หรื อได้จาก เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื อข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั
ทําให้สามารถคาดเดาในเรื่ องของแรงงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบได้
นอกเหนื อจากนี้ ยงั มี แหล่ งข้อมูลภายนอกอื่นๆ อี ก เช่ น องค์กร ผูเ้ ชี่ ยวชาญต่างๆ สมาคมทางธุ รกิ จ
ซึ่ งสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน ทั้งในด้านขบวนการผลิตและกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ที่น่าสนใจได้
ระบบย่อยและผลลัพธ์ที่ได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการผลิ ต ได้แก่ การ
ตรวจสอบและควบคุมการไหลเวียนของวัตถุดิบ สิ นค้า และบริ การต่างๆภายในองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อผลิ ตสิ นค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่เริ่ มขบวนการนําวัตถุ ดิบมาผ่านขั้นตอนการผลิ ต
จนกระทัง่ เสร็ จเป็ นสิ นค้าและบริ การที่จะส่ งไปยังลูกค้า โดยที่เสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ระบบย่อยและผลลัพธ์ที่ได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการผลิต ได้แก่
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1. การออกแบบและการปฏิบตั ิเชิ งวิศวกรรม (Design and Engineering) ได้แก่การพัฒนา
และออกแบบผลิ ตภัณฑ์ โดยสามารถใช้ระบบการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย (Computer-Aided
Design : CAD) ซึ่ งเป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบ โดยผูใ้ ช้สามารถออกแบบและแก้ไข ตัวแบบ
ได้เองบนจอภาพ
2. การจัดตารางการผลิต (Production Planning) เพื่อจัดการรายละเอียดแผนงานการผลิตทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ซอฟต์แวร์ ที่ทาํ งานในด้านนี้ เข้ามาช่วย ซึ่ งในซอฟต์แวร์ น้ ีอาจมีคุณสมบัติ
ในการทํานายและพิจารณาหาความต้องการของสิ นค้าและบริ การที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทําให้สามารถ
วางแผนเพื่อกําหนดการผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการ
3. การควบคุมสิ นค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้แก่การใช้ซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการสั่งซื้ อ
การทํานาย การผลิ ตเอกสารและรายงานร้านค้า การพิจารณาหาค่าใช้จ่ายในการผลิ ต การวิเคราะห์
งบประมาณค่าใช้จ่ายที่วางไว้เปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริ ง และการพัฒนาตารางการผลิต บอกความต้องการ
ทรัพยากรในการผลิตและวางแผนการผลิตได้อย่างอัตโนมัติ โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ ต่างๆเหล่านี้จะมีสูตร
ในการคํานวณเพื่อหาจํานวนวัตถุดิบและช่วงเวลาที่จะต้องสั่งซื้ อได้ วิธีการหาว่าต้องสั่งสิ นค้ามาไว้ในคลัง
ปริ มาณ เรี ยกว่าวิธีการปริ มาณการสั่งซื้ อทางเศรษฐกิจ (Economic Order Quantity : EOQ) โดยปริ มาณที่หา
ได้น้ ีจะต้องทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่าํ ที่สุดด้วย ส่ วนการหาว่าต้องสัง่ สิ นค้ามาไว้ในคลังเมื่อใดจะใช้วิธีการหาจุด
สั่งซื้อเพิ่ม Reorder Point : ROP) ซึ่งแสดงถึงค่าระดับปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่วกิ ฤติ
4. การวางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต (Manufacturing Resource Planning : MRPII)
ได้แก่ระบบที่ใช้การวางแผนเครื อข่ายเพื่อให้บุคคลต่างๆ สามารถดําเนิ นธุ รกิจเพื่อให้บริ การและผลผลิตแก่
ลูกค้าได้เป็ นจํานวนมาก ในขณะที่เสี ยค่าใช้จ่ายและมีสินค้าหรื อวัตถุดิบในคลังสิ นค้าในปริ มาณตํ่า โดยมีการ
ทํานายความต้องการของลูกค้า การควบคุมสิ นค้าคงคลัง
การวางแผนการผลิ ต การแสดงรายการวัตถุ ดิบที่ตอ้ งใช้ การวางแผนการสรรหาแหล่งวัตถุ ดิบที่ตอ้ งใช้
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ จะถูกส่ งไปให้แก่ลูกค้าได้ในเวลาที่ตอ้ งการ
5. การควบคุมสิ นค้าและการผลิตที่ทนั เวลา (Just-in-Time Inventory and Manufacturing)
การเก็บสิ นค้าและวัตถุ ดิบในคลังสิ นค้าเป็ นจํานวนมากทําให้เกิ ดค่าใช้จ่ายสู ง และอาจเกิดการเสี ยหายได้
ดังนั้นวัตถุประสงค์หนึ่ งของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการผลิตก็คือ การควบคุมสิ นค้าคงคลังให้
อยูใ่ นระดับที่ต่าํ ที่สุด โดยไม่กระทบกับความต้องการในการนําสิ นค้าหรื อวัตถุดิบนั้นไปใช้ในการผลิต วิธีที่
นิ ยมใช้ได้แก่วิธีการควบคุมคลังสิ นค้าแบบทันเวลา (Just-in-Time : JIT Inventory Approach) ซึ่ งสิ นค้าและ
วัตถุดิบจะถูกส่ งไปให้ในช่ วงเวลาก่อนที่จะสิ นค้าหรื อวัตถุดิบนั้นไปใช้ในการผลิต ทําให้ไม่ตอ้ งเก็บไว้ใน
คลังสิ นค้าเป็ นช่วงเวลานานๆ
6. การควบคุมขบวนการผลิต ในการควบคุมการผลิตมีเทคโนโลยีที่สนับสนุ นมากมาย เช่น
การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย (Computer-Aided Manufacturing : CAM) เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการ
ด้านการผลิต เช่น การตรวจสอบและติดตาม ได้แก่การควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ในการผลิตต่างๆ การ
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ตรวจสอบค่าและข้อกําหนดในการผลิตต่างๆ เช่น อุณหภูมิที่ใช้ ค่าความดันอากาศฯลฯ หรื อใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการกําหนดรหัสสิ นค้า การจัดลําดับในขบวนการผลิต เป็ นต้น
7. การนําคอมพิวเตอร์ เข้าไปช่วยในการผลิต (Computer-Integrated Manufacturing : CIM) ได้แก่
การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่ อมโยงองค์ประกอบต่างๆในขบวนการผลิตเข้าด้วยกันเป็ นระบบที่มี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมขั้นตอนการผลิตทั้งหมด เช่น การประมวลผลการสั่งซื้ อ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การผลิต การควบคุ มและการตรวจสอบคุณภาพ และการขนส่ งเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธภาพในด้าน
การทํา งานส่ วนต่า งๆ ที่ ต้องเกี่ ยวข้องสั มพันธ์ก ัน โดยอาจนํา ระบบการผลิ ตแบบคล่ องตัว (Flexible
Manufacturing System : FMS) เข้ามาใช้ร่วมด้วย ทําให้สามารถเปลี่ยนการผลิตสิ นค้าอย่างหนึ่ งเป็ นอีกอย่าง
หนึ่งเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
8. การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control and Testing) ได้แก่ขบวนการ
ในการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ นค้าที่ผลิตออกมาตรงตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้ซอฟต์แวร์ ในการควบคุ ม
คุณภาพ ต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ รายงาน ค่าใช้จ่ายที่ลดลงและยอดขายที่
เพิ่มขึ้น โดยสารสนเทศที่ได้จากระบบนี้จะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทราบถึงปั ญหาเกี่ยวกับ อุปกรณ์การผลิตและ
รายงานควบคุมคุณภาพยังใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดีข้ ึนอีกด้วย

3.8 เทคโนโลยีในการผลิต
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิ ต เป็ นการพัฒนาความสามารถในการผลิ ต ผลิตภัณฑ์ของ
มนุ ษย์ ช่ วยในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของมนุ ษย์อย่างสร้ างสรรค์ โดยนําความรู ้ มาใช้กบั
กระบวนการเทคโนโลยีเพื่อสร้ างและใช้ส่ิ ง ของ เครื่ องใช้ วิธีการให้ก ารดํารงชี วิตมี คุณภาพดี ยิ่งขึ้ น
เทคโนโลยี หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์พฒั นาขึ้น เพื่อช่วยในการทํางานหรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องจักร วัสดุ หรื อแม้กระทัง่ สิ่ งที่ไม่ได้เป็ นสิ่ งของที่จบั ต้องได้หรื ออาจเป็ นระบบหรื อกระบวนการต่าง ๆ
เพื่อให้การทํางานบรรลุผลเป้ าหมาย และครอบคลุมถึงเรื่ อง ดังต่อไปนี้
1. คน เป็ นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญ ได้แก่ เจ้าของกิจการ แรงงานคนภายนอกที่ จ้างมา
ทํางาน เป็ นต้น
2. วัสดุและเครื่ องมือ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. เทคนิค วิธีการ ได้แก่ ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. สถานที่ ได้แก่ ไร่ นา ฟาร์ ม ภูเขา แม่น้ าํ ทะเล สถานประกอบการต่าง ๆ

ประโยชน์ และผลกระทบการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการผลิต

