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บทคัดยอ 
 
 บริษัท AP จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล (Information Service) และ
การวิจัยขอมูลการตลาด (Marketing Research) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในอุตสาหกรรม
รถยนตของภูมิภาคเอเชีย โดยในปจจุบันมีบริษัทที่ใหบริการวิจัยขอมูลการตลาดในประเทศไทย
เพ่ิมมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลการตลาดที่สูงขึ้น ซ่ึงบริษัท AP 
จํากัดเอง กําลังประสบปญหารายไดของบริษัทไมสอดคลองกับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

วัตถุประสงคของการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมและคูแขง   
2) เพ่ือศึกษาสาเหตุปญหาระดับรายไดไมคงที่ มีแนวโนมที่จะลดลง 3) เพ่ือวิเคราะหปจจัย
ภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน และ 4) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา   
กลยุทธเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ โดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเก็บขอมูล ผูศึกษาได
ทําการศึกษารวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงบการเงินของบริษัทและ
คูแขงยอนหลัง 3 ป และการศึกษารวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารและบุคลากรภายในองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรดวย McKinsey 7s การวิเคราะหสภาพแวดลอมการ
ทั่วไป PEST การวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขันในอุตสาหกรรมดวยแบบจําลอง 5 ปจจัย 
(Five Forces Model) การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การระบุตัวปจจัย   



 

 

จ

ภายใน/ภายนอกเชิงยุทธศาสตร และการวิเคราะหหาแนวทางแกไขในเชิงกลยุทธ โดย TOWS 
Matrix เพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงคของการศึกษา  

จากการศึกษาพบวาสาเหตุของปญหาระดับรายไดของบริษัทไมคงที่ มีแนวโนมที่จะ
ลดลงนั้น มีสาเหตุมาจากการที่บริษัทมีสินคาและบริการเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต ไมมี
สินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ รวมถึงประสิทธิภาพของทีมขายไมดี กระบวนการทํางาน 
(บางสวน) ขาดความชัดเจน และขาดเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลที่มี
ประสิทธิภาพ  ประกอบกับสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมที่คอนขางรุนแรง ตลอดจน
สภาพเศรษฐกิจหดตัวและปญหาการเมืองในประเทศ ซ่ึงแนวทางเลือกในการแกไขปญหาที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับบริษัท คือ นํากลยุทธการพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ โดย
มุงเนนการสรางความแตกตางในอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลรถยนต ซ่ึงเปนกลยุทธระดับธุรกิจ 
(Business Strategy) ที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยกลยุทธการมุงเนนและความ
แตกตาง (Focused Differentiation Strategy) ดวยรูปแบบของสินคาและบริการใหมที่มีความ
ยาก สลับซับซอน ซ่ึงเปนการสรางความแตกตาง ทําใหมีคูแขงนอยราย สงผลใหบริษัทสามารถ
คิดคาบริการไดสูงขึ้น เปนการเสริมจุดแข็งของบริษัทดานความเชี่ยวชาญการวิจัยขอมูลรถยนต
ใหแข็งแกรงมากขึ้น และยังสามารถใชฐานกลุมลูกคาเดิมในอุตสาหกรรมรถยนตรองรับบริการ
ใหม นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอกสนับสนุนจากการที่ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิต
รถยนตในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพ และดัชนีความเชื่อม่ันของอุตสาหกรรมรถยนตของ
ประเทศไทยยังมีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยทางบวกใหกับอุตสาหกรรม
รถยนต ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยูแลว สงผลใหแนวทางเลือกนี้ทําให
บริษัทสามารถเพิ่มระดับรายไดใหมากขึ้น และความสามารถในการทํากําไรเพิ่มมากขึ้น เพ่ิมผล
ประกอบการและสวนแบงทางการตลาด ตลอดจนสามารถชวยเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แขงขันใหบริษัท นําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 
กรณีศึกษา บริษัท AP จํากัด” มีขอมูลดังตอไปน้ี 

1. ภาพรวมองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 
2. ปญหาและลักษณะปญหาทีเ่กิดขึ้นภายในองคกร   
3. ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 
4. วัตถุประสงคของการศึกษา 
5. นิยามคําศัพทเฉพาะ 
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
1. ภาพรวมองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 

1.1 ขอมูลทั่วไป 
บริษัท AP จํากัด กอตั้งขึ้นในป 2537 ดวยทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท 

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล (Information Service) และการวิจัยขอมูลการตลาด 
(Marketing Research) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในอุตสาหกรรมรถยนตของภูมิภาคเอเชีย  

บริษัท AP จํากัด เปนบริษัทที่มีชาวอเมริกันเปนเจาของกิจการ มีสํานักงานใหญ
อยูที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และมีสาขาในประเทศจีน ในสวนของสํานักงานใหญ        
มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 15 คน โดยมีโครงสรางองคกร ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 โครงสรางองคกรของบริษัท AP จํากัด 
ที่มา : ขอมูลจากบริษัท AP จํากัด 
 

ก. ทีมบริการขอมูล (Information Service)  
ดูแลรับผิดชอบในสวนของการจัดทํารายงานขอมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม

รถยนตในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงมีในสวนของการพยากรณยอดการผลิตและยอดการขายรถยนต 
การวิเคราะหขอมูลสภาพอุตสาหกรรม และรายงานสรุปจํานวนการผลิตและการขายรถยนตจริง  

มีสมาชิกในทีม จํานวน 5 คน ดังน้ี 
- ผูจัดการ (Manager) เปนผูดูแลทีมงานใตบังคับบัญชา 
- นักวิเคราะห (Analyst) จํานวน 2 คน เปนผูชํานาญการวิเคราะห       

มีความรูทางดานสถิติ และมีความเขาใจในอุตสาหกรรมรถยนต  
- เจาหนาที่สนับสนุน (Support) จํานวน 2 คน เปนผูจัดทําขอมูลและ

รายงานสรุปตาง ๆ 
 
 
 
 

Managing Director 

Information Service 
(5 คน) 

Marketing Research  
(7 คน) 

Administration 
(2 คน) 

Manager 

Analyst 
(2 คน) 

Manager 
 

Analyst 
 (3 คน) 

Manager 
 

Support 
 

Support 
(2 คน) 

Support 
 (3 คน) 
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ข. ทีมวิจัยขอมูลการตลาด (Marketing Research)  
ดูแลรับผิดชอบในสวนของการบริการงานวิจัยขอมูลการตลาดเชิงลึก          

ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมรถยนตในภูมิภาคเอเชีย เปนงานวิจัยตามความตองการของลูกคา 
ครอบคลุมทั้งงานวิจัยทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค  

มีสมาชิกในทีม จํานวน 7 คน ดังน้ี 
- ผูจัดการ (Manager) เปนผูดูแลทีมงานใตบังคับบัญชา 
- นักวิเคราะห (Analyst) จํานวน 3 คน เปนผูชํานาญการวิเคราะห       

มีความรูความเขาใจทางดานการตลาด คณิตศาสตรและสถิติเปนอยาง
ดี สามารถสรางเครื่องมือและมาตรวัดวิจัยตาง ๆ เพ่ือประมวลผล 

- เจาหนาที่สนับสนุน (Support) จํานวน 3 คน เปนผูรวบรวมขอมูล  
ตาง ๆ ใหนักวิเคราะห และจัดทํารายงานสําหรับการนําเสนอ 

เน่ืองจากบริษัทไมมีทีมสํารวจขอมูลภาคสนาม (Field Work) เปนของตนเอง     
จึงตองมีการจางซัพพลายเออร สําหรับจัดเก็บขอมูลเพ่ือมาวิเคราะหและประมวลผลตอไป 

 
ค. ทีมธุรการ (Administration)  

ดูแลรับผิดชอบในสวนของการสนับสนุนการทํางาน งานบัญชี งานการเงิน 
งานบุคคล และงานธุรการทั่วไปของบริษทั 

มีสมาชิกในทีม จํานวน 2 คน ดังน้ี 
- ผูจัดการ (Manager) เปนผูดูแลทีมงานใตบังคับบัญชา 
- เจาหนาที่สนับสนุน (Support) เปนผูสนับสนุนงานตาง ๆ ในทีมธุรการ 

 
ในชวงปลายป 2549 บริษัท AP จํากัด ถูกซื้อกิจการโดยบริษัท ZD International 

Inc. ซ่ึงเปนบริษัทตางชาติชั้นนําระดับโลกที่ใหบริการดานการบริการขอมูล โดยการเขามาซื้อ
กิจการครั้งน้ีของ ZD International Inc. เพ่ือตองการสรางความแข็งแกรงใหกับแบรนดของ ZD 
และเพ่ือตอบสนองความตองการจากทั่วโลก ในดานการใหบริการขอมูลธุรกิจครอบคลุม       
ทุกอุตสาหกรรม 

ปจจุบัน บริษัท AP จํากัด กลายเปนหนวยงานหนึ่ง (Business Unit) ของบริษัท 
ZD International Inc. มีการรับนโยบายหลักและเปาหมายมาจากแม แตยังคงมีโครงสราง   
การดําเนินงานทุกอยางตามเดิม อํานาจการบริหารและการตัดสินใจในการดําเนินงานทั้งหมด 
ยังอยูกับทีมผูบริหารชุดเดิม  
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1.2  สินคาและบริการ 
บริษัท AP จํากัด เปนผูใหบริการขอมูลและวิจัยทางการตลาดในอุตสาหกรรม

รถยนตของภูมิภาคเอเชีย โดยบริการของบริษัทจะชวยใหลูกคามีความสามารถทางการแขงขัน
สูงขึ้น ดวยการทําใหลูกคาเขาใจความตองการของผูบริโภค และตอบสนองความตองการนั้นได
ถูกตองครบถวน สามารถนําขอมูลและผลการวิจัยที่ไดไปชวยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 
เพ่ือใชในการวางแผนการผลิตและจําหนาย การกําหนดราคา และการควบคุมการตลาดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

โดยแบงรูปแบบการใหบริการออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
1.2.1 งานบริการขอมูล (Information Service) 

บริการขอมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมรถยนตในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงขอมูล
ดังกลาวนี้เปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง แมนยํา และเชื่อถือได แบงออกเปน 2 ประเภทรายงาน 
ดังน้ี 

- รายงานการพยากรณในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (Asia Pacific 
Forecast) เปนขอมูลรายละเอียดการพยากรณยอดการผลิต (Productions Forecast) และ  
ยอดการขาย (Sales Forecast) รถยนต ลวงหนา 7 ป โดยจัดทําเปนรายไตรมาส จัดทําเปน
รายงานของแตละประเทศ แยกตามบริษัทผูผลิตรถยนต (Manufacturer) โรงงานผลิต (Plant) 
ประเภทรถยนต (Segment) ยี่หอรถยนต (Brand) และรุนรถยนต (Model) พรอมขอมูล      
การวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรมและขาวความเคลื่อนไหวตาง ๆ โดยจัดทําทั้งหมด 10 เลม 
ไดแก ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ประเทศไตหวัน 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลีย 

 
- รายงานสรุปอุตสาหกรรมรถยนตรายเดือน  (Automotive 

Report) เปนขอมูลสรุปยอดการผลิต ยอดการขาย และราคาที่จําหนาย แยกรายละเอียดตาม
ประเทศที่ผลิตรถยนต (Country) ประเภทรถยนต (Segment) ยี่หอรถยนต (Brand) และ     
ตามรุนรถยนต (Model) ของแตละประเทศ พรอมขอมูลรายละเอียดรถยนตใหมที่ออกจําหนาย
ของเดือน และรายละเอียดงานกิจกรรมตาง ๆ (Event) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนตที่จะจัดขึ้น  
โดยจัดทําเปนรายงานทั้งหมด 3 เลม ไดแก ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และกลุมอาเซียน        
4 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส 
 

1.2.2 งานวิจัยขอมูลการตลาด (Marketing Research)  
บริการงานวิจัยขอมูลการตลาดเชิงลึก โดยบริการนี้จะศึกษาครอบคลุม

งานวิจัยทางการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภคที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมรถยนตในเอเชีย  
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ตามความตองการของลูกคา ทั้งในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 
งานวิจัยที่บริษัทใหบริการ มีดังน้ี  
- การวิจัยดัชนีความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction 

Index :CSI) เปนการสํารวจวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการซอมบํารุง            
ณ ศูนยบริการมาตรฐาน โดยทําการศึกษา 7 ปจจัยหลักที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา
โดยรวม ไดแก คุณภาพการใหบริการ ขอบกพรองตัวรถที่ลูกคาพบ บริการสงมอบคืนรถ   
ความสะดวกในการเขารับบริการของลูกคา ที่ปรึกษาดานบริการ การเริ่มตนการใหบริการ และ
การใหการรับรองลูกคาของศูนยบริการ 

 
- การวิจัยดัชนีความพึงพอใจดานบริการการขาย (Sales Satisfaction 

Index :SSI) เปนการสํารวจวัดความพึงพอใจของลูกคาตอขั้นตอนการจําหนายรถยนตใหม และ
ระยะเวลาในการสงมอบรถยนตใหม 

 
- การวิจัยความเคลื่อนไหวดานราคาของรถยนต (Price Tracking) 

เปนการศึกษาความเคลื่อนไหวของราคารถยนตอยางตอเน่ืองในชวงระยะเวลาที่กําหนดไว เพ่ือ
ดูแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของราคา  

 
- การวิจัยทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอรถยนตใหม (New Product 

Introductions) เปนการสํารวจความคิดเห็นของผูซ้ือรถใหมถึงปจจัยที่สรางความรูสึกตื่นตา   
ตอสมรรถนะ รูปลักษณ การออกแบบ และระบบการทํางานของรถยนตคันใหม 

 
- การวิจัยโดยใชลูกคาสายลับ (Mystery Shopper Surveys) เปนการ 

ทําวิจัยโดยใชลูกคาสายลับที่ทําเสมือนเปนลูกคาจริงๆ (ไมเปดเผยตัว) เขาไปทําการประเมิน
การบริการ การปฏิบัติงาน ความซื่อสัตยของพนักงาน การแสดงสินคา และคุณภาพสินคา ซ่ึง
ลูกคาสายลับเหลานี้จะตองสังเกตการณ บันทึกเรื่องราวตางๆ เสนอขอมูลมาตามแบบที่บริษัท
เปนผูกําหนด เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการประมวลผล ปจจุบันลูกคานิยมใชเทคนิคการวิจัย
โดยใชลูกคาสายลับน้ีกันอยางกวางขวางเพราะสามารถกระทําใหเกิดขึ้นไดจริง ทําใหลูกคา
สามารถเขาใจความรูสึกของผูบริโภคไดอยางถูกตองชัดเจน  
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1.3 กลุมลูกคาหลัก 
กลุมลูกคาหลักของบริษัท เปนลูกคาประเภทองคกร แบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี  
1.3.1 บริษัทผูผลิตรถยนต 
1.3.2 บริษัทผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนต เชน บริษัทผลิตเหล็ก บริษัทผลิตยาง 

บริษัทผลิตพลาสติก เปนตน 
โดยรายไดสวนใหญของบริษัทมาจากกลุมลูกคาตางประเทศ  

 
1.4 สภาพการแขงขันและคูแขงหลักของบริษัท 

ในสภาวะที่ภาคธุรกิจตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง และ    
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาดและพฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนการแขงขันกันอยาง
รุนแรงในอุตสาหกรรมรถยนต ทําใหองคกรธุรกิจหันมาใชบริการธุรกิจวิจัยขอมูลการตลาด   
มากขึ้น เพ่ือไดรับขอมูลที่เที่ยงตรงแมนยํา ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินแผนธุรกิจ หรือ     
กลยุทธทางการตลาดเพื่อรองรับการแขงขันไดอยางมีศักยภาพ  
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World Asia Thailand

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงมูลคารวมของอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลการตลาดระดับโลก ภูมิภาคเอเชีย 
และประเทศไทย ตั้งแตป 2546 ถึง 2548 
ที่มา : ESOMAR 2006 

 

ลานดอลลาสหรัฐ 
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จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นไดวา มูลคารวมของอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลการตลาด
มีแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งในระดับโลก ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งใน
ประเทศไทย โดยในป 2548 มูลคาของอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลการตลาดระดับโลกเทากับ 
23,314 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2547 เทากับ 8% ในภูมิภาค
เอเชียเทากับ 3,270 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2547 เทากับ 14% 
และในประเทศไทยเทากับ 72 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2547 
เทากับ 29% 

ปจจุบัน มีบริษัทวิจัยขอมูลการตลาดในประเทศไทยใหบริการมากขึ้นตาม      
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น มีทั้งบริษัทที่เปนของตางประเทศเขามาเปดสาขาใน
ประเทศไทย (MultiInter Brand) ที่ไดเปรียบในดานการวิจัยที่มีหลายมิติ และบริษัทที่เปนของไทย
เอง (Regional Brand) ที่มีการแขงขันกันดานราคาและแขงขันกันประมูลงาน ตลอดจนกลุม
สถาบันการศึกษาก็เปนอีกตัวแปรหนึ่งที่จะปรับตัวจากการทําวิจัยเพ่ือสังคมเขามาแขงขันใน
อุตสาหกรรมวิจัยขอมูลการตลาด 

โดยสวนใหญแลวบริษัทวิจัยขอมูลการตลาดจะใหบริการงานวิจัยในหลากหลาย
อุตสาหกรรม แตละบริษัทจะมีความชํานาญในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไมเทากัน ซ่ึงบริษัทวิจัย
ขอมูลการตลาดที่ใหบริการในอุตสาหกรรมรถยนตเชนเดียวกับบริษัท AP จํากัด มีดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 รายชื่อบริษัทวิจัยที่ทําการวิจัยขอมูลการตลาดในอุตสาหกรรมรถยนต 
 

บริษัท ประเภทบริษัท สินคาและบริการ อุตสาหกรรมที่ทํา 

1. AP - MultiInter Brand - Information Service 
- Marketing Research 

- Automotive 

2. BB - MultiInter Brand - Marketing Research 
- Consultant 

- Consumer products 
- Finance 
- Telecom 
- Automobile 
- Entertainment 
- Agricultural 
- Pharmaceutical 
- Petrochemical 
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บริษัท ประเภท สินคาและบริการ อุตสาหกรรมที่ทํา 
3. CC - Regional Brand - Marketing Research 

 
- Automotives  
- Foods and drinks  
- Construction materials 
- Housing & real estate  
- Personal cares  
- Trade & exhibitions 

Telecommunications 
4. DD - Regional Brand - Marketing Research 

- Consultant 
 

- Automotive 
- Banking & Finance 
- Computers & IT 
- FMCG 
- Household Appliances 
- Leisure & Lifestyle 
- Personal Care & 

Pharmaceuticals 
- Travel & Tourism 
- Telecoms 

5. DD - Regional Brand - Marketing Research 
- Consultant 
 

- Automotive 
- Banking & Finance 
- Computers & IT 
- FMCG 
- Household Appliances 
- Leisure & Lifestyle 
- Personal Care & 

Pharmaceuticals 
- Travel & Tourism 
- Telecoms 

6. EE - MultiInter Brand - Information Service 
- Marketing Research 
- Consultant 

- Media Research 
- Retail Research 
- Healthcare Research 
- Automotive  
- Business Consulting 
- Youth Consulting  

 
ที่มา : สมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย 2550 
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2. ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร   
จากการวิเคราะหสถานภาพทางการเงินจากงบการเงินของบริษัท ยอนหลัง 3 ป ตั้งแต

