
การก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจร้านขายต้นไม้ 
“กรณีศึกษาร้านใบไม้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉัตรชัย  เรืองศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา  2555 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



การก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจร้านขายต้นไม้ 
“กรณีศึกษาร้านใบไม้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายฉัตรชัย  เรืองศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา  2555 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 





 
 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง        การก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันทางธุรกิจร้านขายต้นไม้“กรณีศึกษา
ร้านใบไม้” 

ชื่อผู้ศึกษา นายฉัตรชัย  เรืองศรี 

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา การประกอบการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ธีริน  วาณิชเสนี 

ปีการศึกษา 2555 
_______________________________________________________________________ 
  

บทคัดย่อ 
 

        การศึกษาเรื่อง  การก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจร้านขาย
ต้นไม้“กรณีศึกษาร้านใบไม้”มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัญหา  วิเคราะห์สาเหตุ  และก าหนด
กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ในการสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ  วิธีการด าเนินการศึกษาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 
ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  และข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่
ได้จากแหล่งต่างๆ เช่น  บทความ  ข่าวสาร  รวมท้ังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเก็บข้อมูล  จากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการธุรกิจร้านขาย
ต้นไม้และบริษัทที่รับต้นไม้เพื่อจัดสวนเอง  รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั่วไป (PEST Analysis)  และการวิเคราะห์การแข่งขันอุตสาหกรรม (Five Force Model)  

จากการศึกษาพบว่า  กลยุทธ์ทางธุรกิจธุรกิจร้านขายต้นไม้“กรณีศึกษาร้านใบไม้”  ต้อง
อาศัยกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  ซึ่งสามารถสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาได้ 2 วิธี
ดังต่อไปนี ้
         1. กลยุทธ์ระดับธุรกิจในลักษณะของFocused Differentiation Strategy หรือกลยุทธ์ 
การมุ่งเน้นและความแตกต่างในตลาดขนาดเล็ก  ด้วยการขายสินค้า/บริการที่แตกต่างจากผู้อื่น  
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างโดยผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาออกแบบเพื่อเป็นแบบของทางร้านและ
จัดท าแบนด์เป็นของตัวเองท าให้กิจการสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน  

 



จ 
 

 2.  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ก าหนดตามหน้าที่ต่างๆ ของธุรกิจเพื่อที่จะท าให้การ
ด าเนินงานของธุรกิจสามารถบรรลุผลส าเร็จ  

  กลยุทธ์ด้านการผลิต (Production Strategy) 
ควบคุมแผนการผลิตให้ตรงตามแบบ  ควบคุมคุณภาพ  ติดตามงานและตรวจสอบ

สินค้าก่อนส่งของให้ลูกค้า 100 เปอร์เซ็นต์ 
ควบคุมต้นทุนในการผลิตตลอดการท างานป้องกันความล่าช้าในการด าเนินงานด้วย

การก าหนดเวลาการท างาน   
กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategy) 
จัดท าแผนธุรกิจกรณีต้องการขยายกิจการในการด าเนินงาน  
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) 
ส่งพนักงานไปเรียนรู้และผลิตเองกรณีที่ต้องการขยายการผลิต  
กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) 
ด าเนินการตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทาง

การตลาดที่กิจการใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ดังนี ้
-  ด้านผลิตภัณฑ์ 
ท าให้สินค้ามีความโดดเด่นและจะได้ท าแบนด์สินค้าเป็นของร้านในแบบถักของต้น

หลิวที่ได้จดสิทธิบัตรไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า  และสร้างความจดจ าในสินค้าของทางร้าน
(Focused Differentiation Strategy) 

-  ด้านราคา (Price)  
ก าหนดราคาสินค้าตามความเหมาะสม  ช าระเงินรูปแบบการช าระเงินช าระเงินสด 

สามารถใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้า 
-  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
สร้าง Website  ของทางร้านเพื่ออ านวยความสะดวกในการเลือกสั่งซื้อต้นไม้ผ่าน

ทางเครือข่ายอินเตอร์เนตได้  ขยายช่องทางการตลาดเพื่มขึ้นในส่วนของร้านขายต้นไม้ 
-  กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion)  
จัดท าโปรโมชั่นการสะสมยอดและได้ส่วนลดพิเศษในการสั่งครั้งต่อไป ฟรีค่าจัดส่งฟร ี
กลยุทธด้านการวิจัยและพัฒนา(Research and Development R&D) 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องต้องจดสิทธิบัตรทุกแบบ  
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร 

