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         การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาเปรยีบเทยีบ กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธการ
ตลาด ธุรกจิขายส่งเครื่องมอืช่างอุตสาหกรรม กรณีศกึษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิ
เนอรี ่และ บรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั นี้ มวีตัถุประสงค์ คอื 1) ศึกษาปญัหาธุรกจิที่เกดิจาก
สภาพแวดลอ้มของตลาด ปจัจยัภายนอก และปจัจยัภายใน ที่มผีลต่อการเตบิโตขององคก์ร 2) 
ศกึษากลยทุธร์ะดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้าที ่ทีม่ผีลต่อการเตบิโตขององคก์ร โดยได้
ออกแบบการวจิยัเป็นแบบเปรยีบเทยีบปจัจยัต่างๆของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอ
รี ่และ บรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั มรีะเบยีบวธิกีารศกึษาวจิยั วธิกีารเกบ็ขอ้มลูแบบปฐมภูม ิและ
ทุตยิภูม ิและ ผลการศกึษาพบว่า หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มคีวามไดเ้ปรยีบ 
บรษิทัเกรยีงกมล ในเรื่องความรวดเรว็ในการส่งสนิคา้ มคีวามช านาญในการจดัหาสนิคา้ สนิคา้
ที่จ าหน่ายมคีวามหลากหลายมากกว่า แต่มคีวามเสียเปรยีบในเรื่องเงนิทุน ทรพัยากร ระบบ
บรหิารจดัการ พนักงาน   กลยุทธ์ระดบัองค์กรของห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
คอืเลื่อนต าแหน่งทางการตลาดจากผู้ขายส่ง (Wholesale) เป็นผู้แทนจ าหน่าย (Dealer)   กล
ยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ คอืปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิาร กลยุทธ์ระดบัหน้าที ่คอืจดัท าแผนการ
ตลาด และการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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ยุพนิ พทิยาวฒันชยั  อาจารยท์ีป่รกึษา รวมถงึคณะอาจารยห์ลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
สาขาการตลาดทุกท่าน ที่ให้ขอ้แนะน า ชี้แนะ ตรวจทานเนื้อหา ตลอดจนให้ก าลงัใจในการท า
สารนิพนธ ์รวมทัง้ อาจารย ์ดร.พรีพงษ์  ฟูศริ ิ และอาจารย ์ดร.ประเสรฐิ  ศริเิสรวีรรณ  ทีก่รุณา
รบัเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการคน้คว้านี้ และท่านอาจารย์ยุพนิ 
พิทยาวัฒนชัย คอยให้ความช่วยเหลือและแนะน าทุกอย่างด้วยดีเสมอมา ดังนัน้ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณท่านต่างๆขา้งตน้เป็นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ ที่ให้การสนับสนุนในการมาศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท 
และขอบคุณเพื่อนๆรวมถงึพี่ๆ น้องๆ ในชัน้เรยีนทุกคนของขา้พเจา้ทีไ่ดค้อยช่วยเหลอืเสมอมา 
และขอขอบคุณผู้ท าแบบสอบถาม และผู้ให้สมัภาษณ์ ตลอดระยะเวลาในการท าการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัท่านทีส่นใจเพื่อน าไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
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  บทท่ี 1 

 บทน ำ  
 

1.1 ลกัษณะธรุกิจขององคก์รและรปูแบบของสินค้ำและบริกำร 
1.1.1 ช่ือองคก์ร 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ ด าเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2521 มหีุ้นส่วน

ผูจ้ดัการ 2 ท่าน มทีุนจดทะเบยีน 3,000,000.- บาท (3 ลา้นบาทถ้วน) สถานทีต่ ัง้ 17-19,88/29 
ซอยบุรรีมย ์ถนนเจรญิกรุง ต าบลบา้นบาตร อ าเออป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โดย
สถานทีต่ ัง้ใกลแ้หล่งจดัหาสนิคา้ส าคญัคอืยา่นคลองถม 

1.1.2 ภำพรวมขององคก์ร 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ด าเนินธุรกจิ คนกลาง ท าหน้าทีซ่ึอ้สนิคา้มา

และขายไป โดยเป็นสนิคา้กลุ่มเครือ่งมอืช่างอุตสาหกรรม เช่น ดอกสว่าน ใบเลื่อย แผ่นเจยีร ท า
การขายส่งใหล้กูคา้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นหลกั และด าเนินงานมากว่า 30 ปี  

โครงสรา้งการบรหิารของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ เป็นแบบโครงสรา้ง
ระดบัชัน้การสัง่การบรหิารไมม่าก แต่ในแต่ละระดบัชัน้มสีมาชกิมาก (Widespan)   

 
อาพที ่1 โครงสรา้งการบรหิารของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ 

      ทีม่า : ดดัแปลงขอ้มลูจากหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี,่ 2555 
 

เจ้าของกิจการ 

ฝ่ายขาย แผนกขนสง่ ฝ่ายบญัช ี

พนกังานขนสง่ 4คน 

 

พนกังานขาย 4คน พนกังานบญัชี 3คน 
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จากอาพที ่1 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มโีครงสรา้งระดบัชัน้การสัง่การ
บรหิารไมม่าก (Wide Span) ท าใหก้ารสัง่การหรอืบรหิารรวดเรว็ เพราะไม่ต้องผ่านล าดบัการสัง่
การมาก    และแต่ในแต่ละระดบัชัน้นัน้มสีมาชกิมาก จะท าใหก้ารสัง่การบรหิารไม่ทัว่ถงึ   โดย
ในรปูที ่1 จะเหน็ว่าโครงสรา้งเป็นดงันี้ 

ล าดบัชัน้ที ่1 เจา้ของกจิการ 1 คน และเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
ล าดบัชัน้ที ่2 ประกอบดว้ย พนกังานขาย 4 คน และหวัหน้าพนกังานบญัช ี1 คน 
ล าดบัชัน้ที ่3 ประกอบดว้ย พนกังานขบัขีร่ถ 7 คน และพนกังานบญัช ี3 คน 
เนื่องจากเป็นธุรกจิขนาดย่อม โครงสรา้งการบรหิารงานไม่ได้มกีารแบ่งแผนกงานให้มี

ความหลากหลายและชดัเจนเหมอืนกบัธุรกจิขนาดใหญ่ 
การจดัส่งสนิคา้ใชย้านพาหนะ ไดแ้ก่ รถมอเตอรไ์ซค ์และรถกระบะ โดยรถมอเตอรไ์ซค์

ใช้ในการซื้อสนิค้าและส่งสนิค้าขนาดเล็ก ส่วนรถกระบะใช้ในการซื้อสนิค้าและส่งสนิค้าขนาด
ใหญ่และมกีารให้บรกิาร จดัหาสนิค้าในกลุ่มเครื่องมอืช่างอุตสาหกรรมในราคาที่ตกลงกนัไว ้
จากนัน้ส่งสนิคา้ดงักล่าวใหก้บัลกูคา้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

1.1.3 องคป์ระกอบธรุกิจเก่ียวข้องกบั 
สนิคา้กลุ่มเครือ่งมอืช่างอุตสาหกรรม เช่น ดอกสว่าน ใบเลื่อย แผ่นเจยีร ถุงมอืผา้ ผา้

ปิดจมกู ซึง่สนิคา้แบ่งออกเป็น 2 ประเอท คอื สนิคา้ประเอททัว่ไป และสนิคา้ประเอทพเิศษ 
1.1.3.1 สินค้ำประเภททัว่ไป คอืจดัหาง่าย สัง่ซือ้ง่าย คู่แขง่มาก ก าไรน้อย 

เช่น ดอกสว่าน ไขควง กระดาษทราย ดงัต่อไปนี้ 
 

 
อาพที ่2 ตวัอยา่งสนิคา้ประเอททัว่ไป ดอกสว่าน 
ทีม่า : ดดัแปลงขอ้มลูจากหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่, 2555 

 
จากอาพที่ 2 ตัวอย่างตราสินค้าที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด เช่น Osborn, Nachi, 

Guhring, Dormer, YG, Keiba, Evacut, Apex, Mexco, Brook, Precision, Kobe เป็นต้น    
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โดยทาง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ไดท้ าการขาย 5 ตราสนิคา้แรก และ บรษิทั 
เกรยีงกมล จ ากดั ซึง่เป็นคู่แขง่หลกั ขาย 1 ตราสนิคา้คอื Nachi  

 

 
อาพที ่3 ตวัอยา่งสนิคา้ประเอททัว่ไป ไขควง 
ทีม่า : ดดัแปลงขอ้มลูจากหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี,่ 2555 
 

จากอาพที ่3 ตราสนิคา้ทีม่จี าหน่ายในทอ้งตลาด เช่น Champion, Vessel, Unior, PB, 
Stanley เป็นต้น   โดยทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ได้ท าการขาย 4 ตรา
สนิค้าแรก และ บรษิัท เกรยีงกมล จ ากดั ซึ่งเป็นคู่แข่งหลกั ได้ท าการขาย 1 ตราสินค้าคือ 
Stanley 
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อาพที ่4 ตวัอยา่งสนิคา้ประเอททัว่ไป กระดาษทราย 
ทีม่า : ดดัแปลงขอ้มลูจากหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่, 2555 

 
จากอาพที ่4 ตราสนิคา้ทีม่จี าหน่ายในทอ้งตลาด เช่น Swallow, Maxstar, NAZA, ลอ้

บนิ, กระทงิ, TOA เป็นต้น โดยทางหา้งหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ไดท้ าการขาย 4 
ตราสนิคา้แรก และบรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั ซึง่เป็นคู่แขง่หลกัไดท้ าการขาย 1 ตราสนิคา้คอื NK 

 
1.1.3.2 สินค้ำประเภทพิเศษ มลีกัษณะจดัหาสนิค้าได้ยากในมุมมองของลูกค้า 

และในมุมมองของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ สนิคา้ประเอทพเิศษ สัง่ซือ้ยาก คู่
แขง่ขนัน้อย ก าไรมาก แต่ต้องใชค้วามรูป้ระสบการณ์ในตวัสนิคา้มาก เช่น สายลมอุตสาหกรรม
ประเอทพเิศษทนสารเคม ีหมดุย า้ อุปกรณ์ขนัแน่นลกัษณะพเิศษ 
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อาพที ่5 ตวัอยา่งสนิคา้ประเอทพเิศษ สายลมประเอทพเิศษทนสารเคม ี
ทีม่า : ดดัแปลงขอ้มลูจากหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่, 2555 

 
จากอาพที ่5 ตราสนิคา้ทีม่จี าหน่ายในทอ้งตลาด เช่น TOYOX, NCR เป็นต้น โดยทาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ได้ท าการขายตราสนิค้า TOYOX โดยเป็นผู้แทน
จ าหน่าย  (Dealer) กบัโรงงานผูผ้ลติดว้ย และบรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั ซึง่เป็นคู่แข่งหลกั ไม่ได้
จ าหน่ายสนิคา้ประเอทนี้ 
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อาพที ่6 ตวัอยา่งสนิคา้ประเอทพเิศษ หมดุย ้า 
ทีม่า : ดดัแปลงขอ้มลูจากหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่, 2555 

 
จากอาพที ่6 สนิคา้ประเอทพเิศษ หมดุย า้ ไมม่ตีราสนิคา้ในทอ้งตลาด เพราะเป็นสนิคา้

สัง่ท าตามแบบเฉพาะโรงงานลูกคา้นัน้ๆ โดยทางห้างหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ได้
ท าการสัง่ตรงจากโรงงานผู้ผลติ และส่งมอบให้กบัโรงงานลูกค้า  โดยทางบรษิัท เกรยีงกมล 
จ ากดั ซึง่เป็นคู่แขง่หลกั ไมไ่ดท้ าการจ าหน่ายสนิคา้ประเอทนี้ 
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อาพที ่7 ตวัอยา่งสนิคา้ประเอทพเิศษ อุปกรณ์ขนัแน่นลกัษณะพเิศษ 
ทีม่า : ดดัแปลงขอ้มลูจากหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่, 2555 

 
จากอาพที ่7 ตราสนิคา้ทีม่จี าหน่ายในทอ้งตลาด Unior, SnapOn, Stanley เป็นต้น 

โดยทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ได้ท าการขายตราสนิค้า Unior  และบรษิทั 
เกรยีงกมล จ ากัด ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักได้ท าการจ าหน่ายตราสินค้าคือ Stanley แต่ตราสินค้า 
Unior มรีปูแบบ หรอืชนิด ใหเ้ลอืกมากกว่ายีห่อ้ Stanley  
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1.1.4 กลุ่มลูกค้ำหลกั และส่วนแบ่งกำรตลำด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเกษม แมชชินเนอรี่ ได้ท าการแบ่งส่วนตลาด เลือกตลาด

เป้าหมาย และวางต าแหน่งทางการตลาด หรอื STP (Segmentation Target Positioning) ดง้นี้ 
1.1.4.1 กำรแบ่งส่วนตลำด (Segmentation) 
ตลาดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโดยมเีกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดดงันี้ 

ประชากรศาสตร ์(Demographic) โดยจ านวนคนงานในโรงงาน มากกว่า 30 คน ขึน้ไป เพราะ
จะมอีตัราการสัง่ซือ้สนิคา้ทีเ่พยีงพอส าหรบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่

อูมศิาสตร์ (Geographic) โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่มอีาณาเขตสถานที่ตัง้ในประเทศ
ไทย 

1.1.4.2 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย (Target) 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ไดท้ าการเลอืกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจากการ

แบ่งส่วนตลาดขา้งต้น คอืกลุ่มลูกค้าประเอทโรงงานอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งตัง้อยู่
ตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ีนิคมอุตสาหกรรม
บางปู จงัหวดัสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรมบางชนั นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หรือ
โรงงานที่ตัง้อยู่ตามปรมิณฑล เช่น บางนา บางพล ีนวนคร อ่อนนุช มนีบุร ีรามอินทรา ส่วน
ลกูคา้รายยอ่ยอยูใ่นกลุ่ม โรงกลงึ อู่รถยนต ์เป็นตน้ 

1.1.4.3 ต ำแหน่งทำงกำรตลำด (Positioning) 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ไดว้างต าแหน่งทางการตลาด ดงันี้บรกิาร

ทนัใจ สนิคา้ถูกตอ้ง ราคายุตธิรรม  
1.1.5 องคก์รอยู่ในอตุสำหกรรม 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่อยู่ในอุตสาหกรรม ธุรกจิต่อธุรกจิ (B-2-B) 

ลกัษณะธุรกจิซือ้มาขายไป สนิคา้ทีท่ าการซือ้ขายเป็นประเอทเครื่องมอืช่างอุตสาหกรรม ทีช่่าง
ในโรงงานใชง้าน เพื่อบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัร หรอืชิน้ส่วน อะไหล่ทีใ่ชป้ระกอบในเครือ่งจกัร  

1.1.6 สภำพกำรแข่งขนั และคู่แข่งหลกัขององคก์ร 
สอาพการแข่งขนั ถือว่ารุนแรงเนื่องจากลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมีจ านวน

น้อยลง   แต่คู่แขง่ในตลาดยงัมมีาก รปูแบบการด าเนินธุรกจิเหมอืนกนั สนิคา้ส่วนใหญ่คลา้ยกนั 
ก าไรจงึน้อย แต่ใชเ้งนิทุน และทรพัยากรมาก ตน้ทุนการด าเนินกจิการ และต้นทุนเริม่ต้นกจิการ
สงู ดงัเช่นตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนโรงงานโดยเปรยีบเทยีบ ตัง้แต่ปี 2552 ถงึ ปี 2555 แยกรายเดอืน 
  จ ำนวนโรงงำน(โรง) 
เดือน ปี 

  2552 2553 2554 2555 

  มกราคม 
       
267  

       
243  

      
296  

       
244  

  
กุมอาพนัธ ์

       
223  

       
283  

      
261  

       
322  

  มนีาคม 
       
288  

       
356  

      
334  

       
354  

  เมษายน 
       
263  

       
279  

      
354  

       
298  

  
พฤษอาคม 

       
296  

       
263  

      
293  

       
344  

  มถุินายน 
       
359  

       
328  

      
344  

       
261  

  กรกฏาคม 
       
387  

       
339  

      
326  

       
382  

  สงิหาคม 
       
346  

       
306  

      
359  

       
402  

  กนัยายน 
       
343  

       
365  

      
429  

       
379  

  ตุลาคม 
       
363  

       
345  

      
305  

       
385  

  
พฤศจกิายน 

       
310  

       
333  

      
286   N/A 

  ธนัวาคม 
       
324  

       
308  

      
276   N/A 

รวม   3,769     3,748    3,863    3,371  
ทีม่า: กรมโรงงาน, 2555 
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ตารางที ่2 แสดงจ านวนเงนิลงทุนโดยเปรยีบเทยีบ ตัง้แต่ปี 2552 ถงึปี 2555 แยกรายเดอืน 
  จ ำนวนเงินลงทุน(ล้ำนบำท) 
เดือน ปี 

  2552 2553 2554 2555 

  มกราคม 
        
6,642.91  

         
9,560.65  

        
43,488.90  

       
13,836.98  

  
กุมอาพนัธ ์

        
7,262.88  

       
16,039.35  

          
9,489.25  

       
21,106.38  

  มนีาคม 
        
9,104.39  

       
18,994.59  

        
22,138.15  

         
7,039.61  

  เมษายน 
        
4,878.07  

         
8,136.33  

        
17,805.35  

         
5,384.80  

  
พฤษอาคม 

        
9,488.34  

         
6,676.28  

        
23,939.13  

         
6,009.37  

  มถุินายน 
      
10,838.55  

       
13,298.73  

          
9,633.21  

         
8,499.14  

  กรกฏาคม 
      
18,623.00  

       
31,065.15  

        
13,006.93  

       
11,789.72  

  สงิหาคม 
      
17,867.55  

         
8,672.99  

        
10,448.30  

       
14,777.95  

  กนัยายน 
      
13,701.29  

       
15,041.95  

        
17,915.47  

       
12,806.77  

  ตุลาคม 
      
14,440.11  

       
13,365.18  

        
17,091.72  

       
16,997.24  

  
พฤศจกิายน 

      
21,163.40  

       
14,456.70  

        
10,814.08  N/A 

  ธนัวาคม 
      
11,673.32  

       
18,342.64  

        
12,202.15  N/A 

รวม   145,683.81     173,650.55     207,972.64    118,247.96  
ทีม่า: กรมโรงงาน, 2555  
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จากตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า จ านวนโรงงาน และมูลค่าเงนิลงทุนของ
โรงงานมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สอาพการแข่งขนัในตลาดมคีวามรุนแรงมาก
ยิง่ขึน้ 

คู่แข่งหลกัของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ คอื บรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั 
เพราะเงนิทุนทีม่ากกว่า สนิคา้หลากหลายครบถว้นกว่า ทรพัยากรการด าเนินกจิการทีพ่รอ้ม ท า
ใหม้ศีกัยอาพในการแขง่ขนัมากกว่า  

อาพรวมของคู่แขง่ขนั บรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั มดีงันี้ 
เริม่ต้นธุรกิจในปี พ.ศ 2515 มเีป้าหมายคอื มุ่งมัน่พฒันาบรษิัทอย่างต่อเนื่อง โดยมี

เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าเครื่องมอืไฟฟ้า เครื่องมอืช่าง เครื่องมอือุตสาหกรรม และ
เครื่องมอืก่อสร้างที่ครบวงจรที่สุด น าเสนอสนิค้าและบรกิารที่มคีุณอาพสูงสุด ในราคาที่เป็น
ธรรม 

มวีฒันธรรมองคก์รของ บรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั คอื CRIST 
 Courage กลา้คดิ กลา้ท า 
 Relationship สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้เสมอืนเครอืญาต ิ
 Integrity มคีวามสตัยจ์รงิ 
 Service Mind มใีจบรกิาร 
 Teamwork ท างานเป็นทมี  

มกีารเปรยีบเทยีบการแขง่ขนัในช่องทางการจดัจ าหน่ายของตลาดโดยรวม ดงันี้ 
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 อาพที ่8 แสดงโครงสรา้งการเปรยีบเทยีบการแขง่ขนัในช่องทางการจดัจ าหน่ายของตลาด 
โดยรวมของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่และบรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั ซึง่เป็น
คู่แขง่หลกั, 2555 

 

โรงงานใน

ประเทศ 

เกรียงกมล 

 

 

Dealer 2 

Dealer 1 

บญุเกษม 

โรงงาน

ตา่งประเทศ 

โรงงานใน

ประเทศ 

โรงงานใน

ประเทศ 

โรงงาน

ตา่งประเทศ 

โรงงาน

ตา่งประเทศ 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงาน 

โรงงานใน

ประเทศ 

โรงงาน

ตา่งประเทศ 

โรงงาน 
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จากอาพที ่8 แต่ละองคป์ระกอบมคีวามหมายดงันี้ 
- โรงงานในประเทศ คอื โรงงานผูผ้ลติสนิคา้อายในประเทศ 
- โรงงานต่างประเทศ คอื โรงงานผูผ้ลติสนิคา้ทีต่ ัง้อยูต่่างประเทศ 
- เกรยีงกมล คอื ผู้แทนจ าหน่ายสนิคา้ทีต่ ัง้อยู่อายในประเทศ โดยเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายแต่ผูเ้ดยีว  
และเป็นหน่ึงในหลายๆผูแ้ทนจ าหน่าย 

- Dealer 1 คอื ผูแ้ทนจ าหน่ายสนิคา้ทีต่ ัง้อยูอ่ายในประเทศ โดยเป็นหน่ึงในหลายๆผูแ้ทน  
  จ าหน่าย 
- Dealer 2 ผูแ้ทนจ าหน่ายสนิคา้ทีต่ ัง้อยูอ่ายในประเทศ โดยเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายแต่ผูเ้ดยีว  
- รา้นคา้ และ บุญเกษม คอืรา้นคา้ทีส่ ัง่ซือ้สนิคา้จาก ตวัแทนจ าหน่าย เช่น เกรยีงกมล Dealer1  
- Dealer 2 โดยส่วนใหญ่ไมไ่ดส้ัง่ซือ้สนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติ 
- โรงงาน คอื ผูบ้รโิอคขัน้สุดทา้ย ทีซ่ือ้สนิคา้เพื่อการผลติ ประกอบ เป็นสนิคา้ต่อไป ไมไ่ดส้่ง     
  ขายสนิคา้ต่อไปอกี   โดยโรงงานจะสัง่ซือ้สนิคา้จาก โรงงาน ผูแ้ทนจ าหน่าย รา้นคา้ 

