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การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จังหวัดนนทบุรีในยุคไทยแลนด์ 4.0
อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย และ อาจารย์อภิรดี สราญรมย์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. สภาพการณ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี(SMEs) ใน
จังหวัดนนทบุรี 2. ความต้องการที่จะพัฒนากลยุทธ์การตลาดด้านส่วนประสมการตลาด และด้านการตลาดออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดนนทบุรี 3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) และปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ที่ผู้บริโภค
ให้ความสาคัญเมื่อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในจังหวัดนนทบุรีและ 4. ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดนนทบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย ใช้วิธกี ารวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดนนทบุรีที่มีหน้าร้านเพื่อให้บริการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตน
จำนวน 30 ราย ทำการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา สำหรับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 ราย ทำการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเชิงสำรวจ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย

ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการณ์ของเอสเอ็มอีจังหวัดนนทบุรี มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการตลาด
ขาดสภาพคล่อง และยังไม่สามารถทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตามที่คาดหวัง
2. ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดนนทบุรี มีความต้องการที่จะพัฒนากลยุทธ์การตลาดของตนและต้องการที่จะนำ
การตลาดออนไลน์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนประสมการตลาดของตนให้ดียิ่งขึ้น
3. ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน รวมถึงปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง และ
4. ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนด
ส่วนประสมการตลาดของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดด้านส่วนประสมการตลาดโดยให้ผู้ประกอบการนำการตลาดออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาส่วนประสม
การตลาดของตนให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
ตามความคาดหวังและเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดนนทบุรี ในยุคประเทศไทย 4.0
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