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บทคัดยอ 

 
        สํานักพิมพเลี่ยงเชียง มีชื่อเสียงดานการดําเนินธุรกิจหนังสือธรรมะมายาวนาน มีรายได
จากการจัดจําหนายหนังสือธรรมะใหแกธุรกิจหลัก 2 ราย คือ ซีเอ็ดบุคส เซนเตอร และ เซเวน อี
เลเวน สูงถึงรอยละ 70 ของรายไดทั้งหมดของสํานักพิมพ และ ถาลูกคาหลัก 2 รายขายสินคาไม
หมดก็จะคืนสินคามาสูทางสํานักพิมพ ทําใหสํานักพิมพประสบปญหาสินคาคงคลังไดในอนาคต 
ทําใหผูบริหารตองการที่จะลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดปญหาสินคาคงเหลือ และในทางตรงกัน
ขามก็อยากที่จะเพ่ิมผลประกอบการใหกับทางสํานักพิมพ คือ การเพิ่มผลประกอบการที่มาจาก
ทางดานรานคา  ดังน้ันผูบริหารจึงอยากเพิ่มรายไดและจํานวนรานคาที่เปนลูกคาของสํานักพิมพ
ใหมีจํานวนมากขึ้น โดยมีวิธีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ของ
สํานักพิมพ สัมภาษณผูประกอบการรานคาซึ่งเปนลูกคาของสํานักพิมพ และไดมีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนา เพ่ือที่ไดนําขอมูลที่ไดรับมากําหนดกลยุทธการเพิ่มผลประกอบการของ
สํานักพิมพเลี่ยงเชียง โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังน้ี  
 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของระบบการทํางานแบบครอบครัวของ
สํานักพิมพเลี่ยงเชียงตอการปรับตัวหากรายไดจากลูกคาหลักมีแนวโนมลดลง 

2. เพ่ือศึกษาความตองการดานสินคาและบริการของลูกคาที่เปนรานคาปลีกของ
สํานักพิมพเลี่ยงเชียง 

3. เพ่ือนําเสนอกลยุทธการเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ สํานักพิมพเลี่ยงเชียง 



จ 
 

จากการศึกษาพบวา สํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีจุดแข็งคือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพ มาตรฐาน เปนที่

นาเชื่อถือของรานคาและลูกคา สวนจุดออนคือ มีเครือขายทางธุรกิจที่นอย ทําใหทางสํานักพิมพ

ผลิตหนังสือออกมาไมทันตามความตองการของลูกคา ซ่ึงทางสํานักพิมพควรหาซัพพลายเออร

เพ่ิมขึ้น สวนดานรานคา มีจุดแข็งคือทางสํานักพิมพมีคุณภาพของหนังสือที่ดี มีการจัดสงที่รวดเร็ว

และถูกตองทันเวลา แตจุดออนก็คือ การที่ทางสํานักพิมพมีหนังสือราคาสูงเกินไป ประกอบกับ

หนังสือมีใหเลือกนอย ทําใหทางสํานักพิมพตองใชกลยุทธการเติบโตแบบมุงเนนดานความ

เชี่ยวชาญแบบแนวนอน โดยผลิตหนังสือที่มีราคาที่ถูกลง รวมทั้งผลิตหนังสือใหมีความหลากหลาย

มากขึ้นเพ่ือใหตรงกับความตองการของรานคา รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการใหกับสํานักพิมพ 

นอกจากดานสินคาแลว ทางสํานักพิมพก็ไดเพ่ิมเปาหมายใหมีรายไดและจํานวนลูกคาซึ่งเปน

รานคามากขึ้นกวาปจจุบัน โดยไดจัดทําเว็บไซตขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธหนังสือ พรอมทั้งมีที่อยูของ

รานคา เพ่ือใหลูกคาไดซ้ือสินคาผานรานคา หรือตัวแทนจัดจําหนายของสํานักพิมพได โดยมี

เปาหมายเพื่อใหรานคามีรายไดเพ่ิมขึ้น และเพื่อใหรานคาใหมที่ไมเคยเปนลูกคาของสํานักพิมพ

รูจักสํานักพิมพมากขึ้นและเปนตัวแทนจัดจําหนายรายใหมน่ันเอง ทายที่สุดโดยสรุปแลว

สํานักพิมพก็มีทั้งรานคาและผลประกอบการเพิ่มขึ้นน่ันเอง 



กิตติกรรมประกาศ 
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พลสารัมย ที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่ไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไข
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นองทุกคนที่ใหกําลังใจมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. สํานักพิมพเลี่ยงเชียงและลักษณะของธุรกิจ 

ในป พุทธศักราช  2455  นายลิปโป  แซเตียว  ไดอพยพจากเมืองซัวเถา  ประเทศจีน  

เขามาอาศัยอยูบนผืนแผนดินไทย ขณะน้ันนายลิปโปมีอายุ  40  ป    นายลิปโปไดเร่ิมทํางาน

ในหลากหลายอาชีพ เร่ิมจากทํางานตามโรงพิมพตาง ๆ เปนพอครัวในรานขายผาแถวสําเพ็ง  

เปนกรรมกรหาบน้ําประปาขาย เปนพอคาหาบเรขายผลไม  ตอมาไดเร่ิมทําอาชีพที่เรียกวา      
“แลกวัด ” หมายถึง การนําสิ่งของตางๆ มาแลกกับของที่ใชอยูอาศัยประจําวัน  แบบหาเชากิน

ค่ํา (การทํางานแลกวัดนั้น เริ่มแรกก็มีพอคารายอื่นๆ ทําอยูกอนแลว  แตสินคาที่ใชแลกวัดนั้น

เปนของใชประเภทประจําวัน  เชน  ผาไตร  จีวร  สบู  ยาสีฟน  เปนตน สวนหนังสือธรรม-บาลี 

มีผูทําอยูนอยราย) แมวานายลิปโปไมไดเรียนหนังสือภาษาไทย อานและเขียนภาษาไทยไมได  

แตมีความมานะพยายามในการเรียนรูภาษาไทยดวยการจดจําการใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณ

อ่ืนๆ ตามที่ตัวเองเขาใจแทนชื่อหนังสือทุกเลม  เชน นวโกวาทมีสระโอเหมือนกลอนหนาตาง  

วินัยมุขมีสระอิเหมือนหมวก  เปนตน  นายลิปโปไดใชความวิริยะอุตสาหะอยางมากในการ

สังเกตจดจํา แตในไมชาก็สามารถจดจําชื่อหนังสือไดเกือบทุกเลม  และหยิบขายใหผูซ้ือไดอยาง

ถูกตองแมนยํา  ทั้งๆ ที่ยังอานไมออกและเขียนไมไดน่ันเอง  

 นายลิปโปมีแรงบันดาลใจในการทําอาชีพ แลกวัด มาจากการที่นายลิปโปไดพิจารณา

เห็นวาอาชีพแลกวัดนี้มีหลักประกันพอสมควร  เปนการติดตอกับพระภิกษุสงฆผูเปยมไปดวย

เมตตาธรรม ถูกกับอุปนิสัยใจคอของนายลิปโป  สินคาที่ไปขายก็เปนของใชชีวิตประจําวันเปน

ของแหงไมบูด ไมเนา  ไมตองวิตกกังวลวา เม่ือขายไมหมดจะเนาเสียหายเหมือนผลไม  การ

ลงทุนก็ไมหนักใจมากนัก  เพราะรานคาในบริเวณนั้น สวนใหญรูจักมักคุนชอบพอกัน ขอเครดิต

นําไปขายกอนได  เม่ือเห็นโอกาสตาง ๆ นายลิปโปจึงหันมายึดอาชีพ "แลกวัด "  ประกอบกับ

นายลิปโปมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  จึงเนนนําสินคา คือ หนังสือธรรมมาใชเปนสินคา 

หลักในการแลกเปลี่ยน  จากการเปนนักแลกวัด ที่ซ่ีอสัตยมากๆ อีกทั้งมีความขยันหม่ันเพียร  มี
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พระครูวินัยแลว ยังมีพระเถรานุเถระหลายทานที่เปนผูเรียบเรียงและมอบตนฉบับใหโดย

ไมเก็บคาลิขสิทธิ์ และใหทุนเพ่ือกอตั้งธุรกิจโรงพิมพเลี่ยงเชียงขึ้นมา  

 ในป พ.ศ.  2459  นายลิปโป ไดเก็บรวบรวมเงินเพ่ือกอตั้งโรงพิมพของตนเองขึ้น  บน

ถนนบํารุงเมือง เขตพระนคร (เสาชิงชา) กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเปนการเชาบานจากราชการ       

(บานเปนทรัพยสินของพระมหากษัตริย) และตั้งชื่อกิจการวา “โรงพิมพเลี่ยงเชียง” คําวา “เลี่ยง

เชียง” มีความหมายดั่งวา “เจริญรุงเรืองตราบนิรันดร” 

ธุรกิจโรงพิมพเลี่ยงเชียงนี้  นับเปนธุรกิจดานหนังสือธรรมะเกาแกเปนอันดับที่ 3 ของ

ประเทศไทย การจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือรับจางผลิต พิมพหนังสือ แผนพับ รวมทั้งจัด 

จําหนายหนังสือธรรมะใหกับวัดตางๆ ทั่วประเทศไทย  อาทิ วัดเทพศิรินทราวาส  วัดมหาธาตุ 

มยุรวาสรังสิต รวมทั้งประชาชนที่มีความสนใจหนังสือธรรมะ  เปนตน  โดยนายลิปโปมีหลักการ

ทํางานวา  ใหแบงกําไรเปนสองสวน สวนแรกใหนํามาใชจายเพ่ือหลอเลี้ยงครอบครัวและ

พนักงานของโรงพิมพ กําไรสวนที่สองใหนําไปสรางบุญบารมี ตอไป โดยใหมีการเรียกชื่อเฉพาะ 

เปนที่รูกันในกลุมลูกหลานและคนทํางานดวยวา เปนการประกอบอาชีพที่เรียกวา เปน “บุญกิจ” 

ไมใช “ธุรกิจ” และวางนโยบาย สั่งสอนใหทายาทรุนตอ ๆ มาประพฤติ ปฏิบัติเพ่ือใหทําความ

เพียรเพื่อพระพุทธศาสนา สืบเน่ืองกันตอไปจนถึงปจจุบัน 

ตอจากนั้นอีก 80 ป ในป  พ.ศ. 2539  นายมณฑนจิตตเกษม  จงพิพัฒนยิ่ง ทายาทรุนที่  

4 ของนายลิปโป แซเตียว ไดกอตั้ง สํานักพิมพเลี่ยงเชียงขึ้นมา  โดยสํานักพิมพจัดตั้งขึ้นมามี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคและเผยแพรหนังสือธรรมะ  โดยทางสํานักพิมพไดรับเกียรติจาก

คณาจารยผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาของระดับเปรียญธรรม (การศึกษาทางพระ) โดยมีตั้งแต 

ป.ธ. 1 – 9  มาชวยจัดทําตนฉบับผลงานหนังสือธรรมะตางๆ ออกมา ทําใหทางสํานักพิมพเลี่ยง

เชียงมีรายไดที่เพียงพอเพ่ือหลอเลี้ยงครอบครัวไดและสามารถนําสวนกําไรไปสรางบุญบารมี  

ทํานุบํารุงและสนับสนุนพระพุทธศาสนา   รวมทั้งไปทําคุณประโยชนเพ่ือสังคม ซ่ึงมีการจัดทํา

สืบเนื่องตอมาตลอดนับแตตั้งโรงพิมพ กิจกรรมที่ทํา เชน การจัดรายการวิทยุทางคลื่นวิทยุ AM 

1422 และ FM คลื่นตางๆ  การมอบหนังสือใหแกทางวัด โรงเรียน เรือนจํา เปนตน  เพ่ือให

เปนไปตามหลักคําสอนตั้งแตสมัยนายลิปโป  แซเตียว ที่ใหไววา จงทําความเพียรเพื่อ

พระพุทธศาสนา  ตอไป นายลิปโป แซเตียวไดใหนโยบายแกทายาททําสืบเน่ืองกันมาตั้งแตรุน

ที่ 1 จนถึงปจจุบันรุนที่ 5 ไวอยู 2 ประการ กลาวคือ  
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                     ประการที่ 1 " จงทําความเพียรเพ่ือพระพุทธศาสนา " และ 

                     ประการที่ 2 คือ การทําธุรกิจน้ีเปน " บุญกิจ " ไมใชการทํา " ธุรกิจ "  

ทั้งสองประการ หมายความวา การที่เราจัดจําหนายหนังสือ พอมีรายไดก็นํารายไดไปหัก

คาใชจาย พอเหลือกําไรก็นํากําไรนั้นไปลงทุนในการขยายกิจการของสํานักพิมพเพ่ือผลิตสินคา

ใหมๆ ออกสูตลาด รวมทั้งยังนําไปสนับสนุนโครงการเพื่อพระพุทธศาสนาใหดํารงสืบตอไป 

จากการทําประโยชนใหแกสังคมอยางตอเน่ือง  จนเม่ือวันวิสาขบูชา ป พุทธศักราช 

2547  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดประทานรางวัล  เสมาธรรมจักร

ใหแกนายมณจิตตเกษม จงพิพัฒนยิ่ง ผูบริหารสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ในฐานะองคกรผูทํา

คุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา   

ธุรกิจโรงพิมพเลี่ยงเชียงและสํานักพิมพเลี่ยงเชียงดําเนินการมาจนถึงปจจุบันป 2553 

รวมระยะเวลาการดําเนินงานเปนเวลา  94 ป   

การเรียงลําดับจากรุนสูรุนสืบเน่ืองกันโดยมี  ดังนี้ ไดแก 

1. นายลิปโป แซเตียว  ผูกอตั้งโรงพิมพเลี่ยงเชียง (รุนที่ 1) 

2. นายโซซิม  แซเตียว (รุนที่ 2 ลูกคนที่ 1 ของนายลิปโป แซเตียว) 

3. นายตงเอียง แซเตียว (รุนที่ 3 ลูกคนที่  2 ของนายโซซิม  แซเตียว) 

4 . นายสุขพัฒนเกษม  จงพิพัฒนยิ่ง (ผูอํานวยการ โรงพิมพเลี่ยงเชียง คนปจจุบัน รุนที่ 4 

ลูกคนที่  2  ของนายตงเอียง  แซเตียว)  

5.  นายมณฑนจิตตเกษม  จงพิพัฒนยิ่ง (ผูอํานวยการสํานักพิมพเลี่ยงเชียง รุนที่  4  ลูกคน

ที่  6  ของนายตงเอียง  แซเตียว)  

6.  นายวิสุทธิ์ จงพิพัฒนยิ่ง(ทายาทรุนที่ 5 ลูกคนที่ 3 ของนายสุขพัฒนเกษม จงพิพัฒนยิ่ง ) 

การลงทุนเริ่มแรกของกิจการมีเงินลงทุน 500,000 บาท  จากการขยายกิจการจากโรง

พิมพสูสํานักพิมพ จนถึงปจจุบัน มีสถานที่ตั้งอยูบริเวณถนนประชาอุทิศซอย 45  แขวงบางมด  

เขตทุงครุ  จังหวัด กรุงเทพฯ           
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แผนภาพที่  1.1   แสดงโครงสรางการบริหารของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  สรุปโดยผูวิจัย, ก.ย. 2553.      

หมายเหตุ * หมายถึง บุคคลในครอบครัว       

ปจจุบันมีบุคลากรในสํานักงานทั้งสิ้น 12 คน โดยแตละตําแหนงงานมีจํานวนพนักงาน 

ดังน้ี 

1. ประธาน  1 คน  

2. ฝายบัญชีและการเงิน  3  คน 

3. ฝายบริหารทั่วไป   5   คน   

4. ฝายการตลาดและการขาย  3  คน 

ตําแหนงและหนาที่ของบุคลากรฝายตาง ๆ มีดังน้ี 

1. ประธานสํานักพิมพเลี่ยงเชียง คือ นายมณฑนจิตตเกษม จงพิพัฒนยิ่ง มีหนาที่ดูแล

รับผิดชอบการทํางานทั้งหมดภายในองคกร เปนผูมีอํานาจสูงสุดภายในองคกร  เปนผูตัดสินใจ

ในการวางแผนตางๆ  เชน  การวางแผนผลิตหนังสือใหมๆ  การวางแผนปรับโครงสรางองคกร

ตางๆ การวางแผนปรับกลยุทธตางๆ  รวมทั้งเปนผูตดัสินใจลําดับขั้นสุดทาย  กอนจะนําหนังสือ

ใหมๆไปทําการจัดจําหนายใหแกลูกคา  รวมถึงเปนทีป่รึกษาสูงสุดขององคกร  

ประธานสํานักพิมพ* 

ฝายบริหารทั่วไป  ฝายการตลาดและการขาย*   ฝายบัญชีและการเงิน* 

แผนกประสานงานภายในแผนกคงคลัง แผนกประสานงานภายนอก
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2. ฝายบัญชีและการเงิน  มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการวางแผนงบประมาณการลงทุน  

การบริหารความเสี่ยงของกิจการในการลงทุน,งบกําไรและขาดทุน งบดุล และวิเคราะหเกี่ยวกับ

การลงทุนตางๆ  ใหผูบริหารสูงสุดเปนผูตัดสินใจ  รวมทั้งการจัดทํารายรับและรายจาย, การ

ชําระเงินใหแกซัพพลายเออร, การรับชําระเงินของลูกคา, การจัดทํางบกําไรและขาดทุน, การ

จัดทํางบดุล  และอ่ืนๆ  เปนตน 

3. ฝายบริหารทั่วไป  มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบพนักงานคงคลัง  พนักงานประสานงานทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร  และดูแลรับผิดชอบพนักงานทั้งหมด  รวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกับ

พนักงานทั้งหมดขององคกร แบงการทํางานออกเปน  3 แผนก ดังน้ี 

          3.1 แผนกประสานงานภายในองคกร  คือ  มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานตางๆ  

เชน  ประสานงานดานเอกสารตางๆ  ขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวของกับระบบการทํางานทั้งหมด

ภายในองคกรใหทุกแผนกมีความเขาใจตรงกันในดานระบบการทํางาน  เปนตน 

            3.2  แผนกประสานงานภายนอกองคกร  คือ  มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ  เชน  

ประสานงานดานเอกสารตาง ๆ ขอมูลตางๆ  ดานการจัดหาซัพพลายเออรที่เสนอราคาที่ถูกที่สุด  

คุณภาพดีที่สุด  ตอบสนองความตองการของสํานักพิมพไดดีที่สุด  รวมทั้งเปนผูชายฝายการขาย

และการตลาดดานการประสานงานกับลูกคา  การรับคําติชมจากลูกคา  การรับโทรศัพทลูกคาที่

จะสั่งหนังสือ  เปนตน   

             3.3 แผนกคงคลัง   มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ  ในการจัดวางระบบสต็อกสินคา  

การดูแลคลังสินคาใหเปนระเบียบเรียบรอย  การดูแลสินคาคงเหลือ  การจัดสงหนังสือตามใบ

คําสั่งงานจากแผนกการขายและการตลาดใหถึงลูกคาตามระยะเวลาที่กําหนดดวยความ

ระมัดระวังในการชํารุดหรือเสียหายนอยที่สุด  และการจัดทํารายงานสินคาคงเหลือในสต็อกให

แผนกการบัญชีและการเงิน, แผนกการขายและการตลาด  รวมทั้งผูบริหารทั้งหมด  เปนตน                           

4.  ฝายการตลาดและการขาย  มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการขายและ

การตลาดการจัดจําหนายหนังสือทั่วประเทศ  และวิเคราะหภาพรวมของกิจการในการจัดหนาย

หนังสือทั่วประเทศ  รวมถึงประสานงานกับเจาหนาที่ฝายประสานงานทั้งภายในและภายนอก

องคกร  ลูกคา  รานคา  ตลอดจนแสดงความคิดเห็นในการออกหนังสือใหมๆ  การวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภค  โดยมีการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อผลิตหนังสือใหเปนที่พึงพอใจของ

ลูกคา  อีกทั้งมีเจาหนาที่ฝายขายวิ่งไปเยี่ยมเยือนลูกคาหรือรานคาที่อยูตางจังหวัด เปนตน 



6 
 

สินคาและบริการ    

 สินคาคือ หนังสือสวดมนต และหลักธรรมคําสอนของพระอาจารยตางๆ (จากวัดหรือ

สํานักใด มีอะไรเปนพิเศษ หรือเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของกิจการ ยกตัวอยาง)  โดยไดจัด

จําหนายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย  เพ่ือตอบสนองความตองของลูกคาที่อยูทีต่างๆ ของ

ประเทศไทย  โดยหนังสือเกี่ยวกับธรรมะมีหลากหลายเรื่อง  หลากหลายรายการทีเ่ปนของ

สํานักพิมพเลีย่งเชียง  โดยทางกิจการจะแบงสินคาออกเปนประเภทตางๆ ดังน้ี คือ  

1) สินคาหลัก หรืออาจเรียกวา “สินคาขายดี” ของทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง แบงเปน  2 

ประเภท ขึ้นอยูกับความตองการในการใชและประเภทรานคาที่ลูกคามาใชบริการ มีรายการดังน้ี  

     ประเภทที่ 1  คือ ขายดีในรานเครือ ซีเอ็ดบุคส เซ็นเตอร และ รานขายสินคาที่มี

ชื่อเสียงในเขตปริมณทลและตามจังหวดัตางๆ ไดแก 

1.  สวดมนตสามัญประจําบาน  เปนบทสวดมนตทัว่ไปใชประจําบาน  มีรูปเลม  4  สี 

หมดทั้งเลม  ปกแข็ง  ราคาปก 280 บาท 

2.  มนตพิธชีาวพุทธ พรอมคําแปล ราคาปก  80  บาท 

3. ปฏิทิน 150  ป ฉบับครอบครัว  ราคาปก  190  บาท 

 

    ประเภทที่  2  คือ หนังสือที่ขายดีตามรานในเครือ ซีพี ( เซเวน อีเลเวน ) และราน

ขายหนังสือขนาดเล็ก ตามจังหวัดตางๆ ไดแก 

1. พุทธฤทธิ์  พิชิตมาร  ราคาปก  22 บาท 

2. พุทธฤทธิ์  พิชิตโรค  ราคาปก  28  บาท 

3. กฎแหงกรรมและวธิีใชหน้ีพอแม  ราคาปก  44  บาท 

2) สินคารอง  แบงเปน  2  ประเภทเหมือนกับสินคาหลกั มีรายการดังน้ี   

ประเภทที่  1  ขายตามรานคาเครือ ซีเอ็ดบุคส  เซ็นเตอร  และรานขายสินคาที่มีชือ่เสียง

ตามจังหวัดตางๆ ไดแก  
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1. สวดมนตสามัญประจําบาน ปกออน ราคาปก 180  บาท 

2. พุทธฤทธิ์  ยอดพระกัณฑไตรปฎก  ราคาปก 38  บาท 

ประเภทที่  2  ขายตามรานคาเครือ ซี พี (เซเวน อีเลเวน) และรานขายสินคาที่เปนราน

ขนาดเล็ก ตามจังหวัดตางๆ ไดแก  

1. พุทธฤทธิ์  ยอดพระกัณฑไตรปฎก ราคาปก  38  บาท 

2. พระในบาน  ราคาปก  38  บาท 

3. ฤกษงาม ยามดี ประจําแตละป ราคาปก 25 บาท (ขายดีชวง เดือน 8 – 12) 

สวนหนังสือเรื่องอ่ืนๆ ที่มิไดกลาวมา สามารถขายไดเรื่อยๆ แตก็มีบางเรื่องที่ขายไมได

ทําใหพิมพเพียง  1  ครั้งเทานั้น แลวไมสามารถพิมพครั้งตอไปได  

โดยทางกิจการจะขอหยิบยกรูปตัวอยางหนังสือของกิจการนําเสนอ โดยไดนํารูปภาพ

ผลิตภัณฑของทางกิจการไวในภาคผนวก ก ของรายงาน  

ลักษณะการดําเนินกิจการ 

เน่ืองจากทางสํานักพิมพไดมีการวาจางใหบริษัทหรือบุคคลภายนอกจัดการเกี่ยวกับ

ตนฉบับหนังสือ  โดยทางสํานักพิมพทําหนาที่ในการควบคุมดูแลใหหนังสือออกมามีคุณภาพ  

มาตรฐานตรงกับความตองการของสํานักพิมพหรือลูกคาผูวาจาง และดําเนินการจัดจําหนายโดย

ที่มีทั้งในรูปแบบขายปลีกและขายสง  โดยองคประกอบและกระบวนการทํางานของสํานักพิมพ

เลี่ยงเชียง แสดงไดดังแผนภาพที่ 2  ดังน้ี   
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แผนภาพที่  1.2  แสดงกระบวนการทํางานในการจัดทํารูปเลมหนังสือ  

ที่มา:  ฝายประสานงาน สํานักพิมพเลี่ยงเชียง, ก.ย. 2553.  

หมายเหตุ   เครื่องหมาย  ลูกศร  จากแผนภาพที่ 1 มีความหมายดังน้ี 

            หมายความถึง การที่ติดตอสื่อสาร 2 ชองทาง 2 หนวยงาน 

            หมายความถึง การทํางานในแนวดิ่งจากขั้นตอนแรกไปยงัขั้นตอนทายสุด 

 กระบวนการจดัทํารูปเลมหนังสือ มีลําดับการทํางานทั้งหมด 11 ลําดับ ดังน้ี  

ลําดับที่ 1 ทางสํานักพิมพไดรับตนฉบับจาก คณาจารยผูทรงคุณวุฒิทั้งหลายจากธุรกิจ 

เขมจารี สรางสรรสาระ (เปนผูเขียน เรียบเรียงตนฉบับ) แลวจัดสงมาใหทางสํานักพิมพ ณ ธุรกิจ

น้ี จะกําหนดเวลา 1 - 2 เรื่องใหมตอ 1 เดือน 

ลําดับที่ 2  เม่ือทางสํานักพิมพไดรับตนฉบับ ก็จางใหธุรกิจ อรทัย สรางสรรอักขระ 

รับจางพิมพตัวหนังสือดวยคอมพิวเตอร จะใชเวลา 1 -2 สัปดาหขึ้นอยูกับความหนาของหนังสือ 

ลําดับที่  3  ทางสํานักพิมพก็เอาตนฉบับไปจางใหธุรกิจ อนุชิต สรางสรรคศิลปะ รับจาง

ออกแบบรูปภาพประกอบคําบรรยายหนังสือ จะใชเวลา 1 สัปดาห  

ลําดับที่ 4  ทางสํานักพิมพก็เอาตนฉบับไปจางใหธุรกิจ เจริญ พิสูจนอักษร ตรวจคําผิด 

ใชระยะเวลา 1 สัปดาห ขึ้นอยูกับเน้ือหาในบทความในหนังสือเลมน้ันๆ 

ลําดับที่  5  ทางสํานักพิมพไดสั่งซ้ือกระดาษ และสั่งทําแมพิมพ เพ่ือพิมพหนังสือใชเวลา

ไมเกิน 1 สัปดาหในการไดรับสินคา 

ทําตนฉบับ  พิมพคอม  ออกแบบ  พิสูจนอักษร ส่ังแมพิมพ 

ส่ังกระดาษ ขนสง 

สํานักพิมพ เล่ียงเชียง 

ส่ังพิมพ  ทํารูปเลม  ขาย ตลาด 
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ลําดับที่ 6  ทางสํานักพิมพไดสั่งโรงพิมพเลี่ยงเชียงหรือโรงพิมพอ่ืนๆ พิมพหนังสือ ใช

เวลาไมเกิน 1 สัปดาหในการไดรับสินคา 

ลําดับที่  7  ทางสํานักพิมพไดสั่งงานเคลือบผิวปก (อาบเงา) จากรานภายนอก ใชเวลา 

2 - 5 วัน ในการไดรับสินคา 

ลําดับที่  8  ทางสํานักพิมพไดวาจาง ธุรกิจวัฒนาการพับ พับหนังสือ ใชเวลา 2 - 5 วัน   

ลําดับที่  9  ทางสํานักพิมพไดวาจางให ธุรกิจ ประไพพรรณ เก็บเลมและเนื้อติดปก     

(เย็บเลม) เพ่ือทําใหเปนเลมสมบูรณแบบ ใชเวลาประมาณ 1 - 3 สัปดาห  

ลําดับที่ 10  ทางสํานักพิมพก็ติดตอกับลูกคา รานคา เพ่ือนําเสนอสินคาใหมใหแกรานคา

หรือก็จัดทําแจกหนังสือไปใหรานคาดูเปนตัวอยาง  รวมทั้งติดตอประสานงานในการจัดสงสินคา 

รวมถึงประสานงานกับฝายบัญชีเพ่ือออกใบสงของ ใบวางบิล รวมถึงใบเสร็จรับเงินตอไป รวมทั้ง

ดูการชําระเงินของลูกหนี้ของทางสํานักพิมพ  การสงสินคาไปยังรานคานั้น ถาสงในเดือน 

มกราคม ก็จะเรียกเก็บเงินในเดือนถัดไป และจะไดรับการชําระเงินหลังจากสงสินคาไปแลว

ประมาณ 2 - 6 เดือน ขึ้นอยูกับรานคาแตละรานไมเทากัน 

ลําดับที่  11  ทางสํานักพิมพไดวาจาง ธุรกิจ สมศักดิ์ ยานยนต รับจางสงสินคาใหแก

ลูกคา ขนสง ไปรษณีย ตางๆทั่วประเทศ ใชระยะเวลาไมแนนอน ขึ้นอยูกับความตองการของ

ลูกคาและรานคาในแตละรายไป 

โดยสรุป กระบวนการทั้งหมดใชเวลาโดยเฉลี่ย  40  วัน 

 

กลุมลูกคาหลักและสวนแบงตลาด   

กลุมลูกคาหลัก คือ 

1. ราน ซี.เอ็ด.บุคส เซ็นเตอร  

                    2,  รานสะดวกซื้อ เซเวน อีเลเวน  

ลูกคารอง เปนรานขายหนังสือตามสถานที่ตางๆ ทั่วประเทศ รวมถึงลูกคาที่มาซื้อราคา

ปลีกจากทางสํานักพิมพดวยตนเอง  



 

1

2

3

4

 

ราย

สํานักพิมพเลี

ตารางที่ 1.1

  

กลุมลูกคา 

.ซี.เอ็ด.บุค 

. ซีพี 

.ลูกคาตางๆ 

.รานคาตางๆ 

รายไดรวม 

ที่มา:  ฝายบั

แผนภาพที่ 

จําแนกตามก

ที่มา:  ฝายบั

ตาร

กวารอยละ 7

ไดและคาใช

ลี่ยงเชียง ระห

1 แสดงสัดสว

 

ป

รายได

4,222,750

2,408,250

2,468,100

400,900

9,500,000

บญัชีและการ

 1.3 แสดงถึง

กลุมลูกคา 

บญัชีและการ

รางที่ 1.1 แล

70 ของรายไ

ชจาย รวมทั้ง

หวางป 2551

วนรายไดของ

  

ป 2551 

ด รอยล

0.00 44.45

0.00 25.35

0.00 25.98

.00 4.22

0.00 100.0

เงิน และ ฝาย

งสัดสวนรายไ

เงิน สํานักพมิ

ะแผนภาพที่

ไดทั้งหมดมา

งสวนแบงตล

1 -2553  แสด

งสํานักพิมพเ

 



ะ รายไ

5 4,134,90

5 3,169,95

8 2,578,80

2 616,350

00 10,500,00

ยการตลาดแ

ไดของสํานัก

มพเลี่ยงเชียง

  1.3  แสดง

จากการสงห

ลาดจากกลุม

ดงออกมาเปน

เลี่ยงเชียง ตั้ง

  

ป 2552 

ด รอยล

00.00 39.38

50.00 30.19

00.00 24.56

0.00 5.87

00.00 100.0

ละการขาย สํ

กพิมพเลี่ยงเชี

ง , ก.ค. 2553

ใหเห็นถึงรา

นังสือขายให

มลูกคาที่มาอุ

นขอมูลดังนี้ 

งแตป 2551 

 

ป 2553 

ละ รายได

8 2,421,000

9 1,876,800

6 1,304,400

7 397,800

00 6,000,000

สาํนักพิมพเลี่

ชียง ป 2551 

3.  

ยไดหลักของ

หกับรานในเค

อุดหนุนสินคา

  

– 2553 (ม.ค

     หนวย: บ

 (ม.ค.–มิ.ย.)