ซึง่หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ในช่องทางการจดัจ าหน่ายมลีกัษณะเป็น
ผูข้ายส่ง (Wholesale) ส่วน บรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั ซึง่เป็นคู่แข่งหลกั มลีกัษณะเป็นผูแ้ทน
จ าหน่าย (Dealer) โดยเริม่ต้นของบรษิทั เกรยีงกมล จ ากดันัน้ เป็นผู้ขายส่ง(Wholesale) มา
ก่อน แต่หลงัจากประสบความส าเรจ็ในธุรกิจ จงึได้พฒันาเป็นผู้แทนจ าหน่าย (Dealer) ดงั
ปจัจบุนั 

 
1.2 ปัญหำและลกัษณะปัญหำท่ีเกิดขึ้นภำยในองคก์ร 

 
1.2.1 ปัญหำระดบัองคก์ร  
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่รายไดม้แีนวโน้มการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น

ล าดบั ดงัอาพที ่9 และตารางที ่3 ดงันัน้ ปญัหาระดบัองคก์รของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม 
แมชชนิเนอรี ่คอืการพฒันาจากการเป็นผู้ขายส่ง (Wholesale) ใหเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่าย (Dealer) 
เพื่อเพิม่ยอดขาย และผลก าไร 
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อาพที ่9 แสดงการลดลงรายไดข้องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ในรปูแบบ  
แผนอูมแิท่ง 
ทีม่า: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี,่ 2555 

 
ตารางที่ 3 แสดงการลดลงรายได้ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ ในรูปแบบ
ตวัเลข 

ปี ยอดขำย(บำท) ร้อยละ (+ คือเพ่ิมขึ้น, - คือลดลง) 
2550 70,393,467.52 N/A 

2551 84,464,822.16 + 19.99 

2552 61,022,181.56 -27.75 

2553 60,486,153.20 -0.80 

2554 54,389,189.57 -10.07 

2555 52,789,485.49 -2.94 

ทีม่า: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี,่ 2555 
 

จากอาพที่ 9 และ ตารางที ่3 จะเหน็ได้ว่า รายได้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แม
ชชนิเนอรี่ ตัง้แต่ปี 2551 มรีายได้สูงขึ้นจากปี 2550 เป็น 19.90 เปอร์เซนต์   แต่หลงัจากปี 
2552 มรีายไดล้ดลงจากปี 2551 เป็น 27.75 เปอรเ์ซนต์ รายไดปี้ 2553 ลดลงจากปี 2552 เป็น 
0.80 เปอรเ์ซนต์ รายได้ปี 2554 ลดลงจากปี 2553 เป็น 10.07 เปอรเ์ซนต์ และ รายไดปี้ 2555 
ลดลงจากปี 2554 เป็น 2.94 เปอร์เซนต์   จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา 
รายไดม้แีนวโน้วลดลงอยา่งต่อเนื่องจนถงึปจัจบุนั 
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1.2.2 ปัญหำระดบัธรุกิจ  
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ เป็นธุรกจิขนาดย่อมมลีกัษณะการด าเนิน

กิจการแบบธุรกิจในครอบครัว ดงันัน้โครงสร้างการบรหิารงานจึงไม่ชดัเจน และไม่มรีะบบ
ระเบยีบเพยีงพอ เช่น 
- ระบบการเงนิ ไมส่ามารถลงรายละเอยีดไดช้ดัเจน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอายหลงั  
- ระบบการบ ารงุรกัษายานพาหนะ ไมม่ตีารางบ ารงุรกัษายานพาหนะทีช่ดัเจน ท าให ้ 
  ยานพาหนะช ารดุ เสื่อมโทรม ก่อนเวลาอนัควร    
- ระบบพนกังาน ซึง่การเขา้งานของพนกังานยงัใชร้ะบบสมดุจดบนัทกึ ท าใหม้คีวามผดิพลาดใน   
  การนบัช่วงเวลาท างานอยูเ่สมอ 

1.2.3 ปัญหำระดบัหน้ำท่ี 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มปีญัหาระดบัหน้าที ่2 ส่วน คอื 

- การท าการตลาด เนื่องจากโครงสรา้งการบรหิารของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
ดงัอาพที่ 1 ท าให้เหน็ว่าโครงสร้างการบรหิารมฝี่ายขาย แต่ยงัขาดฝ่ายการตลาด ซึ่งท าให้
ฝา่ยขายท าการขายสนิคา้อยา่งไมม่ทีศิทาง 

- บรหิารงานบุคคล เนื่องจากลกัษณะการด าเนินกจิการแบบธุรกจิในครอบครวั ดงันัน้โครงสรา้ง 
  การบรหิารงานจงึไมช่ดัเจน และไมม่รีะบบระเบยีบเพยีงพอ จงึส่งผลใหม้ปีญัหาระดบัหน้าทีใ่น  
  เรือ่งพนกังาน เช่น 
- พนกังานส่งสนิคา้ มคีวามสามารถ และความรบัผดิชอบไมเ่พยีงพอในงานทีท่ า เพราะ 
  เงนิเดอืนค่อนขา้งน้อย และการศกึษาไมส่งูนกั 
- พนกังานขายสนิคา้ ไมส่ามารถตดิต่องานกบัลกูคา้ไดจ้ านวนมาก   เพราะส่วนใหญ่ตอ้งตดิต่อ 
  งานทางโทรศพัท ์
-พนกังานบญัช ีมคีวามรูใ้นระบบบญัชพีอสมควร แต่ยงัขาดความรบัผดิชอบ และความ 
 กะตอืรอืรน้ในการท างาน 

 
1.3 ควำมส ำคญัและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 
 

ความส าคญัของปญัหา คือปญัหาระดบัองค์กร ปญัหาระดบัธุรกิจ และปญัหาระดบั
หน้าที่ ซึ่งในแต่ละระดบัส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขนัของห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม 
แมชชนิเนอรีล่ดลง จนไมส่ามารถรกัษายอดขายหรอืก าไร ในระดบัด าเนินกจิการไดใ้นระยะ 1-2 
ปี 
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1.4 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 
1. ศึกษาปญัหาธุรกิจที่เกิดจากสอาพแวดล้อมของตลาด ปจัจยัอายนอก และปจัจยั

อายในองคก์ร ทีม่ผีลต่อการเตบิโตขององคก์ร 
2 เพื่อศกึษากลยุทธ์ระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ และระดบัหน้าที่ของ หา้งหุ้นส่วน

จ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่เพื่อการพฒันาจากการเป็นผูข้ายส่ง (Wholesale) ให้เป็นผู้แทน
จ าหน่าย (Dealer) ส่งผลใหเ้พิม่ยอดขาย และผลก าไร 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 
1. ระยะสัน้ เพื่อเพิม่ผลประกอบการ จนสามารถด าเนินธุรกจิต่อไป 
2. ระยะยาว เพื่อพฒันาจาก ผูข้ายส่ง (Wholesale) ใหเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่าย (Dealer)  
       สรา้งความยัง่ยนืในธุรกจิ 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษานี้น าแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์งานวจิัย ผลกระทบของ
ธุรกจิในด้านต่างๆ และน าไปใชใ้นการก าหนดกลยุทธข์องหา้งหุ้นส่วนจ ากดับุญเกษม แมชชนิ
เนอรี ่ดงันี้ 
 
2.1 หลกั แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบักำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ 

 
2.1.1 กำรวิเครำะหส่ิ์งแวดล้อมระดบัมหภำค(PEST analysis) 
การวเิคราะหส์ิง่แวดล้อมระดบัมหอาค (PEST Analysis) มกีารเรยีกอกีหลายชื่อ เช่น 

PESTLE, PESTEL, PESTLIED, STEEPLE & SLEPT การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มระดบัมหอาค
เป็นเครื่องมอืที่ส าคญัและมกีารใช้ส าหรบัการวเิคราะห์ในอาพรวมอย่างกวา้งขวาง เพราะเป็น
เครื่องมอืทีช่่วยท าความเขา้ใจอาพรวมของ การเมอืง (Political) เศรษฐกจิ (Economic) สงัคม 
(Social) เทคโนโลย ี(Technology) ซึ่งนักวางแผนกลยุทธ์จะนิยมใช้การวเิคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดบัมหอาค ในการวเิคราะหอ์าพรวมในอนาคตของธุรกจิ แนวโน้มดา้นการตลาด ปจัจยัทีจ่ะมี
ผลต่อการเปลีย่นแปลงขนานใหญ่ในโลกธุรกจิในอนาคต 

 

 
อาพที ่10 แสดงโครงสรา้งของการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มระดบัมหอาค 
ทีม่า: คุณเอกกมล เอีย่มศร ีhttp://www.eiamsri.wordpress.com, 2555 
 

http://www.eiamsri.wordpress.com/
http://eiamsri.files.wordpress.com/2011/06/pest-box1.jpg
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จากอาพที ่10 แสดงโครงสรา้งของการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มระดบัมหอาคทัง้ 4 ดา้น คอื 
การเมอืง (Political)  เศรษฐกจิ (Economic)  สงัคม (Social)  เทคโนโลย ี(Technology) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

โดยการน ามูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์จะต้องมปีระสิทธอิาพ มคีวามน่าเชื่อถือ 
สามารถอ้างองิได ้และใช้การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มระดบัมหอาค เพื่อให้มัน่ใจว่าสิง่ทีท่ าคอืการ
จดัการแนวคดิในเชงิบวก กบัปจัจยัที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทัง้ระดบัท้องถิน่หรอื
ระดับโลก โดยการที่ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและหาประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงนั ้น มีโอกาสมากที่จะประสบความส าเร็จมากกว่าการที่ ใช้ทัศนคติ ด้วย
ประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจ แต่จะต้องตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวนั การ
เปลีย่นแปลงนัน้จะส่งผลกระทบทีร่นุแรงกบันกัธุรกจิทีไ่ม่มกีารวางแผนการตลาดทีส่อดคลอ้งกบั
การเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทุกชนิดต้องใช้เวลา ต้องมีการสร้าง
คุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้กบักลุ่มผู้ใช้บรกิาร หรอื สินค้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมบางอยา่งขึน้และขยายวงอยา่งกวา้งขวาง 

การใช้การวเิคราะห์สิง่แวดลอ้มระดบัมหอาคในการวเิคราะหอ์าพรวมธุรกจิ และคู่แข่ง
รายใหญ่ที่ครอบครองตลาดเกนิกว่า เพื่อจะช่วยให้หลกีเลี่ยงการด าเนินการทัง้ด้านการตลาด
และการวางกลยุทธ์ทางธุรกจิที่ผดิพลาด และถูกลงโทษจากวงการธุรกจิด้วยการท าให้ บรกิาร
ของ หรอื สนิคา้ของลม้เหลว ดว้ยเหตุผลทีน่อกเหนือจากการควบคุม 

การใช้การวเิคราะห์สิง่แวดลอ้มระดบัมหอาคในการวเิคราะห์จะมปีระโยชน์เมื่อเริม่ต้น
การด าเนินงานในประเทศใหม่ หรอือูมอิาคใหม่ที่ยงัไม่เคยท าธุรกิจมาก่อน ดงันัน้การใช้ การ
วเิคราะห์สิง่แวดล้อมระดบัมหอาคช่วยให้าตดัสมมุตฐิานที่ผดิพลาด หรอืปจัจยัที่น ามาใช้ไม่มี
น ้าหนักเพยีงพอที่จะท าให้การตดัสนิใจถูกต้อง นอกจากนี้จะช่วยให้เขา้ใจกบัสอาพความเป็น
จรงิของสอาพแวดลอ้มใหมไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
การใช ้PEST Analysis มกีระบวนการ 3 ขัน้ตอน ดงันี้  

- ระดมนักวางแผนกลยุทธ์ในองค์กร ท าการก าหนดปจัจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งและน าไป
ใส่ในตารางเครือ่งมอื การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มระดบัมหอาค 

- ก าหนดความส าคญัของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และก าหนดน ้าหนักของ
ปจัจยัทีจ่ะมผีลกระทบต่อธุรกจิในแต่ละล าดบัชัน้ 

- สรุปผลจากข้อมูลที่ได้กรอกในตารางและท าการวเิคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจตาม
น ้าหนกัทีไ่ดก้ าหนดไวต้ัง้แต่ตอนแรก เพื่อป้องกนัความเป็นอคตสิ่วนบุคคล 

แนวทางการวเิคราะห ์
แนวการวเิคราะห์เพื่อช่วยเริม่ต้นก าหนดขอ้มูลต่างๆ และปจัจยัต่างๆ ที่จะน ามาใช้ใน

การกรอกในตาราง ดงันี้ 
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กำรเมือง (Political) 
- สถานะความมัน่คงของรฐับาล และรปูแบบของรฐับาล 
- เสรอีาพของสื่อสารตามหลกันิตธิรรมและระบบการด าเนินการของราชการในแต่ละ
ทอ้งถิน่ 

- แนวโน้มของกฏระเบยีบขอ้บงัคบัทีจ่ะออกมาใหม่ และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีใ่ชอ้ยู่ใน
ปจัจบุนั 

- ลกัษณะของสงัคมและกฎหมายการจา้งงานของทอ้งถิน่ 
- นโยบายอาษแีละการคา้ และการควบคุมอตัราค่าไฟฟ้า 
- การออกกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิอคและสิง่แวดลอ้ม 
- การเปลีย่นแปลงทีบ่่อยๆ ในสอาพแวดลอ้มทางการเมอืง 

เศรษฐกิจ (Economic) 
- ขัน้ตอนของวฎัจกัรธุรกจิ 
- สถานการณ์ปจัจุบนัและการคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกจิของอตัราเงนิเฟ้อ
และอตัราดอกเบีย้ 

- การว่างงานและอุปทานของแรงงาน 
- ตน้ทุนค่าแรงงาน (ทัง้แรงงานขัน้ต ่า และ ค่าแรงพนกังานระดบัฝีมอืแรงงาน) 
- ระดบัรายไดแ้ละการกระจายระดบัชัน้ของรายไดข้องคนท างาน 
- ผลกระทบของการคา้แบบโลกาอวิฒัน์ 
- แนวโน้มผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยหีรอือื่นๆ ทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิ 

สงัคม(Social) 
- อตัราการเตบิโตของจ านวนประชากรและอายเุฉลีย่ 
- สุขอาพของประชากร และการเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานของประชากร สงัคมวถิชีวีติของ
สงัคมเมอืง และสงัคมชนบท ระดบัการศกึษาเฉลีย่ และทศันคตต่ิอการตดิต่อการคา้
กบัประเทศต่างๆ 

- ประชากรทีใ่ชแ้รงงานในตลาดแรงงาน ทศันคตใินการท างาน การรกัความอสิระ 
- ทศันคตต่ิอการท างานกบับรษิทัต่างชาต ิความคดิเหน็หรอืทศันคตขิองประชาชนทาง
สงัคม และขอ้หา้มทางสงัคมต่างๆ 

- รปูแบบของประเพณวีฒันธรรม วถิชีวีติทอ้งถิน่ 
- การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทีก่ าลงัเกดิขึน้ในทอ้งถิน่นัน้ๆ 
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เทคโนโลยี (Technology) 
- ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  
- ผลกระทบของระบบอนิเตอรเ์น็ต และระบบการตดิต่อสื่อสารแบบมสีายและแบบไร้
สาย และระยะทางทีไ่กลจากส านกังานใหญ่ 

- กจิกรรมการวจิยัและพฒันา 
- ผลกระทบของการถ่ายทอดดา้นเทคโนโลย ี

หมายเหตุ : รปูแบบอื่นของ PEST ไดแ้ก่ PESTLE, PESTLIED, STEEPLE และ SLEPT  
นักวิเคราะห์มรีูปแบบอื่น ที่มคีวามแตกต่างและหลากหลายกว่าในรูปแบบของการ

วเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มระดบัมหอาค(PEST) เช่น 
- PESTLE/PESTEL : Political, Economic, Sociological, Technological, Legal, 

Environmental 
- PESTLIED : Political, Economic, Social, Technological, Legal, International, 

Environmental, Demographic 
- STEEPLE : Social/Demographic, Technological, Economic, Environmental, 

Political, Legal, Ethical 
- SLEPT : Social, Legal, Economic, Political, Technological 

2.1.2 กำรวิเครำะหส์ภำพกำรแข่งขนั (5 Force analysis) 
เป็นการวเิคราะหป์จัจยัอายนอก  เกี่ยวกบัสอาพการแข่งขนัในตลาด  ซึ่งท าการศกึษา 

5 ส่วน ดงันี้ 

 
อาพที ่11 แสดงโครงสรา้งของการวเิคราะหส์อาพการแขง่ขนั (5 Force Analysis) 
ทีม่า:http://www.mbaru.blogspot.com/2009/09/five-forces.html, 2555 

http://www.mbaru.blogspot.com/2009/09/five-forces.html
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จากอาพที่ 11 โครงสรา้งของการวเิคราะห์สอาพการแข่งขนัม ี5 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมี
ผลกระทบต่อองคก์รในมมุมองต่างๆ ดงันี้ 
1. วิเครำะหส์ภำวะกำรแข่งขนัภำยในอตุสำหกรรม (Rivalry Among Current 

Competitor) 
การวเิคราะหส์อาวะการแขง่ขนัอายในอุตสาหกรรม ท าโดยการศกึษา 
- จ านวนคู่แขง่ และความสามารถในการแขง่ขนั (Market Structure) 
- ความเจรญิเตบิโตของ (Demand) 
- ความแตกต่างของสนิคา้ (Product Differences) 
- ก าลงัการผลติส่วนเกนิ (Over Supply) 
- ตน้ทุนคงทีข่องอุตสาหกรรม (Fixed Cost) 
- เกบ็รกัษา (Maintainance Cost) 
- อุปสรรคกดีขวางการออกจากธุรกจิ (Sunk Cost) เช่น การเปลีย่นแปลงเครื่องจกัร 

และโรงงานไปท าการผลติสนิค้าอื่นกระท าไดย้าก ความผูกพนัทางจติใจ หน้าตา 
และชื่อเสยีง ผลกระทบโดยรวมของธุรกจิทัง้หมด (ความต่อเนื่อง) ขอ้ตกลงกบั 
สหอาพแรงงาน 

2. วิเครำะหค์ู่แข่งรำยใหม่ (Threat of New Entrance) 
ผูแ้ขง่ขนัรายใหม ่จะเขา้มาแขง่ขนัในตลาดได ้ขึน้อยูก่บัปจัจยั 2 ประการคอื 

- Barrier to Entry อุปสรรคกีดขวางการเขา้มาในอุตสาหกรรมนี้ง่ายหรอืยาก  
      การป้องกนั หรอืการตอบโตจ้ากคู่แขง่เดมิในตลาดอ านาจต่อรองของซพัพลายเออร ์
- Barrier to Entry อุปสรรคกดีขวางการเขา้มาในอุตสาหกรรมนี้ง่ายหรอืยาก ซึ่ง
ไดแ้ก่ 

- การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) 
- ความแตกต่างของสนิคา้ (Product Differentiation) หรอืความอกัดต่ีอ

ยีห่อ้ (Brand Royalty) 
- เงนิลงทุน (Capital Requirements) 
- การเข้าถึงช่องทางในการจดัจ าหน่าย (Access to Distribution 

Channel)  
- นโยบายของรฐับาล (Government Policy) รวมถึงสมัปทาน และ

ใบอนุญาตต่าง ๆ 
- ตน้ทุนแฝงในการเปลีย่นแปลงสนิคา้ทีใ่ช ้(Switching Cost) 
- ขอ้ได้เปรยีบในเรื่องของการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี่ ประสทิธผิลที่ได้

จากการเรยีนรู ้
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- การป้องกนั หรอืการตอบโต้จากคู่แข่งเดมิในตลาดคู่แข่งรายใหม่ อาจ
ศกึษาจากพฤตกิรรมของคู่แข่งเดมิในตลาด ทีเ่คยท าในการตอบโต้การ
เขา้ตลาด ซึ่งการป้องกนัจากผู้คู่แข่งเดมิ อาจท าโดย การใช้การตดั
ราคา ซึ่งพบว่า ถ้าตลาดค่อนข้างอิ่มตัว หรอืโตช้า ผู้แข่งเดมิ มกัจะ
ตอบโต้อย่างรุนแรง เพื่อรกัษาส่วนแบ่งตลาดไว้ ซึ่งตรงขา้มกบัตลาด
สนิคา้ทีย่งัเตบิโต ซึง่ไมค่่อยมกีารตดัราคารนุแรง 

3. วิเครำะหสิ์นค้ำทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
สนิคา้ทดแทน เป็นสิง่ทีคุ่กคามไดง้า่ย ซึง่ท าใหป้รมิาณการขาย และก าไร ลดลง ซึง่ต้อง

พจิารณาถงึ 
- ความยดืหยุน่ในการทดแทนกนัของสนิคา้ 
- ตน้ทุน หรอืค่าใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงไปสู่สนิคา้ทดแทน 
- ระดบัความจงรกัอกัดใีนสนิคา้ 
- ระดบัราคาสนิคา้ทดแทน และคุณสมบตัใินการใชง้านของสนิคา้ทดแทน 

4. วิเครำะหอ์ ำนำจต่อรองของลกูค้ำ (Bargaining Power of customer) 
อ านาจต่อรองของลกูคา้ เกีย่วขอ้งการตัง้ราคาขาย ซึง่โยงไปหาก าไรของผูผ้ลติ ซึง่

อ านาจต่อรองเกดิจาก 
- ปรมิาณการซือ้ทีม่าก ท าใหผู้ซ้ือ้มอี านาจต่อรองสงู 
- ขอ้มลูต่าง ๆ ของสนิคา้ ทีผู่ซ้ ือ้ทราบยิง่มมีาก กย็ิง่มอี านาจในการต่อรองสูง 
- ความอกัดใีนตราสนิคา้(Brand Royalty) 
- การรวมตวัของกลุ่มผูซ้ือ้ ยิง่มาก อ านาจในการต่อรองยิง่มาก 

การวเิคราะหอ์ านาจต่อรองของลูกคา้ เกี่ยวขอ้งการตัง้ราคาขาย ซึง่โยงไปหาก าไรของ
ผูผ้ลติ ซึง่อ านาจต่อรองเกดิจาก ความสามารถของผูซ้ือ้ โดยความสามารถของผูซ้ือ้ ทีอ่าจจะไป
ผลติสนิคา้เอง หรอืความสามารถรวมกจิการไปขา้งหลงั (Backward Integration) ไดด้เีท่าไร 
อ านาจต่อรองก็สูง ยิง่ต้นทุนในการเปลีย่นแปลงไปใชส้นิคา้คู่แข่งอื่น ต ่าเพยีงไร อ านาจในการ
ต่อรองยิง่สงู 
5. วิเครำะหอ์ ำนำจต่อรองของซพัพลำยเออร ์(Bargaining Power of Supplier) 

