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การศกึษาเรือ่ง กลยุทธก์ารเพิม่ยอดขาย ของบรษิทั ดดี ีไวน์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อ
การทํากําไรให้สูงขึ้น  และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ  โดยได้
ดาํเนินการ ดงัน้ี   
 1. ศกึษาปจจยัภายในและภายนอก ทีส่ง่ผลกระทบกบัยอั ดขายไวน์ โดยใชท้ฤษฎี
เกีย่วกบัการบรหิารเชงิกลยทุธ ์ ทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาด และจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ
กจิการ 
 2.  ศกึษากลยทุธต่์างๆ เพือ่กาํหนดเป็นกลยทุธใ์นการชว่ยเพิม่ยอดขายของบรษิทั  

การศกึษาพบวา่ บรษิทั ดดี ี ไวน์ (ประเทศไทย) จาํกดั ประสบปญหายอดขายทีไ่ม่ั

เตบิโต เน่ืองจากไวน์นําเขา้มกีารแขง่ขนัสงู มกีารนําเขา้ไวน์ชนิดอื่นมากขึน้ในแต่ละปี และเป็น
ไวน์ทีม่รีาคาถูก ผูบ้รโิภคจงึเปลีย่นไปซือ้ไวน์ชนิดอื่นๆแทน ทาํใหบ้รษิทัประสบปญหาภาวะั

ยอดขายทีไ่มเ่ตบิโต อยา่งไรกต็ามจากโอกาสทางการแขง่ขนัและจุดแขง็ของบรษิทั จงึทาํให้
บรษิทัสามารถปรบักลยทุธใ์นแต่ระดบัไดด้งัน้ี 

กลยทุธร์ะดบับรษิทั (Corporate Strategy) บรษิทัควรปรบัใชก้ลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต 
(Growth Strategy) ทีมุ่ง่เน้นความเขม้แขง็ (Intensive Growth) โดยใชแ้นวคดิเรือ่งกลยทุธก์าร
เจาะตลาด (Marketing Penetration Strategy) เพือ่เพิม่โอกาสในการสรา้งยอดขาย ทาํใหบ้รษิทั
สามารถขยายธุรกจิ และขยายตลาดใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ได ้ 

กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) บรษิทัควรใชก้ลยทุธก์ารมุง่เน้น (Focus 
Strategy) ซึง่จะทาํใหม้ขีอ้ไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนั โดยการสรา้งการใหบ้รกิารต่างๆ กบักลุ่มลกูคา้ที่
เป็นลกูคา้ประจาํ ไดแ้ก่ โรงแรม รา้นอาหาร รสีอรท์ สถานทตู ใหไ้ดร้บัความสะดวก และการให้
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ผลตอบแทนในรปูแบบของกจิกรรมต่างๆ ทาํใหบ้รษิทั สามารถดงึดดูฐานลกูคา้เดมิไวไ้ด ้พรอ้ม
กนัน้ีบรษิทัควร เลอืกใชก้ลยทุธร์ะดบัหน้าที ่ โดยใชก้ลยทุธท์างการตลาด และกลยทุธท์าง
ทรพัยากรมนุษย ์  มาชว่ยเสรมิกลยทุธร์ะดบับรษิทั  และกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ เพือ่ใหแ้นวทางการ
ดาํเนินธุรกจิตามกลยทุธด์งักล่าวสมัฤทธผิล และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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แนะนําแนวทางการทํางาน ตรวจตรา และแก้ไขเน้ือหางานศกึษาคน้คว้าอสิระฉบบัน้ี รวมทัง้ 
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น้ําผลไมห้มกัผสมแอลกอฮอล ์(ไวน์) ตลอดจนผูท้ีใ่หค้าํแนะนําขอ้คดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิ และ
อธบิายถงึวธิกีารศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีทุกท่านจนทําใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีสาํเรจ็
ลุล่วงไดด้ว้ยด ีผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณในความกรณุาเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ช่ือองคก์ร และลกัษณะธรุกจขององคก์ริ  
ข้อมลูทัว่ไป  

 บรษิทั ดดี ีไวน์ (ประเทศไทย) จาํกดั (DD Wine (Thailand) Co.,Ltd.) จดทะเบยีนตัง้อยู ่
ณ เลขที่ 119 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรล์  ถนนบางนาตราด ตําบลบางววั อําเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ไดจ้ดัตัง้ขึน้มาเพื่อประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนจําหน่ายไวน์ที่ไดผ้ลติขึน้เอง
จากประเทศฝรัง่เศส ภายใตช้ื่อ ชารโ์ต โคด้ เดอร ์เบอรโ์ด (Chateau cote de Bordeaux) แต่
เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย เป็นการนําเขา้สนิค้าโดยตรงจากประเทศฝรัง่เศส ได้ดําเนินการ
จดัตัง้บรษิทัฯ ขึน้เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 2546 โดยใช้ชื่อในการจดทะเบยีนจดัตัง้ในครัง้แรกว่า 
บรษิทั ฟารม์ ไวน์ ฝรัง่เศส จาํกดั ทุนจดทะเบยีน 4 ลา้นบาท และมกีรรมการบรหิาร 2 ท่าน แต่
ในปจจุบันบริษัทฯ ไั ด้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท  ดีดี ไวน์  (ประเทศไทย )จํากัด และมี
กรรมการบรหิารเพิม่อกี 1 ทา่น  
 ดว้ยบรษิทัแมผู่ผ้ลติไวน์จากแควน้ เบอรโ์ด (BORDEAUX) ในประเทศฝรัง่เศส ซึง่เป็น 
1 ใน 8 แคว้นที่มชีื่อเสยีงในการผลติไวน์ และเป็นที่นิยมของนักดื่มไวน์ทัว่โลก บรษิทัมคีวาม
ตอ้งการทีจ่ะขยายฐานการจดัจาํหน่าย จงึไดด้าํเนินการจดัตัง้บรษิทั ดดี ีไวน์ เพื่อเป็นศูนยก์ลาง 
ในการจดัจําหน่าย (Distribution Center) ทัง้คา้ปลกีและคา้ส่ง ในประเทศไทยและประเทศ
ใกลเ้คยีง ทีนิ่ยมดื่มเครือ่งดื่มน้ําผลไมห้มกัผสมแอลกอฮอล ์(ไวน์) เป็นอยา่งมาก  
 สนิคา้ทีบ่รษิทัฯไดนํ้าเขา้มาจากประเทศฝรัง่เศส เพื่อการจําหน่าย ทัง้คา้ปลกี และคา้ส่ง
นัน้ ไดจ้ดักลุ่มสนิคา้เป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มไวน์แดง และไวน์ขาว  

1. กลุ่มไวน์ขาว พนัธุอ์งุน่ทีนิ่ยมนํามาทาํไวน์ขาวไดแ้ก่พนัธุอ์งุน่หลกัของเมอืงเบอรโ์ด 
(Bordeaux) โซแตรน์, ออ็งตร-์เดอ-แมร,์ ลูปียกั Sauterne, Entre-deux-mer, Loupiac] โซว ีญอ
งบลอ็ง (sauvignon blanc) เซมยีง (sémillon) ซีง่ไดแ้ก่ Cuvee Cote Tradition Blanc 2001 
White Wine, Cuvee Cote Privilege Blanc 2004 White Wine  

2. กลุ่มไวน์แดง พนัธุ์องุ่นทีม่ชีื่อเสยีงในการทําไวน์แดงหรอืไวน์ชมพู ไดแ้ก่พนัธุ์องุ่น
หลกัของเมอืงเบอรโ์ด (Bordeaux) กาแบรเ์น-โซวญีง (cabernet-sauvignon) กาแบรเ์น-ฟรอง 
(cabernet franc) แมรโ์ลนวัร ์(merlot noir) ซีง่ไดแ้ก่ Cuvee Cote Privilege 2000 Red Wine, 
Cuvee Cote Tradition 2001 Red Wine, Cuvee Cote Privilege 2001 Red Wine, Cuvee 
Cote Privilege 2002 Red Wine, Clairet Cote 2005 Rose 
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      ภาพท่ี 1 ไรองุนท่ีใช้ในการ่ ่ ผลติ ไวน์                  ภาพท่ี 2 ผลองุนท่ีใช้ในการทาํไวน์่  

 
กลมุลกูค้า่  

 ดว้ยความหลากหลายของสนิคา้ไวน์ในแต่ละตราสนิคา้ที่มอียู่ในปจจุบนั ทัง้ทีเ่ป็นไวน์ั

จากโลกเก่า และไวน์จากโลกใหม่ มกีารเจาะตลาดในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามนโยบายของ
ผูบ้รหิารแต่ละบรษิทั สาํหรบับรษิทั ดดี ีไวน์ (ประเทศไทย) ไดเ้จาะกลุ่มลูกคา้โดยแยกออกเป็น 
3 ประเภทดว้ยกนั 

1. ลกูคา้ประเภท รา้นคา้ต่างๆ เชน่ รา้นอาหาร, โรงแรม เป็นตน้ 
2. ลกูคา้ทีเ่ป็นผูด้ื่มไวน์ทัว่ไป 
3. ลกูคา้ทีเ่ป็นนิตบุิคคล 

สภาพการแขงขนั   ่  
 เน่ืองจากผู้นําเขา้ไวน์ส่วนใหญ่นัน้นําเขา้ไวน์หลากหลายชนิด หลายตราสนิค้า จาก
หลายประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นไวน์จากโลกเก่า และไวน์จากโลกใหม่ และผูป้ระกอบการบางรายเป็นผู้
ผกูขาดในการนําเขา้ไวน์มาจําหน่าย เช่น บรษิทั อติลัไทยอุตสาหกรรม จํากดั โดยกลุ่มธุรกจิ
อาหารและเครื่องดื่ม เป็นผูนํ้าเขา้ไวน์ภายใต้ชื่อ ไวน์ชามซ่ิา จากอารเ์จนตนิา และบรษิทั แอม
โบสร ์ไวน์ จาํกดั ผูแ้ทนจาํหน่าย และนําเขา้ไวน์กลุ่ม Pascal Jolivet จากประเทศฝรัง่เศส เป็น
ตน้ สาํหรบับรษิทั ดดี ีไวน์ เป็นผูนํ้าเขา้ไวน์โลกเก่า จากประเทศฝรัง่เศสเพยีง 7 รายการ และ
เป็นไวน์ทีด่าํเนินการผลติขึน้เอง ดงันัน้บรษิทัยงัไม่สามารถทําการตลาดเพื่อแขง่ขนักบับรษิทัที่
ดาํเนินธุรกจิเดยีวกนัได ้ 
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ปัญหา และสภาพความสาํคญัของปัญหา 
 ปญหาของ  บรษิทั  ดดี ีไวน์ ั (ประเทศไทย) จํากดั  คอื ยอดขายมอีตัราที่เพิม่ขึน้ แต่
เพิ่มขึ้นในอตัราส่วนที่น้อยกว่าตลาดนําเข้ารวม และอตัราที่เพิ่มขึ้นน้ีมีแนวโน้มลดลง เมื่อ
พจิารณารายได้จากการขายแต่ละปีเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าการนําเขา้ไวน์จากฝรัง่เศสตัง้แต่ปี 
2547 จนถงึปี 2550 คดิเป็นสว่นแบ่งดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบยอดขายกบัมลูคานําเข้า่ ปี 2547-2550 
  
 แมว้่ารายไดจ้ากการขาย ของบรษิทัฯในช่วงปี 2547 ถงึ 2549 จะเพิม่ขึน้ แต่ลดลงในปี 
2550 และเมื่อเปรยีบเทยีบมลูค่าทางสถติกิารนําเขา้ไวน์จากต่างประเทศแลว้ โดยเฉพาะไวน์
จากประเทศฝรัง่เศสในช่วงเวลาเดยีวกนั ทีม่มีูลค่าสูงขึน้ตลอด จะเหน็ไดว้่าส่วนแบ่งการตลาด
ของบรษิทัฯมแีนวโน้มลดลง  
 ปญหาั ทีก่ําลงัจะเกดิขึน้กบัไวน์ฝรัง่เศสโดยรวมในระยะยาว และอาจสง่ผลกระทบมายงั
บรษิทัได ้นัน่คอื การปรบัลดอตัราภาษีสรรพสามติของสนิคา้ฟุมเฟือย ที่เอื้ออํานวยประโยชน์่

ทางดา้นภาษ ีใหก้บัไวน์โลกใหมจ่ากประเทศออสเตรเลยี ตามขอ้ตกลงในเรื่องเขตการคา้เสร ีซึง่
ทําใหผู้ป้ระกอบการหนัมานําเขา้ไวน์จากประเทศออสเตรเลยี และสามารถขายใหผู้บ้รโิภคใน
ราคาทีถู่กกวา่ไวน์จากประเทศฝรัง่เศส 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. แนวทางในการดําเนินการ หรอืกระบวนการทางกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการเตบิโตของ
ธุรกจิ  

2. เพือ่ทราบถงึปจจยัภายในและภายนอก ั (SWOT) ทีส่ง่ผลกระทบกบัยอดขาย  
3. เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินการ หรอืกระบวนการทางกลยุทธ์ต่างๆ ที่ทําให้

ยอดขาย ของบรษิทั ดดี ีไวน์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพิม่ขึน้ 

ปี 2547 2548 2549 2550 

มลูคา่การนําเขา้รวม จาก
ฝรัง่เศส (บาท) 149,204,515 152,251,126 235,182,620 251,880,715 

รายไดจ้ากยอดขาย
(บาท) 245,100 1,564,644 1,598,132 1,594,747 

 
สว่นแบ่งของบรษิทัฯ 

 
0.164% 1.028% 0.6795% 0.6331% 
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คาํนยามศพัท์ิ  
คาํนิยามศพัทท์ีป่รากฏอยูใ่นเอกสาร 
ไวน์  (Wine) หรอืเหลา้องุน่  คอื  น้ําองุน่ทีนํ่ามาหมกัดว้ยเชือ้ยสีต ์ ซึง่จะเปลีย่นน้ําตา

ในองุน่ไปเป็นแอลกอฮอล ์ ไวน์สามารถทําไดจ้ากการหมกัผลไมเ้กอืบทุกชนิด  แต่จะใหก้ลิน่
และรสชาตทิีแ่ตกต่างกนั  แมจ้ะไมไ่ดท้าํจากองุน่  แต่ใชก้รรมวธิเีช่นเดยีวกบัเหลา้องุน่  กเ็รยีก
ไวน์เช่นเดยีวกนัแต่จะเรยีกผลไมช้นิดนัน้ ๆ ตามไปดว้ย  เช่น  ไวน์หมอ่น  ไวน์มะยม ไวน์
กลว้ยหอมเป็นตน้   

ไวน์โลกเก่า (Old World Wine) หมายถงึ ประเทศในแถบยุโรป ซึง่ผลติไวน์มานาน
หลายร้อย ถึงหลายพนัปี ตามประวตัิที่จะย้อนไปถึงได้ ซึ่งในสมยันัน้คงผลิตเป็นสินค้าใน
ครวัเรือน ผลิตเอง ดื่มเอง จนมาเป็นธุรกิจในราวร้อยกว่าปีมาน้ี ยกตัวอย่างได้แก่ประเทศ 
ฝรัง่เศส อติาล ีสเปน โปรตุเกส เยอรมนั สวสิเซอรแ์ลนด ์โรมาเนีย ฯลฯ 

ไวน์โลกใหม่ (New World Wine) หมายถงึ ประเทศอื่น ๆ ทีช่าวยุโรปพากนัไปตัง้
รกรากใหม่ และไดนํ้าองุ่นไปปลูกไวเ้พื่อทําไวน์ดื่มกนัตามธรรมเนียมนิยม และไดม้กีารพฒันา
เป็นธุรกจิอย่างในปจจุบนั เช่นประเทศั สหรฐัอเมรกิา นิวซแีลนด์ แอฟรกิาใต้ ชลิ ีอาเจนติน่า
ออสเตรเลยี และประเทศไทย เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีใช้ในการผลตไวน์ิ  โลกเกา และไวน์โลกใหม่ ่ 
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ประโยชน์ท่ีคาดวาจะได้รบั่  
 เพือ่ศกึษาถงึผลการดาํเนินธุรกจิ และปญหาทีเ่กดิขึน้ั  สามารถใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ทาํการ
วเิคราะหถ์งึสาเหตุ และผลกระทบที่เกดิขึน้ ดงันัน้สามารถสรุปเป็นแนวทางการเพิม่ยอดขาย
ขององคก์รได ้โดยคาดวา่จะเกดิผลประโยชน์ดงัน้ี 

1. สามารถดาํเนินการทางการตลาด ในการเพิม่ยอดขาย 
2. สามารถสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัตวัผลติภณัฑ ์
3. เพิม่ความกา้วหน้าและการเจรญิเตบิโตของธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
4. สรา้งภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ (Brand Awareness) ใหก้บัลกูคา้ใหม ่
5. สรา้งส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัผูนํ้าเขา้

สนิคา้ไวน์จากประเทศฝรัง่เศสรายอื่นๆได ้ 



 

บทท่ี  2 
แนวคด  และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องิ  

 
การศกึษาเรื่อง กลยุทธ์ในการเพิม่ยอดขายไวน์นําเขา้จากต่างประเทศ ภายใต้ชื่อทาง

การคา้ ชารโ์ต โคด้ เดอร ์เบอรโ์ด ของบรษิทั ดดี ีไวน์ (ประเทศไทย) จาํกดั นัน้ไดม้กีารศกึษา
คน้ควา้ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

สว่นที ่1 ทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธ ์  
1.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environmental Analysis) 

1.1.1 สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) 
1.1.2 สภาพแวดลอ้มเชงิแขง่ขนั (Competitive Environment) 

1.3 การวเิคราะหภ์ายใน (Internal Analysis) 
1.4 การวเิคราะหส์ถานการณ์ (Situation Analysis) 

1.4.1 ทฤษฎ ีSWOT Analysis 
1.4.2 ทฤษฎ ีTOWS Matrix  

1.6 การกาํหนดระดบัของกลยทุธ ์ 
 1.6.1 กลยทุธร์ะดบับรษิทั (Corporate Strategy) 
 1.6.2 กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) 
 1.6.3 กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Functional Strategy) 

สว่นที ่2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาด 
2.1 การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
2.2 สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 P’s  
2.3 การสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัตราสนิคา้ (Brand Image Creation) 
2.4 การบรหิารโดยวตัถุประสงค ์(Management by Objective) 

  
ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการบรหารเชงกลยทุธ์ิ ิ  (Strategic Management Process) 
 กลยุทธ ์(Strategic) หมายถงึการตดัสนิใจบนฐานของสมมุตฐิานในการปรบัตวัเขา้กบั
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม ทีจ่ะกระทบต่อธุรกจิในอนาคต คําว่า กลยุทธ์ จงึหมายถงึ
ความสมัพนัธ์ระหว่างธุรกจิกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลต่อธุรกจิใน
เชงิของโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) นัน่เอง อกีประการหน่ึงของแนวคดิว่าดว้ย 
กลยุทธ ์กค็อื ความสมัพนัธร์ะหว่างธุรกจิกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มภายใน บรษิทั
จําเป็นจะต้องมกีารวิเคราะห์องค์กรในด้านโครงสร้างภายใน ระบบบุคลากร ระบบการเงนิ 



 7 

วฒันธรรมองคก์ร การสือ่สาร และอื่นๆ เพือ่ทีจ่ะหาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแขง็ (Strength) 
ของบรษิทั นอกจากน้ีจะตอ้งมกีารวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบโดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูของคู่แขง่
เป็นประการสาํคญั 
 โดยทัว่ไปกระบวนการวางแผนกลยุทธ ์(A Model of the Strategic Planning Process) 
สามารถแยกเป็นสว่นประกอบทีแ่ตกต่างกนั 5 สว่น ไดแ้ก่  

1. เลอืกภารกจิ กบัเปาหมายหลกั้ ของบรษิทั 
2. ทาํการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มทางการแขง่ขนัเพื่อระบุถงึโอกาส และอุปสรรคทีอ่าจจะ

เกดิขึน้  
3. ทาํการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มในการดาํเนินงานภายในองคก์รเพื่อระบุความแขง็แกรง่

(จุดแขง็) และความออ่นแอ (จุดออ่น) ขององคก์ร 
4. เลอืกใช้กลยุทธ์ที่จะสรา้งใหอ้งค์กรแขง็แกร่งและแก้ไขจุดอ่อนขององค์กร รวมถึง

การใชป้ระโยชน์จากโอกาสทีม่จีากภายนอก 
5. นํากลยทุธม์าประยกุตใ์ช ้ 

 อาจกล่าวไดว้่าผลที่ไดจ้ากการวเิคราะหส์ิง่แวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในนัน้เป็นสิง่
สาํคญัในการดําเนินงานสรา้งกลยุทธ ์(Strategy Formulation) และนํากลยุทธไ์ปปฏบิตัหิรอื
ประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินธุรกจิ (Strategy Implementation) ขัน้ตอนน้ีจะเกีย่วกบัการออกแบบ
โครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสม รวมถงึการสรา้งระบบควบคุมเพือ่ทีจ่ะทาํใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุผล
สาํเรจ็ตามเปาหมาย ดงัรปู้  
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ทีม่า: อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2547. การบรหิารเชงิกลยทุธ.์ กรงุเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ภาพท่ี 4 องคป์ระกอบหลกัของกระบวนการวางแผนกลยทุธ ์

 

 
 

ภารกจิและเปาหมาย้  

SWOT 
ทางเลอืกเชงิกลยทุธ ์

การวเิคราะหภ์ายใน 
จุดแขง็และจุดอ่อน 

การวเิคราะหภ์ายนอก 
โอกาสและอุปสรรค 

กลยทุธร์ะดบัแผนก 

กลยทุธร์ะดบัฝาย่  

กลยทุธร์ะดบับรษิทั 

การประยกุตใ์ชก้ลยทุธ ์

การปฏบิตังิานของบรษิทั
การปกครองและจรยิธรรม 

การประยกุตใ์ชก้ลยทุธ ์
ในอุตสาหกรรมเดยีว 

การประยกุตใ์ชก้ลยทุธ ์
ขา้มอุตสาหกรรม 

การป้อนกลบัของขาวสาร่  
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1. ภารกจและเป้าหมายท่ีสาํคญั ิ (Mission  and  Major Goals) 
 สว่นประกอบอย่างแรกของการบรหิารเชงิกลยุทธ ์คอื กําหนดภารกจิและเปาหมาย้

หลกัของบรษิทั เพือ่ใหท้ราบถงึแนวทางของกลยทุธท์ีบ่รษิทัไดจ้ดัสรา้งขึน้  
 ภารกจิจงึเป็นการกําหนดจุดมุ่งหมายขัน้พืน้ฐาน และขอบเขตการดําเนินงานของ
บรษิทั ส่วนเปาหมายเป็นสิง่ที่บรษิทัต้องการในอนาคต ้ ซื่งเกี่ยวขอ้งกบัความอยู่รอด และการ
เจรญิเตบิโตในระยะยาวของบรษิทั เชน่สายการบนิในประเทศไทยควรจะมภีารกจิคอื ตอบสนอง
และทําความพอใจใหก้บัผูเ้ดนิทาง บุคคลและธุรกจิทีต่อ้งการการเดนิทางโดยรวดเรว็ในราคาที่
เหมาะสมไปยงัเมอืงใหญ่ๆ ทัว่ทุกภาคของประเทศ  

2. การวเคราะหภ์ายนอก ิ (External Analysis) 
 ส่วนประกอบอย่างที่สองของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการดําเนินงานซึ่งอยู่ภายนอกของบรษิทั โดยมวีตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์
ภายนอกคอื การระบุโอกาสและอุปสรรคภาย ในสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิกบัการดําเนินงานขององคก์ร 
เราอาจพจิารณาไดเ้ป็นสิง่แวดลอ้ม 3 อยา่ง คอื 
 2.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม ต้องมกีารประเมนิโครงสรา้ง
ทางการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัปฏบิตัอิยู ่ทีร่วมทัง้ฐานะการแขง่ขนัของบรษิทั คู่แขง่ขนั
รายสาํคญัของบรษิทั และขัน้ตอนการพฒันาอุตสาหกรรม  
 2.2 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของประเทศ ตอ้งมกีารประเมนิว่าสภาพแวดลอ้ม
ของประเทศที่บริษัทได้ดําเนินการอยู่ จะสนับสนุนการสร้างข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั 
(Competitive Advantage) ในตลาดโลกหรอืไม ่ถา้ไมเ่ป็นไปดงัคาด บรษิทักต็อ้งพจิารณายา้ย
ปฏบิตักิารส่วนสาํคญัๆ ไปสู่ประเทศอื่นทีส่ ิง่แวดลอ้มระดบัชาตอิํานวยความสะดวกในการสรา้ง
ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั  
 2.3 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มมหภาคประกอบดว้ยการตรวจสอบอทิธพิลของ
เศรษฐกจิมหภาค ปจจยัทางั สงัคม รฐับาล กฎหมาย และเทคโนโลยทีีอ่าจจะมากระทบต่อบรษิทั  

3. การวเคราะหภ์ายใน ิ (Internal Analysis) 
 การวเิคราะห์ภายในของบรษิทั  หมายถึง  การระบุถึงจุดแขง็และจุดอ่อนภายใน
บรษิทั  การระบุจํานวน และคุณภาพของทรพัยากรที่มอียู่ของบรษิทั เพื่อสามารถกําหนดขอ้
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั การสรา้งและการรกัษาขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัจะทําใหบ้รษิทัมี
ประสทิธภิาพ คุณภาพ นวตักรรม และการตอบสนองลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งขนั จุดแขง็ของ
บริษัทจะนําไปสู่ความเหนือกว่า ในขณะที่จุดอ่อนของบริษัทจะนําไปสู่ความด้อยกว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม 
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4. SWOT และทางเลือกเชิงกลยทุธ ์(SWOT and Strategic Choice) 
 สว่นประกอบอยา่งต่อไปของกระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธ ์คอื การสรา้งลําดบัของ
ทางเลอืกเชงิกลยุทธบ์นพืน้ฐานของจุดแขง็และจุดอ่อนของบรษิทั โอกาสและอุปสรรคภายนอก
ของบรษิัท โดยปกติการเปรยีบเทยีบจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรอืเรยีกว่าการ
วเิคราะห ์SWOT โดยมจุีดมุง่หมายทีส่าํคญั คอื การระบุกลยุทธท์ีเ่หมาะสมระหว่างทรพัยากร 
และความสามารถของบรษิทั  
 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค จะทําให้เข้าใจถึงปจจยัที่มีั

อทิธพิลต่อการดาํเนินงาน จุดแขง็เป็นความสามารถทีจ่ะตอ้งใชเ้พื่อใหบ้รรลุเปาหมาย ในขณะที่้

จุดอ่อนเป็นลกัษณะที่ต้องแก้ไข โอกาสเป็นสถานการณ์ซึ่งมศีกัยภาพที่ได้เปรยีบ ซึ่งช่วยให้
องค์กรบรรลุเปาหมาย ส่วน้ อุปสรรคเป็นปญหาั หรอืวกิฤตที่จะทําให้บรษิัทไม่สามารถบรรลุ
เปาหมายได้้  
 การเลอืกกลยุทธ ์เป็นกระบวนการเลอืกทางเลอืกต่างๆ ทีเ่กดิจากผลการวเิคราะห ์
SWOT บรษิทัตอ้งทาํการประเมนิทางเลอืกต่างๆเหล่าน้ี ในแงท่ีเ่กีย่วกบัความสามารถเพื่อบรรลุ
เปาหมายหลกั ้ จะประกอบ ด้วยกลยุทธ์ระดบัหน้าที่ กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ กลยุทธ์ระดบับรษิัท 
กระบวนการของการเลือกกลยุทธ์จะกําหนดให้บรษิัทต้องระบุกลุ่มของ กลยุทธ์ระดบัหน้าที ่   
กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ กลยุทธร์ะดบับรษิทั ทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัสามารถอยูร่อดและเจรญิเตบิโตอยา่ง
ดทีีส่ดุภายในสภาพการแขง่ขนัทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

4.1 กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional-Level Strategy) เป็นกลยุทธซ์ึง่ใชใ้นการปฏบิตัิ
สาํหรบัแต่ละหน้าทีง่านต่างๆขององคก์ร เพื่อใหก้ารสนับสนุนกลยุทธใ์นระดบัธุรกจิขององคก์ร 
ซึ่งแต่ละแผนกใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ์ของแต่ละหน้าที่ กลยุทธ์น้ีจะ้

กําหนดกจิกรรมในแต่ละหน้าทีภ่ายในองคก์ร เช่น การตลาด การเงนิ การผลติ และหน้าทีอ่ื่นๆ 
กลยทุธร์ะดบัหน้าทีโ่ดยทัว่ไปเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารระดบักลางซึง่เป็นหวัหน้าแต่ละหน้าที ่

4.2 กลยทุธร์ะดบัธรุกจิ  (Business-Level Strategy) เป็นกลยุทธท์ีมุ่ง่ถงึวธิกีารแขง่ขนั
ในธุรกจิ หรอืเป็นการคน้หาวธิกีารทีบ่รษิทัควรจะแขง่ขนัในแต่ละธุรกจิ ซึง่บรษิทัจะตอ้งพยายาม
สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Competitive Advantage) อนัประกอบไปดว้ย ความเป็นผูนํ้า
ทางดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) การสรา้งความแตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั (Competitive 
Differentiation) และการปรบัตวัทีร่วดเรว็ (Quick Response)  

4.3  กลยทุธร์ะดบับรษทั ิ (Corporate-Level Strategy) เป็นแผนซึง่ระบุถงึการจดัสรร
ทรพัยากรสําหรบัผลติภณัฑต่์างๆ ของธุรกจิ เป็นระดบัของกลยุทธ์ทีเ่สนอแนะทศิทางทัง้หมด
ขององคก์ร ทีบ่รษิทัจะเขา้แข่งขนั และกําหนดวธิกีารจดัสรรทรพัยากร หรอืหมายถงึกลยุทธ์ที่
ระบุว่า 1. กจิกรรมอะไรทีอ่งคก์รดําเนินอยู่ 2. ใชก้ลยุทธอ์ย่างไรทีส่รา้งความเขม้แขง็ทางดา้น
ตําแหน่งทางการแขง่ขนัขององคก์ร 3. จะมกีารจดัสรรทรพัยากรอยา่งไรระหว่างหน่วยธุรกจิ มี
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การแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจ  และสายผลิตภณัฑ์ที่มอียู่ กลยุทธ์ระดบับรษิัท
ประกอบด้วยเปาหมายกลยุทธ์ และแผนในระดบัสูง้ ของการบังคบับัญชา โดยพิจารณาถึง
เสน้ทางที่ผูบ้รหิารขององค์กรที่จะใหบ้รรลุภารกจิขององค์กร กลยุทธ์น้ีอยู่ในความรบัผดิชอบ
ของผูบ้รหิารระดบัสงู  

