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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ภาพรวมองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 

 บริษัท บี.ซี.เอ็น. จํากัด (B.C.N Co., Ltd.) จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
รวมระยะเวลาจัดตั้งจนกระทั่งถึงปจจุบันเปนเวลากวา  3 ป โดยผูกอตั้งเปนชาวตางประเทศ 
คณะผูบริหารไดเล็งเห็นโอกาสในการทําธุรกิจทางดานการใหบริการขนสงและติดตั้งเฟอรนิเจอร
สํานักงานในประเทศไทย ซ่ึงคณะผูบริหารของบริษัท บี.ซี.เอ็น น้ันเปนผูมีประสบการณ, ความรู
และความเชี่ยวชาญในดานเฟอรนิเจอรสํานักงานเปนอยางดี เน่ืองจากกอนที่คณะผูบริหารจะ
เขามาเปดดําเนินกิจการในประเทศไทยนั้น เคยเปนตัวแทนจําหนายและติดตั้งเฟอรนิเจอร
สํานักงานที่ประเทศสิงคโปรโดยนําเขาเฟอรนิเจอรสํานักงานจากตางประเทศเพื่อจําหนาย
ภายในประเทศสิงคโปรและประเทศตางๆในเอเชีย 

 เม่ือป พ.ศ. 2548 น้ันบริษัท บี.ซี.เอ็น. จํากัด ไดใหบริการขนสงและติดตั้งเฟอรนิเจอร
สํานักงานเพียงอยางเดียว ในป พ.ศ. 2549 จึงเริ่มทําการนําเขาสินคาประเภทเฟอรนิเจอร
สํานักงานเพื่อมาจําหนายในประเทศไทยบางแตยังไมมากนัก และยังคงใหบริการขนสงและ
ติดตั้งเฟอรนิเจอรสํานักงานเปนธุรกิจหลัก 

 ในป พ.ศ. 2550 บริษัท บี.ซี.เอ็น. จํากัด จึงไดมีการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของบริษัท
จากการที่เนนทางดานการใหบริการขนสงและติดตั้งเฟอรนิเจอรสํานักงานเปนหลัก เปลี่ยนมา
เปนตัวแทนนําเขาและจําหนายสินคาประเภทเฟอรนิเจอรสํานักงานจากประเทศตางๆโดยสินคา
ที่นําเขาหลักมาจากฮองกงและประเทศมาเลเซีย และยังมีการใหบริการรับขนสงสินคาประเภท
เฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงานสําหรับลูกคา 
 ภายหลังจากบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด ไดทําการปรับปรุงกิจการของบริษัทนั้น บริษัทมี
นโยบายที่จะมุงเนนไปที่การนําเขาและจําหนายเฟอรนิเจอรสํานักงานประเภทโลหะชนิดถอด
ประกอบได (Knock-Down Furniture) เปนหลัก โดยสินคาหลักที่นําเขานั้นเปนสินคาประเภทตู
สําหรับเก็บเอกสารผลิตจากโลหะ, โตะทํางาน, ฉากและผนังกั้น, เกาอ้ีสํานักงาน และ
เฟอรนิเจอรสํานักงานอื่นๆ                   
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นอกจากนี้บริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด ยังทําการนําเขาสินคาประเภทเกาอ้ีสํานักงาน, โซฟา
และสินคาสํานักงานอื่นๆ จากอีกหลายประเทศ อาทิ เชน สิงคโปร, ญ่ีปุน, และมาเลเซีย เปนตน 
เพ่ือเขามาจําหนายในประเทศไทยอีกดวย 
 บริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด จัดอยูในอุตสาหกรรมประเภทเฟอรนิเจอรสํานักงานในประเทศ
ไทย ซ่ึงอุตสาหกรรมประเภทนี้มีโครงสรางตลาดที่ผูกขาดในลักษณะตลาดผูขายนอยราย 
ประเภท Differentiated Oligopoly ที่มีการผลิตสินคาแตกตางกัน แตสามารถใชทดแทนกันได
สูง (Highly Substitute) 

บริษัทฯ ตองการที่จะเพ่ิมผลประกอบการใหมากขึ้นซึ่ง ณ ปจจุบันรายไดรวมจากการ
ขายสินคาและการใหบริการขนสงและติดตั้งเฟอรนิเจอรสํานักงานตั้งแตเดือนมกราคม-
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ของบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด เทากับ 16,799,443 ลานบาท 

 
หนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆ 
 1. ฝายปฏิบัติงาน 

ทําหนาที่ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับจากฝายขายในสวนของการขนสงและติดตั้ง 
เฟอรนิเจอรสํานักงานตามสถานที่ของลูกคาในแตละโครงการ 

2. ฝายขาย 
ทําหนาที่ในการติดตอกับลกูคาเพื่อเสนอขายสินคาและการบริการตางๆของบริษทัฯและ 

เม่ือลูกคาแจงยืนยันการสั่งซ้ือเรียบรอยแลว จากนั้นจึงมอบหมายใหฝายปฏิบตังิานดําเนินการ
ตอไป 

3. ฝายบัญชีและธุรการ 
ในสวนของฝายบัญชีทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลการขายและบันทึกรายการของ 

รายไดและคาใชจายตางๆของบริษัทฯ และฝายธุรการมหีนาที่ในการจัดเตรียมแคท็ตาล็อกและ
เอกสารใบปลวิตางๆเพื่อแจกลูกคาใหกับฝายขายและดูแลงานดานธุรการของบรษิัทฯ 
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โครงสรางองคกรของบริษทั 
 

 
 
แผนภาพที่ 1.1 แสดงลักษณะโครงสรางองคกรของบริษัท บี.ซี.เอ็น. จํากัด 
ที่มา: ผูวิจัย, 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติงาน ผูอํานวยการฝายขาย ผูอํานวยการฝายบัญชีและธุรการ 

เลขานุการ 

ผูจัดการควบคุมโครงการ 

หัวหนาควบคุมโครงการ 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ 

เจาหนาที่ฝายบัญชี เจาหนาที่ฝายธุรการ ผูจัดการฝายขาย 

เจาหนาที่ฝายขาย 

ผูออกแบบ 
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โครงสรางระดับฝายปฏบิัติงาน 
 

 
แผนภาพที่ 1.2 แสดงลักษณะโครงสรางองคกรของบริษัท บี.ซี.เอ็น. จํากัด 
ที่มา: ผูวิจัย, 2550 
 
เฟอรนิเจอรสํานักงานที่จัดจําหนายโดยสังเขป 

      1.   ตูโลหะสําหรับเก็บเอกสาร     
      2.   โตะทํางานรูปแบบตางๆ   
      3.   ฉากและผนังกั้นหอง 
      4.   เกาอ้ีสํานักงาน 
      5.    ชุดตอนรับ 
      6.   ชุดเฟอรนิเจอรสําหรับโรงอาหารและโรงพยาบาล 
      7.   เฟอรนิเจอรสํานักงานอื่นๆ 
  

สินคาและการใหบริการอื่นๆ ของบริษัท 
 ประเภทสินคาอ่ืนๆที่จัดจําหนาย คือ สินคาตกแตงภายในสํานักงาน ไดแก พรม, 
ผามานปรับแสง, อุปกรณโทรศัพท และกระเบื้องยางสําหรับปูพ้ืน เปนตน 

   ประเภทการใหบริการอื่นๆ ไดแก การบริการติดตั้งและรื้อยายเฟอรนิเจอรสํานักงาน, 
การบริการออกแบบและตกแตงภายในสํานักงาน, การบริการจัดสงสินคาตางๆตามความ
ประสงคของลูกคา และการบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเฟอรนิเจอรสํานักงาน 
(ที่มา: ฝายขาย, 2550) 
 
 

ผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการฝายขาย ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
ธุรการ 

บริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด 
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ขอมูลที่เกี่ยวของ 
 จากการที่ไดศกึษาขอมูลการประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสรางในไตรมาสที่ 3/2550 
(กรกฎาคม – กันยายน 2550) ของสาํนักงานสถิตแิหงชาติที่รวบรวมขอมูลสิง่กอสรางเอกชน
ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหมตอเตมิหรือดัดแปลง ตามเทศบญัญัติควบคุมการกอสรางเปน
ประจําทุกป มาตั้งแตป 2509 ซ่ึงจํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพ้ืนที่กอสราง เปนดังน้ี 

ในไตรมาสที่สามของป 2550 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 35,880 
ราย คิดเปนพ้ืนที่ 13.83 ลานตารางเมตร สวนใหญ (รอยละ 98.2) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม 
และรอยละ 1.8 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาพบวา
จํานวนผู ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือนลดลงรอยละ 4.7 แตมีพ้ืนที่ที่ได รับอนุมัติใหก
อสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดยีวกันของป 2549 พบวาจํานวนผูที่ไดรับ
อนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 4.6 และมีพ้ืนที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 6.5  

 
แผนภาพที่ 1.3 แสดงการเปรียบเทยีบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพ้ืนที่
กอสรางโรงเรือน ไตรมาส3/49 ไตรมาส2/50 ไตรมาส 3/50 ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550 
(http://service.nso.go.th) 

 
สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนน้ัน มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง 4,966 

ราย  สวนใหญ(รอยละ 99.1) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และรอยละ 0.9 ไดรับอนุมัติใหตอเติม
หรือดัดแปลง โดยเปนสิ่งกอสรางประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมนํ้าามัน ปายโฆษณา สระ 
วายน้ํา ฯลฯ คิดเปนพ้ืนที่ทั้งสิ้น 409,542 ตารางเมตร และประเภททอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/
กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 443,380 เมตรเม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่    ผานมา พบวาจํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 8.2 และมีพ้ืนที่กอ  
สรางในสวนที่คิด   เปนพ้ืนที่ลดลงรอยละ 0.9 และมีพ้ืนที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว
ลดลงรอยละ 32.4 
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เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2549 พบวาจํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลด
ลงรอยละ 8.4 โดยมีพ้ืนที่กอสรางลดลงรอยละ 31.0 และความยาวของสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 
35.2 

ชนิดของสิ่งกอสรางอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สามนั้น สวน
ใหญเปนอาคารโรงเรือนเพ่ืออยูอาศัยโดยมีพ้ืนที่รวม 9.78 ลานตารางเมตร (รอยละ 70.7) ของ
สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพ่ือการพาณิชยมีพ้ืนที่รวม 
2.13 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 15.4 เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพ้ืนที่ รวม 
1.29 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 9.4 เปนการกอสรางโรงแรม หอพัก และภัตตาคารคิด
เปนพ้ืนที่268,968 ตารางเมตร และ เปนการกอสรางเพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข จํานวน 
91,691 ตารางเมตรเทานั้นเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา อาคารโรงเรือนมีพ้ืนที่ 
กอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 โดยเฉพาะการกอสรางเพื่อการ
พาณิชยเพ่ิมขึ้นมากที่สุดรอยละ 32.9 รองลงมาเปนการกอสรางเพ่ือการอุตสาหกรรมและ
โรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 27.0 สวนการกอสรางโรงแรม, หอพัก และภัตตาคารมีพ้ืนที่กอสรางที่ได
รับอนุมัติลดลงมากที่สุดรอยละ 54.0 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2549 พบวา 
อาคารโรงเรือนมีพ้ืนที่ก อสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 6.5               
(ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) 

 

 
แผนภาพที่ 1.4 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัตใิหกอสรางใหม 
และตอเติม-ดัดแปลงจําแนกตามชนิดของสิ่งกอสรางไตรมาส 3/49 ไตรมาส 2/50 และไตรมาส 
3/50 ที่มา: สํานักงานสถิตแิหงชาต,ิ 2550 (http://service.nso.go.th) 
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บริษัทที่นําเขามาเพื่อจัดจําหนาย 

 1.  บริษัท สตีลไลน อินเตอรเนชันแนล (เอเชีย) จํากัด ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายให 
      ไดแก เฟอรนิเจอรสํานักงาน (Office System Furniture) ประเภทตางๆ ยกเวน    
      เกาอ้ีสํานักงาน 
 2.  บริษัท อารทแลนด (Art land) จํากัด ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายให ไดแก โตะทํางาน 
      แบบตางๆ   
 3.  บริษัท อิโตคิ (Itoki) ไทยแลนด จํากัด ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายให ไดแก เกาอ้ี 
     สํานักงาน 
 4.  บริษัท เบอรเนล (Benel) จํากัด ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายให ไดแก เกาอ้ีสํานักงาน 
 5.  บริษัท ไอซีซี (ICC) จํากัด ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายให ไดแก เฟอรนิเจอรสําหรับใช 
      ภายในโรงพยาบาล, โรงแรม และโรงอาหาร (Hospitality & Contract Seating) 
6. บริษัท ซีเอ็กซ (CX) ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายให ไดแก ฉากกั้นและแผงกั้นสําหรับ  

โตะทํางาน   
7. บริษัท เคียน (Kian) ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายให ไดแก เกาอ้ีและโตะสําหรับโรง

อาหาร (ที่มา: ฝายขาย, 2550) 
 
ขอมูลของเฟอรนิเจอรนําเขาจากตางประเทศที่อยูในพิกัดเดียวกับสินคานําเขาของบริษัทฯ 
 การนําเขาสินคาประเภทเฟอรนิเจอรเกาอ้ี Seat (other than those of heading 94.02), 
whether or not convertible into beds, and parts there of Upholstered-Upholstered) ที่พิกัด 
HS-Code 9401.7100.000 (UNIT) มีสินคาที่นําเขาจากประเทศจีน ตั้งแตเดือนมกราคม-ตุลาคม 
ป พ.ศ. 2549 มีมูลคาการนําเขาจํานวน 25,826,017 ลานบาท, ประเทศมาเลเซีย มีมูลคาการ
นําเขาจํานวน 40,276,346 ลานบาท  
 การนําเขาสินคาประเภทเฟอรนิเจอรอ่ืนๆที่เปนสวนประกอบตางๆที่เกี่ยวกับสํานักงาน
โดยใชวัสดุการผลิตจากโลหะ พิกัดเลขที่ HS-Code 9403.1000.000 (KGM) มีสินคาที่นําเขาใน
พิกัดนี้จากประเทศจีน ตั้งแตเดือนมกราคม-ตุลาคม ป พ.ศ. 2549 มีมูลคาการนําเขาจํานวน 
15,754,000 ลานบาท, ประเทศฮองกง 356,511 บาท, ประเทศมาเลเซีย 15,196,045 ลานบาท 
(ที่มา: กรมศุลกากร, 2550) 
 
กลุมลูกคาหลักของบริษัท 
สามารถแบงกลุมลูกคาออกไดเปน 2 กลุมหลัก คือ 

1.  กลุมลูกคาที่ตองการซื้อสินคาประเภทเฟอรนิเจอรสํานักงาน 
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  กลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ เปนกลุมองคกรที่มีความประสงคที่จะตกแตงอาคาร
สํานักงาน หรือสถานที่ทํางานใหมีลักษณะที่ทันสมัย (Modern Style) และสามารถชวยในการ
สงเสริมภาพลักษณของบริษัทใหดูดียิ่งขึ้น สําหรับผูที่พบเห็นหรือเขามารับการบริการ เชน กลุม
บริษัทที่จําหนายสินคาทางดานเทคโนโลยี, โรงแรม, สํานักงานภายในหางสรรพสินคาตางๆ 
และกลุมลูกคาสํานักงานที่อยูตามอาคารสํานักงานตางๆ ตั้งแตขนาดยอม, ขนาดกลาง รวมไป
ถึงขนาดใหญ รวมทั้งผูสนใจทั่วไปที่มีโครงการสรางสํานักงานแหงใหมหรือตองการตกแตง
สํานักงาน   

โดยทั่วไปกลุมลูกคาของบริษัทฯ จะมอบหมายให บริษัทรับออกแบบเปนผูคัดเลือก
บริษัทเฟอรนิเจอรสํานักงานประมาณ 3-4 บริษัท โดยการที่ใหบริษัทเหลานั้นนําเสนอสินคา
เฟอรนิเจอรสํานักงานของแตละบริษัท ดวยการจัดวางตามแบบที่นักออกแบบเตรียมให จากนั้น
นักออกแบบเปนผูนําเสนอแบบของทุกบริษัทมาพิจารณาใหตรงตามที่ลูกคาตองการ แลวเสนอ
ใหกับลูกคาตัดสินใจอีกครั้งหน่ึง 

2.  กลุมลูกคาที่ตองการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ภายในอาคารสํานักงานหรือซ้ือ 
เฟอรนิเจอรสํานักงานเพิ่มเติม ลูกคากลุมน้ีเปนกลุมองคกรที่มีความตองการใหบริษัทเขาไปชวย
ในการปรับแตงหรือร้ือยายเฟอรนิเจอรภายในสํานักงานให ทั้งที่เพ่ิงสรางสํานักงานใหมและ
ตองการปรับเปลี่ยนของเกาใหสวยงามขึ้น ซ่ึงเปนกลุมลกูคาที่อยูตามอาคารสํานักงานตางๆ 
เชนกัน(ที่มา : ฝายบริหาร, 2550) 
สวนแบงทางการตลาดเฟอรนิเจอรสํานักงาน 

 เน่ืองจากบริษัทไมมีฐานลกูคาเดิมในป พ.ศ. 2549 สงผลทําใหยอดขายในป พ.ศ. 
2550 ซ่ึงเปนปแรกในการขายสินคาประเภทเฟอรนิเจอรสํานักงานของบริษัทฯ ไดผล
ประกอบการไมดีเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแขงขัน 

ยอดขายที่ผานมาระยะเวลา 11 เดือน คือ ตั้งแตเดือนมกราคม - พฤศจิกายน ป พ.ศ. 
2550 เทากบั 16,799,443 ลานบาท ซ่ึงถือวายังนอยมากหากเปรียบเทียบจากยอดขายรวมของ
ตลาดเฟอรนิเจอรสํานักงานเมื่อป พ.ศ. 2549 ที่เทากับ 3,292.3 ลานบาท (ที่มา: ผูประกอบการ) 

ตารางที่ 1.1แสดงยอดขายและสวนแบงทางการตลาดของบริษัทคูแขงขันป พ.ศ. 2549      

บริษัท ยอดขายของป 2549(ลานบาท) 
จากยอดขายรวม 3,292.3 ลานบาท สวนแบงทางการตลาด 

B1 1,086.5  ลานบาท 33 % 

B2 856 ลานบาท 26 % 

อ่ืนๆ 1,316.9 ลานบาท 41 % 
          ที่มา: ผูประกอบการบริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน), 2550 
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อ่ืนๆ
41%

26%

MOFLEX
33%

MOFLEX

ROCKWORTH

อ่ืนๆ

 
 
    

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1.5 แสดงยอดขายและสวนแบงทางการตลาดของบริษัทคูแขงขันป พ.ศ. 2549                            
ที่มา: บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ร็อกเวิธ จํากัด (มหาชน) 
       ป  พ.ศ. 2549 

