
ความต้องการและการด าเนินงานของธรุกิจผลิตเคร่ืองยนต์ทางการเกษตร 

Business Demand and Operation of Agricultural engine 

 

นายสรรพสริ ิม่วงแกว้ 

บทคดัย่อ 
ความตอ้งการและการดาเนินงานธุรกจิผลติเครื่องยนตท์างการเกษตร  
โดยมวีตัถุประสงค์การวจิยัเป็นการศึกษา 1) ความต้องการและพฤติกรรมของตลาด 2) เพื่อ

ศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 3) เพื่อศกึษาการด าเนินธุรกจิ 4) เพื่อศกึษาการวางแผนการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอย่างผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการณ์ธุรกจิผลติเครื่องยนต์ทางการ
เกษตรในไทยและการศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานธุรกจิจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ 

1.ตลาดมคีวามตอ้งการเครื่องยนตท์างการเกษตรทีม่คีุณภาพสงูแต่มรีาคาทีต่ ่า 
2.ยอดขาย จากการขายเครื่องยนต์ทางการเกษตรทัง้ เครื่องยนต์อเนกประสงค์ เครื่องสูบน ้า 

เครื่องปัน่ไฟ เครื่องพ่นยาและเครื่องตดัหญ้า และยอดขายมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้เนื่องจากความต้องการ
ในการใชเ้ครื่องยนตก์ารเกษตรทีม่ากขึน้  

3.การด าเนินงานของธุรกจิในดา้นพฤตกิรรมองคก์าร ไดแ้ก่การท างานเป็นทมี การวางแผนผลติ
และการจดัการสตอ็กสนิคา้ทีม่คีุณภาพและเป็นแบบแผน ใชเ้งนิลงทุนเริม่ต้นรวม 2,639,500 บาท และมี
ยอดขายสุทธติ่อเดอืนทีค่าดว่าจะไดร้บั 2,302,500 โดยสามารถค านวณระยะเวลาคนืทุนอยู่ที่ 1เดอืน 27
วนั  

4.การจดัการเชงิกลยุทธ์ ไดแ้ก่กลยุทธด์า้นความแตกต่างของผลติภณัฑแ์ละกลยุทธ์ดา้นตน้ทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Business Demand and operation of Agricultural engine  
The research purpose and to study 1. demand of the market 2. Sales 3. business operation 
4. strategic management by collecting data from target customers and entrepreneurs or 
executive as well as the information related to business operations.  
Results show that  
1. Market needs are low price but high quality for agricultural engine.  
2.Sales from both agricultural engine sales Multipurpose engine Pump Electricity generator 
Nebulizer and lawn mower And sales are likely to increase due to the increase in demand for 
agricultural engines. 
3. Business operations in organizational behavior Including working as a team Production 

planning and stock management that has quality and formality. The total initial investment is 

2,639,500 baht and the net sales per month are expected to be 2,302,500. The payback period 

is calculated for 1 month and 27 days. 

4. Strategic Management Including product differentiation strategies and cost strategies  

Keyword : Agricultural engine and Agricultural machinery 

 

1.บทน า 

ในอดตีการใชเ้ครื่องมอืทุ่นแรง และเครื่องจกัรกลเกษตรมน้ีอยมาก เนื่องจากเกษตรกรปลูกพชื 
ส าหรบับรโิภคภายในครวัเรอืน แต่ในรอบยีส่บิปีทีผ่่านมา จากการเพาะปลูก เพื่อบรโิภค เริม่มกีาร
เพาะปลูก เพือ่การคา้ การใชเ้ครื่องมอืทุ่นแรง และเครื่องจกัรกลเกษตร จงึไดแ้พร่หลาย และเพิม่ขึน้ทุกๆ 
ปี โดยเฉพาะเครื่องจกัรกลเกษตรจะใชม้ากขึน้ เนื่องจากมกีารสง่เสรมิใหม้กีารปลูกพชื แซมหรอืปลูก
หลายฤด ู การปรบัปรุงพนัธุใ์หม่ซึง่ มชี่วงเวลาการเตบิโตสัน้และตอ้งปลูกใหไ้ดต้าม ก าหนดเวลาที่
เหมาะสมจงึจะไดผ้ลดเีท่าทีค่วร 

ในปัจจุบนั เครื่องจกัรกลทีน่ิยมใชก้นัมากไดแ้ก่ เครื่องมอืเตรยีมดนิ เช่น รถไถเดนิตาม เป็นที่
นิยมมากทีสุ่ด เพราะราคาถูก ผลติไดภ้ายในประเทศ ขนาดเลก็ เหมาะแก่การเกษตรในประเทศไทย 
และงา่ยต่อการใชใ้นไร่นา ส่วนรถแทรกเตอรข์นาดใหญ่ จะตอ้งสัง่เขา้มาจากต่างประเทศ โดยมากจะใช้
กบัพชืไร่ รถแทรกเตอรเ์หล่านี้ มกัจะใชก้บัผาลไถ และเครื่องใสปุ่๋ ย เครื่องทีน่ิยมอกีชนิดหนึ่งคอื เครื่อง
สบูน ้า ซึง่เกษตรกรมกัจะมไีวใ้ชเ้อง หรอืใชร้่วมกนั เพราะการสบูน ้าเขา้นา เป็น สิง่จ าเป็น เครื่องพน่ยา
ฆา่แมลงเป็นเครื่องทีม่กีาร ใชแ้พร่หลายทีสุ่ดเพราะราคาถูก สว่นใหญ่จะ เป็นเครื่องพน่ยาฆา่แมลงทีโ่ยก



ดว้ยมอื ซึง่ผลติได ้ภายในประเทศ เครื่องจกัรกลเกษตรทีก่ าลงัไดร้บั ความนิยมมากขึน้ คอื เครื่องนวด
พชื ในปัจจุบนั นี้สามารถใชก้บัพชืหลายชนิด เช่น ใชก้บัขา้ว ถัว่เหลอืงและถัว่เขยีว เป็นตน้ โดย
เพยีงแต่เปลีย่น ตะแกรงและความเรว็รอบของลูกนวดเท่านัน้ เครื่องทีเ่ริม่จะไดร้บัความนิยม ไดแ้ก่ 
เครื่องตดัออ้ย เครื่องเกบ็ขา้วโพด เครื่องเกีย่วนวดขา้ว เครื่องอบ ขา้วเปลอืก เครื่องเหล่านี้จะช่วยลดการ
สญูเสยี หลงัการเกบ็เกีย่วและเพิม่คุณภาพของผลติผล 

ในปัจจุบนัเครื่องยนต์ทางการเกษตรไดถู้กน ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย ในการใชเ้ป็นเครื่องต้นก าลงั

เพื่อทุ่นก าลังคนในภาคเกษตรกรรม โดยเครื่องยนต์ทางการเกษตรจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 

เครื่องยนต์แก๊สโซลนีและเครื่องยนต์ดเีซล ซึ่งผูน้ าดา้นการตลาดในปัจจุบนัของเครื่องยนต์แก๊สโซลนีคอื 

Honda ของประเทศญี่ปุ่ น และยี่ห้อ briggs&strattonของประเทศ สหรฐัอเมรกิา ส่วนผู้น าเครื่องยนต์

ดเีซลทีน่ิยมทางการเกษตรคอื Kubota และรองลงมาจะเป็น Yanmar ของประเทศญีปุ่่ นโดยกลุ่มบรษิทัที่

ได้กล่าวมานัน้ล้วนเป็นสนิค้าที่มคีุณภาพสูง อายุการใช้งานที่ยาวนานและมรีาคาที่สูงมาก ซึ่งอาจจะ

กล่าวไดว้่าสนิคา้จากบรษิทัชัน้น ้าเหล่านี้แทบจะผกูขาดการตลาดในประเทศไทย  

และจากการที่สนิค้าของกลุ่มบรษิทัชื่อดงัดงักล่าวนัน้มรีาคาที่สูงมาก ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่

ภายในประเทศไม่มีก าลังการซื้อที่เพียงพอ จึงเกิดการเข้ามาของสินค้าจากประเทศจีนที่ท าการ

เลียนแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสินค้าจากจีนนัน้จะมีราคาที่ค่อนข้างต ่ามากและด้อยคุณภาพ ซึ่ง

