
 

 
การศึกษาปญหาผลประกอบการลดลง ของผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาด 

จุดซอนเรน เพื่อกําหนดกลยุทธในการเพิ่มยอดขาย  
กรณีศึกษา บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 
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การศึกษาคนควาดวยตนเองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
ปการศึกษา  2550 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลยัหอการคาไทย 





 
หัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเอง  การศึกษาปญหาผลประกอบการ 
       ลดลงของผลติภัณฑสบูเหลวทําความ
       สะอาดจุดซอนเรนเพ่ือกําหนดกลยุทธ
       ในการเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา  
       บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 
ชื่อผูศึกษา      นางสาวชลลดา  ทาทอง 
ปริญญา      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      การจัดการ 
อาจารยที่ปรึกษา     อาจารย เยาวลักษณ   จิตตวโรดม 
ปการศึกษา      2550 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาปญหาผลประกอบการลดลง ของผลิตภัณฑสบูเหลว

ทําความสะอาดจุดซอนเรนเพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา บริษัท WC 
(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาสาเหตุและผลกระทบที่สงผลตอยอดขายและผล
ประกอบการโดยรวม โดยทําการศึกษาขอมูลปฐมภูมิดวยการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณผูบริหารเชิงลึก และทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิดวยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพปญหาที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ    เพ่ือศึกษาสาเหตุ
ของปญหาผลประกอบการที่ลดลงของผลิตภัณฑ เพ่ือศึกษาสภาพการแขงขันและสวนแบงทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ และเพ่ือศึกษากลยุทธในการแขงขันของผลิตภัณฑ 

จากการศึกษาพบวา จากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม พบวา ผูบริโภคสวน
ใหญสนใจในเรื่องของการลดราคา และใชผลิตภัณฑในชวงที่มีประจําเดือนเทานั้น จึงเปนสาเหตุ
ที่ทําใหยอดขาย และผลประกอบการลดลง เน่ืองมากจากการทําสงเสริมการตลาดของบริษัท ใน
ดานของราคาและบรรจุภัณฑ ซ่ึงสินคามีราคาแพงกวาคูแขงและบรรจุภัณฑยังไมมีความแปลก
ใหม ไมสามารถตอบสนองกับกลุมเปาหมายไดทั่วถึง ดังน้ันจึงไดมีการจัดทํากลยุทธเพ่ือเปน
แนวทางในการแกไขปญหาได 3 แนวทาง โดยเลือกกลยุทธที่เหมาะสมที่สุด สําหรับการ
แกปญหาในแตละระดับไดดังน้ี 

  



 จ

 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy) โดยจะทําการเลือก กลยุทธการ
เจริญเติบโต (Growth Strategies) เปนการทําตลาดแบบการเจริญเติบโต โดยตองสราง
รากฐานที่ม่ันคง ดังนั้นกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสม คือ กลยุทธของการเจริญเติบโต เปาหมาย
คือ การรักษาฐานะการแขงขัน และผูนําสวนแบงทางการตลาดเอาไวภายในตลาดที่ขยายตัว
อยางรวดเร็ว ถาเปนไปไดคูแขงจะตองเจริญเติบโตตามตลาดที่ขยายตัว และบริษัทอ่ืนกําลังเขา
สูตลาดและตามใหทันกับผูสรางนวัตกรรมของอุตสาหกรรม ดังน้ันบริษัทตองการการลงทุนอยาง
ตอเน่ืองที่จะรักษากําลังที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จภายในขั้นตอนการเริ่มตน เพราะฉะนั้นบริษัท
ตองสรางความแตกตางและลงทุนอยางมากมายภายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตอไป    
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) โดยจะทําการเลือก กลยุทธการสรางความ
แตกตาง (Differentiation Strategy) คือ กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) เปนกล
ยุทธที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการสรางคุณคาควบกับผลิตภัณฑ ดวยการเสนอ
สินคาบวกกับคุณคาที่ผูบริโภคจะไดรับ มุงเนนที่ตัวผลิตภัณฑและการบริการใหไปดวยกัน เชน 
ทําใหลูกคารูสึกวาอยากซื้อสินคาของบริษัท เน่ืองจากเรามีการสะสมแตม เพ่ือตรวจภายในฟรี 
จากสูตินรีแพทย ตามโรงพยาบาลตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลยุทธระดับหนาที่ 
(Functional Level Strategy) โดยจะทําการเลือกทุกกลยุทธ เน่ืองจากบริษัทหลายบริษัทจะมี
บุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงจะทุมเทอยางมากกับการทํางาน จะแสวงหาบุคคลที่สามารถรวม
คานิยมที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมภายในองคกรได การใชจายอยางประหยัด การบริการ
ลูกคาที่ดี การมีความรูความเขาใจในดานการตลาด เน่ืองจากบริษัทเชื่อวาบุคคลที่มีทัศนคติที่ดี
กับองคกร จะทํางานหนักและกี่ยวพันกันกับลูกคาไดดี ดังน้ันก็จะสรางความจงรักภักดีของลูกคา
ได เราจะตองม่ันใจวากลยุทธการวาจางของบริษัทสอดคลองกับองคการภายใน รวมถึง
วัฒนธรรม และบุคคลที่บริษัทวาจางควรจะมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ
ของบริษัท รวมถึงการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองเพ่ือสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน และการทําการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลประกอบการโดยรวมทั้งหมด
ของบริษัท 

ถึงแมวาตลาดอุตสาหกรรมยา และตลาดผลิตภัณฑสําหรับผูหญิงภายในประเทศตอง
เผชิญกับปญหาการแขงขันดานราคาก็ตาม แตก็ตองสรางความแตกตางใหกับสินคาใหมากที่สุด 
โดยศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคมาปรับปรุงผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการ
ใหไดมากที่สุด 

  
 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาคนควาตนเองฉบับน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาจาก

คณาจารย เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยเยาวลักษณ  จิตตวโรดม อาจารยที่ปรึกษาที่ใหคําปรึกษาถึงแมวาทานจะมีภารกิจใน
ความรับผิดชอบมากมายแตก็ไดใหคําแนะนํา ความชวยเหลือ ตลอดจนการเอาใจใสดูแล และ
การตรวจรางแกไข การศึกษาคนควาดวยตนเองของขาพเจาอยางดีเยี่ยมและใหคําแนะนํา ที่
กอใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ แกขาพเจาเพื่อนําไปปรับปรุงการศึกษาคนควาดวยตนเองใหดี
ยิ่งขึ้น ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 

 
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของขาพเจา ตลอดจนความชวยเหลือ

และขวัญกําลังใจจากบุคคลรอบขางเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหขาพเจา สามารถทําการศึกษา
คนควาดวยตนเองฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวง 

 
ขอขอบคุณ คุณประพนธ  เพชรนอย และคุณสุวรรณา  นวอิทธิพร ที่ไดใหคําแนะนํา

และสนับสนุนเปนอยางดี ในการชวยเหลือการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี หากพบวา
มีขอบกพรองประการใด ขาพเจาขอนอมรับคําวิจารณไวดวยความเต็มใจอยางยิ่ง 
 



 
สารบัญ 

 
 หนา 
บทคัดยอ     ง 

กิตติกรรมประกาศ     ฉ 

สารบัญ     ช 

สารบัญตาราง     ฌ 

สารบัญแผนภูมิ    ฎ 

สารบัญภาพ     ฏ 

บทที ่
1. บทนํา     1 

ภาพรวมองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร     1 
ปญหาและลักษณะปญหาทีเ่กิดขึ้นภายในองคกร     8 
ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร     8 
วัตถุประสงคของการศึกษา     11 
นิยามคําศัพท     11 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ     11 

2. แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ     12 
ทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบริโภค     12 
ทฤษฎีเรื่องสวนประสมทางการตลาด     15 
ทฤษฎีพ้ืนฐานดานการจัดการเชิงกลยุทธ     16 
ทฤษฎีเรื่องการวิเคราะหอุตสาหกรรม     25 
ทฤษฎีเรื่องการวิเคราะหสถานการณ     27 
ทฤษฎีการใช TOWS Matrix     34 
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สารบัญ (ตอ) 
 
 หนา 

3. ผลการศึกษา     37 
 การเก็บรวบรวมขอมูล     38 

การวิเคราะหขอมูล     38 
การกําหนดทางเลือกของกลยุทธในการแกปญหา     68 
การตัดสินใจเลือกกลยุทธเพ่ือแกปญหา     84 

4. บทสรุป และขอเสนอแนะ     85 
สรุปผลการศกึษา     85 
ขอจํากัดของการศึกษา     87 
ขอเสนอแนะการศึกษา     87 

บรรณานุกรม     89 

ภาคผนวก     90 
ก. แบบสอบถามลูกคาคาดหวัง     91 
ข. ขอมูลอางอิงตาง ๆ     94 

ประวตัิผูศึกษา     101 



 
สารบัญตาราง 

 
ตารางที่  หนา 

1. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ     38 
2. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา     39 
3. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพและรายได     39 
4. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ     40 
5. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตาม      40 

การซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน   
6. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตาม     41 

สาเหตุการซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
7. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตาม     41 

ความถี่ในการใชผลติภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
8. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตาม     42 

ตราสินคาผลติภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนใดที่ทานซื้อบอยมากที่สุด 
9. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตาม     43 

ราคาผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานซื้อในปจจุบัน 
10. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตาม     43 

ขนาดบรรจุผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานซือ้ในปจจุบัน 
11. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตาม     44 

จํานวนขวดผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานซือ้ในแตละครั้ง 
12. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตาม     44 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
13. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานที่         45 

ซ้ือผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานซื้อบอยที่สุดในปจจุบัน 
14. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณสมบัติพิเศษใด     46 

ในผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานเห็นวาสําคญัที่สุด 
15. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลิตภัณฑ       47 

สบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานซื้อในปจจุบันผสมกลิ่นนํ้าหอมหรือไม 
 
 



 ญ

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที ่                            หนา 

16. แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตาม     47 
รายการสงเสริมการขายใดทีท่านชื่นชอบมากที่สุด 

17. ปจจัยทางการตลาดดานผลติภัณฑที่มีผลตอการเลือกซือ้     48 
ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 

18. แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยทางการตลาด     49 
ดานผลิตภัณฑของกลุมตวัอยาง 

19. ปจจัยทางการตลาดดานดานราคาที่มีผลตอการเลือกซือ้     50 
ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 

20. แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยทางการตลาด     50 
ดานราคาของกลุมตัวอยาง 

21. ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย     51 
ที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน   

22. แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     51 
และระดับปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายของกลุมตวัอยาง 

23. ปจจัยทางการตลาดดานดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ     52 
ที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 

24. แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัย     53 
ทางการตลาดดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธของกลุมตัวอยาง 

25. ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการขาย     54 
ที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 

26. แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     55 
และระดับปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการขายของกลุมตัวอยาง 

27. การวิเคราะหทางเลือก TOWS Matrix       68 
28. เกณฑการตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา                                          74 

ของกลยุทธระดับองคกร     
29. การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหาของกลยุทธระดับธุรกิจ     81 
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30. สรุปทางเลือกกลยุทธ และการตัดสินใจเลอืกกลยุทธ       84 
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แผนภูมิที่  หนา 
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และกลุมยาทางธุรกิจ 
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และกลุมยาทางธุรกิจ 
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1. แสดงโครงสรางการบริหารงานแผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ     2 
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2. แสดงผลิตภัณฑแลคตาซิดทีจํ่าหนายในประเทศไทย      3 
3. แสดงสวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑ Lactacyd Intimate     6 

และ Lactacyd Confidence   
4. แสดงสวนแบงทางการตลาดผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน     7 
5. แสดงรูปแบบของการบริหารเชิงกลยุทธ     18 
6. แสดงรูปแบบองคประกอบของกลยุทธสาํหรับองคกร     19 
7. Five Business-Level Strategies       21 
8. แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน         25 
9. McKinsey 7- S Framework     30 
10. แสดงรูปการผานการทดสอบความพึงพอใจในสตรีไทย     36 
 

 



 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ชื่อองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 
 
ขอมูลทั่วไป 

บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด เปนหนึ่งในบริษัทยาชั้นนําระดับโลกที่ผลิตและ
จําหนายเวชภัณฑ เพ่ือการรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยสวนบุคคล สํานักงานใหญอยู ณ กรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส บริษัทมีสาขาอยูทั่วโลกจํานวน 100 ประเทศ พนักงานประมาณ 350 คน 
มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 60,000,000 บาท และ สํานักงานใหญในประเทศไทย อยูที่ 87/2 
อาคาร ซี อาร ซี ทาวเวอร ชั้น 24 ออลซีซ่ันเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 โดยใหบริษัท ซิลลิค ฟารมา เปนผูจัดจําหนายสินคาใหกับทางบริษัท 

บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด เกิดจากการรวมตัวกันของ 2 บริษัทยา ซ่ึงเม่ือดําเนิน
กิจการรวมกันจึงไดมีการเปลี่ยนเปนชื่อ บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด จากนั้นก็ดําเนินการ
เร่ือยมา ไดเร่ิมพัฒนาศักยภาพในความเปนผูนําเรื่องยา หลายปที่ผานมากลุมบริษัท WC 
(ประเทศไทย) จํากัด มีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหตองมีการพัฒนาอยูอยางตอเน่ือง 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑผลงานนวัตกรรมอันยิ่งใหญ 

รากฐานในการสรางความเจริญเติบโตใหแก บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด มาจาก
องคกรวิจัยและพัฒนาที่สรางสรรคนวัตกรรมไดมากมายดวยกลุมวิจัยประมาณ 11,000 คน ใน
ศูนยวิจัยมากกวา 20 แหง ที่อยูใน 3 ทวีป ไดแก ยุโรป อเมริกา และ เอเชีย เพ่ือสรางสรรค
ผลิตภัณฑสําหรับการรักษา ดวยนวัตกรรมใหม ๆ ในขณะนี้มีโครงการที่อยูในระหวางการ
พัฒนาและกาวหนาอยูในขั้นตอนสุดทายกอนการวางตลาด แลวกวา 30 โครงการ 
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ผูชวยทีม 3 คน 

ผูแทนขายจํานวน 
 6 คน 

ผูจัดการฝายขาย      
รานขายยาเขตกรุงเทพ 

 

ผูจัดการผลิตภัณฑ 
Lactacyd 

ผูจัดการผลิตภัณฑ 
รานขายยา  

หัวหนาฝาย 
การตลาด  

ผูจัดการฝายการตลาด 
Consumer 

ผูจัดการกลุมยาทางธุรกิจ
Base Business 

ผูจัดการผลิตภัณฑยา
โรคติดเชื้อ 

แผนกรานขายยาและ 
กลุมยาทางธุรกิจ (OTC & Base Business) 

ผูจัดการฝายขาย      
รานขายยาเขตตางจังหวัด 

ผูแทนขายจํานวน 
 6 คน 

โครงสรางการบริหารงานของบริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 
แผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ BU OTC & Base Business 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารงานแผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ  
 (Base Business) ของ บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่มา :    ขอมูล บริษทั WC (ประเทศไทย) จํากัด 

 
บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูผลิตและนําเขายาในกลุมตาง ๆ 7 กลุมหลัก 

ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตัน, โรคมะเร็ง, โรคระบบประสาท
สวนกลาง, โรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญอาหาร, โรคทางอายุรกรรม, และกลุมวัคซีน 
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ในประเทศไทย ยาในกลุมตาง ๆ ของบริษัทถือวาเปนผูนําในกลุมยารักษาหลัก 
ทางดานโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดตีบตันดวยลิ่มเลือด โรคความผิดปกติในการ
นอนหลับ โรคลมชัก โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ อัมพาต เบาหวาน มะเร็ง เปนตน 
นอกจากนั้น บริษัทไดทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนผลงานอันยิ่งใหญที่เขาสูตลาด คือ กลุม
ผลิตภัณฑ แลดตาซิด (Lactacyd)  ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ไดรับ
การยอมรับทั่วโลก เปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของผูหญิง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางตอเน่ือง ทําใหแลคตาซิดครองแชมปตลาดผลิตภัณฑทําความสะอาดจุดซอนเรน ตอกย้ํา
ผูนําตลาดที่ไดรับความไววางใจสูงสุด 

ผลสําเร็จของแลคตาซิด เกิดจากการตอบรับเปนอยางดีและครองความไววางใจจาก
ผูบริโภค เปนผลสืบเน่ืองจากการวิจัยและพัฒนาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ใหดีที่สุดอยางตอเน่ือง สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ รวมทั้งมุงเนนใหความรูความเขาใจเรื่องการ
ดูแลสุขอนามัยบริเวณจุดซอนเรนอยางถูกวิธี เพ่ือขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น 

 
ผลิตภัณฑ 

  แลคตาซิด เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดจุดซอนเรนเพียงแบรนดเดียวที่มีสวนประกอบ
เชนเดียวกันกับสวนประกอบตามธรรมชาติในบริเวณจุดซอนเรนของผูหญิง ที่ทําหนาที่รักษา
ความเปนกรดออนตามธรรมชาติ ทําใหสามารถปกปองผูหญิงจากการติดเชื้อแบคทีเรียและลด
กลิ่นอับชื้นไดเปนอยางดี นํามาซึ่งความมั่นใจของผูหญิงยุคใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  2 แสดงผลิตภัณฑแลคตาซิดที่จําหนายในประเทศไทย 
ที่มา : ฝายการตลาดแผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ 
 บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 

LACTACYD GROUP 
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** Lactacyd Feminine Hygiene 
Size: 250 ml. 60 ml. 

** Lactacyd LIQUID 
Size: 250 ml. 60 ml. 
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** Lactacyd Intimate 
Sweet Flora, Spring Fresh,  

Fragrance Free 
Size: 150 ml. 60 ml. 

** Lactacyd Confidence 
Size: 150 ml. 60 ml. 
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40%

60%

Lactacyd Intimate

Lactacyd Confidence

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงสวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑ Lactacyd Intimate และ   
 Lactacyd Confidence 
ที่มา : ขอมูลจากฝายการตลาดแผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ 

  บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 
 
จากแผนภูมิดังกลาว พบวา Lactacyd มีอัตราการจําหนายในตลาด 2 อันดับแรก คือ 

Lactacyd Intimate คิดเปนรอยละ 40 และ Lactacyd Confidence คิดเปนรอยละ 60  
 
กลุมลูกคาหลักและสวนแบงการตลาด 
 ในปจจุบันกลุมลูกคาหลักของบริษัทคือ กลุมของสินคาโมเดลเทรด (Modern Trade) 
เชน หางสรรพสินคา, ทอปซุปเปอรมารเก็ต, เดอะมอลล, โรบินสัน, เซนทรัล โลตัส คารฟูร บิ๊กซี 

กลุมผูซ้ือสินคาเพื่อบริโภค คือ ผูหญิงอายุระหวาง 15-55 ปที่มาซื้อสินคาใน
หางสรรพสินคาตางๆ และรานขายยาทั่วไป 
 สวนแบงการตลาดของผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 3 อันดับแรกคือ
แลคตาซิด 55% บีไนซ 15%, แครฟรี 15% และคูแขงขันรายอ่ืนๆ คือ เดทตอล 10% และนีเวีย 
5% แสดงดังภาพที่ 4 
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55%

15%

5%

10%

15%

Lactacyd

Benice

Nevea

Dettol

Carefree

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  แสดงสวนแบงทางการตลาดผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน  
ที่มา :    ขอมูลจากฝายการตลาดแผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ 

  บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 
 
สภาพการแขงขันและคูแขงขันหลัก 
 ในปจจุบันบริษัทมีคูแขงหลัก ไดแก มิสทีน, แครฟรี, เอวอน, บีไนซ, เดทตอล, นีเวีย       
สวนคูแขงขันรายอื่น ๆ เชน ซัมเมอรอีฟ,กีฟฟารีน 
 สภาพการแขงขันในป พศ.2550 พบวา มีการแขงขันสูง เน่ืองจากคูแขงมีกิจกรรมทาง
การตลาดมากขึ้น โดยทําการโฆษณาที่สรางความสนใจใหแกผูบริโภค ทําใหผูบริโภครับรูใน
ผลิตภัณฑของคูแขงมากขึ้น โดย บีไนซ ไดทําโฆษณา ที่นําเอาผูหญิงจํานวนมาก เพ่ือสราง
ความดึงดูดใจ วาถาใชผลิตภัณฑแลวจะใหความสะอาด และบอกใหผูบริโภคทราบวา เรามี
ผลิตภัณฑใหมมาเสนอใหกับผูบริโภคไดรับรูดวย สวนแครฟรี และ เดทตอล จะเนนในสวนของ
ความมีชื่อเสียงมานาน ทําใหผูบริโภคมั่นใจที่จะใชผลิตภัณฑดังกลาว สวนนีเวีย ยังไมเนนใน
สวนการโฆษณามากนัก 
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2.  ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 
 จากการศึกษาขอมูลดานผลประกอบการรวม และยอดขายของผลิตภัณฑสบูเหลวทํา
ความสะอาดจุดซอนเรนของบริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด พบวาผลประกอบการโดยรวมและ
ยอดขายลดลง ในขณะที่สวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑมาเปนอันดับหน่ึง ซ่ึงสภาวะ
โดยรวมของบริษัทตลอดป 2548-2550 กลาวไดวา มีอัตราการเติบโตที่คงที่ และเริ่มลดลง เม่ือ
พิจารณาจากแนวโนมของยอดขาย และจะคาดการณไดวาในอนาคตยอดขายของผลิตภัณฑสบู
เหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนมีแนวโนมที่ลดลง  
 
3.  ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 
 จากการที่ผลประกอบการรวมลดลง ทําใหความสามารถในการแขงขันเม่ือเทียบกับ
คูแขงทางตรงอยาง บีไนซ, แครฟรี , เดทตอลและมิสทีนลดลง อีกทั้งยังเปนสัญญาณเตือนให
ทราบวาจะเกิดการขาดทุนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เม่ือพิจารณาจากแนวโนมของยอดขายใน 3 ปที่ผาน
มา จากนั้นในระยะยาวจะสงผลกระทบอันรุนแรงตอองคกรไดเน่ืองจาก ไมมีความสามารถที่จะ
เขาไปทําตลาดไดเพียงพอ เปนอุปสรรคในการทําตลาดและความอยูรอดของผลิตภัณฑ และการ
เติบโตของผลิตภัณฑในหางสรรพสินคา, รานขายยา และ โมเดลเทรด (Modern Trade) ได 
 สภาพการแขงขันอยางรุนแรงของคูแขงดังกลาว ทําใหบริษัทอาจถูกแยงสวนแบงทาง
การตลาดจากเดิมไป ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจทําใหบริษัท อาจจะตองมีการปรับโครงสรางในสวน
ของทีมขาย และลดกําลังการผลิตลงชั่วคราว  
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ยอดขายป 2005-2007 แผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ 
ยอดขายในป 2005-2007 มาจากหางสรรพสินคา, โมเดลเทรด (Modern Trade) ซ่ึง

ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน Lactacyd Intimate มียอดขายลดลงเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ Lactacyd Confidence สวนยอดขายอื่น ๆ จะมาจาก รานขายยาและโรงพยาบาล 
 

Lactacyd Confidence 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

Lactacyd Intimate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1   แสดงยอดขายป 2005-2007 แผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ 
ที่มา :   ขอมูลฝายการตลาดแผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ 
   บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 
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Lactacyd Confidence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lactacyd Intimate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2   แสดงรอยละของยอดขายป 2005-2007 แผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ 
ที่มา :   ขอมูลฝายการตลาดแผนกรานขายยาและกลุมยาทางธุรกิจ 
   บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 

-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20

2549 2550

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2549 2550



 

 

11

4.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุด 
    ซอนเรน  
2. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาผลประกอบการที่ลดลงของผลิตภัณฑสบูเหลวทําความ 
    สะอาดจุดซอนเรน  
3. เพ่ือศึกษาสภาพการแขงขันและสวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑสบูเหลวทํา   
    ความสะอาดจุดซอนเรน 
4. เพ่ือศึกษากลยุทธในการแขงขันของผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน  
 

5.  นิยามศัพทเฉพาะ 
ผลประกอบการ  คือ รายไดในการขายสินคา และการใหบริการจากลูกคาหรือบุคคลที่

เกี่ยวของกับตัวสินคา เพ่ือนํามาคํานวณเกี่ยวกับผลกําไรของบริษัท วาสามารถผลิตภัณฑสินคา 
และบริการมากนอยเพียงใด รวมถึงการบงบอกศักยภาพในการดําเนินงานและการดําเนิน
กิจการของบริษัท วาอยูในขั้นใด เชน ขั้นเติบโต ขั้นอ่ิมตัว หรือ ขั้นถดถอย และยังหมายถึง
ความอยูรอดของบริษัท รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของพนักงานดวย 

สบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน คือ ผลิตภัณฑที่ใชกับรางกาย เพ่ือขจัดสิ่ง
สกปรกออกจากผิวหนัง อาจผสมสมุนไพร เชน วานหางจระเข ชาเขียว สมหรือไมก็ได ซ่ึงจากที่
เปนการชําระลางรางกาย ก็จะมีผลิตภัณฑเฉพาะที่ คือ จุดซอนเรน เพ่ือชําระลางกลิ่นอับที่อยูใน
จุดที่ชําระลางไมถึง และเปนจุดสําคัญในรางกาย ซ่ึงประโยชนสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอน
เรน เพ่ือลดกลิ่นอับ และทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตกคาง  
 
 6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ระยะสั้น  
1. จํานวนผูใชผลิตภัณฑมีเพ่ิมมากขึ้น ทําใหผลประกอบการดีขึ้น 

ระยะกลาง 
1.  สรางความเชื่อม่ันในตัวผลิตภัณฑมากขึ้น 
2.  เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายและสรางการรับรูในตัวผลิตภัณฑมากขึ้น 
3.  เพ่ิมสวนแบงทางการตลาดมากขึ้น 

ระยะยาว 
     1.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่มสวนแบงการตลาด 
     2.  สรางความจงรักภักดีที่มีตอตราสินคา เกิดความพึงพอใจมากขึ้น 
     3.  บริษัทมีศักยภาพการแขงขันกับคูแขงขันในตลาดมากขึ้น 



