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การจัดการเชิงกลยุทธการแขงขันของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย 

Strategic Management on Competitiveness  

of Multi-Level Marketing in Thailand 
 

ธีรวัฒน  ธวัลรัตนโภคิน1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธท่ีมีตอศักยภาพการ

แขงขันของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย และ2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธดานการ

ยอมรับโอกาสใหม ของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย โดยเก็บขอมูลจากผูบริหารและเจาหนาท่ี ของธุรกิจเครือขายใน

ประเทศไทย จํานวน 319 บริษัท และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การ

วิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ และจากการสัมภาษณจากผูเขารวมในธุรกิจ

เครื่อขายจํานวน 5 บริษัทท่ีมีตําแหนงทางธุรกิจระดับสูง ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการเชิงกลยุทธ ดานการสราง

ความจงรักภักดีใหกับลูกคา มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพการแขงขันโดยรวม และ 2) การจัดการ

เชิงกลยุทธดานการยอมรับโอกาสใหม ผลพบวาเน่ืองจากในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา และมีการแขงขันทางธุรกิจท่ีคอนขางสูง ดังน้ันการสรางรากฐานท่ีดีใหกับองคกร โดยการใหความสําคัญแก

ลูกคา ซึ่งจะสามารถสรางการยอมรับและไดรับความเช่ือถือจากลูกคา หากลูกคาเกิดสิ่งเหลาน้ีกับองคกรจะทําให

องคกรมีรายไดท่ีตอเน่ือง และสามารถสรางผลกําไรไดในระยะยาว และการท่ีองคกรมีการยอมรับเอาสิ่งใหมๆ เขามา

ประยุกตใชกับองคกรไดน้ัน ถือเปนการสรางความแตกตาง เพ่ือองคกรจะสามารถสรางความไดเปรียบท่ีเหนือกวาคูแขง

ได และมีการรับรูขาวสารและเทคโนโลยีใหมๆ เขามาปรับใชกับองคกรไดกอนองคกรอ่ืน 

คําสําคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ิ ศักยภาพการแขงขัน ธุรกิจเครือขาย 
 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the factors that affect strategic management of 

the competitive performance of Multi-Level Marketing in Thailand and 2) to study the factors that 

affect strategic management of the new opportunities to accept MLM in Thailand. The samples 

were the executives and staff from 312 Multi-Level Marketing companies, and the research tool was 

questionnaire. Multiple correlation analysis and multiple regression were applied in the analysis of 

this research. The results of the study showed that 1) the strategic management to build loyalty to 

customers was in accordance with competitive performance, and had a positive effect to the 

performance and 2) the strategic management of the new opportunities to accept Multi-Level 

Marketing related to good customer service to build creditability and acceptance from customers 

1 นักวิชาการอิสระ 
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among the high competition in business sectors and economic frustration; in addition, the long-term 

revenue and brand unity would occur for more. 

Keywords: Strategic Management, Competitiveness, Multi-Level Marketing 

 

บทนํา 

 ปจจุบันไดมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : AEC) ซึ่งถือเปนจังหวะ

ท่ีดีในการสรางโอกาสทางการตลาดใหกับธุรกิจอยางมาก เน่ืองจากความสามารถในการซื้อมีการขยายตัวสูงข้ึน จึงทํา

ใหนักลงทุนหันมาสนใจลงทุนทําธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน โดยธุรกิจจะประสบความสําเร็จและดําเนินตอไปไดน้ัน จะตองอาศัย

ปจจัยหลาย ๆ ดาน เชน ดานการเงิน ดานการบัญชี ดานการบริหารงาน และดานกลยุทธการตลาด เปนตน โดยปจจัย

ท่ีสําคัญทางดานการบริหารและดานกลยุทธการตลาด จําเปนตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน จึงจะสามารถนําพาธุรกิจน้ันใหประสบความสําเร็จได(สมาคมการขายตรงไทย, 2560 : เว็บไซต) 

การจัดการเชิงกลยุทธ เปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยให นักบริหารกําหนดทิศทางของธุรกิจ วิเคราะห

สภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในองคการ ชวยกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมกับองคการ เพ่ือท่ีจะนํากลยุทธเหลาน้ัน

ไปประยุกตปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององคการได ท้ังน้ีไมจํากัดเฉพาะแตองคการภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน กลยุทธขององคการจะเปนสิ่งสําคัญท่ีจะกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการได การทําความ

เขาใจและการพยายามศึกษาองคการท่ีประสบผลสําเร็จในการใชกลยุทธเพ่ือการจัดการ จะทําใหนักบริหารไดทราบถึง

คุณประโยชนของกลยุทธ ท่ีจะชวยสนับสนุนองคการใหประสบความสาํเร็จ และจะตองมีการพิจารณาเลือกกลยุทธและ

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคการ โดยการจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบท่ีตองอาศัยวิสัยทัศนของ

ผูนําองคการเปนสวนประกอบ และอาศัยการวางแผนอยางมีข้ันตอน เน่ืองจากการบริหารกลยุทธเปนการบริหารองค

รวม ผูนําท่ีมีความสามารถจะตองอาศัยกลยุทธในการจัดการองคการท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองคการ และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงไมลมเหลว  เน่ืองจากกลยุทธท่ีดีแตลมเหลวจะไมสามารถนําความสําเร็จมาสูองคการได  

ดังน้ันท้ังกลยุทธและนักบริหารท่ีเปนผูตัดสินใจเลือกใชกลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติจึงมีความสําคัญเทาเทียมกัน   

(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550 : 2). 

 ศักยภาพการแขงขัน เปนความสามารถขององคกรในการดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค

และบรรลุเปาหมายขององคกร เพ่ือเอ้ืออํานวยใหแขงขันกับองคกรในธุรกิจประเภทเดียวกันได ซึ่งปจจัยสําคัญของ

ศักยภาพการแขงขันมีอยู 7 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน 2) ดานการเติบโตของยอดขาย 

3) ดานการแขงขันทางการตลาด 4) ดานความสามารถในการใหบริการ 5) ดานคุณภาพของสินคา 6) ดานภาพลักษณ

ขององคกรท่ีดี และ 7) ดานศักยภาพในการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี ซึ่งความสามารถในการ

ประเมินสถานการณทางการตลาดไดน้ัน สามารถสงผลใหมีการใหความสําคัญตอความตองการของลูกคา และ

เปาหมายหลักของการแขงขัน และเน่ืองจากในปจจุบันธุรกิจประเภทขายตรงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนมาอยูหลายบริษัท จึง

สงผลใหเกิดการแขงขันทางการตลาด และมีการแยงชิงลูกคาท่ีคอนขางสูง และเน่ืองจากในปจจุบันธุรกิจประเภทขาย

ตรงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ศักยภาพการแขงขันจึงถือไดวาเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีธุรกิจน้ี จะตองมีเพ่ือจะไดแขงขันกับคูแขง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Chang, 2005 : 199-215)  

 ธุ ร กิ จ เครือข าย  Multi-Level Marketing หรือ เรี ยกว า  MLM เป น ธุ ร กิ จสร างเม็ ด เงินหมุ น เวียน

ภายในประเทศมากกวาปละหลายหมื่นลานบาท โดยประเมินกันวาในป 2559 มีมูลคากวา 70,000 ลานบาท ขณะท่ีป 

2560 คาดการณวาอุตสาหกรรมขายตรงไทยท้ังระบบจะเติบโตไมต่ํากวา 3-5% เทียบกับป 2559 นอกจากจะสรางเม็ด
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เงินไหลเวียนในประเทศแลว ธุรกิจเครือขายยังเขาไปเก่ียวของกับผูบริโภคท่ัวไปมากถึง 10 ลานคน ท่ีสําคัญสรางงาน

สรางอาชีพใหกับผูคนในประเทศเปนจํานวนมาก โดยปจจุบันธุรกิจเครือขายมีบริษัทท่ียื่นจดทะเบียนกับ สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค) ตั้งแตป 2545-2560 อยูท่ี 1,420 บริษัท 

แตจากตัวเลขของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระบุวา มีบริษัทท่ีเปดดําเนินธุรกิจอยางจริงจังประมาณ 

400-500 บริษัทเทาน้ัน ขณะท่ีบริษัทขายตรงนองใหมท่ีผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