เกษตรกรส่วนใหญ่จึงหนัมาใช้สนิค้าจนีเนื่องด้วยราคาที่ต ่าลงมามากและรบัได้ถึงอายุการใช้งานและ

คุณภาพทีต่ ่าลง 

จากเหตุขา้งตน้ทีก่ล่าวมานัน้ท าใหบ้รษิทัเกดิความคดิทีจ่ะท าการผลติเครื่องยนต์ทางการเกษตร 

โดยที่เป็นแบรนด์ของคนไทย โดยท าการน าเขา้ชิ้นส่วนเขา้มาประกอบ ท าการผลติ และจดัจ าหน่ายทัง้

ในและต่างประเทศ  

2. วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด   

 2. เพือ่ศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี   

 3. เพือ่ศกึษาการด าเนินธุรกจิ   

 4. เพือ่ศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

 



3.วิธีการเกบ็ข้อมูล 

3.1 การเกบ็ตวัอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย 
การเกบ็ตวัอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการในการด าเนินงานธุรกจิผลติเครื่องยนต์ทางการเกษตร 

ชื่อ วนัสว่างเกษตรยนต์ สถานที่ตัง้อ าเภอบางพลีใหญ่ จงัหวดัสมุทรปราการ มจุีดประสงค์เผื่อส ารวจ

ความต้องการของลูกคา้ กลุ่มเกษตรกรและผู้ใช้งานทัว่ไป ว่ามลีกัษณะทางประชากรศาสตร์สอดคล้อง

และเป็นเหตุเป็นผลกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และด้าน

ส่งเสรมิการตลาด เพื่อที่จะน าไปใช้วางแผนและด าเนินงานธุรกจิให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค 

ส าหรบัการเกบ็ตวัอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย มรีายละเอยีดดงันี้   

  1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนทัว่ไปทีอ่ยู่ใน

เขตพื้นที่ จงัหวดัสมุทรปราการและบรเิวณใกล้เคยีง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะด าเนินงานธุรกิจผลติเครื่องยนต์

เกษตร เป็นจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน 

  2) สถานท่ีเกบ็รวบรวมข้อมูล ท าการแจกแบบสอบภามออนไลน์ 

 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการท่ีเก็บตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามความต้องการและการ

ด าเนินงานธุรกจิผลติเครื่องยนต์เกษตร โดยผูว้จิยัไดท้ าการคดิคน้และตัง้แบบสอบถามขึ้นมาเอง ซึ่งจะ

ถูกน ามาวเิคราะหก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องยนตท์างการเกษตร 

  ข้อมูลประชากรศาสตร์ เพื่อท าให้ทราบลักษณะทัว่ไปของประชากร คือ เพศ อายุ 

อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถานะ ซึ่งจะถูกน ามาวเิคราะห์กับการตัดสนิใจซื้อเครื่องยนต์ทางการ

เกษตร 

  ขอ้มูลการตดัสนิใจซื้อเครื่องยนต์ทางการเกษตรโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด 

เพื่อให้ทราบถงึความต้องการในการเลอืกซื้อเครื่องยนต์ทางการเกษตรโดยแท้จรงิ โดยเป็นค าถามที่มี

การระบุตวัเลอืกใหก้ลุ่มตวัอย่างในการเลอืกหรอืใหร้ะบุค าตอบทีต่รงกบัความต้องการเอง ใชปั้จจยัส่วน

ประสมทางการตลาด 

 3.2 การเกบ็ข้อมูลเก่ียวกบัธรุกิจท่ีท าวิจยั  
การเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกิจ มรีายละเอยีดในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มาและสถานที่

การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้ 



1. ท่ีมาและสถานท่ีการเกบ็ข้อมูล เนื่องจากผู้วจิยัมคีวามต้องการทราบรายละเอยีด

การด าเนินธุรกจิตัง้แต่การเริม่ธุรกจิจนไปถงึการจดัจ าหน่ายเครื่องยนต์ทางการเกษตร โดยได้

เลือกใช้วิธีการการสมัภาษณ์ และการอ่านบทความจากเว็บไซต์ จากแหล่งข้อมู ลจ านวน 3 

แหล่ง ดงัต่อไปนี้ 

   1.1 นายประเวศร์ กจิไพศาลรตันา กรรมการผู้จดัการบรษิทัพลวชัรเ์ครื่องยนต์

จ ากดั โดยมปีระสบการณ์ดา้นเครื่องยนตท์างการเกษตรมาแลว้ 40ปี เป็นผูน้ าเขา้ชิ้นสว่นเครื่องยนตท์าง

การเกษตรจากประเทศจนี ญี่ปุ่ น เยอรมนี และภายในประเทศ มาท าการประกอบเครื่องยนต์ทีม่คีุณภาพ

ระดบัสากล และได้ท าการจดัจ าหน่ายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศทัว่โลก อาทิเช่น พม่า ลาว 

กมัพูชา มาเลเซีย สงิคโ์ป เวยีดนาม เนเธอรแ์ลนด์ เกาหลใีต้ ญี่ปุ่ น และอกีหลายประเทศทัว่โลก ผูว้จิยั

เหน็ว่าเป็นผูป้ระกอบการทีม่วีสิยัทศัน์ ในการพฒันาผลติภณัฑข์องประเทศออกไปสูเ่วทรีะดบัโลก อกีทัง้

เป็นผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัทีผู่ว้จิยันัน้ใหค้วามสนใจ 

   1.2 จ า ก เอ ก ส า ร  “ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ผ ลิ ต ”เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://member-

production.tripod.com  ซึ่งจะกล่าวถงึ การบรหิารการผลติองค์ประกอบของการผลติ ประเภทของการ

ผลิตกลยุทธ์การบรหิารการผลิต ซึ่งผู้วจิยัเห็นว่าจะน าวธิีการผลิตมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็น

เครื่องยนต์ทางการเกษตร โดยหากมวีธิกีารผลิตที่ดีนัน้จะสามารถลดของเสยีในกระบวนการผลิต ลด

เวลาในการผลติ ซึง่เป็นพืน้ฐานของการลดตน้ทุนทางการผลติอกีดว้ย 

  1.3ค้นคว้า ข้อมูลวิดีโอเพิ่มเติม จากการรับชม www.youtube.com “การ

วางแผนการผลติและการจดัการการผลติ” โดย Thailand Cyber University , “Lean & Kaizen กบัการ

เพิม่ผลติภาพงาน” โดย Khonkaen University 

 2. วิธีการเกบ็ข้อมูล จากการเกบ็ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจินัน้มดีว้ยกนั 2 รูปแบบ คอื 

การสมัภาษณ์และการอ่านบทความจากเวบ็ไซต์ โดยเนื้อหาในการเกบ็ขอ้มูลจะเกี่ยวขอ้งกบัเนื้อหาการ

จดัการและพฤตกิรรมองคก์าร การจดัการการตลาด การจดัการการเงนิ การจดัการด าเนินงาน และการ

จดัการเชงิกลยุทธ ์ซึง่มรีายละเอยีดแต่ละรปูแบบ ดงันี้ 

              2.1 วิธีการสัมภาษณ์ใช้กับ นายประเวศร์ กิจไพศาลรตันา ซึ่งจะเป็นการ

สอบถามเกี่ยวกบัการลงทุน การบรหิารสนิค้าคงคลงั การวางแผนกระบวนการผลติ ช่องทางในการจดั

จ าหน่าย ผลกระทบต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะของผลติภณัฑ ์จนกระทัง่สภาพแวดลอ้มแนวโน้มความ

น่าจะเป็นของตลาดในปัจจุบนัและอนาคต 
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   2.2 วธิกีารอ่านบทความจากเวบ็ไซต ์ใชก้บัการบรหิารการผลติองคป์ระกอบ

ของการผลติ ประเภทของการผลติกลยุทธก์ารบรหิารการผลติ ซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัทีจ่ะเนินการการ

ผลติ 

4.ผลการวิจยั 

 4.1การจดัการพฤติกรรมองคก์าร 

  4.1.1 โครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งองคก์รทีต่อ้งการด าเนินธุรกจิผลติเครื่องยนตเ์กษตร 

จะประกอบไปดว้ย 5หน่วยงาน คอื ฝ่าบุคคล ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ฝ่ายขาย แผนกคุณภาพ แผนกผลติ 