จากการนําเทคโนโลยีไปใช้ในชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ ทั้งนี้จากการนําเทคโนโลยีมาใช้
อย่างแพร่ หลาย ทําให้เกิดทั้งประโยชน์และผลกระทบต่อการดํารงชีวติ สรุ ปได้ดงั นี้
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1. ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการศึกษา เช่ น การเรี ยนการสอนทางไกล
ผ่านอินเทอร์ เน็ต ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตที่มีไม่จาํ กัด
และการศึกษาเรี ยนรู ้จากสื่ อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วีดิโอและคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น จากการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนการสอน ทําให้เกิดปั ญหาขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผูเ้ รี ยนกับครู เพราะ
การเรี ยนรู ้ โดยผ่านสื่ อเทคโนโลยีทาํ ให้ครู ซ่ ึงเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ มีบทบาทลดน้อยลง
2. ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
การปรับปรุ งคุณภาพของดิน นํ้าและอากาศ รวมทั้งมีการนําของเหลือใช้ที่ผา่ นกระบวนการทางเทคโนโลยี
แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ตอ้ งใช้ทรัพยากรหลัก เทคโนโลยีจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เพราะมนุ ษย์
นําเทคโนโลยีมาใช้อย่างผิดวิธี เพื่อมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน จนหลงลืมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีของตน
3. ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม เทคโนโลยีกบั สังคมเป็ นของคู่กนั เมื่อ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเปรี ยบเสมือนย่อโลกให้เล็กลง เนื่ องจากความสะดวกในการติดต่อข่าวสารข้อมูล
ทําให้ธุรกิจติดต่อได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ มีผลให้เศรษฐกิจเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว จากความ
เจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดปั ญหาการว่างงานของแรงงาน เนื่องจากมีการนําเครื่ องจักรมาใช้แทน
แรงงานคน และปั ญหาจากการปรับตัวของผู ้
ไม่รู้ในเรื่ องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงก่อให้เกิดปั ญหาการนําเทคโนโลยีไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
4. ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสุ ขภาพ เนื่ องด้วยเทคโนโลยีมุ่งสร้างสิ่ ง
อํานวยความสะดวกต่อมนุ ษย์ โดยเฉพาะด้านสุ ขภาพ มีเครื่ องออกกําลังกายภายในบ้าน มีวิทยุโทรทัศน์และ
แหล่งบันเทิง เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพ ทั้งทางร่ างกายและทางจิตใจ ทั้งนี้ในวงการแพทย์มีความก้าวหน้าในการ
รักษามากขึ้นและมีขอ้ มูลทางการแพทย์เผยแพร่ ผา่ นทางอินเตอร์ เน็ตทําให้แพทย์ทวั่ โลกสามารถร่ วมมือใน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้ นอกจากนั้นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ มีผลทําให้เยาวชนขาดความสนใจการ
เรี ยน มุ่งแต่การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ไม่มีเวลาออกกําลังกาย มีพฤติกรรมที่กา้ วร้าวชอบการต่อสู ้ สมาธิ ส้ ัน
อารมณ์รุนแรง ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทําให้เกิดความเครี ยด สายตาสั้นเร็ วก่อนเวลาอันควร
สรุ ปได้ว่าเทคโนโลยีจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่ อผูใ้ ช้มีการนําไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและ
เหมาะสม และจะเกิดผลกระทบอย่างมากมาย เมื่อผูใ้ ช้นาํ เทคโนโลยีไปใช้แบบผิด ๆ ด้วยความไม่รู้ หรื อใช้
เทคโนโลยีมากเกินกว่าความจําเป็ น

กระบวนการเทคโนโลยีในการผลิต

กระบวนการโทคโนโลยีเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา โดยการใช้ความคิด
ริ เริ่ มอย่างสร้ างสรรค์และรอบคอบเพื่อสร้ างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามต้องการของมนุ ษย์อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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หลักการเบื้ องต้นของกระบวนการทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ สามารถแบ่ง
ออกเป็ นขั้นตอน ได้ดงั นี้
1. กําหนดปั ญหาหรื อความต้องการ

2. สร้างทางเลือกหรื อวิธีการ

4. ออกแบบและลงมือสร้าง

3. เลือกวิธีการที่เหมาะสม

5. ทดสอบและประเมินผล

ปรับปรุ งแก้ไข

แผนภูมิ กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

การใช้ กลยุทธ์ ในการเพิม่ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ผลิ ตในภาคอุ ตสาหกรรม เกษตรกรรม หรื อการบริ การ ล้วนแต่นาํ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกิ จกรรมต่าง ๆ
ทั้งสิ้ น เพราะการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตให้ดีข้ ึน เช่น สามารถ
ทํา งานได้เร็ วขึ้ น ได้ปริ ม าณมากขึ้ น งานมี คุ ณภาพมากขึ้น ลดเวลาในการทํา งาน ลดค่าใช้จ่า ยในการใช้
แรงงานคน และที่สาํ คัญถ้าเป็ นภาคอุตสาหกรรมหรื อภาคเกษตรกรรมซึ่ งต้องมีการแข่งขันในทางธุ รกิจ ใคร
นําเทคโนโลยีมาใช้ก่อนคนอื่นถือว่าเป็ น กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็ จก่อนคู่แข่ง ซึ่ งคําว่า
กลยุทธ์ หมายถึง วิธีปฏิบตั ิ หรื อแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่จะทําให้แผนงานประสบผลสําเร็ จ ขณะจัดทํากล
ยุทธ์จะต้องมีการตรวจสอบดูว่ามีจุดอ่อนในกิจกรรมใดหรื อมีจุดแข็งในกิจกรรมใดหรื อคู่แข่งมีจุดอ่อนใน
กิจกรรม จุดแข็งในกิจกรรมใด แล้วนํามาเปรี ยบเทียบกับของเรา เพื่อทําการปรับกลยุทธ์ต่อไป
เมื่อรู ้ว่ามี จุดอ่อนที่ จุดใด ก็สามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในส่ วนที่ เป็ นจุ ดอ่อนนั้น เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างการใช้และปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
ในอดี ต การเกี่ ยวข้าวในนาที่ มีพ้ืนที่กว้าง ๆ จะใช้แรงงานคนในการเกี่ยวข้าวจํานวนมาก
ต่อมามีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเกี่ยวข้าว เช่น เครื่ องจักรในการเกี่ยวข้าว ทําให้สามารถลดจํานวน
แรงงานคนและลดเวลาในการเกี่ ยวข้าวลงได้อย่างมาก และถ้ามีการแข่งขันทางธุ รกิจการขายข้าวเกษตรกร
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จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการทําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเกี่ยวข้าว เพื่อให้สามารถเกี่ ยวข้าวได้จาํ นวน
มากและใช้เวลาน้อย เพื่อให้สามารถนําข้าวออกมาจําหน่ายได้ก่อน
ตัวอย่างที่ 2
โรงงานนํ้าพริ กเผาแห่งหนึ่ ง เดิมการล้างผัก บดพริ กหรื อเครื่ องเทศ การผสมส่ วนผสมและ
การบรรจุจะใช้แรงงานคนแทบทั้งหมด ทําให้ผลผลิตที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ผักไม่สะอาด ส่ วนผสมไม่
ดีพอ นํ้าหนักและปริ มาณไม่ได้มาตรฐาน ใช้แรงงานคนมาก ทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง รวมถึ งใช้เวลาในการ
ทํา งานมาก ทํา ให้ไ ม่ส ามารถแข่ง ขันกับ คู่แข่ง ขันอื่ น ๆ ได้ ส่ งผลให้เสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ เพราะฉะนั้น
โรงงานนํ้าพริ กเผาแห่ งนี้จึงได้มีการปรับกลยุทธ์ในการดําเนิ นกิจกรรมโดยการนําเอาเทคโนโลยีการผลิตมาช่วย
เช่น เครื่ องล้างผัก เครื่ องบด เครื่ องผสมและเครื่ องบรรจุภณ
ั ฑ์ทาํ ให้สามารถผลิตนํ้าพริ กเผาได้มีประสิ ทธิ ภาพ
และคุณภาพมากขึ้น รวดเร็ วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต สามารถผลิตนํ้าพริ กเผาออกสู่ ตลาดแข่งขันกับคู่แข่ง
รายอื่น ๆ ได้ทนั เวลาและรวดเร็ วขึ้น

การเลือกใช้ เทคโนโลยีอย่ างสร้ างสรรค์

การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ต่ อ ชี วิ ต สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ มและงานอาชี พ
มีหลักการดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบผลิ ตภัณฑ์หรื อวิธีการที่ ได้จากเทคโนโยต่าง ๆ ทั้งทางด้า น
คุณภาพ รู ปแบบ วัสดุ ความสะดวกในการใช้ ความคุม้ ค่า โดยก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกเทคโนโลยีใดมาใช้น้ นั
ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของกิ จการ ควรนํา คุ ณลักษณะทัว่ ไป คุ ณลัก ษณะเฉพาะของเทคโนโลยีม าศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบก่อนการตัดสิ นใจเลือก
2) เมื่อมีการเลือกใช้เทคโนโลยีสําหรับการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของมนุษย์แล้ว ย่อมต้องมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามมาด้วย ดังนั้น ผูป้ ระกอบการหรื อ
เจ้าของกิ จการต้องศึกษาทบทวนว่าเทคโนโลยีที่กาํ หนดเลื อกใช้น้ นั มี ข้อดี ข้อเสี ย และผลต่อสังคม และ
สิ่ งแวดล้อมที่จะได้รับนั้นเป็ นอย่างไร
3) ตัด สิ น ใจเลื อ กและใช้เ ทคโนโลยีที่ มี ผ ลดี ต่ อ ตนเอง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ มในทาง
สร้างสรรค์มากที่สุด
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กิจกรรม
ใบงานที่ 3

1. ข้อมูลที่ใช้พิจารณาเพื่อการผลิตและการดําเนินงานขององค์กร ได้มาจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. ข้อดีของการวางแผนความต้องการวัสดุ (material requirement planning) หรื อ MRP มี
อะไรบ้าง
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. ให้ท่านกําหนดสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อเข้าสู่ ตลาดในชุ มชนของท่าน ท่านมีแนวทางการนํา
ปั จจัยการผลิตมาใช้ในการจัดการการผลิตอย่างไร เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดโดยอธิบายให้สอดคล้องกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ท่านกําหนด
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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แนวเฉลยใบงานที่ 3
ข้ อ 1

ข้ อ 2

1)
2)
3)
4)
5)

ข้อมูลการผลิต / การดําเนินงาน
ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลจากผูข้ ายวัตถุดิบ
ข้อมูลแรงงานและบุคลากร
กลยุทธ์องค์กร

1.
2.
3.
4.

ลดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต
ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสิ นค้าคงคลัง
ช่วยให้บุคลากรมีเวลาในการปฏิบตั ิงานอื่นมากขึ้น
ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการติ ดตามวัตถุ ดิบ ช่ วยให้องค์กรสามารถปรับตัว
อย่างรวดเร็ ว

ข้ อ 3

แนวเฉลยให้ผเู ้ รี ยนนําปั จจัยการผลิตทั้ง 4 ปั จจัยมาวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้จากบทเรี ยนประกอบกับ
ประสบการณ์
ปั จจัยการผลิต ได้แก่
1. ที่ดิน
2. แรงงาน
3. ทุน
4. การประกอบการ
แนวตอบ อธิ บายการใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละปั จจัยให้สอดคล้องกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ผเู ้ รี ยนกําหนด
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บทที่ 4

การจัดการการตลาด
สาระสํ าคัญ

การจัดการการตลาด เป็ นการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุ รกิจ โดยผูป้ ระกอบการต้องมีความรู ้
ความเข้า ใจในเรื่ องการวางแผน การจัดการการตลาด การวิเคราะห์ ตลาด การโฆษณา ประชาสัม พันธ์
การวิจยั ตลาด การส่ งเสริ มการขาย การกําหนดราคาสิ นค้า การกระจายสิ นค้า การจัดจําหน่ าย ตามความ
ต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค และเพื่อจุดมุ่งหมายสู งสุ ดคือ กําไรของธุ รกิจนั้น

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง

1. อธิ บายความหมายของการตลาดและการจัดการการตลาด
2. อธิ บายความสําคัญของการตลาด ประเภทและลักษณะการตลาด
3. อธิ บายหลักการจัดการการตลาด ตามหลักการ 4 P
4. อธิ บายกระบวนการจัดการการตลาด
5. อธิ บายการพัฒนาการตลาด
6. อธิ บายการวิเคราะห์กลยุทธ์สู่ เป้ าหมายการตลาด
7. อธิ บายแนวทางการพัฒนาและส่ งเสริ มการตลาด
8. อธิ บายการจัดการระบบสารสนเทศด้านการตลาด

ขอบข่ ายเนือ้ หา

1.ความหมายของการตลาดและการจัดการการตลาด
2. ความสําคัญของการตลาด
3. หลักการจัดการการตลาด
4. กระบวนการจัดการการตลาด
5. การพัฒนาการตลาด
6. การวิเคราะห์กลยุทธ์สู่ เป้ าหมายการตลาด
7. แนวทางการพัฒนาและส่ งเสริ มการตลาด
8. การจัดการระบบสารสนเทศด้านการตลาด
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4.1 ความหมายของการตลาดและการจัดการการตลาด

การตลาด (Marketing) หมายถึง กิจกรรมทางธุ รกิจที่ผผู ้ ลิตให้บริ การสิ นค้าหรื อบริ การตาม
พฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยกําหนดราคาสิ นค้าอย่างยุติธรรม มีคุณภาพ รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
เป็ นที่พอใจ นํามาซึ่ งผลกําไรสู งสุ ดของธุ รกิจนั้น
การจัดการการตลาด (Marketing Management) หมายถึ ง การดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ด้านธุ รกิ จ
ซึ่ งจะต้องมีการวางแผนการผลิต การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การวิจยั การตลาด การส่ งเสริ มการขาย การ
ทําฐานข้อมูลลูกค้า การกระจายสิ นค้า การกําหนดราคา การจัดจําหน่าย ตลอดจนการดําเนิ นกิจการทุกอย่าง
เพื่อสนองความต้องการและบริ การให้แก่ผูซ้ ้ื อหรื อผูบ้ ริ โภคพอใจทั้งในเรื่ องราคาและบริ การเพื่อให้การ
จัดการการตลาดดําเนิ นการไปได้ตามวัตถุ ประสงค์เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผูผ้ ลิ ต และ
ผูบ้ ริ โภคจึงมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสําคัญกับการจัดการการตลาดดังนี้
1. สิ น ค้ า (Goods) การผลิ ต สิ น ค้า ทุ ก ประเภทเป็ นการผลิ ต เพื่ อ การจัด จํา หน่ า ยให้ ก ับ
ผูบ้ ริ โภคให้มีความครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างทัว่ ถึง ในประเทศที่มีการพัฒนาสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ น
สิ น ค้า ประเภทอาหาร เครื่ องนุ่ ง ห่ ม สิ นค้า การเกษตร และที่ อ ยู่อ าศัย ซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบที่ สํา คัญ ของ
เศรษฐกิจของประเทศ
2. บริ ก าร (Services) ในประเทศที่ มี ค วามเจริ ญก้า วหน้า ทางเศรษฐกิ จ หรื อประเทศที่ มี
ประชากรเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนมากจะเน้นที่การบริ การ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา ร้อยละ 70 เป็ นสิ นค้าด้าน
บริ การ บริ การดังกล่าวรวมถึง กิจการการบิน การโรงแรม กิจการเช่ารถ กิจการตัดผมและเสริ มสวย การซ่อม
บํา รุ ง การฝึ กสุ นัข การบริ ก ารทางวิช าชี พ เช่ น การบัญชี ทนายความ วิศ วกรรม การแพทย์และการให้
คําแนะนําปรึ กษาทางด้านการจัดการ
3. ประสบการณ์ (Experiences) การขายสิ น ค้า และบริ ก ารจะต้อ งอาศัย ประสบการณ์
ทางด้านการตลาดทั้งในส่ วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการตลาด เช่น การจัดจําหน่ายเทปเพลง และการบันเทิง
ต่าง ๆ จะต้องมี การสร้ างสรรค์ผลงานให้เป็ นที่ ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้ประสบการณ์ ท้ งั ในส่ วนที่
สร้างสรรค์ผลงานและผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวกับการตลาด ซึ่ งหมายถึงผูด้ าํ เนิ นการทางการตลาดต้องมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการตลาดในด้านนั้น ๆ
4. เหตุการณ์ (Event) นักการตลาดต้องรู ้ จกั ใช้เหตุ การณ์ ต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มการตลาด
เช่น โอลิมปิ กเกมส์ งานฉลองครบรอบของประเทศของเมืองหรื อของบริ ษทั งานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ และงาน
แสดงศิลปะ เป็ นต้น
5. บุคคล (Persons) การดําเนิ นงานการตลาด นักการตลาดจะต้องเกี่ยวข้องติดต่อกับบุคคล
ในอาชี พต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนิ นการตลาดบรรลุ วตั ถุประสงค์การตลาด การติดต่อดังกล่าว เช่น การติดต่อ
กับบริ ษทั โฆษณา นักหนังสื อพิมพ์ ตัวแทนของหนังสื อพิมพ์ วารสาร ประชาสัมพันธ์ นักกฎหมาย ที่ปรึ กษา
ผูผ้ ลิตและลูกค้า เป็ นต้น
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6. สถานที่ (Place) การดําเนิ นการตลาดนักการตลาดจะต้องเกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมในการ
เลือกสถานที่ทาํ การตลาดที่ดึงดูดลูกค้า สถานที่ดงั กล่าวอาจเป็ นเขต เป็ นเมืองและจังหวัดเป็ นต้น
7. ทรั พย์ สิน (Properties) นักการตลาดจะต้องมีการเกี่ยวข้องโดยการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
และการถ่ายโอนความเป็ นเจ้าของทรัพย์สินระหว่างผูจ้ ดั จําหน่ายกับผูบ้ ริ โภคตลอดจนกระบวนการของการ
ซื้ อขายทรัพย์สิน
8. องค์ กร (Organizations) กิจกรรมขององค์กรเป็ นส่ วนที่สร้างภาพลักษณ์ ของกิจการให้
เป็ นที่ชื่นชอบของสาธารณชน ซึ่ งในทางการตลาดกิจการ ผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าและบริ การจะพยายามแสวงหา
การยอมรับและความเชื่อถือของสาธารณชนดังจะเห็นได้จากการดําเนิ นกิจกรรมของกิจการอย่างเป็ นระบบมี
ขนาดองค์กรที่ใหญ่โตจะได้รับการกล่าวขาน และเป็ นที่ยอมรับความยิง่ ใหญ่ของกิจการนั้นซึ่ งนักการตลาด
จะต้องมีการเกี่ยวข้องในการสร้างภาพลักษณ์ดงั กล่าว
9. สารสนเทศ (Information) การดําเนิ นการการตลาดจะต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร ในการ
วางแผนการตัดสิ นใจทางการตลาด ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดจะต้องค้นหาข้อมูลข่าวสาร ที่เป็ นจริ งและเป็ น
ปั จจุบนั มาใช้ความสําเร็ จของการตลาดในยุคปั จจุบนั อยูท่ ี่ขอ้ มูลข่าวสารหรื อสารสนเทศเป็ นสําคัญ
10. ความคิด (Ideas) การนําเสนอในตลาดโดยพื้นฐานเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความคิดเป็ นสําคัญ
ฉะนั้นนักการตลาดที่ประสบความสําเร็ จจะต้องเป็ นผูม้ ีความคิดแปลกแหวกแนว และทันต่อเหตุการณ์เสมอ

4.2 ความสํ าคัญของการตลาด

การตลาดมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และยกระดับความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์
ในสังคมทําให้เกิ ดการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็ นระบบในสังคมมนุ ษย์ แต่ละคน สามารถประกอบอาชี พที่
ตนเองถนัดและได้ใช้ความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มกําลังความสามารถ และการตลาดมี
บทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อความเจริ ญเติบโต และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่ องจากการตลาด
เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดการวิจยั และพัฒนาหาสิ่ งแปลกใหม่มาสนองความต้องการของตลาดและสังคม ทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการได้หลายทางและผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
สร้ า งความพึ งพอใจให้แก่ ผูบ้ ริ โภคจึ ง มี ผลทํา ให้เกิ ดการจ้า งงาน เกิ ดรายได้กบั แรงงานและธุ รกิ จทํา ให้
ประชาชนมีกาํ ลังการซื้อ และสามารถสนองความต้องการในการบริ โภคซึ่ งทําให้มาตรฐานการครองชี พของ
บุคคลในสังคมยกระดับสู งขึ้น และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ความสําคัญของการตลาดอาจกล่าวได้ดงั นี้
1. การตลาดเป็ นเครื่องมือทีท่ าํ ให้ เกิดการแลกเปลีย่ น การดําเนินการตลาดของธุ รกิจจะทําให้
ผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคเข้ามาใกล้กนั และสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค จนทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนในระดับผูซ้ ้ื อและผูข้ ายเกิดความพึงพอใจ การตลาด
ยังไม่ได้เป็ นเพียงเครื่ องมือทําให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนเท่านั้นแต่ยงั เป็ นเครื่ องมือที่สร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความซื่ อสัตย์ภกั ดี ต่อผลิ ตภัณฑ์ ทําให้ผบู้ ริ โภคกลับมาใช้หรื อซื้ อ
ซํ้าเมื่อมีความต้องการ
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2. การตลาดเป็ นตัวเชื่ อมโยงความสั มพันธ์ ระหว่ างเจ้ าของผลิตภัณฑ์ กบั ผู้บริโภค
การดําเนิ นการทางการตลาดทําให้ผเู ้ ป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูบ้ ริ โภคได้ดว้ ยการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ สถานภาพของผูบ้ ริ โภคด้วยการจัด
จํา หน่ า ยผลิ ตภัณ ฑ์ใ นปริ ม าณ ในเวลา ในสถานที่ ที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการในราคาที่ ผูบ้ ริ โภคมี ก ํา ลัง การซื้ อ
และโอนความเป็ นเจ้า ของได้ การเชื่ อมโยงความสั ม พัน ธ์ ระหว่า ง ผูเ้ ป็ นเจ้า ของผลิ ตภัณฑ์ก ับ ผูบ้ ริ โภค
นอกจากจะดําเนินการทางการตลาดให้เกิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ในเรื่ องดังกล่าว สิ่ งที่สาํ คัญจะต้องกระทํา
อีกประการหนึ่งก็คือ การสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในกิจกรรมดังกล่าว
3. การตลาดเป็ นตัวผลักดันให้ มีการพัฒนาปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ ด้วยแนวคิดของการตลาด
ในการมุ่งสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค และรับผิดชอบต่อสังคม ผลักดันให้
ผูผ้ ลิ ต ต้องพัฒนาปรั บ ปรุ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ใ ห้ ตรงกับ ความต้อ งการ และสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ ผูบ้ ริ โ ภค
ตลอดจนจูงใจผูบ้ ริ โภคด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ และการตลาดระบบการตลาดเสรี ซึ่ งมีการ
แข่งขันกันมากในการสร้างความพึงพอใจ และจูงใจผูบ้ ริ โภค จึงยิ่งเป็ นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขันในตลาดเสรี
4. การตลาดเป็ นกลไกในการเสริ มสร้ างระบบเศรษฐกิจ ด้วยการก่อให้เกิดการบริ โภคและ
การพึ่งพากันอย่างเป็ นระบบมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบการสร้างความต้องการและ
การสนองความต้องการในการบริ โภค ผลิตภัณฑ์ทาํ ให้เกิดการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ คือเกิดการจ้าง
งาน เกิดรายได้ เกิดการบริ โภค และเกิดการใช้แรงงาน ซึ่ งจะมีการพึ่งพากันและเชื่ อมโยงไหลเวียนตามลําดับ
อย่างเป็ นระบบ ผลจะทําให้การดํารงชีวติ ของมนุษยชาติในสังคมอยูใ่ นระดับที่มีการกินดีอยูด่ ี มีความเป็ นอยู่
อย่างเป็ นสุ ขโดย ทัว่ กัน