คลอดออกมาเฉลี่ย 50-60 บริษัทตอปเทาน้ัน สวนบริษัทขายตรงท่ีขอแจงปดกิจการและยกเลิกการประกอบธุรกิจมี

เพียง 20-30 บริษัทตอป (สมาคมการขายตรงไทย, 2560 : เว็บไซต) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธของแขงขันของธุรกิจเครือขายใน

ประเทศไทย โดยมีคําถามการวิจัย ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธท่ีมีตอศักยภาพการแขงขัน ของธุรกิจ

เครือขายในประเทศไทยเปนอยางไร และปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธดานการยอมรับโอกาสใหม ของ

ธุรกิจเครือขายในประเทศไทยเปนอยางไร เพ่ือกําหนดแนวทางในการวิจัยในครั้งน้ี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธท่ีมีตอศักยภาพการแขงขัน ของธุรกิจเครือขายใน

ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธดานการยอมรับโอกาสใหม ของธุรกิจเครือขายใน

ประเทศไทย 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 ในการครั้งน้ี การจัดการเชิงกลยุทธไดถูกกําหนดใหเปนตัวแปรอิสระและมีผลกระทบตอศักยภาพการแขงขัน 

จากวัตถุประสงคการวิจัยขางตนสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเชิงกลยุทธ  

1.  ดานการสรางกลุมตลาดระดับบน  

2.  ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา 

3.  ดานการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ 

อุปสรรคของคูแขง 

4.  ดานการยอมรับโอกาสใหม 

ศักยภาพการแขงขัน 

1.  ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน 

2.  ดานการเติบโตของยอดขาย 

3.  ดานการแขงขันทางการตลาด 

4.  ดานความสามารถในการใหบริการ 

5.  ดานคุณภาพของสินคา 

6.  ดานภาพลักษณขององคกรท่ีดี 

7.  ดานศักยภาพในการใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร

ดานเทคโนโลยี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

กระบวนการและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารของธุรกิจเครือขายในประเทศไทยจํานวน 1,420 

บริษัท (สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, 2560 : เว็บไซต) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม จํานวน 350 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามกลับคืนท้ังหมดจํานวน 319 

ฉบับ ซึ่งเปนแบบสอบถามท่ีถูกตองและครบถวน คิดเปนอัตราตอบกลับรอยละ 91.14 ท้ังน้ี อัตราตอบกลับของ

แบบสอบถามอยางนอย รอยละ 20 จึงเปนท่ียอมรับได (Aaker, Kumar & Day, 2001) 

 การวัดคุณภาพลักษณะของตัวแปร 

 การจัดการเชิงกลยุทธเปนตัวแปรอิสระ ซึ่งสามารถจําแนกออกได 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานการสรางกลุมตลาด

ระดับบน จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีทุนในการซื้อสินคาสูง และเปนลูกคาวีไอพี 

2) ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา จํานวน 5 ขอ โดยครอบคลุมการสรางความพึงพอใจและความทรงจําท่ีดี

ใหกับลูกคา เพ่ือใหลูกคากลับมาซื้อซ้ํา 3) ดานการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของคูแขง จํานวน 4 

ขอ โดยครอบคลุมการประเมินคูแขงทางการคาวามีขอบกพรองอยางไร เพ่ือนํามาวางแผนในการสรางความไดเปรียบ

ขององคกร และ 4) ดานการยอมรับโอกาสใหม จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการเปดโอกาสยอมรับสิ่งใหม ๆ เขามายัง

องคกร เพ่ือพัฒนาคุณภาพขององคกรใหดียิ่งข้ึน 

 ศักยภาพการแขงขันเปนตัวแปรตาม ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 7 ดาน ดังน้ี 1) ดานความยืดหยุนในการ

ดําเนินงาน จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการบริหารงานและการดําเนินงานใหเกิดความยืดหยุน 2) ดานการเติบโตของ

ยอดขาย จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการสรางยอดขายและผลกําไรสูงสุดแกองคกร 3) ดานการแขงขันทางการตลาด 

จํานวน 5 ขอ โดยครอบคลุมการวางแผนในการแยงชิงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขง  4) ดานความสามารถในการ

ใหบริการ จํานวน 5 ขอ โดยครอบคลุมการมุงเนนในการใหบริการแกลูกคาท่ีดีเลิศ และสามารถทําใหลูกคาเกิดความ