  4.1.2การจงูใจการท างานเป็นทมี เนื่องดว้ยทางบรษิทัเหน็ถงึความส าคญัของการ

ท างานเป็นทมี จงึมนีโยบายทีแ่ต่ละฝ่ายจะมกีารประชุมกนัทุกเชา้ก่อนเริม่งาน เพือ่ปรกึษาหารอืกนัถงึ

ความคบืหน้าของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยเมื่อมใีครตดิปัญหาสว่นใด จะไดร้บัค าแนะน าและความ

ช่วยเหลอืจากบุคลากรในแผนก ซึง่กจิกรรมน้ีท าใหส้มาชกิในฝ่ายไม่รูส้กึโดเดีย่ว และท าใหบ้รรลุ

เป้าหมายของการท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การประชุมนัน้ไม่ไดอ้ยู่แค่ในกลุ่มของแต่ละฝ่ายเพยีง

เท่านัน้ โดยหากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารปรกึษาหารอื หรอืขอความร่วมมอืกบัฝ่ายอื่นกจ็ะมกีาร

ประชุมในเชงิขอความร่วมมอื สิง่เหล่านี้ท าใหไ้ม่เกดิการแตกแยก การแบ่งฝ่ายระหว่างการท างาน ซงึ

เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาองคก์รใหก้า้วหน้าต่อไป 

 4.2การจดัการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

 4.2.1ตลาดเป้าหมายทัว่ไปในอุตสาหกรรม 

     เป้าหมายหลกั รา้นขายเครื่องยนตแ์ละอุปกรณ์ทางการเกษตร รา้นขายอุปกรณ์ก่อสรา้ง     

     เป้าหมายรอง กลุ่มเกษตรกร ท านา, ท าฟารม์, ท าไร,่ หรอื เกีย่วกบัภาคเกษตรกรรม 

ผูใ้ชง้านจรงิ  

 4.2.2สว่นผสมทางการตลาดในภาคอุตสาหกรรม (Marketing Mix) 4P 

ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

น าสนิคา้เขา้สู่มาตรฐานอุตสาหกรรมเช่น มอก.ของเครื่องยนต์เบนซนิ ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ 

เครื่องตดัหญา้สะพายหลงั และเพิม่การครอบคลุมของผลติภณัฑด์ว้ยอะไหล่เครื่องยนต ์ 
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เครื่องทดสอบประสทิธภิาพจะมคีวามจ าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตวัทดสอบคุณภาพเครื่องยนต์ใน
การพฒันาจนกว่าจะถงึมาตรฐานทีร่ฐับาลก าหนด  

ดา้นราคา (Price) 

ราคาเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ต้องการเครื่องยนต์คุณภาพดี ราคาเพื่อคนไทย 

เนื่องจากผูผ้ลติจากต่างประเทศท าราคาสงูกว่าถงึ ๒เท่า 

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) 

            จดัจ าหน่ายผ่านร้านค้าเครื่องยนต์ เกษตรกรมเีครอืข่ายร้านค้าครอบคลุมร้านค้าทัว่ประเทศ 

และตวัแทนในต่างประเทศ และตอ้งการเพิม่จ านวนผูข้ายเพือ่เขา้ถงึรา้นคา้ไดม้ากขึน้  

การสง่เสรมิการขาย (Promotion) 

 ท ากิจกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น การจบัรางวลัชิงโชค คืนก าไรให้เกษตรกร โฆษณาทางวิทยุ

ชุมชน สิง่โฆษณาประชาสมัพนัธห์น้ารา้นคา้ 

 4.3 การจดัการการเงินในอตุสาหกรรม 

1) แหล่งเงนิทุน ใช้เงนิตวัเองในการลงทุนและอาจจะมกีารระดมทุนจากผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นญาต ิคน

สนิท โดยเงนิเริม่ตน้ลงทุนจะอยู่ทีป่ระมาณ 3 ลา้นบาท 

2) ประมาณการลงทุน ค่าเช่า เครื่องจกัร ฯลฯ ในช่วงต้นของการด าเนินงานธุรกจิจะมรีายการ

ลงทุน โดยใชง้บประมาณทัง้สิน้จ านวน 708,000 บาท 

3) ประมาณการต้นทุนวตัถุดบิและสนิค้า  ในช่วงเริม่ต้นของการด าเนินงานธุรกจิ จะมรีายกาย

สัง่ซือ้วตัถุดบิ ใชง้บประมาณทัง้สิน้ จ านวน 1,617,000 บาท 

4) ประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและค่าใชจ่้ายอื่นๆต่อเดอืน นอกเหนือจากค่าวตัถุดบิ 

ต่อเดอืนอยู่ทีป่ระมาณ 314,500 บาท 

5) จุดคุม้ทุน อยู่ที ่1เดอืน 27วนั 

 

  

 



 4.4 การจดัการการด าเนินงาน 

  1) แหล่งวตัถดิุบ แหล่งทีม่าของวตัถุดบิ ไทย เยอรมนั จนี โดยมสีดัส่วนการใชว้ตัถุดบิ

ในประเทศคดิเป็น50%   ต่างประเทศคดิเป็น50% 

 2)การขนส่งและการควบคุมสินค้าคงคลงัในอุตสาหกรรม การขนส่งแบ่งเป็นการ

ขนส่งภายในและต่างประเทศ การขนส่งภายในประเทศ ในกรณีที่ร้านค้าสัง่สนิค้าเป็นจ านวนมาก ทาง

บรษิทัจะส่งสนิค้าไปยงัรา้นค้านัน้ ฟร ีแต่หากระยะทางที่ไกลและจ านวนไม่มากทางบรษิทัจะใช้บรกิาร

ขนส่งเอกชน ทีม่บีรกิารขนส่งไปยงัพืน้ทีท่ีต่้องการ โดยมใีหเ้ลอืกหลายบรษิทั ทีพุ่ธทมณฑล สาย๒ การ

ขนส่งต่างประเทศ ทางบรษิัทใช้บรกิารขนส่งต่างประเทศทัง้น าเขา้และส่งออกสนิค้า โดยจะใช้บรกิาร

ขนส่งทัง้ทีเ่ป็นทางทะเลและอากาศ โดยในการสัง่ซื้อสนิค้าที่เป็นตู้คอนเทนเนอรจ์ะใช้บรกิารแบบ FOB 

(Free on broad) คอืผูข้ายจะรบัผดิชอบถงึท่าเรอืต้นทางเท่านัน้ ทางบรษิทัจะใชบ้รษิทั Shipping เขา้ไป

ด าเนินการต่อ ซึ่งข้อดีของการซื้อแบบ FOB นัน้ คือทางบรษิัทสามารถตรวจสอบสถานะของเรอืได้

ตลอดและประมาณการวนัทีเ่รอืเทยีบท่าเพื่อน ามาวางแผนในการน าของเขา้โรงงานจนกระทัง้ วางแผน

ผลติไดอ้ย่างแม่นย า แต่ในบางกรณีทีเ่ปรยีบเทยีบราคาระหว่าง CIF และ FOB แลว้พบว่า Supplier เจา้

นี้ควรใช ้CIF เนื่องจากตน้ทุนการขนสง่ทีต่ ่ากว่า 

 3)การควบคมุสินค้าคงคลงั ประเภทของสนิคา้คงคลงัภายในบรษิทั 

วตัถุดบิ (Raw material) เป็นสิง่ที่น ามาใช้ในกระบวนการผลติ โดยทางอุตสาหรรมเครื่องยนต์

เกษตรจะอยู่ในรปูของ ชิน้สว่นทีน่ ามาใชใ้นการประกอบเครื่องยนต์ 

งานระหว่างผลิต (Work in process) เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตทัง้ที่ส าเร็จ

แลว้แต่ยงัไม่ไดต้ดัออกเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู และทีย่งัอยู่ในกระบวนการผลติ 

อะไหล่และวสัดุสิ้นเปลอืง (MaintenanceRepair/Operating supply, MRO) อะไหล่เป็นวตัถุดิบ

ทีม่ไีวเ้พื่อส ารองในกระบวนการผลติในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายหรอืช ารุด วสัดุสิน้เปลอืงในกระบวนการ

ผลติเครื่องยนต์ทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นพวกของเหลว เช่น น ้ามนัเครื่องยนต์น ้ามนัเชือ้เพลงิทีใ่ช้

