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Sustainability of SME Business Operation:
A Case Study of Dessert Business in Phetchaburi Province
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสงเสริมความสําเร็จอยางยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขนมหวาน
ในจังหวัดเพชรบุรี รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 5 ราย ที่เปนเจาของประกอบการธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี โดยทําการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากผูที่
ดําเนินธุรกิจมานานกวา 10 ป และเต็มใจใหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แนวสัมภาษณเชิงลึก เครื่องบึนทึกเสียง และ
สมุดบันทึก การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเนื้อหาจากบันทึกการสัมภาษณและการถอดเทปเสียง
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จอยางยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี คือ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพในหนาที่หลัก 6 ดาน ไดแก 1) การจัดการการผลิต รานขนมหวานทุกรานใหความสําคัญกับ
คุณภาพขนมเปนลําดับแรก ขนมหมอแกงเปนผลิตภัณฑหลักที่เนนการผลิตโดย ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงมาจากแหลง
เฉพาะ ไขเปดตองเปนไขที่ใหมและสด เผือกตองใชหัวใหญไมมีตําหนิ มะพราวมาจากอําเภอทับสะแก และน้ําตาลโตนด
จากจังหวัดเพชรบุรี สูตรการทําขนมถูกถายทอดมาจากบรรพบุรุษผูบุกเบิกธุรกิจรุนแรกโดยตางคนตางคิดคนลองผิดลองถูก
มาเองและเปนสูตรของตนเองในแตละราน คุณภาพของวัตถุดิบที่สูงและการผลิตผานกระบวนการที่เนนความสะอาดชวย
ใหขนมมีอายุยาวขึ้นโดยไมตองใสสารกันบูด 2) การจัดการการตลาด ทุกรานขายขนมมากหลายสิบชนิด แตขนมหมอแกงจะ
เปนภาพลักษณของรานขายขนมหวานที่ใชชื่อของผูกอตั้งธุรกิจที่ขึ้นตนวา “แม” เปนสวนใหญ และภาพของบุคคลดังกลาว
คือ โลโกที่ถูกจดจําเปนแบรนดของสินคา ขนมหมอแกงใหกําไรนอยแตเปนผลิตภัณฑหลักที่จูงใจใหลูกคาเขารานและซื้อ
สินคาอื่นที่ใหกําไรสูง ทุกรานไมสงเสริมการขายโดยการโฆษณา นิยมใหของแถมเปนขนมอื่นที่มิใชขนมหมอแกงเมื่อซื้อ
สินคามูลคาสูง 3) การจัดการการเงินและการบัญชี ทุกรานจะมีโครงสรางเงินทุนที่ปลอดหนี้ มีเครดิต การจัดการเงินทุน
หมุนเวียนนั้น ทุกรานสามารถจัดการกับระยะเวลาการไดสินเชื่อเทากันหรือสั้นกวาระยะเวลาการปลอยสินเชื่อ การทําบัญชี
จะใชบริการจากภายนอก เสียภาษีในระบบเหมาจาย พอใจกับผลตอบแทนและการไดจับเงินทุกวัน เพราะการขายหนาราน
เปนเงินสด 4) การจัดการทรัพยากรมนุษย ทุกรานจะใชคนในพื้นที่ ลูกจางที่อยูมานานจะไดรับความไววางใจสอนงาน
จนสามารถทําแทนเจาของได อยูรวมกันมีลักษณะเหมือนญาติ 5) การวิจัยและพัฒนา ตัวผลิตภัณฑจะถูกพัฒนาไปบางตาม
กระแสสังคมเชนเดียวกับบรรจุภัณฑแตไมรวดเร็วมาก 6) คุณธรรมจริยธรรม ผูประกอบการรานขนมหวานทุกราน เปนผูที่มี
คุณธรรมจริยธรรมสูง ยึ ดหลั กความซื่อสัตย ตอลูกค าซึ่งถูกถายทอดและถื อปฏิบัติ อยางหนั กแนนตลอดมา เชนเดียวกั บ
การใหบริการแกสังคมและการไมเอาเปรียบลูกจาง ไมปลดหรือไมใหออกแมกิจการจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
คําสําคัญ: ธุรกิจเอสเอ็มอี ความยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study factors enhancing sustainable success of dessert business
operation in Phetchaburi province. This study employed the qualitative research methodology. Research data were
collected via in-depth interviews of the sample of 5 main informants who had been in the dessert business for more than
10 years. They were purposively selected from the population of dessert business entrepreneurs with more than 10 years
of experience in the business based on their willingness to provide research information. The employed research
instruments were an in-depth interview structure, a tape recorder, and a notebook. Research data from the tape recorded
interviews were analyzed with content analysis.
Research findings revealed that the factors enhancing sustainable success of dessert business operation in
Phetchaburi province were the efficient practices of the six main management aspects of the business: (1) the first factor
was the efficient practice of the dessert production management. Every dessert shop gave the topmost importance to
quality of the desserts. The coconut egg custard was the main product that was specially produced from high quality raw
materials from specific sources, for example, they used only fresh and new duck eggs, big and flawless taros, coconuts
from Thap Sakae district, and palm sugar from Phetchaburi province. The dessert recipes were inherited from their
ancestors who were pioneers in the business and invented their own recipe and improved it through trials and errors until
finally each dessert shop had its own recipe. The high quality of the raw materials together with the production procedure
that put emphasis on cleanliness and hygiene contributed to the dessert products that could be kept longer without the
need to use preservatives. (2) The second factor was the efficient practice of marketing management. Every dessert shop
sold more than ten kinds of desserts, but the coconut egg custard was considered the marketing identity of each shop.
Each shop used the name of the shop founder as the name of the shop. The shop name usually started with the word
“Mae” or “Mother” and then followed by the personal name of the lady who founded the shop. The reputation of the
founder gave the image or the logo for the shop and became the brand of the coconut egg custard of the shop. Coconut
egg custards yielded low profits but it was the main product that attracted customers to come to the shop and buy other
products that yielded higher profits. Every shop did not use advertisement to promote its sale. Instead, it promoted the
sale by giving away other products aside from the coconut egg custard to customers when they bought products totaling to
high values. (3) The third factor was the efficient practice of finance and accounting management. Every dessert shop had
a debt-free financial structure with good credit. As for circulating capital management, every shop could manage to obtain
the credit at the period equal to or shorter than that of giving it to customers. For accounting management, the shops used
accounting services from outside agencies. They paid tax in the whole payment system. They were satisfied with their
incomes and the fact that they obtained cash from the sale of products at the shop in cash. (4) The fourth factor was the
efficient practice of human resource management. Every shop recruited local people as employees. Employees who
worked with the shop for a long time were trusted and taught on how to do the jobs until they could perform the jobs in
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place of the shop keeper. Shop keepers treated their employees as if they were their relatives. (5) The fifth factor was the
practice of product research and development. The products, as well as the packing boxes, were developed and improved
upon to keep up with social trends. However, the research and development activities were not conducted on a fast pace.
(6) The last and sixth factor was the maintaining of high moral and ethical standards. Every dessert shop keeper adhered
to high moral and ethical standards. They adhered to the principle of honesty to customers which was handed down and
always practiced on a serious and regular basis. In addition, the shop keepers provided social services and never took
advantages of their employees, such as laying off or firing their employees even though the business was affected by
economic crisis conditions.