 
บทที่ 2 

แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 
 ในการศึกษา การศึกษาปญหาผลประกอบการลดลง ของผลิตภัณฑสบูเหลวทําความ
สะอาดจุดซอนเรนเพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา บริษัท WC (ประเทศ
ไทย) จํากัด จะตองนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาทําการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหารวมทั้งกําหนดแนวทางในการแกไขเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎี
ดังตอไปน้ี 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
2. ทฤษฎีเรื่องสวนประสมทางการตลาด 
3. ทฤษฎีพ้ืนฐานดานการจัดการเชิงกลยุทธ 
4. ทฤษฎีเรื่องการวิเคราะหอุตสาหกรรม 
5. ทฤษฎีเรื่องการวิเคราะหสถานการณ 
6. ทฤษฎีการใช TOWS Matrix  

 
1.  ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคพบวา มีผูใหคํานิยามและความหมาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคไวแตกตางกันเชน 

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย ซ่ึงดําเนินไปภายใตผลสะทอนที่เกิดจากภาวะแวดลอม พฤติกรรม
ความรูสึกนึกคิด และความรูความเขาใจของมนุษย ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ (Peter and 
Olson, 1999: 6) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง เร่ืองเก่ียวกับบุคคลแตละคน กลุมคนหรือองคกร และ
กระบวนการที่ใชในการเลือกเฟน การสรางความมั่นใจ การใช และการจํากัดผลิตภัณฑ บริการ
ประสบการณหรือแนวความคิด เพ่ือนสนองความตองการและความพึงพอใจของตน ตลอดจน
ผลกระทบของกระบวนการดังกลาวที่มีผลตอผูบริโภคและสังคม (Hawkins, Best and Coney, 
2001: 7) 
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การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนเรื่องที่มีความซับซอน เพราะตองศึกษาทั้งสวนที่เปน
จิตวิทยาภายในตัวมนุษย และอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมภายนอกหลายปจจัยประกอบกัน ดังน้ัน
จึงตองอาศัยศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษยหลายแขนงมาผสมผสานใน
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค อันไดแก 

1. มนุษยวิทยาดานวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) เปนการศึกษาถึง
ความสัมพันธของบุคคลกับวัฒนธรรมแวดลอม ซ่ึงจะชวยอธิบายใหเขาใจถึง
ลักษณะการบริโภค และวิธีการบริโภคที่เปนผลจากวัฒนธรรมที่หลอหลอมความคิด 
คานิยม ความเชื่อ และวิถีการปฏิบัติของผูบริโภค 

2. จิตวิทยา (Psychology) เปนการศึกษาเกี่ยวกับตัวบุคคลในเรื่องของพฤติกรรมและ
กระบวนการดานจิตใจ ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
ซ่ึงจะชวยใหอธิบายถึงอิทธิพลของลักษณะสวนบุคคลที่สามารถสงผลตอพฤติกรรม
การบริโภค 

3. สังคมวิทยา (Sociology) เปนการศึกษาเกี่ยวกับกลุมบุคคล พฤติกรรมของกลุม
อิทธิพลของกลุมที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย ซ่ึงจะชวยอธิบายถึงอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมทางสังคมที่สามารถสงผลถึงพฤติกรรมการบริโภค 

4. เศรษฐศาสตร (Economics) เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด เชน เงิน เวลา แรงพยายาม เพ่ือตอบสนองความตองการที่มีอยูอยางไม
จํากัด เพ่ือใหไดความพอใจสูงสุด ซ่ึงศาสตรทางดานนี้จะชวยอธิบายและคาดคะเน
ทิศทางของการตัดสินใจ และพฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภค 

 
ในปจจุบันผูหญิงยุคใหมใหความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้น โดยมีทั้งปจจัยทั้งภายนอก

และภายใน ที่เปนแรงกระตุนทําใหเกิดคานิยมน้ีขึ้นมา นับวาเปนการเริ่มตนที่ดี ทําใหคนเรา
กลับมาสนใจเอาใสใจดูแลตัวเองกัน หากจะกลาวถึงปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
คานิยมการดูแลสุขภาพมากขึ้น ก็คงจะไมพนสื่อทางการตลาดของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยขอยกตัวอยางจาก ผลิตภัณฑสบูเหลวในเมืองไทย  ที่มีการแขงขันคอนขางสูงและ
เติบโตอยางตอเน่ือง   
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หากจะกลาวถึงประเภทของผลิตภัณฑสบูเหลวและสัดสวนทางการตลาด สามารถแบง
ไดพอสังเขปดังน้ี 

 
-  สบูเหลวเพื่อความงาม คิดเปนสัดสวนทางการตลาดประมาณรอยละ 65 ของมูลคา

รวมตลาดแตละป 
-  สบูเหลวสําหรับเด็ก คิดเปนสัดสวนทางการตลาดประมาณรอยละ 10 ของมูลคา

รวมตลาดแตละป 
-  สบูเหลวเพื่อสุขภาพ คิดเปนสัดสวนทางการตลาดประมาณรอยละ 25 ของมูลคา 

รวมตลาดแตละป 
 

จากแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคที่มีความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยมีการ
สํารวจแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคโดยการทําวิจัยผูบริโภคทางดานวิถีชีวิต (Life Style Survey) 
เพ่ือจัดการสินคาและบริการใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคแตละกลุม ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภค
ยุคใหมมีการศึกษาดีขึ้น หนาที่การงานดีขึ้น เปนผลใหฐานะการเงินดีขึ้น พฤติกรรมเปลี่ยนไป
คือ พรอมที่จะจายเงินเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกวา ตั้งแตเร่ืองของสุขภาพ ความสวยงาม ความ
สะดวกสบาย กลุมสินคาที่ผูบริโภคหันมาสนใจมากขึ้น ไดแก กลุมสินคาเพื่อสุขภาพ (Health 
Consciousness) เน่ืองจากความตื่นตัวเรื่องสุขภาพทําใหผูบริโภคหันมาหาสินคากลุมน้ี โดยมุง
แสวงหาคุณภาพโดยไมใสใจเร่ืองราคา จะเห็นไดจากยอดขายวิตามิน และอาหารเสริม ตลอดจน
รูปแบบใหมๆ อยางทัวรลางพิษหรือธรรมชาติบําบัดที่ไดรับความสนใจมากขึ้น (บริษัท WC 
ประเทศไทย จํากัด : 2550) 

เชนเดียวกันในปจจุบันผูหญิงเริ่มเลือกสรรหาผลิตภัณฑทําความสะอาดจุดซอนเรนมา
ใชกันมากขึ้น โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจของผูบริโภคมีดวยกันหลายประการ
ดวยกัน เชนคุณภาพสินคาและบริการ ราคาที่เหมาะสม คุณคาตามที่คาดหวัง และความ
สะดวกสบาย  

ตลาดสบูเหลวมีการแขงขันกันสูงมากขึ้นอยางชัดเจนดวยอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง
ในระดับไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป ซ่ึงจากขอมูลของบริษัทยูนิลีเวอร ผูนําในตลาดสบูเหลว 
ประมาณวาตัวเลขตลาดรวมของสบูเหลวในเมืองไทยที่ปจจุบันมีสินคาดวยกันหลากหลายยี่หอ
แขงขันกันเพ่ือแยงชิงสวนแบงตลาดนั้น มีมูลคาสูงถึง 2,700 ลานบาทในป 2549 หรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ 15 จากปที่ผานมา ดังน้ันขนาดของตลาดสบูเหลวในประเทศจึงนาจะมีแนวโนมเติบโตได
อีกมาก  

 
 
 



 

 

15

สําหรับสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนน้ัน เปนสบูเหลวที่กําลังไดรับความสนใจจาก
ผูบริโภคโดยเฉพาะกลุมผูบริโภคที่เปนสตรี ซ่ึงเปนกลุมที่ใหความสําคัญและใสใจในสุขภาพ 
ดังที่กลาวในขางตนวาในปจจุบันนี้โลกของเราเปดกวางมากขึ้น ผูบริโภคไดรับความรูเร่ือง
เพศศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยนําเสนอเรื่องราวการดูแลรักษาสุขอนามัย และให
ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับอวัยวะทุกสวนของผูหญิง แมกระทั่งที่อยูในรมผา ดวยเหตุ
น้ี จึงเปนชองทางใหกับผูผลิตเขามาทําตลาดผลิตภัณฑทําความสะอาดจุดซอนเรน  

ดังน้ันตลาดการแขงขันผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน ในเมืองไทย จึง
เปนหนึ่งในสินคาอุปโภคบริโภคที่คาดวาจะมีการฟาดฟนกันอยางตอเน่ืองแนนอน เพ่ือหวัง
ครอบครองใจผูบริโภค พรอมทั้งรักษาและเพิ่มสวนแบงตลาดสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอน
เรน ที่มีแนวโนมจะกาวเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในตลาดสบูเหลวโดยรวมของเมืองไทย เพ่ือ
ตอบสนองความตองการดังกลาวของสตรีที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
2.  ทฤษฎีเร่ืองสวนประสมทางการตลาด 
 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได 
ซ่ึงบริษัทใชรวมกันในการสรางความพึงพอใจใหกับตลาดเปาหมาย (McCarthy E. Jerome, 
2003: 524) ซ่ึงธุรกิจตองใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในตลาดเปาหมายหรือเปนสวนประกอบที่
สําคัญของกลยุทธการตลาด สวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 
(Price) การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือ
ที่เรียกกันวา 4Ps 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เสนอแกตลาด เพ่ือดึงดูดความสนใจ
และการไดมาซึ่งการเปนเจาของ การใช หรือการบริโภค เพื่อสนองความตองการหรือความ
จําเปนใหเกิดความพึงพอใจ (McCarthy E. Jerome, 2003: 524) ผลิตภัณฑประกอบดวยสิ่งที่มี
ตัวตน และสิ่งที่ไมมีตัวตน ดังน้ันผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคา บริการ บุคคล สถานที่ 
องคการ และความคิดผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของลูกคาจึงจะทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายไดและจะตองมีการพิจารณาออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหมขึ้นมา
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา จะ
เห็นไดวาราคาเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ซ่ึงราคาเปนตนทุนของผูบริโภค 
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑ ถาคุณคาสูงกวา
ราคา ก็จะตัดสินใจซื้อ ดังน้ันราคาจึงเปนสิ่งสําคัญมากที่จะตองกําหนดราคาใหเหมาะสม เพ่ือ
เปนกลไกในการดึงดูดความสนใจของลูกคา 
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3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชในการเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยัง
ลูกคา สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูเปาหมายก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยกระจาย
สินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจําหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารขอมูลไปยัง
ตลาดเปาหมายเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ซ่ึงเครื่องมือสวนประสมในการสงเสริม
การตลาด (Promotion Mix) ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การขายทางไปรษณียและการสื่อสารทางการตลาด ทั้งนี้
บริษัทอาจจะเลือกใชเครื่องมือสงเสริมการตลาดบางสวนหรือทั้งหมดไดตามความเหมาะสมของ
แตละสถานการณ 
 
3.  ทฤษฎีพื้นฐานดานการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategy Management) 
 กลยุทธ หมายถึง แผนงานแมบทที่วางโครงรางทางเลือกของการกระทําเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของบริษัทและเปนพิมพเขียวที่ระบุวิธีใชทรัพยากร เพ่ือถือเอาประโยชนจากโอกาส
และขัดขวางอุปสรรคตาง ๆ 
 กลยุทธ หมายถึง การระบุทั้งวัตถุประสงคพ้ืนฐานขององคกรและขั้นตอนพื้นฐานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค หรือแผนงานรวมโดยทั่วไปของบริษัทหรือสวนสําคัญของบริษัท 
 กลยุทธ หมายถึง ความมั่นใจขององคกรวากําลังกระทําสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมกับ
ความสามารถและขอจํากัดขององคกรและสอดคลองกับโอกาสและอุปสรรคภายใน
สภาพแวดลอมขององคกร สามารถตอบคําถามวาองคกรเปนอยางไร ระบุสิ่งที่สําคัญที่สุด
องคกรจะตองทําเพื่อใหบรรลุความสําเร็จ กําหนดทิศทางเพื่อกําหนดเปาหมายที่เจาะจง 
 สรุปแลวกลยุทธ หมายถึง ศาสตรและศิลป ในการดําเนินงาน วางแผนวาองคกรควร
เปนอยางไร มีการกําหนดทิศทางเพื่อกําหนดเปาหมายที่เจาะจงและเปนกุญแจที่เปดประตูไปสู
ความอยูรอดของธุรกิจ ความสามารถทํากําไรใหธุรกิจในสภาพของการแขงขันในปจจุบัน การ
ตัดสินใจที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ระบุขั้นตอนการดําเนินงานและประเมินผล สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของธุรกิจ ซ่ึงกลยุทธมีความหมายกวางที่ชวยใหเห็นถึงสภาพ
ขององคกรที่ตองจะเปนในอนาคต 
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 การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) มีผูใหความหมายไวดังน้ี 
การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจและการบริหารที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานระยะยาวของบริษัทการบริหารกลยุทธประกอบดวยการกําหนดกลยุทธ การดําเนิน
กลยุทธ การควบคุมกลยุทธ และการศึกษาการบริหารกลยุทธเพ่ือตรวจสอบและการประเมิน
โอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายในบริษัท (สมยศ นาวีการ 2549:16) 
 สรุป การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การใชศาสตรและศิลป ในการวางแผนให
ครอบคลุมกิจกรรมทุก ๆ อยาง และนําเอาเรื่องของกระบวนการบริหารผสมกับการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ เชน การจัดโครงสรางองคการ วัฒนธรรม ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี สารสนเทศ 
ตลอดจนการควบคุมประเมินผลกลยุทธเขามาบูรณาการรวมกันทําใหครอบคลุมเร่ืองตาง ๆ 
ดังน้ี 
 

1. การกําหนดและการจัดวางกลยุทธ (Strategy  Formulation) 
1.1 พิจารณาวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร 
1.2 กําหนดวัตถุประสงคขององคกร 
1.3 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและความสามารถภายใน 
1.4 วิเคราะหเลือกกลยุทธ 

2.  การนํากลยุทธไปปฎิบัติ (Strategic Implementation) 
2.1 การกําหนดเปาหมายและการดําเนินการ 
2.2 การวางแผนการปฏิบัติ Action Plan 
2.3 การสนับสนุนกลยุทธ โครงสราง วัฒนธรรม บุคลากร เทคโนโลยี 
2.4 กระบวนการ 

3.  การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ (Strategic Control and evaluation) 
3.1 การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
3.2 การติดตามสถานการณและเง่ือนไข 

 
ในการวางแผนกลยุทธ Strategy Formulation กลยุทธเปนแผนปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุถึง

เปาหมาย Michael Porter ไดแนะกลยุทธไวเปน 3 ประเภท คือ 
1. การเปนผูนําดานตนทุน (Overall cost Leadership) มีตนทุนการผลิตและการ

จัดจําหนายต่ําที่สุด เพ่ือที่วาสามารถทําราคาต่ํากวาคูแขงขันและมีสวนแบงการตลาดมากกวา 
บริษัทที่ใชกลยุทธน้ีตองเปนเลิศในทางวิศวกรรม การจัดหา การผลิต และการแจกจายตัวสินคา 
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2. การทําใหเกิดความแตกตาง (Differentiation) เปนกลยุทธที่มุงใหเหนือกวาผูอ่ืน
เพ่ือผลิตคุณประโยชนตาง ๆ ที่ลูกคาสวนใหญมองเห็นคุณคา เชน การเปนผูนําดานคุณภาพ 
ผูนําดานเทคโนโลยี บริษัทสามารถสรางขอไดเปรียบในเชิงการแขงขันจากคุณประโยชนใด
ประโยชนหน่ึงหรือมากกวา 

3. มุงที่ตลาดสวนเล็ก ๆ (Focus) ธุรกิจมุงเฉพาะตลาดสวนหนึ่งมากกวาที่จะเปน
ตลาดใหญ บริษัทรูความตองการของตลาดดี และใชความเปนผูนําดานตนทุนกับสวนที่เปน
เปาหมายการบริหารเชิงกลยุทธมีผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงาน ในระยะยาวของ
บริษัท 

 
เพ่ือใหองคกรอยูรอดปลอดภัยในสภาพแวดลอมที่ มีการเปลี่ยนแปลงและมีสวน        

มากระทบองคกรทั้งทางตรงและทางออม โดยมีรูปแบบของการบริหารเชิงกลยุทธ ดังแสดงไวใน
รูปภาพที่ 5 

 
 

 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ 
ที่มา :  ปรับปรุงมาจาก join A.Pearcell and Richard B.Robison,Jr,Strategic 
  Management (Homewood,III:Richard D.Irwin inc.,1988:51) 
 

สภาพองคกรภายใน สภาพองคกรภายนอก 

การตัดสินใจเชิงอุปสรรค 

การวางแผนเชิงกลยุทธ 

ภารกิจหลัก 
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โดยทั่วไป บริษัทหลาย ๆ บริษัทมักมีหนวยธุรกิจหลาย ๆ หนวย ซ่ึงมีการดําเนินงานที่
แตกตางกัน ดังน้ันการบริหารเชิงกลยุทธจะมีหลาย ๆ องคประกอบมักจะแตกตาง ซับซอน ไป
ตามแตละองคกร รูปแบบองคประกอบของเชิงกลยุทธ จะประกอบดวย กลยุทธ 4 ระดับ ดัง
รูปภาพที่ 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบองคประกอบของกลยุทธสําหรบัองคกร 
ที่มา : ทศพร ศิริสัมพันธ, การวางแผนกลยุทธ, 2540: 15 
 

กลยุทธระดับองคกร (Corporate-level Strategy) เปนกระบวนการการกําหนด
ลักษณะทั้งหมดและจุดมุงหมายขององคกร ซ่ึงเปนกลยุทธระดับนโยบายที่ตอบสนองแผนงาน
ขององคกรหรือเปนระดับกลยุทธที่เกี่ยวของกับคําถามที่วา บริษัททําธุรกิจอะไรอยู และองคกร
ทั้งหมดควรเปนอยางไรตลอดจนความสัมพันธระหวางหนวยธุรกิจและลายผลิตภัณฑที่มีอยู 
สามารถกําหนดกลยุทธในระดับองคกรได 3 กลยุทธ ดังน้ี 

 
 
 
 

กลยุทธระดับองคกร 
Corporate Strategy 

กลยุทธระดับธุรกิจ 
Business Strategy 

กลยุทธระดับธุรกิจ 
Business Strategy 

กลยุทธระดับแผนก 
Function Strategy 

กลยุทธระดับแผนก 
Function Strategy 

กลยุทธระดับปฏิบัติการ 
Operation Strategy 

กลยุทธระดับปฏิบัติการ 
Operation Strategy 
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1. กลยุทธการขยายตัว (Growth Strategy) เปนกลยุทธที่มุงเนนการลงทุน การขยาย
ตลาด การขยายไปยังอุตสาหกรรมใหม ๆ โดยใชทรัพยากรและความสามารถที่องคกรมีอยู 
รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ซ่ึงองคกรสามารถขยายตัวไดจากภายใน เชน การควบรวม
กิจการ หรือ ขยายตัวจากภายนอกองคกร ซ่ึงกลยุทธการขยายตัวแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

2. กลยุทธการขยายตัวที่มุงเนนความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy) 
องคกรจะใหความสําคัญในการดําเนินงานที่ตนชํานาญ โดยทุมเททรัพยากรไปในการดําเนินงาน
ในอุตสาหกรรมเดียว หรือสายผลิตภัณฑเดียวที่มีศักยภาพในการเติบโต ซ่ึงสามารถดําเนินการ
ได 2 กลยุทธ คือ 

2.1 กลยุทธการขยายตัวตามแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) แบงไดเปนกล
ยุทธการขยายตัวไปขางหลัง (Backward Integration Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปใน
กิจกรรมกอนหนาโดยการเขาสูธุรกิจของผูผลิต และกลยุทธการขยายตัวไปขางหนา (Forward 
Integration Strategy) เปนการขยายตัวไปในกิจกรรมตอไปขางหนาโดยการเขาสูธุรกิจการจัด
จําหนายสินคาแกลูกคาเอง 

2.2 กลยุทธการขยายตัวตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) เปนการ
ขยายธุรกิจไปยังพ้ืนที่หรือทําเลใหม หรือการเพิ่มสายผลิตภัณฑเพ่ือนําเสนอตอตลาดหรือลูกคา
กลุมเดิม 

3. กลยุทธการขยายตัวที่มุงเนนการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth Strategy) 
3.1 กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification) เปน

การขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรม หรือผลิตภัณฑอ่ืนที่ความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม หรือ
ผลิตภัณฑเดิม ซ่ึงเหมาะสมกับองคกรที่มีภาวะการแขงขันที่แข็งแกรงแตความนาสนใจของ
อุตสาหกรรมลดลง ทําใหองคกรสามารถนําความแข็งแกรงของตนไปขยายตัวในธุรกิจอ่ืนที่มี
ความเกี่ยวของกัน โดยองคกรพยายามสรางความสอดคลองทางกลยุทธจากการใชเทคโนโลยีใน
ตัวผลิตภัณฑที่คลายกัน ความสามารถในการผลิตที่คลายกันและทักษะดานการตลาดที่เคยใช
อยางมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเดิม 

3.2 กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม (Conglomerate (Unrelated) 
diversification Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอ่ืนที่ไมมีสวนเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑใน
ธุรกิจเดิม 

4. กลยุทธการคงตัว (Stability Strategy) เปนกลยุทธที่ใชเพ่ือรักษาตําแหนงและ
ความสามารถทางการแขงขันขององคกรไว ดดยมากกลยุทธประเภทนี้จะใชกับองคกรที่อยูใน
อุตสาหกรรมที่มีภาวะเติบโตเต็มที่ รวมถึงองคกรที่อยูในอุตสาหกรรมที่กําลังถดถอยแตองคกร
ยังมีความสามารถในการสรางกําไร 
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5. กลยุทธการหดตัว (Retrenchment Strategy) เปนกลยุทธที่นํามาใชเม่ือเกิดความ
ออนแอทางการแขงขันสงผลใหยอดขายและกําไรลดลง โดยกลยุทธที่นํามาใชในการแกไขคือ      
กลยุทธการฟนฟูสถานะ การลดขนาดขององคกร การปดกิจการบางสวนของธุรกิจที่ไม
กอใหเกิดกําไร การขายทิ้ง หรือการเลิกกิจการ 

 
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business level Strategy) กลยุทธที่ธุรกิจใชในการแขงขันโดย      

ตรงกับคูแขงขันในตลาดมักจะเรียกวา “การบริหารเชิงกลยุทธในระดับธุรกิจ” (Business Level 
of Strategic Management) ซ่ึงคูแขงขันอาจเปนหนวยธุรกิจแตละแหงของบริษัทขนาดใหญ 
หรือเปนธุรกิจดําเนินกิจการโดยลําพัง หรืออาจเปนธุรกิจที่ไมมีความหลากหลาย แตการ
ดําเนินการบริหารเชิงกลยุทธน้ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ ซ่ึงกลยุทธระดับธุรกิจเปน
การผสมผสานและเชื่อมโยงกันของขอตกลงและกิจกรรมในองคกร เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิง
การแขงขันดวยความสามารถหลักในตลาดใดตลาดหนึ่ง Micheal E.Porter กลาววาองคกรนั้น
สามารถแขงขันใน 3 ลักษณะ คือ ผูนําดานตนทุน สรางความแตกตาง และการมุงเนน หรือที่
เรียกวากลยุทธพ้ืนฐาน (Generic Strategies) ดังน้ันกลยุทธระดับธุรกิจสามารถแบงออกไดเปน 
3 กลยุทธคือ 

1. กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) 
2. กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) 
3. กลยุทธแบบมุงเนน (Focus Strategy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 Five Business Level Strategies 
ที่มา : Hitt, Ireland and Hoskisson (2005: 354) 
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1. กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) 
เปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยตนทุนการดําเนินงานที่ต่ํากวา

ภายใตความเสี่ยงเทากัน กลยุทธน้ีจะมุงไปยังตลาดเปาหมายกวาง โดยการสรางกระบวนการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพจากการเรียนรู จากประสบการณ การควบคุมตนทุนและคาใชจายตาง ๆ 
เม่ือองคกรมีตนทุนต่ํากวาคูแขง ทําใหองคสามารถตั้งราคาขายต่ํากวาคูแขงได โดยยังไดกําไร
ในระดับที่พอใจ องคกรที่ดําเนินกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนจะเกิดอํานาจตอรองกับผู
จําหนายเนื่องจากที่สัดสวนของสวนแบงตลาดสูงทําใหสามารถซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก 
รวมทั้งสามารถสรางอุปสรรคในการเขามาใหมของคูแขงขัน เน่ืองจากคูแขงรายใหมตองผลิต
เปนปริมาณมาก เพ่ือใหเกิดตนทุนต่ํา 

 ความเสี่ยงของการใชกลยุทธผูนําดานตนทุน ไดแก 
- งายตอการลอกเลียนแบบ 
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือความนิยมของลูกคา 

 
2. กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) 
เปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความแตกตางของสินคาและ

บริการโดยมุงเนนตลาดเปาหมายกวางดวยการสรางสินคาและบริการที่มีเอกลักษณเฉพาะ ทํา
ใหบริษัทสามารถตั้งราคาสูงสําหรับสินคาและบริการนั้น เอกลักษณเฉพาะนั้นอาจเกิดจากการ
ออกแบบสินคา ภาพลักษณสินคา คุณสมบัติ เครือขายตัวแทนจําหนายหรือการบริการลูกคา 
เปนตน บริษัทจะสามารถไดกําไรเกินกวากําไรปกติ เน่ืองจากกลุมลูกคาจะไมมีความออนไหว
ตอราคาสินคาและบริการ ซ่ึงความภักดีในตราสินคาของลูกคาจะเปนอุปสรรคในการเขามาใหม
ของคูแขง ตัวอยางธุรกิจที่ดําเนินกลยุทธสรางความแตกตาง เชน รถยนต Mercedes-Benz 
กาแฟสตารบัคส เปนตน 
 ความเสี่ยงของการใชกลยุทธความแตกตาง ไดแก 