ป 2546 ถึง 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

39,618,094
30,481,414 35,579,560

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

ป 2546 ป 2547 ป 2548

รายไดรวม
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงรายไดรวมของบริษัทยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2546 ถึง 2548 
ที่มา : งบการเงินบริษัท AP จํากัด 
 

จากแผนภูมิที่ 2 พบวาในป 2546 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 39,618,094 บาท ในป 
2547 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 30,481,414 บาท และมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงจากป 
2546 เทากับ 23% สวนในป 2548 มีรายไดรวมเทากับ 35,579,560 และมีอัตรา               
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2547 เทากับ 17%  

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาระดับรายไดของบริษัทไมคงที่ ในป 2547 มีรายได
ลดลง และในป 2548 รายไดเพ่ิมขึ้นแตยังนอยกวารายไดในป 2546 ดังนั้นจึงสรุปไดวาระดับ
รายไดของบริษัทไมสอดคลองกับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
 

17% 
23% 

บาท 
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651,031
520,631

383,708

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

ป 2546 ป 2547 ป 2548

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลกําไร(ขาดทุน)สุทธิ ของบริษัทยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2546 ถึง 2548 
ที่มา : งบการเงินบริษัท AP จํากัด 

 
จากแผนภูมิที่ 3 พบวา ในป 2546 บริษัทมีกําไรสุทธิ 383,708 บาท ในป 2547 บริษัท

มีกําไรสุทธิ 520,631 บาท และมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2546 เทากับ 36% สวนป 
2548 มีกําไรสุทธิ 651,031บาท และมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2547 เทากับ 25%  
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวากิจการของบริษัทยังมีกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แต     
เพ่ิมขึ้นในอัตราสวนที่ลดลง  

 
และจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินโดยการพิจารณาอัตราสวนกําไรสุทธิ ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไร มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 แสดงอัตราสวนกําไรสุทธิของบริษัทยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2546 ถึง 2548 
 

Profitability Ratio ป 2546 ป 2547 ป 2548 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 0.97 1.74 1.96 
 
ที่มา : งบการเงินบริษัท AP จํากัด 

36% 

25% 

บาท 
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จากตารางที่ 2 พบวา ในป 2546 บริษัทมีอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับ 0.97% ป 2547 
เทากับ 1.74% และป 2548 เทากับ 1.96% ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้น แตอยูในระดับเกณฑที่ต่ํา 
 
3. ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 
 ปจจุบันบริษัท AP จํากัด ไดกลายเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท ZD International Inc. 
ซ่ึงหากหนวยงาน AP ยังคงประสบปญหาระดับรายไดไมคงที่ ประกอบกับมีความสามารถ     
ในการทํากําไรต่ํา จะสงผลกระทบโดยรวมทําใหรายไดของหนวยงาน AP ลดลง สวนแบง    
ทางการตลาดลดลง กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ของหนวยงาน AP ลดลง และสงผลกระทบตอ     
รายไดรวมของบริษัทแมอีกดวย 

ซ่ึงหากเปนเชนนั้นแลว มีความเปนไดที่บริษัทแมจะลดการลงทุนในหนวยงาน AP หรือ
เขามาดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการของบริษัทใหมทั้งหมด อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรโดยเปลี่ยนทีมผูบริหาร ลดหรือปลดพนักงานในการดําเนินการ 
หรืออาจวิกฤตถึงขั้นยุบหนวยงาน AP  

ดังนั้น จึงควรศึกษาหาแนวทางในการพัฒนากลยุทธเพ่ือแกไขปญหาและสรางโอกาส
ทางธุรกิจตอไป 

 
4. วัตถุประสงคของการศึกษา 

4.1 เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมและคูแขงขัน 
4.2 เพ่ือศึกษาสาเหตุปญหาระดับรายไดไมคงที่ มีแนวโนมที่จะลดลง 
4.3 เพ่ือวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน 
4.4 เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนากลยุทธเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 
 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 
การวิจัยตลาด หมายถึง กระบวนการทางระบบของการแยกแยะความตองการของ

ขอมูลขาวสารทางการตลาด เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจของนักการตลาด การออกแบบและขั้นตอน
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลขาวสาร และการสื่อสารขอมูลการวิจัยไปสูกลุมเปาหมาย     
ที่เหมาะสม 

 
อุตสาหกรรมรถยนต หมายถึง กิจการที่ดําเนินการประกอบหรือผลิตรถยนตน่ัง 

รถยนตกระบะ และรถยนตเพ่ือการพาณิชยอ่ืน ๆ ไมนับรวมรถจักรยานยนต 
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ระยะสั้น เพ่ือทราบถึงแนวทางในการเพิ่มระดับรายไดใหสูงขึ้น 
ระยะกลาง เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด 
ระยะยาว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับบริษัทอยางยั่งยืน 



 
 

บทที่ 2 
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 
กรณีศึกษา บริษัท AP จํากัด” ผูศึกษาคนควาไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด องคความรู และเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาสนับสนุนประกอบการศึกษาคนควาและนําเสนอผลการศึกษาไปใช
ประโยชน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาคนควาที่กําหนดไว โดยแบงเปน 3 ประเด็น
หลัก คือ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
1.1 องคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ  
1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกร (Internal Analysis) 

1.2.1 การวิเคราะหตามตัวแบบ McKinsey 7-S Framework 
1.2.2 การวิเคราะหปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ (Critical success factor) 
1.2.3 การวิเคราะหหวงโซคุณคา(Value chain) 
1.2.4 การวิเคราะหกระบวนการหลัก (Core business process) 

1.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (External Analysis) 
1.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป PEST 
1.3.2 การวิ เคราะหสภาพแวดลอมการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย

แบบจําลอง 5 ปจจัย (Five Forces Model) 
1.4 การกําหนดกลยุทธโดยใชเทคนิค TOWS Matrix 
1.5 ระดับของกลยุทธ (Levels of Strategy) 

1.5.1 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 
1.5.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
1.5.3 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
3. เอกสาร และบทความที่เกี่ยวของ 
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1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
การจัดการเชิงกลยุทธเปนศาสตรที่มีมานานโดยคําวา กลยุทธ หรือ Strategic มีที่มา

จากคําวา Strategia ในภาษากรีก ซ่ึงหมายความวาการนําทัพ (Generalship) หรือแปลวา   
ศิลปในการนําทัพของแมทัพหรือความเปนผูนํา (Arts of general or Leadership) โดยคําวา
ยุทธศาสตรมักจะถูกนํามาใชในดานการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร และไดเขาสูแวดวง
การศึกษาในเวลาตอมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาถึงปญหา           
ที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ และตองการใหเกิดการนําไปสูการจัดทํานโยบายทางธุรกิจที่นําไปใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานไดในอนาคต  

การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึงการกําหนด
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค (Objective) เปาหมาย (Goal) ขององคกร
ในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงาน
ตามพันธกิจอันนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  

 
 1.1 องคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ  

การจัดการเชิงกลยุทธ ประกอบดวยองคประกอบยอยพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ 
1.1.1 กําหนดทิศทาง (Direction Setting) 

 ในการกําหนดทิศทางขององคกรจะประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน 
(Vision) และการกําหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจนจะชวยให
องคกรสามารถกําหนดทิศทางในระยะยาว อีกทั้งแสดงถึงความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจอีกดวย 
 ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธน้ัน ขั้นแรก
องคกรจะตองระบุภารกิจและเปาหมายหลักที่สําคัญของบริษัท ซ่ึงภารกิจ หมายถึง ประกาศ
หรือขอความของบริษัทที่พยายามกําหนดวาจะทําอะไรในปจจุบัน และกําลังจะทําอะไร         
ในอนาคต และองคกรเปนองคกรแบบใดและจะกาวไปสูการเปนองคกรแบบใด ทั้งน้ีเพ่ือบรรลุ  
สูความเปนเลิศเหนือคูแขง  
 ซ่ึงโดยสวนใหญแลวขอความเรื่องภารกิจขององคกรจะประกอบไปดวย 
ขอความที่บงบอกถึงคุณคาทางปรัชญาสําคัญที่ผูบริหารตัดสินใจกระทํา ซ่ึงแสดงถึงพันธะของ
บริษัทที่มีตอเปาหมายและสอดคลองกับคุณคาของผูบริหาร นอกจากนี้แลวภารกิจยังจะ     
สรางสภาพแวดลอมในการกําหนดกลยุทธอีกดวย 
 เปาหมาย (Gold) เปาหมายคือการบอกถึงสิ่งที่องคกรปรารถนา         
ใหเกิดขึ้นในอนาคตและพยายามบรรลุ โดยมีการกําหนดใหชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารถ
วัดได ทั้งนี้การกําหนดเปาหมายจะมีการกําหนดใหชัดเจนขึ้นกวาการกําหนดภารกิจ วาจะตอง
ทําสิ่งใด 
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1.1.2 การประเมินองคกรและสภาพแวดลอม (Environment Scanning)  
 ในการประเมินสภาพแวดลอมขององคกรนั้น จะประกอบไปดวยการ
ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก และการประเมินสภาพแวดลอมภายใน โดยพิจารณาทั้งในดาน
ดีและ ดานไมดี เพ่ือทําการเปรียบเทียบศักยภาพและความพรอมขององคกร เพ่ือใหทราบถึง 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค หรือโดยทั่วไปจะเรียกวาการวิเคราะหตามตัวแบบสว็อท 
(SWOT Analysis) ไดแก 

- การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength - S) 
- การวิเคราะหจุดออน (Weakness - W) 
- การวิเคราะหโอกาส (Opportunity - O) 
- การวิเคราะหอุปสรรค (Threat - T)  

1.1.3 การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 
การกําหนดกลยุทธ เปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาส

และอุปสรรคที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน   
ที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ตัวอยางเครื่องมือที่ชวยในการกําหนดกลยุทธ เชน 
TOWS Matrix, BCG Matrix, ADL Portfolio, Planning Matrix, GE Model เปนตน 

1.1.4 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผูบริหารแปลงกลยุทธ และ

นโยบายไปสูแผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดดานตาง ๆ เชน ดานงบประมาณ หรือ
วิธีการดําเนินงานซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภายในดานวัฒนธรรม 
โครงสราง หรือระบบการบริหาร เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามกลยุทธไดอยางเปนรูปธรรม 
โดยทั่วไปจะประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

ก. ขั้นตอนของการกําหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources 
Allocation) 

ข. ขั้นตอนของการปรับโครงสรางองคกร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของการใชกลยุทธ และการใชทรัพยากร เปนตน 

ค. ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวนของระบบและ      การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน เร่ืองระบบขอมูลขาวสาร ระบบบริหารบุคคล (การใหการศึกษา 
การใหการอบรม การกระตุน สงเสริมใหบุคลากรในองคกรทํางานไดอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ) เปนตน 

ง. การกระจายกลยุทธ (Strategic Deployment) หากองคกรมีการสราง
วิสัยทัศน สรางพันธกิจขึ้นมาแลว แตไมไดมีการดําเนินการก็จะทําใหเกิดการสูญเปลา (Waste) 
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ได เพราะแมวาแผนเหลานั้นจะเปนแผนงานที่ถูกจัดทํามาอยางดี ผานการระดมความคิดมา
อยางเขมขนเพียงใดก็ตาม หากไมลงมือปฏิบัติก็ยอมไมเกิดผลเปนรูปธรรมขึ้น  

ดังน้ันเพ่ือทําใหเกิดผลจึงจําเปนตองมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ สวน
ทั่วทั้งองคกร โดยตองสอดประสานกับบทบาทหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ อยางชัดเจน และ
เขาใจได ซ่ึงจากเปาหมายเชิงกลยุทธ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเปนเปาหมายยอย    
(Sub-goals) กําหนดเปนเปาหมายประจําป (Annual goals) จากนั้นจะแตกไปเปนเปาหมาย
ของแตละกลุม แตละโครงการ  

เพ่ือใหทราบวา เปาหมายของตนเองที่ชัดเจนนั้นคืออะไร และควรจะ
ดําเนินการที่เร่ืองใดกอน ซ่ึงนอกจากจะทําใหผูปฏิบัติงานในระดับลางสุดเขาใจเปาหมาย         
ที่ไมคลาดเคลื่อนแลว ยังมีประโยชนตอกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมดวย ทั้งยังชวยให 
มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมพอดี เพียงเพ่ือใหบรรลุผลในแตละกลุมหรือแตละ
โครงการ น่ันเอง 

ความสําเร็จขององคกรนั้นเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ 
ไปประยุกตปฏิบัติ ทั้งน้ีผูบริหารควรมีการมอบหมาย และกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการ
ปฏิบัติงาน สิ่งที่สําคัญในการนํากลยุทธไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จน้ัน ผูปฏิบัติจะตองมีความรู 
ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอยางถองแท  

1.1.5 การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 
การควบคุมกลยุทธ เปนหนาที่สําคัญที่ เกี่ยวของกับการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธที่นําไปปฏิบัติ ทั้งน้ีในการนํากลยุทธไปปฏิบัติน้ันมักจะเกิด
ขอผิดพลาดที่ตองการการปรับปรุงเพ่ือใหแนใจวากลยุทธน้ันจะกอใหเกิดผลการปฏิบัติงาน      
ที่ตรงตามแผนที่ไดตั้งไว  

การตรวจสอบกลยุทธ (Strategic Control) จะมีการวัดผลทั้งใน          
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการกําหนดเกณฑและมาตรฐาน โดยมาตรวัดการดําเนินงาน     
ที่เหมาะสมกับแตละองคกร ซ่ึงในแตละองคกรจะมาตรฐานและเกณฑการดําเนินงานของตนเอง 
ทั้งน้ีการกําหนดมาตรฐานควรมีความระมัดระวัง เพ่ือใหสามารถสะทอนผลการทํางานไดอยาง
เปนรูปธรรม 

ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลน้ัน จําเปนที่จะตองมีการจัดตั้ง
หนวยงานขึ้นมาดูแลแผนกลยุทธโดยเฉพาะ ซ่ึงจะตองมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลา  
ที่สามารถทุมเทใหกับการติดตามและประเมินผลไดอยางเต็มที่ หนวยงานนี้ควรอยูกับ        
ฝายวางแผนที่มีผูบริหารในฝายอยูในระดับผูบริหารชั้นสูง อยางไรก็ตาม ในการดําเนินกลยุทธ
น้ันจําเปนตองไดรับความรวมมือที่ดีจากทุกฝายตลอดเวลา จึงอาจมีความจําเปนในการตั้งเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธที่ประกอบดวยผูแทนระดับบริหารจาก      
ฝายตาง ๆ ขึ้นรวมดวย 
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1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกร (Internal Analysis)  
 การวิเคราะหภายในขององคกรนั้นจะทําใหทราบถึงจุดออนและจุดแข็งขององคกร 
ชวยใหประเมินอดีตและแนวโนมในปจจุบัน การวิเคราะหภายในสามารถทําไดโดยการวิเคราะห
ตามตัวแบบ McKinsey 7-S Framework การวิเคราะหปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ      
(Critical success factor) การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value chain) และวิเคราะหกระบวนการ
หลัก (Core business process) ซึ่งจะทําใหองคกรมีความสามารถหลักที่โดดเดน                  
(Core competency) 

1.2.1 การวิเคราะหตามตัวแบบ McKinsey 7-S Framework โดย Robert 
Waterman, Tom Peter and Julien Phillips การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยทั้ง 7 
ชี้ใหเห็นถึงองคกรที่มีประสิทธิผล หรือประสบความสําเร็จในทางการบริหารดําเนินการ ในการ
ประเมินสมรรถนะขององคกรถือวาเปนความจําเปนอยางยิ่งในการสรางความยั่งยืนในการ
พัฒนา เน่ืองจากจะทําใหเราไดรูสภาพความเปนจริงวาองคกรของเรามีสมรรถนะอยางไร อาจ
เปรียบไดกับการตรวจรางกายของคนเพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแร็งและสมบูรณ และคนหา
โรคภัยตางๆ ในกรณีองคกรก็เชนเดียวกัน การคนพบจุดออนก็เปรียบการคนพบโรค             
ที่จําเปนตองไดรับการเยียวยารักษาใหหายหรือทุเลาลงไป เพ่ือพรอมที่จะดํารงอยูอยางม่ันคง
และสามารถไปสูเปาหมายที่ฝนไวใหไดน่ันเอง องคกรที่ประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวย 

 
ภาพที่ 2 แบบจําลอง McKinsey 7-S 
ที่มา : www.hrcenter.co.th 
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- กลยุทธขององคกร (Strategy) 
การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูบรหิาร   

ตอบคําถามที่สําคัญ อาทิ องคกรอยูที่ไหนในขณะนี้ องคกรมีเปาหมายอยูที่ไหน พันธกิจของเรา
คืออะไร พันธกิจของเราควรจะเปนอะไร และใครเปนผูรับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ
จะมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกร กําหนดและพัฒนา       
ขอไดเปรียบทางการแขงขันขึ้นมาได และเปนแนวทางที่บุคคลภายในองคกรรูวาจะใชความ
พยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ 

- โครงสรางองคกร (Structure) 
คือโครงสรางที่ไดตั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือหนาที่ของงาน โดยมี

การรับบุคลากรใหเขามาทํางานรวมกันในฝายตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว หรือ
หมายถึงการจัดระบบระเบียบใหกับบุคคล ตั้งแต 2 คนขึ้นไป เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่วางไว 
เน่ืองจากองคกรในปจจุบันมีขนาดใหญ การจัดองคกรที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซอนหรือขัดแยงในหนาที่ ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงาน 
ความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดตอประสานงาน ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการ
บริหารจัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว   

- ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนด

ไวนอกจากการจัดโครงสรางที่ เหมาะสมและมีกลยุทธที่ ดีแลว การจัดระบบการทํางาน  
(Working System) ก็มีความสําคัญยิ่ง เชน ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial 
System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) เปนตน 

- บุคลากร (Staff) 
ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของ

องคกร องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมสวนหน่ึงจะขึ้นอยูกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการวิเคราะห          
ความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้น ควรมีการ
วิเคราะหที่อยูบนพ้ืนฐานของกลยุทธองคกรที่เปนสิ่งกําหนดทิศทางที่องคกรจะดําเนินไปใหถึง 
ซ่ึงจะเปนผลใหกระบวนการกําหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอยาง
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

- ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 
ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองคกรสามารถแยก

ทักษะออกเปน 2 ดานหลัก คือ ทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) เปนทักษะที่จะทํา
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ใหบุคลากรสามารถปฎิบัติงานในตําแหนงหนาที่ได ตามหนาที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
เชน ดานการเงิน ดานบุคคล ซ่ึงคงตองอยูบนพ้ืนฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพิ่มเติม 
สวนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) น้ัน อาจ
เปนความสามารถที่ทําใหพนักงานนั้น ๆ โดดเดนกวาคนอ่ืน สงผลใหมีผลงานที่ดีกวาและ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงานไดรวดเร็ว ซ่ึงองคกรคงตองมุงเนนในทั้ง 2 ความสามารถ      
ไปควบคูกัน 

- รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนองคประกอบ        

ที่สําคัญอยางหน่ึงของสภาพแวดลอมภายในองคกร พบวา ความเปนผูนําขององคกรจะมี
บทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร ผูนําที่ประสบความสําเร็จจะตอง      
วางโครงสรางวัฒนธรรมองคกรดวยการเชื่อมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทาง
จรรยาบรรณใหเกิดขึ้น  