ในการทดสอบ จารบ ีทนิเนอรท์ีใ่ชใ้นการลา้งท าความสะอาดชิน้งาน 

สนิค้าส าเรจ็รูป (Finished goods) เป็นผลิตภณัฑ์ที่ผลิตส าเร็จแล้วรอการขนส่งหรอืเก็บไว้ใน

คลงัสนิคา้เพือ่รอการจดัจ าหน่ายต่อไป 

  



4)การวางผงัและการออกแบบในอตุสาหกรรม  

ทางบรษิัทได้มีการวางผงัตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งเหมาะสมกับการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน

เดยีวกนั มลี าดบัการผลติทีแ่น่นอน เนื่องจากการผลติของโรงงานเป็นแบบ การผลติจ านวนมาก (Mass 

production)และการผลติแบบต่อเนื่อง (Continuous production) 

โดยช่วงเริ่มต้นของการด าเนินงานนั ้นจะท าการจัดหาโกดัง เพื่อท าการเช่าในการตัง้ไลน์

ประกอบ โดยในช่วงแรกทีอ่อเดอรย์งัมไีม่มาก จะใชไ้ลน์ประกอบแบบโรลเลอร ์ซึง่มตี้นทุนต ่างา่ยต่อการ

ตดิตัง้และเคลื่อนยา้ย พนักงานยงัมจี านวนไม่มากจงึจ าเป็นทีจ่ะมกีารรบังานหลายๆหน้าทีใ่นคนเดยีวกนั 

การผลติจะเน้นการผลติแบบ Made to order เพื่อทีจ่ะไม่ต้องสตอ็กสนิคา้มากนัก การสัง่ซื้อชิ้นส่วนจาก

ต่างประเทศและภายในประเทศนัน้ จะท าการเลอืกโดยการเปรยีบเทยีบราคาคุณภาพและองคป์ระกอบ

อื่นๆจนมัน่ใจไดว้่า จะใช้ Supplier เจา้ไหน โดยจะค านึงถงึคุณภาพและความคุม้ค่าเป็นส าคญั จะมกีาร

ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยจะท าการทดสอบก าลงัของเครื่องยนต์และตรวจสอบความ

เรยีบรอ้ยทุกเครื่องที่ออกจากไลน์ผลติ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสนิค้าทีจ่ะออกไปถงึมอืลูกคา้นัน้เป็นสนิคา้ที่มี

คุณภาพอย่างแน่นอน ในลกัษณะของการขายนัน้จะเน้นเสนอขายไปยงัรา้นคา้ทีม่ขีนาดใหญ่ 

 5)การใช้ทรพัยากร การวางแผนก าลงัการผลติ แบ่งเป็น พนักงานในไลน์ประกอบ 5 

คน หอ้งทดสอบเครื่องยนต์ 1 คน หอ้งส ี1 คน ช่างซ่อม 1 คน พนักงาน สโตร์ 1 คน วศิวกร 1 คน ฝ่าย

คุณภาพ 1 คน ฝ่ายบญัชกีารเงนิ 2 คน ฝ่ายขาย 3 คน ฝ่ายขนสง่ 2 คน  

 6)การดูแลคุณภาพอุตสาหกรรม วตัถุประสงค์ที่ต้องปฏิบตัิซึ่งจดัเป็นวตัถุประสงค์

เบื้องต้นของธุรกจิ 5 ประการ ไดแ้ก่ การสรา้งความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า องคก์รมกี าไรทีเ่หมาะสม การ

ใชส้นิทรพัยแ์ละเงนิทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ การใหผ้ลตอบแทนแก่ผูม้สีว่นร่วมอย่างยุตธิรรม และมีความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 4.5การจดัการเชิงกลยุทธ ์

 4.5.1รูปแบบการขยายตัวในอุตสาหกรรม ในปัจจุบนัทางบรษิัทมแีนวโน้มในการ

ขยายตัวแนวนอน (Horizontal Integration)  เป็นการขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาในกลุ่ม

เครื่องยนต์ทางการเกษตร จากเดิมและในปัจจุบนัท าการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ ซึ่งเป็น

เครื่องต้นก าลงัทีน่ิยมใช้กบัรถไถเดมิตาม ซึ่งแนวโน้มในอนาคตอนัใกล้บรษิทัจะท าการผลติอุปกรณ์ต่อ

พว่ง ซึง่กค็อืชุดโครงสรา้งรถไถเดนิตาม เพือ่ท าการออกขายรถไถเดนิตาม 



 4.5.2รปูแบบในการแข่งขนัในอตุสาหกรรม เนื่องจากในปัจจุบนัมกีารหลัง่ไหลเขา้มา

ของสนิค้าจากประเทศจนี ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องยนต์ทางการเกษตรก็เป็นหนึ่งในนัน้ เป็นที่รู้กนัว่าสนิค้า

จากประเทศจนีนัน้มรีาคาทีต่ ่า เนื่องจากต้นทุนการผลติทีต่ ่ามาก ดงันัน้หากต้องการประสบความส าเรจ็

ในกลุ่มสนิคา้ชนิดเดยีวกนัที่มคีวามเสยีเปรยีบทางดา้นต้นทุนในการผลติ ทางบรษิทัจงึมองถงึกลยุทธ์ที่

จะน าเขา้มาใชใ้นการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเครื่องยนตท์างการเกษตร    

 4.5.3การวางแผนกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ใช้เป็นกลยุทธ์ต้นทุนต ่า (Cost Leadership 

Strategy) คอื การเป็นผูน้ าดา้นต้นทุน  โดยสามารถก าหนดราคาไดต้ ่ากว่าตลาดเนื่องจากเราน าเขา้และ

จ้างผลิตชิ้นส่วนเพื่อเข้ามาประกอบเอง  โดยมองว่าหากเรามตี้นทุนต ่าจะสามารถเข้าไปอยู่ในตลาด

ขนาดใหญ่ได้ โดยไม่จ าแนกเป็นเฉพาะกลุ่มลูกค้าโดยหากธุรกิจมตี้นทุนที่ต ่าแล้วก็จะสามารถอยู่ใน

ตลาดการแขง่ขนัไดน้าน แมว้่าจะมสี่วนต่างก าไรทีต่ ่า (Profit Margin) เพราะจะท าใหคู้่แข่งอื่นไม่อยากที่

จะเข้ามาแข่งขนัด้วย เนื่องจากไม่ดึงดูดใจในการลงทุนหรอืไม่คุ้มกบัความเสี่ยงในการอยู่รอดเพื่อท า

ตลาดแข่งขนั กลยุทธ์นี้จะสามารถอยู่ไดห้ากแต่จะต้องมลีูกคา้จ านวนมากพอจนท าใหก้ าไรสุทธทิี่ไดน้ัน้

เป็นจ านวนทีส่งูพอ ซึ่งมองว่าในการทีเ่รารบัจา้งผลติจากลูกคา้เจา้อื่นทีม่กี าลงัการซื้อสงูนัน้จะตอบโจทย์

ในเรื่องนี้ 

5.สรปุผลการศึกษา 

5.1 ผลศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด  

 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์ทางการเกษตรโดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน

สนิค้า (Product)ผู้บรโิภคซื้อเครื่องตดัหญ้าและเครื่องพ่นยามากที่สุด ร้อยละ 45.5 มวีตัถุประสงค์เพื่อ

น ามาใช้ในการท าไร่ท าสวนมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 40 ในการตดัสนิใจซื้อนัน้ผู้บรโิภคจะมองถึงยี่ห้อ

และราคามากที่สุดใกล้เคยีงกนั คดิเป็นร้อยละ 41.5 และ 41 ตามล าดบั โดยปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการ

เปลี่ยนยี่ห้อมากที่สุดใกล้เคยีงกนัคอื ร้านค้าแนะน าและราคาดึงดูด ใกล้เคยีงกนั คดิเป็นร้อยละ 37.5 

และ 37 ตามล าดบั และผูบ้รโิภคมองว่าในการทีเ่ครื่องยนตท์างการเกษตรไม่เป็นทีน่ิยมอย่างเช่นยีห่อ้ดงั

จากประเทศญีปุ่่ น เนื่องจากความไม่เชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 56.5  

ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้เครื่องยนต์ทางการเกษตรโดยใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา 

