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บทคดัย่อ 
การศกึษาเรือ่งกลยทุธท์ีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบการยคุใหม ่มวีตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศกึษากลยุทธ์ของ

องคก์ร และน าไปปฏบิตัไิด้ 2) เพื่อใหท้ราบถงึขัน้ตอนในการท ากลยุทธ์ และสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 3) เพื่อให้
ทราบถงึกลยทุธท์ีจ่ าเป็นต่อผูป้ระกอบการ ยุคใหม่ เพื่อความอยู่รอดขององคก์ร โดยในการศกึษาปจัจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก ่เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และอาชพี และขัน้ตอนการก าหนดกลยทุธ ์ไดแ้ก ่การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
เทคนิคการวเิคราะหธ์ุรกจิ  การปฏบิตัติามกลยุทธ์ การตดิตามผลการปฏบิตังิาน การทบทวนขอ้มูลยอ้นกลบั 
ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ในองคก์รทีม่กีารใชก้ลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ กลุ่มตวัอย่างที่
ตอบแบบสอบถามมจี านวน 370 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ได้แก่ ค่าความถี ่ ค่ารอ้ย ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศกึษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ทีม่อีายุระหว่าง 31-40 ปี ซึง่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมี
อาชพีพนักงานเอกชน ขัน้ตอนการก าหนดกลยุทธ์ พบว่า ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ในองค์กรทีม่กีารใชก้ลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกจิใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัขัน้ตอนการก าหนดกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ องคก์รจงึควร
ให้ความสนใจเกี่ยวกบัขัน้ตอนของกลยุทธ์ ตัง้แต่ข ัน้ตอนแรก จนถึงขัน้ตอนสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย การ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม เทคนิคการวเิคราะหธ์ุรกจิ การปฏบิตักิารตามกลยุทธ์ การตดิตามผลการปฏบิตังิาน 
การทบทวนขอ้มูลยอ้นกลบั และเมื่อพจิารณาอย่างละเอยีดรายดา้น พบว่า ด้านทีม่คี่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด คอื ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน กลยุทธ์ทีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ พบว่า ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ในองคก์รทีม่กีาร
ใชก้ลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบักลยุทธ์การมุ่งเน้นการใหบ้รกิารลูกคา้ และสร้างความ
แตกต่างดว้ยนวตักรรม เพือ่ใหโ้ดดเด่นเหนือคูแ่ขง่ อยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ องคก์รจงึควรใหค้วามส าคญัเกีย่วกบั
กลยุทธ์การมุ่งเน้นการให้บรกิารลูกค้า และสร้างความแตกต่างด้วยนวตักรรม เพื่อให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง 
เพือ่ใหอ้งคก์รมผีลประกอบการทีด่ ีและประสบความส าเรจ็ในการด าเนินกจิการไดอ้ยา่งสงูสดุ 

 
ค ำส ำคญั :  ข ัน้ตอนการก าหนดกลยทุธ์; การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่; กลยทุธ ์6 น่านน ้า 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to investigate the organizational strategies and the 
implementation, 2) to know steps to implement the organizational strategies, and 3) to know 
necessary strategies for modern entrepreneurs to achieve organizational survival. This study focused 
on exploring personal factors such as gender, age, educational level and occupation. The process of 
formulating strategies included environmental analysis, business analysis techniques, strategy 
implementation, performance tracking, and feedback review. The population of this research was 
employees working in organizations that use business strategies. The sample consisted of 370 
respondents. Online questionnaire was used as an instrument for data collection.  Data collected were 
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then analyzed using statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
results of this study indicated that most of the respondents were female, between 31-40 years old, 
graduated with a bachelor’s degree, and worked as a private employee. The process of formulating 
strategies showed that the respondents prioritized overall process of formulating strategies at a high 
level. Therefore, organizations should pay their attention to the process of formulating strategies from 
the first to the last steps, consisting of environmental analysis, business analysis techniques, strategy 
implementation, performance tracking, and feedback review. When individual aspects were 
considered, an aspect with the highest mean was work environment. In terms of necessary strategies 
for modern entrepreneurs, it was found that the respondents prioritized customer-oriented strategies 
and innovative differentiation strategies to achieve competitive advantage at a high level. Therefore, 
organizations should focus on customer-oriented strategies and innovative differentiation in order to 
enhance organizational performance and to maximize successful business operation. 