 ชื่อองค์กร : ร้านใบไม้ 

ภาพรวมองค์กร : ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 7 ต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัด

นครนายก ก่อตั้งขึ้นเม่ือ วันที่ 5 มิถุนายน 2550 มีผู้จัดการร้านคือ นายฉัตรชัย  เรืองศรี และมีนาง

ปัญญา  เรืองศรีเป็นที่ปรึกษา ปัจจุบันไม่มีหน้าร้านค้าเป็นของตนเองประกอบธุรกิจโดยอาศัยการ

บอกต่อ จึงไม่มีพนักงานประจ า จะใช้การจ้างแรงงานโดยการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงกรณีที่มีการ

รับเหมาปลูกต้นไม้  หรือหากมีการจัดส่งต้นไม้ที่มีปริมาณมากก็จะใช้การว่าจ้างรถรับส่งและ

พนักงาน  

ประกอบธุรกิจ : เกี่ยวกับการจ าหน่ายต้นไม้และของจัดสวนต่างๆ  หากมีความต้องการให้

ปลูกหรือจัดสวนก็จะว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการปลูก และจัดสวนให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ  

  

   
ภาพที่ 1 ตัวอย่างสินค้าจัดสวนท่ีจัดส่งให้ลูกค้า 
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           ภาพที่ 2 การปลูกต้นไม้กรณีต้องการลูกค้าต้องการเก็บงานหลังก่อสร้างอาคาร   

กลุ่มลูกค้าหลักและส่วนแบ่งการตลาดขององค์กร : กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม  ร้านค้าและ

ลูกค้าที่รับส่งของจัดสวนทั่วไปเพื่อน าไปจัดเอง 

อุตสาหกรรมที่องค์กรเกี่ยวข้อง  

- ผู้ผลิตต้นไม้ แหล่งปลูกต้นไม้ 

- ผู้ขนส่ง ผู้รับเหมาส่งต้นไม้ 

- ลูกค้า ได้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างโรงงาน บ้านจัดสรร ฝ่ายดูแลสวนประจ าหน่วยงาน

ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และร้านค้า 

 

 

 

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงห่วงโซ่การผลิต 

 

สภาพการแข่งขันและคู่แข่งหลักขององค์กร 

- ผู้ผลิตต้นไม้ทั่วไป บริการรับส่งเอง 

- ผู้บริการรายอื่นที่บริการเหมือนกัน 

- ลูกค้ารับ-ส่งเอง เช่นร้านค้า บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับออกแบบและจัดสวน

ทั่วไป ที่รับ-ส่งสินค้าเอง 

ผู้ผลิตต้นไม้ 

 

ผู้ขนส่ง 
ร้านขายต้นไม ้

บริษัทซื้อต้นไม้ไปจดัสวน

ผู้ซื้อ 

(ขายส่ง) 
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1.2 ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 

ช่องทางการตลาดมีน้อยท าให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือ 250,000 บาทต่อปี และ

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านการจัดสวนและขายต้นไม้สูง ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคัญใน

การเพิ่มช่องทางการตลาดของร้านค้าเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น  อันจะน าไปสู่การด าเนิน

ธุรกิจท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป 

 

แผนภูมิที่ 1 รายได้จากการส่งของ 

ที่มา: ร้านใบไม้ อ.บ้านนา จ.นครนายก 
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การลงทุนในไตรมาส 3 ปี 2555 การลงทุนขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน ธุรกิจส่วน

ใหญ่ได้ลงทุนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จไปตั้งแต่ครึ่งแรกของปี ส่งผลให้การลงทุนไม่เร่งขึ้นมากใน      

ไตรมาสนี้ อย่างไรก็ดี วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศยุโรปยังไม่ได้ส่งผลที่ชัดเจนต่อการลงทุนใน   

ไตรมาสนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงลงทุนตามแผนเดิมเพื่อทดแทนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต อาทิ ธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ 

บางธุรกิจในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ได้เริ่มขยายการลงทุนใหม่ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก

นักลงทุนญี่ปุ่นต้องการย้ายฐานการผลิตมายังไทยเพื่อกระจายความเสี่ยง ขณะที่บางธุรกิจต้องการ