อ านาจต่อรองของซพัพลายเออร ์ในฐานที่ผู้ผลติด าเนินธุรกจิ ซื้อมา แล้วขายไป เป็น
ผูผ้ลติทีซ่ือ้วตัถุดบิจากซพัพลายเออร ์ยิง่อ านาจต่อรองมากเพยีงใด ต้นทุนในการผลติก็จะยิง่ต ่า 
และท าใหเ้กดิก าไรมากขึน้ ปจัจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

- จ านวนผูข้ายวตัถุดบิ ยิง่น้อยราย ท าให ้ซพัพลายเออร ์มอี านาจต่อรองมากขึน้ และ
สดัส่วนที ่ซพัพลายเออร ์นัน้ขายใหเ้รายิง่น้อย อ านาจในการต่อรองยิง่เพิม่ขึน้ 

- การรวมตวัของ ซพัพลายเออร ์ยิง่มาก อ านาจต่อรองของ ซพัพลายเออร ์ยิง่มาก 
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- จ านวนแหล่งวตัถุดบิ หรอืวตัถุดบิทีม่ยี ิง่น้อย อ านาจต่อรองของ ซพัพลายเออร์ ยิง่
มาก 

- ความแตกต่าง และความเหมอืนของวตัถุดบิ ยิง่มาก ท าให้อ านาจต่อรองของ ซพั
พลายเออร ์ยิง่มาก ยิง่ถา้ Supplier นัน้เป็นผูผ้ลติรายเดยีว ยิง่ท าใหม้อี านาจต่อรอง
ซพัพลายเออรร์ายนัน้เพิม่ขึน้และเช่นเดยีวกนั ถ้าความสามารถในการลงลกึ เขา้ไป
ท าการผลติเอง หรอืเขา้ไปท าแขง่ขนักบั ซพัพลายเออร ์ในทอ้งตลาด  

 
2.1.3 กำรวิเครำะหส์ภำพปัจจยัภำยใน และภำยนอกขององคก์ร (SWOT 

Analysis) 
การวเิคราะห ์SWOT เป็นกาารจดัท าแผนกลยุทธว์ธิหีนึ่งซึง่จะช่วยใหอ้งคก์ร ไดท้ราบ

ถึงสถานอาพของตัวเอง อันจะท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบ
ความส าเรจ็ มรีายละเอียดเพื่อศกึษาแนวโน้มพฒันาการขององค์กร การส ารวจ และสรุปเป็น
แนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้ตรงและตอบสนองความต้องการขององค์กร การวิเคราะห์
สอาพขององค์กรเพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาจะต้องมกีารวเิคราะห์ผลกระทบที่เกดิจาก
ปจัจยัต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการวเิคราะห์ เป็นกาารจดัท าแผนกลยุทธ์วธิหีน่ึงซึง่จะช่วยใหอ้งค์กร ได้
ทราบถงึสถานอาพขององค์กรเอง อนัจะท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและ
ประสบความส าเรจ็  

 
อาพที ่12 แสดงโครงสรา้งของ การวเิคราะหส์อาพปจัจยัอายใน และอายนอกขององคก์ร 
(SWOT Analysis) 
ทีม่า: http://www.gotoknow.org/posts/5965, 2555  

http://www.gotoknow.org/posts/5965
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จากอาพที่  12 เ ป็นโครงสร้างการวิเคราะห์จากสอาพแวดล้อมอายในและ
สอาพแวดล้อมอายนอกขององค์กรนัน้ ๆ ใน 4 ประเด็น แบ่งเป็นสอาพแวดล้อมอายใน 2 
ประเดน็คอื จุดแขง็ (S: Strength) และจุดอ่อน (W: Weakness)   สอาพแวดลอ้มอายนอก 2 
ประเดน็คอื โอกาส (O: Opportunity และอุปสรรค (T: Threat) ดงัรายละเอยีดดงันี้ 
ปัจจยัภำยในองคก์ร 

- จดุแขง็ (S: Strength) องคก์รจะต้องมกีารประเมนิจุดแขง็ของตนเอง ซึง่เป็นปจัจยั
อายใน หรอืสิ่งที่องค์กรมอียู่เองแล้ว เพื่อพิจารณาเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของ
องค์กรในมติต่ิางๆ เช่น ท าเลที่ตัง้ สถานการณ์ทางการเงนิการคลงั ความสามารถ
ของบุคลากร ความเป็นทีม คุณอาพบรกิาร ประเพณีวฒันธรรม แหล่ งท่องเที่ยว 
ฯลฯ โดยประเมนิจากระดบัสูงไปหาระดบัต ่า แต่จุดแขง็ในบางประเดน็กอ็าจจะไม่ใช่
ความส าคญัต่อความส าเรจ็กไ็ด ้ตอ้งพจิารณาปจัจยัอื่นเพิม่เตมิ 

- จดุอ่อน (W: Weakness) องค์กร จะต้องมกีารประเมนิจุดอ่อนขององคก์รเอง เช่น 
ระเบียบกฎเกณฑ์ ขัน้ตอนอายใน ที่ยุ่งยากซับซ้อน ระบบการตรวจสอบอายใน 
ความมุ่นมัน่ของทมีงาน ชุมชนใหม่ คนในชุมชนมาจากหลากหลายแหล่ง ฯลฯ เพื่อ
พจิารณาเงือ่นไขแห่งความลม้เหลวขององคก์รในมติต่ิางๆ เช่นเดยีวกบัการประเมนิ
จุดแขง็ โดยมกีารประเมนิจากระดบัสูง(จุดอ่อนมาก) ไปหาระดบัต ่า (จุดอ่อนน้อย) 
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกันจุดอ่อนในบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะมีความส าคัญต่อ
ความส าเรจ็หรอืลม้เหลวขององคก์ร ตอ้งพจิารณาปจัจยัอื่น เช่นกนั 

ปัจจยัภำยนอกองคก์ร 
- โอกำส (O: Opportunity) เป็นปจัจยัอายนอกที่ควบคุมไม่ได้ที่องค์กรได้เปรยีบ

คู่แข่ง เช่น น ้ามนัมรีาคาแพงในขณะที่องค์กรของเราไม่ได้ใช้น ้ามนัมากนักในการ
ผลติสนิค้าและบรกิาร หรอืการมเีครอืข่ายองค์กรต้นแบบที่เข้มแขง็อยู่ไม่ไกลจาก
ชุมชนท าใหเ้หน็เป็นตวัอย่าง การมอีงคก์รอาคเอกชนไม่แสวงหาก าไรเขา้มาพฒันา
ในชุมชน เป็นตน้ ทัง้นี้องคก์ร ควรจะไดพ้จิารณาโอกาสส าคญัในเรือ่งสิง่น่าประทบัใจ 
และโอกาสของการประสบความส าเรจ็ขององคก์รเป็นส าคญั 

- อปุสรรค (T: Threat) เป็นปจัจยัอายนอกทีค่วบคุมไม่ได้ทีอ่งคก์รเสยีเปรยีบคู่แข่ง 
ซึ่งเป็นการขดัขวางการพฒันาขององค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงวธิกีารเลอืกตัง้ ส .
อบต. เป็นแบบรวมเขต(แล้วแต่มุมมองหรือสถานการณ์จรงิในแต่ละพื้นที่) การ
ยกเลกิ ก านันหรอืผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล สถานการณ์ความขดัแยง้ในพื้นที่ ...ที่
ก าลังเกิดขึ้น และพื้นที่นั ้นมีบริบทที่คล้าย ๆ กัน เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
เป้าประสงค์ขององค์กร ทัง้น้ีควรพิจารณาอุปสรรคในด้านของความรุนแรงและ
อุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยตรงกบัองคก์รนัน้ ๆ ดว้ย 
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2.1.4 กำรวิเครำะห์กำรจบัคู่ปัจจยัภำยนอกและภำยใน (TOWS MATRIX) เป็น
เมตรกิซจ์บัคู่ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่วเิคราะหไ์ด้จาก SWOT Analysis และน ามา
สรา้งกลยทุธร์ะดบัองคก์ร และกลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ 

 

 
อาพที ่13 แสดงโครงสรา้งการวเิคราะหก์ารจบัคู่ปจัจยัอายนอกและอายใน 
ทีม่า:http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538663926&Ntype=3
, 2555 
 

จากอาพที ่13 แสดงโครงสรา้งการวเิคราะหก์ารจบัคู่ปจัจยัอายนอกและอายใน ซึง่จะม ี
4รปูแบบ คอื จุดแขง็-โอกาส (S-O)  จุดแขง็-อุปสรรค (S-T)  จุดอ่อน-โอกาส (W-O)  จุดอ่อน-
อุปสรรค (W-T) 

อายหลงัจากทีม่กีารประเมนิสอาพแวดลอ้มโดยการวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึจุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และขอ้จ ากดัแล้ว กจ็ะน ามาขอ้มูลทัง้หมดมาวเิคราะหใ์นรปูแบบความสมัพนัธ์แบบแม
ตรกิซโ์ดยใชต้ารางทีเ่รยีกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวเิคราะหท์ีน่ า
ขอ้มูลที่ได้จากการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากดั มาวเิคราะห์เพื่อก าหนด
ออกมาเป็นกลยทุธป์ระเอทต่าง ๆ  

ในการน าเทคนิคทีเ่รยีกว่า TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อก าหนดกลยุทธน์ัน้ 
จะมขี ัน้ตอนการด าเนินการทีส่ าคญั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
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กำรระบุจดุแขง็ จดุอ่อน โอกำส และข้อจ ำกดั 
การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัเป็นการประเมนิสอาพแวดล้อมทีเ่ป็นการ

ระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินอายในองค์กร ส่วนการประเมิน
สอาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดจะเป็นการประเมินอายนอกองค์กร กล่าวได้ว่า  
ประสทิธผิลของการก าหนดกลยุทธท์ีใ่ชเ้ทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึน้อยู่กบัความสามารถใน
การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ทีล่ะเอยีดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวเิคราะหไ์ม่
ละเอยีดหรอืมองไมทุ่กแงม่มุ จะส่งผลท าใหก้ารก าหนดกลยทุธท์ีอ่อกมาจะขาดความแหลมคม 
 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจุดแขง็กบัโอกาส จุดแขง็กบัขอ้จ ากดั จุดอ่อนกบั
โอกาส และจดุอ่อนกบัขอ้จ ากดั  

ซึง่ผลของการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์นขอ้มลูแต่ละคู่ดงักล่าว ท าใหเ้กดิกลยทุธส์ามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเอท คอื 
กลยทุธเ์ชิงรกุ (SO Strategy)  

ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสอาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมา
พจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชงิรุก ตวัอย่าง กรมธนารกัษ์ มจีุดแขง็ 
คอื ความสามารถในการผลติเหรยีญ และมโีรงกษาปณ์ที่ทนัสมยั มโีอกาส คอื สามารถหา
รายได้จากการผลติเหรยีญได้ ทัง้หมดสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ในเชงิรุก คอื  กลยุทธ์การ
รบัจา้งผลติเหรยีญทุกประเอททัง้ในและต่างประเทศ 
กลยทุธเ์ชิงป้องกนั (ST Strategy) 

ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมนิสอาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมา
พจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นอกลยุทธใ์นเชงิป้องกนั ทัง้นี้เนื่องจากองค์กรมจีุด
แขง็ ขณะเดยีวกนัองคก์รก็เจอกบัสอาพแวดลอ้มที่เป็นขอ้จ ากดัจากอายนอกที่องค์กรควบคุม
ไม่ได้ แต่องค์กรสามารถใช้จุดแขง็ที่มอียู่ในการป้องกนัขอ้จ ากดัที่มาจากอายนอกได้ ตวัอย่าง
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มจีุดแขง็ คอื เป็นมหาวทิยาลยัที่เปิดโอกาสการศกึษาให้แก่
ประชาชนทัว่ประเทศ ขณะเดยีวกนัมขีอ้จ ากดั คอื งบประมาณทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากอาครฐัมี
ไมเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถจดัตัง้หน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศได้ ทัง้หมดสามารถ
น ามาก าหนดกลยุทธ์เชงิป้องกนั คอื กลยุทธ์การสร้างความร่วมมอืกบัโรงเรยีนในพื้นที่ทุก
จงัหวดัทัว่ประเทศ 
กลยทุธเ์ชิงแก้ไข (WO Strategy) 

ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสอาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมา
พจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธใ์นเชงิแก้ไข ทัง้นี้เนื่องจากองคก์รมโีอกาสที่
จะน าแนวคดิหรอืวธิใีหม ่ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจดุอ่อนทีอ่งคก์รมอียู่ได ้ตวัอย่าง ระบบราชการมกั
มจีุดอ่อน คอื มขีัน้ตอนการท างานทีย่าว ใชเ้วลามาก ขณะเดยีวกนักม็โีอกาส คอื  โอกาสของ
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การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ทัง้หมดสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์เชิง
แก้ไข คอื กลยุทธ์การส่งเสรมิให้มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
บรหิารจดัการและในกระบวนการท างานของราชการใหม้ากขึน้ (e-Administration)  
กลยทุธเ์ชิงรบั (WT Strategy) 

ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมนิสอาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมา
พจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธใ์นเชงิรบั ทัง้นี้เนื่องจากองคก์รเผชญิกบัทัง้
จุดอ่อนและขอ้จ ากดัอายนอกทีอ่งคก์รไม่สามารถควบคุมได้ ตวัอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน คอื 
ต้องน าเขา้น ้ามนัดบิจากต่างประเทศ ประกอบกบัพบขอ้จ ากดั คอื ราคาน ้ามนัในตลาดโลก
เพิม่ขึ้นอย่างมาก ทัง้หมดน ามาก าหนดกลยุทธ์ในเชงิรบั คือ  กลยุทธ์การรณรงค์ประหยดั
พลงังานทัว่ประเทศอย่างจรงิจงั และกลยุทธก์ารหาพลงังานทดแทนทีน่ าทรพัยากรธรรมชาตใิน
ประเทศทีม่อียูม่าใชม้ากขึน้ 

 
2.1.5 ห่วงโซ่คณุค่ำ (Valuechain) 
ห่วงโซ่คุณค่า (Valuechain ) คอืห่วงโซ่ทีร่อ้ยกจิกรรมหลกั และกจิกรรมสนับสนุนเขา้

ดว้ยกนั เพื่อส่งผ่านคุณค่าของสนิคา้และบรกิารจนถงึผูบ้รโิอค  ตามแนวคดิของ Michael E. 
Porter ทีเ่ขยีนไวใ้นหนังสอื Competitive Advantage (1985) เป็นแนวคดิทีช่่วยในการท าความ
เขา้ใจถงึบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏบิตักิารว่าจะมสี่วนช่วยเหลอืให้องคก์รธุรกจิก่อก าเนิด
คุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้อยา่งไร โดยคุณค่าทีบ่รษิทัสรา้งขึน้สามารถวดัไดโ้ดยการพจิารณาว่าผูบ้รโิอค
ยนิยอมทีจ่ะจา่ยเงนิเพื่อซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัมากน้อยเพยีงใด  

 

 
อาพที ่14 แสดงโครงสรา้งของห่วงโซ่คุณค่า 
ทีม่า: http://www.nenfe.nfe.go.th/elearning/courses/67/chap3_3_1.htm 

http://www.nenfe.nfe.go.th/elearning/courses/67/chap3_3_1.htm
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จากอาพที ่14 แสดงโครงสรา้งของ โดยแบ่งกจิกรรมอายในองคก์ร เป็น 2 กจิกรรม คอื 
กจิกรรมหลกั (Primary Activities) และกจิกรรมสนบัสนุน (Support Activities) โดยกจิกรรมทุก
ประเอทมสี่วนในการช่วยเพิม่คุณค่าใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทั กจิกรรมหลกั 5 กจิกรรม
เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติหรอืสรา้งสรรสนิคา้หรอืบรกิาร การตลาดและการขนส่ง
สนิคา้หรอืบรกิารไปยงัผูบ้รโิอค ประกอบดว้ย  

- Inbound Logistics กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการไดร้บั การขนส่ง การจดัเกบ็และการ 
แจกจา่ยวตัถุดบิ การจดัการสนิคา้คงเหลอื  
- Operations กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลีย่นหรอืแปรรปูวตัถุดบิใหอ้อกมา เป็น

สนิคา้ เป็นขัน้ตอนการผลติ การบรรจุ  
- Outbound Logistics กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัเกบ็ รวบรวม จดัจ าหน่ายสนิคา้ 

และบรกิารไปยงัลกูคา้ 
- Marketing and Sales กจิกรรมที่เกี่ยวกบัการชกัจงูให้ลูกค้าซื้อสนิคา้และบรกิาร 

เช่น การโฆษณา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- Services กจิกรรมทีค่รอบคลุมถงึการใหบ้รกิารเพื่อเพิม่คุณค่าให้กบัสนิคา้ รวมถงึ

การบรกิารหลงัการขาย การแนะน าการใช ้
ส่วนกจิกรรมสนบัสนุนเป็นกจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้จิกรรมหลกัสามารถ

ด าเนินไปได ้ประกอบดว้ย 
- Procurement กจิกรรมในการจดัซื้อ-จดัหา input เพื่อมาใช้ในกจิกรรมหลกั การ

เจรจาต่อรองกบั Supplier 
- Technology Development กจิกรรมเกี่ยวกบัการพฒันาเทคโนโลยทีี่ช่วยในการ

เพิม่คุณค่ใหส้นิคา้และบรกิารหรอืกระบวนการผลติ  
- Human Resource Management กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากร

บุคคล ตัง้แต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหาและคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา 
ฝึกอบรม ระบบเงนิเดอืนค่าจา้ง และแรงงานสมัพนัธ ์ 

- Firm Infrastructure โครงสรา้งพืน้ฐานขององคก์ร ไดแ้ก่ ระบบบญัช ีระบบการเงิน 
การบรหิารจดัการขององคก์ร 

กจิกรรมหลกัขา้งตน้จะท างานประสานงานกนัไดด้จีนก่อใหเ้กดิคุณค่าไดน้ัน้จะต้องอาศยั
กจิกรรมสนับสนุนทัง้ 4 กจิกรรม ซึง่ไดแ้ก่ โครงสรา้งองคก์ร (Firm Infrastructure) ไดแ้ก่ ระบบ
บญัช ี ระบบการเงนิ การบรหิารจดัการ การจดัการทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource 
Management) การพฒันาเทคโนโลยี (Technology Development) และการจดัหา 
(Procurement) นอกจากกจิกรรมสนับสนุน จะท าหน้าที่สนับสนุนกจิกรรมหลกัแลว้ กจิกรรม
สนบัสนุนยงัจะตอ้งท าหน้าทีส่นบัสนุนซึง่กนัและกนัอกี  
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ห่วงโซ่คุณค่าใช้เพื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความสามารถในการแข่งขนั Porter แนะน า
ให้ให้ห่วงโซ่คุณค่าในการแยกกิจกรรม ดูประสิทธิอาพขององค์กร เพื่อดูการพัฒนา และ
ความสามารถในการแข่งขนั โดยใชใ้นการดูจุดแขง็ จุดอ่อน ของบรษิทั ในการวเิคราะหเ์ชงิกล
ยุทธแ์ละเพื่อใหไ้ดอ้าพรวมอย่างรวดเรว็ ของการแข่งขนัทีเ่ป็นไปได้ขององคก์รเช่นองคก์ร ที่มี
จดุแขง็ทางดา้นการขนส่ง การขาย หรอืการบรกิาร 

โดยแต่ละกจิกรรมในห่วงโซ่คุณค่า มเีป้าหมายเพื่อเพิม่คุณค่าให้กบัลูกค้าขององค์กร 
ตวัอยา่งเช่น ผูแ้ทนจ าหน่ายชิน้ส่วนประกอบรถยนต์ ใชร้ะบบสารสนเทศในการจดัห่วงโซ่คุณค่า
และใชก้ารจดัการคลงัวตัถุดบิแบบ ณ เวลานัน้(Just-in-time) เพื่อลดต้นทุนในการส่งชิน้ส่วนไป
ยงัลกูคา้  

ค าว่าคุณค่าอาจมคีวามหมายที่แตกต่างกนัโดยมุมมองที่ต่างกนั เช่นในมุมมองลูกค้า 
คุณค่าอาจหมายถงึ สนิคา้มรีาคาถูก สนิคา้มคีุณอาพดกีว่าเดมิ การใหบ้รกิารทีด่กีว่าเดมิ หรอื
ความเป็นเอกลักษณ์  และเป็นหนึ่งเดียวของสินค้าเป็นต้น โดยคุณค่านัน้ได้มาจากความรู้
ประสบการณ์ ความถนดั เวลา และพลงังานทีอ่งคก์รลงทุนลงแรงไปในผลติอณัฑน์ัน้ๆ 

ห่วงโซ่คุณค่ามบีทบาทและมคีวามส าคญัต่อองคก์รเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะกบัการผลติ
สนิคา้เท่านัน้ แต่ครอบคลุมถงึการใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้ โดยการเพิม่ใส่คุณค่าจ านวนมากๆ ลงไปใน
ผลติอณัฑห์รอืบรกิาร องคก์รจะประสบความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิทนัท ี

การจดัการห่วงโซ่คุณค่า มอีงคป์ระกอบสองอย่างทีม่บีทบาททีส่ าคญั ไดแ้ก่ การจดัการ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management หรอื SCM) และการจดัการลูกค้าสมัพนัธ ์
(Customer relationship management หรอื CRM) โดยห่วงโซ่อุปทานจะช่วยในเรื่องต่างๆ 
อาทเิช่น การตดัสนิใจว่าทรพัยากรหรอืวตัถุดบิใดทีค่วรจะสัง่เขา้มาในห่วงโซ่คุณค่า  สัง่เขา้มา
ดว้ยปรมิาณเท่าใด ทรพัยากรหรอืวตัถุดบิเหล่านัน้จะถูกจดัการหรอืบรหิารอย่างไรเพื่อแปลงให้
เป็นสนิคา้หรอืบรกิารไดต้ามทีล่กูคา้ตอ้งการ และจะส่งสนิคา้ไปใหล้กูคา้ไดอ้ยา่งไร มกี าหนดการ
การส่งเป็นอยา่งไร การตรวจตดิตามและควบคุมการส่งสนิคา้ ส่วนการจดัการลูกคา้สมัพนัธ ์เป็น
การช่วยเหลอืและเผชญิหน้ากบัลกูคา้ ทัง้ในส่วนของการขาย การตลาดและโฆษณา บรกิารหลงั
การขาย และการท าใหล้กูคา้ซื่อสตัยแ์ละจงรกัอกัดกีบัผลติอณัฑ ์ปจัจบุนัมซีอฟต์แวรเ์พื่อจดัการ
เกี่ยวกบัลูกคา้สมัพนัธ ์โดยทีซ่อฟต์แวรจ์ะเกบ็ขอ้มลูลูกคา้ ประวตักิารซือ้ของลูกคา้  ขอ้แนะน า
หรอืขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัสนิคา้ใหม ่เป็นตน้ 