 
สภาพการแขงขัน 
 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรสํานักงานเปนธุรกิจที่มีการแขงขันที่คอนขางสูง เน่ืองจากใน
อุตสาหกรรมนี้จะมีบริษัทที่ทําการขายเฟอรนิเจอรสํานักงานที่มีลักษณะและวัตถุประสงคการใช
งานที่คอนขางคลายคลึงกัน สิ่งที่แตกตางกันคือ การออกแบบลักษณะสินคาใหมีความ
หลากหลายในดานรูปแบบและสีสันของสินคา  และกลยุทธการขาย  บริษัทตางๆมีการให
สวนลดพิเศษตางๆ เพ่ือจูงใจลูกคา และตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของบริษัท   
 แมวาบริษัทที่ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรสํานักงานในประเทศไทยนั้นมีไมมากนัก แต
ดวยรูปแบบการขายสินคาที่มีกลุมลูกคากลุมเดียวกันคือกลุมลูกคาสํานักงานโครงการตางๆ และ
การขายโดยสวนใหญที่ตองผานการประมูลงานโครงการอาคารสํานักงานนั้น จึงทําใหแตละ
บริษัทตองมีการแขงขันกันเพ่ือใหบริษัทของตนเปนผูไดรับเลือกจากการประมูลแตละครั้ง 
 
กลุมบริษัทคูแขงขัน 

คูแขงขันของบริษัทฯ ที่อยูในกลุมเฟอรนิเจอรสํานักงานมีดังน้ี คือ 
1. บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) 
    ใชตราสินคาในกลุมเฟอรนิเจอรสํานักงาน คือ “MOFLEX” 
  
2. บริษัท ร็อกเวิธ จํากัด (มหาชน) 
    ใชตราสินคาในกลุมเฟอรนิเจอรสํานักงาน คือ “ROCKWORTH”  
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3. บริษัท บางกอกแฟรนไชส จํากัด 
    ใชตราสินคาในกลุมเฟอรนิเจอรสํานักงาน คือ “LOGICA” 
 
4. บริษัท แพรคติกา จํากัด 
    ใชตราสินคาในกลุมเฟอรนิเจอรสํานักงาน คือ “PRACTIKA” 

 
ชองทางการจัดจําหนายและการใหบริการ 

ปจจุบันชองทางการจัดจําหนายสินคาเฟอรนิเจอรสํานักงานและการใหการบริการติดตั้ง
และรื้อยายเฟอรนิเจอรสํานักงาน สามารถแบงไดเปน 2 ชองทาง คือ 

1. ติดตอกับลูกคา (Customer) โดยตรง วิธีการนี้เปนการมอบหมายใหพนักงานฝาย 
ขายของบริษัทเขาไปนําเสนอสินคาใหกับลูกคาตามขอมูลที่แจงรับประมูลงานตามแหลงขอมูล
ขาวสารตางๆ 

2.   ติดตอกับผูออกแบบสํานักงาน (Designer) โดยวิธีการนี้ไดมอบหมายใหพนักงาน 
ฝายขายเขาพบผูออกแบบตามบริษัทรับออกแบบเฟอรนิเจอรสํานักงาน เพ่ือนําเสนอสินคาของ
บริษัทฯ และขอใหผูออกแบบนําเสนอสินคาของบริษัทใหกับลูกคา 

 
  
 

 
 
แผนภาพที่ 1.6 แสดงการแบงชองทางการจัดจําหนายและการใหบริการ บริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด 
ที่มา: ผูวิจัย, 2550 
 
 
 
 

บริษัท บี.ซี.เอ็น. จํากัด 

พนักงานฝายขายของบริษทั ผูออกแบบเฟอรนิเจอรสํานักงาน 

ลูกคา ลูกคา 
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2. ปญหาและสภาพความสําคัญของปญหา 
 ปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไข คือ ปญหาทางดานผลประกอบการ 
 เน่ืองจากการที่บริษัทฯ ยังคงอยูในสภาวะเริ่มตนธุรกิจทางดานนําเขาเฟอรนิเจอร
สํานักงานรวมถึงธุรกิจการใหบริการติดตั้งและรื้อยายเฟอรนิเจอรสํานักงานเปนปแรก จึงสงผล
ใหสภาวะผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ในปน้ีน้ันคอนขางนอย เม่ือเปรียบเทียบรายไดรับ
และคาใชจายตั้งแตเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ป พ.ศ.2550 คาใชจายตางๆ เชน คาเชา
สํานักงาน, คาเชารถ, เงินเดือนพนักงาน และคาดําเนินงานตางๆ รวมทั้งคาภาษีนําเขาสินคา, 
พิธีการผานศุลกากร บริษัทจึงพยายามคิดคนกลยุทธในการเพิ่มผลประกอบการของบริษัทฯ ให
มากขึ้นภายในปหนาเพื่อใหทดแทนกับการลงทุนและคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นในแตละเดือน และ
เพ่ือเพ่ิมผลกําไรดวย 

  ปญหายอดขายที่ยังไมมากทําใหสงผลใหผลประกอบไมดีเทาที่ควร ทั้งนี้เปนเพราะ
บริษัทยังไมมีฐานลูกคาเดิม จึงตองใชเวลาเพื่อใหไดการยอมรับจากลูกคาและไววางใจในสินคา
และบริการ และใหบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด เปนอีกทางเลือกหน่ึงในการตัดสินใจซื้อ อีกทั้ง ณ 
ปจจุบันบริษัทจะตองติดตอกับผูออกแบบ (Designer) เพ่ือใหเลือกเฟอรนิเจอรสํานักงานของ
บริษัทฯในการเสนอแบบใหกับลูกคา น่ันหมายความวานักออกแบบจะตองรูจักสินคาเปนอยางดี
และมีความคุนเคยกับบริษัทฯ เปนอยางดีดวยจึงจะใหการสนับสนุน 
   ที่ผานมาพนักงานขายตองพยายามติดตอเสนอขายสินคากับลูกคาดวยตนเองโดย
การคนหาจากโครงการประมูลทางสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ, นิตยสาร, วารสาร และ
อินเทอรเน็ต, การสอบถามจากคนรูจัก, การเขาไปเสนอและแนะนําตามบริษัทตางๆ ซ่ึงลูกคา
โดยสวนใหญจะไมคอยใหความสนใจเทาที่ควรดวยเหตุผลหลายประการ เชน ใหนักออกแบบ
เปนผูเลือกเฟอรนิเจอรสํานักงานให, ยังไมมีโครงการเปลี่ยนเฟอรนิเจอรใหม, บริษัทเพิ่งเขาสู
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรสํานักงานของไทย จึงไมเปนที่รูจักและไมนาเชื่อถือหากตองการสั่งซื้อ
ในปริมาณมากและมีมูลคาสูง เน่ืองจากลูกคาตองการบริษัทที่นาเชื่อถือและใหการรับประกันใน
คุณภาพของสินคาพรอมทั้งการบริการภายหลังการขายดวย จึงเปนสาเหตุใหลูกคาไมตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาของบริษัทในที่สุดเนื่องจากพิจารณาวาเปนบริษัทที่ยังคงใหมเกินไป 
  อีกทั้งเม่ือพนักงานขายติดตอกับผูออกแบบน้ันพบปญหาที่มีลักษณะคลายกัน คือ 
เม่ือบริษัทเสนอรูปแบบสินคาใหแกผูออกแบบ แมวาผูออกแบบจะใหความสนใจในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑที่ดูทันสมัย และมีคุณภาพที่ดี แตการเลือกสินคาใหแกลูกคานั้นนอกจากรูปแบบและ
คุณภาพแลวลูกคายังตองการความนาเชื่อถือดวยการรับประกันอยางนอย 3 ปของสินคานับจาก
วันที่ซ้ือ แตดวยเหตุผลที่บริษัทเพิ่งเริ่มเขามาสูตลาดเฟอรนิเจอรสํานักงานจึงทําใหขาดความ
นาเชื่อถือในดานนี้อยางมาก ดังน้ันผูออกแบบจึงยังไมใหการสนับสนุนสินคาของบริษัทฯมากนัก 
 



 12

ตารางที่ 1.2 แสดงการเปรียบเทียบรายไดรับ และคาใชจายภายในแตละเดือน 
ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2550 ของบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด 
ราย 

ละเอียด 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

รายได 560,780 507,400 4,269,978 564,540 641,721 2,293,000 720,757 1,971,193 1,733,460 2,408,774 1.1 ล. 

คาใชจาย 3,508,003 1,204,537 1,568,551 3,508,498 904,453 581,798 722,979 1,082,323 1,262,658 1,336,725 1.1 ล. 

ที่มา: ฝายบริหาร, 2550 
          หนวย : บาท 

-4000000

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

มค
.
กพ
.
มีค
.
เม
ย. พค

.
มิย
.
กค
.
สค
.
กย
.
ต.
ค.
พ.
ย.

รายไดรบั
คาใชจาย
ผลประกอบการสทุธิ

แผนภาพที่ 1.7 แสดงการเปรียบเทยีบรายไดรับและคาใชจาย 
         ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ป 2550 ของบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด 

                   ที่มา: ฝายบริหาร, 2550 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงการเปรียบเทียบการจําหนายสินคาระหวางการขายลูกคาโดยตรงและขาย
ผานผูออกแบบตั้งแตเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2550 ของบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด 
 

รายละเอียด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ลูกคาโดยตรง - - 91,000 - - - 28,600 28,741 - 1,873,777 - 

ผูออกแบบ 560,780 507,400 4,178,978 564,540 641,721 2,293,000 692,157 1,942,452 1,733,460 534,997 1,1 ล. 

ที่มา: ฝายบริหาร, 2550 
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          หนวย : บาท 
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แผนภาพที่ 1.8 แสดงการเปรียบเทยีบการขายผานลูกคาโดยตรงและผูออกแบบ 
ที่มา: ฝายขาย, 2550 
 
ความสําคญัและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 
    จากการที่ผลประกอบการของบริษัทอยูในระดับต่ํานั้น ทําใหบริษัทฯ ไมมีเงินทุนใน
ดานการพัฒนาปรับปรุงบริษัทฯใหดีขึ้นไดมากนักและตองนํารายไดที่ไดรับเพ่ือใชในการใชจายที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานและทางดานบุคลากรที่เกิดขึ้นในแตละเดือน  จึงสงผลกระทบหลายๆ
อยางกับบริษัท   
 จากปญหาดังกลาวสงผลกระทบใหที่ผานมาบริษัทยังไมมีผลกําไรที่ชัดเจน เกิดปญหา
การขาดสภาพคลองทางการเงิน, ทําใหบริษัทมีอัตราการเติบโตที่ชาลง,ไมสามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงขันในตลาดเดียวกันได และขาดความเชื่อม่ันจากลูกคา  
 
3. วัตถุประสงคของการศึกษา  
 1. เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด     
 2. เพ่ือศึกษากลยุทธและกําหนดทางเลือกเพ่ือการเพิ่มผลประกอบการ 
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4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ลูกคาโดยตรง (End user)   
     หมายถึง เฟอรนิเจอรสํานักงานโดยไมผานตัวแทนจําหนายและผูออกแบบ 
 2. ผูออกแบบ (Designer)   
     หมายถึง ผูที่รับหนาที่ในการออกแบบตกแตงพ้ืนที่การวางเฟอรนิเจอรสํานักงานใหกับ
ลูกคา 
 3. เฟอรนิเจอรสํานักงานชนิดถอดประกอบได (Knock –Down Furniture) 

หมายถึง เฟอรนิเจอรสํานักงานที่สามารถถอดชิ้นสวนตางๆ ออกมาและประกอบเขา 
ดวยกันใหมไดเพ่ือประหยัดเนื้อที่สําหรับการขนสง  
 4. Office System Furniture คือ เฟอรนิเจอรสํานักงานที่สามารถรองรับการใชงานใน
รูปแบบตางๆ ตามลักษณะพื้นที่ใชสอยของลูกคา  
  
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
    ระยะสั้น 
 1. สรางความเชื่อม่ันใหกับพนักงานในดานความมั่นคงของบริษัท 
     
            ระยะกลาง 
 1. เพ่ิมชองทางในการแขงขันกับคูแขงขัน 
 2. มีปริมาณยอดขายที่เพ่ิมขึ้นเปนการเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน 
       
  ระยะยาว 
 1. เพ่ิมความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงขัน 
 2. เพ่ิมอัตราการเติบโตของบริษัท 
 



บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

(Literature Review) 
 

ในการศึกษาการเพิ่มผลประกอบการของกรณีบริษัท บ.ีซี.เอ็น. จํากัด ผูศึกษานําทฤษฎ ี
แนวคิด และเครื่องมือตางๆ เพ่ือเปนแนวทางการวเิคราะหและแกปญหา 
   1. การวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกองคกรดวย SWOT Analysis  
 2. การวิเคราะหสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมดวย  Five Forces Model  
 3. แนวคิดและทฤษฎีดานการสรางภาพลักษณ 
 4. ทฤษฎีการกําหนดกลยุทธขององคกร 3 ระดับ 
 5. การกําหนดกลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS Matrix 
          6. ทฤษฎีการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
 7. บทความและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป 

สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) เปนสภาพแวดลอมที่มีขอบเขต
ครอบคลุมกวางไกลที่สุด ขณะเดียวกันก็เปนกรอบการดําเนินงานของธุรกิจและอุตสาหกรรม
สภาพแวดลอมทั่วไปเปนสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบในวงกวางตออุตสาหกรรม ซ่ึง
ประกอบดวยปจจัยสําคัญ ไดแก 

1. กฎหมายและการเมือง (Political) องคกรธุรกิจตองติดตามการดําเนินงานทาง 
การเมืองเพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ เชน เสถียรภาพของรัฐบาล 
พัฒนาการทางการเมือง นโยบายของประเทศ และนโยบายของรัฐทีมี่ตออุตสาหกรรม เปนตน 

2. เศรษฐกิจ (Economic) ปจจัยทางเศรษฐกจิจะเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นปริมาณการ 
 และการใชทรัพยากร ปจจัยทางเศรษฐกิจมีแรงผลักดันที่สําคญัตอการดําเนินงานขององคกร
ธุรกิจ เน่ืองจากปจจัยทางเศรษฐกิจจะครอบคลุมหลายประเด็น เชน รายไดประชาชาติ อัตราเงิน
เฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราการจางแรงงาน ดุลการชําระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราภาษี และ
ผลิตภาพ เปนตน โดยผูบริหารตองสามารถนําขอมูลทางเศรษฐกิจมาใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เพ่ือกอใหเกิดโอกาสสูงสุด และลดอุปสรรคในการดําเนนิงานขององคกร 

3. สังคมและวัฒนธรรม (Social) ลักษณะทางสังคมและวฒันธรรมในแตละทองถิ่นมี 
ความแตกตางกัน ทําใหองคกรตองทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมยอย และ
รูปแบบการดาํเนินชีวติที่เกีย่วของ เพ่ือประกอบการประเมินสภาพแวดลอม และใชประกอบใน
การพิจารณากําหนดกลยุทธไดอยางเหมาะสม 
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4. เทคโนโลยี (Technology) พัฒนาการและความกาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิด

นวัตกรรม (Innovation) ใหม ๆ อยูเสมอ ทั้งในดานผลติภัณฑ บริการ และกระบวนการผลิต ทํา
ใหผูบริหารทีมี่วิสัยทศันกวางไกลพิจารณาถึงปจจัยน้ี และนํามาปรับปรุงใชอยางเหมาะสมกับ
องคกร เทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและการแขงขันของธุรกิจ นอกจาก
ผลกระทบที่มีตอองคกรแลว เทคโนโลยียังมีผลกระทบในระดบัมหภาค โดยมีอิทธิพลตอการ
ปรับตวัของปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
อิทธิพลและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศ ซ่ึงเปนปจจัยที่ผูบรหิารควรจะตอง
ตระหนักถึง ถาตองการใหองคกรของตนดํารงอยูอยางตอเน่ือง 

5. สภาพแวดลอมจากกฎระเบียบขอบังคับ (Regulatory Factor) 
6. สภาพแวดลอมดานโลกาภิวัฒน (Globalization) 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ 
 สมยศ นาวีการ (2539:16) กลาววาการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึงการตัดสินใจและการ
บริหารที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานระยะยาวของบริษัทการบริหารกลยุทธประกอบดวยการ
กําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ การควบคุมกลยุทธ และการศึกษาการบริหารกลยุทธเพ่ือ
ตรวจสอบและการประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายในบริษัท 
  
 1. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process)  กระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธจะมีขั้นตอนพื้นฐานคลายกับกระบวนการบริหารทั่วไปก็เพียงแตมีความ
ซับซอนกวามาก เน่ืองจากเกี่ยวของเช่ือมโยงกับทุกฝายในองคกรประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 
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แผนภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
 

1.1. การวิเคราะหเชงิกลยุทธ (Strategic Analysis) สวนแรกของการจัดการ
เชิงกลยุทธจะเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก (Internal/External 
Environments Analysis) เปนการวิเคราะหทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
สภาพแวดลอมภายในตองพิจารณาจุดออน/จุดแข็ง ของทรัพยากรทั้งที่จับตองไดและจับตอง
ไมไดที่มีอยูขององคกร เชน เงินทุน สินทรัพยตางๆ ทรัพยากรบคุคล โครงสราง ระบบงาน 
วัฒนธรรม เทคโนโลยีของบริษัท Know-how และภาวะผูนําของบรษิัท ในมุมมองของจุดออน/
จุดแข็ง นอกจากนี้ยังตองวิเคราะหความสามารถหลักขององคกร (Core Competency 
Analysis) โดยการกําหนดลักษณะของความสามารถหลักตองมี 4 ดาน คือ คุณคาตอลูกคา 
(Customer Value), หายาก (Rare), ไมสามารถทดแทนได (No substitutable), การมีตนทุนสูง
ที่จะลอกเลียนแบบ (Costly to Imitate) สวนสภาพแวดลอมภายนอกตองพิจารณาสภาพของ

ความสามารถหลัก 
(Core Competency) 

สภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก
(Internal/External 
Environments) 

การสรางกลยุทธ 
(Strategy Formulation) 

พันธะกิจ 
วิสัยทัศน 
การสรางคุณคา 
ความสามารถหลักในการแขงขัน 

การดําเนินกลยุทธ 
(Strategy  Implementation) 

โครงสรางและระบบภายใน 
ภาวะผูนํา 
วัฒนธรรมองคกร 
การสื่อสาร 
ทรัพยากรมนุษย 
การบริหารความเปลี่ยนแปลง 

การควบคุมกลยุทธ 
(Strategy Control) 

การประเมินกลยุทธ 
(Strategy Evaluation) 

Formative 
Summative 

เวลา 
งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
Feedback 

Valuable 
Rare 
Nonsubstitutable 
Costly to imitation    
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อุตสาหกรรม คูแขง และปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน เชน 
กฎหมาย หรือสังคม 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environmental Analysis) 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในใหความสําคัญกับทรัพยากรและความสามารถที่