Keywords: Business, SMEs, Sustainability, Phetchaburi
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บทนํา
วิสาหกิจขนาดยอม หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) เปนรากหญาที่มีความสําคัญตอการสราง
ความเข ม แข็ ง ให กั บ การพั ฒ นาประเทศ อเมริ ก าเป น ประเทศที่ มี ผู ป ระกอบการ SMEs จํ า นวนมากกระจั ด กระจายใน
ทุก sectors ของโครงสรางเศรษฐกิจ เพราะความที่อเมริกาเปนเจาแหงระบบทุนนิยมเสรี (capitalism-มือใครยาวสาวได
สาวเอา) และเนนมิใหเลือกปฏิบัติในทุกภาคสวนของสังคม จึงทําใหคนเกงเทานั้นที่อยูได สวนผูที่ออนแอตองลาถอย
ออกไปจากเกมการแขงขันที่เสรี เศรษฐกิจของอเมริกาจึงเจริญเติบโตอยางแข็งแรง โดยมีรากหญาที่แข็งแกรงรองรับ แมทุกวันนี้
จะมีปญหาซับไพรมจากตลาดอสังหาริมทรัพย แตก็เชื่อวาความแข็งแกรงของ sectors อื่น ๆ จะชวยพยุงค้ําจุนเศรษฐกิจ
โดยรวมใหผานพนไปได เพราะไมมี sectors ใดเติบโตจน dominate sectors อื่น ๆ (กรุงเทพธุรกิจ Biz Week ฉบับวันที่ 1-7 ก.พ.
2551,A 10)
ในประเทศไทยเองเมื่อเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจตอนกลางป 2540 นั้น เปนที่ยอมรับกันวา ผลกระทบที่ไดรับ
มีความยากลําบากและตองใชเวลายาวนานในการแกไขปญหา การแกไขปญหาแมจะผานไปถึง 3 ป แตภาวะเศรษฐกิจก็ยังอยู
ในภาวะเปราะบาง โฆษิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแสดงความเห็นตอ
การพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยวา ในอนาคตนั้น จําเปนตองไดรับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยเนนความยั่งยืน
ใหมากขึ้นแทนการพัฒนาที่ตองการเพียงสรางความเจริญเติบโต และแนวทางการปรับปรุงดังกลาวที่ไดรับการยอมรับจาก
ทุกฝายในปจจุบัน ไดแก การเนนความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือที่เรียกวาเอสเอ็มอี (SMEs) ให
มากขึ้นจากของเดิมที่ใหความสนใจกิจกรรมขนาดใหญและการลงทุนจากตางประเทศ แนวทางเชนนี้เกิดขึ้น เนื่องจากความคิด
ที่วา ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อรากฐานของระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง เพราะรากฐาน
เศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด ไดแก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนกิจการของธุรกิจของคนสวนใหญของประเทศ
เพราะเปนฐานที่ สําคัญประการหนึ่งที่เสริมใหธุร กิจขนาดใหญมีประสิท ธิภาพ เพื่อ ให สอดรั บ กับ แนวความคิดข างตน
การพัฒนาเอสเอ็มอีจึงตองนํามาพิจารณาดวย เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืน และสามารถอาศัยเอสเอ็มอียุคใหม
เปนฐานในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนสืบไปในอนาคต
การสรางความเขมแข็งแกเอสเอ็มอี หมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวอยางรวดเร็ว ดังนั้นแนวทาง
การเนนรากฐานเอสเอ็มอี จึงจําเปนที่จะตองเนนที่ผูประกอบการซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทําธุรกิจ จนอาจกลาว
ไดวา ความเขมแข็งหรือความออนแอของกิจการเอสเอ็มอีขึ้นอยูกับศักยภาพของผูประกอบการเปนสําคัญ แนวความคิด
เชนนี้ไมใชของใหม แตเปนแนวความคิดพื้นฐานที่ใชอยูในเกือบทุกประเทศ รวมทั้งประเทศที่เปนผูนําทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศในทวีปยุโรป
ธุรกิจขนมหวานจังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะเปนธุรกิจขนาดยอมแบบเจาของคนเดียวที่กอตั้งมาจากภูมิปญญา ใช
วัตถุ ดิ บ ที่มี ลักษณะเฉพาะที่โ ดดเดน จากทอ งถิ่นและบริ เวณใกล เคี ย ง แปรสภาพใหเปน สินค าพื้น เมือ งที่รูจั กกัน อยา ง
กวางขวาง กัมปนาท ขันตระกูล (กรุงเทพธุรกิจ 26 ต.ค. 2551) ระบุไวในบทความ “หมอแกงเมืองเพชร” ที่เชื่อวายอดขาย
ขนมหมอแกงเมืองเพชรจะมียอดขายสูงถึง 1,000 ลานบาทตอป เนื่องจากปจจุบันมีผูประกอบการขนมหมอแกงเพิ่มขึ้นหลาย
ราย จากการคาดคะเนยอดขายสินคาที่สูงขึ้นของนักวิเคราะหและจากขอมูลในอดีต ซึ่ง “เจาแรกและดั้งเดิม” ที่ยังคงรักษา
รสชาติความหวานมันตามแบบฉบับเพชรบุรีไดยาวนานถึง 80 ป ดวยทายาทสืบทอดฝมือการทําขนมหมอแกงมาถึง 3 รุน คือ
“รานขนมหมอแกงแมปน” (หนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพคุณแมเจริญศรี พูลสวัสดิ์ 2551 : 7) ธุรกิจขนมหวานที่สราง
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รายได ม หาศาลในท อ งถิ่ น ย อ มหมายถึ ง มี ก ารจ า งงานแก ค นจํ า นวนมากด ว ย ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การพั ฒ นาประเทศตาม
แนวความคิดของ SMEs จักรกลพลิกพื้นเศรษฐกิจ แตเนื่องจากธุรกิจขนมหวานจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะของการขายที่มี
ฤดูกาลเขามาเกี่ยวของและเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมาก ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจ เพราะเพชรบุรีเปน
จังหวัดทองเที่ยว จึงเปนที่นาสังเกตวา ธุรกิจขนมหวานจะขายดีในชวงฤดูทองเที่ยวและในชวงวันหยุดตามเทศกาลเปน
สวนใหญ ฤดูทองเที่ยว ซึ่งมีระยะเวลาที่นอยกวา 6 เดือน หรือวันหยุดพิเศษยาว ๆ ก็ไมไดมีมากนัก ทําใหผลประกอบการ
ของรานทําขนมหวานมีสภาพขึ้นลงตามฤดูกาลดวย
ยอนหลังไป 10 ปที่ผานมา ธุรกิจขนมหวานจังหวัดเพชรบุรีไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําในป 2540
ดวย เนื่องจากการลดลงของนักทองเที่ยวตามภาวะเศรษฐกิจ แตหลังจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว รานขนมหวานจังหวัด