ด รอยละ

0.00   40.35 

0.00 31.28 

0.00 21.74 

0.00 6.63 

0.00 100.00

ลีย่งเชียง, ก.ค

 - 2553 (ม.

งสํานักพิมพเ

ครือซีเอ็ดบุค 

10 

าของทาง 

ค. – มิ.ย.)

บาท 

 

ะ 

 

 

 

0 

ค. 2553. 

 

ค. - มิ.ย.) 

เลี่ยงเชียง

 รองลงมา
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คือรานเซเวน อีเลเวน สวนรายไดจากกลุมลูกคารอง มาจากการขายหนังสือไปยังกลุมลูกคาที่

เปนรานคาปลีก และลูกคาตางๆ ที่มาซื้อสินคาที่สํานักพิมพดวยตนเอง คิดเปนสัดสวนเพียงรอย

ละ 21 – 25 เทานั้น  

เพ่ือใหเห็นพัฒนาการของการติดตอและจัดขายสินคา ขอนําเสนอขอมูลดังน้ี 

รานซีพี  เริ่มจัดจําหนายในเดือน มกราคม ป 2551 เปนตนมา โดยเขาไปติดตอโดยการ

ที่ทางสํานักพิมพโทรศัพทไปติดตอกับฝายการตลาดของซีพี  หลังจากนั้นทําจดหมายแลวสง

โทรสารไปขอพบเจาหนาที่ฝายการขายและการตลาด ตอจากนั้นก็ไปพบแลวนําหนังสือตัวอยาง

ไปใหทางผูบริหารพิจารณา โดยการขายจะเปนรูปแบบฝากขาย เปนเวลา 3 - 6 เดือนพอหนังสือ

ขายดีทางซีพีก็จะสั่งหนังสือไปจัดจําหนาย ถาหนังสือขายไมดีก็คืนหนังสือแกทางสํานักพิมพ 

การขายของรานซีพี เปนระบบฝากขายทั้งหมด  ตอจากนั้นเม่ือทางสํานักพิมพมีหนังสือเลมไหน

ออกใหมก็จะใชวิธีการเหมือนเดิม โดยทางรานซีพีมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  แตเพ่ิมขึ้นใน

อัตราที่ลดลง จากป 2551 ถึงป 2552  ขยายตัว 5 % แตในป 2552 ถึงป 2553 มีอัตราขยายตัว

แค 1 %  

ขอดี คือ ไดกระจายหนังสือไปทั่วประเทศ โดยทางสํานักพิมพประหยัดคาใชจาย

ในการกระจายสินคา  

ขอเสีย คือ หนังสือเลมไหนขายไมหมดก็คืนทางสํานักพิมพ แลวสงผลใหทาง

สํานักพิมพมีปญหาสินคาคงเหลือได รวมทั้งทางซีพีบีบราคาใหสงสินคาในราคาที่ถูกลง

เม่ือมีการสั่งซ้ือสินคาของเราเยอะขึ้น อีกทั้งปจจุบันทางซีพีเห็นวาหนังสือเลมไหนขายดี

ก็จะสั่งพิมพหนังสือเร่ืองน้ันเยอะขึ้น โดยสั่งตรงกับทางสํานักพิมพดวยตนเอง เพ่ือให

ตนทุนหนังสือน้ันมีตนทุนที่ถูกลง และทําใหทางสํานักพิมพมีกําไรลดลง รวมทั้งกีดกั้น

ไมใหหนังสือเรื่องอ่ืนๆขาย 

 ราน ซีเอ็ดบุค เซ็นเตอร เริ่มจัดสงหนังสือออกไปขายในชวงตนป 2550 โดยการติดตอก็

คลายกับการติดตอรานซีพี โดยการจําหนายหนังสือใหแกรานซีเอ็ด ก็เปนการขายหนังสือใน

รูปแบบฝากขายหนังสือกอน  โดยระยะเวลาการฝากขายประมาณ  6  เดือน  พอทางซีเอ็ดเห็น

วาหนังสือเราขายดี ก็จะสั่งหนังสือในรูปแบบขายขาดในครั้งตอๆ ไป ในแตละเรื่องของหนังสือน้ัน 

แตถาหนังสือเลมน้ันขายไมดีก็จะคืนใหแกทางสํานักพิมพ  โดยทางรานซีเอ็ด มีสัดสวนการตลาด

ที่ลดลง จากป 2551 ถึงป 2553 คือ จาก 44% ลดเหลือแค 40% ในป 2553 
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ขอดี คือ ชวยใหทางสํานักพิมพมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายขึ้น โดย

หนังสือที่ขายดีในรานซีเอ็ด ก็คือ หนังสือที่มีราคาคอนขางสูง ( เปนตลาดคนละตลาดกับ

ซีพี ที่ขายดีในหนังสือราคาคอนขางต่ํา )  

ขอเสีย คือ มีสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น ประกอบกับทางรานซีเอ็ด มีสํานักพิมพดวย

ตนเองทําใหเปนคูแขงทางการคาได  

 สวนลูกคารอง ไดจากการที่รานคาทั่วประเทศไดรับหนังสือแลวสนใจอยากนําหนังสือ

ของทางสํานักพิมพไปจัดจําหนาย รวมทั้งมีทางสํานักพิมพมีเจาหนาที่ฝายขายวิ่งทั่วประเทศ

เพ่ือที่จะอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา อยางเชน การสั่งหนังสือ การชําระเงิน เปนตน โดยทาง

รานคาปลีกมีอัตราการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตป 2551 - 2553  สวนในสวนของลูกคา

ตางๆ ที่มาซื้อสินคาดวยตนเองนั้นมีอัตราที่ลดลง ตั้งแตป 2551 - 2553 อาจเปนผลมาจากการที่

ทางสํานักพิมพมีหนังสือกระจายไดแพรหลายขึ้น ครอบคลุมขึ้น  

ขอดี คือ การที่สินคาเราไดกระจายไปสูชนบท ตําบล อําเภอไดมากขึ้น และได

จับตลาดลูกคากลุมลาง - กลาง ไดมากขึ้น รวมทั้งไดรับรูความตองการของผูบริโภคได

โดยตรง ทําใหเราสามารถผลิตสินคาไดตรงตามความตองการของผูบริโภคเพิ่มขึ้น อีก

ทั้งเพ่ือดูวาหนังสือของสํานักพิมพไหนที่มาแรงในประเทศไทย หรือหนังสือแนวไหนขาย

ดีมากขึ้น 

ขอเสีย คือ เสียคาใชจายในการเดินทางคอนขางสูง  

 

อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 

 สํานักพิมพเลี่ยงเชียงจัดอยูในอุตสาหกรรมจําหนายหนังสือสวดมนต และหนังสือธรรมะ 

รวมทั้งเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการพิมพหนังสือ  โดยแบงอุตสาหกรรมตางๆ เปนดังน้ี คือ 

อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมจัดจําหนายหนังสือสวดมนต หนังสือธรรมะ 

อุตสาหกรรมรอง  คือ อุตสาหกรรมรับพิมพงานตางๆ (ในสวนของโรงพิมพเลี่ยงเชียง ใน

ที่น้ีขอไมกลาวถึง) 
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สภาพการแขงขันและคูแขงขันหลักของสํานักพิมพ 

ตารางที่ 1.2 แสดงถึงมูลคาของตลาดหนังสือของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.  2547 -2552  

      หนวย: ลานบาท 

รายละเอียด 2552 2551 2550 2549 2548 2547 

ยอดจําหนาย

หนังสือ  

18,800 18,600 18,300 17,600 15,000 13,100 

GDP  8,712,500 9,075,493 8,493,311 7,716,225 8,102,962 6,503,488 

ที่มา:  รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร, ม.ค. 2553.  

 จากตารางที่ 1.2 แสดงวามียอดจําหนายหนังสือเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตป 2547 - 2553 

ถึงแมรายไดประชาชาติมีคาติดลบหรือลดลงก็ตาม  แสดงใหเห็นวาจํานวนผูบริโภคมีความสนใจ

ในการซื้อหนังสือน้ันเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ    

 สภาพการแขงขัน ณ ปจจุบันมีจํานวนผูแขงขันเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยมีวิธีการแขงขันที่

หลากหลายดวยกัน กลาวคือ  

 1. แขงขันโดยการออกในนิทรรศการงานตางๆ อยางเชน  งานสัปดาหหนังสือประจําป ที่

จัดขึ้นทุกๆ ป ปละ 2 ครั้ง คือ เดือน เมษายน กับ ตุลาคม  เปนตน 

 2. การที่แขงขันกันทางดานอินเตอรเน็ต เชน แตละสํานักพิมพตั้งเว็บขึ้นมาสวนตัว แลว

โปรโมทรายการหนังสือหรือหนังสือที่ออกใหม ผานทางเว็บ เปนตน 

 3.การแขงขันโดยการมีพนักงานขายหรือพนักงานการตลาด ออกไปหาลูกคาตามรานคา

ตามวด โรงเรียนตางๆ เพ่ือที่จะหาลูกคาใหมเพ่ิมขึ้นและเพ่ือรักษาฐานลูกคาเกาใหอยูกับ

สํานักพิมพตอไป เปนตน 

 4. การแขงขันโดยการอาศัยชองทางรานหนังสือตางๆ เปนตัวกระจายสินคาให อยางเชน 

รานซีพี ( เซเวน อีเลเวน ) , รานซีเอ็ดบุค เซ็นเตอร , รานนายอินทร เปนตน 
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 5. การเปดหนารานหรือเชาบูทเล็กๆ ในหางสรรพสินคา เพ่ือจัดจําหนายหนังสือ 

อยางเชน รานหนังสือไพลิน เปนตน  

ตารางที่  1.3  แสดงจํานวนสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย 

ประเภท 2552  2551  2550  2549  2548  2547  

สํานักพิมพ 517 512  491  492  475  433  

รานหนังสือ  2,943  2,483  1,913  955  848  759  

รวม  3,460  2,995  2,404  1,447  1,323  1,192 

ที่มา:  รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร สมาคมผูจัดพิมพแหงประเทศไทย , ม.ค. 2553. 

 จากตารางที่ 1.3 แสดงถึงจํานวนสํานักพิมพมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งแตป 2547 มี

จํานวนสํานักพิมพ 433 ราย และเพิ่มขึ้นเปน 475 รายในป 2548 หลังจากนั้นก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ จนถึงป 2552 มีจํานวนสํานักพิมพ  517 ราย แสดงใหเห็นวา จํานวนสํานักพิมพที่เพ่ิมขึ้น

น้ันสงผลมีคูแขงขันเพ่ิมขึ้น และมีการแขงขันที่มากขึ้นตามไปดวย  

 ประกอบกับรานหนังสือที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งแตป 2547 มีจํานวนรานหนังสือ 

759 ราน และเพ่ิมขึ้นเปน 848 ราน หลังจากนั้นมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนถึงป 2552 มีจํานวน

รานหนังสือ 2,943 ราน แสดงใหเห็นวาการที่มีรานหนังสือเพ่ิมขึ้น ทําใหโอกาสที่จะขยายตลาด

หรือมีลูกคาที่เปนรานหนังสือเพ่ิมขึ้นไดน่ันเอง  

 สําหรับคูแขงขันของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง มีคูแขงขันจํานวนมาก เพราะปจจุบันมีผูผลิต

หนังสือธรรมะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  แบงออกเปน 2 ประเภท  กลาวคือ 

1. คูแขงขันทางตรงจะเปน สํานักพิมพธรรมสภา สุขภาพใจ รุงเรืองวิริยะการพิมพ  

2.  คูแขงขันทางออมจะเปน สํานักพิมพ ดีเอ็มจี แสงแดด อมรินทร  รวมทั้งสํานักพิมพที่

อยูในเครือซีเอ็ดบุค เซ็นเตอร  เปนตน 
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2. ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 

 จากการรวบรวมขอมูล ผลประกอบการของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ตั้งแตป พ.ศ. 2548 

เปนตนมานั้น พบวา สํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ซ่ึงผูบริหารก็

พอใจ แตเปนความพอใจแคระดับหน่ึง เพราะผลประกอบการและกําไรที่เพ่ิมขึ้น ณ ระดับน้ียัง

เพ่ิมขึ้นในอัตราที่นอยอยู ไมตรงกับเปาหมายของสํานักพิมพ (โดยสํานักพิมพตองการมีผล

ประกอบการเพิ่มขึ้นมากกวา 20 เปอรเซ็นต)  

            นอกจากนี้ พบวารายไดหลักของสํานักพิมพระยะ 2 - 3 ปที่ผานมา มาจากกลุมลูกคา

หลัก 2 ราย คือ ซีพี และ ซีเอ็ดบุค  อยางที่ทราบวาผลิตภัณฑหนังสือที่สงขายใหแกลูกคาหลัก 

ถาจําหนายไมหมดจะตองรับคืน แตจากระยะเวลา  3  ปที่ผานมาทางสํานักพิมพมีการรับคืน

หนังสือในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ทําใหทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีโอกาสประสบปญหา

ทางดานสินคาคงเหลือที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต  และเปนที่มาของปญหาในการศึกษาครั้งน้ี   

ตารางที่ 1.4  แสดงถึงจํานวนหนังสือที่ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงไดจัดสงและมีการรับ

คืนหนังสือจากรานซีเอ็ดบคุสยูเคชั่นในป 2551 - 2553   

มูลคาหนังสือทั้งหมดที่สงไปจัดจําหนายและมูลคาการรับคืนหนังสือของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง 

กลุม
ลูกคา 

 ป 2551     ป 2552     ป 2553 (ม.ค. - มิ.ย.) 

 จน.จัดสง   จน.รับคืน  
 %
คืน   จน.จัดสง  จน.รับคืน  

 %
คืน  จน.จัดสง  จน.รับคืน  

 %
คืน  

ซีเอ็ด 
บุคส 5,577,750  

  
1,355,000  

     
24  

  
5,651,000  

  
1,516,100  

   
27  

  
3,721,600  

  
1,300,600  

    
35  

ที่มา:  สํานักพิมพเลี่ยงเชียง ป 2553 

จากตารางที่  1.4  แสดงถึง อัตราการคืนหนังสือของทางรานซีเอ็ดบุคสเซ็นเตอรมีอัตรา

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กลาวคือ ในป 2551 มีอัตราการคืนหนังสืออยูที่ 24 % ในป 2552 มีอัตราการคืน

หนังสืออยูที่ 27% และในป 2553 มีอัตราการคืนหนังสืออยูที่ 35 % สงผลทําใหทางสํานักพิมพ

เลี่ยงเชียงมีประสบปญหามีสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น ถึงแมจะมีมูลคาการจัดจําหนายที่เพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเน่ืองก็ตาม 
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ตารางที่ 1.5  แสดงถึงจํานวนหนังสือที่ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงไดจัดสงและมีการรับ

คืนหนังสือจากรานซีพี (เซเวนอีเลเวน) ในป 2551 - 2553   

มูลคาหนังสือทั้งหมดที่สงไปจัดจําหนายและมูลคาการรับคืนหนังสือของสํานักพิมพเล่ียงเชียง 

กลุม
ลูกคา 

 ป 2551     ป 2552     ป 2553 (ม.ค. - มิ.ย.) 

 จน.จัดสง  
 จน.รับ
คืน  

 %
คืน   จน.จัดสง   จน.รับคืน  

 %
คืน   จน.จัดสง   จน.รับคืน  

 %
คืน  

เซเวน
เลเวน  3,243,500  

  
835,250  

    
26  

 
4,565,050  

 
1,395,100  

   
31  

 
2,984,300  

 
1,107,500  

    
37  

ที่มา:  สํานักพิมพเลี่ยงเชียง ป 2553 

จากตารางที่  1.5  แสดงถึง อัตราการคืนหนังสือของทางรานเซเวนอีเลเวนมีอัตรา

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กลาวคือ ในป 2551 มีอัตราการคืนหนังสืออยูที่ 26 % ในป 2552 มีอัตราการคืน

หนังสืออยูที่  31 %  และในป 2553 มีอัตราการคืนหนังสืออยูที่  37 % สงผลทําใหทาง

สํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีประสบปญหามีสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น 

จากอัตราการคืนหนังสือที่เพ่ิมขึ้นทําใหผูบริหารตระหนักถึงความเสี่ยง  อีกทั้งถา

ยอดขายหรือยอดสั่งซ้ือสินคาจากลูกคาหลัก 2 รายลดลง อาจจะทําใหผลประกอบการและกําไร

ของกิจการลดลงทันที หรืออาจทําใหกิจการมีผลประกอบการที่ติดลบ(ขาดทุน)ก็เปนได  ดังน้ัน

ผูบริหาร จึงมีนโยบายที่จะหาลูกคาเพิ่มขึ้น จากรานคาปลีกทั่วประเทศ ประกอบกับ (ตารางที่ 3) 

จํานวนรานคาที่จําหนายหนังสือในประเทศไทยมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  ตั้งแตป 2547 

จนถึงปจจุบัน   โดยผูบริหารมีนโยบายการเพิ่มผลประกอบการอยู  2  นโยบาย  กลาวคือ   

 1. การรักษาฐานลูกคากลุมที่เปนรานคา (ที่เปนลูกคาอยูเดิม) ใหมียอดสั่งซื้อกับทาง

สํานักพิมพเพ่ิมมากขึ้น  หรืออยางนอยที่สุดใหมียอดการสั่งซ้ือที่ไมลดลงจากปกอนๆ  

 2. การหาฐานลกูคากลุมใหมที่เปนรานคา กลาวคือ การหาลูกคาที่เปนรานคา  ซ่ึงรานคา

น้ันไมเคยซื้อสินคาจากสํานักพิมพมากอน ใหมียอดการสั่งซ้ือสินคากับทางสํานักพิมพ  รวมทั้ง

เพ่ือเปนการกระจายความเสี่ยงของทางสํานักพิมพที่ไมตองผูกภาระความเสี่ยงกับลูกคาหลัก 2 

ราย น่ันเอง 

 

 



2

2

2

2

2

2

 

ตารางที่  1

ป 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 
ที่มา:  ฝายบั

แผนภาพที ่

ที่มา: ฝายบัญ

 จาก

สํานักพิมพเลี

5.54 ลานบา

บาทในป 25

บาท และมีกํ

.6  แสดงรา

2548 – 25

บญัชีและการ

 1.4 แสดงถึง

ัญชีและการเงิ

กตารางที่ 1.

ลี่ยงเชียงมีอัต

าท และกําไร

549 และเพิ่มขึ

กําไร 8.7 แสน

ยได คาใชจ

553 (ม.ค. – มิ

รายได 

7,80

8,20

8,80

9,50

10,50

6,00
เงิน สํานักพมิ

งรายได คาใช

งิน สํานักพมิ

.6 และแผน

ัตราเพิ่มขึ้นอ

ร 1.26 ลานบ

ขึ้นเรื่อยๆ จน

นบาท   

าย และกําไร

มิ.ย. 2553)  

00,000.00 

00,000.00 

00,000.00 

00,000.00 

00,000.00 

00,000.00 
มพเลี่ยงเชียง

ชจาย และกํา

มพเลี่ยงเชียง 

นภาพที่ 1.4 

อยางตอเน่ือง

าท เพ่ิมเปน

นถึงป 2553 

รที่เกิดขึ้นขอ

  

คาใชจ

6,

6,

7,

8,

8,

5,
ง , ก.ค. 2553

ไรที่เกิดขึ้นข

 , ก.ค. 2553

แสดงถึงยอ

 จากป 2548

น 8.2 ลานบา

 ครึ่งป มีราย

องสํานักพิมพ

 

จาย 

,540,000.00 

,890,000.00 

,420,000.00 

,050,000.00 

,960,000.00 

,130,000.00 
3. 

ของสํานักพิมพ

3. 

ดรายได  คา

8 มีรายได 7.

ท , 6.89 ลา

ได 6 ลานบา

พเลี่ยงเชียงร

    หนวย:บา

กําไร 

1,260,000

1,310,000

1,380,000

1,450,000

1,540,000

870,000

พเลี่ยงเชียง 

าใชจาย  และ

.8 ลานบาท, 

นบาท และ 

าท รายจาย 

17 

ระหวางป 

าท 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

ะกําไรของ

 คาใชจาย 

1.31 ลาน

5.13 ลาน
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 สรุปจากขอมูลตารางที่ 1และแผนภาพที่ 3  จะสังเกตไดวารายไดจากทางรานซีพีมีอัตรา

การขยายตัวเพ่ิมขึ้น  แตเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง จากป 2551 ถึงป 2552  ขยายตัว 5 % สัดสวน

ตลาดป 2551 มีอยู 25% เปน 30.19% แตในป 2552 ถึงป 2553 มีอัตราขยายตัวแค 1 % คือมี

สัดสวนตลาด 31% 

 สัดสวนรายไดจากทางรานซีเอ็ด มีสัดสวนการตลาดที่ลดลง จากป 2551 ถึงป 2553 คือ 

จาก 44% ลดเหลือ 39% ในป 2552 และเพ่ิมขึ้นเปน 40% ในป 2553 เชนเดียวกับกลุมลูกคา

ตางๆ ที่มาซื้อสินคากับทางสํานักพิมพดวยตนเอง คือ ในป 2551 มีสัดสวนการตลาด 25% และ

ลดลงเปน 24% ในป 2552 และทายที่สุดในป 2553 มีสัดสวนการตลาดแค 20%  

 สวนกลุมรายไดของทางฝงรานคาปลีกกลับมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น แตเพ่ิมขึ้นในปริมาณที่นอย 

เม่ือนํามาเทียบกับจํานวนรานหนังสือที่เพ่ิมขึ้น (ขอมูลดูจากตารางที่ 3) กลาวคือ ในป 2551 มี

สัดสวนการตลาด 4.22% และเพิ่มเปน 5.87% ในป 2552 และทายที่สุดในป 2553 มีสัดสวน

การตลาดเพิ่มเปน 6.63% 

รายไดของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงสังเกตวามียอดจัดจําหนายหนังสือในเครือซีพี (ราน

เซเวนอีเลเวน) และซีเอ็ดบุค เซ็นเตอรมีอัตราเพิ่มขึ้น  แตเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ถึงแมทางรานซี

พี (เซเวน อีเลเวน) จะมีการขยายสาขาเพิ่มไปอีกโดยป 2547 มีสาขาทั้งหมด 3,000 สาขา เพ่ิม

เปน 5,000 สาขาในป 2550 โดยในปปจจุบันรานซีพี (เซเวน อีเลเวน) มีสาขาทั้งหมด 5,300 

สาขา  แตก็ไมเพียงพอตอจํานวนหนังสือที่ออกใหมประกอบกับมีสํานักพิมพหนาใหมเขามาใน

วงการหนังสือเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก เชน สํานักพิมพดีเอ็มจี แสงแดด (ที่เขามาผลิตหนังสือ

ธรรมะมากขึ้น) รวมทั้งสํานักพิมพรายเกา อยางเชน สํานักพิมพธรรมสภา อมรินทรปรินติ้ง เปน

ตน  

 สวนรานคาขายปลีกรายยอยถึงแมจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นแตก็ยังอยูใน

สัดสวนที่นอยอยู โดยเพิ่มขึ้นจากป 2551 เปน 2553 แค 2% เทานั้น  

          ดังน้ันทางผูบริหารของ สํานักพิมพเลี่ยงเชียงจึงสนใจที่จะอยากจะกระจายความเสี่ยง

ดวยการหาวิธีการที่จะเพ่ิมยอดรายไดจากกลุมลูกคารอง รานคาที่อยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

แทนการมุงไปที่กลุมลูกคาหลัก เพราะ 

1.การขยายสาขาและพื้นที่วางหนังสือของรานซีพี (เซเวน อีเลเวน) ที่มีจํานวนนอยกวา

จํานวนหนังสือใหมที่ออกมาใหมในแตละป   
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2. พ้ืนที่ในการวางหนังสือในแตละรานคอนขางมีอยูอยางจํากัดทําใหไมสามารถวาง

หนังสือของทางสํานักพิมพไดเพียงพอกับความตองการของทางสํานักพิมพ  

3. ระยะเวลาในการวางหนังสือมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ถือเปนระยะเวลาที่นอย 

รวมทั้งเปนระบบฝากขาย ถาหนังสือที่สงไปขายไมสามารถที่ขายหมดได ทําใหเปนภาระแก

สํานักพิมพเพราะทําใหสํานักพิมพมีปญหาเรื่องสินคาคงคลัง 

4. กลุมลูกคารอง ที่เปนรานคามีการขายในระบบขายขาดเปนสวนใหญ ทําใหเม่ือขาย

สินคาไปแลว โอกาสที่ลูกคาจะคืนสินคาเรามีโอกาสนอยมาก เวนแตสินคาที่ทางสํานักพิมพจัดสง

ไปชํารุด หรือไมสมบูรณ ความเสี่ยงเร่ืองสินคาคงเหลือมีนอยกวามาก 

 

3. ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 

 ประเด็นสําคัญเรงดวน  และคาดวาจะมีผลกระทบตอกิจการในระยะยาวที่ผูบริหารซึ่ง

เปนบุคคลในครอบครัวไดมีการหารือระหวางกันอยูเสมอ คือ  

 1) ยอดขายสินคาของกลุมลูกคาหลักที่มีอัตราการเติบโตที่ลดลง  ในขณะที่ยอดขายของ

กลุมลูกคารองที่เปนรานคาปลีกมีขนาดเพิ่มขึ้นแตมีสัดสวนคอนขางนอย  จึงอยากจะหาทางให

สํานักพิมพมีรายไดจากรานคาปลีกเพิ่มขึ้น 

 2) การที่ทางสํานักพิมพพ่ึงพาลูกคาหลักเพียง  2 ราย ในตลาดมีความเสี่ยงสูงมาก และ

เปนการซื้อระบบฝากขายเปนสวนใหญ  หากสินคาจําหนายไมหมด จะถูกสงคืนมาทาง

สํานักพิมพ ทําใหมีปญหาสินคาคงคลังอยูเสมอ  

          3)  ทางสํานักพิมพตองการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการสวนใหญของ

รานคาทั่วประเทศ 

 ผลกระทบที่ทางสมาชิกในครอบครัวไดมีความวิตกกังวล วาอาจเกิดขึ้นกับสํานักพิมพ

เลี่ยงเชียงในระยะยาว หากไมมีการปรับตัวและหาทางแกไข  มีดังน้ี   

1) หากรายไดของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงในสวนของลูกคา

หลัก 2 รายใหญ คือ ซีพี(เซเวน อีเลเวน) และ ซีเอ็ดบุค เซ็นเตอร จะทําใหเกิดปญหาตางๆ ดังน้ี  
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1.1 หากขายสินคาไดนอยลง ทางลูกคาหลักอุดหนุนสินคาของกิจการลดลง หรือคืน

สินคาเพิ่มขึ้น ทําใหตองไปหาที่เก็บสินคาเพิ่มขึ้น อาจจะตองเชาบานหรือตึกแถวเพิ่มขึ้น เพ่ือ

เก็บสินคาคงเหลือ (ถามีใหเชาบาน) แตถาไมมีใหเชาบานก็อาจจะตองจัดการขายสินคาในราคาที่

ถูกลงหรืออาจตองขายสินคาในราคาเทาทุนหรือขาดทุนได เพราะไมมีที่เก็บสินคาคงเหลือ 

1.2 หากกิจการขายสินคาในราคาที่ถูกลง กิจการก็มีกําไรลดลง  ทําใหไมเพียงพอตอ

คาใชจาย ทําใหตองลดจํานวนพนักงานลง เพ่ือพยุงฐานะทางการเงินใหมีเงินสดหมุนเวียนที่

เพียงพอใหกิจการนี้อยูรอดไปได 

1.3 ถาถึงขั้นวิกฤติ อาจถึงขั้นตองขายหองแถวหรือตึกแถวที่ทํางานอยูปจจุบันทิ้งไป 

เพ่ือปองกันไมใหกิจการลมละลายได 

 2) ปญหาสินคาคงคลัง กลาวคือ สินคาคงเหลือ (ที่มาจากการขายหนังสือใหซีพีและซี

เอ็ดบุค) เพ่ิมมากขึ้น  

 3) สูญเสียโอกาสในการหาลูกคา เพราะถาอนาคตกิจการอยากมีลูกคาที่เปนรานคา 

อยากใหรานคาขายหนังสือเรา แตกิจการไมเขาหาลูกคาตอนนี้ อาจทําใหสํานักพิมพอ่ืนๆเขาไป

กอนกิจการและอาจแยงลูกคาของกิจการไปได  

 4) เงินสดหมุนเวียนในกิจการไมเพียงพอ 

 

4. วัตถุประสงคของการศึกษา  

4.1  เพ่ือศึกษาและวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของระบบการทํางานแบบครอบครัวของ

สํานักพิมพเลี่ยงเชียงตอการปรับตัวหากรายไดจากลูกคาหลักมีแนวโนมลดลง 

4.2 เพ่ือศึกษาความตองการดานสินคาและบริการของลูกคาที่เปนรานคาปลีกของ

สํานักพิมพเลี่ยงเชียง 

4.3 เพ่ือนําเสนอกลยุทธการเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ สํานักพิมพเลี่ยงเชียง 
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ในระยะสั้น  ระยะกลาง  ระยะยาว มีดังน้ี  

ระยะสั้น  รูระบบการทํางานภายในองคกร  รวมถึงมีจุดออนที่ตองแกไข  เพ่ือ

เตรียมพรอม ตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต 

ระยะกลาง  มีความรู  ความเขาใจ  ความตองการของลูกคาที่เปนรานคาทั่วทุกภาคของ

ประเทศ หลังจากนั้นเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการ  รักษาฐานลูกคาเกาไว  และเพิ่มจํานวนลูกคาใหม

ใหมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงจากลูกคาหลัก 

 ระยะยาว  สามารถขยายฐานและรักษาฐานลูกคา ผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของ

ลูกคาไดอยางถูกตอง ปรับตัวใหสามารถสูกับคูแขงขันไดอยางยั่งยืน 
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บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 แนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการศึกษาเพื่อที่จะนําไปประกอบการวิเคราะหธุรกิจครอบครัว

สํานักพิมพเลี่ยงเชียง  ผูศึกษาใชหลักการ แนวคิดและทฤษฎีดังน้ี  

 1. การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) 

 2.  แนวคิดสวนประสมการตลาด 7Ps 

 3.  เครื่องมือการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร SWOT (Situational Analysis: SWOT 

Analysis) และเครื่องมือวิเคราะหการตัดสินใจเลือกกลยุทธ  

 4.  การจัดการเชิงกลยุทธทางเลือก โดย TOWS  Matrix 

 5.  การจัดการเชิงกลยุทธระดับธุรกิจ 

 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.  หลักการวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) 

 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) ของ  Michael E.Porter (1985) 

เปนการวิเคราะหถึงโครงสรางงานภายในองคการ  เพ่ือการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของ

องคการ  โดยมีแบบจําลอง ดังรูปภาพขางลางนี้ 
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แผนภาพที่ 2.1 แสดงหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) 

ที่มา:  ผูวิจัย, ธ.ค. 2553 

 การแบงกิจกรรมภายในองคการออกเปน  2  ประเภท  คือ 

1.1 กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activity)  เปนกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับลักษณะทาง

กายภาพของผลิตภัณฑ ยอดขาย และสงมอบไปยังผูซ้ือและบริการหลังการขายกิจกรรมเบื้องตน

ประกอบดวย 
      1.1.1  การนําวัตถุดิบและปจจัยการผลิตเขาสูกิจกรรม (Inbound logistics) เปน

กิจกรรมในการรับ การเก็บรักษา และการจัดการปจจัยนําเขา ประกอบดวย หนาที่ในการจัดการ

เกี่ยวกับวัสดุ การคลังสินคา ระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ กําหนดตารางการเคลื่อนยายและ

การรับคืนจากผูขาย การปรับปรุงกิจกรรมเหลานี้เปนผลตอการลดตนทุน และการเพิ่มขึ้นใน

ผลผลิตประกอบดวย (1) การนําวัตถุดิบและปจจัยการผลิตเขาสูกิจการ (Inbound logistics) (2) 

การปฏิบัติการ (Operations) (3) การจัดสงสินคาสําเร็จรูป (Outbound logistics) (4) 

การตลาดและการขาย (Marketing and sales) (5) การใหบริการลูกคา (Customer services) 
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แตละกิจกรรมเหลานี้ สามารถจัดแบงเพ่ือการวิเคราะหภายในออกเปนกิจกรรมเบื้องตน  5  ประการ  

