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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความสําเร็จของผู 

ประกอบการในการดําเนินธุรกิจโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  
ครั้งนี้ เปนผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังในประเทศไทย จํานวน 108 ราย    
โดยใชแบบ สอบถามแบบใหผูตอบกรอกคําตอบในแบบสอบถามดวยตนเองเปนเครื่องมือใน       
การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากผลการสัมภาษณเชิงลึก การทบทวนวรรณกรรม และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการถดถอยพหุคูณ ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานบุคลากรมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโรงงานฟอกหนังของผูประกอบการในประเทศไทย สวนปจจัย
ทางการตลาดดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 
ไมมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจฟอกหนังของผูประกอบการในประเทศไทย นอก  
จากนี้ ผลการศึกษายังพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจฟอกหนัง
ของผูประกอบการในประเทศไทยมากที่สุดรองลงมา ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย     
และปจจัยดานบุคลากรตามลําดับ วิจัยในครั้งนี้ ยังมีการนําเสนอถึงการนําผลการวิจัยไปประยุกต    
ใช ขอจํากัดในการทําวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับวิจัยในอนาคต 

 
ABSTRACT 

This research aimed primarily to investigate the influence of the marketing factors on 
the success of entrepreneurs who operate their own tanneries in Thailand.  The sample of 
this study consisted of 108 Thai entrepreneurs in the tanning industry.  The data collection 
procedure was carried out through the self-administrated questionnaires developed based   
upon the literature reviews, the findings from in-depth interviews, and the data analysis 
conducted by the use of multiple regressions.  The results of this empirical study confirmed 
that the marketing factors including product, place, and people had statistically significant 
influences on the success of entrepreneurs in operating their own tanning factories in 
Thailand.  However, the marketing factors of price, promotion, physical attributes, and 
process had no significant influence on the success of entrepreneurs in the tanning industry 
in Thailand.  The results also revealed that product had the highest weight of relative 
contribution on their success followed by place and people respectively.  Finally, the impli-
cations, limitations and recommendation for future research were discussed. 

 
 
 
 



ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
ผลิตภัณฑเครื่องหนังเปนสินคาอุตสาหกรรมสงออก

ของไทยที่มีสวนทํารายไดใหกับประเทศคอนขางสูงติด
อันดับ 1 ใน 10 ของสินคาสงออกของไทยในระหวางป 
2529-2533 ซึ่งถือเปนยุคทองของอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
ไทย แตในป 2534-2539 การสงออกมีการขยายตัวในอัตรา
ที่ลดลง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2547) ในป 2541 ภาครัฐ
ไดกําหนดใหอุตสาหกรรมเครื่องหนังเปนอุตสาหกรรม
สาขาเปาหมาย 1 ใน 13 สาขาของการปรับโครงสรางอุต-
สาหกรรม แตในปจจุบันเนื่องจากการแขงขันในระดับโลก
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อุตสาหกรรมประเภทนี้แมจะ
ไดรับการยอมรับใหเปน 1 ใน 13 ของอุตสาหกรรมแฟชั่น 
จากการวางแผน “โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น” ต้ังแต
เดือนมีนาคม 2545 แตเมื่อพิจารณาถึงมูลคาการสงออก 
แลวพบวา สินคารองเทาซึ่งเปนตัวหลักในกลุมผลิตภัณฑ 
นี้ไดลดบทบาทตัวเองลงไป โดยมีมูลคาการสงออกใน     
ป 2547 เปนลําดับที่ 36 ของประเทศ มีมูลคาการสงออก 
764.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงจากป 2546 รอยละ 
4.27 (สํานักบริการธุรกิจระหวางประเทศ กรมสงเสริมการ
สงออก, 2549) ทั้งนี้ อุตสาหกรรมฟอกหนังมีการดําเนิน 
งานในประเทศมายาวนานกวา 60 ป ผูประกอบการสวน
ใหญในปจจุบันไดรับชวงตอการดําเนินธุรกิจจากบรรพ-
บุรุษสืบตอกันมาโดยจากการสํารวจพบวา รอยละ 60    
ของผูประกอบการ เปดดําเนินการมาแลวมากกวา 20 ป 
และในจํานวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งดําเนินการมามากกวา 
30 ป และจากการรวบรวมขอมูลของสถาบันพัฒนาอุต-  
สาหกรรมสิ่งทอ เพื่อจัดทําโครงการจัดทําแผนแมบทอุต-
สาหกรรมรายสาขา (สาขารองเทาและเครื่องหนัง) พ.ศ. 
2545 พบวาประเทศไทยมีโรงงานฟอกหนังทั้งสิ้นประ 
มาณ 148 โรงงาน โดย 138 โรงงาน ต้ังอยูบนถนนสุขุมวิท
ในเขต ก.ม.ที่ 30 และ 34 สวนโรงงานที่เหลือต้ังอยูใน
จังหวัดอื่นๆ จํานวน 10 โรงงาน ไดแก อุบลราชธานี ขอน 
แกน เชียงราย นาน แพร สมุทรสาคร และชุมพร มีคนงาน
รวมทั้งสิ้นประมาณ 11,000 คน  