เพชรบุรีก็มีเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญรานคาทั้งหมดจะมีทําเลที่ตั้งริมถนนใหญที่เปนเสนทางเขาสูกรุงเทพ และเมื่อพิจารณาใน
ชวงเวลาปจจุบันคือป 2552 นั้น กลับพบวารานขนมหวานหลายรานไดปดตัวลง แตรานคากลุมหนึ่งที่ดําเนินธุรกิจมาตั้งแต
ยุคแรก มีอายุการดําเนินงานมาแลวไมนอยกวา 20 ป กลับมีแนวโนมการเติบโตของกิจการอยางตอเนื่อง ทั้งดานยอดขายที่
เพิ่มขึ้น การขยายกิจการและการลงทุนในสินทรัพยเพิ่มขึ้น และมีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น ลักษณะดังกลาวสะทอนได
ถึงความสําเร็จที่ผานมาในอดีตจนถึงปจจุบัน ทําใหเห็นแนวโนมของการคงอยูอยางยั่งยืนของธุรกิจ
แมวากิจการเหลานี้จะตองเผชิญกับภาวะนอกฤดูกาลทําใหมียอดขายลดต่ําลง จนสงผลทําใหกิจการขาดสภาพ
คลอง เพราะมีภาระคาใชจายประจําที่ตองรับผิดชอบ เชน คาเชา เงินเดือนพนักงาน คาประกันภัยฯลฯ ซึ่งการขาดสภาพ
คล องที่ส ะสมนาน ๆ สามารถทําให ขาดความนาเชื่อ ถือและนํ าไปสูการปดกิจการได นอกจากปญหาดานฤดูกาลแลว
ผูประกอบการยังตองเผชิญกับปญหาอื่น ๆ อีก เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม คูแขงที่มีมากขึ้นทั้งจากในและนอก
พื้ น ที่ การโยกย า ยแรงงานที่ มี ค วามถี่ สู ง สภาวะแวดล อ มที่ ผั น ผวนอย า งรวดเร็ ว และรุ น แรงเหล า นี้ คงไม อ าจทํ า ให
ผูประกอบการที่มีเพียงภูมิปญญาและมีความพยายามมากเทา ๆ กับความอดทนสามารถทําธุรกิจอยูรอดไดอยางยาวนาน
จึงเปนที่นาสนใจและเปนที่มาของความตองการศึกษาวิจัยถึง ปจจัยสงเสริมความสําเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจขนมหวาน
จังหวัดเพชรบุรี กลาวคือ ธุรกิจที่ยังคงอยูรอดจนถึงป 2552 นั้น ทุกรายดําเนินธุรกิจมาแลวจนถึงผูสืบทอดของครอบครัวใน
รุนที่สองและสาม แมวาการดําเนินธุรกิจในชวงเวลาที่ผานมาของการเริ่มตนทําขนมหมอแกงจังหวัดเพชรบุรีนานนับ 40 ป
สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ผานมาหลายสิบปที่สงผลกระทบทําใหธุรกิจเล็กและใหญจํานวนมากตองลมเลิกไป แตธุรกิจขนม
หวานเหลานี้ยังคงดําเนินอยูไดและมีแนวโนมที่จะดําเนินตอไปอยางไมสิ้นสุดหรืออยูอยางยั่งยืนนั้น เกิดจากการจัดการ
เชนไรในหนาที่แตละดาน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของหลักการดําเนินธุรกิจทั่วไปคือหนาที่ดานการผลิต การตลาด
การเงินและการบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย การวิจัยและพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรม
ดังนั้น การศึกษาถึงความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรีจึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนที่
จะตองดําเนินการเพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมอื่น ๆ นําไปประยุกตใชบริหารธุรกิจของตนใหอยู
รอดและมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยสงเสริมความสําเร็จอยางยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาความสําเร็จอยางยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขนมหวานจังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลเชิง
คุณภาพจากรานขายขนมหวานขนาดใหญที่ดําเนินธุรกิจมานานเกินกวา 10 ป และมีชื่อเสียงที่คนทั่วไปรูจักในจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อที่จะคนหาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยที่กิจการใชในการดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จตามกรอบแนวคิด ดังนี้
เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

ความยั่งยืนของธุรกิจ SMEs
- การมียอดขาย/กําไรเพิ่มขึ้น
- ความพึงพอใจในผลตอบแทนจากธุรกิจ
- ความพึงพอใจของเจาของธุรกิจและพนักงาน
เกี่ยวกับการดําเนินงานธุรกิจ
- ความสนใจตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม
- ความสามารถคงอยูของธุรกิจในภาวะวิกฤติ

การเมือง

สังคม

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในที่นี้ คือ รานขายขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีกลุม
ตัวอยางเปนรานขายขนมหวานที่ไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งเปนรานขนาดใหญใน
จังหวัดเพชรบุรีที่ดําเนินธุรกิจมาแลวเกินกวา 10 ป จํานวน 5 รานทุกรานมีพื้นฐานการดําเนินธุรกิจขนมหวานมาแตดั้งเดิม
โดยเฉพาะการทําขนมหมอแกงที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ มีการดําเนินงานเปนที่รูจักอยางแพรหลายและมีความยินดีที่จะ
ใหขอมูล
2. ขอบเขตดานเนื้อหา จะศึกษาปจจัยดานการจัดการธุรกิจตามกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นอันเปนองคประกอบพื้นฐานของ
การดําเนินธุรกิจ คือ การผลิต การตลาด การเงินและการบัญชี ทรัพยากรมนุษย การวิจัยและพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะ
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นําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน โดยพิจารณาจากการมียอดขายและหรือกําไรที่เพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจในผลตอบแทนจาก
ธุรกิจ มีความพึงพอใจจากเจาของธุรกิจและพนักงานที่เกี่ยวของในกิจการ มีความสนใจตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
ความสามารถคงอยูของธุรกิจในภาวะวิกฤติ
3. ขอบเขตดานเวลา ศึกษาปจจัยที่ใชในการดําเนินธุรกิจของกิจการตั้งแตเริ่มจัดตั้งกิจการและยังดําเนินธุรกิจอยู
จนถึงปจจุบัน โดยจะดําเนินการศึกษาในระหวางเดือนมกราคม-กันยายน 2552
นิยามศัพท
1. ธุรกิจขนมหวาน หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินงานในทางการคาที่ประกอบดวยขนมประเภทเชื่อม ประเภทอบและ