ย้ายออกจากจีนเนื่องจากประสบปัญหาค่าแรงที่สูงกว่าไทย ส าหรับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกยังคงลงทุน

ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการบริโภค ในอนาคต การลงทุนในไตรมาส 4 ปี 2555 มี

แนวโน้มทรงตัวจากไตรมาสที่ 3 ธุรกิจโดยรวมยังคงลงทุนตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และลงทุนในเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงาน อย่างไรก็ดี บางธุรกิจในพื้นที่เสี่ยงกับปัญหาอุทกภัยได้

ชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอดูสถานการณ์ในช่วงปลายปี (ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สาย

นโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย,2555)เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของร้านในปัจจุบันเนื่องจากว่า

ลูกค้าของร้านน้ันเป็นบริษัทที่มีการสั่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยูโร งบประมาณในการตกแต่งบริษัท

จึงมีน้อยลงมีความผันผวนเน่ืองจากผลกระทบจากหนี้ยุโรปท าให้ยอดขายของลูกค้าที่ส่งต้นไม้ให้ซึ่ง

มีอยู่กลุ่มหน่ึงที่ต้องส่งสินค้าหลักไปท่ีประเทศกลุ่มนั้นก็จะลดลง   

ปัจจุบันช่องทางที่ทางร้านมีอยู่น้ันคือ ส่งโดยตรงกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเท่านั้นซึ่งโดย

ธรรมชาติของบริษัทก่อสร้างหากบริษัทไม่มีการก่อสร้างทางร้านก็จะไม่มีรายได้ 

 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อต้นไม้ของร้านขาย

ต้นไม้และบริษัทน าต้นไม้ไปจัดสวนเอง  

2.เพื่อศึกษาช่องทางการตลาดที่เหมาะสมในการซื้อต้นไม้ของร้านขายต้นไม้และบริษัทน า

ต้นไม้ไปจัดสวนเอง  

 3.เพื่อก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจในการบริหารจัดการร้านในการเสริมสร้างการแข่งขัน 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1. เพื่อทราบเหตุผลการในเลือกซื้อต้นไม้อันจะน าไปสู่ความพึงพอใจของผู้บริโภค          
ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์เบื้องต้นในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่จะท าให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อพิจารณากลยุทธ์ใน
การตลาดที่ถูกต้อง 

 

 

 



 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ในการวิจัยเรื่อง “การก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันทางธุรกิจร๎านขาย

ต๎นไม๎“กรณีศึกษาร๎านใบไม๎”  ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารที่เกี่ยวข๎องเพื่อน าไปสร๎างกลยุทธ์ในการ

บริหารจัดการร๎าน  ซึ่งการวิเคราะห์ดังกลําวนั้นจ าเป็นอยํางยิ่งในการน าทฤษฏีมาใช๎ในการใช๎เป็น

แนวทางในการวิจัยอันประกอบไปด๎วยทฤษฎีตํางๆดังนี้ 

2.1  ทฤษฎีแนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

- ทฤษฎีการค๎าสํง 

- ทฤษฎีสํวนผสมทางการตลาด(Marketing Mix หรือ4Ps) 

- ทฤษฎี Five Forces Model 

- ทฤษฎี หํวงโซํแหํงคุณคํา(Value Chain) 

- ทฤษฎี PEST Analysis 

- ทฤษฎีการจัดการกลยุทธ์(Strategic Management) 

2.2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับธุรกิจร๎านขายต๎นไม๎ 
 
2.1  ทฤษฎีแนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ทฤษฎีการค้าส่ง 
 ความหมายของการค้าส่ง 

 Kotler (2001) ได๎ให๎นิยามของการค๎าสํงวําหมายถึง  กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการ

จ าหนํายสินค๎าหรือบริการให๎แกํบุคคลที่ซื้อเพื่อขายตํอหรือใช๎ในแงํธุรกิจ 

 ผู๎ค๎าสํงแตกตํางจากผู๎ค๎าปลีกในหลายลักษณะด๎วยคือ  ประการแรก  ผู๎ค๎าสํงให๎ความสนใจ

กับการสํงเสริมการตลาด  บรรยากาศ  และท าเลที่ตั้งน๎อยกวําผู๎ค๎าปลีก  ประการที่สองธุรกิจกรรม