(Price) กรณีทีร่าคาเครื่องยนต์ทางการเกษตรทีผ่ลติโดยคนไทยมคีุณภาพสูงกว่าและมมีาตรฐานรบัรอง

แต่มรีาคาที่สูงกว่าสนิค้าจนีไม่มากนัก ผู้บรโิภคเลอืกซื้อสนิคา้ไทยมากกว่าสนิค้าจนี คดิเป็นรอ้ยละ 71 

โดยส่วนใหญ่มกัเลอืกซื้อสนิค้าที่มรีาคาระดบักลาง แบรนด์รองลงมา อายุการใชง้านเป็นรองแบรนด์ดงั

ไม่มากนัก คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 ในการเลอืกซื้อสนิสนิคา้นัน้ผู้บรโิภคมกัจะตดัสนิใจเลอืกซื้อร้านที่มกีาร



ตดิป้ายราคาเพราะท าใหต้ดัสนิใจไดง้่าย คดิเป็นรอ้ยละ 80 ในกรณีเปรยีบเทยีบเครื่องตดัหญา้Aทีม่บีรรจุ

ภณัฑ์ที่ดึงดูดตาดูมมีาตรฐานแต่มรีาคาแพงกว่าสนิค้าAอยู่ที่ 200 บาทนัน้ ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เลอืกซื้อ

สนิคา้A โดนมองว่ากลัน้ใจยอมจ่ายแพงกว่าและมองว่าราคาต่างกนัแค่ 200บาท เป็นจ านวนใกลเ้คยีงกนั 

คดิเป็นรอ้ยละ 36 และ 34.5 ตามล าดบั 

ข้อมูลการตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์ทางการเกษตรโดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน

สถานที่ (Place) ผู้บรโิภคมกัตดัสนิใจซื้อเครื่องยนต์ทางการเกษตรผ่านทางร้านค้าที่มสีนิค้าครบครนั

มากทีสุ่ก คดิเป็นรอ้ยละ 81 ผูบ้รโิภคชอบเขา้ดูหลายๆรา้นก่อนเพื่อเปรยีบเทยีบราคา และเป็นขอ้มูลใน

การต่อรองราคามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82 ในกรณีที่ร้านค้า A มีสินค้าให้เลือกมากมายแต่มีระยะ

ทางไกลถึง 30 – 40 กิโลเมตร ส่วนร้านค้า B มีสินค้าให้เลือกน้อยกว่าอยู่ใกล้กว่าและราคาต ่ากว่า 

ผู้บรโิภคเลอืกซื้อร้านค้า Bเพราะใกล้บ้านมากกว่าและเลอืกที่จะเขา้ทัง้สองร้านเพื่อเปรยีบเทียบราคา

มากทีสุ่ดใกลเ้คยีงกนั คดิเป็นรอ้ยละ 40 และ 37 ตามล าดบั ในเรื่องช่องทางการจดัจ าหน่ายผูบ้รโิภคคดิ

ว่าเครื่องยนต์ทางการเกษตรสามารถขายในช่องทางออนไลน์ได้ โดยคดิว่าดีเสยีอีกไม่ต้องเสยีเวลา

ออกไปซือ้และงา่ยต่อการเปรยีบเทยีบราคา คดิเป็นรอ้ยละ 64 

ข้อมูลการตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์ทางการเกษตรโดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) โดยผู้บรโิภคชอบการลดราคาเมื่อซื้อถงึปรมิาณที่ทางรา้นก าหนดไวค้ดิ

เป็นรอ้ยละ ๖๙ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ไม่ชอบการซื้อแบบเซน็ไวก้่อนเป็นระยะเวลา 30 วนั คดิเป็นรอ้ยละ 49 

โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่คดิว่าการรบัประกนั 1 ปี หากมปัีญหาสามารถส่งซ่อมฟรเีหมาะสมที่สุด คดิเป็น

รอ้ยละ 78 ผูบ้รโิภคมกัไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์ครื่องยนต์ทางการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์

มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 44 และผู้บรโิภคมองว่าสื่อออนไลน์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องยนต์ทางการ

เกษตรมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 49   

5.2สรปุผลศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  

 จากการส ารวจยอดขายของบรษิัทฮอนด้า ถึงยอดขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ เครื่องสูบน ้า 

เครื่องตดัหญ้า และเครื่องพ่นยา ที่ขายในประเทศไทยนัน้มปีรมิาณการขายถงึปีละ 2.5ล้านเครื่อง จาก

ยอดขายนี้ท าให้เหน็ว่า บรษิทัฮอนดา้ค่อนขา้งจะท าการผูกขาดในการเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตรใน

ประเทศไทย ซึง่ผูว้จิยัมองมองเหน็ถงึโอกาสทีจ่ะแบ่งสว่นแบ่งทางการตลาดได ้โดยมคีวามคาดหวงัว่าจะ

สามารถแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดได ้15% ต่อปีในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก และเนื่องจากผลติภณัฑข์อง

ฮอนด้าที่มคีุณภาพสูงนัน้ก็มรีาคาที่สูงเช่นกนั จึงอาจมแีนวโน้มที่ผู้บรโิภคจะหนัมาใช้เครื่องยนต์ทาง

การเกษตรจากแบรนด์อื่นๆ ทีม่รีาคาต ่ากว่าแต่คุณภาพไม่ต่างกนัมากนัก และเนื่องดว้ยระยะหลงัภายใน

บรษิทัฮอนดา้นัน้มนีโยบาย ทีจ่ะลดต้นทุนการผลติ ท าใหต้้องลดคุณภาพของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต ์



จงึท าให้ผลติภณัฑ์ของฮอนด้านัน้มคีุณภาพที่ลดลงไปด้วย จงึอาจท าให้ผู้บรโิภคนัน้มคีวามเชื่อมัน่ต่อ

ผลติภณัฑ์ของฮอนด้าลดลง เมื่อความนิยมของฮอนด้าลดลง ก็จะส่งผลกระทบในด้านบวกของบรษิัท 

ผูบ้รโิภคอาจมองหาสนิคา้ทดแทนจากแบรนดอ์ื่นซึ่งมคีุณภาพไม่ต่างกนั โดยจากการทีบ่รษิทัคาดหวงัจะ

ไดร้บัส่วนแบ่งการตลาด 10%นัน้ คดิเป็นจ านวนประมาณ  250,000 เครื่อง ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัมยีอดขาย

ประมาณปีละ 50 ลา้นบาท เฉลี่ยเป็นเดอืนละ 4.16 ลา้นบาทต่อเดอืน ซึ่งเพยีงพอต่อการจดัการต้นทุน

การผลติภายในบรษิทัและมงีบประมาณเพยีงพอในการปรบัปรุงและขยายกจิการ 

5.3สรปุผลศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ   

  การด าเนินงานของความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจผลิตเครื่องยนต์ทางการ

เกษตรนัน้กล่าวโดยสรุปคอื ส่วนของการด าเนินงานของธุรกจิผลติเครื่องยนต์ทางการเกษตรนัน้ สถานที่

ต้องการด าเนินการนัน้คอื ที่อ าเภอบางพลี เนื่องจากอยู่ไม่ไกลกบัท่าเรอืท าให้ง่ายต่อการน าเข้าและ

ส่งออกสินค้าไปยงัต่างประเทศ อีกทัง้ยงัสะดวกต่อการกระจายสินค้าออกจ าหน่ายไปยงัร้านค้าทัว่

ภูมภิาคของประเทศ 

โดยช่วงเริ่มต้นของการด าเนินงานนัน้จะท าการจัดหาโกดัง เพื่อท าการเช่าในการตัง้ไลน์

ประกอบ โดยในช่วงแรกทีอ่อเดอรย์งัมไีม่มาก จะใชไ้ลน์ประกอบแบบโรลเลอร ์ซึง่มตี้นทุนต ่างา่ยต่อการ

ตดิตัง้และเคลื่อนยา้ย พนักงานยงัมจี านวนไม่มากจงึจ าเป็นทีจ่ะมกีารรบังานหลายๆหน้าทีใ่นคนเดยีวกนั 

การผลติจะเน้นการผลติแบบ Made to order เพื่อทีจ่ะไม่ต้องสตอ็คสนิคา้มากนัก การสัง่ซื้อชิ้นส่วนจาก