ความสํ าคัญของการตลาดกับสั งคม

การตลาดมีความสําคัญต่อสังคมและมนุษย์ดงั นี้
1. ยกระดับมาตรฐานความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคมให้สูงขึ้น
2. ทําให้พฤติกรรม อุปนิสัย ความเชื่อ ค่านิยมและลักษณะการดํารงชีพ
ของบุคคลในสังคมเปลี่ยนไป
3. เกิดอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลในสังคมเพิ่มมากขึ้น

ความสํ าคัญของตลาดกับระบบเศรษฐกิจ

นอกจากตลาดจะมีความสําคัญต่อสังคมแล้ว การตลาดยังมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

ดังนี้
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1. ช่วยให้รายได้ประชากรสู งขึ้น
2. ทําให้เกิดการหมุนเวียนของปั จจัยการผลิต
3. ช่วยสร้างความต้องการในสิ นค้าและบริ การ
4. ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเศรษฐกิจ
5. ทําให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ

ประเภทของการตลาด

ในการจํา แนกประเภทของตลาด ปั จ จัย ที่ ท ํา ให้ ต ลาดแต่ ล ะประเภทแตกต่ า งกัน คื อ
วัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ โภค และสิ นค้าที่จาํ หน่ายในตลาดนั้น ๆ ตลาดในประเทศไทยสามารถจําแนกออกเป็ น
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1. ตลาดผูบ้ ริ โภค (Conusmer Market) เป็ นตลาดซึ่ งประกอบด้วยผูซ้ ้ื อรายบุ คคล และ
ครอบครั วที่ผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์ไปเพื่อการบริ โภคหรื อเพื่อการใช้สอยของตนเองและบุคคลในครอบครั ว เช่ น
ตลาดสด ตลาดนัดต่าง ๆ ในกรณี ของตลาดที่อยูอ่ าศัยการซื้ อบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ หรื อคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่
อาศัยเอง เป็ นต้น วิธีการซื้อในตลาดประเภทนี้ ไม่มีพิธีรีตองหรื อรู ปแบบที่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของผูซ้ ้ื อ
2. ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) เป็ นตลาดที่ประกอบด้วยผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
ซึ่ งหมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรื อสถาบันที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ ง
เช่น เพื่อนําไปใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อนําไปใช้ขายต่อกับผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม หรื อผูบ้ ริ โภค

ลักษณะของตลาด

ลัก ษณะของตลาดมี บ ทบาทสํา คัญต่อการดํา เนิ นการของโครงการ ลักษณะของตลาดที่
แตกต่างกันจะส่ งผลกระทบต่อโครงการที่อยูใ่ นตลาดแตกต่างกันไปในหลายด้าน ได้แก่ ลักษณะของสิ นค้า
และบริ การในตลาด การกําหนดราคา จํานวนผูแ้ ข่งขันและภาวการณ์แข่งขันในตลาด เป็ นต้น สามารถแบ่ง
ลักษณะของตลาดได้เป็ น 4 ประเภท คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดผูข้ ายน้อยราย
และตลาดผูกขาด
1. ตลาดแข่ ง ขัน สมบู รณ์ (Perfect Compettion) ลัก ษณะของตลาดแข่ ง ขันสมบู ร ณ์ จ ะ
ประกอบด้วยผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายจํา นวนมาก สิ นค้า และบริ ก ารที่ ซ้ื อ ขาย มี ล ัก ษณะที่ เหมื อนกันสามารถใช้
ทดแทนกันได้ การเข้าและออกจากตลาดทําได้ง่าย สิ นค้าสามารถโยกย้ายได้โดยอิ สระ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายมี
ความรู ้เกี่ยวกับตลาดและราคาของสิ นค้าเป็ นอย่างดี
2. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) ลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง
ผูกขาดจะมีหน่วยธุ รกิจเป็ นจํานวนมาก และแต่ละหน่วยธุ รกิจผลิตหรื อขายผลิ ตผลของตนเป็ นสัดส่ วนน้อย
ในตลาด ลักษณะของสิ นค้าในตลาดจะแตกต่างกันบ้างแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ จากความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) ทําให้กิจการสามารถกําหนดราคาได้เอง การเข้าและออกจากตลาดทําได้ง่าย
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3. ตลาดผูข้ ายน้อยราย (Oligopoly) ลักษณะของตลาดผูข้ ายน้อยรายจะมีผขู ้ ายในตลาดเพียง
2-3 ราย ผูข้ ายแต่ละรายจะคํานึ งถึ งความเกี่ยวพันและการขึ้ นอยู่ต่อกัน ตลอดจนปฏิกิริยาของคู่แข่งขันใน
ตลาดด้วย ผูข้ ายแต่ละรายขายผลผลิตของตนเป็ นสัดส่ วนที่มาก ในตลาดลักษณะของสิ นค้าแตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อยแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ การเข้าสู่ ตลาดของผูข้ ายรายใหม่ทาํ ได้ยาก กิจการสามารถกําหนดราคา
ให้แตกต่างจากคู่แข่งขันได้ ถ้ามีบริ การที่ดีกว่า
4. ตลาดผูกขาด (Monopoly) ลักษณะของตลาดผูกขาดจะมีหน่วยธุ รกิจเพียงหน่วยเดียวเป็ น
ผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายสิ นค้าและบริ การให้แก่ตลาด ลักษณะของสิ นค้าในตลาดผูกขาดจะไม่มีสินค้าที่สามารถใช้
ทดแทนกันได้อย่า งใกล้เคี ยง กิ จการสามารถกํา หนดราคาได้ตามต้องการ เนื่ องจากไม่มีคู่แข่งขัน และคู่
แข่งขันเข้าสู่ ตลาดได้ยาก