5.  การดาํเนนกลยทุธ ์ิ (Strategy Implementation) กลยุทธท์ีถู่กเลอืกเพื่อทีจ่ะบรรลุ
เปาหมายของบรษิทัจะตอ้งถูกนําลงไปสูก่ารกระทาํ กลยุทธจ์ะ้ ตอ้งถูกดาํเนินการ เราจะแบ่งการ
ดาํเนินกลยทุธข์องบรษิทัเป็นสว่นทีส่าํคญั 4 สว่นไดแ้ก่ (สมยศ นาวกีาร, การบรหิารเชงิกลยทุธ,์ 
2548; หน้า 11) 

1.  การออกแบบโครงสรา้งองคก์ร  
2.  การออกแบบระบบการควบคุม  
3.  การสรา้งความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธโ์ครงสรา้งและการควบคุม  
4.  การเปลีย่นแปลงเชงิกลยทุธ ์
 

การวเคิ ราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental Analysis) 
 การตรวจสอบ ที่เป็นผลกระทบทัง้ในเชงิบวก หรอืลบจากปจจยัภายนอกั ซึ่งเป็นสิง่ที่
นอกเหนือการควบคุม (Uncontrollable Factors) โดยการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก
ทัว่ไป ทีม่ผีลกระทบต่อองคก์รในระยะยาว ประกอบดว้ย  

ก.  สภาพแวดล้อมทัว่ไป (General Environment) 
 แต่ละองคก์รจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทัว่ไปทีม่ผีลกระทบแตกต่างกนั แต่
องคก์รบางแหง่กอ็าจไดร้บัผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทัว่ไปแทบทุกเรื่อง หรอืสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไปบางเรือ่งทีม่ผีลกระทบกบัองคก์ร ทัง้น้ีสภาพแวดลอ้มทัว่ไปประกอบดว้ย 

1.   สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกจ ิ (Economic)   
 สภาวะของสิง่แวดล้อมทางเศรษฐกิจ เป็นสิง่สําคญัที่ผู้บรหิารต้องตรวจสอบการ
เปลีย่นแปลงของปจจยัเศรษฐกจิ และดชันีชีว้ดัต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ลดอุปสรรค และแสวงหาั

โอกาส โดยบางครัง้อาจต้องมกีารคาดคะเนหรอืพยากรณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจเพื่อรองรบั
สถานการณ์ในอนาคตด้วย เช่นอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ รายได้้

ประชาชาต ิ
2.   สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological) 

 นวัตกรรมของสินค้า การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และการศึกษาการพฒันาอย่าง
สมํ่าเสมอจะทําใหก้า้วทนัหรอืมโีอกาสลํ้าหน้าคูแ่ขง่ขนั หรอืวธิกีารกระบวนการและการจดัส
รปูแบบใหมด่ว้ยทางเลอืกใหม่ๆ  จะกลายเป็นปจจยัทีส่รา้งโอกาสสาํหรบัธุรกจิ ั  
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3.   สภาพแวดล้อมทางสงัคม (Social cultural)  
 ปจจยัทางสงัคมนัน้มอียูม่ากมาย และเป็นผลกรั ะทบทาํใหค้วามตอ้งการของตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และทําให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงด้วย
เหมอืนกนั เชน่ ทศันคต ิคุณคา่ทางวฒันธรรม หรอืความเชื่อทางสงัคม ระดบัการศกึษา ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณ ีตลอดจนพฤตกิรรมการบรโิภคอุปโภคฯลฯ 

4.   สภาพแวดล้อมทางประชากรศาสตร ์(The Demographic Environment)  
 ปจจยัทางประชากรทีเ่ปลีย่นแั ปลงเป็นสว่นประกอบทีส่าํคญัอกีปจจยัหน่ึงั  เพราะจะ
มผีลกระทบต่อสนิคา้ และบรกิาร เช่น อายุ ศาสนา การกระจายตวั ช่วงวยั เป็นตน้ เพราะหาก
วยัผูใ้หญ่มอีตัราสงูขึน้ ความสามารถทางกาํลงัซือ้กเ็พิม่ขึน้ ซึง่กเ็ป็นการสรา้งโอกาสใหก้บัสนิคา้ 

5.   สภาพแวดล้อมทางการเมือง และกฎหมาย (Political & Legal)  
 ปจจยัดา้นการเมอืงและกฎหมายกม็ผีลสําคญัต่อโอกาสั  ของการดําเนินธุรกจิเป็น
อย่างยิง่ เช่น การออกกฎหมายปกปองสิง่แวดล้อม ความคิดเห็นทางการเมอื้ งที่ขดัแย้งกนั  
เสถยีรภาพคณะรฐับาล กฎหมายกดีกนัทางการคา้ เป็นต้น และยงัเป็นปจจยัทีอ่าจขยาย หรอืั

จาํกดัเสรภีาพการปฏบิตังิานขององคก์รได ้เช่น การเปิดเสรทีางการคา้ ทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัสงู 
และมคีู่แขง่ขนัมากราย นอกจากเป็นปจจยัสําคญัสําหรบัธุรกจิในอุตสาหกรรมของประเทศแลว้ ั

ยงัมผีลกระทบสาํคญัต่อนโยบายการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ซึง่อาจถูกกดีกนัทางการคา้จาก
การตัง้กาํแพงภาษอีกีดว้ย  

 
 
ทีม่า:  Hitt, A.M., Ireland, R.D., & Hoskisson, R.E. (2003). Strategic Management: 
Competitiveness and Globalization. Ohio: Thomshon South-western. 

ภาพท่ี 5 แสดงสภาพแวดล้อมภายนอก  
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 ข.  สภาพแวดล้อมเชงแขงขนั ิ ่ (Competitive Environment) 
 เป็นสภาพแวดลอ้มที่อยู่ใกลช้ดิ และมอีทิธพิลต่อองค์กรมากทีสุ่ด ซึ่งสภาพแวดลอ้ม
ทางการแข่งขนัประกอบไปดว้ย การแข่งขนัในอุตสาหกรรม การแข่งขนัของคู่แข่งขนัรายใหม ่
อํานาจการต่อรองของผู้ส่งมอบ อํานาจการต่อรองของลูกค้า และภยัคุกคามจากผลิตภณัฑ์
ทดแทน ซึง่อทิธพิลจากสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัทัง้ 5 ประการน้ี (Five Forces Model) ไม
เคลิ อ ีพอรเ์ตอร ์(Michael E. Porter) ไดร้ะบุถงึการวเิคราะหแ์รงกดดนัทางการแข่งขนั 5 
ประการ ซึ่งช่วยในการเลอืกอุตสาหกรรม โดยพจิารณาสิง่จูงใจของอุตสาหกรรม และลกัษณะ
ของผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

 

 
ทีม่า:  Hitt, A.M., Ireland, R.D., & Hoskisson, R.E. (2003). Strategic Management: 
Competitiveness and Globalization. Ohio: Thomshon South-western. 

ภาพท่ี 6 แสดงแบบจาํลอง Five Force Model 
 
1. การแขงขนั่ ในอตุสาหกรรม (Rivalry Among Established Companies)  

 หมายถงึการเป็นอรกินัระหว่างบรษิทัทีอ่ยู่ภายในอุตสาหกรรม ถา้ความเป็นอรกินัน้ีไม่
รุนแรง บรษิทัก็มโีอกาสที่จะขึน้ราคา และหากําไรได้มากขึน้ ถ้าความเป็นอรกินัเป็นไปอย่าง
รุนแรงกจ็ะเกดิการแขง่ขนักนัในดา้นราคา รวมทัง้สงครามดา้นราคากอ็าจเกดิขึน้ได ้การแขง่ขนั
ด้านราคาจะจํากดัความสามารถในการทํากําไรโดยการลดส่วนเกินที่อาจทําได้จากยอดขาย 
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ดงันัน้ความเป็นอรกินัทีรุ่นแรงระหว่างบรษิทัทีอ่ยู่ภายในอุตสาหกรรมเดยีวกนั จะเป็นภยัอย่าง
มหนัตต่์อความสามารถในการทาํกาํไร  

2. การแขงขนั่ ของคแูขงขนัรายใหม่ ่ ่ (Threats of New Entrants)  
 หมายความว่า อุตสาหกรรมที่บริษัทอยู่นัน้มีโอกาสที่คู่แข่งขนัรายใหม่ๆ จะเข้าสู่
อุตสาหกรรมไดย้ากหรอืง่ายเพยีงใด ซึ่งถอืว่าการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่นัน้เป็นอุปสรรค
อย่างหน่ึงต่อการทํากําไรของบรษิทั ถ้าการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่มน้ีอย บรษิทัทีม่อียู่จะ
สามารถแสวงหาประโยชน์จากการขึน้ราคา และทาํกาํไรสงูขึน้  
 ความเขม้แขง็ของการแขง่ขนัของคู่แขง่ขนัรายใหม ่จะขึน้อยู่กบัอุปสรรคของการเขา้มา 
(Entry Barriers) บรษิทัตอ้งมตีน้ทุนของการเขา้มาแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม ยิง่มตีน้ทุนของ
การเขา้มาสูงเท่าไร อุปสรรคของการเขา้มายิง่สูงขึ้นเท่านัน้ อุปสรรคของการเขา้มาที่สูง จะ
ขดัขวางการเขา้มาภายในอุตสาหกรรมของคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่แมว้า่การทาํกําไรของอุตสาหกรรม
จะสงู โจ เบน นกัเศรษฐศาสตรไ์ดร้ะบุอุปสรรคของการเขา้มาทีส่าํคญัสามประการ ไดแ้ก่ 

2.1 ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Royalty) ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้จะเป็น
ความพอใจของลกูคา้ต่อผลติภณัฑข์องบรษิทัทีม่อียู ่บรษิทัสามารถสรา้งความจงรกัภกัดต่ีอตรา
สนิคา้ โดยการโฆษณาตราสนิคา้และชื่อเสยีงของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง การคุม้ครองผลติภณัฑ์
โดยสทิธบิตัร การสรา้งนวตักรรมของผลติภณัฑ ์การมุ่งคุณภาพผลติภณัฑท์ีส่งูและการบรกิาร
หลงัการขาย ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าจะทําให้คู่แข่งขนัรายใหม่แย่งส่วนแบ่งตลาดจาก
บรษิทัทีม่อียู่ยาก ดงันัน้ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้จะลดการคุกคามการเขา้มาของคู่แข่งขนั
รายใหม่ได ้เน่ืองจากผูท้ีจ่ะเขา้มาใหม ่อาจจะเหน็ว่าการทาํลายความพอใจของลูกคา้ทีม่ ัน่คงอยู่
แลว้ เป็นการเสยีตน้ทุนทีส่งูเกนิไป 

2.2 ขอ้ไดเ้ปรยีบทางตน้ทุนอยา่งอื่น (Absolute Cost Advantages) บางครัง้บรษิทัทีม่ี
อยู่จะมขี้อได้เปรยีบทางต้นทุนเทียบเคียงกบัคู่แข่งขนัรายใหม่ ข้อได้เปรยีบทางต้นทุนที่จะ
เกดิขึน้มทีีม่าอยู ่4 ประการ ดงัน้ี 

2.2.1 การดําเนินการผลติที่เหนือกว่า เน่ืองจากประสบการณ์ที่ผ่านมา สทิธบิตัร
ของบรษิทัหรอืกระบวนการผลติทีป่กปิด 

2.2.2 การควบคุมปจจัยที่ต้องใช้กับการผลิตเหมือนกัน เช่น วัตถุั ดิบ แรงงาน 
อุปกรณ์ หรอืทกัษะการบรหิาร 

2.2.3 การจดัหาเงนิทุนทีม่ตีน้ทุนตํ่า 
2.2.4 การมทีาํเลทีต่ ัง้ทีด่ ี 
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2.3 ความประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) ความประหยดัจากขนาดจะเป็น
ขอ้ไดเ้ปรยีบทางตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ จากขนาดของบรษิทัทีใ่หญ่ แหล่งทีม่าของความประหยดัจาก
ขนาด จะมทีัง้การลดตน้ทุนทีไ่ดม้าจากการผลติจาํนวนมากของผลผลติมาตรฐาน การไดส้ว่นลด
จากการซื้อวตัถุดบิจํานวนมาก ขอ้ไดเ้ปรยีบจากการกระจายต้นทุนคงทีจ่ากปรมิาณการผลติที่
สงูขึน้ และความประหยดัจากขนาดในการโฆษณา ถา้ขอ้ไดเ้ปรยีบทางตน้ทุนเหล่าน้ีสาํคญัแลว้ 
คู่แข่งขนัขนาดเลก็ จะเผชญิกบัการเขา้มาที่ต้องใชต้้นทุนสูงเป็นอย่างมาก หรอืการเขา้มาของ
คู่แข่งขนัขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงสูงจากการลงทุนอย่างมาก ความเสี่ยงก็คือ อุปทานของ
ผลติภณัฑท์ีเ่พิม่สงูขึน้จะทาํใหร้าคาลดลงและการแขง่ขนัอยา่งรนุแรงจากบรษิทัทีม่อียูแ่ลว้   

2.4 ตน้ทุนการเปลีย่นแปลง (Switching Cost) เมือ่ลกูคา้ตอ้งมตีน้ทุนสาํหรบัการเปลีย่น
จากผลติภณัฑข์องบรษิทัเดมิ ไปยงัผลติภณัฑข์องบรษิทัใหม่ เมื่อมตี้นทุนการเปลี่ยนแปลงสูง
แลว้ ลกูคา้จะผกูตดิกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัเดมิ แมว้า่บรษิทัใหมจ่ะนําเสนอผลติภณัฑท์ีด่กีวา่ 

2.5 การควบคุมของรฐับาล (Government Regulation) การควบคุมของรฐับาลจะสรา้ง
อุปสรรคของการเขา้มาที่สําคญัอย่างหน่ึงภายในอุตสาหกรรมหลายอย่างดว้ยการใหส้มัปทาน 
รฐับาลสามารถควบคุมการเขา้มาภายในอุตสาหกรรมได ้

2.6 ความตอ้งการเงนิทุน (Capital Requirement) บรษิทัทีแ่ขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม
ใหม่ต้องมทีรพัยากรที่จะลงทุน บรษิทัต้องมเีงนิลงทุนกบัสิง่อํานวยความสะดวกทางกายภาพ 
สนิคา้คงเหลอื และหน้าทีท่างธุรกจิทีส่าํคญัอยา่งอื่น เชน่ การตลาด  

2.7 การเขา้สูช่่องทางการจดัจาํหน่าย (Access to Distribution Channel) โดยทัว่ไป
บรษิทัภายในอุตสาหกรรมจะพฒันาวถิทีางของการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ ์ทีม่ปีระสทิธภิาพอยู่
ตลอดเวลา เมือ่ความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายไดถู้กสรา้งขึน้มาแลว้ บรษิทัจะสนบัสนุนทีจ่ะสรา้ง
ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงแก่ผูจ้ดัจําหน่าย การเขา้สู่ช่องทางการจดัจําหน่ายจะเป็นอุปสรรคการ
เขา้มาทีเ่ขม้แขง็อยา่งหน่ึงต่อคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่ 

3.   อาํนาจการตอรองของผูส้งมอบ ่ ่ (Bargaining Power of Suppliers)  
 ซึ่งสามารถถูกมองไดว้่าเป็นอุปสรรค เมื่อผูส้่งมอบสามารถดนัราคาทีบ่รษิทัต้องซื้อให้
สงูขึน้ หรอืลดคุณภาพของผลติภณัฑ ์ดว้ยเหตุน้ีการทํากําไรของบรษิทัจะลดลง ในทางกลบักนั
ถ้าผู้ส่งมอบอ่อนแอแล้ว จะทําให้บริษัทมีโอกาสกดดันราคาให้ตํ่ าลง และเรยีกรอ้งคุณภา
ผลติภณัฑท์ีส่งูขึน้ได ้ความสามารถของผูส้ง่มอบทีจ่ะมอีาํนาจเรยีกรอ้งต่อบรษิทัจะขึน้อยูก่บั  

3.1 เมือ่ผลติภณัฑท์ีข่ายมผีลติภณัฑท์ดแทนน้อยและสาํคญัต่อบรษิทั 
3.2 เมือ่อุตสาหกรรมของบรษิทัไมไ่ดเ้ป็นลกูคา้ทีส่าํคญั 
3.3 เมือ่ผลติภณัฑม์คีวามแตกต่าง จนทาํใหบ้รษิทัมคี่าใชจ้่ายสงูจากการเปลีย่นแปลง

ผูส้่งมอบ ดงันัน้บรษิทัจะต้องขึน้อยู่กบัผูส้่งมอบ และไม่สามารถทําใหผู้ส้่งมอบแข่งขนัระหว่าง
กนัได ้
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4.  อาํนาจการตอรองของลกูค้า ่ (Bargaining Power of Buyers)  
 ลูกคา้ หรอืผูซ้ือ้จะสรา้งแรงกดดนัใหผู้ข้าย จนทาํใหต้อ้งลดราคาใหถู้กลง ปรบัคุณภาพ
สนิคา้ หรอืบรกิารใหด้ขีึน้ ตามมุมมองของ ไมเคลิ อ ีพอรเ์ตอร ์(Michael E. Porter) ลูกคา้จะมี
อาํนาจมากทีส่ดุภายในสถานการณ์ต่อไปน้ี 

4.1 เมื่อลูกคา้ซือ้ปรมิาณมาก ภายในสถานการณ์น้ีลูกคา้สามารถใชอ้ํานาจซือ้ของพวก
เขาทีจ่ะต่อรองการลดราคาลงได ้

4.2 เมือ่อุตสาหกรรมขึน้อยูก่บัลกูคา้เป็นรอ้ยละทีส่งูของคาํสัง่ซือ้โดยรวม 
4.3 เมื่อลูกค้าสามารถสบัเปลี่ยนคําสัง่ซื้อระหว่างบรษิทั ณ ต้นทุนที่ตํ่าได ้ดว้ยเหตุน้ี

บรษิทัตอ้งแขง่ขนัระหวา่งกนัทีจ่ะลดราคาลง 
5. ภยัคกุคามจากผลตภณัฑท์ดแทน ิ (Threats of Substitute Products)  

 ผลิตภณัฑ์ทดแทนจะหมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย
ลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยทัว่ไปการคุกคามของผลติภณัฑท์ดแทนจะเขม้แขง็เมื่อลูกคา้ไดร้บั
ใชบ้รกิาร หรอืซือ้ผลติภณัฑ ์เมื่อราคาของผลติภณัฑท์ดแทนตํ่ากวา่ และหรอืคุณภาพของสนิค้
เทา่กบั หรอืสงูกวา่ผลติภณัฑข์องบรษิทั เพือ่ทีจ่ะลดภยัคุกคามจากผลติภณัฑท์ดแทนลง บรษิทั
จะตอ้งสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ ์เชน่ ราคา คุณภาพ การบรกิาร ทีเ่หนือกวา่ 
 
การวเคิ ราะหภ์ายใน (Internal Analysis) 
 การวเิคราะหภ์ายในของบรษิทั หมายถงึ การระบุจุดแขง็และจุดอ่อนภายในบรษิทั การ
ระบุจาํนวนและคุณภาพของทรพัยากรทีม่อียูข่องบรษิทัทีเ่ราจะคน้หาแหล่งทีม่าของขอ้ไดเ้ปรยีบ
ทางการแข่งขนั การสรา้งและการรกัษาขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัจะต้องการใหบ้รษิทับรรลุ
ประสทิธิภาพ คุณภาพ นวตักรรม และการตอบสนองลูกค้าที่เหนือกว่า จุดแขง็ของบรษิทัจะ
นําไปสู่ความเหนือกว่าภายในดา้นเหล่าน้ี ในขณะทีจุ่ดอ่อนของบรษิทัจะนําไปสู่ความดอ้ยกว่า
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ทฤษฎดีงัน้ี 

ทฤษฎีหวงโซ่ ่แหง่ มลูคา ่ (Value Chain) 
 เป็นกรอบความคดิในการศกึษาถงึจุดแขง็ (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของ
องค์กร ซึ่งมปีระโยชน์ต่อแนวคดิอย่างเป็นระบบ เพราะช่วยบอกถงึจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกจิ
พืน้ฐานขององคก์ร คอืการสรา้งคุณค่า (วดัจากรายไดข้องบรษิทั) โดยผูบ้รหิารจะแบ่งกจิกรรม
แยกตามมูลค่าทีเ่พิม่ขึน้ การเขา้ใจและยอมรบักจิกรรมเหล่านัน้ว่ามคี่าอย่างไรจะทําใหเ้หน็ถงึ
ความสามารถของบรษิทั และสะทอ้นจุดแขง็จุดอ่อนของบรษิทัได ้นอกจากนัน้แต่ละกจิกรรมใน
หว่งโซ่แหง่มลูค่า (Value Chain) เป็นสว่นทีส่ามารถสรา้งใหเ้กดิเป็นความไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนั
อกีดว้ย แบบจาํลองหว่งโซ่แหง่มลูค่า ตามแนวคดิของ ไมเคลิ อ ีพอรเ์ตอร ์(Michel E. Porter) 
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ประกอบดว้ย กจิกรรมพืน้ฐาน (Primary Activities) และกจิกรรมสนบัสนุน (Support Activities) 
โดยทีก่จิกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะมผีลต่อความสามารถในการทาํกาํไรขององค�์กรธุรกจิ 
 

 
ทีม่า: ศุภชยั   เมอืงรกัษ์ ฝายวจิยั่  สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ

ภาพท่ี 7  แสดงหวงโซ่ ่มลูคา่  
 

1. กจกรรมิ พื้นฐาน (Primary Activities) หมายถงึกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กระบวนการการผลติสนิคา้/บรกิารโดยตรง การส่งมอบใหก้บัลูกคา้ รวมทัง้บรกิารหลงัการขาย
ประกอบดว้ยกจิกรรมยอ่ยทีม่กีารดาํเนินตดิต่อกนัเป็นลาํดบัอกี 5 กจิกรรม ไดแ้ก่: 

1.1 ระบบโลจสิตกิสภ์ายใน (Inbound Logistics) เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
เลอืกสรร การรบั การเกบ็ขอ้มูลต่างๆ ที่ใชใ้นการผลติสนิคา้/บรกิาร กจิกรรมเหล่าน้ีจงึรวมถงึ 
วตัถุดบิ การจดัสง่ การขนสง่ คลงัสนิคา้  

1.2 การปฏบิตักิาร (Operation) เป็นกจิกรรมการแปรสภาพ ขอ้มูลต่างๆ ใหเ้ป็น
สนิคา้/บรกิาร ซึง่จะรวมถงึการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.3 ระบบโลจสิตกิสภ์ายนอก (Outbound Logistics) หมายถงึกจิกรรมต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการนําส่งสนิคา้/บรกิาร ไปใหก้บัลูกคา้ ตัง้แต่ กระบวนการส่งตามสัง่ซือ้ (Order 
processing) คลงัสนิคา้ (Warehousing) ไปจนถงึ พาหนะการจดัสง่ (Transportation) 

1.4 การตลาด และการขาย (Marketing and Sales) เป็นกจิกรรมทีท่าํเพื่อใหส้นิคา้/
บรกิาร เป็นทีรู่จ้กัของลกูคา้ และพยายามโน้มน้าวใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้/บรกิาร 

Inbound 
Logistics 

Operations 
(Manufacturing) 

Outbound
Logistics 

Marketing 
and Sales 

After Sale 
Service 

Procurement

PPRRIIMMAARRYY AACCTTIIVVIITTIIEESS

Technology Development

Human Resource Management

Firm Infrastructure ( Fin. Plan..)

SSUUPPPPOORRTT      
AACCTTIIVVIITTIIEESS  

MMAARRGGIINN 
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1.5  การบรกิาร (Service) เป็นกจิกรรมทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใหลู้กคา้ใชส้นิคา้/บรกิาร 
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะหมายความรวมถึง การติดตัง้ การซ่อมบํารุง บรกิารอะไหล่ และการ
รบัประกนัต่างๆ  

2.  กจกรรมสนับสนุนิ  (Support Activities) ซึ่งหมายถงึ กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะคอย
สนับสนุน หรอืทําใหก้จิกรรมพื้นฐาน ดําเนินไปโดยสะดวก และมปีระสทิธภิาพประกอบด้วย
กจิกรรมยอ่ยสาํคญั 4 กจิกรรมคอื 

2.1  การจดัซือ้ (Procurement) หมายถงึกจิกรรมการสรรหาสนิทรพัยต่์างๆ ทีต่อ้งใช้
ในแต่ละ กจิกรรมพืน้ฐาน (Primary Activity) ไมว่า่จะเป็นการเลอืกแหล่งวตัถุดบิ การเลอืก
วธิกีารในการสง่มอบสนิคา้/บรกิารแก่ลกูคา้ ฯลฯ 

2.2  การพฒันาเทคโนโลย ี (Technology Development) หมายถงึ วทิยากร (Know-
how) และเทคโนโลยขีองอุปกรณ์เครือ่งมอืต่างๆ 

2.3  การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management) เป็นทุกกจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการบุคลากร ไมว่า่จะเป็นการ สรรหา ฝึกอบรม ประเมนิผล รวมทัง้
การใหผ้ลตอบแทนและรางวลั 

2.4  โครงสรา้งพืน้ฐาน (Firm Infrastructure) ในทีน้ี่ไมไ่ดห้มายถงึอาคาร สิง่ก่อสรา้ง
ใดๆ ตามความหมายโดยตรงของคาํวา่ Infrastructure แต่จะหมายถงึหน่วยงานต่างๆ ทีผ่ลติ
ขอ้มลูเพือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจและการดาํเนินงานต่างๆ ซึง่จะรวมถงึ ฝายบญัข ี ฝาย่ ่

การเงนิ ฝาย่ กฎหมาย  
พอรเ์ตอร ์ (Porter) ยงัไดเ้น้นใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของการทาํใหก้จิกรรมต่างดาํเนินไป

อยา่งสอดคลอ้ง รวมทัง้การวางกรอบหว่งโซ่แหง่มลูคา่ใหเ้หมาะสมกบัอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะ
ในแต่ละอุตสาหกรรมมรีปูแบบและสดัสว่นความมากน้อยของแต่ละกจิกรรมทีไ่มเ่หมอืนกนั 
 
การวเคราะหส์ถานการณ์ ิ (Situation Analysis) 
 ในการวเิคราะหใ์ชห้ลกัการคาํนึงถงึสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อ
องคก์ร คอืจุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) หรอืที่เรยีกว่า ทฤษฎี SWOT-Analysis และเทคนิคในการนําผลที่ไดม้ากําหนด
ทางเลอืกในการประกอบกจิการ ทีเ่รยีกว่า ทฤษฎ ีTOWS Matrix โดยมรีายละเอยีดทัง้ 2 
ทฤษฎดีงัต่อไปน้ี 

การวเคราะหจ์ดุแขง็ จดุออน โอกาสและอปุสรรค ิ ่ (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นขัน้ตอนที่เราจะใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ผู้บรหิาร
จําเป็นตอ้งทําการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายใน การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (External Environment Analysis) เป็นการวเิคราะหโ์อกาส (Opportunities) และ
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อุปสรรค (Threats) เพื่อใหท้ราบภาวะแวดลอ้มทีจ่ะตอ้งศกึษาตรวจสอบเพื่อใหป้ฏบิตักิารบรรลุ
ถงึเปาหมาย สามารถทําใหธุ้รกจิเหน็โอกาสที่จะทําใหบ้รษิทับรรลุเปาหมายของการวางแผน   ้ ้

กลยุทธ ์ โอกาสทางการตลาดเป็นเรื่องเกีย่วกบัความตอ้งการของผูซ้ือ้ทีจ่ะทําใหบ้รษิทัสามารถ
ดําเนินการไดอ้ย่างมกีําไร โดยทัว่ไปองคก์รต้องดูแลปจจยัสภาพแั วดลอ้มระดบั มหภาค (Key 
macro environment force) เช่น คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เศรษฐกจิ เทคโนโลย ี
การเมอืง กฎหมายและสงัคมวฒันธรรม และกลุ่มต่างๆ ทีส่าํคญัในสภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค 
(Significant microenvironment factor) เช่น ลูกคา้ คู่แขง่ ผูจ้ดัจําหน่ายและผูข้าย และการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกอาจทาํใหส้ามารถระบุอุปสรรคทีบ่รษิทัพบและวางแผนปองกนั้

ได ้   เพราะถา้ไมม่ปีฏบิตักิาร การตัง้รบัอาจทาํใหส้ญูเสยียอดขายหรอืกําไรได ้    การวเิคราะห์
โอกาสและอุปสรรคทีม่ต่ีอหน่วยธุรกจิ ทาํใหเ้หน็ความน่าสนใจของธุรกจิและแบ่งธุรกจิไดด้งัน้ี 

1. โอกาสสาํคญัมสีงู และอุปสรรคทีส่าํคญัมตีํ่า (Ideal Business)  
2. โอกาสและอุปสรรคทีส่าํคญัมสีงูทัง้สองอยา่ง (Speculative Business) 
3. โอกาสสาํคญัมตีํ่าและอุปสรรคกม็ตีํ่า (Mature Business) 
4. โอกาสมตีํ่าและอุปสรรคมสีงู (Troubled Business)  

 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ(2538:23-24) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็น
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิสถานการณ์ หรอืวธิกีารทีช่ว่ยใหผู้บ้รหิารกาํหนดจุดแขง็และจุดอ่อน
จากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสิง่แวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบทีม่ี
ต่อการทาํงานขององคก์ร 

1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)  เป็นการพิจารณาข้อดีเด่นหรือจุดแข็งของ
ผลติภณัฑ์หรอืของบรษิทัโดยการวเิคราะห์จาก 4Ps ของบรษิทั และสิง่แวดล้อมภายในอื่น ๆ 
การวเิคราะห์จุดแขง็จะพจิารณาจากฐานะการเงนิ ความแขง็แกร่งดา้นการผลติ ด้านบุคลากร 
และชื่อเสยีงของบรษิทั  จุดแขง็ของบรษิทัใชใ้นการกําหนดกลยุทธก์ารตลาดและใชเ้ป็นจุดขาย 
(selling point) ในการโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 