ผิง ประเภทนึ่ง และประเภทกวน
ประเภทเชื่อม จําแนกเปนขนมเชื่อมที่ใชไขผสม เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ลูกชุบ สวนขนมเชื่อม
ประเภทผักและผลไม เชน จาวตาลเชื่อม มะตูมเชื่อม พุทราเชื่อม มะยมเชื่อม
ประเภทอบและผิง เชน ขนมหมอแกง ขนมบาบิ่น
ประเภทนึ่ง เชน ขนมชั้น
ประเภทกวน เชน เผือกกวน ถั่วกวน
2. ธุรกิจเอสเอ็มอี หมายถึง ธุรกิจที่เปนเจาของคนเดียว มีการจางงานไมเกิน 50 คน และลงทุนในสินทรัพยถาวร
ไมเกิน 20 ลานบาท
3. ความยั่งยืน หมายถึง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยูไดอยางตอเนื่องยาวนาน ภายใตสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได และสภาวะแวดลอมภายในที่สามารถควบคุมไดโดยวัดจากยอดขาย/กําไรที่เพิ่มขึ้น ความพึง
พอใจในผลตอบแทนจากธุรกิจ ความพึงพอใจของเจาของและพนักงานที่ทํางานรวมกัน ความสนใจตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ความสามารถคงอยูของธุรกิจในภาวะวิกฤติ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. รูถึงปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จอยางยั่งยืนในการประกอบธุรกิจขนมหวานจังหวัดเพชรบุรี
2. เสนอแนะปจจัยสําคัญแกผูประกอบธุรกิจขนมหวานทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรีใหสามารถดําเนินธุรกิจประสบ
ความสําเร็จไดอยางยั่งยืน
3. สนองตอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่ 2.8 ในเรื่องการมีระบบ
และกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน
4. เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจแกเอสเอ็มอีอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
5. เปนการพัฒนาองคความรูในดานการบริหารจัดการธุรกิจแกอาจารยที่สามารถนําไปสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ในรูปแบบของการประยุกตใชหลักการและทฤษฎี
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วิธีการดําเนินการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ประชากรในที่นี้ หมายถึง รานขายขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อรานและประกอบ
ธุรกิจผลิตขนมหวานประเภทเชื่อม อบและผิง นึ่งและกวนจําหนาย ตามรายชื่อผูประกอบการขนมหวานของสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
1.2 กลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้จะเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเปน รานขนม
หวาน 5 ราน ที่ดําเนินธุรกิจมาแลวเกินกวา 10 ป สวนใหญเปนรานเกาแกที่ใชชื่อรานที่ขึ้นตนดวย แม ซึ่งสะทอนถึงผูเริ่ม
กอตั้งธุรกิจและบรรพบุรุษ โดยเฉพาะการทําขนมหมอแกง มีการดําเนินงานเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย และมีความยินดีที่จะ
ใหขอมูล
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยดําเนินการ
เปนขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขอขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการธุรกิจขนมหวานที่มีอายุนานกวา 10 ปขึ้นไป จากนักธุรกิจที่มีภูมิลําเนา
ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผูวิจัยมีความสนิทสนมคุนเคยที่จะขอความรวมมือได
2.2 นักธุรกิจผูที่นักวิจัยขอความรวมมือ ไดติดตอนัดหมายผูประกอบการธุรกิจขนมหวานเพื่อกําหนดวัน เวลา ที่
จะไปสัมภาษณแบบเจาะลึก และสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมที่รานของผูประกอบการ
2.3 ดําเนินการถอดเทปคําสัมภาษณโดยละเอียด ประกอบกับการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเกต เพื่อจัด
หมวดหมูและทําการวิเคราะหตอไป
3. การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดกลุมขอมูลที่มีคุณลักษณะในทิศทางเดียวกันแลว
กําหนดประเด็น ประเภท และหัวขอที่สามารถนําเสนอขอคนพบที่มีความสัมพันธอยางมีความหมายตามวัตถุประสงคและ
ประเด็นที่ตองการศึกษา และนําเสนอผลการศึกษาในรูปของการพรรณนาเปนหลัก ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะทําไปพรอม ๆ
กับการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่
ผลการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางผูใหขอมูลเปนเพศหญิงทั้งหมด จํานวน 5 คน ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ อายุต่ําสุด 47 ป สูงสุด
58 ป อายุเฉลี่ย 53.8 ป วุฒิการศึกษาต่ําสุดคือชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และสูงสุดระดับปริญญาตรี ขนาดของธุรกิจมีลูกจาง
แรงงานตั้งแต 10 คนถึง 35 คน เฉลี่ย 18.6 คน ระยะเวลาที่ทําธุรกิจต่ําสุด 22 ป สูงสุด 80 ป เฉลี่ย 42.8 ป กําไรสุทธิตอเดือน
ต่ําสุด 30,000 บาท สูงสุด 50,000 บาท เฉลี่ย 38,000 บาทตอเดือน
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2. ปจจัยสงเสริมความสําเร็จอยางยั่งยืน ประกอบดวย ปจจัยดานการผลิต ปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานการเงินและ
การบัญชี ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ปจจัยดานการวิจัยและพัฒนา และปจจัยดานคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีผลการศึกษา
ดังนี้
2.1 การจัดการการผลิต
ในการศึกษาปจจัยดานการจัดการการผลิตไดศึกษาครอบคลุมถึงการเริ่มผลิตเพื่อทําธุรกิจ วัตถุดิบเพื่อ
การผลิต มาตรฐานการผลิต และปริมาณการผลิต
2.1.1 การเริ่มผลิตเพื่อทําธุรกิจ การเขาสูธุรกิจขนมหวานของผูบุกเบิกธุรกิจสวนใหญ เกิดจากความจน
ตองการหารายไดเพื่อเลี้ยงครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน และเริ่มตนทําธุรกิจโดยผลิตขนมหมอแกงขาย หากมิไดผลิตขนมหมอ