 
2.2 หลกั แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบักำรจดักำรกำรตลำด และกลยทุธก์ำรตลำด 

 
2.2.1 กำรแบ่งส่วนตลำด กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย และกำรวำงต ำแหน่งองคก์รในตลำด 
หรือ STP (Segmentation Target Positioning)  ม ี3 ส่วน ดงันี้ 
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2.2.1.1 กำรแบ่งส่วนตลำด (Market Segmentation)  
เป็นกจิกรรมการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่ม ผู้ซื้อสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ่งตามลกัษณะ

ความต้องการ หรอืลกัษณะเฉพาะอย่างที่คลา้ยคลงึกนัออกเป็นตลาดย่อย หรอืส่วนตลาด เพื่อ
จะเลอืกเป็นตลาดเป้าหมายเพื่อการเสนอผลติอณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละตลาด
เป้าหมายนัน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถจดัได ้2 กลุ่มคอื  

- การแบ่งส่วนตลาดตามคุณลกัษณะของผู้บรโิอค ตวัแปรที่ส าคญัที่ใช้เป็นเกณฑ์มี
รายละเอยีดดงันี้ 

- การแบ่งส่วนตลาดทางอูมศิาสตร ์(Geographic) เช่น ประเทศ รฐั อูมอิาค 
เมอืง ฯลฯ โดยค านึงถงึลกัษณะและพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลในแต่ละเขต
อมูศิาสตรน์ัน้ 

- การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย 
ขนาด ความหนาแน่น ท าเลที่ตัง้ อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ หรือเป็น 
การแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสรา้งและการกระจายของประชากร 

- การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจติวทิยา (Psychological) เป็นการแบ่งตลาด
เป็นกลุ่มทีแ่ตกต่างกนั โดยถอืเกณฑด์า้นชัน้ของสงัคม ค่านิยมและรปูแบบ
การด ารงชวีติ หรอืบุคลกิอาพ 

- การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัพฤติกรรม (Behavioral) เป็นการแบ่งตลาด
เป็นกลุ่มที่แตกต่างกนั โดยถือเกณฑ์ด้านพฤติกรรม รูปแบบใช้ชวีติของ
ผูบ้รโิอค (lifestyle) 

- การแบ่งส่วนตลาดตามการตอบสนองของผูบ้รโิอคทีม่ต่ีอผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัหรอื
ตามเกณฑพ์ฤตกิรรมศาสตร ์ม ีการแบ่งตลาดตามพฤตกิรรมโดยถอืเกณฑ ์ความรู ้
ทศันคติ การใช้หรอืพฤติกรรมตอบสนองต่อผลิตอณัฑ์ รวมถึงโอกาสในการซื้อ
ผลติอณัฑ ์ปจัจยัทีส่ าคญัมดีงัน้ี 

- โอกาสในการซือ้ 
- การแสวงหาผลประโยชน์ ผูซ้ือ้เลอืกผลติอณัฑโ์ดยมสี่วนกระตุ้นในการซื้อ

ทีแ่ตกต่างกนั เช่น การซือ้ยาสฟีนัต้องการป้องกนัฟนัผุ ฟนัขาว รสด ีราคา
ถูก 

- สถานะของผูใ้ช ้เช่น ผูท้ีไ่มเ่คยใช ้ผูท้ีเ่คยใช ้ผูเ้ลกิใช ้ฯลฯ 
- อตัราการใช ้ผูซ้ือ้ปรมิาณมาก ปานกลาง และน้อย 
- สอาพความอกัดต่ีอตราสนิคา้ 
- ขัน้ความพรอ้มของผูซ้ือ้ 
- ทศันคต ิ
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- การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้คุณลกัษณะที่หลากหลายหรอืการแบ่งกลุ่มทัง้ทีม โดย
พยายามรวบรวมตัวแปรหลายตวัเข้าด้วยกัน เพื่อจะสามารถก าหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้ชดัเจนมากขึ้นและมขีนาดที่เล็กลง โดยมชีื่อเรียกอีกอย่างว่า การ
แบ่งกลุ่มทัง้ทมี บางบรษิทัไดท้ าการพฒันาวธิกีารแบ่งกลุ่มทัง้ทมีโดยใชด้ชันีการให้
คะแนนศกัยอาพตามพืน้ทีข่องตลาด โดยพจิารณาจากปจัจยัดงัน้ี 

- การศกึษาและอทิธพิลต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 
- วงจรชวีติของครอบควั 
- การเปลีย่นแปลงจากชนบทสู่เมอืง 
- เชือ้ชาตแิละจรยิธรรม 
- ความสามารถในการเคลื่อนยา้ย 
 

2.2.1.2 กำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำย (Market Targeting)  
เป็นกลุ่มของผู้ซื้อที่มคีวามจ าเป็นหรอืมลีกัษณะเหมอืนกนั ซึ่งบรษิทัตดัสนิใจจะเลอืก

เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรอืหมายถงึการประเมนิและเลอืกหน่ึงส่วนตลาดหรอืมากกว่าหน่ึง
ส่วนใหเ้ป็นตลาดเป้าหมาย การก าหนดตลาดเป้าหมายม ี2 ขัน้ตอน คอื 

- การประเมนิส่วนตลาด เป็นการศกึษาส่วนตลาดใน 3 ดา้นคอื 
- ขนาดและความเจรญิเตบิโตของส่วนตลาด (Segment size and growth) 

ในทีน่ี้จะคาดคะเนยอดขายและการเพิม่ขึน้ของยอดขาย 
- ความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่วนตลาด (Segment structural 

attractiveness) เป็นการพจิารณาว่าส่วนตลาดนัน้ สามารถเขา้ถึงและ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดนัน้หรอืไม่  

- วตัถุประสงค์และทรพัยากรของบรษิัท แมว้่าความเจรญิเติบโตของตลาด 
และความสามารถจูงใจตลาดจะเป็นที่น่าพอใจ  แต่ถ้าขัดแย้งกับ
วตัถุประสงคข์องบรษิทั และมอุีปสรรค ดา้นความช านาญหรอืทรพัยากรไม่
เพยีงพอ กจ็ะมปีญัหาเกดิขึน้จากการเลอืกส่วนตลาดนัน้ 

- การเลอืกส่วนตลาด มดีงันี้ 
- การตลาดที่ไม่แตกต่างหรอืการตลาดที่เหมอืนกนั เป็นการใช้กลยุทธ์ที่มี

ความครอบคลุมทุกส่วนตลาด โดยมองว่าตลาดมคีวามต้องการเหมอืน ๆ 
กัน บริษัทจะพยายามออกแบบสินค้าและวางโครงการทางการตลาดที่
ดงึดดูใจผูซ้ือ้ใหม้ากทีสุ่ด 

- การตลาดที่แตกต่างกันหรอืการตลาดมุ่งต่างส่วน เป็นการก าหนดส่วน
ตลาดของผลติอณัฑห์รอืบรกิารตัง้แต่สองส่วนขึน้ไปโดยการปรบัผลติอณัฑ ์
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การส่งเสรมิการตลาด การก าหนดราคา และวธิกีารจดัจ าหน่ายใหเ้หมาะสม
กบัส่วนตลาดนัน้ 

- การตลาดแบบรวมก าลงั หรอืการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน เป็นการก าหนด
ผลติอณัฑห์รอืบรกิารโดยมเีป้าหมายทีส่่วนตลาดเพยีงส่วนเดยีว 

ปจัจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกกลยทุธเ์ป้าหมายทางการตลาด มดีงัน้ี 
- ทรพัยากรของบรษิทั 
- ความคลา้ยคลงึกนัของผลติอณัฑ ์
- ขัน้ตอนของวงจรชวีติผลติอณัฑ ์
- ความคลา้ยคลงึกนัของตลาด 
- กลยุทธ์การแข่งขนัทางการตลาด ถ้าจ านวนคู่แข่งขนัมาก ถ้าบริษัทใช้

วธิกีารตลาดทีเ่หมอืนกนัจะเสยีเปรยีบ 
 
2.2.1.3 กำรก ำหนดต ำแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning)  
คอืการตดัสนิใจและกจิกรรมเพื่อสร้างและรกัษาแนวความคดิเกี่ยวกบัผลติอณัฑข์อง 

ธุรกิจ (เมื่อเทยีบกบัตราสนิค้าของคู่แข่งขนั) ในจติใจของลูกค้าโดยคุณค่าผลติอณัฑ์รวมใน
สายตาของลกูคา้ พจิารณาจากสิง่ต่อไปนี้ 

- คุณค่าผลติอณัฑ ์เกดิจาก ประโยชน์หลกั, รปูลกัษณ์ของผลติอณัฑ ์ประกอบดว้ย 
- คุณค่าดา้นบรกิาร 
- คุณค่าและรปูแบบ 
- คุณค่าด้านอาพลกัษณ์ เช่นเป็นตราสนิค้าที่มชีื่อเสยีงมานานมคีวามเป็นเลศิ

ทางดา้นเทคโนโลยี ่
- ตน้ทุนรวมในสายตาของลกูคา้ 

- ตน้ทุนดา้นเวลา เวลาทีล่กูคา้ตอ้งสญูเสยีไป 
- ตน้ทุนดา้นพลงังาน พลงังานหรอืความเหน็ดเหนื่อยหรอืความล าบากตรากตร า

ทีล่กูคา้ตอ้งใชไ้ป 
- ต้นทุนด้านจติวทิยา ความไม่สบายใจหรอืความวติกกงัวลของลูกค้าที่เกิดขึ้น

จากการใชผ้ลติอณัฑก์ต็อ้งตรีาคาออกมาเป็นตวัเงนิดว้ย 
หลกัเบือ้งตน้ในการก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑ ์ม ี

- มคีวามส าคญั 
- มลีกัษณะเด่น 
- มลีกัษณะเหนือกว่า 
- สามารถสื่อสารได ้
- สทิธพิเิศษ 
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- สามารถรบัอาระค่าใชจ้า่ยได ้
- สามารถสรา้งก าไรได ้
- มคีุณค่า ทัง้นี้เน้นคุณค่าในสายตาของลกูคา้ 

วธิกีารก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑ ์มดีงันี้ 
- การก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑต์ามคุณสมบตัหิรอืลกัษณะของผลติอณัฑ์ 
- การก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑต์ามคู่แขง่ขนั 
- การก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑต์ามสญัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม 
- การก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑต์ามผลประโยชน์และคุณค่า(ค่านิยม) ผลติอณัฑ ์
- การก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑต์ามราคาและ(หรอื) คุณอาพ 
- การก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑต์ามการใชห้รอืการน าไปใช้ 
- การก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑต์ามผูใ้ชผ้ลติอณัฑ ์
- การก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑต์ามระดบัชัน้ของผลติอณัฑ ์
- การก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑจ์ากหลายวธิรีว่มกนั 
- การก าหนดต าแหน่งผลติอณัฑต์ามรูปแบบการด ารงชวีติ ได้แก่ กจิกรรม , ความ

สนใจ ความคดิเหน็ 
 
2.2.2 ส่วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix)  

ประกอบดว้ย 4Ps คอื สนิคา้หรอืผลติอณัฑ ์(Product)   ราคา (Price)   ช่องทางจดั
จ าหน่าย (Place)   การส่งเสรมิการขายหรอืการส่งเสรมิการตลาด (Promotion)ทัง้ 4 ประการ
จะต้องสอดคล้องเป็นไปในทศิทางเดียวกันเพื่อให้สนองความต้องการของผู้บรโิอคได้อย่าง
กลมกลนื 
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อาพที ่15 แสดงส่วนองคป์ระกอบส่วนประสมการการตลาด(Marketing Mix) 
ทีม่า: http://www.nenfe.nfe.go.th/elearning/courses/67/chap3_3_1.htm, 2555 
 

จากอาพที ่15 แสดงส่วนองคป์ระกอบส่วนประสมการการตลาด(Marketing Mix) ซึง่ม ี
4 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

2.2.2.1 ผลิตภณัฑ ์(Product)  
ผลิตอณัฑ์หมายถึง สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะต้อง

พจิารณาสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  
- แนวความคดิดา้นผลติอณัฑ ์ตอ้งรูว้่าสิง่ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิอคคอือะไร 

- คุณสมบตัผิลติอณัฑ ์หมายถงึ ลกัษณะทางกายอาพ ทางเคม ีทางชวีะ ความ
งาม ความทนทาน รปูรา่งรปูแบบของผลติอณัฑ ์ 

- จดุเด่นของผลติอณัฑ ์เป็นลกัษณะเด่นเป็นพเิศษ กว่าสนิคา้อื่น  
- ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากผลติอณัฑ ์เป็นผลประโยชน์ทีผ่ลติอณัฑม์ต่ีอลูกค้า ม ี

2 ด้านคอื ผลประโยชน์โดยหน้าที่ของผลติอณัฑ ์และผลประโยชน์ทางด้าน
อารมณ์  

- ส่วนประสมผลติอณัฑ ์คอืความหลากหลายของผลติอณัฑ ์โดยทัว่ไปเรามกัจะ
มผีลติอณัฑม์ากกว่า 1 ชนิด ส่วนประสมทางผลติอณัฑอ์าจแบ่งออกตามชนิด 
ตามรุ่น ตามขนาด ตามลกัษณะจดัจ าหน่ายหรอืตามความเกี่ยวข้องกนัของ
ผลติอณัฑแ์ต่ละชนิด  

http://www.nenfe.nfe.go.th/elearning/courses/67/chap3_3_1.htm


35 

 

- ตราสินค้า เป็นการบรรยายถึงลักษณะของผลิอัณฑ์ซึ่งอาจเป็นค าพูด 
สญัลกัษณ์ หรอืรวมกนั โดยทัว่ไป เจา้ของผลติอณัฑม์กัใชต้ราสนิคา้ มาจ าแนก
สนิค้าให้เหน็ว่าแตกต่างจากสนิค้าของคนอื่นและท าให้ผู้บรโิอคจดจ าสนิค้าได้
ง่าย ตราสนิค้ามสี่วนส าคญัมากทีท่ าใหผู้้บรโิอคหนักลบัมาซือ้สนิคา้ของเราใน
โอกาสหน้าอกี  

- บรรจุอณัฑ์ เป็นสิง่ที่หุ้มห่อสินค้า อาจท าหน้าที่ในการบรรจุ หุ้มห่อ รวมทัง้
สื่อสารทางการตลาด โดยบรรจุอณัฑจ์ะเป็นตวัที่ช่วยสนองความต้องการของ
ลูกคา้ ในบางกรณีบรรจุอณัฑจ์ะช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้า เป็นการ
สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติอณัฑซ์ึง่อาจท าใหลู้กคา้ยนิดทีี่จะจ่ายในราคาทีสู่งขึน้
ได ้ 

2.2.2.2 รำคำ (Price) 
องคป์ระกอบหลกัในการก าหนดราคาต ่าสุดคอื ต้นทุนการผลติ และองคป์ระกอบในการ

ก าหนดราคาสูงสุดคอื คุณค่าในสายตาของผูบ้รโิอค วธิกีารก าหนดราคา ม ี3 ประเอท คอื 1). 
พจิารณาจากตน้ทุน 2). พจิารณาจากลกูคา้ 3). พจิารณาจากคู่แขง่ขนั  

การก าหนดราคาเป็นกลยุทธ์ที่ส าคญัมาก ในการบริหารธุรกิจ ในการก าหนดราคา
จะตอ้งมคีวามชดัเจนในเรือ่ง วตัถุประสงคข์องการก าหนดราคา เช่น ลดราคาเพื่อสกดัคู่แข่ง ตัง้
ราคาต ่าเพื่อไม่ใหเ้สยีโอกาสในการได้ลูกคา้ใหม่ ลดราคาเพื่อไล่ตามคู่แข่ง สิง่ส าคญัอกีประการ
หนึ่งคอื การท าใหล้กูคา้ยอมรบัในการเปลีย่นแปลงราคา  

ประเดน็ส าคญัของราคาไม่ได้อยู่ทีต่ ัง้ ไวท้ีร่าคาเท่าไหร่ หากแต่ขึน้กบัการเปรยีบเทยีบ
ระหว่าง ราคาของสนิค้า กบัคุณค่าของสนิค้าที่มต่ีอผู้บรโิอค หากลูกค้ารู้สกึว่าสนิค้ามคีุณค่า
มากกว่าราคา เขากจ็ะยนิดซีือ้สนิคา้ในราคาทีก่ าหนด  

2.2.2.3 ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place)  
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามหมายครอบคลุมในเรื่อง การน าสนิคา้จากผูผ้ลติไปถงึ

มอืผูบ้รโิอค การควบคุมปรมิาณสนิคา้ การขนส่ง การตดิต่อสื่อสาร จนกระทัง่เรื่องประเอทของ
รา้นจ านวนของรา้น โกดงั วธิกีารกระจายสนิคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายตอ้งค านึงถงึ 

- การเข้าถึง เช่น การใช้สื่อ การกระจายสินค้าไปหาลูกค้าให้ตรงตามพฤติกรรม 
ลกัษณะนิสยัความตอ้งการ ฯลฯ  

- ขายสนิค้าได้ จะเกิดหลงัจากที่เราสามารถเข้าถงึลูกค้าได้แล้วรกัษาไว้ คอื สร้าง
ความสมัพนัธใ์หเ้กดิการซือ้ขายต่อเนื่อง เพื่อ ใหล้กูคา้อยูก่บัเราตลอดไป 
ขอ้พจิารณาในการเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ 

- พื้นที่ครอบคลุม ซึ่งอาจ ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เป็นไปได้ ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่
เลอืกสรร หรอืครอบคลุมพืน้ทีเ่พยีงจดุเดยีว  

- ประเอทของรา้นคา้ปลกี 
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2.2.2.4 กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 
หมายถงึ ความพยายามทัง้สิ้นที่จะส่งเสรมิให้การตลาดบรรลุเป้าหมายได้ ท าให้ลูกค้า

มาซื้อสนิคา้ สนใจสนิค้าขององคก์ร ลูกค้าเปลีย่นพฤตกิรรมใหส้อดคลอ้งกบัสนิคา้และรกัษาไว้
ไมใ่หเ้ปลีย่นแปลง การส่งเสรมิการตลาดประกอบไปดว้ย 

- กำรโฆษณำ (Advertising) 
เป็นการสื่อสารแบบทางเดยีว ทีม่ปีระสทิธอิาพส าหรบัตลาดแบบมวลชน มลีกัษณะเป็น

การเสนอขา่วสาร ท าใหเ้กดิการรบัรู ้สรา้งสรรความรูส้กึทีด่ต่ีอสนิคา้  
- กำรส่งเสริมกำรขำย (Sale promotion) 
เป็นกิจกรรมสนับสนุนช่วยการขายเกี่ยวกับเนื้อหาที่น่าสนใจเฉพาะอย่าง ท าให้เกิด

แรงจงูใจระยะสัน้ ๆ มวีตัถุประสงคท์ าใหเ้กดิการรบัรู ้การเรยีนรูแ้ละแนะวธิกีารใชส้นิคา้ 
- กำรขำยโดยใช้พนักงำน (Personal Selling) 
เป็นการสื่อสารสองทางที่มคีุณอาพสูงโดยผ่านการพูดคุยหรอืชี้แนะการใช้สินค้าต่อ

ผูบ้รโิอคโดยตรง มลีกัษณะเป็นการเสนอขา่วสารขอ้มลูพเิศษใหก้บัผู้ทีจ่ะเป็นลกูคา้ 
- กำรประชำสมัพนัธ ์(Public Relation) 
เป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารในเชงิพาณิชยข์องสนิค้าผ่านสื่อสาธารณะมลีกัษณะเป็น การ

เสนอข่าวผลติอณัฑใ์หม่ การประเมนิผลติอณัฑ ์มวีตัถุประสงค์เพื่อใหเ้กดิการรบัรู ้การเรยีนรู ้
การเปลีย่นแปลงทศันคตแิละ สนบัสนุนการตดัสนิใจ 

- กำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing) 
เป็นการท าการตลาดกบัผูบ้รโิอคโดยวธิตีดิต่อทางตรง เช่น ขอ้ความโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

(SMS) การโทรศพัทเ์ขา้หาผูบ้รโิอคโดยตรง (Direct call) การใชโ้ปรแกรมเสรมิสมารท์โฟน เช่น 
Whatapp, Line, การส่งจดหมาหรอืแคตตาลอ้คถงึผูบ้รโิอคโดยตรง (Directmail) เป็นตน้ 

2.2.3 ทฤษฎี Benchmarking 
เป็นกระบวนการวดัและเปรยีบเทยีบผลติอณัฑ์ บรกิาร และวธิปีฏบิตัิ กบัองค์กรที่

สามารถท าไดด้กีว่า เพื่อน าผลของการเปรยีบเทยีบมาใชใ้นการปรบัปรุงองคก์รของตนเองเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลศิ ซึง่จากความหมายนี้ สรุปไดว้่าการท า Benchmarking ประกอบดว้ย 2 ส่วน
หลกั ๆ ไดแ้ก่ 

- กำรเปรียบเทียบวดั (Benchmark)  
ซึง่ในส่วนนี้ต้องมกีารก าหนดตวัวดั หรอืทีเ่รยีกว่า Key Performance Indicator (KPIs) 

ว่าจะเปรยีบเทยีบกบัใคร ในเรือ่งใด 
- กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีกำรปฏิบติัท่ีดี/เป็นเลิศ (Best Practices)  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี /เป็นเลิศ จากผู้ที่ท าได้ดีกว่า โดยเป็น