- คานิยมรวม (Shared values) 
คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคกรที่ได

กลายเปนรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหารภายใน
องคกร หรืออาจเรียกวาวัฒนธรรมองคกร รากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเชื่อ คานิยม
ที่สรางรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององคกร โดยทั่วไปแลวความเชื่อจะสะทอนใหเห็นถึง
บุคลิกภาพและเปาหมายของผูกอตั้งหรือผูบริหารระดับสูง ตอมาความเชื่อเหลานั้นจะกําหนด
บรรทัดฐานเปนพฤติกรรมประจําวันขึ้นมาภายในองคกร เม่ือคานิยมและความเชื่อไดถูกยอมรับ
ทั่วทั้งองคกรและบุคลากรกระทําตามคานิยมเหลานั้นแลว องคกรก็จะมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 

 
1.2.2 การวิเคราะหปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ (Critical success 

factor) สามารถทําไดโดยการวิเคราะหลักษณะขององคกร ตําแหนงทางการแขงขัน 
สภาพแวดลอมทั่วไป และการพัฒนาองคกร 

 
1.2.3 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value chain) เปนการพยายามเชื่อมโยง

กิจกรรมหลัก และกิจกรรมยอยขององคกร โดยการพยายามจัดกิจกรรมยอยใหสนับสนุน
กิจกรรมหลัก เพ่ือจะสรางคุณคาที่สนองตอบกับคานิยมของลูกคา โดยสายงานหลักจะทําหนาที่
ในการผลิตกิจกรรมพื้นฐาน ประกอบไปดวยการนําเขาวัตถุดิบ การผลิตสินคาและบริการ 
การตลาด และการใหบริการลูกคา สวนสายงานสนับสนุน จะทําหนาที่ ในการจัดการ    
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยี การการจัดซื้อวัตถุดิบ เน่ืองจากการวิเคราะหหวงโซ
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คุณคาจะทําใหองคกรไดรับรูถึงคานิยมของลูกคาไดอยางชัดเจน ทําใหสามารถวิเคราะหและ
เชื่อมโยงคุณคาของลูกคาเขาสูกิจกรรมทุกกิจกรรมขององคกร 

 
1.2.4 การวิเคราะหกระบวนการหลัก (Core business process) และระบบ

การดําเนินงาน เปนกระบวนการสรางคุณคาที่เชื่อมโยงระหวางผูจัดหาวัตถุดิบ องคกร และ
ลูกคาเขาดวยกัน โดยมีกระบวนการหลักขององคกร เพ่ือพัฒนาสินคาและบริการ และเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา  
 

โดยสรุปแลวการวิเคราะหปจจัยภายในหรือสภาพแวดลอมภายในนี้จะทําใหทราบ
ถึงจุดแข็งหรือจุดออนทางธุรกิจขององคกร 
 จุดแข็ง :  ลักษณะหรือองคประกอบขององคกรที่มีสมรรถนะเหนือกวา  
 จุดออน : ลักษณะหรือองคประกอบขององคกรที่มีสมรรถนะดอยกวาเม่ือ
เทียบกับคูแขง 
 
 1.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (External Analysis)  
 สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย สภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอม   
การแขงขันในอุตสาหกรรม 
 

1.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป  
เปนสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญ แตอาจจะไมใชสิ่งแวดลอมที่เขามา

เกี่ยวของกับองคกรโดยตรงแตเปนสภาพแวดลอมโดยทั่วไป โดยมักพิจารณาถึง PEST 
Environment ไดแก  

- สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political Environment - P)  
- สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment - E)  
- สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment - S)  
- สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment - T)  

สภาพแวดลอมทั่วไปสามารถสงผลกระทบตอองคกรได ยกตัวอยางเชน 
หากรัฐออกกฎหมายที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจก็จะสงผลดีตอโอกาสในการดําเนินงานขององคกร 
หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจสงผลใหสินคามีความลาสมัยอยางรวดเร็ว 
เปนตน  
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1.3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย
แบบจําลอง 5 ปจจัย (Five Forces Model)  

ไมเคิล อี พอรตเตอร (Michael E.Poter) ไดเสนอตัวแบบการวิเคราะห
สภาพการแขงขัน โดยใชตัวแบบที่ชื่อ Five Forces Model ซ่ึงจะทําใหเราทราบถึงสมรรถภาพ
คูแขง ที่เขามาใหม ทราบความตองการของลูกคา สามารถสรางความรวมมือกับผูจัดสงวัตถุดิบ 
การระมัดระวังไมใหลูกคาหันไปใหความสนใจสินคาทดแทน และโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนตัวแบบ    
ที่ชวยในการวิเคราะหคูแขงไดเปนอยางดี 

 

 
 
ภาพที่ 3  ตัวแบบการศึกษาสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 
ที่มา : www.mindtools.com 
 

- การแขงขันกันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Current 
Competitors) 

อุตสาหกรรมจํานวนมากในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม จะมีระดับ
การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น คูแขงมีความสําคัญอยางยิ่งที่นักบริหารจะตองคํานึงถึง เน่ืองจาก
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นักบริหารจะตองใชกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง การละเลยหรือไมให
ความสําคัญกับคูแขงจะหมายถึงความพายแพ  

- อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
การวิเคราะหผูซ้ือ (Buyer) ผูบริหารในองคกรจะตองใหความสําคัญ

กับลูกคา เน่ืองจากองคกรจะตองเผชิญกับอํานาจการตอรองของลูกคา ในเรื่องของปริมาณ 
คุณภาพ และราคา  

- อํานาจการตอรองของผูขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of 
Suppliers) 

ผูขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลตออุตสาหกรรม เ น่ืองจากสามารถ
กําหนดใหสินคามีราคาสูงเพ่ิมหรือลดคุณภาพของสินคาได ซ่ึงสงผลตอตนทุนและกําไรของ
องคกรธุรกิจ ในกรณีที่ผูขายที่มีความออนแอหรืออํานาจตอรองต่ํายอมถูกผูซ้ือกดราคา 

- ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute) 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมีการแขงขันกับอุตสาหกรรมอื่น    

ที่ผลิตสินคาที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได ซ่ึงอาจเปนสินคาคนละชนิดกัน แตสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดเหมือนกัน การมีสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมอื่น ยอมกอใหเกิด
ขอจํากัดในการตั้งราคาสินคาไมใหสูงเกินไป เน่ืองจากลูกคาอาจจะหันไปใชสินคาที่ทดแทนกัน
ได และถาคาใชจายในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ (Switching cost) ต่ํา ปจจัยในดานการใชสินคา
ทดแทน ก็จะมีผลตออุตสาหกรรมมากขึ้น ธุรกิจที่สามารถผลิตสินคาที่ไมมีสินคาทดแทนได  
ยอมมีผลตอบแทนที่สูง เน่ืองจากสามารถตั้งราคาสินคาไดสูงโดยไมตองกลัวสินคาทดแทน            
ถาอุตสาหกรรมใดมีสินคาทดแทนไดงาย ยอมไมสามารถหากําไรไดมาก เน่ืองจากลูกคา       
จะหันไปใชสินคาทดแทนแทน 

- ภัยคุกคามจากคูแขงใหม (Threat of New Entrants) 
ผูที่เขามาใหมมีความมุงหวังที่จะเขามามีสวนรวม หรือมีสวนแบง        

ทางการตลาด ดังนั้นจึงเปนภาวะที่คุกคาม ซ่ึงจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับอุปสรรคที่เขามา   
และภาวะการตอบโตขององคกร โดยส่ิงที่เปนอุปสรรคตอผูที่เขามาใหม ไดแก ความประหยัด   
ที่เกิดจากการผลิตจํานวนมาก (Economies of Scale) ทําใหคูแขงตองมีการผลิตที่มีขนาดใหญ
พอ  จึ งจะสามารถตอสู กับกิ จการเดิมได  ความแตกตางของสินค า  (Differentiation)             
หรือขนาดของทุน (Capital Requirement) เน่ืองจากผูที่เขามาใหมจะตองแบกภาระตนทุน      
ที่สูงมากในดานตาง ๆ เปนตน เหลานี้ เปนตัวอยางของอุปสรรคสําหรับผูที่ เขามาใหม           
ซ่ึงนักบริหารจะตองสรางภาวการณตอบโต โดยอาศัยความไดเปรียบดานอุปสรรคของ           
ผูเขามาใหมในดานตาง ๆ 
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โดยสรุปแลวการวิเคราะหปจจัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมภายนอกนี้จะทําให
ทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจขององคกร 
 โอกาส : การผสมผสานระหวางเหตุการณ เวลา สถานที่ ที่มีแนวโนม   
วาจะเปนประโยชนตอองคกร มาทําใหองคกรมีสมรรถนะที่จะดําเนินการบางอยางที่เหนือกวา
คูแขง 
 อุปสรรค  :  เหตุการณที่ อาจจะเกิดขึ้นได  และถาเกิดขึ้นก็จะทํา        
ความเสียหายใหแกองคกร 
 

1.4 การกําหนดกลยุทธโดยใชเทคนิค TOWS Matrix 
 TOWS Matrix เปนการนําจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท       
มากําหนดเปนกลยุทธโดยใชวิธีการจับคูระหวางปจจัยภายนอกกับปจจัยภายใน โดยกําหนดให 
T แทนอุปสรรค (Threats) O แทนโอกาส (Opportunities) W แทนจุดออน (Weaknesses)     
S แทนจุดแข็ง (Strengths)  

SO Strategy 
เปนสถานการณที่องคกรทานมีทั้งจุดแข็งและโอกาส เปนการใชจุดแข็งของ

องคกรเพื่อการฉวยโอกาสทางธุรกิจ โดยยุทธศาสตรทางเลือกที่จะนํามาใชถือไดวามีศักยภาพ
สูงสุดเชน การเพิ่มการผลิต การขยายตลาด และการรวมกิจการ เปนตน 

WO Strategy 
เปนสถานการณที่องคกรมีทั้งจุดออนและโอกาส เปนการใชโอกาสจากภายนอก

เพ่ือการแกไขจุดออนขององคกร ยุทธศาสตรทางเลือกที่มักจะนํามาใชถือไดวาเปนการพัฒนา
เพ่ือเอาชนะจุดออนหรือเพ่ือสรางขอไดเปรียบจากโอกาส เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ และ      
การพัฒนาตลาด เปนตน 

ST Strategy 
เปนสถานการณที่องคกรมีทั้งจุดแข็งและอุปสรรค เปนการใชจุดแข็งขององคกร

เพ่ือการเอาชนะอุปสรรคจากภายนอก ยุทธศาสตรทางเลือกที่มักจะนํามาใชถือไดวาเปน     
การพัฒนาเพื่อเอาชนะอุปสรรคหรือหลีกเลี่ยงดวยจุดแข็งขององคกรที่มี เชนการขยายตัว       
สูตลาดโลก และการเพิ่มบริการแกลูกคา เปนตน 

WT Strategy 
เปนสถานการณที่องคกรมีทั้งจุดออนและอุปสรรค เปนการแกไขปญหาภายใน

องคกรกอนที่จะตอสูกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากภายนอก ยุทธศาสตรทางเลือกที่มักจะนํามาใช  
ถือไดวาเปนการหาชองทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากจุดออนขององคกรและอุปสรรค
จากภายนอก เชน การรวมทุน การลดตนทุน การเลิกการผลิต การปรับโครงสรางองคกร     
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เปนตน ทั้งนี้หากอุปสรรคและจุดออนขององคกรไมอาจที่จะกระทําการใดๆ ได การเลิกกิจการ 
ก็เปนทางเลือกที่ดีที่สุดในบางครั้ง 
  

1.5 ระดับของกลยุทธ (Levels of Strategy) 
โดยองคกรจะตองกําหนด และเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองคกรที่สุด 

ผูบริหารตองพยายามตอบคําถามวาทําอยางไรองคกรจึงจะไปถึงเปาหมายที่ไดกําหนดไวได 
โดยใชความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรกําหนดเปนกลยุทธ  

ทั้งน้ีจะตองคํานึงถึงระดับที่แตกตางกันของกลยุทธดวย ซ่ึงมีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ 
1.5.1 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)  

เปนกลยุทธที่ครอบคลุมและบงบอกถึงกลยุทธโดยรวมและทิศทางในการ
แขงขันขององคกร วาองคกรจะมีการพัฒนาไปสูทิศทางใด จะดําเนินงานอยางไร และจะจัดสรร
ทรัพยากรไปยังแตละหนวยขององคกรอยางไร เชน การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร           
การขยายตัวไปในธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกันเลย เปนตน  

นอกจากกลยุทธพ้ืนฐาน (Generic Strategies) ที่มุงสรางความสามารถ
ในการแขงขันของตัวธุรกิจเองแลว นักกลยุทธจําเปนตองพิจารณาวงจรอุตสาหกรรม                     
สภาวะการแขงขัน และสภาพแวดลอมภายนอกที่สงสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท 
เพ่ือกําหนดกลยุทธหลัก (Grand Strategies) ซ่ึงแสดงทิศทางกลยุทธของบริษัท (เติบโต คงตัว 
ปรับเปลี่ยน) รวมกับกลยุทธพ้ืนฐาน โดยกลยุทธหลักนั้นมีความสําคัญตอการกําหนดกลยุทธ
ระดับธุรกิจและกลยุทธระดับกลุมธุรกิจ พ้ืนฐานของกลยุทธหลักประกอบดวย 

 
1.5.1.1 กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) มุงสรางอัตราการ

เติบโตที่มากกวาเม่ือเทียบกับตลาด มักใชการพัฒนาตลาดใหม (Market Development - ตลาด
ใหม สินคาใหม) พัฒนาสินคา (Product Development) วิธีการใหม (New Process) หรือเจาะ
ตลาดเพิ่ม (Market Penetration - ตลาดใหม สินคาเกา) กลยุทธการเติบโตเปนกลยุทธที่นิยม
มากที่สุด เน่ืองจากการเติบโตหมายถึงรายไดที่มากขึ้น ราคาหุนที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพของ
ผูนํา แตการเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะนําไปสูความไมมีประสิทธิภาพ กลยุทธในกลุมน้ีไดแก 

- กลยุทธการเติบโตดวยสินคาหรือบริการเพียงอยาง
เดียว (Concentration on a Single Product or Services) เปนการสรางการเติบโตดวย
สินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว เชน McDonald ที่มีสินคาหลักเพียงอยางเดียว คือ         
แฮมเบอเกอร และใชการเจาะตลาดเพิ่มไปยังพ้ืนที่ใหมๆ ดวยการรักษามาตรฐาน คุณภาพ และ
ความสะอาด สาเหตุที่บริษัทเลือกกลยุทธน้ีมักจะมาจากการที่มีทรัพยากรไมเพียงพอ ที่อาจ
นํามาซึ่งความเสี่ยงหากมีการตกต่ําของสินคาหรือบริการนั้น มีการประมาณการวาสินคาราวๆ 
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80% ของวันน้ีจะไมมีขายในสิบปขางหนา ซ่ึงหมายความวาในอีกสิบปขางหนาจะมีสินคาที่    
ไมเคยมีมากอนถึง 80%  

- กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric 
Diversification) เปนการสรางการเติบโตดวยการเพิ่มสินคาหรือบริการใหมที่สอดคลองกับ
สินคาหรือบริการที่มีอยูแลว ซ่ึงอาจสอดคลองในเรื่องเทคโนโลยี know-how สายผลิตภัณฑ  
ชองทางการจัดจําหนาย หรือฐานลูกคา กลยุทธน้ีจะสรางตําแหนงการแขงขันที่แขงแกรงได  

- กลยุ ทธ ก า รกร ะจายธุ ร กิ จแบบไม เ ก า ะกลุ ม  
(Conglomerate Diversification) เปนการสรางการเติบโตจากการมีสินคาหรือบริการใหม    
ที่ไมเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการที่มีอยูเลย ซ่ึงจะสรางความไดเปรียบในลักษณะของกลุม
บริษัทที่ไมมีความสัมพันธกัน  

- กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal 
Diversification) เปนการสรางการเติบโตจากการซื้อ การควบรวมกิจการของคูแขง กลยุทธน้ี
คลายกับ Concentric Diversification ความแตกตางก็คือ Horizontal Diversification จะมุงเนน         
การเพิ่มสินคาหรือบริการจากการซื้อบริษัทคูแขงเทานั้น  

- กลยุทธการ เจริญ เติบ โตตามแนวดิ่ ง  ( Vertical 
Integration) เปนการสรางการเติบโตดวยการขยายธุรกิจที่มีอยูสองทิศทาง คือ 1) การรวมตัว
ไปขางหนา (Forward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยังชองทางการจัดจําหนายของ
สินคาหรือบริการปจจุบัน ทําใหขยายตลาดไดงายขึ้น และสามารถควบคุมตนทุนขายได 2) การ
รวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่ขายสินคาหรือ
ใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุน และคุณภาพของปจจัยนําเขา 
นอกจากนี้การใช Vertical Integration ยังทําให Market Power และ Barrier to Entry แตจะมี
ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องกันใกลชิด 
 

1.5.1.2 กลยุทธคงตัว (Stability Strategies) กลยุทธที่มุงรักษา
อัตราการเติบโต สวนแบงการตลาด หรือตําแหนงทางการแขงขันของบริษัทไว เน่ืองจากสภาพ
ของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่ํา หรือมีคูแขงรายใหมที่เขมแข็งเขามาในตลาด หรือสภาวการณผัน
ผวน  

- Leadership กลยุทธการมุงเปนผูนําตลาดดวยการดึงดูด
ลูกคาจากคูแขงที่ออนแอ เน่ืองจากในสภาวะการตกต่ําของอุตสาหกรรมจะทําใหเฉพาะบริษัทที่
เปนผูนําตลาดเทานั้นที่สามารถทํากําไรและอยูรอดได 

- Niche กลยุทธการมุงสรางความแข็งแกรงในบางตลาดที่มี
ความชํานาญและมีตําแหนงการแขงขันที่เขมแข็ง 
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- Harvest กลยุทธการมุงทํากําไรระยะสั้น ไมลงทุนเพ่ิม          
ลดคาใชจายตางๆ ลง จะชวยลดปญหาการมียอดขายที่ลดลง และในอนาคตอาจตองขายธุรกิจ
หรือออกจากอุตสาหกรรมนี้ 

- Quick Divest กลยุทธการขายธุรกิจทิ้งอยางรวดเร็ว
ในชวงตนเริ่มตกต่ําของอุตสาหกรรม 
 

1.5.1.3 กลยุทธปรับเปลี่ยน (Renewal Strategies) เปนกลยุทธการ
ปรับตัว ดวยการเปลี่ยนแปลงขนาดองคกร ลดตนทุน ปรับโครงสราง ขายธุรกิจ หรือลมละลาย 
เปนกลยุทธที่ใชในสถาการณที่ไมดี เชน การไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ เศรษฐกิจ
ตกต่ํา และบริษัทก็มีฐานะทางการเงินไมดี 

- Retrenchment กลยุทธเพ่ือปรับเปลี่ยนเน่ืองจากไม
สามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ หรือประสิทธิภาพ คุณภาพตกต่ํา เปนการปรับเปลี่ยนเพ่ือ
เตรียมตัวแขงขันอีกครั้งหน่ึง เชน การทํา Reengineering องคกร หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางาน 