7 

 

ค๎าสํงจะมีขนาดใหญํกวําธุรกรรมค๎าปลีก  และผู๎ค๎าสํงมักจะกระจายสินค๎าครอบคลุมพื้นที่ขายกว๎าง

กวําผู๎ค๎าปลีกประการท่ีสามสํวนท่ีเกี่ยวข๎องด๎านภาษีและข๎อบังคับทางกฎหมายตํางๆของผู๎ค๎าสํงและ

ผู๎ค๎าปลีกจะแตกตํางกัน 

ประเภทของผู้ค้าส่ง(Merchant Wholesalers) 

 พํอค๎าสํงมักจะด าเนินกิจการเป็นอิสระในนามของเขาเอง  และมีการตั้งสินค๎าที่ขาย  

นอกจากนี้ยังชํวยบริการในด๎านการตลาดด๎วย  โดยพํอค๎าสํงแบํงออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 1. พํอค๎าสํง (Service Wholesaler) กระท าหน๎าที่ด๎านการตลาดในวงกว๎าง  จะสํงพนักงาน

ขายไปท าความคุ๎นเคยและเชื้อเชิญให๎ลูกค๎าซื้อสินค๎า  ชํวยให๎ค าแนะน าทางด๎านการจัดการสินค๎า

และการบริหารงานให๎แกํร๎านค๎าปลีก  ประกอบด๎วย 4 ชนิด  คือ 

  1.1  พํอค๎าสํงหรือผู๎จัดจ าหนํายสํง   (Wholesale Merchants or Distributors)  ท า

หน๎าที่ซื้อและขายสินค๎าภายในประเทศ ลูกค๎าของเขาคือผู๎ค๎าปลีก  ผู๎ใช๎สินค๎าทางอุตสาหกรรมผู๎ใช๎

สินค๎าในทางพาณิชย์  ผู๎ใช๎สินค๎าทางสถาบัน 

  1.2  พํอค๎าสํงชั้นวางของ (Rack Merchandisers) เป็นพํอค๎าสํงที่ขายสินค๎าที่ไมํใชํ

ประเภทอาหารรวดเร็ว  เชํน  พวกเครื่องใช๎ในบ๎านราคาถูก  วารสาร  ของเด็กเลํนที่เป็นพลาสติก 

เครื่องบ ารุงสุขภาพและความงาม  สินค๎าประเภทเสื้อ  กางเกง  ลูกค๎าที่ส าคัญคือซุปเปอร์มาร์เก็ต 

พํอค๎าสํงจะชํวยจัดตกแตํงให๎สะอาดสะดุดตาโดยบริการฟรี 

  1.3  ตัวแทนค๎าสํงผลิตภัณฑ์เมล็ดปลายทาง (Terminal Grain Elevators) เป็น

กิจการท่ีตั้งขึ้นโดยอาจเป็นเจ๎าของหรือเชําสถานที่และอุปกรณ์ตํางๆ เพื่อใช๎ในการด าเนินงาน  โดย

เป็นตัวแทนซ้ือและขายสินค๎าที่จากการเกษตรกรที่ท ากิจการอยูํในตลาดปลายทาง 

1.4  พํอค๎าสํง-สั่งเข๎า (Export-Import Merchants)  เป็นพํอค๎าสํงที่ท าการค๎า

ระหวํางประเทศ  โดยขายสินค๎าที่ผลิตในประเทศสํงไปขายตํางประเทศ  และซื้อสินค๎าจาก

ตํางประเทศมาขายในประเทศ 

 2.  พํอค๎าสํงท าหน๎าที่จ ากัด (Limited-Function Wholesalers)  ผู๎ค๎าสํงประเทศนี้จะไมํ

บริการมากอยํางพํอค๎าสํงบริการแบํงออกเป็น  4  ชนิดคือ 
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  2.1  พํอค๎าสํงเงินสด-ขนเอง(Cash and Carry Wholesalers) ผู๎ค๎าสํงชนิดนี้

ประหยัดคําใช๎จํายในการด าเนินการมาก  เพราะไมํคํอยใช๎พนักงานขาย  ไมํต๎องสํงมอบสินค๎าขาย

เงินสด โดยผู๎ซื้อต๎องจํายเงินทันทีหรือจํายภายหลังเล็กน๎อย  และขายสินค๎าวงจ ากัดโดยสํงมากเป็น

