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การจัดการเชิงกลยุทธการแขงขันของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย
Strategic Management on Competitiveness
of Multi-Level Marketing in Thailand
ธีรวัฒน ธวัลรัตนโภคิน1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่ มีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธที่มีตอศักยภาพการ
แขงขันของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย และ2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธดานการ
ยอมรับโอกาสใหม ของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย โดยเก็บขอมูลจากผูบริหารและเจาหนาที่ ของธุรกิจเครือขายใน
ประเทศไทย จํ านวน 319 บริษั ท และใชแ บบสอบถามเป น เครื่อ งมื อ สถิ ติที่ ใชในการวิเคราะห ข อมู ล ได แก การ
วิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ และจากการสัมภาษณจากผูเขารวมในธุรกิจ
เครื่อขายจํานวน 5 บริษัทที่มีตําแหนงทางธุรกิจระดับสูง ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการเชิงกลยุทธ ดานการสราง
ความจงรักภักดีใหกับลูกคา มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพการแขงขันโดยรวม และ 2) การจัดการ
เชิ งกลยุ ทธด านการยอมรับ โอกาสใหม ผลพบวาเนื่ องจากในสภาวะเศรษฐกิจ ในปจ จุบั น เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา และมีการแขงขันทางธุรกิจที่คอนขางสูง ดังนั้นการสรางรากฐานที่ดีใหกับองคกร โดยการใหความสําคัญแก
ลูกคา ซึ่งจะสามารถสรางการยอมรับและไดรับความเชื่อถือจากลูกคา หากลูกคาเกิดสิ่งเหลานี้กับองคกรจะทําให
องคกรมีรายไดที่ตอเนื่อง และสามารถสรางผลกําไรไดในระยะยาว และการที่องคกรมีการยอมรับเอาสิ่งใหมๆ เขามา
ประยุกตใชกับองคกรไดนั้น ถือเปนการสรางความแตกตาง เพื่อองคกรจะสามารถสรางความไดเปรียบที่เหนือกวาคูแขง
ได และมีการรับรูขาวสารและเทคโนโลยีใหมๆ เขามาปรับใชกับองคกรไดกอนองคกรอื่น
คําสําคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธิ์ 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
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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
ที่ดีในการสรางโอกาสทางการตลาดใหกับธุรกิจอยางมาก เนื่องจากความสามารถในการซื้อมีการขยายตัวสูงขึ้น จึงทํา
ใหนักลงทุนหันมาสนใจลงทุนทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจจะประสบความสําเร็จและดําเนินตอไปไดนั้น จะตองอาศัย
ปจจัยหลาย ๆ ดาน เชน ดานการเงิน ดานการบัญชี ดานการบริหารงาน และดานกลยุทธการตลาด เปนตน โดยปจจัย
ที่สําคัญทางดานการบริหารและดานกลยุทธการตลาด จําเปนตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน จึงจะสามารถนําพาธุรกิจนั้นใหประสบความสําเร็จได(สมาคมการขายตรงไทย, 2560 : เว็บไซต)
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ เป น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยให นั ก บริ ห ารกํ า หนดทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ วิ เคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ ชวยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับองคการ เพื่อที่จะนํากลยุทธเหลานั้น
ไปประยุกตปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององคการได ทั้งนี้ไมจํากัดเฉพาะแตองคการภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน กลยุทธขององคการจะเปนสิ่งสําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการได การทําความ
เขาใจและการพยายามศึกษาองคการที่ประสบผลสําเร็จในการใชกลยุทธเพื่อการจัดการ จะทําใหนักบริหารไดทราบถึง
คุณประโยชนของกลยุทธ ที่จะชวยสนับสนุนองคการใหประสบความสําเร็จ และจะตองมีการพิจารณาเลือกกลยุทธและ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคการ โดยการจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบที่ตองอาศัยวิสัยทัศนของ
ผูนําองคการเปนสวนประกอบ และอาศัยการวางแผนอยางมีขั้นตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธเปนการบริหารองค
รวม ผูนําที่มีความสามารถจะตองอาศัยกลยุทธในการจัดการองคการที่มีประสิทธิภ าพเหมาะสมกับองคการ และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงไมลมเหลว เนื่องจากกลยุทธที่ดีแตลมเหลวจะไมสามารถนําความสําเร็จมาสูองคการได
ดังนั้นทั้งกลยุทธและนักบริหารที่เปนผูตัดสินใจเลือกใชกลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติจึงมีความสําคัญเทาเทียมกัน
(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550 : 2).
ศักยภาพการแขงขัน เปนความสามารถขององคกรในการดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค
และบรรลุเปาหมายขององคกร เพื่อเอื้ออํานวยใหแขงขันกับองคกรในธุรกิจประเภทเดียวกันได ซึ่งปจจัยสําคัญของ
ศักยภาพการแขงขันมีอยู 7 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน 2) ดานการเติบโตของยอดขาย
3) ดานการแขงขันทางการตลาด 4) ดานความสามารถในการใหบริการ 5) ดานคุณภาพของสินคา 6) ดานภาพลักษณ
ขององคกรที่ดี และ 7) ดานศักยภาพในการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี ซึ่งความสามารถในการ
ประเมิ น สถานการณ ท างการตลาดได นั้ น สามารถส งผลให มี การให ค วามสําคั ญ ต อ ความตอ งการของลู กค า และ
เปาหมายหลักของการแขงขัน และเนื่องจากในปจจุบันธุรกิจประเภทขายตรงมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาอยูหลายบริษัท จึง
สงผลใหเกิดการแขงขันทางการตลาด และมีการแยงชิงลูกคาที่คอนขางสูง และเนื่องจากในปจจุบันธุรกิจประเภทขาย
ตรงมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ศักยภาพการแขงขันจึงถือไดวาเปนสิ่งที่จําเปนที่ธุรกิจนี้ จะตองมีเพื่อจะไดแขงขันกับคูแขง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Chang, 2005 : 199-215)
ธุ ร กิ จ เครื อ ข า ย Multi-Level Marketing ห รื อ เรี ย กว า MLM เป น ธุ ร กิ จ สร า งเม็ ด เงิ น ห มุ น เวี ย น
ภายในประเทศมากกวาปละหลายหมื่นลานบาท โดยประเมินกันวาในป 2559 มีมูลคากวา 70,000 ลานบาท ขณะที่ป
2560 คาดการณวาอุตสาหกรรมขายตรงไทยทั้งระบบจะเติบโตไมต่ํากวา 3-5% เทียบกับป 2559 นอกจากจะสรางเม็ด
ภาคบรรยาย 90