- Turnaround กลยุทธเพ่ือพลิกสถานการณเลวรายของ
บริษัท โดยเฉพาะทางดานการเงิน จึงเปนการปรับเปลี่ยนจํานวนมาก มีความรุนแรง ดวยการ
ควบรวมกิจการ การปรับโครงสรางหนี้ การขายสินทรัพย การลดขนาดองคกร หรือการเปลี่ยน
ผูนําองคกร 

- Divest กลยุทธการขายบางสวนของบริษัท กรณีที่กลยุทธ 
Harvest หรือ Turnaround ไมประสบความสําเร็จ 

- Liquidation กลยุทธการเลิกกิจการดวยการขายสินทรัพย
ทั้งหมด หรือหยุดการดําเนินงานทั้งหมด เพ่ือหยุดการขาดทุนกอนที่จะลมละลาย 
 

1.5.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)  
เปนการกําหนดกลยุทธในระดับที่ยอยลงไป จะมุงปรับปรุงฐานะ       

การแขงขันขององคกรกับคูแขง และระบุถึงวิธีการที่องคกรจะใชในการแขงขัน มุงปรับปรุงฐานะ
การแขงขันของผลิตภัณฑใหสูงขึ้น โดยอาจรวมกลุมผลิตภัณฑที่คลายกันไวดวยกัน ภายใน
หนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน กลยุทธระดับธุรกิจของ 
SBU น้ี จะมุงการเพิ่มกําไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ใหมากขึ้น 
บางครั้งจึงเรียกกลยุทธในระดับน้ีวา กลยุทธการแขงขัน (Competitive Strategy)  
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ซ่ึ งโดยทั่ วไปจะมีอยู  3 กลยุทธ  คือ  การเปนผู นําดานตนทุนต่ํ า       
(Cost Leadership) การสรางความแตกตาง (Differentiation) และ การจํากัดขอบเขตหรือการ
มุงเนนหรือการรวมศูนย (Focus Strategy)  

 
1.5.2.1 กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy)  

กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยตนทุนการ
ดําเนินงานที่ต่ํากวา ภายใตความเสี่ยงเทากันความเสี่ยงของการใชกลยุทธผูนําดานตนทุน 
ไดแก 

- งายตอการลอกเลียนแบบ 
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือความนิยมของลูกคา 
กลยุทธราคาต่ํา (Low-Price Strategy) เหมาะกับสินคาหรือ

บริการ ที่มีขอจํากัดในการสรางความแตกตางในคุณสมบัติ และคุณภาพ โดยการเสนอราคาต่ํา
กับลูกคาตองพิจารณาทั้งหวงโซคุณคา 

 
1.5.2.2 กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy)  

กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความแตกตาง
ของสินคาและบริการ ความเสี่ยงของการใชกลยุทธความแตกตาง ไดแก 

- การเสนอคุณคาที่ลูกคาไมตองการหรือรูสึกวาไมคุมกับราคา  
- การเลียนแบบจากคูแขง 

กลยุทธการสร างความแตกตางนี้ มักใชการวิ จัยและพัฒนา         
เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความแตกตาง ไมวาจะเปนการวิจัยเพ่ือหาความตองการ     
ของผูบริโภค หรือการพัฒนาสินคาใหม ตัวอยางของกลยุทธกลุมน้ี เชน Innovation Strategy - 
กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมใหม ซ่ึงแยกออกเปน Operational Innovation ที่มุงนวัตกรรม    
ในการลดตนทุน เพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ และ Strategic Innovation ที่มุงนวัตกรรม   
ในการเพิ่มคุณคา บริษัทที่เลือกใชกลยุทธน้ีจําเปนตองใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา 

 
1.5.2.3 กลยุทธแบบมุงเนน (Focus) 

กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการเนนความ
ชํานาญในบางเรื่อง (Specialize in some way) เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน 
กลุมลูกคาเฉพาะ สินคาเฉพาะ หรือพ้ืนที่บางพ้ืนที่ และองคกรสามารถสรางคุณคาดวยการ
ผสมผสานการมุงเนนกับการสรางความแตกตางหรือการเปนผูนําดานตนทุน 
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- กลยุทธการมุงเนนและตนทุนต่ํา (Focused Cost 
Leadership Strategy) เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบความชํานาญในบางเรื่องหรือ     
บางตลาด และสรางคุณคาดวยตนทุนต่ํา เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่ยากในการสรางความ
แตกตางในตัวสินคาหรือบริการ บริษัทที่ไดเลือกใชกลยุทธแบบน้ีจะสรางความไดเปรียบจากการ
ที่ผูนําในอุตสาหกรรมไมสามารถผลิตหรือใหบริการในบางตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ      
หรือมีตนทุนสูง เชน ผูนําอุตสาหกรรมไมสามารถผลิตสินคาที่ยอดสั่งสินคาจํานวนนอยได 
เน่ืองจากไมคุมคา จะเห็นไดจากการเกิดธุรกิจรับจางผลิตนามบัตร หรือสิ่งพิมพที่มียอดสั่งผลิต
จํานวนไมมาก หรือการที่บริษัทคาวัสดุกอสรางตองตั้งตัวแทนจัดจําหนายในแตละพ้ืนที่     
แทนที่จะดําเนินการเอง เน่ืองจาก ผูคาวัสดุกอสรางทองถิ่นมีความชํานาญในพื้นที่และสามารถ
จัดการเรื่องการขนสงใหมีตนทุนต่ํากวาการที่บริษัทขนาดใหญจะลงทุนเองทั้งหมด  

- กลยุทธการมุงเนนและความแตกตาง  (Focused 
Differentiation Strategy) เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบดวยการมุงเนนตลาดบางตลาด 
และสรางคุณคาดวยความแตกตางในบางเรื่อง เชน Porsche ที่แขงขันกับผูคารถยนตรายใหญ
ดวยการมุงทําตลาดเฉพาะรถสปอรต บริษัทที่ใชกลยุทธการมุงเนนและความแตกตาง         
ตองใหความสําคัญกับคุณภาพ มาตรฐานเนื่องจากในตลาดขนาดเล็ก ลูกคาเฉพาะกลุม        
จะมีความรูในเรื่องสินคา หรือบริการนั้นๆ เปนอยางดี บริษัทที่เลือกใชกลยุทธแบบนี้หาก  
ประสบความสําเร็จในตลาดเฉพาะแลว จะสามารถขยายเขาไปในตลาดอื่นได หรืออาจเปลี่ยน  
กลยุทธเพ่ือไปแขงขันในตลาดใหญ 
 

1.5.3 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 
กลยุทธระดับหนาที่ (Functional-Level Strategy) เปนกลยุทธที่ฝาย

ปฏิบัติงานตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุกลยุทธในระดับองคกรและระดับธุรกิจ ซ่ึงกลยุทธในระดับ
หนาที่ตองมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกรและระดับธุรกิจ  

 
กลยุทธระดับหนาที่ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก  
1.5.3.1 กลยุทธดานวิจัยและพัฒนา  (Research and 

Development Strategy) เปนหนาที่ของฝายวิชาการที่จะตองดําเนินกิจกรรมคนควา หาวิธี
ผลิตสินคาใหม หรือรูปแบบการบริการใหมที่มีคุณภาพดีกวา หรือปรับปรุงสินคาเดิม ปรับปรุง
รูปแบบบริการ ซ่ึงมีทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาเอง และการลอกเลียนแบบจาก
องคกรอ่ืน 

1.5.3.2 กลยุทธดานปฏิบัติการ (Operations Strategy) เปนหนาที่
ของฝายผลิต โดยดําเนินกิจกรรมควบคุมกระบวนการผลิต โดยพิจารณาในดานการควบคุม
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ค า ใช จ าย  และด านการจัดการกระบวนการผลิต ซ่ึ งจะตองพิจารณาองคประกอบ             
ทางการปฏิบัติการและการวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติ ดังน้ี 

ก. การพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการ ครอบคลุม
ประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

- การใชสมรรถนะของทรัพยากร 
- การกําหนดสถานที่ปฏิบัติการ 
- กระบวนการผลิตที่เหมาะสม 
- การจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ 

ข. การวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติการ ประกอบดวย
ประสิทธิภาพดาน ตนทุน คุณภาพการจัดการ ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลิต และความ
ยืดหยุน ในการใชทรัพยากร 

1.5.3.3 กลยุทธดานการเงิน (Financial Strategy) เปนหนาที่ของ
ฝายการเงินโดยดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลกระทบที่เนนความคุมคาในการลงทุน กอนที่
จะตัดสินใจดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลสถานะทางการเงินเพ่ือการปรับแผนโดยการ
พิจารณาองคประกอบทางการเงิน และการวิเคราะหทางการเงิน 

1.5.3.4 กลยุทธดานการตลาด (Marketing Strategy) เปนหนาที่
ของฝายการตลาดโดยดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดแผนการตลาดที่นําเรื่องราคา ผลิตภัณฑ 
การสงเสริม และชองทางการกระจายตลาดมาพิจารณาประกอบกัน 

1.5.3.5 กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Strategy) เปนหนาที่ของฝายบุคคลโดยดําเนินการศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน      
ที่เกี่ยวของ โดยที่ปจจัยภายนอกเนนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ของ
รัฐในดานแรงงาน และภาวะตลาดแรงงานและปจจัยภายในเนนในเรื่องประสิทธิภาพของ
บุคลากร การเขาออกของพนักงาน และความปลอดภัยในการทํางาน 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 

สวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ ซ่ึงบริการ (Service) เปนกิจกรรมที่  
สนองตอความตองการของลูกคา เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา จะเห็นไดวากอนที่   
จะมีการซื้อ ผูซ้ือตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพและประโยชนที่ไดจากการบริการ       
ที่จะไดรับ ผูขายตองสรางความเชื่อม่ันโดยจะตองพยายามหาหลักประกันใหผูซ้ือสามารถ     
ทําการตัดสินใจไดเร็วขึ้น ซ่ึงไดแก  
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2.1 ผลิตภัณฑ (Product ) 
ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใดที่เสนอขายตอตลาดเปาหมาย ที่สามารถ

ตอบสนองความตองการได (Anything that can be offered to a market that might be satisfy 
a want or need) คือ สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความตองการได มีทั้งลักษณะที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม เปนสิ่งที่มีตัวตนจับตองได (Tangible) คือ ตัวสินคาที่มีตัวตน (Physical product) 
เชน โทรทัศน รถยนต เปนตน และสิ่งที่ขายกันในตลาด โดยไมมีตัวตนที่แนนอนใหสัมผัสได 
(Intangible Products) คือสิ่งที่เรียกวา บริการ (Service) เชน การใหบริการ การประกวดราคา 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)  เปนตน 

ขั้นตอนการสงมอบบริการ แบงตามลักษณะความจําเปนได 2 ประเภท คือ 
- บริการจําเปน เปนบริการลูกคามีความจําเปนตองมาใชบริการ หาก    

ไมมาใชบริการอาจทําใหรางกายไมแข็งแรง ไมกลับสูสภาวะปกติ และเสียเวลา เชน บริการ
รักษาพยาบาล รถโดยสารประจําทาง เปนตน 

- บริการฟุมเฟอย เปนบริการที่ลูกคาไมจําเปนตองมาใชบริการ สาเหตุ
ของการใชบริการ คือ ความตองการดานความสวย ความงาม ความทันสมัย เชน บริการ    
ความงาม เปนตน สินคาที่มีตัวตนจะมีการพัฒนาหีบหอ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาชวย    
สร างความน าสนใจในสินค า  ส วนการบริการ เปนสินค าที่ ไม มีตั วตน  สัมผัสไม ได                 
การเปลี่ยนแปลงเปนไปไดชา 

องคประกอบของผลิตภัณฑ ผูบริหารจะตองพิจารณาผลิตภัณฑทั้งผลิตภัณฑ
หลัก และองคประกอบเสริม ในสวนที่เปนบริการควบคูกับตัวผลิตภัณฑ โดยใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคา และผลิตภัณฑของคูแขงขัน การบริการสวนควบเปนกิจกรรม 
ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่ผูขายจัดทําขึ้น เพ่ือเสริมกับสินคาเพื่อใหการขายและใชสินคา                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กลยุทธการพัฒนาบริการใหม 
การประสบความสําเร็จในการทําการตลาดบริการ ไมใชเพียงแคการดําเนินงาน

ในบริการเดิม ที่มีอยูใหดีเทานั้น แตตองพยายามสรางสรรคบริการใหม ๆ เพ่ือสนองตอบ  
ความตองการของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ คําวา “ใหม” ในพจนานุกรม
ของนักการตลาดบริการ หมายถึง นวัตกรรมของผลิตภัณฑ 6 ประการ ดังตอไปน้ี  

- นวัตกรรมบริการใหม (Major Service Innovations) คือ การสรางสรรค
บริการหลักใหม ที่ยังไมเคยมีในตลาดมากอน ตัวอยาง เชน การบริการ การประกวดราคา    
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)        
อน่ึง นวัตกรรมใหมในปจจุบัน และในอนาคตจะมีที่มาจากแรงผลักดันดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเปนสําคัญ 
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- นวัตกรรมกระบวนการใหบริการใหม (Major Service Innovations) 
ลักษณะนี้เปนบริการใหมที่ใชวิธี หรือกระบวนการใหม ๆ ในการใหบริการ ซ่ึงทําใหผูบริโภค
ไดรับผลประโยชนมากขึ้น เชน กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ผานกระบวนการทางอิเลคทรอนิกส 
แทนการสอบราคาของหนวยงานราชการ ซ่ึงเปนการลดขั้นตอนและชวยแกปญหาในดาน     
การคอรัปชั่น 

- บริการใหม (New Service Product) เปนผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดลูกคา
เดิมที่บริษทัใหบริการอยูในปจจุบัน ซ่ึงเปนบริการทีบ่ริษัทไมเคยเสนอใหแกลูกคาเดิมมากอน 
เชน การใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

- การขยายสายผลิตภัณฑบริการ (Product Line Extensions) เปนบริการ   
ที่ใหมในลักษณะของการเพิ่มผลิตภัณฑใหมเขาไปในสายผลิตภัณฑปจจุบัน เชน การบริการ   
การประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) และการใชวิธีการใหบริการแบบใหมที่แตกตางออกไปจากวิธีการเดิม เชน   
การใหบริการอินเตอรเน็ตแบบไรสาย ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

- การปรับปรุงผลิตภัณฑ (Product Improvement) เปนการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะ (Features) ของผลิตภัณฑที่ใหบริการอยูในปจจุบัน เชน การปรับปรุงที่ผลิตภัณฑ
หลักทําใหบริการเร็วขึ้น รวมถึงการปรับปรุงที่บริการเสริม แมแตการขยายเวลา หรือสถานที่  
ในการใหบริการ ก็ถือเปนการปรับปรุงผลิตภัณฑดวยเชนกัน 

- เปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Style Changes) เปนนวัตกรรมของผลิตภัณฑใหม 
ที่ทําไดงายที่สุด อีกทั้งยังเปนสิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจน เชน การเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบของ
พนักงานใหเหมาะสมกับสมัยนิยม ลักษณะแบบนี้เหมือนการที่สินคามีการเปลี่ยนแปลงหีบหอ 
แตเน้ือในยังเหมือนเดิมน่ันเอง 
 

2.2 ราคา (Price)  
การตัดสินใจจะเกี่ยวกับการกําหนดราคาเบื้องตนสําหรับแตละผลิตภัณฑ       

การกําหนดสวนเพิ่ม (Mark up) การกําหนดสวนลดตาง ๆ (Discount) แกลูกคา การปรับปรุง
ราคา ใหสอดคลองกับการเคลื่อนไหวของตนทุน สอดคลองกับขั้นตอนตาง ๆ ในวงจร        
ชีวิตผลิตภัณฑ ราคาเปนกลไกที่สําคัญ ที่มักจะสามารถดึงดูดความสนใจลูกคา สามารถสราง
ปฏิกิริยาจากลูกคาไดงาย การยอมรับราคาที่กําหนดขึ้นหรือไมของลูกคาในตลาดเปาหมาย     
มีผลตอแผนงานตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นไดอยางมากมาย ถึงจะเปนเพียงปจจัยหน่ึงในสวนประสม
ทางการตลาด ราคา จึงเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจที่ผูบริหารการตลาด ตองใหความสนใจ
มากเปนพิเศษ  
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กลยุทธราคาคาบริการ 
พิจารณาดูจากโครงสราง ทางดานราคา 3 ดานดวยกันคือ 
- การตั้งราคาจากโครงสรางทางดานตนทุน คิดตนทุนแรงงานตามหนวยของ

แรงงานที่ใสเขาไปในการใหบริการ  เชน คาบริการการประกวดราคา ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) คาบริการติดตั้ง
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน   

- การตั้งราคาจากสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม อางอิงราคาของคูแขง 
ในความเปนผูนํา หรือ ในตลาดนั้นมาเปนเกณฑในการตั้งราคาเพื่อประหยัดเวลา ไดแกงาน
บริการที่คอนขางเปนมาตรฐานเดียวกันตลอดเวลา  เชน บริการซักแหง   

- การตั้งราคาตามความตองการของลูกคา เปนหลักการตั้งราคาวาบริการ   
ที่ลูกคายินดีจายควรจะราคาเทาใด ปญหาของการตั้งราคาวิธีน้ีคือ มูลคาที่ไมเกี่ยวของกับ     
ตัวเงิน จะเปนปญหาหลักในการคํานวณคาบริการในสายตาของลูกคา การคิดคาบริการสามารถ
ตั้งราคาคาบริการใหสูงขั้นได เพ่ือแลกกับมูลคาที่ลูกคารูสึกวาคุมคาในการซื้อบริการ  
 

2.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  
การตัดสินใจจะเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ เวลา ที่สินคาและบริการ ควรจะ       

ถูกนําไปเสนอขายใหถึงตลาดเปาหมาย โดยบุคคลที่เหมาะสมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย   
น้ัน ๆ องคกรจะตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนาย ตัดสินใจพัฒนาระบบการขนสง และ
จัดระบบการเก็บรักษาสินคา เพ่ือใหสินคาถูกนําไปเสนอขาย ในสถานที่ที่ลูกคาจะตองการซื้อ 
และในเวลาที่ลูกคาเกิดความตองการ การตัดสินใจเลือกชองทางการจําหนาย จะตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใชคนกลางหรือไม และทําอยางไรจึงจะไดรับความรวมมือจากคนกลาง รวมถึงการ
ใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงขึ้นอยูกับรูปแบบการสงมอบ การบริการสงขาวสารทาง
อินเตอรเน็ต เน่ืองจากไมมีสถานที่ใหพบเห็นได อาจจะใชการสื่อสารผานโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร หรือใชการผานตัวกลางซึ่งเปนองคกรอ่ืน โดยจะไดรับคาธรรมเนียม หรือเปอรเซ็น
จากราคาขาย และการติดตอกับลูกคา สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ถือเปนกลยุทธในดานบริการ ไดแก
ความรวดเร็ว และความสะดวก ซ่ึงเปนสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไววาจะไดรับ  

กลยุทธการจัดจางจากพันธมิตร 
แนวคิดทางกลยุทธที่นิยมกันตอนนี้ ในการนําไปใช ระหวาง Outsourcing หรือ