แกงแตเริ่มแรกก็ยังคงเปนการผลิตขนมในกลุมขนมหวาน เชน ขาวตู ขาวเมา วุนกรอบ อาลัว แตเมื่อดําเนินธุรกิจเปนอาชีพหลัก
ก็จะผลิตขนมหมอแกงที่ตองคิดคนและพัฒนา จนไดเปนสูตรเฉพาะของตนเอง ซึ่งตองใชเวลาและความอดทนในการพัฒนา
แบบลองผิดลองถูกและลูกคาเปนผูใหขอมูลการยอมรับ ผูสืบทอดธุรกิจในรานที่มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจยาวที่สุดถึง 80 ป
เปนทายาทธุรกิจรุนที่ 3 มีศักดิ์เปนหลานของผูบุกเบิกธุรกิจ การถายทอดความรูในการทําขนมผานจากคุณยาสูคุณแมและ
จากคุณแมสูลูกโดยทั้งหมดคลุกคลีกับธุรกิจและไดมีสวนรวมในการทําขนมมาตั้งแตเด็ก ในรายที่มีอายุการดําเนินงานต่ําสุด
22 ป แมจะเริ่มตนธุรกิจจากการทําขนมเพื่อหารายไดพิเศษ แตก็ยังคงเปนการทําขนมที่บรรพบุรุษ (คุณยา) เคยทํามากอน
และการทํ า ขนมหม อ แกงก็ มี พื้ น ฐานความรู ม าจากบุ ค คลใกล ชิ ด ที่ เปรี ยบเสมื อนญาติ เป นผู สอนให โดยบุ คคลใกล ชิ ด
ดังกลาวคือ บุคคลในครอบครัวของผูดําเนินธุรกิจขนมหมอแกงมายาวนานที่สุด การสืบทอดความรูสูธุรกิจรุนที่สองใน
รูปแบบของการเปนสะใภเปนการเรียนรูจากประสบการณที่ตองชวยคุณแมสามีทํางานและยึดถือเปนอาชีพเลี้ยงครอบครัว
ในเวลาตอมาไดจนถึงปจจุบัน เพราะชื่อเสียงของธุรกิจที่เปนที่รูจักกันทั่วไป
2.1.2 วัตถุดิบเพื่อการผลิต ขนมที่ขายในรานขนมหวานจังหวัดเพชรบุรีมีหลายชนิด แตตัวหลัก คือ ขนม
หมอแกง ทุกรานจะมีหลักในการจัดการวัตถุดิบที่เหมือนกัน คือ การผลิตขนมหมอแกงที่มีคุณภาพตองใชวัตถุดิบที่ใหม สด
และสะอาด วัตถุดิบแตละชนิดจะถูกกําหนดลักษณะและแหลงกําเนิดเฉพาะที่ชัดเจนไมสามารถทดแทนกันได ไขที่ใช
ทําขนมจะเนนเปนไขสดมิใชไขที่เก็บมาจากเลาหลายวัน เปนไขทุงมิใชไขฟารม และเปนไขจากอําเภอบานแหลมซึ่งเปน
พื้นที่ติดกับทะเล เปดที่เลี้ยงในแถบนี้จะใหไขที่มีสีแดงโดยธรรมชาติเหมาะกับอาหารที่มีคุณภาพและการขนสงที่ไมไกล
ทําใหยังคงรักษาความสดของไขไดดี น้ําตาลจะตองใชน้ําตาลโตนดแทที่ไมเจือปนดวยน้ําตาลอยางอื่น สวนเผือกจะตองใช
เผือกหัวใหญที่มีความสมบูรณ การใชเผือกที่มีตําหนิและปาดสวนเสียทิ้งจะทําใหขนมมีคุณภาพต่ําและเสียงาย และมะพราว
จะใชมะพราวจากอําเภอทับสะแก วัตถุดิบหลัก ๆ ทั้งหมดจะตองผานการทําความสะอาดดวยการลางทุกชนิด จึงจะทําให
ขนมที่ผลิตออกมามีคุณภาพ มีอายุยาวถึง 2 วันโดยไมตองใสสารกันบูดและไมตองเก็บรักษาในตูเย็น แตหากเก็บในตูเย็นก็
จะสามารถยืดอายุขนมไดเปนสัปดาห
แมวาวัตถุดิบหลัก ๆ จะถูกกําหนดใหจัดหาจากแหลงเฉพาะและจากคูคาที่เปนเจาประจํา แตเพื่อปองกัน
การขาดแคลนวัตถุดิบ เพราะผูประกอบธุรกิจขนมหวานมีมากราย การจัดหาจึงตองติดตอกับผูขายมากกวา 1 ราย เชน ไขซึ่ง
มีจํานวนจํากัดในพื้นที่อําเภอบานแหลมนั้น ทําใหตองติดตอซื้อเพิ่มจากจังหวัดราชบุรีและซื้อมากกวา 1 เจา เพื่อเปนกลยุทธ
ในการจัดการดานราคาและการมีวัตถุดิบที่เพียงพอกับความตองการเชนเดียวกับมะพราว
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ในเรื่องของความสะอาดนั้น นอกจากจะใหความสําคัญกับวัตถุดิบทุกชนิดที่ตองลางกอนนํามาผลิตแลว
เครื่องมือการผลิตทุกชนิดก็จะตองลางดวยในทันทีที่ใชงานเสร็จ โดยความประณีตของการทําความสะอาด คือ การถอด
เครื่องมือและลางดวยมือ เพื่อใหสามารถทําความสะอาดไดลึกที่สุด เพราะโดยลักษณะของสวนประกอบขนมนั้น เปน
วัตถุดิบที่มีโอกาสเพาะเชื้อที่สงผลทําใหขนมหวานมีความเปรี้ยว ซึ่งเปนการบงบอกวาขนมเสียนั่นเอง สิ่งที่สะทอนถึงความ
ตองการผลิตใหมีคุณภาพคือผูขายยึดถือวา “ตัวเราทานไดลูกคาก็ทานได ถาเราทานไมไดลูกคาก็คงทานไมไดเหมือนเรา”
2.1.3 มาตรฐานการผลิต รานขายขนมหวานทุกรานรูจักเครื่องหมายแสดงมาตรฐานคุณภาพของสินคา
ทั้ง อย. มผช. และ GMP แตสวนใหญจะไดรับ มผช. และ อย. หนึ่งรายที่ไมไดขอ อย. แตก็ยังสามารถขายสินคาไดดี เพราะมี
เครื่ อ งหมายเชลล ชวนชิม สะทอ นถึง การยอมรับ ในความอรอ ยของขนม ผูข ายขนมหวานรายที่ มีอายุ การดํ าเนิน ธุร กิ จ
นอยที่สุด มิไดขอมาตรฐานเนื่องจากเห็นวาตองเสียคาใชจายสูงทําใหเพิ่มตนทุนในการทําธุรกิจ แตก็มีเหตุผลสนับสนุน
การตัดสินใจ คือ มิไดสงสินคาไปขายตางประเทศจึงไมจําเปนตองมีมาตรฐานระดับสูง
อยางไรก็ตาม ผูขายรายหนึ่งไดสะทอนใหเห็นวา ลูกคาเริ่ม ใหค วามสําคัญ กับมาตรฐานผลิตภัณฑ
เพราะสินคาที่ไมมีเครื่องหมาย อย. หรือ มผช. ก็คือ สินคาที่มีคุณภาพไมไดมาตรฐาน ลูกคาอาจซื้อ เพราะมีแรงจูงใจจาก
การลด แลก แจก และแถม แตนั่นก็อาจเปนการซื้อเพียงครั้งเดียวหรือไมมีการซื้อซ้ํา
2.2 การจัดการการตลาด
2.2.1 ผลิตภัณฑ รานขายขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อเสียงจะเปนรานเกาแกที่ดําเนินธุรกิจมา
นาน โดยผูประกอบการคนแรกเกือบทั้งหมด จะตั้งชื่อรานตามชื่อของตนซึ่งขึ้นตนดวย “แม” ซึ่งกลุมตัวอยางทุกราน มีชื่อที่
ขึ้นตนวา “แม” ยกเวนรานที่มีอายุการดําเนินงานนอยที่สุด ซึ่งเจาของเปนผูบุกเบิกธุรกิจและใชชื่อเลนของตนเปนชื่อราน
และมีโลโกที่สอดคลองกับชื่อราน ดังนั้น แมวาในรานจะขายขนมที่มีมากชนิดนอกเหนือจากขนมหมอแกงก็ตาม แตราน
เหลานี้ก็จะถูกเรียกวารานแม...และมีภาพลักษณวา เปนรานขนมหมอแกงที่มีชื่อเสียง ภาพของบุคคลคือแม...จะถูกใชเปนโลโก
ที่สามารถทําใหเกิดการจดจําเปนแบรนดของสินคา อีกทั้งเปนสัญญลักษณที่สามารถขายสินคาไดแมจะเปดรานขยายสาขา
โดยไมตองมีตัวตนของแม...ตาง ๆ เหลานั้นใหเห็น การมีโลโกและแบรนดของสินคาเปนสิ่งที่จําเปนในการทําการตลาด
แตทั้งหมดเปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นจากการเริ่มตนดวยคุณภาพของสินคา