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ ที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

เงินไหลเวียนในประเทศแลว ธุรกิจเครือขายยังเขาไปเกี่ยวของกับผูบริโภคทั่วไปมากถึง 10 ลานคน ที่สําคัญสรางงาน
สรางอาชีพใหกับผูคนในประเทศเปนจํานวนมาก โดยปจจุบันธุรกิจเครือขายมีบริษัทที่ยื่นจดทะเบียนกับ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค) ตั้งแตป 2545-2560 อยูที่ 1,420 บริษัท
แตจากตัวเลขของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระบุวา มีบริษัทที่เปดดําเนินธุรกิจอยางจริงจังประมาณ
400-500 บริษัทเทานั้น ขณะที่บริษัทขายตรงนองใหมท่ีผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
คลอดออกมาเฉลี่ย 50-60 บริษัทตอปเทานั้น สวนบริษัทขายตรงที่ขอแจงปดกิจการและยกเลิกการประกอบธุรกิจมี
เพียง 20-30 บริษัทตอป (สมาคมการขายตรงไทย, 2560 : เว็บไซต)
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธของแขงขันของธุรกิจเครือขายใน
ประเทศไทย โดยมีคําถามการวิจัย ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธที่มีตอศักยภาพการแขงขัน ของธุรกิจ
เครือขายในประเทศไทยเปนอยางไร และปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธดานการยอมรับโอกาสใหม ของ
ธุรกิจเครือขายในประเทศไทยเปนอยางไร เพื่อกําหนดแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธที่มีตอศักยภาพการแขงขัน ของธุรกิจเครือขายใน
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการเชิงกลยุทธดานการยอมรับโอกาสใหม ของธุรกิจเครือขายใน
ประเทศไทย
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการครั้งนี้ การจัดการเชิงกลยุทธไดถูกกําหนดใหเปนตัวแปรอิสระและมีผลกระทบตอศักยภาพการแขงขัน
จากวัตถุประสงคการวิจัยขางตนสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเชิงกลยุทธ
1. ดานการสรางกลุมตลาดระดับบน
2. ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา
3. ดานการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของคูแขง
4. ดานการยอมรับโอกาสใหม

ศักยภาพการแขงขัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน
ดานการเติบโตของยอดขาย
ดานการแขงขันทางการตลาด
ดานความสามารถในการใหบริการ
ดานคุณภาพของสินคา
ดานภาพลักษณขององคกรที่ดี
ดานศักยภาพในการใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร
ดานเทคโนโลยี
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วิธีดําเนินการวิจัย
กระบวนการและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรกลุมตั วอยางที่ ใชในการวิจัย ไดแก ผู บริห ารของธุรกิ จเครือขายในประเทศไทยจํานวน 1,420
บริษัท (สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, 2560 : เว็บไซต) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม จํานวน 350 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมดจํานวน 319
ฉบั บ ซึ่ งเป นแบบสอบถามที่ ถูก ตองและครบถวน คิด เป น อัต ราตอบกลั บรอยละ 91.14 ทั้ งนี้ อั ตราตอบกลับ ของ
แบบสอบถามอยางนอย รอยละ 20 จึงเปนที่ยอมรับได (Aaker, Kumar & Day, 2001)
การวัดคุณภาพลักษณะของตัวแปร
การจัดการเชิงกลยุทธเปนตัวแปรอิสระ ซึ่งสามารถจําแนกออกได 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการสรางกลุมตลาด
ระดับบน จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมายที่มีทุนในการซื้อสินคาสูง และเปนลูกคาวีไอพี
2) ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา จํานวน 5 ขอ โดยครอบคลุมการสรางความพึงพอใจและความทรงจําที่ดี
ใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคากลับมาซื้อซ้ํา 3) ดานการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของคูแขง จํานวน 4
ขอ โดยครอบคลุมการประเมินคูแขงทางการคาวามีขอบกพรองอยางไร เพื่อนํามาวางแผนในการสรางความไดเปรียบ
ขององคกร และ 4) ดานการยอมรับโอกาสใหม จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการเปดโอกาสยอมรับสิ่งใหม ๆ เขามายัง
องคกร เพื่อพัฒนาคุณภาพขององคกรใหดียิ่งขึ้น
ศักยภาพการแขงขันเปนตัวแปรตาม ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 7 ดาน ดังนี้ 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 โดยครอบคลุมการมุงเนนในการใหบริการแกลูกคาที่ดีเลิศ และสามารถทําใหลูกคาเกิดความ
ประทับใจ 5) ดานคุณภาพของสินคา จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการสรางสินคาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา 6) ดานภาพลักษณขององคกรที่ดี จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุมการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร
และ 7) ด านศัก ยภาพในการใช ป ระโยชน จากข อมู ล ขาวสารด านเทคโนโลยี จํานวน 4 ขอ โดยครอบคลุ มการนํ า
เทคโนโลยีเขามาปรับใชกับองคกร เพื่อใหทันตอขาวสารทางดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอองคกร
คุณ ภาพของเครื่องมือวัด ผูวิจัยมีการทดสอบความเที่ยงตรง โดยผานการพิจารณาเนื้อหาขอคําถามจาก
ผูเชี่ยวชาญและหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 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
คุณภาพในระดับดีมาก และทดสอบคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค
ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา อยูระหวาง 0.897-0.906 และศักยภาพการแขงขัน มีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาอยูระหวาง 0.952-0.954 ซึ่งสอดคลองกับสมบัติ ทายเรือคํา (2552 : 90) ไดเสนอเกณฑการพิจารณาคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามหากมีคา 0.70 ขึ้นไปถือวามีคุณภาพดีมาก
สถิติที่ใชการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณทดสอบผลกระทบของการ
จัดการเชิงกลยุทธที่มีตอศักยภาพการแขงขันโดยรวมของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย
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ผลการการวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธของแขงขันของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจัยได
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมและรายดาน ของผูบริหารฝายและเจาหนาที่ของ ธุรกิจ
เครือขายในประเทศไทย
การจัดการเชิงกลยุทธ
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
1. ดานการสรางกลุมตลาดระดับบน
2. ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา
3. ดานการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ของคูแขง
4. ดานการยอมรับโอกาสใหม
รวม