องคกรมีอยู โดยทรัพยากรนั้นมีทั้งทรัพยากรที่จับตองไดและทรัพยากรที่จับตองไมได ตั้งแตชวง
ปลายทศวรรษ 1960 นักวิจัยเริ่มสนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับลักษณะอยางหนึ่งที่เรียกวา 
ความสามารถที่โดดเดน (Competency) เน่ืองจากพบวามีความสัมพันธสูงกับผลการปฏิบัติงาน 
Boyatzis (1982) ใหความหมายของคําวา Competency ไววา “An underlying characteristic 
of an individual which is causally related to effective or superior performance in job.” ซ่ึง
เปนการใหความหมายในมุมมองดานความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองคกร แตปจจุบันได
มีการใชคํานี้กันอยางกวางขวางทั้งระดับองคกร อุตสาหกรรม หรือแมแตประเทศชาติ อยางไรก็
ตามความหมายก็ยังคงเกี่ยวของกับลักษณะที่ดีมีประสิทธิภาพ หรือมีความสามารถปฏิบัติงานที่
สูงกวาเม่ือเทียบกับคูแขง ดังนั้นการวิเคราะห และการพยายามสรางคุณสมบัติดังกลาวจึงไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะภาคธุรกิจแลว ความสามารถที่โดดเดนนั้น
เปรียบเหมือนอาวุธและเกราะปองกันในขณะเดียวกันที่จะสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
(Competitive Advantages) ใหกับองคกร ที่เรียกวาความสามารถหลัก (Core Competency) 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environmental Analysis)  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกบริษัท จุดประสงคของการวิเคราะหภายนอกของ
บริษัทคือ การระบุโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร จะมี
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของระหวางกันอยู 3 อยาง ที่ควรจะถูกพิจารณา ณ ขั้นตอนนี้ คือ 
สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมของประเทศ และสภาพแวดลอมมหภาค 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมจะเปนการประเมินโครงสรางการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมของบริษัทรวมทั้งฐานะการแขงขันของบริษัทและคูแขงรายสําคัญ และขั้นตอน
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม เน่ืองจากในขณะนี้ตลาดหลายตลาดไดกลายเปนตลาดโลก การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมจะหมายถึงการประเมินผลกระทบของการกลายเปน
ระดับโลกตอการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวย 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของประเทศจะเปนการประเมินวาสภาพแวดลอมของ
ประเทศที่บริษัทไดดําเนินงานอยูจะสนับสนุนสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันภายในตลาดโลก
หรือไม ถาพวกมันไมไดสนับสนุนแลวบริษัทตองพิจารณาที่จะยายการดําเนินงานที่สําคัญของ
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พวกเขาไปยังประเทศอื่นที่สภาพแวดลอมของประเทศสนับสนุนการสรางขอไดเปรียบทางการ
แขงขันของพวกเขา การวิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาค จะประกอบดวยการวิเคราะหเศรษฐกิจ 
สังคม รัฐบาล กฎหมายและเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบตอบริษัท 
 
การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการแขงขัน (Five-Force Model) 
 ความสําเร็จในตลาดมิไดขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทในการระบุความตองการของ
ผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับความสามารถที่จะตอบสนองความตองการไดดีกวา
ที่คูแขงสามารถทําได ซ่ึงก็หมายความวาบริษัทจําเปนตองหาวิธีตางๆที่จะใหมีขอไดเปรียบใน
เชิงการแขงขันในสายตาของลูกคา ขอไดเปรียบในการแขงขันนี้มักไดมาจากตัวสินคาหรือ
บริการแตบางครั้งก็ไดมาจากองคประกอบอ่ืนๆของสวนผสมทางการตลาด 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการแขงขัน ทําใหทราบถึงสภาวะความเปนไปของการ
แขงขันในอุตสาหกรรม เพ่ือทราบถึงจุดแข็งและจุดออนขององคกรและคูแขงขันสําหรับใชในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ ซ่ึง Michael E. Porter นักกลยุทธที่มีชื่อเสียงกลาวโดยสรุปวา ปจจุบัน
ธุรกิจตองใหความสําคัญกับความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยระดับ
ความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรมจะถูกกําหนดโดยแรงผลักดัน 5 ประการ (Five 
Forces) ไดแก การคุกคามของผูเขามาใหม การแขงขันระหวางธุรกิจที่มีอยู อํานาจการตอรอง
ของผูซ้ือ อุปสรรคของสินคาหรือบริการทดแทน และอํานาจการตอรองของผูขายวัตถุดิบ ซ่ึง
ความเขมแข็งของพลังทั้ง 5 จะกําหนดความเปนไปไดของการทํากําไรขององคกร ซ่ึงเรียก
รวมกันวา แบบจําลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model) โดยสามารถบริหาร
รายละเอียดของแตละปจจัยไดดังน้ี 
  
 1.  ภาวะถูกคุกคามของคูแขงขันรายใหม (Threat of New Entrants) การที่มีนักลงทุน
หนาใหมเขามาในอุตสาหกรรม หมายความวา จะมีกําลังการผลิตใหมเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม 
โดยจะมีความตั้งใจและมุงหมายตาง ๆ ที่จะยึดครองสวนแบงตลาดใหได ดังน้ันการที่มีนักลงทุน
หนาใหมเขามา ก็จะมีผลตาง ๆ เกิดขึ้นหลายประการ เชน การแขงขันจะเพ่ิมสูงขึ้น ระดับราคา
สินคาจะต่ําลง ตนทุนก็จะสูงขึ้น เพราะคาใชจายในการรักษาสวนแบงตลาดจะมากขึ้นกวาเดิม 
ทั้งน้ีนักลงทุนหนาใหมก็จะมีอุปสรรคตาง ๆ ในการเขามาในตลาด เชน ปญหาดานความภักดี
ของลูกคาตอภาพลักษณของตราสินคาเดิม ดานตนทุนและเงินทุนที่ตองแขงกับผูประกอบการ
เดิม และปญหาดานกฎระเบียบของภาครัฐ เปนตน 
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 2.  อํานาจการตอรองของผูซ้ือวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) ผูปอน
วัตถุดิบ (Supplier) ก็มีผลตอการแขงขันเชนกัน เพราะในการผลิตสินคาหรือบริการหากได
คุณภาพของวัตถุดิบที่ไมดี มีราคาที่แพงหรือมีการสงมอบที่ชาก็จะกระทบตอการผลิตสินคา 
รวมถึงการแขงขันทางการคาได ซ่ึงอํานาจของผูปอนวัตถุดิบอาจจะมาจากหลายประการ เชน 
การที่มีจํานวนผูปอนวัตถุดิบนอยรายในตลาด เปนวัตถุดิบที่ไมมีวัตถุดิบอ่ืนสามารถทดแทนได 
การเปลี่ยนไปเปนผูปอนวัตถุดิบรายอ่ืนจะทําใหตนทุนสูงขึ้น และเปนวัตถุดิบที่มีความสําคัญตอ
ผูซ้ือมาก เปนตน 
 3.  อํานาจการตอรองของผูซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) กลุมผูซ้ือหรือลูกคาก็
เปนพลังผลักดันหน่ึงที่มีอิทธิพลอยางสูงตอศักยภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม เน่ืองจากหาก
กลุมผูซ้ือมีอํานาจตอรองมากเพียงใดก็จะสามารถสรางแรงกดดันในเรื่องราคา และคุณภาพของ
สินคาไดมากขึ้นเทานั้น ทั้งหมดนี้จะสงผลกระทบตอตนทุน ยอดขาย รวมถึงศักยภาพการ
แขงขันที่จะตามมา และอํานาจในการตอรองของกลุมผูซ้ือมาจากหลายปจจัย เชน เปนกลุม
ลูกคาที่มีขนาดเล็ก ลูกคาสามารถเปลี่ยนไปใชสินคาประเภทเดียวกันจากผูประกอบการอื่นได
โดยงาย และเปนสินคาที่ไมมีความสําคัญ หรือเปนสินคาฟุมเฟอย เปนตน 
 4.  ภาวะถูกคุกคามของสินคาทดแทน (Threat of Substitutes) สินคาอ่ืนที่สามารถใช
ทดแทนในอุตสาหกรรมที่ผลิตอยู ก็ถือวาเปนภัยคุกคามเชนกัน ซ่ึงอาจจะทําใหประสบกับความ
สูญเสียได เพราะสินคานั้นสามารถใชทดแทนกันไดทั้งในบางโอกาสหรือทดแทนกันไดสมบูรณ 
โดยผลกระทบที่ตามมาจะคลายลักษณะภัยคุกคามจากนักลงทุนรายใหมขางตน 
 5. ระดับความเขมขนของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among Existing 
Firms) แรงผลักดันที่มีผลตอการแขงขันในอุตสาหกรรมประการสุดทาย คือ ระดับความเขมขน
ของการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวยกันเอง ซึ่งตองมีการโตตอบแขงขันกันในทางการคาและ
กลยุทธอยูตลอดเวลา ตามระดับการแขงขันที่แตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรม โดยผลของ
การที่ตลาดมีระดับการแขงขันที่สูง อาจมีสาเหตุจากหลายประการ เชน การมีผูประกอบการที่มี
ศักยภาพใกลเคียงกันในตลาด และไมมีผูใดถือครองตลาดไดมาก สินคาและบริการของ
ผูประกอบการแตละรายมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย และการเปนอุตสาหกรรมที่กําลัง
เติบโตอยู เปนตน 
 แรงผลักดันทั้ง 5 ประการขางตนนี้ จะเปนเครื่องมือใหผูบริหารใชในการวิเคราะหคูแขง
และอุตสาหกรรมได โดยทําใหทราบถึงสภาพแวดลอมของตลาดและอุตสาหกรรมที่เปนอยู 
รวมถึงตําแหนงของตัวเอง โอกาสและภัยคุกคามตาง ๆ เน่ืองจากภัยคุกคามทั้ง 5 จะเปน
ตัวกําหนดลักษณะตลาดหรืออุตสาหกรรม นับเปนความรูที่ใชในการกําหนดกลยุทธใหสามารถ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันในระยะยาวตอไป 
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Threat of New Entrants 

Industry
Competitors  of  

Buyers 

↺ 
Rivalry Among 
Existing  Firms 

Bargaining Power of 
Buyers 

Bargaining Power of 
Suppliers 

Threat of Subsitute 
Product  

 
แผนภาพที่ 2.2  แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน 
ที่มา:  อดุลย จาตุรงคกุล การบริหารการตลาด, 2546 
 
         
SWOT Analysis 
 การวิเคราะห SWOT หมายถึง การวิเคราะห Strengths-Weaknesses–Opportunities– 
Threats โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน
ระหวางจุดแข็ง และจุดออน และผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอกระหวาง
โอกาส และอุปสรรความีสถานภาพโนมเอียงไปในทางใดเพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดไปใชในการ
กําหนดกลยุทธได 
 สวนแรกของการจัดการเชิงกลยุทธจะเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน / 
ภายนอก (Internal / External Environments Analysis) เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ โดยสภาพแวดลอมภายในตองพิจารณาจุดออน/จุดแข็ง ของทรัพยากรทั้งที่จับตองได
และจับตองไมได เชน เงินทุน สินทรัพยตางๆ ทรัพยากรบุคคล โครงสราง ระบบงาน วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีของบริษัท Know – how และภาวะผูนําของบริษัทในมุมมองของจุดออน / จุดแข็ง 
 การวิเคราะหความสามารถหลักขององคกรจําเปนตองคํานึงถึงมิติ 4 ดาน คือ คุณคาตอ
ลูกคา (Customer Value) หายาก (Rare) ไมสามารถทดแทนได (Non substitutable) การมี
ตนทุนสูงที่จะลอกเลียนแบบ (Costly to imitate) 
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 สวนสภาพแวดลอมภายนอกตองพิจารณาสภาพอุตสาหกรรม คูแขง และปจจัยที่สงผล
กระทบตอความสามารถในการแขงขัน เชน กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 

 
SWOT Analysis 

 

 
 
แผนภาพที่ 2.3 แสดง SWOT Analysis 
ที่มา : Yahoo 360 Beta  
http://blog.360.yahoo.com 
 
1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) เปนการ

วิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนขององคกร 
 1.1 จุดแข็ง (S- Strengths) หมายถึง ลักษณะเดนในการดําเนินงานดานตางๆ 

เชน การผลิต การขาย การเงิน และบุคคลที่เปนประโยชนตอกิจการ 
 1.2 จุดออน (W-Weakness) หมายถึง ลักษณะดานตางๆของกิจการเมื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขงขันในธุรกิจเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหองคกรเสียเปรียบคูแขงขัน 
2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) เปนการ

วิเคราะหโอกาส และภัยคุกคาม 
 2.1 โอกาส (O-Opportunities) หมายถึง สภาวะแวดลอมที่อยูภายนอกองคการ 

ซ่ึงเปนชองทางที่มีประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของกิจการ 
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 2.2 อุปสรรค (T- Threats) หมายถึง สภาวะแวดลอมภายนอกองคการที่
กอใหเกิดปญหา และอุปสรรคตอความสาํเร็จของกิจการ 
 
การจัดทํากลยุทธ    
กลยุทธแบงออกเปน  3  ระดับ  ไดแก 
 

1. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เปนแผนการแขงขันโดยรวมของ
องคกร เพ่ือควบคุมผลประโยชนและการดําเนินงานขององคกรทั้งหมด กลยุทธระดับองคกรแบง
ออกไดเปน กลยุทธการขยายตัว กลยุทธคงตัว กลยุทธหดตัว โดยใชเครื่องมือเพ่ือกําหนดกล
ยุทธ อาทิเชน TOWS MATRIX, BCG MATRIX, ADL Portfolio Planning Matrix and GE 
Model 
 

1.1  กลยุทธการขยายตัว  (Growth Strategy) มีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมยอดขาย, 
สรางสวนแบงทางการตลาด, ชวยลดตนทุนตอหนวยขององคกรใหนอยลง เพ่ือสรางความอยู
รอด ในกรณีการแขงขันรุนแรง  
ลักษณะของกลยุทธการขยายตัว สามารถแบงยอยไดเปน 5 แบบ ไดแก 

1.) กลยุทธการขยายตัวจากภายในองคกร (Internal Growth) 
(1.1)  ในอุตสาหกรรมเดิม 
(1.2)  ในอุตสาหกรรมใหม 

   ตามแนวดิ่ง (Vertical Growth) คือการเขาสูธุรกิจใหมที่จะตองมี
ความสัมพันธกับธุรกิจเดิมในแงของการเปนผูจัดหาวัตถุดิบ (Suppliers) หรือ
ลูกคา (Customers) ของธุรกิจเดิม  

(1.2.1) ลักษณะยอนหลัง (Backward Vertical Growth) 
(1.2.2) ลักษณะไปขางหนา (Forward Vertical Growth) 

   ตามแนวราบ (Horizontal Growth) 
(1.2.3) สัมพันธกับธุรกิจเดิม (Concentric / Related Diversification) 
(1.2.4) ไมสัมพันธกับธุรกิจเดิม (Conglomerate / Unrelated 

Diversification) 
 

     2.) กลยุทธการขยายตัวจากภายนอกองคกร ตามแนวราบ (Horizontal Integration /    
Horizontal Diversification) 
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(2.1)   การควบกิจการหรือขยายตัวเขาไปในธุรกิจ ที่มีความสัมพันธกับธุรกิจเดิม 
(Concentric or Related Diversification) 
(2.2)   การควบกิจการหรือขยายตัวเขาไปในธุรกิจ ที่ไมมีความสัมพันธกับธุรกิจ
เดิม (Conglomerate or Unrelated Diversification) 
 

     3.)   กลยุทธการขยายตัวจากภายนอกในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง (Vertical Integration / 
Vertical Diversification) 

(3.1)  การขยายตัวในแนวตั้ง แบบยอนหลัง (Backward Vertical Integration)  
(3.2)  การขยายตัวในแนวตั้ง แบบไปขางหนา (Forward Vertical Integration) 

 
     4.)   กลยุทธการขยายตัวโดยการควบและซื้อกิจการ (Merger & Acquisition: M&A)  

(4.1)  การควบกิจการ (Merger) 
   การที่บริษัทตั้งแต 2 แหงขึ้นไป (ขนาดใกลเคียงกันและเปนมิตรกัน) ทําการ 

                       แลกเปลี่ยนหุนและรวมกิจการกัน 
(4.2)  การซื้อกิจการ (Acquisition) 

   การที่กิจการหนึ่งซ้ืออีกกิจการหนึ่ง แลวกิจการที่ถูกซื้อ ไดถูกจัดใหเปนสวน    
   หน่ึงของกิจการที่เปนคนเขาไปซื้อ 
 

      5.)   กลยุทธการขยายตัวโดยการเปนพันธมิตรทางธรุกิจ   
 

  1.2  กลยุทธคงตัว (Stability Strategy)  
 1.2.1 ถาการขยายกิจการสงผลใหลงทุนมากกวากําไรที่จะไดรับ 
 1.2.2 เกิดขึ้นเม่ือองคกรธุรกิจเปนผูนําในอุตสาหกรรม และใชกลยุทธการคงตัวเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเปน Monopoly 
 1.2.3 ในองคกรขนาดเล็กที่มีสินคาและบริการเฉพาะตัว ใชกลยุทธคงตัวเน่ืองจากตองการ
รักษาคุณภาพของสินคาและบริการไว 

 
     1.3  กลยุทธการหดตัวหรือถดถอย (Retrenchment Strategy) 

1.3.1 เหมาะสมที่จะนํามาใช เม่ือการดําเนินงานอยูในสภาวะที่ไมนาพึงพอใจ หรือเพ่ือความ
อยูรอดขององคกร 

    
กลยุทธการหดตัวมีหลายลักษณะคือ  
   1.) การพลิกฟนกิจการ (Turnaround) คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกรใหมี 
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        ประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ดีขึ้น  
   2.) บริษัทในอาณัติ (Captive Company)  

        3.) การเลิกการลงทุน (Divestment)  
        4.) การขายสินทรัพย (Liquidation)  

 

 2.  กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เปนกลยุทธที่องคกรใชในการแขงขัน
เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน บางองคกรที่เปนองคกรขนาดเล็ก กลยุทธระดับองคกร
และระดับธุรกิจจะเปนระดับเดียวกัน กลยุทธระดับธุรกิจตามแนวความคิดของพอรทเตอร มี 3 
ประการ คือ การทําสินคาใหแตกตางกัน การเปนผูนําทางดานตนทุน และการมุงเนนเฉพาะที่ 

        2.1 การทําสินคาหรือบริการใหแตกตางกัน (Product or Service  
Differentiation)  
กลยุทธในการทําสินคาใหแตกตางกันเพ่ือดึงดูดลูกคาเพิ่มยอดขายของกิจการ วิธีสราง