2. การวเิคราะหจุ์ดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวเิคราะหข์อ้เสยีหรอืปญหาทีเ่กดิจาก ั

4Ps  และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร  การทราบจุดอ่อนสามารถช่วยแก้ไขปญหาของั

องคก์รนัน้    ซึง่บางบรษิทัสามารถเปลีย่นจุดออ่นใหเ้ป็นจุดแขง็ได ้
3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ข้อได้เปรยีบหรอืปจจยัที่ั

เอื้ออํานวยแก่องค์กร โดยวิเคราะห์จากสิง่แวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ถึงโอกาส ทําให้
องคก์รกาํหนดกลยทุธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสนัน้ได ้

4. การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats)เ ป็นการวิเคราะห์ข้อจํากัดอันเ น่ืองมาจาก
สิง่แวดลอ้มภายนอก   ซึ่งการทราบถงึอุปสรรคทําใหอ้งคก์รสามารถปรบัปรุงกลยุทธก์ารตลาด
เพือ่เอาชนะอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ 
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ทฤษฎี TOWS Matrix 
 ภายหลงัจากการนําขอ้มูลที่ได้จากการกําหนดรูปแบบต่างๆ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูล
แลว้ กจ็ะนําผลของการวเิคราะหข์อ้มลูนัน้มาทําการจบัคู่ หรอืทีเ่รยีกว่าเป็นการจบัคู่ของหวัขอ้ 
SWOT เพื่อการกําหนดความเป็นไปไดข้องยุทธศาสตรท์างเลอืกและกลยุทธน์ัน่เอง หรอืเพื่อ
เป็นแนวทางทางความคดิสาํหรบักจิการในการกําหนดยุทธศาสตร ์การจบัคู่ของ SWOT ทีจ่ะ
กลายเป็น TOWS ประกอบไปดว้ย  

1. SO Strategy เป็นสถานการณ์ทีก่จิการมทีัง้จุดแขง็ และโอกาส เป็นการใชจุ้ดแขง็
ของกิจการเพื่อการฉวยโอกาสทางธุรกิจ โดยยุทธศาสตร์ทางเลือกที่จะนํามาใช้ถือได้ว่ามี
ศกัยภาพสงูสดุ เชน่การเพิม่การผลติ การขยายตลาด และการรวมกจิการเป็นตน้ 

2. WO Strategy เป็นสถานการณ์ทีก่จิการมทีัง้จุดอ่อน และโอกาส เป็นการใชโ้อกาส
จากภายนอกเพื่อเป็นการแกไ้ขจุดอ่อนของกจิการ ยุทธศาสตรท์างเลอืกทีม่กัจะนํามาใช ้ถอืได้
ว่าเป็นการพฒันาเพื่อเอาชนะจุดอ่อน หรอืเพื่อสร้างขอ้ได้เปรยีบจากโอกาส เช่นการพฒันา
ผลติภณัฑ ์และการพฒันาตลาดเป็นตน้ 

3. ST Strategy  เป็นสถานการณ์ทีก่จิการมทีัง้จุดแขง็และอุปสรรค เป็นการใชจุ้ดแขง็
ของกจิการเพื่อการชนะอุปสรรคจากภายนอก ยุทธศาสตรท์างเลอืกที่มกัจะนํามาใช ้ถอืไดว้่า
เป็นการพฒันาเพือ่เอาชนะอุปสรรค หรอืหลกีเลีย่งดว้ยจุดแขง็ของกจิการทีม่ ีเช่นการขยายตวัสู่
ตลาดโลก และการเพิม่บรกิารแก่ลกูคา้เป็นตน้ 

4. WT Strategy เป็นสถานการณ์ทีก่จิการมทีัง้จุดอ่อน และอุปสรรค เป็นการแกไ้ข
ปญหาภายในกจิการก่อนที่จะต่อสูก้บัอุปสรรคที่เกดิขึน้จาั กภายนอก ยุทธศาสตร์ทางเลอืกที่
มกัจะนํามาใช ้ถอืไดว้า่เป็นการหาชอ่งทางในการแกไ้ขปญหาทีเ่กดิขึน้ทัง้จากจุดออ่นของกจิการ ั

และอุปสรรคจากภายนอก เช่น การร่วมทุน การลดตน้ทุน การเลกิการผลติ การปรบัโครงสรา้ง
กจิการเป็นต้น ทัง้น้ีหากอุปสรรคและจุดอ่อนของกจิการ ไม่อาจทีจ่ะกระทําการใดๆได ้การเลกิ
กจิการกเ็ป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในบา้งครัง้ 
 
การกาํหนดระดบัของกลยทุธ ์ 

เมื่อองคก์รกําหนดภารกจิ มกีารพฒันาวตัถุประสงค ์และมกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ทัง้
ภายใน และภายนอกองคก์รแลว้ กต็้องรูว้่าจุดหมายทีบ่รษิทัต้องการไปคอืทีไ่หน แต่การจะไป
จุดนัน้ได ้กค็อื การกําหนดกลยุทธ ์บทบาทของกลยุทธเ์ป็นการบ่งชีถ้งึวธิกีารไปสู่วตัถุประสงค์
ขององคก์ร ทีม่รีปูแบบหลากหลายวธิกีาร แต่โดยหลกัการจะทําใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้2 วธิ ี
คอื การบรหิารสิง่ที่ดใีหด้ํารงต่อไป และการมองหาสิง่ใหม่ๆ มาทําใหด้ขีึน้การจําแนกประเภท 
กลยทุธส์ามารถทาํได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 
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กลยทุธร์ะดบับรษทั ิ (Corporate-Level Strategy) 
 เป็นการกาํหนดทศิทางโดยรวมของบรษิทัในรปูของทศันคตทิัว่ไป เพื่อจะไดนํ้าไปสูก่าร
เจรญิเตบิโต และการบรหิารจดัการในธุรกจิและสายผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายของบรษิทั หรอืเป็น
กลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการขยายกจิกรรมการดาํเนินงานของบรษิทั เพื่อการเจรญิเตบิโตทางดา้น
ยอดขาย สนิทรพัย ์กาํไรหรอืหลายๆ ดา้นรวมกนั โดยมปีระเภทของกลยทุธ ์ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์เตบโต ิ (Growth Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ต้องการขยายธุรกจิ  ทัง้
ผลติภณัฑ ์และตลาดใหเ้ตบิโตขึน้ โดยแยกออกเป็น 2 ประเภท คอื  

1.1 การขยายตวัแบบเขม้ขน้ (Intensive Growth Strategies) เป็นการพจิารณา
โอกาสในการเพิม่ยอดขายใหเ้ขม้ขน้ยิง่กว่าผลติภณัฑเ์ดมิ (Same Product) และตลาดเดมิ 
(Same Market) ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คอื 

1.1.1 เน้นสนิคา้หรอืบรกิาร (Concentration) เป็นการเน้นสนิคา้หรอืบรกิารในตลาด
ใดตลาดหน่ึง มทีัง้ข้อดี คือสามารถสร้างจุดแขง็ของธุรกิจให้เป็นหวัใจหลกัในการแข่งขนัได ้
(Core Competency) และจะทาํใหเ้กดิความชาํนาญทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ขนั สว่นขอ้ดอ้ยคอือาจเกดิ
ความเสีย่งเปรยีบเสมอืนนําธุรกจิฝากไวก้บัอุตสาหกรรมเดยีว ซึง่ถา้ประสบปญหาอาจทาํใหเ้กดิั

วกิฤตได ้ทัง้น้ีกลยทุธส์าํหรบัการเตบิโตประเภทน้ี 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
1.1.1.1 การเจาะตลาด (Market Penetration) เป็นการเพิม่ยอดขายหรอืผลติภณัฑ์

โดยการขายและการตลาดด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การเพิม่ความถี่ในการใช้ การขยายตวัเชงิ
ภมูศิาสตร ์เป็นตน้ 

1.1.1.2 การพฒันาตลาด (Market Development) เป็นความพยายามในการเพิม่
ยอดขายจากผลติภณัฑเ์ดมิ โดยการแสวงหาผลติภณัฑใ์หม่ เป็นกลยุทธท์ีเ่หมาะสาํหรบัใชเ้พื่อ
เพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดจํานวนมากจากผลติภณัฑใ์นปจจุบนัในตลาดทีม่กีารอิม่ตวั หรอืใช้ั

เพือ่การพฒันาตลาดใหม ่สาํหรบัผลติภณัฑป์จจุบนัั  
1.1.1.3 การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development) เป็นความพยายามในการ

เพิม่ยอดขายโดยการปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หม่ (New Product) จากตลาดเดมิ โดยกลยุทธน้ี์จะ
เหมาะเพื่อใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่สําหรบัตลาดในปจจุบนัหรอืพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ั

สาํหรบัตลาดใหม ่
1.1.1.4 การขยายกระจายตัว (Diversification) ถือเป็นการพฒันาสินค้าใหม่เข้าสู่

ตลาดใหมซ่ึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกนัหรอืไมก่ไ็ด ้
1.1.2 การขยายกจิการตามแนวดิง่ (Vertical Integration) เป็นการครอบครองกจิการ 

ทีอ่ยูใ่นธุรกจิหรอือุตสาหกรรมทีต่่อเน่ืองกนั เพื่อเพิม่ความสามารถในการควบคุม สรา้งผลกําไร 
เพิม่ยอดขาย แบ่งเป็นการขยายกจิการแบบไปขา้งหลงั (Backward Integration) กบั การขยาย
กจิการแบบไปขา้งหน้า (Forward Integration) 
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1.1.3 การขยายกจิการตามแนวราบ (Horizontal Integration) เป็นการเขา้ครอบครอง
กจิการคู่แข่งที่อยู่ในธุรกจิเดยีวกนั เพื่อเพิม่ขนาดของกจิการ เพิม่ยอดขาย เพิม่ผลกําไร และ
เพิม่สดัสว่นการครองตลาด 

1.1 การขยายในธุรกจิอื่น (Diversification) เป็นการครอบครองกจิการเพื่อตอ้งการ 
การผลิต เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ และช่องทางการจดัจําหน่าย สาเหตุเพราะต้องการเข้าซื้อ
กจิการที่มกีารเติบโตเรว็กว่า มเีงนิสดมากเกนิไป ต้องการกระจายความเสี่ยง ต้องการความ
ชาํนาญพเิศษ หรอื ตอ้งการแหล่งการเงนิหรอืเทคโนโลย ีแบ่งออกได ้2 วธิ ีคอื 

1.2.1  ธุรกจิที่มคีวามสมัพนัธ์กนั (Related Diversification) เป็นการกระจาย
อุตสาหกรรมในทศิทางทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิเดมิ โดยนําทกัษะหรอืความชํานาญ หรอืทรพัยส์นิ
ไปใชก้บัธุรกจิเดมิ ซึง่อาจช่วยใหเ้กดิการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) หรอืการ
เรยีนรูว้ตักรรมใหม ่ (Innovation) ซึง่วธิกีารรวมตวัเพื่อเตบิโตน้ีทาํไดห้ลายรปูแบบ เช่น การซือ้
หรอืควบกจิการ และการสรา้งพนัธมติรธุรกจิ 

1.2.2 ธุรกจิทีไ่มส่มัพนัธก์นั (Conglomerate Diversification) เป็นการกระจายสนิคา้
หรอืบรกิารทีไ่มม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเดมิดว้ยเหตุผลต่างๆ เชน่ เป็นการเพิม่ผลตอบแทนการ
ลงทุนเพือ่ปรบัโครงสรา้งองคก์ร ตอ้งการลดความเสีย่ง เพิม่สว่นครองตลาดในหลากหลายธุรกจิ 
ปองกนัการถูกครอบงาํกจิการ หรอืเพือ่จดัการกบักระแสเงนิสด เป็นตน้้  

2.  กลยุทธค์งท่ี (Stability Strategy) เป็นกลยุทธท์ีเ่กีย่วกบัการรกัษาสภาพเดมิใน
ปจจุบนั โดยการเสนอบรกิารเดมิ ั (Same Product) ต่อไปเพื่อใหบ้รกิารในตลาดเดมิ (Same 
Market) หรอืเป็นกลยุทธ์ที่บรษิทัใช้เพื่อรกัษาขนาดและระดบัการดําเนินการของธุรกจิใน
ปจจุบนัั  กลยุทธน้ี์จะไม่ใชก้ารขยายตวั ลดหรอืเลกิกจิการ แต่จะเสนอสนิคา้หรอืบรกิารเดมิใน
ตลาดเดมิ เพือ่รกัษาสภาพเดมิ โดยมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย 

3. กลยทุธก์ารลดการลงทุน (Investment Reduction) เป็นกลยุทธท์ีอ่าจเกดิจากการ
ขยายตวัมากเกนิไป หรอืการขยายกระจายตวัประสบปญหา หรอืมภีาวะฉุกเฉินด้านการเงนิ ั

การใชก้ลยุทธต์ดัทอน หรอืลดการลงทุนแบบน้ี เป็นลกัษณะของการปองกนัตวัเองเพื่อความอยู่้

รอดของกจิการในอนาคต เพราะหากแบกภาระทัง้หมดคงเดมิอาจมผีลกระทบรนุแรงในภาพรวม
ได ้ซึง่อาจจาํแนกการลดการลงทุนไดห้ลายวธิ ี 

3.1  กลยุทธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategies) หรอืกลยุทธ์การปองกนั ้

(Defensive Strategy) เป็นกลยุทธเ์กีย่วกบัการลดกจิกรรมการดาํเนินงานในปจจุบนัของบรษิทัั

หรือเป็นกลยุทธ์ระยะสัน้สําหรับบริษัทที่มีความอ่อนแอในการดําเนินงานหรือมีผลการ
ดาํเนินงานทีล่ดลง ผูบ้รหิารตอ้งลดการดาํเนินงานของบรษิทัลงเมื่อประสบปญหาดา้นการเงนิ มีั

อุปสรรคจากคูแ่ขง่ขนัใหม ่หรอืการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม  
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3.2  กลยุทธก์ารไมล่งทุน (Divestment Strategy) เป็นกลยุทธเ์มื่อบรษิทัดาํเนินธุรกจิ
หลายสาย ธุรกจิเลอืกทีจ่ะยุตกิารดําเนินงานในส่วนทีข่าดประสทิธภิาพ หรอืมกีารเจรญิเตบิโต
ของยอดขายตํ่า หรอืเป็นกลยทุธเ์กีย่วกบัการขายกจิการไปบางสว่นหรอืทัง้หมดของบรษิทั เมื่
ผลติภณัฑห์รอืสายธุรกจินัน้ไมส่ามารถทีจ่ะแกป้ญหาได้ั  

3.3  กลยุทธก์ารเลกิกจิการ (Liquidation Strategy) เป็นการสิน้สุดของธุรกจิเน่ืองจาก
อุตสาหกรรมนัน้ไม่เป็นที่ดึงดูดใจและบริษัทมีความอ่อนแอในการดําเนินงานอย่างมาก ไม่
สามารถทีจ่ะพฒันาใหเ้จรญิเตบิโตต่อไปได ้

4.  กลยทุธพ์นัธมตร ิ (Strategy Alliance) การเป็นหุน้สว่นกนัระหว่าง 2 บรษิทัหรอื
มากกว่า เพื่อนําขอ้ไดเ้ปรยีบของแต่ละบรษิทัมาเป็นจุดแขง็ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างดา้น
กลยุทธ์ที่สําคญัและได้ประโยชน์ร่วมกนั โดย กลยุทธ์พนัธมติรจะช่วยธุรกิจในด้านการปรบั
ตําแหน่งทางการตลาดใหม้คีวามเขม้แขง็ในทนัท ีการลดตน้ทุน การประหยดัจากการผลติ และ
การลดความเสีย่ง 

กลยทุธร์ะดบัธรุกจ ิ (Business-Level Strategy)  
 ตามมุมมองของเดอเรค็ เอฟ. เบลลแ์ลว้ คํานิยามของธุรกจิจะเกีย่วพนักบัการตดัสนิใจ 
(1) ความตอ้งการของลูกคา้ การระบุความตอ้งการของลูกคา้ทีจ่ะตอบสนอง (2) กลุ่มของลูกคา้ 
การระบุกลุ่มของลูกคา้ทีจ่ะตอบสนอง และ (3) ความสามารถดเีด่น การระบุความสามารถดเีด่น
ทีจ่ําเป็นต่อการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ การตดัสนิใจเหล่าน้ีเป็นหวัใจของการเลอืก
กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ เมื่อมีการกําหนดกลยุทธ์ระดบับริษัทแล้วจะนํากลยุทธ์ดงักล่าวมาเป็น
แนวทางวางแผนกลยุทธร์ะดบัธุรกจิต่อไป ซึง่กลยุทธท์ีส่าํคญัในระดบัธุรกจิทีถ่อืเป็นกลยุทธเ์ชงิ
แขง่ขนัมพีืน้ฐานวธิกีารทีจ่ะทาํใหธุ้รกจิสามารถแขง่ขนัไดโ้ดยเน้น 3 กลยทุธห์ลกัดงัน้ี   

1) กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 
 เปาหมายของบริษัท้ ในการใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นําทางต้นทุนคือ การสร้าง
ผลติภณัฑด์ว้ยตน้ทุนตํ่ากวา่คูแ่ขง่ขนั บรษิทัทีแ่สวงหาขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัโดยการดาํเนิ
กลยทุธค์วามเป็นผูนํ้าทางตน้ทุนมกัจะเสนอผลติภณัฑท์ีม่มีาตรฐาน  

2) กลยทุธก์ารสร้างความแตกตาง ่ (Differentiation Strategy) 
 เปาหมายของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างคอื การสร้างขอ้ได้เปรยีบทางการ้

แข่งขนัโดยการสรา้งผลติภณัฑ์ที่ลูกค้ารบัรูว้่าพเิศษด้วยวถิีทางบางอย่าง ความสามารถของ
บรษิทัที่จะตอบสนองลูกค้าดว้ยวถิทีางที่คู่แข่งของบรษิทัไม่สามารถกระทําได ้หมายความว่า
บรษิทัสามารถกําหนดราคาทีสู่งกว่าได ้จากผลติภณัฑท์ีพ่เิศษกว่า ความสามารถของการเพิม่
รายไดโ้ดยการกาํหนดราคาทีส่งูกว่า (แทนทีจ่ะเป็นการลดตน้ทุนเหมอืนเช่นผูนํ้าทางตน้ทุน) จะ
ทาํใหส้รา้งความแตกต่างเหนือกว่าคู่แขง่ขนัของบรษิทัและทาํกําไรสงูกว่า และลูกคา้เตม็ใจจ่าย
เน่ืองจากเชื่อวา่คุณภาพทีแ่ตกต่างกนัของผลติภณัฑน์ัน้คุม้คา่ 
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3) กลยทุธก์ารมงุเน้น่  (Focus Strategy) 
 กลยทุธก์ารมุง่เน้นนัน้จะตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ทีจ่าํกดั ของตลาดที่
อาจจะถูกกําหนดตามพืน้ที่ กลุ่มลูกคา้ หรอืสายผลติภณัฑ ์เมื่อบรษิทัเลอืกส่วนของตลาดแล้ว 
บรษิทัอาจจะใชก้ลยทุธก์ารมุง่เน้นโดยวธิกีารการสรา้งความแตกต่างหรอืการเป็นผูนํ้าตน้ทุน  

กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional-Level Strategies) 
 กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่หมายถงึ การมุ่งเน้นการใชท้รพัยากรขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ
สูงสุดภายใต้ข้อจํากดัของกลยุทธ์ระดบับริษัท และระดบัธุรกิจ โดยมีหน่วยงานตามหน้าที่
รบัผดิชอบในการพฒันากลยุทธ์ระดบัหน้าที่เพื่อใหม้กีารดําเนินงานตามกลยุทธ์ระดบัธุรกจิที่
กาํหนดไวใ้หบ้รรลุวตัถุประสงค ์สามารถจาํแนกกลยทุธอ์อกเป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ 

1. กลยทุธก์ารวจิยัและพฒันา (Research & Development Strategy) 
เมื่อกลยุทธ์ระดบัหน้าที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นนวตักรรม หรอืปรบัปรุงในสนิค้าและ

บรกิาร หน้าที่การวจิยัและการพฒันา จะใหก้ารสนับสนุนความต้องการน้ี จะเกี่ยวขอ้งกบัการ
คน้หาความกา้วหน้าใหม่ๆ  การปรบัปรงุผลติภณัฑเ์ดมิ การพฒันาวธิใีหม่ๆ   

2. กลยทุธก์ารปฏบิตั ิ(Operational Strategy) 
 เป็นหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาวตัถุดบิ การพฒันากระบวนการการผลติทีเ่หมาะสม 
การผลิตสินค้า หรือบริการ การเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ และการปรับปรุงโรงงาน หรือ
สมรรถภาพการใหบ้รกิาร  

3. กลยทุธท์างการเงนิ (Financial Strategy) 
หน้าที่การเงนิจะใหก้ารสนับสนุนกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ โดยอาศยัการจดัหา และการใช้

ทรพัยากรการเงนิ การวเิคราะหต์น้ทุนและกาํไร การจดัการทรพัยส์นิขององคก์ร และการจดัการ
ภาษ ีตลอดจนความตอ้งการในระบบบญัช ี

4. กลยทุธท์างการตลาด (Marketing Strategy) 
หน้าที่การตลาดจะสนับสนุนทุกแบบของกลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ โดยมุ่งที่ความ

ต้องการของลูกคา้ และผ่านการใชเ้ครื่องมอืผลติภณัฑ ์โดยอาศยักลยุทธ์ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา 
การจดัจาํหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด การใชก้ลยทุธท์างการตลาดจะเกีย่วขอ้งกบัการรกัษา
ลกูคา้เดมิในขณะเดยีวกนักม็กีารเขา้ถงึตลาดใหม ่

5. กลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Strategy) 
เพื่อการสนับสนุนกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ องค์กรต้องพฒันากลยุทธ์ทรพัยากรมนุษย์ ซึ่ง

เกีย่วขอ้งกบัปญหา เช่น จํานวนพนกังานทีต่อ้งการ ระดบัทกัษะ ความตอ้งการในการฝึกอบรม ั

การจงูใจ คา่ตอบแทน เงนิเดอืนและผลประโยชน์ต่างๆ เพือ่จงูใจพนกังานขายมากขึน้ 
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ทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด 
การตลาดเฉพาะกลมุ ่ (Niche Market)  

คือ ตลาดส่วนย่อยที่มีขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปาหมายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง้

โดยเฉพาะ ซึ่งจะทําใหเ้กดิการบรหิารและการทําตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ธุรกจิมี
ความใกล้ชดิลูกค้าทําใหธุ้รกิจได้เปรยีบคู่แข่งขนั และสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดกีว่า และ
ลูกคา้เองกไ็ดร้บัความพงึพอใจมากกว่า การทําตลาดแบบ มวลชน (Mass Market)  ถงึแมว้่า
การทาํการตลาดเฉพาะกลุ่มนัน้จะทาํใหม้สีว่นแบ่งการตลาดทีน้่อยเมื่อเทยีบกบัสว่นรวม แต่กย็งั
สามารถทํากําไรได้มาก หากตลาดที่ทําการเลือกนัน้เป็นตลาดที่มศีกัยภาพและมอีตัราการ
เจรญิเตบิโตสงูเพราะมคีู่แข่งน้อยราย แต่ถ้าหากธุรกจิสามารถเขา้ไปทําตลาดไดเ้ป็นรายแรกก็
จะทําใหก้ลายเป็นผู้นําตลาดและสามารถสรา้งอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดได้ การที่จะประสบ
ความสาํเรจ็ในการเจาะกลุ่มตลาดไดน้ัน้จะตอ้งเขา้ไปใกลช้ดิลูกคา้ ฟงและจบัความตอ้ั งการของ
ลกูคา้ไดต้รงจุดและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ไดอ้ยา่งรวดเรว็   
 
สวนประสมทางการตลาด่   (Marketing Mix)  

หมายถึง กลุ่มเครื่องมอืทางการตลาดที่บรษิทันํามาใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้าน
การตลาดของบริษัทในตลาดเปาหมายที่้ ได้กําหนดไว้ มีหลักเกณฑ์การแบ่งเครื่องมือทาง
การตลาดของคอรเ์ลอร ์(Kotler, 2000:15) ออกเป็น 4 ประเภท คอื ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา 
(Price) ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Place) การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)   

1.  ผลตภณัฑ์ ิ (Product) หมายถึง สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้พงึพอใจผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบดว้ยสนิคา้บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์รหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ 
(Utility) มคีุณคา่ (Value) ในสายตาของลกูคา้ จงึจะมผีลทาํใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้
 ผลติภณัฑ ์เป็นสิง่ทีนํ่าเสนอเพือ่ตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของตลาด 
ในการวางแผนสว่นประสมการตลาดเริม่ตน้ดว้ยการกําหนดผลติภณัฑ ์โดยถอืเกณฑว์่าลูกคา้จะ
พจิารณาสิง่ทีนํ่าเสนอ 3 ประการคอื 

1.1 รปูลกัษณะและคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์
1.2 สว่นประสมบรกิารและคุณภาพบรกิาร 
1.3 ความเหมาะสมของราคาโดยพจิารณาจากเกณฑค์ุณคา่ของผลติภณัฑน์ัน้   
 คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ 4 ระดบั โดยในแต่ละระดบัจะสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกค้า หรอื 

เรยีกวา่เป็นลาํดบัขัน้ตอนของคุณคา่สาํหรบัลกูคา้ (Customer Value Hierarchy) โดยมดีงัน้ี 
1. ผลติภณัฑห์ลกั (Core Product) หมายถงึ ประโยชน์พื้นฐานของผลติภณัฑ์ ที่

ผูบ้รโิภคไดร้บัจากการซือ้สนิคา้โดยตรง 
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2.  รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์(Tangible Product) หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพทีผู่บ้รโิภค
สามารถสมัผสัหรอืรบัรูไ้ด ้ซึง่เป็นส่วนทีเ่สรมิผลติภณัฑใ์หท้าํหน้าทีส่มบูรณ์ขึน้หรอืเชญิชวนให้
ใชย้ิง่ขึน้ รปูลกัษณ์ผลติภณัฑม์ดีงัน้ี 

2.1 คุณภาพ (Quality) มคีวามปลอดภยั ความคงทน ประสทิธภิาพสงู 
2.2 รปูรา่งลกัษณะ (Feature) ขวดมลีกัษณะทรงกระบอก มฝีาปิดสนิท 
2.3 รปูแบบ (Style) ทนัสมยั งา่ยต่อการบรโิภค และสะดวกในการพกพา 
2.4 การบรรจุภณัฑ ์(Packing) เกบ็อยูใ่นขวดทีป่ลอดภยัและสะอาด รวมทัง้สะดวก

ในการนํามาบรโิภค สรา้งภาพลกัษณ์ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหด้ขีึน้ 
2.5 ตราสนิคา้ (Brand) สามารถจดจาํไดง้า่ย มเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ 

3.  ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expected Product) หมายถงึ กลุ่มของคุณสมบตัแิละเงือ่นไข
ทีผู่ซ้ือ้คาดหวงัวา่จะไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สนิคา้ การเสนอผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัจะ
คาํนึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 

4.  ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Potential Product) หมายถงึคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์
ใหมท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาไปเพือ่สนองความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต 
 การกาํหนดกลยทุธด์า้นผลติภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถงึปจจยัต่อไปน้ีั  

1. ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์(Product Differentiation) และความแตกต่างทางการ
แข่งขนั (Competitive Differentiation) พจิารณาองคป์ระกอบ (คุณสมบตั)ิ ของผลติภณัฑ ์
(Product Component) เช่น ประโยชน์พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตรา
สนิคา้ ฯลฯ 

2.  การกาํหนดตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์
ของบรษิทัเพือ่แสดงตําแหน่งทีแ่ตกต่างและมคีุณคา่ในจติใจของลกูคา้เปาหมาย้  

3.  การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development) เพือ่ใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะใหมแ่ละ
ปรบัปรุงใหด้ขีึน้ ซึ่งต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ยิง่ขึน้ 

2.  ราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของ
ลูกค้า ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา ผลิตภณัฑ์นัน้ ถ้า
คุณคา่สงูกวา่ราคา เขากจ็ะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ผูก้าํหนดกลยทุธด์า้นราคาตอ้งคาํนึงถงึ 

2.1 คุณค่าทีร่บัรู ้(Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ ซึง่ตอ้งพจิารณาว่าการ
ยอมรบัของลกูคา้ในคุณคา่ของผลติภณัฑว์า่สงูกวา่ราคาผลติภณัฑน์ัน้ 

2.2 ตน้ทุนสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.3 การแขง่ขนั 

3.  ชองทางการจดัจาํหนาย ่ ่ (Place or Distribution) เป็นองคป์ระกอบตวัทีส่ามของ
ส่วนประสมการตลาด บทบาทสําคญัในส่วนประสมการตลาดคอื การนําผลติภณัฑไ์ปสู่ตลาด
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เปาหมายเพือ่อาํนวยใหเ้กดิการขาย และการเปลีย่นแปลงกรรมสทิธจิากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคขัน้้ ์
สุดท้าย การตัดสนิใจด้านการจดัจําหน่าย นับว่ามีความสําคญัที่สุดอย่างหน่ึงในบรรดาการ
ตัดสินใจที่สําคัญที่ฝายจัดการต้องเผชิญ เพราะว่า่ การตัดสินใจด้านการจัดจําหน่าย มี
ความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบัการตดัสนิใจดา้นอื่นๆ ทุกชนิดทางการตลาด เช่น การตัง้ราคาสงู-
ตํ่า กข็ึน้อยูก่บัวา่ บรษิทัจะเลอืกจาํหน่ายเฉพาะบรษิทัตวัแทนเพยีงไมก่ีบ่รษิทั หรอืจะจดัจาํหน่า
ใหทุ้กรา้น การตดัสนิใจดา้นหน่วยงานขายหรอืการโฆษณาของบรษิทัมากน้อยเพยีงไรกข็ึน้อยู่
กบั ความรว่มมอืทีจ่ะไดร้บัจากตวัแทนจาํหน่ายทีเ่ป็นสมาชกิ เป็นตน้  