ในป พ.ศ. 2546 ภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได
กําหนดยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ดวยการกําหนดกลยุทธการตลาดเปนตัวนํา และมีโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อ 
ใหรองรับกับโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟช่ัน จําเปนที่จะ 

ตองสนับสนุนใหมีการผลิตที่เช่ือมโยงกันอยางครบวงจร 
มีการบริหารจัดการในกลุมอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความ
เช่ือมโยงกัน เชน การรวมกันใชและแบงปนขอมูล การ
บริหารจัดการแบงงานกันทํา  การสงมอบสินคาตาม 
กําหนดเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
แฟช่ันใหสามารถดําเนินการตอไปได ภายใตสถานการณ 
ที่ตลาดโลกมีการแขงขันที่เสรีมากขึ้น (สํานักงานคณะ-
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548) 

สําหรับปจจัยทางการตลาดของอุตสาหกรรมฟอก
หนัง สวนใหญจะแยกตามลักษณะของผลิตภัณฑ เชน หนัง
สําหรับทํารองเทา หนังสําหรับทํากระเปา หนังสําหรับทํา
เฟอรนิเจอร และมีชองทางในการจัดจําหนายที่แตกตาง  
กัน ตลอดจนกระบวนการสงออกและการใหบริการหลัง
การขายผลิตภัณฑหนังในแตประเภทจะมีความแตกตาง 
กันออกไป โดยมีนักการตลาดเปนผูนําเสนอ โรงงานฟอก
หนังบางแหงมีนักการตลาดเปนของตนเองก็จะเขาใจใน 
ตัวผลิตภัณฑ และสามารถจัดจําหนายไดโดยตรง แตโรง 
งานฟอกหนังที่ไมมีนักการตลาดเปนของตนเอง เจาของ
โรงงานมักจะเปนผูทําการตลาดดวยตนเอง และโดยสวน
ใหญมักจะใชวิธีขายสงใหบริษัทตัวแทนการคาเปนผู 
จัดการ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมฟอกหนังจําเปนตองอาศัยนัก 
การตลาดที่มีความเขาใจในสินคาแฟชั่น ทิศทางและแนว 
โนมสินคาในตลาดเปาหมาย รวมทั้งภาษาตางประเทศ 
และชองทางการจัดจําหนาย (สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, 2545) ซึ่ง
ปจจัยทางการตลาดเปนสวนหน่ึงในการเพิ่มอัตราความ 
สําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และเปนปจจัยที่สามารถสงเสริม
ศักยภาพในการแขงขันในอุตสาหกรรมหนังไดอยางยั่งยืน 
ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมหนังในจีนและอินเดียสามารถ
ผลิตหนังดิบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถเพิ่มมูลคาทางการ 
ตลาดไดสูง สวนประเทศที่มีคาแรงงานถูก จะมีความได 
เปรียบในดานตนทุนการผลิตทําใหสามารถกําหนดราคา
ขายผลิตภัณฑไดตํ่าและสรางความไดเปรียบการแขงขัน 
ได เปนตน (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2545) 

ดังนั้น การศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอความ 
สําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังในครั้งนี้
จะทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง สามารถ
ทราบถึงแนวทางกําหนดกลยุทธการตลาดในการสงเสริม
การดําเนินธุรกิจฟอกหนังไดอยางมั่นคงและตรงกับ  



สภาพปญหาที่แทจริง ตลอดจนสามารถนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชหรือเปนแนวทางปฏิบัติที่จะกอใหเกิดความ 
สําเร็จในการดําเนินธุรกิจของตนเอง อีกทั้งยังสามารถ    
นําผลงานวิจัยในครั้งนี้ไปเปนพื้นฐานในการทําวิจัยครั้ง
ตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทาง  
การตลาดที่สงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการในอุต-
สาหกรรมฟอกหนังของไทย 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ประชากรในการวิจัยเปนผูประกอบ 
การหรือเจาของกิจการโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย 
จํานวนทั้งสิ้น 148 ราย (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง  
ทอ เพื่อจัดทําโครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมราย  
สาขา (สาขารองเทาและเครื่องหนัง), 2545) สําหรับตัวแปร
ที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  

1. ตัวแปรตาม ไดแก ความสําเร็จของผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

2. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยทางการตลาด ซึ่งประ 
กอบดวย 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร  ดานกระบวนการให 
บริการ และดานลักษณะทางกายภาพ 

 
สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ปจจัยทางการ 
ตลาดซึ่งประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชอง 
ทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระ 
บวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานลักษณะทาง
กายภาพ สงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาห- 
กรรมฟอกหนังในประเทศไทย 

  
นิยามศัพทปฏิบัติการ 

1. ปจจัยทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาด
ทั้ง 7 ดาน ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชอง 
ทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระ- 
บวนการ ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งผู 
ประกอบการในอุตสาหกรรมฟอกหนังนําปจจัยทางการ

ตลาดทั้ง 7 ดานมาใชรวมกันในการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบ 
สนองความตองการของตลาดเปาหมาย หรือเพื่อกระตุน 
ใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการ
ของตน 

 1.1 ผลิตภัณฑ หมายถึง หนังพื้นสําเร็จรูปที่ไดจาก
กระบวนการฟอกหนังและมีคุณลักษณะที่สามารถสราง
ความพึงพอใจหรือตอบสนองความตองการของลูกคาได 
ซึ่งรวมไปถึงความหลากหลายของรูปแบบหนังพื้นสําเร็จ 
รูป คุณภาพของหนังพื้นสําเร็จรูปที่ไดตามเกณฑมาตรฐาน
และมีการรับประกันสินคา  

 1.2 ราคา หมายถึง มูลคาของหนังพื้นสําเร็จรูปที่
ผูประกอบการกําหนดขึ้นสําหรับการจําหนาย ซึ่งรวมไป
ถึงการกําหนดระดับราคาของหนังพื้นสําเร็จรูปใหหลาก 
หลายและเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และการกําหนดราคา
หนังพื้นสําเร็จรูปใหมีความแนนอนหรือมีความผันผวน
นอย 

 1.3 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ชองทางใน
การกระจายสินคาและบริการของผูประกอบการโรงงาน
ฟอกหนังใหสามารถเขาถึงผูจัดจําหนายหรือคนกลางและ
ผูบริโภคมากที่สุด เชน การเขารวมงานจัดแสดงสินคาทั้ง
ภายในและตางประเทศ การจัดรูปแบบและชองทางการ 
ซื้อขายหนังพื้นสําเร็จรูปที่หลากหลายและเพิ่มความ
สะดวกในการเขาถึงสินคาใหมากขึ้นยิ่งขึ้น เชน การนํา  
เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดจําหนายหนัง   
พ้ืนสําเร็จรูป อาทิเชน การใชอินเทอรเน็ต การใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เปนตน   

 1.4 การสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่ชวย
ในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจในการเลือก  
ซื้อผลิตภัณฑหนังพื้นสําเร็จรูปไดเร็วขึ้นหรือปริมาณมาก
ขึ้น เชน การใหสวนลดทางการคา หรือการแจกตัวอยาง
สินคาใหแกลูกคา รวมไปถึงการใหขอมูลและการสราง
ภาพลักษณในผลิตภัณฑหนังพื้นสําเร็จรูป  

 1.5 บุคคลากร หมายถึง พนักงานในโรงงานฟอก
หนังทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงหรือทางออมในการจําหนาย
สินคาหรือใหบริการแกลูกคา เชน พนักงานขาย พนักงาน
สงสินคา พนักงานฝายประชาสัมพันธ เปนตน โดยพนัก- 
งานเหลานั้นตองมีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในการให 
บริการลูกคา รวมทั้งมีทักษะการใหบริการที่ดีแกลูกคา  



 1.6 กระบวนการใหบริการ หมายถึง วิธีการหรือ
แนวทางปฎิบัติในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการวาง
แผนการออกแบบการกระบวนการใหบริการอยางรัดกุม
และชัดเจน บุคลากรในองคกรไดรับทราบเปาหมายและ
เขาใจกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติในการสงมอบบริการ
ใหกับลูกคาตั้งแตเริ่มตน จนสิ้นสุด เงื่อนไขความเปนจริง 
ที่ธุรกิจสามารถทําไดและสรางความพอใจแกลูกคา เชน 
การวางแผนและประเมินผลการใหบริการลูกคาอยางตอ 
เนื่อง การบันทึกขอมูลประวัติลูกคาเพื่อความรวดเร็วใน
การใหบริการครั้งตอไปหรือเพื่อการบริการหลังการขาย 
การนําขอคิดเห็นของลูกคามาปรับปรุงในการผลิตหนัง 
พ้ืนสําเร็จรูป เปนตน 

