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การสังเคราะหงานวิจัยเรื่องกลยุทธความคิดสรางสรรคของผูประกอบการที่มีตอไดเปรียบในดาน
ผลิตภัณฑ และผลการดําเนินงานทางการตลาด โดยพิจารณาถึงปจจัยในการเกิดกลยุทธความคิดสรางสรรคของ
ผูประกอบการ ซึ่งประกอบดวย การแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูจัดหาวัตถุดิบ ความอิม่ ตัวของการสะสมทักษะ และ
ความสามารถการเรียนรูขั้นสูง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงอิทธิพลของการตอบสนองความตองการของลูกคา ที่มีตอ
ความสัมพันธระหวาง กลยุทธความคิดสรางสรรคของผูประกอบการ ความไดเปรียบของผลิตภัณฑ และ ผลการ
ดําเนินงานทางการตลาด โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยเก็บขอมูลจาก
ประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในประเทศไทย จํานวน 211 บริษัท
จากการศึกษาพบวา การติดตามโอกาสทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงรุก ความเชี่ยวชาญในการ
ประยุกตใชแนวคิด และประสบการณ ทั้ง 3 ปจจัยเปนสําคัญที่สรางความความสําเร็จใหแกกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในการสรางความไดเปรียบในดานผลิตภัณฑ เพื่อใหไดมาซึ่งผลการดําเนินงานทางการตลาดที่ดี ซึ่งแต
ละดานเปนองคประกอบสําคัญที่ขาดไปไมได ดังนั้นเจาของกิจการฯ ควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
ความสามารถดาน การแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูจัดหาวัตถุดิบ ความอิ่มตัวของการสะสมทักษะ ความสามารถในการ
เรียนรูขั้นสูง อันเปนเหตุปจจัยที่สําคัญในการสรางกลยุทธความคิดสรางสรรคของผูประกอบการ นอกจากนั้นแลว
ผูบริหารของกิจการยังสามารถกําหนด กลยุทธ ซึ่งประกอบไปดวย การติดตามโอกาสทางการตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑเชิงรุก และ ความเชี่ยวชาญในการประยุกตใชแนวคิด และประสบการณ เพื่อมุงใหเกิดความไดเปรียบใน
ดานผลิตภัณฑ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาในผลการดําเนินงานดานการตลาดตอไป
ตีพิมพวารสาร: Saekoo Areerat; Pansuppawatt Praween; Jitrawang Padcharee, 2013.
Entrepreneurial Creativity Strategy of SMEs in Thailand. International Journal of Business
Research, 13(4): 105-116.

สังเคราะหงานวิจัยเรื่อง โครงการการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อวางแผนการตลาด
และการสรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจเลี้ยงปลาน้ําจืดในกระชัง
ของชุมชนบานหินปูน จังหวัดมหาสารคาม
ผูสังเคราะหงานวิจัย

อาจารย ดร.อารีรัตน ปานศุภวัชร

ผูวิจัย

อาจารย ดร. อารีรัตน แซคู, อาจารย ดร.แคทลียา ชาปะวัง, อาจารย ดร. เกสินี
หมื่นไธสง, อาจารย ดร. อัจฉริยา อิสระไพบูลย, อาจารย ดร. ภัชษร สิ่วสําแดงเดช,
อาจารย ดร.ธีรา เอราวัณ, อาจารย ดร.นริศรา แกวสุรินทร, อาจารย พัชรี จิตระวัง,
อาจารย พิมพนิภา ทวมรุงโรจน, อาจารย วจนะ ภูผานี และอาจารย ศศวรรณ เฮียงราช

การดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบันไมวาจะเปนธุรกิจที่ผลิตสินคาหรือบริการ สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญของทุกธุรกิจ
คือ การตลาด (Marketing) โดยเฉพาะสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixes) ประกอบดวยแผนกลยุทธ
และการตัดสินใจทางการตลาดที่ประกอบดวย 4 P’s ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัด
จําหนาย (Place) และการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เนื่องจากการตลาดเปนปจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนทําใหเศรษฐกิจระดับประเทศขยายตัว ทําใหเกิดสินคาและบริการใหม ๆ เกิดขึ้นเสมอ การตลาดจึงเปน
เครื่องมือที่ทําใหผูประกอบการของแตละองคการเลือกใช เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหเกิดขึ้น
ปญหาและอุปสรรคที่พบคือชาวบานยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการตลาด ในการ
พัฒนาการตลาด การจัดการตราสินคา และบรรจุภัณฑ ที่เหมาะสมสําหรับสรางผลิตภัณฑแปรรูปจากปลาน้ําจืดให
มีมูลคาเพิ่มขึ้น
จากปญหาและเหตุผลดังกลาวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปบริการวิชาการแกชุมชน บานหินปูน ตําบลเขวาใหญ อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหกลุมเกษตรกรบานหินบานสามารถสรางตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑปลาน้ําจืด และ
การสรางบรรจุภัณฑที่สามารถเพิ่มมูลคา พรอมกับมีความรูความเขาใจหลักการตลาดเบื้องตน เพื่อนําไปประยุกต
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาดที่เหมาะสมได
โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก เกษตรกรผูเลี้ยงปลากระชัง นิสิตสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ
หนวยงานทวิภาคี รวมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งมีกิจกรรมและวิธีดําเนินงานผานกระบวนการ PDCA กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participation Learning) แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด ตราสินคา ปายฉลากและ
บรรจุภัณฑ และการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด โดยประชากรกลุมเพื่อทําความเขาใจเรื่อง
วัตถุประสงคของโครงการการดําเนินโครงการ และผลที่คาดวาจะไดรับระหวางสมาชิกในชุมชน อาจารย นิสิต
และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานรวมกันจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ พรอมอุปกรณ
ที่ใชในการอบรม การอบรมแผนและการทํา WORKSHOP ทางการตลาด และการทัศนศึกษาดูงานระหวางภาคี
เครือขาย

ผลการบูรณาการเพื่อกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมและชุมชนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
สังคมในดานการเรียนการสอนและการวิจัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตสาขาการจัดการไดนําความรูที่ไดรับ
จากรายวิชาทางการตลาด ไดแก วิชาหลักการตลาด วิชาการจัดการทางการตลาด และวิชาการสื่อสารภายใน
องคการ ไปลงพื้นที่เพื่อสรางประสบการณตรงที่ไมสามารถรับไดจากในชั้นเรียน จนเกิดความเขาใจในเนื้อหา
สาระในรายวิชาอยางลึกซึ่ง นอกจากนี้อาจารยผูวิจัยไดนําความรูและประสบการณจากการดําเนินโครงการฯ มา
พัฒนาตําราในรายวิชาดังกลาว โดยเนนการถายทอดในลักษณะของกรณีศึกษา
การนําไปใชประโยชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานเศรษฐกิจและสังคม ดานเศรษฐกิจเปนการเพิ่ม
รายไดใหแกชุมชนในการที่ลูกคามาซื้อผลิตภัณฑ ทําใหชุมชนมีรายไดมากขึ้น ในทางดานสังคมเปนการพัฒนาการ
สรางมูลคาโดยการรวมกลุมระหวาง ผูผลิต ผูแปรรูป หนวยงานภาครัฐบาล และภาคีเครือขายผูเลี้ยงปลาน้ําจืดใน
บริเวณใกลเคียง เพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑปลาน้ําจืดไปดวยกัน ดานทางสิ่งแวดลอมรณรงคการใช
บรรจุภัณฑ ฉลาก และตราสินคาที่สอดคลองกับวัสดุธรรมชาติ และภูมิปญญาชาวบานที่มีอยู
-จัดทําโดย คณาจารยและนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (BACHELOR OF BUSINESS
ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ไดรับทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จากงบประมาณเงินแผนดิน ประจําป 2556 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอรชมเชย สาขาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการ
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