ความแตกตางของสินคามีหลายอยาง โดยจะเกี่ยวกับภาพพจนผลิตภัณฑทางดานตรายี่หอ การ
ออกแบบ เทคโนโลยี คุณภาพ คุณลักษณะการบริการลูกคา และชองทางการจําหนาย 
ประโยชนในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑมีดังน้ี 

1.) ชวยลดการแขงขัน เน่ืองจากผูบริโภคซื่อสัตยตอตรายี่หอ ถึงแมราคาสินคาจะสูงขึ้น
แตยังคงซื้อสินคามาบริโภค 

2.) ชวยเพ่ิมผลกําไร จากการที่สามารถกําหนดราคาที่สูงกวาได 
3.) ชวยเปนอุปสรรคเครื่องกีดขวางการเขาสูตลาดของคูแขงขันรายใหม 
4.) สรางความซื่อสัตยภักดีตอสินคาของลูกคาและปองกันลูกคาจากสินคาทดแทนของ

คูแขง 
5.) ลดอํานาจตอรองของลูกคา  
6.) สรางความยืดหยุนในการตอรองกับผูขายวัตถุดิบ ทําใหขึ้นราคาวัตถุดิบยาก 
 
กลยุทธแบบน้ีอาจใชการตั้งราคาที่สูงเม่ือเทียบกับคูแขง และยังทํากําไรใหบริษัทได

ถึงแมจะมีสวนของตลาดไมมากนัก  
 

2.2   การเปนผูนําทางดานตนทุน (Cost Leadership) 
กลยุทธประเภทนี้เปนผูนําในการลดตนทุนทางการผลิตและการตลาด เพ่ือจะไดมีตนทุน

สินคาที่ต่ํากวาคูแขง ผูบริหารตองทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดตนทุนในการผลิต ทั้งดานการ
ปรับปรุงหาสิ่งทดแทนวัตถุดิบและสิ่งนําเขา ปรับปรุงกรรมวิธีและกระบวนการในการผลิต ลดคา
โสหุยในการผลิต และการปรับปรุงผลิตภัณฑสําเร็จรูป นอกจากนั้นยังตองลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานทั้งการตลาดและการบริหารอีกดวย 
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 สาเหตุของการใชกลยุทธการเปนผูนําทางดานตนทุน 
1.) องคการสามารถปองกันตัวจากคูแขงขัน ทําใหคูแขงขันไมสามารถใชกลยุทธตัด

ราคาไดนอกเหนือจากปองกันตัวจากสินคาทดแทนของคูแขง และสรางอุปสรรคใน
การเขาตลาดของคูแขงรายใหม 

2.) องคการสามารถรับมือกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใหญ เม่ือผูจําหนายขึ้นราคาแต
องคการยังอยูรอดได 

3.) องคการจะปองกันตัวและรักษาตัวรอดไดจากการที่ถูกลูกคารายใหญกดราคาสินคา
ใหต่ําเทากับของคูแขงรายอ่ืน ๆ  

 
เน่ืองจากบริษัทที่มีตนทุนต่ํา จะใหผลกําไรสูงกวาคากําไรเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมที่จะ

ทํากําไรได อุตสาหกรรมจึงตองพยายามลดและควบคุมตนทุนในการดําเนินงาน ตัดลูกคาที่
ใหผลกําไรต่ํา เพ่ือทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

 
2.3   การมุงเนนเฉพาะดาน หรือการจํากัดขอบเขต (Niche or Focus)      

กลยุทธประเภทนี้จะมุงอยูที่สวนของตลาดบางสวนโดยเฉพาะ สวนของตลาดนี้ถูก
กําหนดโดยลูกคาหรือสายผลิตภัณฑ หรือพ้ืนที่ภูมิศาสตร บริษัทสามารถตอบสนองตลาดที่แคบ
กวาตลาดที่กวาง ดังในกลยุทธสองแบบแรกที่ตลาดอาจกวางถึงระดับประเทศ กลยุทธแบบน้ีจะ
พยายามใหสินคามีตนทุนต่ําที่สุด หรือพยายามสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ หรือทั้งทําให
ตนทุนต่ําและสรางความแตกตางดวยภายในตลาดที่จํากัด ขอบเขตเฉพาะแคบ ๆ กลยุทธจํากัด
เขตน้ีจะมุงเนนความสนใจของบริษัทไปที่กลุมลูกคาบางกลุม สายผลิตภัณฑบางสวน หรือพ้ืนที่
บางแหลง โดยมีจุดมุงหมายที่การบริการแกเปาหมายตลาดบางกลุมเทานั้น เน่ืองจากการมุง
เปาหมายตลาดที่แคบจะมีประสิทธิภาพสูงกวาการมุงตลาดทั่วไป บริษัทจะมีตนทุนต่ําและสราง
ความแตกตางของสินคาไดจากตลาดที่แคบ 

กลยุทธทั้งสามวิธีมีความเสี่ยง ซ่ึงตองการทรัพยากรในการบริหาร หรือประสบการณ 
หรือลักษณะขององคการที่แตกตางกัน ในการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) เปนการกําหนดกลยุทธในระดับ
ปฏิบัติการของหนาที่แตละอยางในหนวยธุรกิจ เชน กลยุทธทางการตลาด เปนตน กลยุทธระดับ
หนาที่เปนกลยุทธระดับปฏิบัติการที่จะสงผลตอการดําเนินงานในชีวิตประจําวัน และเห็นไดเปน
รูปธรรม ความสําเร็จของกลยุทธระดับหนาที่จะสงผลตอความสําเร็จของกลยุทธระดับบริษัท 
ในขณะที่เม่ือพิจารณาจากระดับบน เราจะเห็นวากลยุทธระดับบริษัทจะสงผลตอกลยุทธระดับ
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ธุรกิจ และกลยุทธระดับธุรกิจ เชน นโยบายตาง ๆ จะสงผลตอกลยุทธในระดับหนาที่
เชนเดียวกัน 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539:159) กลาววา กลยุทธขอไดเปรียบทางการแขงขันที่สําคัญ

อันหน่ึงคือ การสรางความแตกตาง ซ่ึงสวนหนึ่งของการสรางความแตกตางในผลิตภัณฑของ
ธุรกิจ ไดแก 

1. รูปรางของผลิตภัณฑ (Product features) เปนการสรางความแตกตางดานลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical characteristics) 

2. บริหารหลังการขาย (After-sales service) เปนการสรางความแตกตางทางดานการ
อํานวยความสะดวก และคุณภาพของการบริการ 

3. ภาพลักษณ (Desirable image) เปนรากฐานสําคัญเพ่ือการสรางภาพลักษณใหกับ
สินคา 

4. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological innovation) ดานความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี 

5. ชื่อเสียงของกิจการ (Reputation of the firm) การสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักมี
ความสําคัญตอการขายสินคา 

6. การผลิตอยางสม่ําเสมอ (Manufacturing consistency)  
7. เครื่องหมายที่แสดงสถานภาพ (Status symbol) 
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สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) 
   

 
แผนภาพที่ 2.4  เครื่องมือการตลาด 7 Ps 
ที่มา : การบริหารการตลาด ศาสตราจารยพิษณุ จงสถิตวัฒนา 

 
 การวางแผนการตลาด คือการวางแผนในแตละสวนใหเขากัน และเปนทีต่องการของ
กลุมเปาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมากที่สดุ สวนผสมทางการตลาดประกอบไปดวย 

1. Product คือสินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนดตัว 
product ใหเหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปาหมายตองการอะไร  

 
2. Price ราคาเปนสิ่งที่คอนขางสําคัญในการตลาด แตไมใชวาคิดอะไรไมออกก็ลดราคา

อยางเดียว เพราะการลดราคาสินคาอาจจะไมไดชวยใหการขายดีขึน้ได หากปญหาอ่ืน ๆยัง
ไมไดรับการแกไข การตั้งราคาในที่น้ีจะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับผลติภัณฑ และ
กลุมเปาหมายของเรา ยิ่งไปกวานั้นหากราคาและรูปลกัษณสินคาไมเขากัน ลูกคาก็จะเกิดความ
ของใจและอาจจะกังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตวับงบอกภาพลกัษณของสินคาที่สําคัญทีส่ดุ 
อยางไรกต็าม ในดานการทําธุรกิจขนาดยอมแลว ราคาที่เราตองการอาจไมไดคิดอะไรลึกซึ้ง
ขนาดนั้น แตจะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซ่ึงจะมีวิธีกาํหนดราคางายตาง ๆ ดังน้ี 

ราคา 
( PRICE ) 

กระบวนการ 
( PROCESS ) 

สภาพแวดลอม 
( PHYSICAL 
EVIDENCE ) 

บุคลากร 
( PEOPLE ) 

การสงเสรมิ
การตลาด 

( PROMOTION ) 

การจัดจําหนาย 
( PLACE ) 

ผลิตภัณฑ 
( PRODUCT ) 

 
ผูบริโภค 
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  2.1 กําหนดราคาตามลูกคา คือ การกําหนดราคาตามที่เราคิดวา ลูกคาจะเต็ม
ใจจายซึ่งอาจจะไดมาจากการทําสํารวจหรือแบบสอบถาม  

2.2 กําหนดราคาตามตลาด คือ การกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซ่ึงอาจจะ
ต่ํามากจนเราจะมีกําไรนอย ดังน้ันหากเราคิดที่จะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตอง
มานั่งคิดคํานวณยอนกลับวา ตนทุนสินคาควรเปนเทาไรเพื่อจะไดกําไรตามทีต่ั้งเปา 
แลวมาหาทางลดตนทุนลง  

2.3 กําหนดราคาตามตนทนุ+กําไร วิธน้ีีเปนการคํานวณวาตนทนุของเราอยูที่
เทาใดแลวบวกคาขนสง คาแรงของเรา บวกกําไร จึงไดมาซึ่งราคา แตหากราคาที่ไดมา
สูงมาก เราอาจจําเปนตองมีการทําประชาสัมพันธ หรือปรับภาพลักษณใหเขากบัราคา
น้ัน 
 
3. Place คือวิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาที่จะขายไปหลาย ๆแหง 

วิธีการขายหรอืการกระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก หลักของการเลือกวธิีกระจายสินคานั้น
ไมใชขายใหมากสถานที่ที่สดุจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยูกับวาสินคาของเราคืออะไร และ
กลุมเปาหมายของเราคือใคร เชน ของใชในระดบับนควรจะจาํกัดการขายไมใหมีมากเกินไป 
เพราะอาจจะทําใหเสียภาพลักษณได สิ่งที่เราควรจะคํานึงอีกอยางของวิธีการกระจายสินคา คือ
ตนทุนการกระจายสินคา หากจะกลาวถึงธุรกิจที่เปนการขายหนาราน Place ในที่น้ีก็คือ ทําเล
ซ่ึงก็ควรเลือกที่ใหเหมาะสมกับสินคาของเราเชนกัน  

4. Promotion คือการทํากจิกรรมตาง ๆ เพ่ือบอกลูกคาถึงลักษณะสินคาของเรา เชน 
โฆษณาในสื่อตาง ๆ หรือการทํากิจกรรมที่ทําใหคนมาซื้อสินคาของเรา 

 
5. People คือบุคลากรทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงหรือทางออม ในการจําหนายสินคาหรือ

ใหบริการแกลกูคา ปจจัยน้ีนับวันยิ่งสําคญั ไมวาจะเปนพนักงานขาย พนักงานประชาสัมพันธ
หรือสาธิตสินคา พนักงานตอนรับ พนักงานบริการลูกคาตาง ๆ เพราะลําพังแคมี service mind 
เพียงอยางเดียวตอนนี้อาจจะไมพอเสียแลวดวยซ้ํา 

 
6. Process คือกระบวนการหรือกลไกในการทํางานของกิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหเกดิการ

บริโภคสินคา นับตั้งแต การออกแบบพัฒนา การทําวิจัย เรื่อยมาจนถึงการจัดหาวัตถุดิบ การ
ผลิตหรือดําเนินการ และการสงมอบสินคาหรือบริการใหถึงมือลูกคาในเวลาที่เหมาะสม  

 
7. Physical Evidence คือเรื่องของสภาพแวดลอมในการสงมอบสินคา หรือใหบริการ 

รวมทั้งสื่อที่ใชในการสื่อสารกบัทางลูกคา ตองเอ้ือใหเกิดความสะดวก ความรวดเร็ว และ
ความถูกตอง (ที่มา: หลักการตลาด, Philip Kotler,  Gary Armstrong, 2545) 
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กลยุทธมุงเฉพาะกลุม  

การตลาดโดยมุงที่ตลาดกลุมเล็ก (Niche Marketing) เปนการใชเครือ่งมือการตลาดโดย
มุงที่ตลาดกลุมเล็ก (Niche Market) ซ่ึงมีความตองการที่เฉพาะเจาะจงเปนกลุมที่แคบกวาสวน
ของตลาด (Market Segment) เน่ืองจากสวนของตลาดมีขนาดใหญจึงมีคูแขงขันมาก แตตลาด
กลุมเล็กนี้ (Niche Market) จะมีคูแขงขันเพียงหนึ่งรายหรือไมกี่รายเทานั้น ตลาดกลุมเล็กจึงเปน
ที่นาสนใจสําหรับบริษทัเลก็ แตอยางไรก็ตามบริษทัใหญก็สามารถใชกลยทุธน้ีไดเชนกัน ตลาด
กลุมเล็กสวนใหญจะเปนกลุมที่มีรายไดสูง พรอมที่จะจายเงินซ้ือสินคาราคาแพง มีความตองการ
ที่เฉพาะเจาะจง เชน มีคุณภาพดีเดนเปนพิเศษ 

 Niche Marketing เปนการ Focus หรือ แบงสวนเปาหมายของสวนตลาด ไมได Focus 
ไปที่สวนหลัก แต Focus ไปยังสวนที่เปนชองเล็กๆ ดังน้ัน ลูกคาของ Model Business แบบนี้
จะมี Brand loyalty สูง และมีศักยภาพการซื้อสูง ตรงกันขามกับ Mass Marketing 

 
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) 

พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) คือ การตกลงใหความรวมมือกันในการทําธุรกิจระหวาง
บริษัท ตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป โดยอาจจะเปนการใหความรวมมือกันในดานการขายสินคา การซื้อ
วัตถุดิบ การสงเสริมการขาย หรือในเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเสริมความแขง็แกรงแกบริษัท
ใหสามารถอยูรอดไดภายใตภาวะการแขงขันที่รุนแรงอยางเชนทุกวนัน้ี 
  
 การจัดทําพันธมิตรทางธุรกจิ ถือเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการขยายขอบเขตการ
ดําเนินงานของธุรกิจ มักจะใชในกรณทีี่ธุรกิจมีทรัพยากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน หรือ
ขยายขอบขายการทํางาน ซ่ึงในกรณีที่ธรุกิจจะขยายตัวไปในตลาดใหม มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสายการผลิตและดําเนินงานเพื่อรุกไปในอุตสาหกรรมใหม ๆ น้ัน องคกรจะตองมี
การลงทุนเพ่ิมเติมมากขึ้นในการกระทําดังกลาว ซ่ึงนอกจากนี้ยังมีการใชเวลาในการดําเนินงาน
ดังกลาวอยางมากอีกดวย  หากจะตองมีการพัฒนาและขยายขอบขายการดําเนินงานเองทั้งหมด 
ดังน้ันการเขารวมมือของหลาย ๆ หนวยธุรกิจ จึงเปนทางออกที่ดีในแงน้ี ชวยทําใหแตละองคกร
เขามารวมมือกันและกอใหเกิดประโยชนตอพันธมิตรทกุรายโดยรวม 
 

นอกจากนี้การทําพันธมิตรทางธุรกิจ ยังมีขอดีดังน้ี  
1. เพ่ือขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกคา  
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2. เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงาน เพราะบางครั้ง การเปนเพ่ือนรวมธุรกิจจะทําให
สามารถซื้อขายสินคาของกันละกันในราคาถูกและมีคุณภาพ 

3. Economies of Scale and Economy of Scope คือ การประหยัดจากขอบเขตการ
ดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น การใชทรัพยากรจากบริษัทพันธมิตรที่รวมกัน ทําใหสามารถ
ขยายขอบเขตการดําเนินงานไปยังตลาดสวนอ่ืน ๆ ที่เดิมไมมีความรูหรือทกัษะ
เพียงพอ ทําใหตนทุนการดาํเนินงานตอหนวยลดลง 

4. เกิดการแลกเปลี่ยนและเพ่ิมทกัษะการดาํเนินงาน การรวมมือเปนพันธมิตรของ
หนวยธุรกิจจะทําใหเกิดการแลกเปลีย่นและพัฒนาความรู และทักษะการดําเนินงาน
ของแตละบริษัทพันธมิตร ทําใหการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทพนัธมิตรทุก
บริษัทมีประสทิธิภาพสูงขึ้น 

5. เพ่ือสรางน้ําหนักในการตอรอง การดําเนินธุรกิจเพียงลาํพังอาจไมมีอํานาจในกา
ตอรอง  แตเม่ือไดเขารวมเปนกลุมพันธมิตรอํานาจการตอรองก็จะมากขึ้น 

6. เพ่ือตามคูแขงใหทัน  
  
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับคูคา สามารถทําไดหลายรูปแบบทั้งในแนวดิ่งและ

แนวราบ รูปแบบที่นิยมใชกนัอยูทั่วไปมีดังน้ี 
1. พันธมิตรทางสินคาหรือบริการ บริษัทหนึ่งอาจจะอนุญาตใหอีกบรษิัทนําสินคาของ

ตนเองไปขายได หรือสองบริษัทรวมกันขายสินคาซึ่งกันและกัน สินคาของทั้งสอง
บริษัทอาจจะเปนสินคาใหม หรือเปนสินคาที่ใชประกอบกันก็ได  

2. พันธมิตรทางการสงเสริมการขาย บริษทัอาจสงเสริมการขายของตนโดยใชสินคา
ของบริษัทอ่ืน  

3. พันธมิตรทางการขนสงสินคา บริษัทหนึง่อาจจะใหบริการในการขนสงสินคาแกอีก
บริษัทหนึ่ง  

4. พันธมิตรทางราคา บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทอาจจะรวมกันกําหนดราคาสินคา
เปนพิเศษ  

 
ประเภทพันธมิตรทางธุรกิจ 

พันธมิตรทางธุรกิจ แบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
Contractual Agreement เปนพันธมิตรแบบเซน็สัญญา เปนความรวมมือระหวาง 2 