3.52
4.08
4.01

0.72
0.58
0.91

มาก
มาก
มาก

4.03
3.91

0.69
0.58

มาก
มาก

ตารางที่ 1 พบวา ผูบริหารฝายและเจาหนาที่ ธุรกิจเครือขาย มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการจัดการ
เชิงกลยุทธโดยรวม ดานการสรางกลุมตลาดระดับบน ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา ดานการประเมินจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของคูแขง และดานการยอมรับโอกาสใหม อยูในระดับมาก
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการแขงขันโดยรวมและรายดาน ของผูบริหารฝายและเจาหนาที่ ธุรกิจ
เครือขายในประเทศไทย
ศักยภาพการแขงขัน
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน
ดานการเติบโตของยอดขาย
ดานการแขงขันทางการตลาด
ดานความสามารถในการใหบริการ
ดานคุณภาพของสินคา
ดานภาพลักษณขององคกรที่ดี
ดานศักยภาพในการใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร
ดานเทคโนโลยี
รวม

4.11
3.76
3.80
4.15
4.30
4.09
4.02

0.57
0.80
0.74
0.62
0.69
0.80
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.03

0.54

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ผูบริหารฝายและเจาหนาที่ ธุรกิจเครือขาย มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีศักยภาพ
การแขงขันโดยรวม ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน ดานการเติบโตของยอดขาย ดานการแขงขันทางการตลาด
ดานความสามารถในการใหบริการ ดานคุณภาพของสินคา ดานภาพลักษณขององคกรที่ดี และดานศักยภาพในการใช
ประโยชนจากขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี อยูในระดับมาก
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ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธของการจัดการเชิงกลยุทธกับศักยภาพการแขงขันโดยรวม ของผูบริหารฝายและ
เจาหนาที่ ธุรกิจเครือขายในประเทศไทย
ศักยภาพการแขงขันโดยรวม
t
p-value
การจัดการเชิงกลยุทธ
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
คาคงที่ (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
0.09
0.07
1.11
0.271
อุปสรรคของคูแขง
ดานการยอมรับโอกาสใหม
0.26
0.12
2.29
0.025*
F = 19.910, p = 0.000, Adj R2 = 0.496
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบวา การจัดการเชิงกลยุทธ ดานการสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา มีความสัมพันธและ
ผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพการแขงขันโดยรวม เนื่องจาก การสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคานั้นมีความสําคัญ
โดยที่สามารถดึงดูดใจใหลูกคาหันมาใชสินคา บริการ และตราสินคา ซึ่งเปนประโยชนตอการซื้อซ้ําหรือใชบริการซ้ํา
และมีการบอกตอไปยังบุคคลอื่น ซึ่งความจงรักภักดีในตราสินคาที่เกิดจากทัศนคติที่ดีตอตราสินคาของลูกคานั้น จะ
สงผลใหลูกคาซื้อสินคาในตราสินคานั้นอีกหลาย ๆ ครั้ง จึงทําใหเกิดศักยภาพการแขงขันขององคกร โดยเฉพาะธุรกิจที่
เกิดจากการสรางความสัมพันธกับลูกคา องคกรธุรกิจตองอาศัยการบริหารความรูเขามาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร สอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549 : 27) กลาววา
ความจงรักภักดียังเปนทัศนคติของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ ซึ่งตองนําไปสูความสัมพันธในระยะยาวเปนการ
เหนี่ยวรั้งลูกคาไวกับองคกร โดยไมใชเพียงการซื้อซ้ําเทานั้น แตรวมถึงความรูสึกนึกคิดและความสัมพันธในระยะยาว
ดวย การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวนั้นถือเปนสิ่งที่สําคัญในการสรางความจงรักภักดี