ดังตอไปน้ี 
 
กิจกรรมพื้นฐานมีการประเมินเครือขายการสรางคุณคาของธุรกิจไดดังตอไปน้ี 
 1.  การนําวัตถุดิบและปจจัยการผลิตเขาสูกิจการ (Inbound logistics) 
  1.1 ความเหมาะสมของระบบการควบคุม 
  1.2 ประสิทธิภาพของกิจกรรมคลังสินคาของวัตถุดิบ 
 2.  การปฏิบัติการ (Operations) 
  2.1 กิจกรรมของการเปรียบเทียบอุปกรณกับคูแขงขันที่สําคัญ 

  2.2ความเปนกระบวนการอัตโนมัติของกระบวนการผลิต 
  2.3 ประสิทธิผลของระบบการควบคุมการผลิต 
  2.4 ประสิทธิภาพของการจัดผังโรงงานและการออกแบบการหมุนเวียนของงาน 
 3.  การจัดสงสินคาสําเร็จรูป 
  3.1 การทันเวลาและประสิทธิภาพของการขนสงสินคาและบริการสําเร็จรูป 
  3.2 ประสิทธิภาพของสินคาสําเร็จรูปและประสิทธิภาพของกิจกรรมคลังสินคาสําเร็จรูป 
 4. การตลาดและการขาย (Marketing and sales) 

  4.1 ประสิทธิผลของการวิจัยการตลาดเพื่อกําหนดสวนของตลาด และความตองการ

ของตลาด 

  4.2 นวัตกรรมในการสงเสริมการขายและการโฆษณา 
  4.3 การประเมินชองทางการจัดจําหนายที่เปนทางเลือกตางๆ 
  4.4 การจูงใจหนวยงานขายและความสามารถของหนวยงานขาย 
  4.5 การพัฒนาภาพลักษณดานคุณภาพและชื่อเสียง ที่นาพึงพอใจของผลิตภัณฑและ

บริการ 
  4.6 ขอบเขตของความภักดีตอตราสินคาในสายตาผูบริโภค 
  4.7 ขอบเขตของลักษณะเดนทางการตลาดภายในสวนของตลาดหรือตลาดรวม 
 5. การใหบริการลูกคา (Customer service) 

  5.1 เปนปจจัยที่ใหความสําคัญตอการรับรูของลูกคาโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ 
  5.2 ใหความสนใจและแกปญหาจากขอเสนอแนะและขอตําหนิจากลูกคาอยางรวดเร็ว 
  5.3 นโยบายการรับประกันคุณภาพของสินคาและใหบริการการรับประกันที่เหมาะสม 
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  5.4 คุณภาพในการใหความรูแกลูกคาและการฝกอบรมลูกคา 
  5.5 ความสามารถที่จะจัดหาอะไหลทดแทนและการบริการซอมแซม 
 

1.2 การปฏิบัติการ (Operation) หรือการผลิต (Production) จะเกี่ยวของกับกิจกรรม

ที่ตองการเปลี่ยนปจจัยการผลิตเปนผลิตภัณฑขั้นสุดทาย (Final product) ประกอบดวยกิจกรรม

ตางๆ เชน เครื่องจักรกล การบรรจุภัณฑ สายการผลิต การทดสอบ การปรับปรุง กิจกรรม

เหลานี้จะนําไปสูผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น ซ่ึงมีการตอบสนองที่รวดเร็วตอ

สภาพความตองการใชของตลาด 
1.3 การจัดสงสินคาสําเร็จรูป (Outbound logistics) เปนการจัดสงสินคาสําเร็จรูป

ออกสูตลาด ซ่ึงเปนลูกคาของธุรกิจ งานที่เกี่ยวของประกอบดวยการคลังสินคา การจัดการวัสดุ 

การกําหนดตารางการขนสง และกระบวนการปฏิบัติการตามคําสั่งซื้อ การปรับปรุงกิจกรรม

เหลานี้มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและระดับการใหบริการแกลูกคาที่ดีขึ้น 

1.4 การตลาดและการขาย (Marketing and sales) กิจกรรมการตลาดและการขาย

ของธุรกิจจะเกี่ยวของกับปญหา 4 ประการ คือ สวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) ราคา 

(Prices) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และชองทางการจัดจําหนาย (Channel of 

distribution) โดยมุงที่สวนของตลาด ซ่ึงธุรกิจกําหนดเปนเปาหมาย ตลอดจนความสลับซับซอน

ของกระบวนการผลิต ธุรกิจจะตองตัดสินใจผลิตหรือจัดจําหนายผลิตภัณฑอยางแคบ หรืออยาง

กวาง ราคาซึ่งเหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีคุณคา และเปนที่ยอมรับในสายตาของลูกคา ผลิตภัณฑ

หรือบริการที่ประสบความสําเร็จ ตองมีการสงเสริมอยางระมัดระวัง ตลอดจนการบรรจุภัณฑที่มี

การวางแผนการโฆษณา และการใชสื่อ ขอสุดทายมีปญหาที่สําคัญหลายประการ ในการ

พิจารณาวาผลิตภัณฑควรจะจําหนายไปยังลูกคาที่เปนเปาหมายอยางไร ซ่ึงประกอบดวยการ

ประเมินความสําคัญที่เกี่ยวของกันของผูจัดจําหนายเปรียบเทียบกับการขายโดยตรง โดยใช

หนวยงานขายและการพิจารณา ทําเลที่ตั้งของชองทางการคาปลีก 

1.5  บริการ (Services) ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับการใหบริการลูกคา ซ่ึงถือวา

เปนกิจกรรมการสรางคุณคาที่สําคัญที่สุดของธุรกิจ การใหบริการลูกคาประกอบดวยกิจกรรม

ตางๆ เชน การติดตั้ง การซอมแซม การฝกอบรมลูกคา การปรับปรุงผลิตภัณฑ การใหคําแนะนํา

ที่รวดเร็วสามารถตอบสนองจากคําติชมของลูกคาในขั้นแนะนําผลิตภัณฑ ดังน้ันจึงเกิดความ

จําเปนในบริการ ใหการบริการลูกคาที่เหนือกวา ซ่ึงถือวาเปนจุดแข็งของบริษัท 
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2.  กิจกรรมสนับสนุน (Supporting activities) เปนกิจกรรมตางๆ ที่ใหการสนับสนุน

กิจกรรมหลัก ประกอบดวยการบริหารทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาวัตถุดิบ 

และโครงสรางพื้นฐานกิจการ ประกอบดวย การจัดการทั่วไป การเงิน การบัญชี ระบบขอมูล 

กฎหมาย และความสัมพันธกับรัฐบาล นอกจากนี้การจัดหากิจกรรมเพื่อสนับสนุน กิจกรรม

พ้ืนฐานเพื่อใหเปนกิจกรรมใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันกับกิจกรรมพื้นฐาน 

 กิจกรรมสนับสนุนมีการประเมินเครือขายการสรางคุณคาของธุรกิจไดดังตอไปน้ี 

  1.  การบริหารทรัพยากรมนุษย 

   1.1 ประสิทธิผลของกระบวนการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรม และเลื่อนตําแหนงงาน

พนักงานทุกระดับ 

    1.2  ความเหมาะสมของระบบการใหรางวัลเพ่ือจูงใจและกระตุนพนักงาน 

               1.3  สภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งสามารถลดการขาดงานและรักษาระดับการ

หมุนเวียนเขาออกที่พึงพอใจ 

     1.4 ระดับการจูงใจพนักงานและความพึงพอใจในงาน 

 2. การพัฒนาดานเทคโนโลยี (Technology development) 

2.1 ความสําเร็จของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงนําไปสูนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ

และกระบวนการทํางาน 

    2.2 กิจกรรมการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 3. การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) 

    3.1 การพัฒนาแหลงปจจัยนําเขาเพื่อจะทําใหเกิดการพึ่งพาอาศัยกัน 

    3.2 การจัดหาวัตถุดิบโดยถือเกณฑ (1) ทันเวลา (2) ตนทุนต่ําสุด (3)ระดับ 

คุณภาพที่ยอมรับได 

    3.3 กระบวนการจัดหาโรงงาน เครื่องจักร และอาคาร 

    3.4 ความสัมพันธที่ดีกับผูขายปจจัยการผลิตที่เชื่อถือไดในระยะยาว 

 4. โครงสรางพื้นฐานของธุรกิจ (Firm infrastructure) 

               4.1 ความสามารถในการกําหนดโอกาสตลอด สําหรับผลิตภัณฑใหม และอุปสรรค

สําหรับสิ่งแวดลอมที่มีศักยภาพ 

    4.2  คุณภาพของระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 

               4.3  การประสานงานและการผสมผสานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเครือขายการ

สรางคุณคาระหวางหนวยงานยอยขององคกร 
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               4.4  ความสามารถที่จะไดรับเงินทุนที่ใชตนทุนต่ําสุดสําหรับคาใชจายในการลงทุน

และคาใชจายในการปฏิบัติการ 
               4.5  ระบบขอมูลที่ใหการสนับสนุนในการตัดสินใจในเหตุการณประจําวัน และการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
               4.6  มีขอมูลในการจัดการที่ทันเวลาและถูกตองเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทั่วไป และ

สภาพแวดลอมทางการแขงขัน 

2.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human resource management) ประกอบดวย

กิจกรรมการสรรหา คัดเลือกฝกอบรม พัฒนา และกําหนดคาตอบแทนทุกระดับของพนักงาน 

อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษยมีในทุกกิจกรรมของเครือขายการสรางคุณคาตนทุน

ทั้งหมดของการบริหารทรัพยากรไมสามารถกําหนดเชิงประมาณไดงายๆ เน่ืองจากมีปญหาสลับ 

ซับซอน ซ่ึงถือวาเปนตนทุนการหมุนเวียนเขาออกของพนักงาน และการกําหนดคาตอบแทน

ผูบริหารตนทุนหลายประการจะเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึงเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

2.2 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development) เทคโนโลยีเปนกิจกรรม

การสรางคุณคาในองคกรซึ่งมีผลกระทบตอกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการ

เพ่ือใหเกิดคุณคา และจําหนายสินคาและบริการไปยังลูกคา 

2.3 การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) หมายถึง หนาที่ในการซื้อปจจัยการผลิตซ่ึง

ใชในเครือขายการสรางคุณคาใหธุรกิจ ประกอบดวย วัตถุดิบ วัสดุ หมายถึง หนาที่ในการซื้อ

ปจจัยการผลิตซ่ึงใชในเครือขายการสรางคุณคาใหธุรกิจ ประกอบดวย วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง 

และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ซ่ึงใชในกระบวนการผลิต ตลอดจนอุปกรณ เครื่องจักร ฯลฯ 

2.4 โครงสรางพื้นฐานของกิจการ (Firm Infrastructure) ประกอบดวยกิจกรรม

ตางๆ เชนการเงิน การบัญชี กฎหมาย รัฐบาล ระบบขอมูล และการจัดการทั่วไป กิจกรรมเหลานี้

โดยทั่วไปใชการสนับสนุนเครือขายในการสรางคุณคาและเปนจุดเริ่มตน มีในทุกระดับภายใน

องคกร คาใชจายที่เกี่ยวของกับกิจกรรม โครงสรางพื้นฐานของกิจกรรม จะถือวาเปนคาใชจาย

เบ็ดเตล็ด แตอยางไรก็ตาม กิจกรรมเหลานั้นสามารถเปนแหลงทางการสรางขอไดเปรียบ

ทางการแขงขันดวย 
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2.  ทฤษฎีสวนประสมการตลาด 7Ps (Marketing Mixed) 

 อี เจอรอม เมคคาที (E. Jerome McCarthy) (อางถึงใน เพียรนุช มาธนชัย. วิทยานิพนธ

, 2541) ไดใหคําจํากัดความของคําวา “การตลาดวาเปนการปฏิบัติกิจกรรมทางธุรกิจ ซ่ึงนําไปสง

การเคลื่อนตัว (Flow) ของสินคา และบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภค หรือผูใชเพ่ือที่จะทําความ

พอใจใหกับผูบริโภคดังกลาว และเพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทดวย” 

ฟลิปป คอตเลอร และเกรย อารมสตรอง (Philip Kotler & Gray Armstrong) (อางถึงใน

โศรดา บงกชมาศ. วิทยานิพนธ. 2544: 22) ไดไดความหมายวา การตลาดเปนกระบวนการทาง

สังคมซึ่งกระทําขึ้นโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการจากผูผลิตไปยัง

ผูบริโภค เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค หรืออาจกลาวไดวาเปนกระบวนการทางการ

บริหารและสังคม ซ่ึงบุคคลและกลุมบุคคลไดรับสิ่งสนองความจําเปน และความตองการจากการ

สรางและแลกเปลี่ยนระหวางผลิตภัณฑ และมูลคาผลิตภัณฑ 

 สวนประสมการตลาด คือ ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซ่ึงบริษัทนํามาใช

รวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย (Kotler, 1997: 92) สวนผสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) เปนแนวคิดที่สําคัญอยางทางการตลาดสมัยใหม ซ่ึงแนวความคิด

เรื่องสวนผสมทางการตลาดนี้ มีบทบาทสําคัญทางการตลาด เพราะเปนการรวมการตัดสินใจทาง

การตลาดทั้งหมด เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหธุรกิจสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดเปาหมาย เราเรียกสวนผสมทางการตลาดวา 7 P’s ซ่ึงองคประกอบทั้ง 7 กลุมน้ี จะทํา

หนาที่รวมกันในการสื่อขาวสารทางการตลาด ใหแกผูรับสารอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย

เครื่องมือตอไปน้ี 

2.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการ

ของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน จับตองไดหรือไมมีตัวตน จับตอง

ไมไดก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล 

ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให

ผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยทุธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 

  2.1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ (หรือ) ความ

แตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) 

  2.1.2. พิจารณาจากองคประกอบ  (คุณสมบัติ )  ของผลิตภัณฑ  (Product 

component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะคุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 
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  2.1.3 การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product positioning) เปนการ

ออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตาง และมีคุณคาในจิตใจของลูกคา

เปาหมาย 

  2.1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะ

ใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (New and improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

  2.1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ 

(Product line) 

2.2 (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน p ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมา

ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 

(Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ 

ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

  2.2.1 คุณคา ที่รับรู (Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวา

การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลติภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน 

  2.2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 

  2.2.3 การแขงขัน 

  2.2.4 ปจจัยอ่ืนๆ 

2.3 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง

ผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทํา

การขาย (Personal selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Nonpersonal selling) เครื่องมือ

ในการติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหน่ึงหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการ

เลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 

เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญไดแก 

  2.3.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ

องคการและ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 

กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวกับกลยุทธสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) ยุทธวิธี

การโฆษณา (Advertising tactics) และกลยุทธสื่อ (Media strategy) 
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  2.3.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจง

ขาวสารและจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอน้ีจะเกี่ยวของกับ กลยุทธการขายโดยใชพนักงาน

ขาย (Personal selling strategy) การจัดการหนวยงานขาย (Sales force management) 

  2.3.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่

นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใชขาวและการประชาสัมพันธ 

ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซื้อ โดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอ่ืนใน

ชองทาง การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ 

   2.3.3.1 การกระตุนใหผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสู

ผูบริโภค (Consumer promotion) 

   23.3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง 

(Trade promotion) 
   2.3.3.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมกาขายที่มุงสู

พนักงานขาย (Sales force promotion) 

   2.3.3.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public 

relations) การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา หรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน 

สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพ่ือสราง

ทัศนคติที่ ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการ

ประชาสัมพันธ 

   2.3.3.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response 

marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Online marketing) เปนการติดตอสารกับกลุมเปาหมาย

เพ่ือใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใช

สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที 

2.4 การจัดจําหนาย (Place หรือ distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง

ตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยใน

การกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

การจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 
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  2.4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่

ผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัด

จําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

  2.4.2 การสนับสนุนการกระจายสินคาสูตลาด (Market logistics) หมายถึง 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง

อุตสาหกรรม 

 การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานที่สําคัญตอไปน้ี การขนสง (Transportation) 

การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) การบริหารสินคาคงเหลือ 

(Inventory management) 

2.5 บุคลากร (People) จากลักษณะเฉพาะของบริการที่เรียกวา “Inseparability” 

บุคคลการเปนองคประกอบที่สําคัญทั้งในการผลิตบริการและการใหบริการ ในปจจุบันซ่ึง

สถานการณการแขงขันธุรกิจรุนแรงขึ้น บุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญที่สรางความแตกตางใหกับ

ธุรกิจ โดยสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ซ่ึงทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยคุณภาพ

ในการใหบริการตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึง

พอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง ดังน้ันพนักงานจึงตองมีความรูความชํานาญในสายงาน 

มีทัศนคติที่ดีมีบุคลิกภาพและการแตงการที่ดีสรางความนาเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธ มีความเสมอ

ภาคในการใหบริการลูกคาเพื่อสรางความรูสึกประทับใจตอการใหความสําคัญอยางเทาเทียม 

สามารถตอบสนองและแกปญหาตางๆ ของลูกคา มีความริเริ่ม สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร

ได 

2.6 กระบวนการใหบริการ (Process) เปนขั้นตอนในการใหบริการเพื่อสงมอบ

คุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา จะพิจารณาใน 2 วัน คือ ความ

ซับซอน (Complexity) และความคาดหมาย (Divergence) ในดานของความซับซอนในการติดตอ

ซ้ือกรมธรรม สวนในดานของความหลากหลาย ตองพิจารณาถึงความอิสระ และความยืดหยุน 

เชน สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือลําดับการทํางานได ทําใหขั้นตอนการใหบริการที่

รวดเร็ว 

2.7 การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & 

Presentation) หมายถึง ภาพลักษณ หรือสิ่งที่ผูบริโภคสามารถสังเกตเห็นไดงายทางกายภาพ 

และเปนสิ่งที่สื่อใหผูบริโภคไดรับรูถึงภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย เชน 

สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ การออกแบบตกแตงและแบงสวนหรือแผนกของพื้นที่ใน
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อาคาร ความมีระเบียบภายในสํานักงาน การจัดวางอุปกรณสํานักงาน ความสะอาดของอาคาร

สถานที่ ความนาเชื่อถือของตัวอาคารสถานที่ การนําอุปกรณทันสมัยมาใช เปนตน 

 

3.ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอม (Situational Analysis: SWOT Analysis)  

 การวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) การบริหารเชิงกลยุทธที่ประสบความสําเร็จ

ขึ้นกับการจัดการจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ภายในบริษัทใหเหมาะสมกับ

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดลอมภายนอก 

 3.1  จุดแข็ง (Strengths) คือ คุณลักษณะหรือปจจัยภายในองคกรที่กอใหเกิดขอจํากัด

ตอการดําเนินงาน เม่ือทําการวิเคราะหจะทําใหทราบถึงจุดออนหรือขอดอยที่ตองปรับปรุง ควร

หลีกเลี่ยงเพ่ือลดขอจํากัดในการดําเนินงาน เปนการวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายใน 

 3.2 จุดออน (Weaknesses) คือ คุณลักษณะหรือปจจัยภายในองคกรที่กอใหเกิด

ขอจํากัดตอการดําเนินงาน เม่ือทําการวิเคราะหจะทําใหทราบถึงจุดออนหรือขอดอยที่ตอง

ปรับปรุง ควรหลีกเลี่ยงเพื่อลดขอจํากัดในการดําเนินงาน เปนการวิเคราะหจากสภาพแวดลอม

ภายใน 

 3.3  โอกาส ( Opportunities) คือ ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหเกิดความไดเปรียบใน

การดําเนินงาน เปนการวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก  

 3.4  อุปสรรค (Threats) คือ ปจจัยภายนอกที่กอใหเกิดขอจํากัดในการดําเนินงาน และ

เปนปจจัยที่ควบคุมไมได ซ่ึงตางจากจุดออนที่เปนปจจัยภายในที่ควบคุมได เปนการวิเคราะห

จากสภาพแวดลอมภายนอก 

เคร่ืองมือในการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกกลยุทธ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. 

2539 กลยุทธการตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ) 

แมทริกซการประเมินปจจัยภายใน (The Internal Factor Evaluation(IEF) Matrix) เปน

เครื่องมือที่ใชในการประเมินใหนํ้าหนักปจจัยภายใน จุดแข็ง และจุดออน ขององคกร ซ่ึงมี 5 

ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

1. ปจจัยเชิงกลยุทธภายในที่สําคัญ (Critical Internal Factor) ปจจัยที่เปนจุดแข็ง เชน

กลยุทธในการบริหารจัดการ ความสามารถในการหารายไดและทํากําไร เปนตน และปจจัยที่เปน

จุดออน เชน การขาดสภาพคลองทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูบริหารระดับสูง เปน

ตน 



33 
 

2. นํ้าหนัก (Weight) เปนการกําหนดชวงน้ําหนักของแตละปจจัยจาก 0.1 - 1.0 กลาวคือ 

0.0 ไมมีความสําคัญเลย สวน 1.0 มีความสําคัญมากที่สุด การกําหนดน้ําหนักจะแสดง ถึง

ความสําคัญของแตละปจจัยวาเปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จหรือประสบความ

ลมเหลว คะแนนน้ําหนักรวมของทุกปจจัยจะมีคาเทากับ 1 

3. คะแนนประเมิน (Rating) การประเมิน 1 2 3 4 ใชเกณฑการประเมินดังตอไปน้ี ระดับ

คะแนน 1 หมายถึง จุดออนมาก ระดับ 2 หมายถึง มีจุดออน ระดับคะแนน 3 หมายถึง มี จุดแข็ง 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีจุดแข็งมาก 

4. คะแนนถวงน้ําหนัก (Weight Score) นํ้าหนักของแตละปจจัยจะแตกตางกันออกไป

ขึ้นอยูกับตัวแปร 

5. คารวมคะแนนเปนคะแนนรวมทั้งหมดของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกตัวแปร          

(คะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวแปร คํานวณไดจากน้ําหนักของแตละตัวแปรคูณกับคะแนนการ

ประเมิน) 

คะแนนถวงน้ําหนักของแมทริกซการประเมินปจจัยภายใน (IEF Matrix) อยูระหวาง 1.0 

- 4.0 คะแนน ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 1.00 - 1.75 แสดงวามีจุดออนมาก ถาคะแนนถวง

นํ้าหนักรวม = 1.76 - 2.50 แสดงวามีจุดออน ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 2.51 - 3.25 แสดงวา

มีจุดแข็ง ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 3.26 - 4.00 แสดงวามีจุดแข็งมาก 

แมทริกซการประเมินปจจัยภายนอก (The External Factor Evaluatuion (EFE) Matrix) 

เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของปจจัย

ภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกรในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ

กฎหมาย ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

1. ปจจัยเชิงกลยุทธภายนอกที่สําคัญ (Critical External Factor) ปจจัยที่เปนโอกาส เชน 

การสงเสริมจากภาครัฐ พัฒนาการบริการ เปนตน และปจจัยที่เปนอุปสรรค เชน คูแขงขันมี

ตนทนุต่ํา มีคูแขงขันมากราย เปนตน 

2. นํ้าหนัก (Weight) เปนการกําหนดชวงน้ําหนักของแตละปจจัยจาก 0.0 ไมมี

ความสําคัญเลย สวน 1.0 มีความสําคัญมากที่สุด การกําหนดน้ําหนักจะแสดงถึงความสําคัญของ

แตละปจจัยวาเปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จหรือประสบความลมเหลว คะแนนรวม

ของทุกปจจัยจะมีคาเทากับ 1 
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3. คะแนนประเมิน (Rating) การประเมิน 1 2 3 4 ใชเกณฑการประเมินดังตอไปน้ี ระดับ

คะแนน 1 หมายถึง มีอุปสรรคมาก ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีอุปสรรค ระดับคะแนน 3 

หมายถึง มีโอกาส ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีโอกาสมาก 

4. คะแนนถวงน้ําหนัก (Weight Score) นํ้าหนักของแตละปจจัยจะแตกตางกันออกไป

ขึ้นอยูกับตัวแปร 

5. คารวมคะแนนเปนคะแนนรวมทั้งหมดของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกตัวแปร          

(คะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวแปร คํานวณไดจากน้ําหนักของแตละตัวแปรคูณกับคะแนนการ

ประเมิน) 

คะแนนถวงน้ําหนักของแมกทริกซการประเมินปจจัยภายนอก (EFE Matrix) จะอยู

ระหวาง 1.0 - 4.0 คะแนน ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 1.0 - 1.75 แสดงวามีอุปสรรคมาก ถา

คะแนนถวงน้ําหนักรวม = 1.76 -2.50 แสดงวามีอุปสรรค ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 2.51 - 

3.25 แสดงวามีโอกาส ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 3.26 - 4.00 แสดงวามีโอกาสมาก 

 

4. การจัดการเชิงกลยุทธทางเลือก โดย TOWS  Matrix 

 หลังจากที่บริษัทไดวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนปจจัยนําเขาทําใหบริษัทไดรับทราบ

เกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน และความสามารถที่จะวิเคราะหกลยุทธไดโดยอาศัย

เครื่องมือในการวิเคราะห TOWS matrix  

เมตริกซ TOWS (TOWS matrix) จะแสดงถึงกลยุทธทางเลือก 4 ประการ คือ SO WO 

ST WT โดยการจับคูระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

โดยทั่วไป บริษัทไดกําหนดจุดแข็งและจุดออน ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคจาก

สภาพแวดลอม แตสิ่งที่มองขามไปคือ การเชื่อมปจจัยเหลานี้ตองเลือกกลยุทธที่แตกตางกันเพ่ือ

จัดระบบทางเลือกเหลานี้ เมตริกซ TOWS ไดเสนอ T แทนอุปสรรค (Strengths) O แทนโอกาส 

(Opportunities) W แทนจุดออน (Weaknesses) S แทนจุดแข็ง (Strengths) Model TOWS 

เริ่มตนที่อุปสรรค (Threats) เพราะในหลายสถานการณบริษัทมีการวางแผนกลยุทธเปนผลจาก

วิกฤตการณดานปญหาหรืออุปสรรคพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส 
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ตารางที่ 2.1 แสดงการวิเคราะหอุปสรรค โอกาส จุดออน และจุดแข็ง (TOWS MATRIX) 

                           ปจจัยภายใน 

                        (Internal factors) 

ปจจัยภายนอก 
(External factor) 

จุดแข็งภายใน 

[Internal Strengths (S)] 

เชน จุดแข็งดานการจัดการ 

จุดออนภายใน 

[Internal weakness (W)] 

เชน ปญหาตางๆ ที่เกิดจากภายในบริษัท 

โอกาสจากภายนอก 

[External opportunities (O)]  

เช น  ภาวะ เศรษฐกิ จ ในป จจุ บัน 

อนาคต การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ 

บริการ 

กลยุทธ SO : นอย-มาก  

(SO strategy : maxi -maxi) 

เชน การใชจุดแข็งขององคกร  

เพ่ือสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

กลยุทธ WO : นอย-มาก  

(WO strategy : mini-maxi) 

เชน กลยุทธพัฒนาเพ่ือเอาชนะจุดออน 

อุปสรรค 

[External threats (T)] 

เชน การขาดแคลนพลังงานคูแขง

แข็งเกร็ง 

กลยุทธ ST : นอย-นอย 

(ST strategy : maxi-mini) 

เชน การใชจุดแข็งเพ่ือเอาชนะ  

หรือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

กลยุทธ WT : นอย-นอย 

(WT strategy : mini-mini) 

เชน การตัดทอน การเลิกดําเนินงาน 

ที่มา:  การจัดการเชิงกลยุทธ 
กลยุทธทางเลือก 4 ประการ (Four altenative strategies) แสดงทางเลือก 4 ประการ 

ของเมตริกซ TOWS กลยุทธถือเกณฑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก อุปสรรค และ

โอกาส และสภาพแวดลอมภายใน จุดออน และจุดแข็ง ดังน้ี 

1. กลยุทธ WT (WT strategy) อยูในมุมขวาตอนลาง มีเปาหมายที่สรางใหเกิดจุดแข็ง

และอุปสรรคต่ําสุด ซึ่งตองการใหบริษัทใชรูปแบบการรวมลงทุน (Joint venture) การลด

คาใชจาย (Retrench) 

2. กลยุทธ WO (WO strategy) พยายามที่จะใหเกิดจุดออนต่ําสุด และโอกาสสูงสุด 

ดังนั้นธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีอาจจะพัฒนาองคกรหรือความตองการความสามารถเฉพาะ

อยาง 

3. กลยุทธ ST (ST strategy) ถือเกณฑจุดแข็งขององคกรที่เกี่ยวของกับอุปสรรคจาก

สภาพแวดลอม เปาหมาย คือ ทําใหเกิดจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่ําสุด 

4. กลยุทธ SO (SO strategy) เปนสถานการณที่ตองการสูงสุด โดยบริษัทใชจุดแข็ง

และขอไดเปรียบจากโอกาส โดยทั่วไปเปาหมายขององคกรจะเปลี่ยนจากตําแหนงอ่ืนของ

เมตริกซน้ี ถามีจุดออนพยายามแกไขปญหา เพ่ือเปลี่ยนใหเปนจุดแข็ง ถาเผชิญอุปสรรค

พยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส 
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5.  การจัดการเชิงกลยุทธระดับธุรกิจ  

 ในการกําหนดภายในบริษัทไดมีการนํากลยุทธตางๆ ที่เกี่ยวของมาปรับปรุงภายใน

บริษัท เพ่ือใหไดมีประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการมากยิ่งขึ้น โดยทําการวิเคราะหจาก

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพ่ือนํามากระจายเขาสูการจัดทํากลยุทธภายในองคกร 

(Strategy Formulation) 

การจัดทํากลยุทธ หมายถึง การทําแผนระยะยาว เพ่ือนํามาใชในการบริหารงานให

เหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคที่เปนอยูขณะน้ัน รวมทั้งจะตองสอดคลองกับจุดแข็งและจุดออน

ของบริษัท (พิบูล ทีปะปาล, 2546 : 15) 
 1. การกําหนดพันธกิจ คือ จุดมุงหมายพื้นฐานซึ่งแสดงเหตุผลหรืออธิบายวาทําไม 

องคกรจึงถือกําเนิดขึ้นมา หรือดํารงอยูพันธกิจเปนหลักการที่ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ 

กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และกลยุทธ 

 2. เปาหมาย คือ ผลลัพธที่คาดหวังไว มีความหมายกวาง 

 3. วัตถุประสงค คือ คําประกาศถึงสิ่งที่ตองการบรรลุเปนคําม่ันสัญญาที่เฉพาะเจาะจงใน

การที่จะบรรลุผลลัพธที่สามารถวัดได ภายในกรอบเวลาที่กําหนดไว ซ่ึงการที่จะบรรลุผลลัพธ

ดังกลาวได จะตองใชความพยายามในการกําหนดวัตถุประสงค จะตองพิจารณาจากเปาหมาย

และทําการแปรเปลี่ยนเปาหมายใหมีลักษณะที่แคบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น (สาโรจน โอพิทักษชีวิน

, 2540: 12-24) 
 กลยุทธ คือ วิธีการที่ปฏิบัติเพ่ือใชบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย พันธกิจของบริษัทหรือ

องคกร (สาโรจน  โอพิทักษชีวิน, 2540: 43) 

 ดังนั้นการกําหนดกลยุทธจึงเปนหนาที่สําคัญของผูบริหาร  เพราะเปนงานที่ละเอียด  

ออน ซับซอน และเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานและการดํารงอยูขององคการซึ่งตองจัดทําโดย

อาศัยความรู ประสบการณ และความเขาใจในสภาพความเปนไปของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ 

ประการสําคัญ ผูบริหารในทุกองคการตองกําหนดกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางของการบรรลุพันธกิจ 

เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตองการ โดยเฉพาะเพื่อการเอาชนะคูแขง การลดการคุกคามของ

สภาพแวดลอม การสรางความเขาใจ และการวมพลังของสมาชิก ซ่ึงสามารถแบงกลยุทธ

ตามลําดับขั้นการดําเนินงานภายในองคการออกเปน 3 ระดับดังตอไปน้ี 
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 กลยุทธระดับองคการหรือบริษัท  สํานักงานใหญ 

 
กลยุทธระดับ 
องคการหรือบริษัท     หนวยธุรกิจ (1) หนวยธุรกิจ (2)  หนวยธุรกิจ (3) 
 
 
กลยุทธระดับหนาที่ การผลิต การตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย 

 

แผนภาพที่ 2.2 แสดงกลยุทธธุรกิจ 

1.  กลยุทธระดับองคการ (Corporate Strategy)  