ประทับใจ 5) ดานคุณภาพของสินคา จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการสรางสินคาท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคา 6) ดานภาพลักษณขององคกรท่ีดี จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร 

และ 7) ดานศักยภาพในการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการนํา

เทคโนโลยีเขามาปรับใชกับองคกร เพ่ือใหทันตอขาวสารทางดานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอองคกร 

 คุณภาพของเครื่องมือวัด ผูวิจัยมีการทดสอบความเท่ียงตรง โดยผานการพิจารณาเน้ือหาขอคําถามจาก

ผูเช่ียวชาญและหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชเทคนิค Item-total Correlation ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธมีคา

อํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.348-0.851 และศักยภาพการแขงขัน มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.345-0.837 ซึ่ง

สอดคลองกับ ภัทรา นิคมานนท (2543 : 156) ไดเสนอเกณฑการพิจารณาคาอํานาจจําแนกมากกวา 0.20 ถือวามี

คณุภาพในระดับดีมาก และทดสอบคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค 

ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยูระหวาง 0.897-0.906 และศักยภาพการแขงขัน มีคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาอยูระหวาง 0.952-0.954 ซึ่งสอดคลองกับสมบัติ ทายเรือคํา (2552 : 90) ไดเสนอเกณฑการพิจารณาคาความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถามหากมีคา 0.70 ข้ึนไปถือวามีคุณภาพดีมาก 

 สถิติท่ีใชการวิจัย การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณทดสอบผลกระทบของการ

จัดการเชิงกลยุทธท่ีมีตอศักยภาพการแขงขันโดยรวมของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย 
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ผลการการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธของแขงขันของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจัยได 

ดังตอไปน้ี  

 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมและรายดาน ของผูบริหารฝายและเจาหนาท่ีของ ธุรกิจ 

    เครือขายในประเทศไทย 

การจัดการเชิงกลยุทธ  X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  ดานการสรางกลุมตลาดระดับบน  3.52 0.72 มาก 

2.  ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา  4.08 0.58 มาก 

3.  ดานการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

     ของคูแขง  

4.01 0.91 มาก 

4.  ดานการยอมรับโอกาสใหม 4.03 0.69 มาก 

รวม 3.91 0.58 มาก 

  

ตารางท่ี 1 พบวา ผูบริหารฝายและเจาหนาท่ี ธุรกิจเครือขาย มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการจัดการ

เชิงกลยุทธโดยรวม ดานการสรางกลุมตลาดระดับบน ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา ดานการประเมินจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของคูแขง และดานการยอมรับโอกาสใหม อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพการแขงขันโดยรวมและรายดาน  ของผูบริหารฝายและเจาหนาท่ี ธุรกิจ 

  เครือขายในประเทศไทย 

ศักยภาพการแขงขนั  X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  4.11 0.57 มาก 

2.  ดานการเติบโตของยอดขาย 3.76 0.80 มาก 

3.  ดานการแขงขันทางการตลาด 3.80 0.74 มาก 

4.  ดานความสามารถในการใหบริการ 4.15 0.62 มาก 

5.  ดานคุณภาพของสินคา 4.30 0.69 มาก 

6.  ดานภาพลักษณขององคกรท่ีด ี 4.09 0.80 มาก 

7.  ดานศักยภาพในการใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร 

     ดานเทคโนโลยี  

4.02 0.71 มาก 

รวม 4.03 0.54 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูบริหารฝายและเจาหนาท่ี ธุรกิจเครือขาย มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีศักยภาพ

การแขงขันโดยรวม ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน ดานการเติบโตของยอดขาย ดานการแขงขันทางการตลาด 

ดานความสามารถในการใหบริการ ดานคุณภาพของสินคา ดานภาพลกัษณขององคกรท่ีดี และดานศักยภาพในการใช

ประโยชนจากขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี อยูในระดับมาก 

ภาคบรรยาย   93 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที ่5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขบัเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

ตารางท่ี 3  การทดสอบความสัมพันธของการจัดการเชิงกลยุทธกับศักยภาพการแขงขันโดยรวม ของผูบริหารฝายและ 