กระบวนการทีเ่กดิขึน้หลงัจากการเปรยีบเทยีบวดัใหรู้ถ้งึผูท้ีท่ าไดด้กีว่า และเขา้ไปเรยีนรูว้ธิกีาร
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ปฏบิตัซิึง่ท าให้ประสบความส าเรจ็หรอืมคี่า Benchmark สูง เพื่อน ามาใชป้รบัปรุงองคก์รของ
ตนเองตวัวดัเป็นขอ้มูลที่เรยีกว่า “Benchmark” และค่าของตวัวดันัน้ ๆ เรยีกค่า Benchmark 
เช่น บรษิทั ก. ต้องการปรบัปรุงเวลาที่ใช้ในการส่งมอบผลติอณัฑใ์ห้แก่ลูกค้า ซึ่งสมมตวิ่า
ปจัจบุนัใชเ้วลา 1 วนั และทราบขอ้มลูว่าอายใตเ้งือ่นไขและกระบวนการเดยีวกนั มบีรษิทั ข. ซึง่
ใช้เวลาส่งมอบผลติอณัฑเ์พยีง 1 ชัว่โมง ในกรณีนี้กล่าวได้ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบ
ผลติอณัฑใ์ห้แก่ลูกค้า คอื Benchmark เพื่อใช้ในการเปรยีบเทยีบ และค่าของระยะเวลาที่ใช้
เปรยีบเทยีบ เป็นค่า Benchmark ในการก าหนดว่าองค์กรควรเปรยีบเทยีบกบัผู้ที่มผีลการ
ปฏบิตัทิีด่กีว่าในระดบัใดนัน้ขึน้อยู่กบัความต้องการขององคก์รว่าต้องการปรบัปรุงไปสู่ระดบัใด  
หรอืต้องการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัระดบัใด เช่น ระดบัอุตสาหกรรม ระดบัอูมอิาค  หรอืระดบัโลก 
อย่างไรกต็าม ค่าของ Benchmark เป็นตวัเลขซึง่มกีารเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ดงันัน้ การ
ปรบัปรุงองค์กรโดยการเปรยีบเทียบวดัและเรยีนรู้จากผู้ที่ท าได้ดีกว่าจงึต้องมกีารท าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากผูท้ีท่ าไดด้กีว่ากย็อ่มมกีารปรบัปรุงตลอดเวลา วธิปีฏบิตัขิองผูท้ีท่ า
ได้ดกีว่า/เป็นเลศิ (Best Practices) เป็นขอ้มูลส าคญัที่น าไปสู่การปรบัปรุงองค์กร ในการท า 
Benchmarking ยงัมคีวามสบัสนกบัค าว่า “Best” ของ Best Practices โดยคดิว่าเป็นการยากที่
จะพูดว่าเป็นวธิปีฏบิตั ิ“ที่ดทีี่สุด” ท าให้หลายองค์กรที่ท า Benchmarking ใช้ค าว่า Good 
Practices หรอื Better Practices แทน อย่างไรกต็าม ในทีน่ี้ Best Practices หมายถงึ วธิี
ปฏบิตัิที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรอื  วิธปีฏิบตัิที่น าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศซึ่ง
เหมาะสมกบัองคก์นนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสิง่ทีส่ามารถท าไดห้รือเหมาะสมกบัทุกองคก์ร 
กจ็ะท าใหส้ามารถใชค้ าว่า Best Practices ได ้ดงันัน้ในการเรยีนรู ้Best Practices จากผูท้ีท่ า
ได้ดกีว่า เพื่อน ามาใช้ในการปรบัปรุงองค์กรของตนเอง ผู้ใช้ต้องน ามาประยุกต์ให้เหมาะกบั
องคก์รของตนเองดว้ย 

2.2.3.1 ประเดน็ท่ีต้องท ำควำมเข้ำใจให้ถกูต้อง ในการท า Benchmarking คอื 
- กำรปรบัปรงุตนเองด้วยกำรเรียนรู้จำกผูอ่ื้นไม่ใช่กำรลอกเลียนแบบ  
เนื่องจากแต่ละองค์กรมวีฒันธรรม วสิยัทศัน์ สอาพธุรกจิและปจัจยัอายในองค์กรที่

แตกต่างกนั ดงันัน้ Benchmarking จงึต้องเป็นการเรยีนรูเ้พื่อน า Best Practices ที่ได้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 

- กำรแลกเปล่ียนข้อมลูในกำรท ำ Benchmarking  
โดยการแลกเปลี่ยนขอ้มูลนัน้ต้องท าอย่างเป็นระบบ ได้รบัการยอมรบัและเต็มใจจาก

องคก์รต้นแบบไม่เปิดเผยขอ้มูลหรอืน าไปใชผ้ดิวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ในการท า  ซึง่ในส่วนนี้จะมี
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ควบคุม เพื่อให้การท า Benchmarking ยัง่ยนืและเกดิ
ประโยชน์สงูสุด ดงันี้ 
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- หลกัการดา้นกฎหมาย : หลกีเลีย่งการท าความผดิ หรอืใชว้ธิกีารไม่เหมาะสมในการ
ไดม้าซึง่ความลบัทางธุรกจิ 

- หลกัการดา้นการแลกเปลีย่นขอ้มลู : เตม็ใจในการแลกเปลีย่น และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 
- หลกัการดา้นความลบั : รกัษาขอ้มลูทีไ่ดร้บัเป็นความลบั ไม่เปิดเผยชื่อและขอ้มลูก่อน

ไดร้บัการยนิยอมจากองคก์รทีใ่หข้อ้มลู 
- หลกัการดา้นการใชข้อ้มลู : ใชข้อ้มลูตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
- หลกัการดา้นการตดิต่อ : ตดิต่อผ่านช่องทาง/บุคคลทีก่ าหนด และไม่เปิดเผยชื่อบุคคล

ก่อนไดร้บัการยนิยอม 
- หลกัการดา้นการเตรยีมตวั : เตรยีมตวัใหพ้รอ้มในการแลกเปลีย่นขอ้มลู 
- หลกัการดา้นการท าใหส้ าเรจ็ : ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีท่ าไวใ้หลุ้ล่วงทนัเวลา 
- หลกัการดา้นความเขา้ใจและการปฏบิตั ิ: ปฏบิตัต่ิอผูท้ีท่ า Benchmarking ตามทีเ่ขา

ตอ้งการ 
เป้ำหมำยท่ีแท้จริง (Ultimate Purpose)  
เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิของ Benchmarking คอืการศกึษา Best Practices ปรบัปรุงตนเอง 

มใิช่ การมุ่งเน้นเพยีงการเปรยีบเทยีบวดัเท่านัน้ ซึง่เทยีบเป็นสดัส่วนระหว่างตวัวดัและ  Best 
Practices เป็น 10 เปอรเ์ซนต ์– 20 เปอรเ์ซน็ต ์: 80 เปอรเ์ซน็ต ์– 90 เปอรเ์ซน็ต ์

ประโยชน์ของกำรท ำ Benchmarking 
Benchmarking เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการปรบัปรุงองค์กรที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่าง

มากในปจัจุบนั เนื่องจากท าใหม้กีารปรบัปรุงองคก์รอย่างก้าวกระโดดจงึขยายผลอย่างต่อเนื่อง 
จนกระทัง่ปจัจุบนัมกีารท า Benchmarking ทัว่ทัง้องค์กร ปจัจุบนั Benchmarking ได้รบัการ
ยอมรบัและน ามาใชม้ากขึน้ เนื่องจากเหตุผลดงันี้ 

- เพื่อความยัง่ยนืขององค์กร : สอาพการแข่งขนัที่รุนแรงขึน้ การทีอ่งค์กรจะยัง่ยนื
จ าเป็นตอ้งรกัษษและยกระดบัความสามารถของตนเองเพื่อใหแ้ข่งขนัได้ จงึต้องมกีารเรยีนรูแ้ละ
ปรบัปรงุตนเองอยา่งต่อเนื่องโดยเครือ่งมอืหนึ่งทีน่ิยมใชค้อื Benchmarking 

- เพื่อการปรบัปรงุอยา่งกา้วกระโดด : ความเรว็ในการปรบัปรงุตนเองเป็นเงื่อนไขส าคญั
ขอความได้เปรยีบในการแข่งขนั Benchmarking เป็นเครื่องมอืที่ช่วยกระตุ้นนวตักรรม 
(Innovation) ในองคก์ร ซึง่ท าใหเ้กดิารเปลีย่นแปลงในเชงิปรบัปรุงในระยะเวลาอนัสัน้เนื่องจาก
เป็นการรเรยีนรู ้วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดจากอายนอกองคก์รท าใหส้ามารถ “เรยีนลดั” เพื่อก้าวใหท้นั
องคก์รอื่น ๆ จงึเป็นการปรบัปรงุแบบกา้วกระโดด 

กระบวนกำรท ำ Benchmarkingกระบวนการท า Benchmarking มกีารพฒันาและ
น าไปใช้อย่างหลากหลาย ขึน้อยู่กบัว่าองคก์รต้นแบบที่น าไปใชน้ัน้ต้องการเน้นรายละเอยีดใน
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ดา้นใด อย่างไรกต็าม ทุกกระบวนการ/รูปแบบทีท่ ากย็งัอยู่บนพื้นฐานเดยีวกนั ซึ่งรูปแบบที่
ไดร้บัความนิยมของบรษิทัชัน้น าในระดบั 

โลกซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนหลกั และ 10 ขัน้ตอนยอ่ยดงันี้ 
1. ขัน้ตอนกำรวำงแผน (Planning stage) ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี้ 
1.1 กำรก ำหนดหวัข้อกำรท ำ Benchmarking สามารถท าได้หลายวธิี แต่วธิทีี่

เหมาะสมทีสุ่ด ควรเริม่จากการวเิคราะหก์ระบวนการตนเองก่อน ซึง่มองได ้2 ดา้น คอื มุมมอง
อายในที่เป็นเรื่องส าคญัที่ต้องการปรบัปรุงในองค์กร และมุมมองอายนอกที่มาจากสิง่ที่ลูกค้า
ต้องการ ในปจัจุบนัส่วนใหญ่เริม่จากมุมมองลูกค้าก่อน (Standpoint of Customer) โดย
วเิคราะห์ว่าลูกค้าคาดหวงัในเรื่องใด เช่น คุณอาพราคา หรอืบรกิาร  จากนัน้จงึพจิารณาว่า
กระบวนการท างานใดที่มผีลกระทบต่อความคาดหวงัของลูกค้า จดัล าดบัหรอืเกณฑใ์นการ
พจิารณาเพื่อคดัเลอืกหวัขอ้หรอืระบวนการนัน้ ๆ เพื่อน ามาท า Benchmarking 

 1.2 กำรก ำหนดองคก์รเปรยีบเทยีบ การคดัเลอืกผูท้ีอ่งคก์รต้องการเทยีบเคยีงหรอืคู่
เปรยีบเทยีบ Benchmarking Partner มแีนวทางปฏบิตัหิลกั ๆ คอื การจดัท ารายชื่อองคก์รที่
ต้องการเปรยีบเทยีบและคดัเลอืกองคก์ร ซึง่ต้องมกีารก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกทีช่ดัเจน 
เพื่อใช้ในการคดัเลอืกองค์กรในการท า Benchmarking ด้วย ทัง้นี้อาจพจิารณาจากขนาด
โครงสรา้งองคก์ร ประเอทสนิคา้ / บรกิารประเอทอุตสาหกรรม ระดบัเทคโนโลย ีสถานทีต่ ัง้ และ
การไดร้บัการยอรบั เป็นตน้ เพื่อเลอืกองคก์รทีเ่หมาะสมในการท า Benchmarking 

1.3 กำรก ำหนดวิธีกำรเกบ็และกำรเกบ็ขอ้มลู การไดม้าซึง่ขอ้มลูเป็นอกีหนึ่งกจิกรรม
ทีม่คีวามส าคญั โดยทัว่ไปองค์กรจะสามารถได้ขอ้มูลทัง้ขอ้มูลปฐมอูมแิละทุตยิอูมิ แต่สิง่ที่
ส าคญัที่สุดในการก าหนดวธิเีก็บและการรวบรวมขอ้มูล คอื องค์กรต้องศกึษากระบวรการของ
ตนเองอย่างถ่องแท้ เพื่อพจิารณาว่าควรปรบัปรุงในรายละเอยีดเรื่องใด และน าสิง่ที่ต้องการ
ปรบัปรุงนัน้ๆ ไปสรา้งเป็นแบบสอบถามหรอืประเดน็ค าถาม เพื่อใช้ในการรวบรวมขอ้มูลที่
ตอ้งการจาก Benchmarking Partner  

2. ขัน้ตอนกำรวิเครำะหข้์อมลู (Analysis Stage) ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี้ 
2.1 กำรวิเครำะหช่์วงห่ำงระหว่ำงเรำกบั Benchmarking Partner เป็นการวเิคราะห์

เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของประสิทธิอาพหรือความสามารถขององค์กรเราและ  
Benchmarking Partner ในปจัจุบนัและคาดคะเนความแตกต่างในอนาคต นอกจากนัน้ในการ
วเิคราะหม์ุ่งเน้นคน้หาและตอบค าถามให้ได้ว่า Benchmarking Partner นัน้ ๆ ท าอย่างไรจงึ
สามารถสรา้ง Best practices ในองคก์รไดแ้ละม ีEnabler ทีส่นับสนุนอย่างไรบา้ง ผลจากการ
วเิคราะหช์่วงห่าง (Gap Analysis) จะท าใหเ้ราตอบค าถามไดว้่าม ีGap เท่าไร และ Practices 
ใดบา้งทีเ่ราเรยีนรูแ้ละสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัเราได ้
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2.2 กำรคำดคะเนช่วงห่ำงท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต เป็นการประมาณการ Gap ที่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต เพื่อประมาณไดว้่าเมื่อใดเราจงึจะสามารถปิดช่วงห่างและเขยบิตนเอง
ได ้หรอือาจกล่าวว่าสามารถปรบัปรงุตนเองใหด้เีท่าหรอืสงูกว่าคู่เปรยีบเทยีบได้ 

3. ขัน้ตอนกำรบรูณกำร (Integration Stage) ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี้ 
3.1 กำรส่ือสำรผลให้ผูเ้ก่ียวข้องทรำบ และสร้ำงกำรยอมรบั เป็นขัน้ตอนการสื่อสาร

ผลจากการท า Benchmark ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งรบัทราบ เพื่อใหเ้กดิการยอมรบัและการมสี่วนร่วมใน
การปรบัปรุงองคก์ร โดยต้องการก าหนดกลุ่มเป้าหมายว่าต้องสื่อสารใหใ้ครรบัรูบ้า้ง วธิกีารและ
ช่องทางในการสื่อสารขึ้นอยู่กบัเนื้อเรื่องที่ต้องการสื่อ  และกลุ่มผู้ที่รบัสื่อ โดยต้องเลอืกให้
เหมาะสม เช่น ผูบ้รหิารระดบัสงู ใชก้ารรายงานผลสรปุ การประชุม เป็นตน้ 

3.2 กำรตัง้เป้ำหมำย เป็นการน าผลที่ได้จากการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลมาใช้
พจิารณาตัง้เป้าหมายทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัและก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต เพื่อให้
แขง่ขนัได ้ทัง้นี้ การตัง้เป้าหมายตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบจากผูบ้รหิาร และไดร้บัการยอมรบัจากผู้
มสี่วนเกี่ยวขอ้ง เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิดว้ย ดงันัน้ จะต้องเป็นการก าหนดเป้าหมายโดย
ความเหน็ชอบรว่มกนัจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลกระทบในการปรบัปรงุ 

4. ขัน้ตอนกำรปฏิบติั (Action Stage) ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี้ 
4.1 กำรจดัท ำแผนด ำเนินกำร เป็นการน าผลการรวบรวมขอ้มูลทัง้หมดมาจดัท า

แผนปฏิบตัิการที่ชดัเจน ซึ่งต้อระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวตัถุประสงค์ของแผน กิจกรรม 
ระยะเวลาของแต่ละกจิกรรม ผูร้บัผดิชอบผูด้ าเนินการงบประมาณและการตดิตามผล ทัง้นี้ แผน
ดงักล่าวควรไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารก่อนน าไปด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

4.2 กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบติัและกำรควบคมุก ำกบัดแูล ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่าง
ไวข้ ัน้ตอนนี้เป็นการน าแผนปฏบิตักิารทีก่ าหนดไวแ้ละไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้บรหิารแลว้ไป
ปฏบิตั ิ(Implementation) และควบคุม/ก ากบัความคบืหน้าของการด าเนินการ ในการน าแผนไป
ปฏบิตัิผู้บรหิารอาจทดลองปฏบิตัิในบางพื้นที่ แล้วขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นๆ และทัว่ทัง้
องค์กร หลงัจากด าเนินการตามแผนแลว้ควรมกีารสรุปผลการตดิตามและรายงานใหผู้้บรหิาร
ทราบทุกครัง้ 

4.3 กำรทบทวนผลโดยเทียบค่ำกบัผู้ท่ีดีท่ีสุด หรอื คู่เปรยีบเทยีบหลกัจากก
ด าเนินงานตามแผนแลว้องคก์รต้องทบทวนผลการด าเนินการโดยตอบค าถามว่า  องคก์รบรรลุ
เป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่ ต้องทบทวนเป้าหมายใหม่หรอืไม่ Benchmarking ดขีึน้หรอืไม่สิง่ที่
เรยีนรูจ้ากการท า Benchmarking ครัง้นี้คอือะไร และหากจะท าอกีครัง้ในคราวหน้าควรปรบัปรุง
เรื่องใดบา้ง อย่างไรกต็าม อาจกล่าวได้ว่าผลส าเรจ็ของการด าเนินการเรื่องได ๆ ก็ตาม การ
ยอมรบัและสนับสนุนจากผูน้ าองคก์รเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ การท า Benchmarking 
ก็เช่นเดียวกันทางปฏิบัติผู้บริหารระดับสูงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
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ประโยชน์ที่จะได้รบั และกระบวนการท าให้เขา้ใจอย่างถ่องแท้ รวมทัง้ให้ความสนับสนุนด้าน
ทรพัยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา และเครื่องมอืต่าง ๆ ดงันัน้ การเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนการท า Benchmarking จงึเป็นอกีขัน้ตอนที่มคีวามส าคญั ดงันัน้ ก่อนเริม่ด าเนินการท า 
Benchmarking ควรมกีารเตรยีมความพร้อมขององค์กร เช่น แต่งตัง้ผู้รบัผิดชอบระดบัสูง 
(Benchmarking Sponsor) การจดั Benchmarking Team การฝึกอบรมให้ความรู ้เป็นต้น 
เพื่อให้ทีมงานเข้าใจและสามารถท า Benchmarking ได้อย่างมีประสิทธิอาพสูงสุด 
 

กำรใช้มำตรฐำนอ้ำงอิง (Benchmarking) 
การใชม้าตรฐานอา้งองิเป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องจากการเรยีนรู้ ทีจ่ะท าการวดัประเมนิ

และเปรยีบเทยีบสนิคา้ บรกิาร กระบวนการและการปฏบิตัขิององค์กรกบัของผู้อื่นที่ไดร้บัการ
ยอมรบัว่ามวีธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (best practices) เพื่อน ามาสรรค์สรา้งความเป็นเลศิให้
เกิดขึ้นในองค์กร (David and Stanley, 2003) โดยรูปแบบของมาตรฐานอ้างอิง 
(benchmarking) ได้แก่ การเปรยีบเทยีบกบัองค์กรที่เป็นคู่แข่งขนักนัโดยตรง (competitive 
benchmarking) การเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานที่ปฏบิตัิหน้าที่ในลกัษณะเดยีวกนั (functional 
benchmarking) การเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานต่างๆ อายในองคก์ร (internal benchmarking) 
และการเปรยีบเทยีบทัว่ไป (generic benchmarking) การใชม้าตรฐานอ้างองินี้เป็นวธิกีารที่
ไดร้บัความนิยมในปจัจุบนั เพราะวธิกีารนี้ท าใหอ้งคก์รเกดิการเรยีนรูโ้ดยทราบถงึขอ้ด้อยของ
ตนเองเมื่อเทยีบกบัผูอ้ื่น และเป็นการกระตุ้นใหอ้งคก์รเกดิการปรบัปรุงเพื่อสรา้งวงจรชวีติของ
องค์กรขึ้นมาใหม่เกิดการรวบรวมวธิกีารปฏบิตัิงานที่เป็นเลิศเข้าสู่องค์กรและน าไปสู่วธิกีาร
ปฏบิตังิานในรปูแบบ ใหม่ทีส่ามารถส่งเสรมิใหอ้งคก์รมผีลปฏบิตักิารทีด่ขี ึน้ มอีตัราความเสีย่ง
จากการลองผดิลองถูกลดลงลดต้นทุนในการผลติ ตลอดจนเป็นการเพิม่พูนทกัษะ ความคดิ
สรา้งสรรค์ ความสามารถในการพฒันานวตักรรมสนิค้าและบรกิารในรูปแบบใหม่ ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้และท าใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนัในตลาดได้ต่อไป 
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2.3 งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
นายรกัพงศ์ วรีะพงศ.์ 2552. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครือ่งมอืช่าง กรณศีกึษา 

สวนอุตสากรรมโรจนะ.  
 พบว่าขอ้มลูส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายชุ่วง 31 ถงึ 40 

ปี มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมสีถานอาพสมรส มตี าแหน่งบุคลากรในฝ่ายวศิวกรรม/
ซ่อมบ ารุง และมปีระสบการณ์ในการรูจ้กัเครื่องมอืช่าง 1 ถงึ 5 ปี จะมพีฤตกิรรมในเลอืกซื้อ
ประเอทเครื่องมอืไฟฟ้า เครื่องมอืช่างพืน้ฐานทีเ่ลอืกซือ้จะเป็นเครื่องมอือื่นๆ ทีใ่ชใ้นงานช่าง มี
ความต้องการซื้อเพื่อเก็บเป็นอะไหล่ แหล่งข้อมูลอายในได้จากบุคลากรในโรงงาน ส่วน
แหล่งข้อมูลอายนอกได้จากการประชาสัมพันธ์ของบริษัทผู้ผลิตและผู้จ ัดจ าหน่าย จะ มี
งบประมาณในการซือ้แต่ละครัง้ต ่ากว่า 10,000 บาท ความถีใ่นการซือ้ผลติอณัฑ ์1 ถงึ 2 ครัง้ต่อ
เดอืน สถานที่ในการจดัซื้อส่วนใหญ่เป็นรา้นค้าอายนอกเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยเมื่อ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูส่วนบุคคลกบัปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อเครื่องมอืช่างฯ โดย
การทดสอบสมมตุฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 พบว่า เพศ ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง ทีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามคดิเห็นต่อปจัจยัทางการตลาดที่แตกต่างกนั โดยจะระดบัการศึกษาสูงกว่าระดบั
ปรญิญาตรแีละมเีป็นพนักงานฝ่ายจดัซื้อ และเมื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมในการตัดสนิใจซื้อ
เครือ่งมอืช่างกบัปจัจยัทางการตลาด โดยการทดสอบสมมุตฐิานทีร่ะดบันัยส าคญัที ่0.05 พบว่า 
มกีารซือ้เครื่องมอือื่น ๆ ทีใ่ชใ้นงานทางดา้นพื้นฐาน โดยมคีวามถี่ในการจดัซือ้ 1 ถงึ 2 ครัง้ต่อ
เดอืน มงีบประมาณในการซื้อแต่ละครัง้ มากกว่า 100,000 บาท จะมกีารพจิารณาในการใช้
งบประมาณในการซือ้เป็นส าคญั ลกัษณะในการซือ้ผลติอณัฑจ์ะมกีารซือ้ตามการรอ้งขอ สถาน
ในการซื้อผลติอณัฑ์จะเป็นร้านค้าอายนอกเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งจากการวิจยักับ
ปจัจยัทางการตลาดพบว่า ดา้นผลติอณัฑ ์กลุ่มตวัอย่างจะค านึงถงึมชีนิดผลติอณัฑใ์หเ้ลอืกตรง
ตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งาน ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างจะค านึงถึงมรีาคาเหมาะสมกบัคุณอาพ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างจะค านึงถงึมพีนักงานขายท าหน้าทีป่ระสานงานขาย
ต่อผู้ซื้อโดยตรงด้านการส่งเสรมิการตลาด กลุ่มตวัอย่างจะค านึงถงึการมแีคตตาล็อก แนะน า
ผลติอณัฑ ์
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ และผลกำรศึกษำ 
 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรยีบเทยีบ กลยุทธ์ธุรกจิ กลยุทธการตลาด ธุรกจิขายส่ง
เครื่องมอืช่างอุตสาหกรรม : กรณีศกึษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่และบรษิทั 
เกรยีงกมล จ ากดั  ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการศกึษาโดยการวเิคราะห ์ปจัจยัสิง่แวดลอ้มอายนอก และ
อายในจากนัน้ท าการก าหนดปญัหา โดยก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยัคอื เพื่อศกึษาวเิคราะห์
ปญัหา และศึกษาแนวทางแก้ปญัหา ในรูปแบบการจดัการเชงิกลยุทธ์ รวมถงึก าหนดกลยุทธ์
ธุรกจิ กลยุทธ์การตลาด โดยที่กระบวนการ และระเบยีบวธิศีึกษา ได้ด าเนินการตามขัน้ตอน
กระบวนการวจิยั ดงัรายละเอยีดของรายงานเรยีงล าดบัตามประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
 