 1.7 ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอม
ในการสงมอบสินคาผลิตภัณฑหนังพื้นสําเร็จรูปหรือให 
บริการแกลูกคา รวมทั้งสื่อที่ใชในการสื่อสารกับลูกคา
เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจในสิ่งที่เห็น ซึ่งมีสวนทํา
ใหลูกคารูสึกวา สินคาหรือการใหบริการมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน มีความเหมาะสม ไดแก อาคารสํานักงาน สถาน 
ที่ที่ใหบริการ เครื่องมือที่ใช การแตงกายของพนักงานที่
เหมาะสม  

2. ความสําเร็จ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธที่
ผูประกอบการไดรับจากการดําเนินธุรกิจฟอกหนัง ซึ่งเปน
ผลลัพธที่ดีสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูประกอบ-
การได โดยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโรงงานฟอก
หนังสามารถวัดไดจากยอดขายสินคา ปริมาณการสั่งซื้อ
สินคา การยอมรับในตัวสินคาของลูกคา และการขยาย  
ฐานลูกคา 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยทางดานการตลาด
ที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจฟอกหนังของ
ผูประกอบการในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้  

ประชากรและการสุมตัวอยาง  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีประชากรเปาหมายและตัว 

อยางเปนผูประกอบการโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย 
จํานวน 148 ราย (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อ
จัดทําโครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา 

(สาขารองเทาและเครื่องหนัง), 2545) ใชเกณฑการกําหนด
ขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Mor-
gan, 1970) ไดจํานวนตัวอยาง 108 ราย และใชการสุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) โดยวิธีการ
จับสลากรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังจากจํานวน 
148 โรงงาน ใหไดเพียง 108 โรงงาน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม

ปลายปดโดยใหผูประกอบการตอบแบบสอบถามดวยตน 
เอง (Self-administrated Questionnaire) โดยแบงแบบ 
สอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ โดยมีคําถาม
เกี่ยวกับเพศ อายุ ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ ความรูและ
ประสบการณทางดานการตลาด  

สวนที่ 2: ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดของผู 
ประกอบการ โดยมีคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการ 
บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ 

สวนที่ 3: ขอมูลเกี่ยวความสําเร็จของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย โดยมีคําถามเกี่ยวกับยอด 
ขายสินคา ปริมาณการสั่งซื้อสินคา การยอมรับในตัวสินคา
ของลูกคา และการขยายฐานลูกคา 

การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
ผูวิจัยศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กับเรื่องที่ศึกษา แลวสรางกรอบแนวคิดการวิจัยใหครอบ 
คลุมตามวัตถุประสงคการวิจัย รวมทั้งสรางแบบสอบถาม
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและผลจากการสัมภาษณ
ผูประกอบการจํานวน 3 ราย จากนั้น จึงทําการหาคุณภาพ
และทดสอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัย
นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 
ทานพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถาม ความ
เหมาะสมและความชัดเจนของภาษาที่ใช เพื่อใหคําถามที่
ใชในการสอบถามมีความถูกตองและสามารถเก็บขอมูล 
ไดครบถวนทุกประเด็นตามวัตถุประสงค และสมมติฐาน
การวิจัยที่กําหนดไว แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก 
ไขใหสมบูรณ  

2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู วิจัยไดการทดสอบ
เครื่องมือในการวิจัย โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช 



กับประชากรจํานวน  8 ชุด คิดเปนรอยละ 5 ของจํานวน
ตัวอยางทั้งหมดที่จะทําการสํารวจ  แลวนําขอมูลไป
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นรายดาน โดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) และมีการ
ปรับปรุงคําถามรายดานโดยการตัดบางคําถามออก ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาในแตละดานอยูระหวาง .702-.837 
จากนั้น จึงนําแบบสอบถามที่ผานการทดสอบไปใชใน 
การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการอุตสาหกรรม
โรงงานฟอกหนัง จํานวน 108 ราย 

การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามครบตาม

จํานวนที่กําหนดไว ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห 
ตามวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows และใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหา
คารอยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ตัวแปรตางๆ ที่ศึกษา 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการ
วิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อศึกษาผลกระทบของตัวแปรอิสระซึ่งไดแก 
ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ 
ที่มีตอตัวแปรตาม ซึ่งไดแก ความสําเร็จในการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมฟอกหนังของผูประกอบการชาวไทย 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