   เจาหนาท่ี ธุรกิจเครือขายในประเทศไทย 

การจัดการเชิงกลยุทธ  

ศักยภาพการแขงขนัโดยรวม  

t p-value สัมประสิทธิ ์

การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

คาคงท่ี (a) 1.27 0.34 3.74 0.000* 

ดานการสรางกลุมตลาดระดับบน  0.06 0.06 0.90 0.372 

ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา  0.28 0.09 2.82 0.006* 

ดานการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ 

อุปสรรคของคูแขง  

0.09 0.07 1.11 0.271 

ดานการยอมรับโอกาสใหม  0.26 0.12 2.29 0.025* 

F = 19.910,   p = 0.000,   Adj R2 = 0.496     

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา การจัดการเชิงกลยุทธ ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา มีความสัมพันธและ

ผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพการแขงขันโดยรวม เน่ืองจาก การสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคาน้ันมีความสําคัญ 

โดยท่ีสามารถดึงดูดใจใหลูกคาหันมาใชสินคา บริการ และตราสินคา ซึ่งเปนประโยชนตอการซื้อซ้ําหรือใชบริการซ้ํา 

และมีการบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน ซึ่งความจงรักภักดีในตราสินคาท่ีเกิดจากทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาของลูกคาน้ัน จะ

สงผลใหลูกคาซื้อสินคาในตราสินคาน้ันอีกหลาย ๆ ครั้ง จึงทําใหเกิดศักยภาพการแขงขันขององคกร โดยเฉพาะธุรกิจท่ี

เกิดจากการสรางความสัมพันธกับลูกคา องคกรธุรกิจตองอาศัยการบริหารความรูเขามาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร สอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549 : 27) กลาววา 

ความจงรักภักดียังเปนทัศนคติของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการ ซึ่งตองนําไปสูความสัมพันธในระยะยาวเปนการ

เหน่ียวรั้งลูกคาไวกับองคกร โดยไมใชเพียงการซื้อซ้ําเทาน้ัน แตรวมถึงความรูสึกนึกคิดและความสัมพันธในระยะยาว

ดวย การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวน้ันถือเปนสิ่งท่ีสําคัญในการสรางความจงรักภักดี 

 

อภิปรายผล 

ผูวิจัยพบวาการจัดการเชิงกลยุทธมีความสําคัญอยางมากในการท่ีองคกรหรือบริษัทจะตองมีไวในแผนทาง

การตลาด เพ่ือสรางยอดขายและใหบรรลุเปาหมายท่ีองคกรวางไว และการจัดการเชิงกลยุทธยังสามารถสงผลใหเกิด

ศักยภาพทางการแขงขันทางการตลาดขององคกรใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการตลาดในธุรกิจประเภท

เดียวกันไดดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการท่ีองคกรมีความสามารถในการเลือกวิธีการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ิมความไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือแยงชิงสวนแบงทางการตลาดและบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ สุมาส วงศสุนพรัตน (2557 : บทคัดยอ) กลาววา กลยุทธทางการตลาดท่ีมีเปาหมาย เพ่ือ

บรรลุเปาประสงคในการชิงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขงท่ีเปนเปาหมาย นอกจากสวนแบงการตลาดแลว การ

จัดการเชิงกลยุทธยังมีจุดมุงหมายท่ีจะใหไดมาซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายหลัก กลุมตลาดระดับบน และกลุมลูกคาท่ีมีความ

ภักดีสูง และสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิรา ไชยเกตุ (2556 : บทคัดยอ) พบวา การท่ีองคกรมีการใชกลยุทธทาง

การตลาดของธุรกิจท่ีมุงเนนในการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาและบุคคลภายนอกน้ันถือเปนสิ่งท่ีดี ซึ่งจะ
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สามารถสรางความรวมมือระหวางองคกรธุรกิจกับบุคคลภายในและภายนอกองคกร รวมไปถึงลูกคา โดยองคกรจะตอง

มีการจัดหาสินคาและบริการใหกับธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหไดอยางสูงสุด 

โดยศักยภาพการแขงขันถือเปนความสามารถในการตอสูแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจ ความสามารถในการสราง