4.  การสงเสรมการตลาด ่ ิ (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อการตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานทําการ
ขาย และการตดิต่อสื่อสารโดยใชเ้ครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายประการ ซึ่งอาจเลอืกใช้
หน่ึง หรอืหลายเครือ่งมอืจากเครือ่งมอืต่อไปน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมการเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัองคก์ร 
หรอืผลติภณัฑ ์บรกิารหรอืความคดิ ทีต่อ้งมกีารจา่ยเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

4.2 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ขา่วสารและจงูใจ
ตลาดโดยใชบุ้คคล ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบั 

4.2.1 กลยทุธก์ารขายโดยพนกังาน 
4.2.2 การจดัการหน่วยงานขาย 

4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถงึ กจิกรรมการส่งเสรมิที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและการให้ข่าวประชาสมัพนัธ์ซึ่ง
สามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้หรอืการซื้อ การสนับสนุนการขายนิยมใช้หลายรูปแบบ 
เช่น การจบัฉลากชงิโชค จบัชิ้นส่วนชงิรางวลั คูปอง ลดราคา รวมถึงการจดัทํา แคตตาล็อก 
จดัทาํปายโฆษณา กาํหนดสญัลกัษณ์รา้นคา้ และการจดัแสดงสนิคา้ เป็นตน้้  

4.4 การกระจายข่าวสาร (Publicity) การใหข้่าวเป็นการเสนอความคดิเกี่ยวกบั
สนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มต่อ้งมกีารจา่ยเงนิ สว่นการประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ ความพยายามทีม่กีาร
วางแผนโดยองคก์รหน่ึง เพื่อสรา้งทศันคตทิี่มต่ีอองคก์รใหเ้กดิกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การใหข้่าว
เป็นกจิกรรมหน่ึงของการประชาสมัพนัธอ์งคป์ระกอบ 4P’s น้ีนักการตลาดจะกําหนดอตัราส่วน
ของแต่ละ P อย่างไรจงึจะเหมาะสมนัน้ คําตอบของแต่ละกจิกรรมแตกต่างกนัไปทีส่าํคญัขึน้อยู่
กบัความตอ้งการทีป่รากฏในเปาหมายของต้ ลาด 
 การพฒันาส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 อยา่ง ทีก่ล่าวมาน้ี มสี่วนสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิมี
ความสาํคญัเท่ากนั  นกัการตลาดจะตอ้งทาํการตดัสนิใจในองคป์ระกอบทัง้ 4 อยา่งไปพรอ้มกนั 
และตอ้งคอยปรบัปรุงส่วนประสม 4 อย่างน้ีอยู่เสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทางการ
ตลาดซึง่เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ทัง้น้ีเพือ่ทีจ่ะทาํใหล้กูคา้ไดร้บัความพอใจมากทีสุ่ดนัน่คอืนํา
ผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสม (Right product) ออกจาํหน่ายในช่องทางการจาํหน่ายทีเ่หมาะสม (Right 
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place) โดยใชว้ธิกีารสง่เสรมิการตลาดทีด่ ี(Right promotion) และจําหน่ายในราคาทีเ่หมาะสม
และยตุธิรรมทีส่ดุ (Right price) 
 
การสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัตราสนค้า ิ (Brand Image Creation)  

ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้หรอืทีนิ่ยมเรยีกสัน้ๆว่า ตราสนิคา้(Brand) สมาคมการตลาด
แห่งสหรฐัอเมรกิาได้ให้คําจํากดัความว่า หมายถึง ชื่อ ถ้อยคํา สญัลกัษณ์ รูปแบบ หรอืการ
ผสมผสานรวมกนัของสิง่ดงักล่าว เพือ่ตัง้ใจทีจ่ะแสดงถงึสนิคา้หรอืบรกิารของผูข้ายรายหน่ึงหรอื
กลุ่มหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิความแตกต่างจากคู่แขง่ ภายใตก้ฎหมายเครื่องหมายการคา้ ผูข้ายมสีทิธิ
ใช ้ตราสนิคา้ ทีส่รา้งขึน้ไดต้ลอดไป ซึง่แตกต่างจากสทิธบิตัรหรอืลขิสทิธทิีม่รีะยะเวลาหมดอาย ุ์
ตราสนิคา้ทีด่ตีอ้งมลีกัษณะเฉพาะและยากต่อการเลยีนแบบจากคูแ่ขง่ จงึจะสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

ตราสนิคา้สามารถทาํใหส้นิคา้มคีวามแตกต่างภายในจติใจของลูกคา้ เช่น โดยทัว่ไป ถา้
เอ่ยถงึสม้ กค็อื สม้ แต่ถา้เป็นสม้ทีม่ตีราสนิคา้ กจ็ะทําใหผู้บ้รโิภครูจ้กัชื่อสนิคา้ของสม้นัน้ และ
ใหค้วามเชื่อถอื ในลกัษณะทีม่คีวามแตกต่างจากสม้ทัว่ไป เป็นตน้ ฉะนัน้ตราสนิคา้ทีแ่ขง็แกร่ง
และเป็นทีรู่จ้กั จะทาํใหข้ายสนิคา้ไดใ้นราคาสงู แต่ในขณะเดยีวกนัองคก์รเหล่าน้ีตอ้งมกีารลงทุน
พฒันาสรา้งตราสนิคา้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการโฆษณา การส่งเสรมิการขาย 
และการพฒันารปูแบบและบรรจุภณัฑข์องสนิคา้ 
 
การบรหารโดยวตัถปุระสงค์ิ  (Management By Objective MBO)  
 ปีเตอร ์เอฟ. ดุกเคอร ์(Peter F. Drucker) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า MBO เป็นเทคนิคการ
บรหิารที่ตัง้อยู่บนรากฐานของการทํางานแบบควบคุมตนเอง และมุ่งเปิดโอกาสใหส้มาชกิของ
องคก์รในทุกระดบัไดม้สีว่นรว่มในกระบวนการตามเปาหมายขององคก์้ รอยา่งแทจ้รงิ 

ในการบรหิาร ผูบ้รหิารตอ้งอํานวยความสะดวก และประสานงานในกจิกรรมต่างๆ ของ
องคก์รดาํเนินไปไดด้ว้ยด ีซึง่ควรใชห้ลกัเกณฑท์างดา้นจติวทิยา หรอื พฤตกิรรมศาสตรเ์ป็นการ
เสรมิชว่ยการบรหิารบา้งโดยใหส้มาชกิในองคก์รไดม้สีว่นรว่มในการบรหิาร เพราะจะทาํใหแ้สดง
ถึงความเป็นเจ้าขององค์กร ทําให้สมาชิกรู้จ ักองค์กร มีความเข้าใจในองค์กร รกั ศรทัธา  
กตัญญู และซื่อสตัย์ต่อองค์กร ซึ่งหลกัการน้ีในทางวิชาการเรียกว่า “การมีส่วนร่วมในการ
บรหิาร” (Participative Management) หรอืการบรหิารงานโดยวตัถุประสงคน์ัน่เอง หวัใจสาํคญั
ของการบรหิารโดยวตัถุประสงค ์คอื การทีผู่บ้งัคบับญัชา และผูใ้ต้บงัคบับญัชาร่วมกนักําหนด
แผนงานและรว่มกนัควบคุมผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้  
 

 

, 

 



 
 

 
บทท่ี 3 

ระเบียบวธีการศึกษาและิ ผลการศึกษา 

 
 บทน้ีผู้ศกึษาได้ศึกษาในเรื่องต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ซึ่ง
การศกึษาเรื่อง “กลยุทธก์ารเพิม่ยอดขาย ของธุรกจิไวน์นําเขา้จากต่างประเทศ” เป็นการศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองตามกรอบแนวคดิของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ การกําหนดทางเลอืก 
การเลอืกกลยุทธ ์โดยไดท้าํการศกึษาขอ้มลูทัง้สว่นทีเ่ป็นขอ้มลูทุตยิภูม ิและขอ้มลูปฐมภูม ิแลว้
นําขอ้มลูทัง้สองสว่นมาวเิคราะหป์ระมวลผลดงัน้ี 
แนวทางการศึกษา และวธีการิ ศึกษา 

1. ศึกษาปญหายอดขาย และศึกษากลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของบริษัท ดีดี ไวน์ั  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

2. ศกึษาแนวโน้มความเจรญิเตบิโตของธุรกจิไวน์ เพื่อใหท้ราบแนวทางในการกําหนด
กลยทุธท์างการตลาดต่อไป 

3. สมัภาษณ์ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการดําเนินธุรกจิขององคก์ร ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจจากหน่วยงานราชการ หรือผู้เชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจจากภายนอก
องคก์ร เพือ่รวบรวมเกีย่วกบัขอ้มลูเชงิลกึในกระบวนการปฏบิตังิาน  

4. วเิคราะหส์าเหตุของปญหาั และแนวทางในการแกไ้ขปญหาเชงิกลยทุธ์ั  
 การศกึษาเรื่อง “กลยุทธ์การเพิม่ยอดขาย ของธุรกจิไวน์นําเขา้จากต่างประเทศ” เป็น
การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางในการกําหนด  
กลยทุธเ์พือ่เพิม่ยอดขายของธุรกจิ ซึง่มวีธิกีารศกึษาดงัต่อไปน้ี 

1. วเิคราะหข์อ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยทําการวเิคราะหข์อ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ ผูบ้รหิารของบรษิทั 1 ท่าน ทีป่รกึษาของบรษิทั 1 ท่านและผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นไวน์
ของเมอืงไทยจากองคก์รภายนอกอกี 1 ท่าน เพื่อรวบรวมเกีย่วกบัขอ้มลูเชงิลกึในกระบวนการ
ปฏบิตังิาน 

2. วเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) โดยทาํการวเิคราะหจ์าก 
2.1 ข้อมูลเอกสารสถิติการนําเข้าไวน์จากต่างประเทศ สถิติยอดขายของบรษิัท

โดยรวม สถติภิาพรวมของประชากรทีด่ื่มเครือ่งดื่มผสมแอลกอฮอล ์
2.2 บทความต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัสนิคา้ และธุรกจิไวน์ 
2.3 ขอ้มลูในดา้นต่างๆ ทีม่ผีลกระทบกบัการดาํเนินธุรกจิ  

3. สรุปผล และกําหนดกลยุทธใ์นการแกไ้ขปญหาั  โดยนําผลจากการวเิคราะหใ์นขอ้ที ่
1 และ 2 มาดาํเนินการกาํหนดกลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิขององคก์ร 
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การวเิคราะห์ขอ้มูลปฐมภูม ิและทุติยภูมดิงักล่าวขา้งต้น  จะวเิคราะห์ประเด็นต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

1. การวเิคราะหภ์าพรวมของบรษิทั และธุรกจิไวน์ 
2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 

 2.1 การวเิคราะหป์จจยัดา้นเศรษฐกจิั  
 2.2 การวเิคราะหป์จจยัดา้นการเมอืงและกฎหมายั  
 2.3 การวเิคราะหป์จจยัดา้นประชากรศาสตร์ั  
 2.4 การวเิคราะหป์จจยัทางสงัคม และวฒันธรรมั  

3. การวเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนั Five Forces Model  
 3.1 สภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Established Companies) 
 3.2 การแขง่ขนัของคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่(Threats of New Entrants) 
 3.3 อาํนาจการต่อรองของผูส้ง่มอบ (Bargaining Power of Suppliers) 
 3.4 อาํนาจการต่อรองของลกูคา้ (Bargaining Power of Buyers) 
 3.5 ภยัคุกคามจากผลติภณัฑท์ดแทน (Threats of Substitute Products) 

4. การวเิคราะหภ์ายใน (Internal Analysis) 
5. สรปุผลการสมัภาษณ์ 
6. การวเิคราะห ์TOWS Matrix 

 6.1 ทาํการประมวล SWOT ในรปูแบบต่างๆ 
 6.2 ระบุประเดน็เชงิกลยทุธ ์SO, WO, ST, WT Strategies 
 
1.  การวเคราะหภ์าพรวมของบรษทั และิ ิ ธรุกจิ ไวน์ 
 เน่ืองจากบรษิทัแม่ มกีารดําเนินธุรกจิผลติไวน์ในต่างประเทศ ประกอบกบัเป็นเจา้ของ
ธุรกิจอื่นภายในประเทศ จึงได้จดัตัง้บริษัท ดีดี ไวน์ (ประเทศไทย) จํากัด ขึ้นมาเพื่อเป็น
ศนูยก์ลางในการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑไ์วน์ ลกัษณะการดาํเนินงานของบรษิทัเป็นดงัน้ี 

1. บรษิทัไมม่กีารดาํเนินการในดา้นการตลาดอยา่งเป็นรปูธรรม  
2. ขายสนิคา้โดยตรงใหก้บับรษิทัในเครอื และลกูคา้โดยทัว่ไป 
3. ไม่มกีารกําหนดกลยุทธ์การขายใดๆ ไม่มกีารพฒันา ปรบัปรุงองค์กร ทัง้ในด้าน

ทรพัยากรบุคคล การจดัรปูแบบของหน่วยงานทีจ่ะทาํหน้าทีต่่างๆ  
4. ไม่มบุีคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่โดยเฉพาะ แต่ได้ใช้บุคลากรของบรษิัทในเครอืช่วย

ดาํเนินการงานดา้นต่างๆ เชน่บญัช ีนําเขา้สง่ออกสนิคา้ เป็นตน้ 
 จากการดําเนินการในลกัษณะดงักล่าวนัน้ จะเหน็ไดว้่า การมุ่งเปาหมายในการดําเนิน้

ธุรกจิยงัไมเ่ด่นชดั ไมม่กีารเน้นลูกคา้กลุ่มเปาหมาย้  และยงัมบุีคคลกรไมเ่พยีงพอต่อการดาํเนิน
ธุรกจิ จงึสง่ผลใหย้อดขายไมเ่ตบิโตเทา่ทีค่วร  
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 การเตบิโตของธุรกจิไวน์ในประเทศ ตัง้แต่อดตีจนถงึปจจุบนัั  ธุรกจิการนําเขา้ไวน์จาก
ต่างประเทศนัน้ มกีารนําเขา้คดิเป็นมูลค่าที่สูงขึน้ในทุกปี มูลค่าการนําเขา้จากทุกประเทศทัว่
โลก เป็นดงัน้ี 
 ในปี 2549 เพิม่ขึน้จากปี 2548 คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 40.28% และคดิเป็นมลูค่าทีเ่พิม่ขึน้ 
185 ลา้นบาท และในปี 2550 เพิม่ขึน้จากปี 2549 คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 25.45% และคดิเป็นมลู
ค่าทีเ่พิม่ขึน้ 164 ลา้นบาท อตัราส่วนแบ่งเฉพาะตลาดไวน์จากฝรัง่เศสในปี 2549 และปี 2550 
เป็น 36.48% และ 31.14% ของมลูคา่การนําเขา้ไวน์โดยรวมของประเทศตามลําดบั (ทีม่า: ศูนย์
ขอ้มลูของกรมศุลกากร)  
 จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าการบรโิภคไวน์ในเมอืงไทยมแีนวโน้มสงูขึน้ และ
เตบิโตขึน้โดยตลอด  
 
2. การวเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก ิ (External Environment Analysis) 
 เป็นปจจยัทีก่่อใหเ้กดิั ผลกระทบทัง้ในเชงิบวก หรอืลบกบัองคก์ร ซึง่โดยปกตแิลว้องคก์ร
ไมส่ามารถควบคุมได ้ (Uncontrollable factors) อาทเิช่น เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง คู่แขง่ขนั 
สนิคา้ทดแทน เป็นตน้ โดยการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.  การวเคราะหปั์จจยัด้านิ เศรษฐกจ ิ (Economic Analysis) 
 ในปี 2550 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเผชิญกบัภาวการณ์ชะลอตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการบรโิภคและการลงทุนของภาคเอกชน ซึง่มอีตัราการเตบิโตตํ่าทีสุ่
นับตัง้แต่เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัขึ้นหลงัวกิฤตการณ์เศรษฐกิจปี 2540 แต่ถึงกระนัน้ 
ภาคอุตสาหกรรมของไทยยงัมกีารเตบิโตในระดบัสงู โดยเป็นผลมาจากการสง่ออกซึง่ขยายตวั
สงูตามการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก  
 ราคาน้ํามนัในตลาดโลกในชว่งปี 2550 ยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้ เพราะมกีารปิดซ่อมโรง
กลัน่น้ํามนัในสหรฐัฯ การเกดิพายใุนอา่วเมก็ซโิก ปญหาั กรณนิีวเคลยีรอ์หิรา่น และราคาน้ํามนัม
แนวโน้มสงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองในปี 2551 
 สาํหรบัปี 2551 มแีนวโน้มของสถานการณ์เศรษฐกจิทีอ่าจทาํใหเ้กดิผลกระทบคอื  

1.1 ปญหาทางเศรษฐกจิขอั งสหรฐัทีก่่อตวัขึน้จากวกิฤตสนิเชื่อซบัไพรม ์(Sub prime) 
ซึง่จะนําไปสูก่ารออ่นคา่ของเงนิดอลลารส์หรฐั และทาํใหต้ลาดเงนิตลาดทุนของโลกอยูใ่นภาวะที่
เปราะบาง  

1.2 ความเสีย่งจากปญหาราคาน้ํามนัั  ทีร่าคาน้ํามนัดบิซือ้ขายในตลาดล่วงหน้าในสหรั
เริม่ตน้ปี 2551 ดว้ยการทําสถติใิหม่สูงสุดเป็นประวตักิารณ์ทีร่ะดบัเหนือ 100 ดอลลารฯ์ต่อ
บารเ์รล  
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1.3 เศรษฐกจิยโูรโซน แรงกดดนัจากการปรบัเพิม่ค่าจา้งแรงงานอาจเพิม่สงูขึน้ในปี 
2551 เน่ืองจากตลาดแรงงานของยโูรโซนกาํลงัตกอยูใ่นสภาพตงึตวั 

1.4 ความออ่นแอของเงนิดอลลารฯ์เป็นปจจยัสนบัสนุนการั แขง็คา่ของเงนิยโูร 
1.5 แนวโน้มการปรบัอตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ตํ่าภายในประเทศ 

 จากปญหาทางเศรษฐกจิั ดงักล่าวขา้งตน้ ทําใหผู้บ้รโิภคตอ้งประหยดัเงนิสาํหรบัการใช้
จ่ายในการชื้อสนิคา้ฟุมเฟือย่  ดงันัน้ในภาพรวมของสภาพเศรษฐกจินัน้ไม่ก่อใหผ้ลดกีบัตลาด
ไวน์ ซึง่เป็นสนิคา้ฟุมเฟื่ อย อกีทัง้การปรบัตวัสงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองของราคาน้ํามนั ทาํใหก้ารขนส่
สนิคา้มคีา่บรกิารสงูขึน้ ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อบรษิทั ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นการใชบ้รกิาร สาํหรบั
การขนสง่สนิคา้เขา้มาภายในประเทศ และรวมถงึการจดัสง่สนิคา้ไปยงัลูกคา้ จงึถอืไดว้่าปจจยัั

ทางดา้นเศรษฐกจินัน้เป็นอุปสรรคสาํคญัทีบ่รษิทัจะตอ้งนํามาพจิารณา 
2. การวเคราะหปั์จจยัิ ด้านการเมือง และกฎหมาย (Political and Legal Analysis) 

 จากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทางดา้นการเมอืง และกฎหมาย เป็นอกีปจจยัหน่ึงั

ทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจทางการตลาด ซึ่งจะทําใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในดา้นการแข่งขนั 
โดยการศกึษาครัง้น้ีจะศกึษาถงึปจจยัั ดา้นการเมอืง และกฎหมายของตลาดไวน์ และเครื่องดื่มที่
มแีอลกอฮอล ์ซึง่จดัอยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
 ปจจยัด้านั การเมอืง และกฎหมายที่มคีวามสําคญั และมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
การตลาด มดีงัน้ี 

2.1  ภาษีสรรพสามติ  และเขตการค้าเสรี  
 จากมาตรการปรบัอตัราภาษสีรรพสามติของสนิคา้ฟุมเฟือย เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์่

รวมถงึไวน์ และ บุหรี ่เพื่อรองรบัโครงการต่างๆ ของทางรฐับาล เช่น โครงการเพื่อสุขภาพ ใน
การหนัมาออกกําลงักาย โครงการเมาไม่ขบั เป็นต้น โดยมสีาระสําคญัในการปรบัปรุงภาษี
สรรพสามติ คอื การเพิม่ภาษสีรุาชนิดไวน์องุน่ และ สปารก์กลิง้ไวน์ทีท่าํจากองุน่ จากอตัราตาม
มลูค่า 55% เป็น 60%  และจากการทีร่ฐับาลไทยไดล้งนามขอ้ตกลง เรื่องเขตการคา้เสร ีหรอื
เอฟทเีอ (FTA) กบัประเทศออสเตรเลยี จากเดมิทีเ่กบ็อตัราภาษนํีาเขา้ 60% หลงัขอ้ตกลง
การคา้เสรนํีาเขา้ไวน์จากออสเตรเลยี อตัราภาษนํีาเขา้ปรบัลดลงเหลอื 40% และจะลดลงอกี 
4% ในทุกๆปี จากนัน้จะค่อยๆ ปรบัลดลงไปจนเหลอื 0% ภายในปี 2558  สาํหรบัการการเสยี
ภาษใีนปจจุบนั ไวน์นําเขา้จากประเทศออสเตรเลยีมอีตัราภาษ ีั 46% และมรีาคามรีาคาตํ่ากว่
ไวน์นําเขา้จากประเทศอื่น 10% มกีารคาดการณ์ว่า การนําเขา้ไวน์ ภายใตข้อ้ตกลงในเรื่องเขต
การค้าเสรหีรอืเอฟทเีอ(FTA)กบัประเทศออสเตรเลีย จะส่งผลให้ปรมิาณการนําเขา้ไวน์
ออสเตรเลยีมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ 0.8% ต่อปี และตน้ทุนการนําเขา้ไวน์จากออสเตรเลยี
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
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2.2  นโยบายการจดัระเบียบสงัคม โดยมกีฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง
ดงัน้ี 

 2.2.1 กฎกระทรวงการคลงัฉบบัที ่35 พ.ศ. 2548 กําหนดเวลาขายสุราสาํหรบัผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที ่ ๓ และประเภทที ่ ๔ มกีารกําหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัเวลาขาย
สุราไวด้งัน้ี  ใหข้ายสุราไดต้ัง้แต่เวลา 11.00 น. ถงึ 14.00 น. และตัง้แต่ 17.00 น. ถงึ 02.00 น. 
ของวนัถดัไป มผีลทาํใหย้อดขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีจ่าํหน่ายในสถานบนัเทงิมจีาํนวนลดลง 

2.2.2 พระราชบญัญตัคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ พ.ศ.2551 ไดก้ําหนดไวว้่า หา้ม
ทําการโฆษณาสุราประเภทสุรากลัน่ ซึ่งมแีอลกอฮอล์สูงกว่า 15 ดกีรขีึน้ไป ทางสถานีวทิย ุ
โทรทศัน์ ระหว่างเวลา 05.00 – 22.00 น. ทัง้น้ี ขอ้กําหนดดงักล่าวทาํใหเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ํ่
กว่า 15 ดกีร ีเช่น เบยีร์ ไวน์คูลเลอร์ หรอืน้ําผลไมผ้สมแอลกอฮอล ์สามารถโฆษณาได
ตลอดเวลา 

2.2.3  พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 กําหนดไว้ว่า “หา้มมใิห้
ผู้ใดขับขี่รถขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น” ตาม พ .ร .บ .  จราจรทางบก ปี 2522 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกกฎกระทรวงบังคับใช้กับผู้เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลม์นึเมาแลว้ขบัรถ โดย  กําหนดใหม้กีารตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดของผู้
ขบัขีห่ากมกีารตรวจพบปรมิาณแอลกอฮอลใ์นรา่งกายเกนิ 50 มลิกิรมัเปอรเ์ซน็ต ์จะมคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอืปรบัตัง้แต่ 2,000 – 10,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

2.2.4 การรณรงคด์ว้ยคาํขวญั “เมาไมข่บั” การควบคุมเพื่อตรวจจบัผูข้บัขีร่ถทุกชนิด 
ทมีปีรมิาณแอลกอฮอลเ์กนิกวา่ทีก่าํหนดในขณะขบัรถ ตามประมวลกฎหมายอาญา หากเมาสุรา
แลว้ไปขบัรถ ทําใหผู้อ้ื่นไดร้บัอนัตรายบาดเจบ็สาหสั ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามปี หรอื
ปรบัไมเ่กนิหกพนับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั (มาตรา 300) และถา้หากผูอ้ื่นถงึแก่ความตาย ดว้ยผล
แห่งการเมาสุราแลว้ขบั กฎหมายมรีะวางโทษจําคุกไม่เกนิสบิปี และปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 
(มาตรา 291) 
 การวิเคราะห์ภาพรวมในเรื่องของปจจยัั ด้านการเมือง และกฎหมาย นับได้ว่าเป็น
อุปสรรคอย่างมากต่อการดําเนินกิจการเพราะกฎหมายหลายฉบบัออกมาเป็นแนวทางที่มี
ผลกระทบในทางลบต่อบรษิทั และรวมถงึแนวโน้มจากองคก์รต่างๆในการต่อต้านเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล ์ทัง้ในและต่างประเทศ กอ็าจจะเป็นอุปสรรคต่อการสรา้งยอดขาย 

3. การวเคราะหปั์จจยัด้านิ ประชากรศาสตร ์(Demographic Analysis) 
 เป็นที่ทราบโดยทัว่กนัว่าประชากรเป็นผูท้ําใหเ้กดิความต้องการในการซื้อ ดงันัน้
องคก์รธุรกจิต่างๆ ในหน่วยงานดา้นการตลาดตอ้งทําความเขา้ใจ และใหค้วามสนใจในลกัษณะ
ต่างๆ ของผู้บริโภค ในที่น้ีจะทําการศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของ
ประชากร พฤติกรรมของผู้บริโภค ลักษณะพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่ออุปโภค บริโภค โดย
สามารถทาํการวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
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3.1.  พฤติกรรมผูบ้รโิภค ของวยัรุ่นทัว่โลกมลีกัษณะที่คล้ายกนั คอืการเสาะแสวงหา
ความแปลกใหมใ่หก้บัชวีติ และชอบทดลอง ลอกเลยีนแบบ ดงันัน้การนําสนิคา้ใหม่ใหก้บัวยัรุ่น
จงึมกัจะไดร้บัการตอบรบัทีด่ใีนชว่งเริม่ตน้ และถา้สนิคา้ชนิดนัน้เป็นทีถู่กใจกจ็ะไดร้บัความนิยม
และสามารถตดิตลาดไดอ้ยา่งรวดเรว็ เพราะจะมวียัรุน่อกีจาํนวนมากทีจ่ะซือ้และดาํเนินชวีติตาม
วยัรุน่คนอื่นๆทีเ่ป็นกลุ่มอา้งองิ  

 คนไทยอายุ 15 ปีขึน้ไปทีด่ื่มแอลกอฮอลม์จีาํนวน 16 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 32.7 
ของประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไป แยกเป็นชาย 13.57 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 55.5 เป็นหญงิ 2.57 
ล้านคนหรอื รอ้ยละ 10.3 ในจํานวนน้ีเป็นผูด้ื่มสุราเป็นประจําหรอืดื่มสมํ่าเสมอ ประมาณ 8.8 
ลา้นคน แยกเป็นชาย 8.03 ลา้นคนเป็นหญงิ 7.6 แสนคน (ทีม่า: จากสถติจิาํนวนประชากรทีด่ื่ม
ของสาํนกังานสถติแิหง่ชาตปีิ 2547) 

3.2 จากการจดัอนัดบัโลกขององคก์ารอนามยัโลกพบว่า ประเทศไทยมปีรมิาณการดื่ม
แอลกอฮอลส์งูเป็นอนัดบั 40 ของโลก โดยเฉพาะ เครื่องดื่มแอลกอฮอลช์นิดกลัน่ สงูเป็นอนัดบั 
5 ของโลก  

อนัดบัโลก 

รวม เบียร ์ ไวน์ เหล้า ปี 

(Total) (Beer) (Wine) (Spirits) 

2001 40 85 124 5 

2000 43 92 132 6 

1999 44 102 138 6 

1998 50 102 146 9 
 

ทีม่า: ศนูยว์จิยัปญหาสรุา ั (ศวส.) 5 ม.ิย. 49 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงอนัดบัการบรโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์องประเทศไทยิ  

 
ในปี ค.ศ. 2001 ประเทศไทยมกีารบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทุกประเภทอยู่ใน

อนัดบัที ่40 ของโลก โดยมปีรมิาณการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์าํนวน 8.47 ลติร/คน/ปี แต่
ถา้พจิารณาแยกประเภทพบวา่ 

1.  คนไทยบรโิภคเบยีร ์(Beer) เป็นอนัดบัที ่85 ของโลก โดยมปีรมิาณการบรโิภค
เทา่กบั 1.31 ลติร/คน/ปี 

2.  คนไทยบรโิภคไวน์ (Wine) เป็นอนัดบัที ่124 ของโลก โดยมปีรมิาณการบรโิภค
เทา่กบั 0.04 ลติร/คน/ปี  
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3.  คนไทยบรโิภคเหลา้ (Spirits) เป็นอนัดบัที ่5 ของโลก โดยมปีรมิาณการบรโิภค
เทา่กบั 7.13 ลติร/คน/ปี 

แนวโน้มการบรโิภค จากตาราง ขอ้มูลการจดัอนัดบัการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของคนไทยตัง้แต่ปี 1998 ถงึ 2001 พบว่า ระยะเวลา 4 ปี คนไทยมอีตัราการบรโิภคที่เพิม่สูง
มากขึน้ คอือนัดบัที ่50 ในปี 1998 อนัดบัที ่44 ในปี 1999 อนัดบัที ่43 ในปี 2000 และอนัดบัที ่
40 ในปี 2001 ประเภทของการบรโิภคเบยีร ์ไวน์และเหลา้ มลีําดบัทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่
หมายถึงว่าหากไม่มกีารดําเนินการใดๆ อนัดบัโลกของการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประเทศไทยคงจะอยูใ่นอนัดบัทีส่งูขึน้เรื่อยๆ ซึง่ยอ่มหมายถงึการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่
มากขึน้เรือ่ยๆของไทย  