4.3 หลักการจัดการการตลาด

การวางแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยูม่ ากมายแต่ที่เป็ นที่รู้จกั และเป็ น
พื้นฐานนิ ยมใช้กนั มากที่สุด คือการใช้กลยุทธ์ 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถนํามา
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุ รกิจที่มีอยูก่ ลยุทธ์ 4 P มีวธิ ี การดําเนินงานดังนี้
1. ผลผลิต (Product) คือสิ นค้าหรื อบริ การที่เราจะเสนอให้กบั ลูกค้า แนวทางการกําหนดตัว
ผลผลิ ตให้เหมาะสมต้องดู ว่ากลุ่มเป้ าหมายต้องการอะไร เช่ น ต้องการนํ้าผลไม้ที่สะอาด สด หรื อบรรจุ
ภัณฑ์ถือสะดวก โดยไม่สนใจรสชาติ ต้องทําตามที่ลูกค้าต้องการ แต่โดยทัว่ ไปแนวทางที่จะทําสิ นค้าให้ขาย
อาจจะเป็ นการสร้ างสิ นค้าที่ มีความแตกต่าง โดยการสร้ างความแตกต่างนั้น จะต้องเป็ นสิ่ งที่ ลูกค้าสามารถ
สัมผัสได้จริ งว่าต่างกันและ ลูกค้าตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เช่นคุณสมบัติพิเศษ รู ปลักษณ์ การใช้งาน
ความปลอดภัย ความคงทนโดยกลุ่มลูกค้าที่เราจะจับจะเป็ นลูกค้าที่ไม่มีการแข่งขันมากสิ นค้าที่มีราคาตํ่านัน่
คือการยอมลดคุณภาพในบางด้านที่ไม่สาํ คัญลงไป เช่น สิ นค้าที่ผลิตจากจีนจะมีคุณภาพไม่ดีนกั พอใช้งานได้
แต่ถูกมากๆ หรื อสิ นค้าที่เลียนแบบแบรนด์ดงั ๆ ในซุ ปเปอร์ สโตร์ ต่างๆ จริ งๆ แล้วสําหรับนักธุ รกิจมือใหม่
ควรเลือกในแนวทางสร้างความแตกต่างมากกว่าการเป็ นสิ นค้าราคาถูก เพราะหากเป็ นด้านการผลิตแล้ว ราย
ใหญ่จะมีตน้ ทุนการผลิตที่ถูกกว่ารายย่อย แต่หากเป็ นด้านบริ การ เราอาจจะเริ่ มต้นที่ราคาถูกก่อน แล้วค่อยๆ
หาตลาดที่รายใหญ่ไม่สนใจ
2. ราคา (Price) ราคาเป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างสําคัญในการตลาด การตั้งราคาในที่น้ ี จะเป็ นการ
ตั้งราคาให้เหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์ และกลุ่มเป้ าหมายของเรา เช่น ขายนํ้าผลไม้ในตลาดทัว่ ไปราคาอาจจะ
ต้องถูกกว่าขายที่ศูนย์การค้า หากราคาและรู ปลักษณ์สินค้าไม่เข้ากัน ลูกค้าจะเกิดความข้องใจและอาจจะ
กังวลที่จะซื้ อ เพราะราคาคือตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของสิ นค้าที่สําคัญที่สุด อย่างไรก็ตามในด้านการทําธุ รกิจ
ขนาดย่อมแล้ว ราคาที่ตอ้ งการอาจไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้ งขนาดนั้น แต่จะมองกันในเรื่ องของตัวเลข ซึ่ งจะมีวิธี
กําหนดราคาง่ายๆ ดังนี้
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2.1 กําหนดราคาตามลูกค้า คือการกําหนดราคาตามที่เราคิดว่า ลูกค้าจะเต็มใจจ่าย ซึ่ งอาจจะ
ได้มาจากการทําสํารวจ หรื อแบบสอบถาม
2.2 กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซึ่ งอาจจะตํ่ามากจน
มีกาํ ไรน้อย ดังนั้นหากคิดที่จะกําหนดราคาตามตลาด อาจจะต้องมานัง่ คิดคํานวณย้อนกลับว่า ต้นทุนสิ นค้า
ควรเป็ นเท่าไรเพื่อจะได้กาํ ไร ตามที่ต้ งั เป้ า แล้วมาหาทางลดต้นทุนลง
2.3 กําหนดราคาตามต้นทุน+กําไร วิธีน้ ีเป็ นการคํานวณว่าต้นทุนของสิ นค้าอยูท่ ี่เท่าใด
บวกค่าขนส่ ง ค่าแรงงาน บวกกําไร จึงได้มาซึ่ งราคา แต่หากราคา ที่ได้มาสู งมาก อาจจําเป็ นต้องมีการทํา
ประชาสัมพันธ์ หรื อปรับภาพลักษณ์ ให้เข้ากับราคานั้น
3. การจัดจําหน่ าย (Place) คือการนําสิ นค้าไปสู่ มือของลูกค้า หากเป็ นสิ นค้าที่จะขายไป
หลาย ๆ แห่ง วิธีการขายหรื อการกระจายสิ นค้าจะมีความ สําคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสิ นค้านั้น
ไม่ใช่ขายให้มากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยูก่ บั ว่า สิ นค้าของใครคืออะไร และกลุ่มเป้ าหมายคือ
ใคร เช่นของใช้ในระดับบน ควรจะจํากัดการขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะทําให้เสี ยภาพลักษณ์ได้ สิ่ ง
ที่เราควรจะคํานึ งอีกอย่างของวิธีการกระจายสิ นค้า คือต้นทุนการกระจายสิ นค้า เช่น การขายสิ นค้าในร้าน
สะดวกซื้ออาจจะกระจายได้ทวั่ ถึง แต่อาจจะมีตน้ ทุนที่สูงกว่า หากจะกล่าวถึงธุ รกิจที่เป็ นการขายหน้าร้านใน
ที่น้ ีก็คือ ทําเล ซึ่ งควรเลือกที่ให้เหมาะสมกับสิ นค้าเช่นกัน
4. การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) คือการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึ งลักษณะ
สิ นค้า เช่น โฆษณาในสื่ อต่างๆ หรื อการทํากิจกรรม ที่ทาํ ให้คนมาซื้ อสิ นค้า การทํา การลดราคาประจําปี
หากจะพูดในแง่ของธุ รกิจขนาดย่อมการโฆษณาอาจจะเป็ นสิ่ งที่เกินความจําเป็ นเพราะจะต้องใช้เงินจะมาก
หรื อน้อยขึ้นกับช่ องทางที่จะใช้ การใช้สื่ออินเตอร์ เนต ซึ่ งมีผใู ้ ช้เพิ่มจํานวนขึ้นมากในแต่ละปี สื่ ออื่น ๆ
ที่ถูก ๆ จะเป็ นใบปลิว โปสเตอร์ หากเป็ นสื่ อท้องถิ่นจะมีรถแห่ วิทยุทอ้ งถิ่น หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น วิธีในการ
เลือกสื่ อ นอกจากจะดูเรื่ องค่าใช้จ่ายแล้ว ควรดูเรื่ องการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายด้วย
ในการดําเนิ นงานตามหลักกลยุทธ์ 4 P หากผูป้ ระกอบการดําเนิ นการไม่บรรลุ เป้ าหมาย
ควรจัดให้มีการปรับแผนการตลาดซึ้งสามารถดําเนินการได้ 4 แนวทางดังนี้
1. การเจาะตลาด คือ พยายามเพิม่ ยอดขายโดยเจาะเข้าสู่ ตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น
2. การพัฒนาตลาด คือ วิธีการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ขยายตัวเข้าสู่
ตลาดใหม่ ๆ (กลุ่มลูกค้าใหม่)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การเพิ่มยอดขายโดยวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
หรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เก่า
4.การขยายชนิ ดผลิ ตภัณฑ์ คือ การขยายตัวเข้าสู่ ธุรกิจด้านใหม่ ๆ เช่ น ธุ รกิจทอผ้าขยายตัวช้า
อาจนําไปผลิตรองเท้า เป็ นต้น
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4.4 กระบวนการจัดการการตลาด

การจัดการการตลาด เป็ นการจัดกิ จกรรมต่า ง ๆ ซึ่ ง เพื่อสนองความต้องการ และบริ การ
ให้แก่ผซู ้ ้ือหรื อผูบ้ ริ โภคพอใจ ทั้งในเรื่ องราคาและบริ การ เพื่อให้การจัดการการตลาดบรรลุถึงวัตถุประสงค์
คือกําไรของธุ รกิจให้มีมากที่สุด จึงมีข้นั ตอนและกระบวนการจัดการการตลาดดังนี้
1. การวิเคราะห์ ตลาด
การวิเคราะห์ตลาดทั้งในตลาดผูบ้ ริ โภคและตลาดอุตสาหกรรม ล้วนแต่เป็ นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับคนซึ่ งเป็ นลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้ น โดยลูกค้าอาจอยูใ่ นรู ปของผูซ้ ้ือรายบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล
องค์การหรื อสถานที่ซ้ื อสิ นค้า และบริ การ ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้ทราบ
ถึ งลักษณะของลูก ค้าในด้า นต่า ง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พสถานภาพทางเศรษฐกิ จ ความชอบ
แรงจูงใจ พฤติกรรมการซื้ อ ฯลฯ เพื่อศึกษาถึ งความเหมือนและความแตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคและจะได้นาํ
ข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การของกิจการ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างเหมาะสม
นักวิเคราะห์ ตลาดจะช่ วยทํานายทิ ศทางของตลาดบนพื้นฐาน ปั จจัยทางการเงิ นและทาง
สังคม วัฒนธรรม เช่น ทําเล รู ปแบบการใช้ชีวติ แนวโน้มภูมิประเทศ วัฒนธรรม และอื่น ๆ นักวิเคราะห์ตลาด
จะสื บค้น ถึ งขนาดและองค์ประกอบของตลาดอย่างเป็ นระบบ โดยการดู ที่สภาพแวดล้อมของตลาดและ
ปั จจัยอื่ น ๆ ทุ กตัวที่ มีผลกระทบกับตลาด และจะช่ วยขจัดความไม่แน่ นอนที่เกิ ดขึ้ น การเคลื่ อนไหวทาง
การตลาดเช่นนี้จะสร้างความมัน่ ใจยิง่ ขึ้นโดย วิเคราะห์ตลาดดังนี้
1.1 ผูซ้ ้ือคือใคร (Who) หมายถึง เป็ นบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล บริ ษทั
องค์กรหรื อสถาบัน เช่ น ตลาดอาคารที่ พกั อาศัยประเภทบ้านจัดสรร กลุ่มผูซ้ ้ื อหรื อลู กค้า คื อ บุ คคลหรื อ
ครอบครัวเป็ นต้น
1.2 ต้องการซื้ ออะไร (What) คุณลักษณะ คุณภาพ คุ ณสมบัติ คุ ณประโยชน์ทาํ หน้าที่ของ
สิ นค้าและบริ การที่ลูกค้าต้องการ เช่น ตลาดอาคารสํานักงาน ก็มีให้เลือกอีกหลายรู ปแบบ ได้แก่มินิออฟฟิ ศ
โฮมออฟฟิ ศ ออฟฟิ ศคอนโดมิเนี ยม อาคารสํานักงานขนาดใหญ่ ฯลฯ ถ้าลูกค้าต้องการบ้านพักอาศัยพร้อม
อาคารสํานักงาน ลูกค้าก็ควรตัดสิ นใจเลือกโฮมออฟฟิ ศ เพราะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีที่สุด
1.3 ต้องการซื้ออย่างไร (How) เป็ นการศึกษาถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
การแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมการประเมินผล การ
ตัดสิ นใจซื้อ ต้องการซื้อเงินสด เงินผ่อน หรื อเช่า เป็ นต้น
1.4 ต้องการซื้ อเมื่อใด (When) โอกาสในการซื้ อของลูกค้า ซื้ อครั้งแรก ซื้ อประจํา ซื้ อตาม
ฤดูกาล เทศกาล เป็ นต้น
1.5 ต้องการซื้ อที่ ไ หน (Where) ในกรณี ข องสิ นค้า ผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง ร้ า นค้าที่ ลู ก ค้า ไป
จับจ่ายซื้ อหาสิ นค้า การส่ ง พนัก งานขายไปติ ดต่อกับ ลู ก ค้า ถ้า เป็ นโครงการ อาจหมายถึ ง ทํา เลที่ ต้ งั ของ
โครงการ เช่น ย่านธุ รกิจใจกลางเมือง ชานเมือง ต่างจังหวัด เป็ นต้น
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1.6 เพราะเหตุใดจึงซื้ อ (Why) เป็ นการศึกษาถึ งจุดประสงค์ของลูกค้าที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ เช่ น
เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม ฯลฯ ตัวอย่างเช่น การซื้ อบ้านเพื่อเป็ นที่อยู่
อาศัยเป็ นการซื้ อเพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่ างกาย ส่ วนการซื้ อคอนโดมิเนี ยมราคาแพงแถบชายทะเล
เป็ นการซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการด้านจิตใจและสังคม เป็ นต้น
การวิเคราะห์ตลาดจะทําให้ทราบถึ งความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนอง หรื อได้รับ
การตอบสนองแล้วแต่ย งั ไม่ เป็ นที่ พ อใจของผูบ้ ริ โภค โอกาสทางการตลาดของกิ จการ สภาวะแวดล้อม
ภายนอกกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดโอกาสทางการตลาดสําหรับสิ นค้าและบริ การของกิจการหรื อไม่
รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ ทรัพยากรของกิจการ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่าง
ยิง่ สําหรับการวางแผนการตลาดของกิจการ
2. การวางแผนการผลิต
ก่อนที่จะตัดสิ นใจดําเนินธุ รกิจผลิตผลิตภัณฑ์จะต้องวางแผนการผลิตต่อไปนี้ คือ
2.1 วางแผนทุน ถ้าไม่มีทุนเป็ นของตนเองต้องอาศัยแหล่งเงินกู้ จะต้องพิจารณาว่าแหล่ง
เงินกูน้ ้ นั มาจากไหน ถ้ากูจ้ ากเอกชนต้องเสี ยดอกเบี้ยแพงกว่าสถาบันการเงิน ถ้าเสี ยดอกเบี้ยแพงจะคุม้ กับการ
ลงทุนหรื อไม่
2.2 วางแผนการใช้แรงงาน ถ้าสามารถใช้แรงงานในครอบครัวได้จะสามารถลดรายจ่ายลง
ได้ ถ้าไม่พอจะจัดหาแรงงานจากที่ใด กี่คน ค่าแรงงานเท่าใด
2.3 วางแผนการจัดหาวัตถุดิบ สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นหรื อไม่ หากไม่มีในท้องถิ่นจะ
มีปัญหาเรื่ องราคาและการขนส่ งหรื อไม่
2.4 การจัดการ หมายถึ ง การจัดการด้า นตลาด การจัดจํา หน่ า ย ก่ อนอื่ นต้องคํา นึ ง ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายที่จะนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่าย การกําหนดราคาขาย ราคาต้นทุน กําไร และการลงบัญชี เบื้องต้น
สิ่ งเหล่านี้จาํ เป็ นอย่างยิง่ ในการประกอบธุ รกิจ
3. การกําหนดราคาขาย
เมื่อทําการผลิตผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาเพื่อการจําหน่าย สิ่ งแรกที่ตอ้ งทําคือการกําหนดราคาขายที่
ผูซ้ ้ื อสามารถซื้ อได้ในราคาไม่แพงจนเกิ นไป และผูข้ ายก็พอใจที่จะขายเพราะได้กาํ ไรตามที่ตอ้ งการ การ
กําหนดราคาขายทําได้ดงั นี้
3.1 คิดตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าเป็ นผูก้ าํ หนดราคาขาย ถ้าลูกค้ามีความต้องการ
และสนใจมากก็จะสามารถตั้งราคาได้สูง
3.2 ตั้งราคาขายโดยบวกราคาต้นทุนกับกําไรที่ตอ้ งการก็จะเป็ นราคาขายในกรณี เช่นนี้
จะต้องรู ้ราคาต้นทุนมาก่อนจึงจะสามารถบวกกําไรลงไปได้ การตั้งราคาขายนี้ จะมีผลต่อปริ มาณการขาย ถ้า
ตั้งราคาขายไม่แพง หรื อตํ่ากว่าราคาตลาดก็สามารถขายได้จาํ นวนมาก ผลที่ได้รับคือ ได้กาํ ไรเพิ่มมากขึ้นด้วย
การกําหนดราคาขายมี หลายรู ปแบบ แต่สิ่งที่สําคัญคือ ต้องคํานึ งถึ งราคาที่สูงที่สุดที่ผซู้ ้ื อ
สามารถซื้อได้และราคาตํ่าสุ ดที่จะได้เงินทุนคืน
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4. การคิดราคาต้ นทุน
การคิดราคาต้นทุน หมายถึง การคิดคํานวณราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีค่าแรง ค่าใช้จ่าย
ในการผลิต ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้ า ค่าขนส่ ง ฯลฯ การคิดราคาต้นทุนมีประโยชน์ คือ
4.1 สามารถตั้งราคาขายได้โดยรู ้วา่ จะได้กาํ ไรเท่าไร
4.2 สามารถรู ้วา่ รายการใดที่ก่อให้เกิดต้นทุนสู ง หากต้องการกําไรมากก็สามารถลดต้นทุน
นั้น ๆ ลงได้รู้ถึงการลดต้นทุนในการผลิตแล้วนําไปปรับปรุ ง และวางแผนการผลิตเพิ่มขึ้นได้
ประเภทของต้ นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตประกอบด้วยต้นทุน 2 ประเภท คือ
1. ต้นทุนทางตรง หมายถึง ต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบรวมทั้งค่าขนส่ ง ค่าแรงงาน
2. ต้นทุนทางอ้อม หมายถึ ง ต้นทุนที่จ่ายเป็ นค่าบริ การต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้ า ค่าเชื้ อเพลิ ง
ทั้งนี้ ให้คิดเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวกับการผลิตโดยตรง แล้วนําต้นทุนทั้งสองอย่างมาคิดรวมกันก็จะได้เป็ นราคา
ต้นทุนรวม
5. การผลิตและการจัดจําหน่ าย
ประเภทของการจัดจําหน่าย มี 2 แบบ คือ
5.1 การจําหน่ายแบบสั้น คือ การนําสิ นค้าจากผูผ้ ลิตสู่ ร้านค้าปลีก หรื อร้านค้าย่อยถึงผูซ้ ้ื อ
หรื อผูบ้ ริ โภคโดยตรง
5.2 การจัดจําหน่ายแบบยาว คือ การนําสิ นค้าจากผูผ้ ลิต (บ้าน) ถึงร้านค้าขายส่ งแล้วร้านค้า
ขายส่ งจําหน่ายต่อไปยังร้านค้าขายปลีก ร้านค้าขายปลีกจําหน่ายต่อไปยังผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ ยังมีวธิ ี การส่ งเสริ มการจําหน่ายที่ได้ผลอีก 2 ประการ คือ
1. การให้ขอ้ มูลจูงใจผูซ้ ้ื อและภาพพจน์ของสิ นค้าที่ผซู ้ ้ือต้องการ
2. ภาพพจน์ของสิ นค้าที่ผซู ้ ้ื อต้องการ และพอใจทําให้สินค้านั้นมีค่าและมีราคาในตัวเอง
มากกว่าวัสดุบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะสม
3. คุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้า จะต้องผลิ ตให้ตรงกับความต้องการและรสนิ ยมของ
กลุ่มเป้ าหมายทั้งในด้านรู ปแบบ สี สัน และประโยชน์ใช้สอย
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การทําการค้าจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมี
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผูซ้ ้ื อรู ้ จกั สิ นค้า สื่ อที่ ใช้ในการนี้ อาจจะเป็ นหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร
วารสาร ใบปลิ ว หรื อแผ่นพับ แนะนําสิ นค้า หรื ออาจจะทําเป็ นแคตตาล็อกตัวอย่างสิ นค้า ป้ ายโฆษณา
นิทรรศการออกร้านแสดงสิ นค้า ตลอดจนโฆษณาผ่านสื่ อวิทยุและโทรทัศน์