 
Keywords: Process of formulating strategies; Modern entrepreneurship; Six Principles of Blue Ocean 
Strategy 
 
บทน ำ 

เมือ่ธุรกจิเริม่เจรญิเตบิโต สิง่ทีต่ามมาคอื การขยายตวัขององคก์ร ลูกคา้ พนักงาน ก าลงัการผลติ และ
การใชเ้งนิทุนส่งผลให้ผูป้ระกอบการทีก่ าลงัจะผนัตวัเองไปเป็นผู้ประกอบธุรกจินัน้ต้องเตรยีมรบัมอืกบัการ
เปลีย่นไปทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต อย่างไรกต็าม การเปลีย่นแปลงโดยขาดแนวคดิหรอืกรอบความคดิทางธุรกจิ
อาจจะเป็นการเปลีย่นแปลงทีไ่รท้ศิทาง บางครัง้ตอ้งคาดหรอืเดา อกีทัง้ตอ้งฟนัฝา่อปุสรรคนานัปการ เพื่อจะให้
ธุรกจิของตนเองอยูร่อดในความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ (Gartner and Bellamy, 2010) และในยุคโลกาภวิตัน์ท า
ใหโ้ลกดเูหมอืนแคบลงทุกวนั การเคลื่อนยา้ยสนิคา้ เงนิทุน แรงงานและขอ้มลูขา่วสารท าไดอ้ย่างเสร ี(Ferrell, 
et. al. 2011) ปจัจยัเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการยุคใหม่ และจะมมีากขึน้โดยเฉพาะกบั
ผูป้ระกอบการขนาดเล็กที่ก าลงัจะกา้วไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางหรอืขนาดใหญ่ที่ก าลงัมองหา
โอกาสปรบัเปลีย่นธุรกจิจากการเป็นผูร้บัจา้งผลติผลติภณัฑไ์ปเป็นผูอ้อกแบบและผูส้รา้งคณุคา่ใหก้บัผลติภณัฑ์
ในอนาคต เพื่อใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงทีต่ามมา (Hatten, 2009) ผลกระทบนี้อาจจะเป็นทัง้ผลเชงิบวก
และผลเชงิลบได ้ขึน้อยู่กบัการเลอืกใชก้ลยุทธ์ของผูป้ระกอบการและการเตรยีมความพรอ้มของแต่ละองคก์ร
เป็นส าคญั 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจในเรื่อง "กลยุทธ์ที่จ าเป็นส าหรบัผู้ประกอบการยุคใหม่" ซึ่งจะศึกษา
เกีย่วกบั การก าหนดกลยทุธท์ีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ โดยใชข้ ัน้ตอนการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อใชว้เิคราะหก์ล
ยุทธ์ทีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ หรอืกลยุทธ์ 6 น่านน ้า ประกอบดว้ย 1. กลไกการแข่งขนัด้านราคา 2. การ
มุง่เน้นลกูคา้และการสรา้งความแตกต่างดว้ยนวตักรรม 3. คุณธรรม จรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 4. 
การจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขององค์กร 5. กระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบ และ 6. การสร้างความ
เจรญิเตบิโตของธุรกจิดว้ยองคค์วามรูท้ีห่ลากหลาย เพื่อจะทราบว่าในองคก์รแต่ละองคก์รนั ้น มกีารใชก้ลยุทธ์
แบบใด และกลยุทธ์ใดทีท่ าใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็ในภาวะปจัจุบนั เพื่อทีผู่ป้ระกอบการจะสามารถน า
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ขอ้มลูดา้นกลยทุธท์ีท่ าการศกึษาไปปรบัใชใ้นการวางกลยทุธข์ององคก์รไดต้รงจุด ท าใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนั
กบัคูแ่ขง่ไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
1. เพือ่ศกึษากลยทุธข์ององคก์ร และน าไปปฏบิตัไิด้ 
2. เพือ่ใหท้ราบถงึขัน้ตอนในการท ากลยทุธ ์และสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 
3. เพือ่ใหท้ราบถงึกลยทุธท์ีจ่ าเป็นต่อผูป้ระกอบการยคุใหม ่เพือ่ความอยูร่อดขององคก์ร 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจัยด้านประชากรของการวิจัยครัง้นี้  จะศึกษาผู้ที่
ปฏบิตังิานอยูใ่นองคก์รทีม่กีารใชก้ลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิ ทีท่ าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ในการใชก้ลยุทธ์ 
ในเขตหว้ยขวาง 