อภิปรายผล
ผูวิจัยพบวาการจัดการเชิงกลยุทธมีความสําคัญอยางมากในการที่องคกรหรือบริษัทจะตองมีไวในแผนทาง
การตลาด เพื่อสรางยอดขายและใหบรรลุเปาหมายที่องคกรวางไว และการจัดการเชิงกลยุทธยังสามารถสงผลใหเกิด
ศักยภาพทางการแขงขันทางการตลาดขององคกรใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการตลาดในธุรกิจประเภท
เดียวกันไดดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการที่องคกรมีความสามารถในการเลือกวิธีการดําเนินงานที่ดีที่สุดใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มความไดเปรียบทางการแขงขัน เพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ สุมาส วงศสุนพรัตน (2557 : บทคัดยอ) กลาววา กลยุทธทางการตลาดที่มีเปาหมาย เพื่อ
บรรลุเปาประสงคในการชิงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขงที่เปนเปาหมาย นอกจากสวนแบงการตลาดแลว การ
จัดการเชิงกลยุทธยังมีจุดมุงหมายที่จะใหไดมาซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายหลัก กลุมตลาดระดับบน และกลุมลูกคาที่มีความ
ภักดีสูง และสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิรา ไชยเกตุ (2556 : บทคัดยอ) พบวา การที่องคกรมีการใชกลยุทธทาง
การตลาดของธุรกิจที่มุงเนนในการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาและบุคคลภายนอกนั้นถือเปนสิ่งที่ดี ซึ่งจะ
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สามารถสรางความรวมมือระหวางองคกรธุรกิจกับบุคคลภายในและภายนอกองคกร รวมไปถึงลูกคา โดยองคกรจะตอง
มีการจัดหาสินคาและบริการใหกับธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหไดอยางสูงสุด
โดยศักยภาพการแขงขันถือเปนความสามารถในการตอสูแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจ ความสามารถในการสราง
ผลกําไรใหกับธุรกิจไดสูงสุด รวมถึงดานตาง ๆ ที่จะเอื้ออํานวยใหกับธุรกิจและเปนการพัฒนาจุดเดนนั้น ทําใหธุรกิจมี
ความไดเปรียบทางการแขงขันและสามารถเอาชนะคูแขงขันเพื่ออยูรอดไดอยางยั่งยืนศักยภาพการแขงขันจึงเป น
แรงจูงใจในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน และเปนสิ่งหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ ใจดี (2555 : 26) กลาววา ความสามารถในการแขงขัน หรือศักยภาพในการแขงขันของกิจการ
จะตองมีดัชนีเพื่อชี้วัดความสามารถทางการตลาดได และดัชนีดังกลาว จําเปนตองมีการเปรียบเทียบกับผูประกอบการ
หรือกิจการในธุรกิจที่มีการดําเนินกิจการในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือกลุมธุรกิจเดียวกัน เนื่องจากมีปจจัยแวดลอม
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เปนไปแนวทางที่คลายกัน โดยกิจการที่มีศักยภาพการแขงขันเหนือกวา จะเปนกิจการที่มี
ความสามารถเหนือคูแขงที่ประสบกับเงื่อนไขทางธุรกิจเชนเดียวกับตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนาพร
ทองบอ (2555 : 98-99) พบวา การปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการตลาดเปนแนวทางในการสรางความแตกตาง และ
สิ่งแปลกใหมใหกับตลาด ดังนั้น องคกรจึงตองใหความสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานทางดานการ
แขงขัน เพื่อใหผลประกอบการขององคกรบรรลุวัตถุประสงคและไดรับประโยชนสูงสุด
และ การจัดการเชิงกลยุทธ ดานการยอมรับโอกาสใหม มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพ
การแขงขันโดยรวม เนื่องจาก การดําเนินธุรกิจในปจจุบันจําเปนตองมีการยอมรับโอกาสใหม ๆ หรือสิ่งใหมที่องคกรไม
รูจักเขามาปรับใชกับองคกรมากขึ้น ดังนั้นจึงตองมีความสามารถในการนํากระบวนการเรียนรู การแลกเปลี่ยนการบูร