การจัดจางหนวยงานภายนอกองคกร และพันธมิตรธุรกิจ จนกลายเปนแนวคิดใหมที่         
สรางความสามารถแขงขันขององคกร น่ันคือ Outsourcing Partner หรือการจัดจางจาก
พันธมิตร 
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แนวคิดพื้นฐานของ Outsourcing หมายถึง การที่องคกรหน่ึงพยายามที่จะ        
มุงดําเนินงานไปที่กิจกรรมหลักที่จะสรางมูลคา และมีความสําคัญกับองคกรจริง และ            
จะดําเนินการจางหนวยงานอื่นในการใหบริการ หรือผลิตวัตถุดิบสวนที่มิใชกิจกรรมหลักของตน 

แนวคิดนี้องคกรพยายามเนนความสนใจ และทรัพยากรทั้งหมดไปในกิจกรรม
หลักที่สรางคุณคาใหกับองคกรและลูกคา สําหรับกิจกรรมที่ไมมีความสําคัญตอมูลคาเพิ่มของ
สินคาหรือบริการ ก็จะใหหนวยงานอื่นที่มีความถนัดมากกวาดําเนินการแทน โดยกลยุทธน้ีเปน
ที่นิยมเน่ืองจากมักทําใหองคกรไดรับวัตถุดิบหรือบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น ในตนทุนที่ต่ําลง และ
สามารถนําทรัพยากรที่มีอยูจํากัดของตนมามุงที่กิจกรรมสําคัญเทานั้น 

สวนกลยุทธสรางพันธมิตรธุรกิจ น้ันคือ การรวมมือในการดําเนินงานระหวาง
หนวยงานตั้งแต 2 องคกรขึ้นไป เพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกัน มีการแบงปนความรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงาน และแบงปนผลประโยชนรวมกับพันธมิตรที่มารวมมือกัน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูและพัฒนารวมกันระหวางพันธมิตรในระยะยาว 

ในการทํา Outsourcing น้ัน อาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ มักจะทําใหขอมูล
ความลับขององคกรรั่วไหลไปยังคูแขงขันได เน่ืองจากบริษัทที่รับ Outsourcing อาจจะนําขอมูล
ไปเปดเผย หรือมิฉะนั้นบริษัทที่รับ Outsourcing ไปก็อาจจะกลายเปนคูแขงขันเอง โดยนํา
ขอมูลหรือเทคโนโลยีที่ผูวาจางไดถายทอดให ไปใชในการผลิตสินคาในตราสินคา ซ่ึงทําให
กลายเปนศัตรูไปโดยปริยาย 

ในการทํา Outsourcing ยังอาจทําใหองคกรขาดการเรียนรู และพัฒนากิจกรรม    
ที่จางใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทน และขณะเดียวกันก็จะทําใหองคกรจะตองพ่ึงพา         
ผูรับจางผลิตหรือผูใหบริการรายนั้นมากเกินไป และเปนการผูกติดความสําเร็จของบริษัทกับ 
ผูรับจางผลิตมากเกินไปดวย 

การจางใหพันธมิตรดําเนินงานแทน ยังลดปญหาในเรื่องการพึ่งพามากเกินไป
รวมถึงทักษะที่ขาดหายไปจากการจางองคกรอ่ืน เน่ืองจากอยางนอยองคกรที่ไปทําการ    
วาจางนั้นก็เปนพันธมิตรที่มีผลประโยชนรวมกัน และมีการถายทอดความรูระหวางกัน และ    
ในหลายกรณีองคกรที่วาจางก็ไดมีการเขาไปดําเนินงานรวมกับพันธมิตรผูรับจาง ทําใหเกิด   
การถายโอนความรู และเทคโนโลยีรวมกันตอเน่ือง มิไดละทิ้งจนกระทั่งทักษะทางดานนั้น
หายไปจากองคกรทั้งหมด 
 

2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
การตัดสินใจจะ เกี่ ยวกับการ เลื อกวิ ธี การต าง  ๆ  ที่ จ ะสื่ อความหมาย 

(Communication) กับตลาดเปาหมาย ใหทราบถึงขอมูลตาง ๆ ของผลิตภัณฑที่เสนอขาย โดย
ผานสื่อการโฆษณา จะเกี่ยวของกับการเลือกสื่อ การขายโดยบุคคล หรือ การขายโดยพนักงาน
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ขาย จะคํานึงถึง การสรรหา คัดเลือก ฝกอบรม การจายคาตอบแทน การสงเสริมการขาย      
จะเปนการเลือกกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดแสดงสินคา การแจกตัวอยางใหทดลองใช   
ของแถม การลดราคา เปนตน และ ในสวนของการประชาสัมพันธ เปนการเสนอขาวสารตาง ๆ 
เกี่ยวกับองคกร การสรางภาพพจนที่ดีขององคกร โดยผานสื่อมวลชน องคกรจะเสียคาใชจาย
เฉพาะการจัดหาวัสดุอุปกรณ ในการสรางขาวเทานั้น ซ่ึงเปนจํานวนนอยกวาการโฆษณา    
การประชาสัมพันธ เปนความพยายามในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนเก่ียวของ       
กับองคกร 
 

2.5 บุคลากร (People) 
ผลิตภัณฑบริการนั้นจะขึ้นอยูกับการที่บุคคลปฏิบัติตอบตอกันสองฝาย 

(Interaction) คือ ระหวาง ลูกคา กับพนักงาน ของบริษัท สภาพของการปฏิบัติตอบตอกัน   
สองฝายมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาในดานคุณภาพของบริการเปนอยางมาก ลูกคามักตัดสิน
เกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่ได รับ จากการประเมินบุคคลที่ เปนผูใหบริการ บริษัทที่      
ประสบความสําเร็จสวนใหญมักทุมเทความพยายามอยางมาก กับการรับ และคัดเลือกพนักงาน      
การฝกอบรม การจูงใจพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีหนาที่โดยตรงกับลูกคา 

หวงโซของบริการและกําไร คือ การลงทุนในดานพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ที่จะ
ชวยใหพนักงาน ในสวนหนาที่ใหบริการลูกคา สามารถดูแลลูกคาไดดียิ่งขึ้น ระบบการจาย
ผลตอบแทนที่ผูกกับผลการทํางานในทุกระดับ หวงโซน้ีเปนความสัมพันธระหวางการทํากําไร
กับลูกคาที่มีความภักดีและพนักงานบริการที่มีความสุขกับงาน 

 
2.6 กระบวนการใหบริการ (Process)  

กระบวนการใหบริการ (Process) เปนกระบวนการออกแบบ การสงมอบบริการ
ใหลูกคา ถาการออกแบบทําไดดี การ สงมอบบริการ ก็จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ถูกตอง   
ตรงเวลาอยางสม่ําเสมอ 

 
3. เอกสาร และบทความที่เก่ียวของ  
 วิริยา วรกิตติคุณ (2550) จากบทความของสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย 
กลาวถึงภาพรวมธุรกิจการวิจัยดานการตลาดในป 2550 วา ในระหวางป พ.ศ. 2547-2548 
ธุรกิจการวิจัยดานการตลาดเติบโตขึ้นอยางเห็นไดชัด เม่ือเทียบกับอัตราการเติบโตของประเทศ
อ่ืนๆในทวีปเอเชีย กลาวคือ ธุรกิจการวิจัยการตลาดของประเทศไทยในป 2548 ไดมีอัตราการ
เติบโตสูงถึง 23.2% จากป พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีอัตราการเติบโตเปนอันดับสองรองจากประเทศจีน 
ที่ 24.8% สําหรับในป พ.ศ. 2549 ที่ผานมา ดวยวิกฤตทางการเมือง ภาวะน้ํามันแพง         
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และความไมสงบทางภาคใต เปนตน ทําใหการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชลอตัว 
สงผลใหภาคธุรกิจชะลอการตัดสินใจในดานตางๆ ซ่ึงตอเน่ืองจนถึงป พ.ศ. 2550 จึงไดมี     
การคาดการณวาการขยายตัวของธุรกิจวิจัยการตลาดในปน้ีจะมีอัตราเติบโตที่ลดลง แตก็ยังคง
เปนอัตราการเติบโตที่ตัวเลขสองหลักคือที่ 15-20% 

เน่ืองจากนักธุรกิจสวนใหญยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการไดรับขอมูลที่เที่ยงตรง
แมนยําและรวดเร็วทันการเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในสภาวะที่ธุรกิจของตนตองเสี่ยงกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของตลาดโดยรวมและผูบริโภคอันเกิดจากความไมแนนอนของสังคมและ
การเมือง โดยเฉพาะจะมีการเพิ่มขึ้นดานเก็บขอมูลทางอินเตอรเน็ตและโทรศัพท ทําใหสมาคมฯ
ตองเรงพัฒนานักวิจัยใหมีคุณสมบัติที่พรอมสรางผลงานที่มีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับจาก 
ทั้งลูกคาไทยและเทศ ไดแก 5 Skill 3 Experience และ 2 Personality 
 
5 Skill:  

1. Research Skill 
เปนทักษะหลักที่นักวิจัยจะตองพัฒนา ตั้งแตกระบวนการออกแบบวิธีการวิจัย     

ใหสามารถตอบโจทยทางการตลาดหรือโจทยขององคกรได และการเลือกใชเครื่องมือวิจัย    
เพ่ือการเก็บขอมูลไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะหและแปรผล 

2. Project Management Skill  
ทักษะของการจัดการเปนสิ่งที่นักวิจัยที่มีคุณภาพจะตองพัฒนา เน่ืองจากงานวิจัย

เปนกระบวนการของการเชื่อมโยงฟงกชั่นงานตางๆเขาดวยกัน นักวิจัยจึงตองมีทักษะในการ
จัดการกับกระบวนของงานใหเสริมกันไดเปนเนื้อเดียว เพ่ือใหงานสุดทายที่เปนผลวิเคราะหวิจัย
มีคุณภาพ  

3. Communication Skill  
 ทักษะในการพูดคุยติดตอสื่อสารเปนอีกทักษะหนึ่งที่สําคัญ ฟงกชั่นหนึ่งที่สําคัญ
ของกระบวนการวิจัยคือการเก็บรวบรวมขอมูล ทักษะการสื่อสารที่ดีจะทําใหหนวยตัวอยางมี
ความรูสึกที่อยากจะรวมในการใหขอมูล มีความเชื่อม่ันที่จะใหขอมูลอยางเปดเผย   

4. Relationship Management Skill 
 สิ่งที่จะทําใหการทํางานเปนไปไดดวยความราบรื่นคือ ความเขาใจรวมกันระหวาง
ผูใชงานวิจัยและผูดําเนินงานวิจัย   

5. Presentation Skill 
ผลงานทางดานวิจัยไมใชเปนผลิตภัณฑที่จับตองไดชัดเจน แตเปนการแปลและ

วิเคราะหขอมูลใหตอบโจทยทางการตลาดดวยเคร่ืองมือทางสถิติซ่ึงมักจะเปนที่เขาใจไดยาก  
ถาไมใชนักวิชาการ นักวิจัยจึงตองมีทักษะในการนําเสนอผลใหเขาใจไดงาย 
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3 Experience:  
1. Research Experience 

ประสบการณงานวิจัยเปนเรื่องที่ตองเรียนรูไมมีที่สิ้นสุด เพราะมีการพัฒนา      
อยางตอเน่ืองใหสามารถเขาใจรูปแบบการตลาดและผูบริโภคที่มีความซับซอนมากขึ้น  

2. Agency Experience 
บทบาทของนักวิจัยในปจจุบันตองทํางานอยางใกลชิดกับลูกคา ตองสามารถ    

สรางความเขาใจรวมกันได ดังน้ันประสบการณในการบริหารลูกคาจึงเปนสิ่งสําคัญ 
3. Branch Experience 

ลูกคาไมไดซ้ือขอมูล (Data) แตซ้ือความเขาใจ (Understanding) เพ่ือจะไดกําหนด
เปนเครื่องมือของการแอ็คชั่นตอไปได ดังนั้น นักวิจัยจะตองเปนทั้งนักวิเคราะห นักการจัดการ 
และสามารถเปนที่ปรึกษาได ซ่ึงเหลานี้ตองการประสบการในสาขาอื่นๆดวย นอกเหนือจาก
ประสบการณในสองสาขาขางตน อาทิประสบการณในการบริหารบุคคล ประสบการณในการ
บริหารงานการผลิต และประสบการณในการจัดการ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานวิจัยไดอยาง     
มีคุณภาพ 
 
2 Personal:  

1. Academic Background  
แนนอนทีเดียว ทักษะและประสบการณเปนสิ่งที่นักวิจัยสามารถเรียนรูไดภายหลัง 

แตเบื้องตนนักวิจัยจะตองมีพ้ืนฐานทางวิชาการที่ม่ันคงกอน ซ่ึงวิชาการดังกลาวไมใชเปนเพียง
ความรูทางดานวิจัยเทานั้น นอกเหนือจากนี้หมายรวมถึงความรูที่จําเปนตองมีคือทางดานสถิติ 
ดานเศรษฐศาสตร ดานการตลาด เปนตน  

2. Creativity 
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหมๆ ในการวิจัยตลาดตั้งแตการคิดรูปแบบ 

วิธีการตางๆ รวมถึงการวิเคราะห ยังเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง จะทําอยางไรใหคนใหความ
สนใจและให Response ดวยความตั้งใจ นอกจากนี้ รูปแบบของขอมูลในปจจุบัน                  
มีความหลากหลาย ชองทางการรับขอมูลของผูบริโภคก็ไมใชเปนแบบ Mass Media ทําให  
AIO (Activity, Interest, Opinion) เปลี่ยนแปลงเร็วมา ผูบริโภคไปในหลายทิศทาง ไมใชฝูงนกที่
จะบินไปในทิศทางเดียวกัน สมัยน้ีนักวิจัยก็ตองสรางสรรคเครื่องมือการวัดและการวิเคราะห   
ไปถึง Segmentation และไปถึง Sub-Segmentation หรือ Cluster ไดดวยเปนตน 

นอกจากการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยแลว ทางสมาคมฯ กําลังหารือกับ 
ESOMAR ซ่ึงเปนสมาคมวิจัยการตลาดสากลเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบริษัทวิจัย
ใหเปนไปตามระบบ ISO โดยจะปรับใหเหมาะสมกับประเทศไทยอีกดวย 



 
 

บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 

กรณีศึกษา บริษัท AP จํากัด” น้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมและ
คูแขง เพ่ือศึกษาสาเหตุปญหาระดับรายไดไมคงที่ มีแนวโนมที่จะลดลง เพ่ือวิเคราะหปจจัย
ภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ
เพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูล 
1.1 การศึกษารวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงบการเงินของ

บริษัทและคูแขงยอนหลัง 3 ป 
1.2 การศึกษารวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ 

เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูบริหารและบุคลากรภายในองคกรที่มีสวน
เกี่ยวของ 

1.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรดวย McKinsey 7s 
1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป PEST 
1.5 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขันในอุตสาหกรรมดวยแบบจําลอง      

5 ปจจัย (Five Forces Model) 
1.6 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
1.7 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
1.8 การระบุตัวปจจัยภายใน/ภายนอกเชิงยุทธศาสตร 
1.9 การวิเคราะหหาแนวทางแกไขในเชิงกลยุทธ โดย TOWS Matrix 

 
2. การกําหนดแนวทางในการแกปญหา 
3. การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 
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1. การวิเคราะหขอมูล 
1.1 ศึกษารวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ จากงบการเงินของบริษัทและคูแขงยอนหลัง 

3 ป 
จากงบกําไรขาดทุนของบริษัท เม่ือนํามาวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินโดยการ

พิจารณาตนทุนคาใชจาย มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 งบกําไรขาดทุนของบริษัทยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2546 ถึง 2548 
 

(หนวย : บาท) ป 2546 ป 2547 ป 2548 
รายไดหลัก 39,596,532.24 29,973,758.39 33,264,861.79 

รวมรายได 39,618,094.15 30,481,413.93 35,579,560.38 
ตนทุนขาย - - - 
คาใชจายในการขายและบรหิาร 39,012,678.86 29,737,654.84 34,614,118.66 

รวมคาใชจาย 39,234,385.76 29,960,782.57 34,928,529.19 
ตนทุนคาใชจาย (%) 99.03% 98.29% 98.17% 
 

ที่มา : งบการเงินบริษัท AP จํากัด 
  

จากตารางที่  3 พบวาในป 2546 บริษัทมีตนทุนคาใชจายเทากับ 99.03% ในป 2547 
มีตนทุนคาใชจายเทากับ 98.29% และในป 2548 มีตนทุนคาใชจายเทากับ 98.17% ซ่ึงแสดงให
เห็นวาตนทุนคาใชจายของบริษัทมีแนวโนมที่ลดลง แตปญหาคือรายไดของบริษัทไมคงที่ 

และเม่ือนําตนทุนคาใชจายของบริษัทมาเปรียบเทียบกับคูแขง มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 4 ตนทุนคาใชจายของบริษัทคูแขงยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2546 ถึง 2548 
 

ตนทุนคาใชจาย บริษัท 
ป 2546 ป 2547 ป 2548 

1. BB 83.77% 82.17% 88.73% 
2. CC 94.41% 93.58% 93.52% 
3. DD 139.26% 92.87% 98.96% 
4. EE 95.46% 95.40% 93.37% 

 

ที่มา : งบกําไรขาดทุนป 2546 – 2548 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงตนทุนคาใชจายของคูแขงยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2546 ถึง 2548 
ที่มา : งบกําไรขาดทุนป 2546 – 2548 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 
จากแผนภูมิที่ 4 พบวา  

- บริษัท BB มีตนทุนคาใชจายในป 2546 เทากับ 83.77% ในป 2547 มีตนทุน
คาใชจายเทากับ 82.17% และในป 2548 มีตนทุนคาใชจายเทากับ 88.73% แสดงใหเห็นวา
ตนทุนคาใชจายของบริษัท BB ไมคงที่ 

- บริษัท CC มีตนทุนคาใชจายในป 2546 เทากับ 94.41% ในป 2547 มีตนทุน
คาใชจายเทากับ 93.58% และในป 2548 มีตนทุนคาใชจายเทากับ 93.52% แสดงใหเห็นวา
ตนทุนคาใชจายของบริษัท CC มีแนวโนมที่ลดลง 

- บริษัท DD มีตนทุนคาใชจายในป 2546 เทากับ 139.26% ในป 2547 มีตนทุน
คาใชจายเทากับ 92.87% และในป 2548 มีตนทุนคาใชจายเทากับ 98.96% แสดงใหเห็นวา
ตนทุนคาใชจายของบริษัท DD ไมคงที่ 

- บริษัท EE มีตนทุนคาใชจายในป 2546 เทากับ 95.46% ในป 2547 มีตนทุน
คาใชจายเทากับ 95.40% และในป 2548 มีตนทุนคาใชจายเทากับ 93.37% แสดงใหเห็นวา
ตนทุนคาใชจายของบริษัท EE มีแนวโนมที่ลดลง 
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1.2 รวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและบุคลากร
ภายในองคกรที่มีสวนเก่ียวของ 
 จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผูจัดการและนักวิเคราะห จํานวน       
5 ทาน ถึงภาพรวมของบริษัท สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ตลอดจนสภาพการแขงขัน
ในอุตสาหกรรม ผลจากการสัมภาษณสามารถนํามาวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรดวย McKinsey 7s 
การวิเคราะหตามตัวแบบ McKinsey 7-S Framework มีรายละเอียดดังน้ี 
1.3.1 กลยุทธขององคกร (Strategy) 