อัตราการตอบกลับ 
จํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มี

จํานวนทั้งสิ้น 108 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามตอบกลับ
ครบทั้ง 108 ชุด คิดเปนอัตราการตอบกลับ (Response 
Rate) เทากับ 100% ซึ่งการไดรับการตอบกลับในอัตราที่
สูงเชนนี้ เปนผลมาจากครอบครัวของผูวิจัยดําเนินธุรกิจ
โรงงานฟอกหนังมายาวนาน ผูวิจัยจึงไดใชความสัมพันธ
อันดีของครอบครัวที่มีตอกลุมโรงงานอุตสาหกรรมฟอก
หนังดวยกัน ในการขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางซึ่ง 
เปนผูประกอบการโรงงานฟอกหนังใหความอนุเคราะห
ตอบแบบสอบถาม 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
ผลจากการวิ เคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ 

สอบถาม (n = 108) พบวา ผูประกอบการธุรกิจอุตสาห-
กรรมฟอกหนังของไทยสวนใหญเปนเพศชายมากกวา  
เพศหญิง โดยมีผูประกอบการเพศชาย จํานวน 92 คน คิด
เปนรอยละ 85.2 ของกลุมตัวอยาง นอกจากนี้ ยังพบวา
ผูประกอบการสวนใหญ มีอายุมากกวา 48 ปขึ้นไปจํานวน 
63 คน คิดเปนรอยละ 58.3 และมีประสบการณในการ
ดําเนินธุรกิจมามากกวา 16 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอย 
ละ 88 สวนเรื่องประสบการณดานการตลาด พบวา ผู 
ประกอบการสวนใหญ จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 77.8 
มีความรูดานการตลาดแตไมไดสําเร็จการศึกษาในสาขา
การตลาดโดยตรง มีการศึกษาหาความรูดานการตลาด   
จากแหลงตางๆ ดวยตนเอง และเรียนรูจากประสบการณ 
ในการดําเนินธุรกิจของตนเอง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions 

Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากตารางที่ 1 
แสดงใหเห็นวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดซึ่งประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมตลาด 
บุคลากร สภาพแวดลอมทางกายภาพ เมื่อนําตัวแปรทั้ง 7 
ตัวแปรมารวมกันพบวาตัวแปรทั้งหมดมีความแมนยําใน
การพยากรณ หรือสามารถอธิบายถึงอิทธิพลที่มีตอความ 
สําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยได
รอยละ 71.50% สวนที่เหลืออีก 28.5% เกิดจากอิทธิพล 
ของตวัแปรอื่นๆ  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลกระทบระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามแยกเปนรายคู มีผลการวิเคราะห  
ดังนี้  คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานบุคลากร มีผลกระทบตอความสําเร็จของผูประ-
กอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .05) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว สวน
ปจจัยดานราคา (p = 0.122) ดานบุคลากร (p = 0.643) ดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ (p = 0. 683) และดานกระบวน 
การใหบริการ (p = 0.571) ไมมีผลกระทบตอความสําเร็จ
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

 



จากการวิเคราะหถดถอยพหูคูณยังพบวา ตัวแปรที่มี
สงผลตอความสําเร็จของ ผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอก
หนังของไทยนั้นมีเพียง 3 ตัวแปร ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานชองทางการจําหนาย และดานบุคลากร ซึ่งตัวแปรแต
ละตัวจะมีระดับการสงผลตอความสําเร็จของผูประกอบ-
การอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน ทั้งนี้ตัวแปรที่สงผลตอ

ความความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมมากที่ 
สุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (β = 0.731) รองลงมาไดแก 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (β = 0.725) สวนตัว
แปรที่สงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาห-
กรรมฟอกหนังของไทยนอยที่สุด คือ ปจจัยดานบุคลากร 
(β = 0.281) 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลกระทบของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย 

Variables Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Dependent Independent B Std. Error Beta 

ความสําเร็จ 

H1: ผลิตภัณฑ 0.321 0.133 0.731 7.673 0.000* 
H2: ราคา 0.151 0.096 0.115 1.561 0.122 
H3: ชองทางการจัดจําหนาย 0.682 0.091 0.725 7.485 0.000* 
H4: การสงเสริมการตลาด 0.036 0.077 0.031 0.465 0.643 
H5: บุคลากร 0.268 0.066 0.281 4.038 0.000* 
H6: สภาพแวดลอมทางกายภาพ -0.300 0.074 -0.037 -0.410 0.683 
H7: กระบวนการใหบริการ -0.094 0.165 -0.061 -0.568 0.571 