4.5 การพัฒนาการตลาด

การพัฒนาระบบการตลาดนั้น จํา เป็ นจะต้องเป็ นระบบครบวงจร คื อ ระบบของวงจร
การตลาดเอง ซึ่ งเริ่ มต้นจากการศึกษาตลาด การเจาะและขยายตลาด ไปจนถึงการพัฒนาและส่ งเสริ มการขาย
นอกจากนี้ระบบการตลาดจําเป็ นจะต้องเชื่ อมโยงไปสู่ ระบบการผลิตด้วย ทั้งนี้เพื่อจะนําไปสู่ การพัฒนาและ
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ปรับปรุ งด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามความต้องการของตลาด กลไกของการเชื่ อมโยงที่สําคัญ
คือ ระบบข้อมูล ข่าวสาร และองค์กรที่จะทําหน้าที่กระจาย ประเมิน และติดตามข้อมูลจากทางด้านการตลาด
ลงไปสู่ การผลิตและจากการผลิตขึ้นไปสู่ การตลาดในลักษณะของการหมุนเวียนถ่ายเทอย่างเป็ นระบบครบวงจร
ระบบการตลาดสําหรับการผลิ ตเพื่อขาย การรักษาตลาด ตลอดจนเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาด
จะมีข้ นั ตอนที่สาํ คัญ 5 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาและวิจยั ตลาด เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสและช่องทางการตลาดของตลาดเป้ าหมาย
และนําไปสู่ ความเข้าใจเรื่ องของความต้องการของตลาด
2. การจัดระบบข้อมูลข่าวสารการตลาด ผลของการศึกษาและวิจยั ตลาดนั้นจะทําให้ทราบ
ถึงข้อมูลทางด้านการตลาด ซึ่ งจะช่วยสําหรับการตัดสิ นใจของผูผ้ ลิตว่ามีความเป็ นไปได้ในด้านศักยภาพการ
ส่ งออก หรื อความจําเป็ นในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่จะขายในตลาดเป้ าหมายได้มากน้อยเพียงใด
3. การพัฒนาคุ ณภาพและผลิ ตภัณฑ์ ขั้นตอนนี้ เป็ นการใช้ความรู ้ ทางด้านการตลาดและ
ความรู ้ทางเทคโนโลยีในด้านการผลิตและการตลาด เพื่อใช้ปรับปรุ งสิ นค้าสําหรับการผลิตซึ่ งสอดคล้องกับความ
ต้องการด้านการตลาดในราคาที่สามารถแข่งขันได้
4. การเจาะและขยายตลาด เป็ นการรณรงค์ ด้ า นการส่ ง เสริ มการขาย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และกิ จกรรมสนับสนุ นอื่น เช่ น การจัดคณะผูแ้ ทนการค้า การแสดงสิ นค้า การเจรจาทาง
การค้า เพื่ อลดข้อกี ดกัน และการเพิ่ม โควตา ทั้ง นี้ เพื่ อรั ก ษาหรื อเพิ่ ม ส่ วนแบ่งการตลาด รวมทั้งพิ จารณา
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จาํ เป็ น เช่น สถานที่แสดงสิ นค้า เป็ นต้น
5. การประเมิ นและติ ดตามผล เพื่ อให้ท ราบถึ ง ข้อจํา กัดทางด้า นการขาย และส่ วนแบ่ ง
การตลาดประเภทสิ นค้าที่ได้ทาํ การส่ งเสริ มการขาย ศักยภาพ และการอิ่มตัวของตลาดเพื่อหาทางกระจาย
ตลาดต่อไป

4.6 การกําหนดกลยุทธ์ สู่ เป้ าหมายการตลาด

ในการกําหนดกลยุทธ์ สู่เป้ าหมายการพัฒนาตลาดเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาการ
ตลาด ผูป้ ระกอบการควรจัด ให้ มี ก ารกํา หนดกลยุท ธ์ สู่ เ ป้ าหมายการตลาด โดยใช้เ ทคนิ ค SWOT ซึ่ ง
ประกอบด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคดังนี้
การกําหนดกลยุทธ์ใช้วิธีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค หรื อที่เรี ยกว่า
เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ประกอบด้วย
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (S)
โอกาส (T)

ลักษณะดังนี้

จุดอ่อน (Q)
อุปสรรค (W)
1. ปั จจัยภายใน คือ สิ่ งที่เราควบคุมไว้ ได้แก่จุดอ่อน จุดแข็ง
2. ปั จจัยภายนอก คือ สิ่ งที่เราควบคุ มไม่ได้ ได้แก่ อุปสรรคและโอกาส ในแต่ละด้านจะมี