- การเสนอคุณคาที่ลูกคาไมตองการ หรือลูกคารูสึกวาไมคุมกับราคา 
- การเลียนแบบจากคูแขง 

 
3. กลยุทธแบบมุงเนน (Focus Strategy) 
เปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ดวยการเนนความชํานาญในบาง

เรื่อง (Specialize in some way) เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน กลุมลูกคาเฉพาะ 
สินคาเฉพาะ หรือพ้ืนที่บางพื้นที่ และองคกรสามารถสรางคุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนน
กับการสรางความแตกตางหรือการเปนผูนําดานตนทุน 
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3.1 กลยุทธการมุงเนนและตนทุนต่ํา (Focused Cost Leadership Strategy) เปน
กลยุทธที่สรางความไดเปรียบความชํานาญในบางเรื่องหรือบางตลาด และสรางคุณคาดวย
ตนทุนต่ําเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่ยากในการสรางความไดเปรียบจากการที่ผูนําใน
อุตสาหกรรมไมสามารถผลิตหรือใหบริการในบางตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือมีตนทุนสูง 
เชน ผูนําอุตสาหกรรมไมสามารถผลิตสินคาที่ยอดสั่งสินคาจํานวนนอยได เน่ืองจากไมคุมคา จะ
เห็นไดจากการเกิดธุรกิจรับจางผลิตนามบัตร หรือสิ่งพิมพที่มียอดสั่งผลิตจํานวนไมมาก หรือ
การที่บริษัทคาวัสดุกอสรางตองตั้งตัวแทนจําหนายในแตละพ้ืนที่แทนที่จะดําเนินการเอง
เน่ืองจาก ผูคาวัสดุกอสรางทองถิ่นมีความชํานาญในพื้นที่และสามารถจัดการเรื่องของขนสงใหมี
ตนทุนต่ํากวาการที่บริษัทขนาดใหญจะลงทุนเองทั้งหมด 

3.2 กลยุทธการมุงเนนและความแตกตาง (Focused Differentiation Strategy) เปน  
กลยุทธที่สรางความไดเปรียบดวยการมุงเนนตลาดบางตลาด และสรางคุณคาดวยความ
แตกตางในบางเรื่อง เชน Porsche ที่แขงขันกับผูคารถยนตรายใหญดวยการมุงทําตลาดเฉพาะ
รถสปอรต บริษัทที่ใชกลยุทธการมุงเนนและความแตกตางตองใหความสําคัญกับคุณภาพ 
มาตรฐานเนื่องจากในตลาดขนาดเล็ก ลูกคาเฉพาะกลุมจะมีความรูในเรื่องสินคา หรือบริการนั้น 
ๆ เปนอยางดี บริษัทที่เลือกใชกลยุทธแบบนี้หากประสบความสําเร็จในตลาดเฉพาะแลวจะ
สามารถขยายเขาไปในตลาดอื่นได หรืออาจเปลี่ยนกลยุทธเพ่ือไปแขงขันในตลาดใหญ 
 
ปจจัยที่สนับสนุนการใชกลยุทธแบบมุงเนน 

- ตลาดขนาดเล็กทําใหบริษัทใหญไมคุมในการเขาสูตลาด 
- บริษัทมีทรัพยากรที่จํากัดสําหรับการแขงขันในตลาดขนาดใหญ 
- บริษัทสามารถแขงขันในตลาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกวาตลาดใหญที่มีคูแขง

จํานวนมาก 
- กลยุทธแบบมุงเนนทําใหองคกรสามารถสรางคุณคาในหวงโซคุณคาไดโดยงายและ

มีทิศทางที่ชัดเจน 
- มีความยืดหยุน ปรับตัวงาย 
- ความเสี่ยงนอย 

 
ความเสี่ยงของการใชกลยุทธแบบมุงเนน ไดแก 

- ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป 
- คูแขงมีอยูในตลาดใหญอาจเขาสูตลาดเฉพาะ 
- ความตองการของลูกคาตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนดวยสินคา/บริการทั่วไป 
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บริษัทควรเลือกใชกลยุทธแบบมุงเนน กรณีที่มีความไดเปรียบในบางตลาดเหนือคูแขงใน
อุตสาหกรรมเดียว หรือกรณีที่บริษัทมีตําแหนงของการแขงขันออนแอในตลาดทั่วไป บริษัทควร
เลือกใชกลยุทธแบบมุงเนนที่ใหความสําคัญกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขันเฉพาะ
ตลาดที่บริษัทมีความชํานาญเทานั้น 

 
 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy) เปนกลยุทธที่ฝายปฏิบัติงานตอง
ปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุกลยุทธในระดับองคกรและระดับธุรกิจ ซ่ึงกลยุทธในระดับหนาที่ตองมีความ
สอดคลองกับกลยุทธระดับองคกรและระดับธุรกิจ, กลยุทธระดับหนาที่ประกอบดวย 5 ดานคือ 

1. กลยุทธดานวิจัยและพัฒนา (Research and Development Strategy) เปน
หนาที่ของฝายวิชาการที่จะตองดําเนินกิจกรรมคนควาหาวิธีผลิตสินคาใหม หรือรูปแบบการ
บริการใหมที่มีคุณภาพดีกวา หรือปรับปรุงสินคาเดิม ปรับปรุงรูปแบบบริการ ซ่ึงมีทั้งการ
ประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาเอง และการลอกเลียนแบบจากองคกรอ่ืน 

2. กลยุทธดานปฏิบัติการ (Operations Strategy) เปนหนาที่ของฝายผลิต โดย
ดําเนินกิจกรรมควบคุมกระบวนการผลิต โดยพิจารณาในดานการควบคุมคาใชจาย และดานการ
จัดการกระบวนการผลิตซ่ึงจะตองพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการและการวิเคราะห
ลักษณะของผลการปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 การพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการ ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ
ดังน้ี 

- การใชสมรรถนะของทรัพยากร 
- การกําหนดสถานที่ปฏิบัติการ 
- กระบวนการผลิตที่เหมาะสม 
- การจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ 

2.2 การวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติการ ประกอบดวยประสิทธิภาพ
ดาน ตนทุน คุณภาพการจัดการ ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลิต และความยืดหยุน ในการ
ใชทรัพยากร 

3. กลยุทธดานการเงิน (Financial Strategy) เปนหนาที่ของฝายการเงินโดย
ดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลกระทบที่เนนความคุมคาในการลงทุน กอนที่จะตัดสินใจ
ดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลสถานะทางการเงินเพ่ือการปรับแผนโดยการพิจารณา
องคประกอบทางการเงิน และการวิเคราะหทางการเงิน 

4. กลยุทธดานการตลาด (Marketing Strategy) เปนหนาที่ของฝายการตลาดโดย
ดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดแผนการตลาดที่นําเรื่องราคา ผลิตภัณฑ การสงเสริม และ
ชองทางการกระจายตลาดมาพิจารณาประกอบกัน 
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5. กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Strategy) เปนหนาที่ของ
ฝายบุคคลโดยดําเนินการศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่เกี่ยวของ โดยที่ปจจัย
ภายนอกเนนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ของรัฐในดานแรงงาน และ
ภาวะตลาดแรงงานและปจจัยภายในเนนในเรื่องประสิทธิภาพของบุคลากร การเขาออกของ
พนักงาน และความปลอดภัยในการทํางาน  

 
การผสมผสานกลยุทธในระดับของกิจกรรมทั้ง 5 ดานนี้เปนสิ่งจําเปนในการดําเนินงาน

ขององคกร เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงกับการกําหนดกลยุทธในระดับธุรกิจใหเกิดความสอดคลอง
มากที่สุดและเกิดความขัดแยงนอยที่สุดระหวางหนวยานยอยตางๆ ภายในองคกร 

 
4.  ทฤษฎีเร่ืองการวิเคราะหอุตสาหกรรม 
 Michael E.Porter มองวาการแขงขันในอุตสาหกรรม ถูกครอบงําโดยพลังตางๆ 5 ชุด      
ที่แตกตางกัน จะเปนตัวกําหนดความนาสนใจในกําไรระยะยาวของการตลาด หรือสวน
การตลาดวามากนอยเพียงใด ประกอบดวย ดังรูปภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน 
ที่มา : อดุลย จาตุรงคกุล การบริหารการตลาด, 2546 

 
 

ภัยจากสินคาและบริการ 
ที่ใชทดแทนได 

อํานาจการตอรอง 
ของลูกคา 

อํานาจในการตอรอง 
ของผูจําหนายวัตถุดิบ 

ภัยจากผูเขาสูตลาด 
รายใหม 

ระดับการแขงขัน 
ระหวาง คูแขงขัน 
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ระดับการแขงขัน ระหวางคูแขงขัน 
 เน่ืองจากองคกรแตละองคกรมีอิสระการกระทําขององคกรหนึ่งยอมกระทบตออีกองคกร
หน่ึงเสมอในอุตสาหกรรมหลายประเภทการแขงขันกันระหวางคูแขงเม่ือองคกรถูกทาทายโดย
คูแขงหรือองคกรพัฒนาการวางตําแหนงทางการตลาด 
 องคกรในธุรกิจประเภทเดียวกันแตกตางกันในดานทรัพยากรและความสามารถในการที่
จะแตกตางจากคูแขง องคกรพยายามผลิตสินคาที่แตกตางจากคูแขงในมุมมองของลูกคาและ
ความไดเปรียบในการแขงขัน มุมมองที่มองเห็นได เชน ราคา คุณภาพ ความแปลกใหม 
โครงสรางตนทุน การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม และจํานวนและความสามารถในการแขงขัน
ของคูแขงขัน 
 
ภัยจากผูเขาสูตลาดรายใหม 
 บริษัทโดยมากมักประสบความยากลําบากในการระบุคูแขงใหมๆ การระบุผูมาใหมน้ัน
สําคัญมากเพราะองคกรใหมเหลานี้มีผลกระทบตอสวนแบงทางการตลาด เหตุผลก็คือผูมาใหม
เหลานี้มีศักยภาพในการผลิตมากกวา แมวาความตองการสินคาและบริการเพิ่มขึ้นแตกลับทําให
ตนทุนของลูกคาต่ําลง ทําใหลูกคามีรายไดลดลงโดยมากผูมาใหมกระตือรือรนตอการทําสวน
แบงทางการตลาด ดังน้ันผูมาใหมเหลานี้ทาทายองคกรที่มีอยูเดิมดวยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งการเรียนรูที่จะแขงขันในแงมุมใหมๆ  
 
อํานาจในการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ 
 การลดคุณภาพแตเพ่ิมราคาเปนวิธีการหนึ่งซึ่งผูขาย สามารถทําไดหากองคกรไม
สามารถแบกรับตนทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับโครงสรางราคาของผูขาย กําไรก็ลดลงดวยกลุม
ผูขายมีอํานาจก็ตอเม่ือ 

1. มีองคกรขนาดใหญบางแหงครอบงําอยูและมุงหวังมากกวาองคกรที่เปนลูกคา 
2. ไมมีสินคาทดแทนอื่น ๆ ในตลาด 
3. เปนลูกคาทีไ่มมีความสําคญัตอผูขาย 
4. สินคาของผูขายมีผลตอความสําเร็จในอนาคต 
5. ประสิทธิภาพของสินคาทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงตนทนุสูงตอองคกร 
6. ภัยคุกคามที่มุงไปที่ผูซ้ือ ความนาเชื่อถือเม่ือผูขาย มีทรัพยากรมากมายและสินคา

ที่มีความแตกตางอยางมาก 
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อํานาจการตอรองของลูกคา 
 องคกรหาทางใหไดมาซึ่งผลตอบแทนสูงที่สุดอีกทางเลือกหน่ึงผู ซ้ือ (ลูกคาของ
อุตสาหกรรมหรืองคกร) ตองการสินคาที่ถูกที่สุด ณ จุดที่องคกรไดเพียงผลตอบแทนต่ําที่สุด
พอที่จะรับได เพ่ือลดตนทุนการตอรองของผูซ้ือคือสินคาคุณภาพดีการบริการดีในราคาที่ถูก
ที่สุดเหลานี้ทําใหเกิดการตอสูในหมูองคกรในอุตสาหกรรม ลูกคาจะมีอํานาจดังน้ี 

1. มีการซื้อปริมาณมาก 
2. การซื้อมีผลตอรายไดตอปของผูขาย 
3. การเปลี่ยนไปซื้อสินคาที่ราคาถูกกวา 
4. สินคาไมมีความแตกตางหรือมาตรฐานและผูซ้ือเสียเปรียบหากเกิดการยอนกลับสู

ผูขาย 
 
ภัยจากสินคาหรือบริการที่ใชทดแทนได 
 สินคาทดแทน คือ สินคาหรือบริการที่มีหนาที่เดียวกันผลิตภัณฑขององคกร สินคา
ทดแทนทั่วไป นํามาซึ่งภัยคุกคามตอองคกรเม่ือลูกคาเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงดานตนทุน
และเม่ือราคาสินคาทดแทนถูกกวาหรือมีคุณภาพเทียบเทาหรือสูงกวา ความแตกตางของ
ผลิตภัณฑตอมุมมองของลูกคา ลดความดึงดูดในการทดแทน 
 
5.  ทฤษฎีเร่ืองการวิเคราะหสถานการณ 
 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) เปนเคร่ืองมือในการ
วิเคราะหสถานการณซ่ึงชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัย
เหลานี้ตอการทํางานขององคการเปนการทําแผนกลยุทธ ซ่ึงเปนหัวใจหลักของการวางแผน
ธุรกิจ ทําใหทราบถึง ทิศทาง เปาหมายและแนวทางดําเนินธุรกิจประกอบดวย จุดแข็ง 
(Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. จุดแข็ง (Strengths) คือ คุณลักษณะหรือปจจัยที่เสริมใหองคกรเกิดความไดเปรียบ
ในการดําเนินการและการแขงขันใหกับธุรกิจ เปนการวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายใน 

2. จุดออน (Weaknesses) คือ คุณลักษณะหรือปจจัยภายในองคกรที่กอใหเกิด
ขอจํากัดตอการดําเนินงาน เม่ือทําการวิเคราะหจะทําใหทราบถึงจุดออนหรือขอดอยที่ตอง
ปรับปรุงควรหลีกเลี่ยงเพ่ือลดขอจํากัดในการดําเนินงาน เปนการวิเคราะหจากสภาพแวดลอม
ภายใน 
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3. โอกาส (Opportunities) คือ ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความไดเปรียบในการ
ดําเนินงานเปนการวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก 

4. อุปสรรค (Threats) คือ ปจจัยภายนอกที่กอใหเกิดขอจํากัดในการดําเนินงาน และ
เปนปจจัยที่ควบคุมไมได ซ่ึงตางจากจุดออนที่เปนปจจัยภายในที่ควบคุมได เปนการวิเคราะห
จากสภาพแวดลอมภายนอก 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal environment analysis)  
 เปนการตรวจสอบและประเมินขีดความสามารถและขอบกพรองขององคกร เพ่ือที่ใช
เปนแนวทางในการกําหนดอนาคตขององคกร ตลอดจนสงเสริมความเข็มแข็งและลดความ
ออนแอของธุรกิจ โดยบริหารเชิงกลยุทธตองพิจารณาปจจัยภายในองคกร เพ่ือสามารถระบุ
ปจจัยเชิงกลยุทธภายใน โดยการวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออนขององคกร ซ่ึงจะสามารถใชใน
การกําหนดกลยุทธ โดยการใชจุดแข็งใหเปนประโยชนและหลีกเลี่ยงจุดออน หรือทําการปองกัน
การโจมตีจากคูแขงขันโดยการแกไขจุดออนน้ัน ซ่ึงโดยปกติการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
องคกร สามารถทําไดโดยการศึกษาถึงทรัพยากรพื้นฐานขององคกรเพื่อใชในการกําหนดจุดแข็ง
และจุดออนสามารถทําไดดังน้ี 

1. การระบุและการแยกประเภทของทรัพยากร เปนปจจัยภายในองคกรในดานจุดแข็ง
และจุดออนโดยเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

2. การระบุความสามารถขององคกร เปนการรวมทรัพยากรขององคกรที่ เปน
ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงที่ถือเปนจุดเดนขององคกร 

3. การประเมินศักยภาพของความสามารถ โดยประเมินความสามารถในดานการสราง
กําไรขององคกรจากทรัพยากรที่เปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน และความเหมาะสมของ
ผลตอบแทน 

4. การเลือกกลยุทธขององคกร เปนกลยุทธที่ ใชประโยชนจากทรัพยากรและ
ความสามารถขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะตองตัดสินใจบนพื้นฐานของโอกาส
จากปจจัยภายนอก 

5. การระบุชองวางทางทรัพยากร องคกรจําเปนตองลงทุนเพ่ิมเพ่ือที่องคกรจะใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเต็มที่ โดยเปนการแกไขจุดออนขององคกรใหมีความเข็มแข็งมากขึ้นเพ่ือ
ปองกันหรือลดการถูกโจมตีจากคูแขงขัน 

 
เม่ือนําทรัพยากรขององคกรมารวมเขาดวยกันจะสามารถนํามาสรางเปนความสามารถ

หลักขององคกรที่ใชในการแขงขันกับคูแขงขัน ดังน้ันการรักษาคุณลักษณะของทรัพยากรและ
ความสามารถขององคกรจะทําใหองคกรสามารถรักษาความไดเปรียบเหนือคูแขงขันใหได 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 
ผูบริหารเชิงกลยุทธควรระบุปจจัยภายในองคกรที่อาจเปนจุดแข็งและจุดออน โดยปจจัย

ที่เปนจุดแข็งก็คือ ปจจัยที่เปนขอไดเปรียบในการแขงขันเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน สวน
ปจจัยที่เปนจุดออน คือ ปจจัยที่องคกรทําไดไมดีหรือไมมีความสามารถในขณะที่คูแขงขันมี
ความสามารถในปจจัยน้ัน ซ่ึงเปนขอเสียเปรียบขององคกรในการประเมินความสําคัญของปจจัย
เหลานี้ ผูบริหารควรมั่นใจวาสิ่งใดเปนปจจัยเชิงกลยุทธ สิ่งใดเปนจุดแข็งและสิ่งใดเปนจุดออน
โดยสามารถทําไดโดยการเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ กับตัววัด ซ่ึงสามารถพิจารณาในมิติสําคัญ
ไดดังน้ี 

1. ผลการดําเนินงานที่ผานมาในอดีต เชน ยอดขาย กําไร คาใชจายในการดําเนิงาน
คุณภาพการควบคุมการผลิต หรือการบริหารการจัดสรรทรัพยากรมนุษย  

2. คูแขง โดยเฉพาะคูแขงขันรายสําคัญขององคกร ทั้งผลิตภัณฑที่เปนคูแขงโดยตรง
และผลิตภัณฑที่มีศักยภาพและอาจทดแทนผลิตภัณฑขององคกรไดอยางสมบูรณ 

3. อุตสาหกรรม โดยพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมทั้งหมด 
 
การวิเคราะห McKinsey 7-S Framework  
 ที่ชี้ใหเห็นถึงองคกรที่มีประสิทธิผลหรือประสบความสําเร็จในทางการบริหาร
ดําเนินการ ในการประเมินสมรรถนะขององคการถือวาเปนความจําเปนอยางยิ่งในการสราง
ความยั่งยืนในการพัฒนา เน่ืองจากจะทําใหเราไดรูสภาพความเปนจริงวาองคการของเรามี
สมรรถนะอยางไร อาจเปรียบไดกับการตรวจรางกายของคนเพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแร็งและ
สมบูรณ และคนหาโรคภัยตางๆ ในกรณีองคการก็เชนเดียวกัน  การคนพบจุดออนก็เปรียบการ
คนพบโรคที่จําเปนตองไดรับการเยียวยารักษาใหหายหรือทุเลาลงไป เพ่ือพรอมที่จะดํารงอยู
อยางมั่นคงและสามารถไปสูเปาหมายที่ฝนไวใหไดน่ันเอง องคกรที่ประสบความสําเร็จจะตอง
ประกอบดวย 
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ภาพที่ 9  แสดงMcKinsey 7- S Framework 
 

1. กลยุทธขององคกร (Strategy) 
การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริหารตอบคําถามที่

สําคัญ อาทิ องคกรอยูที่ไหนในขณะนี้ องคกรมีเปาหมายอยูที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไร  
พันธกิจของเราควรจะเปนอะไร  และใครเปนผูรับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธจะมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกร กําหนดและพัฒนาขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันขึ้นมาไดและเปนแนวทางที่บุคคลภายในองคกรรูวาจะใชความพยายามไปใน
ทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ 

2. โครงสรางองคการ (Structure) 
โครงสรางที่ไดตั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือหนาที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรใหเขามา

ทํางานรวมกันในฝายตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบ
ใหกับบุคคล ตั้งแต 2 คนขึ้นไป เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่วางไว-เน่ืองจากองคกรในปจจุบันมีขนาด
ใหญ-การจัดองคกรที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซอนหรือ
ขัดแยงในหนาที่ ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการ
ติดตอประสานงาน ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว   

3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวนอกจากการจัด

โครงสรางที่เหมาะสมและมีกลยุทธที่ดีแลว การจัดระบบการทํางาน (Working System) ก็มี
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ความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply 
System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring/Evaluation System)  

4. บุคลากร (Staff) 
ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร องคกรจะ

ประสบความสําเร็จหรือไมสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการวิเคราะหความตองการทรัพยากร
มนุษยในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะหที่อยูบนพ้ืนฐานของ
กลยุทธองคการที่เปนสิ่งกําหนดทิศทางที่องคการจะดําเนินไปใหถึง ซ่ึงจะเปนผลใหกระบวนการ
กําหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 

5. ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 
ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองคการสามารถแยกทักษะออกเปน 2 

ดานหลัก คือ ทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) เปนทักษะที่จะทําใหบุคลากรสามารถ
ปฎิบัติงานในตําแหนงหนาที่ได ตามหนาที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบเชน ดานการเงิน ดาน
บุคคล ซ่ึงคงตองอยูบนพ้ืนฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพิ่มเติม สวนทักษะ ความถนัด 
หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) น้ันอาจเปนความสามารถที่ทําให
พนักงานนั้นๆโดดเดนกวาคนอื่น สงผลใหมีผลงานที่ดีกวาและเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
ไดรวดเร็ว ซ่ึงองคการคงตองมุงเนนในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคูกัน 

6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ง

ของสภาพแวดลอมภายในองคกร พบวา ความเปนผูนําขององคกรจะมีบทบาทที่สําคัญตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร ผูนําที่ประสบความสําเร็จจะตองวางโครงสรางวัฒนธรรม
องคกรดวยการเชื่อมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดขึ้น  

7. คานิยมรวม (Shared values) 
คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคกรที่ไดกลายเปนรากฐานของ

ระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหารภายในองคกร หรืออาจเรียกวา
วัฒนธรรมองคกร รากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเชื่อ คานิยมที่สรางรากฐานทาง
ปรัชญาเพื่อทิศทางขององคกร โดยทั่วไปแลวความเชื่อจะสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพและ
เปาหมายของผูกอตั้งหรือผูบริหารระดับสูง ตอมาความเชื่อเหลานั้นจะกําหนดบรรทัดฐาน เปน
พฤติกรรมประจําวันขึ้นมาภายในองคกร เม่ือคานิยมและความเชื่อไดถูกยอมรับทั่วทั้งองคกร
และบุคลากรกระทําตามคานิยมเหลานั้นแลวองคกรก็จะมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ผูบริหารองคกรคงไมสามารถปฏิเสธไดวาทุก
องคกรตางทําธุรกิจเพ่ือหวังผลกําไร ความมั่นคง และการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในปจจุบันที่
หลายธุรกิจใหความสนใจกับการสรางความแข็งแกรง เขมแข็ง และการเจริญเติบโตในอนาคต
มากกวาการทํากําไรในระยะสั้น เพราะการขยายตัวทางธุรกิจสามารถเอื้ออํานวยใหองคกรมี
ตนทุนต่ําลงและใหศักยภาพไดเต็มประสิทธิภาพซึ่งสงผลใหองคกรมีรายไดและกําไรสูงขึ้น โดย
ผูบริหารของกิจการที่ตองการอยูรอดและมีการพัฒนาการที่ยั่งยืนตองยอมรับตอ การ
เปลี่ยนแปลง หลายครั้งธุรกิจที่มีกําไรในชวงเริ่มตนกลับประสบความลมเหลวในเวลาตอมา 
เพราะผูบริหารไมไดเตรียมพรอมหรือไมใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมภายนอกเปนตนกําเนิดที่สําคัญของโอกาสและอุปสรรคที่สําคัญ สภาพแวดลอม
ภายนอกประกอบดวยปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมขององคกร และการเปลี่ยนแปลง
สามารถสราง “อุปสรรค” ตอองคกร และ/หรือเปน “โอกาส” ตออีกองคกรหนึ่งการตัดสินใจเลือก
กลยุทธจะเปนเครื่องมือนําไปสูการตัดสินใจในกิจกรรมเชิงกลยุทธอ่ืนขององคกรวา องคกรจะมี
การตอบสนองตอสภาพแวดลอมอยางไร หรือคาดการณลวงหนาตอโอกาสและอุปสรรคที่เผชิญ
นอกจากนี้ผูบริหารอาจมีการรับรูตอสภาพแวดลอมตางกันเพราะลักษณะของวัตถุประสงคของ
องคกร หรือความเขาใจตอสถานการณที่ไดวางไว ทําใหการตอบสนองตอสภาพแวดลอมมี
ทิศทางและรูปแบบที่ตางกัน 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร
และเปนประเด็นสําคัญที่ผูบริหารตองตระหนัก เน่ืองจากสภาพแวดลอมภายนอกมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็ว ยังมีความสัมพันธอยางซับซอน ประการสําคัญเปนการ
ยากที่ธุรกิจจะสามารถควบคุมเพ่ือกําหนดทิศทางของการพลวัตได ดังน้ันการทราบและเขาใจถึง
การเปลี่ยนแปลงเหลานั้นจะชวยใหผูบริหารสามารถวางแผนกลยุทธไดอยางเหมาะสม นัก     
กลยุทธจึงตองศึกษาขอมูลของสภาพแวดลอมอยางรอบคอบ ซ่ึงสามารถจําแนกขั้นตอนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกออกเปนขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. การตรวจสอบ (Scanning) ผูวิเคราะหสภาพแวดลอมจะทําการศึกษาถึงสภาวะ
แวดลอมรอบ ๆ องคกรในประเด็นตาง ๆ ที่สามารถบอกถึงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แตยังไมทราบถึงผลลัพธที่
ชัดเจน ซ่ึงจะแสดงภาพรวมของสภาพแวดลอมและทิศทางในอนาคต 