หมายเหตุ:  R2 = .715; AR2 = .695 (ps < .05); *p < .05  
 
การอภิปรายผล 

การวิเคราะหผลกระทบของปจจัยทางการตลาดที่สง 
ผลตอความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ของไทย พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอความ 
สําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย
มากที่สุด โดยปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลกระทบในเชิงบวก
ตอความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ของไทย นั่นหมายถึง เมื่อผูประกอบการมีการผลิตหนังพื้น
สําเร็จรูปที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่สามารถสรางความ
พึงพอใจหรือตอบสนองความตองการของลูกคาได ซึ่งรวม
ไปถึงมีความหลากหลายของรูปแบบหนังพื้นสําเร็จรูป     
จะสงผลทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังของ
ไทยมียอดขายผลิตภัณฑหนังพ้ืนสําเร็จรูปไดมากขึ้น ผล 
การวิจัยดังกลาวไมปรากฏชิ้นงาน ที่คนพบวาปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑไมมีอิทธิพลตอความสําเร็จของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอด 
คลองกับงานวิจัยของโขมพัฒน  สงเกื้อ (2544) ที่พบวา 

ลูกคาจะใหความสําคัญปจจัยทางดานผลิตภัณฑในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคา อยูในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอื่นๆ นอกจากนี้ ผล 
การวิจัยในครั้งนี้ยังสอด คลองกับหลักแนวคิดของ ศิริวรรณ  
เสรีรัตน และคณะ (2546: 461) ที่กลาววา ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของ
ลูก คา และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
จึงจะมีผล ทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  

นอกจากนี้ จากการวิเคราะหยังพบวา ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายสงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมฟอกหนังของไทยมากเปนลําดับที่สอง โดย
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายสงผลกระทบในเชิงบวก
ตอความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ของไทย นั่นหมายถึง เมื่อผูผลิตมีชองทางการจัดจําหนาย
ใหสามารถเขาถึงผูจัดจําหนายหรือคนกลางและผูบริโภค
มากขึ้น จะสงผลทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอก
หนังของไทยมียอดขายผลิตภัณฑหนังพื้นสําเร็จรูปได  



มากขึ้น ผลการวิจัยดังกลาวไมปรากฏช้ินงานที่คนพบ     
วาปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนายไมมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง   
ของไทย ทั้งนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัย  
เรื่อง การศึกษาการตลาดทองสุโขทัยของรานขายทองใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของยงยุทธ  รักษาเกียรติ (2545) ที่
พบวา ชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยหลักที่ผูบริโภค
ใหความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ 

จากการวิเคราะหปจจัยดานบุคลากรพบวา บุคลากร  
มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอก
หนังของไทย โดยปจจัยดานบุคลากรสงผลกระทบใน    
เชิงบวกตอความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรม
ฟอกหนังของไทย ทั้งนี้ เนื่องจากผูประกอบการมีการ
อบรมทักษะในการใหบริการแกบุคลากรมากขึ้น รวมทั้ง  
มีการปลูกจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในการใหบริการลูกคา
ซึ่งจะสามารถสงผลทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอก
หนังของไทยมียอดขายผลิตภัณฑหนังพื้นสําเร็จรูปได  
มากขึ้น ผลงานวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ
นพดล  เจริญวิริยะธรรม (2551) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัย 
สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก 
ใชบริการรานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกใช
บริการรานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาในเขตรกรุงเทพ- 
มหานครมากที่สุด คือ ปจจัยดานบุคคล ทั้งนี้ คาเฉลี่ยรวม
ของปจจัยดานบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยผูบริโภคให
ความสําคัญตอปจจัยดานบุคคลในระดับสูงมากกวาปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานกระบวน 
การ และดานลักษณะทางกายภาพ 

จากการวิเคราะหปจจัยดานราคา พบวา ราคาไมมีผล
ตอความสําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ของไทย ทั้งนี้เปนเพราะราคาสินคาเครื่องหนังสําเร็จรูป    
มีคูแขงขันคอนขางมากในตลาดภายใน ขณะเดียวกันอุต-
สาหกรรมฟอกหนังไมสามารถตั้งราคาใหแตกตางได
สําหรับเลือกขายสินคาใหกับผูบริโภค การบริหารงานยัง 
คงเนนกําไรที่กิจการพออยูได ดังนั้น หากผูประกอบการ
อุตสาหกรรมฟอกหนังตองการที่จะปรับกลยุทธการดําเนิน
ธุรกิจแนวใหม ใหพรอมที่จะแขงขันกับตางชาติที่เขามา
ลงทุนในประเทศ ผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังจะ 

ตองปรับตัวในดานการตั้งราคาในลักษณะที่ทําใหลูกคาไม
รูสึกวาตองซื้อผลิตภัณฑมีราคาที่สูงขึ้นกวาบริการที่ไดรับ
จากผูขาย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2548) 

จากการวิเคราะหปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
พบวา ปจจัยการสงเสริมการตลาดไมมีผลตอความสําเร็จ
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย ทั้งนี้
เนื่องจากผูประกอบการไมไดมีการเนนชองการสงเสริม
การตลาดอยางมืออาชีพ ผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ฟอกหนังยังคงเนนการบริหารแบบดั้ง เดิม  เนื่องจาก
อุตสาหกรรมฟอกหนังของไทยเปนธุรกิจที่สืบทอดกัน   
มาในระบบครอบครัว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544) จึงทําใหงบประมาณ
ดานการสงเสริมการตลาดมีจํากัด ดังนั้น ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมฟอกหนังตองปรับการทําธุรกิจใหเปนเชิง   
รุกมากยิ่งขึ้น 

จากการวิเคราะหปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกาย-
ภาพพบวา สภาพแวดลอมทางกายภาพไมมีผลตอความ 
สําเร็จของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย 
ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทยในภาพรวม
จะเนนการบริหารแบบเจาของคนเดียว ไมเนนการกระจาย
อํานาจ รูปแบบการบริหารไมไดเนนการสรางองคกรขนาด
ใหญเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอยางเปนรูปธรรม (สํานัก 
งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2544) ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจฟอกหนังที่มีความตอง 
การเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับ  
การบริหารองคกรยุคใหมและสอดรับกับการปรับปรุง
คุณภาพเพื่อสรางมาตรฐานความพึงพอใจใหกับลูกคา     
ใหมากขึ้น อีกทั้งตองเรงปรับยุทธวิธีอื่นๆ ขององคการ
ทั้งหมด เพื่อใหพรอมที่จะแขงขันกับนักลงทุนภายใน 
ประเทศ และนักลงทุนตางประเทศที่เขามาลงทุนในอุต-  
สาหกรรมฟอกหนังของประเทศไทย (กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย, 2542) 

จากการวิเคราะหปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
พบวา กระบวนการใหบริการไมมีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย โดย
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ทั้งนี้ กระบวนการให 
บริการอาจจะมีผลตอยอดขายเพียงชวงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งเทานั้น แตผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังสวน



ใหญยังคงเนนรักษาความสัมพันธกับลูกคารายเกาหรือ
ลูกคาเดิมที่เคยทําการคากันนับเปนเวลาคอนขางยาวนาน 
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2545) ดังนั้น หาก
ผูประกอบการรายใดไมมีการปรับตัวในการปรับปรุง   
และพัฒนากระบวนการสงมอบใหบริการใหลูกคาไดรวด 
เร็ว ประทับใจ และมีประสิทธิภาพ จะสงผลทําใหธุรกิจ
ประสบผลสําเร็จเปนไปคอนขางยาก (อินแกรม แบรเดน, 
2548) 

 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช  

จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา ผลิตภัณฑหนังพื้นสําเร็จรูปที่มีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ เชน มาตรฐานเกรดหาดาว เปนตน จึงสง 
ผลตอยอดขายกิจการมากที่สุด ซึ่งหมายถึง ลูกคาสวนใหญ
ใหความสําคัญและใสใจกับคุณภาพของพื้นหนังสําเร็จ   
รูป ดังนั้นผูประกอบการจึงควรหาวิธีปรับปรุงหนังฟอก
สําเร็จรูปเพื่อใหมีหนังฟอกสําเร็จรูปที่มีคุณภาพออกมาสู
ตลาด ซึ่งจะสงผลทําใหยอดขายของกิจการมีปริมาณที่  
มากขึ้น จากการศึกษายังพบวา การที่ธุรกิจคาหนังฟอก 
ของไทยจะประสบความสําเร็จไดนั้น ในมุมมองของ
ผูประกอบการสวนใหญจะใหน้ําหนักกับการตั้งราคาหนัง
พ้ืนสําเร็จรูป เนื่องจากการที่ราคาของหนังฟอกมีความยืด 
หยุนนั้น จะทําใหมีผลตอการระบายของออกของธุรกิจคา
หนังฟอกดวย ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรปรับลดหรือ  
ไมควรตรึงราคาใหคงที่มากเกินซึ่งจะสงผลใหความสําเร็จ
ของธุรกิจเปนไปไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชองทางในการ
กระจายสินคาและบริการของผูประกอบการโรงงานฟอก
หนัง ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูประกอบการควรมี
ชองทางการจัดจําหนายที่สามารถเขาถึงผูจัดจําหนายหรือ
คนกลางและผูบริโภคมากที่สุด เชน การเขารวมงานจัด
แสดงสินคาทั้งภายในและตางประเทศ การจัดรูปแบบ  
และชองทางการซื้อขายหนังพื้นสําเร็จรูปที่หลากหลาย 
และเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงสินคาใหมากขึ้นยิ่งขึ้น 
เชน การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัด
จําหนายหนังพื้นสําเร็จรูป อาทิเชน การใชอินเทอรเน็ต 
การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน จากการศึกษาพบ   
วา ผูประกอบการสวนใหญใหความสําคัญกับการสงเสริม 
 