ขอบเขตด้านเน้ือหา การวจิยัครัง้นี้เพื่อศกึษากลยุทธ์ทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบการยุคใหม่ จ าแนก
ตามปจัจัยต่างๆ รวมไปถึงศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ โดยการศึกษาวิจัยครัง้นี้
ประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปนี้ 
ตวัแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก ่

1.1  ปจัจยัดา้นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศกึษา และอาชพี 
1.2  ขัน้ตอนการก าหนดกลยทุธ์ ประกอบดว้ย การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม เทคนิคการวเิคราะหธ์ุรกจิ 

การปฏบิตัติามกลยทุธ ์การตดิตามผลการปฏบิตังิาน การทบทวนขอ้มลูยอ้นกลบั 
2. ตวัแปรตาม 

2.1 กลยทุธท์ีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ 
 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
1. ไดร้บัรูถ้งึความคดิเหน็ของพนกังานและผูบ้รหิารเกีย่วกบักลยทุธท์ีอ่งคก์รเลอืกใช้ 
2. เป็นขอ้มูลสนับสนุนเกีย่วกบักลยุทธ์ทีใ่ชใ้นองคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแนวทาง ก าหนดกลยุทธ์ ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถแขง่ขนัในตลาดไดด้ขี ึน้ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 การวจิยัเรือ่งกลยทุธท์ีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบการยคุใหม ่จ านวน 370 คน โดยในการวจิยัผูว้จิยัไดใ้ช้
เครือ่งมอืส าหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามทีใ่ช้
แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 :  ขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที ่2 :  ขอ้ค าถามเกีย่วกบัขัน้ตอนการก าหนดกลยทุธ์ 
สว่นที ่3 :  ขอ้ค าถามเกีย่วกบักลยทุธท์ีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ 
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หลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มลูครบ 370 ชุด ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมจะน าไปวเิคราะหด์ว้ยวธิทีาง
สถติ ิโดยการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติจิะใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะห ์ซึง่สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู
ทีไ่ดใ้ชส้ถติพิรรณนา (Descriptive Statistic) เพือ่ใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

1. ค่าความถี่หรอืการแจกแจง (Frequency) ใช้อธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขัน้ตอนการก าหนดกลยทุธ ์และกลยทุธท์ีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ 

2. คา่รอ้ยละ (Percentage) ใชอ้ธบิายขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขัน้ตอนการก าหนดกล
ยทุธ ์และกลยทุธท์ีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ 

3. คา่เฉลีย่ (Mean) ใชอ้ธบิายขัน้ตอนการก าหนดกลยทุธ ์และกลยทุธท์ีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ 
4. ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอ้ธบิายขัน้ตอนการก าหนดกลยุทธ์ และกล

ยทุธท์ีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ 
 

ผลกำรวิจยั 
ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ในองค์กรทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ

ระหว่าง 31-40 ปี ซึง่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานเอกชน 
ขัน้ตอนกำรก ำหนดกลยทุธ์ พบว่า ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ในองคก์รทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ 

ใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัขัน้ตอนการก าหนดกลยุทธ์ โดยรวมในระดบัมากและเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้น
ทีม่คีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ดา้นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

กลยุทธ์ท่ีจ ำเป็นของผู้ประกอบกำร พบว่า ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ในองคก์รทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
ใหค้วามส าคญัเกีย่วกบักลยุทธ์ทีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ โดยรวมในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า กลยทุธก์ารมุง่เน้นการใหบ้รกิารลกูคา้ และสรา้งความแตกต่างดว้ยนวตักรรม เพือ่ใหโ้ดดเด่นเหนือคู่แขง่ 
มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ 

 
สรปุและวิจำรณ์ผล 

จากผลการวจิยัเรือ่งกลยทุธท์ีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบการยคุใหม ่ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยูใ่นองคก์รทีม่กีารใช้
กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิ พบว่า 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล ในส่วนของเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลอืก
ค าตอบอยา่งหลากหลาย ทัง้นี้ ในกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 370 คน ไมม่ผีูท้ ีม่อีายมุากกว่า 60 ปี และไมม่ผีูท้ ีม่กีารศกึษา
ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ในองค์กรส่วนใหญ่มอีายุไม่เกนิ 60 ปีและมี
การศกึษาไมต่ ่ากว่าปรญิญาตร ี

2. ขัน้ตอนการก าหนดกลยทุธ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2.1  ดา้นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุก

ขอ้มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัทฤษฎีของชยัยุทธ เลิศพาชนิ (2554) ได้ศกึษาเรื่องกลยุทธ์
ส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการยคุใหมภ่ายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ผลการศกึษาพบว่า กลยุทธ์ทีด่ยีงัตอ้ง
มคีวามยดืหยุ่นสามารถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของการเปลีย่นแปลง ทนัสมยั ทนักบัเหตุการณ์ มี
ความเหมาะสมทีจ่ะใชแ้กป้ญัหาตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
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 2.2  ดา้นเทคนิคการวเิคราะหธ์ุรกจิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้
มคีวามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองวรรณวษิา วรฤทธนิภา (2555) ไดศ้กึษาเรื่องการศกึษา
ปญัหาและก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรกรณีศกึษา องค์กร This Work จ ากดั ไดก้ล่าวถงึเทคนิคการวเิคราะห์
ธุรกจิไวว้่า การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่เป็นไปได้ไม่ยาก การบรกิารอื่นทดแทนสามารถมขีึน้ได้งา่ย
หากมนีวตักรรมใหม่ๆ เกดิขึน้ อ านาจการต่อรองของผู้บรโิภค หากองค์กรสามารถท าความเขา้ใจในความ
ต้องการของลูกค้าได้ในระดบัหนึ่ง เมื่อลูกค้าได้รบัขอ้เสนอที่ถูกใจแล้วกเ็ลือกที่จะจ้างองค์กรนี้ อ านาจการ
ต่อรองของผูผ้ลติ องคก์รจ าเป็นทีจ่ะตอ้งอาศยัซพัพลายเออรส์นิคา้ วสัดุ อุปกรณ์ หลายอย่าง สภาวการณ์ของ
การแข่งขนั คู่แขง่สามารถท าอะไรกไ็ดท้ีใ่กล้เคยีงกบัองค์กร ถา้ยิง่เป็นคู่แข่งในระดบัเดยีวกนั องค์กรนัน้ๆว่า 
องคก์รใดจะสามารถสรา้งผลงานใหเ้ป็นทีต่อ้งการของลกูคา้ได ้

 2.3  ดา้นการปฏบิตัติามกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัทฤษฎีของปณัรส มาลากุล ณ อยุธยา (2551) ได้ศกึษาเรื่องการ
จดัการเชงิกลยุทธ์ Strategic Management ไดก้ล่าวถงึการปฏบิตัติามกลยุทธ์ ไว้ว่า ในการพจิารณาก าหนด
โครงการเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการส าหรบัที่จะน ากลยุทธ์ไปสู่งการปฏิบัตินัน้ นอกจากจะต้องคิดถึง
โครงการทีส่อดคล้องกบักลยุทธ์ทีไ่ด้ก าหนดไว้แล้ว กย็งัต้องค านึงถงึ โครงการและกจิกรรมส าหรบัการทีจ่ะ
ปรบัเปลี่ยน พฒันาขดีความสามารถขององค์การใหส้ามารถทีจ่ะน าแผนกลยุทธ์นัน้ไปสู่การปฏบิตัใิหเ้กดิผล
ส าเรจ็ 

 2.4  ดา้นการตดิตามผลการปฏบิตังิาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุก
ขอ้มคีวามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองปณัรส มาลากุล ณ อยุธยา (2551) ไดศ้กึษาเรื่องการ
จดัการเชงิกลยุทธ์ Strategic Management ได้กล่าวถงึการตดิตามผลการปฏบิตัิงาน ไว้ว่า การติดตาม
ประเมนิผล นอกจากจะช่วยให้ทราบถึงความส าเร็จก้าวหน้าของงานแล้ว ก็ยงัเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้
ผูป้ฏบิตังิานใหร้บักลยทุธไ์ปปฏบิตัดิว้ย นอกจากนี้ การไดเ้รยีนรูถ้งึผลส าเรจ็หรอืลม้เหลว ตลอดจนขอ้ผดิพลาด
ต่างๆ กย็งัเป็นสว่นของกระบวนการเรยีนรูข้ององคก์ร 

 2.5  ดา้นการทบทวนขอ้มลูยอ้นกลบั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุก
ขอ้มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัทฤษฎีของบุษกร ค าโฮม (2560) ได้ศกึษาเรื่องผลของขอ้มูล
ยอ้นกลบัดา้นลบทีม่ตี่อความตัง้ใจในการปรบัปรุงงานและผลการปฏบิตังิานของพนักงานเจนเนอเรชัน่วาย ได้
กล่าวถึงการทบทวนขอ้มูลย้อนกลบั ไว้ว่า การให้ขอ้มูลย้อนกลบัเป็นเครื่องมอืด้านการจดัการอย่างหนึ่งที่
องคก์รและผูป้ฏบิตังิานใหค้วามส าคญัและน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 