2. การติดตามและการตรวจสอบ (Monitoring) เปนการติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น วามีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบอยางไรตอองคกร 
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3. การพยากรณ (Forecasting) เปนการคาดการณถึงความเปนไปไดของเหตุการณ
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยใชขอมูลจากการตรวจสอบและการติดตาม ซ่ึงจะทําใหทราบถึงแนวโนม
ในอนาคต 

4. การประเมิน (Assessing) เปนการประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อิทธิพล
ของผลกระทบนั้นและระยะเวลาของการเกิดผลกระทบนั้น 

 
สภาพแวดลอมทั่วไป (General environment) เปนสภาพแวดลอมที่ขอบเขตครอบคลุม

กวางไกลที่สุด ขณะเดียวกันก็เปนกรอบการดําเนินของธุรกิจและอุตสาหกรรมสภาพแวดลอม
ทั่วไปเปนสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบในวงกวางตออุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวย
ปจจัยสําคัญไดแก 

1. สังคมและวัฒนธรรม (Social cultural) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในแตละ
ทองถิ่นมีความแตกตาง ทําใหองคกรตองทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม
ยอย และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของ เพ่ือประกอบการประเมินสภาพแวดลอมและใช
ประกอบในการพิจารณากําหนดกลยุทธไดอยางเหมาะสม 

2. เทคโนโลยี (Technology) พัฒนาการและความกาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิด
นวัตกรรม (Innovation) ใหม ๆ อยูเสมอทั้งในดานผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการผลิต ทํา
ใหผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกลที่พิจารณาถึงปจจัยน้ี และนํามาปรับปรุงใชอยางเหมาะสมกับ
องคกร เทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนศักยภาพและการแขงขันทางธุรกิจ นอกจาก
ผลกระทบที่มีตอองคกรแลว เทคโนโลยียังมีผลกระทบในระดับมหภาคโดยมีอิทธิพลตอการ
ปรับตัวของปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
อิทธิพลและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศ ซ่ึงเปนปจจัยที่ผูบริหารควรจะตอง
ตระหนักถึง ถาตองการใหองคกรของตนดํารงอยูอยางตอเน่ือง 

3. เศรษฐกิจ (Economic) ปจจัยทางเศรษฐกิจจะเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นปริมาณการ
จัดสรรและการใชทรัพยากร ปจจัยทางเศรษฐกิจมีแรงผลักดันที่สําคัญตอการดําเนินงานของ
องคกรธุรกิจเน่ืองจากปจจัยทางเศรษฐกิจจะครอบคลุมหลายประเด็น เชน รายไดประชาชาติ 
อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราการจางแรงงาน ดุลการชําระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด อัตรา
ภาษี และผลิตภาพ โดยผูบริหารตองสามารถนําขอมูลทางเศรษฐกิจมาใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เพ่ือกอใหเกิดโอกาสสูงสุดและลดอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกร 

4. กฎหมายและการเมือง (Political-legal) องคกรธุรกิจตองติดตามการดําเนินงาน
ทางการเมือง เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะหและการกําหนดกลยุทธ เชน เสถียรภาพของ
รัฐบาลพัฒนาทางการเมือง นโยบายของประเทศ และนโยบายของรัฐที่มีอุตสาหกรรม  
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6.  ทฤษฎีการใช TOWS Matrix  
 TOWS Matrix เปนแมททริกซที่แสดงความสัมพันธระหวางอุปสรรค และโอกาส กับจุด
แข็ง และจุดออน จะแสดงถึงกลยุทธทางเลือก 4 ประการ คือ SO, WO, ST และ WT โดยการ
จับคูระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 
 โดยทั่วไป บริษัทไดกําหนดจุดแข็งและจุดออน ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมแตสิ่งที่มองขามไปคือ การเชื่อมปจจัยเหลานี้ตองเลือกกลยุทธที่แตกตางกันเพ่ือ
จัดระบบทางเลือกเหลานี้ TOWS Matrix ไดเสนอ (1) T แทนอุปสรรค (Threats) (2) O แทน
โอกาส (Opportunities) (3) W แทนจุดออน (Weaknesses) (4) S แทนจุดแข็ง (Strengths) 
Model TOWS เริ่มตนที่อุปสรรค (Threats) เพราะในหลายสถานการณบริษัทมีการวางแผนกล
ยุทธเปนผลจากวิกฤตการณดานปญหาหรืออุปสรรค 
 กลยุทธทางเลือก 4 ประการ (Four alternative strategies) แสดงทางเลือก 4 ประการ
ของ TOWS Matrix กลยุทธถือเกณฑการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก อุปสรรคและโอกาส 
และสภาพแวดลอมภายในจุดออนและจุดแข็ง ดังน้ี 

1. กลยุทธ SO (SO Strategy) เปนสถานการณที่ตองการสูงสุด โดยบริษัทใชจุดแข็ง
และขอไดเปรียบจากโอกาส โดยทั่วไปเปาหมายขององคกรจะเปลี่ยนจากตําแหนงอ่ืนของแมท 
ทริกซน้ี ถามีจุดออนก็พยายามแกไขปญหา เพ่ือเปลี่ยนใหเปนจุดแข็ง ถาเผชิญอุปสรรคตอง
พยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส ในกรณีน้ีบริษัทจะใชจุดแข็งเพ่ือสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

2. กลยุทธ WO (WO Strategy) พยายามที่จะใหเกิดจุดออนต่ําสุด และโอกาสสูงสุด 
ดังนั้นธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีอาจจะพัฒนาองคกรหรือตองการความสามารถเฉพาะอยาง 
(เทคโนโลยีหรือบุคคลที่มีทักษะ) จากภายนอก มีทางเลือกที่เปนไปไดเพ่ือสรางขอไดเปรียบของ
โอกาสจากสภาพแวดลอมภายนอกในกรณีน้ีบริษัทจะพยายามแกไขสิ่งที่เปนจุดออนแลวจึงปรับ
กลยุทธเพ่ือสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

3. กลยุทธ ST (ST Strategy) ถือเกณฑจุดแข็งขององคกรที่เกี่ยวของกับอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมเปาหมาย คือ ทําใหเกิดจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่ําสุด ดังน้ันบริษัทอาจใชจุด
แข็งดานเทคโนโลยี การเงิน การจัดการ หรือการตลาดเพื่อจัดการอุปสรรคจากคูแขง ในกรณีน้ี
บริษัทจะใชจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรคใหได 

4. กลยุทธ WT (WT Strategy) มีเปาหมายที่สรางใหเกิดจุดแข็งและอุปสรรคต่ําสุดซึ่ง
ตองการใหบริษัทใชรูปแบบการรวมลงทุน (Joint venture) การลดคาใชจาย (Retrench) การ
เลิกผลิตภัณฑที่ไมมีกําไร (Liquidate) ในกรณีน้ีบริษัทจะใชกลยุทธการตัดทอน (Retrenchment 
Strategy) เชน การเลิกกิจการ การถอนผลิตภัณฑ การรวมบริษัท   
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ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
จารุวรรณ  ชอบประดิษฐ (2546)   จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอแชมพูสระผม  พบวาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และมีรายไดปานกลาง สวนใหญมีสถานภาพโสดและอยูกับครอบครัวที่มีสมาชิก
จํานวนมาก ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอพฤติกรรม ไดแก อาชีพ มีผลใหการตัดสินใจที่แตกตางกัน 
รายไดมีผลตอการใชจายเม่ือเทียบกับราคาและการประหยัด ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก 
ภาพพจนของสินคาและตรายี่หอ การรับรูจากสื่อโฆษณา  ปจจัยทางสังคม  ไดแก   ครอบครัว 
(จํานวนสมาชิกในครอบครัวเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อ) 
 อินทิรา  หิรัญเกื้อ (2543)  จากการศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางของกลุมผูหญิงทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญจะมีอายุระหวาง 
26-30 ป เปนโสดมากกวาผูที่สมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจาง โดยมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 10,000–15,000 บาท ตอเดือน ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง โดยคํานึงถึงสวนผสมของผลิตภัณฑที่
ไดรับรองมาตรฐานดานคุณภาพมากที่สุด และใชเครื่องสําอางคเพ่ือประโยชนในการบํารุงรักษา
ผิวพรรณ จะเลือกซื้อเคร่ืองสําอางคหลากหลายยี่หอ ผูบริโภคจะพิจารณาการซื้อจากรายไดที่
เพ่ิมขึ้น หรือลดลงในการตัดสินใจในการเลือกซื้อที่เหมาะสมกับตนเอง 
 
 อํานวย ตัณฑศุภศิริ, อภิธาน พวงศรีเจริญ, อัจฉราพร อิทธิอาวัชกุล,  

สุวรรณา อัศวพิริยานนท 
วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความคงทนในการใชยาของสตรีไทยในการใช
ยาแลคโตซีรัมรวมกับกรดแลคติกฟอกลางอวัยวะสืบพันธุภายนอกของสตรีไทย 
วัสดุและวิธีการ : สตรีไทยอายุ 18 ปขึ้นไปที่มาตรวจภายในที่หองตรวจนรีเวช โรงพยาบาล
ราชวิถี ชวงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ที่ไมมีอาการของโรค
ติดเชื้อหรืออาการระคายเคืองของอวัยวะสืบพันธุไมมีประวัติแพยาแลคโตซีรัมหรือกรดแลคติก
หลังจากไดรับการซักประวัติและตรวจภายในแลวพบวาถูกตองตามเกณฑ จะไดรับยาแลคโต
ซีรัมรวมกับกรดแลคติก 1 ขวด ปริมาตร 150 มิลลิลิตร เพ่ือใชฟอกลางอวัยวะสืบพันธุภายนอก 
ใชวิธีทางสถิติ Fisher’s exact test เปรียบเทียบความพึงพอใจ 
ผลการศึกษา : มีผูรวมโครงการ 300 ราย แบงเปน 3 กลุมเทา ๆ กัน อายุเฉลี่ย คือ 42.2+-9.8 
ป ผูใชยามีความพึงพอใจตามเกณฑการประเมิน มากกวารอยละ 90 และไมมีความแตกตางใน
ชนิดของกลิ่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูใชยาสวนใหญคงใชยานี้เปนประจํา มีผูใชยานี้นอย
กวา 7 วัน เพียง รอยละ 3.3 เทานั้น มีผูที่รูสึกมีอาการระคายเคือง 6 ราย คิดเปนรอยละ 2 และ
ไมมีความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติของชนิดของกลิ่นที่ทําใหเกิดการระคายเคือง 
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สรุป : ผูเขารวมโครงการใชยาแลคโตซีรัมรวมกับกรดแลคติกสวนใหญมีความพึงพอใจและมี
ความคงใชยานี้สูงมีเพียงรอยละ 2 ที่มีอาการระคายเคืองจากการใชยานี้แตเปนอาการระคาย
เคืองที่ไมรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10  แสดงการผานการทดสอบความพึงพอใจในสตรีไทย 
ที่มา :  บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 
 



 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธกีารศึกษา และผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาผลประกอบการลดลง ของผลิตภัณฑสบูเหลวทําความ
สะอาดจุดซอนเรนเพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา บริษัท WC (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ตามกรอบแนวคิดของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวย การวิเคราะหเชิงกลยุทธ การกําหนดทางเลือก 
การปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุม โดยไดทําการศึกษาขอมูลทั้งสวนที่เปนขอมูลปฐมภูมิ 
และขอมูลทุติยภูมิ แลวนําขอมูลทั้งสองสวนมาวิเคราะหประมวลผล และนําเสนอผลการศึกษา
ตามขั้นตอนดังน้ี 
 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

-   วิเคราะหความตองการและเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ  โดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และความตองการ
ของผูบริโภค 

-   การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
 

 2. การวิเคราะหขอมูล 
 2.1 ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 

-   การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรดวย McKinsey 7s 
-   การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน (Five Forces Model)  
-   การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  
-   การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด  
-   การวิเคราะห Tows Matrix 
-   การวิเคราะหขอมูลจากบทความวิจัย เอกสาร และทําการคนควา        

จากเว็บไซตที่เกี่ยวของ 
 

3. การกําหนดแนวทางในการแกปญหา 
 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ซ่ึงเปนการตั้งคําถามใน
เรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  สวนที่ 1   คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน  
 สวนที่ 2   ขอมูลพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอน
เรน 
 สวนที่ 3   ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาด
จุดซอนเรน 
 
วิธีการวิเคราะหขอมูล  
 ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package 
for Social Science: SPSS for Windows) 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 3 ป 90 22.50 
23 - 30 ป 199 49.80 
31 - 40 ป 93 23.30 
41 ปขึ้นไป 18 4.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ กลุมที่มีจํานวนมากที่สุด อายุ 23-30 

ป จํานวน 199 คิดเปนรอยละ 49.8 รองลงมาอายุ 31 - 40 ป จํานวน 93 คิดเปนรอยละ 23.3 
สวนกลุมอายุ 41 ปขึ้นไป มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 108 27.00 
ปริญญาตรี 238 59.50 
ปริญญาโท 52 13.00 
ปริญญาเอก 2 0.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางจําแนกตามการศึกษา กลุมตัวอยางปริญญาตรี เปน

กลุมที่มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 238 คิดเปนรอยละ 59.5 รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 สวนปริญญาเอก เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 0.5 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพและรายได 

 
 
 

ตํ่ากวา 15,000 
บาท 

15,000-25,000 
บาท 

25,001-35,000 
บาท 

สูงกวา 35,000 
บาท อาชีพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 90 22.50 5 1.30 0 0 0 0 
ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 11 2.80 27 6.80 2 0.50 0 0 
พนักงาน
บริษัทเอกชน 67 16.80 93 23.30 27 6.80 8 2.00 
เจาของกิจการ/
ธุรกิจสวนตัว 5 1.30 26 6.50 11 2.80 3 0.80 
แมบาน 20 5.00 1 0.30 0 0 0 0 
อ่ืน ๆ ระบุ 1 0.30 1 0.30 1 0.30 1 0.30 
รวม 194 48.50 153 38.30 41 10.30 12 3.00 
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จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพและรายได ผูที่มีรายไดต่ํากวา 
15,000 บาท เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 
22.5 สวนที่มีรายไดตั้งแต 15,000 – 25,000 บาท ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ พนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.3 สวนที่มีรายไดตั้งแต 25,001 – 35,000 บาท 
ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 สวนที่มี
รายไดสูงกวา 35,000 บาท ที่มีจํานวนมากที่สุด คือพนักงานเอกชน จํานวน 8 คิดเปนรอยละ 
2.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 4 พบวากลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ กลุมโสดมีมากที่สุด จํานวน 
264 คน คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมา คือ กลุมสมรสจํานวน 128 คิดเปนรอยละ 32.0 สวน
กลุมหมาย/หยาราง เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 8 คิดเปนรอยละ 2.0 ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 
 
สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซือ้ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจดุซอนเรน 
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามการซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทํา
ความสะอาดจุดซอนเรน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 264 66.00 
สมรส 128 32.00 
หมาย / หยาราง 8 2.00 
รวม 400 100.00 

เคยซื้อผลติภัณฑสบูเหลว
ทําความสะอาดจุดซอนเรน จํานวน รอยละ 

เคย 400 100.00 
รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางเปนผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุด
ซอนเรนทั้งหมด จํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 100.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 
ตารางที่ 6 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาเหตุการซื้อผลติภัณฑสบู
เหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
 

ซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทาํความ
สะอาดจุดซอนเรนเพราะเหตุใด จํานวน รอยละ 

เห็นจากสื่อโฆษณา 73 18.60 
มีคนแนะนําใหใช โปรดระบุ 23 5.70 
เพ่ือความสดชื่นม่ันใจ 71 18.10 
เพ่ือทําความสะอาดชวงมี
ประจําเดือน 133 33.80 
เพ่ือปองกันความอับชื้นในรมผา
และเชื้อรา 100 25.40 
อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 0 0 

 
จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางซื้อเพ่ือทําความสะอาดชวงมีประจําเดือน เปนกลุมที่

มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมา คือ เพ่ือปองกันความอับชื้น
ในรมผาและเชื้อรา จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.4 สวนมีคนแนะนําใหใช เปนกลุมที่มี
จํานวนนอยที่สุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.7 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
ตารางที่ 7 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการใชผลิตภัณฑสบู
เหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
      

ความถี่ในการใชผลิตภัณฑสบู
เหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน จํานวน รอยละ 

ทุกวัน 174 44.30 
สัปดาหละ 1-3 ครั้ง 100 25.40 
เฉพาะชวงมีประจําเดือน 120 30.00 
อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 6 1.50 
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จากตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางมีการใชทุกวัน เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 
174 คน คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมา ใชเฉพาะชวงมีประจําเดือน จํานวน 120 คน คิดเปนรอย
ละ 33.0 สวนสัปดาหละ 1-3 ครั้ง เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 
25.4 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
ตารางที่ 8 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามตราสินคาผลติภัณฑสบูเหลวทํา
ความสะอาดจุดซอนเรนใดที่ทานซื้อบอยมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางใชผลิตภัณฑแลคตาซิด (Lactacyd) เปนกลุมที่มี

จํานวนมากที่สุดจํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมา คือ ใชผลิตภัณฑมีสทีน 
(Misstine) จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.7 สวนผลิตภัณฑซัมเมอรอีฟ (Summer Eve) เปน
กลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 
 

ตราสินคาผลิตภัณฑสบูเหลวทํา
ความสะอาดจุดซอนเรนใด 
ที่ทานซื้อบอยมากที่สุด 

จํานวน รอยละ 

แลคตาซิด (Lactacyd) 262 66.70 
มีสทีน (Misstine) 34 8.70 
แครฟรี (Carefree) 28 7.10 
เอวอน (Avon) 11 2.80 
กีฟฟารีน (Giffarine) 14 3.60 
นีเวีย (Nivea) 10 2.50 
เด็ทตอล (Dettol) 13 3.30 
บีไนซ (Benice) 14 3.60 
ซัมเมอรอีฟ (Summer Eve) 1 0.30 
อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 13 3.20 
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ตารางที่ 9 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามราคาผลิตภัณฑสบูเหลวทํา
ความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานซื้อในปจจุบัน 
 

ราคาผลิตภัณฑสบูเหลวทํา
ความสะอาดจุดซอนเรน 
ที่ทานซื้อในปจจุบัน 

จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 75 บาท 71 17.70 
76 - 100 บาท 249 63.40 
100 บาทขึ้นไป 80 20.40 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางใชจายเงินในการซื้อตอครั้ง 76 - 100 บาท เปนกลุม

ที่มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 249 คนคิดเปนรอยละ 63.4 รองลงมา คือ 100 บาทขึ้นไปจํานวน 
80 คน คิดเปนรอยละ 20.4  สวนต่ํากวา 75 บาท เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 71 คน 
คิดเปนรอยละ 17.7 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
ตารางที่ 10 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดบรรจุผลติภัณฑสบูเหลว
ทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานซื้อในปจจุบัน 
 

ขนาดบรรจุผลิตภัณฑสบูเหลว
ทําความสะอาดจุดซอนเรน 
ที่ทานซื้อในปจจุบัน 

จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 100 มิลลิลติร (ขนาดเล็ก) 101 25.20 
100 - 200 มิลลิลติร (ขนาดกลาง) 252 64.10 
200 มิลลิลติรขึ้นไป (ขนาดใหญ) 47 12.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑขนาด 100 - 200 มิลลิลิตร (ขนาด

กลาง) เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 252 คนคิดเปนรอยละ 64.1 รองลงมา คือ ต่ํากวา 
100 มิลลิลิตร (ขนาดเล็ก) จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.2 สวน200 มิลลิลิตรขึ้นไป (ขนาด
ใหญ) เปนสวนที่มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 47 คิดเปนรอยละ 12.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  
 



 44 

ตารางที่ 11 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนขวดผลติภัณฑสบูเหลว
ทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานซื้อในแตละครั้ง 
 
 

จํานวนขวดผลิตภัณฑสบูเหลว
ทําความสะอาดจุดซอนเรน 
ที่ทานซื้อในแตละครัง้ 

จํานวน รอยละ 

ครั้งละ 1 ขวด 314 78.50 
ครั้งละ 2 ขวด 77 19.60 
ครั้งละ 3 ขวด 5 1.30 
ตั้งแต 4 ขวดขึ้นไป 4 1.00 
รวม 400 100.00 

 
 
จากตารางที่ 11 พบวากลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑครั้งละ 1 ขวด เปนกลุมที่มีจํานวน

มากที่สุด จํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 78.5 รองลงมา คือ ครั้งละ 2 ขวดจํานวน 77 คน คิด
เปนรอยละ 19.6 สวนตั้งแต 4 ขวดขึ้นไป เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 1.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  
 
ตารางที่ 12 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการซือ้ผลิตภัณฑ
สบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน  
 
 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑสบู
เหลวทําความสะอาด 
จุดซอนเรน 

จํานวน รอยละ 

มากกวา 1 ครั้งตอเดือน 32 8.10 
เดือนละ  1 ครั้ง 174 44.30 
สองเดือนตอ 1 ครั้ง 111 28.20 
มากกวาสองเดือนตอ 1 ครัง้ 83 20.70 
รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 12 พบวากลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑ เดือนละ 1 ครั้ง เปนกลุมที่มีจํานวน
มากที่สุด จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมา คือ สองเดือนตอ 1 ครั้งจํานวน 111 
คิดเปน รอยละ 28.2 สวนมากกวา 1 ครั้งตอเดือน เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 32 คน 
คิดเปน  รอยละ 8.1 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  

 
ตารางท่ี 13 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานที่ซ้ือผลิตภัณฑสบูเหลว
ทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานซื้อบอยที่สุดในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 13 พบวาสถานที่ซ้ือผลิตภัณฑ คือ หางสรรพสินคาทั่วไป เปนกลุมที่มี

จํานวนมากที่สุด จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.2 รองลงมา คือ รานสะดวกซื้อ (เชน เซเวน 
แฟมิลี่ฯ) จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.6 สวนแม็คโคร เปนกลุมที่นอยที่สุด หรือไมมีเลย 
จํานวน 0 คิดเปนรอยละ 0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 
 

สถานที่ซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทํา
ความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานซื้อ
บอยที่สุดในปจจุบัน 

จํานวน รอยละ 

รานสะดวกซือ้ (เชน เซเวน ฯ แฟมิลี่ ฯ) 73 18.60 
ท็อปซุปเปอรมารเก็ต 55 14.00 
บิ๊กซี 28 7.10 
คารฟูร 31 7.90 
เทสโกโลตสั 58 14.80 
แม็คโคร 0 0 
รานขายยา 24 6.10 
หางสรรพสินคาทั่วไป 107 27.20 
รานคาทั่วไป 9 2.30 
อ่ืน ๆ  โปรดระบ ุ 8 2.00 
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ตารางที่ 14 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณสมบัติพิเศษใดใน
ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนที่ทานเห็นวาสําคัญทีส่ดุ 
 
  

คุณสมบัติพเิศษใดในผลิตภัณฑสบู
เหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนที่
ทานเห็นวาสาํคัญที่สุด 

จํานวน รอยละ 

ออนโยนไมระคายเคือง 87 22.10 
รักษาความเปนกรดออนตามธรรมชาต ิ 20 5.00 
ชวยปองกันและตานทานเชือ้ตาง ๆ 
ไดดี 24 6.10 
ใหความรูสึกสดชื่นม่ันใจใชไดทุกวัน 42 10.70 
ปองกันกลิ่นไมพึงประสงค 89 22.60 
ปองกันความอับชื้นบริเวณจุดซอนเรน 78 19.80 
เหมาะสําหรับทําความสะอาดชวงมีรอบ
เดือน 53 13.50 
อ่ืน ๆ  โปรดระบ ุ 0 0 
 
 
จากตารางที่ 14 พบวาเหตุผลการเลือกซื้อ กลุมตัวอยางตองการปองกันกลิ่นไมพึง

ประสงค เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.6 รองลงมา คือ 
ออนโยนไมระคายเคือง จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 22.1 สวนรักษาความเปนกรดออนตาม
ธรรมชาติ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  
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ตารางที่ 15 แสดงขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลิตภัณฑสบูเหลวทําความ
สะอาดจุดซอนเรนที่ทานซือ้ในปจจุบันผสมกลิ่นน้ําหอมหรือไม 
 

ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาด
จุดซอนเรนที่ทานซื้อในปจจุบันผสม
กลิ่นนํ้าหอมหรือไม 

จํานวน        รอยละ 

ผสมกลิ่นนํ้าหอม 166 41.50 
ไมผสมกลิ่นนํ้าหอม 234 59.50 
รวม 400 100.00 
 
จากตารางที่ 15 พบวาผลิตภัณฑที่เลือกซื้อไมผสมกลิ่นน้ําหอม เปนกลุมตัวอยางที่มี

จํานวนมากที่สุด จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 59.5 สวนผสมกลิ่นน้ําหอม เปนกลุมตัวอยางที่
มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 166 คิดเปนรอยละ 41.5 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
ตารางที่ 16 แสดงขอมูลคุณลกัษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายการสงเสริมการขายใดที่
ทานชื่นชอบมากที่สุด 
 

รายการสงเสริมการขายใดที่ทาน 
ชื่นชอบมากที่สุด จํานวน รอยละ 

ลดราคา 235 58.70 
รายการชิงโชคของรางวัล 4 1.00 
คูปองสวนลดเมื่อซ้ือครั้งตอไป 21 5.30 
มีของแถม 134 34.10 
อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 6 1.50 