ผลกําไรใหกับธุรกิจไดสูงสุด รวมถึงดานตาง ๆ ท่ีจะเอ้ืออํานวยใหกับธุรกิจและเปนการพัฒนาจุดเดนน้ัน ทําใหธุรกิจมี

ความไดเปรียบทางการแขงขันและสามารถเอาชนะคูแขงขันเพ่ืออยูรอดไดอยางยั่งยืนศักยภาพการแขงขันจึงเปน

แรงจูงใจในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน และเปนสิ่งหน่ึงในการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจน้ัน ๆ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ ใจดี (2555 : 26) กลาววา ความสามารถในการแขงขัน หรือศักยภาพในการแขงขันของกิจการ 

จะตองมีดัชนีเพ่ือช้ีวัดความสามารถทางการตลาดได และดัชนีดังกลาว จําเปนตองมีการเปรียบเทียบกับผูประกอบการ

หรือกิจการในธุรกิจท่ีมีการดําเนินกิจการในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือกลุมธุรกิจเดียวกัน เน่ืองจากมีปจจัยแวดลอม 

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เปนไปแนวทางท่ีคลายกัน โดยกิจการท่ีมีศักยภาพการแขงขันเหนือกวา จะเปนกิจการท่ีมี

ความสามารถเหนือคูแขงท่ีประสบกับเง่ือนไขทางธุรกิจเชนเดียวกับตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนาพร 

ทองบอ (2555 : 98-99) พบวา การปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการตลาดเปนแนวทางในการสรางความแตกตาง และ

สิ่งแปลกใหมใหกับตลาด ดังน้ัน องคกรจึงตองใหความสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานทางดานการ

แขงขัน เพ่ือใหผลประกอบการขององคกรบรรลุวัตถุประสงคและไดรับประโยชนสูงสุด 

และ การจัดการเชิงกลยุทธ ดานการยอมรับโอกาสใหม มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพ

การแขงขันโดยรวม เน่ืองจาก การดําเนินธุรกิจในปจจุบันจําเปนตองมีการยอมรับโอกาสใหม ๆ หรือสิ่งใหมท่ีองคกรไม

รูจักเขามาปรับใชกับองคกรมากข้ึน ดังน้ันจึงตองมีความสามารถในการนํากระบวนการเรียนรู การแลกเปลี่ยนการบูร

ณาการ สิ่งท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคกรและนํามาปรับใชกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ

สังเกตการณเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจ โดยมีการมองเห็นโอกาสตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกังองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สภาวะท่ีมีการแขงขันสูง โดยจะตองมีการเตรียมรับมือและคาดเดากับการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันอยูตลอดเวลา 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันจะเปนชองทางในการแสวงหาประโยชนและโอกาสท่ีมักจะเขามาพรอมกับการ

เปลี่ยนแปลง และจะตองมีการคิดนอกกรอบเพ่ือท่ีจะใหเกิดความแตกตางจากคูแขง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

ไพโรจน บาลัน (2549 : 15-18) กลาววา การนํากระบวนการเรียนรู การแลกเปลี่ยน การบูรณาการ สิ่งท่ีเปนประโยชน

ตอการดําเนินงานขององคกรและนํามาปรับใชกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เปนการสังเกตการณเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด

ข้ึนกับธุรกิจ โดยมีการมองเห็นโอกาสตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะท่ีมีการแขงขันสูง โดย

จะตองมีการเตรยีมรับมือและคาดเดากับการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันอยูตลอดเวลา เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันจะ

เปนชองทางในการแสวงหาประโยชนและโอกาสตาง ๆ ท่ีเขามาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ และจะตองมีการคิด

นอกกรอบเพ่ือใหเกิดความแตกตางจากคูแขง เปนผลทําใหเกิดความเช่ียวชาญและการดําเนินงานของกิจการท่ียั่งยืน 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิกรม สวาทพงษ (2552 : 106-111) พบวา วิถีชีวิตของผูคนในปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหธุรกิจจําเปนจะตองเรงศึกษาความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลูกคา โดยการใช

ประโยชนจากขอมูลขาวสารทางดานเทคโนโลยี ซึ่งกอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนากระบวนการดําเนินงานในรูปแบบ

ใหม ๆ ดังน้ันองคกรจึงใหความสําคัญกับการบรูณาการความรู การดําเนินงาน และการปรับภาพลกัษณขององคกรให