  กลยุทธระดับองคการหรือระดับบริษัท เปนกลยุทธที่พิจารณาถึงภาพรวมของธุรกิจ 

ตลอดจนแนวโนมการดําเนินงานในอนาคต เพ่ือการบรรลุเปาหมายที่องคการตองการวาควร

ขยายตัว ตัดทอน หรือดําเนินการในรูปเดิมหรือไม ถาตองการเจริญเติบโตและขยายตัวควรใช

การพัฒนาจากภายในหรือภายนอก เชน การซื้อบริษัท การรวมบริษัท หรือการรวมลงทุน  

เปนตน เราควรใหความสําคัญกับการดําเนินการในอุตสาหกรรมหรือขยายตัวสูอุตสาหกรรมอื่น 

ซ่ึงโดยทั่วไปกลยุทธระดับองคการแบงออกเปน 3 ประเภทดังตอไปน้ี 

 

  1.1 กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy) เม่ือการดําเนินงานของ

องคการบรรลุผลสําเร็จมาไดในระดับหน่ึง ผูบริหารจะพิจารณาใชกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อ

สรางการเจริญเติบโตใหธุรกิจ เชน การเพิ่มสวนแบงตลาด การเพิ่มยอดขาย การลดตนทุน และ

การเพิ่มกําไร เปนตน โดยเฉพาะการลดตนทุนซึ่งมีความสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมที่เติบโต

อยางรวดเร็ว และคูแขงขันใชกลยุทธดานราคาเพื่อเพ่ิมสวนแบงการตลาด โดยกลยุทธการ

เจริญเติบโตจะมีอยู 2 ลักษณะหลักดังตอไปน้ี 

   - กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth 

Strategy) องคการจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่ตนชํานาญในแตละธุรกิจ โดยองคการจะ

ทุมเททรัพยากรทางธุรกิจลงไปในการดําเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดียว สายผลิตภัณฑ ตลาด

เดียว หรือใชเทคโนโลยีเดียว เพ่ือใหเกิดความเปนเลิศในดานนั้นๆ โดยสามารถจําแนกออกเปน 

2 กลยุทธดังตอไปน้ี 
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   - กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) เปนการ

ขยายธุรกิจไปสูการจัดหาวัตถุดิบเองที่เรียกวา “กลยุทธรวมธุรกิจไปขางหลัง (Backward 

Integration Strategy)” หรือการขยายธุรกิจไปสูการจัดจําหนายผลิตภัณฑขององคการแกลูกคา

เองที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหลัง (Forward Integration Strategy)” โดยกลยุทธน้ี

จะชวยใหลดตนทุนในระยะยาวได และชวยองคการควบคุมการดําเนินงานไดดีขึ้น 

   - กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth 

Strategy) องคการกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ สรางความหลากหลายและความแตกตาง

ในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจเกี่ยวพันหรือไมเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑเดิมขององคการก็ได โดย

สามารถจําแนกออกเปน 2 กลยุทธดังตอไปน้ี 

   - กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification) เปน

การขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑชนิดอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑเดิม กลยุทธน้ีเหมาะสําหรับ

องคการที่มีตําแหนงทางการแขงขันที่เขมแข็ง ซ่ึงการใชกลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม

จะสรางผลกําไรไดมากกวากลยุทธการกระจายธรุกิจแบบไมเกาะกลุม 

   - กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม (Conglomerate Diversification 

Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอ่ืนที่ไมมีสวนเกี่ยวเน่ืองกับผลิตภัณฑในธุรกิจเดิม 

องคการที่เลือกใชกลยุทธน้ีเน่ืองจากธุรกิจเดิมมีแนวโนมของการเจริญเติบโตลดลง จึงตองมองหา

ธุรกิจอ่ืนที่มีโอกาสเจริญเติบโตไดมากกวา หรือองคการที่มียอดขายตามฤดูกาลจึงตองหาธุรกิจที่

จะสรางยอดขายตามฤดูกาลใหสอดคลองกับผลิตภัณฑเดิม 

      กลยุทธการเจริญเติบโตสามารถขยายธุรกิจทั้งจากภายในองคการดานพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม พัฒนาตลาดใหม และขยายตลาดใหม สวนภายนอกองคการสามารถทําไดโดย

การซื้อธุรกิจอ่ืน (Acquisition) การรวมธุรกิจกับองคการอื่น (Mergers) และการรวมลงทุน (Joint 

Venture) ซ่ึงกลยุทธการเจริญโตเปนกลยุทธที่นิยมใชกันมาก เน่ืองจากองคการสวนใหญมีความ

คิดเห็นวา เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ และเปนเสนทางนําไปสูความสําเร็จยิ่งขึ้น 

 
       1.2 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) องคการที่มีความ

เจริญเติบโตระดับปานกลาง อยูในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปานกลาง มี

ความดึงดูดของอุตสาหกรรมปานกลาง และสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงนอย สามารถ

คาดคะเนสถานการณได โดยที่กลยุทธการรักษาเสถียรภาพแบงออกเปน 3 กลยุทธดังน้ี 
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  - กลยุทธการยับยั้งหรือการดําเนินการดวยความระมัดระวัง (Pause or Proceed 

with Caution Strategy) ภายหลังที่องคการไดใชกลยุทธการเจริญเติบโตโดยการเพิ่มหนวยธุรกิจ 

ทําใหองคการอาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานขององคการ เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

หรือขอบังคับ  สภาพเศรษฐกิจตกต่ํ า  หรือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ ริโภค  

เปนตน ดังน้ันองคการจึงควรใชกลยุทธการยับยั้งการเจริญเติบโตหรือดําเนินการดวยความ

ระมัดระวัง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.3 แสดงกลยุทธระดับองคกร 

 

 

 

กลยุทธการเจริญเติบโต

ตามแนวนอน กลยุทธการเจริญเติบโตที่

มุงดานความเชี่ยวชาญ กลยุทธการเจริญเติบโต 
ตามแนวดิ่ง 

กลยุทธการกระจายธุรกิจ

แบบเกาะกลุม กลยุทธการเจริญเติบโตที่

มุงดานความเชี่ยวชาญ 

กลยุทธการยับยั้ง 
กลยุทธไมมีเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธการทํากําไร 

กลยุทธการฟนฟู 
กลยุทธบริษัทเชลย 
กลยุทธการขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน 
กลยุทธการลมละลายหรือการเลิกกิจการ 

กลยุทธการรักษา

เสถียรภาพ 

กลยุทธ 
การตัดทอน 

กลยุทธ 
การเจริญเติบโต 

กลยุทธ

ระดับ

องคการ 

กลยุทธการกระจายธุรกิจ

แบบไมเกาะกลุม 
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2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Competitive Strategy) 

 

  กลยุทธระดับธุรกิจหรือ “กลยุทธแขงขัน (Competitive Strategy)” ใชในการ

ดําเนินงานที่มุงปรับปรุงฐานะการแขงขันของผลิตภัณฑ หรือบริการของแตละองคการภายใน

อุตสาหกรรมหรือสวนของตลาดที่องคการมีสวนรวมอยู ซ่ึงแบงออกเปนกลยุทธตางๆ ดังตอไปน้ี 

  2.1 กลยุทธตนทุนต่ํา (Low Cost Strategy) เปนการใชความสามารถดานการมี

ตนทุนต่ํามาเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน 

  2.2 กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนการใชความสามารถดาน

การสรางมูลคาที่เหนือกวาในการตอบสนองความตองการของตลาดมาเปนขอไดเปรียบในการ

แขงขัน 

  Michael E. Porter ไดแบงกลยุทธการแขงขันออกตามขอบเขตการแขงขันที่เปน

เปาหมายกวาง (Board Target) หรือการมีตลาดเปาหมายเปนตลาดมวลชน (Mass Market) 

และเปาหมายแคบ (Narrow Target) หรือการมุงตลาดเฉพาะสวน (Niche Market) ซ่ึงสามารถ

แบงออกเปน 4 กลยุทธ ดังตอไปน้ี 

 

 1. การเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) เปนกลยุทธการแขงขันขององคการ

ที่มีตลาดเปาหมายกวางโดยการสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในขณะควบคุมตนทุน

ต่ําสุด ทําใหองคการมีกําไรสูงขึ้น และสามารถอยูรอดในสถานการณการแขงขันที่รุนแรงได การ

มีตนทุนต่ําจะเปนการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมผูเขาตลาดรายใหม ไดดวย 

 
 2. การสรางความแตกตาง (Differentiation) เปนกลยุทธการแขงขันขององคการที่

มุงตลาดเปาหมายกวางโดยการสรางมูลคาตางๆ ใหโดดเดนเหนือคูแขงขัน เชน คุณภาพตรา

ผลิตภัณฑ เทคโนโลยี หรือการบริหาร เปนตน การมีความแตกตางที่โดดเดนจะสรางความภักดี

ของลูกคาตอตราผลิตภัณฑ ซ่ึงจะลดความไวตอราคาของลูกคาลง สามารถสรางผลกําไรที่สูง

ใหแกองคการ และปองกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขามารายใหมได เน่ืองจากผูเขามาราย

ใหมตองใชตนทุนสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีกวา เพ่ือดึงความภักดีตอตราผลิตภัณฑ

ของลูกคาจากองคการที่ใชกลยุทธน้ีไป 
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 3. การมุงที่ตนทุน (Cost Focus) เปนการใชความสามารถในการลดตนทุน ณ ระดับ

การผลิตหน่ึงขององคการ ที่มุงตลาดสวนแคบดวยคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและ

สามารถเชื่อถือไดในราคาที่ถูกกวาคูแขงขัน 

 

 4. การมุงที่ความแตกตาง (Focused Differentiation) เปนการมุงที่ความตองการ

ของลูกคาในตลาดยอยที่มีความแตกตางจากตลาดรวม การสรางผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความ

แตกตางที่สามารถตอบสนองความตองการตลาดเฉพาะได จะเปนการสรางความภักดีในตรา

ผลิตภัณฑของลูกคาในตลาดยอยน้ัน และจะสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกองคการทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว เน่ืองจากองคการจะไดรับความเชื่อถือจากลูกคา มีฐานขอมูลในการคนควา วิจัย 

และพัฒนาสินคาใหเหมาะสมกับตลาดไดดีกวา 

  กลยุทธระดับธุรกิจจะถูกพัฒนาระหวางการพิจารณาและการประเมินผลสภาพทาง

ธุรกิจระดับโลก (Global Business) และศักยภาพเฉพาะ (Distinctive Competence) ตลอดจน

จุดแข็งและจุดออนของแตละหนวยธุรกิจ โดยที่สภาพทางธุรกิจระดับโลกจะรวมถึงการวิเคราะห

ตลาด สภาพการแขงขัน เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และพัฒนาการของสังคม 

 

3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy)  

 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) เปนกลยุทธที่ฝายงานตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ

กลยุทธในระดับองคกร (Corporate strategy) และกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ซ่ึง

กลยุทธในระดับหนาที่ตองมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธระดับธุรกิจ 

กลยุทธระดับหนาที่ที่ประกอบดวย 5 ดานที่สําคัญ 

 1. กลยุทธดานวิจัยและพัฒนา (Research and development Strategy) เปน

หนาที่ของฝายวิชาการที่จะตองดําเนินกิจกรรมคนควาหาวิธีผลิตสินคาใหม หรือรูปแบบการ

บริการใหมที่มีคุณภาพดีกวาทดแทน หรือดําเนินกิจกรรมปรับปรุงสินคาเดิม หรือปรับปรุง

รูปแบบบริการซึ่งมีทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเอง (Innovation Strategy) และการ

ลอกเลียนแบบจากองคกรอ่ืน (Imitation Strategy) 

 2. กลยุทธดานปฏิบัติการ (Operations Strategy) เปนหนาที่ของฝายผลิตโดย

ดําเนินกิจกรรมควบคุมกระบวนการผลิต โดยพิจารณาในดานการควบคุมคาใชจาย (Controlling 

costs) และดานการจัดการกระบวนการผลิต (Efficient plant operations) ซ่ึงจะตองพิจารณา

องคประกอบทางการปฏิบัติการ และการวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติ ดังน้ี 
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  2.1 การพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี 

   2.1.1 การใชสมรรถนะของทรัพยากร (Capacity utilization) เชน ความ

ตองการสมรรถนะที่เพ่ิมขึ้นของเครื่องจักร  แรงงานและวิธีการใชสมรรถนะที่มีอยูในการ

ปฏิบัติการเพื่อใหกระบวนการผลิตและบริการมีคุณภาพมากขึ้น ผลิตไดเร็วขึ้นลดตนทุนมากขึ้น 

   2.1.2 การกําหนดสถานที่ปฏิบัติการ เชน แหลงผูรับบริการ ความพรอมดาน

แรงงานทองถิ่น การจัดหาวัสดุ รายจายจากเงินทุน และการกระจายสินคาและบริการเพื่อเปน

ปจจัยในการสนับสนุนการผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้นสงมอบไดเร็วขึ้นและลดตนทุนมากขึ้น 
   2.1.3 กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี ความ

รวดเร็วในการเรียนรูการใชเทคโนโลยี คุณภาพของอุปกรณการผลิต ความยืดหยุนใน

กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของปจจัยการผลิต เพ่ือการผลิตและบริการที่มีปริมาณ

มากขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ผลิตไดรวดเร็วขึ้นและลดตนทุนไดมากขึ้น 
   2.1.4 การจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ เชน การวางแผนและจัดซื้ออุปกรณ

ทดแทนการบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ เพ่ือใหกระบวนการผลิตและบริการมีคุณภาพมาก

ขึ้น ผลิตไดรวดเร็วและลดตนทุนไดมากขึ้น 

  2.2 การวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพดาน

ตนทุนคุณภาพการจัดการ ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลิต และความยืดหยุนในการใช

ทรัพยากร (Certo and Peter, 1991 : 260) 

   2.2.1 ประสิทธิภาพดานตน เชน การลงทุนโครงสรางพื้นฐานต่ํา อุปกรณ

เหมาะสมกับกิจการ สมรรถนะสูง ประสิทธิภาพในการผลิตสูง และคาแรงต่ํา เปนตน เพ่ือลด

ตนทุนและเพิ่มผลผลิต 

   2.2.2 คุณภาพของการจัดการ เชน การจัดหาพนักงานที่มีทักษะสูง การ

สงเสริมความกาวหนาของพนักงาน การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานที่มีคุณคาสูง การให

คาตอบแทนที่เปนธรรม และการควบคุมมาตรฐานของงานเปนตน เพ่ือใหไดผลงานที่มีคุณภาพ

   2.2.3 ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลิต เชน ผลผลิตที่ไดตามเวลาที่กําหนด

เครื่องจักรไมเสียหาย การลาออกของพนักงานต่ํา และพนักงานอุทิศตนตามขอผูกพัน เปนตน 

เพ่ือใหไดผลงานในระยะเวลาที่กําหนด 

   2.2.4 ความยืดหยุนในการใชทรัพยากร เชน การจัดหาวัสดุทันตามเวลา มี

สมรรถนะสวนเกิน มีคนงานที่มีทักษะหลายดาน มีการควบคุมการไหลเวียนของงาน มีเครื่องจักร
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ที่ใชประโยชนไดหลายอยาง และมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ อยูเสมอ เปนตน เพ่ือไดได

ผลงานที่มีปริมาณมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ลดตนทุนไดมากขึ้นและผลิตไดรวดเร็วขึ้น 

 3. กลยุทธดานการเงิน (Financial strategy) เปนหนาที่ของฝายการเงินโดยดําเนิน

กิจกรรมดานการประเมินผลกระทบที่เนนความคุมคาในการลงทุนกอนที่จะตัดสินใจใหดําเนินการ 

และดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลสถานะทางการเงินเพ่ือการปรับแผน โดยพิจารณาดังน้ี 

  3.1 การพิจารณาองคประกอบทางการเงิน ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสราง

ของเงินทุน การจัดหาและจัดสรรเงินทุน และการจัดการเงินปนผล 

  3.2 การวิเคราะหทางการเงิน เชน การวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน การ

วิเคราะหจุดคุมทุน และการวิเคราะหมูลคาปจจุบัน 

 4. กลยุทธดานการตลาด (Marketing strategy) เปนหนาที่ของฝายการตลาด โดย

ดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดแผนการตลาดที่นําเรื่องราคา ผลิตภัณฑ การสงเสริม และ

ชองทางการกระจายตลาดมาพิจารณาประกอบกัน 

 5. กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human resource strategy) เปนหนาที่ของฝาย

บุคคลโดยดําเนินกิจกรรมศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่เกี่ยวของ โดยที่ปจจัย

ภายนอกเนนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของรัฐในดานแรงงาน และ

ภาวะตลาดแรงงาน และปจจัยภายในเนนในเรื่องประสิทธิภาพของบุคลากร การเขาออกของ

พนักงาน และความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 

  

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 พีระพรรณ แสนพรหม (2543) ศึกษาเรื่อง การปรับพฤติกรรมนักเรียนดวยหนังสือ

ธรรมะ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยสวนใหญมีพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากกวารอยละ 50 ของนักเรียนที่ไดศึกษาทั้งหมด  โดยได

ยกตัวอยางมีอยูคนเหนึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปอยางมาก กลับกลายเปนคนดี เปนคนมีนํ้าใจ

ซ่ึงมีแรงจูงใจประการหนึ่ง คือ การที่เธอสามารถทําคะแนนไดสูงสุดในการทําแบบฝกหัดและ

ไดรับรางวัลดานพฤติกรรมดีเดน เพราะไดอานหนังสือทุกวัน จนทําใหกลายเปนคนดีของสังคม 

 นราทิพย พุมทรัพย (2552) ศึกษาเรื่อง เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหาร

สตรีในสถานศึกษาตามวิถีพุทธ เพ่ือเปนแบบอยางใหแกสตรีทั่วไปไดศึกษา โดยงานวิจัยไดมี

กลุมตัวอยางจากผูบริหารสถานศึกษา 5 คน และสตรีทั่วไป 29 คน พบวา แนวทางที่จะทําให

ผูบริหารประสบความสําเร็จในชีวิต คือ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการ
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บริหารงาน สวนปจจัยที่สนับสนุน ความสําเร็จของวิชาชีพ ไดแก สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา การสนับสนุนจากครอบครัว ความฉลาดทางอารมณ ภาวะผูนํา ความสุขุมเยือกเย็น มี

สติในการควบคุมอารมณตางๆ รวมทั้งเปนผูถายทอดนโยบายจากตนสังกัดไดเปนอยางดี 

รวมทั้งไดมีขอเสนอแนะวา หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของผูบริหาร

สตรีในสถานศึกษา และสงเสริมใหใชหลักมรรค 8 มาประยุกตใชในการบริหารงาน เพ่ือสนับสนุน

ใหสตรีกาวสูความสําเร็จ ตลอดจนแสวงหาผูบริหารสตรีตนแบบประยุกตในการใชหลักธรรมทาง

ศาสนาที่ตนนับถือมาใชในการดําเนินชีวิตและนํามาใชในการบริหารงานจนประสบความสําเร็จ 

มาเปนแบบอยางแกสตรีและบุคคลอื่นๆดวย  
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บทที่  3 

ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งน้ีไดดําเนินการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในบทที่ 1 

โดยไดทําการเก็บขอมูลจาก 2 สวนคือ สวนที่ 1 จากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการ

สัมภาษณผูบริหารระดับสูง  เจาหนาที่แผนก  และเจาหนาที่ฝายทุกฝาย  ในสํานักพิมพเลี่ยง

เชียงและการสัมภาษณลูกคาที่เปนเจาของรานคาที่นําหนังสือของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงไปจัด

จําหนาย  และ สวนที่ 2  จากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 

เอกสารที่เกี่ยวของ ตามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  ซ่ึงผลการศึกษาทั้งสองสวน  

ไดวิเคราะหและประมวลเขาดวยกัน  ซ่ึงมีรายละเอียดดารนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปน้ี   

 1. การวิเคราะหขอมูลมี  5  ขั้นตอนดังนี้คือ 

 ข้ันที่  1  การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของระบบการทํางานแบบครอบครัว

ของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง โดยใช Value Chain  

 ข้ันที่  2  การวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด 7Ps  โดยการสัมภาษณรานคา  

เพ่ือทราบความคิดเห็นและความตองการของลูกคา 

  ข้ันที่  3  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกิจการโดย

เครื่องมือ SWOT (Situational Analysis: SWOT Analysis)  

  ข้ันที่  4  การจัดทํากลยุทธทางเลือก  โดย  TOWS Matrix 

  ข้ันที่  5  การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 
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1. การวิเคราะหขอมูล  

 ข้ันที่  1  การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของระบบการทํางานแบบครอบครัวของ

สํานักพิมพเลี่ยงเชียง โดยใชโมเดล Value Chain 

 ระเบียบวิธีศึกษา 

 1.1 ประชากรที่ศึกษา 

 ประชากร คือ ผูบริหารจํานวน 1 คน  ผูบริหารทั่วไป จํานวน  1 คน ผูชวยผูบริหารฝาย

บัญชีและการเงินจํานวน 3 คน  ผูชวยผูบริหารฝายการขายและการตลาด จํานวน 3 คน  

เจาหนาที่คงคลัง จํานวน 2 คน  เจาหนาที่ประสานงานภายใน จํานวน 1 คน  เจาหนาที่

ประสานงานภายนอก จํานวน 1 คน  รวมทั้งหมดมีจํานวน  12  คน   

1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
การศึกษาในครั้งน้ีผูศึกษาได สรางแบบสัมภาษณ โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร และ

งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารภายในองคกรและเปดโอกาสใหผูบริหาร  เจาหนาที่

ภายในองคกร  ไดแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน และ

นําเสนอขอคิดเห็นเพ่ือใชประกอบในการวางแผนดานกลยุทธ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ได

ตั้งไว รูปแบบของแบบสอบถาม (ดังภาคผนวก ข) แบงออกเปน 9 สวน คือ ตามหลักของโมเดล 

Value  Chain 

1.3 ระยะเวลา   

ใชเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูล 21 วัน ระหวางวันที่ 8 ธันวาคม จนถึง 29 ธันวาคม 

พุทธศักราช 2553 
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แผนภาพที่ 3.1 แสดงถึงหวงโซแหงคณุคา (Value Chain) 

 

 คําอธิบาย: 
               เครื่องหมาย บวก ( + ) หมายถึง ดานที่เปนจุดแข็งของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง 
  เครื่องหมาย  ลบ   ( - ) หมายถึง ดานที่เปนจุดออนของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง  
  เครื่องหมาย บวกและลบ ( +/- ) หมายถึงดานที่มีทั้งจุดออนและจุดแข็งเทากัน
 ของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง 
ที่มา:  ผูวิจัย, ธ.ค. 2553 

  
 ผลการวิเคราะหขอมูล  

ผลการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิในสวนที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและเจาหนาที่

ของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงในสวนตอไปน้ี  จะนําเสนอการวิเคราะหแบงออกเปน 2 สวน คือ การ

กลาวถึงภาพรวมของกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนกอน จากนั้นเปนการวิเคราะหในราย

กิจกรรมยอยแตละดาน และระบุถึงจุดแข็ง จุดออนเพ่ือใชเปนแนวทางในการวิเคราะห SWOT 

และจัดทํากลยุทธตอไป  
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 สรุปผลสัมภาษณ  ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ของทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง   

ภาพรวม กิจกรรมหลัก (Primary Activities)  

ในกระบวนการทําผลิตภัณฑของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง เร่ิมตั้งแตการรับตนฉบับจาก

คณาจารยผูทรงคุณวุฒิจากหนวยเขียนตนฉบับหรือพระอาจารยจากวัดในประเทศไทย เชน วัด

ประยุรวงศาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร  เปนตน แลวนําตนฉบับไปจาง

หนวยงานภายนอกที่รับพิมพตนฉบับ พิสูจนอักษร หลังจากนั้นก็สั่งซ้ือกระดาษ ทําแมพิมพ 

รวมถึงสั่งการจัดพิมพหนังสือไปยังรานคา โรงพิมพตางๆ จนกระบวนการจัดพิมพเสร็จสมบูรณ  

ไดหนังสือสําเร็จรูปมาแลวโดยระยะเวลาในการจัดทําหนังสือของทางสํานักพิมพจะใชระยะเวลา

ประมาณ 6 - 8 สัปดาหตอหนังสือ 1 เลม ทางสํานักพิมพจะจัดสงหนังสือใหทางโรงพิมพที่จัดทํา

หนังสือ โดยการขนถายโดยรถกระบะ 4 ลอ ไปยังโรงพิมพซ่ึงตั้งอยูบริเวณดานหลังสํานักพิมพ

หรือตึกที่หางออกไปประมาณ 100 - 150 เมตร เพ่ือจัดพิมพหนังสือ พอหนังสือที่ไดจัดทําเสร็จ 

ทางโรงพิมพก็จะสงหนังสือมายังโกดังของสํานักพิมพซึ่งตั้งอยูดานหลังพรอมใบสงสินคา  

จากนั้นเจาหนาที่ของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงจะดําเนินการเช็ดจํานวนสินคาที่จัดสง ในระหวางการ

ขนสินคาลงจากรถ หลังจากนั้นหากมีการสั่งซื้อสินคาจะดําเนินการจัดสงใหกับลูกคา ซ่ึงลูกคา

ของสํานักพิมพแบงออกเปน 2 กลุม  คือ ลูกคาหลักและลูกคารอง   ลูกคาหลักคือ ซีเอ็ดบุคส 

เซ็นเตอร และ เซเวนอีเลเวน. ลูกคารอง คือ กลุมลูกคาปลีกและรานคาขายปลีกที่อยูตางจังหวัด  

สําหรับลูกคารอง ที่เปนลูกคาปลีก หมายถึง บุคคลที่ติดตอสั่งซื้อหนังสือกับทางสํานักพิมพ

โดยตรง ผานทางโทรศัพท โทรสาร จดหมาย เปนตน แลวใหทางสํานักพิมพจัดสงสินคาไปให

ทางไปรษณีย  ทางรถกระบะ 4 ลอ เปนตน และรานคาขายปลีกที่อยูตางจังหวัดทั่วประเทศ 

หมายถึง รานคาที่สั่งซ้ือสินคากับทางสํานักพิมพแลวใหทางสํานักพิมพจัดสงสินคาไปทาง บริษัท

ขนสง หรือรถไฟ   

ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกิจกรรมหลักแตละดานมีดังน้ี   

1. ดานการขนสงขาเขา (Inbound  Logistics) ทางสํานักพิมพไดมีซัพพลายเออรที่นํา

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต จัดทําหนังสือตางๆ  ไดแก กระดาษซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตนั้น

ทางสํานักพิมพมีซัพพลายเออรรายหลักอยู  2 ราย  สวนรายยอยมี  3 ราย เชน ลิ้มพาณิชย 

บูรพา ลิ้มฮะฮวด  เปนตน  แตทางสํานักพิมพมีการสั่งกระดาษกับซัพพลายเออรรายหลัก  1  

รายเทานั้น  ถือเปนจุดออนอยางหน่ึงของทางสํานักพิมพเพราะถาซัพพลายเออรรายน้ีไมมี

กระดาษอยางที่ทางสํานักพิมพตองการก็ตองหาทางติดตอกับซัพพลายเออรรายอ่ืนตอไป  แตที่
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ผานมาเกิดเหตุการณนอยนอยมากที่ทางซัพพลายเออรรายแรกไมมีกระดาษที่ทางสํานักพิมพ

ตองการ  แตก็มีสวนดีของซัพพลายเออรรายแรกนี้  คือ  สถานที่ประกอบการของซัพพลายเออร

อยูใกลสํานักพิมพ คือมีระยะทางหางประมาณ  10  กิโลเมตร  รวมถึงทางสํานักพิมพไดรับ

เครดิตทางการคาที่คอนขางยาวนานกวาซัพพลายเออรรายอื่น  อยางเชน  ลิ้มพาณิชย  ถาซื้อ

กระดาษจากรานนี้ ตองจายเงินสดหรือมีเครดิตประมาณ  1  เดือน  เปนตน  อีกทั้งการจัดสง

กระดาษมีการผิดพลาดนอยครั้งมาก  หรือถาอยากไดกระดาษ กรณีเรงดวนสามารถขับรถไปเอา

ไดดวยตนเองหรือใหทางซัพพลายเออรมาจัดสงได ทําใหเปนจุดแข็งอีกอยางหนึ่งของทาง

สํานักพิมพ  

ดานการจัดเก็บวัตถุดิบน้ันทางสํานักพิมพไมตองจัดเก็บวัตถุดิบเองเพราะทางสํานักพิมพ

ใหทางซัพพลายเออรจัดสงกระดาษแกโรงพิมพโดยตรง  ถือเปนอีกจุดแข็งของทางสํานักพิมพ   

สรุป  ดานการขนสงขาเขา มีจุดแข็งคือ มีซัพพลายเออรที่มีเครดิตทางการคาที่ดีและไม

ตองจัดเก็บวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  แตจุดออนคือ มีเครือขายทางธุรกิจคอนขางนอยในดาน

วัตถุดิบที่ใชทําการผลิต อยางไรก็ตามในภาพรวมดานนี้ถือวาทางสํานักพิมพมีจุดแข็งมากกวา

จุดออน  

2. ดานการปฏิบัติการ (Operations) ดานการผลิตนั้นถือเปนจุดแข็งของทาง

สํานักพิมพ โดยสํานักพิมพไดมีการจางโรงพิมพภายนอกดําเนินการผลิตหนังสือ ซ่ึงโรงพิมพ

ดังกลาวเปนของเครือญาติ คือ พ่ีนอง ทําใหสามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสถานที่ตั้งของโรงพิมพอยูใกลกับ

สํานักพิมพ  ทําใหสามารถเดินทางไปตรวจสอบงานไดตลอดเวลา ทางสํานักพิมพเห็นวา การ

จางโรงพิมพภายนอก ซ่ึงมีความรู ความชํานาญ ในการจัดพิมพหนังสือ มีความคุมทุนและมี

ประโยชนมากกวาการที่ทางสํานักพิมพจะตั้งโรงพิมพขึ้นมาเอง อีกทั้งการที่มีพ่ีนองเปนเจาของ

โรงพิมพ ทําใหเราสามารถควบคุมตนทุนในการจัดทําหนังสือไดอยางถูกตอง แมนยํา มากขึ้น  

ดังน้ันการที่ทางสํานักพิมพจางหนวยงานภายนอกจัดทําหนังสือน้ัน จึงถือเปนจุดแข็ง 

แตทางสํานักพิมพก็มีจุดออน  คือ  มีโรงพิมพที่ติดตอดวยคอนขางนอย (การมีเครดิต

การคา)  สําหรับในการสงหนังสือไปพิมพงานนอก  แตถาเปนโรงพิมพที่ใหเครดิตแกสํานักพิมพ

นอยมีคอนขางมาก  ทําใหทางสํานักพิมพมีสินคาสําเร็จรูปออกมาจัดจําหนายไมทันในชวงหนา

เทศกาล   
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สรุป ดานการปฏิบัติการ จุดแข็ง  ดานการผลิตทางสํานักพิมพมีสํานักพิมพภายนอกที่

ดําเนินการผลิตหนังสือให ซ่ึงถือวาไดคุณภาพของผลิตภัณฑที่ดี  รวมทั้งสามารถตรวจสอบ

กระบวนการทํางานไดตลอดเวลา   จุดออน คือ การที่มีโรงพิมพที่มีเครือขายในการผลิตคอนขาง

นอย ทําใหสินคาไมเสร็จตามความตองการ  ในภาพรวมของกระบวนการปฏิบัติการถือเปนจุด

แข็งและจุดออนมีเทากัน 

3. ดานการขนสงขาออก (Outbound Logistics) ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง  มีการ

ลําเลียงสินคาสินคาจาก โรงพิมพที่รับจางพิมพหนังสือไปยังจุดวางสินคาที่จะสงลูกคาอยาง

ถูกตองและแมนยํา  มีการจัดสงที่ผิดพลาดนอยครั้งมาก  มีการกําหนดจัดคิวการขนสงสินคาที่

ถูกตอง และมีระบบการออกบิล  การสื่อสาร ประสานงานตางๆ  มีขอผิดพลาดไมมากเทาที่ควร 

ถือเปนจุดแข็งของทางสํานักพิมพ   

ดานจุดออน  ไมมีระบบการจัดคิวรถขนสงอยางเปนมาตรฐาน รวมถึงพ้ืนที่ในการจัดเก็บ

สินคาสําเร็จรูปของทางสํานักพิมพมีพ้ืนที่จํากัด มีพ้ืนที่ 8 X 8 เมตร ทําใหเปนจุดออนอยางหนึ่ง