 
จากตารางที่ 16 พบวากลุมตัวอยางสนใจการสงเสริมการขายในรูปแบบการลดราคา 

จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.7 รองลงมา คือ มีของแถม จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 
34.1 สวนรายการชิงโชคของรางวัล เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
1.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  
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สวนที่ 3 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจดุซอนเรน 
ตารางที่ 17 ปจจัยทางการตลาดดานผลติภัณฑที่มีผลตอการเลือกซือ้ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1) ผลิตภัณฑมีความออนโยนไมระคายเคือง 180 45.00 192 48.00 26 6.50 1 0.30 1 0.30 
2) ผลิตภัณฑชวยรักษาความเปนกรดออนตาม
ธรรมชาติ 138 34.50 203 50.80 53 13.30 5 1.30 1 0.30 
3) ผลิตภัณฑชวยปองกันและตานทานเชื้อตาง ๆ 
ไดดี 157 39.30 192 48.00 47 11.80 4 1.0 0 0 
4) ผลิตภัณฑใหความรูสึกสดชื่นมั่นใจใชไดทุกวัน 132 33.00 222 55.50 44 11.00 2 0.50 0 0 
5) ผลิตภัณฑชวยปองกันกลิ่นไมพึงประสงค 176 44.00 197 49.30 26 6.50 1 0.30 0 0 
6) ผลิตภัณฑชวยปองกันความอับชื้นบริเวณจุด
ซอนเรน 183 45.80 186 46.50 30 7.50 1 0.30 0 0 
7) ผลิตภัณฑเหมาะสําหรับทําความสะอาดชวงมี
รอบเดือน  192 48.00 176 44.00 27 6.80 5 1.30 0 0 
8) ผลิตภัณฑมีสวนผสมของน้ําหอม 36 9.00 86 21.50 137 34.30 88 22.00 53 13.30 
9) ผูผลิตไดรับมาตรฐานในการผลิตและการ
บริการ มีความนาเชื่อถือ 141 35.30 166 41.50 90 22.50 3 0.80 0 0 
10) ผลิตภัณฑมีสีสันรูปทรงของบรรจุภัณฑสดใส
สะดุดตา 58 14.50 152 38.00 169 42.30 18 4.50 3 0.80 
11) ผลิตภัณฑมีขนาดบรรจุหลายขนาดตรงตาม
ความตองในการใช 106 26.50 194 48.50 90 22.50 8 2.00 2 0.50 
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ตารางท่ี 18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑของกลุมตัวอยาง 
 

ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1) ผลิตภัณฑมีความออนโยนไมระคายเคือง 4.37 0.64 มากที่สุด 
2) ผลิตภัณฑชวยรักษาความเปนกรดออนตามธรรมชาติ 4.18 0.72 มาก 
3) ผลิตภัณฑชวยปองกันและตานทานเชื้อตาง ๆ ไดดี 4.26 0.69 มากที่สุด 
4) ผลิตภัณฑใหความรูสึกสดชื่นมั่นใจใชไดทุกวัน 4.21 0.64 มากที่สุด 
5) ผลิตภัณฑชวยปองกันกล่ินไมพึงประสงค 4.37 0.61 มากที่สุด 
6) ผลิตภัณฑชวยปองกันความอับชื้นบริเวณจุดซอนเรน 4.38 0.63 มากที่สุด 
7) ผลิตภัณฑเหมาะสําหรับทําความสะอาดชวงมีรอบเดือน  4.39 0.67 มากที่สุด 
8) ผลิตภัณฑมีสวนผสมของน้ําหอม 2.91 1.14 ปานกลาง 
9) ผูผลิตไดรับมาตรฐานในการผลิตและการบริการ มี
ความนาเชื่อถือ 4.11 0.77 มาก 
10) ผลิตภัณฑมีสีสันรูปทรงของบรรจุภัณฑสดใสสะดุดตา 3.61 0.81 มาก 
11) ผลิตภัณฑมีขนาดบรรจุหลายขนาดตรงตามความตอง
ในการใช 3.99 0.78 มาก 
รวมปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 4.07 0.45 มาก 

 
 จากตารางที่ 18 พบวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.07 โดยปจจัยดานผลิตภัณฑเหมาะสําหรับทําความสะอาดชวงมีรอบเดือนมีคาเฉลี่ย
มากที่สุด เทากับ 4.39 รองลงมา ไดแก ผลิตภัณฑชวยปองกันความอับชื้นบริเวณจุดซอนเรน 
และผลิตภัณฑชวยปองกันกลิ่นไมพึงประสงค ตามลําดับ สวนผลิตภัณฑมีสวนผสมของน้ําหอม 
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 2.91 
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ตารางที่ 19 ปจจัยทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อผลติภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
 

 
 
ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยทางการตลาดดานราคาของกลุมตัวอยาง 
 

ปจจัยทางการตลาดดานราคา คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

12) ราคาถูกกวาผลติภัณฑอื่นๆ 3.59 0.80 มาก 
13) ราคาขายเมื่อเทียบกับคุณภาพ 3.95 0.75 มาก 
รวมปจจัยทางการตลาดดานราคา 3.77 0.68 มาก 
 

จากตารางที่ 20 พบวา ปจจัยทางการตลาดดานราคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77โดยปจจัยดานราคาขายเมื่อเทียบกับคุณภาพ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.95 สวนราคาถูกกวาผลิตภัณฑอื่นๆ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.59 
 
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ปจจัยดานราคา 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

12) ราคาถูกกวาผลติภัณฑอื่นๆ 62 15.50 130 32.50 194 48.50 11 2.80 3 0.80 
13) ราคาขายเมื่อเทียบกับคุณภาพ 101 25.30 182 45.50 114 28.50 3 0.80 0 0 
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ตารางที่ 21 ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอการเลือกซือ้ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 

 
ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายของกลุมตัวอยาง 
 

ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัด
จําหนาย คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

14) การจัดเรียงในชั้นวางสนิคาสามารถหาไดงาย 3.81 0.77 มาก 
15) สามารถหาซื้องาย  3.87 0.71 มาก 
16) มีปายราคาและรายการสงเสริมการขายที่
ชัดเจน 3.92 0.71 มาก 
รวมปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัด
จําหนาย 3.87 0.66 มาก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

14) การจัดเรียงในชั้นวางสนิคา
สามารถหาไดงาย 70 17.50 203 50.80 111 27.80 14 3.50 2 0.50 
15) สามารถหาซื้องาย  71 17.80 214 53.50 109 27.30 5 1.30 1 0.30 
16) มีปายราคาและรายการสงเสริม
การขายที่ชัดเจน 79 19.80 215 53.80 100 25.00 5 1.30 1 0.30 
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จากตารางที่ 22 พบวา ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 โดยปจจัยดานมีปายราคาและ
รายการสงเสริมการขายที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.92 รองลงมา ไดแก สามารถหาซื้องาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนการจัดเรียงในชั้นวาง
สินคาสามารถหาไดงาย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.81 
 
ตารางที่ 23 ปจจัยทางการตลาดดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
 

 
 
 
 
 
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ปจจัยดานโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
17) มีการโฆษณาผานทางสื่อ
หนังสือพิมพ/สื่อสิ่งพิมพอื่นๆ 54 13.50 154 38.50 171 42.80 19 4.80 2 0.50 
18) มีการโฆษณาผานทางสื่อวิทย ุ 42 10.50 126 31.50 190 47.50 36 9.00 6 1.50 
19) มีการโฆษณาผานทางสื่อ
โทรทัศน 113 28.30 207 51.80 76 19.00 3 0.80 1 0.30 
20) มีการโฆษณาผานทางปายสื่อ
สาธารณะ 52 13.00 146 36.50 163 40.80 30 7.50 9 2.30 
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ตารางที่ 24 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยทางการตลาดดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธของกลุมตัวอยาง 
 

ปจจัยทางการตลาดดานการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

17) มีการโฆษณาผานทางสื่อหนังสือพิมพ/สื่อ
สิ่งพิมพอื่นๆ 3.60 0.79 มาก 
18) มีการโฆษณาผานทางสื่อวิทย ุ 3.41 0.85 มาก 
19) มีการโฆษณาผานทางสื่อโทรทัศน 4.07 0.72 มาก 
20) มีการโฆษณาผานทางปายสื่อสาธารณะ 3.51 0.89 มาก 
รวมปจจัยทางการตลาดดานการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ 3.64 0.67 มาก 

 
จากตารางที่ 24 พบวา ปจจัยทางการตลาดดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 โดยปจจัยดานมีการ

โฆษณาผานทางสื่อโทรทัศน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.07 รองลงมา ไดแก มีการโฆษณาผานทางสื่อหนังสือพิมพ/สื่อสิ่งพิมพอื่นๆ และ มีการโฆษณา
ผานทางปายสื่อสาธารณะ ตามลําดับ สวนมีการโฆษณาผานทางสื่อวิทยุ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.41 
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ตารางที่ 25 ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการขายที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
21) การลดราคา  126 31.50 174 43.50 93 23.30 7 1.80 0 0 
22) มีรายการชิงโชคของรางวัล 70 17.50 139 34.80 145 36.30 37 9.30 9 2.30 
23) ใหคูปองสวนลดเมื่อซื้อครั้งตอไป 91 22.80 143 35.80 128 32.00 33 8.30 5 1.30 
24) มีของแถม 109 27.30 187 46.80 83 20.80 16 4.00 5 1.30 
25) การแจกตัวอยางผลติภัณฑเพื่อ
ทดลองใช 131 32.80 173 43.30 72 18.00 20 5.00 4 1.00 
26) การจัดรายการสงเสริมการขาย
ตามสถานที่จําหนาย 92 23.00 176 44.00 100 25.00 28 7.00 4 1.00 
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ตารางที่ 26 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยทางการตลาดดานการ
สงเสริมการขายของกลุมตัวอยาง 
 

ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการขาย คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

21) การลดราคา  4.05 0.78 มาก 
22) มีรายการชิงโชคของรางวัล 3.56 0.95 มาก 
23) ใหคูปองสวนลดเมื่อซ้ือครั้งตอไป 3.71 0.95 มาก 
24) มีของแถม 3.95 0.86 มาก 
25) การแจกตัวอยางผลติภัณฑเพ่ือทดลองใช 4.02 0.89 มาก 
26) การจัดรายการสงเสริมการขายตามสถานที่
จําหนาย 3.81 0.90 มาก 
รวมปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการขาย 3.85 0.74 มาก 

 
จากตารางที่ 26 พบวา ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการขาย อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 โดยปจจัยดานการลดราคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.05 รองลงมา 
ไดแก การแจกตัวอยางผลิตภัณฑเพ่ือทดลองใช และ มีของแถม ตามลําดับ สวนมีรายการชิง
โชคของรางวัล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.56 
 
หมายเหตุ  เกณฑในการแปลความหมายระดับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
 

คะแนน  ระดับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
1.00 – 1.80   นอยที่สุด 
1.81 – 2.60   นอย 
2.61 – 3.40   ปานกลาง 
3.41 – 4.20   มาก 
4.21 – 5.00   มากที่สุด 
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สรุปผลการศึกษา 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากขอมูลพบวากลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ กลุมที่มีจํานวนมากที่สุด อายุ 23-30 ป 
รองลงมาอายุ 31 - 40 ป สวนกลุมอายุ 41 ปขึ้นไป มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
สวนกลุมตัวอยางจําแนกตามการศึกษา กลุมตัวอยางปริญญาตรี เปนกลุมที่ มีมากที่สุด 
รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี สวนปริญญาเอก เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด  สวนกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพและรายได ผูที่มีรายไดต่ํากวา 15,000 
บาท เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา สวนที่มีรายไดตั้งแต 15,000 – 
25,000 บาท ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ พนักงานบริษัทเอกชน สวนที่มีรายไดตั้งแต 25,001 – 
35,000 บาท ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ พนักงานบริษัทเอกชน สวนที่มีรายไดสูงกวา 35,000 
บาท ที่มีจํานวนมากที่สุด คือพนักงานเอกชน ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  สวนกลุมตัวอยาง
จําแนกตามสถานภาพ กลุมโสดมีมากที่สุด รองลงมา คือ กลุมสมรส สวนกลุมหมาย/หยาราง 
เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 
สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซือ้ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจดุซอนเรน 

จากขอมูลพบวากลุมตัวอยางซื้อเพ่ือทําความสะอาดชวงมีประจําเดือน เปนกลุมที่มี
จํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ เพ่ือปองกันความอับชื้นในรมผาและเชื้อรา สวนมีคนแนะนําใหใช 
เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  สวนกลุมตัวอยางมีการใชทุกวัน เปน
กลุมที่มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา ใชเฉพาะชวงมีประจําเดือน สวนสัปดาหละ 1-3 ครั้ง เปน
กลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุมตัวอยางทั้งหมด สวนกลุมตัวอยางใชผลิตภัณฑแลคตาซิด 
(Lactacyd) เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ใชผลิตภัณฑมีสทีน (Misstine) สวน
ผลิตภัณฑซัมเมอรอีฟ (Summer Eve) เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
สวนกลุมตัวอยางใชจายเงินในการซื้อตอครั้ง 76 - 100 บาท เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด 
รองลงมา คือ 100 บาทขึ้นไป สวนต่ํากวา 75 บาท เปนกลุมที่มีจํานวนนอย ของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดจากขอมูลพบวากลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑขนาด 100 - 200 มิลลิลิตร (ขนาดกลาง) 
เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ต่ํากวา 100 มิลลิลิตร (ขนาดเล็ก) สวน 200 
มิลลิลิตรขึ้นไป (ขนาดใหญ) เปนสวนที่มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุมตัวอยางทั้งหมด สวนกลุม
ตัวอยางซื้อผลิตภัณฑครั้งละ 1 ขวด เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ครั้งละ 2 ขวด 
สวนตั้งแต 4 ขวดขึ้นไป เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  
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สวนกลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑ เดือนละ 1 ครั้ง เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา 
คือ สองเดือนตอ 1 ครั้ง สวนมากกวา 1 ครั้งตอเดือน เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด สวนกลุมตัวอยางพบวาสถานที่ซ้ือผลิตภัณฑ คือ หางสรรพสินคาทั่วไป เปน
กลุมที่มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ รานสะดวกซื้อ (เชน เซเวนฯ แฟมิลี่ฯ) สวนแม็คโคร เปน
กลุมที่นอยที่สุด หรือไมมีเลย ของกลุมตัวอยางทั้งหมด สวนกลุมตัวอยางพบวาเหตุผลการเลือก
ซ้ือ กลุมตัวอยางตองการปองกันกลิ่นไมพึงประสงค เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ 
ออนโยนไมระคายเคือง สวนรักษาความเปนกรดออนตามธรรมชาติ ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
จากกลุมตัวอยางพบวาผลิตภัณฑที่เลือกซื้อไมผสมกลิ่นน้ําหอม เปนกลุมตัวอยางที่มีจํานวน
มากที่สุด สวนผสมกลิ่นน้ําหอม เปนกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
สวนกลุมตัวอยางที่สนใจการสงเสริมการขายในรูปแบบการลดราคา รองลงมา คือ มีของแถม 
สวนรายการชิงโชคของรางวัล เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 
สวนที่ 3 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาด
จุดซอนเรน 

จากขอมูลพบวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.07 โดยปจจัยดานผลิตภัณฑเหมาะสําหรับทําความสะอาดชวงมีรอบเดือนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมา ไดแก ผลิตภัณฑชวยปองกันความอับชื้นบริเวณจุดซอนเรน และผลิตภัณฑชวย
ปองกันกลิ่นไมพึงประสงค ตามลําดับ สวนผลิตภัณฑมีสวนผสมของน้ําหอม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
ปจจัยทางการตลาดดานราคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 โดยปจจัยดานราคาขาย
เม่ือเทียบกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด สวนราคาถูกกวาผลิตภัณฑอ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 โดย
ปจจัยดานมีปายราคาและรายการสงเสริมการขายที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ไดแก 
สามารถหาซื้องาย มีคาเฉลี่ย สวนการจัดเรียงในชั้นวางสินคาสามารถหาไดงาย มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด ปจจัยทางการตลาดดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.64 โดยปจจัยดานมีการโฆษณาผานทางสื่อโทรทัศน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 
ไดแก มีการโฆษณาผานทางสื่อหนังสือพิมพ/สื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ และ มีการโฆษณาผานทางปาย
สื่อสาธารณะ ตามลําดับ สวนมีการโฆษณาผานทางสื่อวิทยุ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ปจจัยทาง
การตลาดดานการสงเสริมการขาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 โดยปจจัยดานการ
ลดราคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ไดแก การแจกตัวอยางผลิตภัณฑเพ่ือทดลองใช และ มี
ของแถม ตามลําดับ สวนมีรายการชิงโชคของรางวัล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสมัภาษณเชิงลึกผูบริหารและบุคลากรภายในองคกร
ที่มีสวนเก่ียวของ  

จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารและบุคลากรภายในองคกรที่มีสวนเก่ียวของ ถึง
ภาพรวมของบริษัทและสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม รวมถึงปญหาที่เกิดขึ้น สามารถนํามา
สรุปประเด็นตาง ๆ โดยนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกที่เกี่ยวของและ
พฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลกระทบตอบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 จากแบบสอบถามจะเห็นวา พฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบัน เหตุผลในการซื้อจะเห็น
วาเพื่อทําความสะอาดในชวงมีประจําเดือนเทานั้น ซ่ึงถาผูบริโภคที่ไมจําเปนในการใชก็จะไมซ้ือ
สินคาของบริษัทและจากจํานวนการซื้อในแตละครั้งของผูบริโภคจะเห็นวา ซ้ือนอยมากในแตละ
ครั้ง เพียงแคครั้งละ 1 ขวดเทานั้น ความถี่ในการซื้อก็นอยมาก เพียงแคเดือนละ 1 ครั้ง ซ่ึงทํา
ใหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนไปคอนขางมาก ผลที่เกิดจากการใชสินคานอยลง และ
ซ้ือนอยลง หรือเทาเดิมสงผลกระทบตอยอดขายมากพอสมควร บวกกับสภาวะเศรษฐกิจที่
ตกต่ํา ทําใหผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเปนผลิตภัณฑอาจจะมองวาไมจําเปนใน
ชีวิตประจําวัน และโดยสวนใหญผูบริโภคจะใหทําการลดราคา และมีของแถมเปนจํานวนมากจึง
เปนเหตุผลที่ทําใหบริษัท ตองทําการปรับและวางแผนการทําตลาดในการขายสินคาใหมตอไป 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Analysis) - McKinsey 7s 

ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร โดยใชทฤษฎี McKinsey 7s ซ่ึงจะเห็น
ถึงปจจัยตาง ๆ ภายในองคกร ดังน้ี 

 
1. กลยุทธขององคกร (Strategy) 

กลยุทธการนําไปสูความสําเร็จของบริษัทนั้น โดยบริษัทจะมีการกําหนดเปาหมาย
ใหกับพนักงาน และมองวาการตั้งเปาหมายใหกับพนักงานไดรับทราบนั้น บงบอกถึงศักยภาพ
ในการทํางานและความรับผิดชอบที่มีตอองคกร พรอมกับบอกถึงพันธกิจขององคกร โดยแจง
ใหกับบุคคลภายในบริษัทไดทราบอยางชัดเจน และใหแนวทางแกบุคคลภายในบริษัทรูวาจะใช
ความพยายามอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายไดตลอดจนทําการพัฒนาขอ
ไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่กําลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต  
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2. โครงสรางองคกร (Structure) 
บริษัทมีโครงสรางองคกรที่ซับซอน และคอนขางมีระเบียบในการปฏิบัติตามสาย

งาน พนักงานบางสวนในระดับปฏิบัติการ หรือพนักงานระดับเจาหนาที่ ตองทํางานเปนทีมและ
สรางขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองแตยังมีบางสวนที่ยังขาดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน และการดําเนินงาน โดยแตละโครงสรางจะมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
ไวอยางชัดเจน โดยแจงถึงวัตถุประสงคของการทํางานและความตองการของบริษัท เพ่ือ
ความสําเร็จในทุก ๆ ดาน และสรางความยิ่งใหญตอไป  

 
3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

บริษัทยังขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี เชน ระบบของเอกสาร ซ่ึงยังมีเปนจํานวน
มาก และยังมีความจําเปนในการดําเนินงานเปนอยางมาก นอกจากนี้บริษัทยังไมมีเทคโนโลยี
และเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เชน โปรแกรมการสั่งซื้อทาง Electronic 
รวมถึงงานในระบบ บัญชีและการเงินที่มีขั้นตอนการจายเงินที่ยุงยากและซับซอน เน่ืองจากตอง
รอเอกสารและการอนุมัติจากผูบริหารกอน  

 
4. บุคลากร (Staff) 

บริษัทมีพนักงานที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณตามหนาที่และลักษณะ
งานที่รับผิดชอบเทานั้น แมจะเปนบริษัทขนาดใหญแตยังขาดการสนับสนุนในเรื่องการอบรม
และพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองเพิ่มเติม ทําใหยังคงยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเกา ๆ โดย
ยังไมตองการการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหสะดวกขึ้น เพราะพนักงานมองวา ระบบเดิมก็
ประสบผลสําเร็จอยูแลว รวมถึงจํานวนพนักงานที่มีจํานวนมาก ทําใหการสื่อสารและการควบคุม
ภายในองคกรคอนขางเปนไปไดยาก ในการรวมกันรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ภายในบริษัท 

 
5. ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 

เน่ืองจากบริษัทเปนบริษัทยาอันดับที่ 2 ในประเทศไทย ที่มีประสบการณ และมี
ความเชี่ยวชาญดานเวชภัณฑ ในอุตสาหกรรมยาระดับของภูมิภาคเอเชีย อเมริกาและยุโรป 
สามารถตอบสนองความตองการดานเวชภัณฑใหกับผูบริโภคได และสามารถใหความรู ความ
เขาใจกับลูกคาในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเวชภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีศักยภาพใน
ดานการเปนผูนําดานเวชภัณฑอีกดวย 
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6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
บริษัทมีผูนําแบบมุงเนนงานและคนไปดวยกัน ผูบริหารมองวาถาพนักงานไมอยาก

ทํางาน ความสําเร็จก็จะไมเกิดขึ้น จึงจําเปนตองไปดวยกัน ถึงจะประสบความสําเร็จ เราจึงมุงที่
จะพัฒนาบุคลากรและสรางความสัมพันธที่ดีเพ่ือเปาหมายสูงสุดขององคกร 

 
7. คานิยมรวม (Shared values) 

พนักงานในบริษัทมีคานิยมรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ตั้งไว 
คือ 1.การรวมพลัง  2.กําลังใจ  3.กลาหาญ  4.สรางสรรค  5.นับถือซ่ึงกันและกัน  6.ผลงาน ซ่ึง
คานิยมทั้งหมดนี้ พยายามใหพนักงานปฏิบัติตามคานิยมที่ไดกําหนดไว เพ่ือสรางความเปน
หน่ึงในธุรกิจ 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Analysis)  
1. สภาพแวดลอมโดยทั่วไป ซึ่งสามารถแบงไดดังน้ี 

-  สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political Environment – P) 
 เน่ืองจากการเมืองที่ไมม่ันคง ทําใหนักลงทุนที่ตองการนําเงินมาลงทุน ตองคิดหนัก
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอไป บวกกับความไมม่ันใจของผูบริโภคลดลง ผูบริโภคไมนําเงิน
ออกมาจําจายใชสอย จึงตองมีนโยบายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล มาชวยในการกระตุนผูที่
ตองการนําเงินมาลงทุน และเปนการเรียกความเชื่อม่ันของผูบริโภคกลับคืนมา ทําใหผลกระทบ
โดยรวมตออุตสาหกรรมมีแนวโนมที่ดีขึ้น 
 

-  สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment – E) 
 เน่ืองดวยสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจที่มีแนวโนมชะลอตัวลง มีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยดวย บวกกับปญหาทางดานราคาน้ํามันที่มีแนวโนมสูงขึ้น
จนแถบจะไมมีการลดราคาน้ํามันลงในขณะนี้ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในประเทศไทย
คอนขางมาก ความเชื่อม่ันของผูบริโภครวมทั้ง ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมลดลง รวมทั้ง
ปญหาของคาเงินบาทที่มีการผันผวนตลอดเวลา ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงกับความสามารถใน
การแขงขันดานราคาของบริษัทดวย เพ่ือเปนการกระตุนทางดานเศรษฐกิจภายในประเทศ 
บริษัผูผลิตในอุตสาหกรรมยาจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนเขาสู
ตลาด ซ่ึงจะเปนปจจัยชวยกระตุนความตองการของผูบริโภคใหเพ่ิมขึ้นดวย 
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-  สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment – S)  
 เน่ืองดวยปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมที่เคยซื้อสินคา
ที่เนนในดานของคุณภาพ และราคาเปนหลัก แตขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ไดเปลี่ยนมา
ซ้ือสินคาที่ถูกลง คุณภาพไมตองดีมาก แคพอใชได และหาซื้องาย ไมตองจงรักภักดีตอตรา
สินคามากมายนัก เพราะมีใหเลือกมากขึ้น และทําใหคนไทยมีความซับซอนในการเลือกใชสินคา
มากขึ้น ซ่ึงเหตุผลทั้งหมดนี้มีผลกระทบตอธุรกิจเปนอยางมาก กลุมผูพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลว
ทําความสะอาดจุดซอนเรน จึงตองพรอมทุกสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดวยการหา
ชองทางรับรูและเขาถึงความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด รับรูขาวสาร พยายามหาความ
ตองการที่แทจริงของลูกคาใหได เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและสามารถรักษากลุม
ลูกคาเดิม และสวนแบงทางการตลาดไวได 
 

-  สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment – T) 
 เน่ืองดวยในโลกของยุคดิจิตอล ไมวาจะอยู ณ ที่แหงใดในโลกนี้ก็ตาม ก็สามารถ
ติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเขามาของอินเตอรเน็ต ทําใหเทคโนโลยีเขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น และเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับ
ทุกอุตสาหกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นใหมในอนาคต รวมถึงนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหม ๆ 
ตั้งแตการคิดรูปแบบ วิธีการตาง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห บริษัทไดประโยชนจากการนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาเปนอยางมาก และสามารถติดตอหรือนําเสนอขอมูลในดานตาง ๆ 
ใหกับลูกคาไดรวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายไดมาก สามารถนําไปชวย
ใหลูกคาตัดสินใจไดทันที โดยที่ยังคงรักษาคุณภาพไดเหมือนเดิม 
 