3. กลยทุธท์ีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 3.1  กลยทุธก์ารแขง่ขนัดา้นราคาของผูป้ระกอบการธุรกจิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของณัฐกนก รตันางกูร (2552) ได้
ศกึษาเรือ่งการศกึษาปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวถงึกลยุทธ์ดา้นราคาไวว้่า ราคานับว่าเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อของผู้บรโิภคในระดบัมาก การตัง้ราคาสนิค้ามีราคาที่ใกล้เคียงกบัสินค้าตามท้องตลาดโดยทัว่ไปนัน้มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เป็นอยา่งมาก 

 3.2  กลยทุธม์ุง่เน้นลกูคา้และการสรา้งความแตกต่างดว้ยนวตักรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองพรีภาว์ ทวสีุข (2555) 
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ไดศ้กึษาเรือ่งอทิธพิลของกลยทุธก์ารตลาดและวถิกีารด าเนินชวีติของผูซ้ือ้ต่อการประเมนิภายหลงัการซือ้สนิคา้
เกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่ากลยุทธ์การตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการประเมนิภายหลงัการซื้อ
ของผู้ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลมากที่สุด และ
ผูป้ระกอบการยงัไดเ้หน็ถงึความส าคญัในเรือ่งการมุง่เน้นความเป็นเลศิและน าเสนอสนิคา้ทีด่กีว่าคู่แขง่ในแต่ละ
ตลาดเป้าหมายสง่ผลใหส้ามารถใชจุ้ดเด่นของคณุภาพผลติภณัฑใ์นการสรา้งความผกูพนักบัลกูคา้ 

 3.3  กลยทุธม์ุง่เน้นคณุธรรม จรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองสานิตย ์หนูนิล วโิรจย ์
เจษฎาลกัษณ์ และจนัทนา แสนสุข (2560) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัเชงิสาเหตุและผลลพัธ์ของความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมเชงิกลยทุธ:์ การศกึษาเชงิประจกัษ์ธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า ปจัจุบนัองคก์รอาศยั
กลยทุธต์่างๆ ในการสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ขนั รวมทัง้ การใชก้ารด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมเป็นกลยทุธห์นึ่งในการสรา้งความไดเ้ปรยีบ ซึง่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดอ้ธบิายไปกอ่นหน้านี้ว่าปจัจุบนัลูกคา้หนั
มาใหค้วามส าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันัน้ องคก์รจงึตอ้งเพิม่กลยุทธ์ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่หนือกว่าคูแ่ขง่ขนัรายอืน่ 

 3.4  กลยทุธใ์นการจดัการผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งใหม้สีมรรถนะในการด าเนินงานทีส่งูขึน้ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัทฤษฎีของธรีพร 
ทองขะโชค (2556) ไดศ้กึษาเรือ่งโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง การก ากบัดูแล
กิจการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์: การทบทวนวรรณกรรม ผลการศกึษาพบว่า การมสี่วนร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
การด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั และการมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยียงัมผีลต่อการสรา้ง
ใหเ้กดิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนบรษิทั 

 3.5  กลยุทธ์กระบวนการด าเนินงานทีม่รีะบบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่าทกุขอ้มคีวามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองชยัยุทธ เลศิพาชนิ (2554) ไดศ้กึษาเรื่องกล
ยุทธ์ส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการยุคใหม่ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ผลการศกึษาพบว่า กลยุทธ์ทีด่ี
ต้องได้รบัการสนับสนุนจากผู้น าระดบัสูงขององค์กร มกีารน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการอย่าง
จรงิจงั สอดคลอ้งกบัพนัธกจิเป้าหมาย จุดประสงคข์ององคก์ร 

 3.6  กลยทุธก์ารสรา้งการเจรญิเตบิโตของธุรกจิดว้ยองคค์วามรูท้ีห่ลากหลาย โดยน ามาบูรณาการ
รว่มกนัอยา่งสมดุล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองทรงวฒัน์ เฉลมิวณิชยก์ุล (2559) ได้ศกึษาเรื่องการศกึษากลยุทธ์ระดบัองคก์รและกล
ยทุธก์ารแขง่ขนัของผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ ผลการศกึษาพบว่า ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทุกราย
เลือกใช้กลยุทธ์การเติบโตในกลยุทธ์ระดับองค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจ ใน
ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยข์นาดกลางมโีอกาสในการขยายตลาดไปในกลุ่มพืน้ที่ต่างๆ ตามนโยบายภาครฐั 
และผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยข์นาดเลก็มโีอกาสเพิม่สนิคา้ 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจยั 
จากผลการวจิยัเรือ่งกลยทุธท์ีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบการยคุใหม ่มขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
ในส่วนของขัน้ตอนการก าหนดกลยุทธ์ จะเหน็ได้ว่า ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ในองค์กรทีม่กีารใชก้ลยุทธ์ใน