1. จุดแข็ง (Strengths) มีลกั ษณะ เช่ น เป็ นงานที่เราถนัด ทําแล้วมีความสุ ข เป็ นงานที่โดดเด่น
ชุมชนชื่นชอบ และมีทรัพยากรและเครื่ องมือมีความพร้อม
2. จุดอ่อน (Weakness) มีลกั ษณะเช่น เป็ นงานที่เราไม่สบายใจที่จะทํา
ต้องการรับความช่ วยเหลื อจากคนอื่น ทักษะบางอย่างที่เรายังไม่มนั่ ใจ และขาดทรัพยากรในการทํางานให้
บรรลุเป้ าหมาย
3. อุปสรรค (Threats) มีลกั ษณะเช่น ใครคือคู่แข่งขันที่ทาํ ได้ดีกว่าเราถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนจะทํา
ให้แผนโครงการเรามีปัญหา หรื อความขัดข้องที่จะเกิดจากเราเอง
4. โอกาส (opportunities) มี ล ัก ษณะเช่ น โอกาสที่ ก ํา ลัง จะเกิ ด ขึ้ นที่ จ ะทํา ให้ เ ราประสบ
ความสําเร็ จ มีเครื่ องมือใหม่ที่ได้รับการสนับสนุน มีส่วนแบ่งของตลาดที่เรามองเห็น และบุคลากรมีศกั ยภาพ
ทําให้งานสําเร็ จได้ง่ายขึ้น
ในการกําหนดกลยุทธ์ มีขอ้ ควรพิจารณา เพื่อให้การกําหนดกลยุทธ์สู่ เป้ าหมายพัฒนาการตลาด
มีดงั นี้
1. ลงทุนตํ่าที่สุด ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ทางการเงิน
2. ทําในสิ่ งที่ทาํ ได้ดี ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ในการผลิต
3. ทําจํานวนน้อย แล้วค่อย ๆ เพิ่มไปสู่ จาํ นวนมาก
4. เป็ นธุ รกิจที่สามารถทําได้ในระยะยาว ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ทางการตลาดจากสภาพ
ที่เป็ นรอง หากพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันอาจพิจารณาในสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1. มีอะไรที่เราทําได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับผูอ้ ื่น ดีกว่า เร็ วกว่า ถูกกว่า แตกต่างกว่าเด่นกว่าถูกกว่า
แตกต่างกว่า เด่นกว่า
2. ต้องมองหาจุดเด่นของสิ นค้าหรื องานที่เรามี บริ การของเราดีอย่างไร ใคร คือ ลูกค้าของเรา
ขนาดตลาดมีมูลค่าเท่าไร เทคโนโลยีในการผลิตสุ ดยอดเพียงใด ถ้าคู่แข่งทําได้จะใช้เวลาอีกนานเท่าไร
การกําหนดกลยุทธ์ เป็ นการพัฒนาแผนระยะยาวบนพื้นฐานของโอกาสและอุปสรรคภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก จุ ดแข็งและจุดอ่อนภายในสภาพแวดล้อมภายในของบริ ษทั ขึ้นมา การกําหนดกล
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ยุทธ์จะต้องรวมทั้งการรุ กการรับ การกําหนดเป้ าหมายก่อนการพัฒนากลยุทธ์ และการกําหนดนโยบายของ
สถานประกอบการ
การกําหนดกลยุทธ์ สู่ เป้าหมายพัฒนาการตลาด เป็ นการทําให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตเพื่อความ
อยู่รอดเป็ นสําคัญ การสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องอันจะนํามาซึ่ งยอดขายที่สูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลงและเป็ นผลเนื่องจากประสบการณ์ในการผลิตและเป็ นผลทําให้กาํ ไรสู งขึ้นอีกด้วย ถือว่าได้เป็ นกลยุทธ์
การเจริ ญเติบโตโดยวิธีทางลัด เพื่อตัดลดค่าใช้จ่ายทั้งทางด้านการเงินและการบริ หารจัดการกลยุทธ์
กลยุทธ์ การพัฒนาการตลาด เป็ นกลยุทธ์ ที่นาํ มาใช้เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายการเติ บโต
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูอ่ อกจําหน่ายในตลาดใหม่ กลุ่มลูกค้าในพื้นที่แห่ งใหม่ เพื่อให้สามารถครอบคลุมให้
ครบทุกพื้นที่

4.7 แนวทางการพัฒนาและส่ งเสริมการตลาด

แนวทางการดําเนินงานพัฒนาและส่ งเสริ มการตลาด กําหนดไว้ 6 ประการ ดังต่อไปนี้
1. การตลาดต่างประเทศ จะเน้นหนักในเรื่ องของการศึกษาวิจยั ตลาด เป้ าหมายเพื่อรักษา
และเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาด การศึกษาเรื่ องการกําหนดคุณภาพ มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
บรรจุหีบห่ อ ตรา หรื อฉลาก การจัดหาตัวอย่างสิ นค้าสําหรับสิ นค้าที่จะส่ งออกไปขายในตลาดเป้ าหมายเพื่อ
พัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามแผนการผลิตเพื่อขาย
2. การรณรงค์ส่งเสริ มการขายและการตลาด ในรู ปแบบของการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
การจัดคณะผูแ้ ทนการค้า การจัดงานแสดงสิ นค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเจรจาทางการค้า และการส่ งเสริ ม
กิจกรรม การใช้สิทธิ ประโยชน์ทางการค้าเพื่อขยายส่ วนแบ่งการตลาด
3. การจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารการตลาดเพื่อเป็ นสัญญาณเตือนว่าจะถูกกีดกันการค้า การใช้
ข้อมูล เป็ นสัญญาณสํา หรั บ การปรั บ ปรุ งปริ มาณการผลิ ต ประเมิ นศัก ยภาพ และส่ วนแบ่ง การตลาดของ
ประเทศ และเพือ่ สนับสนุนการส่ งเสริ มการตลาดในต่างประเทศขึ้นโดยเฉพาะ
4. การตลาดภายในประเทศ จะดําเนินการในลักษณะของการพัฒนาและส่ งเสริ มการตลาด
ภายในประเทศควบคู่ไปกับ การสนับสนุ นการกระจายการผลิ ต คื อ การพัฒนาระบบการตลาดให้มีส่วน
เชื่ อมโยงกับ การผลิ ตสิ นค้าประเภทใหม่ รวมทั้ง การแปรรู ป เพื่อสนับ สนุ นขีดความสามารถในการขาย
ภายในประเทศและเพื่อส่ งออก
5. การปรับโครงสร้ างการตลาดภายในประเทศเพื่อให้กลไกการตลาดสามารถทํางานได้
โดยมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การจัดให้มีส่ิ งอํานวยความสะดวกพื้นฐานทางด้านการตลาด เช่ น การปรับปรุ ง
ระบบข้อ มู ล ข่ า วสารการตลาดให้ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ผูผ้ ลิ ต ผูส้ ่ ง ออก และเกษตรกร การปรั บ ปรุ ง และ
สนับสนุนตลาดกลางสิ นค้าเกษตร และเขตส่ งออกให้กระจายเกิดขึ้นตามแหล่งผลิตเพื่อลดต้นทุนการขนส่ ง
และเพื่อการปรับปรุ งคุณภาพ จัดชั้นคุณภาพ และมาตรฐาน ตามหลักการผลิตเพื่อขาย
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6. การฝึ กอบรมความรู ้ในด้านการจัดชั้นและควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อสนองการผลิต
เพื่อขายภายในประเทศและการส่ งออก และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพเพื่อการส่ งออก