 องคกร ที่เซ็นสัญญาเพื่อรวมมือในกิจกรรมทางธุรกิจอยางใดอยางหนึ่ง เชน การแลกเปลี่ยน
ความรูทางเทคโนโลยี Know How การรวมทรัพยากรและทักษะทางการดําเนินงานเขาดวยกนั 
เพ่ือใหเกิดการประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานและเกิดผลผลติทางธุรกิจรวมกนั องคกร
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ธุรกิจสามารถมีพันธมิตรแบบเซ็นสัญญา ในหลายประเภทดวยกัน เชน ชองทางการจัดจําหนาย 
การสงเสริมการขาย (การโฆษณา) การวจัิยและพัฒนา (Research & Development) การจัดซื้อ 
(ซ่ึงจะเพ่ิมอํานาจตอรองในการซื้อโดยจะไดราคี่ถูกลง และไดเง่ือนไขในการจัดซื้อที่ดีขึ้น) ธุรกิจ
ที่มีพันธมิตรประเภทนี้จะมีความเกี่ยวของและผูกพันกนันอย ในแงที่วาหนวยธุรกิจยังคงเปน
องคกรอิสระไมขึ้นตอกันและกัน โดยยังไมมีความเกี่ยวของในแงของทุนหรือ Equity ไมมีการ
ลงทุนรวมกัน เปนเพียงการทําขอตกลงในการเซ็นสัญญาเทานั้น 

 
Minority Equity Agreement พันธมิตรประเภทนี้หนวยธุรกิจจะเร่ิมมีความเกี่ยวของ 

กันในดานทุน หรือ Equity โดยเปนการที่หนวยธรุกิจตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป รวมมือกันในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจโดยมีความรวมมือดานทุนหรือ Equity เชน Cross Holding หรือการถือ/
แลกเปลีย่นหุนระหวางกัน พันธมิตรชนิดนี้จะมีความรวมมือที่เหนียวแนนมากกวาพันธมิตรแบบ
เซ็นสัญญา ซ่ึงเปนเพียงการเซ็นสัญญาความรวมมือ โดยไมมีเรื่องเงินลงทุนเขามาเกี่ยวของ 
อยางไรก็ตามแม Minority Equity Agreement จะกอใหเกิดความรวมมือที่เพ่ิมขึ้นระหวางหนวย
ธุรกิจที่เปนพันธมิตรกัน แตจะมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกับ Contractual Agreement 
เน่ืองจากการมีการลงทุนรวมกัน พันธมิตรชนิดนี้จะมุงหวังความสมัพันธ และความเกี่ยวของใน
ระยะยาวของหนวยธุรกิจ ซ่ึงสามารถทําไดในหลายลักษณะ เชน การกําหนดราคาหุนของบริษัท
แลวใหบริษทัพันธมิตรเขามาซื้อหุนในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด และการ SWAP หรือ
แลกเปลีย่นหุนกันน้ี ซ่ึงจะทําใหแตละบรษิัทมีสิทธิในสวนแบงกําไรของบริษัทพันธมิตร ซ่ึงเปน
การลดปญหาความขัดแยงทางดานผลประโยชนของแตละบริษทั และสามารถนําไปสูความ
รวมมือในดานตาง ๆ อยางกวางขวางทั่วทั้งองคกร เชน เทคโนโลยี การตลาด การเงิน การ
จัดซื้อ เปนตน 
 

Joint Venture เปนการจัดตั้งธุรกิจรวมทนุจาก 2 หนวยธุรกิจขึ้นไป โดยเปนการรวม 
ทุนในการจัดตั้งองคกรใหมขึ้นมา ซ่ึงเปนอิสระจากธุรกิจหรือองคกรเดิมที่แตละฝายมีอยูแลว 
เชน บริษัท A รวมทุนกบับริษัท B เพ่ือจัดตั้งบริษัท C เพ่ือดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งตาม
วัตถุประสงคที่มีรวมกันระหวาง A และ B การทําธุรกิจรวมทุนนี้ แตละบริษทัพนัธมิตรเขาไปมี
สวนรวมในการบริหารงานของบริษัทรวมทุนน้ี โดยมีการกําหนดสัดสวนการถอืหุนของแตละ
บริษัทพันธมิตรอยางชัดเจน การกําหนดสัดสวนการถือหุนในบรษิัทรวมทุนน้ีขึน้อยูกับอํานาจ
การตอรองของแตละบริษทัพันธมิตร และสัดสวนเงินลงทุนของแตละบริษทั โดยพันธมิตรแบบ 
Joint Venture น้ี กําลังไดรับความนิยมกับธุรกิจในปจจุบัน เน่ืองจากความเปนองคกรอิสระของ
ธุรกิจรวมทุนน้ันในแงนโยบายและการดาํเนินงานทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน เม่ือ
เทียบกบัพันธมิตรแบบเซ็นสัญญา และ Cross Holding ที่มีการถือหุนระหวางกัน อยางไรก็ตาม
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พันธมิตรแบบ Joint Venture จะมีความเสี่ยงในธุรกิจทีสู่งที่สุด เม่ือเทียบกับพันธมิตรใน 2 แบบ
แรก เน่ืองจากแตละบริษทัพันธมิตรมีการลงทุนรวมกนั ทั้งในดานของเงินทุน เทคโนโลยี Know 
How ตาง ๆ จึงมีความเสี่ยงทั้งในดานการดําเนินงาน การเงิน และ ความเสี่ยงในดานการเรียนรู
ทางเทคโนโลยี และ Know How ของบริษัทพันธมิตร เม่ือพันธมิตรฝายหนึ่งมีความรู 
ความสามารถในการเรียนรูที่สูงกวาอีกฝายหนึ่งมาก ก็ยอมทําใหฝายที่มีความสามารถในการ
เรียนรูชากวามีความเสียเปรียบ อยางไรก็ตาม เม่ือรวมทุนน้ีมีความเสี่ยงสูง ก็ยอมทําให
ผลตอบแทนสงูกวาบริษทัพนัธมิตร เน่ืองจากบริษัทรวมทุนนี้เปนองคกรใหมที่เกิดจากการ
รวมกันของทรัพยากร ทั้งในแงของเงินทุน บุคลากร เทคโนโลยีตาง ๆ ของบริษทัพันธมิตร จึงมี
ศักยภาพสูงในการสรางผลตอบแทนใหกบัพันธมิตร 
 การวางแผนธุรกิจใหม 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2549:49) กลาววา การวางแผนธุรกิจใหม เปนแผนที่เกี่ยวกับ
ปจจุบันที่บรษิทักระทําอยูสามารถทําใหบริษัทเล็งเห็นยอดขายและกําไรในอนาคตยอดขายและ
กําไรที่ “เล็งเห็น” น้ีมักนอยกวาที่ฝายบริหารตองการจะได จึงเกิดชองวางขึ้น เรียกวา ชองวาง
ของการธุวางแผนกลยุทธ (Strategic planning gap) ชองวางที่เกดิจากการที่ยอดขายที่บริษทั
คาดหวังจะไดในปจจุบันต่ํากวายอดขายที่ฝายบริหารคาดหวังเปนอยางมาก เพ่ือปดชองวางนี้
ฝายบริหารของบริษัทจะตองทําการสรางหรือซ้ือธุรกิจใหมกอนจะพิจารณาวิธีการปดชองวาง
ดังกลาวซึ่งการปดชองวางสามมารถทําได 3 วิธ ี

1. Intensive growth ทําการระบุโอกาสที่จะทําใหบริษัทเจริญเติบโตโดยอาศัย
ธุรกิจปจจุบันของบริษัท ปฏิบัติเชนนี้เปนปฏิกิริยาแรกของบริษัทในการ 
“ปด” ชองวาง  

2. Intensive growth ทําการระบุโอกาสที่จะสรางหรือซ้ือธุรกิจที่เกี่ยวพันกับ
ธุรกิจปจจุบันของบริษัท 

3. Diversification growth ทําการระบุโอกาสที่จะเพ่ิมธุรกิจที่นาสนใจที่ไม
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

โอกาสที่จะมีมาจากปฏิบัตกิารเพื่อปดชองวางดังกลาวมีดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงโอกาสที่จะทําใหกิจการเติบโต 
Intensive Growth Integrative Growth Diversification Growth 

- การเจาะตลาด 
- การพัฒนาตลาด 

- การรวมแบบถอยหลัง 
- การรวมแบบไปขางหนา 
- การรวมแบบแนวระดับ 

- Concentric diversification 
- การขยายตวัในแนวระดับ 

ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล, 2549 
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Intensive growth คือ บริษัทตองทบทวนวามีโอกาสใหมที่เราจะปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของธุรกิจปจจุบัน H.Igor Ansoff เสนอกลยทุธในการเติบโตโดยวิธีน้ีไวดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงกลยุทธการเติบโต 
 
                          ผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบัน    ผลิตภัณฑใหม 
 

ตลาดปจจุบัน 
1.กลยุทธการเจาะตลาดหรอื

อุตสาหกรรม 
2. กลยุทธการพัฒนาตลาด

หรืออุตสาหกรรม 

ตลาดใหม 
3.กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ

หรือเทคโนโลยี (กลยุทธ Diversification) 

 
 
ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล, 2549 

 
 
1. กลยุทธการเจาะตลาดหรืออุตสาหกรรม (Marketing or Industry penetration 

strategy) มี 3 วิธี 
 1.) สงเสริมใหลูกคาปจจุบันทําการซื้อมากขึ้น 
 2.) พยายามจูงใจลูกคาของคูแขงขันใหหันมาซื้อสินคาของบริษัท 
 3.) จูงใจผูไมไดใชใหเริ่มใชสินคาที่เราจําหนายอยู 
 
2. กลยุทธการพัฒนาตลาดหรืออุตสาหกรรม (Market or industry development 

strategy) 
2.1) ทําการกําหนดกลุมที่คาดวาจะเปนผูใชสนิคาปจจุบันของบริษัท 
2.2) แสวงหาชองทางการจัดจําหนายเพิ่มเติมเพ่ือใหสินคาเขาสูสวนของตลาดใน
ปจจุบันเพ่ิมมากขึ้น  
2.3) ทําการเสนอสินคาเพื่อขายในตลาดเขตภูมิศาสตรใหมไมวาจะเปนตลาด
ภายในประเทศหรือตลาดระหวางประเทศ 
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3. กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยี (Product or technology 
development Strategy) 

การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑใหม หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพแตกตางไปจาก 
             เดิมกลยุทธน้ีกระตุนตลาดไดดีเทาๆกับการสรางตลาดใหม สามารถสรางการเติบโต  
            หรือขยายกิจการที่ดี แตควรระมัดระวังในดานการลอกเลียนแบบจากคูแขงขัน  

 Integrative Growth ยอดขายและกําไรของธุรกิจสามารถเพิ่มขึ้นไดโดยการรวม
แบบถอยหลัง (Backward Integration) คือ บริษัทที่เปนผูผลิตซ้ือหรือรวมกับผู
จัดหาวัตถุดิบหรือผูผลิตวัตถุดิบ กําไรอาจเพิ่มแบบรวมไปขางหนา (Forward 
Integration) 
 Diversification Growth ความเจริญเติบโตดวยกลยุทธน้ี คือการที่มีโอกาสที่พบ
ธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจที่บริษัททําอยูในปจจุบัน สงผลใหบริษัทมีความแข็งแกรง
ทางธุรกิจมากขึ้น  

 
การกําหนดกลยุทธทางเลือกโดยใช  TOWS Matrix  
 แมททริกซอุปสรรค - โอกาส – จุดออน – จุดแข็ง (Threats – Opportunity – 
Weakness – Strengths (TOWS) matrix) เปนแมททริกซที่แสดงถึงโอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Treats) จากภายนอกบริษัทที่สัมพันธกับจุดแข็ง (Strength) และจุดออน 
(Weaknesses) ภายในบริษัท โดยมีทางเลือกกลยุทธ 4 ทางเลือก ซ่ึงเกิดจากการจับคูระหวาง
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ดังน้ี (1) กลยุทธ SO (SO Strategy) (2) กลยุทธ ST (ST 
Strategy) (3) กลยุทธ WO (WO Strategy) (4) กลยุทธ WT (WT Strategy) (Wheelen and 
Hunger. 2002:114-115) 
 บริษัทจะทําการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน ตลอดจน
วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะหความสัมพันธของแตละ
ปจจัยน้ันจะทําใหไดทางเลือก 4 ทางเลือก ซ่ึงจะใชกลยุทธที่แตกตางกันเพ่ือใหสอดคลองกับแต
ละสถานการณ โดยกําหนดให (1) T แทน อุปสรรค (Treats) (2) O แทน โอกาส (Opportunity) 
(3) W แทน จุดออน Weakness) (4) S แทน จุดแข็ง (Strength) โดยทั่วไปแมททริกซ TOWS 
จะเร่ิมตนที่อุปสรรค (Treats) เพราะในหลายสถานการณการวางแผนกลยุทธเปนผลมาจาก
วิกฤตการณดานปญหาหรืออุปสรรค ตาราง 2.1 แสดงทางเลือก 4 ประการของแมททริกซ 
TOWS เพ่ือกําหนดกลยุทธ และการวิเคราะหสถานการณโดยแกนนอนแทนจุดแข็งและจุดออน
ภายใน สวนแกนตั้งแทนโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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  ตารางที่ 2.1 แสดงทางเลือก 4 ประการของแมททริกซ TOWS เพ่ือการกําหนดกลยุทธ 
 จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดออน 

(Weaknesses) 
 1.                SO 2.                WO 

โอกาส
(Opportunities) 

มีจุดแข็งและมีโอกาส 
กลยุทธรุกราน 

(Aggressive strategy) 

มีจุดออนและมีโอกาส 
กลยุทธการอนุรักษ 

(Conservative strategy) 
 3.               ST 4.                 WT 

อุปสรรค 
(Threats) 

มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 
กลยุทธการแขงขัน 

(Competitive strategy) 

มีจุดออนและมีอุปสรรค 
กลยุทธการตัง้รับ 

(Defensive strategy) 
 

ในการทํา SWOT Analysis น้ัน จะนําไปสูการคิดเชิงกลยุทธ ทําใหเราสามารถวางกล
ยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมายได โดยการวิเคราะห SWOT จะทําใหเราสามารถวางกลยุทธเพ่ือให
บรรลุเปาหมายได โดยการวิเคราะห SWOT จะทําใหเราไดสถานการณที่เปนไปได 4 
สถานการณ 

4. กลยุทธเชิงรุก คือ องคกรอยูในสถานการณที่มีโอกาสมาก และมีจุดแข็งมาก และก็
สามารถที่จะบุกตลาด โดยการขยายงาน ขยายโอกาส เพ่ือใหไดกําไรมากๆ 

5. กลยุทธการปรับตัว คือ มีโอกาสมากแตองคกรเองก็มีจุดออนมากเชนกัน ก็ตอง
ปรับตัวองคกรใหมีความเขมแข็งมากขึ้น เพ่ือใชโอกาสที่เกิดขึ้นใหเปนประโยชน 

6. กลยุทธการชะลอตัว คือ องคกรมีจุดแข็งมาก แตสถานการณไมเอ้ืออํานวย จะบุก
ตลาดตอไปก็คงไมได จึงตองชะลอตัว 

7. กลยุทธการตัดทอน คือ องคกรมีจุดออน และสถานการณภายนอกก็เปนภัยคุกคาม
ทําใหไมสามารถทําอะไร และอาจจะตองตัดทอนบางอยางเพื่อใหองคกรคงอยูตอไป
ได 

 
1.) กลยุทธ SO (SO Strategy) เปนตําแหนงหรือสถานการณที่เปนเปาหมายของทุก 

บริษัทโดยบริษัทจะใชจุดแข็งและขอไดเปรียบจากโอกาส ถามีจุดออนก็พยายามแกไขเพ่ือให
เปลี่ยนเปนจุดแข็ง ถาเผชิญอุปสรรคก็ตองพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส ในกรณีน้ีบริษัทจะใช
จุดแข็งที่มีเพ่ือสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 
 กลยุทธ SO ถือวาอยูในตําแหนงการรุกราน (Aggressive) กลยุทธที่ควรนํามาใชคือ 

1.1 การเจาะตลาด (Market Penetration) 
1.2 การพัฒนาตลาด (Market Development) 
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1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) 
1.4 การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) 
1.5 การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) 
1.6 การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Integration) 
1.7 การกระจายธุรกิจที่แตกตางไปจากเดิม (Conglomerate Diversification) 
1.8 การกระจายธุรกิจสูศูนยกลาง (Concentric Diversification) 
1.9 การกระจายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal Diversification) 
1.10 กลยุทธผสม (Combination) 
 
2.) กลยุทธ WO (WO Strategy) เปนสถานการณที่ธุรกิจพยายามใหมีจุดออนต่ําสุด 

และมีโอกาสสูงสุด ดังน้ันธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีจะตองพยายามหาวิธีแกไข โดยการใชขอ
ไดเปรียบจากเทคโนโลยีหรือบุคลากรที่มีทักษะจากภายนอกในการพัฒนาองคการ ในกรณีน้ี
บริษัทจะพยายามแกไขจุดออน และสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 
 
 กลยุทธ WO ถอืวาอยูในตําแหนงการอนุรักษ (Conservative) กลยุทธที่ควรนํามาใชคือ  

a. การเจาะตลาด (Market Penetration) 
b. การพัฒนาตลาด (Market Development) 
c. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) 
d. การกระจายธุรกิจสูศูนยกลาง (Concentric Diversification) 

 
3.) กลยุทธ ST (ST Strategy) เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุปสรรคจาก 

สภาพแวดลอมภายนอก เปาหมายของบริษัท คือ พยายามใหมีจุดแข็งสูงสุดและอุปสรรคต่ําสุด 
ดังน้ัน บริษัทอาจใชจุดแข็งดานเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการ หรือการตลาดเพื่อขจัด
อุปสรรคจากคูแขงขัน ในกรณีน้ีบริษัทจะใชจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรคใหได 
 กลยุทธ ST ถือวาอยูในตําแหนงการแขงขัน (Competitive) กลยุทธที่ควรนํามาใช คือ 
 3.1) การเจาะตลาด (Market Penetration) 
 3.2) การพัฒนาตลาด (Market Development) 
 3.3) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) 
 3.4) การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) 
 3.5) การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) 
 3.6) การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Integration) 
 3.7) การรวมลงทุน (Joint Venture) 
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4.) กลยุทธ WT  (WT Strategy) เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดออนและมีอุปสรรค โดยมี 
เปาหมายเพื่อสรางจุดแข็งและขจัดอุปสรรคใหต่ําที่สุด โดยบริษัทอาจใชวิธีรวมทุน (Joint 
Venture) การลดคาใชจาย (Retrench) การเลิกผลิตผลิตภัณฑที่ไมมีกําไร (Liquidate) ในกรณีน้ี
บริษัทจะพยายามสรางจุดแข็งและเอาชนะอุปสรรคใหได 

กลยุทธ WT ถือวาอยูในตําแหนงตั้งรับ (Defensive) กลยุทธที่ควรนํามาใช คือ กลยุทธ 
การตัดทอน (Retrenchment Strategy) ประกอบดวย 
 4.1) การไมลงทุน (Divestiture) 
 4.2) การเลิกดําเนินงาน (Liquidation) 
 4.3) การเก็บเกี่ยวผลประโยชน (Harvest) 
 4.4) การปรับเปลี่ยน (Turnaround) 
 4.5) การลมละลาย (Bankruptcy) 
 
บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ณรงคชัย ยังยิ้ม (2546) ไดวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
สํานักงานไววา จากผลการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรสํานักงานในประเทศไทย 
พบวา มีโครงสรางตลาดที่ผูกขาดในลกัษณะตลาดผูขายนอยราย ประเภท Differentiated 
Oligopoly ที่มีการผลิตสินคาแตกตางกัน แตสามารถใชทดแทนกันไดสูง (Highly Substitute)  

ในดานพฤติกรรมการแขงขันน้ันเปนทั้งดานการใชราคาและไมใชราคาโดย
ผูประกอบการจะใหเปนสวนลดแกลูกคาดวย 

ดังน้ันอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรสํานักงานนั้น จะลดระดับการผูกขาดเมื่อ
มีจํานวนผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น จะทําใหมีการแขงขันกันมากขึ้น และมักจะใชการแขงขนั
ดานราคาเปนตัวหลัก 
 
 บริษัท CDC จํากัด (http\\www.novabizz.com/CDC/Furniture.htm) ไดกลาวถึง
รูปแบบการตดิตั้งเฟอรนิเจอรตามลักษณะการติดตั้งได 3 ชนิดดวยกัน คือ 

1. เฟอรนิเจอรติดตั้งกับที่ (Built-in Furniture หรือ Fixed Furniture) 
หมายถึง เฟอรนิเจอร ที่ไดรับการออกแบบและ ติดตั้งสาํหรับพ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึง เปน 

การเฉพาะ ยากที่จะเคลื่อนยาย และติดตัง้ใหม ขอดีของ เฟอรนิเจอร แบบน้ี คือ มีความแข็งแรง
สูงมาก เน่ืองจากยึดเกาะกับอาคาร หรือ โครงสรางอาคาร มีรูปแบบเฉพาะตัว หรูหรา 
(Elegance) เปนเอกเทศ (Unique) สามารถติดตั้งและดัดแปลงใหเขากับพ้ืนทีต่างๆ ไดโดยไม
จํากัด รวมทั้งมักจะนิยมออกแบบ เฟอรนิเจอร ใหสูงจนชนฝาเพดาน เพ่ือประโยชนการใชสอย
สูงสุด และปองกันการสะสมตัวของฝุนไดเปนอยางดี (เหมาะสําหรับประเทศที่มีฝุนมากอยาง
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บานเรา) อยางไรก็ดี ขอเสียที่สําคัญของ เฟอรนิเจอร ติดตั้งกับที ่ คือไมสามารถเคลื่อนยายได 
และเปลี่ยนรูปรางหนาตาไดยาก ดังน้ันหากมีการเปลี่ยนแปลงเจาของ หรือตองการยายที่อยู 
เฟอรนิเจอร เหลานี้ จะตองถูกรื้อถอนทิ้งไป โดยแทบจะไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกเลย
รวมทั้งราคาของ เฟอรนิเจอร ประเภทนี ้ จะมีราคาแพงมาก เน่ืองจากตองใชแรงงานฝมือมาทํา
การ ติดตั้งที่หนวยงานของลกูคาเปนการเฉพาะและบอยครั้งที่ลูกคาจะตองทนกับปญหา ในเรื่อง
ของฝุนที่เกิดจากการทํางานในหนวยงานและกลิ่นสทีีเ่ปนอันตราย ตอสุขภาพอีกดวย 

2.เฟอรนิเจอร ลอยตัว (Movable Furniture หรือ Loose Furniture) 

หมายถึง เฟอรนิเจอรที่ผลิตสําเร็จที่โรงงานเฟอรนิเจอร แลวนํามาวางในหนวยงาน 
ลูกคาสามารถเลือกรูปแบบและประโยชนใชสอยไดจากตัวอยางที่มีอยูจริง ในรานคาได ขอดีของ
เฟอรนิเจอรประเภทนี้ คือเลือกรูปแบบ และประโยชนใชสอยได จากตัวอยางที่มีอยูจริง สามารถ
ทดลองการใชงานไดจริง ราคาถูกกวาเฟอรนิเจอรติดตั้งกับที่ และสามารถเคลือ่นยายไปตาม
พ้ืนที่ตางๆ ไดตามความตองการ นอกจากนี้การที่ผลติสําเร็จจากโรงงานยังทําใหตัดปญหา เรื่อง
ฝุนไมที่เกิดจากการทํางานในพื้นที่ และกลิ่นสีอีกดวย สวนขอเสยีที่สําคัญ ของเฟอรนิเจอร
ประเภทนี้ ไดแกมีรูปแบบและขนาดจํากดัไมสามารถปรับเปลี่ยน ใหเขาพอดีกับพ้ืนที่ได และ
เฟอรนิเจอรที่มีความสูงมากๆ จะมีปญหา เรื่องการสะสมตวัของฝุนบนหลังตู (เน่ืองจาก
เฟอรนิเจอรลอยตัวสูงไมเตม็พ้ืนที่) และอาจทําใหเกิดภมิูแพได รวมทั้งรูปแบบที่มีมักจะมีการ
ผลิตเปนจํานวนมากๆ เน่ืองจากเปนระบบอุตสาหกรรมทําใหขาดความเปนเอกเทศ นอกจากนี้
งานตกแตงภายในที่ใช แตเฟอรนิเจอรลอยตวัเพียงอยางเดียวจะให ความรูสึกเหมือนหองเชา
และสวนใหญ มักมีประโยชนใชสอยไมครบถวน ตามพื้นที่ที่มีอยู (เฟอรนิเจอรลอยตัวตองมี
ขนาดไมใหญมาก เน่ืองจากจะตองขนยายได) รวมทัง้อาจจะทําใหดูไมหรูหราเทาที่ควร ในงาน
ตกแตงภายในแลวจําเปนอยางมากที่จะตองผสมผสานทั้งงาน เฟอรนิเจอรลอยตวัและติดตั้งกบั
ที่เขาดวยกัน โดยเฟอรนิเจอรติดตั้งกับที่ มักจะมีหนาที่จัดเก็บของใหเปนระเบียบ ในขณะที่
เฟอรนิเจอรลอยตัว มักจะเปนจุดเดนทีค่อยโชวความสวยงาม หากเนนที่เฟอรนิเจอรชนิดใด
ชนิดหนึ่ง มากเกินไปแลว งานออกแบบมักจะไมสมดุล เชน หากมเีฟอรนิเจอรติดตั้งกับที ่มาก
เกนิไปหองหรือบานอาจดูเหมือนหองเก็บของขนาดใหญในขณะที่มีแต เฟอรนิเจอรลอยตัว บาน
ก็ดูเหมือนบานเชา ที่เจาของพรอมจะยายออกไดเสมอ ดังน้ันงานออกแบบในปจจุบัน จึงมักจะ
สรางความสมดุลดวยเฟอรนิเจอรทั้งสอง ชนิดนี้เสมอ 

3. เฟอรนิเจอร ที่สามารถถอดประกอบได (Knock down Furniture) 
หมายถึง เฟอรนิเจอรที่รวมเอาขอดีของเฟอรนิเจอรทั้งสองระบบแรกเขาดวยกัน โดยมี 

ลักษณะเปนเหมือนเฟอรนิเจอรติดตั้งกับที่ ในขณะทีมี่การผลิตที่เกือบจะ สําเร็จรูปจากโรงงาน 
เพียงแตนํามาติดตั้งดวยชางผูชํานาญงานเพียงไมกี่คน และใชเวลาไมนานนัก ทําใหลดปญหา
เรื่องฝุนไมและกลิ่นสีในหนวยงานไดเปน อยางมาก อยางไรก็ดี เฟอรนิเจอรชนิดนี้ มักตองการ
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การออกแบบ และการตั้งเครื่องเพ่ือเตรียมการผลิต ที่ยุงยากและซับซอน ดังน้ัน ผูผลติ
เฟอรนิเจอรชนิดนี้ จึงตองทําการผลิตเปนจํานวนมาก Mass Production เพ่ือเฉลี่ยคาใชจายใน
การออกแบบและการเตรียม การผลิตใหลดลงมามากที่สุด ผูผลิตเฟอรนิเจอรแบบ Knock down 
ในบานเรา นิยมผลิตโดยใชวัสดุสังเคราะห ประเภท Particle Board หรือ Chip Board ที่
สามารถควบคุมคุณภาพไดงาย ในการผลิต จึงสงผลใหเฟอรนิเจอรประเภทนี้ มีอายุการใชงาน
ต่ํากวา เฟอรนิเจอรที่ผลิตจากไมจริง หรือไมอัด นอกจากนี้ รูปแบบการผลติ ของเฟอรนิเจอร 
Knock down ยังมีขอจํากัดอยูมาก เน่ืองจากขั้นตอนการผลิต คอนขางยุงยากและเครื่องจักรใน
การผลิตก็มีราคาสูงมาก ดังน้ันหนาตาของเฟอรนิเจอร ประเภทนี้โดยสวนใหญจึงเหมือนๆ กัน 
ทําใหเกิดสงครามราคา มีการตัดราคากันอยางมากมาย และ สุดทาย ผูผลติก็ตองไปทําการลด
คุณภาพของสินคาลงไปอีก ทําใหเฟอรนิเจอร Knock down กลายไป เฟอรนิเจอรราคาถูกไปใน
ที่สุด 

 

 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 

 
แนวทางการศึกษาและวิธีการศึกษา 

ในบทนี้จะเปนการนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการวิเคราะห โดยประกอบดวยขอมูลทุติย
ภูมิ ไดแก ทฤษฎี, งานวิจัย และบทความตางๆและขอมูลปฐมภูมิ ไดแก การสัมภาษณผูบริหาร 
เพ่ือหาสาเหตุของปญหาโดยใชทฤษฎีที่เกี่ยวของ และนําผลการศึกษาที่ไดไปกําหนดกลยุทธ
เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการใหบริษัทตอไป 
การนําเสนอผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ 
2. การหาแนวทางกลยุทธในการแกไขปญหา 
3. การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกไขปญหา 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลของบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด โดยการนําขอมูลที่เกี่ยวของมาทําการ
วิเคราะหดังน้ี 

1. การวิเคราะหสภาพการแขงขันโดยใช Five Force Analysis 
2. การวิเคราะหการดําเนินงานของบริษัทโดยใช SWOT Analysis 
3. การวิเคราะหแนวทางเลือกโดยใช TOWS Matrix 
 

1. การวิเคราะหจากขอมูลปฐมภูมิ 
1.1 การสัมภาษณผูบริหาร บริษัท บี .ซี .เอ็น จํากัด เพ่ือทราบแนวโนมและ

สภาวการณปจจุบันของบริษัท 
1.2 การสัมภาษณพนักงานฝายขาย เพ่ือศึกษาปฏิกิริยาของลูกคา บริษัท บี.ซี.เอ็น 

จํากัด ที่มีตอสินคาและบริการ 
1.3 รวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 

2. การวิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ 
1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป สภาพปจจัยภายนอก สภาพปจจัยภายใน  

และสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม จากนั้นจึงนําไปใชในการกําหนด 
กลยุทธรวมกับขอมูลปฐมภูมิ 
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1.5 การรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งน้ี 
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ  
การสัมภาษณเชิงลึกผูทีเ่กี่ยวของ 
การสัมภาษณผูบริหาร บริษทั บี.ซี.เอ็น จํากัด 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมและปญหาที่พบของบริษัทฯ 
 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรสํานักงานในภาพรวมนั้นคงยังไมเติบโตมากนัก เน่ืองจาก
ขณะน้ีไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่ไมม่ันคง ทําใหผูสนใจซื้อ
เฟอรนิเจอรสํานักงานยังคงไมตัดสินใจจายเงินจํานวนมากเพื่อซ้ือของใชที่ไมจําเปนหรือไม
เรงดวน และชะลอตัวเพ่ือรอใหสถานการณตางๆชัดเจนขึ้น  
 ในปจจุบันเฟอรนิเจอรสํานักงานในประเทศไทยมีอยูดวยกันหลากหลายยี่หอ ซ่ึง
สามารถแบงเปนเฟอรนิเจอรที่ผลิตในประเทศและเฟอรนิเจอรสํานักงานที่ นําเขาจาก
ตางประเทศ และผลิตจากวัสดุที่ทําดวยไมและโลหะ โดยที่ลูกคาเริ่มใหความสนใจกับ
เฟอรนิเจอรสํานักงานที่ทําจากโลหะมากขึ้น เน่ืองจากมีความแข็งแรงทนทาน  
 การแขงขันภายในอุตสาหกรรมนั้นจะเนนในเรื่องของรูปแบบของสินคา, วัสดุที่ใช และ
ระยะเวลาการสงมอบ(Lead Time)   
 ปญหาที่พบขณะนี้ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ คือ 

1. ลูกคาขาดความเชื่อม่ันตอบริษัทฯ 
2. บริษัทฯขาดภาพลักษณที่ดี 

          3. ผลประกอบการยังไมไดตามเกณฑเปาหมาย 
 จากการที่ไดเขาพบและเสนอขายเฟอรนิเจอรสํานักงานใหแกลูกคารวมกับพนักงานฝาย
ขายนั้น ลูกคาสวนใหญใหความสนใจสินคาประเภทเกาอ้ีของบริษัทฯมากที่สุดเนื่องจากมี
รูปแบบที่ทันสมัย ดานสินคาประเภทอื่นนั้นลูกคายังไมคอยใหความสนใจเทาที่ควร เน่ืองจาก
การซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงานในแตละโครงการนั้นมีราคาที่คอนขางสูงลูกคาจึงตองเลือกบริษัทที่
มีความนาเชื่อถือและไววางใจได ดังนั้นลูกคาจึงยังไมกลาที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของเรา 
เราจึงควรเรงสรางความมั่นใจในคุณภาพของสินคาของบริษัทเรา อาทิ เชน แผงกั้น, โตะทํางาน, 
ตูเก็บเอกสาร เปนตน แตก็มีลูกคาอีกสวนหนึ่งที่สนใจสินคาของบริษัทฯ ในดานของรูปแบบ
สินคามีลักษณะที่ทันสมัยและสวยงาม สีสันสดใสเพื่อใหมีความเหมาะสมตามยุคสมัย 
 ดานการเสนอขายสินคาผานผูออกแบบ (Designer) น้ันลูกคาจะใหความเชื่อถือบริษัทฯ
มากกวา เน่ืองจากไดรับการรับรองคุณภาพจากผูออกแบบ 
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การสัมภาษณผูจัดการฝายขาย บริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด 
ภาพรวมขององคกร 
 ภาพรวมขององคกรขณะนี้ยังขาดความมั่นคงอยางมาก เน่ืองจากรายไดของบริษัทฯนั้น
ขึ้นอยูกับยอดขายในแตละเดือน ซ่ึงบางเดือนน้ันยอดขายมีปริมาณนอยมาก 
 ในฐานะที่เปนผูจัดการฝายขายนั้น บริษัทฯควรจัดสรรงบประมาณ ในการรับรองลูกคา
และของสมนาคุณใหกับผูออกแบบดวย เพ่ือเปนการจูงใจในการเสนองานของบริษัท 
 ดานราคาของสินคานั้น ในระยะแรกราคาสินคาของบริษัทฯ คอนขางใกลเคียงกับบริษัท
คูแขงมาก จึงสงผลใหเม่ือลูกคานําราคาของแตละบริษัทมาเปรียบเทียบกันแลวน้ัน ลูกคามักจะ
เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงมากกวา จึงทําใหบริษัท บี.ซี.เอ็น มีการลดราคาขายลงมา 10% ในเดือน
มีนาคม 2550 เพ่ือเปนการกระตุนการซื้อใหกับลูกคามากขึ้น และในการเสนอขายนั้น เราจะ
เลือกสินคาที่มีคุณภาพและลักษณะการใชงานที่ใกลเคียงกับคูแขงขันแตราคาจะถูกกวา อีกทั้ง
การใชกลยุทธการใหสวนลดพิเศษใหกับผูออกแบบ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นกับลูกคาในดานสินคาของบริษัท ลูกคายังคงไมม่ันใจใน
ดานคุณภาพของสินคา เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน แตลูกคาสวนใหญจะสนใจรูปลักษณของ
สินคา และสินคาที่ลูกคาสนใจเปนพิเศษ คือ เกาอ้ีที่ทางบริษัทนําเขามาจากประเทศมาเลเซีย 
เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย และสีสันที่โดดเดน อีกทั้งราคาที่เหมาะสมดวย 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป 

1. การเมือง (Political) 
ในระยะ 2 ปที่ผานมา ประเด็นความขัดแยงที่นํามาสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได 

สงผลกระทบใหเศรษฐกิจไทยตกอยูภายใตความไมแนนอนในทางการเมืองและนโยบายการ
บริหารประเทศที่ขาดความตอเน่ือง อันมีผลทําใหความเชื่อม่ันของภาคเอกชน และการเติบโต
ของการใชจายในภาคเอกชน ทั้งในดานการบริโภคและการลงทุน ทรุดตัวลงสูระดับต่ําสุด
นับตั้งแตหลังวิกฤติเศรษฐกิจ มีเพียงภาคการสงออกที่เติบโตสูงตามการขยายตัวแข็งแกรงของ
เศรษฐกิจโลก ซ่ึงเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ชวยประคับประคองใหเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัว
ไดในระดับรอยละ 4-5 มาไดอยางตอเน่ืองประเทศไทยจะมีรัฐบาลชุดใหมที่มาการเลือกตั้ง โดย
กระบวนการอยางเปนทางการคาดวาจะเกิดขึ้นในชวงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ 2551 ซ่ึงจะ
ทําใหเศรษฐกิจของไทยดีขึ้น และสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกลับฟนคืนมาได อันจะเปนแรง
หนุนสําคัญตอการฟนตัวของการใชจายในประเทศ และเขามาเปนแรงผลักดันการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในป 2551 ที่การสงออกมีแนวโนมที่จะชะลอตัวลงจากปญหาทางเศรษฐกิจของสหรัฐ 
และทิศทางการแข็งคาของเงินบาท 
 การสรางความสมานฉันทในการรวมมือทางการเมืองและความชัดเจนของนโยบาย : 
พ้ืนฐานสําคัญที่สุดที่จะทําใหนโยบายเศรษฐกิจดําเนินไปได จําเปนที่การเมืองจะตองมี
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เสถียรภาพ รัฐบาลจะตองมีเอกภาพในการผลักดันการแกไขปญหาตางๆ โดยไมวาพรรค
การเมืองที่เปนพรรครวมจัดตั้งรัฐบาล หรือพรรคฝายคานควรรวมมือกันโดยมุงที่ประโยชนของ
ประเทศเปนเปาหมายสําคัญ  