สินค๎าที่เคลื่อนย๎ายได๎เร็ว  เชํน  ของช า  ยาสูบ แตํผลเสียก็คือผู๎ค๎าปลีกต๎องไปรับสินค๎าที่ร๎านของ

ผู๎ค๎าสํงเอง 

  2.2  พํอค๎าสํงนั่งโต๏ะ(Drop Shipper or Desk Jobber)  ผู๎ค๎าสํงแบบนี้ประหยัด

รายจํายในการด าเนินการมาก  เพราะไมํต๎องมีคลังสินค๎าของตนเอง  ผู๎ค๎าสํงแบบนี้จะสั่งซื้อสินค๎า

จากผู๎ประกอบอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและให๎ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมท าหน๎าที่เก็บรักษาสินค๎า 

ผู๎ค๎าสํงนั่งโต๏ะจะสํงใบสั่งซื้อของลูกค๎าให๎  และผู๎ประกอบอุตสาหกรรมจะสั่งสินค๎าไปให๎ลูกค๎าโดยตรง 

แตํผู๎ค๎าสํงต๎องรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินจากลูกค๎าและรับผิดชอบในการสํงสินค๎าให๎ลูกค๎า  ผู๎ค๎า

สํงแบบนี้มักจะค๎าน้ ามัน  ผลิตผลจากการเกษตร ไม๎ซุง  วัสดุกํอสร๎าง  ถํานหินและถํานโค๎ก 

  2.3  พํอค๎ารถบรรทุก(Truck Wholesaler or Jobber) เป็นผู๎ค๎าสํงที่เป็นทั้งพนักงาน

ขายและคนสํงมอบสินค๎าด๎วย โดยปกติจะขายเป็นเงินสด  สินค๎าที่ขายก็เป็นสินค๎าที่เคลื่อนย๎าย

รวดเร็ว  และเป็นสินค๎าพิเศษที่โฆษณาอยํางกว๎างขวาง ต๎องมีการลงทุนสร๎างคลังสินค๎า พํอค๎าสํง

ประเภทนี้มักจะขายอาหารแชํแข็ง  ผลิตขนมปัง  เนยแข็ง  มันฝรั่งทอด  ผักและผลไม๎  โดยจะ

ท างานเรํขายไปยังร๎านค๎าปลีก และจะจัดของลงจากรถเมื่อได๎รับค าสั่งซื้อสินค๎า 

  2.4  พํอค๎าสํงทางไปรษณีย์(Mail-Order Wholesalers)  ผู๎ค๎าสํงประเภทนี้มักจะ

กระท าหน๎าที่ตํางๆทางการตลาดยกเว๎นหน๎าที่ของการขายโดยใช๎พนักงานขาย การซื้อและขาย

สนิค๎าจะกระท าโดยติดตํอทางไปรษณีย์ 

 การสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของกิจการ 

 การจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค๎าโดยผู๎ซื้อที่เป็นเจ๎าของกิจการ พบผู๎ในบริษัทของผู๎ค๎า

ปลีกขนาดเล็ก เจ๎าของเป็นผู๎ซื้อสินค๎าเอง และลูกจ๎างเป็นผู๎ขายสินค๎า การจัดการเกี่ยวกับการซื้อใน

ลักษณะน้ีจะขึ้นอยูํกับเจ๎าของกิจการและใช๎เวลาเพียงเล็กน๎อยในการซื้อสินค๎า  โดยสถานที่ที่ซื้อเป็น

สถานที่ที่ผู๎ซื้อมีความเชื่อถือและไว๎วางใจ  เชํน  การซื้อจากผู๎ค๎าสํง หรือในกรณีสินค๎าแฟชั่น  การ

ซื้อผํานตัวแทนขายหรือผู๎ซื้อที่เป็นเจ๎าของกิจการอาจสั่งซื้อสินค๎าผํานพนักงานขายของผู๎ค๎าสํง  หรือ

โรงงานท่ีผู๎ซื้อเป็นลูกค๎าประจ าอยูํ(Rachman,1975:122) 
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 การซื้อจากผู้ค้าส่ง 

 ร๎านค๎ามีสินค๎าอยูํหลายชนิด  สินค๎าเหลํานั้นได๎ผํานการเลือกจากผู๎ค๎าสํงแล๎ววําเป็นที่