-  สภาพแวดลอมประชากร (Demographic Environment - D) 
    เน่ืองจากสภาพแวดลอมทางประชากร สวนใหญเปนคนกลุมเปาหมายที่เคยใช
ผลิตภัณฑประมาณ คิดเปนรอยละ 50 ตั้งแตอายุ ต่ํากวา 3 ป – 35 ป เปนประชากรที่มาจาก
การขายสินคาของทางบริษัท ซ่ึงจะเปนผลลัพธทางการเปลี่ยนแปลงภายในคุณลักษณะของ
ประชากร เหมือนเชน อายุ เพศ ชนชั้นทางสังคม พลังทางประชากรจะเปนโอกาสและอุปสรรค
ตอผูบริหาร และมีผลกระทบอยางสําคัญตอองคกร ซ่ึงพนักงานในองคกรจะมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาองคกร คือ การดําเนินงานในสวนของการปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสาร การมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการรวมมือกันในทุกดานเพื่อใหประสบความสําเร็จ 
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การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
 แหลงที่มาของขอมูลทุติยภูมิไดจากตํารา เอกสาร และขอมูลจากหองสมุด เว็บไซต และ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน ฝายงานวิจัยธุรกิจของรพ.ราชวิถี 
รวมถึง ขอมูลในบริษัท ขอมูลงานวิจัย และขอมูลทางการตลาดตาง ๆ 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม และสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

-  ภัยจากผูเขาสูตลาดรายใหม (Threat of New Entrants) 
เน่ืองจากเปนธุรกิจใหมที่เนนในเรื่องที่เกี่ยวกับผูหญิงเปนหลัก และผูหญิงยุคใหมน้ี

สนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น และสุขอนามัยที่แข็งแรงขึ้น โอกาสนี้เองที่ทําใหผูที่
สนใจลงทุนทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับผูหญิงก็มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ มีคูแขงขันรายใหม
ทยอยกันเขามาเปดราน และลงทุนทําผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับผูหญิงมากขึ้น  และเปนภัยคุกคาม
ตอองคกรอยางมาก เพราะมีการแขงขันในตลาดคอนขางสูง นํามาซึ่งการแยงสวนแบงทาง
การตลาด จึงทําใหคูแขงขันหนาใหมสามารถนําเขาสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพหรือที่
แปลกใหมกวาเขามาในประเทศได และมีการลอกเลียนแบบตัวผลิตภัณฑ รวมทั้งบรรจุภัณฑให
มีลักษณะที่คลายกันมากขึ้น เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความสับสนและเขาใจผิด นึกวาเปนยี่หอที่เคย
ใชอยู ณ ปจจุบัน แตตางกันในเรื่องของราคาสินคา ซ่ึงทางผูบริโภคก็จะทําการเปรียบเทียบกับ 
แลคตาซิด ในเร่ืองของราคาสินคา เพราะเนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทมีราคาสูงกวาคูแขง 
ผูบริโภคจึงเห็นวา บรรจุภัณฑคลายกัน ไมแตกตางกัน แตราคาแตกตางกัน ผูบริโภคก็จะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่มีราคาถูกกวา คือ สินคาของคูแขง 

 
-  ระดับการแขงขัน ระหวางคูแขงขัน (Rivalry Among Current Competitors) 
 เน่ืองดวยในปจจุบัน อัตราการขยายตัวของตลาดมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น 

บริษัทที่ จําหนายผลิตภัณฑทําความสะอาดจุดซอนเรนไดใชกลยุทธในการแขงขันใน
อุตสาหกรรม โดยทําการสงเสริมการขายในดานของราคามากขึ้น และทําการ ลด แลก แจก 
แถมใหกับลูกคามากขึ้น โดยที่ความแตกตางของแตผลิตภัณฑมีไมมากนัก สวนใหญจะมีความ
คลายคลึงกัน และสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันที่สงผลกระทบตอผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคา 
ทําใหผูบริโภคคํานึงถึงราคาสินคาเปนสําคัญ โดยอาจจะไมคํานึงถึงเรื่องของคุณภาพสินคา หรือ
ยี่หอดัง แตคํานึงถึงราคามากกวา ดังน้ันสภาพการแขงขันในปจจุบันจึงมีเพ่ิมมากขึ้น ผลิตสินคา
ลอกเลียนแบบกันมากขึ้น เพ่ือที่จะดึงดูดใหผูบริโภคใหไปใชสินคาของตนเอง 
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-  อํานาจในการตอรองของผูขาย (Bargaining Power of Suppliers) 
 เน่ืองจากวัตถุดิบที่นํามาสกัดจากธรรมชาติเพ่ือทําความสะอาด จะเนนในสวนของ

สารสกัดที่เรียกวา Lactic Acid และ Lactoserum เปนสวนของสารสกัดจากน้ํานมเปนสวนใหญ 
ซ่ึงมีราคาคอนขางสูง และผานกระบวนการผลิตที่ซับซอน เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในตัว
ผลิตภัณฑจะไมสงผลกระทบในภายหลัง จึงทําใหผูจําหนายวัตถุดิบมีการตอรองราคา เพราะ
เน่ืองดวยผูหญิงหันมาสนใจผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากธรรมชาติ ทําใหวัตถุดิบที่ตองนํามา
เปนสวนประกอบมีราคาสูงขึ้น ผูจําหนายวัตถุดิบจึงมีอํานาจการตอรองสูงมาก 

 
-  อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
 ธุรกิจผลิตภัณฑทําความสะอาดจุดซอนเรนมีจํานวนมากขึ้น จึงทําใหสวนใหญไม

สามารถตั้งราคาสูงกวาเดิมไดอีก เพราะผูซ้ือสามารถเลือกผูขายสินคาไดมากขึ้นและอาจไมมี
ความจงรักภักดีตอตราสินคาของบริษัทได ถึงแมวาสินคาของบริษัทจะมีความแตกตางจากคู
แขงขันรายอื่นก็ตาม ในเรื่องของคุณภาพ เพราะวาทางบริษัทมีผลการวิจัยความพึงพอใจในสตรี
ไทย แตคูแขงขันรายอ่ืน ๆ ก็ใชกลยุทธทางดานราคา และบรรจุภัณฑ ทําใหผูซ้ือสามารถสราง
อํานาจการตอรองทางดานราคาได และเปลี่ยนใจไปซื้อสินคาของคูแขงที่มีราคาถูกกวาได ดังน้ัน
อํานาจการตอรองของผูซ้ือจึงมีมาก 
 

-  ภัยจากสินคาหรือบริการที่ใชทดแทนได (Threat of Substitute) 
 ผลิตภัณฑทําความสะอาดจุดซอนเรนโดยทั่วไปก็ไมไดเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูหญิง

ทุกคน แตเน่ืองดวยเปนผลิตภัณฑที่สรางความแปลกใหมและแตกตาง จากสบูปกติโดยทั่วไป 
ทําใหผูบริโภคสนใจในผลิตภัณฑทําความสะอาดนี้ ซ่ึงไดแก แลคตาซิด หากวัตถุประสงคที่
แทจริงของลูกคานั้น เปนเพียงแคตองการทําความสะอาดเฉพาะจุดซอนเรนเทานั้น ทําใหลูกคา
สามารถเลือกที่จะบริโภคสินคาเหลานี้ทดแทนกันได คือ ใชสบูธรรมดาแทนสบูเหลวทําความ
สะอาดจุดซอนเรนที่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ เพราะลูกคามองวาก็ลางทําความสะอาดได
เหมือนกัน และซ่ึงการเขามาทดแทนของสินคาจะทําใหเกิดขอจํากัดทางดานราคา และสินคาที่
สามารถลอกเลียนแบบไดงายจึงทําใหภัยคุกคามจากสินคาทดแทนนั้นมีมาก  

 
การวิเคราะหสถานการณ  (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บริษัทดําเนินธุรกิจมาเปนเวลายาวนาน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณเฉพาะ

ดานในอุตสาหกรรมดานยา ทําใหดูนาเชื่อถือ 
2. พนักงานที่มีศักยภาพสูง มีความรูความสามารถ ประสบการณในการขายและความ

ชํานาญเฉพาะดาน เชน ดานยา 
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3. ตราสินคาของบริษัทยามีชื่อเสียง เปนที่รูจักโดยทั่วไป  
4. เปนผูจําหนายผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนสําหรับผูหญิง ที่มีสาร

สกัดจากธรรมชาติ คือ นํ้านมประกอบดวย ไขมันนม และ เกลือแร  
5. บริษัทเปนผูนําตลาดและมีสวนแบงทางตลาดเปนอันดับหน่ึงในผลิตภัณฑสบูเหลว

ทําความสะอาดจุดซอนเรน 
6. สินคาของบริษัทไดมีผลการวิจัยที่ชัดเจนจากโรงพยาบาลราชวิถี ไดรับความ

ไววางใจสูงสุดจากผูบริโภค ผานการวิจัยทางการแพทย และผานการทดสอบความ
พึงพอใจในสตรีไทย 

7. บอกถึงวัตถุดิบที่ชัดเจน เชน คุณภาพ สะอาด สดชื่น และมีสารสกัดจากธรรมชาติ 
คือ Lactic Acid และ Lactoserum 

8. มีสูตินารีแพทย  มาใหคําแนะนําในการเลือกใชผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาด
จุดซอนเรนแกผูบริโภค 

9. ผานมาตรฐานความปลอดภัย CTFA safety testing จึงทําความสะอาดไดอยาง 
ออนโยน ปลอดภัย จนใชไดทุกวัน 

 
จุดออน (Weaknesses) 
1. บริษัทยังไมมีการพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ 
2. กระบวนการในการทํางานของพนักงานขาย ยังขาดซึ่งความชัดเจน อาจมีผลมา

จากการที่บริษัทไมไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไมมีการอบรมพนักงานอยางจริงจัง 
3. มีจํานวนพนักงานมาก ทําใหดูแลไมทั่วถึง 
4. ประสิทธิภาพของทีมขายไมดี และไมมีคุณภาพ 
5. มีตนทุนคาใชจายสูง ในการจางการผลิตสินคาและจัดจําหนาย 
6. ไมมีกลยุทธทางการแขงขันที่ชัดเจน 
7. ไมมีพันธมิตรในการรวมมือทางธุรกิจเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล  
8. ยังไมมีการวางแผนการตลาดที่ดี ขาดการควบคุมและตรวจสอบผลการปฏิบัติการ

ตามแผน 
9. รูปแบบของผลิตภัณฑในแตละรายการมีความคลายคลึงกัน ทําใหผูบริโภคเกิด

ความสับสนในบรรจุภัณฑ สวนผสมในผลิตภัณฑแตละรายการมีความแตกตางกัน
อยางไร 

10. ราคาแพงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในกลุมเดียวกัน 
11. การรับรูของลูกคาตอตราสินคายังมีไมมากนัก 
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โอกาส (Opportunities) 
1. แนวโนมตลาดของอุตสาหกรรมยา ในดานผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพมีเพ่ิมสูงขึ้นอยาง

ตอเน่ืองทุกป  
2. ฐานกลุมลูกคาเดิมมีความจงรักภักดีกับองคกร (Loyalty)  
3. ปจจุบันนี้ เราเปนบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุด

ซอนเรน ผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการของลูกคา ทําใหลูกคาที่ตองการความ
สะอาดหันมาเลือกใชผลิตภัณฑ และทําการบอกตอถึงผลิตภัณฑ เปนการสราง
โอกาสในการทําการตลาดอีกทางหนึ่ง 

4. เน่ืองจากเปนบริษัทขายยา และเวชภัณฑตาง ๆ ทําใหผูบริโภคมั่นใจในสินคาของ
บริษัทโดยมีการคนควาและวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ จึงเปนจุดเริ่มตนและโอกาส
ทางการคาตอการขยายสินคาไปยังตางประเทศใหมากขึ้น 

5. ตลาดในประเทศผลิตภัณฑสามารถครองตลาดเปนอันดับหน่ึง และมีการขยาย
ตลาดไปยังตลาดประเทศใกลเคียง เชน ฟลิปปนส พมา ในแถบตะวันตกเฉียงใต 
เพ่ือใหเปนที่รูจักในทุกประเทศ 

 
อุปสรรค (Threats) 
1. คาใชจายในการผลิตและการจางตัวแทนจัดจําหนาย ถึงแมจะเปนบริษัทขนาดใหญ 

อาจไมไดมีงบประมาณมากมายนัก 
2. การแขงขันภายในอุตสาหกรรม มีการแขงขันดานราคาสูง ทําใหลูกคามีอํานาจการ

ตอรองมากขึ้น 
3. คูแขงขันรายอ่ืนใชกลยุทธในการลดราคาเปนสวนใหญ ทําใหผูบริโภคบางกลุมที่

สนใจในเรื่องของราคาใหความสนใจ และการลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑของคู
แขงขัน สิ่งที่ผูบริโภคตัดสินใจไดรวดเร็วคือราคาที่แตกตางกัน  

4. เร่ืองของตนทุนที่คูแขงมีตนทุนที่ต่ํากวาของบริษัท ทําใหสามารถทําการลดราคา
สินคาได ซ่ึงเราไมสามารถลดราคาสินคาของเราได เพราะสินคาของบริษัทบงบอก
ถึงคุณภาพของสินคา 

5. มีสินคาอ่ืนที่สามารถทดแทนสินคาของบริษัทได คือ สบูเหลวธรรมดา เชน สบูเหลว
อาบนํ้า 

6. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันจึงสงผลกระทบตอการซื้อของผูบริโภคเนื่องจากสินคา
ของบริษัท ราคาจะสูงกวาคูแขงขัน ถึงแมวาเราจะมีการ ลด แลก แจก แถม แลวก็
ตาม อีกทั้งผูบริโภคบางกลุมอาจคิดวาเปนสินคาที่ไมจําเปนในชีวิตประจําวัน 
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7. ความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑมีมากเกินไป ทําใหคูแขงที่เขามาใหม ทําการ
โจมตีโดยสรางการรับรูตราสินคาใหกับผูบริโภคใหม และทําการลอกเลียนแบบตัว
สินคา 

 
การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของธุรกิจผลิตภัณฑสบูเหลวทําความ
สะอาดจุดซอนเรน 

 
1. ผลิตภัณฑ (Product )   

เปนผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน โดยผลิตสินคาสําหรับผูหญิง
โดยเฉพาะ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูหญิงยุคใหม เปนบริษัทที่เล็งเห็นความสําคัญของ
ผูหญิง เปนผลิตภัณฑที่สรางความมั่นใจใหกับผูหญิงที่ตองการความสะดวกสบาย 

 
ขอดี 

1. ผลิตภัณฑเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป โดยสรางภาพลักษณที่ใหความสําคัญกับผูหญิง และ
ยังใหความสดชื่นมีชีวิตชีวา เหมาะกับทุกวัยของผูหญิง 

2. ผลิตภัณฑทุกชิ้นมีความออนโยน และรับประกันความสะอาดโดยผานการวิจัยเกี่ยวกับ
ความ  พึงพอใจของผูบริโภค และผานการทดสอบทางการแพทย 

3. เน่ืองจากเปนบริษัทยา จึงเพ่ิมความมั่นใจใหกับผูบริโภคไดวาเราผลิตสินคาที่เนนใน
เรื่องของความปลอดภัย และยังสงผลตอภาพลักษณของสินคา 

ขอเสีย 
1. ผูบริโภคยังมีเกิดความสับสนในตัวผลิตภัณฑคอนขางมาก เน่ืองจากมีหลายกลิ่นหลาย

สวนผสม และลักษณะการใช วิธีการใช 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑยังเปนไปไดชา ยังไมมีความแปลกใหมในตัวผลิตภัณฑมากนัก

และยังไมสามารถเขาถึงผูบริโภคไดลึกซึ้ง  
 

2. ราคา (Price)   
      ในกรณีการตั้งราคาสินคา บริษัทจะมีการขายราคาตาม Price list ที่กําหนดไว  
ขอดี  

1. ราคาบงบอกถึงระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ 
2. การยอมรับของลูกคาในคุณคาผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนสูงกวา

ราคาผลิตภัณฑ จากผลการวิจัย ศึกษาความพึงพอใจและความคงทนในการใชยาของ
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สตรีไทยในการใชยาแลคโตซีรัมรวมกับกรดแลคติกฟอกลางอวัยวะสืบพันธุภายนอก
ของสตรีไทย 

 
ขอเสีย 

1. ราคาสูงกวาคูแขงขัน ทําใหมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
2. เปนตัวแปรสําคัญในการทําตลาด เพราะการลดราคาสินคา อาจทําใหสินคาขายไมได 

เน่ืองจากผูบริโภคเห็นวา สินคาอาจไมมีคุณภาพ 
 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)   
ชองทางการจัดจําหนายของบริษัท มีหลายชองทาง คือ ชองทางการขายสินคา

ใหแกผูบริโภค จะเปนในสวนของ Modern Trade, รานสะดวกซื้อ, หางสรรพสินคา, รานขายยา
ทั่วไป ซ่ึงมีทั้งลูกคาในประเทศและตางประเทศ โดยจะผลิตสินคาในประเทศไทย แตเจาของ
ผลิตภัณฑคือประเทศฝรั่งเศส  

 
ขอดี 

1. ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาไดหลายชองทาง เชน รานคาทั่วไป, หางสรรพสินคา, ราน
ขายยา, Modern Trade  

2. ผูบริโภคสะดวกในการซื้อสินคา และหาไดงาย และสามารถเลือกซื้อสินคาไดตามความ
ตองการ 

ขอเสีย 
1. สถานที่ในการซื้อสินคา หรือจํานวนสินคามีความไมแนนอน ในเรื่องของการกระจาย

สินคา 
2. ผูบริโภคจะทําการเลือกซื้อสินคาในสถานที่ที่ตนเองเคยซื้อ ทําใหไมเลือกซื้อสินคาใน

สถานที่อ่ืน เพราะกังวลในเรื่องของสถานที่ ที่ไมแนนอนในการวางสินคา เพราะตอง
เสียเวลาในการคนหา 

 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)    

ดวยรูปแบบของธุรกิจเปนธุรกิจยาและการบริหารงานภายในองคกร ในชวงป 2550 
ที่ผานมา บริษัทไมมีการทําการตลาดเหมือนในปที่ผาน ๆ มา และยังไมมีการประชาสัมพันธ
แนะนําองคกรและผลิตภัณฑใหมใหกับลูกคาเกาและใหมไดรูจักเพิ่มเติม แตจะมีการมุงเนนการ
โฆษณาทางโทรทัศนเพียงอยางเดียว 
 



 68

ขอดี 
1. เปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับผูหญิง ซ่ึงผูหญิงมีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เปนสินคา

แปลกใหมหรือเปนสินคาที่ทันสมัย จึงทําการตลาดในผูหญิงคอนขางงาย 
2. ทางบริษัทจะเนนการทําตลาด คือ การแจกของแถมเมื่อซ้ือสินคา 

ขอเสีย 
1. การสงเสริมตลาดรูปแบบเดิม ๆ อาจทําใหผูบริโภครูสึกไมพบความแปลกใหม จึงทําให

ไมซ้ือสินคา  
2. ตองทําการตลาดแขงขันกับคูแขงอยางรุนแรง เพ่ือรักษาความเปนผูนําในตลาด 

 
การวิเคราะหโดยใช TOWS Matrix 
 TOWS Matrix เปนการนําจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของบริษัทมากําหนด
เปนกลยุทธโดยใชวิธีการจับคูระหวางปจจัยภายนอกกับปจจัยภายใน โดยกําหนดให T แทน
อุปสรรค (Threats) O แทนโอกาส (Opportunities) W แทนจุดออน (Weaknesses) S แทนจุด
แข็ง (Strengths) ซ่ึงสามารถกําหนดเปนกลยุทธไดดังน้ี 
 
ตารางที่ 27 การวิเคราะหทางเลือก TOWS Matrix 
 
ปจจัยภายใน / ปจจัยภายนอก จุดแข็ง - Strengths จุดออน - Weaknesses 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกองคกร 
 
 
 
 
 

S1 - เปนบริษัทขนาดใหญและมี
ชื่อเสียงยาวนานมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณทางดาน
อุตสาหกรรมยา 
S2 - มีตราสินคาเปนของตัวเอง  
S3 - มีชองทางการจัดจําหนาย
หลายทาง  
S4 - ผานมาตรฐานความ
ปลอดภัย CTFA safety testing 
S5 - มีระบบการเงินที่มั่นคง 
S6 - มีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการขายและ
การตลาด 
 
 

W1 - โครงสรางองคกรมีความ
ซับซอน 
W2 - ถึงแมบริษัทจะมีชื่อเสียง แต
สินคายังไมเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย 
W3 - สินคาไมมีความแตกตางกัน 
ใหเห็นโดยชัดเจน 
W4 - มีจํานวนพนักงานมาก 
W5 - ไมมีกลยุทธการแขงขันที่
ชัดเจน 
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โอกาส - Opportunities SO  WO  
O1 - ตลาดมีการขยายตัวมากขึ้น 
O2 - การเพิ่มขึ้นของลูกคาใหม 
O3 - การใช E-Ordering มาชวย
ในการสั่งสินคา  
O4 - เปนบริษัทยาขนาดใหญ
และเปนโอกาสที่ดีในสรางความ
เชื่อมั่น 
O5 - ฐานกลุมลูกคาเดิมมีความ
จงรักภักดีกับองคกร (Loyalty)  
O6 - แนวโนมตลาดของ
อุตสาหกรรมยา ในดาน
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพมีเพ่ิม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป  
 

กลยุทธการเจริญเติบโต 
(Growth Strategy) เพ่ือ
ศักยภาพในการแขงขันและการ
เจริญเติบโต 
 

กลยทุธการสรางความแตกตาง 
(Differentiation Strategy) คือ
กลยุทธทางการตลาด การจัดตั้ง
ชมรม เพ่ือสรางลูกคาใหมมากขึ้น 
 

อุปสรรค - Threat ST  WT  
T1 - ราคาวัตถุดิบ เชนสารสกัด
จากธรรมชาติ เชน น้ํานม ไขมนั
นม เกลือแร ที่นํามาเปน
สวนผสมมีราคาสูงขึ้น 
T2 - มีสินคาทดแทน เชน สบู
ทั่วไป 
T3 - คูแขงภายในประเทศมีเพ่ิม
สูงขึ้น 
T4 - เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ไมดี ทําใหลูกคาไมนําเงินออกมา
ซื้อสินคา 
T5 - คาใชจายในการผลิตและ 
การจางตวัแทนจัดจําหนาย 
T6 - การแขงขันภายใน
อุตสาหกรรม ดานราคาสูง จึงมี
อํานาจการตอรองมากขึ้น 

กลยุทธการวาจาง (Hiring 
Strategy)  เพ่ือเพ่ิมความชํานาญ
ในการทําตลาดในอุตสาหกรรมยา 
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แนวทางเลือกในการแกไขปญหา  
จากการวิเคราะหขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ สามารถประมวลผล

และสามารถสรุปผลบนทางเลือกในระดับตางๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันไดดังน้ี 
     1. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy) 
     2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 

     3. กลยุทธระดับหนาที ่(Functional Level Strategy) 
 
กลยุทธระดบัองคกร (Corporate Level Strategy) 
แนวทางเลือกที่ 1  กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategies) 

แนวทางเลือกที่ 1 จะประกอบดวย กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level 
Strategy) เปนการทําตลาดแบบการเจริญเติบโต โดยตองสรางรากฐานที่ม่ันคง ดังน้ันกลยุทธ
การลงทุนที่เหมาะสม คือ กลยุทธของการเจริญเติบโต เปาหมายคือ การรักษาฐานะการแขงขัน 
และผูนําสวนแบงทางการตลาดเอาไวภายในตลาดที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ถาเปนไปไดคูแขง
จะตองเจริญเติบโตตามตลาดที่ขยายตัว และบริษัทอ่ืนกําลังเขาสูตลาดและตามใหทันกับผูสราง
นวัตกรรมของอุตสาหกรรม ดังนั้นบริษัทตองการการลงทุนอยางตอเน่ืองที่จะรักษากําลังที่
เกิดขึ้นจากความสําเร็จภายในขั้นตอนการเริ่มตน เพราะฉะนั้นบริษัทตองสรางความแตกตาง
และลงทุนอยางมากมายภายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตอไป    
 
พื้นฐานของทางเลือก 

1. ขั้นตอนการเจริญเติบโตจะใชกลยุทธการมุงตลาดสวนเดียวที่จะทําใหฐานะการ
แขงขันเขมแข็งขึ้น 

2. ลงทุนทรัพยากรภายในและการพัฒนาความสามารถดีเดน เน่ืองจากบริษัทใชเงิน
จํานวนมากเพียงเพ่ือที่จะตามใหทันกับการเจริญเติบโตภายในตลาด การคนหาทรัพยากร
เพ่ือที่จะพัฒนาความสามารถใหเปนที่ตองการของตลาด 
 
แผนการปฏิบัติงาน 
1.  ระดับผูบริหาร (Management Level) 

- กําหนดนโยบายของบริษัทใหเนน 2 ทางในการทําการตลาดโดยกลุมลูกคาการแบง
สวนตลาด (Customer Groups and Market Segmentation) และ  กลยุทธการ
จํากัดขอบเขต (Focus Strategy) 

- วิจัยสวนตลาดตามภูมิภาคโดยเฉพาะในสวนทีต่องการสรางการเจริญเติบโต 
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2.  ฝายการตลาด (Marketing Department) 
- สวนการตลาด ลงทําวิจัยแตละพ้ืนที่ ใหรับรูถึงความตองการของผูบริโภค 
- กําหนดกลยุทธทางการตลาดเฉพาะกลุมและจุดที่ตองการเนน เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภค และดําเนินการประสานงานทางดานขอมูลกับสวนของ
วัตถุดิบและการบริการในกรณีที่มีสวนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

การมีสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได และยัง 
สามารถทําใหบริษัทมีความสามารถทางการแขงขันในระยะยาวที่เขมแข็งขึ้น และความ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑในอนาคต สามารถแขงขันกับคูแขงขันที่ที่ผลิตสินคาออกสูตลาดเพื่อ
แยงชิงสวนแบงทางตลาดจากบริษัท อีกทั้งการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑจากคูแขงอีกดวย 
 
ขอดีของทางเลือกที่ 1 

1. ทําใหเกิดการเพิ่มยอดขายเพราะมีการตอบสนองตามความตองการของผูบริโภคเฉพาะ
ชัดเจน 

2. ทําใหเกิดความพึงพอใจและสรางภาพลักษณที่ดีแกผูบริโภค ทําใหตัวแทนจําหนายมี
ทัศนคติที่ดีตอบริษัทและตัวสินคาและเกิดแรงจูงใจในการขายผลิตภัณฑของบริษัท 

3. เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในระยะยาว และการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ เพราะจะ
ทําใหทราบถึงความตองการของผูบริโภคในแตละสวน และนําขอมูลน้ันมาพัฒนา
ผลิตภัณฑและปรับปรุง ตลอดจนการบริการใหตรงตามความตองการของผูบริโภคใน
อนาคต 
 

ขอเสียของทางเลือกที่ 1 
1. ทําใหเกิดความยุงยากในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด เน่ืองจากตองกําหนดเฉพาะ

จุดซึ่งมีความแตกตางกัน 
2. เกิดตนทุนสูงและคาใชจายในการดําเนินงานสูง เพราะมีตนทุนในการทําวิจัยในแตละ

พ้ืนที่ 
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แนวทางเลือกที่  2  กลยุทธการเจริญเติบโตแบบแนวราบ (Horizontal Growth 
Strategy) 

เปนกลยุทธสรางพันธมิตรกับอุตสาหกรรมยาดวยกัน ซ่ึงหากมีพันธมิตรในดานตาง ๆ ก็
จะสามารถขยายกิจการและขยายฐานลูกคาเดิมเพ่ิมขึ้น พรอมทั้งการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
เน่ืองจากที่ผานมาตองการผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด 
นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวย 
 
แผนการปฏิบตัิงาน 
 ทําการสรางพันธมิตรกับคูคา หรืออุตสาหกรรมยาดวยกัน และกําหนดนโยบายรวมกัน
เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
 
ขอดีของทางเลือกที่ 2 

1. บริษัทสามารถขยายผลิตภัณฑในกลุมลูกคาในระดับตาง ๆ มากขึ้น  
2. มีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถตอสูกับคูแขงไดมากขึ้น  
 

ขอเสียของทางเลือกที่ 2 
1. คูแขงสามารถลอกเลียนแบบผลิตภัณฑของบริษัทไดโดยงาย และอาจทําการพัฒนาใน

ดานของคุณภาพมากขึ้นในเวลาเพียงไมนาน 
  

แนวทางเลือกที่ 3  กลยุทธการขยายกิจการตามแนวดิ่ง  
(Vertical Integrative Growth Strategy) 
 บริษัทสามารถจํากัดการรวมธุรกิจตามแนวด่ิงไดดวย โดยการรวมธุรกิจบางสวน คือ
การเลือกขั้นตอนบางขั้นตอนของการเพิ่มคุณคา และมูลคาเทานั้น การรวมธุรกิจถูกจูงใจที่จะทํา
ใหฐานะการแขงขันภายในธุรกิจมีความเข็มแข็งมากขึ้นดวยการมีพลังทางการตลาดเหนือกวาคู
แขงขัน การควบคุมคุณภาพ และการคุมครองเทคโนโลยีตาง ๆ ในอนาคต ยังเปนการคนหา
โอกาสและการขยายตัวจากระบบการดําเนินงานขององคกร เปนการครอบครองกิจการ ที่อยูใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ตอเน่ืองกัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการควบคุม สรางผลกําไร เพ่ิม
ยอดขาย โดยการรวมธุรกิจไปทางหนา (Forward Integration) และเปนการรวมธุรกิจไปทาง
หลัง (Backward Integration)  
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แผนการปฏิบัติงาน 
  หาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เกิดขึ้นในปจจุบันใหมากที่สุด ตามพื้นที่
ตางๆ ที่สามารถเรียนรูพฤติกรรมได และจากนั้น ทําการศึกษาวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ หรือ
ทําการจางผูที่มีความเชี่ยวชาญมาชวยวางแผนและดําเนินการตอไป  
 
ขอดีของทางเลือกที่ 3 

1. สามารถแกไขปญหาของผลิตภัณฑได เพ่ือนํามาปรับปรุงใหตรงใจลูกคา และทําให
บริษัทมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น 

2. สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และไมมีโอกาสใหคูแขงเขามาแยงสวนแบงทาง
การตลาดได 

3. เปนการเพิ่มยอดขายของบริษัท เพราะสามารถผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการของ
ลูกคา 

 
ขอเสียของทางเลือกที่ 3 

1.   ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง 
2. ใชระยะเวลาในการดําเนินงานและการติดตามผลจากการศึกษาขอมูลที่ตองการนาน

เกินไป 
 

แนวทางเลือกที่ 4  กลยุทธพันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic Alliance) 
การรวมตัวกันของหุนสวนระหวาง 2 บริษัทหรือมากกวานั้น เพ่ือนําขอไดเปรียบของแต

ละบริษัทมาเปนจุดแข็ง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว เพ่ือกลยุทธที่
สําคัญและไดประโยชนรวมกัน โดยกลยุทธพันธมิตรเชิงกลยุทธ จะชวยธุรกิจในดานการ
การตลาดใหมีความเขมแข็งขึ้นทันที การลดตนทุน และการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

  
แผนการปฏิบัติงาน 

บริษัทจะตองทําการเจรจาพรอมทั้งขอตกลงการคาระหวางกัน และทําการวางแผน
พรอมทั้งวางระบบงานใหมที่สามารถดําเนินการไปพรอม ๆ กัน    
 
ขอดีของทางเลือกที่ 4 

1. ใชเงินลงทุนนอย 
2. สามารถบรรลวุัตถุประสงครวมกัน และเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
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ขอเสียของทางเลือกที่ 4 
1. อาจจะเกิดความขัดแยงในบางสวนที่ไมสามารถรวมมือกันแกปญหาได 
 

การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหาของกลยุทธระดับองคกร 
การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑการตัดสินใจตางๆ ดังน้ี 
ระดับคะแนน 5 = มากที่สุด   4 = มาก     3 = ปานกลาง    2 = นอย     1 = นอยที่สุด 
 
ตารางที่ 28 เกณฑการตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหาของกลยุทธระดับองคกร 
 

เกณฑใน แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 แนวทางที่ 4 

การตัดสินใจ กลยุทธการ กลยุทธการเจริญ กลยุทธการขยาย กลยุทธ 

 เจริญเติบโต 
เติบโตแบบ
แนวราบ 

กิจการตาม
แนวดิ่ง 

พันธมิตรเชิงกล
ยุทธ 

1.สวนแบงการตลาดที่
เพ่ิมขึ้น 4 3 2 2 
2.ผลประกอบการ
โดยรวมและยอดขายของ
บริษัทที่เพ่ิมขึ้น 4 2 2 2 
3.การเจริญเติบโตของ
บริษัท  และผลิตภัณฑใน
ระยะยาว 5 3 2 2 
4. ภาพลักษณของบริษัท
และความมีชื่อเสียง 3 3 1 1 
5. ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ระยะยาว ระยะยาว ระยะกลาง ระยะส้ัน 

รวม 16 11 7 7 
 
จากแนวทางเลือกทั้ง 4 แนวทางนั้น ผูบริหารไดตัดสินใจในการใหนํ้าหนักใน    

แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และรักษาสวนแบง
ทางการตลาด พรอมทั้งรักษาฐานะทางการแขงขันในตลาด เพ่ือความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ตลอดจนการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑที่ใหเปนที่รูจัก และภาพลักษณของตราสินคาที่
มีคุณภาพ 
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กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
  1. กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) 
  2. กลยุทธการเปนผูนําตนทุน (Cost Leadership Strategy) 

 3. กลยุทธมุงเนนเฉพาะกลุม (Focus Strategy) 
 
แนวทางเลือกที่ 1  กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy)  
กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) 
 แนวทางเลือกที่ 1 จะประกอบดวย กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
จะทําการเลือกกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนกลยุทธที่สราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการสรางคุณคาควบกับผลิตภัณฑ ดวยการเสนอสินคาบวก
กับคุณคาที่ผูบริโภคจะไดรับ มุงเนนที่ตัวผลิตภัณฑและการบริการใหไปดวยกัน เชน ทําให
ลูกคารูสึกวาอยากซื้อสินคาของบริษัท เน่ืองจากเรามีการสะสมแตม เพ่ือตรวจภายในฟรี จากสูติ
นรีแพทย ตามโรงพยาบาลตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
พื้นฐานของทางเลือก 

1. สรางประสบการณที่แปลกใหมใหลูกคาในการเขาถึงผลิตภัณฑของบริษัท 
2. ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนตรงกับความตองการของผูบริโภค

เน่ืองจากผูบริโภคเปนผูตัดสินใจซื้อ โดยดูจากพฤติกรรมการซื้อ 
3. เปนแรงผลักดันและเสริมสรางการตอกย้ําภาพลักษณของตราสินคาใหชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น 
4. เปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและการสื่อสารกับผูบริโภค 
5. ลดระยะทางจากผลิตภัณฑถึงผูบริโภคลงโดยใชระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต

เขามาชวยในการสั่งสินคาไดรวดเร็วขึ้น 
6. ใชจุดแข็งของบริษัทในเรื่องของความเชี่ยวชาญและประสบการณเฉพาะดานใน

อุตสาหกรรมยา ประกอบกับมีพนักงานที่มีความรูความสามารถ และประสบการณ
ในการขายมาแนะนําใหกับลูกคา ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ 

7. ความมีชื่อเสียงของตราสินคา และความมีชื่อเสียงของบริษัท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
1. ระดับผูบริหาร (Management Level) 

- กําหนดนโยบายของบริษัทใหเนนการออกแบบผลิตภัณฑใหมที่เปนมาตรฐานมาก
ขึ้น โดยยังคงคุณภาพและราคาที่แขงขันได  

- จัดทีมขายและบริการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับตัวผลิตภัณฑและการใหบริการ 
โดยเริ่มจากการสงพนักงานระดับหัวหนา ไปอบรมหลักสูตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เกี่ยวกับการใหบริการคําปรึกษาทางการแพทย และวิธีการใชผลิตภัณฑ พรอมทั้ง
ผลกระทบหรืออาการที่เกิดขึ้น หลังจากใชผลิตภัณฑ ทําการรับพนักงานเพิ่มใน
ตําแหนงผูชวยทีม (Assistant) งาน ของทีมผลิตภัณฑและการบริการใหคําปรึกษา
สําหรับผูหญิงที่ไมม่ันใจในผลิตภัณฑและสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได 

- ดําเนินการโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ (Public Relation) ของผลิตภัณฑใหมให
ผูบริโภคทราบอยางทั่วถึง พรอมทั้งเนนย้ําตําแหนงทางการตลาดของบริษัทถึง
ความแตกตางไมเหมือนใครที่สะทอนความเปนตัวตนของผูบริโภค 

 
2.   แผนกงานวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ (Research and Development Department) 

- ดําเนินการโดยออบแบบบรรจุภัณฑใหม (Re-Packaging) ใหมีความแตกตางจากคู
แขงขัน และใหมีความยืดหยุนในการใชงานมากขึ้น จากนั้นออกแบบ ใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น ตามการใชงานโดยรับขอมูลจากทางการตลาดเพื่อประกอบการ
ออกแบบ ใหตรงใจและตรงกับความตองการผูบริโภคในตละกลุมเปาหมาย 
 

3. แผนกการผลิต (Manufacturing Department) 
- ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย CTFA safety testing เพื่อสรางความมั่นใจใหผูบริโภค 
- พัฒนา line การผลิตใหสามารถผลิต ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน

ไดหลากหลายชนิด และหลายกลิ่น เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิต 
  

4.   แผนกการจัดหาวัตถุดิบ (Supplier Control Department) 
- ดําเนินการจัดทําแผนการจัดหาวัตถุดิบที่นํามาเปนสวนประกอบเพื่อตอบสนอง

ความตองการของฝายการผลิตและผูบริโภคอยางทันทวงที 
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5. ฝายการตลาด (Marketing Department) 
ผลิตภัณฑ (Product) 

- จะเนนในสวนของคุณภาพของสินคา เน่ืองจากบริษัทเปนผูนําทางดานสวนแบงทาง
การตลาดผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน บอกใหผูบริโภคทราบวา
ผลิตภัณฑของบริษัทไดผานมาตรฐานความปลอดภัย CTFA safety testing ในการ
ใชผลิตภัณฑ 

- ดําเนินการโฆษณาและ สื่อประชาสัมพันธกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ให
ผูบริโภคทราบ พรอมทั้งเนนย้ําตําแหนงทางการตลาดของบริษัทถึงการเนนความ
แตกตางไมเหมือนใครที่สะทอนความเปนตัวตนของผูบริโภค 

- การปรับปรุงบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัยมากขึ้น เปนที่สะดุดตาของผูบริโภค เพ่ือ
เปนการสรางความแปลกใหมในตัวผลิตภัณฑเพ่ิมมากขึ้น 

- ความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑและบริษัท ทําใหบริษัทสรางความนาเชื่อถือใหกับ
ผูบริโภคได 

- พยายามตอกย้ํากับผูบริโภคถึงวัตถุประสงคในการขายสินคาของบริษัทและ
สโลแกนที่สําคัญของผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน คือ ม่ันใจอยาง
ที่สบูใหไมได 
 

ราคา (Price) 
- ทางบริษัทจะทําการลดราคาสินคาในชวงเทศกาล และวันพิเศษตาง ๆ  เชน วันวา

เลนไทน เชน คูรัก โดยฝายชายมอบใหฝายหญิง วันแม วันสตรีโลก เพ่ือบงบอกถึง
ความสําคัญของผูหญิง และเปนการมอบสิ่งดี ๆ ใหแกกัน 

- การกําหนดราคาใหมีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เชน ราคาขาย
ผลิตภัณฑของคูแขง หรือเกณฑราคาขายโดยทั่วไปของตลาด , ภาพพจนของ
ผลิตภัณฑและกลุมลูกคาเปาหมาย, ตนทุนของวัตถุดิบหลัก และตนทุนในการผลิต 
 

สถานที่จัดจาํหนาย (Place and Distribution) 
- ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาไดตามรานคาทั่วไป เชน หางสรรพสินคา,รานขายยา

Modern Trade  
- ผูบริโภคสะดวกในการซื้อสนิคา และหาไดงาย และสามารถเลือกซื้อสินคาไดตาม

ความตองการ 
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การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
- การบริการที่เพ่ิมขึ้นจากการขายสินคา โดยจัดทําสวนลด และจัดกิจกรรม (Event) 

โดยทําการออกบูธตามหางสรรพสินคาตาง ๆ เพ่ือสุขภาพผูหญิงโดยเฉพาะ คือ 
การตรวจรางกายโดยผูเชี่ยวชาญ คือ สูตินรีแพทยในโรงพยาบาลตาง ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหผูบริโภคเห็นถึงคุณคาในผลิตภัณฑของบริษัท 

- จัดทํารายการสงเสริมการขาย โดยทางบริษัทจะจัดตั้งชมรม Lady Club เพ่ือบอก
แกลูกคาที่ใชผลิตภัณฑใหมาเปนสมาชิกของบริษัท เพ่ือเขารวมกิจกรรม เปนการ 
สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยสิทธิพิเศษสําหรับผูที่สมัครเปนสมาชิก จะไดรับ
สวนลดพิเศษ กับโปรโมชั่นที่ทางบริษัทจะเสนอใหแกสมาชิก 

- ทําการรักษาลูกคาเกา (CRM) ที่เคยใชสินคา และที่เปนสมาชิก Lady Club หรือใช
สินคาของเราอยูในปจจุบัน โดยการเยี่ยมและสอบถามถึงระยะเวลาในการใชสินคา
วาใชมานานหรือยัง ถาใชมากวา 1 ป ทางบริษัทก็จะจัดของ     สมมนาคุณเปน 
Gift Set ผลิตภัณฑตัวอ่ืนที่ยังไมเคยเลือกใชมาใหทดลองใช และสอบถามถึงขอมูล
ผลิตภัณฑ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

- มีการจัดทํารายการสินคาเพิ่มเติม คือ เม่ือซ้ือสินคาของบริษัท เปนลักษณะแบบ
ขวด เราจะแถมแผนอนามัยฟรีใหทานทดลองใชสินคา ซ่ึงประโยชนของแผน
อนามัยเหมาะสําหรับผูที่เดินทางบอย สะดวก พกพางาย และวิธีการใชก็รวดเร็ว 

- เรามีการสะสมแตม เพ่ือตรวจภายในฟรี โดยแตมที่ไดในแตละครั้งจะมีดังน้ี ถาซื้อ
สินคาใน  
  - ขนาด 100 มิลลิลิตร (ขนาดเล็ก) จะไดแตมที่ 1 แตม 
  - ขนาด 100 – 200 มิลลิลิตร (ขนาดกลาง) จะไดแตม 2 แตม 
  - ขนาด 200 มิลลิลิตรขึ้นไป (ขนาดใหญ) จะไดแตม 5 แตม 
  ****จากนั้นเม่ือไดครบทั้งหมด 30 แตม เราจะมีการบริการตรวจภายใน
ฟรี จากสูตินรีแพทย ตามสถานพยาบาลตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ฯ 
 

6. ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology System Department) 
- พัฒนาระบบเครือขายเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ระหวางผูบริโภค บริษัทตัวแทน

จําหนายและผูผลิต พรอมทั้งจัดทํา Website เพ่ือใชในการสั่งซ้ือออนไลนและ
ประมวลผลการสั่งซ้ือ 
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7.  แผนกการเงิน (Finance and Admin Department) 
ประมาณการงบประมาณที่ใชปกติเพิ่มข้ึนจาก 

- การบริการการตรวจภายในฟรี จากสูตินรีแพทย 
- การจัดตั้งชมรม Lady Club 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

การมีสินคาและบริการรูปแบบใหม ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุด
ซอนเรน ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่บริษัทที่มีชื่อเสียงอยูแลว เปนการเสริมจุดแข็งของบริษัทให
แข็งแกรงมากขึ้น และเนื่องจากสินคาและบริการรูปแบบใหมน้ีมีความสลับซับซอนมากขึ้น ตอง
ใชทักษะในระดับสูงขึ้น สงผลใหบริษัทสามารถตั้งราคาสินคาและบริการไดสูงขึ้น ทําใหสามารถ
เพ่ิมระดับรายไดและเพ่ิมยอดขาย และความสามารถในการทํากําไรมากขึ้น 
 
ขอดีของทางเลือกที่ 1 

1. เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายใหกับทางบริษัท 
2. โดยทําใหเกิดการเนนย้ําของตําแหนงทางการตลาดของตราสินคาตอผูบริโภค 
3. สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดหลายกลุม จากผลิตภัณฑเดิมของ

บริษัท 
4. เพ่ิมอํานาจตอรองกับผูแทนจัดจําหนาย เน่ืองจากทําใหบริษัทใชกําลังซื้อที่ผานระบบ

Online เปนเครื่องมือตอรอง 
5. ทําใหเกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงขบวนการทํางานและการพัฒนาผลิตภัณฑ  
6. ทําใหผลิตภัณฑเกิดความหลากหลาย และสงผลใหเกิดการประหยัดตนทุนในการพัฒนา 

ผลิตภัณฑในปจจุบัน และในอนาคตของบริษัท 
7. เพ่ิมรายได (ยอดขาย) และผลประกอบการโดยรวม รวมถึงความสามารถในการทํากําไร

มากขึ้น 
8. สรางจุดแข็งของบริษัทในการมุงเนนตัวผลิตภัณฑ และบริการเสริม 
9. เปนสินคาและบริการที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น สามารถตั้งราคาไดสูง 
 

ขอเสียของทางเลือกที่ 1 
1. เงินลงทุนในการพัฒนาและการโฆษณาคอนขางสูง ในแตละปทั้งในสวนการขาย  
     และการบริการ 
2. ตองใชระยะเวลาในการปรับระบบเทคโนโลยีและนโยบายของบริษัทคอนขางนาน 

 3.  บุคคลากรมีงานที่ตองรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น อาจสงผลตอคุณภาพของงาน 
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แนวทางเลือกที่ 2  กลยุทธการเปนผูนําตนทุน (Cost Leadership Strategy)  
 เปนกลยุทธแบบมุงเนนในดานของตนทุนและเปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิง
การแขงขันดวยการเปนผูนําในดานสวนแบงทางการตลาด กลยุทธการเปนผูนําทางตนทุน คือ 
ทําใหผลิตภัณฑมีตนทุนต่ํากวาคูแขงขันในทุก ๆ ดาน เชน การเสนอผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน 
CTFA testing และมีความปลอดภัยสูงเหมาะกับผูที่ตองการความสะอาดและปลอดภัย  
 
แผนการปฏิบัติงาน 

บริษัทดําเนินการโดยการลดคาใชจายบางสวนลง เพ่ือตนทุนที่ถูกลง เชน การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑที่มีคาใชที่จายสูง ในการทําวิจัยในแตละครั้งจําเปนตองใชเงินคอนขางสูง ถา
ทางบริษัทลดในตรงนี้ได ก็จะทําใหมีตนทุนต่ําลง และเปนการปองกันการเขามาของคูแขงราย
ใหม ๆ ที่จะเขามาแยงสวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑ 
 
ขอดีของทางเลือกที่ 2 

1. ลูกคาซื้อสินคามากขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น 
 
ขอเสียของทางเลือกที่ 2 

1. ไมมีการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในบางสวนที่ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น 
 

แนวทางเลือกที่ 3  กลยุทธมุงเนนเฉพาะกลุม (Focus Strategy) 
  กลยุทธมุงเนนเฉพาะกลุม จะเปนการมุงเนนการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา
ที่จํากัด หรือเฉพาะพื้นที่ เพ่ือที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาได บริษัทจะทําการสราง
ความแตกตางใหกับลูกคาใหเห็นชัดเจน และในพื้นที่ที่ถูกกําหนดขอบเขตหรือความตองการที่
แตกตางจากพื้นที่อ่ืนๆ หรือเฉพาะกลุมเทานั้น 
 
ขอดีของทางเลือกที ่3 

1. ใชเงินลงทุนการจัดการคอนขางนอย 
 
ขอเสียของทางเลือกที ่3 

1. ถาความตองการของผูบริโภคมีมาก บริษัทมีการลงทุนไปอาจจะไมคุมเพราะอาจจะ
ตอบสนองความตองการมากเกินไปแตผลตอบแทนที่ไดนอยมาก 
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การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหาของกลยุทธระดับธรุกิจ 
การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา โดยไดพิจารณาจากขอดี ขอเสีย ของแตละ

ทางเลือก พรอมทั้งจากการสัมภาษณผูบริหารภายในบริษัท ผลที่ไดสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได และเพิ่มยอดขายใหกับบริษัทจากเดิมคอนขางมาก ดังน้ันบริษัทจึงมี
ศักยภาพในการแขงขันมากขึ้นและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันคอนขางสูง 
 
ตารางที่ 29 การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหาของกลยุทธระดับธุรกิจโดยใชวิธีการ
ถวงน้ําหนัก (Weighting Factors Decision)  

จากการวิเคราะหขอมูล และหาแนวทางเลือกตาง ๆ แลว ผูศึกษาไดทําการใหคะแนน
ทางเลือก โดยการกําหนด 5 ปจจัย  เพ่ือหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ ดังน้ี 

 
จากการวิเคราะหและถวงน้ําหนักโดยใชเกณฑการพิจารณาตามตาราง เพ่ือหากลยุทธที่

เหมาะสม สอดคลองกับบริษัท และเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว เม่ือทําการถวง
นํ้าหนักในทุกเกณฑ แลวพบวา แนวทางเลือกที่ 1 คือ กลยุทธการสรางความแตกตาง คือ    
กลยุทธทางการตลาด เปนกลยุทธที่เหมาะสมที่สุด เพราะจะไดตอบสนองตอสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริโภคในปจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังเปนการคนหาการสรางความ
แตกตางใหกับผลิตภัณฑ และยังสอดคลองกับทิศทางของบริษัท ที่จะเปนผูนําตลาดผลิตภัณฑ

แนวทางเลือกท่ี 1 
กลยุทธการสราง
ความแตกตาง 

แนวทางเลือกท่ี 2 
กลยุทธการเปน
ผูนําตนทุน 

แนวทางเลือกท่ี 3 
กลยุทธการมุงเนน

เฉพาะกลุม เกณฑการพจิารณา WEIGHT 

Rating 
(1-10) คะแนน Rating 

(1-10) คะแนน Rating 
(1-10) คะแนน 

1. สวนแบงการตลาดที่เพ่ิมขึ้น 0.30 8 1.6 8 1.6 7 2.1 
2. ผลประกอบการโดยรวมและ
ยอดขายของบริษัทที่เพ่ิมขึน้ 

0.20 7 2.1 7 2.1 7 2.1 

3. การลอกเลียนแบบของคู 
    แขงขันทําไดยาก 

0.20 8 1.6 5 1.0 5 1.0 

4. การเจริญเติบโตของบรษิัท  
และผลติภัณฑในระยะยาว 

0.20 9 1.8 7 1.2 7 1.2 

5. ภาพลักษณของบริษัทและ
ความมีชื่อเสียง 

0.10 10 1.0 8 1.6 6 0.5 

รวม 1.00  8.1  7.5  6.9 
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สบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน โดยตอกย้ําการรับรูของผูบริโภคถึงประสบการณและเพิ่ม
คุณคาใหกับผลิตภัณฑของบริษัทอยางชัดเจน ทําใหเกิดความแตกตางกับคูแขงขันและเปนการ
ยากที่คูแขงขันจะตามทัน จึงไดทําการเลือก กลยุทธดังกลาวเพ่ือการรักษาสวนแบงทาง
การตลาดและการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนของบริษัท 
พรอมดวยผลประกอบการที่ดีขึ้น และทําใหเกิดการสรางภาพลักษณของตราสินคาที่ดี และใน
ระยะยาวทําใหสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดผลิตภัณฑสบูเหลวทําความ
สะอาดจุดซอนเรนดวย 