การวเิคราะห ์จากภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑไ์วน์ แสดงใหเ้หน็วา่ การดื่มไวน์จะแสดง
ถงึการมรีสนิยมทีด่กีวา่การดื่มเหลา้ และเบยีร ์ทาํใหม้กีารบรโิภคสงูขึน้ โดยเฉพาะวยัทาํงาน ซึง่
มกัเป็นกลุ่มเปาหมายหลกัของสินค้าชนิดน้ี และจากที่ทราบกนัดีอยู่แล้วว่าคนดื่มเครื่องดื่ม้

แอลกอฮอลเ์พือ่การเขา้สงัคม สงัสรรคก์บัเพือ่นฝงู และเพือ่การพกัผอ่น ดงันัน้จงึมกัมพีฤตกิรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรา้นอาหาร งานปารต์ี้ หรอืงานสงัสรรค์มากกว่าจะเป็นการดื่ม
ประจํา หรือส่วนตัว จึงทําให้ผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่เรียกหาซื้อเครื่องดื่มประเภทน้ีจาก
รา้นอาหาร โรงแรม ภตัตาคาร รสีอรท์ นอกจากน้ี จะซือ้จากรา้นคา้เพื่อเกบ็ไวด้ื่มทีบ่า้น เป็น
ของฝาก หรอืเตรยีมไวส้าํหรบัการสงัสรรคก์บัเพื่อนฝงู ดงันัน้พฤตกิรรมการดื่มของคนไทยนัน้
ถอืไดว้า่เป็นโอกาสทีด่สีาํหรบัการดาํเนินธุรกจิไวน์ 

4. การวเคราะหปั์จจยัิ ทางสงัคม และวฒันธรรม (Social and Cultural Analysis) 
 ในปจจุบนัจะเหน็ว่าวฒันธรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพกําลงัไดร้บัความนิยมั

อยา่งมาก เพราะผูบ้รโิภคเริม่มคีวามหว่งใยใสใ่จในสขุภาพมากยิง่ขึน้ ทาํใหผู้บ้รโิภคมกัจะคดิถงึ
คุณประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากอาหารมากขึน้ เชน่ รายงานผลการวจิยัทางการแพทยพ์บว่า การดื่ม
ไวน์แดงอยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกวนั วนัละ 1-3 แกว้ พรอ้มทัง้มกีารออกกําลงักาย และดแูล
เรื่องอาหารอย่างถูกวธิจีะมอีตัราการปวยดว้ยโรคหลอดเลอืด และลิ้นหวัใจตํ่ากวา่ผูไ้มด่ื่มไวน์่

การดื่มไวน์แดงอยา่งสมํ่าเสมอในปรมิาณทีพ่อดจีะมสีว่นชว่ยในการควบคุมระดบัคลอเลสตอรอ
ในรา่งกายใหม้รีะดบัตํ่าหรอืหมดไปจากเลอืด ทาํใหก้ระแสเลอืดวิง่ไดค้ล่องตวัไมจ่บัตดิอุดตนัทีล่ิ้
หวัใจ และยงัเป็นผลดกีบัระบบการทํางานของหวัใจดว้ย การคน้ควา้เรื่องผลกระทบจากการดื่ม
ไวน์ พบว่าการดื่มไวน์ฝรัง่เศสสามารถปองกนัโรคได ้้ 26 โรคภยั (ทีม่า:จากหนงัสอื Guide to 
Wine Therapy) นอกจากน้ี การรบัเอาวฒันธรรมทางตะวนัตกในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล์ เพื่อแสดงออกถงึความยนิด ีหรอืเพื่อฉลองความสาํเรจ็สําหรบัโอกาสต่างๆ เขา้มา 
เป็นผลใหผู้บ้รโิภคมคีา่นิยมในการดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอลเ์พิม่ขึน้ 
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การวเิคราะห ์ดว้ยความเชื่อ และการใสใ่จในสขุภาพทาํใหผู้บ้รโิภคหนัมาดื่มไวน์มากขึน้
ไมว่่าจะเป็นการเปิดไวน์ในงานเลีย้งเฉลมิฉลอง งานเลีย้งตอ้นรบั เพื่อแสดงถงึฐานะและความมี
รสนิยม สง่ผลใหผู้ท้ีช่อบดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลป์ระเภทอื่นๆ หนัมาดื่มไวน์กนัมากขึน้ จงึ
ถอืไดว้า่เป็นโอกาสในการสรา้งยอดขายของบรษิทั 
 
3.  การวเคราะห์ิ สภาวะการแขงขนั ่ (Five Force Model)  

สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัเป็นสิง่หน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งยอดขายและผลกําไร
ขององคก์ร ซึ่งองคป์ระกอบสําคญัทีใ่ชใ้นการดําเนินการคอืการวเิคราะหด์ว้ยทฤษฎพีลงัทัง้หา้ 
(Five Force Analysis) 

คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ โดยนาย ไมเคลิ อ ีพอรเ์ตอร ์(Michael E. 
Porter) ไดพ้ฒันากรอบขา่ยทีช่่วยในการวเิคราะห ์พลงัแรงกดดนัหา้ประการ จากการแขง่ขนั
ภายในสภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรม โดยถูกเรยีกว่า แบบจาํลองพลงัทัง้หา้อยา่ง แบบจาํลอง
น้ีจะมุง่เน้นพลงัทัง้หา้อยา่งทีก่าํหนดการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม ในทีน้ี่จะกาํหนดใหข้อบเขต
ของการวเิคราะห์ คอื อุตสาหกรรมการจําหน่ายไวน์ ดงันัน้ผูแ้ข่งขนัในอุตสาหกรรมจงึได้แก่
ผูป้ระกอบการจําหน่ายไวน์นําเขา้จากต่างประเทศ และผูป้ระกอบการจําหน่ายไวน์ที่ผลติใน
ประเทศไทย สามารถทาํการวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

1.  สภาพการแขงขนัในอตุสาหกรรม่  (Rivalry Among Established Companies) 
ในสถานการณ์ปจจุบนัอุตสาหกรรมการจําหน่ายไวน์มกีารแข่งขนักนัมาก ั โดยทัง้น้ีสามารถ
จดัลาํดบัของการแขง่ขนัไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื  

1.1 ผูป้ระกอบการจําหน่ายไวน์นําเขา้จากต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากในขณะน้ีไวน์
ราคาถูกกําลงัไดร้บัความนิยม ซึง่ผูป้ระกอบการประเมนิว่าสนิคา้ราคาถูกจะสอดคลอ้งกบักําลงั
ซื้อของผู้บรโิภคในปจจุบนั จึงนําไวน์โลกใหม่ ั ซึ่งมรีาคาถูกเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะไวน์ที่
นําเขา้จากประเทศออสเตรเลยี จะไดร้บัส่วนลดในเรื่องของกําแพงภาษีสุรา ตามขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรจีากเดมิรอ้ยละ 54.6 - 60 เหลอืรอ้ยละ 40 จงึทาํใหต้น้ทุนการนําเขา้ของไวน์จาก
ออสเตรเลยีลดลงมาก สง่ผลทาํใหไ้วน์จากประเทศออสเตรเลยีสามารถใชก้ลยุทธท์างดา้นราคา
เพือ่ขยายตลาดไดม้ากขึน้ ทัง้น้ียงัไมร่วมถงึ ไวน์นําเขา้จากประเทศต่างๆ ทัว่โลก  

1.2 ผูป้ระกอบการจําหน่ายไวน์ที่ผลิตขึน้เองภายในประเทศ (ทัง้ที่ได้รบัการรบัรอง
คุณภาพจากสถาบนัผูผ้ลติไวน์จากประเทศทีม่ชีื่อเสยีงในการผลติไวน์ และผลติเพื่อเป็นการแปร
รปูสนิคา้) ไวน์ทีผ่ลติขึน้เองภายในประเทศกเ็ป็นทีไ่ดร้บัความนิยมมากขึน้เช่นกนั ทัง้จากผูผ้ลติ
ทีผ่ลติในลกัษณะของ 1 ตําบล 1 ผลติภณัฑ ์หรอืการผลติเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพเทยีบไดก้บัไวน์ทีม่ี
ชื่อเสยีงจากต่างประเทศ โดยไดร้บัการสนบัสนุน และสง่เสรมิจากภาครฐัอกีดว้ย 
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2.  การแขงขนั่ ของคแูขงขนัรายใหม่ ่ ่ (Threats of New Entrants)   
 สิ่งที่ เ ป็นข้อจํากัด หรืออุปสรรคต่อคู่แข่งขันรายใหม่ๆ  ที่จะก้าวเข้ามาใน

อุตสาหกรรมการจาํหน่ายไวน์ สามารถทาํการวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
2.1 ความแตกต่างของสนิคา้และบรกิาร (Different Product and Service) ซึง่ความ

ได้เปรียบของธุรกิจน้ีจะตกอยู่กบัองค์กรที่ดําเนินธุรกิจน้ีอยู่ก่อนแล้ว และรวมถึงตราสินค้า 
เพราะความมชีื่อเสยีงขององคก์ร และตราสนิคา้ทีนํ่าเขา้มาจําหน่าย ทําใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึตรา
ของสนิคา้ และตราขององคก์ร จงึส่งผลใหผู้ท้ีด่ําเนินกจิการมาก่อนในอุตสาหกรรมนัน้ มคีวาม
ไดเ้ปรยีบเป็นอยา่งมาก 

2.2 ดา้นเงนิลงทุน (Capacity) ผูท้ีจ่ะเขา้มาดาํเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมจาํหน่ายไวน์ ไม่
วา่จะเป็นองคก์รขนาดเลก็ หรอืองคก์รขนาดใหญ่ ผูจ้าํหน่ายปลกี หรอืผูจ้าํหน่ายสง่นัน้จะตอ้งใช้
เงนิทุนจาํนวนมาก เน่ืองจาก  

2.2.1 การนําเขา้ไวน์จากต่างประเทศอาจมคีวามผนัผวนในอตัราแลกเปลีย่น 
2.2.2 การลงทุนในการจดัทําคลงัสนิคา้ขึน้เอง หรอื จา้งคลงัสนิคา้ในการจดัเกบ็ 

เพราะตอ้งคาํนึงถงึความสมดุลของอุณหภมูใินการจดัเกบ็  
2.2.3 การลงช่องทางในการจัดจําหน่ายที่จะต้องเข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด 

รวมถงึการจดัหาผูม้คีวามรูใ้นเรือ่งของการดื่มไวน์ 
2.2.4 การประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) ความไดเ้ปรยีบทางดา้น

ตน้ทุนต่อหน่วยของสนิคา้ เช่นต้นทุนการจดัเกบ็สนิคา้ ตน้ทุนทางดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 
ตน้ทุนในเรื่องของการขนสง่ เป็นสิง่ทีอ่งคก์รขนาดใหญ่ หรอืผูท้ีม่กีารดาํเนินการอยูก่่อนแลว้ จะ
ได้เปรยีบองค์กรขนาดเล็ก หรอืผูท้ี่จะเขา้มาใหม่ในอุตสาหกรรม เพราะจากการที่มตี้นทุนต่อ
หน่วยตํ่า ทาํใหส้ามารถตัง้ราคาขายใหก้บัผูบ้รโิภคในราคาทีต่ํ่ากวา่ได ้

ดงันัน้องค์ประกอบเหล่าน้ี เป็นสิ่งสําคญัที่ทําให้ผู้ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมไวน์น้ี
เสยีเปรยีบองคก์รทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้ 

3.  อาํนาจการตอรองของผูส้งมอบ ่ ่ (Bargaining Power of Suppliers) 
 ในกรณีของบรษิทั ถอืไดว้่าบรษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบกว่าคู่แขง่ขนัรายอื่นๆ เน่ืองจาก
บรษิทัมแีหล่งผลติสนิคา้เป็นของตนเองจงึทําใหอ้ํานาจการต่อรองของผูส้่งมอบไม่มผีลกระทบ
กบับรษิทั 

4.  อาํนาจการตอรองของลกูค้า ่ (Bargaining Power of Buyers)  
 อุปสรรคอํานาจการต่อรองของลูกค้านัน้จัดได้ว่ามีสูง อันเน่ืองมาจากจํานวน
ผูป้ระกอบการนําเขา้สนิค้าไวน์เพื่อจําหน่ายจากต่างประเทศ และรวมถึงสนิค้าไวน์ที่ผลติขึ้น
ภายในประเทศนัน้ มอียู่จาํนวนมากมาย หลากหลายตราสนิคา้ และแหล่งผลติ ทําใหผู้บ้รโิภคมี
ทางเลอืกมากขึน้ ที่สําคญัลูกค้าที่เป็น นิตบุิคคล เช่น โรงแรม รสีอร์ท รา้นอาหาร ภตัตาคาร 
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แหล่งบนัเทงิต่างๆ หรอืซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่มกีารสัง่ซื้อสนิค้าเป็นจํานวนมาก ทําใหม้อีํานาจ
ต่อรองในการซือ้สนิคา้ เชน่ ราคา การใหบ้รกิาร รวมถงึสนิเชื่อทางการคา้ เป็นตน้ 

5. ภยัคกุคามจากผลตภณัฑท์ดแทน ิ (Threats of Substitute Products)  
  จากแหล่งสนิคา้ประเภทที่มแีอลกอฮอล์ มอียู่มากมายหลายชนิด ดงันัน้จงึไม่ไดม้กีาร
แขง่ขนักนัในเฉพาะตลาดไวน์ดว้ยกนัเท่านัน้ แต่ยงัตอ้งแขง่ขนักบัเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลช์นิด
อื่นๆ ดว้ย อกีทัง้ผูบ้รโิภคทีด่ื่มไวน์อาจจะหนัไปดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลช์นิดอื่นได ้ตวัอยา่ง
ทีเ่ป็นสนิคา้ทีส่ามารถทดแทนกนัได ้เช่น แชมเปญ สุรานําเขา้ทีม่รีะดบัมาตรฐานสงู หรอืเบยีรท์ี่
กําลงัสรา้งภาพลกัษณ์ในการดื่มที่ทําใหผู้บ้รโิภคดูเป็นผูท้ี่มรีสนิยม ซึ่งสิง่เหล่าน้ีถอืเป็นสนิค้า
ทดแทนกนัได ้

สรปุภยัคุกคามทีม่ผีลกระทบทัง้ 5 ดา้นดง้น้ี  

ผลกระทบจากภยัคกุคามทัง้  5  ด้าน ผลกระทบธรุกจิ  

 ภยัคุกคามจากสภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม สงู 

 ภยัคุกคามจากคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่ ตํ่า 

 ภยัคุกคามจากอาํนาจต่อรองของผูส้ง่มอบ ตํ่า 

 ภยัคุกคามจากอาํนาจต่อรองของลกูคา้ สงู 

 ภยัคุกคามจากผลติภณัฑท์ดแทน สงูมาก 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลกระทบจากภยัคกุคามทัง้ 5 ด้าน 

 

4.  การวเคราะหภ์ายใน ิ (Internal Analysis)  
 สภาพแวดลอ้มภายใน เป็นสิง่ทีอ่าจปรบัเปลีย่นหรอืควบคุมได ้(Controllable factor) 
เพราะเป็นสิง่ทีอ่ยู่และเกดิขึน้ภายในองคก์รเช่น การจดัซื้อ ทรพัยากร การจดัการดา้นการเงนิ 
การบรหิารการตลาด เป็นตน้  
 การวเคราะห์ิ ตามแนวทางทฤษฎีห่วงโซแหงมลูคา ่ ่ ่ (Value Chain) 
 เป็นกรอบความคดิในการศกึษาถงึจุดแขง็ (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของ
องคก์รโดยไดแ้บ่งกจิกรรมในการดาํเนินการต่างๆไวด้งัน้ี 

1. กจกรรมพืน้ฐานิ หรือกจกรรมหลกัิ  (Primary Activities) ซ่ึงประกอบไปด้วย 
1.1 ระบบโลจสิตกิสภ์ายใน (Inbound Logistic) จากการทีผ่ลติภณัฑข์องบรษิทัเป็น

ผลติภณัฑท์ีต่้องใหค้วามใส่ใจในเรื่องของการดูแล เช่นอุณหภูมขิองการจดัเกบ็ และการขนส่ง 
ซึ่งปจจุบนัั บรษิทัไดใ้ชค้ลงัสนิคา้จากองค์กรภายนอกเป็นทีจ่ดัเกบ็รกัษาสนิคา้ส่วนใหญ่ และมี
คลงัสนิคา้ ณ สถานทีท่าํการของบรษิทั เป็นคลงัสนิคา้สว่นยอ่ย ดว้ยเหตุผลดา้นพืน้ที ่และความ
รวดเร็วในการขนส่งสนิค้าไปยงัลูกค้า แต่การควบคุมคลงัสนิค้าจะมคีวามยุ่งยากพอสมควร 
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เน่ืองจากมีคลังสินค้าหลายแห่ง รวมถึงภาระต้นทุนในการขนถ่ายสินค้าในแต่ละครัง้จาก
คลงัสนิคา้ภายนอก 

1.2 การปฏบิตัิการ (Operation) เน่ืองจากลกัษณะของผลติภณัฑ์ เป็นสิง่ที่บ่งบอกถึง
ความมรีสนิยม ดงันัน้สิง่ทีค่วบคูไ่ปกบัตวัผลติภณัฑก์ค็อื การบรรจุหบีหอ่ เพื่อเสรมิสรา้งความมี
คุณคา่ของสนิคา้ และเป็นจุดสรา้งความสนใจสาํหรบัผูบ้รโิภค บรษิทัไดจ้ดัทาํภาชนะบรรจุสนิคา้ 
และรปูลกัษณะทีเ่หมาะสม เพือ่ความสะดวกในการพกพาตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การ
ทําภาชนะบรรจุชนิดถอื บรรจุ 1, 2, 3 และ 6 ขวด ซึง่ปกตแิลว้เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์
โดยเฉพาะไวน์ จะไมม่ภีาชนะบรรจุ 

1.3 ระบบโลจสิตกิสภ์ายนอก (Outbound Logistic) ถงึแมว้่าบรษิทัไม่มพีาหนะ และ
บุคคลกร ทีเ่ป็นในนามของบรษิทัเอง โดยจะใชบ้รกิารทางดา้นบุคลากร ของบรษิทัในเครอื แต่ก็
ยงัดาํเนินการจดัสง่ใหก้บัลกูคา้ไดท้นัตามความตอ้งการ 

1.4 การตลาดและการขาย (Marketing and Sale) ผูบ้รโิภคผลติภณัฑข์องบรษิทัสว่น
ใหญ่จะเป็นนิตบุิคคล เช่น โรงแรม รา้นอาหาร รสีอรท์ องคก์รต่างๆทัง้ภาคเอกชน และภาครฐั 
จงึมวีธิกีารทางการตลาดแตกต่างกนัไปเชน่ การกระจายชอ่งทางการจาํหน่าย การขายตรง ฝาก
ขายไปยงัรา้นอาหาร โรงแรม รสีอรท์ต่างๆ การจดัโปรโมชัน่พเิศษตามเทศกาลงานต่างๆ เช่น 
งาน Francs Faire งานจาํหน่ายสนิคา้จากนานาประเทศ โดยการตดัสนิใจใชร้าคาสนิคา้เป็นสิง่
สรา้งความสนใจแก่ผูบ้รโิภค ซึง่สามารถสรปุเป็นแนวคดิทางการตลาด หรอื 4 P’s ดงัน้ี 

1.4.1 ดา้นผลติภณัฑ ์มตีราสนิคา้เป็นของตนเอง และสามารถใชจุ้ดเด่นของความ
เป็นไวน์จากประเทศฝรัง่เศส จากแควน้ บอร์โด (Bordeaux) ที่มชีื่อเสยีงในเรื่องของการผลติ
ไวน์  

1.4.2 ดา้นราคา ใหส้ว่นลดในการสัง่ซือ้สนิคา้ และระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ ในการ
นําไวน์ไปฝากขายตามรา้นอาหารทัว่ไป พรอ้มทัง้ลดราคาใหก้บัลูกคา้ทีม่ปีระวตักิารซื้อทีด่ ีใน
ราคาทีต่ํ่ากวา่สนิคา้จากแหล่งอื่นในระดบัคุณภาพเดยีวกนั 

1.4.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ที่มุ่งเน้นกับโรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ท  
โดยจะไมจ่ดัจาํหน่ายโดยทัว่ไป เชน่ตามซุปเปอรม์ารเ์กต็ เพือ่สรา้งความมคีุณคา่ของผลติภณัฑ ์

1.4.4 ด้านการส่งเสรมิการจดัจําหน่าย เขา้ร่วมกิจกรรมกบังานมหกรรมต่างๆ 
เช่น งาน France Fair, งานจาํหน่ายสนิคา้ผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศ งานประกวดไวน์ การจดั
งานแขง่ขนักอลฟ์ใหก้บัลกูคา้ โดยการจาํหน่ายในราคาทีถู่ก เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธส์นิคา้ 

1.5 การบรกิาร (Service) ยงัไมม่กีารดําเนินการดา้นบรกิารในแบบลกัษณะทีโ่ดดเด่น
ขององค์กร ซึ่งเน่ืองมาจากลกัษณะของสนิค้า ที่เป็นสนิค้าประเภทฟุมเฟือย จึงยงัไม่มกีาร่

บรกิารหลงัการขาย แต่จะใหค้วามสาํคญักบัความสะดวก และรวดเรว็ในการจดัสง่   
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2. กจกรรมสนับสนุน ิ (Support Activities) ประกอบด้วย 
2.1 โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) 

2.1.1 การเงนิและการบญัช ี สาํหรบัการบรหิารตน้ทุนของสนิคา้นัน้จะตอ้งมกีาร
รวบรวมขอ้มูล จากต้นทุนการนําสนิคา้ และการตดิตามเอกสารจากผูร้บัจา้งขนถ่ายสนิคา้ การ
เดนิพธิกีารด้านศุลกากรให้มคีวามรวดเรว็มากขึน้ เพื่อจะได้มกีารคํานวณต้นทุนสนิค้าอย่าง
ถูกตอ้ง หรอืควรพฒันาระบบบญัชทีีเ่หมาะสมกบัธุรกจิขององคก์ร 

2.1.2 ประเด็นทางกฎหมาย และความสมัพนัธ์กบัภาครฐั ผลิตภณัฑ์ของบรษิัท 
เป็นผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายของหลายหน่วยงานของภาครฐั เช่น กรมศุลกากร กรม
สรรพสามติ กรมสรรพากร จงึจําเป็นต้องมบุีคคลกรทีม่คีวามรูเ้ขา้มาช่วยในการบรหิาร เพื่อให้
ข ัน้ตอนการดําเนินการ การจดัทําเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง เช่นใบอนุญาตการจําหน่ายสุรา 
การนําสนิคา้เขา้ออกประเทศ การเดนิพธิกีารศุลกากร ภาษสีรุา เป็นตน้ 

2.1.3 การจดัการทัว่ไป โครงสรา้งการทาํงานขององคก์ร และการกระจายอาํนาจใน
การบริหารงานยังไม่ชัดเจน จําเป็นต้องมีพนักงาน และการจัดหน่วยงานในการติดต่อ
ประสานงานกบัองคก์รภายนอก และการประสานงานภายในองคก์รอยา่งเป็นระบบ จงึตอ้งมกีาร
ปรบัโครงสรา้งขององคก์รใหม ่

2.2 การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources Management) จดัการฝึกอบรม
พฒันาพนักงานงานฝายขายอย่างต่อเน่ือง โดยการใหก้ารเรยีนรูคุ้ณลกัษณะของไวน์โด่ ยรวม 
และไวน์ของกจิการ เรยีนรูร้สต่างๆของไวน์แต่ละชนิด พรอ้มทัง้มรีะบบการจ่ายผลตอบแทน ทัง้
ทีเ่ป็นตวัเงนิ และมใิช่ตวัเงนิทีเ่ป็นธรรม เปิดโอกาสเสน้ทางอาชพี ใหพ้นกังานเตบิโตพรอ้มกบั
องคก์ร และมรีะบบการบรหิารจดัการและจงูใจใหเ้หน็คุณคา่ของพนกังาน 

2.3 การพฒันาเทคโนโลย ี (Technology development) อนัเน่ืองจากธุรกจิขององคก์ร
เป็นธุรกจินําเขา้มาเพือ่จดัจาํหน่าย และดว้ยคุณคา่ของผลติภณัฑท์ีใ่ชบ้รโิภค ซึง่จะคงสภาพและ
การปรงุรส แบบดัง้เดมิ สิง่ทีจ่ะปรบัเปลีย่นไปกเ็ป็นเพยีงภาชนะบรรจุภณัฑ ์สลาก เป็นตน้ 

2.4 การจดัซือ้ (Procurement) การจดัซือ้สนิคา้เพื่อนําเขา้มาบรษิทัสามารถดาํเนินการ
ไดโ้ดยตรงและทนัท ีอนัเน่ืองจากมแีหล่งวตัถุดบิของตนเองในต่างประเทศ ซึง่ถอืว่าใชต้้นทุนตํ่
ในเรือ่งของการจดัหาวตัถุดบิ แต่จะตอ้งมกีารควบคุมการขนสง่เพื่อเป็นการลดตน้ทุน ซึง่รวมถงึ
การลดปญหาั ความเสยีหายจากการขนถ่ายสนิคา้ 
 
 
 
 



 

 

41 

5. สรปุผลการสมัภาษณ์ จากผลของการสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารของบรษิทั 1 ท่าน ทีป่รกึษาของ
บรษิทั 1 ท่าน และผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นไวน์ของเมอืงไทยจากองคก์รภายนอกอกี 1 ท่าน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวเิคราะหใ์นการดาํเนินธุรกจิ โดยสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

1. บรษิทัตอ้งการดําเนินธุรกจิไวน์ต่อไป แมว้่าจะประสบปญหาเรื่องภาระทางภาษทีี่ั

เอือ้อาํนวยประโยชน์กบัไวน์นําเขา้จากประเทศออสเตรเลยี และโครงการรณรงคล์ด
การดื่มเครือ่งดื่มทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล ์

2. บรษิทัตอ้งมุง่เน้นดา้นการตลาดใหม้ากขึน้เพือ่เพิม่ยอดขายไปยงัประเทศใกลเ้คยีง 
3. บรษิัทต้องการสร้างตราสนิค้า โดยใช้ภาพลกัษณ์ของไวน์ฝรัง่เศสเป็นเครื่องมอื

สนบัสนุน 
4. บรษิทัมุง่เน้นรกัษาฐานลกูคา้เดมิ 
5. ธุรกจิไวน์นําเขา้ยงัคงสามารถเตบิโตไดใ้นเมอืงไทย และถ้าเศรษฐกจิไทยด ีไวน์

ฝรัง่เศสจะเตบิโตไดด้ ี
6. ผูบ้รโิภค มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของการดื่มไวน์ และนิยมดื่มมากขึน้ อกีทัง้

เป็นกลุ่มผูม้กีาํลงัซือ้ 
 
6.  การวเคราะห์ิ  TOWS Matrix  
  6.1 วเิคราะห ์SWOT  
 การวเิคราะหจุ์ดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค เพื่อช่วยผูบ้รหิาร หรอืผูจ้ดัการ  
และคณะกรรมการฯ  ในการกาํหนดกลยทุธ ์ จะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจถงึปจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการั

ทํางาน จุดแข็งเป็นความสามารถที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเปาหมาย ในขณะที่้ จุดอ่อนเป็น
ลกัษณะทีต่อ้งแกไ้ข โอกาสเป็นสถานการณ์ซึง่สรา้งศกัยภาพและขอ้ไดเ้ปรยีบ ซึง่ช่วยใหอ้งคก์ร
บรรลุเปาหมาย สว่นอุปสรรคเป็นปญหา วกิฤตทีจ่ะทาํใหบ้รษิทัไมส่ามารถบรรลุเปาหมายได้้ ั ้  
 จดุแขง็ (Potential internal strengths)  

1.  บรษิทัเป็นผูผ้ลติ และนําเขา้ไวน์ฝรัง่เศส ซึ่งเป็นที่นิยมของนักดื่มไวน์ทัง้ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ   

2.  บรษิทัเป็นผูนํ้าเขา้โดยตรง โดยไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง จงึสามารถกําหนดราคาเอง
ได ้และสามารถนําสนิคา้มาจากต่างประเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

3.  ไวน์ทีผ่ลติในบางปีมกีารรบัประกนัคุณภาพจากองคก์รทีต่รวจสอบคุณภาพของไวน์
จากประเทศฝรัง่เศสโดยมเีหรยีญรางวลัเป็นเครื่องรบัประกนั เช่น เหรยีญทอง เงนิ 
และเหรยีญทองแดงเป็นตน้ 

4.  บรษิทัสามารถจดัส่งสนิคา้ใหถ้ึงมอืลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ และมสีนิคา้เพยีงพอต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้ 
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 จดุออน่  (Potential internal weaknesses) 
1.   การดาํเนินงานของบรษิทัยงัขาดสภาพคล่องทางการเงนิ 
2.   บรษิทัยงัมพีนกังานไมเ่พยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นแต่ละตําแหน่งงาน 
3.   บรษิทัไมม่กีารกาํหนดทศิทางการเตบิโตของธุรกจิทีแ่น่นอน 
4.  บรษิทัไมม่แีผนการดา้นการตลาดทีช่ดัเจน 
5.  โครงสรา้งองคก์ร สายการบงัคบับญัชาและระบบการควบคุมภายในไมช่ดัเจน 

 โอกาส (Potential environment opportunities) 
1. ผู้บรโิภคมคีวามใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น และเชื่อว่าการดื่มไวน์สามารถ

ปองกนัโรคต่างๆได้้  จงึทาํใหม้ผีูนิ้ยมดื่มไวน์มากขึน้ 
2.   การเขา้มาดําเนินธุรกิจจําหน่ายไวน์จากต่างประเทศของผู้ประกอบการรายใหม ่

ตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงู 
3. ภาพลกัษณ์ของผูบ้รโิภคทีด่ื่มไวน์เป็นบุคคลทีม่รีสนิยมสงู 

 อปุสรรค (Potential environment threats) 
1.   มโีครงการรณรงค์เกี่ยวกบัเมาไม่ขบั และการต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกดิขึน้

มาก ทาํใหเ้ครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอลม์ยีอดการจาํหน่ายลดลง 
2.   ภาวะทีเ่ศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศไทยยงัไมม่ัน่คง ทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่

สามารถวางแผนการจดัจาํหน่าย หรอืนําเขา้ไดล้่วงหน้า 
3.  การลดกําแพงภาษใีนการนําเขา้ไวน์จากประเทศออสเตรเลยี สง่ผลใหร้าคาไวน์ถูก