ต๎องการส าหรับร๎านค๎าปลีก  ผู๎ค๎าสํงจะสํงสินค๎าทีละมากๆ  ผู๎ค๎าปลีกแตํละรายจะมาซื้อสินค๎าไป ใน

ขณะเดียวกันร๎านค๎าสํงจะชํวยผู๎ค๎าปลีกให๎ประหยัดเวลาในการเลือกหาสินค๎าและคําใช๎จําย  ซึ่งใน

ความเป็นจริงผู๎ค๎าสํงก็มองผู๎ค๎าปลีกเป็นลูกค๎า เหมือนกันที่ผู๎ค๎าปลีกมองดูลูกค๎าของตัวเอง  โดยผู๎ค๎า

สํงจะสั่งซื้อของเป็นจ านวนมากแล๎วเก็บไว๎ในคลังสินค๎า  แล๎วขายให๎ผู๎ค๎าปลีกในปริมาณที่น๎อยลงมา

หรือปริมาณที่เป็นไปยาก  คือ 1  โหลหรือสินค๎า  2-3  กลํอง  ซึ่งผู๎ค๎าปลีกสามารถซื้อสินค๎าให๎

เพียงพอตํอความต๎องการหรือเพื่อส าหรับการขายเทํานั้น  เพราะผู๎ค๎าปลีกสามารถมาซื้อสินค๎าใหมํ

เมื่อไหรํก็ได๎  เป็นการชํวยเพิ่มการหมุนเวียนสินค๎าและลดความเสียหายของสินค๎าที่อยูํในคลังสินค๎า 

แตํมในการซื้อสินค๎าจากร๎านค๎าสํงนั้น  ผู๎ค๎าปลีกจะมีหน๎าที่ในการขนสินค๎าเอง  หลายๆจะซื้อสินค๎า

จากผู๎ค๎าสํงหลายชนิดหรือเพียงไมํกี่ชนิด  ขึ้นอยูํกันความต๎องการ  ไมํวําร๎านค๎าเล็กหรือใหญํใช๎

บริการของผู๎ค๎าสํงอยํางสม่ าเสมอและทันทีทันใด  ผู๎ค๎าสํงจะยินดีมากเพราะสามารถชํวยเพิ่มการ

หมุนเวียนของสินค๎าของตนเองด๎วย 

 ในอดีตร๎านค๎าสํงจะมีอยูํไมํกี่ร๎านในแตํละพื้นที่  ซึ่งดูแลผู๎ค๎าปลีกทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ  และ

ร๎านค๎าสํงก็จะรับสินค๎ามาจากโรงงานและท าหน๎าที่กระจายสินค๎าไปยังผู๎ค๎าปลีกเหลํานั้น  แตํปัจจุบัน

ได๎เปลี่ยนแปลงไปคือ  ร๎านค๎าสํงมีอยูํหลายร๎านในแตํละพื้นที่  การดูแลร๎านค๎าปลีกนั้นต๎องกระจาย

กันออกไป และผู๎ค๎าสํงคํอนข๎างสนับสนุนให๎ผู๎ค๎าปลีกรายยํอยๆเกิดขึ้นมากๆท าให๎เกิดการหมุนเวียน

สินค๎ามากขึ้นๆ  เชํน  การให๎ความรู๎เกี่ยวกับการขาย  การเก็บสต๏อกสินค๎า  การควบคุมรายจําย

และความรู๎ตํางๆ เพื่อให๎ผู๎ค๎าปลีกรายยํอยมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีกับร๎านค๎าสํง  ในบางร๎านค๎าสํงจะมี

นโยบายในการให๎เครดิตลูกค๎า  ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอผู๎ค๎าปลีก  นอกจากนี้ยังได๎รับการอ านวยความ

สะดวกในการช าระหนี้จากผู๎ค๎าสํงด๎วย(Shaffer and Greenwald,1976:33-35) 

ความเป็นไปได้ในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทยในเชิงอุตสาหกรรม 
การที่ประเทศไทยจะพัฒนาการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับอื่นๆ  นอกเหนือไปจากการผลิต