ต่างประเทศและภายในประเทศนัน้ จะท าการเลอืกโดยการเปรยีบเทยีบราคาคุณภาพและองคป์ระกอบ

อื่นๆจนมัน่ใจไดว้่า จะใช้ Supplier เจา้ไหน โดยจะค านึงถงึคุณภาพและความคุม้ค่าเป็นส าคญั จะมกีาร

ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยจะท าการทดสอบก าลงัของเครื่องยนต์และตรวจสอบความ

เรยีบรอ้ยทุกเครื่องที่ออกจากไลน์ผลติ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสนิค้าทีจ่ะออกไปถงึมอืลูกคา้นัน้เป็นสนิคา้ที่มี

คุณภาพอย่างแน่นอน ในลกัษณะของการขายนัน้จะเน้นเสนอขายไปยงัร้านค้าที่มขีนาดใหญ่มาเป็น

อนัดบัแรก เนื่องจากรา้นทีม่ขีนาดใหญ่มกัจะมกี าลงัการซื้อสูง มลีูกคา้เขา้รา้นมาก ซึง่อาจสง่ผลใหส้นิคา้

ของบรษิทัขายไดม้าก 

5.4 สรปุผลศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี  

  ระยะเวลาปีแรกในการด าเนินธุรกิจจะใช้การจดัการเชิงยุทธ์จะต้องใช้กลยุทธ์ในการ

แข่งขันได้แก่ กลยุทธ์ต้นทุนต ่า (Cost Leadership Strategy) คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน  โดย

สามารถก าหนดราคาได้ต ่ากว่าตลาดเนื่องจากเราน าเข้าและจ้างผลิตชิ้นส่วนเพื่อเข้ามาประกอบเอง  

โดยมองว่าหากเรามตี้นทุนต ่าจะสามารถเขา้ไปอยู่ในตลาดขนาดใหญ่ได ้โดยไม่จ าแนกเป็นเฉพาะกลุ่ม

ลูกคา้โดยหากธุรกจิมตี้นทุนทีต่ ่าแลว้กจ็ะสามารถอยู่ในตลาดการแข่งขนัไดน้าน แมว้่าจะมสีว่นต่างก าไร



ทีต่ ่า (Profit Margin) เพราะจะท าใหคู้่แข่งอื่นไม่อยากทีจ่ะเขา้มาแข่งขนัดว้ย เนื่องจากไม่ดงึดูดใจในการ

ลงทุนหรอืไม่คุ้มกับความเสี่ยงในการอยู่รอดเพื่อท าตลาดแข่งขนั กลยุทธนี้จ ะสามารถอยู่ได้หากแต่

จะต้องมลีูกคา้จ านวนมากพอจนท าใหก้ าไรสุทธทิีไ่ดน้ัน้เป็นจ านวนทีสู่งพอ ซึ่งมองว่าในการทีเ่รารบัจา้ง

ผลติจากลูกคา้เจา้อื่นทีม่กี าลงัการซือ้สงูนัน้จะตอบโจทยใ์นเรื่องนี้ 

6.วิจารณ์ 

6.1 ด้านความต้องการและพฤติกรรมของตลาด  

  1) ผลการตดัสนิใจซือ้เครื่องยนตท์างการเกษตรโดยใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาด

ดา้นสนิคา้ (Product) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะท าการซือ้เครื่องตดัหญา้/เครื่องพน่ยามากทีสุ่ดผูว้จิยัเหน็

สอดคลอ้งว่าเนื่องจากการทีเ่ครื่องตดัหญา้เป็นสิง่ที่เกอืบจะมกีนัแทบทุกบา้นไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งเป็น

เกษตรกรเท่านัน้ทีจ่ าเป็นตอ้งใชแ้ละมรีาคาทีไ่ม่สงูนกั งา่ยต่อการตดัสนิใจซือ้ เครื่องตดัหญา้/เครื่องพน่

ยาจงึเป็นเครื่องยนตท์างการเกษตรทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด การใชเ้ครื่องยนตท์างการเกษตรมี

วตัถุประสงคโ์ดยการใชเ้พือ่ท าไร่ท าสวนเป็นอาชพีมากทีสุ่ดผูว้จิยัเหน็แตกต่างเนื่องจากมองว่ามคีวาม

ขดัแยง้กนัระหว่างผลของการกรอกแบบสอบถาม เนื่องจากผูบ้รโิภคใชเ้ครื่องตดัหญ้ามากทีสุ่ด และ

จ านวนรอ้ยละของเกษตรกรทีท่ าการกรอกแบบสอบถามนัน้มเีพยีง รอ้ยละ 12.5 จงึเป็นไปไดย้ากทีว่่า

ผูบ้รโิภคซือ้เครื่องยนตท์างการเกษตรเพือ่การท าไร่ท าสวนเป็นอาชพี เกณฑท์ีผู่บ้รโิภคใชใ้นการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องยนตท์างการเกษตรมากทีสุ่ดใกลเ้คยีงกนัคอื ยีห่อ้ และราคา ผูว้จิยัเหน็สอดคลอ้งว่า 

ยีห่อ้และราคาเป็นปัจจยัหลกัในการทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ เนื่องจากอาจมองว่ายีห่อ้ทีเ่ป็นทีน่ิยม มคีน

ใชอ้ย่างแพร่หลาย ท าใหม้คีวามน่าเชื่อถอืมากกว่า และดา้นราคากเ็ป็นสิง่ส าคญัอนัดบัแรกอกีหนึ่ง

ประการ เนื่องจากผูบ้รโิภคย่อมตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาต ่า ค าแนะน าจากรา้นคา้และราคาทีด่งึดดูนัน้

สง่ผลใหผู้ซ้ือ้เปลีย่นยีห่อ้ในการซือ้เครื่องยนตท์างการเกษตรในครัง้ต่อไปมากทีสุ่ดใกลเ้คยีงกนั ผูว้จิยั

มองเหน็สอดคลอ้งว่า ค าแนะน าจากรา้นคา้นัน้มอีทิธพิลต่อการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก และ

ราคาทีด่งึดดูนัน้กย็งัคงเป็นปัจจยัล าดบัแรกๆเสมอส าหรบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ใดๆ กต็าม ผูบ้รโิภคไม่

เชื่อมัน่ในคุณภาพของเครื่องยนตท์างการเกษตรทีผ่ลติโดยคนไทยจงึท าใหไ้ม่ไดร้บัความนิยมเช่นแบ

รนดด์งัจากประเทศญีปุ่่ น ผูว้จิยัเหน็ดว้ยกบัการทีผู่บ้รโิภคไม่เชื่อมัน่ในคุณภาพ เนื่องจากสนิคา้แบรนด์

ดงัจากญี่ปุ่ นนัน้ผกูขาดการตลาดในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จงึไม่เป็นเรื่องที่แปลกอะไรหาก

ผูบ้รโิภคจะไม่เชื่อมัน่ในสนิคา้  

  2) ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้เครื่องยนตท์างการเกษตรโดยใชปั้จจยัสว่นประสมทาง

การตลาดดา้นราคา (Price) ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้ สนิคา้ไทยทีม่คีุณภาพเป็นรอง แต่ราคาสงูกว่าในกรณีที่

ราคาผลติภณัฑเ์ครื่องยนต์ทางการเกษตรทีผ่ลติดว้ยคนไทย ทีม่คีุณภาพและมาตรฐานรบัรองนัน้มรีาคา



สงูกว่าสนิคา้จากจนี ผูว้จิยัเหน็ดว้ยว่า การทีส่นิคา้ทีม่รีาคาสงูกว่าไม่มากนกัแต่มมีาตรฐานรบัรองจงึเป็น

สิง่ทีส่รา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคจะเลอืกซื้อผลติภณัฑท์างการเกษตรทีม่รีาคาระดบักลาง 

แบรนด์รองลงมา อายุการใชง้านเป็นรองแบรนดด์งัไม่มากนกั ผูว้จิยัเหน็ดว้ยว่า ผูบ้รโิภคมองเรื่องของ

คุณภาพมาเป็นหลกัอยู่แลว้ แต่สิง่ทีจ่ะเป็นตวัตดัสนิกค็อืราคา ซึง่สง่ผลกบัการตดัสนิใจซือ้เป็นอย่างมาก 