ผลิตภัณฑที่วางขายในรานขนมหวานมีมากหลายสิบชนิด แตขนมหมอแกงจะเปนขนมหลักที่จูงใจให
ลูกคาเขารานและซื้อขนมอื่น ๆ ตามมา ดังนั้นแมขนมหมอแกงจะเปนผลิตภัณฑที่สรางกําไรใหนอย แตหากมีขนมหมอแกง
ใหลูกคาสามารถซื้อไดแลว ก็จะสงผลใหลูกคาซื้อผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ ที่ใหกําไรมากกวาตามมา ซึ่งบางครั้งมูลคารวมของ
การซื้อสินคาชนิดอื่น จะมีจํานวนที่มากกวาขนมหมอแกงซึ่งเปนสินคาหลัก ในทางตรงกันขาม หากลูกคาเขามาในราน แต
ไมมีขนมหมอแกงใหซื้อลูกคาก็จะออกจากรานทันทีโดยไมสนใจวาจะมีผลิตภัณฑอื่นใดใหบริการ รานขนมหวานในจังหวัด
เพชรบุรียุคปจจุบัน สวนใหญจะมีขนมหลายประเภททั้งขนมสดจําพวก ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ฝอยทอง เผือกกวน
ถั่วกวน ขนมบาบิ่น ขนมชั้น และขนมแหงจําพวกทองมวน ขนมผิง ขาวตัง กลวยกวน มะขามแกว เปนตน สําหรับรานคาที่มี
ทําเลที่ตั้งอยูริมถนนเพชรเกษมทุกรานจะจัดหาผลิตภัณฑพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรีมาขายเพิ่มอีก ไดแก กุงแหง ปลาหมึก
แหง ปลาเค็ม มะนาว มะมวง และชมพู
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2.2.2 ราคา ราคาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมาก ขนมหวานโดยเฉพาะขนม
หมอแกงซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักในรานขนมหวานนั้น ขายกันหลายราคา มีทั้งราคาถาดละ 25 บาท (4 ถาดรอย) 35 บาท
(3 ถาดรอย) 40 บาท และถาดละ 45 บาท ในเบื้องตนที่ลูกคายังไมเขาใจถึงคุณภาพของสินคาจึงเกิดความสงสัยและเลือกซื้อ
ขนมราคาถูก แตเมื่อมีความเขาใจและรูวาสินคามีคุณภาพแตกตางกันก็จะยอมรับตอราคาวาเหมาะสมกับคุณภาพ อยางไรก็
ตาม ผูประกอบการที่เปนผูยึดมั่นในคุณภาพบางรายก็ยังตองการใหมีการกําหนดเปนมาตรฐานในสินคา ทั้งดานราคาและ
คุณภาพเพื่อรักษาชื่อเสียงขนมเมืองเพชร
2.2.3 ชองทางการจัดจําหนาย ขนมหวานของจังหวัดเพชรบุรีมีวางขายทั่วไปในหลายจังหวัด เพราะ
ผูประกอบการในจังหวัดเพชรบุ รีมีห ลายราน แตละรานจะกระจายสินคาไปยังแตละจังหวัด โดยสงไปขายไมซ้ําที่กัน
ในแตละภาค หลายรานมีการสงไปขายยังตางประเทศในลักษณะของการแชแข็งโดยผานคนกลางที่ดําเนินการดานจัดสง
ดวยตนเอง ขอสังเกตของการกระจายสินคาไปขายในแตละทองที่นั้น คือ สงเฉพาะขนมที่ตนเปนผูผลิตเอง
2.2.4 การสงเสริมการตลาด การสงเสริมการตลาดเปนกิจกรรมการดําเนินงานดวยวิธีตาง ๆ หลายอยางที่มี
จุ ดประสงค เพื่ อกระตุ นให เกิ ดการซื้ อ กิ จกรรมการส งเสริ มการตลาดที่ ป ระกอบด ว ย การโฆษณา การใช พ นั ก งานขาย
การส งเสริม การขาย และการประชาสัม พันธ นั้น การประกอบธุ ร กิจ ขนมหวานในจั งหวั ด เพชรบุรี โดยภาพรวมจะใช
การสงเสริมการขายเปนกิจกรรมหลักในการสงเสริมการตลาดของขนมหวานที่ใหความสําคัญกับขนมหมอแกงเพียงอยาง
เดียว รูปแบบที่ใชคือการลดราคาและการแถม เชน ขนมหมอแกงถาดเดียวขายราคา 35 บาท แตถาซื้อ 30 ถาดจะขายในราคา
100 บาท หรือพูดกันสั้น ๆ วา 3 ถาด 100 สําหรับการแถมจะยึดหลักการซื้อดวยมูลคาสูงและแถมผลิตภัณฑชนิดอื่นที่มิใช
ขนมหมอแกง รานที่ขายขนมหมอแกงราคาสูงถึงถาดละ 45 บาท จะเปนรานที่เกาแกที่สุดที่ดําเนินธุรกิจมานานถึง 80 ป
จะสงเสริมการตลาดเพียงรูปแบบเดียวคือ การแถมขนมอื่นใหเมื่อลูกคาซื้อขนมเปนจํานวนมากและมีมูลคารวมสูง สวนราน
ที่ขายถาดละ 40 บาท และปรับลดราคาเปน 3 ถาด 100 นั้น สวนใหญจะเปนรานที่มีทําเลที่ตั้งอยูบนถนนเพชรเกษมที่มีคูแขง
หลายราน ดังนั้นเพื่อเปนการลดตนทุนจึงทําการลดขนาดของถาดลง ซึ่งกลยุทธของการลดขนาดมีทั้งการทําใหถาดเตี้ยลง
และการทําใหกนถาดสอบลง ทุกรานจะไมนิยมการโฆษณาจึงไมตองเสียคาใชจายที่สูง จะมีอยูเพียงรานเดียวที่เขารวมกิจกรรม
กับหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานพาณิชยจังหวัด หรือกรมพัฒนาชุมชนจัดงานในเทศกาลตาง ๆ และขอความรวมมือในการออก
งานเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ พื้ น เมื อ งหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น ซึ่ ง ในการออกงานร า นขนมหวานจะได รั บ
การประชาสัมพันธและเงินสนับสนุนเพื่อแลกกับการขายสินคาราคาถูกจํานวนหนึ่ง
2.3 การจัดการการเงินและการบัญชี การจัดการการเงินของผูประกอบธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี
แยกพิจารณาไดเปน 2 ดาน คือ ดานการลงทุนในสินทรัพยถาวรและการจัดการสินทรัพยหมุนเวียน
2.3.1 ดานการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน การสรางอาคารโรงงานซึ่งตองใชเงินลงทุนสูงนั้นจะตัดสินใจ
ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง มีการวิเคราะหความคุมคาของการลงทุน เมื่อจําเปนตองกูก็จะกูใหเหมาะสมกับจํานวน
ความตองการที่แทจริง และมีวินัยตอการชําระหนี้ทําใหผูประกอบการทุกรายมีที่ดินและอาคารรานคาเปนของตนเอง ไมมี
ภาระผูกพันดานหนี้สินระยะยาวและโรงงานที่ใชผลิตขนมมีลักษณะเปนมาตรฐานแลว
2.3.2 ในดานการจัดการสินทรัพยหมุนเวียนนั้น จะเนนเรื่องสภาพคลองจากการซื้อวัตถุดิบและการขาย
ขนม รานขนมหวานที่มีอายุการดําเนินธุรกิจยาวนานที่สุด (ผูใหขอมูลคนที่ 3) เปนรานที่มีสภาพคลองสูงที่สุด เพราะวัตถุดิบที่ซื้อมา
เพื่อทําขนมและขนมแหงบางจําพวกที่ซื้อมาเปนสินคาประกอบในราน ผูประกอบการจายเงินสดทั้งหมด แตการขายขนมจะ
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ขายเปนเงินสดดวยเชนกัน การขายขนมของผูประกอบการสวนใหญมีทั้งการขายปลีกและขายสง การขายปลีก คือ การขาย
ใหกับลูกคาทั่วไปและนักทองเที่ยวเปนการขายสด สวนการขายสงใหกับผูซื้อที่นําไปขายตอนั้น จะใหสินเชื่อมีระยะเวลาแตกตาง