กล๎วยไม๎ที่ประสบความส าเร็จอยูํแล๎วให๎เป็นอุตสาหกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได๎  ทั้งนี้จะต๎องอาศัย
ความรํวมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน  ดังตํอไปนี้ 
1.การปรับปรุงคุณภาพ 
           คุณภาพเป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการผลิตเป็นอุตสาหกรรมทั้งในการผลิตเพื่อทดแทนการ
น าเข๎าและการผลิตเพื่อสํงออก  จะต๎องให๎ความส าคัญในหัวข๎อดังตํอไปนี้ 
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1.1  ความสม่ าเสมอของคุณภาพและปริมาณการผลิต เชํน  ขนาดดอก ขนาดชํอ ความยาว 
ก๎าน ฯลฯ ไมํวําจะเป็นในการปลูกครั้งหน่ึง ๆ  หรือหลายครั้งในรอบปี  ดังนั้นจะต๎องมีระบบการผลิต
ที่ถูกต๎องเพื่อที่จะได๎ดอกทุกดอกในแปลงปลูกหนึ่ง ๆ ที่มีลักษณะที่เหมือนกันมากที่สุดให๎เหมือนกับ
วําถูกผลิตมาจากเบ๎าอันเดียวกันเชํนเดียวกับผลผลิตจาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากโรงงาน และยัง
ต๎องมีปริมาณการผลิตที่สม่ าเสมออยํางตํอเนื่อง 

1.2  มีอายุการใช๎งานได๎นาน  ดังนั้นจะต๎องมีวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่มี 
ประสิทธิภาพ  และครบทุกขั้นตอน  และปฏิบัติตามด๎วยความเครํงครัด 
2.การปรับปรุงระบบการผลิต 
          ระบบการผลิตที่ดีจะเป็นก๎าวที่จะน าไปสูํการมีคุณภาพที่ดีโดยในระบบการผลิตนั้น  นําจะ
ประกอบขึ้นด๎วย 

2.1  การมีโรงเรือนท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับในเขตร๎อนนับวําเป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญและจ าเป็น 

2.2  ต๎องพยายามที่จะต๎องดัดแปลงสภาพแวดล๎อมที่เป็นอยูํในขณะหนึ่งๆซึ่งอาจจะไมํ
เหมาะสมตํอการเจริญของพืชให๎ใกล๎เคียงกับความต๎องการของพืชมากที่สุด  โดยเฉพาะอยํางยิ่งหาก
เป็นการผลิตพืชซึ่งมีถิ่นก าเนิด  หรือได๎รับการปรับปรุงพันธุ์โดยประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น 

2.3 การน าเทคโนโลยีทางด๎านอิเล็กทรอนิคส์ที่ได๎รับการพัฒนาขึ้นโดยคนไทยมาใช๎ในระบบ
การผลิต  โดยท่ีจะไมํท าให๎ต๎นทุนการผลิตสูงขึ้นมากนัก 
3.การมีระบบงานชํวยเหลือระบบการผลิต 
    ระบบการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจะเป็นไปได๎อยํางตํอเนื่องได๎นั้น  จะต๎องมีความพร๎อมที่จะ
ชํวยแก๎ปัญหาทุกขั้นตอนของระบบการผลิตและในทุก ๆ  เรื่องเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมตํอ
การผลิตพืชชนิดหนึ่ง ๆ  โดยมีบุคคลากรจากหนํวยงานของรัฐเป็นผู๎ให๎ความรู๎ในด๎านวิชาการและ
ด๎านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง(อดิศร  กระแสชัย,2540) 
 
ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด(Marketing Mix หรือ4Ps)  

Kotler (2001) ได๎กลําวเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ4Ps) 

หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได๎  ซึ่งบริษัทใช๎รํวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกํ

กลุํมเป้าหมายประกอบด๎วยเครื่องมือตํอไปนี้ 

 1.  ผลิตภัณฑ์(Product)  หมายถึงสิ่งที่ตอบสนองความจ าเป็นหรือความต๎องการของลูกค๎า

ให๎เกิดความพึงพอใจ  ประกอบด๎วยสิ่งที่สัมผัสได๎และสัมผัสไมํได๎ เชํน บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ 

ตราสินค๎า บริการและชื่อเสียงของผู๎ขาย  ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค๎า  บริการ  สถานที่  บุคคล  
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หรือความคิด  ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายจะมีตัวตนหรือไมํมีตัวตนก็ได๎  ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด๎วย

สินค๎า  บริการ  ความคิด  สถานที่  องค์กรหรือตัวบุคคล ผลิตภัณฑ์ต๎องมีอรรถประโยชน์(Utility) มี