ที่ตองแกไขอยางเรงดวน 

สรุป  ดานการขนสง มีจุดแข็ง มีการลําเลียงสินคาและจัดลําดับการสงสินคาที่ถูกตอง

และแมนยํา  จุดออน ไมมีระบบมาตรฐานมาตรวจสอบดานการจัดคิวรถขนสงและมีพ้ืนที่จํากัดใน

การเก็บสินคาสําเร็จรูป โดยภาพรวมแลวดานกิจกรรมการขนสงขาออกเปนจุดแข็งมากกวา

จุดออน 

4. ดานการตลาดและการขาย (Marketing and sale) ในดานสวนผสมการตลาดนั้น 

มีจุดแข็ง คือ คุณภาพของผลิตภัณฑหนังสือ ที่ออกไปสูสาธารณชน เพราะหนังสือนาอาน มีภาพ

การตูนประกอบทําใหไมนาเบื่อ อีกทั้งดานราคาก็เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ  ทําใหการขาย

หนังสือของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงทําไดงายขึ้น  ประกอบกับมีพนักงานการตลาดและการขายที่มี

ประสบการณมายาวนาน มีเทคนิคการสื่อสารและการจูงใจกับลูกคาที่ดี ทําใหลูกคามีการ

ตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาไดงาย   

จุดออนของทางสํานักพิมพ พบวาอยูในสวนของชองทางการจัดจําหนายและกิจกรรม

สงเสริมการตลาด กลาวคือ ชองทางการจัดจําหนายรอยละ 70 เปนการจัดจําหนายผานทาง

เซเวนอีเลเวน และซีเอ็ดบุคส ทําใหมีความเสี่ยงดานรายได  การรับคืนสินคาที่สูงขึ้นอยาง

ตอเน่ือง อีกทั้งการจัดทําโปรโมชั่นน้ันก็ยังทําไมตรงใจกับความตองการสินคาของผูบริโภค
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กลุมเปาหมายที่ชัดเจน รวมถึงยังไมมีการวางแผนโฆษณาและใชสื่อที่ดีเพียงพอ นอกจากนี้ทาง

สํานักพิมพเพ่ิงริเริมใหมีชองทางการจัดจําหนายทางอีเมลน้ัน แตเน่ืองจากเพ่ิงเปดใหบริการเมื่อ 

2 เดือนที่ผานมา ทําใหลูกคาไมรูจัก ไมคุนเคย ในการสั่งหนังสือดวยชองทางนี้  

จุดออนอีกประการหนึ่งคือ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เน่ืองจากทางสํานักพิมพมี

เงินทุนที่จํากัด  ทําใหในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม คือ หนังสือใหม 1 เลม อาจจะใชระยะเวลา

คอนขางนาน ประมาณ  2 -3 เดือน ในบางครั้ง อาจจะใชระยะเวลาที่คอนขางนานกวา

สํานักพิมพอ่ืนๆ และบางครั้งหากตองการจะผลิตหนังสือเลมใหม ขึ้นมาเพื่อใหตรงกับความ

ตองการของผูบริโภคก็ไมสามารถทําไดในระยะเวลาที่กําหนด  แตในทางตรงขามกัน การพัฒนา

สินคาที่ออกมาใชระยะเวลาที่นานก็ทําใหสินคาที่ออกมามีคุณภาพดีขึ้น อาจเปนเพราะตรงนี้ที่

ทางสํานักพิมพน้ันมีหนังสือบางเรื่องที่ขายดีตามเซเวนอีเลเวน และทางซีเอ็ดบุคส ก็เปนได ใน

การพัฒนาหนังสือ  อยางเชน การตูนเรื่อง พระคุณพอแมที่พิมพ 4 สีทั้งเลม หลังจากที่กิจการ

ภายนอกเขียนตนฉบับเสร็จ จะจัดสงใหประธานสํานักพิมพและผูจัดการฝายการตลาดและการ

ขายพิจารณาวาเนื้อหาอานแลวนาสนใจหรือไม และผูจัดการฝายการเงินรวมพิจารณาวาคาจาง

พิมพทั้งหมดเทาไร เพ่ือทําจุดคุมทุนขึ้นมาของหนังสือเลมน้ัน พอผานเกณฑทั้ง 3 ประเด็นก็

จัดพิมพและจัดจําหนาย โดยมีหนังสือเลมลาสุดก็คือเรื่อง พุทธฤทธิ์ พิชิตเจากรรมนายเวร ซ่ึง

วางจําหนายเม่ือ 2 เดือนที่ผานมา 

จุดออนประการสุดทายที่ไดจากการสัมภาษณพบวา ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงก็เพ่ิงได

จัดตั้งอีเมลขึ้นมาไดประมาณ 2 เดือน เพ่ือใหลูกคาติดตอ สอบถาม และทําการสั่งซื้อสินคาผาน

ทางระบบอินเตอรเน็ต ทําใหยังไมเปนที่รูจักของประชาชนอยางกวางขวางเนื่องจากยังไมมีการ

ประชาสัมพันธที่ดีพอ สงผลใหทางสํานักพิมพยังไมไดรับรายไดจากชองทางการจัดจําหนายดาน

น้ีมากเทาที่ควร 

สรุป  ดานการตลาดและการขายทางกิจการมีจุดแข็ง คือ มีคุณภาพที่ตรงกับความ

ตองการของลูกคาและราคาไมสูงเกินไปที่ลูกคาพอจะสามารถซื้อสินคาได  เจาหนาที่การขายและ

การตลาดที่มีประสบการณมาก  มีวิธีการสื่อสารใหลูกคาซื้อสินคาไดงายขึ้น  จุดออน คือ การมี

ชองทางการจัดจําหนายที่นอยเกินไปและการจัดทําโปรโมชั่นและโฆษณายังไมตรงกับความ

ตองการสินคาของลูกคา รวมทั้งการพึ่งจัดตั้งอีเมลก็ยังไมมีการประชาสัมพันธใหเปนลูกคาหรือ

ประชาชนรูจัก ดังน้ันทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงจึงสรุปในภาพรวมดานการตลาดและการขายเปน

จุดออนมากกวาจุดแข็ง 
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5. ดานการบริการ (Service)  ดานการบริการสวนนี้ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงมี

นโยบายในการจัดสงสินคาใหกับทางลูกคาตางๆ โดยในการจัดสงสินคานั้น  ทางสํานักพิมพเลี่ยง

เชียงมีการวาจางใหซัพพลายเออรขางนอกเปนผูจัดสงสินคาใหทางสํานักพิมพทั้งหมด ทุก

รายการสินคา  โดยมีเง่ือนไขในการใหบริการดังน้ี กลาวคือ 

 5.1 กลุมลูกคาหลัก คือ เซเวนอีเลเวน และซีเอ็ดบุคส เซ็นเตอร จัดสงสินคาไปยังศูนย

กระจายสินคาที่ทางกลุมลูกคาไดแจงไว โดยไมมีคาใชจายในการจัดสงสินคาแมแตรายการเดียว 

โดยมีรายละเอียดการจัดสง ดังน้ี 

         1) เซเวนอีเลเวน เวลาลูกคาสั่งซื้อสินคาจากสํานักพิมพ  ทางสํานักพิมพจัดสง

สินคาโดยรถกระบะของซัพพลายเออรขางนอกที่ทางสํานักพิมพไดวาจางไปจัดสงให โดยได

จัดสงไปยังศูนยกลางหรือคลังของเซเวนอีเลเวน ที่ลาดกระบังและบางบัวทอง พรอมสงบิลตัวจริง

ใหทางเซเวนอีเลเวน และทางสํานักพิมพตองเก็บสําเนาไวเปนหลักฐาน  โดยที่ตองสงสินคาตาม

เวลาและวันที่ตามรายละเอียดที่ทางเซเวนฯ สั่ง ถาเลยกําหนดตองเสียคาปรับประมาณ 1,000 – 

10,000 บาทตอวันตอ 1 รายการสินคา   

         2) ซีเอ็ดบุคส เซ็นเตอร  มีคลังสินคาอยู บางพลี สมุทรปราการ สงหนังสือหลังซี

เอ็ดฯ สั่งตามวันและเวลาที่กําหนด โดยสงชาก็เสียคาปรับประมาณ 1,000 บาทขึ้นไปตอ 1 

รายการสินคา สวนการรับคืนสินคา ตองนํารถกระบะไปรับที่คลังสินคาดวยตนเอง และมีใบ

รายงานการรับคืนสินคามาพรอมกัน  

แตทางสํานักพิมพก็ประสบปญหา  กลาวคือ เวลาลูกคาหลักคืนสินคาใหแกทาง

สํานักพิมพน้ัน หากเปนชวงเทศกาลการขายหนังสือ  เจาหนาที่จะตรวจสอบหนังสือที่ไดรับคืน

น้ันไมละเอียดรอบคอบ ดําเนินการเพียงแคเช็ดจํานวนหนังสือใหตรงกับใบรับคืนสินคาเทานั้น 

และจะไมมีการนําหนังสือที่ไดรับคืนไปวางคืนที่สต็อกหนังสือโดยทันที  ดังนั้นเวลาผูจัดการหรือ

เจาหนาที่มาเช็ดสินคาจะไดจํานวนหนังสือไมเทากัน  อีกทั้งถาลูกคาปลีกมาซ้ือสินคาแลว

เจาหนาที่ฝายขายบอกลูกคาวาหนังสือหมด แตแทที่จริงแลวหนังสือยังมีอยู แตไมไดวางไวใน

สต็อกหนังสือ ยิ่งเปนการสูญเสียรายไดของทางสํานักพิมพ 

5.2 กลุมลูกคารอง รานคาที่อยูตางจังหวัดและในกรุงเทพฯ ซ่ึงมีรายละเอียดและการ

จัดสงดังน้ี 
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      1) กลุมรานคาที่อยูตางจังหวัดและรานคาที่อยูในกรุงเทพฯ เวลารานคาสั่งหนังสือมา 

หากมีสินคาอยูในคลังสินคา จะจัดสงใหวันรุงขึ้น หรือถารานคาตองการของดวน อยางเชน สั่ง

เชาตองการบายหรือเย็น ก็จัดสงใหในวันเดียวกัน จัดสงโดยรถกระบะ 4 ลอ ไปยัง สถานีขนสง

สายใตใหม สถานีขนสงหมดชิต หรือบริษัทขนสงตางๆ ทั่วประเทศไทย และทางบริษัทขนสงก็

บรรทุกสินคาดวยรถบรรทุก 6 ลอหรือ 10 ลอ เพ่ือสงไปยังลูกคาตอไป แตถาเปนรานคาที่อยูใน

กรุงเทพฯ ก็มีการบริการขนสงโดยรถกระบะ 4 ลอ หรือถาเปนรานคาที่อยูบริเวณแถวสํานักพิมพ

เลี่ยงเชียง ทางรานคาก็มารับสินคาดวยตนเอง แตก็มีจํานวนรานคานอย 

แตทางสํานักพิมพก็มีจุดออน คือ จํานวนรานคาที่อยูในกรุงเทพฯ มีจํานวนนอยกวา

รานคาที่อยูตางจังหวัด คือมีอยูประมาณ 5 รานคา แตทางสํานักพิมพไมมีขอมูลเกี่ยวกับรานคา

ในกรุงเทพฯ เพราะไมไดจัดเก็บไวในฐานขอมูล  

    2) ลูกคาขายปลีก คือ ลูกคาเดินมาซ้ือสินคาดวยตนเองที่สํานักพิมพ ถายอดสั่งซ้ือ

จํานวน 300 เลมขึ้นไป ก็บริการจัดสงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยรถกระบะ 4 ลอและ

ไมเสียคาใชจาย แตตองขึ้นอยูกับสถานที่ เวลา และรายการหนังสือที่สั่งซ้ือ และถาลูกคามาซื้อ

สินคาดวยตนเองก็จะมีหองรับรองที่จะสามารถรองรับลูกคาไดประมาณ 6 -10 ทาน โดยหอง

รับรองก็มีหนังสือทั้งจากทางสํานักพิมพและสํานักพิมพอ่ืนใหลูกคาไดอานและซื้อสินคา   

อยางไรก็ตาม ทางสํานักพิมพก็ประสบปญหาคือ  เวลาลูกคามาติดตอสอบถามหรือซ้ือ

สินคากับทางสํานักพิมพ  ทางสํานักพิมพก็มีการตอบรับที่ลาชา  กลาวคือ  เวลาลูกคามาซื้อ

สินคาตอนพักเที่ยงจะไมมีเจาหนาที่คอยใหบริการทําใหลูกคาตองรอถึงบายโมง รวมทั้งไมมี

บริการตอนรับที่ดีพอ  อยางเชน  เสิรฟนํ้าใหกับลูกคา เปนตน  อีกประการหนึ่งคือ  เวลาสงสัย

ผลิตภัณฑตัวไหนก็ตองรอเวลาคอนขางนาน โดยลูกคาตองรอการรับบริการประมาณ 5 นาที

ในชวงเวลาปกติ และถาในชวงพักเที่ยงก็ตองรอถึงบาย 1 โมงในการที่ทางเจาหนาที่สํานักพิมพ

ไปตามคณาจารยมาตอบขอสงสัย หรือตามเจาหนาที่ฝายขายมาขายสินคาใหกับทางลูกคา  

ดังน้ัน ณ จุดนี้จึงเปนจุดออนในดานการบริการของทางสํานักพิมพน่ันเอง   

5.3 สวนการบริการดานอ่ืนๆ อยางเชน ทางอีเมล  ก็พ่ึงจะมีใหบริการเมื่อ 2 เดือนที่ผาน

มา เม่ือลูกคาสั่งซื้อมาทางอีเมล ก็จะโทรศัพทไปนัดวันและเวลาในการจัดสงพรอมสอบถามให

แนใจวาหนังสือที่ลูกคาตองการตรงกับความเขาใจของเจาหนาที่ฝายสํานักพิมพที่จะจัดสงไปให

ในการตอไป การชําระเงินตองชําระเงินผานทางธนาคารกอนแลวคอยจัดสงไปทางไปรษณีย
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สําหรับหนังสือไมเยอะมากในตางจังหวัด จัดสงขนสงในกรณีที่สินคานั้นมีจํานวนมาก และถาอยู

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลอาจจัดสงโดยไมคิดคาบริการ 

การบริการหลังการขายเปนบริการรับเปลี่ยนหนังสือเฉพาะกรณี ที่หนังสือชํารุด  

อยางเชน พิมพไมครบทุกหนา เก็บเลมหรือเย็บเลมผิด แตถากรณีที่หนังสือฉีกหรือขาดนั้นทาง

สํานักพิมพจะไมรับคืน สวนทางรานคาจะมีเจาหนาที่การขายและการตลาดวิ่งไปตางจังหวัดใน

ประเทศไทยเฉลี่ยแลวปละ 4 ครั้งตอ 1 รานคา ดังน้ันถามีอะไรที่ทางรานคาจะแนะนําหรือ

สอบถามก็ติดตอไดที่เจาหนาที่การขายและการตลาด หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดหนังสือ

ก็สามารถสอบถามไดทางโทรศัพท ถือเปนอีกหนึ่งบริการที่ลูกคาประทับใจ  รวมทั้งมีการพูดจาที่

ไพเราะ ออนโยนกับลูกคา  อีกทั้งถาลูกคาตองการสอบถามขอมูลของผลิตภัณฑทางสํานักพิมพ

ก็มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิชวยตอบขอสงสัยตางๆของลูกคาได   

สรุป ดานบริการของสํานักพิมพ  จุดแข็ง  คือ บริการรวดเร็วในการจัดสงสินคาใหแกทาง

ลูกคาที่เปนลูกคาหลัก ไดแก เซเวนอีเลเวน และ ซีเอ็ดบุคส เซ็นเตอร และลูกคารองที่เปนรานคา

ปลีกที่รับหนังสือจากสํานักพิมพไปขาย รวมถึงการจัดสงสินคาไปยังลูกคาที่โทรศัพทมาสั่งซื้อ

สินคากับทางสํานักพิมพโดยตรง และนอกจากจะมีการบริการที่รวดเร็วแลวก็ยังมีสินคาที่มี

คุณภาพ  มีการสื่อสารที่สุภาพ  วาจาไพเราะ  

อยางไรก็ตามก็มีจุดออน กลาวคือ  เวลาลูกคามาซื้อสินคาหรือติดตอสอบถาม  ทาง

ลูกคาตองรอเจาหนาที่มาบริการนานคอนขางนาน อีกทั้งไมมีของวางใหลูกคารับประทานระหวาง

น่ังรอพบเจาหนาที่หรือเลือกซื้อสินคา  และอีกประการ คือ มีรานคาที่อยูในกรุงเทพฯจํานวนนอย

มาก เม่ือเทียบกับจํานวนรานคาที่อยูที่ตางจังหวัด รวมทั้งมีการวางสินคาไมตรงกับที่วางสินคา 

ทําใหทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงขาดรายไดเวลามีลูกคาปลีกมาซื้อสินคา เพราะไมมีหนังสือจัด

จําหนาย โดยภาพรวมแลว ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีความเห็นวา การบริการที่ทางสํานักพิมพ

เลี่ยงเชียงมีการบริการที่เปนจุดแข็งและจุดออนมีคาเทากัน 

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  

ในสวนของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงในดานโครงสรางพื้นฐานขององคกร มีการแบงงานกัน

ทําคอนขางเหมาะสม เปนการแบงงานแตละแผนก ใครทําหนาที่อยางไรชัดเจน แตปญหาก็มี

กลาวคือ การจัดเก็บเอกสารไมเปนมาตรฐาน การจัดสงเอกสารลาชา  สวนดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย การรับบุคคลเขามาทํางานมีระบบการคัดเลือก อยางเหมาะสมกลาวคือ มีการ
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ทดสอบและสัมภาษณ เพ่ือประเมินความรูที่มาผูสมัครมาสมัครงานนั้นๆ ทําใหไดบุคลากรที่มี

คุณภาพ แตก็จะมีจุดออน คือ ทางสํานักพิมพมีบุคลากรที่มีความรูอยางกวางขวาง แตมอบหมาย

งานหรือใชงานกับบุคลากรอยางไมเต็มประสิทธิภาพ  ดานการพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน ทาง

สํานักพิมพไมคอยมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากเทาที่ควร เพราะงานทั้งหมดเปนเพียงการจัดสง

สินคาใหหนวยงานขางนอกจัดทําสินคาใหทางสํานักพิมพ อาทิ เชน โรงพิมพ  รานเคลือบผิว

กระดาษ รานเก็บเลมและเย็บเลม เปนตน  ดานการจัดซื้อที่นํามาใชในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ

น้ัน  ทางสํานักพิมพก็มีรานคาที่ใหเครดิตการคาที่ดี รวมทั้งมีการติดตอประสานงานอยางสุภาพ 

ออนโยน แตขอเสียของทางสํานักพิมพ คือ มีซัพพลายเออรอยู 2 ราย  ทําใหบางชวงเวลา

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาขาดแคลน สงผลใหทางสํานักพิมพไมมีวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและ

ไมสามารถผลิตสินคาได  

6. ดานโครงสรางพื้นฐานขององคการ (Firm  Infrastructure) ทางสํานักพิมพเลี่ยง

เชียงมีโครงสรางการทํางาน  การแบงงานกันทํา ระหวางแผนกกับแผนกคอนขางเหมาะสม  และ

คอนขางชัดเจน  กลาวคือ  ประธานสํานักพิมพก็จะมอบหมายงานใหแกผูจัดการแตละสวน  

อยางเชน  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินก็กระจายหนาที่ใหแกเจาหนาที่ของตนเอง กลาวคือ  

เจาหนาที่บัญชีก็ดูแลดานเอกสารบิลตางๆ  จัดทํางบกําไรขาดทุนและงบดุล  สวนการเงินก็ดูแล

เกี่ยวกับการรับ จายเงินของกิจการ การนําเงินชําระหนี้ใหแกซัพพลายเออร  การรับชําระเงิน

ใหแกลูกคา  แตก็มีบางครั้งที่เจาหนาที่การเงินก็มาทําหนาที่บัญชี ในกรณีที่เจาหนาที่บัญชีไม

ไดมาทํางานเทานั้น  สวนดานการขายและดานการตลาดนั้นก็มีผูจัดการและเจาหนาที่การตลาด

คอยทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับลูกคา ดานการบริหารทั่วไปก็จะมีเจาหนาที่บริหารสินคาคงคลัง  

การประสานงานภายในองคกรก็จะดูแลดานเอกสารตางๆ ขอมูลตางๆ ใหคนภายในองคกร

สื่อสารใหมีความเขาใจที่ตรงกัน อีกทั้งดานการระบบงานตางๆภายในองคกรนั้น ถือวามีการ

ประสานงานกันคอนขางดีในแตละแผนก   

จุดออน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน  การบริหารงานภายในสํานักพิมพ  กลาวคือ การ

รับสงเอกสาร  บิลตางๆยังไมเปนระบบ ยังมีการสงเอกสารลาชา  มีความผิดพลาดดานขอมูล 

อาทิ ระบบการเช็ดสินคาคงเหลือ  เม่ือมีใบแจงสินคาสําเร็จรูปเหลือนอยจากฝายคงคลัง มายัง

ผูบริหารก็ใชระยะเวลา 1 - 2 วัน  ถาเปนชวงเทศกาลหนาขายหนังสือถือวาลาชา เพราะเวลา

ขายหนังสือชวงนี้จะขายออกที  100 - 1000 เลม สงผลใหหนังสือทางสํานักพิมพหมด  ซ่ึงเปน

ปญหาที่เกิดขึ้นทุกปของทางสํานักพิมพ  อีกทั้งการระบบการเช็ดสินคาสําเร็จรูปของทาง
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สํานักพิมพอาจจะเวนระยะหางไปในการเช็ดสินคา  กลาวคือ 1 - 2 สัปดาหเช็ด 1 ครั้ง เปนตน  

รวมทั้งระบบการจัดเก็บเอกสารยังไมเปนระบบ  คือ  เอกสารตางๆ จะวางไวรวมกันทั้งหมด  

เวลาตองการอยากไดยอดวาหนังสือเลมน้ีขายไดเทาไร  หรือรับคืนจํานวนเทาไร  ก็ตองไปหาบิล

แลวเอาบิลทีละใบมารวมกันเอง  ทําใหเวลาจะตัดสินใจไมทันเหตุการณ  ไมมีการรวบรวมหรือ

สรางระบบขึ้นมา 

สรุป จุดแข็ง พนักงานแตละคนมีหนาที่ในการทํางานที่ชัดเจนกัน ไมแยงหนาที่กัน

ทํางาน  และประสานงานภายในองคกรกันดี  แตจุดออน ดานระบบการจัดเก็บเอกสารตางๆ ไม

เปนระบบมาตรฐาน  รวมทั้งดานการจัดสงเอกสารยังมีระบบลาชากันเปนบางครั้ง อยางไรก็ตาม

ดานนี้ประเมินวา ทางสํานักพิมพมีจุดออนมากกวาจุดแข็ง 

7. ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ทาง

สํานักพิมพเลี่ยงเชียง มีบุคลากรที่ทํางานที่สํานักพิมพเลี่ยงเชียงจํานวน  12  คน  ในที่น้ีมีบุคคล

ในครอบครัวทํางานอยูในสํานักพิมพเลี่ยงเชียงทั้งหมด  3  คน ไดแก  ประธานสํานักพิมพ     

ผูจัดการแผนกการตลาดและผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน รูปแบบการบริหารงานแบบ

ครอบครัว คือ ใครเกงหนาที่ไหนก็รับผิดชอบทํางานในหนาที่น้ัน เชน  ผูที่จบการศึกษาหรือมี

ทักษะดานบัญชีมา ก็ไดรับมอบหมายใหดูแลดานบัญชี  เปนตน  อาจกลาวไดวาระบบการทํางาน

น้ันมีการแบงหนาที่ชัดเจน    มีการชวยเหลือกันเปรียบเสมือนพ่ีนองระหวางเจานายกับพนักงาน   

หากพิจารณาดานอัตราการเขา-ออก ของเจาหนาที่  พบวามีอัตราการเขา-ออกนอยมาก  

กลาวคือ  เจาหนาที่คนลาสุดที่เขาทํางาน เขามาทํางานประมาณ 2 ป ในตําแหนง ผูจัดการฝาย

บัญชีและการเงิน  โดยตําแหนงหนาที่น้ีเพ่ิงจัดตั้งขึ้นมา เพราะ จํานวนงานที่มีเพ่ิมมากขึ้น และ

รายไดที่มากขึ้นตามลําดับ  ทําใหตองมีตําแหนงน้ีมาชวยดูแลกิจการที่ขยายใหญขึ้น พนักงานคน

ที่ลาออกคนลาสุด คือ พนักงานการตลาด  คือลาออกไปประมาณ  3  ป  โดยมีการรับคนมา

ทํางานแทน  คือ  ผูจัดการฝายการตลาดและฝายขาย ตําแหนงนี้ก็เพ่ิงมีเปนครั้งแรก โดยมีเหตุ

วากิจการตองพ่ึงพาการตลาดและการขายในการหารายไดเขามาสูกิจการเพิ่มขึ้น  ประกอบกับมี

จํานวนลูกคาและรานคาปลีกที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทําใหตองมีเจาหนาที่ดูแลเพ่ิมขึ้น  โดยที่เหลือเปน

พนักงานที่ทํางานอยูกับทางสํานักพิมพอยูอยางต่ํา  5  ปขึ้นทั้งหมด  เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับ

คาเฉลี่ยภาพรวมของประเทศไทยแลวจะมีคานอยกวามาก  โดยคาเฉลี่ยเทากับ 17.12 % 

(ฐานเศรษฐกิจ, 14 ต.ค. 2553)  โดยกอนรับที่จะรับบุคลากรเขามาปฏิบัติงานที่สํานักพิมพน้ัน  มี

การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง อยางเชน  การที่จะมารับเจาหนาที่บัญชีที่จะมา
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ทํางาน  ขั้นตอนแรก ก็จะดูประวัติการทํางาน  ประวัติการศึกษา  ภูมิลําเนา ที่อยู  ดวยวิธีการ

สัมภาษณ หลังจากนั้น ก็จะมีการทดสอบความรูเกี่ยวกับดานบัญชี  ใหคนที่มาสมัครงานทําสมุด

รายวัน  แยกประเภท งบดุล งบกําไรขาดทุน พอผานเกณฑก็รับเขามาทดลองงาน 3 เดือน 

หลังจากนั้นถาผลงานดี  ก็รับเขาทํางานเปนเจาหนาที่ประจํารวมทั้งทําประกันสังคมและกําหนด

คาตอบแทนที่พอดี (ตามความเห็นของเจาหนาที่) ในทุกระดับชั้น ตําแหนง  มีความเหมาะสมใน

การใหรางวัลจูงใจแกเจาหนาที่ เชน   มีสวนรวมในการคิด พิจารณาในรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑที่จะนําออกสูสาธารณะชน  

แตจุดออน คือ การที่มีเจาหนาที่มีความรูแลวนํามาใชไมเต็มความสามารถหรือเต็ม

ประสิทธิภาพ กลาวคือ เจาหนาที่ฝายคงคลังจบการศึกษาระดับประกอบวิชาชีพชั้นสูง  แตให

เจาหนาที่รายนี้มาทํางานแคเช็คสินคาสําเร็จรูปอยางเดียว แตไมไดนําความรูที่เรียนมาใชในดาน

อ่ืน อาทิ ทําบัญชี เช็คสินคาสําเร็จรูป หรือ วิเคราะหการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือรายงานตอ

ผูจัดการฝาย  อีกกรณีที่ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินติดธุระ  ไมสามารถมาทํางานได  ทําใหไม

สามารถมาสั่งงานหรือกระจายงานได  สงผลใหเจาหนาที่บัญชีและการเงินที่อยูระดับที่ต่ํากวา  

วางงานหรือไมมีงานทํา  หรือผูจัดการสั่งงานนอยเกินไป  ทําใหเจาหนาที่ระดับที่ต่ํากวาทํางาน

นอย  ทําใหเจาหนาที่ระดับที่ต่ํากวาวางงาน  เปนตน     

สรุป จุดแข็ง มีการคัดเลือก สรรหาเจาหนาที่ที่ มีคุณภาพ กําหนดคาตอบแทนที่

สมเหตุสมผล  มีการแบงหนาที่ในการทํางานที่ชัดเจน  ถึงแมจะเปนการบริหารงานแบบ

ครอบครัวก็ตาม  รวมทั้งมีอัตราการเขา ออกของพนักงานนอยกวา   

จุดออน ไมสามารถนําเจาหนาที่ที่มีความรูมาใชเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยภาพรวมทาง

สํานักพิมพเห็นวามีจุดแข็งมากกวาจุดออน 

8. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง

ตอนนี้ไมมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในกิจการ เพราะ ทางสํานักพิมพไดวาจางซัพพลาย

เออรดานนอกมาโดยตลอด ทั้งในเรื่องการพิมพหนังสือ การเขาเลม เก็บเลม หรือการวาจาง

หนวยงานภายนอกมาจัดการเรื่องขนสงสินคาใหกับทางสํานักพิมพ  ทําใหเปนจุดออนอีกดาน

หน่ึงของสํานักพิมพ  แตในอนาคตผูบริหารของสํานักพิมพคาดวาจะนําระบบโปรแกรมบัญชี

สําเร็จรูปมาใชงานกับทางสํานักพิมพ  อีกทั้งยังอยากที่จะนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในระบบ

ตรวจสอบการขนสงสินคาจากทางสํานักพิมพไปยังลูกคา อาจจะลงทุนซื้อรถกระบะมาขนสง

สินคาดวยตนเอง แทนที่จะจางภายนอกมาทํางาน   
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สรุป ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทางสํานักพิมพไมมีจุดแข็ง มีแตจุดออน ทาง

สํานักพิมพไมมีเทคโนโลยีเทาที่ควรมาใชในการประกอบกิจการ ทําใหทางสํานักพิมพไมกาวหนา

เทาที่ควร โดยภาพรวมทางสํานักพิมพเห็นวามีจุดออนมากกวาจุดแข็ง 

9. การจัดซื้อจัดจาง (Procurement) ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงจะมีเจาหนาที่ผูจัดการ

ฝายบริหารทั่วไปกับเจาหนาที่ประสานงานภายนอกเปนผูดูแลการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของ

กิจการ  มีการหาเครือขายทางธุรกิจขึ้นมาอยางตอเน่ือง โดยมีจุดแข็ง คือ  การติดตอ

ประสานงานกับซัพพลายเออรอยางสุภาพ ออนโยน เปนตน 

ในดานการจางหนวยงานขางนอกขนสงสินคาใหทางสํานักพิมพเปนที่พอใจของ

สํานักพิมพและลูกคาที่ไดรับสินคา กลาวคือ มีการสงสินคาและวางสินคาดวยความระมัดระวัง ไม

มีสีหนาที่ดูเหน็ดเหนื่อย ที่สําคัญคือ มีการคิดอัตราคาจางที่ยุติธรรมตองานที่ไดวาจาง โดยไดทํา

สัญญาวาจางกันเปนรายเดือนในราคาเหมาจาย และมีการติดตอที่ยาวนานกับซัพพลายเออรราย

น้ี  ดังน้ันดานการจางซัพพลายเออรที่บริการขนสงสินคาสูลูกคาถือเปนจุดแข็งอยางหนึ่ง 

ดานกระบวนการติดตอประสานงานกับซัพพลายเออรรายตางๆ นั้น เปนจุดแข็งอยาง

หน่ึงของสํานักพิมพเพราะมีการพูดจา ประสานงาน การออกบิล อยางเรียบรอย รวดเร็ว เอกสาร

การจัดสงไมมีผิดพลาด ทําใหในภาพรวมกระบวนการทํางานของสํานักพิมพเปนที่พึงพอใจของ

ผูบริหาร  

สวนจุดออนอยูที่ การที่มีเครือขายซัพพลายเออรที่ติดตออยูนอยรายเพราะ ซัพพลาย

เออรใหมมีเครดิตการคาที่นอยกวารายเดิม  เกณฑในการจัดซื้อสินคา วัตถุดิบ ก็มีการ

เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบตางๆ ดังนี้ คือ รานกระดาษก็มี  2 - 3 ราน  ดูวารานไหนที่ใหเครดิต