การตลาดในระดับที่นอย ดังนั้น ผูประกอบการควรให
ความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การจัดใหมีการชําระคาสินคาแบบมีเงื่อนไข การชําระที่
ผอนปรนจะสงผลตอยอดขายกิจการ  ซึ่งชวยดึงดูดให 
ลูกคามีความสนใจในสินคามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผูประกอบการ
ควรปรับเปลี่ยนแผนการสงเสริมการตลาดใหสอดคลอง
กับความตองการของลูกคา หรือจัดกิจกรรมที่ชวยในการ
กระตุนใหลูกคาเกิดการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิต-
ภัณฑหนังพื้นสําเร็จรูปไดเร็วขึ้นหรือปริมาณมากขึ้น เชน 
การใหสวนลดทางการคา หรือการแจกตัวอยางสินคาให 
แกลูกคา รวมไปถึงการใหขอมูลและการสรางภาพลักษณ
ในผลิตภัณฑหนังพื้นสําเร็จรูป 

จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการควรปลูกจิตสํานึก
และทัศนคติที่ดีในการใหบริการลูกคา มีการฝกอบรม
ทักษะการใหบริการที่ดีแกลูกคา รวมทั้งสรางขวัญกําลังใจ
แกพนักงานในโรงงานฟอกหนังทั้งที่เกี่ยวของโดยตรง
หรือทางออมในการจําหนายสินคาหรือใหบริการแกลูกคา  
เชน พนักงานขาย พนักงานสงสินคา พนักงานฝายประชา-
สัมพันธ เปนตน ซึ่งบุคลากรในองคกรที่มีศักยภาพในการ
ใหบริการจะสามารถชวยกระตุนยอดการสั่งซื้อหนังฟอก
สําเร็จรูปจากทางลูกคาไดอีกทางหนึ่ง เพราะพนักงานจะ
สามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดแตกตางเหนือ
คูแขง สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และมี
ความสามารถในการแกปญหา ทําใหสามารถเพิ่มยอดขาย
ของกิจการไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา ผูประ-
กอบการสวนใหญจะใหความสําคัญกับการวางแผนให 
บริการลูกคาอยางตอเนื่อง และมั่นใจวาจะสงผลตอยอด 
ขายกิจการการอยางแนนอนในระดับมากที่สุด โดยมีการ
วางแผนการออกแบบการกระบวนการใหบริการอยางรัด 
กุมและชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีการอบรมบุคลากรในองค 
กรใหไดรับทราบเปาหมายและเขาใจกระบวนการหรือ   
วิธีปฎิบัติในการสงมอบบริการใหกับลูกคาตั้งแตเริ่มตน 
จนสิ้นสุด เงื่อนไขความเปนจริงที่ธุรกิจสามารถทําได   
และสรางความพอใจแกลูกคา เชน การวางแผนและประ- 
เมินผลการใหบริการลูกคาอยางตอเนื่อง การบันทึกขอมูล
ประวัติลูกคาเพื่อความรวดเร็วในการใหบริการครั้งตอไป
หรือเพื่อการบริการหลังการขาย การนําขอคิดเห็นของ
ลูกคามาปรับปรุงในการผลิตหนังพื้นสําเร็จรูป เปนตน 

 



ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยทางการตลาด   

ที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ฟอกหนังในประเทศไทย ซึ่งปจจัยที่ใชในการศึกษาครั้ง   
นี้ มีเพียงปจจัยเดียว คือ ปจจัยดานการตลาด ดังนั้น เพื่อ  
ใหไดขอมูลที่ เจาะลึกและครอบคลุมถึงปจจัยอื่นๆ ใน
การศึกษาครั้งตอไป จึงควรศึกษาปจจัยทางดานการบริหาร
จัดการธุรกิจฟอกหนังดานการบริหารจัดการธุรกิจ และ
สภาพแวดลอมภายนอก เชน เศรษฐกิจ การเมือง การ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่สงผลตอความสําเร็จของผู 
ประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย นอกจากนี้ 
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งช้ีใหเห็นวา ปจจัยทางดานผลิต-
ภัณฑมีอิทธิพลตอความสําเร็จของผูประกอบการอุต-      
สาหกรรมฟอกหนังของไทยมากที่สุด ดังนั้น ในการศึกษา
วิจัยในอนาคต จึงควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มี  
ตอผลิตภัณฑหนังฟอกอยางละเอียด เพื่อนําผลที่ไดไป
พัฒนาผลิตภัณฑหนังฟอกใหดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อสนองตอ
ความตองการของลูกคามากที่สุด 
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