ลงกวา่ไวน์จากประเทศฝรัง่เศส และสามารถกาํหนดราคาขายทีถู่กกวา่ได ้
4.  การส่งเสรมิจากภาครฐัในการปรบัปรุงคุณภาพไวน์ที่ผลิตภายในประเทศ ทําให้

ราคาไวน์ถูก และหาซือ้ไดง้า่ย จงึสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ 
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6.2 ระบุประเดน็เชงิกลยุทธ ์โดยการจบัคู่ระหว่าง  โอกาส  กบั  จุดแขง็  จุดอ่อน  และ  
อุปสรรค  กบั  จุดแขง็  จุดออ่น  ดงัแสดงในตาราง แนวทางในการจดัทาํกลยทุธ ์4 รปูแบบ 

 
จดุแขง็ 

(Strengths) 
จดุออน่  

(Weaknesses) 
 

1.                SO 2.                WO 

 
 
 
 

โอกาส
(Opportunities) 

-  ความเชื่อถอืในคุณภาพของ
ไ ว น์ จ า ก ฝ รั ่ง เ ศ ส  แ ล ะ
พฤติกรรม ของนักดื่มไวน์ที่
เชื่อว่าการดื่มไวน์สามารถ
ปองกนัโรคต่างๆได้้  ทําให ้
การดาํเนินธุรกจิ และช่องทาง
การตลาดในการจดัจําหน่าย
สามารถแข่งขนักับไวน์โลก
ใหมไ่ด ้

 - การเจาะตลาดที่เป็นองค์กร
โรงแรม  สถาบันๆต่าง  ซึ่ง 
เป็นกลุ่มที่มีกําลังการซื้อสูง 
ทําใหส้ภาพคล่องทางการเงนิ
ของบรษิทัมคีวามเคลื่อนไหว
ดขีึน้ 

3.               ST 4.                 WT  
 
 

อปุสรรค 
(Threats) 

- มแีหล่งผลติเป็นของตนเอง 
และต้นทุนของสินค้าที่ตํ่ าทํ
ให้สามารถกําหนดราคาขาย
เพือ่ใชแ้ขง่ขนักบัไวน์โลกใหม ่
ที่ ใ ช้สิทธิทางภาษี ในการ
นําเขา้สนิคา้  

- พฒันาบุคลากร และใหค้วามรู้
ในตวัผลติภณัฑ ์และเขา้ใจถงึ
คุณสมบัติที่ดีของไวน์จาก
ประเทศแหล่งกําเนิดของไวน์
ที่มีชื่ อ เ สียง  และสามารถ
ถ่ายทอดความรูไ้ปยงัผูบ้รโิภค
ได้ ถึงความแตกต่างระหว่าง
ไวน์โลกใหม ่กบัไวน์โลกเก่า 

 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการจดัทาํทางเลือกโดยใช้ TOWS Matrix 

 
1.  กลยุทธ ์SO ในกรณีน้ีบรษิทัจะใชจุ้ดแขง็ เพื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส โดยใช้

กลยทุธเ์จรญิเตบิโต 
2.  กลยุทธ ์WO ในกรณีน้ีบรษิทัควรจะแกไ้ขจุดอ่อน แลว้จงึปรบักลยุทธโ์ดยสรา้งขอ้

ไดเ้ปรยีบจากโอกาส แลว้จงึใชก้ลยทุธก์ารขยายตวั  
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3.  กลยุทธ ์ST ในกรณีน้ีบรษิทัควรจะใชจุ้ดแขง็เพื่อหลกีเลีย่งหรอืเอาชนะอุปสรรคให้
ได ้โดยการใชก้ลยุทธก์ารขยายตวัไปขา้งหน้า เป็นการใชค้วามพยายามขยายตวัโดยทําหน้าที่
ในการจดัจาํหน่ายหรอืใหบ้รกิารกบัผูบ้รโิภค 

4.  กลยุทธ ์WT ในกรณีน้ีบรษิทัจะทาํการเพื่อลดจุดอ่อนและหลกีเลีย่งอุปสรรค ควรจะ
ใชก้ลยทุธก์ารเปลีย่นแปลงแนวทาง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา และการตดัสนใจิ เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 

จากการวเิคราะหด์ว้ย Five Forces Model และการวเิคราะห ์TOWS Matrix พบว่าการ
ไดม้าซึง่แนวทางในการแกไ้ข คอื การกําหนดกลยุทธ์การเจรญิเตบิโต ดว้ยการสนับสนุนความรู้
กบัการพฒันาบุคลากรในองคก์รใหม้คีวามพรอ้มกบัการรองรบัการแขง่ขนั และการบรกิารลกูคา้ 
และจากจุดแขง็ในเรือ่งของ  

1.  การมแีหล่งผลติภณัฑเ์ป็นของตนเอง สามารถกระจายสนิคา้มายงัภูมภิาคไดอ้ย่าง
รวดเรว็ และตอบสนองต่อความตอ้งการไดด้ ี 

2.  ราคาสนิคา้ทีถู่ก เพราะมตีน้ทุนในการนําเขา้โดยไมผ่า่นพอ่คา้คนกลาง  
3.  เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีุณคา่ จากแหล่งผลติทีม่ชีื่อเสยีง 
4. ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจในการดื่ม ควบคู่กนัไปกบัพฤตกิรรมในเรื่องของการดื่มเพื่อ

สขุภาพในการปองกนัโรคต่างๆ รวมทัง้เป็นการบ่งบอกถงึรสนิยมของผูด้ื่มไวน์ ้  
หลงัจากการวเิคราะหป์จจยัภั ายใน และภายนอกแลว้จงึวเิคราะหก์ลยทุธต์ามแนวทางดงัน้ี 
ก. กลยทุธร์ะดบับรษทั ิ (Corporate Strategies) 

กลยทุธก์ารเจรญเตบโต ิ ิ (Growth Strategies) โดยมีแนวทางเลือกดงัน้ี 
แนวทางเลือกท่ี 1 กลยทุธก์ารเจาะตลาด (Marketing Penetration Strategy)  

  เป็นกลยุทธท์ีต่อ้งการขยายธุรกจิ ทัง้ผลติภณัฑ ์และตลาดใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์างดา้นความเจรญิเตบิโต โดยใชจุ้ดเด่นขององคก์รในเรื่อง ความต้องการในการ
ดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์ของคนไทย สรา้งความพงึพอใจในดา้นบรกิารใหก้บัลูกคา้ในแต่ละ
กลุ่ม การใชป้ระโยชน์ดา้นราคา และคุณค่าของความเป็นไวน์โลกเก่าจากประเทศฝรัง่เศส มา
เป็นแนวทางในการวางกลยทุธร์ะดบับรษิทั คอื 

1. เพิม่กจิกรรมการตลาดของบรษิทั เช่น การรว่มงานสง่เสรมิการสนิคา้ต่างๆ รวมถงึ
การจดักจิกรรมรว่มกบัลกูคา้ การแขง่ขนักอลฟ์ เป็นตน้ 

2. จะไมส่รา้งความแตกต่างในเรื่องของการใหบ้รกิารระหว่างลูกคา้แต่ละกลุ่ม แต่จะมุง่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในลกัษณะที่เหมอืนกนั เช่น บรษิัทจะจดักิจกรรมสําหรบั
ลกูคา้ทุกกลุ่มเหมอืนๆกนั 
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3. เพิม่ชอ่งทางในการจดัจาํหน่ายสนิคา้โดยผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต  
4. สรา้งความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑใ์หก้บัหน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่ป็นลกูคา้   
5. มุง่เน้นสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ถงึคุณคา่ของผลติภณัฑ ์ 
6. จดัจําหน่ายหรอืเจาะตลาดลูกคา้ที่ยงัไม่สามารถเขา้ถงึโดยตรง เช่น สถานบนัเทงิ 

โรงแรมทีเ่กดิขึน้ใหม ่ 
7. ไม่จําหน่ายตรงในตลาดล่างโดยทัว่ไป เช่น หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์าเก็ต เพื่อ

เป็นการสรา้งมลูคา่ในตวัผลติภณัฑ ์ 
ข้อดี   

1. เป็นการลดปญหาสภาพคล่องทางการเงนิ เพราะลกูคา้มกีาํลงัซือ้ทีแ่น่นอนั  
2. สามารถรกัษาฐานลกูคา้เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ี
3. สรา้งมลูคา่ในตวัผลติภณัฑ ์

ข้อเสีย   
1. อาจเกดิความเสีย่งเพราะเป็นการจาํหน่ายสนิคา้โดยตรงใหก้บัลูกคา้เพยีงกลุ่มเดยีว 

ซึง่ถา้เกดิปญหาั กบัอนัเกีย่วกบัธุรกจิของลกูคา้ กจ็ะสง่ผลกระทบทาํใหเ้กดิวกิฤตได ้
2.  ผูบ้รโิภครายยอ่ยอื่นจะไมท่ราบถงึแหล่งทีจ่ดัจําหน่าย และไมส่ามารถหาซือ้ไดต้าม

ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 
แนวทางเลือกท่ี 2 กลยทุธก์ารพฒันาผลตภณัฑ์ิ  (Production Development) 
เน้นการปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ ์ดงึดูดใจลูกคา้ทัง้ในปจจุบนัและอนาคตั  เพื่อให้

เกิดความต้องการและจดจําในตัวผลิตภณัฑ์ ด้วยรูปแบบใหม่ๆ เป็นการสร้างคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น แต่ธุรกิจไวน์นัน้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายก็คือ การบรรจุหีบห่อที่
สวยงามขึน้ สว่นในเรือ่งของการปรงุรสในตวัผลติภณัฑ ์เป็นเรือ่งทีเ่ปลีย่นแปลงไดย้าก 
ข้อดี   

1. ไดร้ปูลกัษณ์ของสนิคา้ทีด่สูวยงามขึน้ 
2. มคีวามเป็นสมยันิยม และสอดคลอ้งกบัสงัคมปจัจุบนั 
3. ทาํใหผู้บ้รโิภคจดจาํผลติภณัฑข์องบรษิทัไดม้ากขึน้ 

ข้อเสีย   
1. เกดิตน้ทุนในการปรบัเปลีย่นรปูแบบผลติภณัฑ ์
2.  ต้องใชเ้วลาในการพฒันารูปแบบผลติภณัฑ ์เพื่อใหเ้ป็นสิง่ทีด่งึดูดความสนใจของ

ผูบ้รโิภค เชน่ ฉลาก และภาชนะบรรจุไวน์ เป็นตน้ 
เลอืกแนวทางเลอืกที ่1 เพราะกลยุทธก์ารเจาะตลาดเป็นการเพิม่ส่วนครองตลาดจาก

ผลติภณัฑเ์ดมิ ในตลาดเดมิ โดยใชค้วามพยายามในการดําเนินงานทีม่ากขึน้กว่าเดมิ และมุ่งที่
ทรพัยากรขององค์กร เช่น บุคลากร และผลติภณัฑ ์ในการใหบ้รกิาร และตอบสนองต่อลูกค้า
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เดมิ ใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสุด จากสภาพการดาํเนินธุรกจิโดยรวมของบรษิทั จงึควรใชป้ระโยชน์
จากการเจาะตลาด มากกว่าการพฒันาผลติภณัฑ ์เพราะตอ้งใชต้น้ทุนในการพฒันา และตอ้งใช้
เวลากบัการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้ อกีประการหน่ึงการใชก้ลยุทธก์ารเจาะตลาดยงัมผีล
ใหส้ภาพคล่องทางการเงนิหมนุเวยีนไดด้ ี 
ข. กลยทุธร์ะดบัธรุกจ ิ (Business Strategies) 
 เป็นกลยุทธ์ที่บรษิัทใช้เพื่อสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดหรอื
อุตสาหกรรม โดยการนําทรพัยากรและความสามารถพิเศษของบริษัทมาทําให้เกิดความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั เพือ่ใหธุ้รกจิประสบความสาํเรจ็  

แนวทางเลือก 1 คือ กลยทุธก์ารมุงเน้น่  (Focus Strategy) ใชก้ลยุทธท์างการตลาด
ในการทาํโฆษณา ทีอ่ยูใ่นขอบเขตของกฎหมาย โดยวธิกีารคอื 

1. การทาํแผน่พบั ราคาและคุณสมบตั ิของผลติภณัฑ ์ 
2. การสง่ไปฝากขายกบัรา้นอาหาร โรงแรม  
3. สง่พนกังานขายไปนําเสนอขายโดยตรง ในการแนะนําผลติภณัฑ ์
4. คอยตดิตามผลอยา่งสมํ่าเสมอ 
โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ที่อยู่ในรูปของนิตบุิคคล โรงแรม รา้นอาหาร รสีอรท์ สถานที่

ราชการ ร้านอาหาร สถานทูต และกลุ่มลูกค้า ตามหลกัของการนําเสนอในเรื่องของ การทํา
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing) และจะมุง่เน้นการตอบสนองความตอ้งการทีส่ะดวก และ
รวดเร็ว ทัง้น้ียงัเป็นการประหยดัต้นทุนในการทําโฆษณา เพราะนําเสนอในกลุ่มลูกค้าที่มี
เปาหมายทีช่ดัเจน ้  
ข้อดี 

1. การมุ่งให้บรกิารที่มคีุณภาพเหนือคู่แข่ง จะสามารถสร้างคุณค่าให้ตวัผลิตภณัฑ ์
และผูบ้รโิภคกจ็ะรบัรูถ้งึความเอาใจใสท่ีบ่รษิทัมอบให ้

2. สามารถหลกีเลีย่งการแขง่ขนัโดยตรงกบัคู่แขง่ ทีม่คีวามแขง็แกร่งในตลาดเดยีวกนั
ได ้

3. สามารถสรา้งโอกาสใหก้บับรษิทัไดใ้นอนาคต  
ข้อเสีย 

1. คูแ่ขง่ขนัอาจพฒันาความแตกต่างนัน้ๆ ไดท้นัท ี หรอืคลา้ยกนัในเวลาไมน่านนกั 
2. การพยายามกา้วลํ้าคูแ่ขง่ขนันัน้ อาจเกนิความตอ้งการของลกูคา้ และอาจเพิม่ตน้ทุ

ในการดาํเนินงาน 
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แนวทางเลือกท่ี 2 กลยทุธผ์ูนํ้าด้านต้นทุน (Cost Leadership)  
การทีบ่รษิทัมไีรอ่งุน่เพือ่ผลติ และจาํหน่ายไวน์เป็นของตนเอง ซึง่ถอืวา่เป็นปจจยัหน่ึงที่ั

ไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนัรายอื่นๆ และปจจยัอื่นทีส่นบัสนุนใหเ้กดิตน้ทุนทีต่ํ่าคอืั  
1. สามารถนําเขา้โดยไมต่อ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง ทาํใหบ้รษิทัสามารถกาํหนดราคาได ้ 
2. บรษิทัมบุีคลากรไมม่าก ทาํใหต้น้ทุนทางดา้นการบรหิารไมส่งู ทีถ่อืไดว้า่เป็นปจจยัั

ทีส่ามารถนํามาเป็นกลยทุธใ์นการเป็นผูนํ้าทางดา้นราคาได ้ 
แต่เน่ืองจากไวน์นําเขา้จากประเทศออสเตรเลยีในปจจุบนัที่ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีั

และไดส้ทิธมิากขึน้ในทุกปี ตามทีไ่ดก้ล่าวอา้งไวใ้นเรื่องของ สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเมอืง 
และกฎหมาย  เป็นขอ้จํากดัอย่างมาก เพราะผูจ้ดัจําหน่ายรายอื่น หรอืผูผู้กขาดการนําเขา้ไวน์
จากออสเตรเลยี สามารถใชเ้หตุดงักล่าวเป็นกลยทุธผ์ูนํ้าทางดา้นตน้ทุนไดเ้ป็นอยา่งด ี 
ข้อดี 

1 สามารถสรา้งรายไดจ้ากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้เพราะราคาสนิคา้ถูก และตน้ทุนตํ่า 
2.  สามารถกาํหนดราคาสนิคา้ทีต่ํ่ากวา่คูแ่ขง่ได ้ 

ข้อเสีย 
1. คู่แข่งขนันําเข้าและจําหน่ายไวน์จากประเทศออสเตรเลีย อาจลดราคาได้ทนัท ี

เพราะมตีน้ทุนในตวัสนิคา้ทีต่ํ่า 
2.  ตอ้งต่อสูใ้นเรื่องราคาของสนิคา้ จนทําใหเ้กดิการขาดทุน จากการจําหน่ายสนิคา้

เพราะแนวโน้มของตน้ทุนทีล่ดลงของคูแ่ขง่มมีากขึน้ 
เลอืกทางเลอืกที ่1 กลยุทธก์ารมุง่เน้น ตามทีไ่ดศ้กึษาถงึสภาพโดยรวมของบรษิทั กลุ่ม

ลูกคา้นัน้เป็นลูกคา้กลุ่มทีจ่าํกดั ซึง่จะต่างกบัผูจ้าํหน่ายรายอื่นๆ ทีส่ามารถจดัจําหน่ายสนิคา้ได้
หลากหลาย ดงันัน้เพื่อหลกีเลีย่ง การเผชญิการแขง่ขนัโดยตรงกบัผูจ้ดัจําหน่ายรายอื่น ทีเ่ป็นผู้
ครองตลาดอยู่ จึงใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อสร้างฐาน และพัฒนาการใช้กลยุทธ์อื่นๆในการ
ดําเนินการดา้นการตลาดต่อไป เพราะจากแนวการศกึษาที่ไดท้ําการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม
ภายนอก ในเรือ่งของสภาพแวดลอ้มทางสงัคม และวฒันธรรม ทีผู่บ้รโิภคมคีวามเชื่อในเรื่องของ
การดื่มไวน์จากฝรัง่เศสและชว่ยปองกนัโรคได้้  ถอืวา่เป็นโอกาสทีด่สีาํหรบัไวน์จากฝรัง่เศส 
ค. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategy) 

แนวทางเลือกท่ี 1 การตลาด (Marketing) 
1.  การทาํตลาดเฉพาะกลมุ ่ (Niche Market Strategy) 

 บรษิทัทําการตลาดโดยมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มเปาหมาย้ ในสถาบนัต่างๆ เช่น รา้นอาหาร 
รสีอรท์ และสถานบนัเทงิ และจะเพิม่การทาํตลาดไปยงัสถานบนัเทงิ โรงแรม องคก์รภาคเอกชน 
องค์กรภาครฐัที่ก่อตัง้ใหม่ เพื่อมุ่งเน้นตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม เช่น เกยอ์เวนิว ทีไ่ดม้กีารลงทุน
กวา่พนัลา้นบาทในยา่นบางกะปิ ใหเ้ป็นแหล่งรา้นคา้ และแหล่งสถานบนัเทงิแหง่ใหม ่โดยการ 
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1. เขา้ไปแนะนําสนิคา้เสนอกบัรา้นคา้ต่างๆ ในยา่นดงักล่าว  
2. จดัทาํมมุสนิคา้ไวน์ฝรัง่เศส กบันกัทอ่งเทีย่ว เพือ่เผยแพรค่วามรูเ้รือ่งไวน์ 

 เป็นการทําตลาดที่เขา้ถึงลูกค้ารายใหม่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึ้น และเป็นการ
สรา้งความไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนั และสามารถตอบสนองลูกคา้ไดด้กีว่า ลูกคา้กไ็ดร้บัความพงึพอใจ
โดยใชป้จจยัแหง่ความสาํเรจ็ทางการตลาด ั 4 C’s เป็นแนวทางในการดาํเนินกจิกรรม 

1. ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer’s Satisfaction) คอื สิง่ใดทีลู่กคา้แนะนําตอ้ง
นํามาปรบัปรงุ ตอ้งรกัษาคาํมัน่สญัญา 

2. การสือ่สาร (Communication) ตอ้งอธบิายถูกตอ้งโดยใชภ้าษาทีล่กูคา้เขา้ใจงา่ย 
3. ความสะดวกในการซือ้ (Convenient to buy) ตอ้งจดัหาและมสีนิคา้ทีเ่พยีงพอ 
4. ราคาทีพ่อใจ (Cost to Satisfy) สามารถตดัสนิใจในราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ

ของผลติภณัฑ ์
2.  สวนประสมทางการตลาด ่ 4 P (Marketing Mix)  

 สว่นประสมทางการตลาดนัน้ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบสําคญั 4 อย่าง ไดแ้ก่ 
ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) และการสง่เสรมิ
การตลาด (Promotion) ปจจยัทั ้ั ง 4 อยา่งน้ีเป็นเครื่องมอืทางการตลาด (Marketing Tools) ที่
ตอ้งคาํนึงถงึ โดย  
 ผลติภณัฑ ์ (Product) ของบรษิทั ถอืไดว้่าเป็นผลติภณัฑเ์พื่อการบรโิภค และเป็น
ประเภทผลติภณัฑส์ะดวกซือ้ ดงันัน้กลยทุธท์างการตลาดจงึตอ้งอาศยั และเน้นหนกัในเรื่องของ
ความสะดวก รวดเรว็ ในการจดัสง่สนิคา้ และมสีนิคา้เพยีงพอต่อความตอ้งการ 
 สถานทีก่ารจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) ตามปกตสินิคา้ประเภทน้ีผูซ้ือ้จะ
ไมพ่ยายามออกไปซือ้ทีไ่กลๆ บางครัง้กไ็มค่ดิหรอืตัง้ใจว่าจะซือ้ ดว้ยเหตุน้ี จงึควรใชว้ธิมีสีนิคา้
อยู่ในสถานบนัเทงิใหม้ากทีสุ่ด เพราะดว้ยเหตุทีผู่ซ้ื้อมคีวามพยายามซื้อน้อย การเสนอขายจงึ
ตอ้งอาํนวยความสะดวกใหม้ากทีส่ดุ 
 ราคา (Price) แม้ว่ายี่ห้อหรอืตราของผลิตภณัฑ์ประเภทน้ีจะมคีวามสําคญัมากก็
ตาม แต่ผู้ซื้อส่วนใหญ่เชื่อว่าสนิค้าที่มกีารแข่งขนักนัมากย่อมมคีุณภาพพอๆกนั ดงันัน้การ
กําหนดราคาควรจะเป็นราคาที่ตํ่า ซึง่บรษิทั กไ็ดเ้ปรยีบในดา้นน้ี อนัเน่ืองจากมแีหล่งผลติเอง
โดยไมต่อ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง แต่หากนําเรื่องของการบรกิารเขา้มาสรา้งความสะดวกกบัลูกคา้ 
กอ็าจทาํใหล้กูคา้พอใจทีจ่ะจา่ยเงนิซือ้สนิคา้ในราคาพเิศษ (Premium Price) ไดเ้ชน่กนั 
 การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) สนิคา้ประเภทน้ีผูข้ายจาํเป็นจะตอ้งขายหลายๆ
วธิ ีดงันัน้ควรทีจ่ะ เพิม่ชอ่งทางโดยการตัง้เงนิรางวลั (Commission) ใหก้ลบัผูท้ีเ่ป็นตวัแทนขาย
อสิระ และเพิม่การโฆษณาควบคู่กนัไป ในลกัษณะของเอกสารแผ่นพบั จุดมุ่งหมายของการ
โฆษณาหรอืส่งเสรมิการขายกเ็พื่อที่จะใหลู้กคา้รูจ้กัยีห่อ้ หรอืตราเครื่องหมายการคา้ แต่ดว้ย
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ข้อจํากดัทางด้านกฎหมาย จึงจําเป็นต้องสร้างภาพลกัษณะทางการค้า หรือตราสินค้าด้วย
วธิกีารทีไ่มผ่ดิต่อหลกัของกฎหมาย  

3.  การสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัตราสนค้า ิ (Brand Image Creation)  
 การสร้างภาพลักษณ์ในตราสินค้านัน้ มีด้วยกันหลายรูปแบบ แต่ในธุรกิจของ
เครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ผสมนัน้จะเป็นธุรกจิที่ทําการสรา้งตราสนิคา้ไดย้ากขึน้ในปจจุบนั อนัั

ดว้ยขอ้จํากดัทางกฎหมายตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นเรื่องของ สภาวะแวดล้อมภายนอก เช่นหา้ม
โฆษณา ดงันัน้สิง่ทีจ่ะไดเ้ปรยีบสาํหรบัธุรกจิแบบน้ีคอื ผูท้ีด่าํเนินธุรกจิอยูก่่อน หรอื ชื่อของตรา
สนิคา้ เป็นตน้  
 ในสว่นเรื่องตราสนิคา้นัน้บรษิทัยงัตอ้งสรา้งชื่ออกีมากเพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กักบัผูบ้รโิภค
ทัว่ไปและผูจ้ดัจาํหน่ายทุกแหล่ง โดยบรษิทัจะใชว้ธิกีารทีม่ใิหข้ดักบัหลกัการของกฎหมายตามที่
ไดก้ล่าวมา คอื จะใช ้กลยทุธแ์บบ Loss Leader เป็นการขายทีม่ไิดห้วงักําไรในระยะแรก แต่
เป็นการขายเพื่อเพิม่ฐานลูกคา้ และตราสนิคา้ ดงันัน้ loss leader จงึเป็นการแนะนําสนิคา้โดย
การฝากขาย และทดลองดื่ม ซึง่ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัการใช ้loss leader คอื 

1. เป็นการสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 
2. เป็นการสรา้งฐานลกูคา้ 
3. สามารถคน้หาความตอ้งการของลกูคา้ 

ข้อดี 
1.   เป็นการตรวจวดัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการดื่มไวน์ 
2. ทาํใหส้นิคา้เป็นทีรู่จ้กัออกสูต่ลาดมากขึน้  

ข้อเสีย 
1. มจีาํนวนสนิคา้จาํนวนหน่ึงตอ้งถูกตดัเป็นสนิคา้ทดลอง หรอืแจกในระยะเริม่ตน้ 
2. ทาํใหภ้าพลกัษณ์ของสนิคา้ในมมุมองของลกูคา้ เป็นสนิคา้ทีไ่มม่คีุณภาพ 
แนวทางเลือกท่ี 2 ทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources) ทรพัยากรมนุษยถ์อืว่า

เป็นสิง่ที่สําคญัในการที่จะช่วยขบัเคลื่อนใหเ้ปาหมายต่างๆได้บรรลุวตัถุประสงค์ และความรู้้

ความเข้าใจในงาน และสินค้าก็เป็นสิ่งสําคัญในการสร้างคน โดยบริษัทมีแนวทางในการ
ดาํเนินการดงัน้ี  

1. เพิม่บุคลากรในตําแหน่งต่างๆทีต่้องการเพื่อเสรมิความไดเ้ปรยีบ เช่นพนักงานขบั
รถในการจัดส่งสินค้า พนักงานดําเนินการทางด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบอนุญาต ต่างๆ และอื่นๆทีอ่าํนวยความสะดวกกบัตวัผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

2. บรกิารตอ้งมคีวามสภุาพ มกีรยิามารยาททีเ่หมาะสมกบัลกูคา้ 
3.  การพฒันาความรูใ้หก้บับุคลากร  
4. ตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ และความไวว้างใจ และเสนอบรกิารทีด่ทีีส่ดุใหแ้ก่ลกูคา้ 
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5. การสร้างแรงจูงใจ การจ่ายผลตอบแทน และการสร้างขวญั กําลงัใจ ตามหลัก
ทฤษฎแีรงจงูใจ/ทฤษฎแีรงเสรมิ และมุง่เน้นทีใ่หโ้อกาสพนกังาน  

6. ใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในการกําหนด วตัถุประสงคข์องบรษิทั และสามารถปฏบิตังิาน
โดยยึดวัตถุประสงค์และเปาหมายของบริษัทเป็นหลัก โดยใช้ทฤษฎี การบริหารงานโดย้

วตัถุประสงค ์(Management by Objective MBO) เป็นแนวทางปฏบิตัติามขัน้ตอนทีเ่หมาะสม
กบัขนาดขององคก์ร อยา่งเป็นขัน้ตอน คอื 

1. กาํหนดเปาหมาย ้ (Setting Goal) 
2. ทาํการวางแผน (Planning Action) 
3. ปฏบิตัติามแผน (Implementing Plan) 
4. ทบทวนประเมนิผล (Reviewing Performance)  

ข้อดี 
1. พัฒนาพนักงานทุกคน ทุกแผนก ให้มีศักยภาพในการทํางาน ส่งผลให้เกิด

ประสทิธภิาพ ขอ้ผดิพลาดในการทาํงานลดลง   
2.  บรษิัทและผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจในการให้บรกิาร และได้รบัการอํานวยความ

สะดวก 
3.  ก่อใหเ้กดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

ข้อเสีย 
1. ต้องใช้เวลาอย่างต่อเน่ืองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 

และตอ้งรอผลของการเปลีย่นแปลงในระยะยาว 
2.  มตีน้ทุนในการดาํเนินงาน และตอ้งคอยตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเน่ือง 
แนวทางเลือกท่ี 3 การจดัการด้านโลจสตกส์ิ ิ  (Logistic) 

 ในการดําเนินธุรกิจในปจจุบนั สิง่ที่เหน็ได้ชดัอกีอย่างหน่ึงที่จะช่วยให้ั องค์กรประสบ
ความสาํเรจ็ในเรื่องของการแขง่ขนัได ้และเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปขององคก์รต่างๆ นัน่กค็อื
เรื่องการจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดซื้อ การจัดเก็บคลังสินค้า การ
พยากรณ์ความตอ้งการ การบรรจุหบีหอ่ และการขนสง่ ทีต่อ้งสมัพนัธก์นัเป็นเครอืขา่ยเชื่อมโยง 
(Supply Chain Network) หว่งโซ่อุปทาน หมายถงึการเชื่อมต่อของหน่วยหรอืจุดต่างๆในการ
ผลติสนิคา้หรอืบรกิาร ทีเ่ริม่ตน้จากวตัถุดบิไปยงัจุดสุดทา้ยคอืลูกคา้ซึง่หมายถงึ สว่นทีส่าํคญั 3 
สว่นดงัน้ี   

1. ผูส้่งมอบ (Suppliers) หมายถงึ แหล่งทีเ่ป็นผูท้ีส่่งวตัถุดบิใหก้บัโรงงานหรอืหน่วย
บรกิาร โดยในกรณีขององคก์ร ทีม่เีครอืขา่ย และปลูกองุน่ขึน้เอง จงึสามารถนําวตัถุดบิไปจดัสง่
ทีโ่รงผลติไดท้นัท ีเพือ่ทาํหน้าทีใ่นการแปรสภาพวตัถุดบิทีไ่ดร้บัจากผูส้ง่มอบ ใหม้คีุณคา่สงูขึน้ 



 

 