4.8 การจัดการระบบสารสนเทศด้ านการตลาด

ประเภทของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศด้านการตลาด อาจจะมีความแตกต่างกันตามประเภท
ของธุ รกิจ ซึ่ งเราสามารถจําแนกระบบย่อยของระบบสารสนเทศด้านการตลาดได้ดงั ต่อไปนี้
1. ระบบสารสนเทศสําหรับการขาย สามารถแบ่งออกเป็ นระบบย่อย 3 ระบบดังต่อไปนี้
1.1 ระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุ นการขาย จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆเพื่อสนับสนุ นการ
ดําเนิ นงานของฝ่ ายขาย เพื่อให้การขายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งข้อมูลที่ระบบต้องการจะเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่จะทําการขาย รู ปแบบ ราคา และการโฆษณาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า นอกจากนี้
อาจเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการขายสิ นค้าผ่านตัวแทนจําหน่ายในเรื่ อง ของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับ
ลูกค้า ตลอดจนคู่แข่งของผลิตภัณฑ์ที่จะขายและจําหน่ายสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั
ระบบสารสนเทศสําหรับวิเคราะห์การขาย จะรวบรวมสารสนเทศในเรื่ องของกําไรหรื อ
ขาดทุนของผลิตภัณฑ์ ความสามารถของพนักงานขายสิ นค้า ยอดขายของ แต่ละเขต รวมทั้งแนวโน้มการ
เติบโตของสิ นค้า ซึ่ งสามารถหาข้อมูลได้จากรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการขาย รายงานของต้นทุนสิ นค้า
และวัตถุดิบ เป็ นต้น
1.2.1 ระบบสารสนเทศสําหรับการวิเคราะห์ลูกค้า จะช่วยในการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้
ทราบถึงรู ปแบบของการซื้ อและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อที่ธุรกิจจะสามารถให้บริ การลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจยั ตลาด สามารถแบ่งออกเป็ นระบบย่อยตามหน้าที่ได้ 2
ระบบ ดังต่อไปนี้
2.1 ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจยั ลูกค้า การวิจยั ลูกค้าจะต่างกับการวิเคราะห์ลูกค้าตรง
ที่วา่ การวิจยั ลูกค้าจะมีขอบเขต ของการใช้สารสนเทศกว้างกว่าการวิเคราะห์ลูกค้า โดยการวิจยั ลูกค้าจะต้อง
ทราบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกับลู ก ค้า ในด้า นสถานะทางการเงิ น การดํา เนิ นธุ รกิ จ ความพอใจ รสนิ ย มและ
พฤติกรรมการบริ โภค
2.2 ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจยั ตลาด การวิจยั ตลาดจะให้ความสําคัญกับการหา
ขนาดของตลาดของแต่ละผลิ ตภัณฑ์ที่จะนําออกจําหน่ าย ซึ่ งอาจครอบคลุ มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
หลังจากนั้นก็จะกําหนดส่ วนแบ่งตลาดของผลิ ตภัณฑ์เพื่อทําการวางแผน กําหนดเป้ าหมาย กําหนดกลยุทธ์
และวางแผนกลยุทธ์ สารสนเทศที่เป็ นที่ตอ้ งการของการวิจยั ตลาดคื อสภาวะและแนวโน้มทางเศรษฐกิ จ
ยอดขายในอดี ตของอุ ตสาหกรรมหรื อผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดเดี ยวกันในตลาด รวมทั้งสภาวะการแข่ งขันของ
ผลิตภัณฑ์น้ ีดว้ ย
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3. ระบบสารสนเทศสําหรับการส่ งเสริ มการขาย เป็ นระบบที่ให้ความสําคัญกับแผนงาน
ทางด้านการโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการขาย เพิ่มยอดขายสิ นค้า และ
เพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดให้สูงขึ้น สารสนเทศที่เป็ นที่ตอ้ งการคือยอดขายของสิ นค้าทุกชนิ ดในบริ ษทั เพื่อให้รู้
ว่าสิ นค้าใดต้องการแผนการส่ งเสริ มการขาย และสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลกําไรหรื อขาดทุนของสิ นค้าแต่ละ
ชนิด เพื่อให้ความสําคัญกับสิ นค้าตัวที่ทาํ กําไร
4. ระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ เป็ นระบบสารสนเทศที่
วิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ลักษณะและความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าแต่ยงั ไม่มีตลาด โดยสารสนเทศที่เป็ นที่ตอ้ งการของระบบได้แก่ ยอดขาย
ของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในอดีต เพื่อให้ทราบถึงขนาดและลักษณะของตลาด และการประมาณการ
ต้นทุน เพื่อตอบคําถามให้ได้วา่ สมควรที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อไม่
5. ระบบสารสนเทศสําหรับพยากรณ์ การขาย เป็ นระบบที่ ใช้ในการวางแผนการขาย
แผนการทํากําไรจากสิ นค้าหรื อบริ การในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งของบริ ษทั ซึ่ งจะส่ งผลไปถึงการวางแผนการ
ผลิต การวางกําลังคน และงบประมาณที่จะใช้เกี่ยวกับการขาย โดยสารสนเทศที่เป็ นที่ตอ้ งการคือ ยอดขายใน
อดีต สถานะของคู่แข่งขัน สภาวการณ์ของตลาด และแผนการโฆษณา
6. ระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนกําไร เป็ นระบบสารสนเทศที่ให้ความสําคัญกับการ
วางแผนทํากําไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ ธุ รกิจ โดยสารสนเทศที่เป็ นที่ตอ้ งการคือสารสนเทศจาก
การวิจยั ตลาด ยอดขายในอดีต สารสนเทศของคู่แข่งขัน การพยากรณ์การขาย และการโฆษณา
7. ระบบสารสนเทศสําหรับการกําหนดราคา การกําหนดราคาของสิ นค้านับว่าเป็ นจิตวิทยา
อย่างหนึ่ งทางการตลาด เพราะต้องคํานึ งถึ งความต้องการของลูกค้า คู่แข่งขัน กําลังซื้ อของลูกค้า โดยปกติ
แล้วราคาสิ นค้าจะตั้งจากราคาต้นทุ นรวมกับร้ อยละของกําไรที่ตอ้ งการ โดยสารสนเทศที่ตอ้ งการได้แก่
ตัวเลขกําไรของผลิตภัณฑ์ในอดีต เพื่อทําการปรับปรุ งราคาให้ได้สัดส่ วนของกําไรคงเดิม ในกรณี ที่ตน้ ทุนมี
การเปลี่ยนแปลง
8. ระบบสารสนเทศสําหรับการควบคุมค่าใช้จ่าย บุคคล ที่เป็ นผูค้ วบคุมค่าใช้จ่ายสามารถ
ควบคุมได้โดยดูจากรายงานของผลการทํากําไรกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งหรื อสาเหตุของการคลาดเคลื่อนของ
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวกับการขายรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าโฆษณา ค่าส่ วนแบ่งการขาย
เป็ นต้น
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนสําคัญต่อการดําเนิ นธุ รกิจ โดยเฉพาะการ
ขยายโอกาสและเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบทางการค้า ซึ่ งทําให้นักการตลาดสมัยใหม่ตอ้ งสามารถประยุก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดโอกาสและสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันแก่องค์การ ซึ่ งจะส่ งผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของตน
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การนําระบบสารสนเทศไปใช้ ในเชิ งธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการตลาด จะสนับสนุ นการทํางานด้านการบริ หารการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การกระจายผลิตภัณฑ์ การตัดสิ นใจเรื่ องราคา การโฆษณาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิ ทธิ ผล
และการทํานายยอดขาย ส่ วนที่นาํ เข้าไปในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการตลาด มักจะได้มาจาก
แหล่งข้อมูลภายนอกได้แก่ อินเทอร์ เน็ต บริ ษทั คู่แข่งขัน ลูกค้า วารสาร และนิ ตยสาร และสิ่ งพิมพ์อื่นๆ แต่
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในก็ยงั คงมีความสําคัญอยู่ ได้แก่
1. แผนเชิ งกลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษทั ได้แก่แผนเชิ งกลยุทธ์ในเรื่ องเป้ าหมายและ
ทิศทางของยอดขายที่ ตอ้ งการ การกําหนดราคาสิ นค้าและบริ การ ช่ องทางการกระจายสิ นค้า รายการ
สนับสนุ นการขาย คุ ณลักษณะของสิ นค้าใหม่และในแผนเชิ งกลยุทธ์ยงั อาจมีการกําหนดแนวทางในการ
วิเคราะห์สารสนเทศทางด้านการตลาด และการตัดสิ นใจด้านการตลาดด้วย
2. ระบบประมวลผลรายการ ในระบบประมวลผลรายการจะประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
ขายและด้านการตลาดมากมาย เช่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และการขาย เป็ นต้น นอกจากข้อมูลที่ได้จาก
ระบบประมวลผลรายการแล้ว ยังอาจได้จากระบบการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ด้วย
3. แหล่งข้อมูลภายนอก ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก ได้แก่
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การใหม่ๆ กลยุทธ์ในการ
กําหนดราคา จุดแข็งและจุดอ่อนของประเภทผลิ ตภัณฑ์ที่มีอยู่ การจัดหี บห่ อ การตลาด และการกระจาย
สิ นค้าไปยังลูกค้าของบริ ษทั คู่แข่งที่มีอยูใ่ นตลาด ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ สามารถหาได้จากวัตถุดิบทางการตลาด
เช่น แผ่นพับ แผนการขายที่ได้จากบริ ษทั คู่แข่ง จากเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ฯลฯ
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ซึ่ งมักจะได้มาจากการสังเกตพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยหน่วยงานที่
ทําหน้าที่ในด้านวิจยั ตลาด
ระบบย่อยในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการตลาด ได้แก่ การวิจยั ตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การโฆษณาและรายการสนับสนุ นการขาย และการกําหนดราคาสิ นค้า โดยผลลัพธ์ของ
ระบบย่อยเหล่านี้จะช่วยให้ผจู ้ ดั การด้านการตลาดและผูบ้ ริ หารสามารถเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่ายในการตลาด
และพัฒนาแผนในการให้บริ การและการผลิตสิ นค้าล่วงหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
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กิจกรรม

ใบงานที่ 4
1. ท่านเข้าใจข้อความข้างล่างนี้อย่างไร อธิ บายพอสังเขป
ความหมายของการจัดการการตลาด
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ความสําคัญของการตลาด
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. ให้ท่านวางแผนการตลาดจากธุ รกิจของท่านหรื อธุ รกิจที่ท่านสนใจโดยใช้กลยุทธ์ 4 P
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. ให้ท่านวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโดยใช้เทคนิค SWOT (Swot Analysis) จากธุ รกิจของท่าน
ทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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แนวเฉลยกิจกรรม
ใบงานที่ 4

1. การจัด การการตลาด (Marketing Management) หมายถึ ง การดํา เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ด้านธุ รกิจ ซึ่ งจะต้องมีการวางแผนการผลิต การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การวิจยั การตลาด การส่ งเสริ ม
การขาย การทําข้อมูลฐานลูกค้า การกระจายสิ นค้า การกําหนดราคา การจัดจําหน่ าย ตลอดจนการดําเนิ น
กิจการทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการและบริ การให้แก่ผซู ้ ้ือหรื อบริ โภคพอใจทั้งในเรื่ องราคาและบริ การ
2. ความสํา คัญของการตลาดมี บทบาทสํา คัญต่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และยกระดับความ
เป็ นอยู่ของมนุ ษย์ในสังคมทําให้เกิ ดการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็ นระบบในสังคมมนุ ษย์ สามารถประกอบ
อาชีพที่ตนเองถนัด และได้ใช้ความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มความสามารถ
3. ผูเ้ รี ยนใช้ก ลยุทธ์ 4 P ประกอบการอธิ บ าย (แนวตอบพิ จารณาให้สอดคล้องกับธุ รกิ จที่
ผูเ้ รี ยนกําหนด)
4. ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก โดยใช้เทคนิ ค SWOT
(แนวตอบพิจารณาจากความสอดคล้องกับธุ รกิจที่ผเู ้ รี ยนกําหนด)
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งามเขตต์

ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
เลขาธิ การ กศน.
รองเลขาธิ การ กศน.
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ ทางการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ครั้งที่ 1
1. นายโยธิ น
2. นายธนากร
3. นายสุ รพงษ์
4. นายปรี ชา
5. นายนรา
6. นายสุ ภาพ
7. นางสาวนภาพร

หอมตระกูล
พัฒนครู
ไชยวงศ์
จันทรมณี
เหล่าวิชยา
เมืองน้อย
อมรเดชาวัฒน์

ที่ปรึ กษาคณะรัฐมนตรี
ที่ปรึ กษาคณะรัฐมนตรี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ครั้งที่ 2
1. นายเสรี
2. นางพิชญา
3. นางอมรา
4. นางศุภดา
5. นางสาวอัญชลี
6. นางสาววรรณพร

ศรี นวล
นัยนิตย์
เหล่าวิชยา
ศรี พิลาศ
พงษ์พานิช
ปั ทมานนท์

ผูอ้ าํ นวยการ กศน.อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สถาบัน กศน.กรุ งเทพมหานคร
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
สํานักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน
นายประเสริ ฐ
นายชัยยศ
นางวัทนี
นางชุลีพร
นางศุทธิ นี

คณะผู้เขียน/เรียบเรียง
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ครั้งที่ 3
1. นางดุษฎี
2. นางพรทิพย์
3. นางนํฎยา
4. นางสาววรรณพร

คณะจัดทํารู ปเล่ม/ออกแบบปก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุ รพงษ์
นายศุภโชค
นางสาววรรณพร
นางสาวสุ ลาง
นางสาวเพชริ นทร์
นางสาวอลิศรา

ศรี วฒั นาโรทัย
เข็มทอง
ชูประดิษฐ์
ปั ทมานนท์

ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
สถาบัน กศน.ภาคใต้
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

มัน่ มะโน
ศรี รัตนศิลป์
ปั ทมานนท์
เพ็ชรสว่าง
เหลืองจิตวัฒนา
บ้านชี

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