การคาที่ยาวนานกวาและคุณภาพของวัตถุดิบ เปนปจจัยแรกในการพิจารณา ปจจัยตอมาก็ดูที่

ราคาสินคาที่ถูก  โดยถาราคาไมตางกันมาก ก็เลือกคุณภาพและเครดิตการคาที่ดีและยาวนาน

กวา  แตถาราคาแตกตางกันมาก ก็เลือกคุณภาพและราคาของวัตถุดิบแทนระยะเวลาของเครดิต

การคา แตทางสํานักพิมพจะไมมีการประกวดราคา มีแตการใหซัพพลายเออรสงใบรายการสินคา

และราคาสินคา รวมทั้งสงรายละเอียดการชําระเงิน ระยะเวลาเครดิตการคาและตัวอยางวัตถุดิบ

ตางๆ มาใหทางสํานักพิมพพิจารณา เม่ือทางสํานักพิมพตองการวัตถุดิบ สํานักพิมพก็ติดตอ

กลับไปในภายหลังดวยตนเอง สวนวัตถุดิบอ่ืนๆ ก็ใชหลักในการพิจารณาเหมือนกับวัตถุดิบที่

เปนกระดาษอยางที่ไดกลาวไป หลักในการพิจารณาคุณภาพจะดูที่วัตถุดิบตัวอยางที่ทางซัพ

พลายเออรสงมาใหทางสาํนักพิมพ หลังจากพิจารณาแลวก็สั่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร แลวเช็ด
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สินคาที่มาสงวาเหมือนกับวัตถุดิบตัวอยางที่สงมาใหสํานักพิมพเพ่ือใหคุณภาพผลิตภัณฑของ

สํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีคุณภาพอยางตอเน่ือง                                                                                   

สรุป จุดแข็งคือการที่ติดตอประสานงานกับซัพพลายเออรอยางสุภาพ รวมทั้งคุณภาพ

ของวัตถุดิบมีคุณภาพอยางตอเน่ือง ทําใหรักษาระดับสินคาสําเร็จรูปใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

อีกทั้งดานการจางซัพพลายเออรขางนอกมาขนสงสินคาใหยังมีบริการขนสงที่ผิดพลาดนอย และ

มีราคากับบริการที่เหมาะสม ยุติธรรม เปนที่พอใจของลูกคาและสํานักพิมพ   

จุดออนการมีซัพพลายเออรวัตถุดิบและโรงพิมพมีนอย ไมเพียงพอของสํานักพิมพ  โดย

ภาพรวมแลวถือวาเปนจุดออนมากกวาจุดแข็ง 

การจัดลําดับความสําคัญในการแกไขจุดออนของทางสํานักพิมพ  ผูศึกษาไดนําขอมูลตาง 

ๆ ไปปรึกษากับผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  จากนั้นไดมีการจัดลําดับความจําเปนเรงดวนใน

การแกไขปญหารวมกัน ผลการจัดลําดับที่ทุกคนเห็นวาควรจะดําเนินการมีดังตอไปน้ี คือ 

1. การแกไขดานโครงสรางพื้นฐานขององคกร กลาวคือ การจัดการระบบการจัดสง

เอกสารใหมีการจัดสงเอกสารใหรวดเร็วขึ้น มีขั้นตอนและระเบียบ หรืออาจมีขอบังคับที่ชัดเจน

เอามาใชในกิจการ เพ่ือใหหนวยงานในแตละหนวยงานของกิจการปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

ซ่ึงจะชวยลดปญหาการจัดสงเอกสารที่ลาชาได 

 2. การแกไขดานการจัดซื้อจัดจาง กลาวคือ การหาเครือขายทางธุรกิจในดานซัพพลาย

เออร การนําเขาวัตถุดิบและการพิมพงาน โดยตองหาซัพพลายเออรที่จัดสงกระดาษและหาโรง

พิมพที่รับพิมพงานเพิ่มขึ้น เพ่ือสามารถรองรับงานที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตได 

3. การแกไขดานการตลาดและการขาย กลาวคือ เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคา

เพ่ิมขึ้น ตอจากนั้นก็ทําผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับ

ลูกคาที่มีความตองการที่หลากหลาย อีกทั้งมีการจัดโปรโมชั่นหรือโฆษณาใหกับลูกคาเพิ่มขึ้น 

เพ่ือเปนตัวกระตุนใหลูกคาอยากจะซื้อสินคาเพิ่มเติมได   

ขั้นที่  2  การวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด 7Ps   

 ในสวนนี้เปนผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาของทางสํานักพิมพประเภท

รานคา  สํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีรานคาที่รับหนังสือไปจัดจําหนายทั้งหมดทั่วประเทศ 90 รานคา 
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ในจํานวนนี้ผูศึกษาไดคัดเลือกรานคาจํานวน 20 รานคาจาก 90 รานคา โดยมีเกณฑการคัดเลือก

และจํานวนรานคาในแตละภาค  จํานวน 4 ภาค  ดังน้ี  

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงจํานวนรานคาปลีกซึ่งแบงแยกตามภูมิภาคของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง 

ภาค จํานวนรานคาแตละภาค  จํานวนรานคาที่เลือกสัมภาษณ 

1. ภาคเหนือ 30   5 

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 5 

3. ภาคใต 18 5 

4. ภาคภาคกลาง, 

ตะวันออก,ตะวันตก 

17 5 

รวม 90 20 

ที่มา:  ผูศึกษา, ก.ย. 2553.  

 

          การคัดเลือกจํานวนรานคา มี 3 ขั้นตอน ดังน้ี  

ขั้นที่หน่ึง  แบงรานคาตามเกณฑพ้ืนที่คือ  4 ภูมิภาคตามตารางที่  3 

ขั้นที่สอง  นํารายชื่อรานคาในแตละภูมิภาคมาพิจารณาแยกตามจังหวัด โดยกระจาย

จังหวัดละอยางนอย 1 รานคา 

ขั้นที่สาม  ตั้งเกณฑคัดเลือกโดยใชเกณฑขนาดของพ้ืนที่รานและระยะเวลาในการเปน

ลูกคา เพ่ือแยกรานคาที่เปนลูกคาออกเปนเปน  5  ประเภท ดังน้ี คือ  

 3.1 รานคาที่เปนลูกคาขนาดใหญ เปนลูกคาสํานักพิมพมานานเกินกวา 5 ป มี

พ้ืนที่ขนาดมากกวา 3 หองใหญ ประมาณมากกวา 8 X 8 เมตรขึ้นไป  

 3.2 รานคาที่เปนลูกคาขนาดกลาง เปนลูกคาสํานักพิมพมานานเกินกวา 5 ป มี

ขนาดพื้นที่ประมาณ 2 หองใหญ ประมาณ 8 X 8 เมตร 
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 3.3 รานคาที่เปนลูกคาขนาดเล็ก เปนลูกคาสํานักพิมพมานานเกินกวา 5 ป มี

ขนาดพื้นที่นอยกวา 8 X 8 เมตร 

 3.4 รานคาที่เปนลูกคาขนาดกลางถึงขนาดใหญ เปนลูกคาใหมของสํานักพิมพ

นอยกวา 5 ป  

 3.5 รานคาที่ เปนลูกคาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เปนลูกคาใหมของทาง

สํานักพิมพนอยกวา 5 ป  

หมายเหตุ รานคาสวนใหญของทางสํานักพิมพเปนรานคาที่จําหนายเครื่องสังฆภัณฑ

เปนหลักประมาณ 97 เปอรเซ็นต เปนรานคาที่จําหนายหนังสือประมาณ 3 เปอรเซ็นต ทําให

รานคาที่ผูศึกษาไปสัมภาษณน้ี เปนขอมูลจากรานคาสังฆภัณฑสวนใหญ 

ผูศึกษาไดทําโทรศัพทนัดหมายกับเจาของรานคาลวงหนา 5 วัน และไดเดินทางไป

สัมภาษณเจาของรานคาทั้งหมดดวยตนเอง หากรานคาใดที่เจาของรานติดธุระ ไมสะดวกให

สัมภาษณ ทางเจาของรานไดมอบหมายใหเจาหนาที่ฝายขายเปนผูใหขอมูล  ระยะเวลาการเก็บ

ขอมูลสัมภาษณระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553  จํานวน 26 วัน        

(คําถามสัมภาษณดังภาคผนวก ค)  

สรุปผลการสัมภาษณตามแนว 7PS ดังน้ี  

1.  ดานผลิตภัณฑ (Product)  สินคาดานใดที่เปนที่ตองการของลูกคา พฤติกรรมความ

ตองการสินคาของลูกคาเปนอยางไร มีผลการตัดสินใจอยางไร การพัฒนาสินคาของเลี่ยงเชียงมี

การพัฒนาที่พึงพอใจหรือเปลา รวมทั้งสินคาที่ออกมาสามารถตอสูกับคูแขงขันไดหรือเปลา อีก

ทั้งมีสินคาชนิดไหนที่แยงสวนแบงตลาดกันเอง รวมทั้งเนื้อหาในหนังสือเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมหรือปรับปรุงใหเขากับปจจุบันหรือไม อีกทั้งตองการคําแนะนําจากรานคาวาเลี่ยง

เชียงควรทําผลิตภัณฑใดขึ้นมาเพื่อตอบสนอง  เพิ่มรายไดใหแกสํานักพิมพและรานคาของทาง

สํานักพิมพได  รวมถึงสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางยั่งยืนตอไป 

2. ดานราคา (Price)   สินคาของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีราคาสูงหรือไม ลูกคาสามารถ

ซ้ือสินคาไดหรือไม ณ ระดับราคาที่ทางเลี่ยงเชียงไดกําหนดขึ้นมา อีกทั้งราคาสินคาใดที่ทาง

เลี่ยงเชียงควรจัดทําขึ้นมา 
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3. ดานสถานที่ (Place) รานคาที่เปนลูกคาของสํานักพิมพ ไดแก ทําเลที่ตั้งของรานคา 

การตกแตงรานคา ขนาดของรานคา การตั้งโชวสินคาของลูกคา เปนตน 

4. ดานการประชาสัมพันธ การตลาด (Promotion) ไดแก การประชาสัมพันธโดย

ผานเจาหนาที่ฝายขาย การโทรศัพท หรือการสั่งหนังสือผานเว็บไซต รวมทั้งคําแนะนําที่ลูกคา

อยากเสนอแนะใหกับทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง 

5. ดานบุคลากร (People) ไดแก ความพึงพอใจและประทับใจของเจาหนาที่ฝายขายที่

ไปจัดจําหนาย เสนอแนะ รับการชําระเงินของรานคาหรือเปลา รวมทั้งความรูดานสินคา การจูง

ใจในการซื้อขายสินคาสํานักพิมพเลี่ยงเชียงหรือเปลา และที่สําคัญการพูดจา ใชวาจาสุภาพ เปน

มิตร อีกทั้งการที่จะตองใหบุคลากรของเลี่ยงเชียงปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมดานไหนหรือเปลา 

6. ดานกระบวนการบริการ (Process) ไดแก การสงสินคาสูผูบริโภค รวดเร็ว ทันตอ

ความตองการของลูกคาหรือเปลา รวมถึงขอปรับปรุงและขอเสนอแนะในการจัดสงสินคาสูลูกคา 

อยางเชน การจัดสงสินคามีปญหาหรือเปลาในชวงเทศกาล มีการสงของที่ผิดพลาด และดานการ

บรรจุหีบหอแข็งแรงหรือเปลา รวมทั้งขอแนะนําในการหีบหอหรือการจัดสงสินคาสูผูบริโภค เปน

ตน 

7. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแก 

ความสะอาด ความนาเชื่อถือ  การตกแตงและการเดินทางมายังสํานักพิมพเลี่ยงเชียง เปนตน 

ผลการสัมภาษณรานคาทั้ง 20 ราน ผูศึกษาไดทําการสรุปขอมูลสําหรับ 7Ps และ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  ของแตละดาน ดังน้ี  

 

1.  ผลิตภัณฑหรือสินคา (Product) 

 สินคาที่สํานักพิมพเลี่ยงเชียงสงใหรานคาเพื่อจัดจําหนาย สามารถจัดแบงประเภท

ออกเปน  3  ประเภท (ดังภาคผนวก จ) 

สินคาของสํานักพิมพ  สามารถพิจารณาในภาพรวม  มีสินคาที่กลุมตัวอยางที่เปนลูกคา
ใหความคิดเห็นวาดีมาก มียอดจําหนายสูง  คือ  สินคาประเภทที่ 1 หนังสือสวดมนตทั่วไป  ซ่ึงมี
จํานวนทั้งหมด  7  รายการไดแก  สวดมนตประจําบาน  เปนตน  ดังที่มีปรากฏในตาราง ก  ใน
ดานผลิตภัณฑ ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณพบวามีจุดแข็งและจุดออน ดังน้ี 
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จุดแข็ง  

1.1 สินคาที่จําหนายสามารถตรงกับความตองการของพฤติกรรมของลูกคาไดพอสมควร 

แมจะมีหนังสือบางประเภทที่ผลิตมาจํานวนนอย  แตก็มีความหลากหลายทุกประเภท  เชน  

หนังสือประเภทที่ 1 บทสวดมนตทั่วไป  ไดแก   

หนังสือสวดมนตประจําบาน  เพราะ  ลูกคาสามารถซื้อหาไดตลอดเวลา  

สินคาสามารถจําหนายไดในทุกเทศกาลและทุกโอกาส  มีบทสวดมนตที่หลากหลายรวบรวมอยู

ในเลมเดียว  ทําใหสะดวกตอการใชสอย 

หนังสือมนตพิธีชาวพุทธ แปล  ปรูฟ  -  เน้ือหารายละเอียดบทสวดมนตมีทั้ง

บทสวดมนตและบทแปล  ทําใหลูกคาที่ซ้ือไปสามารถเขาใจในบทสวดมนตวามีสวดมนตไดอะไร  

สวดมนตเพ่ืออะไร  บทสวดมนตมีที่มาอยางไร  รวมทั้งใชสําหรับเตรียมตัวสําหรับผูที่เตรียมจะ

บวชเปนพระหรือสามเณรใหไดนําไปทองบทสวดมนตกอนจะถึงพิธีอุปสมบท  เปนตน 

1.2  สินคา ประเภทที่ 2 หนังสือสวดมนต-สาระประยุกต  มีเน้ือหาที่เปนการตูนมาก

ขึ้น  ในการผลิตระยะภายหลังเปนตนมา  เน้ือหาอานเขาใจงาย  มีสีสัน  สามารถนํามา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  ไดแก 

หนังสือพุทธฤทธิ์พิชิตมาร  สามารถใชอานไดเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย  

สําหรับเด็กและเยาวชน บางครั้งการอานหนังสือธรรมะเปนเรื่องที่นาเบื่อหนาย  และเครียด  

เขาใจเนื้อหายากทางสํานักพิมพเล็งเห็น  จึงใชสื่อประกอบการอานชวยใหสนุก  มีตัวละคร  อาน

ไดเขาใจงาย  โดยอาศัยภาพเปนสื่อหลัก  แลวแฝงไปดวยเนื้อหาคุณธรรมใหเขาใจในพุทธ

ศาสนา 

หนังสือรักแมทุกวัน  เน้ือหามีภาพการตูนนารัก  สีสันสดใส  แฝงไปดวย

เน้ือหาที่สอนใหเด็กมีความกตัญูตอคุณแม  เขาใจหลักการตอบแทนพระคุณคุณแม  ผูมี

พระคุณที่ไดอบรมเลี้ยงดู  สั่งสอนใหเราเปนคนดี  และวิธีปฏิบัติตอทานที่แสดงถึงความกตัญู  

เปนตน 

1.3 สินคา ประเภทหนังสือสวดมนตมีเนื้อหาที่สอดคลองกับการใหกําลังใจซึ่งตอบสนอง

กับความตองการของลูกคาในปจจุบัน  ซ่ึงอาจตองแขงขันกันเพ่ือใหตนเองอยูรอดในดานตางๆ 

เชน  ดานการทํามาหากิน  เปนตน  ไดแก 
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หนังสือกลุมใจไปทําไมกัน  มีเน้ือหารายละเอียดบงบอกถึงวิธีการดับทุกข  

การใหกําลังใจผูที่ทอแท  และสอนถึงวิธีการดับทุกขที่เหมาะสม  เชน  ขอความที่วา  “ทุกอยาง

มาจากสาเหตุ  ความกลุมใจมาจากความคิดมาก  คิดในทางที่จะใหตนไดในสิ่งที่ตนอยากหลาย

อยางหลายแบบ  เม่ือยังไมไดมาก็กลุม  ไดมาแลวก็กลุม  มันหายไปจางไปก็กลุม กลุม

ตลอดเวลาเลยทีเดียว  หรือกลุมเพราะยึดถือวาเปนของตน  ตนมีอยูในสิ่งนั้น  อาศัยสิ่งนั้นจึง

ตองยุงและกลุมใจ การักษาก็ตองแกตัวอยาก  อยาอยากใหเกินขอบเขต  อยาอยากในเมื่อยังไม

ถึงเวลาที่ตนจะพึงได  อยาอยากใหเปนการกระทบกระเทือนถึงผูอ่ืนที่อยูรวมกัน เอาเทาที่ความ

จําเปนของการดํารงอยู”  เปนตน 

1.4 สินคา ประเภทหนังสือประเภทที่ 3  โหราศาสตร-การพยากรณ  ถึงแมจะมีการ

ผลิตออกมาจํานวนนอย  แตก็มีเน้ือหาที่ครบถวนสมบูรณ  เชน   

หนังสือตําราพรหมชาติฉบับมาตรฐาน    มีเน้ือหาเกี่ยวกับตําราการดูดวง

ตางๆ มากมายไดรวบรวมไวใหผูที่ชื่นชอบไดศึกษา  และใชสําหรับบุคคลทั่วไปที่เร่ิมศึกษา

วิธีการดูโหราศาสตรรวมทั้งอาชีพนักโหราศาสตรไดเปนคูมือในการดูดวงชะตาได 

หนังสือปฏิทิน 150 ป  มีเน้ือหาเกี่ยวกับการดูดวงชะตาในแตละป  ทั้งในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต  แตตองใชเวลาในการศึกษาพอสมควร  เปนตน 

จุดออน 

1.1 สินคา คือ หนังสือธรรมะมีรูปแบบเดียว กลาวคือ เปนหนังสือที่ออกมาขนาดเหมือน

เกา ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของรูปเลมมากเทาที่ควร อีกทั้งหนังสือไมไดออกมาเปน

รูปแบบพ็อกเก็ตบุคส  รูปแบบขนาดที่มีความหลากหลาย  เชน  รูปแบบขนาด A4 เปนตน 

1.2 หนังสือบางเลมผลิตออกมาจําหนายเพ่ือเปนการแขงขันกันเองทําใหเกิดการแยง

สวนแบงการจําหนาย เชน  หนังสือพุทธฤทธิ์ชินบัญชร  และหนังสือพุทธฤทธิ์ยอดพระกัณฑไตร

ปฎก โดยความคิดเห็นของลูกคา  คือ  เน้ือหาของหนังสือทั้ง 2 เลมควรจะนํามารวมอยูในเลม

เดียวกัน  ซ่ึงบทสวดมนตควรมาคูกัน  มิใชแยกกันคนละเลม  

1.3 สินคาบางประเภทไมไดปรับปรุงเนื้อหาใหเขากับสภาพแวดลอมและพฤติกรรมของ

ผูบริโภค ณ เวลานั้นเทาที่ควร เชน เทศนาวาไรตี้หรือนิทานธรรมะบันเทิง เปนตน คือ  เน้ือหามี

ความนาสนใจดีมาก  เน้ือหาสนุก ไดอารมณขัน พรอมทั้งมีสาระ แตรายละเอียดที่เปนตัวอักษร
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ลวน ทําใหผูบริโภคซึ่งเปนเด็กและเยาวชนอาจเกิดความเบื่อหนายไดงาย  ควรจะมีการปรับปรุง

และสอดแทรกรูปภาพการตูนใหมีสีสัน  ทําใหเพ่ิมความสนุกในการอานและเขาใจงาย   เปนตน 

1.4 สินคาบางประเภทที่ลูกคาในตางจังหวัดนิยมหาซื้อกัน  แตผูผลิตไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของไดอยางเพียงพอ  เชน  หนังสือประเภทโหราศาสตร - การพยากรณ  

เปนตน 

1.5 สินคาของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ควรจัดจําหนายพรอมกับซีดี ดีวีดี หรือเอ็มพี 3  

1.6 สินคาของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ขาดความหลากหลาย เพราะทางสํานักพิมพเลี่ยง

เชียงมีแตการผลิตหนังสือออกมาอยางเดียว   

2. ราคา (Price) 

 

จุดแข็ง 

สินคามีความหลากหลายในดานราคา  บอกชวงราคาในตอนนี้คือ มีราคาตั้งแต 22 – 

350 บาท ทําใหลูกคาสามารถสั่งซ้ือไดตรงกับความตองการและปจจัยคาครองชีพของแตละ

บุคคล   หากจําแนกราคาตามหนังสือ จะนําเสนอได (ดังภาคผนวก ฉ)  

จุดออน  

2.1) หนังสือมีราคาสูงเกินไป  ลูกคาตางจังหวัดไมสามารถซื้อได เน่ืองจากลูกคามีฐาน

รายไดคอนขางต่ํา  ถึงแมวาสินคาจะมีเน้ือหาที่ดี  สีสันสดใส เชน หนังสือกฎแหงกรรมและวิธีใช

หน้ีพอแม ราคา 44 บาท เปนตน   

2.2) หนังสือควรกําหนดราคาที่สามารถจดจําไดงาย  เพ่ือการตอบสนองความสะดวก

ของลูกคา  และชวยในการตัดสินใจไดรวดเร็วมากขึ้น  เชน  พุทธฤทธิ์พิชิตมาร  พุทธฤทธิ์ชิน

บัญชร  รักแมทุกวัน  ราคา 22 บาท เวลาลูกคาซื้อหนังสือจํานวนมาก บวกเลขลําบาก  คิดเงิน

ผิดและทอนเงินผิดเปนประจํา ทั้งลูกคาและคนขายหนังสือ  เปนตน  
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3. สถานที่ (Place) 

 

เน่ืองจากในป พ.ศ. 2539 ไดเปนปแรกที่เร่ิมกอตั้งสํานักพิมพเลี่ยงเชียง  และไดเริ่ม

โครงการการขยายหนังสือจําหนายไปตามรานคาตางจังหวัดทั่วประเทศ  โดยเริ่มจากภาคกลาง

ซ่ึงเปนภาคที่เริ่มขยายจํานวน 4 ราน  โดยเปนรานคาที่อยูในแหลงชุมชนหรือแหลงการคาของ

ตัวเมืองจังหวัด  หลังจากนั้น  มีจํานวนรานคาที่สนใจหนังสือธรรมะของทางสํานักพิมพ  ได

ติดตอทางสํานักพิมพใหเริ่มเขาไปแนะนําสินคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ในภาคกลาง     

เน่ืองดวยในเวลานั้น  การทําตลาดหนังสือธรรมะไมคอยมีคูแขงมากนัก  ซ่ึงจะจําหนาย

เปนตลาดเฉพาะกลุม  จึงสามารถขยายออกสูภาคตะวันออกโดยเริ่มการขยายการจําหนาย

หนังสือไปยังรานคาจํานวน 3 – 4 ราน รวมทั้งภาคตะวันตกที่ไดเร่ิมขยายรานคาเพิ่มอีก จํานวน 

2 – 3 ราน  ทําใหหนังสือธรรมะของทางสํานักพิมพเปนที่เร่ิมสนใจของวงการตลาดหนังสือและ

รานคาที่จําหนายสังฆภัณฑเปนสินคาหลัก  และหนังสือธรรมะเปนสินคารอง  ปจจุบันมีรานคา

รวมทั้งภาคกลาง, ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก  รวมทั้งหมดจํานวน  17  ราน 

ในเวลาตอมา  สํานักพิมพจึงไดเร่ิมการขยายการจําหนายหนังสือธรรมะ การ

ประชาสัมพันธออกสูตลาดทางภาคเหนือโดยทางภาคเหนือมีจํานวน  5 ราน  ที่ไดเร่ิมสั่งหนังสือ

ไปจําหนาย  และมีการแนะนํารวมทั้งการประชาสัมพันธโดยวิธีปากตอปาก  ทําใหมีจํานวน

รานคาที่สนใจสั่งซ้ือหนังสือธรรมะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในปจจุบันภาคเหนือมีจํานวนทั้งหมด 30 ราน 

 ซ่ึงไดเร่ิมการขยายฐานลูกคาไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเริ่มแรกมีรานคาที่
สนใจการสั่งซ้ือสินคาของทางสํานักพิมพออกจําหนาย  ในรูปแบบการวางจําหนายที่หนาราน
หรือรับการสั่งซ้ือจากลูกคาของทางรานคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะเริ่มแรกมีจํานวน 4 - 
5 ราน ระยะตอมา  รานคาอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดเห็นวา  มีหนังสือธรรมะของ
ทางสํานักพิมพจําหนาย  จึงมีความสนใจติดตอทางสํานักพิมพโดยตรง  ใหนําสินคาไปเสนอและ
แนะนําสินคา  จึงทําใหมีจํานวนรานคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ปจจุบันไดมีรานคาทั้งหมดจํานวน  20 
ราน  ตอมาไดเร่ิมการขยายออกสูตลาดภาคใต  ซ่ึงมีจํานวน  2 ราน  ซ่ึงเปนรานที่อยูในแหลง
ชุมชน  โดยในปจจุบันมีการขยายรานคาเปนจํานวน  18  ราน 

รานคาทั้งหมดทั่วประเทศมีจํานวนประมาณ  90  รานคา  ซ่ึงยกตัวอยางมีจํานวน

ประมาณ 20  รานคา (ดังภาคผนวก ง) 
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จุดแข็ง  

3.1 รานคาที่จัดจําหนายสินคาสวนใหญที่เปนกลุมตัวอยาง ตั้งอยูใจกลางเมืองของ

จังหวัดทําใหลูกคาหาซื้อสินคาไดงาย  เชน  รานที่อยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ราน อ. 1  

จังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมดจํานวน 2 สาขา  โดยหนึ่งใน 2 สาขานั้นมีรานที่อยูบนถนน

มิตรภาพ  เปนตน 

3.2 รานคาที่จําหนายสินคามีหลายรานคา  เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายใหลูกคา

เปนหลัก  เน่ืองจากรานคามีอยูทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดังตัวอยางตารางที่ 3.3.1 - 3.3.4 

 

จุดออน 

3.1 รานคาบางแหงมีพ้ืนที่คอนขางจํากัด  ทําใหไมสามารถตั้งแสดงสินคาไดครบถวนจึง

ไมสามารถตั้งแสดงสินคาใหลูกคาไดตรงตามความตองการเทาที่ควร  เชนรานคาที่อยูในภาค

ตะวันตก  รานตก. 1 จังหวัดนครปฐม   มีพ้ืนที่จํานวนจํากัด  อาคารพาณิชยจํานวน 1 หอง  

ขนาดประมาณ 4 X 4 เมตร  เปนตน 

3.2 สินคาบางประเภทจัดจําหนายอยูในรานสังฆภัณฑ  ซ่ึงทําใหไมสามารถตั้งแสดง

สินคาไดมากตามที่ลูกคาตองการ  เชน  รานคาที่อยูในภาคตะวันตก ราน ตก 2 จังหวัด

กาญจนบุรี เปนตน 

 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)  

 

จดุแข็ง   

4.1 การประชาสัมพันธการตลาด โดยใชสื่อดานตางๆ เปนตัวกลางในการประชาสัมพันธ

ไปถึงรานคาในตางจังหวัดโดยตรง อาทิ เชน พนักงานขาย  การโทรศัพท  การใชวิธีการบอกกัน

ปากตอปาก  เว็บไซต  เปนตน  



68 
 

4.2 การลดราคาสินคาใหแกลูกคานั้น ทางสํานักพิมพมีการลดราคาใหแกลูกคา ทําให

ลูกคาพึงพอใจ อาทิ เชน ราคาสินคาอยูที่ 2,365 บาท เก็บเงินแค 2,350 บาท เปนตน สวนดาน

การแลก แจก แถมนั้น ถึงแมทางสํานักพิมพมีบริการคอนขางนอย แตก็ไมมีลูกคามาติ เตือน   

จุดออน  

 4.1 การสงเสริมการจําหนายสินคาไมไดมีเครื่องมือหรือกลยุทธมากเทาที่ควร  จึงไม

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได  เชน   การจัดรายการสงเสริมการจําหนายสินคา  

ไมไดจัดขึ้นบอยตามเทศกาล  และการจัดรายการสงเสริมการจําหนายสินคาไมไดพวงการบริการ

อ่ืนๆมากเทาที่ควร  เปนตน 

4.2 การออกสินคาใหมๆ  บางครั้งการประชาสัมพันธสินคามีความลาชาเกินเทศกาลแหง

การจําหนายสินคานั้นๆ ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงกับยอดขายสินคา 

4.3 การสงเสริมการจําหนายสินคาของทางสํานักพิมพ  มีความบกพรองดานการอบรม

และใหความรูในการนําเสนอสินคาของทางสํานักพิมพกับทางรานคาที่เปนพันธมิตรกัน  ทําให

รานคาที่นําสินคาไปจําหนายตอ ไมสามารถจําหนายสินคาไดตามความตองการได 

5.บุคลากร (People) 

 

จุดแข็ง   

5.1 เจาหนาที่ฝายขายมีความเชี่ยวชาญ  และมีความรูเกี่ยวกับสินคาทุกประเภทและ

สามารถอธิบายรายละเอียดของสินคาไดเปนอยางดี 

5.2 เจาหนาที่ฝายขาย  ถึงแมมีจํานวนนอยแตทุกคนสามารถทําใหลูกคาประทับใจใน

ความพยายามในการจัดสงสินคาไดตามกําหนด   

5.3 เจาหนาที่ฝายขายสามารถจูงใจลูกคาใหสนใจซื้อสินคาไดเปนอยางดี  โดยการบอก

เลาถึงสินคาที่มีความเปนเอกลักษณในตนเอง  และสรางทัศนคติที่ดีตอสินคา 

5.4 เจาหนาที่ฝายขายและเจาหนาที่บริการ ตอนรับลูกคาทางโทรศัพทมีการบริการที่

เปนกันเอง  พูดจาสุภาพ  และมีความออนนอมถอมตนตอลูกคา  และสามารถเจรจาตอรองใน

เรื่องของราคาสินคา 
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5.5 เจาหนาที่ในการจัดสงสินคา มีการจัดสงสินคามีความผิดพลาดบาง แตนอยครั้งมาก 

ทําใหการบริการดานนี้ยังเปนที่พึงพอใจของลูกคา กลาวคือ ไดรับสินคาทันเวลา เปนตน  

จุดออน  

5.1 เจาหนาที่ฝายขายตางจังหวัดมีจํานวนนอย  บางครั้งไมสามารถตอบสนองตอความ

รวดเร็วของการใหบริการโดยตรงตอรานคาได   

5.2 บุคลากรไมเพียงพอตอการใหความรูในดานรายละเอียดของสินคา  และการอบรม

เกี่ยวกับขอมูลทําการสงเสริมการตลาดอื่นๆ  ของสํานักพิมพ  ทําใหรานคาไมสามารถจําหนาย

สินคาไดตรงกับเปาหมายของยอดขายที่กําหนดไว 

 

6.กระบวนการบริการ (Process)  

 

จุดแข็ง  

6.1 การสงมอบสินคาใหลูกคามีความรวดเร็วสามารถตอบสนองการบริการลูกคาไดทัน

ในชวงระยะเวลาปกติ 

6.2 การสงมอบสินคามีการบริการที่หลากหลาย  สามารถตอบสนองตอคาครองชีพและ

ปจจัยพ้ืนฐานของลูกคาไดเปนอยางดี  เชน  การจัดสงสินคาผานทางไปรษณีย  การจัดสงสินคา

ผานทางรถขนสง  เปนตน 

6.3 การสงมอบสินคาทดแทนไดทันตอความตองการของลูกคา  เชน  สินคาบางรายการ

เกิดการขาดสตอกชั่วคราว  สามารถจัดสงสินคาทดแทนไดทันตอความตองการของลูกคา  เปน

ตน 

6.4 การจัดและการสงมอบสินคา  ลูกคาสะดวกตอการรับสินคาในสถานที่ขนสงไดไม

หางไกลจากสถานที่ที่ลูกคาประกอบธุรกิจ  และมีความเปนอิสระและความยืดหยุนในการเลือก

สถานที่ในการรับสินคาไดดวยตนเอง  เชน  การสงมอบสินคาที่บริการรถขนสงใหรับที่อําเภอ 

หรือตําบลที่ลูกคาประกอบธุรกิจ  หรือใกลเคียงมากที่สุด  เปนตน 
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จุดออน 