เหมาะสม และมีความสอดคลองกับสภาพตลาดในปจจุบัน ซึ่งสงผลทําใหการปฏิบัติงานขององคกรมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

1. ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอศักยภาพการแขงขัน ตอการดําเนิน

ธุรกิจและความยังยืนของธุรกิจ  

2. ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของศักยภาพการแขงขัน ของธุรกิจเครือขายในประเทศไทยในแต

ละดาน เพ่ือใหองคกรสามารถนําปญหาและอุปสรรคไปปรับปรุงแกไขไดตรงประเด็น เพ่ือพัฒนาองคกรตอไป 

3. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมิใชศักยภาพการแขงขัน เชน ศักยภาพในการทํางาน ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน คุณภาพในการบริหารงาน ผลการดําเนินงาน เพ่ือกอประโยชนสูงสุดใหองคกรสามารถบริหารจัดการองคกร

ตอไป 

4. ควรมีการเพ่ิมวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลนอกเหนือจากการใชแบบสอบถาม เชน การสอบถามแบบ

เชิงลึก โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล เพ่ือใหไดขอมูลอยางละเอียด ครบถวน และเจาะลึกในหัวขอเฉพาะท่ี

ตองการ และกอใหเกิดประสิทธิภาพ 

 

เอกสารอางอิง 

 

ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ. (2549). คูมือสํารวจความพึงพอใจลูกคา. กรุงเทพมหานคร: ประชุมทอง พริ้นติ้งกรุป. 

พัฒนาพร ทองบอ. (2555). ผลกระทบของกลยุทธการตลาดบริการท่ีมีตอผลการดําเนินงานของสาขาธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ไพโรจน บาลัน. (2549). กลยุทธบุกยึดตลาด (Market Busters). (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ : เอ็ซเปอรเน็ท. 

ภัทรา นิคมานนท. (2543). การประเมินผลการเรียน. กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธ์ิ. 

รุจิรา ไชยเกตุ. (2556). ความสัมพันธระหวางกลยุทธการตลาดแบบประสารความรวมมือกับความไดเปรียบทางการ

แขงขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

วิกรม สวาทพงษ. (2552). รูปแบบการบริหารจัดการและกลยุทธการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2550). กลยุทธการตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธโดยมุงท่ีตลาด. กรุงเทพฯ: ธนธัญการพิมพ. 

สมบัติ ทายเรือคํา. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. (พิมพครั้งท่ี 3). 

มหาสารคาม : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.สมาคมการขายตรงไทย. ความเปนมาของสมาคมการขายตรง

ไทย. คนเมื่อ 20 ตุลาคม 2560, จาก http://www.tdsa.org/content/1/1/ 

สิทธิศักดิ์ ใจดี. (2555). ผลกระทบของการบริหารงานท่ีมุงเนนเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีมีตอศักยภาพและการแขงขัน

ของธุรกิจการผลิตภาพยนตและวีดิทิศนในประเทศไทย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต : 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. (2560). ขอมูลธุรกิจเครือขายในประเทศไทย. คนเมื่อ 20ตุลาคม 2560, 

จาก http://www.ocpb.go.th/main.php?filename=index  

ภาคบรรยาย   96 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที ่5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขบัเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

สุมาส วงศสุนพรัตน. กลยุทธสงครามการตลาดเชิงรุก. คนจาก http://en2.wikipedia.org/wiki/ Offensive_ 

marketing_warfare_strategie เมื่อ 20 มีนาคม 2557, 

Aaker, D. A., Kumar V. & Day G. S.. (2001). Marketing research. (7th ed). New York : John  

Wiley & Sons. Black, K. (2006). Business statistics for contemporary decision making. USA : John 

Wiley and Son. 

Chang, S.  C.  ( 2 0 0 5 ) .  The TFT-LCD Industry in Taiwan :  Competitive advantages and future 

development. Technovation, 27(2), 199-215. 

Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty. Journal of Business Research, 53, 75-84. 

Oral, M. , & Reisman, A.  ( 1 9 9 8 ) .  Measuring industrial competitiveness.  Industrial Marketing 

Management, 1(7), 263-272. 

ภาคบรรยาย   97 

 