ณาการ สิ่งที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคกรและนํามาปรับใชกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ
สังเกตการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยมีการมองเห็นโอกาสตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกังองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สภาวะที่ มี ก ารแข งขั น สู ง โดยจะต อ งมี ก ารเตรีย มรั บ มื อ และคาดเดากั บ การเปลี่ ยนแปลงเหล า นั้ น อยู ต ลอดเวลา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นจะเปนชองทางในการแสวงหาประโยชนและโอกาสที่มักจะเขามาพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลง และจะตองมีการคิดนอกกรอบเพื่อที่ จะใหเกิดความแตกตางจากคูแขง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ไพโรจน บาลัน (2549 : 15-18) กลาววา การนํากระบวนการเรียนรู การแลกเปลี่ยน การบูรณาการ สิ่งที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินงานขององคกรและนํามาปรับใชกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เปนการสังเกตการณเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับธุรกิจ โดยมีการมองเห็นโอกาสตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่มีการแขงขันสูง โดย
จะตองมีการเตรียมรับมือและคาดเดากับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นอยูตลอดเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นจะ
เปนชองทางในการแสวงหาประโยชนและโอกาสตาง ๆ ที่เขามาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ และจะตองมีการคิด
นอกกรอบเพื่อใหเกิดความแตกตางจากคูแขง เปนผลทําใหเกิดความเชี่ยวชาญและการดําเนินงานของกิจการที่ยั่งยืน
และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วิ ก รม สวาทพงษ (2552 : 106-111) พบว า วิ ถี ชี วิ ต ของผู ค นในป จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหธุรกิจจําเปนจะตองเรงศึกษาความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคา โดยการใช
ประโยชนจากขอมูลขาวสารทางดานเทคโนโลยี ซึ่งกอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนากระบวนการดําเนินงานในรูปแบบ
ใหม ๆ ดังนั้นองคกรจึงใหความสําคัญกับการบรูณาการความรู การดําเนินงาน และการปรับภาพลักษณขององคกรให
เหมาะสม และมีความสอดคลองกับสภาพตลาดในปจจุบัน ซึ่งสงผลทําใหการปฏิบัติงานขององคกรมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือปจจัยดานอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอศักยภาพการแขงขัน ตอการดําเนิน
ธุรกิจและความยังยืนของธุรกิจ
2. ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของศักยภาพการแขงขัน ของธุรกิจเครือขายในประเทศไทยในแต
ละดาน เพื่อใหองคกรสามารถนําปญหาและอุปสรรคไปปรับปรุงแกไขไดตรงประเด็น เพื่อพัฒนาองคกรตอไป
3. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มิใชศักยภาพการแขงขัน เชน ศักยภาพในการทํางาน ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน คุณภาพในการบริหารงาน ผลการดําเนินงาน เพื่อกอประโยชนสูงสุดใหองคกรสามารถบริหารจัดการองคกร
ตอไป
4. ควรมีการเพิ่มวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลนอกเหนือจากการใชแบบสอบถาม เชน การสอบถามแบบ
เชิงลึก โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล เพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียด ครบถวน และเจาะลึกในหัวขอเฉพาะที่
ตองการ และกอใหเกิดประสิทธิภาพ
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