6.1 ขบวนการการสงมอบสินคาเม่ือผูซ้ือสินคาตองการใหจัดสงมอบสินคา  จะมีปญหา

ในชวงเทศกาลของสินคาบางประเภท  ผลิตไมทันการจําหนายสินคา  ทําใหการสงมอบสินคามี

ความลาชาเกินกําหนด 

6.2 บางครั้งมีการสงมอบสินคาโดยไมรอบคอบทําใหเกิดการผิดพลาดในการสงสินคาได  

เชน  การสงมอบสินคาผิดรายการที่ลูกคาตองการ  เปนตน 

6.3 การสงสินคามีการหีบหอไมแข็งแรง เม่ือกลองสินคาสงไปถึงรานคาแลว มีรอยแตกที่

กลองบรรจุสินคา 

 

7.    สภาพทางกายภาพของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง (Physical Evident and Presentation) 

 

จุดแข็ง  

7.1 สํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯ ใกลกับสมุทรปราการ ทําใหลูกคา

เดินทางมาเยี่ยมชมไดสะดวก  

7.2 สํานักพิมพเลี่ยงเชียงดูแลและใหความสําคัญกับการรักษาความสะอาด บริเวณหอง

จัดจําหนายหนังสือ  

7.3 มีพ้ืนที่โชวหนังสือพอเหมาะกับหนังสือที่จัดโชว วางหนังสือเปนระเบียบและเปนที่

พอใจของลูกคา 

7.3 การจัดวางอุปกรณสํานักงาน  เชน  ชั้นวางหนังสือ  หรือชั้นวางของตางๆ  มีการ

ออกแบบใหสะดวกตอการสัมผัสของลูกคา   

จุดออน  ไมมีครับ ตามความคิดเห็นของลูกคาที่เปนรานคา แตขอมูลสวนหน่ึงไดมาจาก

ลูกคาที่มาซื้อสินคาที่สํานักพิมพดวยตนเอง 
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ขั้นที่  3  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Situational Analysis: SWOT Analysis) 

 จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณประธานและคณะผูบริหาร  เจาหนาที่สํานักพิมพเลี่ยง

เชียง ประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณเจาของ  เจาหนาที่ของรานคาซึ่งเปนลูกคาของ

สํานักพิมพ  ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาสและอุปสรรค ของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง มี

ดังน้ี   

 จุดแข็ง   

 1.  เปนสํานักพิมพเอกชนเกาแกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง 

2.  สํานักพิมพมีซัพพลายเออรที่มีเครดิตการคาที่ดี 

3.  สํานักพิมพเลี่ยงเชียงไมตองมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบ  

4. สินคาของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีคุณภาพ มาตรฐาน   

5.  สํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีการจัดสงสินคาที่ถูกตอง รวดเร็ว  

6.  ระบบการทํางานแบบครอบครัวที่ชัดเจน  

  จุดออน  

1. มีชองทางการจัดจําหนายสินคาที่นอย 

 2.  มีพ้ืนที่จํากัดในการจัดเก็บสินคา 

3.  สินคามีราคาสูงเกินไป 

4.  มีการบริการตอนรับลูกคาชาเวลาลูกคามาซื้อสินคาดวยตนเอง  

5.  รานคาที่เปนลูกคาของสํานักพิมพมีพ้ืนที่โชวสินคานอย   

6.  มีความหลากหลายของสินคานอยโดยมี 3 ประเภท  
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โอกาส  

1.  นโยบายสงเสริมการอาน 10 ป ทําใหคนสนใจหนังสือเพ่ิมขึ้น 

2.  จํานวนคนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในประเทศไทย 

3.  คนอยูเปนโสดมากขึ้น หลายคนเลือกธรรมะเปนที่พ่ึง  

4.  องคกรธุรกิจ หนวยงานราชการ เปดพื้นที่บรรยายธรรมะมากขึ้น  

5.  กระแสทําความดี และชวยเหลือสังคมมากขึ้น  

6.  เทคโนโลยี Internet เกิดปรากฎการณ Social media 

อุปสรรค 

1.  เทคโนโลยี E - BOOK ทําใหอาจมีแนวโนมการขายหนังสือลดลง 

2.  สภาพการแขงขันและสํานักพิมพเพ่ิมมากขึ้นจากอดีต  

3.  คูแขงขันนําเทคโนโลยี internet สรางความสัมพันธกับลูกคาโดยใชเฟซบุคส 

 

ขั้นที่  4  การจัดทํากลยุทธทางเลือก  โดย  IEF และ EFE และ TOWS MATRIX  

 การวิเคราะหแนวทางเลือกกลยุทธดวย IFE และ EFE 

 เพ่ือใหไดกลยุทธที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ  ทางผูศึกษาจึงไดนําหลัก TOWS 

Matrix , IEF Matrix และ EFE Matrix มาเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางของกลยุทธ โดยใช 

ขอมูลที่ไดจากการจัดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) โดยมีขอมูลดังน้ี คือ 

 ทางผูบริหารและเจาหนาที่ไดใชเกณฑการใหคะแนนของตาราง IFE คือ การที่เราเขาหา

ลูกคาใหม เริ่มแรกทางรานคาก็ตองดูวาปจจัยใดมีความสําคัญมากที่สุดที่ทางรานคาหรือลูกคาจะ

ซ้ือสินคาจากสํานักพิมพ  โดยใหนํ้าหนักเรียงจากปจจัยจากการพิจารณาจากมากไปหานอยที่สุด

ตามลําดับ ทั้งทางดานน้ําหนักและคะแนนที่ปรากฏดังตาราง ตอไปน้ี 
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 ตารางสรุปปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation) 

ตารางที่ 3.2 แสดงการถวงน้ําหนักภายในที่สงผลตอกิจการ (IFE) 

จุดแข็ง นํ้าหนัก คะแนน รวม 

1. สํานักพิมพเอกชนเกาแกของประเทศไทย มีชื่อเสียง 0.13 4 0.52 

2. สํานักพิมพมีซัพพลายเออรที่มีเครดิตการคาที่ดี 0.09 4 0.36 

3. สํานักพิมพเลี่ยงเชียงไมตองมีพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ 0.07 3 0.21 

4. สินคาเลี่ยงเชียงมีคุณภาพ มาตรฐาน 0.14 4 0.56 

5. เลี่ยงเชียงมีจัดสงสินคารวดเร็ว ถูกตอง 0.15 4 0.60 

6. ระบบการทํางานที่ชัดเจน 0.07 3 0.21 

จุดออน นํ้าหนัก คะแนน รวม 

1. มีชองทางการจัดจําหนายสินคาที่นอย 0.08 1 0.08 

2. มีพ้ืนที่จํากัดในการเก็บสินคาคงเหลือ 0.06 2 0.12 

3. สินคามีราคาสูง 0.06 2 0.12 

4. ตอนรับลูกคาชาเวลาลูกคาที่มาซื้อสินคาดวยตนเอง 0.03 2 0.06 

5. รานคาตางจังหวัดมีพ้ืนที่โชวสินคานอย 0.04 2 0.08 

6. มีความหลากหลายของสินคานอย 0.08 1 0.08 

รวม 1 32 3.00 

ที่มา:  ผูวิจัย, ม.ค. 2554 

หมายเหตุ:  คะแนนในการประเมิน 1 จุดออนที่สําคัญ 2 จุดออนที่ไมสําคัญ 3 จุดแข็งที่ไมสําคัญ 

      4 จุดแข็งที่สําคัญ 
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 จากตารางที่ 3.2 แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหและถวงน้ําหนักปจจัยสภาพแวดลอม

ภายในเชิงกลยุทธโดยรวม พบวามีคะแนนเทากับ 3.00 มีคาสูงกวาคาเฉลี่ย 2.5 วิเคราะหไดวา

สภาพแวดลอมภายในมีจุดแข็ง ซ่ึงตัวเลขที่ไดจากการประเมินนั้น  มาจากขอมูลปฐมภูมิและทุติย

ภูมิ (ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 1.00 - 1.75 แสดงวามีจุดออนมาก ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม 

= 1.76 - 2.5 แสดงวามีจุดออน ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 2.51 - 3.25 แสดงวามีจุดแข็ง ถา

คะแนนถวงน้ําหนักรวม = 3.26 - 4.00 แสดงวามีจุดแข็งมาก) 

 ทางดานเกณฑการใหคะแนนของตาราง EFE คือ ผูบริหารใชเกณฑกับการใหนํ้าหนัก

มากที่สุดกับโอกาส ความเปนไปไดที่เหตุการณจะสามารถเกิดขึ้นได สวนโอกาสที่เปนไปไดนอย

ที่สุด ก็จะใหนํ้าหนักนอยที่สุดเหมือนกับดานอุปสรรค สวนดานคะแนนจะใชเกณฑการใหคะแนน

จากสิ่งที่สามารถมองเห็นและสามารถปฏิบัติได โดยสิ่งที่สามารถปฏิบัติไดเร็วที่สุด จะใหคะแนน

มากที่สุด สวนสิ่งที่ปฏิบัติไดชาที่สุด จะใหคะแนนนอยที่สุด ตามลําดับ   
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 ตารางสรุปปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation) 

ตารางที่ 3.3 แสดงการถวงน้ําหนักภายนอกที่สงผลตอกิจการ (EFE) 

โอกาส นํ้าหนัก คะแนน รวม 

1. นโยบายสงเสริมการอาน 10 ป ทําใหคนสนใจหนังสือขึ้น 0.10 3 0.30 

2. คนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในประเทศไทย 0.15 4 0.60 

3. คนอยูเปนโสดมากขึ้น หลายคนเลือกธรรมะ 0.08 4 0.32 

4. องคกรธุรกิจ หนวยงานราชการ เปดพื้นที่บรรยายธรรมะ 0.07 3 0.21 

5. กระแสทําความดี และชวยเหลือสังคมมากขึ้น 0.15 4 0.60 

6. เทคโนโลยี Internet เกิดปรากฎการณ Social Media 0.05 3 0.15 

อุปสรรค นํ้าหนัก คะแนน รวม 

1. เทคโนโลยี E - BOOK มีแนวโนมซ้ือหนังสือลดลง 0.10 2 0.20 

2. สภาพการแขงขันและคูแขงเพ่ิมขึ้น 0.15 1 0.15 

3. คูแขงขันนําเทคโนโลยี Internet สรางความสัมพันธกับ

ลูกคาโดยใชเฟซบุคส 

0.15 1 0.15 

รวม 1 25 2.68 

ที่มา:  ผูวิจัย, ม.ค. 2554 

 จากตารางที่ 3.3 แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหและถวงน้ําหนักปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอกเชิงกลยุทธโดยรวม พบวามีคะแนนเทากับ 2.68 มีคาสูงกวาคาเฉลี่ย 2.5 วิเคราะหไดวา

ธุรกิจมีโอกาสสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกไดในระดับสูง ซ่ึงตัวเลขที่ไดจากการ

ประเมินน้ัน มาจากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวมมากกวา 2.50 แสดงวา

ธุรกิจมีโอกาสสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกไดในระดับสูง ถาคะแนนถวงน้ําหนัก
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รวมนอยกวา 2.50 แสดงวาธุรกิจมีโอกาสสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกไดใน

ระดับต่ํา) 

 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายในและภายนอก พบวาสํานักพิมพเลี่ยง

เชียงเปนธุรกิจที่มีจุดแข็ง และสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดในระดับสูง และนําผลการ

วิเคราะห IEF,EFE Matrix ไปสูการวิเคราะหการประเมินปจจัยภายในและภายนอก (Internal - 

External (IE) Matrix) 

ตารางที่ 3.4 แสดงคะแนนถวงน้ําหนักปจจัยภายในและภายนอก 

    คะแนนถวงน้ําหนักปจจัยภายใน (IEF) 

  STORNG AVERAGE WEAK 

    4.0 - 3.0 2.99 - 2.0  1.99 - 1.0  

ค ะ แ น น
ถวง HIGH Growth Growth Stability 

นํ้าหนัก 4.0 - 3.0 Strategy Strategy Strategy 

ปจจัย MEDIUM Growth Stability Retrenchment 

ภายนอก 2.99 - 2.0 Strategy(3.00, 2.68) Strategy  Strategy 

(EFE) LOW Stability Retrenchment Retrenchment 

  1.99 - 1.0 Strategy Strategy Strategy 
ที่มา:  ผูวิจัย, ม.ค. 2554 

 จากตารางที่ 3.4 แสดงใหเห็นวาคะแนนถวงน้ําหนัก IEF Matrix และ EFE Matrix มีคา

เทากับ 3.00 , 2.68 ตามลําดับ และเมื่อนํามาเปรียบเทียบในตารางแมททริก จะพบวาตกอยู

ในชวงกลยุทธเติบโต  ซ่ึงจะเปนกลยุทธคงที่ประเภทใดนั้นผูศึกษาจะทําการวิเคราะหตอดวย 

TOWS Matrix ในขั้นตอไป 
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ตารางที่ 3.5 การกําหนดกลยุทธทางเลือกระดับองคกร โดยใช TOWS MATRIX  

ในชองตาง ๆ ตองใสใหครบ

ทุกตัว 

S จุดแข็งภายใน 

S1สินคามีคุณภาพมาตรฐาน 

S2 จัดสงรวดเร็ว ถูกตอง 

S3 มีชื่อเสียงยาวนาน 

W จุดออนภายใน 

W1 ชองทางจัดจําหนายนอย 

W2 ราคาสูงเกินไป 

W3สินคามีความหลากหลายนอย 

O โอกาสจากภายนอก 

O1 นับถือศาสนาพุทธมากสุด 

O2 คนทําความดี มากขึ้น 

O3 นโยบายสงเสริมการอาน 

 S1 O2, S2 O2  

นํ า สิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภ า พ

กระจายสูประชาชนทั่วถึง  

จัดสงสูประชาชนกอนคูแขง 

 

เพ่ิมชองทางและประเภทของ

ผลิตภัณฑหนังสือมาประกอบ

กับโอกาสที่มีคนมาสนใจเพิ่มขึ้น 

T อุปสรรคจากภายนอก 

T1 สภาพการแขงขันรุนแรง

ขึ้นและสํานักพิมพเพ่ิมขึ้น 

T2 คูแขงขันมีเทคโนฯที่ดีกวา 

S2T1   

นําความรวดเร็ว ถูกตอง ใน

ก า ร ส ง สิ น ค า ม า สู กั บ คู

แขงขันที่เพ่ิมขึ้น 

 

T2W1 

พัฒนาเทคโนโลยี แลวจึงนํา

หนังสือที่ มีมาจัดจําหนายใน

อินเตอรเน็ต  

ที่มา:  ผูวิจัย, ม.ค. 2554  

 ดังน้ันเพ่ือบรรลุเปาหมายเพื่อการเติบโตขององคกร หลังจากไดจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค แลวไดนําเสนอกับผูบริหารสํานักพิมพ  โดยมีขอสรุปและสามารถประเมินทางเลือก

ในการแสดงทางเลือกออกเปน  5 ทางเลือก เพ่ือกําหนดกลยุทธในการแขงขัน ดังน้ี  

กลยุทธทางเลือกที่ 1 คือ  กลยุทธการเติบโต แบบมุงดานความเชี่ยวชาญโดยเติบโตใน

แนวนอน 

 ผูบริหาร ตองการที่จะเพิ่มยอดขายในกิจการใหมีระดับที่ดีขึ้น  อีกทั้งเพ่ือลดความเสี่ยง

ในการที่กิจการตองพ่ึงพาลูกคาหลัก  2  ราย  โดยทางกิจการควรจะใช กลยุทธการเจริญเติบโต

ที่มุงดานความเชี่ยวชาญ  โดยเติบโตในแบบเชี่ยวชาญ (Concentration Growth)  การขยาย
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ตลาดใหมดวยผลิตภัณฑเดิมเปนการนําผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมขยายสาขาไปจัดจําหนายตามพื้นที่

อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น กลาวคือ  การที่สํานักพิมพมีรานคาที่เปนลูกคาเดิมอยูแลวแตยังมีจํานวนนอย  ทํา

ใหทางสํานักพิมพตองการที่มีจํานวนรานคาของสํานักพิมพเพ่ิมขึ้นในประเทศไทย  ประกอบกับ

จํานวนประชาชนที่สนใจศาสนาพุทธ และนิยมทําบุญกันมากขึ้น อีกทั้งทางสํานักพิมพมีจุดแข็ง  

คือ  ผลิตภัณฑที่สํานักพิมพจัดทําขึ้นมามีคุณภาพ  มาตรฐาน  เปนที่ยอมรับของรานคา  รวมทั้ง

มีการจัดสงสินคาที่รวดเร็ว  ถูกตอง  ทันเวลาที่ลูกคาหรือรานคาตองการสินคานั้นๆ  นอกจาก

การเพิ่มจํานวนรานคาแลว  ทางผูบริหารควรใหมีการจัดทําหนังสือใหมีความหลากหลายมากขึ้น  

อีกทั้งควรมีการทําหนังสือที่มีราคาที่ถูกลงและเปนราคาที่จําไดงายเพื่อประโยชนตอผูขายและผู

ซ้ือ  เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา  และเพ่ือทําใหรายไดของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง

เพ่ิมขึ้น  อาทิ เชน การทําราคาโดยอาศัยหลัก จิตวิทยา คือ การทําราคาหนังสือที่ลงทายดวยเลข 

9 หรือ เลข 5 เปนตน เพ่ือที่จะนําจุดแข็งที่มีของทางสํานักพิมพและโอกาสจากภายนอกมาลด

หรือขจัดจุดออนของทางสํานักพิมพ  ในดานราคาสินคาและความหลากหลายของสินคาไดน่ันเอง 

ขอดี  

 1. ประหยัดคาใชจายในการพัฒนาในการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นมาใหม  

 2. ตอบสนองความตองการของลูกคาไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 3.  รองรับจํานวนคนที่สนใจหนังสือธรรมะไดมากขึ้น ตามกระแสสังคมที่เพ่ิมมากขึ้น 

 4. ลดความเสี่ยงจากลูกคาหลัก 2 ราย และความเสี่ยงดานปญหาสินคาคงคลัง 

ขอเสีย 

 1. สูญเสียลูกคาบางกลุมที่มีความตองการสินคาที่มีคุณภาพระดับปานกลางถึงสูงไปได  

เพราะทางสํานักพิมพทําหนังสือราคาถูก 

 2. ถึงแมเงินทุนเริ่มแรกต่ํา แตระยะเวลาคืนทุนนาน ทําใหมีปญหาเงินทุนหมุนเวียนได 

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับในการดําเนินงาน 

 ในระยะสั้น จะสามารถมีสินคาที่ตรงกับความตองการของลูกคาและรานคา ทําให

สามารถขายสินคาไดเพ่ิมขึ้น และมีรายไดที่เพ่ิมมากขึ้น 
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 ในระยะยาว สามารถทําใหรานคาเชื่อใจสํานักพิมพเพ่ิมขึ้นในดาน การที่สํานักพิมพไม

เพิกเฉยตอคําแนะนําที่รานคามีให  อีกทั้งในอนาคตเวลารานคาอยากไดผลิตภัณฑประเภทใด

แลวก็บอกกับทางสํานักพิมพ  และทางรานคาก็ไมนําผลิตภัณฑของคูแขงขันเขามาจัดจําหนาย 

งบประมาณในการดําเนินงาน 650,000 บาท   

        ประกอบดวยคาใชจายดังน้ี 

 1. คาพิมพหนังสือโดยเริ่มตั้งแตคาจัดทําตนฉบับจนถึงเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป ประมาณ 

40,000 บาท ตอหนังสือ 1 เรื่อง โดยทางผูบริหารควรจะผลิตหนังสือราคาถูกประมาณ 10 เรื่อง 

รวมทั้งสิ้น 400,000 บาท 

 2. คาผลิตภัณฑเสริม อาทิ เชน ใบอนุโมทนาบัตร ใบเซียมซี เปนตน โดยมีคาใชจาย

ประมาณ 250,000 บาท          

 ระยะเวลาในการดําเนินงาน แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี คือ  

 1.ทําหนังสือราคาถูก  ประมาณ 3 สัปดาห   

 2. ทําเซียมซี และใบอนุโมทนาบัตร ประมาณ 8 - 12 สัปดาห 

 

กลยุทธทางเลือกที่ 2 คือ กลยุทธการเจริญเติบโต  แบบมุงดานความเชี่ยวชาญ ในแนวด่ิง  

 ทางผูบริหารสํานักพิมพเลี่ยงเชียงเล็งเห็นวาการที่ทางสํานักพิมพจะขยายธุรกิจในดาน

เปนผูผลิตหรือจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงเปนผูจัดจําหนายและกระจายสินคาดวยตนเอง มีขอดี 

ขอเสีย และบทสรุปดังน้ี คือ 

ขอดี 

 1. ประหยัดตนทุนดานการจัดหาวัตถุ ตนทุนในการผลิตสินคาถูกลง 

 2. การผลิตสินคาไดรวดเร็วและตรงตามความตองการของลูกคา 

 3. สามารถควบคุมการกระจายสินคาไดอยางมีคุณภาพ 
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ขอเสีย 

 1. ตนทุนในการบํารุงและรักษาเครื่องพิมพเพ่ิมขึ้น  

 2. การจัดหาเจาหนาที่ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการทํางานดานการพิมพและการ

 จัดหาวัตถุดิบหาไดยาก 

 3. กระจายสินคาไมทั่วถึงประชาชนที่มีความตองการสินคา 

 4. พ้ืนที่และเครื่องพิมพในการผลิตตองใชเงินลงทุนที่สูงมาก 

งบประมาณในการดําเนินงาน 10,000,000 บาท 

 1. คาเครื่องพิมพตัด 4 ที่สามารถพิมพงาน 4 สีได ราคามือสอง 5,000,000 บาท 

 2. คาสถานที่ตั้งโรงพิมพ สต็อกเก็บกระดาษ ราคา 4,000,000 บาท 

 3. คาตกแตงและเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลา 4 เดือน 1,000,000 บาท 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน  

 1. ระยะเวลาในการหาสถานที่ ประมาณ 1 - 2 เดือน 

 2. ระยะเวลาในการสั่งซ้ือเครื่องพิมพ 4 สี ประมาณ 1 เดือน (นําเขาจากตางประเทศ) 

กลยุทธทางเลือกที่  3  คือ  กลยุทธการเติบโต  แบบมุงดานการกระจายธุรกิจแบบเกาะ

กลุม 

 ผูบริหารสํานักพิมพเลี่ยงเชียงเห็นวาการเจริญเติบโตแบบเกาะกลุม โดยการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑใหมโดยมีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑเดิม มีขอดี และขอเสีย รวมทั้งงบประมาณ ดังน้ี 

ขอดี  

 1. ตอบสนองความตองการของลูกคาไดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากลูกคาบางกลุมเวลาขาย

สังฆทานและตองการขายหนังสือไปดวยคูกัน 

 2. กระจายความเสี่ยงจากธุรกิจดานขายหนังสือดานเดียว โดยมีสังฆภัณฑเปนตัวเสริม

เพ่ิมรายไดใหแกกิจการ 
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ขอเสีย 

 1. ขาดความรู และความชํานาญ ทําใหอาจมีขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 

 2. การหาพื้นที่ในการวางผลิตภัณฑ หายากและราคาแพง 

งบประมาณในการดําเนินงาน 5,500,000 บาท 

 1. คาพื้นที่หรือทําเลที่ตั้ง ราคา 5,000,000 บาท 

 2. คาสินคาสําเร็จรูปที่เก็บไวจัดจําหนาย ราคา 400,000 บาท 

 3. คาเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 100,000 บาท 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน  

 1. ระยะเวลาในการหาสถานที่ 1 - 2 เดือน 

 

กลยุทธทางเลือกที่ 4 กลยุทธการเจริญเติบโต แบบมุงดานกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม 

  ผูบริหารสํานักพิมพเลี่ยงเชียงเห็นวาการเจริญเติบโตแบบไมเกาะกลุม โดยการจัด

จําหนายสินคาที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจเดิม โดยมีขอดี ขอเสีย ดังน้ี 

ขอดี 

 1. กระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิม ถาธุรกิจเดิมมีรายไดที่ลดลง 

ขอเสีย 

 1. ใชเงินลงทุนในกิจการใหมและมีเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก 

 2. ขาดความรู ความชํานาญ ในการปฏิบัติงาน อาจทําใหผิดพลาดได 

 3. ไมเหมาะกับกิจการที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี 

 งบประมาณการดําเนินงาน 

 1. คาสินคาสําเร็จรูป ประมาณ 300,000 บาท  
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 2. คาตกแตงสถานที่ ประมาณ 150,000 บาท 

 3. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 100,000 บาท 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 1. ระยะเวลาในการศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑใหมจะนํามาจัดจําหนาย 2 สัปดาห 

 2. ระยะเวลาในการหาซัพพลายเออรที่จัดสงสินคา ประมาณ 2 สัปดาห 

 

กลยุทธทางเลือกที่  5  คือ  กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (คงที่)  

 ทางสํานักพิมพการรักษาหรือการพอใจกับการปฏิบัติงาน  รายไดของทางสํานักพิมพที่

เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆน่ัน ทางสํานักพิมพเห็นวาไมเปนที่พึงพอใจของฝายบริหารที่ตองการใหมี

ชองทางกระจายสินคาที่เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งตองการใหลดความเสี่ยงดานรายไดจากลูกคาหลัก 2 

ราย อีกทั้งจํานวนคูแขงขันในปจจุบันยิ่งเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหทางสํานักพิมพตองมีสินคาและ

ชองทางการกระจายสินคาใหสูงขึ้นตามเพื่อสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ขอดี 

 1. ไมเสียคาใชจายในการผลิตหนังสือขึ้นมาใหม ดานการขนสง คาแรงงาน 

ขอเสีย 

 1. ทางสํานักพิมพเสียกลุมลูกคาที่มีรายไดระดับต่ําถึงปานกลาง  

 2. คูแขงขันเขามาแยงลูกคาไปจากสํานักพิมพ ทําใหรายไดของสํานักพิมพลดลง 

 3. ทําใหรานคาที่เปนลูกคาไมอยากจะแนะนําขอมูลของสินคาแกทางสํานักพิมพ เพราะ

สํานักพิมพเพิกเฉยตอความตองการสินคาของลูกคา 

งบประมาณในการดําเนินงาน 

 ไมมีงบประมาณในการดําเนินงานเกิดขึ้น อาจจะมีแตตนทุนคาขนสง ( คาน้ํามัน ) 

เงินเดือนเจาหนาที่เพ่ิมขึ้น ตามระบบเศรษฐกิจน่ันเอง 
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ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

 ไมมีระยะเวลาดําเนินกิจการ เปน 0 วัน  

 สรุป ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักพิมพเลี่ยงเชียง ไดปรึกษาโดยใชเกณฑการพิจารณา

จากขอดี ขอเสีย รวมทั้งทางดานงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ประกอบกับดานระยะเวลาในการ

ทําผลิตภัณฑชนิดไหนออกสูตลาดแลวไดทุนคืนเร็วที่สุด  เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ 

โดยผูบริหารใหความสําคัญมากกับเรื่องชื่อเสียงของสํานักพิมพ  ที่มีระยะเวลาที่ยาวนานเกี่ยวกับ

สินคาดานหนังสือธรรมะ ทําใหผูบริหารเห็นวาสมควรใชกลยุทธเติบโต แบบมุงดานความ

เชี่ยวชาญ แบบแนวนอน เปนกลยุทธที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินงาน  

ขั้นที่  5  การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 

 จากการศึกษาดานการสัมภาษณเจาหนาที่ทุกระดับของสํานักพิมพและการสัมภาษณ

จากรานคาที่เปนลูกคาของสํานักพิมพ ทําใหสามารถสรุปและประมวลผล  จึงเลือกกลยุทธเติบโต  

เพราะกิจการตองการที่จะขยายตัวและสรางผลประกอบการเพิ่มจากอดีต 

 ทางเลือกกลยุทธระดับ Corporate Level  แลวทางผูศึกษาและผูบริหารสํานักพิมพเลี่ยง

เชียงเลือกกลยุทธการเติบโตดานความเชี่ยวชาญ โดยแนวนอน เห็นวาเปนกลยุทธที่เหมาะสม

ที่สุดในการมากําหนดเปนกลยุทธในการดําเนินงานจึงมากําหนดทางเลือก จึงไดปรึกษากับ

ผูบริหารและไดกําหนดแผนการดําเนินงาน ดังน้ี คือ 

1.แผนการดําเนินงานของสํานักพิมพป 2554 – 2555 ของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง 

เปาหมายระยะสั้น ระยะเวลาดําเนินแผนการ 1 ป  

 1.1 รักษาคุณภาพของสินคาทั้งเนื้อหา  สาระ ภาพประกอบตางๆ  ที่ใหกับลูกคา เชน  

เน้ือหาที่มีบทสวดมนตตางๆ ที่ลูกคาสามารถนําไปใชประโยชนไดอยูอยางครบถวนภาพประกอบ

ที่มีภาพการตูนใหสอดคลองกับเน้ือหาที่ลูกคาสามารถเขาใจหลักธรรมที่สอดแทรกในสินคาอยาง

งาย เปนตน 

 1.2 การผลิตสินคาใหมีคุณภาพไดดียิ่งขึ้น  รวมทั้งวัตถุดิบที่นํามาใชชวยใหลูกคารักษา

สุขภาพ เชน  สุขภาพเกี่ยวกับสายตาโดยพัฒนามาใชกระดาษถนอมสายตาใหมากยิ่งขึ้น, การใช

กระดาษที่คุณภาพที่ดีและมีนํ้าหนักเบา สามารถพกพาไปไดสะดวกยิ่งขึ้น  เปนตน 
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 1.3 ทําการขยายฐานลูกคาออกไปยังรานคาในตางจังหวัดเพิ่มมากขึ้นจาก 90 รานคา 

เปน 120 รานคา มีเปาหมายทั่วทุกภาคของประเทศไทย รานคามีสินคาของทางสํานักพิมพ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น  โดยพนักขายใหคําปรึกษาการนําสินคาไปจําหนายยังรานคา  การให

คําแนะนําการจัดวางสินคาใหเปนที่สะดุดตาและเพิ่มความสนใจของลูกคา  การเสนอแนะเทคนิค

การขายสินคาในดานเนื้อหารายละเอียดใหสอดคลองกับการนําสินคาไปใชในงานพิธีกรรมตางๆ 

เปาหมายคือใหเจาหนาที่การตลาดหารานคาใหม เดือนละ 2 รานคา 

วิธีการดําเนินงาน คือ  

 1. เจาหนาที่ไปสงหนังสือหรือเดินทางไปพบลูกคาที่เปนพระ ทางสํานักพิมพก็จะขอ

อนุญาตถายรูปโบสถ หรือพระพุทธรูปเพ่ือเปนรูปภาพประกอบหนังสือที่ไดจัดทําขึ้นมาใหม 

ประกอบกับสอบถามคุณภาพและราคาหนังสือ  

 2. ปรึกษาและบอกกลาวกับซัพพลายเออรวาทางสํานักพิมพจะเพ่ิมสินคาใหมที่ผลิตดวย

กระดาษถนอมสายตา รวมทั้งศึกษาชนิดกระดาษใหมที่มีนํ้าหนักเบาลง 

 3. ใหเจาหนาที่การตลาดหารานคาใหมโดยการไปติดตอ และแจกหนังสือตัวอยางพรอม

กับใชวาจาที่สุภาพ เพ่ือใหไดรานคาใหมเขามา 

งบประมาณการดําเนินงาน 50,000 บาท  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ภายในเดือน กุมภาพันธ 2554  

 1.3 จัดหาสินคาตัวใหมใหมีราคาถูกลงตามลําดับเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา

ที่มีฐานรายไดคอนขางต่ํา เชน การจัดทําหนังสือสวดมนตขนาดเลมเล็ก   สีเดียว  กระดาษ

คุณภาพธรรมดาแตไมไดคุณภาพต่ํา  และคัดเลือกบทสวดมนตที่ตรงกับความตองการของลูกคา

เปนหลัก  เปนตน 

วิธีการดําเนินงาน คือ  

 1. ประสานงานกับหนวยจัดทําตนฉบับหนังสือ ใหเขียนตนฉบับหนังสือที่มีขนาดเล็กลง 

 2. สั่งพิมพจํานวน 10 เรื่อง เรื่องละ 10,000 เลม ราคาเลมละ 10 บาท 

 3. เรงจัดทําหนังสือใหเสร็จ แลวกระจายสูรานคาทั่วประเทศ โดยวิธีการแจกตัวอยางให

ลูกคาที่เปนรานคา เพ่ือมียอดสั่งซ้ือเขามาสูสํานักพิมพ 
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งบประมาณการดําเนินงาน 400,000 บาท 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ภายในเดือน เมษายน 2554 