บริษัทไมไดมีการกําหนดเปาหมาย หรือพันธกิจของบริษัท ประกาศ       
แจงใหกับพนักงานรับทราบอยางชัดเจน หรือใหเปนแนวทางใหพนักงานไดปฏิบัติตาม 
ตลอดจนไมมีการกําหนดกลยุทธองคกรหรือพัฒนาขอไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

 
1.3.2 โครงสรางองคกร (Structure) 

บริษัทไมมีโครงสรางการทํางานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน พนักงาน
บางสวนในระดับเจาหนาที่สนับสนุนตองทํางานทั้งทีมบริการขอมูลและทีมวิจัยขอมูลการตลาด 
ทําใหพนักงานไมทราบขอบเขตหนาที่หนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนขาดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน 

 
1.3.3 ระบบการปฏบิัติงาน (System) 

บริษัทขาดการจัดระบบการทํางานที่ดี เชนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทใชการทํางานบน Server ของบริษัทแมในตางประเทศ กรณีเกิดปญหาตองใชการติดตอ
กับหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบระบบที่อยูในตางประเทศ ซ่ึงใชระยะเวลานานในการแกไข 
นอกจากนี้บริษัทยังขาดเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใชชวยสนับสนุนการประมวลผลการทํางาน 
เชน โปรแกรม SPSS รวมถึงงานในระบบบัญชี/การเงินที่มีขั้นตอนการเบิกจายที่ยุงยากและ
ลาชา พนักงานตองสํารองเงินสวนตัวของตนเองออกไปกอน 

 
1.3.4 บุคลากร (Staff) 

พนักงานมีความรู ความสามารถ และประสบการณตามตําแหนงหนาที่ และ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ แตยังขาดการสนับสนุนในเรื่องการอบรมพัฒนาความรูเพ่ิมเติม ทําให
ยังคงติดกับการทํางานในรูปแบบเดิม ๆ รวมถึงจํานวนพนักงานนอย ไมเหมาะสมกับปริมาณ
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งาน และปญหาการหาพนักงานทดแทน กรณีพนักงานในตําแหนงนักวิเคราะหลาออก ซ่ึงเปน
ตําแหนงที่มีทักษะและคุณสมบัติสูง ยากที่จะคัดสรรหาพนักงานมาทดแทนไดทันที  

 
1.3.5 ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 

เปนบริษัทที่มีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญดานขอมูลและการวิจัยขอมูล
การตลาด เฉพาะดานในอุตสาหกรรมรถยนตของภูมิภาคเอเชีย สินคาและบริการของบริษัท
สามารถชวยใหลูกคาเขาถึงความตองการของผูบริโภค ชวยใหลูกคามีความสามารถ      
ทางการแขงขันสูงขึ้น 

 
1.3.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 

ผูนําของบริษัทเปนผูนําแบบมุงเนนงานอยางเดียว ไมมีความสัมพันธกับ
พนักงานในบริษัท ขาดการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน 

 
1.3.7 คานิยมรวม (Shared values) 

พนักงานในบริษัทมีคานิยมในการเนนการทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตาม เป าหมายที่ ตั้ ง ไว  โดยอาจจะร วมกันทํ า งาน เปนทีมห รือแยกกันทํ า  ไม เน น                  
การสรางความสัมพันธสวนบุคคลหรือระหวางคนในทีม 
 

1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปโดยพิจารณาจาก PEST Environment 
1.4.1 สภาพแวดลอมดานการเมือง Political Factors  

 เน่ืองจากสถานการณทางการเมืองยังไมม่ันคงมากนักในชวงปที่ผานมา 
ความไมเชื่อม่ันในทางการเมือง สงผลกระทบโดยรวมตอทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรม
รถยนตดวย ปญหาดานการเมืองน้ีสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความ
ม่ันใจของผูบริโภคลดลง ทั้งนี้หากหลังการเลือกตั้งแลวมีความคลี่คลายในทางที่ดี การเมืองมี
เสถียรภาพมากขึ้น รัฐบาลใหมที่จะเขามาบริหารงาน มีนโยบายกระตุนการลงทุน และการ
จับจายใชสอย คาดวามีโอกาสที่จะผลักดันใหเศรษฐกิจในประเทศฟนตัวมากขึ้น จะทําใหความ
เชื่อม่ันของผูบริโภคกลับคืนมา ประกอบกับการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็คของภาครัฐ      
จะชวยกระตุนความตองการภายในประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนโครงการรถยนตอีโคคาร   
จากรัฐบาล ผลักดันใหเกิดแรงดึงดูดตอคายรถยนตชั้นนําจากทั่วโลกใหเกิดความสนใจในการ
เขาลงทุนในประเทศไทย เพ่ือการตอยอดการผลิตรถยนต ซ่ึงคาดวารถยนตอีโคคารจะไดรับ
ความนิยมจากผูบริโภคอยางกวางขวาง เน่ืองจากราคาน้ํามันที่ทรงตัวในระดับสูง ซ่ึงหากมีการ
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ผลิตรถยนตมากขึ้น ก็จะสงผลทําใหเกิดความตองการในการจางทําวิจัยขอมูลการตลาดรถยนต
มากขึ้นตามไปดวย  
 

1.4.2 สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ Economic Factors  
 เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัวลงจากปญหาตลาดสินเชื่อ Sub-prime ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและปญหาราคาน้ํามันที่ยังมีโอกาสปรับตัวสูงไปอีก ซ่ึงสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทยดวย ประกอบกับความไมม่ันคงทางการเมือง
ภายในประเทศ สงผลทําใหเศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวลง ความเชื่อม่ันของผูบริโภคและ  
ภาคธุรกิจลดลง ประชาชนจับจายใชสอยนอยลง ภาคธุรกิจไมกลาลงทุนเพ่ิมมากขึ้น หรือ
แมกระทั่งการลงทุนจากตางชาติก็ลดลง ซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศที่มีรายไดจากการลงทุน
ของตางชาติมาก อีกทั้งปญหาเรื่องคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาและมีความผันผวน การแข็งคา
ของเงินบาททําใหราคาบริการในรูปเงินดอลลารสหรัฐแพงขึ้น สงผลกระทบโดยตรงกับ
ความสามารถในการแขงขันดานราคาของบริษัทดวย ดังน้ันเพ่ือเปนการกระตุนทางเศรษฐกิจ 
กลุมบริษัทผูผลิตในอุตสาหกรรมรถยนตจึงควรพัฒนาผลิตรถยนตรุนใหมๆ เขาสูตลาด เพ่ือเปน
ปจจัยชวยกระตุนความตองการของผูบริโภคใหเพ่ิมขึ้นดวย 
 

1.4.3 สภาพแวดลอมดานสังคม Socio-cultural Factor  
 รูปแบบการดํารงชีวิตและพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว ผูบริโภคบางกลุมมีขอจํากัดในเรื่องการพิจารณาจากราคารถยนต บางกลุมให
ความสําคัญกับเรื่องการประหยัดพลังงาน รสนิยม ความชอบสวนบุคคล ตลอดจนคานิยมของ
สังคมไทยในยุคแหงทุนนิยม มีการวัดความสําเร็จที่วัตถุที่แตละคนมีไวในครอบครอง  การมี
รถยนตเปนของตนเองจึงกลายเปนสิ่งที่แสดงถึงการมีหนาที่การงานที่ดี ม่ันคง และมีฐานะทาง
สังคมที่ดี พฤติกรรมการซื้อรถยนตของคนไทยจึงเปนไปเพื่อความมีหนามีตาในสังคมดวย 
ความซับซอนในดานของความชอบของคนไทยมีอยูมาก มีไลฟสไตลที่หลากหลาย เม่ือมีหลาย
สิ่งเปนปจจัยในการเลือกซื้อรถยนตของผูบริโภค กลุมผูผลิตรถยนตจึงควรเตรียมความพรอมใน
สถานการณที่มีการแขงขันกันสูงในอุตสาหกรรมรถยนต ดวยการหาชองทางรับรูและเขาถึง
ความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด รับรูขาวสาร พยายามหาความตองการของกลุมลูกคาที่
แทจริง โดยใชชองทางดานขอมูลทางการตลาดมาสนับสนุนการตัดสินใจใหมีแนวทางเลือกเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือสรางความไดเปรียบในการผลิตรถยนตใหมที่ถูกใจผูบริโภค ตลอดจนสามารถรักษา
กลุมลกูคาเดิมไวได 
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1.4.4 สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี Technological Factors  
 ปจจุบันนี้การติดตอสื่อสารหากันเปนแบบยุคไรพรมแดน (Globalization) ไม
วาเราจะอยูที่สวนไหนบนโลกนี้ เราก็สามารถติดตอกันไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการนํา
อินเตอรเน็ตเขามาใช ทําใหเทคโนโลยีมีบทบาทอยางมากในการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันใหกับทุกอุตสาหกรรม นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหมๆ ในการวิจัยขอมูล
การตลาด ตั้งแตการคิดรูปแบบ วิธีการตางๆ รวมถึงการวิเคราะห บริษัทไดประโยชนจากการ
นําเทคโนโลยีมาใช ชวยในการทํางานใหสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาไดมากขึ้น บริษัทสามารถ
ติดตอหรือนําเสนอรายงานขอมูลตาง ๆ ใหกับกลุมลูกคาไดทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงสามารถชวยให
บริษัทประหยัดเวลาและคาใชจายไดมาก และทําใหลูกคาไดรับขอมูลไดรวดเร็ว สามารถนํา
ขอมูลไปชวยใหตัดสินใจไดอยางทันที โดยที่ยังคงรักษาคุณภาพไดเหมือนเดิม รวมทั้งการ
นําเสนอรายงานที่สามารถมีชองทางในการนําเสนอไดมากขึ้น เชน บริษัทสามารถนําสงรายงาน
ที่อยูในรูปของไฟล และลูกคาสามารถเปดดูไดทันทีผานเครื่อง PDA ทําใหลูกคาที่ใช PDA 
สามารถรับขอมูลไดทันทีเชนกัน   
 

1.5 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขันของอุตสาหกรรม  
ในการวิเคราะหการแขงขันของอุตสาหกรรม  สามารถวิเคราะหดวยแบบจําลอง         

5 ปจจัย (Five Forces Model) ซ่ึงประกอบดวยปจจัยตางๆ 5 ประการดังน้ี 
1.5.1 การแขงขันกันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Current 

Competitors) 
มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรงในอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลการตลาด      

มีบริษัทที่ใหบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาดอยูหลายบริษัท มีทั้งบริษัทวิจัยจาก
ตางประเทศ MultiInter Brand ที่ไดเปรียบในดานการวิจัยที่มีหลายมิติ กลุมบริษัทวิจัย
ภายในประเทศ Regional Brand ทั้งขนาดเล็ก-กลาง ซ่ึงจะแขงขันกันดานราคาและแขงขันกัน
ประมูลงาน รวมทั้งแผนกวิจัยของบริษัทผูผลิตรถยนตขนาดใหญที่มักมีฝายวิจัยเปนของตนเอง
เลย ดวยจํานวนบริษัทคูแขงที่มีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหปจจุบันลูกคามีทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น 
อีกทั้งคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงผูใหบริการ (Switching Cost) ในการทําวิจัยไมสูงมาก ทําให
ลูกคาสามารถเปลี่ยนไปจางบริษัทคูแขงไดทันที จึงทําใหเกิดการแขงขันดานราคา คุณภาพและ
การบริการ คูแขงขันในอุตสาหกรรมแตละรายจึงเนนบริการที่ มีคุณภาพ และการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา แตในปจจุบันมี บริษัท AP จํากัด เพียงบริษัทเดียวที่ใหบริการขอมูล
และการวิจัยขอมูลการตลาดเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมรถยนตเทานั้น 
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1.5.2 อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
ลูกคาในอุตสาหกรรมการวิ จัยขอมูลการตลาด  มีทั้ งในประเทศและ

ตางประเทศ ซ่ึงในปจจุบันลูกคามีอํานาจในการตอรองคอนขางสูง เพราะมีจํานวนคูแขงจํานวน
มาก รูปแบบของการบริการเองก็มีความคลายคลึงกัน ตลอดจนคาใชจายในการเปลี่ยนแปลง
ผูใหบริการ (Switching Cost) ไมสูงมาก ผูใหบริการรายใดมีบริการที่มีคุณภาพ และมีบริการ
โดดเดน ในรูปแบบตางๆ ก็มีโอกาสที่สามารถทําใหลูกคาเลือกใชบริการไดมากตามไปดวย 

 
1.5.3 อํานาจการตอรองของซัพพลายเออร (Bargaining Power of 

Suppliers) 
เน่ืองจากบริษัทเองไมมีทีมสํารวจขอมูลภาคสนามเปนของตนเอง ใชการจาง

ทีมงานภายนอกในการสํารวจขอมูลภาคสนาม ซ่ึงมีซัพพลายเออรที่รับดําเนินงานอยู
คอนขางมาก มีการแขงขันกันสูง รูปแบบของการบริการเองก็มีความคลายคลึงกัน รวมทั้ง
คาใชจายในการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร (Switching Cost) ไมสูงมาก สงผลใหอํานาจ     
การตอรองของซัพพลายเออรมีไมมากนัก ซัพพลายเออรที่มีบริการที่มีคุณภาพ และราคาถูก
ที่สุด จึงมีโอกาสไดรับงาน 

 
1.5.4 ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute) 

ปจจัยจากสินคาและบริการทดแทนในภาพรวมของอุตสาหกรรมการวิจัย
ขอมูลการตลาดที่ไดเสนอสินคาและบริการที่แสดงเอกลักษณเฉพาะตัว ตองใชทักษะสูงในการ
วิเคราะหและรวบรวมขอมูลใหออกมาถูกตองและแมนยํา เพ่ือใหลูกคาทราบถึงความตองการ
ของผูบริโภคที่แทจริงเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจ ซ่ึงปจจัยจากบริการทดแทนในรูปแบบ
อ่ืนนอกจากการทําวิจัยขอมูลการตลาด ยังไมสามารถทําใหลูกคาเขาถึงความตองการของลูกคา
ไดเทากับการทําวิจัยขอมูลการตลาด ดังนั้นภัยคุกคามจากสินคาทดแทนจึงยังไมสงผลกระทบ
กับบริษัทมากนัก 

 
1.5.5 ภัยคุกคามจากคูแขงใหม (Threat of New Entrants) 

ปจจัยดานผูเขามาใหมในอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลการตลาด เปนธุรกิจที่   
ผูเขามาใหมจะเขามาในธุรกิจไดไมยาก เน่ืองจากเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมสูงมากนัก แลวให
ผลตอบแทนสูง แตสิ่งที่สําคัญคือการมีความรูความสามารถ ประสบการณและความชํานาญ
เฉพาะดาน รวมถึงทักษะความสามารถของบุคลากรดวย ดังน้ันภัยคุกคามจากคูแขงใหมจึง
สงผลกระทบกับบริษัท 
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ตารางที่ 5 สรุปผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ภายในอุตสาหกรรม 
 

ปจจัย ผลกระทบตอบริษัท 
1. การแขงขันกนัภายในอุตสาหกรรม - 
2. อํานาจการตอรองของผูซ้ือ - 
3. อํานาจการตอรองของซัพพลายเออร + 
4. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน + 
5. ภัยคุกคามจากคูแขงใหม - 
 

1.6 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
สวนประสมทางการตลาดสาํหรับตลาดบริการ หรือ 7P’s มีรายละเอียดดังน้ี 
1.6.1 สินคา หรือ บริการ (Product)   

บริษัทใหบริการขอมูลและวิจัยขอมูลการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในอุตสาหกรรมรถยนตของภูมิภาคเอเชีย โดยสินคาและบริการของบริษัทจะชวยใหลูกคา       
มีความสามารถทางการแขงขันสูงขึ้น ดวยการทําใหลูกคาเขาใจและตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดถูกตองครบถวน แบงออกเปน 2 ประเภทบริการ ดังน้ี  

- งานบริการขอมูล (Information Service)  
- งานวิจัยขอมูลการตลาด (Marketing Research) 

 
1.6.2 ราคา (Price)   

ในสวนของการตั้งราคา บริษัทจะมีการคิดโดยพิจารณาจากตนทุนในการ
ดําเนินงาน บวก กําไรที่บริษัทตองการ  

ตนทุนในการดําเนินงาน ไดแก 
- คาจางพนักงาน 
- คาจางซัพพลายเออร 
- คาใชจายในการดําเนินงานอื่น ๆ  

ในสวนของกําไรที่บริษัทตองการ ซ่ึงการคิดกําไรที่บวกเพิ่มจะมีอัตรา        
ไมแนนอน ขึ้นอยูกับรูปแบบ ความยากงายของงานที่ใหบริการ ราคาตอรองของลูกคาที่เสนอให 
ตลอดจนสภาพการแขงขัน ราคาของคูแขง ปริมาณอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) 
ในชวงเวลานั้น  

 
 



 46

1.6.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)   
ดวยรูปแบบผลิตภัณฑของบริษัทที่เปนงานดานบริการขอมูล จึงมีชองทาง

การจัดจําหนายหรือการเขาถึงลูกคาแตกตางจากการขายสินคาทั่วไป โดยบริษัทใชชองทางการ   
จัดจําหนายและติดตอลูกคาผานทางอีเมล (E-mail) และเวปไซด (Website) ของบริษัท เพ่ือ
ประชาสัมพันธแนะนําสินคาและบริการของบริษัท ตลอดจนเพ่ือแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหกับ
ลูกคา ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่อยูตางประเทศและเคยใชบริการกับบริษัท  

 
1.6.4 การสงเสริมการขาย (Promotion)    
 ดวยรูปแบบของธุรกิจและการบริหารงานภายในบริษัท ทําใหในหลายป      

ที่ผานมา บริษัทไมมีการทําตลาดหรือการสงเสริมการขาย ไมมีการประชาสัมพันธแนะนําบริษัท
ใหกับลูกคาใหมไดรูจัก มีแตมุงเนนใหบริการเฉพาะลูกคารายเดิมเปนสวนใหญ 

 
1.6.5 บุคลากร (People)    
 พนักงานมีความรู ความสามารถ และประสบการณตามตําแหนงหนาที่และ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ แตยังขาดการสนับสนุนในเรื่องการอบรมพัฒนาความรูเพ่ิมเติม ทําให
ยังคง ติดกับการทํางานในรูปแบบเดิม ๆ รวมถึงจํานวนพนักงานนอย ไมเพียงพอกับปริมาณ
งาน และปญหาการหาพนักงานทดแทนยาก กรณีพนักงานตําแหนงนักวิเคราะหลาออก ซ่ึงมี
ทักษะสูง  จึงยากที่จะสรรหาพนักงานมาทดแทนไดทันที  

 
1.6.6 กระบวนการใหบริการ (Process)   
 กระบวนการในการทํางาน (บางสวน) ขาดซึ่งความชัดเจน อาจมีผลมาจาก

การที่บริษัทไมไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไมมีการอบรมพนักงานเพื่อบอกขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ใหกับพนักงานกอนปฏิบัติงาน  

 
1.6.7 องคประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence)   