การด าเนินธุรกจิใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัขัน้ตอนการก าหนดกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ องคก์รจงึ
ควรใหค้วามสนใจเกีย่วกบัขัน้ตอนของกลยุทธ์ ตัง้แต่ข ัน้ตอนแรก จนถงึขัน้ตอนสุดทา้ย ซึง่ประกอบดว้ย การ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม เทคนิคการวเิคราะหธ์ุรกจิ การปฏบิตักิารตามกลยุทธ์ การตดิตามผลการปฏบิตังิาน 
การทบทวนขอ้มลูยอ้นกลบั เพือ่ท าใหอ้งคก์รใชก้ลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิ และใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ใน
การด าเนินกจิการไดอ้ย่างสงูสุด เมื่อพจิารณาอย่างละเอยีดรายด้าน พบว่า ด้านทีม่คี่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด คอื ด้าน
สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน ดงันัน้ เพื่อใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ในการด าเนินกจิการได้อย่างสงูสุด 
องคก์รจะตอ้งพจิารณารายละเอยีดเกีย่วกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่อองคก์รมากขึน้ เพราะเป็นกลุ่มทีม่อีทิธพิลต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์กร หรอืเรยีกอกีอย่างว่าเป็นสภาพแวดล้อมในการแข่งขนั ประกอบด้วย กลุ่มคู่
แข่งขนั กลุ่มผู้ส่งมอบ กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้ให้เงนิกู้ กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มบุคลากร กลุ่มสหภาพแรงงาน กลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มชมุชน และรฐับาล เนื่องจากเป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีผู่ป้ระกอบการจะตอ้งศกึษาโดยละเอยีดเพื่อ
ใชใ้นการก าหนดกลยทุธแ์ละเป้าหมายจุดประสงคก์ารด าเนินการขององคก์รไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 

ในส่วนของกลยุทธ์ทีจ่ าเป็นของผูป้ระกอบการ จะเหน็ได้ว่า ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ในองค์กรทีม่กีารใชก้ล
ยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิใหค้วามส าคญัเกีย่วกบักลยุทธ์การมุ่งเน้นการใหบ้รกิารลูกคา้ และสรา้งความแตกต่าง
ดว้ยนวตักรรม เพือ่ใหโ้ดดเด่นเหนือคูแ่ขง่ อยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ องคก์รจงึควรใหค้วามส าคญัเกีย่วกบักลยุทธ์
การมุง่เน้นการใหบ้รกิารลกูคา้ และสรา้งความแตกต่างดว้ยนวตักรรม เพือ่ใหโ้ดดเด่นเหนือคู่แขง่ เพื่อใหอ้งคก์ร
มผีลประกอบการทีด่ ีและประสบความส าเรจ็ในการด าเนินกจิการไดอ้ยา่งสงูสดุ 
กิตติกรรมประกำศ 

การคน้ควา้อิสระเร่ืองกลยุทธ์ท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการยุคใหม่ (Essential Strategies For Modern 
Entrepreneurs) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชา BUS7096 การค้นควา้อิสระ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นท่ี 10 
ผูจ้ดัท าใคร่ขอกราบขอบคุณ รองศาสตราจารย ์สุจิตรา จนัทนา ท่ีกรุณาให้ค าช้ีแนะ ค าปรึกษา รวมถึงให้ความ
ช่วยเหลือ ดูแลและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนตรวจหาขอ้ผิดพลาดและเรียบเรียงเน้ือหาใหถู้กตอ้งจนกระทัง่
เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกท่านท่ีกรุณาให้
ค าปรึกษาและความช่วยเหลือในการท างานคร้ังน้ี รวมถึงขอบคุณครอบครัว พ่ีๆ และเพ่ือนๆ รวมถึงทุกคนท่ีคอยให้
ค าปรึกษาและก าลงัใจในการท างานคร้ังน้ีจนส าเร็จดว้ยดีตลอดมา 
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