กันตั้งแต 7 วัน 15 วัน และ 30 วัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อวัตถุดิบมา จะพบวาไดรับเครดิตมาดวยเชนกัน ทุกราน
สามารถจัดการกับระยะเวลาการไดสินเชื่อไดเทากันหรือสั้นกวาระยะเวลาการปลอยสินเชื่อ เชน ผูใหขอมูลรายที่ 4 “เวลาขาย
เราให เครดิ ตเขาเดือนหนึ่ง เวลาซื้อของเราได เครดิ ตเหมื อนกั น แต ไมมี ใครทวงเลย บางเจ าก็ แสนสองแสน...” นอกจากนี้
ผูประกอบการยังรูจักใชประโยชนจากสวนลดเงินสดดวย เชน การซื้อเชื่อที่ไดรับเครดิตกับการซื้อสดที่ไดรับสวนลด จะเลือก
ซื้อสดเพื่อขอรับสวนลด สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการทุกรายมีสภาพคลองสูง
สําหรับการจัดการดานบัญชีนั้น ผูประกอบการทุกรายจะทําบัญชีเงินสด โดยการเปรียบเทียบเพียง
เงินสดรับกับเงินสดจาย เพื่อ ดูสวนตางและเชื่อวาเงินสดที่เหลืออยูคือกําไร สําหรับการทําบัญชีเพื่อเสียภาษีนั้นจะจาง
บุคคลภายนอกทําและเสียภาษีในระบบเหมาจาย
2.4 การจัดการทรัพยากรมนุษย รานขนมหวานจังหวัดเพชรบุรี เปนธุรกิจขนาดยอมที่มีจํานวนคนงาน
ประมาณ 10-35 คน การจางงานจะใชคนในพื้นที่ทั้งหมดไมเนนวาจะตองเปนญาติ แตเมื่ออยูกันไปนาน ๆ จะรูใจกันและ
ประพฤติปฏิบัติตอกันเยี่ยงญาติ การคัดเลือกคนเขาทํางานจะเลือกจากคนไมเปนงานเพื่อมาสอน โดยเชื่อวาจะใหผลดีกวา
การคัดจากคนที่มีความรูในตัวอยูแลว ซึ่งจะเปนผูที่ลบลางความคิดหรือพฤติกรรมที่ติดตัวอยูแลวไดยาก การใหโอกาสแกลูกจาง
เพื่อเรียนรูงาน ชวยใหสามารถจัดคนไดเหมาะกับงาน การทําขนมแตละชนิดจะใชเทคนิคแตกตางกัน ความชอบของแตละคน
ในงานที่แตกตางกันและสามารถจัดงานใหตรงกับความชอบ ทําใหลูกจางกับนายจางสามารถอยูรวมกันไดอยางยาวนาน กระทั่ง
มีความสัมพันธคลายญาติในลักษณะลูกหลาน
การจายคาตอบแทนแกลูกจางผูใชแรงงานของผูประกอบการมีทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน ที่เปนตัวเงิน คือ
เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา สวนที่มิใชตัวเงิน คือ การไปทํากิจกรรมรวมกันเปนครั้งคราว เชน การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
นอกจากนั้นยังมีการใหสวัสดิการดานการทําประกันสังคม และการใหการรักษาเมื่อยามเจ็บปวยดวย
2.5 การวิ จัย และพัฒ นา สภาพแวดลอ มที่ มีการเปลี่ย นแปลงอยูตลอดเวลา สง ผลให ค วามตอ งการของ
ผูบริโภคเปลี่ยนแปลง ผูประกอบการจึงตองทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับ เปลี่ยนใหส อดคลอ งกับความตองการของ
ผูบริโภค การวิจัยและพัฒนาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจขนมหวานนั้น แบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑและดาน
บรรจุภัณฑ ทางดานผลิตภัณฑ ขนมเกือบทุกชนิดที่เปนผลิตภัณฑหลักในกลุมขนมหวานที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบรวมกัน เชน
ขนมหมอแกง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมบาบิ่น ขนมชั้น จะมีการพัฒนานอยมากจนแทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
ยกเวนขนมหมอแกงที่มีการพัฒนาใหหวานนอยลงจากในอดีต และมีการพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพตามกระแสของ
สังคมดวยการใชกะทิที่ทําจากถั่วและงาแทนกะทิจากมะพราว การใชขาวกลองงอกทําขนมหมอแกงที่ใสไขนอยลง การใชถั่ว
แดงทําถั่วกวนแทนถั่วลิสง และมีเพียงรานเดียวที่พัฒนาขนมหมอแกงหนาทุ เรียนออกจําหนาย แตแมวาจะมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑชนิดใหมขึ้นมา ทุกรานยังคงผลิตขนมหมอแกงสูตรดั้งเดิมเปนหลัก
อนึ่ง จากการสัมภาษณพบวารานของผูใหสัมภาษณ ซึ่งเปนรานที่มีอายุการดําเนินธุรกิจยาวที่สุด (80 ป)
จะผลิตเพียงขนมหมอแกงสูตรดั้งเดิมเทานั้น โดยใหเหตุผลของการรักษาคุณสมบัติขนมหวานเมืองเพชร คือ หวานและมัน
สวนรานของผูใหสัมภาษณซึ่งมีอายุการดําเนินธุรกิจนอยที่สุด (22 ป) จะเปนรานที่รูจักกันวา ขนมมีความหวานนอย ซึ่งยึด
หลักการดําเนินธุรกิจที่ตองปรับตัวตามกระแสสังคมดานการดูแลสุขภาพ
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การวิ จั ยและพั ฒนาในธุร กิจ ขนมหวานจะมีใ หเห็น มากในเรื่ อ งบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะบรรจุภัณ ฑ
เกี่ยวกับขนมหมอแกง ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของรานขนมหวาน เนื่องจากเปนขนมที่มีลักษณะที่นิ่มเสียรูปงาย การวิจัยและ
พัฒนาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ในอดีตทําขนมใสถาดใหญ แลวตัดใสถาดเล็กเพื่อใหขนมคงลักษณะและงายตอการถือ
ไปเปนของฝากในแดนไกล ปจจุบันบรรจุภัณฑถูกพัฒนาถึงขั้นถาดอลูมิเนียมฟอยดมีฝาปด สามารถบรรจุในกลองใหญโดย
ซอนกันและไมเกิดความเสียหายแกขนมไดในปริมาณนับสิบถาด รวมถึงการพัฒนาเปนบรรจุในถวยซึ่งจะมีปริมาณนอยกวา
บรรจุ ในถาดและขายราคาต่ําลง เพื่อจู งใจใหผูซื้อสามารถซื้อเปนของฝากไดป ริมาณมาก โดยจายเงินอยูในกรอบของ
งบประมาณ อยางไรก็ตาม จากการสังเกตในระหวางการสัมภาษณไดพบวา ขนมที่วางขายในทุกรานสวนใหญจะทําขนม
หมอแกงที่บรรจุในถาดเล็ก ซึ่งมีลักษณะโดยรวมเหมือนเดิม คือ ถาดสี่เหลี่ยม แตจะมีขนาดเล็กลงและบางรานจะทําถาดใหมี
กนสอบลงเพื่อลดปริมาณขนมและถาดจะไมมีหู ซึ่งจะชวยลดตนทุนบรรจุภัณฑลงได สําหรับบรรจุภัณฑของขนมหวาน
ชนิ ด อื่ น ๆ จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงน อ ยมาก ยกเว น ร า นของผู ใ ห สั ม ภาษณ ที่ มี อ ายุ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ น อยที่ สุ ดเท านั้ นที่ มี
การปรั บเปลี่ ยนมากกว าร านอื่ น ๆ ด วยข อสั งเกตว า เจ าของเป นคนยุ คใหม สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี พร อมที่ จะ