51 

2. ศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Centers) หมายถงึ จุดทีท่าํหน้าทีใ่นการกระจาย
สนิคา้ไปใหถ้งึมอืผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้ทีศู่นยก์ระจายสนิคา้หน่ึงๆ ซึง่ในทีน้ี่องคก์รเองกถ็อืว่าเป็น
ศนูยก์ระจายสนิคา้ศนูยห์น่ึง  

3. ลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค (Retailers or Customers) คอืจุดปลายสุดของโซ่อุปทาน ซึง่เป็น
จุดทีบ่รษิทัจะตอ้งจดัสง่ และมอบบรกิารต่างๆ ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การใหบ้รกิาร
ทีต่รงต่อเวลา 

ดงันัน้ในจุดต่างทีส่นิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัผ่าน ตลอดทัง้สายของห่วงโซ่อุปทาน จะ
มุ่งเน้นถงึคุณภาพของสนิคา้และบรกิารนัน้ โดยจะขึน้อยู่กบัทุกหน่วยมใิช่หน่วยใดหน่วยหน่ึง
โดยเฉพาะ เพื่อใหก้ารผลติสนิคา้หรอืบรกิารเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพตามที่
ลกูคา้คาดหวงั 
ข้อดี 

1.  ทาํใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ทัง้ผูบ้รโิภคและผูจ้ดัจาํหน่าย 
2.  มกีารควบคุมทุกหน่วยงาน ตัง้แต่การนําสนิคา้มาจากแหล่งผลติจนถงึมอืผูบ้รโิภค  

ข้อเสีย 
1. การควบคุมทุกขัน้ตอนจากแหล่งผลติ การดแูลการขนสง่ ทาํใหม้ตีน้ทุนทีส่งูขึน้  

 ทัง้สามแนวทางเลือกในระดบัแบบทัว่ไป เป็นแนวทางที่สามารถใช้เป็นแนวในการ
ส่งเสรมิทัง้ระดบัองค์กร และระดบับรษิทั ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็น ด้านการตลาด ทรพัยากรบุคคล 
และ การโลจสิตกิส ์จงึเป็นสิง่สาํคญัทัง้สิน้  
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การตดัสนใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาิ สรปุได้ดงัตารางท่ี 5 - 7 
  

แนวทางเลือกเชงกลยทุธ์ิ  ข้อดี ข้อเสีย สรปุ กลยทุธท่ี์เลือก 
กลยทุธร์ะดบับรษทัิ  (Corporate Strategies) 

1. กลยทุธก์ารเจาะตลาด 
(Market Penetration Strategy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ ์
(Production Development) 
 

- เป็นการลดปญหาั  สภาพ
คล่องทางการเงนิ เพราะ
ลกูคา้มกีาํลงัซือ้ทีแ่น่นอน 

- สามารถรกัษาฐานลูกค้า
เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ี

- เป็นการสรา้งมลูค่าในตวั
ผลติภณัฑ ์

 
 
 
 
 
- ไ ด้ รู ป ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง  
สนิคา้ทีด่สูวยงามขึน้ 

- มคีวามเป็นสมยันิยม  
และสอดคล้องกับสงัคม
ปจจุบนัั  

- ทํ า ใ ห้ผู้ บ ริ โ ภค จดจํ า
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ไดม้ากขึน้ 

 

- อาจ เกิดความ เสี่ ย ง
เพราะเป็นการจํากัด
กลุ่มลูกค้าไว้เพยีงกลุ่ม
เดียว ซึ่งถ้าเกิดปญหาั

ด้านธุรกิจกับลูกค้าจะ
ทําให้บริษัทเกิดวิกฤต
ได ้

-  ผูบ้รโิภครายยอ่ยอื่นจะ
ไม่ทราบถึงแหล่งที่จ ัด
จาํหน่ายและไมส่ามารถ
หาซื้อไดต้ามทอ้งตลาด
โดยทัว่ไป 

 
- เกดิต้นทุนในสําหรบั
การปรบัเปลี่ยนรปูแบบ
ผลติภณัฑ ์

- ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า ใ นก า ร
พั ฒ น า รู ป แ บ บ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เป็น
สิ่งที่ดึงดูดความสนใจ
ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค  เ ช่ น 
ฉลาก และภาชนะบรรจุ
ไวน์ 

กลยทุธก์ารเจาะตลาด 
(Market Penetration 
Strategy) 

ตารางท่ี 5 ตารางสรปุแนวทางเลือกกลยทุธร์ะดบับรษทัิ  
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แนวทางเลือกเชงกลยทุธ์ิ  ข้อดี ข้อเสีย สรปุ กลยทุธท่ี์เลือก 
กลยทุธร์ะดบัธรุกจ ิ (Business Strategies) 

1. กลยทุธก์ารมุง่เน้น  
(Focus Strategy)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กลยทุธผ์ูนํ้าดา้นตน้ทุน (Cost 
Leadership) 

- การมุ่งให้บรกิารที่มี
คุณภาพเหนือคู่แข่ง จะ
สามารถสร้างคุณค่าให้
ตั ว ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  แ ล ะ
ผูบ้รโิภคกจ็ะรบัรูถ้งึความ
เอาใจใสท่ีบ่รษิทัมอบให ้

- สามารถหลกีเลี่ยงการ
แข่งขนัโดยตรงกบัคู่แข่ง
ที่มีความแข็งแกร่ง ใน
ตลาดเดยีวกนัได ้

- สามารถสร้างโอกาส

ใ ห้ กั บ บ ริ ษั ท ไ ด้ ใ น
อนาคต  

 
- สามารถสรา้งรายไดจ้าก
ยอดขายที่เพิม่ขึ้นเพราะ
ราคาสนิค้าถูก และ
ตน้ทุนตํ่า 

- สามารถกําหนดราคา
สนิคา้ทีต่ํ่ากวา่คูแ่ขง่ได ้

 

- คู่แข่งขนัอาจพฒันา
ความแตกต่างนัน้ ได้
ทนัท ี หรอืคลา้ยกนัใน
เวลาไมน่านนกั 

- การพยายามก้าวลํ้
คู่แข่งขันนั ้น อาจเกิน
ความตอ้งการของลกูคา้ 
และอาจเพิ่มต้นทุนใน
การดาํเนินงาน 

 
 
 
 
 
- คู่ แข่ งขัน นํา เข้าและ
จํ า ห น่ า ย ไ ว น์ จ า ก
ประเทศออสเตรเลีย 
อาจลดราคาได้ทันท ี
เพราะมีต้น ทุนในตัว
สนิคา้ทีต่ํ่า 

- ตอ้งต่อสูใ้นเรื่องราคา
ของสนิคา้ จนทําใหเ้กดิ
การขาดทุน จากการ
จําหน่ายสินค้าเพราะ
แนวโน้มของต้นทุนที่
ลดลงของคู่แข่งมีมาก
ขึน้ 

กลยทุธก์ารมุง่เน้น  
(Focus Strategy) 

ตารางท่ี 6 ตารางสรปุแนวทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกจิ  
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แนวทางเลือกเชงกลยทุธ์ิ  ข้อดี ข้อเสีย สรปุ กลยทุธท่ี์เลือก 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional-Level Strategies) 

1. การตลาด (Marketing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ทรพัยากรมนุษย ์(Human 
Resources) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจดัการด้าน โลจสิตกิส ์
(Logistic) 
 

- เป็นการตรวจวัดความ
ต้องการของผู้บริโภคใน
การดื่มไวน์ 

- ทําใหส้นิค้าเป็นที่รูจ้กั
ออกสูต่ลาดมากขึน้  

 
 
 
- พฒันาพนักงานทุกคน 
ทุกแผนก ให้มีศกัยภาพ
ในการทํางาน ส่งผลให้
เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร
ทาํงานลดลง   

- บรษิทัและผูบ้รโิภคม ี
  ความพึงพอใจในการ
ให้บรกิาร และได้รบัการ
อาํนวยความสะดวก 

- ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

 
 
 
 
 
 
- ทําให้เกิดความสะดวก
รวดเรว็ทัง้ผู้บรโิภค และ
ผูจ้ดัจาํหน่าย 

- มี ก า ร ค ว บ คุ ม ทุ ก
หน่วยงานตัง้แต่การนํา
สินค้ามาจากแหล่งผลิต
จนถงึมอืผูบ้รโิภค 

- มีจํานวนสินค้าจํานวน
ห น่ึ งต้ อ งถู กตัด เ ป็ น
สนิค้าทดลอง หรอืแจก
ในระยะเริม่ตน้ 

- ทําให้ภาพลักษณ์ของ
สินค้า ในมุมมองของ
ลูกค้า เป็นสนิค้าที่ไม่มี
คุณภาพ 

- ต้องใช้เวลาอย่าง
ต่ อ เ น่ื อ ง ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
พนกังาน และตอ้งรอผล
ของการเปลีย่นแปลงใน
ระยะยาว 

- มี ต้ น ทุ น ใ น ก า ร
ดําเ นินงาน  และต้อง
คอยตดิตามประเมนิผล
อยา่งต่อเน่ือง 

พนักงาน และต้องรอผล
ของการเปลีย่นแปลงใน
ระยะยาว 

-  มี ต้ น ทุ น ใ น ก า ร
ดําเ นินงาน  และต้อง
คอยตดิตามประเมนิผล
อยา่งต่อเน่ือง 

-  การควบคุมทุกขัน้ตอน 
จากแหล่งผลติ การดแูล
ก า ร ข น ส่ ง  ทํ า ใ ห้ มี
ตน้ทุนทีส่งูขึน้  

เลอืกใชทุ้กกลยุทธใ์น
ระดบัหน้าทีไ่ปควบคู่
กนั 

ตารางท่ี 7 ตารางสรปุแนวทางเลือกกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 



 
บทท่ี 4 

บทสรปุ และข้อเสนอแนะ 
 

จากรายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่อง กลยุทธก์ารเพิม่ยอดขาย ของธุรกจิไวน์
นําเข้าจากต่างประเทศ บรษิัท ดีด ีไวน์ (ประเทศไทย) จํากดั ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจการ
จําหน่ายไวน์จากต่างประเทศนัน้มีการเติบโต และมีการแข่งขนักนัอย่างมากทัง้จากผู้แทน
จําหน่ายไวน์โลกเก่า และไวน์โลกใหม่ ที่มีสถิติการนําเข้าไวน์สูงขึ้นทุกปี ผู้ศึกษาจึงได้
ทําการศึกษาตามกรอบแนวทางของกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งวิธีการศึกษา
ออกเป็น 2 สว่น คอื การศกึษาขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยทาํการศกึษาจากแนวคดิ 
ทฤษฎ ีเอกสาร บทความ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไวน์นําเขา้ในภาพรวมของประเทศไทย 
และขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์งานวจิยัต่างๆ รวมทัง้การศกึษาขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยการ
ออกแบบสอบถาม และสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) กบัผูบ้รหิาร ที่ปรกึษา และ
ผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องไวน์ เพื่อศกึษาการเจรญิเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในธุรกจิไวน์นําเขา้ รวมทัง้
ศกึษาแนวทางการใชก้ลยุทธ์เพื่อการเตบิโตในธุรกจิไวน์นําเขา้จากต่างประเทศ ของบรษิทั ดดี ี
ไวน์ (ประเทศไทย) จํากดั จากนัน้จงึนําขอ้มลูทุตยิภูม ิและขอ้มลูทุตยิภูม ิมาประมวลร่วมกนั
โดยใชแ้นวทางกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์สรปุผลการศกึษาไดด้งัน้ี 
 
สรปุผลการศึกษา 

เน่ืองจากสภาวการณ์แข่งขนักนัอย่างรุนแรง และจากปญหาที่เกิดขึ้นดงัที่ได้กล่าวั

มาแล้ว ผูศ้กึษาจงึไดท้ําการวเิคราะห์ ตามกระบวนการกลยุทธ์ของบรษิทั ดดี ีไวน์ (ประเทศ
ไทย)  จาํกดั สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร ที่เหมาะสมสําหรบัการบรหิารองค์กรของผูป้ระกอบการในธุรกจิ
ไวน์นําเขา้จากต่างประเทศ คอื กลยุทธ์การเจรญิเตบิโต (Growth Strategy) ที่มุ่งเน้นความ
เขม้แขง็ (Intensive Growth) โดยใชแ้นวคดิเรือ่งกลยทุธก์ารเจาะตลาด (Marketing Penetration 
Strategy) เพือ่เพิม่โอกาสในการสรา้งยอดขาย เน่ืองจากในเรื่องกลยุทธก์ารเตบิโตเป็นกลยุทธท์ี่
ตอ้งการขยายธุรกจิ ทัง้ผลติภณัฑ ์และตลาดใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างดา้น
ความเจรญิเตบิโต โดยการ 

1. เพิม่ระดบัการปฏบิตักิารดาํเนินงานของพนกังาน 
2. เพิม่กจิกรรมการตลาดของบรษิทั เพือ่การเจรญิเตบิโตของยอดขาย 
3. เพิม่ชอ่งทางในการเลอืกซือ้สนิคา้โดยผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต 
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 และมุ่งเน้นการตอบสนองของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยการให้บรกิารที่เพิม่ขึ้น และ
ต่อเน่ืองกบัการดําเนินการที่มอียู่แล้ว โดยการสร้างความรู้ให้กบัหน่วยงาน หรอืองค์กรของ
ลูกคา้ ในเรื่องตวัของผลติภณัฑ ์มุ่งเน้นสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้ถงึคุณค่าของผลติภณัฑ ์
รวมทัง้การจดัจําหน่ายโดยตรงกบัสถานที่ๆ  เป็นหน่วยงานทีม่เีกยีรตทิางสงัคม เช่น สถานทูต 
ต่างๆ จะมุ่งเน้นกบักลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นภาคองคก์รต่างๆ ซึง่เป็นกลุ่มของผูบ้รโิภค ทีม่กีําลงัซื้อ
เพยีงพอ และใชเ้ป็นหวัใจหลกัในการแขง่ขนั (Core Competency) พรอ้มทัง้เน้นสรา้งใหเ้กดิ
ความชาํนาญทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่  

กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ  จะเลอืกใชก้ลยุทธก์ารมุง่เน้น (Focus Strategy) โดยบรษิทัเสนอใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดในการทําโฆษณา โดยยดึหลกัใหอ้ยู่ในขอบเขตของกฎหมาย โดยการ
จํากดัขอบเขตที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในรูปของนิติบุคคล 
โรงแรม รา้นอาหาร รสีอรท์ สถานทีร่าชการ รา้นอาหาร สถานทตู และกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นแนวทาง
ในการนําเสนอในเรื่องของ การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing) และจะมุ่งเน้นการ
ตอบสนองความตอ้งการ สะดวก และรวดเรว็ ทัง้น้ียงัเป็นการประหยดัตน้ทุนในการทําโฆษณา 
เพราะเป็นการทาํในกลุ่มลกูคา้ทีม่เีปาหมายทีช่ดัเจน และสามารถขายไดถู้กกลุ่ม้  

กลยุทธ์ระดบัหน้าที่  ซึ่งเป็นหน่ึงกลยุทธ์ที่ต้องนํามาปฏิบตัิให้เกิดประสทิธิผล ตาม
เปาหมายทีต่อ้งการ้  และสามารถสรา้งยอดขายไดโ้ดยการกาํหนดกลยทุธด์งัน้ี 

1. กลยุทธด์า้นการตลาด (Marketing) โดยนําแนวคดิในเรื่องของ การทาํตลาดเฉพาะ
กลุ่ม ( Niche Market Strategy) สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และการสรา้งตรา
สนิคา้ ( Brand Image Creation) มาเป็นเครือ่งมอืในการเพิม่ยอดขายใหก้บับรษิทั   

2. กลยุทธ์ทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources) เพื่อใหเ้กดิการประสานงานใน
กระบวนการทํางานภายในองคก์ร  เพื่อทําใหเ้กดิความพงึพอใจในการทํางานทัง้ส่วนของผูนํ้า
องค์กร พนักงานในองค์กร  และลูกค้า โดยการเพิม่จํานวนพนักงาน พรอ้มทัง้การเสรมิสรา้ง
ความรู ้และการมสีว่นรว่มกนัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน 

3. กลยุทธ์การจดัการดา้นโลจสิตกิสเ์พื่อเป็นกําลงัสนับสนุนในการขยายช่องทางการ
จดัจาํหน่ายใหม้ปีระสทิธภิาพและลดตน้ทุนในการขนสง่  ซึง่กลยุทธใ์นระดบัหน้าทีน้ี่ จะเลอืกใช้
กลยทุธใ์นทุกๆดา้นทีไ่ดก้ล่าวมา ทัง้น้ีเพือ่เป็นแรงเสรมิใหก้บักลยทุธร์ะดบับรษิทัและระดบัธุรกจิ 
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ข้อจาํกดัในการศึกษา 
ในขอ้จํากดัทางการศกึษานัน้ พบว่ามปีระเดน็สําคญัๆ อยู่หลายประการที่ไม่สามารถ

นํามาใชร้ว่มในการวเิคราะห ์อนัเน่ืองมาจากมขีอ้จาํกดัของการคน้ควา้ และการสงวนสทิธใินการ
เปิดเผยขอ้มลู ดงัน้ี 

1. การรวบรวมขอ้มูลตวัเลขยอดขายของคู่แข่งหลกั เพื่อนํามาเปรยีบเทยีบทําไดย้าก 
เน่ืองจากคู่แข่งนําเขา้ไวน์เขา้มาจากหลายประเทศ แต่บรษิทัฯ เป็นผูนํ้าเขา้ไวน์ที่ผลติขึน้เอง
จากประเทศฝรัง่เศสเพยีงประเทศเดยีว  

2. การศกึษาครัง้น้ี ไม่สามารถนําขอ้มลูกรรมวธิกีารผลติของคู่แข่งมาใชเ้ปรยีบเทยีบ
กบับรษิทั 

3. ไม่สามารถทราบขอ้มูลในอนาคตของบทบญัญตัขิอ้กฎหมาย พระราชบญัญตัสิุรา 
พระราชบัญญัติการขบัขี่รถยนต์ ที่จะออกใช้ในเรื่องของการกีดกัน การดื่มเครื่องดื่มผสม 
แอลกอฮอล ์การนําเขา้สรุาจากต่างประเทศ  

4. ไมส่ามารถนําขอ้มลูทางบญัชมีาใชใ้นการศกึษาไดเ้น่ืองจากเป็นความลบัของบรษิทั 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาในครัง้น้ี ผูศ้กึษาไดแ้ยกออกเป็น 2 สว่นดงัน้ี 

1.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบับรษิทั 
2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาในครัง้ต่อไป 
 1. ขอ้เสนอแนะสาํหรบับรษิทั 
  1.1  ขอ้เสนอแนะเชงิกลยทุธอ์ื่นๆ และแผนฉุกเฉิน 

เรื่องสภาวะทางภูมศิาสตรข์องการผลติไวน์นบัว่าเป็นสิง่สาํคญั โดยเฉพาะสาย
พนัธอ์งุน่ทีจ่ะทาํการผลติไวน์ในแต่ละชนิด ทีจ่ะตอ้งปลูกในสภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมตามสาย
พนัธข์ององุน่ จากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศในปจจุบนัั อาจมผีลทาํใหร้สชาตขิองไวน์
แบบดัง้เดมิเปลีย่นแปลงไป เชน่ สภาวะโลกรอ้น ปรากฏการณ์แอลนิญโญ่ หรอืสภาวะอากาศถงึ
ขัน้วกิฤต จนไม่สามารถผลติไวน์ออกจําหน่ายได ้บรษิทัตอ้งมกีารสาํรวจ หรอืทํางานวจิยั เพื่อ
ค้นหาแหล่งเพาะปลูกองุ่นพนัธ์ที่ใช้ในการผลิตไวน์ ทัง้ไวน์ขาว และไวน์แดง เช่น ในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย และเขตภาคอสีานที่มพีื้นที่เป็นเขตอากาศเยน็ โดยเฉพาะในเขต
จงัหวดัเลย  ซึ่งในปจจุบนัจงัหวดัเลยไดก้ลายมาเป็นแหล่งผลติไวน์ในประเทศที่สําคญั  และมีั

การรบัรองคุณภาพของไวน์จากสถาบนัการตรวจสอบคุณภาพไวน์จากประเทศฝรัง่เศส 
1.2 การปฏบิตัติามกลยทุธแ์ละควบคุมประเมนิผล 
การปฏิบตัิตามกลยุทธ์และควบคุมประเมนิผลเป็นสิง่ที่บรษิัทจะละเลยไม่ได ้

เน่ืองจากอาจต้องมกีารปรบัปรุงกลยุทธ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์แข่งขนัในตลาด และ
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กระแสพลวตัของสิง่แวดลอ้ม และสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป บรษิทัจงึตอ้งมกีารตดิตาม
ประเมนิผล วเิคราะหป์ญหา และหาแนวทางปรบัปรงุั อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

1.3  การจดัรปูแบบองคก์ารทีช่ดัเจน 
ในปจจุบันบริษัทยังไม่มีบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ั ที่ช ัดเจน และยังใช้

พนักงานของบริษัทในเครือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ส่วนหน่ึง แต่กลับเป็นการสูญเสียประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหน้าที่ จึงควรมี
พนักงานทีท่ําหน้าทีป่ระจาํของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นการรบัพนกังานเขา้มาใหม ่หรอืการโอนยา้ย
พนกังานจากบรษิทัในเครอืมาเป็นพนกังานประจาํกต็าม 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาในครัง้ต่อไป 
2.1   ควรทําการศกึษากลยุทธ์ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลของธุรกจิเพื่อ

สรา้งสรรคแ์ละดาํรงไวซ้ึง่บุคลากรทีม่คีุณภาพใหอ้ยูใ่นองคก์รไดใ้นระยะยาว 
2.2 ควรทําการศึกษาปจจยัทางด้านต้นทุนในการนําเข้าไวน์ จากต้นทางั

จนถงึปลายทางควบคู่กนัไป เพื่อเป็นขอ้มลูในการวดัผลการดําเนินงานหลงัจากการดําเนินการ
เพิม่ยอดขาย  

2.3  ควรทําการศึกษาปจจยัที่มผีลกระทบต่อความต้องการั ไวน์โลกใหม่ได้
นํามาเปรยีบเทยีบกบัไวน์โลกเก่า เพื่อเป็นแนวทางการกําหนดกลยุทธก์ารเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ของ
ไวน์โลกใหม ่

2.4  ควรศึกษาเรื่องความต้องการดื่มไวน์ของผูบ้รโิภค เพื่อกําหนดกลยุทธ์
ดา้นการตลาดของบรษิทั 
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บรษทั ดีดี ไวน์ ิ (ประเทศไทย) 
เลขท่ี 119 นคมอตุสาหกรรมเวลโกรล ์ถนนบางนาตราด ตาํบลบางววั อาํเภอบางปะกงิ  

จงัหวดัฉะเชงเทราิ  

 

แบบสมัภาษณ์ 
 

เร่ือง      แนวทางในการบรหารจดัการ  บิ รษทั ดีดี ไวน์ ิ (ประเทศไทย) 
 
คาํช้ีแจง ผูศ้กึษาเป็นนิสติโครงการปรญิญาโทบรหิารธุรกจิบณัฑติ หลกัสูตร CEO สาขาการ
บญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ได้จดัทําแบบสมัภาษณ์น้ีขึ้นเพื่อสมัภาษณ์กรรมการ ที่
ปรึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่ม
ยอดขาย ของธุรกจิไวน์นําเขา้จากต่างประเทศ  
 
แนวคาํถาม 

1. ประวัติการทํางานที่ผ่านมา  วิสัยทัศน์  พัฒนาการ  การปรับตัวต่อสภาวะการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทุกๆ ดา้นจนถงึปจจุบนัมชีว่งทีโ่ดดเด่นหรอืเปลีย่นแปลงหลกัๆ ั

อะไรบา้ง  และมแีรงขบัเคลื่อนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งไร 
 
2. ปจจยัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  ในอนาคตที่มผีลกระทบ  หรอืคาดว่าจะมีั

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกจิไวน์  ในดา้นของเศรษฐกจิ การเมอืง พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค การแข่งขนั  ทางคณะผู้บรหิาร(คณะกรรมการ)  ได้มกีารแก้ไขหรอืเตรยีม
รบัมอือยา่งไรบา้ง  และควรปรบัตวัเองอยา่งไร 

 
3. การวางแผนเชงิกลยุทธ์ , การแผนเชงิปฏบิตัิการต่างๆ  จากสถานการณ์ที่ธุรกจิไวน์

กาํลงัเผชญิอยูใ่นปจจุบนั  เป็นอยา่งไรั  
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บรษทั ดีดี ไวน์ ิ (ประเทศไทย) 
เลขท่ี 119 นคมอตุสาหกรรมเวลโกรล ์ถนนบางนาตราด ตาํบลบางววั อาํเภอบางปะกงิ  

จงัหวดัฉะเชงเทริ า 

 

แบบสมัภาษณ์ 
 

เร่ือง      แนวโน้มของธรุกจไวน์นําเข้าของตลาดในเมืองไทยิ  
 
คาํช้ีแจง ผูศ้กึษาเป็นนิสติโครงการปรญิญาโทบรหิารธุรกจิบณัฑติ หลกัสูตร CEO สาขาการ
บญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ไดจ้ดัทําแบบสมัภาษณ์น้ีขึน้เพื่อสมัภาษณ์ ผูท้รงคุณวุฒดิา้น
ไวน์จากองค์กรภายนอก เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบโครงการการศกึษาค้นควา้อสิระ เรื่อง กล
ยทุธก์ารเพิม่ยอดขาย ของธุรกจิไวน์นําเขา้จากต่างประเทศ  
 
แนวคาํถาม 

1. ในมุมมองของท่านจากช่วงระยะ 2-3 ปีทีผ่่านมา และ ในระยะ 2-3 ปีขา้งหน้า ภาพรวม
ของตลาดไวน์ ในเมอืงไทยจะเป็นอยา่งไร และตลาดไวน์จากฝรัง่เศสจะเตบิโตหรอืไปใน
ทศิทางในของตลาดธุรกจิไวน์นําเขา้ 

2. การเกดิเสรทีางการคา้ AFTA ไทย - ออสเตรเลยี นัน้ ทาํใหเ้กดิผลกระทบอะไรบา้งกบั
ไวน์นําเขา้ชนิดต่างๆ และควรมกีลยทุธใ์ดในการแขง่ขนัของไวน์ชนิดอื่น โดยเฉพาะไวน์
จากฝรัง่เศส 

3. ผูบ้รโิภคไวน์ในเมอืงไทย ยงัมรีสนิยมในการดื่มไวน์อย่างไร และผูบ้รโิภคจะเป็นตลาด
แบบไหนในธุรกจิของไวน์ 

4. อุปสรรคในดา้นต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น ภาษสีุรา การรณรงคเ์มาไม่ขบั ไม่ดื่ม
แอลกอฮอล ์การหา้มโฆษณา จากหน่วยงานต่างๆ นัน้มผีลกระทบอย่างไรบา้งกบัไวน์
จากต่างประเทศ เพราะไวน์กเ็ป็นเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์ ทัง้ผูบ้รโิภค และผูจ้ําหน่าย
ควรมวีธิกีารอยา่งไรทีจ่ะยงัคงสามารถจาํหน่าย และดื่มไวน์ได ้

5. บางครัง้มกีารกล่าวอา้ง หรอืเขยีนไวใ้นบทความ และตําราว่า การดื่มไวน์ช่วยปองกนั้

โรคต่างๆ นัน้ ทา่นคดิเหน็อยา่งไร หรอืเป็นเพยีงกลยทุธข์องผูจ้ดัจาํหน่าย 
6. เอกลกัษณ์ที่สําคญัของไวน์จากฝรัง่เศสที่ทําใหแ้ตกต่าง และยงัเป็นที่นิยมของคอไวน์

นัน้เป็นอยา่งไร และไวน์จากสถานทีอ่ื่นๆนัน้สามารถพฒันาไดห้รอืไม ่
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7. จากเหตุภาวะโลกรอ้นในปจจุบนั ทาํใหอ้ากาศในแต่ล่ะภูมภิาคนัน้เั ปลีย่นแปลงไป จะมี
ผลกระทบอยา่งไรกบัแหล่งผลติไวน์ และผูผ้ลติควรมกีลยทุธอ์ยา่งไรกบัภยัธรรมชาต ิ

8. ในฐานะทีท่า่นเป็นบุคคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในเรือ่งของไวน์ สิง่ทีท่่านตอ้งการใหน้กั
ดื่มไวน์คาํนึงถงึจากการบรโิภคไวน์คอือะไร และในทางกลบักนัสิง่ทีท่่านตอ้งการใหผู้จ้ดั
จาํหน่ายคาํนึงถงึนัน้คอือะไร 

9. เพราะเหตุใด ไวน์นําเขา้ถึงมรีาคาถูกลง และสามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นกว่าอดตี และ
ทาํไมประเทศไทยจงึมกีารนําเขา้ไวน์หลากหลายตราสนิคา้ จากหลากหลายประเทศ ผู้
จดัจาํหน่ายนัน้เขามองเหน็อะไรในตลาดไวน์ของเมอืงไทย 

10. คาํวา่ไวน์ปลอมมหีรอืไม ่และเป็นอยา่งไร 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
บทความ บทสมัภาษณ์ ท่ีเป็นองคป์ระกอบ 

และแนวโน้มของการดาํเนนธรุกจไวน์ในประเทศไทยิ ิ  
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บทความ บทสมัภาษณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบและแนวโน้มของการดาํเนนธรุกจิ ิ

ไวน์ในประเทศไทย 
 
ยอดขายไวน์ทัว่โลกกระเต้ืองแตอาการผูผ้ลตฝรัง่เศ่ ิ สยงันาหวง่ ่  

ผูผ้ลติไวน์ฝรัง่เศสออกโรงตา้นโครงการ เมาไมข่บั ของรฐับาล อา้งเป็นเหตุทาํลายธุรกจิ
น้ําเมาจากผลองุน่ เพราะชาวเมอืงน้ําหอมทีย่งัดื่มไวน์ทุกวนัลดลงฮวบฮาบ สง่ผลใหย้อดขา
ไวน์ตกตํ่า สวนกระแสยอดขายทัว่โลกทีเ่พิม่สูงขึน้ จากความต้องการในประเทศดาวรุ่งทาง
เศรษฐกจิ  