 1.4 เน่ืองจากการสํารวจความตองการและพฤติกรรมของลูกคา  ลูกคามีความสนใจ

สินคาเกี่ยวกับโหราศาสตร  การพยากรณมากยิ่งขึ้น  ทางสํานักพิมพจึงวางแผนจะผลิตหนังสือ

เกี่ยวกับประเภทนี้เพ่ิมมากขึ้น  เชน  การตั้งชื่อเด็กใหเปนมงคล  การทําใบเซียมซี  เปนตน 

รวมทั้งการจัดทําใบอนุโมทนาบัตร  ที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของทางวัด 

หรือมูลนิธิตางๆ  เน่ืองจากมีความจําเปนในการใหผูที่มาบริจาคทรัพยสิน ใหกับทางวัด หรือ

มูลนิธิตางๆ   

วิธีการดําเนินงาน คือ 

 1. ผลิตเปนเลมตัวอยาง แลวใหคณาจารยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพ่ือจัดจําหนาย 

งบประมาณการดําเนินงาน 500,000 บาท 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ภายในเดือน มิถุนายน 2554 

 1.5 การผลิตหนังสือแนวประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เชน  หนังสือมีความสุขกับการ

ทํางาน  หนังสือการดูแลสุขภาพทั้งทางรางกายควบคูกับการดูแลจิตใจใหสอดคลองกับการนํา

หลักธรรมตางๆมาประยุกตใชใหเหมาะสม 

 1.6 การจัดทําหนังสือธรรมะที่เปนภาพการตูนเพ่ิมมากขึ้น  และมีเกมตางๆ ใหลูกคา

สามารถเขาใจการนําหลักธรรมไปใชไดประโยชนมากยิ่งขึ้น  เชน  การจัดทําหนังสือธรรมะ

สําหรับเด็กและเยาวชน  เปนตน 

วิธีการดําเนินงาน คือ 

 1. ใหเจาหนาที่เขาอบรมคอรสเกี่ยวกับเด็ก อาทิ เชน การสรางสรรควรรณกรรมสําหรับ

เด็กและเยาวชน  การสรางสรรคการทําหนังสือเกี่ยวกับเด็กประถม เปนตน 

 2. นําตนฉบับที่ไดมาตรวจสอบ แลวจึงนําไปผลิตแลวกระจายสูรานคาทั่วประเทศ 

งบประมาณการดําเนินงาน  700,000 บาท 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ภายในเดือน กันยายน 2554 
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 1.7 การจัดทําหนังสือพรอมดีวีดี  ซีดี  หรือเอ็มพี 3 เกี่ยวกับธรรมะหรือบทสวดมนต 

เพ่ือจําหนายแกลูกคา  ใหลูกคามีสิทธิ์ตัดสินใจสินคาไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเปนการ

เพ่ิมมูลคาเพิ่มใหกับสินคา  เชน  การจัดทําดีวีดีบทสวดมนตคาราโอเกะเพื่อตอบสนองความ

ตองการลูกคาทุกวัย  โดยเฉพาะลูกคากลุมผูสูงอายุที่มีจิตใจอยากสวดมนต  แตมีปญหาดาน

สายตา  ทําใหสามารถฟงเสียงที่ไดยินและอานคาราโอเกะที่ตัวใหญขึ้น  สะดวกกวาทองบทสวด

มนตจากหนังสือ  เปนตน 

วิธีการดําเนินงาน คือ 

 1. ศึกษาและรวบรวมหนังสือที่จัดจําหนายพรอมซีดี ดีวีดี และเอ็มพี 3  

 2. สงตัวอยางสินคาที่ไดรวบรวมใหคณาจารยทําตนฉบับ พรอมทั้งสงดีวีดี ซีดี เพ่ือให

ทางซัพพลายเออรจัดทํา 

 3. ตรวจสอบ ถาตรงความตองการ ก็จัดทําแลวสงไปขายสูรานคาทั่วประเทศ 

งบประมาณการดําเนินงาน  500,000 บาท 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ภายในเดือน ธันวาคม 2554 

 นโยบายประจําปในการปฏิบัติงานที่มีตอรานคา 

 1. สํานักพิมพมีผูบริหารและเจาหนาที่ระดับสูง มีนโยบายในการออกไปเยี่ยมเยือน

รานคา 2 ครั้งตอ 1 ป เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาของสํานักพิมพ 

 2. มีการแจกกํานัลหรือมอบของขวัญปใหม เพ่ือเปนการตอบสนองผูมีพระคุณ (รานคา) 

 3. มีการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม แกผูมีพระคุณ (รานคา) ขึ้นอยูกับการพิจารณา

ของผูบริหาร  

 4. มีการจัดโครงการทําบุญรวมกันขึ้น ปละ 2 ครั้ง ระหวาง สํานักพิมพเลี่ยงเชียงกับ

รานคาทั่วประเทศ 

 5. มีการจัดกิจกรรมรวมกัน อาทิ แรลลี่ครอบครัวหรือแรลลี่เพ่ือการกุศล  เพ่ือเปนการ

กระชับความสัมพันธ เปนตน โดยจัดขึ้นปละ 1 ครั้ง  
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 สรุป เปาหมายระยะสั้นในระยะเวลา 1 ป จะมียอดขายสินคาเติบโต 20 % จากป 2553 

โดยมียอดขายรวมประมาณ 14 ลานบาท โดยมียอดขายที่มาจากรานคา ประมาณ 9.5 แสนบาท 

ในป 2554  สวนดานรานคาตั้งเปาหมายไวที่ 120 รานคาในป 2554  

เปาหมายระยะยาวตั้งแต  1 ปข้ึนไป  

1.1 การทําแผนผังหรือสื่อการสอนศีลธรรมตางๆ  เกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

ใหมีเนื้อหาเขาใจงายมากยิ่งขึ้น  เปนที่นาสนใจ  และสนุก  ใหเห็นวา  ธรรมะไมใชเร่ืองที่นาเบื่อ

หรือเขาใจยาก ดังน้ัน กลุมเปาหมาย คือ โรงเรียน หองสมุดตางๆ อาจารย คุณพอคุณแม รวมทั้ง

เด็กและเยาวชน   

วิธีการดําเนินงาน 

 1. ปรึกษากับพระเถรานุเถระ พระอาจารยตางๆ พรอมกับคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือ

จะทําแผนผังการเรียนการสอนศีลธรรม 

 2. จัดทํา ผลิตและจัดจําหนายผานหนารานคาตางๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก

สํานักพิมพเลี่ยงเชียง  

ระยะเวลาในการดําเนินงาน ภายใน เดือนมีนาคม 2555  

 

 1.2 โครงการการจัดทําเว็บไซตในการประชาสัมพันธหนังสือธรรมะและสินคาที่เกี่ยวของ

กับสื่อธรรมะของทางสํานักพิมพ  การเผยแพรกิจกรรม  รวมทั้งใหลูกคาไดเขารวมกิจกรรมตางๆ 

ที่ทางสํานักพิมพจัดขึ้น  และสื่อธรรมะออนไลนเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย  

คือลูกคาที่เนนความสะดวกสบายในการเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว   

วิธีการดําเนินงาน 

 1.จัดทําเว็บไซตขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธหนังสือ พรอมทั้งมีที่อยูของรานคา เพ่ือใหลูกคา

ไดซ้ือสินคาผานรานคา หรือตัวแทนจัดจําหนายของสํานักพิมพได  

 2. แนะนําสํานักพิมพผานทางอินเตอรเน็ต เพ่ือใหรานคาที่สนใจสั่งซ้ือหนังสือไปจัด

จําหนายมาติดตอทางอินเตอรเน็ต ตั้งเปาหมายอยูที่ เดือนละ 2 รานคา ที่มาจากอินเตอรเน็ต 

งบประมาณการดําเนินงาน 100,000 บาท 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ภายใน มีนาคม 2555 
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 1.3 โครงการการจัดตั้งบริษัท สํานักพิมพเลี่ยงเชียง จํากัด เพ่ือเผยแพรพุทธศาสนา

ใหกับหนวยงานราชการ หรือองคกรเอกชน  ใหเขาถึงธรรมะไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น 

วิธีการดําเนินงาน 

 1. จัดตั้งบริษัท สํานักพิมพเลี่ยงเชียง จํากัด  

 2. นําหนังสือไปแจกตามองคกร เอกชน บริษัทตางๆ ทั่วประเทศ โดยมีวิธีการ

ประชาสัมพันธ โดยสงไปทางไปรษณีย หรือเดินทางไปดวยตนเอง ในนามบริษัท แจกหนังสือ

ของสํานักพิมพรวมกับรานคาเพื่อโปรโมตรานคาที่อยูบริเวณโดยรอบ เพ่ือใหรานคามีรายได

เพ่ิมขึ้น จากจํานวนลูกคาที่เพ่ิมขึ้น  

ระยะเวลาการดาํเนินงาน ภายในเดือน มิถุนายน 2555 

 

 สรุป  เปาหมายระยะยาว  จะมียอดขายสินคาเติบโต 20 % จากป 2554 โดยมียอดขาย

รวมประมาณ 17 ลานบาท โดยมียอดขายที่มาจากรานคา ประมาณ 1.1 ลานบาท ในป 2555  

สวนดานรานคาตั้งเปาหมายไวที่ 160 รานคาในป 2555 
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บทที่  4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาถึงการกําหนดกลยุทธการเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ

ครอบครัว สํานักพิมพเลี่ยงเชียง จากการศึกษาพบวาทางสํานักพิมพมีรายไดจากการจัดจําหนาย

หนังสือธรรมะใหแกธุรกิจหลัก 2 ราย คือ ซีเอ็ดบุคส เซนเตอร และ เซเวน อีเลเวน สูงถึงรอยละ 

70 ของรายไดทั้งหมดของสํานักพิมพ และ ถาลูกคาหลัก 2 รายขายสินคาไมหมดก็จะคืนสินคา

มาสูทางสํานักพิมพ ทําใหสํานักพิมพประสบปญหาสินคาคงคลังไดในอนาคต ทําใหผูบริหาร

ตองการที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาสินคาคงเหลือ  และในทางตรงกันขามก็อยากที่จะเพ่ิม

ผลประกอบการใหกับทางสํานักพิมพ คือ การเพิ่มผลประกอบการที่มาจากทางดานรานคา  

ดังนั้นผูบริหารจึงอยากเพิ่มรายไดและจํานวนรานคาที่เปนลูกคาของสํานักพิมพใหมีจํานวนมาก

ขึ้น  การศึกษานี้ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการใชหลัก Value Chain โดยสัมภาษณผูบริหารและ

เจาหนาที่สํานักพิมพเลี่ยงเชียง จํานวน 12 คน และสัมภาษณรานคาโดยใชหลัก สวนประสม

การตลาด (7Ps) ซ่ึงเปนลูกคาของสํานักพิมพ จํานวน 20 รานคา 

1. สรุปผลการศึกษา  

 สรุปผลการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักพิมพเลี่ยงเชียง พบวา มีจุดแข็งตรงที่

คุณภาพของสินคา มีซัพพลายเออรที่ดี มีการจัดสงสินคาที่ถูกตองและรวดเร็ว รวมถึงขั้นตอน

การรับสมัครบุคลากรที่ไดมาตรฐาน การแบงหนาที่การงานและระบบการทํางานที่ชัดเจน แต

จุดออนคือ มีเครือขายทางธุรกิจนอยทําใหงานผลิตออกมาไมทันตามความตองการ รวมทั้งไมมี

ทุนในการพัฒนาดานเทคโนโลยี ทําใหทางสํานักพิมพมีผลิตภัณฑไมหลากหลายเทาที่ควร สวน

ดานการสัมภาษณรานคา มีจุดแข็งตรงที่มีชื่อเสียงที่ยาวนาน การจัดสงที่รวดเร็ว รวมทั้งมีการ

พูดจาที่ไพเราะ สุภาพ และมีเจาหนาที่ฝายขายที่มีความชํานาญ แตจุดออนก็คือ มีสินคาใหเลือก

นอย ราคาสินคาสูงเกินไป อีกทั้งรานคามีพ้ืนที่ในการโชวสินคาที่คอนขางนอย ดังน้ันทาง

สํานักพิมพจึงไดจัดทํากลยุทธการเพิ่มผลประกอบการโดยการใชกลยุทธการเจริญเติบโตที่มุง

ดานความเชี่ยวชาญแบบแนวนอน โดยจัดทําหนังสือใหมีความหลากหลายขึ้นและจัดทําหนังสือ

ใหมีราคาที่ถูกลง เปนตน ในระยะสั้น เพ่ือใหมีหนังสือตรงกับความตองการของรานคา และเปนที่

ดึงดูดใหรานคาใหม มาเปนลูกคาของสํานักพิมพเพ่ิมขึ้น สวนในระยะยาวนั้นไดมีการจัดทํา
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เว็บไซตขึ้นเพ่ือโปรโมตรานคาที่เปนลูกคาของสํานักพิมพขึ้นมา ประกอบกับไดจัดตั้งบริษัท

ขึ้นมาเพื่อสามารถเขาไปถึงองคกรไดงายขึ้น เพ่ือโปรโมตสินคา ถาองคกรสนใจก็ใหติดตอไปยัง

รานคาบริเวณใกลเคียง เพ่ือใหรานคามีลูกคาเพิ่มขึ้น เปนตน และตั้งเปาหมายวาจะตองมีรานคา

เพ่ิมขึ้นเดือนละ 2 รานคาจากเจาหนาที่การตลาดและการขาย  โดยสรุปแลวทางสํานักพิมพ

ตั้งเปาหมายรายไดประจําป 2554 ประมาณ 14 ลานบาท โดยมียอดขายจากรานคาจํานวน 9.5 

แสนบาท และตั้งเปาหมายรานคาเพิ่มขึ้นเปน 120 รานคา  

2. ขอจํากัดของการศึกษา 

 ขอมูลที่ไดมาประกอบการศึกษาในบางสวนขององคกรและคูแขงขันไมสามารถเปดเผย

ไดเพราะเปนความลับทางธุรกิจ 

 ขอจํากัดดานเวลา และสถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลทําใหอาจจะมองปจจัยที่มี

ผลกระทบหลายดานไมเพียงพอ 

3. ขอเสนอแนะการศึกษา 

 ศึกษาคนควาขอมูลการตลาดของคูแขงขันใหมากขึ้น  

 ศึกษาขอมูลเชิงลึกของคูแขงขันในอุตสาหกรรมหนังสือธรรมะเพ่ิมเติม 



90 
 

   

 



บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. 2552. การจัดการเชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 จํากัด ( มหาชน )  
"บทสรุป 10 ปรากฎการณธรรมะอินเทรนด".  2553.  Positioning. กันยายน 2553, 076: 65-
 100. 
ผองใส  ศุภจรรยารักษ . 2553. การวิจัยทางธุรกิจ สําหรับผูประกอบการ. กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
วจิรา นิยมกิจ. การศึกษาปญหาและแนวทางในการกําหนดกลยุทธ ทางการแขงขันแบบยั่งยืน
 และการเติบโตของราน A อัญมณี. การศึกษาดวยตนเอง : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2549 
อัจฉราวรรณ สอนไทย. กลยุทธการเพิ่มกําไรของ บริษัท นํ้ามันพืชวิวัฒน จํากัด. การศึกษาดวย

ตนเอง : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2548   
อํานาจ ธีระวนิช. 2546. การจัดการธุรกิจขนาดยอม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ ทรรศนะ บุญขวัญ. 2551. การจัดการเชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร: 
 บริษัท เจเอสที พับลิชชิ่ง จํากัด 
 
ภาษาตางประเทศ 
Jay Heizer & Barry Render. 2008. Operations Management. Pearson Education 
Indochina Ltd. 
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ภาคผนวก ก 

ชื่อ  รูปภาพหนังสือตวัอยางของสํานักพิมพเล่ียงเชียง 

                 

หนังสือเรื่อง พุทธฤทธิ์ พิชิตภัย  พุทธฤทธิ์ มหาเสนห    ตําราพรหมชาติ ปฏิทิน 100 ป 

                  

หนังสือเรื่อง รักแมทุกวัน   กฎแหงกรรม     การใหทานที่ไมเสียงเงิน  กลุมใจไปทําไมกัน 

              

มนตพิธีเลมเล็ก , สวดมนตสามัญประจําบาน ปกออน , สวดมนตสรางบารมี . คิริมานนทสูตร



94 
 

ชื่อ  รูปภาพหนังสือตวัอยางของสํานักพิมพเล่ียงเชียง (ตอ) 

 

         

      นิทานสนุกปลุกใจ           นิทานธรรมะบันเทิง         มหาอานิสงส  108  กัณฑ 

 

             

  เทศนาวาไรตี้             คําพอ คําแม          คนดีที่ตองปดทอง   ฝาความจน คนเหนือดวง 

 

 

 

 



 

    รู 3 บันด

พุทธฤทธิ์ ยอ

พุทธฤทธิ์ พิ

ชื่อ  รูปภาพ

 

าลสุข         

 

 

 

 

อดพระกัณฑ

 

 

 

 

ชิตมาร   สว

พหนังสือตั

   

  พอพระคณุ

   ,  พุทธฤท

ดมนตสามัญ

ตวัอยางขอ

  

ณอันยิ่งใหญ  

ทธิ์ พิชิตโรค 

ญประจําบาน  

องสํานักพมิ

  

     แมรักที่อ

 ,  กฎแหงกร

    ปฏิทิน 15

มพเล่ียงเชีย

    

อบอุน         

รรมและวิธีใช

50 ป        ม

ยง (ตอ) 

  กานบัวชลธ

ชหน้ีพอแม  

มนตพิธีแปล  

95 

 

ธาร       
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ภาคผนวก  ข 

ชื่อ  บทสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่สํานักพิมพเล่ียงเชียง 

 แบบสอบถามสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ปฏิบัติงานของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง  

เพ่ือศึกษาถึงจุดแข็งและจุดออนของสํานักพิมพ  ประกอบการศึกษาวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง 

   

ประเด็นที่สัมภาษณ 

1.  ภาพรวมของกิจการตั้งแตการกอตั้งสํานักพิมพเลี่ยงเชียงจนถึงปจจุบันเปนอยางไร 

2.  กลุมลูกคาของสํานักพิมพแบงเปนกี่กลุม และมีวิธีการบริหารจัดการทั้งหมดเปน

อยางไร 

3.  ทางสํานักพิมพมีวิธีการจัดการในการนําวัตถุดิบมาผลิตสินคาอยางไร 

4.  ภาพรวมของการขนสงขาเขาของวัตถุดิบที่นํามาผลิตสินคาเปนอยางไร 

5.  ทางสํานักพิมพมีวิธีการบริหารจัดการดานการปฏิบัติการใหงานเสร็จทันตาม

กําหนดเวลา สามารถควบคุมตนทุนไดอยางไร 

6.  ทางสํานักพิมพมีระบบการจัดสงสินคาสําหรับลูกคาอยางไร 

7.  ภาพรวมดานการตลาดและการขายของกิจการสํานักพิมพเลี่ยงเชียงเปนอยางไร 

8 .   สินค าของสํ านักพิมพที่ ออกสู ส าธารณชนมี รูปแบบสินค า เปนอย า งไร
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ชื่อ  บทสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่สํานักพิมพเล่ียงเชียง(ตอ) 

9.  เพราะเหตุใดสินคาของทางสํานักพิมพจึงไมสามารถผลิตไดตรงตามความตองการของ

ผูบริโภคไดมากเทาที่ควร 

10.  การบริหารและการตอบสนองความตองการของผูบริโภคของกลุมลูกคาหลักและลูกคารอง

แตกตางกันอยางไร 

11.  ปญหาหลักของกิจกรรมสนับสนุนของทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงอยางไร 

12.  เพราะเหตุใดที่ทําใหสํานักพิมพไมสามารถผลิตสินคาทันตามความตองการของผูบริโภคได

ทันตามเวลา 

13.  การรับบุคคลเขาทํางานมีวิธีการประเมินบุคลากรอยางไร 

14.  ปญหาที่เกิดขึ้นหลังการรับพนักงานเขาทํางาน ทางสํานักพิมพไดประสบกับปญหาใดบาง 

15.  การพัฒนาเทคโนโลยีของทางสํานักพิมพตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบันมีการพัฒนาอยางไร 

16.  การจัดซื้อจัดจางของทางสํานักพิมพ มีการประสานงานรวมกันทั้งภายในและภายนอก

อยางไร
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ภาคผนวก  ค 

บทสัมภาษณ รานคาของสํานักพิมพเล่ียงเชยีง 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 

 1.1 สินคาดานใดเปนที่ตองการของลูกคาและรานคา 

1.2  ความตองการสินคาของลูกคามีผลตอการตัดสินใจของลูกคาอยางไร 

1.3  เน้ือหาในหนังสือสามารถปรับเขากับสภาพแวดลอมไดหรือไม 

1.4  สินคาประเภทใดที่ผลิตออกมาแลวมีการแยงสวนแบงการตลาดกันเอง 

1.5  สํานักพิมพควรทําผลิตภัณฑประเภทใดเพิ่มขึ้นมา  เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางทั่วถึง 

2.  ดานราคาสินคา ( Price ) 

 2.1  สินคาของทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีราคาสูงเกินไปหรือไม และถามีราคาสูงเกิน

ความพอใจของลูกคา ทางสํานักพิมพควรตั้งราคาสินคาที่เทาใดที่คิดวาเหมาะสม 

3.  ดานสถานที่ ( Place ) 

 3.1  รานคาเปนลูกคาของทางสํานักพิมพเปนราคาประเภทใด  

 3.2  ขนาดราน และทําเลที่ตั้งของรานคาเหมาะสมตอการจัดวางสินคาของทาง

สํานักพิมพหรือไม อยางไร 

4.  ดานการประชาสัมพันธ ( Promotion ) 

 4.1  ทางสํานักพิมพมีการประชาสัมพันธใหลูกคาสนใจซื้อสินคาของทางสํานักพิมพดวย

วิธีการใดบาง 
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บทสัมภาษณ รานคาของสํานักพิมพเล่ียงเชยีง ( ตอ ) 

5.  ดานบุคลากร ( People ) 

 5.1  รานคาตองการใหบุคลากรของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงปรับปรุงการใหบริการดาน

ใดบาง อยางไร 

6.  ดานกระบวนการ ( Process ) 

 6.1  การจัดสงสินคาของสํานักพิมพเลี่ยงเชียงมีความพึงพอใจ หรือมีปญหาหรือไม 

อยางไร ถามีปญหาจะมีปญหาดานใดบาง 

 6.2  แนวทางการแกไขการจัดสงสินคาชวงเทศกาล ควรแกไขอยางไร 

 6 .3  การบรรจุ ภัณฑของสํ านักพิมพ เลี่ ยง เชียงมีความแข็ งแรง  ทนทานตอ

สภาพแวดลอมภายนอกไดหรือไม อยางไร 

7.  ดานสภาพทางกายภาพของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ( Physical Evidence ) 

 7.1  ผูประกอบการเคยเดินทางมาเยี่ยมชมสํานักพิมพเลี่ยงเชียงหรือไม ถาเคยทานรูสึก

อยางไร เดินทางมาสะดวกหรือไม อยางไร  

 7.2  สํานักพิมพเลี่ยงเชียงควรปรับปรงุดานใด เพ่ิมเติมหรือไม อยางไร  
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ภาคผนวก  ง 

ชื่อ  รายชื่อรานคาของสํานักพิมพเล่ียงเชียง 

ตารางที่ ง.1 ตารางแสดงรายชื่อรานคาที่ไปสัมภาษณในภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก 

  

ตารางที่ ง.2 ตารางแสดงรายชื่อรานคาที่ไปสัมภาษณในภาคเหนือ 

ชื่อภาค ชื่อรานคา จังหวัด 

ภาคตะวันตก ราน ตก 1 นครปฐม 

ราน ตก 2 กาญจนบุรี 

ภาคกลาง ราน กล 1 อยุธยา 

ราน กล 2 อางทอง 

ภาคตะวันออก ราน ออก 1 จันทบุรี 

ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย ธ.ค. 2553 

ชื่อภาค ชื่อรานคา จังหวัด 

ภาคเหนือ ราน น 1 นครสวรรค 

ราน น 2 กําแพงเพชร 

ราน น 3 ตาก 

ราน น 4 ลําปาง 

ราน น 5 เชียงใหม 
ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย ธ.ค. 2553
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ชื่อ  รายชื่อรานคาของสํานักพิมพเล่ียงเชียง( ตอ ) 

ตารางท่ี ง.3 ตารางแสดงรายชื่อรานคาที่ไปสัมภาษณในภาคใต 

 

ตารางท่ี ง.4 ตารางแสดงรายชื่อรานคาที่ไปสัมภาษณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชื่อภาค ชื่อรานคา จังหวัด 

ภาคตะวันออก ราน อ 1 นครราชสีมา 

เฉียงเหนือ ราน อ 2 ขอนแกน 

ราน อ 3 อุดรธานี 

ราน อ 4 กาฬสินธุ 

ราน อ 5 รอยเอ็ด 
  ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย ธ.ค. 2553 

ชื่อภาค ชื่อรานคา จังหวัด 

ภาคใต ราน ใต 1 เพชรบุรี 

ราน ใต 2 สุราษฎรฐานี 

ราน ใต 3 นครศรีธรรมราช 

ราน ใต 4 พัทลุง 

ราน ใต 5 สงขลา หาดใหญ 

ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย ธ.ค. 2553 
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ภาคผนวก จ 

ชื่อ รายชื่อหนังสือของสํานักพิมพเล่ียงเชียง 

ประเภท ประเภทสินคา รายการสินคา 

1 สวดมนตทั่วไป 1.1)  สวดมนตสามัญประจําบาน (ปกออน) 
  (บทสวดมนตอยางเดียว)  1.1)  สวดมนตสามัญประจําบาน (ปกแข็ง) 
    1.3)  มนตพิธีชาวพุทธ  (ปกสีเหลือง) 
    1.4)  มนตพิธีชาวพุทธ  (กระดาษปอนด) 
    1.5)  มนตพิธีชาวพุทธ  (ปกเล็ก) 
    1.6)  มนตพิธีชาวพุทธ  (แปล  ปกสีเหลือง) 
    1.7)  มหาอานิสงส 108 กัณฑ 
2 พยากรณ-โหราศาสตร 2.1)  ตําราพรหมชาติ  ฉบับมาตรฐาน 
    2.2)  พรหมชาติ 100 ป 
    2.3)  ปฏิทิน  150  ป 
    2.4)  ฤกษงามยามดี ป พ.ศ. 2554 
    2.5)  ฝนดีเลขเดน 
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ชื่อ รายชื่อหนังสือของสํานักพิมพเล่ียงเชียง( ตอ ) 
3 สวดมนต-สาระประยุกต 3.1)  สวดมนตสรางบารมีแกกรรม 
   (บทสวดมนต 3.2)  พุทธฤทธิ์สรางเสนห 
   และมีเนื้อหาสาระธรรม) 3.3)  พุทธฤทธิ์ยอดพระกัณฑฯ 
  3.4)  พุทธฤทธิ์พิชิตมาร 
    3.5)  พุทธฤทธิ์พิชิตโรค 
    3.6)  พุทธฤทธิ์ชินบัญชร 
    3.7)  พุทธฤทธิ์คิริมานนทสูตร 
    3.8)  พุทธฤทธิ์พิชิตภัย 
    3.9)  พุทธฤทธิ์พิชิตเจากรรมนายเวร 
    3.10)  รู 3 บันดาลสุข 
    3.11)  กฎแหงกรรมและวิธีใชหน้ีพอแม 
    3.12)  พระในบาน 
    3.13)  ฝาความจน คนเหนือดวง 
    3.14)  คุณเศรษฐี 
    3.15)  รักแมทุกวัน 
    3.16)  การใหทานที่ไมเสียเงิน 
    3.17)  คําพอ คําแม 
    3.18)  คนดีที่ตองปดทอง 
    3.19)  เทศนาวาไรตี้ 
    3.20)  นิทานธรรมะบันเทิง 
    3.21)  กานบัวบอกลึกตื้นชลธาร 
    3.22)  แมรักที่อบอุน 
    3.23)  พอพระคุณอันย่ิงใหญ 
    3.24)  22 เร่ืองประเทืองปญญา 
    3.25)  สอดสองมองเมียง 1 
    3.26)  สอดสองมองเมียง 2 
    3.27)  สอดสองมองเมียง 3 
    3.28)  กลุมใจไปทําไมกัน 
    3.29)  ชนะโรคดวยโรคสมุนไพร 
ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย , ธ.ค. 2553 
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ภาคผนวก ฉ 

ชื่อ ราคาหนังสือของสํานักพิมพเล่ียงเชียง  

ประเภท ประเภทสินคา รายการสินคา ราคา(บาท) 

1 สวดมนตทั่วไป 1.1)  สวดมนตสามัญประจําบาน (ปกออน) 180 

( บทสวดมนต 1.1)  สวดมนตสามัญประจําบาน (ปกแข็ง) 280 

อยางเดียว ) 1.3)  มนตพิธีชาวพุทธ  (ปกสีเหลือง) 35 

1.4)  มนตพิธีชาวพุทธ  (กระดาษปอนด) 80 

1.5)  มนตพิธีชาวพุทธ  (ปกเล็ก) 25 

1.6)  มนตพิธีชาวพุทธ  (แปล ปกสีเหลือง) 35 

1.7)  มหาอานิสงส 108 กัณฑ 190 

2 พยากรณ - 2.1)  ตําราพรหมชาติ  ฉบับมาตรฐาน 350 

โหราศาสตร 2.2)  พรหมชาติ 100 ป 190 

    2.3)  ปฏิทิน  150  ป 350 

    2.4)  ฤกษงามยามดี ป พ.ศ. 2554 25 
ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย ธ.ค. 2553 
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 ชื่อ ราคาหนังสือของสํานักพิมพเล่ียงเชียง( ตอ )  

 ประเภท ประเภทสินคา 3.1)  สวดมนตสรางบารมีแกกรรม ราคา(บาท) 

3 สวดมนต 3.2)  พุทธฤทธิ์สรางเสนห 30 

- สาระประยุกต 3.3)  พุทธฤทธิ์ยอดพระกัณฑฯ 28 

(บทสวดมนต 3.4)  พุทธฤทธิ์พิชิตมาร 38 

และมีเนื้อหา 3.5)  พุทธฤทธิ์พิชิตโรค 22 

และสาระธรรม) 3.6)  พุทธฤทธิ์ชินบัญชร 28 

3.7)  พุทธฤทธิ์คิริมานนทสูตร 22 

3.8)  พุทธฤทธิ์พิชิตภัย 28 

3.9)  พุทธฤทธิ์พิชิตเจากรรมนายเวร 28 

    3.10)  รู 3 บันดาลสุข 48 

    3.11)  กฎแหงกรรมและวิธีใชหนี้พอแม 38 

    3.12)  พระในบาน 44 

    3.13)  ฝาความจน คนเหนือดวง 38 

    3.14)  คุณเศรษฐี 28 

    3.15)  รักแมทุกวัน 28 

    3.16)  การใหทานที่ไมเสียเงิน 22 

    3.17)  คําพอ คําแม 38 

    3.18)  คนดีที่ตองปดทอง 60 

    3.19)  เทศนาวาไรตี้ 80 

    3.20)  นิทานธรรมะบันเทิง 150 

    3.21)  กานบัวบอกลึกต้ืนชลธาร 120 

    3.22)  แมรักที่อบอุน 80 

    3.23)  พอพระคุณอันยิ่งใหญ 80 

    3.24)  22 เรื่องประเทืองปญญา 80 

    3.25)  สอดสองมองเมียง 1 80 

    3.26)  สอดสองมองเมียง 2 80 

    3.27)  สอดสองมองเมียง 3 80 

    3.28)  กลุมใจไปทําไมกัน 80 

    3.29)  ชนะโรคดวยโรคสมุนไพร 38 

    3.29)  ชนะโรคดวยโรคสมุนไพร 120 

ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย ธ.ค. 2553 
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ประวัติผูศึกษา 
 
 นายวิสุทธิ์ จงพิพัฒนยิ่ง เกิดเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2525 เกิดที่จังหวัดกรุงเทพฯ สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร สาขา เศรษฐศาสตรธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย เม่ือปการศึกษา 2548 และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2552  
 เขาทํางานที่สํานักพิมพเลี่ยงเชียง ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 จนถึงปจจุบัน 
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