3.1. กำรออกแบบวิจยั  
 

ท าการวจิยัโดยการเกบ็ขอ้มลูปฐมอูม ิและทุตยิอูม ิโดยขอ้มลูทีไ่ดน้ ามาวเิคราะห ์  และ
หากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเกษม แมชชินเนอร่ี เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ใน
การศกึษาครัง้นี้ 

 
3.2. กำรวิจยัเชิงปริมำณ 
 

3.2.1 กำรวิจยัเชิงปริมำณข้อมลูทุติยภมิู   โดยท าการเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที่
มกีารวเิคราะห ์หรอืรวบรวมเอาไวแ้ลว้   เช่น ขอ้มลูทางสถติจิากเวบ็ไซดข์องกรมโรงงาน 

3.2.2 กำรวิจยัเชิงปริมำณข้อมูลปฐมภูมิ โดยท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น การกรอกแบบสอบถาม เป็นการเก็บขอ้มูลเชงิสถติิ โดยท าการแจกแบบสอบถาม 
ใหแ้ก่  

- เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้โรงงาน  
- ช่างอุตสาหกรรมในโรงงาน 

 แบบสอบถามมรีปูแบบ และหวัขอ้ดงันี้ 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 

- เพศ 
- ต าแหน่งงานของผูก้รอกแบบสอบถาม 
- อายงุาน ณ โรงงานทีท่ าแบบสอบถาม 
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- อายขุองผูท้ าแบบสอบถาม 
- สถานทีต่ ัง้โรงงาน 

2. ขอ้มลูความพงึพอใจในการรบับรกิารจาก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ 
- ความรวดเรว็ในการไดร้บับรกิาร 
- ความถูกตอ้งในการไดร้บับรกิาร 
- มกีารเปรยีบเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นบ่อยแค่ไหน 
- ราคาของสนิคา้ 
โดยได้แบ่งระดบัความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั และระดบัค่าเฉลี่ยมคีวามหมาย
ดงัต่อไปนี้ 
- 1.00 – 1.49 แสดงระดบัความพงึพอใจน้อยมาก 
- 1.50 – 2.49 แสดงระดบัความพงึพอใจน้อย 
- 2.50 – 3.49 แสดงระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
- 3.50 – 4.49 แสดงระดบัความพงึพอใจค่อนขา้งมาก 
- 4.50 – 5.00 แสดงระดบัความพงึพอใจมาก 

 
3.3 กำรวิจยัเชิงคณุภำพ 

 
3.3.1 กำรวิจยัเชิงคณุภำพข้อมูลทุติยภมิู   โดยไดข้อ้มลูจากหอ้งสมดุ นิตยสาร 

หนงัสอืพมิพ ์
3.3.2 กำรวิจยัเชิงคณุภำพข้อมูลปฐมภมิู โดยการสมัอาษณ์เชงิลกึ มกีารถามตอบ 

โดยท าการสมัอาษณ์กบั 
- เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้โรงงาน  
- ช่างอุตสาหกรรมในโรงงาน 

 บทสมัอาษณ์มรีปูแบบ และหวัขอ้ ดงันี้ 
- เวลาในการส่งมอบสนิคา้เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ 
- ความถูกตอ้งของสนิคา้เมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 
- ราคาของสนิคา้ชนิดเดยีวกนัเมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 
- ท าไมลกูคา้ จงึเลอืกทีจ่ะซือ้สนิคา้กบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิ

เนอรี ่
- คดิว่านโยบายค่าแรง 300 บาทมผีลกระทบต่อโรงงานของท่าน และรา้นคา้

ขายเครือ่งมอืช่างอุตสาหกรรมทีข่ายสนิคา้กบัโรงงานของท่านอยา่งไร 
- มกีารดรูายละเอยีด หรอืสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์หรอืไม่ 
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- มปีจัจยัอะไรบา้งในการสัง่ซือ้สนิคา้สนิคา้เครือ่งมอืช่างอุตสาหกรรม กบั 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
 

3.4. กำรวิเครำะห ์สรปุ ประมวลผลข้อมูล 
 

3.4.1 กำรวิเครำะหก์ลยทุธ ์(Strategic Analysis) 
3.4.1.1 กำรวิเครำะห์ส่ิงแวดล้อมระดบัมหภำค (PEST Analysis) เป็นการวเิคราะห์

ปจัจยัอายนอกทีม่ผีลกระทบต่อองคก์ร ประกอบดว้ย 4 ส่วนดงันี้ 
1. สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง (Politic) 
ด้านการเมือง นโยบายที่มีผลกระทบกับโรงงาน และส่งผลกระทบลูกโซ่ต่อธุรกิจ

เครื่องมอืช่างอุตสาหกรรม คอืนโยบายค่าแรง 300 บาท เพราะส่งผลใหต้้นทุนการผลติของ
โรงงานเพิม่ขึ้น ในขณะที่อาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ส่งผลให้ก าไรของโรงงานมแีนวโน้มลดลง 
ดงันัน้โรงงานอุตสาหกรรมจงึมแีนวโน้มลดค่าใชจ้่ายลง เช่นลดจ านวนคนงาน ลดจ านวนมูลค่า
ของการสัง่ซื้อวัตถุดิบ และเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม   ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเครื่องมือช่าง
อุตสาหกรรมมรีายไดล้ดลงในกลุ่มลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรม 

2. สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ (Economic) 
แนวโน้มเศรษฐกจิขยายตวั แต่นโยบายค่าแรง 300 บาท ท าใหโ้รงงานลดค่าใช้จ่ายลง

ในทุกๆดา้น ส่งผลใหโ้รงงานลดจ านวนการสัง่ซือ้วตัถุดบิ และเครื่องมอืช่างอุตสาหกรรมลง ซึง่มี
ผลต่ออุปสงค์สนิค้าช่างอุตสาหกรรมลดลง ท าให้ห้างหุ้นส่วนจ ากดับุญเกษม แมชชนิเนอรี่ มี
ยอดขายลดลงตามล าดบั   

3. สภำพแวดล้อมทำงสงัคม (Social) 
แรงงานคนไทยในโรงงานอุตสาหกรรมขาดแคลน ท าใหโ้รงงานอุตสาหกรรมปรบัตวัรบั

แรงงานต่างดา้วเป็นจ านวนมากเพราะค่าจา้งแรงงานทีถู่กกว่า แต่เมื่อมแีรงงานต่างดา้วมากขึน้ 
อาจก่อใหเ้กดิปญัหาสงัคม ในเวลาต่อมาได ้  

4. สภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี (Technology) 
 การขายสินค้าออนไลน์ หรอือีคอมเมิร์ช เข้ามีบทบาทในการเพิ่มศักยอาพการ

แขง่ขนัมากขึน้ เพราะท าใหก้ารเขา้ถงึลกูคา้ไดง้า่ย และสะดวกขึน้ โดยสามารถท าได ้24 ชัว่โมง 
ดงันัน้รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถปรบัตวัได ้จะส่งผลใหเ้สยีโอกาสในการขายสนิคา้ได ้

 
 

 



46 

 

3.4.1.2 กำรวิเครำะหส์ภำพกำรแข่งขนั (5 Forces Analysis) เป็นการวเิคราะห์
สอาพการแข่งขนัของตลาด ม ี5 ส่วนดงันี้ 
1. กำรแข่งขนักนัระหว่ำงคู่แข่งขนัในอุตสำหกรรมเดียวกนั (Rivalry Among 

Current Competitor) 
การแข่งขนักนัของรา้นคา้ และผูแ้ทนจ าหน่าย (Dealer) เครื่องมอืช่างอุตสาหกรรมมสีูง 

มคีู่แข่งมากราย ขายสนิค้าคล้ายคลงึกนั ดงันัน้อุปทานของสนิค้าเครื่องมอืช่างอุตสาหกรรมจงึ
มาก ในขณะเดียวกันจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมแีนวโน้มลดจ านวนลงหรอือุปสงค์สินค้า
เครื่องมอืช่างอุตสาหกรรมมน้ีอย ส่งผลใหร้า้นค้า และดลีเลอร์ (Dealer) ท าการลดราคาสนิค้า
ลดลง เพื่อเพิม่ศกัยอาพในการแขง่ขนั แต่ถา้ท าใหก้ าไรลดลงดว้ย 

2. อ ำนำจต่อรองของซพัพลำยสเ์ออร ์(Bargaining Power of Supplier) 
อ านาจต่อรองของซพัพลายสเ์ออรม์สีูง ถ้าเป็นซพัพลายสเ์ออรร์ายใหญ่เพราะมีปรมิาณ

และมลูค่าการสัง่ซือ้สูง ส่วนถ้าเป็นซพัพลายสเ์ออรร์ายเลก็มปีรมิาณและมลูค่าการสัง่ซือ้ต ่ากว่า 
ซพัพลายสเ์ออรร์ายใหญ่ ส่งผลใหอ้ านาจต่อรองของซพัพลายสเ์ออรร์ายเลก็น้อยกว่าซพัพลายส์
เออรร์ายใหญ่  

3. อ ำนำจต่อรองของลกูค้ำ (Bargaining Power of Customer) 
อ านาจต่อรองของลูกค้ามสีูง ถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ ที่มมีูลค่าสัง่ซื้อต่อเดอืนสูง ส่วน

ลกูคา้รายเลก็มมีลูค่าการสัง่ซือ้ต ่ากว่าลกูคา้รายใหญ่ ส่งผลใหม้อี านาจต่อรองของลูกคา้น้อยกว่า
รายใหญ่ 

4. ภยัคกุคำมจำกสินค้ำทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
เนื่องจากสนิค้าเครื่องมอืช่างอุตสาหกรรมประเอทเดยีวกนั แต่มหีลายตราสนิค้า และ

หลายราคา ส่งผลให้สินค้าเครื่องมอืช่างอุตสาหกรรมทดแทนกนัได้ง่าย ส่งผลให้สอาวะการ
แข่งขันของร้านค้า และผู้แทนจ าหน่าย (Dealer) มีสูง จึงต้องใช้การบริการช่วยเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนั 

5. ภยัคกุคำมจำกคู่แข่งหน้ำใหม่ (Threat of New Entrance) 
ตลาดสนิค้าเครื่องมอืช่างอุตสาหกรรมคู่แข่งรายใหม่ค่อนข้างน้อย เพราะต้องใช้ทุน

เริม่ต้นกจิการ และทุนด าเนินกจิการสูง มกี าไรจากกจิการค่อนขา้งต ่า และคู่แข่งรายใหม่ต้องหา
ฐานลกูคา้ใหม ่เพื่อแยง่ชงิกบัคู่แขง่รายเดมิ 

3.1.4.3  กำรเปรียบเทียบ (BenchMarking) 
 ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน KPI (Key Performance Index) โดยใชข้อ้มลูจาก

แบบสอบถาม คอื ตวัชีว้ดัเพื่อใชว้ดัผลการปฏบิตังิาน ซึง่ใหค้ะแนนจาก 1 คอื ความพงึพอใจ
น้อยมาก, 2 คอื ความพงึพอใจน้อย, 3 คอื ความพงึพอใจปานกลาง, 4 คอื ความพงึพอใจ
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ค่อนขา้งมาก, 5 คอื ความพงึพอใจมาก   โดยตวัชีว้ดัทีใ่ชก้ารศกึษานี้ม ี4 ตวั และไดผ้ล
ดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานดา้นความพงึพอใจในการรบับรกิาร
จาก หา้งหุน้ส่วนจ ากดับุญเกษม แมชชนิเนอรี ่เมือ่เปรยีบเทยีบกบั บรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั 
ตวัช้ีวดัควำมพึงพอใจในกำรรบับริกำรจำก 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บญุเกษม แมชชินเนอร่ี 

คะแนนเฉล่ีย 

ความรวดเรว็ในการไดร้บับรกิาร  4.2 
ความถูกตอ้งในการไดร้บับรกิาร  2.8 
มกีารเปรยีบเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นบ่อยแค่
ไหน 

2.4 

ราคาของสนิคา้ 
 

2.3 

 
 จากตารางที ่4 แสดงตวัชีว้ดัผล 4 ตวั โดยไดค้ะแนนแตกต่างกนั น ามาวเิคราะหช์่องว่าง
จากผูน้ าตลาด (Gap analysis) ไดด้งันี้ 

- ควำมรวดเรว็ในกำรได้รบับริกำร  
 ไดค้ะแนน 4.2 หมายความว่า ลกูคา้มคีวามพงึพอใจในการรบับรกิารในระดบัความพงึ 

พอใจค่อนขา้งมาก โดยทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มคีวามไดเ้ปรยีบคู่แข่งขนั
จดัได้ว่ามชี่องว่างที่น าหน้าคู่แข่งขนัในเรื่องนี้ จดัว่าเป็นจุดแขง็  ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญ
เกษม แมชชนิเนอรี ่

- ควำมถกูต้องในกำรได้รบับริกำร  
 ไดค้ะแนน 2.8 หมายความว่า มคีวามพงึพอใจในการรบับรกิารในระดบัความพงึพอใจ 

ปานกลาง โดยหา้งหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่อยู่ต ่ากว่าคู่แข่งขนั จดัว่าเป็นจุดอ่อน 
มชี่องว่างทีต่ามหลงัคู่แข่งขนัในเรื่องดงักล่าว ดงันัน้ควรเร่งพฒันาความสามารถในการแข่งขนั 
โดยการท าแคตตาลอ้คสนิคา้ 

- มีกำรเปรียบเทียบกบัผูใ้ห้บริกำรรำยอ่ืนบ่อยแค่ไหน 
 ไดค้ะแนน 2.4 หมายความว่า มคีวามพงึพอใจในการรบับรกิารในระดบัความพงึพอใจ 

น้อย โดยลกูคา้มซีพัลลายเออรห์ลายรายพรอ้มใหบ้รกิาร จดัเป็นอุปสรรคในการแขง่ขนั 
- รำคำของสินค้ำชนิดเดียวกนัเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง  
 ไดค้ะแนน 2.3 หมายความว่า มคีวามพงึพอใจในการรบับรกิารในระดบัความพงึพอใจ 
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น้อย โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเกษม แมชชินเนอรี่ อยู่ต ่ ากว่าคู่แข่งขนั ถือว่ามีช่องว่างที่
ตามหลงัคู่แข่งขนัในเรื่องนี้ ควรเร่งพฒันาความสามารถในการแข่งขนั ซึ่งท าไดย้ากเพราะต้อง
อาศยัเงนิทุนมาก โดยคู่แขง่ขนัจะมเีงนิทุนมากกว่าหลายเท่า 

3.1.4.4 กำรเปรียบเทียบห่วงโซ่คณุค่ำ (ValueChain) 
การเปรยีบเทยีบห่วงโซ่คุณค่าของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรื ่และ

บรษิทั เกรยีงกลม จ ากดั ซึง่เป็นคู่แขง่หลกั มกีารเปรยีบเทยีบ 2 กจิกรรม คอื กจิกรรมหลกั 
และกจิกรรมสนบัสนุน 

 

 
อาพที ่16 แสดงโครงสรา้งของห่วงโซ่คุณค่าทีท่ าการเปรยีบเทยีบ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม 
แมชชนิเนอรื ่และบรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั 
ที่มา : http://www.promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/value-chain-analysis-tool-for-
planning.html, 2555 

 
จากอาพที ่16 ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกั และกจิกรรมสนับสนุนทีท่ าการเปรยีบเทยีบ 

โดยกจิกรรมหลกัที่ท าการเปรยีบเทยีบ คอื Inbound Logistics, Operations, Outbound 
Logistics, Marketing & Sales, Service และกจิกรรมสนับสนุนทีท่ าการเปรยีบเทยีบ คอื Firm 
Infrastructure, Human Resource Management, Technology, Procurement โดยกจิกรรม
หลกัคอื ห่วงโซ่คุณค่า (Supplychain) โดยมกีจิกรรมสนับสนุน เพื่อช่วยสนับสนุนทุกกจิกรรม
หลกัใหส้่งผ่านคุณค่าถงึผูบ้รโิอค และมผีลต่อผลก าไร (Margin) ใหม้ากขึน้ หรอืลดลงดว้ย 
 

http://www.promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/value-chain-analysis-tool-for-planning.html
http://www.promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/value-chain-analysis-tool-for-planning.html
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ตารางที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบกจิกรรมต่างๆในห่วงโซ่คุณค่า ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดับุญเกษม 
แมชชนิเนอรี ่เปรยีบเทยีบกบั บรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั 

 บญุเกษม แมชชินเนอร่ี เกรียงกมล 
Inbound Logistic (สนิคา้) ผ่าน Dealer1 และ Dealer2 ผ่านโรงงานในและ

ต่างประเทศ 
Operations (หบีห่อ) จดัท า ณ สถานทีต่ ัง้ จดัท า ณ สถานทีต่ ัง้ 
Outbound Logistic (สนิคา้) ขนส่งเอง โดย รถมอเตอรไ์ซค,์ 

รถกระบะ 
ขนส่งเอง โดย รถ
มอเตอรไ์ซค,์ รถกระบะ 

Marketing & Sale ขึน้กบัความสามารถของ
พนกังานขาย   ไมม่รีะบบแบบ
แผน 

มกีารท าระบบแบบแผน 
เพื่อส่งเสรมิการขาย และ
การท าตลาด เช่น กจิกรรม
เลีย้งตอบแทนลกูคา้
ประจ าปี, rebate เมือ่ถงึเป้า 

Service บรกิารรบัคนืสนิคา้ ถา้สนิคา้
อยูใ่นสอาพทีส่มบรูณ์ 

บรกิารรบัคนืสนิคา้ ถา้สนิคา้
อยูใ่นสอาพทีส่มบรูณ์ 

Firm Infrastructure ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการรบั
และส่งสนิคา้ 
โครงสรา้ง เป็นตกึแถว 

ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการรบั
และส่งสนิคา้ 
โครงสรา้ง เป็นตกึแถว และ
ตกึส านกังานทีส่ะดวกกว่า 

Humanresource management การบรหิารพนกังานมคีวาม
เป็นระเบยีบแบบแผนน้อยกว่า 

การบรหิารพนกังานมคีวาม
เป็นระเบยีบแบบแผน
มากกว่า 

Technology มกีารใช ้Internet-email มกีารใช ้อนิเตอรเ์นท email 
e-Commerce 

Procurement มคีวามใกลช้ดิ และรอบคอบ
กว่าในการจดัซือ้ 

มโีครงสรา้งการจดัการที่
ใหญ่กว่า ดงันัน้การจดัซือ้ 
จงึมคีวามใกลช้ดิในการ
ตรวจสอบน้อยกว่า 

 
จากตารางที ่5 ผลที่ไดจ้ะเหน็ว่า ในแต่ละหน่วยกจิกรรมหลกั และกจิกรรมเสรมิในห่วง

โซ่คุณค่ามคีวามดอ้ยกว่า หรอืใกลเ้คยีงกบัคู่แข่งขนัเกอืบทุกหน่วยกจิกรรม สะทอ้นใหเ้หน็การ



50 

 

ส่งผ่านคุณค่าของสนิค้าและบรกิารของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มน้ีอยกว่า 
บรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั ซึง่เป็นคู่แขง่หลกั 

3.4.1.5 กำรวิเครำะห์สภำพปัจจัยภำยใน และภำยนอกขององค์กร (SWOT 
Analysis) 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ ไดท้ าการวเิคราะหส์อาพปจัจยัอายใน และ
อายนอกองคก์ร ดงันี้ 

 
ตารางที ่6 แสดงผลการวเิคราะหส์อาพปจัจยัอายใน และอายนอกองคก์ร ของ หา้ง

หุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
จดุแขง็ 
S1=สถานทีต่ ัง้ 
S2=โครงสรา้งระดบัชัน้การ
สัง่การบรหิารไมม่าก 
S3=ความช านาญในสนิคา้ 
S4=ตราการคา้ 

โอกำส  
O1=ตลาดกวา้ง 

จดุอ่อน 
W1=โครงสรา้งการบรหิาร 
W2=ไม่มแีผนกการตลาด 
W3=พนกังาน 

อปุสรรค 
T1=คู่แขง่ขนั 
T2=สอาพอากาศ 
T3=เจา้หน้าทีต่ ารวจจราจร 
T4=เจา้หน้าทีส่รรพากร 

 
จากตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดผลการวเิคราะห์สอาพปจัจยัอายใน และอายนอก

องคก์ร ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ดงันี้ 
 จดุแขง็ (Strength) ของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ม ี3 ขอ้ ดงันี้ 

- จดุแขง็ที1่ (S1) สถานทีต่ ัง้ 
สถานทีต่ ัง้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ใกลแ้หล่งจดัหาสนิคา้  
และมคีวามสะดวกในการเดนิทางจดัส่งสนิคา้ใหล้กูคา้ เช่นใกลท้างด่วน 