โดยสองสิง่นี้จะเป็นสิง่ทีส่อดคลอ้งกนั ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้เครื่องยนต์ทางการเกษตรจากรา้นทีต่ดิ

ราคาขายเนื่องจากตดัสนิใจงา่ย ผูว้จิยัเหน็ดว้ยและมองว่าผลวจิยัน้ีอาจจะน าไปเป็นแนวทางในการ

ปรบัปรุงเพือ่เพิม่ยอดขายใหแ้ก่รา้นคา้ได ้ผูบ้รโิภคยนิดจีะซือ้เครื่องยนตเ์กษตรทีม่บีรรจุภณัฑท์ีด่ดูแีละที่

มรีาคาสงูกว่านิดหน่อย เนื่องจากมองว่าสนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑด์ดูกีว่าน่าจะมคีุณภาพทีส่งูกว่าบรรจุภณัฑ์

แบบธรรมดา ผูว้จิยัเหน็ดว้ยกบัผลวจิยัน้ีเมื่อมองตามรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑท์ีด่ดูนีัน้ตอ้งมตีน้ทุนการ

ผลติทีส่งูกว่า ซึง่เป็นสิง่ทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการขายสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างดี  

  3) ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้เครื่องยนตท์างการเกษตรโดยใชปั้จจยัสว่นประสมทาง

การตลาดดา้นสถานที ่(Place) ผูบ้รโิภคชอบซือ้เครื่องยนตท์างการเกษตรผ่านรา้นทีม่สีนิคา้ใหเ้ลอืก

อย่างครบครนัมากทีสุ่ด ผูว้จิยัเหน็ดว้ยว่าการซือ้สนิคา้บางอย่างนัน้ตอ้งมกีารทดลองใชจ้รงิก่อน ตอ้งมี

การสาธติวธิใีชง้านทีถู่กตอ้งจากผูข้าย และอกีดา้นคอืรา้นคา้ทีม่สีนิคา้ใหเ้ลอืกอย่างครบครนันัน้จะมแีรง

ดงึดดูลูกคา้มากกว่ารา้นเลก็ๆและจะมนี ้าหนกัต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคมากกว่าช่องทางออนไลน์

เนื่องจากผูบ้รโิภคไดเ้หน็สนิคา้ของจรงิ ผูบ้รโิภคจะมพีฤตกิรรมในการเลอืกซือ้เครื่องยนตท์างการเกษตร

โดยการเขา้ดหูลายๆรา้นเพื่อเปรยีบเทยีบราคาและเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจมากทีสุ่ด ผูว้จิยัเหน็ว่า

สนิคา้ทีม่รีาคาสงูนัน้อาจจะตอ้งมกีารเปรยีบเทยีบราคา โปรโมชัน่หลายๆรา้น เพือ่ผูบ้รโิภคจะไดม้ขีอ้มลู

ในการตดัสนิใจเลอืกสนิคา้ไดอ้ย่างครบถว้น ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องยนต์ทางการเกษตรจาก

รา้นเลก็ๆทีอ่ยู่ใกลบ้า้นมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก มากกว่าการทีจ่ะตอ้งเสยีเวลาไปซือ้รา้นทีใ่หญ่กว่าแต่อยู่

ไกลออกไป โดยผูว้จิยัเหน็ว่าการทีต่ดัสนิใจซือ้เครื่องยนตท์างการเกษตรกบัรา้นเลก็ๆทีอ่ยู่ใกลบ้้านนัน้

เป็นเรื่องของความสะดวกของผูบ้รโิภค ซึง่หากมปัีญหาเกีย่วกบัการใชง้าน กจ็ะสามารถน ามาปรกึษา

หรอืตดิต่อกบัทางรา้นไดส้ะดวกกว่ารา้นทีอ่ยู่ไกล ผูบ้รโิภคมองว่าเครื่องยนตท์างการเกษตรสามารถขาย

ในช่องทางออนไลน์ได ้เพราะคดิว่าดเีสยีอกีทีจ่ะไม่ตอ้งเสยีเวลาไปเลอืกซื้อและงา่ยต่อการเปรยีบเทยีบ

ราคา ผูว้จิยัมองว่าการขายทางช่องทางออนไลน์นัน้เป็นเพยีงช่องทางทีจ่ะท าการตลาดเผยแพร่

ผลติภณัฑใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายมากขึน้เท่านัน้ อาจจะมกีารสัง่ซือ้ไดจ้ากผูบ้รโิภคทีเ่คยใชผ้ลติภณัฑ์

นัน้ๆอย่างช านาญอยู่แลว้ ไม่ใช่ช่องทางหลกัในการจดัจ าหน่าย  

  4) ข้อมูลการตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์ทางการเกษตรโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ผู้บรโิภคชอบการลดราคาเมื่อซื้อถึงปรมิาณที่ทางร้าน

ก าหนดไว้เป็น ผู้วจิยัมีความเห็นด้วยว่าการลดราคาเป็นรูปแบบการส่งเสรมิการขายที่ตรงกับคว าม



ต้องการที่แท้จรงิของผู้บรโิภคมากกว่าการแถม เนื่องจากของแถมนัน้อาจเป็นสิง่ที่จูงใจผู้บรโิภคได้แต่

คุณค่าของของแถมทีลู่กค้ามองนัน้อาจจะน้อยกว่าการลดราคา ผูบ้รโิภคชอบการซื้อเครื่องยนต์ทางการ

เกษตรแบบเซ็นไว้ก่อนเป็นระยะเวลา 30 วนั มากที่สุด ซึ่งผู้วจิยัมองว่าอาจเกดิผลเสยีในเรื่องของเงนิ

หมุนเวยีนในระยะสัน้ของบรษิทัได ้อาจเกดิปัญหาเรื่องของการมหีนี้เสยีคงคา้งเยอะ ท าใหเ้งนิหมุนเวยีน

ภายในบรษิทัอาจจะสะดุดได ้โดยอาจท าไดห้ากบรษิทัมเีงนิหมุนเวยีนทีม่ากพอ มกีารจดัการในเรื่องของ

การเก็บหนี้ที่ดี ผู้บรโิภคชอบการรบัประกนัเครื่องยนต์ทางการเกษตร เป็นระยะเวลา 1 ปีและหากมี

ปัญหาสามารถส่งซ่อมฟรมีากที่สุด ผู้วจิยัมองว่าการรบัประกนัสนิค้านัน้จะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ด้าน

คุณภาพของสนิค้าในทางบวก แต่อาจส่งผลเสยีต่อบรษิทัไดห้ากสนิคา้นัน้ไม่ได้มคีุณภาพที่ดพีอทีจ่ะอยู่

เกนิระยะเวลารบัประกนั ผูบ้รโิภคมกัไดร้บัข่าวสาร โฆษณาเกี่ยวกบัเครื่องยนต์ทางการเกษตร ผ่านทาง

ช่องทางออนไลน์มากทีสุ่ด ผูว้จิยัมองว่าการท าโฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์นัน้มตี้นทุนต ่าทีสุ่ดกว่า

ช่องทางอื่นๆ หากใชง้านเป็น และมองว่าช่องทางออนไลน์นัน้เป็นการน าเสนอสนิคา้ทีแ่พร่หลายและท า

ให้ผูบ้รโิภครูจ้กัสิน้คา้นัน้ๆทีต่้องการน าเสนอไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่อาจจะเขา้ไม่ถงึกลุ่มเกษตรกรที่ใช้งาน

จรงิมากเท่าที่ควร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นัน้มกัอยู่ในวยัสูงอายุและมคีวามล้าหลงัในด้าน Social 

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มองว่าการรบัข่าวสารเกี่ยวกบัเครื่องยนต์ทางการเกษตรผ่านทางช่องทางออนไลน์นัน้ 

มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องยนต์ทางการเกษตรมากทีสุ่ด ผูว้จิยัมองเหน็ต่างว่าช่องทางออนไลน์

นัน้มนี ้าหนักในการตดัสนิใจซื้อที่น้อยกว่าการออกไปน าเสนอขายสนิค้าที่หน้างาน เนื่องจากช่องทาง