ดังน้ันเพ่ือไมใหเศรษฐกิจเกดิการหยุดชะงักในชวงรอยตอของการเปลี่ยนรัฐบาล รัฐบาล
ใหมจําเปนที่จะตองกําหนดนโยบายที่มีแนวทางชัดเจนและปฏบิัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยเรง
ดําเนินการตามนโยบายที่ไดมีการสัญญาไวกับประชาชนทันทีโดยเฉพาะการแกไขปญหาในการ
ดํารงชีพและการมีงานทําของประชาชน และการวางรากฐานเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ(ที่มา: http://www.businessthai.co.th, บิสิเนสไทยออนไลน)  
 
  2. เศรษฐกิจ (Economic) 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวตอเน่ือง โดยอุปสงคในประเทศขยายตัวดีสอดคลองกับ 
การนําเขา ขณะที่การสงออกยังขยายตัวในเกณฑสูง ในดานอุปทาน ดัชนีพืชผลสําคัญแมยังคง
หดตัวเม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน แตก็ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาพืชผลปรับ
เพ่ิมขึ้นสงผลใหรายไดของเกษตรกรขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคมป พ.ศ. 2550 สวนผลผลิต
อุตสาหกรรมยังคงขยายตัวอยูในเกณฑดี สําหรับการทองเที่ยวขยายตัวดีตอเน่ือง โดยเฉพาะฝง
อันดามันที่เขาสูฤดูกาลทองเที่ยว 
  เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดีตอเน่ือง โดยดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลและเงินสํารอง
ระหวางประเทศอยูในระดับสูงขณะที่อัตราเงินเฟอปรับสูงขึ้นจากผลของราคาน้ํามันที่เพ่ิมขึ้น 
  รายละเอียดของสภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 มีดังน้ี 

 1.)   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 10.8 
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน โดยหมวดที่ผลิตเพ่ือการสงออกยังคงขยายตัวสูง 
 2.)   ดัชนีการบริโภค อุปโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 3.7 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอน 
 3.)   ภาคการคลัง ในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 132.6 พันลาน
บาท เพ่ิมขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.7 
 4.)   ภาคตางประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน ดุลการคาเกินดุล 1,964 ลานดอล
ลาร มูลคาการสงออกเทากับ 14,611 ลานดอลลาร สําหรับการนําเขามีมูลคา 12,647 
ลานดอลลาร 
 5.)   อัตราเงินเฟอทั่วไป อยูที่ 3.0 จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินคาใน
หมวดพลังงานเปนสําคัญ (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย) 

 
3. สังคมและวัฒนธรรม (Social) 
สภาพสังคมและวัฒนธรรมมีผลตอการตัดสินใจซื้อของบริโภค เน่ืองจากสังคมและ 
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วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหคานิยมของผูบริโภคยอมเปลี่ยนไป ผูบริโภคปจจุบันนี้มักเนน
เร่ืองความสะดวกสบายและความรวดเร็วเปนสําคัญ ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากการเลือกซื้อ
เฟอรนิเจอรสํานักงานในปจจุบันนั้น ผูบริโภคจะเนนการใหการบริการที่ครบวงจร หรือที่เรียกวา 
One Stop Service คือการติดตอผานผูออกแบบหรือผูใหบริการเฉพาะและใหผูออกแบบเปนผู
ดําเนินตั้งแตการเลือกชุดเฟอรนิเจอรสํานักงานไปจนกระทั่ง การดําเนินการติดตั้งจนกระทั่งเสร็จ
เรียบรอย (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย) 
 

4. เทคโนโลยี (Technology) 
ในปจจุบันสินคาตางๆจําเปนตองมีการศึกษาคนควา และวิจัย เพ่ือใหไดเทคโนโลยี 

ใหมๆในการพัฒนาผลิตภัณฑของตน ซ่ึงในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรสํานักงานนั้นไดมีการ
คิดคนการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินคา เชน การทําใหสินคามีความ
แข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น การใชวัสดุเคลือบปองกันรอยขีดขวน เปนตน (ที่มา: ธนาคารแหง
ประเทศไทย) 

 
5. สภาพแวดลอมจากกฎระเบียบขอบังคับ (Regulatory Factor) 
โดยสวนใหญสินคาที่นําเขานั้นตองผานพิธีการจากกรมศุลกากร ซ่ึงสินคาประเภท

เฟอรนิเจอรสํานักงานก็ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเชนเดียวกันโดยเฉพาะการระบุประเภทและ
ลักษณะของสินคาใหชัดเจน และเปดกลองบรรจุสินคาใหเจาหนาที่ตรวจสอบทุกครั้ง 
 
การวิเคราะหปจจัยภายในโดยใชสวนประสมทางการตลาด (4 P) 
บริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด 
สินคา (Product) 
 บริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด ไดแบงประเภทของกิจการอยางชัดเจนออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.  การใหบริการขนสงและติดตั้งเฟอรนิเจอร  
2.  การขายสินคาประเภทเฟอรนิเจอรสํานักงานซึ่งเนนสินคาที่ผลิตจากโลหะเพื่อเพ่ิม
ความทนทานแข็งแรงและรูปลักษณทันสมัย ซ่ึงประกอบดวยสินคาตางๆ ไดแก 

1.) โตะทํางาน 
ลักษณะโตะทํางานมาตรฐานระดับความสูงอยูในชวง 73-75 เซนติเมตร  

โดยวัสดุที่นํามาผลิต ไดแก ไมอัดและปารติเคิลบอรด นอกจากนั้นขาโตะทํางาน
เปนแบบสามารถรอยสายไฟไดและไมสามารถรอยสายไฟได  
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2.)  โตะประชุม 
     ลักษณะโตะประชุมจะมีลักษณะใหญ มีหลายรูปทรง เชน ทรงกลม ทรง
สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือแปดเหลี่ยม นอกจากนั้นอาจมีการผสมผสานกันระหวาง
รูปทรงกลมและทรงเหลี่ยม โดยขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา 
  
 3.)  เกาอ้ีสํานักงาน 

เกาอ้ีสํานักงานของบริษัทฯ น้ันมีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลาย  
ลักษณะ สวนใหญเปนเกาอ้ีที่เนนใหเขากับสรีระ รางกายของคนเรา เชน มีแกน
หมุน สามารถปรับระดับขึ้นลงไดตามความสูงต่ําของผูน่ังแตละบุคคลได เพ่ือรับกับ
ชวงขาของผูใช ที่มีความยาวไมเทากัน หรืออาจมีการปรับระดับที่เบาะพนักพิงใหมี
ความสามารถในการเอนมากหรือนอยแตกตางรับกับชวงกระดูกสันหลังเปนตน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการออกแบบเกาอ้ี ตามลักษณะดังกลาวจะชวยใหการทํางานอยูกับที่
น่ังตองใชระยะเวลานาน ดังนั้น เกาอ้ีที่รองรับอยูจึงมีความสําคัญที่จะทําใหเกิด
ความสบายและเหมาะสมกับผูน่ังมากที่สุด 
  
 4.) ตูเก็บเอกสาร 
    จะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป สามารถแบงตูเอกสารไดเปน 2 แบบ คือ ตู
เก็บเอกสารแบบตูเตี้ยและตูเก็บเอกสารแบบตูสูง โดยตูเตี้ยจะมีความสูงอยูในชวง  
70-90 เซนติเมตร และตูสูงจะมีความสูงอยูที่ระดับ 150-180 เซนติเมตร ภายในตูก็
จะมีการออกแบบที่แตกตางกันออกไป เชน การออกแบบใหมีชั้นวางที่สามารถปรับ
ระดับภายในตูไดมีลิ้นชักไวเก็บของ มีหนาบานเปดปด ที่แตกตางกัน เชน หนาบาน
ที่เปนกระจกและที่เปนเหล็ก เปนตน 
  
 5.)  ฉากและผนังกั้นหองในสํานักงาน 

ฉากและผนังกั้นหองในสํานักงานไดชวยในการกั้นแบง พ้ืนที่ ของการ
ทํางานใหเปนสัดสวน ระบบฉากกั้นหอง จะมีระดับความสูงที่แตกตางกันออกไป 
สําหรับความสูงของฉากที่ได รับความนิยมและขายดีที่สุด อยูที่ ระดับ 150 
เซนติเมตร ซ่ึงเปนความสูงที่เหมาะสม เน่ืองจากความสูงนี้ถือวาไมต่ําและไมสูง
เกินไป เม่ือเทียบกับความสูงของผูใชงาน สําหรับผนังกั้นหอง จะชวยในการกั้นเปน
หองประชุม หองสําหรับผูบริหารและในหองของสวนพนักงาน ใหแยกจากกันได
อยางชัดเจน เน่ืองจากผนังกั้นหองจะมีลักษณะการกั้นตั้งแตพ้ืนถึงเพดานของ
บริษัทแตละบริษัท และจะชวยในการเก็บเสียงไดดีระดับหน่ึงดวย 
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 6.)  ชุดตอนรับ 
     สําหรับชุดตอนรับ จะประกอบไปดวยชุดโซฟา และเคาเตอร ซ่ึงลักษณะของ
ชุดตอนรับจะมีการออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน ชุดโซฟา จะมีลักษณะ 
รูปแบบเรียบงายแตเนนใหดูสวยงาม สําหรับชุดเคาเตอรไวสําหรับตอนรับที่ฝาย
ประชาสัมพันธสวนมากจะมีลักษณะโคงมน และมีรูปแบบเรียบงาย เชนเดียวกับชุด
โซฟา แตมีความสวยงามเชนกัน 
 

ราคา (Price) 
 สินคาหลักของบริษัทมีจํานวน 6 ประเภท การกําหนดนโยบายดานราคาโดยการ
พิจารณาจากความแตกตางกันทางดานขนาด, คุณลักษณะของการใชงาน, วัสดุที่ใชในการผลิต, 
การออกแบบที่แตกตางกัน  
 ราคาสินคาของบริษัทฯ อยูในชวงราคาขั้นต่ํา 2,000 – 60,000 บาท ขึ้นอยูกับประเภท
ของสินคานั้นๆ   

สินคา ราคา(บาท) 
โตะทํางาน 4,500 – 10,000 
โตะประชุม 5,000 – 25,000 

เกาอ้ีสํานักงาน 3,000 – 60,000 
ตูเก็บเอกสาร 5,000 – 10,000 

ฉากและผนังกั้นหองในสํานักงาน 2,000 – 3,500 
ชุดตอนรับ 5,000 – 30,000 

ตารางที่ 3.1 แสดงราคาสินคาประเภทตางๆของบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด 
ที่มา: ฝายขาย, 2550 
 
การจัดจําหนาย (Place) 

 สําหรับการจัดจําหนายนั้น บริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด ปจจุบันชองทางการจัดจําหนาย
สินคาเฟอรนิเจอรสํานักงานและการใหการบริการติดตั้งและรื้อยายเฟอรนิเจอรสํานักงาน และ
การบริการตกแตงภายในของบริษัท สามารถแบงไดเปน 2 ชองทาง คือ 

1.  ติดตอกับลูกคา (End User) โดยตรง โดยวิธีการที่ใหพนักงานฝายขายของบริษัท 
เขาไปนําเสนอสินคาใหกับลูกคาตามขอมูลที่แจงรับประมูลงานตามแหลงขอมูลขาวสารตางๆ 

2. ติดตอกับผูออกแบบสํานักงาน (Designer) โดยวิธีการที่ใหพนักงานฝายขายเขาพบ 
ผูออกแบบตาม บริษัทรับออกแบบเฟอรนิเจอรสํานักงาน เพ่ือนําเสนอสินคาของบริษัทฯ และ
ขอใหผูออกแบบนําเสนอสินคาของบริษัทใหกับลูกคา 
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3.  บริษัทฯใชชองทางการจัดจําหนาย โดยวิธีการติดตอกับผูออกแบบมากกวากาติดตอ 
กับลูกคาโดยตรง 
 
การสงเสริมการขาย (Promotion) 
 การสงเสริมการขายจะเปนการขายโดยใหสวนลดกับลูกคาตั้งแต 5 – 50 เปอรเซ็นต 
ตามยอดขายของแตละโครงการ ตั้งแต 50,000 ถึง 300,000 บาทขึ้นไป เปนเปนการจูงใจให
ลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาของเรางายขึ้น ซ่ึงการลดราคาสินคานั้น จะลดราคาใหลูกคาแตละบริษัท
ไมเทากันขึ้นอยูกับปริมาณการซื้อของแตละบริษัท 
 

เปอรเซ็นตสวนลด จํานวนเงิน(บาท) 
5% ไมเกิน 50,000 
10% 50,001 – 100,000 
15% 100,001 – 200,000 
20% 200,001 – 300,000 

มากกวา 20%  300,000 ขึ้นไป 
ตารางที่ 3.2 แสดงเปอรเซ็นตสวนลดของบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด 
ที่มา: ฝายขาย, 2550 
 
ปจจุบันบริษัทฯ มีคูแขงขันที่สําคัญจํานวน 2 ราย คือ บริษัท B1 และ บริษัท B2 
 

เปอรเซ็นตสวนลด ราคา(บาท) 
บ. บี.ซี.เอ็น 

ราคา(บาท) 
บ. B1 

ราคา(บาท) 
บ. B2 

5% ไมเกิน 50,000 ไมเกิน 50,000 ไมเกิน 50,000 

10% 50,001 – 100,000 50,001 – 150,000 50,001– 100,000 

15% 100,001– 200,000 150,001 – 200,000 100,001– 200,000 

20% 200,001– 300,000 200,001 – 500,000 200,001– 500,000 

มากกวา 20%  300,001 ขึ้นไป 500,000 ขึ้นไป 500,000 ขึ้นไป 
ตารางที่ 3.3 แสดงการเปรียบเทียบสวนลดของแตละบริษัท 
ที่มา: ณรงคชัย ยังยิ้ม, 2546 และผูวิจัย, 2550 
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 จากการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆแลวน้ัน เราสามารถนําทฤษฎีของ Michael E. Porter 
มาชวยในการวิเคราะหสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย Five-Force Model 
 
การวิเคราะหสภาพการแขงขันดวย Five-Force Model 
  1. การแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหคูแขงที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไดแก บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป 
จํากัด (มหาชน), บริษัท ร็อกเวิธ จํากัด (มหาชน), บริษัท บางกอกแฟรนไชส จํากัด และบริษัท 
แพรคติกา จํากัด โดยแตละบริษัทจะมีการสงเสริมการขาย ดวยการใหสวนลดแกลูกคาตาม
ปริมาณการซื้อของแตละราย และเนนดานความหลากหลายของรูปแบบของสินคา 

 
2.  การเขามาของคูแขงขันรายใหม 
 ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรสํานักงานนั้น ถือไดวาเปนตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย 

เน่ืองจากการที่ผูแขงขันจะเขามาในตลาดนี้น้ันจะตองพรอมที่จะลงทุนในหลายๆดานเพื่อใหเปน
ที่รูจักและเปนที่ยอมรับในชื่อเสียงและคุณภาพของสินคา การที่บริษัทใหมจะเขามานั้นตองไดรับ
การยอมรับและสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักแกผูบริโภค ซ่ึงจําเปนตองใชเงินลงทุนในปริมาณสูง 
เน่ืองจากบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด อยูในขายของบริษัทที่เพ่ิงเขาสูตลาดเฟอรนิเจอรสํานักงานจึง
ตองเรงใหมีการสรางภาพลักษณและความนาเชื่อถือของสินคาใหลูกคารับรูและเกิดความเชื่อม่ัน 

 
3.  อํานาจการตอรองของผูซ้ือ 

ผูซ้ือของบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ลูกคาที่เปนผูใช 
สินคา (End user) และลูกคาที่เปนผูออกแบบสินคาใหกับผูซ้ือ (Designer)  
   ในกลุมผูซ้ือเฟอรนิเจอรสํานักงานนั้น ถือวาลูกคามีอํานาจตอรองคอนขางมาก 
เน่ืองจากมีบริษัทที่มีสินคาคลายกันใหเลือกไดหลายบริษัท ลูกคาจึงพยายามขอสวนลดตางๆ
จากบริษัทเพื่อใชเปรียบเทียบในการเลือกตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงแตละบริษัทก็พยายามลดราคา
ของสินคาของบริษัทตนลงเพื่อใหลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของบริษัทตนเอง 
 นอกจากนี้การตัดสินใจของลูกคายังขึ้นอยูกับความมีชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของ
บริษัทเปนสวนประกอบในการตัดสินใจซื้อดวย 
 เน่ืองจากบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด เปนบริษัทที่เปดใหมจึงใหอํานาจการตอรองแกผูซ้ือ
คอนขางมาก โดยการใหขอเสนอแกลูกคาที่สั่งซื้อสินคาของบริษัทเกิน 300,000 บาท จะได
สวนลดมากกวา 20% ขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองระหวางกัน 
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4.  อํานาจการตอรองของผูขาย 
เน่ืองจากบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด ไดนําเขาสินคาเฟอรนิเจอรสํานักงานมาจาก 

บริษัทผูผลติจากตางประเทศ ซ่ึงถือวามีอํานาจตอรองคอนขางสูง เน่ืองจากผูผลิตสามารถ
กําหนดราคาขายไดตามการขึ้นลงของสภาวะตนทุน โดยที่ทางบริษทัเราซึ่งเปนบริษัทตัวแทน
จําหนายไมสามารถตอรองราคาจากผูผลติได อีกทั้งผูขายมีการกําหนดยอดขายภายในแตละป
ตองไมต่ํากวา 5 ลานบาทตอป หากยอดขายต่ํากวานีผู้ขายจะทําการขึ้นราคาอีกเพิ่มอีก 10% 
ในปตอไป 
 

5. สินคาทดแทน 
สินคาประเภทเฟอรนิเจอรสํานักงานเปนสินคาที่ทดแทนไดงายเนื่องจากเปนสินคา 

ที่จําเปนตองใชภายในสํานักงานตางๆ บริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด จึงเนนการจําหนายสินคาที่เปน
วัสดุจากโลหะเปนหลักเพื่อเพ่ิมความหลากหลายและทางเลือกใหกับลูกคา 
 
SWOT Analysis 
 การที่จะแขงขันภายในอุตสาหกรรมนั้น เราจําเปนตองวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรคของบริษัทเรากอน เพ่ือที่จะไดสามารถทราบไดวาเราควรจะแกปญหาตรงจุดใด 

 
จุดแข็ง (Strengths)  
1. สินคามีลักษณะการใชงานและสีสันที่ทันสมัย (Modern Style) 
2. สินคาสวนใหญผลิตจากโลหะ (Steel) จึงมีความคงทนและแข็งแรง 
3. องคกรมีขนาดเล็กทําใหมีความคลองตัวสูง 
4. ตนทุนในดานกําลังคนคอนขางต่ํา เน่ืองจากจางแรงงานจากภายนอก 

 
จุดออน (Weaknesses) 
1. บริษัทเปนบริษัทเปดใหมยังไมเปนที่รูจัก 
2. ขาดความนาเชื่อถือจากลูกคา 
3. บริษัทมีขนาดเล็กจึงไมมีอํานาจตอรองจากผูผลิต 
4. ชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ คือ การเสนอขายผานผูออกแบบทําใหบริษัทฯ 