ปรับเปลี่ยนตามกระแสของสังคมและความกาวหนาของเทคโนโลยี
2.6 คุณธรรมและจริยธรรม
2.6.1 คุณธรรมและจริยธรรมตอลูกคา ผูประกอบการรานขนมหวานทุกรานจะมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจสูง แนวความคิดจึงเปนไปในทางเดียวกัน คือ มีความซื่อสัตยตอลูกคาและคูคา (ผูขาย) คิดดี ทําดี ยึดถือ
หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของศาสนาพุ ท ธ กลั ว ต อ บาป การปฏิ บั ติ ยึ ด แนวทางการค า ของบรรพบุ รุ ษ ดั ง คํ า กล า วเช น
“ไมโกงทั้งผูซื้อและผูขาย...ทําไมดีใหลูกคาผลกรรมที่ทําอาจตกที่ตัวเอง” “ที่นี่เรายึดหลักตองซื่อสัตยกับลูกคามาก เพราะ
ตั้งแตรุนแมมาแลว เราจะไมโกงลูกคา ไมโกงผูซื้อและผูขาย เราจะไมโกงเลย เพราะเราจะอยูไดตรงนี้” คําสัมภาษณจาก
ผูขายทุกราย สะทอนถึงลักษณะของผูประกอบการที่มีคุณธรรมฝงลึกในใจและยึดมั่นในการปฏิบัติ สงผลใหเปนผูประสบ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ การมีขนมเหลือเมื่อขายไมหมดก็ยังไมเห็นแกไดที่จะขายเพื่อหากําไร ในทางตรงกันขาม
กลับไปใชความพยายามในการควบคุมปริมาณการผลิตใหมีปริมาณที่เหมาะสมแมจะเปนงานที่ยาก
2.6.2 คุณธรรมและจริยธรรมตอสังคม พฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูประกอบการรานขนม
หวานที่มีตอสังคม ทุกรานแสดงออกในลักษณะของการใหความรูแบบศึกษาดูงาน บรรยาย สาธิตการทําขนม แจกขนมเปน
ประเพณี และการชวยงานในลักษณะของการทําบุญในโอกาสตาง ๆ การเปดโอกาสใหบุคคลในทุกระดับตั้งแตเด็กอนุบาล
จนถึงนักศึกษาปริญญาเอก และอาจารยผูสอนไดศึกษาดูงานเปนการใหความรูแบบจับตองไดที่มีคุณคา แตคุณธรรมและ
จริยธรรมที่มีตอสังคมที่มีคายิ่งของบางราน คือ การจางคนแกอายุ 50-60 ป ทํางานเพื่อใหมีกําลังใจวายังเปนบุคคลที่มีคุณคา
สามารถเลี้ยงตัวไดไมเปนภาระของครอบครัวและสังคม
2.6.3 คุณธรรมและจริยธรรมตอลูกจางแรงงาน รานขนมหวานทุกรานจะมีอัตราการหมุนเวียนของลูกจาง
ผูใชแรงงานคอนขางต่ํา ลูกจางที่อยูฝายผลิตสวนใหญจะเปนคนที่อยูกับนายจางมานานนับสิบป และเปนครอบครัวที่อยูกับ
กิจการมาจนถึงรุนลูกเชนเดียวกับธุรกิจถูกสืบทอดถึงรุนลูก ดังเชนที่กลาววา “อยูมา 30 ปแลวเขาอยูตั้งแตรุนแม คุณแมเสียได
หลายปแลว เขาก็ยังอยูกับเรา” จากลักษณะของการอยูรวมกันระหวางนายจางกับลูกจางที่อยูกันแบบพี่แบบนอง อยูกันมา
นาน ดูแลทุกขสุขและใหความหวงใยมีการจางคนอื่นดูแลพอแมที่แกเฒาของลูกจาง อีกทั้งการที่ยังคงจางงานลูกจางอยู แม
ในภาวะที่ ยอดขายตกต่ํ า นอกฤดูกาล ดวยการหางานอื่นใหทําไมวาจะเปนการทําขนมที่มีอายุ ยาว เชน ทองมวน ทอฟฟ
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ตลอดจนทําความสะอาดราน เช็ดกระจกนั้น ทั้งหมดสะทอนถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรมของนายจางที่ไมเห็นแกตัว
มุงหวังแตการทํากําไรเพียงอยางเดียว
โดยภาพรวมของผลการวิจัยพบวา ความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของรานขนมหวานจังหวัดเพชรบุรีที่
มีลักษณะเปนธุรกิจเอสเอ็มอีนั้น เกิดจากการจัดการที่ดีตามหลักการจัดการทั่วไปที่ตองมีองคประกอบของหลายหนาที่ทั้ง
ดานการผลิต การตลาด การเงินและการบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย การวิจัยและพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งการจัดการที่ดีสงผลใหกิจการมียอดขายและมีกําไรในระดับที่เจาของพึงพอใจ พนักงานเต็มใจและรักที่จะทํางานอยูกับ
กิจการ และแมวาจะเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจมาหลายครั้ง ซึ่งทําใหกิจการตองไดรับผลกระทบทั้งดานยอดขายและกําไร
แตกิจการเหลานั้นก็สามารถยืนหยัดไดจนถึงปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูประกอบการธุรกิจขนมหวานรายอื่น ๆ ที่มีอายุการดําเนินงานนอยกวา 10 ป สามารถนําแนวทางการประกอบ
ธุรกิจขนาดยอมจากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีองคประกอบ 6 ดาน คือ การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน
และการบั ญ ชี การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย การวิ จั ย และพั ฒ นา และคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ไปปรั บ ใช เ พื่ อ ก อ ให เ กิ ด
ความยั่งยืนในธุรกิจของตนได
1.2 ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมประเภทอื่น ๆ สามารถนําหลักการดําเนินงานที่ตองใชในการดําเนินธุรกิจ
ไดแก การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด การจัดการการเงินและการบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย การวิจัยและพัฒนา
และคุณธรรมและจริยธรรม ที่เปนผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจขนมหวานไปประยุกตใช เพื่อกอใหเกิด
ความยั่งยืนในธุรกิจของตนตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1) ควรมีการศึกษาวิจัยที่สมบูรณตอไป เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตน เพื่อใชเปน
แนวทางหลักในการศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น
2.2) ควรมีการศึกษาวิจัยความยั่งยืนของธุรกิจเอสเอ็มอีในแตละจังหวัด ซึ่งมีสินคาลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณ
ของแตละพื้นที่ หรือในแตละจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวที่คนไปเที่ยวและซื้อเปนของฝาก
2.3) ควรมีการศึกษาธุรกิจขนาดยอมที่มีโครงสรางเงินทุนระหวางเจาหนี้กับเจาของ เพื่อศึกษาความเปนไปไดที่จะ
สรางความยั่งยืนของธุรกิจ
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