ออนไลน์นัน้ยังไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรที่ส่วนใหญ่อยู่ในวยัสูงอายุ มีพฤติกรรมในการใช้ social 

media ทีน้่อยมาก      

 6.2 ด้านยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  

 จากการศึกษาและสรุปการวางแผนยอดขายและแนวโน้มยอดขาย ๕ปีมีความเสี่ยงเรื่องการ

ลงทุนเน่ืองจากเงนิลุงทุนเริม่ตน้ 3ลา้นบาท และน าไปลงทุนในการซื้อเครื่องจกัรเพือ่ตดิตัง้ระบบการผลติ

และสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ เป็นเงนิ 708,000 บาท และต้องท าการจดัจ้างพนักงาน ค่าเช่า

อาคารและที่ดิน ค่าน ้าค่าไฟ ที่จะต้องเสยีเท่าๆกัน ในทุกเดือนอีก 314,500 บาท โดยทัง้นี้ยงัไม่รวม

ต้นทุนในการน าชิ้นส่วนวตัถุดิบเข้ามาประกอบ เพื่อท าการจดัจ าหน่าย อีกประมาณ 1,617,000 บาท 

และยงัต้องแบบรบัความเสยีงทีว่่าจะต้องขายสนิคา้ใหไ้ดไ้ม่ต ่ากว่า 1,056,432.65 บาทต่อเดอืน จงึจะไม่

ขาดทุน โดยหากสามารถขายได้ตามเป้าที่วางไว้นัน้จะใช้ระยะเวลาคนืทุนที่ 1.92 เดือน โดยหากหา

สามารถขายได้เกินเป้าที่วางไว้ก็จะท าให้ระยะเวลาคนืทุนสัน้ลง แต่หากต ่ากว่าเป้าที่วางไว้ ก็จะท าให้

ระยะเวลาคนืทุนนัน้นานขึ้น ซึ่งในช่วงเริม่ต้นเป็นการเข้าร่วมตลาดครัง้แรกจึงควรมเีงนิส ารองในการ

ลงทุนเตรยีมเผื่อไว้กรณีฉุกเฉินในการส ารองจ่ายช่วงแรกของการด าเนินงานท าการศกึษาและตดิตาม

ความต้องการของผูบ้รโิภค เพื่อน ามาปรบัปรุงและตัง้ยอดขายใหม่ ท าการอพัเดตทุกๆช่วงของแต่ละฤด ู



เพื่อท าให้มคีวามแม่นย าในการจดัท าสต็อกที่พอดกีบัความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะป้องกนัปัญหา

สตอ็กบวมหรอืแมก้ระทัง่ปัญหาสนิคา้ไม่พอจดัจ าหน่าย   

 6.3ด้านการด าเนินงานของธรุกิจ   

 การด าเนินงานของความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจผลติเครื่องยนต์ทางการเกษตรนัน้

กล่าวโดยสรุปคอื ส่วนของการด าเนินงานของธุรกจิผลติเครื่องยนต์ทางการเกษตรนัน้ สถานทีต่้องการ

ด าเนินการนัน้คอื ทีอ่ าเภอบางพล ีเนื่องจากอยู่ไม่ไกลกบัท่าเรอืท าใหง้่ายต่อการน าเขา้และส่งออกสนิคา้

ไปยงัต่างประเทศ อกีทัง้ยงัสะดวกต่อการกระจายสนิคา้ออกจ าหน่ายไปยงัรา้นคา้ทัว่ภูมภิาคของประเทศ 

โดยช่วงเริม่ต้นของการด าเนินงานนัน้จะท าการจัดหาโกดงั เพื่อท าการเช่าในการตัง้ไลน์ประกอบ โดย

ในช่วงแรกที่ออเดอรย์งัมไีม่มาก จะใช้ไลน์ประกอบแบบโรลเลอร์ ซึ่งมตี้นทุนต ่า ง่ายต่อการตดิตัง้และ

เคลื่อนยา้ย พนักงานยงัมจี านวนไม่มากจงึจ าเป็นทีจ่ะมกีารรบังานหลายๆหน้าทีใ่นคนเดยีวกนั การผลติ

จะเน้นการผลิตแบบ Made to order เพื่อที่จะไม่ต้องสต็อคสินค้ามากนัก การสัง่ซื้อชิ้นส่วนจาก

ต่างประเทศและภายในประเทศนัน้ จะท าการเลอืกโดยการเปรยีบเทยีบราคาคุณภาพและองคป์ระกอบ

อื่นๆจนมัน่ใจไดว้่า จะใช้ Supplier เจา้ไหน โดยจะค านึงถงึคุณภาพและความคุม้ค่าเป็นส าคญั จะมกีาร

ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยจะท าการทดสอบก าลงัของเครื่องยนต์และตรวจสอบความ

เรยีบรอ้ยทุกเครื่อง ทีอ่อกจากไลน์ผลติ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าสนิคา้ทีจ่ะออกไปถงึมอืลูกคา้นัน้เป็นสนิคา้ทีม่ี

คุณภาพอย่างแน่นอน ในลกัษณะของการขายนัน้จะเน้นเสนอขายไปยงัร้านค้าที่มขีนาดใหญ่มาเป็น

อนัดบัแรก เนื่องจากรา้นทีม่ขีนาดใหญ่มกัจะมกี าลงัการซื้อสูง มลีูกคา้เขา้รา้นมาก ซึง่อาจสง่ผลใหส้นิคา้

ของบรษิทัขายไดม้าก  

 6.4ด้านการวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี  

 จากสรุปผลการศกึษา “ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกจิผลติเครื่องยนตท์างการเกษตร”ใน

เรื่องของการจดัการเชงิกลยุทธ์ ผู้วจิยัเห็นว่าการด าเนินกลยุทธ์ในระยะเวลา ๕ปีแรกนัน้จะต้องท าการ

จดัการการผลิตอย่างรดักุมที่สุด โดยจะมุ่งไปเรื่องการผลิตที่มตี้นทุนต ่าแต่คุณภาพสูงและต้องมกีาร

รวบรวมขอ้มูลเพื่อมาใชใ้นช่วยวเิคราะห์และวดัผลของการด าเนินกลยุทธ์ โดยต้องอาศยัการเก็บขอ้มูล

จากพนกังานเป็นหลกัเช่น ยอดขาย ผลผลติ หรอืค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และต้องมกีารประเมณิความพงึพอใจ

ของลูกค้าด้วย ว่าผลการด าเนินกลยุทธ์นัน้เป็นอย่างไรควรปรบัเปลี่ยนแผนการด าเนินกลยุทธ์หรอืไม่

หรอืยงัคงตอ้งใชแ้ผนการด าเนินกลยุทธเ์ดมิต่อเนื่อง  

 

 



กิตติกรรมประกาศ 
งานศกึษาคน้ควา้อสิระในครัง้นี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะหข์องรองศาสตราจารยส์มจติร ลว้นจ าเรญิ 
อาจารยท์ีป่รกึษางานคน้ควา้อสิระทีไ่ดส้ละเวลามาใหค้ าแนะน า ตรวจทาน แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ รวม
ไปถงึใหค้วามรูท้ีส่ าคญัส าหรบัการศกึษางานน้ี และใหค้ าแนะน าเพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่ใหง้านมคีวาม
สมบูรณ์ขึน้ เพือ่เป็นประโยชน์ต่องานวจิยั ผูว้จิยัไดต้ระหนกัและซาบซึง้ถงึความตัง้ใจของอาจารย ์
ขอขอบพระคุณ นายประเวศร ์กจิไพศาลรตันา กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัพลวชัรเ์ครื่องยนตจ์ ากดั ทีไ่ด้
อนุเคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการดาเนินงานในธุรกจิผลติเครื่องยนตท์างการเกษตร เพือ่เป็นแนวทางใน
การศกึษาในขัน้ตน้  
สุดทา้ยนี้ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครวั และเพือ่นๆ ทีใ่หก้ารสนับสนุนทัง้ใหก้าลงัใจต่อผูว้จิยั
เป็นอย่างดเีสมอมา และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยันี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัทีม่คีวามตอ้งการที่จะ
ผลติเครื่องยนตท์างการเกษตรไม่มากกน้็อย ความดแีละประโยชน์ใดๆ จากงานคน้ควา้อสิระน้ี ขอมอบ
ใหก้บัทุกท่านทีก่ล่าวมาทัง้หมด สาหรบัขอ้บกพร่องต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัขอน้อมรบั
ผดิแต่เพยีงผูเ้ดยีว  
 

 

นาย สรรพสริ ิม่วงแกว้ 
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