สินคาและบริการของบริษัทไมไดเปนสินคาที่จับตองไดชัดเจน แตเปนการ
ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวมรวมขอมูลเพ่ือนํามาแปลผลและ
วิเคราะหขอมูลใหสามารถตอบโจทยทางการตลาดดวยเครื่องมือทางสถิติ ตองมีทักษะในการ
นําเสนอผลใหเขาใจไดงาย เพ่ือใหลูกคาสามารถนําผลที่ไดไปใชประโยชนใหไดมากที่สุด       
ในสวนเร่ืองการสงมอบบริการ บริษัทมีการสงงานไฟลใหกับลูกคาผานทางอินเตอรเน็ต รวมถึง
สงมอบในรูปแบบซีดี-รอมหรือจัดพิมพเปนเลมเพ่ือสงตรงใหกับลูกคา 
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1.7 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

ในการวิเคราะหโดยนําเอา SWOT มาใช สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอก โดยอธิบายไดดังตอไปน้ี 

1.7.1 สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 บริษัทดําเนินธุรกิจมาเปนเวลายาวนาน มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณเฉพาะดานในอุตสาหกรรมรถยนต  

S2 พนักงานที่มีศักยภาพสูง มีความรูความสามารถ ประสบการณและ
ความชํานาญเฉพาะดาน 

S3 ตราสินคา (brand) ของบริษัทแมที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักอยางดี  
S4 บริษัทมีสาขาที่ประเทศจีน ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดเชิงลึก

ของประเทศจีน 
 

จุดออน (Weaknesses) 

W1 บริษัทมีสินคาและบริการเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนตเทานั้น 
W2 ไมมีสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ 
W3 ประสิทธิภาพของทีมขายไมดี 
W4 กระบวนการในการทํางาน (บางสวน) ขาดซึ่งความชัดเจน ซ่ึงอาจ

มีผลมาจากการที่บริษัทไมไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไมมีการ
อบรมพนักงาน 

W5 ขาดเครื่องมือที่ ใช ในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลที่ มี
ประสิทธิภาพ 

W6 จํานวนพนักงานนอย ไมสอดคลองกับปริมาณงาน 
W7 ไมมีกลยุทธทางการแขงขันที่ชัดเจน 
W8 ไมมีพันธมิตรในการรวมมือทางธุรกิจเพ่ือแลกเปลี่ยนฐานขอมูล 

เน่ืองจากบริษัทไมไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมการวิจัยตลาด
แหงประเทศไทย 
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1.7.2 สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

โอกาส (Opportunities) 

O1 แนวโนมมูลคาของอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลการตลาดสูงเพ่ิม
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง  

O2 การมีผูประกอบรถยนตระดับโลกเกือบทุกคายมาลงทุนตั้งโรงงาน
ประกอบรถยนตในไทย เพ่ือสงออกไปทั่วโลก โดยสถาบัน       
ยานยนตไดสรุปยอดการผลิตรถยนตของไทย ในป 2550 มี
ปริมาณทั้งสิ้น 1,301,149 คัน 

03 ฐานกลุมลูกคาเดิมมีความจงรักภักดี (Loyalty) กับบริษัท  
 

อุปสรรค (Threats) 

T1 การแขงขันภายในอุตสาหกรรม มีการแขงขันดานราคาสูง ทําให
ลูกคามีอํานาจการตอรองมากขึ้น 

T2 คาใชจายในการจางทําวิจัยขอมูลการตลาดคอนขางสูง บริษัท
ขนาดเล็กและขนาดกลาง อาจไมไดมีงบประมาณมาก สําหรับ      
การทาํวิจัย 

T3 การขาดแคลนบุคลากรของอุตสาหกรรมในตําแหนงผูชํานาญ   
การวิเคราะห  

T4 ภาวะเศรษฐกิจหดตัวและปญหาการเมืองในประเทศ 
T5 คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาและมีความผันผวน สงผลตอ         

อัตราคาจางบริการ 
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1.8 แนวทางในการแก ไขปญหาดวยการระบุตัวปจจัยภายใน /ภายนอก                 
เชิงยุทธศาสตร  
 
ตารางที่ 6 สรุปการวิเคราะหปจจัยภายใน IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

 

Internal Factor Weight Rating 
Weighted 

Score 
จุดแข็ง  (Strengths) 
1. บริษัทดําเนินธุรกิจมาเปนเวลายาวนาน มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณเฉพาะดานในอุตสาหกรรมรถยนต  

 
0.15 

 
5 

 
0.75 

2. พนักงานที่มีศักยภาพสูง มีความรูความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญเฉพาะดาน 

0.10 5 0.50 

3. ตราสินคา (brand) ของบริษัทแมที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักอยางดี  0.05 5 0.25 
4. บริษัทมีสาขาที่ประเทศจีน ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดเชิงลึก

ของประเทศจีน 
0.05 5 0.25 

จุดออน  (Weaknesses) 
1. บริษัทมีสินคาและบริการเฉพาะดานในอุตสาหกรรมรถยนต 

 
0.15 

 
3 

 
0.45 

2. ไมมีสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ 0.15 2 0.30 
3. ประสิทธิภาพของทีมขายไมดี 0.10 2 0.20 
4. กระบวนการในการทํางาน (บางสวน) ขาดซึ่งความชัดเจน ซึ่ง

อาจมีผลมาจากการที่บริษัทไมไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไม
มีการอบรมพนักงาน 

0.05 2 0.10 

5. ขาดเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

0.05 2 0.10 

6. จํานวนพนักงานนอย ไมสอดคลองกับปริมาณงาน 0.05 2 0.10 
7. ไมมีกลยุทธทางการแขงขันที่ชัดเจน 0.05 2 0.10 
8. ไมมีพันธมิตรในการรวมมือทางธุรกิจเพ่ือแลกเปล่ียน

ฐานขอมูล เนื่องจากบริษัทไมไดเขารวมเปนสมาชิกของ
สมาคมการวิจัยตลาดแหงประเทศไทย 

0.05 2 0.10 

Total Scores 1.00  3.20 
 
หมายเหตุ ระดับ Rating ความสามารถในการตอบสนองตอจุดแข็งและจุดออน 
1 = นอยที่สุด   2 = นอย   3 = ปานกลาง   4 = มาก   5 = มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 6 พบวา ผลการวิเคราะหปจจัยภายใน IFAS มีคาเทากับ 3.20 แสดงให
เห็นวา บริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดโดยพยายามปรับปรุงแกไขจุดออนที่เปน
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ตัวปญหาใหลดนอยลง และพยายามดึงจุดแข็งมาเปนตัวสรางความแตกตางและเพิ่มโอกาส  
ทางธุรกิจใหกับบริษัท 

 
ตารางที่ 7 สรุปการวิเคราะหปจจัยภายนอก EFAS (External Factor Analysis Summary) 
 

External Factor Weight Rating 
Weighted 

Score 
โอกาส  (Opportunities) 
1. แนวโนมมูลคาของอุตสาหกรรมการวิจัยการตลาดสูงเพ่ิมสูงขึ้น

อยางตอเนื่องทุกป  

 
0.15 

 
5 

 
0.75 

2. การมีผูประกอบรถยนตระดับโลกเกือบทุกคายมาลงทุนตั้ง
โรงงานประกอบรถยนตในไทย เพ่ือสงออกไปทั่วโลก  

0.15 5 0.75 

3. ฐานกลุมลูกคาเดิมมีความจงรักภักดีกับบริษัท 0.10 4 0.40 
อุปสรรค  (Threats) 
1. การแขงขันภายในอุตสาหกรรม มีการแขงขันดานราคาสูง ทํา

ใหลูกคามีอํานาจการตอรองมากขึ้น 

 
0.15 

 
3 

 
0.45 

2. คาใชจายในการจางทําวิจัยตลาดคอนขางสูง บริษัทขนาดเล็ก
และขนาดกลาง อาจไมไดมีงบประมาณมากมายสําหรับการ
วิจัยตลาด 

0.15 2 0.30 

3. การขาดแคลนบุคลากรของอุตสาหกรรมในตํ าแหน ง
ผูชํานาญการวิเคราะห 

0.10 2 0.20 

4. ภาวะเศรษฐกิจหดตัวและปญหาการเมืองในประเทศ 0.10 2 0.20 
5. คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาและมีความผันผวน สงผลตออัตรา

คาจางบริการ 
0.10 2 0.20 

Total Scores 1.00  3.25 
 

หมายเหตุ ระดับ Rating ความสามารถในการตอบสนองตอโอกาสและอุปสรรค 
1 = นอยที่สุด   2 = นอย   3 = ปานกลาง   4 = มาก   5 = มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 7 พบวา ผลการวิเคราะหปจจัยภายใน EFAS มีคาเทากับ 3.25 แสดง 
ใหเห็นวา บริษัทยังสามารถตอบสนองตอปจจัยภายนอกเชิงยุทธศาสตร (External Factors) ที่มี
อยูในสภาวะแวดลอมภายนอกไดดี ซ่ึงหมายถึงมีความสามารถในการรูจักดึงโอกาสที่เกิดขึ้น ให
ทําประโยชนตอธุรกิจและรูจักปรับตัวหรือตั้งรับกับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดโดยมี
ผลกระทบตอธุรกิจนอยที่สุด 
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1.9 การวิเคราะหแนวทางเลอืกในการกําหนดกลยุทธโดย TOWS Matrix 
 
ตารางที่ 8 แสดงแนวทางเลือกเพ่ือกําหนดกลยุทธโดย TOWS Matrix 
 
 
 

สภาพแวดลอม 
ภายใน 

 
 
 
 
 

สภาพแวดลอม 
ภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 - บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณเฉพาะ
ด า น ในอุ ต ส าหก ร รม
รถยนต  

S2 - พนักงานที่มีศักยภาพสูง 
S3 - ตราสินคาของบริษัทแม 

มีชื่อเสียง เปนที่รูจัก 
S4 - บริษัทมีสาขาที่ประเทศ

จีน ทําใหสามารถเขาถึง
ข อ มู ล ไ ด เ ชิ ง ลึ ก ข อ ง
ประเทศจีน  

จุดออน (Weaknesses) 

W1 - มีสินคาและบริการเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมรถยนต 

W2 - ไมมีสินคาและบริการใหม 
W3 - ประสิทธิภาพทีมขายไมดี 
W4 - กระบวนการในการทํางาน 

ขาดความชัดเจน  
W5 - ขาดเครื่องมือที่ ใช ในการ

จัดเก็บขอมูล ประมวลผล 
W6 - จํานวนพนักงานนอย  
W7 - ไมมีกลยุทธทางการแขงขัน 
W8 - ไมมีพันธมิตร 

โอกาส (Opportunities) 

O1 - มูลคาของอุตสาหกรรมการวิจัย
ขอมูลการตลาดเพิ่มสูงขึ้น  

O2 - ผูประกอบรถยนต ระดับโลก  
มาลงทุนตั้ งโรงงานประกอบ
รถยนตในไทย  

O3 - ฐ านกลุ ม ลู ก ค า เ ดิ ม มี ค ว า ม
จงรักภักดีกับองคกร  

SO 
- กลยุ ท ธ ร ะ ดั บ ธุ ร กิ จ 
(Business Strategy) การ
พัฒนาสิ นค า แ ล ะบ ริ ก า ร
รูปแบบใหม ๆ โดยมุงเนน
การสรางความแตกตางใน
อุตสาหกรรมการวิจัยขอมูล
รถยนต (S1, S2, S3, S4, 
O2, O3)  

WO 
- ก ล ยุ ท ธ ร ะ ดั บ อ ง ค ก ร 
(Corporate Strategy) การเพิ่ม
บริการขอมูลและการวิจัยขอมูล
การตลาดในอุตสาหกรรมอื่น 
(W1, W2, O1)  
 

อุปสรรค (Threats) 

T1 - การแขงขันภายในอุตสาหกรรม  
T2 -  คาใชจายการจางทําวิจัยสูง 
T3 - ก า ร ข า ด แ ค ล น บุ ค ล า ก ร  

ในตําแหนงนักวิเคราะห 
T4 - ปญหาเศรษฐกิจและการเมือง  

ในประเทศ 
T5 - คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคา  

ST 
- กลยุ ท ธ ร ะ ดั บ ธุ ร กิ จ 
(Business Strategy) การ
ขยายการใหบริการขอมูล 
และ วิจั ยข อมู ลการตลาด
อุตสาหกรรมรถยนตไปตลาด
ใหมในตางประเทศ (S1, S2, 
S3, T1, T4)  

WT 
- กลยุทธระดับปฏิบั ติการ 
(Functional Strategy) การ
พัฒนาปรับปรุ งองค ก ร  และ
พัฒนาทักษะทางดานการขาย 
และความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมใหกับ
พนักงาน (W3, W4, W5, W6, 
W7, T1)  
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2. การกําหนดแนวทางในการแกปญหา 
 จากการวิเคราะหโดยใช TOWS Matrix ทําใหสามารถกําหนดกลยุทธที่มาจากพื้นฐาน
ของการวิเคราะหความสัมพันธทั้งภายในและภายนอก จํานวน 4 กลยุทธ ดังน้ี 

1. กลยุทธการพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ โดยมุงเนนการสราง
ความแตกตางในอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลรถยนต 

2. กลยุทธการเพิ่ มบริการขอมูลและการวิจั ยขอมูลการตลาดใน
อุตสาหกรรมอื่น  

3. กลยุทธการขยายการใหบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาด
อุตสาหกรรมรถยนตไปตลาดใหมในตางประเทศ 

4. กลยุทธการพัฒนาปรับปรุงองคกร และพัฒนาทักษะทางดานการขาย 
และความรูใหม ๆ เพิ่มเติมใหกับพนักงาน 
 

เน่ืองจากแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธในระดับระดับองคกรและระดับธุรกิจ 
จําเปนตองมีการปรับปรุงแนวทางในการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการกอน เพ่ือมุงเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานในระดับปฏิบัติการใหดียิ่งขึ้น ใหมีความสามารถในการสนับสนุน      
กลยุทธระดับองคกรและระดับธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาจึงนํากลยุทธที่ 4            
การพัฒนาปรับปรุงองคกร และพัฒนาทักษะพนักงาน ซ่ึงเปน กลยุทธในระดับปฏิบัติการ 
(Functional Strategy) มาดําเนินการกอน เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทั้ง
จากจุดออนของบริษัทในเรื่องประสิทธิภาพของทีมขายไมดี กระบวนการในการทํางาน 
(บางสวน) ขาดซึ่งความชัดเจน ขาดเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลที่มี
ประสิทธิภาพ จํานวนพนักงานนอย ไมสอดคลองกับปริมาณงาน ตลอดจนบริษัทไมมีกลยุทธ
ทางการแขงขันที่ชัดเจน และอุปสรรคจากการแขงขันของตลาดอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มี
การแขงขันกันสูง โดยมีรายละเอียดของกลยุทธแบงตามหนวยงาน (Function) ตาง ๆ ดังน้ี 

- กลยุทธดานปฏิบัติการ (Operation strategy) บริษัทควรจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ และนําเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใชชวยสนับสนุนระบบ
การทํางานและการประมวลผล เชน โปรแกรม SPSS เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง        
มีประสิทธิภาพ 

- กลยุทธดานการตลาด (Marketing strategy) ดวยรูปแบบของธุรกิจและ 
การบริหารงานภายในบริษัท ทําใหในหลายปที่ผานมา บริษัทไมมีการทําตลาดหรือการสงเสริม
การขาย บริษัทจึงควรทําการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการตลาด ดวยการเพิ่มการขายโดย
บุคคล (Personal Selling) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธแนะนําบริษัทใหกับลูกคาใหมไดรูจัก 
ตลอดจนการบริหารความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship Management) เพ่ือสราง
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ความพึงพอใจใหแกลูกคาและรักษาฐานกลุมลูกคาเดิมใหมีความจงรักภักดี (Loyalty) กับบริษัท
มากยิ่งขึ้น 

- กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human resource strategy) บริษัทควร
จัดหาพนักงานใหเพียงพอเพ่ือรองรับการทํางานในทุกหนาที่ และจัดใหมีการฝกอบรมอบรม
พัฒนาพนักงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญในการทํางานในสวนที่รับผิดชอบ 
ตลอดจนสรางความสัมพันธระหวางคนในทีมรวมกัน 

โดยกลยุทธเหลานี้จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการดําเนินกิจกรรม
ภายในบริษัทใหมีความแข็งแกรงและเปนรากฐานของการเติบโตที่ดีในอนาคตตอไป 
 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปแนวทางเลือกในการแกไขปญหา ได 3 แนวทาง ดังน้ี 
 
แนวทางเลือกที่ 1 การพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ โดยมุงเนนการสรางความ
แตกตางในอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลรถยนต 
 ในแนวทางเลือกที่ 1 เปน กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ที่มุงสรางความ
ได เปรียบเชิงการแขงขันดวย  กลยุทธการมุ ง เนนและความแตกตาง  (Focused 
Differentiation Strategy) เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบดวยการเพิ่มคุณคาในการบริการ
ขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาดใหมากขึ้น เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต ดวย
นําเสนอสินคาหรือบริการใหม ๆ ในอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลรถยนต อาทิเชน การเปด
ใหบริการเปนบริษัทที่ปรึกษา (Consulting) ใหกับบริษัทผูผลิตรถยนตที่ตองการนํารถยนตใหม
เขามาทําตลาด หรือเปดใหบริการฝกอบรม (Training) สําหรับลูกคาที่ตองการนําผลการวิจัยไป
ปฏิบัติ เปนตน   
 
ที่มาของทางเลือก 

ใช จุดแข็งของบริษัทในเรื่องความเชี่ยวชาญและประสบการณเฉพาะดานใน
อุตสาหกรรมรถยนต ประกอบกับการมีพนักงานที่มีความรูความสามารถ และประสบการณใน
การวิจัยขอมูลการตลาดอุตสาหกรรมรถยนต อีกทั้งชื่อเสียงของตราสินคา (Brand) ของบริษัท
แมที่มีความเขมแข็งอยูแลว และบริษัทมีสาขาที่ประเทศจีน ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดเชิงลึก
ของประเทศจีน รวมเขากับโอกาสที่ประเทศไทยไดรับความสนใจจากบริษัทผูผลิตรถยนต     
ทั่วโลกเขามาลงทุนสรางโรงงานการผลิตในไทย และฐานกลุมลูกคาเดิมมีความจงรักภักดีกับ
บริษัท 
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แนวทางในการปฏิบัติ 
สรางทีมที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมรถยนต โดยเริ่มจากการสงพนักงานระดับนักวิเคราะห

ไปอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือการออกแบบหลักสูตรสําหรับใชอบรม และเพิ่ม
พนักงานตําแหนงผูเชี่ยวชาญ (Specialize) ที่มีประสบการณในการอบรมสัมมนา และพนักงาน
ตําแหนงเจาหนาที่สนับสนุนงาน (Support)  
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

การพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ โดยมุงเนนการสรางความแตกตางใน
อุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลรถยนต เปนการเสริมจุดแข็งของบริษัทดานความเชี่ยวชาญการวิจัย
ขอมูลรถยนตใหแข็งแกรงมากขึ้น อีกทั้งสินคาและบริการรูปแบบใหม น้ี มี ความยาก 
สลับซับซอน และมีคูแขงนอยราย ทําใหบริษัทสามารถคิดคาบริการไดสูงขึ้น สงผลใหบริษัท
สามารถเพิ่มระดับรายไดใหมากขึ้น และความสามารถในการทํากําไรเพิ่มมากขึ้น 