 
กลยุทธระดบัหนาที่ (Functional Level Strategy) 
 กลยุทธระดับหนาที่ จะมุงเนนการใชทรัพยากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและ
ประโยชนสูงสุดภายใตขอกําหนด คือ กลยุทธระดับองคกร และกลยุทธระดับธุรกิจ โดยมี
หนวยงานตามหนาที่รับผิดชอบ เพ่ือใหมีการดําเนินงานตามกลยุทธในแตละระดับพรอมทั้งการ
บรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว 
   
แนวทางเลือกที่ 1  กลยุทธการวิจัยและพัฒนา (Research & Development 
Strategy) 
 แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ จะตองทําการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความ
ตองการ และพยายามสรางความแตกตางและทําการคนควาหาสิ่งที่ตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคใหไดมากที่สุด พรอมกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพกวาคูแขงขัน และการคนควาหาจุดเดน
ของผลิตภัณฑ หรือทําการปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
 
แนวทางเลือกที่ 2  กลยุทธทางทรัพยากรมนุษย (Human Resource Strategy) 
กลยุทธการวาจาง (Hiring Strategy) 
 ในแนวทางเลือกที่ 2 จะประกอบดวย กลยุทธระดับหนาที่ (Function Level 
Strategy) เน่ืองจากบริษัทหลายบริษัทจะมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงจะทุมเทอยางมากกับการ
ทํางาน จะแสวงหาบุคคลที่สามารถรวมคานิยมที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมภายในองคกรได 
การใชจายอยางประหยัด การบริการลูกคาที่ดี การมีความรูความเขาใจในดานการตลาด 
เน่ืองจากบริษัทเชื่อวาบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีกับองคกร จะทํางานหนักและกี่ยวพันกันกับลูกคาได
ดี ดังนั้นก็จะสรางความจงรักภักดีของลูกคาได เราจะตองม่ันใจวากลยุทธการวาจางของบริษัท
สอดคลองกับองคการภายใน รวมถึงวัฒนธรรม และบุคคลที่บริษัทวาจางควรจะมีคุณลักษณะที่
สอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธของบริษัท 
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พื้นฐานของทางเลือก 
 เน่ืองจากบริษัทตองการผูที่มีความรู ความสามารถเขามาทํางานภายในองคกร จึง
จําเปนที่จะตองการผูที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ ทํากําไรและเพิ่มยอดขายใหกับบริษัท
มากที่สุด และเขามาวางแผนทางการตลาดกับบริษัท เพ่ือใหบริษัทสามารถขายผลิตภัณฑได 
 
แผนการปฏิบัติงาน 
1.  ระดับผูบริหาร (Management Level) 

- บริษัทจัดหาผูที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานใหกับองคกร โดยการทําสัญญา
วาจางเพ่ือทําการตลาดเพียงอยางเดียวหรือ โปรเจ็คเดียวแตในระยะเวลาที่กําหนด 
เชน การจัด Event เพ่ือทําการตลาดตาง ๆ  

- มอบหมายใหผูที่เราจางเปนดําเนินงานทางการตลาด และมีอํานาจในการตัดสินใจ 
เชน ถาเลือกขอมูลเกี่ยวกับการตลาด (ยอดขายในปจจุบัน) ขอมูลทางดาน Market 
Research ของบริษัทมาพิจารณาดําเนินการ เม่ือไดขอมูลมาแลวก็นํามาใหทีม
วิเคราะห ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา เพ่ือเตรียมความพรอมและทํา
การตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑที่สําคัญมาก จากนั้นทําการวิ เคราะหและ
ประมวลผล และดําเนินการตามที่ไดตกลงกันไว 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑและการทําตลาดที่แตกตาง และสรางความแข็งแกรงใหกับ

องคกรมากขึ้น เน่ืองจากมีผูมีประสบการณและความสามารถเขามารวมทํางาน อีกทั้งยังเปน
การเพิ่มยอดขายใหกับบริษัทมากขึ้นจากผลการปฏิบัติที่ไดรับ ยังเพ่ิมขีดความสามารถและ
ความชํานาญในอุตสาหกรรมตลาดยามากขึ้นดวย แตควรจํากัดการเก็บขอมูลเปนความลับแกผู
ที่ถูกจางไวเปนลายลักษณอักษร 
 
ขอดีของทางเลือกที่ 2 

1. ยอดขายเพิ่มขึ้น ผลประกอบการดีขึ้น 
2. เพ่ิมความชํานาญในการทําการตลาดในอุตสาหกรรมตลาดยา 
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ขอเสียของทางเลือกที่ 2 
1. มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการใหขอมูลทางการตลาด เพราะเปนตัวแปรสําคัญในการ

ตอสูกับคูแขง 
2. ใชคาใชจายสูงในการดําเนินงาน และตัวบุคลากรที่วาจาง 
3. มีการอํานาจการตอรองสูงในการวางแผน และการจัดการ 

 
แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธดานการตลาด (Marketing Strategy)  
 เปนหนาที่ของฝายการตลาดโดยดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดแผนการตลาดที่นํา
เร่ืองราคา ผลิตภัณฑ การสงเสริม และชองทางการกระจายตลาดมาพิจารณาไปพรอม ๆ กัน 
และดําเนินการตามนโยบายการวางแผนที่วางไวใหบรรลุวัตถุประสงคใหได 
 
ตารางที่ 30 สรุปทางเลือกกลยุทธ และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ 
 

ระดับของกลยุทธ แนวทางในการเลือกกลยทุธ กลยุทธทีเ่ลอืก 
กลยุทธระดบัองคกร 
(Corporate Level 
Strategy) 

 
 
 

1. กลยุทธการเจริญเติบโต 
2. กลยุทธการเจริญเติบโตแบบ
แนวราบ 
3. กลยุทธการขยายกิจการตาม
แนวดิ่ง 
4. กลยุทธพันธมิตรเชิงกลยุทธ 
 

***กลยุทธทั้ง 4 ควรจะ
นําไปปฎิบัติและกลยทุธที่
ตองดําเนินการและปฏบิัติ
กอน คือ กลยุทธการ
เจริญเติบโตเพราะเปนสวน
สําคัญที่สุด 

กลยุทธระดบัธุรกิจ  
(Business Level 
Strategy) 
 

1. กลยุทธการสรางความแตกตาง 
2. กลยุทธการเปนผูนําตนทุน 
3. กลยุทธมุงเนนเฉพาะกลุม 

***กลยุทธการสรางความ
แตกตาง คือ กลยุทธทาง
การตลาด 

กลยุทธระดบัหนาที่ 
(Functional Level 
Strategy) 

 

1. กลยุทธการวิจัยและพัฒนา 
2. กลยุทธทางทรัพยากรมนุษย 
3. กลยุทธดานการตลาด 

***ตองนํากลยุทธไปปฎิบัติ
ทั้ง 3 กลยุทธไปพรอม ๆ 
กันและอยางตอเน่ือง 

 
 



 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 รายงานการศึกษาเรื่อง ปญหาผลประกอบการลดลง ของผลิตภัณฑสบูเหลวทําความ
สะอาดจุดซอนเรนเพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา บริษัท WC (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซ่ึงไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ตามกรอบแนวทางของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาขอมูลปฐม
ภูมิ โดยการออกแบบสอบถามกลุมลูกคาคาดหวังของบริษัท สําหรับการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ได
ทําการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และขอมูลที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงนําขอมูลปฐมภูมิและ 
ขอมูล ทุติยภูมิมาวิเคราะหผลรวมกันโดยใชแนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซ่ึงสรุปผล
การศึกษาดังน้ี 
 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหปญหาและสาเหตุที่ทําใหผลประกอบการลดลง 
 สวนที่ 2 กําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมยอดขายของบริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 
 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษา และวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของปญหาของบริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด 
เริ่มจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกองคกร การวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค โดยการแจกแบบสอบถาม และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการ
สัมภาษณผูบริหารเชิงลึก พนักงานภายในบริษัท และลูกคาที่เคยใชผลิตภัณฑของทางบริษัท 
เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห และกําหนดกลยุทธที่ เหมาะสม เพ่ือนํามาปรับปรุง
กระบวนการทํางาน และตอบสนองความความตองการของผูบริโภคไดอยางลงตัวและเหมาะสม 
ซ่ึงจากการศึกษาปญหาของบริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด ที่สงผลตอการยอดขาย พบวามา
จากปญหาดังตอไปน้ี 

1. ปญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากเรื่องของราคาสินคาที่แพงกวาคูแขงขันในตลาดเดียวกัน  
2. ในสวนของการจัดทําทางการตลาดมีนอย ซ่ึงในปที่ผานมาจะเห็นวา ทางบริษัทจัด

กิจกรรมทางการตลาดนอยมาก  
3. ในสวนของพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหผลิตภัณฑที่มี

อยูเดิมก็จะไมเปนที่สนใจในระยะเวลานาน  
4. ขนาดตลาดของผลิตภัณฑเทาเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงจึงทําใหการเขามาของคูแขง

รายใหมเพ่ิมมากขึ้น 
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 ซ่ึงจากปญหาดังกลาว ทําใหผูศึกษาไดทําการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา และ
ตัดสินใจเลือกแนวทางไดดังน้ี 
 
1. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy)  
 โดยจะทําการเลือก กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategies) เปนการทําตลาด
แบบการเจริญเติบโต โดยตองสรางรากฐานที่ม่ันคง ดังนั้นกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสม คือ   
กลยุทธของการเจริญเติบโต เปาหมายคือ การรักษาฐานะการแขงขัน และผูนําสวนแบงทาง
การตลาดเอาไวภายในตลาดที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ถาเปนไปไดคูแขงจะตองเจริญเติบโตตาม
ตลาดที่ขยายตัว และบริษัทอ่ืนกําลังเขาสูตลาดและตามใหทันกับผูสรางนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรม ดังน้ันบริษัทตองการการลงทุนอยางตอเน่ืองที่จะรักษากําลังที่เกิดขึ้นจาก
ความสําเร็จภายในขั้นตอนการเริ่มตน เพราะฉะน้ันบริษัทตองสรางความแตกตางและลงทุน
อยางมากมายภายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตอไป    
 
2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
 โดยจะทําการเลือก กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) คือ 
กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
โดยการสรางคุณคาควบกับผลิตภัณฑ ดวยการเสนอสินคาบวกกับคุณคาที่ผูบริโภคจะไดรับ 
มุงเนนที่ตัวผลิตภัณฑและการบริการใหไปดวยกัน เชน ทําใหลูกคารูสึกวาอยากซื้อสินคาของ
บริษัท เน่ืองจากเรามีการสะสมแตม เพ่ือตรวจภายในฟรี จากสูตินรีแพทย ตามโรงพยาบาล
ตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy) 

โดยจะทําการเลือกทุกกลยุทธ เน่ืองจากบริษัทหลายบริษัทจะมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
สูงจะทุมเทอยางมากกับการทํางาน จะแสวงหาบุคคลที่สามารถรวมคานิยมที่เปนรากฐานของ
วัฒนธรรมภายในองคกรได การใชจายอยางประหยัด การบริการลูกคาที่ดี การมีความรูความ
เขาใจในดานการตลาด เน่ืองจากบริษัทเชื่อวาบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีกับองคกร จะทํางานหนัก
และกี่ยวพันกันกับลูกคาไดดี ดังน้ันก็จะสรางความจงรักภักดีของลูกคาได เราจะตองม่ันใจวากล
ยุทธการวาจางของบริษัทสอดคลองกับองคการภายใน รวมถึงวัฒนธรรม และบุคคลที่บริษัท
วาจางควรจะมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธของบริษัท รวมถึงการทําวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และการทําการตลาด
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลประกอบการโดยรวมทั้งหมดของบริษัท 
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ขอจํากัดของการศึกษา 
1. ขอจํากัดดานการเปดเผยขอมูล เน่ืองจากสภาวะการณแขงขันในธุรกิจผลิตภัณฑสบู

เหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน ทําใหการหาขอมูลตาง ๆ ใหครบถวนทําไดยาก 
2. ขอมูลบางประการของคูแขงไมสามารถหาได เน่ืองจากเปนสิ่งที่ไมสามารถเปดเผยได 

เพราะอาจสงผลกระทบตอองคกรได ทําใหการรวบรวมขอมูลใหครบถวนสมบูรณทําได
ยาก 

3. ขอมูลบางอยางเกิดจากการประมาณการ และมีการปรับเปลี่ยนตัวเลข เพ่ือที่จะไมให
ขอมูลรั่วไหลไปสูบริษัทคูแขงได ทําใหไมสามาถนําไปใชงานไดจริง 

4. ขอจํากัดดานเวลา จึงทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนํามาศึกษาไมเพียงพอ 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษา 

1. บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูที่ตองการศึกษาตอยอด ตองทําการวิเคราะห
เรื่องการตลาดใหลึกซึ้ง หรือทําการพัฒนาอยูอยางตอเน่ือง ถาตองการที่จะเจริญเติบโต
อยางยั่งยืน และเปนรักษาความเปนผูนําในตลาดตอไป 

2. เม่ือนํากลยุทธที่เสนอไปปฏิบัติแลว ควรมีการติดตาม และควบคุมการดําเนินงานพรอม
ทั้งผลกระทบที่จะไดรับ เพ่ือเปนประโยชนตอไปในอนาคต 

3. ควรสรางแผนฉุกเฉินเพ่ือมารองรับในกรณีที่กลยุทธที่ นํามาใชไมเปนไปตามที่
คาดการณไว 

4. การวิเคราะหในสวนของผูบริโภคอยางลึกซึ้ง (Customer Analysis) เชน ในการเจาะ
ตลาดลูกคาใหม การศึกษาจะทําใหทราบถึงความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค
อยางแทจริง 

5. ควรศึกษาถึงแนวทางในการกาวสูตลาดโลก เพ่ือสรางโอกาสใหม ๆ ใหกับบริษัทที่จะ
เขาสูเวทีการแขงขันระดับสากลตอไป 

6. ควรศึกษารายละเอียดเบื้องลึกของธุรกิจน้ันอยางจริงจังอีกครั้ง เชน การศึกษาความ
เปนไปไดของการกําหนดแตละกลยุทธ ทั้งทางดานการตลาด การเงิน การวางแผนการ
ลงทุนในดานอ่ืน ๆ และการบริหารจัดการงานใหมีประสิทธิภาพ 

7. ในระยะยาวบริษัทควรมีการตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินคาเอง ซ่ึงจะทําใหตนทุนในการผลิต
สินคาของบริษัทลดลงและทางบริษัทสามารถแขงขันทางดานราคาได 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
1. การศึกษาการขยายตลาด และชองทางการจําหนายไปตางประเทศใหมากขึ้น 
2. การศึกษาทิศทางแนวโนมรูปแบบผลิตภัณฑของคูแขงที่มีผลกระทบกับผลิตภัณฑของ

บริษัท 
3. การศึกษาในสวนของราคาสินคา วามีผลกระทบอยางไรกับผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคอยางลึกซึ้ง 
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ภาคผนวก ก  เลขท่ีแบบสอบถาม…………… 

“เร่ือง การศึกษาปญหาผลประกอบการลดลง ของผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนเพื่อกําหนด     
กลยุทธในการเพิ่มจํานวนของผูใชสินคา กรณีศึกษา บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด” 

 
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลนํามาศึกษาในการกําหนดกลยุทธ   ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิชา

การศึกษาคนควาดวยตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ผูศึกษาขอความรวมมือจากทานในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณที่ใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานเพียงคําตอบเดียว   
1-1. อายุ            

[     ] 1. ตํ่ากวา 23 ป   [     ] 2. 23 - 30 ป  
 [     ] 3. 31 - 40 ป   [     ] 4. 41 ขึ้นไป  
1-2. ระดับการศึกษาสูงสุด          

[     ] 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี    [     ] 2. ปริญญาตรี    
[     ] 3. ปริญญาโท   [     ] 4. ปริญญาเอก 

1-3. อาชีพ           
[     ] 1. นักเรียน / นักศึกษา  [     ] 2. ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
[     ] 3. พนักงานบริษัทเอกชน  [     ] 4. เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว 
[     ] 5. แมบาน    [     ] 6. อ่ืนๆ ระบุ……………  

1-4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน          
[     ] 1. ตํ่ากวา 15,000 บาท  [     ] 2. 15,000 - 25,000 บาท 

 [     ] 3. 25,001 - 35,000 บาท  [     ] 4. สูงกวา 35,000 บาท 
1-5. สถานภาพ          

[     ] 1. โสด    [     ] 2. สมรส 
 [      ] 3. หมาย / หยาราง    
 
สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน     
2-1. ทานเคยซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนหรือไม    

 [     ] 1. เคย     [     ] 2.  ไมเคย (ขามไปทําสวนที่ 3) 
 

2-2. ทานซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนเพราะเหตุใดมากที่สุด    
[     ] 1. เห็นจากสื่อโฆษณา    [     ] 2. มีคนแนะนําใหใช โปรดระบุ…………… 
[     ] 3. เพ่ือความสดชื่นมั่นใจ   [     ] 4. เพ่ือทําความสะอาดชวงมีประจําเดือน 
[     ] 5. เพ่ือปองกันความอับชื้นในรมผาและเชื้อรา  [     ] 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………  
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2-3. ความถี่ในการใชผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน      

[     ] 1. ทุกวัน     [     ] 2. สัปดาหละ 1-3 ครั้ง 
[     ] 3. เฉพาะชวงมีประจําเดือน   [     ] 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………   

2-4. ตราสินคาผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนใดท่ีทานซื้อบอยมากที่สุด    
[     ] 1. แลคตาซิด (Lactacyd)   [     ] 2. มิสทีน (Misstine) 
[     ] 3. แครฟรี (Carefree)    [     ] 4. เอวอน (Avon) 
[     ] 5. กีฟฟารีน (Giffarine)   [     ] 6. นีเวีย (Nivea) 
[     ] 7. เด็ทตอล (Dettol)    [     ] 8. บีไนซ (BeNice) 
[     ] 9. ซัมเมอรอีฟ (Summer Eve)   [     ] 11. อ่ืนๆ โปรดระบุ…………… 

2-5. ราคาผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนท่ีทานซื้อในปจจุบัน     
[     ] 1. ตํ่ากวา 75 บาท    [     ] 2. 76 - 100 บาท 
[     ] 3. 100 บาทขึ้นไป 

2-6. ขนาดบรรจุผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนท่ีทานซื้อในปจจุบัน    
[     ] 1. ตํ่ากวา 100 มิลลิลิตร (ขนาดเล็ก) [     ] 2. 100 – 200 มิลลิลิตร (ขนาดกลาง) 
[     ] 3. 200 มลิลิลิตรขึ้นไป  (ขนาดใหญ) 

2-7. จํานวนขวดผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจดุซอนเรนท่ีทานซื้อในแตละคร้ัง   
[     ] 1. ครั้งละ 1 ขวด    [     ] 2. ครั้งละ 2 ขวด    
[     ] 3. ครั้งละ 3 ขวด    [     ] 4. ต้ังแต 4 ขวดขึ้นไป 

2-8. ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน      
[     ] 1. มากกวา 1 ครั้งตอเดือน   [     ] 2. เดือนละ 1 ครั้ง 
[     ] 3. สองเดือนตอ 1 ครั้ง   [     ] 4. มากกวาสองเดือนตอ 1 ครั้ง 

2-9. สถานที่ซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนท่ีทานซื้อบอยที่สุดในปจจุบัน    
[     ] 1. รานสะดวกซื้อ (เชน เซเวนฯ แฟมิล่ีฯ)  [     ] 2. ทอปซุปเปอรมารเก็ต 
[     ] 3. บ๊ิกซี     [     ] 4. คารฟูร 
[     ] 5. เทสโกโลตัส    [     ] 6. แม็คโคร 
[     ] 7. รานขายยา    [     ] 8. หางสรรพสินคาทั่วไป 
[     ] 9. รานคาทั่วไป    [     ] 10. อ่ืนๆ ระบุ……………  
  

2-10. คุณสมบัติพิเศษใดในผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนท่ีทานเห็นวาสาํคัญท่ีสุด   
[     ] 1. ออนโยนไมระคายเคือง   [     ] 2. รักษาความเปนกรดออนตามธรรมชาติ 
[     ] 3. ชวยปองกันและตานทานเชื้อตางๆไดดี [     ] 4. ใหความรูสึกสดชื่นมั่นใจใชไดทุกวัน 
[     ] 5. ปองกันกล่ินไมพึงประสงค   [     ] 6. ปองกันความอับชื้นบริเวณจุดซอนเรน 
[     ] 7. เหมาะสําหรับทําความสะอาดชวงมีรอบเดือน [     ] 8.อ่ืนๆ โปรดระบุ……………  
  

2-11. ผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนท่ีทานซื้อในปจจุบันผสมกลิ่นนํ้าหอมหรือไม   
[     ] 1. ผสมกลิ่นน้ําหอม    [     ] 2. ไมผสมกลิ่นน้ําหอม  
   

2-12. รายการสงเสริมการขายใดที่ทานชื่นชอบมากที่สุด       
[     ] 1. ลดราคา     [     ] 2. รายการชิงโชคของรางวัล 
[     ] 3. คูปองสวนลดเมื่อซื้อครั้งตอไป  [     ] 4. มีของแถม 
[     ] 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ............         
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สวนท่ี 3 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน เพียงคําตอบเดียว 
ปจจัยตอไปนี้มคีวามสําคัญกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความสะอาดจุดซอนเรนของทานมากนอย
เพียงใด 

ระดับความคิดเห็น 
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูเหลวทําความ

สะอาดจุดซอนเรน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานผลิตภัณฑ 
1) ผลิตภัณฑมีความออนโยนไมระคายเคือง      
2) ผลิตภัณฑชวยรักษาความเปนกรดออนตามธรรมชาติ      
3) ผลิตภัณฑชวยปองกันและตานทานเชื้อตางๆไดดี      
4) ผลิตภัณฑใหความรูสึกสดชื่นมั่นใจใชไดทุกวัน       
5) ผลิตภัณฑชวยปองกันกล่ินไมพึงประสงค      
6) ผลิตภัณฑชวยปองกันความอับชื้นบริเวณจุดซอนเรน       
7) ผลิตภัณฑเหมาะสําหรับทําความสะอาดชวงมีรอบเดือน       
8) ผลิตภัณฑมีสวนผสมของน้ําหอม      
9) ผูผลิตไดรับมาตรฐานในการผลิตและการบริการ มีความนาเชื่อถือ      
10) ผลิตภัณฑมีสีสันรูปทรงของบรรจุภัณฑสดใสสะดุดตา      
11) ผลิตภัณฑมีขนาดบรรจุหลายขนาดตรงตามความตองในการใช      
ดานราคา 
12) ราคาถูกกวาผลิตภัณฑอ่ืนๆ      
13) ราคาขายเมื่อเทียบกับคุณภาพ      
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
14) การจัดเรียงในชั้นวางสินคาสามารถหาไดงาย      
15) สามารถหาซื้องาย เดินทางสะดวก      
16) มีปายราคาแสดงราคาและรายการสงเสริมการขายชัดเจน      
ดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
17) การโฆษณาผานทางสื่อหนังสือพิมพ/ส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ      
18) การโฆษณาผานทางสื่อวิทยุ      
19) การโฆษณาผานทางสื่อโทรทัศน      
20) การโฆษณาผานทางปายส่ือสาธารณะ      
ดานการสงเสริมการขาย 
21) การลดราคา       
22) มีรายการชิงโชคของรางวัล      
23) ใหคูปองสวนลดเมื่อซื้อครั้งตอไป      
24) มีของแถม      
25) การแจกตัวอยางผลิตภัณฑเพ่ือทดลองใช      
26) การจัดรายการสงเสริมการขายตามสถานที่ขาย      

ผูศึกษาขอขอบคุณที่ทานไดใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถามชุดนี้เปนอยางดี 
****************************************************************************************** 



 
ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณผูบริหารเพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพสําหรับการการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง  

 
1. ทานคิดวาบรษิัทจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางไรบาง 
 
2. ทานมีการกําหนดกลยุทธการเพิ่มยอดขายของบริษัทไวอยางไรบาง 
 
3. ภาวะเศรษฐกจิในปจจุบัน มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม อยางไร 
 
4. ทานคิดวาอุปสรรคทางการแขงขันของบริษัทคืออะไร 
 
5. ทานมีวิธีการทําใหสินคาของทานเปนทีรู่จักแกคนทั่วไปไดอยางไร 
 
6. ผลิตภัณฑของบริษัทมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด 
 
7. ปจจัยใดที่มีผลกระทบตอยอดขายของบริษัท ทานคิดวาสิ่งน้ันมีผลกระทบมาก - นอย

เพียงใด 
 
8. พนักงานขายสินคามีแรงจูงใจในการขายสินคาของบรษิัทมากนอยเพียงใด และวธิีการ

ขายสินคาของพนักงานเปนแบบใด 
 
9. ทานมีการวางแผนการตลาดอยางไร เพ่ือตอสูกับคูแขงขันได และมีวิธีการอยางไรใน

การทําการตลาดในปที่ผานมา และในอนาคต 
 

10. ทานมีวิธีการจัดการอยางไร ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ และไดรับการยอมรับ
จากผูบริโภค พรอมทั้งภาพลักษณของบรษิัทที่มีมายาวนาน 

 























 

 
ประวัติผูศึกษา 

  
นางสาวชลลดา  ทาทอง เกิดเม่ือวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2523 สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เม่ือปการศึกษา 
2544 และทําการศึกษาตอในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
การจัดการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2549 
  
 ป 2547 – ปจจุบัน ทํางานที่บริษัท WC (ประเทศไทย) จํากัด ตําแหนงผูชวยผูจัดการ
ผลิตภัณฑ 
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