- จดุแขง็ที2่ (S2) แต่ในแต่ละระดบัชัน้มสีมาชกิมาก (Widespan) 
โครงสรา้งแบบดงักล่าวมขีอ้ดคีอืการบรหิารงานคล่องตวั และรวดเรว็ 

- จดุแขง็ที3่ (S3) ความช านาญ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มคีวามช านาญในการจดัหาสนิคา้ไดต้รง
ตามความตอ้งการของลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรม เพราะด าเนินกจิการมากว่า 30 ปี 
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- จดุแขง็ที4่ (S4) ตราการคา้ 
ตราการค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ เป็นที่จดจ าได้ในกลุ่ม
ลกูคา้มากว่า 30ปี 

จดุอ่อน (Weakness) ของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ม ี2 ขอ้ ดงันี้ 
- จดุอ่อนที1่ (W1) โครงสรา้งการบรหิารองคก์ร 

โครงสร้างการบรหิารองค์กรของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ ไม่มี
ประสทิธอิาพ ไมม่รีะบบระเบยีบทีช่ดัเจน ส่งผลใหไ้มส่ามารถพฒันาใหเ้ตบิโตได้ 

- จดุอ่อนที2่ (W2) ไมม่แีผนกการตลาด 
ระบบการจดัการของห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ไม่มปีระสทิธอิาพ 
และไมม่คีวามชดัเจนเพยีงพอ เช่นมแีผนกขาย แต่ไมม่แีผนกการตลาด 

- จดุอ่อนที3่ (W3) พนกังาน 
พนกังานของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มปีญัหาการเขา้ออก ขาดลา
มาสายบ่อยครัง้ เนื่องจากผลตอบแทนต ่า และสามารถเปลีย่นต าแหน่งงานไดง้า่ย 

โอกำส (Opportunity) ของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มดีงันี้ 
- โอกาสขอ้ที1่ (O1) ตลาดกวา้ง 

ความตอ้งการสนิคา้ในเครือ่งมอืช่างอุตสาหกรรมในตลาดยงัเปิดกวา้ง โดยยงัมตีลาด
ทีเ่ขา้ไปไมถ่งึ เช่นโรงงานในต่างจงัหวดัทีห่่างไกลยงัมมีาก   เพยีงแต่ควรหากลยุทธ์
การตลาดเพื่อเพิม่ศกัยอาพในการแขง่ขนั 

อปุสรรค (Treat) ของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ม ี4 ขอ้ ดงันี้ 
- อุปสรรคขอ้ที ่1 (T1) คู่แขง่ขนั 

คู่แข่งขนัในตลาดสนิค้าเครื่องมอืช่างอุตสาหกรรมประกอบด้วยรา้นค้าย่อย และดลี
เลอร ์(Dealer) มมีากราย ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัสงู 

- อุปสรรคขอ้ที ่2 (T2) สอาพอากาศ 
สอาพอากาศ มผีลต่อการด าเนินธุรกจิ เช่นฤดฝูน การขบัขีย่านพาหนะ ต้องใชค้วาม
ระมดัระวงั และไมส่ามารถส่งสนิคา้ไดต้รงตามเวลาทีต่ ัง้ไว ้ 

- อุปสรรคขอ้ที ่3 (T3) เจา้หน้าทีต่ ารวจจราจร 
เจา้หน้าทีต่ ารวจจราจรมกัจบัปรบัยานพาหนะอยู่เป็นประจ า ท าใหก้ารด าเนินกจิการ 
เป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

- อุปสรรคขอ้ที ่4 (T4) เจา้หน้าทีส่รรพากร  
เจา้หน้าทีส่รรพากรเขา้ท าการตรวจและปรบั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิ
เนอรี ่อยา่งสม ่าเสมอ เนื่องจากโครงสรา้งระบบบรหิารงานไม่ชดัเจน และเกดิความ
ผดิพลาดทางบญัชเีสมอ 
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3.4.1.6  กำรก ำหนดกลยุทุธ์ TOWS MATRIX  
เป็นเมตรกิซจ์บัคู่ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ไดจ้ากการวเิคราะห์สอาพปจัจยั

อายใน และอายนอกขององค์กร (SWOT Analysis) และน ามาสรา้งกลยุทธ์ได้ 2  ระดบัที่
สอดคลอ้งกนั คอื กลยทุธร์ะดบัองคก์ร และกลยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ โดยในแต่ละระดบัสรา้งกล
ยทุธไ์ดอ้กี 4 กลยทุธ ์คอืกลยทุธร์ะดงัองคก์ร ไดแ้ก่ กลยทุธเ์ตบิโต 2 กลยทุธ,์ กลยทุธค์งที ่1 กล
ยุทธ ์กลยุทธป์รบัเปลี่ยน 1 กลยุทธ ์ และกลยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ สรา้งกลยุทธ ์4 กลยุทธ ์คอื 
กลยทุธต์ลาดเฉพาะ 1 กลยทุธ ์กลยทุธแ์ตกต่าง 1 กลยทุธ ์กลยทุธปรบัเปลีย่น 2 กลยทุธ ์ดงันี้ 
3.4.1.6.1 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

กลยทุธร์ะดบัองคก์รของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มกีารก าหนดไว ้4 
กลยทุธ ์ดงันี้ 
 
ตารางที ่7 แสดงกลยทุธร์ะดบัองคก์รของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ 

  โอกำส  
O1=ตลาดกวา้ง 

อปุสรรค 
T1=คู่แขง่ขนั 
T2=สอาพอากาศ 
T3=เจา้หน้าทีต่ ารวจจราจร 
T4=เจา้หน้าทีส่รรพากร 

จดุแขง็ 
S1=สถานทีต่ ัง้ 
S2=โครงสรา้งระดบัชัน้การ
สัง่การบรหิารไมม่าก 
S3=ความช านาญในสนิคา้ 
S4=ตราการคา้ 

S1-O1=กลยทุธเ์ตบิโต 
โดยการใชส้ถานทีต่ ัง้ซึง่
เป็นจุดแขง็ และตลาดกวา้ง 
เพื่อเพิม่ยอดขาย 

S2-T1=กลยทุธเ์ตบิโต 
โดยการใชโ้ครงสรา้ง
ระดบัชัน้บรหิารทีไ่ม่มาก
เพื่อความรวดเรว็ในการ
ท างาน สามารถเพิม่
ศกัยอาพในการแขง่ขนัได้ 

จดุอ่อน 
W1=โครงสรา้งการบรหิาร 
W2=ไม่มแีผนกการตลาด 
W3=พนกังาน 

W1-O1=กลยทุธค์งที ่
เนื่องจากโครงสรา้งการ
บรหิาร ไม่มรีะเบยีบแบบ
แผน จงึไมส่ามารถขยาย
ตลาดได ้

W1-T4=กลยทุธป์รบัเปลีย่น 
โครงสรา้งการบรหิาร ไมม่ี
ระเบยีบแบบแผน จงึถูก
ตรวจสอบ จาก
กรมสรรพากรบ่อยครัง้ 
จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่น
ระบบบญัช ีและระบบที่
เกีย่วขอ้ง 
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จากตารางที ่7 แสดงกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 4 ขอ้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
- จดุแขง็ที ่1 และโอกาสที ่1  คอื สถานทีต่ ัง้ใกลแ้หล่งจดัหาสนิคา้ และความต้องการ

ในตลาดยงัมมีาก (S1-O1) 
ใช้กลยุทธ์เตบิโตเน้นบรกิารส่งสนิค้าที่รวดเรว็ เพราะได้เปรยีบด้านสถานที่ตัง้ 

จงึใชจ้ดุแขง็ทีไ่ดเ้ปรยีบเพื่อเป็นหลกัในการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั  
- จดุแขง็ที ่2 และอุปสรรคที ่1 คอื มโีครงสรา้งระดบัชัน้การสัง่การบรหิารไม่มาก และ

คู่แขง่ขนัมมีาก (S2-T1) 
ใชก้ลยุทธเ์ตบิโต โดยเร่งบรกิารจดัส่งสนิคา้ เพราะใช้ความไดเ้ปรยีบดา้นความ

รวดเรว็ในการบรหิารงาน เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 
- จดุอ่อนที ่1 และโอกาสที ่1 คอื โครงสรา้งการบรหิารองคก์รไม่มปีระสทิธอิาพ และ

ความตอ้งการในตลาดยงัมมีาก (W1-O1) 
ใช้กลยุทธ์คงที่ น าเทคโนโลยมีาช่วยสร้างระบบให้เกิดความถูกต้อง ลดความ

ผดิพลาด จนพรอ้มแขง่ขนั 
- จุดอ่อนที่ 1 และอุปสรรคที่ 4 คอื โครงสร้างการบรหิารองค์กรไม่มปีระสทิธอิาพ 

และเจา้หน้าทีส่รรพากร (W1-T4) 
ใช้กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงโครงสร้างกระบวนการจัดการอายใน เพื่อแก้ไข

ข้อบกพร่องและความเสียหายของการปรับจากเจ้าหน้าที่สรรพากร โดยใช้เงินทุน และ
เทคโนโลย ี

 
ตารางที ่8 แสดงการเปรยีบเทยีบกลยทุธร์ะดบัองคก์ร ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิ
เนอรี ่ 

ทำงเลือกกลยทุธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธดี์ท่ีสดุ 
S1-O1 กลยทุธเ์ตบิโต บรกิารส่งสนิคา้ที่

รวดเรว็ 
การท างานในฤดกูาล
ฝนตกค่อนขา้งล าบาก 

กลยทุธเ์ตบิโต 

S2-T1 กลยทุธเ์ตบิโต บรกิารส่งสนิคา้ที่
รวดเรว็ 

เกดิความผดิพลาดใน
การท างานไดง้่าย 

กลยทุธเ์ตบิโต 

W1-O1 กลยทุธค์งที ่ สามารถว่าจา้ง
พนกังานในราคาต ่า 

เกดิความผดิพลาดใน
การท างานไดง้่าย 

 

W1-T4 กลยทุธ์
ปรบัเปลีย่น 

ไมต่อ้งลงทุนเพิม่ ระบบอาษไีมถู่กตอ้ง  

 
จากตารางที ่8 สามารถเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยี แต่ละกลยทุธไ์ดด้งันี้ 
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ทำงเลือกท่ี 1 กลยทุธเ์ติบโต 
 หา้งหุ้นส่วนจ ากดับุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มจีุดแขง็ในเรื่องสถานทีต่ ัง้ประกอบการ และ
ตลาดยงัเปิดกวา้ง ดงันัน้จงึเลอืกกลยทุธเ์ตบิโต เพื่อเพิม่ยอดขาย 
ทำงเลือกท่ี 2   กลยทุธเ์ติบโต  
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มโีครงสรา้งระดบัชัน้การบรหิารทีไ่ม่มาก ท า
ให้การบรหิารงาน ท าได้อย่างรวดเร็ว และตลาดยงัเปิดกว้าง จงึใช้กลยุทธ์เติบโต เพื่อเพิ่ม
ยอดขาย 
ทำงเลือกท่ี 3   กลยทุธค์งท่ี 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มโีครงสรา้งการบริหารที่ไม่มรีะเบยีบแบบ
แผน ท าให้เกดิขอ้ผดิพลาดในการท างานได้ง่าย   ดงันัน้จงึใช้กลยุทธ์คงที่ เพื่อรกัษายอดขาย 
และจ ากดัขอ้ผดิพลาดไมใ่หม้ากขึน้ 
ทำงเลือกท่ี 4   กลยทุธป์รบัเปล่ียน 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มโีครงสรา้งการบรหิารที่ไม่มรีะเบยีบแบบ
แผน ท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการท างานไดง้า่ย ส่งผลใหเ้จา้หน้าทีส่รรพากรท าการตรวจกจิการ
บ่อยครัง้ และมกีารปรบัเนื่องจากมขีอ้ผดิพลาดขึน้   ดงันัน้จงึใช้กลยุทธ์ปรบัเปลี่ยนเพื่อแก้ไข 
ปรบัเปลีย่น ระบบบญัช ีและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหถู้กตอ้ง 
สรปุกำรเลือกกลยทุธ ์
  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่เลอืกกลยุทธเ์ตบิโต ในทางเลอืกที ่1 และ 2 
เพราะสามารถเพิม่ยอดขาย และผลก าไรได ้
 3.4.1.6.2 กลยทุธร์ะดบัหน่วยธรุกิจ 

กลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิของสนิคา้กลุ่มทัว่ไป คอื ดอกสว่าน ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญ
เกษม แมชชนิเนอรี ่มกีารก าหนดไว ้4 กลยทุธ ์ดงันี้ 
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ตารางที ่9 แสดงกลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ 
 โอกำส  

O1=ตลาดกวา้ง 
อปุสรรค 
T1=คู่แขง่ขนั 
T2=สอาพอากาศ 
T3=เจา้หน้าทีต่ ารวจจราจร 
 T4=เจา้หน้าทีส่รรพากร 

จดุแขง็ 
S1=สถานทีต่ ัง้ 
S2=โครงสรา้งระดบัชัน้การ
สัง่การบรหิารไมม่าก 
S3=ความช านาญในสนิคา้ 
S4=ตราการคา้ 

S3-O1=กลยทุธต์ลาด
เฉพาะ 
มคีวามช านาญในตวัสนิคา้
ดอกสว่านมาก และตลาด
ยงัเปิดกวา้ง ดงันัน้ท าการ
แนะน า และจดัหาสนิคา้ 
ใหก้บัลกูคา้ได ้

S3-T1=กลยทุธแ์ตกต่าง 
ความช านาญในสนิคา้ ดอก
สว่าน เพื่อเพิม่ศกัยอาพใน
การแขง่ขนัมากขึน้ 

จดุอ่อน 
W1=โครงสรา้งการบรหิาร 
W2=ไม่มแีผนกการตลาด 
W3=พนกังาน 

W2-O1=กลยทุธ์
ปรบัเปลีย่น 
ไมม่แีผนการตลาดที่
ชดัเจน ท าใหไ้รท้ศิทางใน
การท างาน   ดงันัน้จงึท า
การปรบัเปลีย่น สรา้ง
แผนการตลาดขึน้ 

W2-T1=กลยทุธป์รบัเปลีย่น 
ไมม่แีผนการตลาดทีช่ดัเจน 
ดงันัน้จงึท าการปรบัเปลีย่น
สรา้งแผนการตลาดขึน้ เพื่อ
เพิม่ศกัยอาพในการแขง่ขนั 

 
จากตารางที ่9 แสดงกลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ 4 ขอ้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
- จดุแขง็ท่ี 3 และโอกำสท่ี 1  คอื ความช านาญในการจดัหาสนิคา้ของฝ่ายขาย และ

ความตอ้งการในตลาดยงัมมีาก (S3-O1) 
ใชก้ลยุทธต์ลาดเฉพาะ (Focus) เน้นบรกิารจดัหาสนิคา้ประเอทพเิศษ เพราะไดเ้ปรยีบ

ดา้นความช านาญในการจดัหาสนิคา้ของฝา่ยขาย จงึใชจ้ดุแขง็ทีไ่ดเ้ปรยีบเพื่อเพิม่ความสามารถ
ในการแขง่ขนั  

- จดุแขง็ท่ี 3 และอปุสรรคท่ี 1 คอื ความช านาญในการจดัหาสนิคา้ของฝ่ายขาย และ
คู่แขง่ขนัมมีาก (S3-T1) 

ใช้กลยุทธ์แตกต่าง (Differentiate)  เน้นบรกิารจดัหาสินค้าประเอทพเิศษ เพราะ
ได้เปรยีบด้านความช านาญในการจดัหาสนิค้าของฝ่ายขาย สร้างความแตกต่างท่ามกลางผู้
แขง่ขนัทีม่มีาก  



56 

 

- จดุอ่อนท่ี 2 และโอกำสท่ี 1 คอื ไมม่แีผนกการตลาด และความต้องการในตลาดยงัมี
มาก (W2-O1) 

กลยทุธป์รบัเปลีย่น โดยระบบการจดัการของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
ไม่มปีระสทิธอิาพ และไม่มคีวามชดัเจนเพยีงพอ เช่นมแีผนกขาย แต่ไม่มแีผนกการตลาด 
ดงันัน้จะปรบัเปลีย่นเพิม่แผนกการตลาดช่วยควบคุมแผนกขาย 

- จดุอ่อนท่ี 2 และอปุสรรคท่ี 1 คอื ไมม่แีผนกการตลาด และคู่แขง่ขนัมมีาก (W2-T1) 
ใชก้ลยทุธป์รบัเปลีย่น ปรบัปรงุโครงสรา้งเพิม่แผนกการตลาด เพื่อพรอ้มรบัคู่แขง่ขนัต่อไป 
 

ตารางที ่10 แสดงการเปรยีบเทยีบกลยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม 
แมชชนิเนอรี ่

ทำงเลือกกลยทุธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธดี์ท่ีสดุ 

S3-O1 กลยทุธต์ลาด
เฉพาะ(Focus) 

สรา้งความแตกต่างใน
ตลาดการแข่งขนั 

ตอ้งใชท้กัษะการ
จดัหาสนิคา้สงู 

กลยทุธต์ลาด
เฉพาะ 

S3-T1 กลยทุธแ์ตกต่าง
(Differentiate)   

สรา้งความแตกต่างใน
ตลาดการแข่งขนั 

ตอ้งใชท้กัษะการ
จดัหาสนิคา้สงู 

กลยทุธแ์ตกต่าง 

W2-O1 กลยทุธ์
ปรบัเปลีย่น 

ระบบการขาย ไมต่อ้งมี
ขอ้ก าหนดมาก 

ระบบการจดัการ 
ไมม่ปีระสทิธอิาพ 

 

W2-T1 กลยทุธ์
ปรบัเปลีย่น 

ไมต่อ้งลงทุนเพิม่ โครงสรา้งการบรหิาร 
ไมส่ามารถสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนั 

 

  
จากตารางที่ 10 สามารถเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยี แต่ละกลยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิของ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ไดด้งันี้ 
ทำงเลือกท่ี 1   กลยทุธต์ลำดเฉพำะ 

 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่มคีวามช านาญมากในสนิคา้ ดอกสว่าน  และ
ตลาดยงัเปิดกวา้ง   ดงันัน้จงึใชก้ลุยทธต์ลาดเฉพาะ เพื่อเพิม่ยอดขาย และผลก าไร 

ทำงเลือกท่ี 2   กลยทุธแ์ตกต่ำง 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเกษม แมชชินเนอรี่ มคีวามช านาญมากในสินค้า ดอกสว่าน 
ดงันัน้จงึใหข้อ้แนะน า เสนอแนะ และแกไ้ขปญัหาของสนิคา้ ดอกสว่าน ไดถู้กต้อง และทนัท่วงท ี  
จงึใชก้ลยทุธแ์ตกต่าง เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
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ทำงเลือกท่ี 3   กลยุทธป์รบัเปล่ียน 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเกษม แมชชินเนอรี่ ไม่มแีผนการตลาดที่ชดัเจน จงึท าให้ไม่
สามารถเพิม่ยอดขาย และผลก าไรไดเ้ท่าทีค่วร ดงันัน้จงึใชก้ลยุทธป์รบัเปลีย่น เพื่อท าแผนการ
ตลาดใหช้ดัเจน และมสี่วนช่วยยอดขาย 

ทำงเลือกท่ี 4   กลยทุธป์รบัเปล่ียน 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ไม่มแีผนการตลาดทีช่ดัเจน   ดงันัน้จงึใชก้ล
ยทุธป์รบัเปลีย่น เพื่อท าแผนการตลาดใหช้ดัเจน เพื่อเพิม่ศกัยอาพในการแขง่ขนั 

สรปุ เลือกกลยทุธ ์
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี่ ได้เลอืกกลยุทธ์ตลาดเฉพาะ และกลยุทธ์
แตกต่าง   โดยใชค้วามช านาญในสนิค้า ดอกสว่าน เพื่อเพิม่ยอดขาย ผลก าไร และสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
3.4.2 กำรก ำหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

คอืการสรา้งกลยทุธ ์โดยไดแ้บ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 
3.4.2.1 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

  จดัท าวสิยัทศัน์องค์กร ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
ขึน้ โดยค านึงถงึการเปลีย่นแปลงต าแหน่งทางโครงสรา้งช่องทางการจดัจ าหน่าย
ของตลาด โดยใช้กลยุทธ์เตบิโต เพื่อเพิม่ยอดขาย และผลก าไรจนมศีกัยอาพ
เพยีงพอ เพื่อเปลีย่นจากผูข้ายส่ง เป็นผูแ้ทนจ าหน่าย อายใน 3 ปี 

3.4.2.2 กลยทุธร์ะดบัหน่วยธรุกิจ  
  ใช้กลยุทธ์ตลาดเฉพาะ และแตกต่าง ซึ่งใช้ความช านาญในตวัสนิค้า
ดอกสว่าน โดยน าเทคโนโลยมีาช่วยจดัโครงสร้างการบรหิารระบบการท างาน 
เช่น โปรแกรมบญัชสี าเรจ็รปู, เครือ่งบนัทกึเวลาการท างานแบบสแกนลายนิ้วมอื 
บตัรเครดติน ้ามนั ตดิตัง้ระบบแก๊ส LPG ในยานพาหนะ จดัท าเวบ็ไซด ์เพื่อท า 
eCommerce, จดัท าแคตตาลอ้คสนิคา้ 

3.4.2.3 กลยทุธร์ะดบัหน้ำท่ี 
3.4.2.3.1 ส่วนผสมกำรตลำด (4Ps) 

การเปรยีบเทยีบส่วนผสมการตลาด ของสนิค้า ดอกสว่าน ที่จ าหน่ายโดยห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บุญเกษม แมชชินเนอรี่ และบรษิัท เกรยีงกมล จ ากัด ซึ่งเป็นคู่แข่งหลกั โดยท าการ
เปรยีบเทยีบ 4 ดา้น ดงันี้ 
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ตารางที ่11 แสดงการเปรยีบเทยีบส่วนผสมการตลาด ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิ
เนอรี ่และบรษิทั เกรยีงกมล จ ากดั 

 บญุเกษม แมชชินเนอร่ี เกรียงกมล 
Product 
- ความหลากหลาย 

มคีวามหลากหลายน้อย 
เนื่องจากสนิคา้เป็นดอกสว่านใช้
งานคลา้ยคลงึกนั   จะมคีวาม
แตกต่างในสนิคา้ ดอกสว่าน เช่น
เคลอืบดอกสว่านดว้ยสารพเิศษ 