สาํนกัขา่วเอเอฟพ ีรายงานว่า ปจจุบนัชาวฝรัง่เศสอายุตัง้แต่ ั 14 ปีขึน้ไป มเีพยีง 12 % 
ทีด่ื่มไวน์ทุกวนั ตวัเลขดงักล่าวลดลงจากสถติ ิ51 % ในพ.ศ. 2523 ขณะทีป่รมิาณการบรโิภค
ไวน์ในพ.ศ. 2545 อยูใ่นระดบั 56 ลติรต่อคนต่อปี ลดลงเกอืบครึง่จากสถติ ิ100 ลติรต่อคนต่อปี
เมื่อ 4 ทศวรรษทีแ่ลว้ ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการใชน้โยบาย เมาไม่ขบั ของรฐับาลสาธารณรฐั
ฝรัง่เศส ปจจุบนัอตัราการบรโิภคไวน์ของชาวฝรัง่เศสลดลงเป็นปญหาทีส่่งผลกระทบต่อธุรกจิั ั

ไวน์ฝรัง่เศสอย่างรุนแรง จนผูผ้ลติไวน์ในแควน้ลงัเงอรด์อค (Languedoc) ทางตอนใต้ของ
ประเทศต้องออกมาเรยีกรอ้งให้รฐับาลชุดใหม่ภายใต้การบรหิารของนายนิโคลา ซาโกซ ี
ประธานาธบิดคีนใหม่ทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้เมื่อเรว็ๆน้ี ใหป้รบัเพิม่ราคาขายไวน์ มเิช่นนัน้ผูผ้ลติ
คงตอ้งเผชญิภาวะ ขาดทุนยบัเยนิ  

นายฮแูบรท์ เดอ บุยารด์ เจา้ของธุรกจิผลติไวน์ ชาโต แองเจลสั ในเมอืงบอรโ์ดซ์ ให้
ความเหน็ต่อตา้นนโยบายของรฐับาล ใช่ว่าผูข้บัรถยนต์ทุกคนจะขบัรถกลบับา้นขณะทีเ่มาไวน์
ชาโต เปตรุส (ชาโต เปตรุส เป็นไวน์ชัน้เลศิจากแควน้ปอมเมอรอล มรีาคาแพง และ ผลติขึน้มา
ในจํานวนจํากดั) อย่างไรกต็ามผูผ้ลติไวน์ฝรัง่เศส สามารถส่งออกไวน์ไดเ้พิม่ขึน้ ในปี 2549 
มลูค่าการสง่ออกไวน์อยูใ่นระดบั 8,740 ลา้นยโูร หรอื 409,294 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่น ณ 
วนัที ่25 มถุินายน) เพิม่ขึน้13 % เมื่อเทยีบกบัสถติใินปี 2548 โดยตลาดสําคญัอยู่ที่
สหรฐัอเมรกิา และ ประเทศในภูมภิาคเอเชยี ขณะทีส่ถานการณ์ธุรกจิไวน์ระดบัโลกมแีนวโน้มดี
ขึน้กวา่ชว่งหลายปีทีผ่า่นมา นายฌอง-มาร ีฌาดรอนิเย ประธานจดังาน แวงเอก็ซโ์ป (Vinexpo) 
ในเมอืงบอรโ์ดซ์ ซึ่งเป็นแหล่งพบปะระหว่างผูผ้ลติและผูค้า้ไวน์จากทัว่โลก ระบุว่าในปีน้ีมี
ผูเ้ขา้รว่มงานประมาณ 50,000 คน เพิม่ขึน้จากการจดังานครัง้ทีแ่ลว้เมื่อ 2 ปีก่อนประมาณ 3 % 
แสดงใหเ้หน็ถงึสถานการณ์การคา้ไวน์ของโลกดขีึน้  

องค์กรสถติไิวน์และสปิรตินานาชาต ิ(ไอดบับลวิเอสอาร)์ ที่มสีํานักงานใหญ่ในกรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจกัรระบุว่ายอดขายไวน์ในตลาดต่างๆทัว่โลกมอีตัราการเตบิโต 4.15 % 
ระหว่างพ.ศ. 2544-2548 และคาดว่าจะมอีตัราการขยายตวัในระดบั 4.8 % ในช่วงพ.ศ. 2548-
2553  
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นายฌาดรอนิเย ระบุวา่ความสาํเรจ็ของงานแวงเอก็ซโ์ปแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถใน
การอยู่รอดของธุรกจิผลติไวน์ ที่ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท
คอ็กเทลที่กําลงัไดร้บัความนิยมในตลาดสําคญัของโลก ทัง้ยงัชี้ว่าตลาดไวน์ในประเทศที่มี
เศรษฐกจิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ เป็นลูกคา้สาํคญัของผูผ้ลติไวน์ทัว่โลก ในการจดังานแวงเอก็ซโ์ป 
ปีน้ีมผีูค้า้ไวน์จากสาธารณรฐัประชาชนจนีเขา้รว่มงานประมาณ 400 ราย เพิม่ขึน้จากสถติใินปี 
2548 ถงึ 3 เท่า ผูค้า้ไวน์จากฮอ่งกงเขา้รว่มงาน 150 รายเพิม่ขึน้ 2 เท่า และมผีูค้า้ไวน์จาก
ประเทศอนิเดยี เกาหลใีต ้ญีป่นุ่ และรสัเซยีเขา้ชมงานมากขึน้  

ส่วนลูกค้าในประเทศที่เป็นเปาหมายสําคญัของงานแวงเอ็กซ์โป อย่าง อุรุกวยั และ้  
บราซลิ กใ็หค้วามสาํคญักบังานน้ีมากขึน้ดว้ยเชน่กนั 
(ทีม่า: ฐานเศรษฐกจิ วนั พฤหสับด ีที ่28 มถุินายน พ.ศ. 2550 04:50 น.) 
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แอมโบรส ไวน์ จบัมือ ฮารด้ี์ไวน์ ฉลอง10 ปีความสมัพนัธธ์รุกจิ  พร้อมสง ่ Hardy ไวน์ดี 
ระดบัพรีเม่ียม ชงมารเ์กต็แชรต์ลาดเมืองไทยิ  

บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั และบรษิทั Thomas Hardy & Son Pty Ltd. ซึง่เป็น
บรษิทัผูผ้ลติไวน์ฮารด์ี ้ตํานานไวน์ของประเทศออสเตรเลยี ร่วมฉลองความสมัพนัธท์างธุรกจิ
ครบรอบ 10 ปี ภายใต ้คอนเซป็ “Tasting with Bill Hardy” กบัการมาเยอืนประเทศไทยเป็นครัง้
แรกของ มร. วลิเลยีม เดวดิ ฮารด์ี ้ ทายาทรุน่ที ่5 ของ มร. โทมสั ฮารด์ี ้ ทีม่าใหร้ายละเอยีด
เกีย่วกบัแนวโน้มทางการตลาดและเปาหมายทางธุรกจิทีจ่ะมรี่วมกนัในอนาคต้  พรอ้มชกูลยุทธ ์
สง่ Hardy ไวน์คุณภาพด ีระดบัพรเีมีย่ม หวงัชงิมารเ์กต็แชรต์ลาดไวน์ในประเทศไทย เผยปี
หน้าตัง้เปาโต กว่า ้ 10 เปอรเ์ซน็ต์ เน่ืองจากปจจยัั ทางดา้นราคาและแนวโน้มการบรโิภคไวน์
ของคนไทยทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็และต่อเน่ือง 
          “การฉลองความสมัพนัธท์างธุรกจิครบรอบ 10 ปีในครัง้น้ี เป็นเครื่องชีใ้หเ้หน็ว่าเรามี
พนัธมติรทางธุรกจิทีม่ ัน่คง นอกจาก แบรนดข์อง Thomas Hardy & Son Pty Ltd. ทีม่ชีื่อเสยีง
ระดบัโลกแลว้ การที ่ Thomas Hardy & Son Pty Ltd.ไดร้บัการยอมรบัจากทัว่โลกในฐานะเจา้
พ่อแห่งวงการผลติไวน์ตวัจรงิในปจจุบนัั  ยงัถอืเป็นเครื่องยนืยนัในคุณภาพของสนิค้าดว้ย
เชน่กนั” รอ้ยโท สมพล จารมุลินิท กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั กล่าว “ฮารด์ี ้
ไวน์ เป็นไวน์ทีผู่บ้รโิภคชาวไทยรูจ้กักนัเป็นอยา่งด ีไมเ่ฉพาะราคาทีทุ่กคนสามารถซือ้ได ้แต่ยงั
สามารถหาซือ้ไดต้ามรา้นสะดวกซือ้รายใหญ่ๆ ทัว่ไป ไม่จํากดัอยู่แค่ใน Wine Shop ชัน้นํา
เท่านัน้ สิง่เหล่าน้ีทําใหก้ารบรโิภคไวน์ฮารด์ีใ้นเมอืงไทยมอีตัราสงูกว่าเมื่อเทยีบกบัไวน์ยีห่อ้
อื่นๆ การมาเยอืนประเทศไทยเป็นครัง้แรกของมร. วลิเลยีม เดวดิ ฮารด์ี้ เพื่อร่วมฉลอง
ความสมัพนัธท์างธุรกจิครบรอบ 10 ปีในครัง้น้ี ถอืเป็นการใหเ้กยีรตกิบัทางแอมโบรส ไวน์ เป็น
อยา่งยิง่ โดยเราเชื่อมัน่ว่าการเป็นพนัธมติรทางธุรกจิในระยะยาว จะส่งผลดต่ีอการขยายช่อง
ทางการจดัจําหน่าย การพฒันาผลติภณัฑ ์ และการมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิดา้นการขายใน
อนาคตอกีดว้ย”  
          ประเทศออสเตรเลยีถอืเป็นตวัอย่างที่ดขีองประเทศผูผ้ลติไวน์ทีป่ระสบความสําเรจ็ไม่
แพป้ระเทศอื่นๆ ความสาํเรจ็ทีย่ ิง่ใหญ่น้ี ส่งผลใหอ้อสเตรเลยีกลายเป็นผูส้่งออกไวน์ ในระดบั
ตน้ๆ ของโลกไดส้าํเรจ็ในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมาความสาํเรจ็ของไวน์ออสเตรเลยีไมเ่พยีงแต่สะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยอีาหาร และการเกษตรของออสเตรเลยีเท่านัน้ ทว่ายงั
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสามารถทางดา้นการตลาด และความสาํเรจ็ในการสรา้งแบรนด ์ทัง้ใน
ระดบั Product Brand และ Nation Brand  
          มร. วลิเลยีม เดวดิ ฮารด์ี ้ทายาทรุน่ที ่5 ของ มร. โทมสั ฮารด์ี ้ผูก่้อตัง้บรษิทั บรษิทั 
Thomas Hardy & Son Pty Ltd. กล่าวว่า “ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่า่นมา บรษิทั แอมโบ
รส ไวน์ เป็นพนัธมติรที่สําคญัของเรา เราพบว่าตลาดในเมอืงไทยยงัมพีืน้ที่อกีมากมายที่
สามารถรองรบัการเตบิโตของตลาดไวน์ เน่ืองจากแนวโน้มการบรโิภคไวน์ของคนไทยเพิม่มาก
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ขึน้ ประเทศออสเตรเลยีเป็นประเทศทีม่สีดัส่วนการสง่ออกไวน์ต่อการผลติรวมของประเทศสงู
ทีสุ่ดของโลก และการส่งออกไวน์ของออสเตรเลยีกม็แีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 
ดงันัน้เราจงึนํา ไวน์ ของ Hardy ซึง่เป็นไวน์คุณภาพด ีระดบัพรเีมีย่ม เขา้มาโปรโมทในประเทศ
ไทยเพื่อรว่มฉลองครบรอบความสมัพนัธ ์10 ปี ในครัง้น้ี และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ฟน
พนัธุ์แท้ของโทมสัฮาร์ดี้ในประเทศไทยได้มโีอกาสบรโิภคไวน์คุณภาพดใีนราคาที่หาซื้อได้” 
          “การนําเขา้ไวน์ในประเทศไทยมอีตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะไวน์ทีนํ่าเขา้
จากประเทศออสเตรเลยี ในปี พ.ศ. 2546 พบว่าออสเตรเลยีเป็นผูนํ้าเขา้ไวน์อนัดบัตน้ๆ แทนที่
ฝรัง่เศสทีค่รองอนัดบัหน่ึงมาโดยตลอด ผูบ้รโิภคไวน์ คนไทยสว่นใหญ่จะเป็นผูท้ีม่รีายไดส้งู มี
รสนิยม และจะบริโภคไวน์ที่นําเข้า โดยคํานึงถึงระดับราคา และคุณภาพเป็นหลัก 
นอกเหนือจากคุณภาพไวน์ของออสเตรเลยีแลว้ เรายงัพบว่าไวน์ออสเตรเลยีเป็นไวน์ทีบ่รโิภค
งา่ยจงึเป็นทีถู่กใจผูบ้รโิภค ชาวไทย เมื่อปีทีแ่ลว้เรามยีอดนําเขา้ไวน์ ประมาณ 50,000 ลงั และ
ในปีน้ีเราตัง้เปาทีจ่ะนําเขา้ไวน์ จา้ ก Hardy กว่า 55,000 ลงั ซึง่เป็นสดัส่วนการเตบิโต 10 
เปอรเ์ซน็ต”์ รอ้ยโท สมพล กล่าวเสรมิ 
          ปจจุบนัสถติกิารนําเขา้ไวน์โดยรวมจากประเทศออสเตรเลยีคดิเป็นรอ้ยละั 30 ของไวน์
นําเขา้จากทุกประเทศทีจ่าํหน่ายในประเทศไทย โดยไวน์ Hardy ทีบ่รษิทัแอมโบรส ไวน์ นําเขา้
มาจําหน่ายนัน้ มสีดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 30 ของไวน์ทีนํ่าเขา้จากประเทศออสเตรเลยี นัน่คอืใน
ทุกๆหน่ึงใน 3 ขวดของไวน์ออสเตรเลยีทีถู่กซือ้ในเมอืงไทย คอืไวน์จาก Hardy 
(ทีม่า : บทสมัภาษณ์ของผูบ้รหิารบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั และบรษิทั Thomas Hardy & 
Son Pty Ltd. วนัที ่6 ธนัวาคม 2550 11:58 น.) 
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ผลวจยัพบวาจบไวน์วนัละนดอาจชวยผูช้ายอายยืุนขึน้ได้ิ ิ ิ่ ่  
ผลการวจิยัในเนเธอรแ์ลนด ์พบว่า การดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์โดยเฉพาะไวน์ วนั

ละน้อย อาจช่วยทําใหผู้ช้ายอายุยนืขึน้ได ้คณะนักวจิยัชาวเนเธอรแ์ลนด ์ ซึง่ไดศ้กึษาเรื่องน้ีมา
นานถงึ 40 ปี เปิดเผยว่า การดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ โดยเฉพาะไวน์อ่อน ๆ ในหมูช่ายวยั
กลางคนเป็นเวลานานสมํ่าเสมอ มสี่วนทําใหผู้ช้ายเหล่านัน้ลดความเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคหวัใจ 
อาการเกีย่วกบัหลอดเลอืดหวัใจ และโรคอื่น ๆ ทีเ่ป็นอนัตรายถงึชวีติ อกีทัง้ยงัมแีนวโน้มทาํให้
ผูช้ายตัง้แต่อายุ 50 ปีขึน้ไป มอีายุยนืขึน้ดว้ย คณะนกัวจิยัพบว่า ผูช้ายทีด่ื่มไวน์วนัละครึง่แกว้
จะอายยุนืกวา่ผูช้ายทีไ่มด่ื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอลร์าว 3.8 ปี  

คณะนกัวจิยัชุดน้ี รายงานผลการศกึษาดงักล่าวต่อทีป่ระชุมประจาํปีเรื่องโรคหวัใจและ
การปองกนั้  ซึง่จดัโดยสมาคมโรคหวัใจชาวอเมรกินั ทีเ่มอืงออรล์นัโด ในรฐัฟลอรดิา ของสหรฐั 
วานน้ี โดยเปิดเผยว่า พวกเขาไดต้ดิตามเฝาดูกลุ่มตวัอย่างชาย ้ 1,373 ราย ทีเ่กดิในช่วงปี 
2443-2463 ในเมอืงอุตสาหกรรมซตัเฟน ในภาคกลางของเนเธอรแ์ลนด ์ โดยทาํการสาํรวจเป็น
ระยะ ๆ รวม 7 ครัง้ ในรอบ 40 ปีทีผ่า่นมา ครัง้สุดทา้ยสาํรวจเมื่อกลางทศวรรษหลงัปี 2543 
โดยนําปจจยัเรื่องนิสยัการดื่มั  พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร การสบูบุหรี ่โรครา้ย และโรค
ประจาํตวัต่าง ๆ และดชันีมวลกายของกลุ่มตวัอยา่งมาประกอบการศกึษาวจิยั  

อยา่งไรกต็าม คณะนกัวจิยักล่าวว่า พวกเขายงัตอ้งศกึษาต่อไปว่า เหตุใดเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล ์โดยเฉพาะไวน์ มผีลชว่ยลดความเสีย่งของโรคหวัใจ และขอใหส้มาคมโรคหวัใจชาว
อเมรกินัอยา่เพิง่ด่วนแนะนําใหผู้ช้ายหนัมาดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ เพราะเป็นพฤตกิรรมที่
เสีย่งต่อการตดิเครื่องดื่มเหล่านัน้ และเสีย่งต่อการมปีญหาสุขภาพดา้นอื่น ๆ และเน้นว่าวธิกีารั

ดัง้เดมิ เช่น การควบคุมคอเลสเตอรอล และความดนัโลหติสงู ดว้ยการควบคุมน้ําหนกั และกา
ออกกาํลงักาย ยงัเป็นวธิทีีช่ว่ยปองกนัโรคหวัใจ และอาการเกี่้ ยวกบัหลอดเลอืดหวัใจอยา่งไดผ้ล 
(ทีม่า: เนชัน่ทนัขา่ว. 1 มนีาคม 2550) 
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ถอดจีโนมองุน่  ระบดีุเอน็เอไวน์ชัน้เลศิ  
เอเอฟพ/ีเอเยนซ ี– นึกถงึไวน์องุน่ ตอ้งนึกถงึฝรัง่เศส เพราะทีน่ี่เป็นแหล่งปลูกองุน่พนัธุ์

ด ีและผลติไวน์รสชาตเิยีย่ม มกีลิน่หอมเป็นทีถู่กใจคอไวน์ทัว่โลก แต่ไวน์องุน่ทีด่ไีมไ่ดร้ะบุไวบ้น
ฉลากขา้งขวดแต่เป็นรหสัพนัธุกรรมทีบ่รรจุอยูใ่นยนีต่างหาก 

องุน่ไวน์ทีเ่พาะปลกูหนัมานานนบัพนัปีกลายเป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของประเทศฝรัง่เศสทีม่ี
การปลูกองุน่และผลติเป็นไวน์คุณภาพทีท่ ัว่โลกยอมรบั ทมีนกัวทิยาศาสตร ์2 สญัชาต ิฝรัง่เศส
และอติาล ี ถอดรหสัดเีอน็เอขององุน่สายพนัธุด์งัแห่งแควน้เบอรก์นัด ี(Burgundy) แหล่งปลูก
องุน่ขึน้ชื่อทางตอนเหนือของฝรัง่เศส พบว่ากลิน่และรสชาตขิองไวน์องุน่ขึน้อยูก่บัยนีในองุน่ทีม่ ี
หลายยนีเป็นตวัควบคุมลกัษณะกลิน่และรสชาตอิงุน่ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรผ่ลการศกึษาในวาสาร
เนเจอร ์(Nature) และไดร้บัความสนใจอยา่งมากจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไวน์และไรอ่งุน่  

ทมีนกัวจิยัของสถาบนัวจิยัจโีนมองุน่ฝรัง่เศส-อติาล(ีFrench-Italian Public Consortium 
for Grapevine Genome Characterisation) ถอดรหสัพนัธุกรรมขององุน่สายพนัธุ ์ปิโนต ์นวัร ์
(pinot noir) สุดยอดสายพนัธุ์องุ่นเลื่องชื่อสําหรบัทําไวน์ หน่ึงในสปีชสี ์วติสิ วนิิฟีรา (Vitis 
vinifera) หลงัจากทีว่เิคราะหจ์โีนมขององุน่พนัธุด์งักล่าว นกัวจิยัพบว่ามยีนีกลุ่มใหญ่ทีค่วบคุม
ลกัษณะกลิน่และรสของไวน์องุน่ เมื่อกลุ่มยนีดงักล่าวในองุน่มจีาํนวนสาํเนาลดลง ทาํใหค้วาม
หลากหลายของรสและกลิน่ลดลงดว้ยเช่นกนั เช่นเดยีวกบัเทอรพ์นี (terpenes) และแทนนิน 
(tannins) ซึง่เป็นสารใหก้ลิน่และรสในพชืทีม่กีารนํามาใชเ้ป็นสารปรงุแต่งกลิน่และรสในอาหาร  

“การศกึษาจโีนมในองุน่มคีวามสาํคญัมากต่อการพฒันาสายพนัธุอ์งุน่ทีใ่หผ้ลผลติไวน์ที่
มคีุณภาพ และปรบัปรุงพนัธุใ์หต้า้นทานโรคระบาดดว้ย” อานน์-ฟรองซวส อดมั-บลนัดอน 
(Anne-Francoise Adam-Blondon) หน่ึงในทมีวจิยั ใหข้อ้มลู ซึง่เชือ้ราแปงทาํใหเ้กดิโรคระบาด้

ในองุน่ และทาํใหผ้ลผลติเสยีหายในแต่ละปีมมีลูค่าหลายสบิลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ทัง้น้ี หากแยก
ยนีทีต่า้นทานเชือ้ราดงักล่าวได ้จะช่วยลดการใชส้ารเคมใีนไร่องุน่ได ้ เพราะปจจุบนัไร่องุน่ในั

ฝรัง่เศสประมาณ 20% มกีารใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชื ซึง่หากลดการสญูเสยีผลผลติจากเชือ้รา 
และพฒันาผลติภณัฑไ์วน์ใหด้ขีึน้ จะสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้อยา่งมหาศาล 
(ทีม่า : โดย ผูจ้ดัการออนไลน์ 4 กนัยายน 2550 11:07น.) 
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ตวัอยาง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบจากเปดการค้าเสรี ไทย่ ิ -ออสเตรเลีย คือ 
1. ปจจยัทางดา้นต้นทุนั  ผลจากการที่ไทยมกีารปรบัลดภาษีนําเขา้ไวน์ตามขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรจีากเดมิรอ้ยละ 54.6-60 เหลอืรอ้ยละ 40 จะทําใหต้น้ทุนการนําเขา้ของไวน์จาก
ออสเตรเลยีปรบัตวัลดลงมาก ส่งผลทําใหไ้วน์จากประเทศออสเตรเลยีสามารถใช้กลยุทธ์
ทางดา้นราคาเพือ่ขยายตลาดไดอ้ยา่งคล่องตวัมากขึน้  
 ยกตวัอยา่งเชน่ไวน์นําเขา้จากออสเตรเลยีราคา CIF อยูท่ีร่ะดบั 100 บาทอตัราภาษนํีาเขา้
รอ้ยละ 60 จะมภีาระภาษเีก่าและใหมด่งัน้ี จะทาํใหศ้กัยภาพการแขง่ขนัของไวน์จากออสเตรเลยี
มเีพิม่ขึน้ ทัง้น้ีในระยะต่อไป  
ภาระภาษทีีเ่สยี = ภาษนํีาเขา้+ภาษสีรรพสามติ+ภาษเีทศบาล+ภาษเีพือ่สขุภาพ  
ภาษสีรรพสามติ = (ราคา C.I.F +อากรขาเขา้+ค่าภาษหีรอืค่าธรรมเนียมพเิศษอื่นๆ) X อตัรา
ภาษ ี1-(1.1xภาษสีรรพสามติ)  
ภาษเีทศบาล = รอ้ยละ 10 ของภาษสีรรพสามติ  
ภาษเีพือ่สขุภาพ = รอ้ยละ 2 ของภาษสีรรพสามติ  
ดงันัน้ภาระภาษเีดมิ = 60+282.35+28.24+5.65 =376.24 
ภาระภาษใีหม ่= 40+247.06+24.71+4.94 = 316.71 บาท ฉะนัน้ภาระภาษทีีล่ดลง = 59.53 
บาท และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า หากภาษนํีาเขา้ไวน์ของไทยลดลงเหลอืรอ้ยละ 0 ในปี 2558 ภาระ
ภาษขีองไวน์จากออสเตรเลยีทีม่รีาคานําเขา้(CIF) 100 บาทจะอยูท่ีร่ะดบัเพยีง 197.65 บาท
เท่านัน้ซึง่จะยิง่ทําใหศ้กัยภาพการแขง่ขนัของไวน์จากออสเตรเลยีเพิม่สงูขึน้และเป็นภาระหนัก
ของผูป้ระกอบการไวน์ของไทยทีจ่ะแขง่ขนัไดย้ากลาํบากขึน้  
2.  ปจจยัทางดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมไวน์ั  ออสเตรเลยีมกีารพฒันาดา้นการผลติไวน์เพื่อ
การคา้มากวา่ 200 ปี ทัง้ในรฐัเซาทอ์อสเตรเลยี นิวเซาทเ์วลส ์และวคิตอเรยี เป็นตน้ ทัง้น้ีไวน์ที่
ออสเตรเลยีผลติจนมชีื่อเสยีงจะมทีัง้ไวน์แดง ไวน์ขาว รวมทัง้ สปารก์ลงิไวน์หรอืไวน์ชนิดทีม่ี
ฟองซึง่มก๊ีาซคารบ์อนไดออกไซดผ์สมอยู่ โดยการผลติไวน์นัน้มเีป็นจํานวนมากทีใ่ชพ้นัธุอ์งุน่
จากฝรัง่เศสมาผลติเพือ่ใหม้รีสชาตเิป็นทีนิ่ยมเชน่เดยีวกบัไวน์จากฝรัง่เศสแต่มรีาคาจาํหน่ายทีต่ํ่
กว่าจงึไดร้บัความนิยมไปทัว่โลก จนปจจุบนัออสเตรเลยีสาั มารถยกระดบัขึน้มาเป็นผูส้่งออก
ไวน์ไปจาํหน่ายยงัตลาดโลกเป็นอนัดบัสีร่องจากประเทศฝรัง่เศส อติาล ีและสเปน 
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ตารางท่ี 1-ภาคผนวก ลาํดบัประเทศท่ีนําเข้าไวน์ของไทย 
 
ลาํดบั ประเทศนําเข้าไวน์ 2550 2549 2548 

มลูคารวม่  808,818,860 644,636,734 459,550,425 
1 ออสเตรเลยี 272,921,261  210,365,891  148,279,173 

2 ฝรัง่เศส 251,880,715   35,182,620  152,251,126 

3 อติาล ี 95,941,931    70,601,500  53,369,180 

4 ชลิ ี 57,038,659    39,507,030  38,187,182 

5 สหรฐัอเมรกิา 43,495,032    26,455,598  22,447,489 

6 องักฤษ 12,935,035     6,381,590  3,402,990 

7 อาหรบัอมเิรตส ์ 7,550,903     1,790,744    

8 แอฟิกาใต ้ 10,324,652     7,577,038  6,384,749 

9 นิวซแีลนด ์ 10,867,186     6,366,367  5,237,309 

10 เยอรมนัน่ี 9,094,464     2,751,011  3,289,697 

11 สเปน 8,358,246     7,893,438  7,651,529 

12 อาเจนตน่ิา 9,325,929     4,925,771  3,059,447 

13 แคนนาดา 2,274,282      ,819,680  2,877,036 

14 จนี 1,460,338      ,409,637  1,035,362 

15 โปรตุเกส 2,362,216     2,512,265  2,736,144 

16 อสิราเอล 1,157,826        140,380  141,891 

17 เบลเยีย่ม 1,481,253        735,481  1,961,915 

18 โรมาเนีย 878,751        737,608  1,572,192 

19 ออสเตรยี 595,177          89,779  48,125 

20 ฮงัการ ี 831,549        714,483  24,333 

21 ญีป่นุ่ 975,637     2,923,768  2,657,655 

22 เวยีดนาม 1,088,921        385,272  251,434 

23 สวเีดน 495,351        401,061    

24 มาเลเซยี 332,300          12,415  277,958 

25 สงิคโ์ปร 381,899     7,808,718  346,280 
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ลาํดบั ประเทศนําเข้าไวน์ 2550 2549 2548 

26 สวสิเซอรแ์ลนด ์ 144,600        626,022  120,912 

27 เนเธอรแ์ลนด ์ 732,416              515  95,030 

28 ไอรแ์ลนด ์ 49,175        253,431    

29 ไตห้วนั 1,165   32,446 

30 บงักาเลยี        ,293,570  135,574 

31 แอลบราเนีย       1,210,475    

32 เกาหลใีต ้          266,798    

33 มอลโดวา          210,371  214,486 

34 แอนโดรา          141,000    

35 ยเูครน            54,454  731,543 

36 กรนีแลนด ์     710,424 

37 บราซลิ       19,373    11,067 

38 ซาอุดอิาระเบยี     7,486 

39 ฮอ่งกง                990  1,261 

40 จอรเ์จยี            12,844    

41 โปแลนด ์            77,119    

42 รยีเูน่ียน 163,699     

43 นอรเ์วย ์ 561,330     

44 อเมรกิา ซามอล 666,152     

45 ตูนีเซยี 848,681     

46 เดนมารก์ 1,582,756     

(ทีม่า : ศนูยข์อ้มลูและขา่วสารของกรมศุลกากร) 
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(ทีม่า : ศนูยข์อ้มลูและขา่วสารของกรมศุลกากร) 

  แผนภมูิที่ 1-ภาคผนวก สถตรวม ิ ิ 5 อนัดบัแรกไวน์นําเข้า 
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สถตนําเข้าไวน์ ิ ิ 5 อนัดบัแรกของไทย 



 
 

ประวตัผู้ิ ศึกษา 
 
 นายวทิยา  ภูมเิดช  เกดิเมื่อวนัที ่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 สาํเรจ็การศกึษา
ปรญิญาตร ี ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขารฐัศาสตร ์จากมหาวทิยาลยั รามคําแหง เมื่อปีการศกึษา 
2530 และ บญัชบีณัฑติ สาขาบญัชกีารเงนิ จากมหาวทิยาลยั หอการคา้ไทย เมื่อปีการศกึษา 
2548 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ีบณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2549 ปจจุบนัทาํงานที ่บรษิทั ั ดแีซด 
การด์ (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จาํกดั   
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