ตองอาศัยผูออกแบบมากวาการขายกับลูกคาโดยตรง 
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โอกาส (Opportunity) 
1. บริษัทที่ขายเฟอรนิเจอรสํานักงานที่มีสวนประกอบของโลหะในการผลิตยังมีไมมาก 

นักในประเทศไทย บริษัทฯจึงมีโอกาสที่จะเสนอขายสินคาที่ผลติจากโลหะใหกับลกูคาที่ตองการ
ใชสินคาประเภทนี้ไดมากขึ้น 

2.  เน่ืองจากการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทสํานักงานยังคงมีการ 
ขยายตวัจึงทําใหยังมีชองทางในการจัดจําหนายอีกมาก 
  
 อุปสรรค (Threats) 

1. เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังไมมีทิศทางที่ชัดเจน จึงสงผลใหผูซ้ือ 
 เฟอรนิเจอรสํานักงานยังไมกลาที่จะตัดสินใจซื้อ เน่ืองจากตองใชงบประมาณใหคุมคา 

2. สินคาเปนสินคาที่ผลิตจากประเทศจีน และจําหนายในประเทศฮองกง ลูกคาสวน 
ใหญจึงมองวาเปนสินคาดอยคุณภาพ 

3.  การทําใหลูกคาเปนที่รูจักนั้นตองใชงบประมาณที่สูง ในการสรางภาพลักษณใน 
ดานตางๆ ซ่ึงบริษัทเปนบริษัทขนาดเล็กจึงขากเงินทุนในดานนี้ 
  
แนวทางเลือกในการแกไขปญหาโดยใช TOWS Matrix 
 จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ การเลือกแนวทางในการแกปญหา
น้ันตองมีการใชเครื่องมือสําหรับกําหนดกลยุทธ คือ TOWS Matrix ซ่ึงเครื่องมือน้ีสามารถชวย
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรได และนําผลของการวิเคราะหมาประเมิน
แนวทางเลือกในการแกปญหา ดังตอไปน้ี 
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 จุดแข็ง (Strengths) 
S1 สินคาทันสมัย 
S2 สินคามีความคงทนแข็งแรง 
S3 องคกรมีความคลองตัวสูง  
S4 ตนทุนดานบุคลากรต่ํา 

จุดออน (Weaknesses) 
W1 บริษัทยังไมเปนที่รูจัก 
W2 ขาดความนาเชื่อถือจากลูกคา 
W3 ขาดอํานาจตอรองจากผูผลิต 
W4 มีชองทางการจัดจําหนายนอย 
W5 ผลประกอบการนอย 

โอกาส (Opportunities) 
O1 มีผูขายนอยรายในอุตสาหกรรม 
O2 การขยายตัวของการสรางอาคาร
สํานักงานและที่อยูอาศัย  
O3 ปจจุบันลูกคานิยมสินคาที่ผลิต
จากโลหะมากขึ้น 
 

 แนวทางเลือกท่ี1 
1.กลยุทธการเติบโต (Growth 
Strategy)โดยการกระจาย
(Diversification) 
2.กลยุทธการสรางความแตกตางดาน
ภาพลักษณ (Differentiation Strategy) 
3.กลยุทธดานการตลาด (Marketing 
Strategy) 
แนวทางเลือกที่ 2 
1. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ  
(Strategic Alliance) 
2.กลยุทธมุงเฉพาะกลุม (Niche Market 
Strategy) 
3. กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Strategy) 
 

อุปสรรค (Threats) 
T1 สภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจและ
สถานการณทางการเมือง 
T2 ลูกคาเขาใจวาสินคาไมมีคุณภาพ 
T3 การทําการตลาดตองใชเงินทุน
คอนขางสูง 

  

ตารางที่ 3.4  แสดงแนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ (TOWS matrix) 
 
 จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เม่ือนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกขององคกร ทําใหสามารถนํามากําหนดแนวทางเลือก เพ่ือการแกไขปญหาของ
บริษัทฯ ในการเพิ่มผลประกอบไดดังตอไปน้ี 
 

สภาพแวดลอม    
ภายใน 

สภาพแวดลอม 
ภายนอก 
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ทางเลือกที่ 1 
แนวทางเลือกที่ 1 โดยการแบงเปนกลยุทธ 3 ระดับ ดังน้ี   
1. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy) 
    กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) 
 กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) ที่เลือกใช คือ กลยุทธการกระจาย 
(Diversification) สําหรับกลยุทธน้ีเปนการเพิ่มรายไดเฉลี่ยใหสูงขึ้น สรางคุณคาใหกับบริษัทฯ 
และยังเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอีกดวย  
 ธุรกิจที่บริษัทฯตองการกระจาย (Diversification) อยูในระดับการกระจายธุรกิจ
ระดับกลาง คือยังมีความเชื่อมโยงตอกันระหวางการกระจายธุรกิจของบริษัท  
 ธุรกิจที่เลือกในการกระจาย คือ ธุรกิจตกแตงภายใน โดยสอดคลองกับธุรกิจเดิม คือ 
เปนการสัมพันธกันในดานการตกแตงพื้นที่ภายในอาคารสํานักงานใหมีความสวยงาม
เชนเดียวกัน 
 
2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
     กลยุทธการสรางความแตกตางดานภาพลักษณ (Differentiation Strategy) 
 จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณลูกคานั้น พบวาลูกคาสวนใหญให
ความสําคัญดานภาพลักษณของสินคา ความมีชื่อเสียงของสินคา การเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป
รูปแบบของสินคาที่มีความทันสมัย มีสีสันที่นาสนใจ  

การเนนจุดเดนของสินคา คือ พนักงานขายควรเสนอขายสินคาโดยเนนที่จุดเดนของ
สินคา น่ันคือการเสนอรูปแบบที่มีความทันสมัย สีสันสะดุดตา เปนการชวยสรางบรรยากาศการ
ทํางานใหกับพนักงานมากขึ้น อีกทั้งยังเปนที่สนใจแกบุคคลที่พบเห็นดวย 
 
3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy) 
    กลยุทธดานการตลาด (Marketing Strategy) 
 เปนการนําแนวคิดทางดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) มาใชใน
การวิเคราะห ไดแก 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. สถานที่จัดจําหนาย (Place) 
4. การสงเสริมการขาย (Promotion) 
5. บุคลากร (People) 
6. กระบวนการหรือกลไกในการทํางาน (Process) 
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7. สภาพแวดลอมในการสงมอบสินคา หรือใหบริการ (Physical Evidence) 
 
ขอดี 

1. สามารถเพิ่มผลประกอบการไดมากขึ้น 
2. สามารถสงเสริมภาพลักษณสินคาของบริษัทฯไดดีขึ้น 
3. ลูกคามีความสนใจสินคาเพิ่มขึ้น 

 
ขอเสีย 

1. กลยุทธการกระจายนั้น ทําใหบริษัทฯตองสรรหาพนักงานที่มีความสามารถในการ
ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจที่เพ่ิมเติมขึ้นมา 

2. ในการสรางภาพลักษณน้ันไมสามารถทราบผลไดภายในระยะสั้น 
 
ทางเลือกที่ 2 
แนวทางเลือกที่ 2 โดยการแบงเปนกลยุทธ 3 ระดับ ดังน้ี   
1. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy) 
    กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ  (Strategic Alliance) 

การตกลงใหความรวมมือกันในการทําธุรกิจระหวางบริษัทตั้งแต  2  บริษัทขึ้นไปที่
จําหนายเฟอรนิเจอรสํานักงานเชนเดียวกัน แตมีความแตกตางกันในดานรูปแบบและ
วัตถุประสงคของการใชงานที่แตกตางกันของสินคา โดยการใหความรวมมือกันในดานการขาย
สินคาประเภทเฟอรนิเจอรสํานักงาน ทั้งนี้เพ่ือเปนการเสริมความแข็งแกรงแกบริษัทใหสามารถ
อยูรอดไดภายใตสภาวะการแขงขันที่รุนแรง 
 
2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
     กลยุทธมุงเฉพาะกลุม (Niche Market Strategy) 
 การตลาดโดยมุงที่ตลาดกลุมเล็ก (Niche Marketing) ซึ่งมีความตองการที่เฉพาะเจาะจง
กลุมที่แคบกวาสวนของตลาด (Market Segment) เน่ืองจากสวนของตลาดมีขนาดใหญมีคูแขง
ขันมาก จึงมุงที่ตลาดกลุมเล็ก คือ เปนกลุมผูที่สนใจซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงานที่เนนรูปแบบและ
สีสันที่ทันสมัย เพ่ือสรางภาพลักษณใหกับสํานักงาน เชน สํานักงานที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา, 
สํานักงานของบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ทันสมัย  
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3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy) 
   กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Strategy) 
 กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนนทางดานประสิทธิภาพของบุคลากร การเพิ่ม
ความสามารถดานการขายสินคาใหกับพนักงานขาย และการพัฒนากระบวนการทํางานของ
พนักงานทุกแผนกใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
ขอดี 

1.)  เปนการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง 
2.)  กลยุทธการมุงเนนเฉพาะกลุมทําใหพนักงานฝายขายทราบขอบเขตและเขาถึง   
     ลูกคากลุมเปาหมายไดมากขึ้น 
3.) ทําใหบุคคลากรมีคุณภาพและสรางคุณคาใหกับองคกร 

 
ขอเสีย 

1.) ทําใหบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมลอกเลียนแบบสินคาจากบริษัทไดงายขึ้น เน่ืองจากมี 
     สินคาที่จัดจําหนายของบริษัทฯ 
2.) คูแขงขันอาจเขามาในตลาดกลุมเล็กเชนเดียวกับบริษัทฯ เรา 
3.) ตองเพ่ิมคาใชจายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 

จากการวิเคราะหขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ รวมทั้งการกําหนดแนว
ทางเลือกจํานวน 2 ทางเลือกนั้น ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก 
และไดทําการสอบถามความคิดเห็นในการประเมินทางเลือกในแตละทางเลือก เพ่ือเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณของบริษัทฯ ในขณะนี้มากที่สุด 
 ทางเลือกจํานวน 2 ทางเลือกผูศึกษาไดกําหนดกลยุทธในแตละระดับออกเปน 3 ระดับ
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด โดยใหคะแนนปจจัยที่สามารถ
เปนไปไดมากที่สุด คือ  5 คะแนนและลดลําดับลงมาเรื่อยๆ ดังน้ี 

ระดับคะแนน 
5   แทน   มากที่สุด, 4   แทน   มาก, 3   แทน   ปานกลาง, 2   แทน   นอย 
1   แทน   นอยที่สุด 
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ตารางที่ 3.5 แสดงผลการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 

กลยุทธการ
กระจายธุรกิจ 
และการปรับ

องคกร 

กลยุทธ
การสราง
ภาพลักษณ 

กลยุทธ
ดาน

การตลาด 
(Marketing 

Mix) 

กลยุทธ
พันธมิตร
ทางธุรกิจ 

กลยุทธการ
มุงเฉพาะ
กลุม 

กลยุทธดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

 
การชวยในการ
เพิ่มผล
ประกอบการ 

5 5 4 4 3 3 

 
ระยะเวลาที่ใชใน
การดําเนินงาน 

5 4 4 3 3 3 

 
ความพรอมของ
บุคคลากร 

4 4 4 3 3 3 

 
ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ 

4 5 4 4 3 2 

 
งบประมาณการ
ดําเนินการ 

3 4 2 3 3 4 

 
      รวม 60 51 
ที่มา: ฝายบริหาร, 2550 
 
การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
 จากการวิเคราะหขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ รวมทั้งการกําหนดแนว
ทางเลือกจํานวน 2 ทางเลือกนั้น 

ผูศึกษาตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกที่ 1 เน่ืองจากการวิเคราะหคะแนนความเปนไปได
ขณะน้ีบริษัทฯ มีความจําเปนดานการเพิ่มผลประกอบการเปนอันดับแรก จึงเลือกใชกลยุทธการ
กระจายตัว (Diversification) เพ่ือเปนกลยุทธที่ชวยแกปญหาดังกลาว และการสรางภาพลักษณ
ขององคน้ันถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกร 
 แนวทางเลือกที่ 1 แนวทางเลือกนี้จะทําใหบริษัทไดรับผลประกอบการเพิ่มมากขึ้น 
ระยะเวลาการดําเนินการนั้นสามารถเริ่มไดเร็วที่สุด โดยการสรรหาบริษัทที่มีความรูดานการ
ตกแตงภายในเขามารวมธุรกิจและสรรหาพนักงานที่มีความสามารถในดานการออกแบบเขามา

ปจจัย 

กลยุทธ 
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ดําเนินการดานออกแบบตกแตงภายในบริษัท สงผลใหบริษัทเกิดความเปนเอกภาพมากขึ้น คือ
ไมตองอาศัยผูออกแบบจากภายนอกเพียงอยางเดียว 
 
จากแนวทางเลือกที่ 1 น้ัน สามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรของบริษัทฯไดดังน้ี   
 

 
แผนภาพที่ 3.1 แสดงการปรับเปลีย่นโครงสรางขององคกร 
ที่มา: ผูวิจัย, 2550 
  

ดังน้ัน ควรนําแนวทางเลือกที่ 1 เพ่ือแกไขปญหาเปนอันดับแรก แลวจึงนําแนว
ทางเลือกที่ 2 มาดําเนินการตอไป 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติงาน ผูอํานวยการฝายขาย ผูอํานวยการฝายบัญชีและธุรการ 

ผูจัดการควบคุมโครงการ 

หัวหนาควบคุมโครงการ 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ 

เจาหนาที่ฝายบัญชี เจาหนาที่ฝายธุรการ 

ผูจัดการฝายขาย 

เจาหนาที่ฝายขาย 

เจาหนาที่ฝายออกแบบ 

เจาหนาที่ฝายตกแตง
ภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูจัดการฝายออกแบบ
และตกแตงภายใน 



   

บทที่ 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 การกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของบริษัท บี.ซี.เอ็น จํากัด มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางดานทุติยภูมิและทางดานปฐมภูมิ ดานการเก็บขอมูลทุติยภูมิ
น้ัน ไดแก การวิเคราะหสภาพการแขงขันโดยใช Five-Force Model, การวิเคราะหปจจัย
แวดลอมภายนอกและภายใน SWOT Analysis, การกําหนดกลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS 
Matrix สวนการเก็บขอมูลปฐมภูมิน้ัน ไดแก การสัมภาษณผูบริหาร, ผูจัดการฝายขาย และการ
สัมภาษณลูกคาและผูออกแบบ แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และสามารถสรุปไดดังน้ี 
 
ปญหาที่พบจากการวิเคราะห 

1. บริษัทยังไมเปนที่รูจักในกลุมลูกคาและภายในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรสํานักงาน 
2. ลูกคาขาดความเชื่อถือในสินคาของบริษัทฯ 
3. ขาดอํานาจในการตอรองจากผูผลิต เน่ืองจากยอดจําหนายสินคามีปริมาณนอย 
4. ชองทางการจัดจําหนายนอย 

 
จากปญหาที่พบจากการวิเคราะหน้ัน ผูศึกษาทําการกําหนดแนวทางเลือกจํานวน 2 

ทางเลือก โดยแตละทางเลือกแบงเปนกลยุทธ 3 ระดับ คือ 
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธระดับองคกรที่เลือกใช คือ การกระจาย (Diversification) 

กลยุทธระดับธุรกิจที่ เลือกใช คือ กลยุทธการสรางความแตกตาง 
(Differentiation)   
กลยุทธระดับปฏิบัติการที่เลือกใช คือ กลยุทธดานการตลาด (Marketing 
Strategy) 

ทางเลือกที่ 2 กลยุทธระดับองคกรที่เลือกใช คือ กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ  
        (Diversification) 
        กลยุทธระดับธุรกิจที่เลือกใช คือ กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะกลุม (Niche  
        Market)   
        กลยุทธระดับปฏิบัติการที่เลือกใช คือ กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  
        (Human Resource Strategy) 
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การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหานั้น เลือกโดยการใหคะแนนความสําคัญของ
แตละปจจัยที่สามารถมีความเปนไปได ดังน้ี คือ  

1. ปจจัยดานการเพิ่มผลประกอบการ 
2. ปจจัยดานระยะเวลาการดําเนินการ 
3. ปจจัยดานความพรอมของบุคลากร 
4. ปจจัยดานชื่อเสียงและภาพลักษณ 
5. ปจจัยดานงบประมาณการดําเนินการ 
 
สรุปไดวาแนวทางเลือกที่เลือก คือ แนวทางเลือกที่ 1 โดยใชกลยุทธการเติบโต การ 

กระจาย(Diversification) เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของบริษัทฯ และกลยุทธการสรางความ
แตกตางทางดานภาพลักษณ เพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือของบริษัทฯ ตอลูกคา และการเพิ่มความ
ไดเปรียบทางการแขงขันโดยการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 

1. ความจํากัดดานเวลา สงผลใหไมสามารถสัมภาษณในสวนของลูกคาของบริษัทฯ ได 
2. ขอมูลบางประการเปนความลับ จึงไมสามารถนํามาเปดเผยหรือตีพิมพขอมูลมา

ประกอบการศึกษาได  
3. การศึกษาครั้งน้ีขอมูลบางสวนเปนการประมาณการเทานั้น เน่ืองจากมีผลทางธุรกิจ

ของบริษัท ผูใหขอมูล 
4. เน่ืองจากบริษัทเปนธุรกิจเปดใหมมีการดําเนินงานเพียงหนึ่งปเทานั้นทําใหการหา

ขอมูลอางอิงจากกลุมตัวอยางของลูกคายังไมได 
 
ขอเสนอแนะของการศึกษา 
 จากการศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของบริษัท บี.ซี.
เอ็น จํากัด มีขอเสนอแนะสําหรับการทําการศึกษาเพิ่มเติมหรือการศึกษาครั้งตอไป ดังน้ี 

1. ควรมีการติดตามและประเมินผลภายหลังจากการตัดสินใจนําแนวทางเลือกมาใช 
โดยการการประเมินระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพ่ือการปรับปรุงและทราบผลของการ
เลือกแนวทางเลือก 

2.   ควรมีการเตรียมแผนสํารองฉุกเฉิน เพ่ือรองรับในกรณทีี่แนวทางเลือกที่นํามาใชไม 
ประสบผลสําเร็จ 
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ภาคผนวก ก 
รายการสินคาของบริษัท 

 
เฟอรนิเจอรสํานักงานที่จัดจําหนายโดยสังเขป 

 
1. ตูสําหรับเกบ็เอกสารผลิตจากโลหะ 
 
 

                                           
       
 
 

2. โตะทํางาน 
 

                     
 
         
 
 
 



3.   ฉากและผนังกั้น 
                      

 
 
        
4. เกาอ้ีสํานักงาน 
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       5. เฟอรนิเจอรสํานักงานอื่นๆ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accessories 
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