มคีวามหลากหลายน้อย 

เนื่องจากสนิคา้เป็นดอกสว่านใช้

งานคลา้ยคลงึกนั   จะมคีวาม

แตกต่างในสนิคา้ ดอกสว่าน 

เช่นเคลอืบดอกสว่านดว้ยสาร

พเิศษ 

- ทดแทนกนัได ้
 

สนิคา้ ดอกสว่าน สามารถหา
สนิคา้ทดแทนไดง้่าย โดยจดัหา
สนิคา้จากผูแ้ทนจ าหน่ายรายอื่น 

เมือ่สนิคา้ ดอกสว่าน ขาดตลาด 
ตอ้งรอสนิคา้น าเขา้อย่างเดยีว 

Price ราคาองิจากมาตราฐาน และ
ความเหมาะสมในแต่ละกรณขีอง
สนิคา้,ลกูคา้,ต้นทุน 

เป็นมาตราฐาน และเหมาะสม 
ไมส่งู หรอืต ่าเกนิไป 

Place ลกูคา้กระจายไปตามปรมิณฑล ลกูคา้กระจายไปทัง้ประเทศ 
Promotion ส่วนลดเงนิสด 

ของขวญัปีใหม่ 
เลีย้งรบัรอง 
Sale promotion 

ส่วนลดเงนิสด 
ของขวญัปีใหม่ 
เลีย้งรบัรอง 
Sale promotion 

Target โรงงานตามปรมิณฑล 
Nich market 

โรงงานในประเทศไทย 
Mass market 

Positioning บรกิารดา้นใหค้ าแนะน าเชงิลกึ 
ผ่านทางโทรศพัท ์และ สถานที่
จรงิ 

ใหค้ าแนะน าผ่านแคตตาลอ้ค
สนิคา้ และโทรศพัท ์เป็นหลกั 

     
จากตารางที ่11 สามารถแสดงรายละเอยีดดงันี้ 

- สินค้ำ (Product) 
สนิค้า ดอกสว่าน มคีวามหลากหลายน้อย และทดแทนกนัได้มาก ดงันัน้ ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ขายสนิคา้ดอกสว่าน ในจ านวนมาก แต่ใหก้ าไรทีน้่อย 
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- รำคำ (Price) 
การตัง้ราคามกีลยทุธต์ัง้ราคาดงันี้ 

 ตามตน้ทุน บวกก าไรจากตน้ทุนประมาณ 5-10 เปอรเ์ซนต ์
สนิคา้ดอกสว่าน มกีารตัง้ราคาเพื่อใหเ้กดิก าไร ประมาณ 5 ถงึ 10เปอรเ์ซนต ์ 
- สถำนท่ี (Place) 
สถานทีต่ ัง้ ใกลแ้หล่งจดัหาสนิคา้ และมคีวามสะดวกในการเดนิทางไปส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ 
เช่นใกลท้างด่วน  
- กำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion)  

ถา้ลกูคา้ช าระเป็นเงนิสด จะไดส้่วนลดเพิม่พเิศษ 
3.4.2.3.2 กำรแบ่งส่วนตลำด กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย และกำรวำงต ำแหน่ง

องคก์รในตลำด STP (Segmentation Target Positioning) ดงันี้ 
- กำรแบ่งส่วนตลำด (Segmentation) 
ตลาดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโดยมเีกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดดงันี้ 

- ประชากรศาสตร ์(Demographic) โดยจ านวนคนงานในโรงงาน มากกว่า 30 
คน ขึน้ไป เพราะจะมอีตัราการสัง่ซือ้สนิคา้ทีเ่พยีงพอส าหรบักจิการ 

- อูมศิาสตร ์(Geographic) โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่มอีาณาเขตสถานที่ตัง้ใน
ประเทศไทย 

- กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย (Target) 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ไดท้ าการเลอืกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจาก

การแบ่งส่วนตลาดข้างต้น คือกลุ่มลูกค้าประเอทโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ซึ่งตัง้อยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั
ชลบุร ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรมบางชนั นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง หรือโรงงานที่ตัง้อยู่ตามปริมณฑล เช่น บางนา บางพล ี
นวนคร อ่อนนุช มนีบุร ีรามอินทรา ส่วนลูกค้ารายย่อยอยู่ในกลุ่ม โรงกลงึ อู่รถยนต ์
เป็นตน้ 
- ต ำแหน่งทำงกำรตลำด (Positioning) 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ไดว้างต าแหน่งทางการตลาด ดงันี้ 
บรกิารทนัใจ สนิคา้ถูกตอ้ง ราคายตุธิรรม  

3.4.3.2.3 จดัโครงสร้ำงบริหำรทรพัยำกรบุคคลใหม่ (Human resource management)  ให้
เป็นระบบมาตราฐาน และชดัเจน โดยกระท ากบั 

- พนักงานส่งสนิค้า มกีารฝึกอบรม เพื่อเพิม่ความช านาญ ความรูค้วามสามารถใน
การปฏบิตังิาน ช่วยลดปญัหาขณะปฏบิตังิาน และการลาหยดุปฏบิตังิาน 
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- พนักงานขายสินค้า สินค้า มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความช านาญ ความรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิาน เพื่อเพิม่ความสามารถในท ารายได ้และผลก าไร 

- พนักงานบญัช ีมกีารฝึกอบรม เพื่อเพิม่ความช านาญ ความรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิตังิาน เพื่อลดความผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

3.4.3.2.4 จดัท ำกำรส่ือสำรกำรตลำดบูรณำกำร (Integrated Marketing Communication) 
โดยท าการสื่อสารการตลาด หลายๆช่องทาง ดงันี้ 

- แคตตาล้อคสนิค้า   ท าการจดัท าแคตตาล้อคสนิค้า รวบรวมสนิค้าที่จ าหน่าย 
ประกอบด้วย รูปอาพ รายละเอยีดสนิค้า ราคา เพื่อสื่อสารให้กบัลูกค้าผ่านสื่อ
สิง่พมิพ ์

- เวบ็ไซด ์  โดยสรา้งเวบ็ไซดข์อง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่เพื่อ
เป็นอกีช่องทางการสื่อสาร และจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 

- โซเชี่ยลเน็ทเวริค์   เพิม่ช่องทางการตดิต่อกบัลูกคา้ เช่น SMS, MMS, Line, 
WhatApps 
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บทท่ี 4  

สรปุผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 
 
4.1 สรปุ และอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การศึกษาเปรยีบเทยีบ กลยุทธ์ธุรกิจ , กลยุทธการตลาด 

ธุรกจิขายส่งเครื่องมอืช่างอุตสาหกรรม : กรณีศกึษา หจก.บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่และ บรษิทั 
เกรียงกมล จ ากัด ได้ท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ เน้นการศึกษาเชิงคุณอาพ 
(Qualitative Independent Study)  ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ ขอ้มลู
ทุติยอูม ิและข้อมูลปฐมอูมใินสอาวะเศรษฐกิจปจัจุบนั รวมทัง้การสมัอาษณ์เชงิลึกของผู้ที่
เกีย่วขอ้ง การท าแบบสอบถาม และน าขอ้มลูทีว่เิคราะหไ์ด ้ท าการออกแบบกลยุทธร์ะดบัองคก์ร 
ระดบัหน่วยธุรกจิ เพื่อแกไ้ขปญัหาระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ และระดบัหน้าที ่ 
 กลยุทธ์ระดบัองค์กร มุ่งเน้นเพื่อการพฒันาจากการเป็นผู้ขายส่ง (Wholesale) ให้เป็น
ผูแ้ทนจ าหน่าย (Dealer) เพื่อเพิม่ยอดขาย และผลก าไร โดยใชก้ลยุทธเ์ตบิโต ใหส้อดคลอ้งกบั
สอาพปจัจยัอายใน และอายนอกของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
 กลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ มุง่เน้นเพื่อปรบัปรงุ และเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิารงาน โดย
ใชก้ลยุทธต์ลาดเฉพาะ กลยุทธแ์ตกต่าง ให้สอดคลอ้งกบัสอาพปจัจยัอายใน และอายนอกของ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่

กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ มกีลยุทธ์ดงัน้ี การแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย และ
การวางต าแหน่งองค์กรในตลาด, ส่วนผสมการตลาด (4Ps) และระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 
(Human Resource Management) โดยจดัท าขัน้ตอนการท างานแบบแผนปฏบิตังิาน 
 
4.2 ข้อจ ำกดัของกำรศึกษำ 

 
1. ขอ้มลูอายในโรงงานไมส่ามารถเกบ็ขอ้มลูไดม้ากนกั เพราะเป็นความลบัไมเ่ผยแพร่ 
2. ความเต็มใจในการให้สมัอาษณ์ไม่ได้มากนัก เพราะเกรงว่าจะกระทบกบัต าแหน่ง

งานทีท่ าอยู ่
3. ขอ้มลูบรษิทัคู่แขง่ สามารถเกบ็ขอ้มูลไดน้้อย เพราะเป็นความลบัไมเ่ผยแพร่ 
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
 

4.3.1 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครัง้ต่อไป 
1. สนิคา้ประเอทพเิศษ   ในการท าการศกึษาครัง้ต่อไปควรใชส้นิคา้ประเอทพเิศษ เพื่อให้

ทราบถึงกลยุทธ์ของสนิค้าประเอทนี้ ตลอดจนเห็นความแตกต่างของสินค้าประเอท
ทัว่ไป และสนิคา้ประเอทพเิศษ 

2. สดัส่วนของกลยุทธ ์ทัง้ 3 ระดบั ทีม่ผีลต่อยอดขาย และผลก าไร ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่

4.3.2 ข้อเสนอแนะส ำหรบั ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บญุเกษม แมชชินเนอร่ี 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ควรท าดงัต่อไปนี้ 

1. การบรหิารความสมัพนัธล์ูกคา้ CRM (Customer Relationship Management) ท าการ
บรหิารความสมัพนัธ์กับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงปญัหา และแนวทางแก้ไข ตลอดจน
สามารถเพิม่ความอกัดกีบั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่

2. ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ควร
ท าการพฒันาในดา้น สถานทีจ่ดัจ าหน่าย หรอืช่องทางกระจายสนิคา้ เช่น 

- eCommerce ซึง่เป็นช่องทางทีค่่าใชจ้า่ยต ่ากว่า การจา้งพนกังานขาย 
- จดัท าแคตตาล้อคสนิค้า ของ หจก. บุญเกษม แมชชนิเนอรีเ่อง เพื่อสะดวกใน

การแนะน าสนิคา้ 
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4.4 แผนปฏิบติังำน (Action Plan) 
จากกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ สามารถสรา้งแผนปฏบิตังิานไดด้งันี้ 
 

 
อาพที ่17 แสดงแผนปฏบิตังิานของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่  
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บรรณำนุกรม 

 
ภำษำไทย 
ชื่นจติต ์ แจง้เจนกจิ. CRM การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ์. พมิพค์รัง้ที ่2 
 กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพท์ปิป้ิงพอยท์ 
บุญธรรม  กจิปรดีาบรสิุทธิ.์ ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคม.กรงุเทพฯ : จามจรุโีปรดกัท์ 
รกัพงศ ์วรีะพงศ.์ 2552. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครือ่งมอืช่าง กรณศีกึษา 

สวนอุตสากรรมโรจนะ.  
เรวตัร ์ชาตรวีศิษิฎ์. 2549. Marketing Management งา่ย...เหมอืนจบัวาง. กรงุเทพฯ : ACME  
12 พฤศจกิายน 2555.ขอ้มลูทฤษฎกีารแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย และการวาง

ต าแหน่งองคก์รในตลาด หรอื STP Segmentation-Target-Positioning (ออนไลน์) 
เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.mbaru.blogspot.com/2010/10/stp-marketing.html  

5 คุลาคม 2555.ขอ้มลูทฤษฎกีารวเิคราะหก์ารจบัคู่ปจัจยัอายนอกและอายใน TOWS MATRIX 
(ออนไลน์) เขา้ถงึไดจ้าก:http://www.drmanage.com/index.php  

5 คุลาคม 2555.ขอ้มลูทฤษฎกีารวเิคราะหส์อาพการแข่งขนั 5Force analysis (ออนไลน์) 
เขา้ถงึไดจ้าก:http://www.mbaru.blogspot.com/2009/09/five-forces.html 

5 คุลาคม 2555.ขอ้มลูทฤษฎกีารวเิคราะหส์อาพปจัจยัอายใน และอายนอกขององคก์ร SWOT 
analysis  (ออนไลน์) เขา้ถงึไดจ้าก:http://www.gotoknow.org/posts/5965  

5 คุลาคม 2555. ขอ้มลูทฤษฎกีารวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มระดบัมหอาค PEST analysis (ออนไลน์) 
เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.eiamsri.wordpress.com 

12 พฤศจกิายน 2555.ขอ้มลูทฤษฎทีฤษฎ ีBenchmarking (ออนไลน์) เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://www.mbaru.blogspot.com/2010/07/benchmarking.html 

12 พฤศจกิายน 2555.ขอ้มลูทฤษฎสี่วนประสมการตลาด Marketing Mix (ออนไลน์) เขา้ถงึได้
จาก: http://www.nenfe.nfe.go.th/elearning/courses/67/chap3_3_1.htm 

5 คุลาคม 2555.ขอ้มลูทฤษฎหี่วงโซ่คุณค่า Valuechain (ออนไลน์) เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://www.mbaru.blogspot.com/2009/11/value-chain-mba.html 

12 พฤศจกิายน 2555.ขอ้มลูสถติ ิกรมโรงงาน (ออนไลน์) เขา้ถงึไดจ้าก:www.diw.go.th 
 
 
 

http://www.mbaru.blogspot.com/2009/09/five-forces.html
http://www.gotoknow.org/posts/5965
http://www.eiamsri.wordpress.com/
http://www.nenfe.nfe.go.th/elearning/courses/67/chap3_3_1.htm
http://www.mbaru.blogspot.com/2009/11/value-chain-mba.html
http://www.diw.go.th/


65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก  
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ภำคผนวก ก.  

โครงค ำถำมส ำหรบักำรสมัภำษณ์เชิงลึก และแบบสอบถำม 
 

โครงค ำถำมส ำหรบักำรสมัภำษณ์เชิงลึก 
- เวลาในการส่งมอบสนิคา้เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ 
- ความถูกตอ้งของสนิคา้เมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 
- ราคาของสนิคา้ชนิดเดยีวกนัเมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 
- ท าไม ลกูคา้ จงึเลอืกทีจ่ะซือ้สนิคา้กบัองคก์รเรา 
- คดิว่านโยบายค่าแรง 300บาทมผีลกระทบต่อโรงงานของท่าน และรา้นคา้

ขายเครือ่งมอืช่างอุตสาหกรรมทีข่ายสนิคา้กบัโรงงานของท่านอยา่งไร 
- มกีารดรูายละเอยีด หรอืสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์หรอืไม่ 
- มปีจัจยัอะไรบา้ง ในการสัง่ซือ้สนิคา้กบั หจก.บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่

หวัข้อแบบสอบถำม 
- เพศ 
- ต าแหน่งงานของผูก้รอกแบบสอบถาม 
- อายงุาน ณ โรงงานทีท่ าแบบสอบถาม 
- อายขุองผูท้ าแบบสอบถาม 
- สถานทีต่ ัง้โรงงาน 
- ความรวดเรว็ในการไดร้บับรกิาร (1 - 5) 
- ความถูกตอ้งในการไดร้บับรกิาร (1 - 5) 
- มกีารเปรยีบเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นบ่อยแค่ไหน (1 - 5) 
- ราคาของสนิคา้ (1 - 5) 
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ภำคผนวก ข. 

บนัทึกบทสมัภำษณ์เชิงลึก ผู้บริหำร 
 

ผลกำรสมัภำษณ์คนท่ี1 
ชื่อ คุณหลุยส ์

 ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้โรงงาน 
 หวัขอ้การสมัอาษณ์ 

- เวลาในการส่งมอบสนิคา้เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ 
ตอบ: เรว็กว่านิดหน่อย แต่ถา้ของด่วน ทางบุญเกษม สามารถส่งใหไ้ด ้ 

- ความถูกตอ้งของสนิคา้เมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 
ตอบ: พอๆกนัค่ะ 

- ราคาของสนิคา้ชนิดเดยีวกนัเมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 
ตอบ: แพงบา้ง ถูกบา้ง  

- ท าไม ลกูคา้ จงึเลอืกทีจ่ะซือ้สนิคา้กบัหจก.บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
ตอบ: บางทหีาของไมไ่ด ้กโ็ทรแต่บุญเกษม เพื่อช่วยหา 

- คดิว่านโยบายค่าแรง 300บาทมผีลกระทบต่อโรงงานของท่าน และรา้นคา้ขาย
เครือ่งมอืช่างอุตสาหกรรมทีข่ายสนิคา้กบัโรงงานของท่านอยา่งไร 
ตอบ: ยงัไมรู่เ้หมอืนกนั แต่อาจจะมบีา้งเพราะโรงงานมคีนงานเยอะอยู่ 

- มกีารดรูายละเอยีด หรอืสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์หรอืไม่ 
ตอบ: มบีา้ง แต่ไมถ่นดั   มกัจะแฟ็กซ ์หรอืส่งรปูในมอืถอืใหซ้พัพลายเออรจ์ดัของ
แทน 

- มปีจัจยัอะไรบา้ง ในการสัง่ซือ้สนิคา้กบั หจก.บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
ตอบ: ของด่วนจดัใหไ้ด ้และเคลยีรส์เป็คของได้ 

ผลกำรสมัภำษณ์คนท่ี2 
ชื่อ คุณวรรณ 

 ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้โรงงาน 
 หวัขอ้การสมัอาษณ์ 

- เวลาในการส่งมอบสนิคา้เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ 
ตอบ: เรว็กว่าคู่แขง่ขนัพอสมควร  

- ความถูกตอ้งของสนิคา้เมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 
ตอบ: กถ็ูกตอ้งนะคะ แต่ถา้ของไมต่รง กจ็ะพยายามรบัไวใ้ห้ 
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- ราคาของสนิคา้ชนิดเดยีวกนัเมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 
ตอบ: พอๆกนัค่ะ  

- ท าไม ลกูคา้ จงึเลอืกทีจ่ะซือ้สนิคา้กบัหจก.บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
ตอบ: บุญเกษมส่งของเรว็ เวลาของชอ้ต สามารถส่งใหท้นั 

- คดิว่านโยบายค่าแรง 300บาทมผีลกระทบต่อโรงงานของท่าน และรา้นคา้ขาย
เครือ่งมอืช่างอุตสาหกรรมทีข่ายสนิคา้กบัโรงงานของท่านอยา่งไร 
ตอบ: กลวัเหมอืนกนั แต่คดิว่าคงไมค่่อยเท่าไหร่ 

- มกีารดรูายละเอยีด หรอืสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์หรอืไม่ 
ตอบ: มคี่ะ แต่ทุกทกีเ็อาสเป็คใหคุ้ณเลก็จดัของ 

- มปีจัจยัอะไรบา้ง ในการสัง่ซือ้สนิคา้กบั หจก.บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
ตอบ: ช่างอยากไดอ้ะไร กส็่งใหคุ้ณเลก็ 

ผลกำรสมัภำษณ์คนท่ี3 
ชื่อ คุณสมบตั ิ
ต าแหน่ง ช่างอุตสาหกรรมในโรงงาน 

 หวัขอ้การสมัอาษณ์ 
- เวลาในการส่งมอบสนิคา้เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ 

ตอบ: เฉยๆ ไมไ่ดต่้าง 
- ความถูกตอ้งของสนิคา้เมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 

ตอบ: ใชไ้ดอ้ยู ่ถา้บางทสีัง่ผดิ ส่วนใหญ่คุณเลก็ยอมใหค้นื 
- ราคาของสนิคา้ชนิดเดยีวกนัเมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 

ตอบ: แพงกว่า 
- ท าไม ลกูคา้ จงึเลอืกทีจ่ะซือ้สนิคา้กบัหจก.บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่

ตอบ: ขีเ้กยีจเปิดแคตตาลอ้ค โทรสัง่เอางา่ยกว่า 
- คดิว่านโยบายค่าแรง 300บาทมผีลกระทบต่อโรงงานของท่าน และรา้นคา้ขาย

เครือ่งมอืช่างอุตสาหกรรมทีข่ายสนิคา้กบัโรงงานของท่านอยา่งไร 
ตอบ: ไมค่่อยรู ้เพราะผมเป็นช่าง ในโรงงานมไีมก่ีค่น คงไมไ่ล่ผมออก 

- มกีารดรูายละเอยีด หรอืสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์หรอืไม่ 
ตอบ: ไม่ม ี

- มปีจัจยัอะไรบา้ง ในการสัง่ซือ้สนิคา้กบั หจก.บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่
ตอบ: สัง่ของงา่ยด ี  
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ภำคผนวก ค. 

ข้อมลูอตุสำหกรรม, ข้อมลูบริษทั, ภำพ, ข้อมลูอ่ืนๆ 
 

อาพแบบสอบถาม 

 
อาพที ่18 แสดงแบบสอบถาม 
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อาพที ่19  แสดงแบบสอบถาม 
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อาพการใหค้ะแนนแบบสอบถาม หวัขอ้ความรวดเรว็ในการไดร้บับรกิาร 

 
อาพที ่20 แสดงการใหค้ะแนนแบบสอบถาม หวัขอ้ความรวดเรว็ในการไดร้บับรกิาร 
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อาพการใหค้ะแนนแบบสอบถาม หวัขอ้ความถูกตอ้งในการไดร้บับรกิาร 

 
อาพที ่21 แสดงการใหค้ะแนนแบบสอบถาม หวัขอ้ความถูกตอ้งในการไดร้บับรกิาร 
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อาพการใหค้ะแนนแบบสอบถาม หวัขอ้มกีารเปรยีบเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นบ่อยแค่ไหน 

 
อาพที ่22 แสดงการใหค้ะแนนแบบสอบถาม หวัขอ้มกีารเปรยีบเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นบ่อย
แค่ไหน 
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อาพการใหค้ะแนนแบบสอบถาม หวัขอ้ราคาของสนิคา้ 

 
อาพที ่23 แสดงการใหค้ะแนนแบบสอบถาม หวัขอ้ราคาของสนิคา้ 
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ประวติัผูศึ้กษำ 

 
นายเฉลมิชยั แสงทองสกุลเลศิ  เกดิเมื่อวนัที่ 4 เดอืนมนีาคม พุทธศกัราช 2517   

ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จาก มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย เมื่อปีการศึกษา 2537 และได้เข้าศึกษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ
สาขาวชิาการตลาด บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554 
ขณะนี้ยงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรดงักล่าว ประสบการณ์ในการท างานปี 2537 ถึงปจัจุบนั ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั บุญเกษม แมชชนิเนอรี ่ต าแหน่งพนกังานขาย 
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