 
ขอดี 

1. เพ่ิมรายไดและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทใหมากขึ้น 
2. เสริมจุดแข็งของบริษัทดานความเชี่ยวชาญการวิจัยขอมูลรถยนต ใหแข็งแกรง   

มากขึ้น 
3. พัฒนาศักยภาพของบริษัทและบุคคลกรใหมีความชํานาญมากยิ่งขึ้น 
4. มีสินคาและบริการที่มีความยาก สลับซับซอนมากขึ้น และมีคูแขงนอยราย จึงทําให

สามารถคิดคาบริการไดสูงขึ้น 
5. สามารถใชฐานกลุมลูกคาเดิมในอุตสาหกรรมรถยนตรองรับบริการใหม 

 
ขอเสีย 

1. เกิดความเสี่ยงจากทําธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนตเพียงอยางเดียว 
2. พนักงานมีหนาที่รับผิดชอบมาก ปริมาณงานมากขึ้น อาจทําใหคุณภาพงานลดลง 

 
คาใชจาย (ทั้งป) 

1. คาอบรมหลักสูตรผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน 500,000 บาท 
2. เงินเดือนพนักงานผูเชี่ยวชาญ  600,000 บาท 
3. พนักงานระดับสนับสนุนงาน   216,000 บาท 

รวมคาใชจาย 1,316,000 บาท 
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ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน   
- ประมาณ 6 เดือน 

 
แนวทางเลือกที่ 2 การเพิ่มบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาดในอุตสาหกรรมอื่น  
 ในแนวทางเลือกที่ 2 เปน กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) แบบการ
เติบโต (Growth Strategy) โดยขยายเขาไปในธุรกิจที่มีความสัมพันธกับธุรกิจเดิม 
(Concentric Diversification) ตามแนวนอน (Horizontal Diversification) ดวยการ
ใหบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาดในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศไทยเองหรือใน
สาขาที่ประเทศจีน อาทิเชน การใหบริการขอมูลเชิงลึกหรือการวิจัยดัชนีความพึงพอใจของ
ลูกคาในอุตสาหกรรมดานการเงิน (Financial Services Industries) เปนตน  
 
ที่มาของทางเลือก 

ใชโอกาสจากแนวโนมมูลคาของอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลการตลาดสูงเพ่ิมสูงขึ้น 
อยางตอเน่ืองทุกป มาแกไขจุดออนในเรื่องที่บริษัทมีการใหบริการขอมูลและการวิจัยขอมูล
การตลาดเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนตเทานั้น รวมทั้งไมมีสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ 

 
แนวทางในการปฏิบัติ 

บริษัทดําเนินการซื้อฐานขอมูลในอุตสาหกรรมใหม เชน ซ้ือฐานขอมูลของอุตสาหกรรม
ดานการเงินจาก  Morgan Stanley เปนตน โดยนำฐานขอมูลที่ไดมาศึกษาและวิเคราะหเพ่ือ
ใหบริการขอมูลและวิจัยการตลาดแกลูกคา รวมทั้งเพ่ิมพนักงานตําแหนงนักวิเคราะห (Analyst) 
ที่มีความชํานาญในอุตสาหกรรมนั้น และพนักงานตําแหนงเจาหนาที่สนับสนุนงาน (Support) 
จํานวน 2 คน 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

การใหบริการครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม ทําใหบริษัทมีรายไดเ พ่ิมขึ้นและ
ความสามารถทางการแขงขันในระยะยาวเขมแข็งขึ้น สามารถแขงขันกับคูแขงขันที่ใหบริการ  
ในหลากหลายอุตสาหกรรม และทําใหบริษัทไดเรียนรูตลาดในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
 
ขอดี 

1. เพ่ิมรายไดและขีดความสามารถทางการแขงขันของบริษัท 
2. ไดเรียนรูตลาดในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
3. สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลายอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
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ขอเสีย 
1. ยังไมมีประสบการณในอุตสาหกรรมใหมที่จะเขาไปทํา 
2. มีคูแขงขันที่มีความชํานาญในอุตสาหกรรมนั้นอยูแลว 
3. คาใชจายในการดําเนินงานชวงแรกสูง ทั้งในเรื่องการไดมาของขอมูล คาจาง

บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน 
 
คาใชจาย (ทั้งป) 

1. คาฐานขอมูลในอุตสาหกรรมใหม 1,000,000 บาท 
2. เงินเดือนพนักงานตาํแหนงนักวิเคราะห 480,000 บาท 
3. เงินเดือนพนักงานตําแหนงสนับสนุนงาน (2 คน) 432,000 บาท 

รวมคาใชจาย 1,912,000 บาท 
 
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน   

- ประมาณ 1 ป 
 
แนวทางเลือกที่ 3 การขยายบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาดอุตสาหกรรม
รถยนตไปตลาดใหมในตางประเทศ 
 ในแนวทางเลือกที่ 3 เปน กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ที่มุงสรางความ
ได เปรียบเชิงการแขงขันดวย  กลยุทธการมุ ง เนนและความแตกตาง  (Focused 
Differentiation Strategy) เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบดวยการมุงเนนความชํานาญ 
ดานการบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาดในอุตสาหกรรมรถยนต ไปตลาดใหมใน
ตางประเทศที่มีความนาสนใจ อาทิเชน การเขาไปใหบริการในประเทศอินเดีย หรือประเทศ
มาเลเซีย เปนตน ซ่ึงเปนประเทศที่มียี่หอรถยนต (Brand) เปนของตัวเอง 
 
ที่มาของทางเลือก 

ใชจุดแข็งของบริษัทในเรื่องความเชี่ยวชาญและประสบการณเฉพาะดานในอุตสาหกรรม
รถยนต ประกอบกับมีพนักงานที่มีความรูความสามารถ และประสบการณในการวิจัยขอมูล
การตลาดอุตสาหกรรมรถยนต รวมทั้งชื่อเสียงของตราสินคา (Brand) ของบริษัทแมที่มีความ
เขมแข็งอยูแลว หลีกเลี่ยงอุปสรรคจากการแขงขันของตลาดอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการ
แขงขันกันสูง รวมถึงปญหาเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ 
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แนวทางในการปฏิบัติ 
บริษัทจัดหาตัวแทนที่รูจักแหลงขอมูลในตางประเทศ มอบหมายใหตัวแทนเปนผูติดตอ

และดําเนินการจัดหาขอมูลในอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศนั้น เชน ถาเลือกขยายการลงทุน
ไปที่ประเทศอินเดีย ใหติดตอที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตอินเดีย (Society of Indian 
Automobile Manufacturers: SIAM) เปนตน จากนั้นจัดสงมาใหทีมวิเคราะหขอมูลในประเทศ
ไทยเปนผูดําเนินการ ตลอดจนเพิ่มพนักงานตําแหนงนักวิเคราะห (Analyst) ที่มีประสบการณใน
อุตสาหกรรมรถยนต และพนักงานตําแหนงเจาหนาที่สนับสนุนงาน (Support)  
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

การขยายตัวใหบริการขอมูลและวิจัยขอมูลการตลาดอุตสาหกรรมรถยนตไปตลาดใหม
ในตางประเทศ เปนการเพิ่มรายไดใหกับบริษัทมากขึ้น อีกทั้งยังเพ่ิมประสบการณและความ
ชํานาญในอุตสาหกรรมรถยนต 
 
ขอดี 

1. บริษัทมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
2. เพ่ิมความชํานาญในการวิจัยขอมูลการตลาดในอุตสาหกรรมรถยนต 
 

ขอเสีย 
1. มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากไมมีความชํานาญในประเทศนั้น 
2. คูแขงในตางประเทศ 
3. ใชคาใชจายในการดําเนินงานสูง 
4. ขอจํากัดตาง ๆ ของการทําธุรกิจในตางประเทศ 

 
คาใชจาย (ทั้งป) 

1. คาจางตัวแทนในตางประเทศ 2,000,000 บาท 
2. คาใชจายในการดําเนินงาน 1,000,000  บาท 
3. พนักงานระดับนักวิเคราะห 480,000 บาท 
4. พนักงานระดับสนับสนุนงาน   216,000 บาท 

รวมคาใชจาย 3,696,000 บาท 
 
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน   

- ประมาณ 2 - 3 ป 



 58

3. การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 
 จากการวิเคราะหขอมูลและกําหนดแนวทางเลือกตาง ๆ แลว ผูศึกษาไดทําการประเมิน
ทางเลือก โดยการกําหนดปจจัยที่เกี่ยวของ 3 ปจจัย ไดแก งบประมาณ ระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินงาน และความพรอมของบุคคลากร เปนคะแนนถวงน้ําหนัก และใหคะแนนในแตละ
ทางเลือก เพ่ือพิจารณาแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ ดังน้ี 
 
  5 แทน เหมาะสมมากที่สุด 
  4 แทน เหมาะสมมาก 
  3 แทน เหมาะสมปานกลาง 
  2 แทน เหมาะสมนอย 
  1 แทน เหมาะสมนอยที่สุด 
 
ตารางที่ 9 แสดงผลการพิจารณาเลือกแนวทางกลยทุธที่เหมาะสมที่สุด 
 

กลยุทธแนวทางเลือก 

การพัฒนา 
บริการรูปแบบใหม 

การใหบริการ 
ในอุตสาหกรรมอื่น 

การขยายตัวไป
ตลาดตางประเทศ 

 
กลยุทธ 

 
ปจจัยท่ี 
นํามาตัดสินใจ 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
คะแนน รวม คะแนน รวม คะแนน รวม 

1. งบประมาณการ
ดําเนินการ 0.4 3 1.2 3 1.2 2 0.8 

2. ระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินงาน 0.3 4 1.2 3 0.9 2 0.6 

3. ความพรอมของ
บุคลากร 0.3 4 1.2 2 0.6 2 0.6 

รวมคะแนน 1.0  3.6  2.7  2.0 

 
จากผลการประเมินพบวา  

- แนวทางเลือกที่ 1 การพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ โดยมุงเนนการ
สรางความแตกตางในอุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลรถยนต มีคะแนน 3.6 คะแนน 

- แนวทางเลือกที่ 2 เพ่ิมการใหบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาด        
ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีคะแนน 2.7 คะแนน 
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- แนวทางเลือกที่ 3 การขยายตัวการใหบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาด
อุตสาหกรรมรถยนตไปตลาดใหมในตางประเทศ มีคะแนน 2.0 คะแนน 

 
คะแนนรวมความเปนไปไดแตละปจจัยของกลยุทธของ แนวทางเลือกที่ 1 การพัฒนา

สินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ โดยมุงเนนการสรางความแตกตางในอุตสาหกรรมการ
วิจัยขอมูลรถยนต ไดคะแนนรวมมากที่สุด ซึ่งแนวทางเลือกนี้เปนกลยุทธที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับบริษัท ดวยรูปแบบของสินคาและบริการใหมที่มีความยาก สลับซับซอน ซ่ึงเปนการ  
สรางความแตกตาง ทําใหมีคูแขงนอยราย สงผลใหบริษัทสามารถคิดคาบริการไดสูงขึ้น เปนการ
เสริมจุดแข็งของบริษัทดานความเชี่ยวชาญการวิจัยขอมูลรถยนตใหแข็งแกรงมากขึ้น และยัง
สามารถใชฐานกลุมลูกคาเดิมในอุตสาหกรรมรถยนตรองรับบริการใหม นอกจากนี้ยังมีปจจัย
ภายนอกสนับสนุนจากการที่ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตในภูมิภาคเอเชียที่มี
ศักยภาพ และดัชนีความเชื่อม่ันของอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทยยังมีการปรับตัวเพ่ิม
สูงขึ้น สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยทางบวกใหกับอุตสาหกรรมรถยนต ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่บริษัท
มีความเชี่ยวชาญอยูแลว สงผลใหแนวทางเลือกนี้ทําใหบริษัทสามารถเพิ่มระดับรายไดใหมาก
ขึ้น และความสามารถในการทํากําไรเพิ่มมากขึ้น เ พ่ิมผลประกอบการและสวนแบง            
ทางการตลาด ตลอดจนสามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหบริษัท นําไปสู    
การเติบโตอยางยั่งยืน 
 



 
 

บทที่ 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษา เรื่อง “การศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางโอกาส        

ทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท AP จํากัด” ตามวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมของ
อุตสาหกรรมและคูแขง ศึกษาสาเหตุปญหาระดับรายไดไมคงที่ มีแนวโนมที่จะลดลง เพ่ือ
วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน และเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนากลยุทธเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเก็บขอมูล ผูศึกษาไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลแบบ   
ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงบการเงินของบริษัทและคูแขงยอนหลัง 3 ป และการศึกษา
รวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
ผูบริหารและบุคลากรภายในองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
องคกรดวย McKinsey 7s การวิเคราะหสภาพแวดลอมการทั่วไป PEST การวิเคราะห
สภาพแวดลอมการแขงขันในอุตสาหกรรมดวยแบบจําลอง 5 ปจจัย (Five Forces Model)    
การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การระบุตัวปจจัยภายใน/ภายนอก    
เชิงยุทธศาสตร และการวิเคราะหหาแนวทางแกไขในเชิงกลยุทธ โดย TOWS Matrix เพ่ือตอบ
คําถามตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผลของการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

จากการศึกษาพบวาสาเหตุของปญหาระดับรายไดของบริษัทไมคงที่ มีแนวโนมที่จะ
ลดลงนั้น เกิดจากการที่บริษัทมีสินคาและบริการเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต ไมมีสินคาและ
บริการรูปแบบใหม ๆ รวมถึงประสิทธิภาพของทีมขายไมดี กระบวนการในการทํางาน 
(บางสวน) ขาดซึ่งความชัดเจน และขาดเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสภาพแวดลอมภายนอกดานการแขงขันภายในอุตสาหกรรม สภาพ
เศรษฐกิจหดตัวและปญหาการเมืองในประเทศ 

แนวทางในการแกไขปญหา สามารถกําหนดเปนกลยุทธได 4 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธ
การพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ โดยมุงเนนการสรางความแตกตางในอุตสาหกรรม
การวิจัยขอมูลรถยนต 2) กลยุทธการเพิ่มบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาดใน
อุตสาหกรรมอื่น 3) กลยุทธการขยายตัวการใหบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาด
อุตสาหกรรมรถยนตไปตลาดใหมในตางประเทศ และ 4) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุงองคกร และ
พัฒนาทักษะทางดานการขาย และความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมใหกับพนักงาน  
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เน่ืองจากแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธในระดับระดับองคกรและระดับธุรกิจ 
จําเปนตองมีการปรับปรุงแนวทางในการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการกอน เพ่ือมุงเนนการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในระดับปฏิบัติการใหดียิ่งขึ้น ใหมีความสามารถในการสนับสนุน
กลยุทธระดับองคกรและระดับธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาจึงนํากลยุทธที่ 4 การพัฒนา
ปรับปรุงองคกร และพัฒนาทักษะพนักงาน ซ่ึงเปนกลยุทธในระดับปฏิบัติการ (Functional 
Strategy) มาดําเนินการกอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการดําเนินกิจกรรม
ภายในบริษัทใหมีความแข็งแกรงและเปนรากฐานของการเติบโตที่ดีในอนาคตตอไป จากนั้น  
ทําการประเมินทางเลือก โดยการกําหนดปจจัยที่เกี่ยวของ 3 ปจจัย ไดแก 1) งบประมาณ         
2) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน และ 3) ความพรอมของบุคลากร เปนคะแนนถวงน้ําหนัก 
และใหคะแนนในแตละทางเลือก  จากนั้นไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับบริษัท คือ กลยุทธ
ที่ 1 การพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ โดยมุงเนนการสรางความแตกตางใน
อุตสาหกรรมการวิจัยขอมูลรถยนต ซ่ึงเปนกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ที่มุงสราง
ความได เปรียบเชิงการแขงขันดวยกลยุทธการมุ ง เนนและความแตกตาง  (Focused 
Differentiation Strategy) ดวยรูปแบบของสินคาและบริการใหมที่มีความยาก สลับซับซอน ซ่ึง
เปนการสรางความแตกตาง ทําใหมีคูแขงนอยราย สงผลใหบริษัทสามารถคิดคาบริการไดสูงขึ้น 
เปนการเสริมจุดแข็งของบริษัทดานความเชี่ยวชาญการวิจัยขอมูลรถยนตใหแข็งแกรงมากขึ้น 
และยังสามารถใชฐานกลุมลูกคาเดิมในอุตสาหกรรมรถยนตรองรับบริการใหม นอกจากนี้ยังมี
ปจจัยภายนอกสนับสนุนจากการที่ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตในภูมิภาคเอเชีย 
ที่มีศักยภาพ และดัชนีความเชื่อม่ันของอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทยยังมีการปรับตัว
เพ่ิมสูงขึ้น สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยทางบวกใหกับอุตสาหกรรมรถยนต ซ่ึงเปนอุตสาหกรรม     
ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยูแลว สงผลใหแนวทางเลือกนี้ทําใหบริษัทสามารถเพิ่มระดับรายได
ใหมากขึ้น และความสามารถในการทํากําไรเพิ่มมากขึ้น เพ่ิมผลประกอบการและสวนแบง    
ทางการตลาด ตลอดจนสามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหบริษัท นําไปสูการ
เติบโตอยางยั่งยืน 
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ขอจํากัดของการศึกษา 

1. ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีบางอยางเปนความลับของบริษัท ไมสามารถนํา
ออกมาเปดเผยไดทั้งหมด 

2. เน่ืองจากลูกคาของบริษัทเปนลูกคาที่อยูในตางประเทศ ทําใหผูศึกษาไมสามารถ
สัมภาษณลูกคาถึงปจจัยที่แทจริงที่ลูกคาใชในการพิจารณาเลือกผูใหบริการ และงบประมาณ
ประจําปของลูกคาในการใชบริการขอมูลและการวิจัยขอมูลการตลาด  
 
ขอเสนอแนะการศึกษา 
 ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการของบริษัท และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจที่ลูกคามีตอสินคาและบริการของคูแขง เพ่ือสรางความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น  
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ภาคผนวก ก. 
 

ข้ันตอนการใหบริการ การวิจัยขอมูลการตลาด 
บริษัท AP จํากัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก ข. 

 
แบบสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรภายในองคกร 

  
คําชี้แจง  ผูศึกษาเปนนิสิตโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใครขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสัมภาษณน้ี ซ่ึงเปน
การศึกษาเพื่อประกอบโครงการการศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง การศึกษาแนวทางในการกําหนด
กลยุทธเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท AP จํากดั 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ มีดังน้ี 
 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกรที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

2. สภาพแวดลอมทั่วไปทีเ่กี่ยวของกับองคกร 

3. สภาพแวดลอมทางการแขงขันในอุตสาหกรรม 

4. จุดแข็งและจุดออนของบริษัท 

5. โอกาสและอุปสรรคที่บริษัทเผชิญอยู 

6. ทิศทางของบริษัทในอนาคต 

 



 
 

ประวัติผูศึกษา 
 

นางสาวสุภาวดี  เอ่ียมประสงค เกิดเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2523 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เม่ือป
การศึกษา 2543 และศกึษาตอในระดับปริญญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศกึษา 2549 

เขาทํางานที่ บริษัท AP จํากัด ตั้งแตป 2549 จนถงึปจจุบัน 
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