คุณคํา(Value)ในสายตาของลูกค๎าจึงจะมีผลท าให๎ผลิตภัณฑ์สามารถขายได๎  การก าหนดกลยุทธ์

ด๎านผลิตภัณฑ์ต๎องค านึงถึงปัจจัยตํอไปนี้ 

1.1  ความแตกตํางของผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) และหรือ 

(Competitive differentiation) 

  1.2  องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product component) เชํน 

ประโยชน์พื้นฐาน รูปลักษณ์ คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค๎า ฯลฯ 

  1.3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพื่อให๎ผลิตภัณฑ์มีมีลักษณะ

ใหมํและปรับปรุงให๎ดีขึ้น (New and improved) ซึ่งต๎องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนอง

ความต๎องการของลูกค๎าได๎ดียิ่งขึ้น  

  1.4  กลยุทธ์เกี่ยวกับสํวนผสมของผลิตภัณฑ์ (Product mix) สายผลิตภัณฑ์ 

(Product line) 

 2.  ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจ าเป็นต๎องจํายเพื่อให๎ได๎

ผลิตภัณฑ์ หรือหมายถึง คุณคําผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคา เป็น P ตัวที่ 2  ที่เกิดขึ้นถัดจาก 

Product ราคาเป็นต๎นทุน (Cost) ของลูกค๎าผู๎บริโภคจะเปรียบเทียบระหวํางคุณคํา (Value) ของ

ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น  ถ๎าคุณคําสูงกวําราคาผู๎บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อดังนั้น

ผู๎ก าหนดกลยุทธ์ด๎านราคาต๎องค านึงถึง 

  2.1  คุณคําที่รับรู๎ (Perceived value) ในสายตาของลูกค๎าซึ่งต๎องพิจารณาการ

ยอมรับของลูกค๎าในคุณคําของผลิตภัณฑ์วําสูงกวําราคาผลิตภัณฑ์นั้น 

  2.2  ต๎นทุนสินค๎าและคําใช๎จํายท่ีเกี่ยวข๎อง 

  2.3  การแขํงขัน 

  2.4  ปัจจัยอื่นๆ  
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 3.  ท าเลที่ตั้งของร๎านค๎า(Place)หมายถึงสภาพแวดล๎อมทางกายภาพทางสภาพแวดล๎อม 

เชํน  เสียง  ความสวําง  ระดับอุณหภูมิความบริสุทธิ์ของอากาศ ฯลฯ คุณสมบัติเหลํานี้เป็น

คุณสมบัติของสภาพแวดล๎อม  หรืองานสถาปัตยกรรมนั้นสํวนใหญํเกี่ยวข๎องกับมนุษย์หรือเกิดขึ้น

เพื่อตอบสนองความต๎องการของมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยในการสร๎างสรรค์สถาปัตยกรรมและสิ่งที่

ใช๎เป็นเกณฑ์หรือเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาประกอบแนวคิดในการออกแบบนั้นมีอยูํหลาย

ประการได๎แกํ 

  3.1  สภาพแวดล๎อมทางดินฟ้าอากาศ 

  3.2  การก าหนดแหลํงที่ตั้ง 

    3.3  การพิจารณาสิ่งแวดล๎อมข๎างเคียง 

  3.4  การออกแบบรูปแบบอาคาร 

4.  การสํงเสริมการตลาด  เป็นการติดตํอสื่อสารเพื่อให๎ข๎อมูลระหวํางผู๎ซื้อกับผู๎ขายเพื่อ

สร๎างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  การติดตํอสื่อสารอาจใช๎พนักงานขายท าการขาย  และการ

ติดตํอสื่อสารสามารถใช๎สื่อเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารมีหลายแบบอาจเลือกใช๎ได๎ดังนี้ 

4.1  การโฆษณา  คือการเสนอขําวสารเกี่ยวกับองค์การ  และ  (หรือ)  ผลิตภัณฑ์

บริการ  หรือความคิด  ที่มีผู๎อุปถัมภ์รายการเป็นผู๎จํายเงิน  กลยุทธ์การโฆษณาจะเกี่ยวข๎องกับกล

ยุทธ์การสร๎างสรรค์งานโฆษณา  และกลยุทธ์สื่อ 

  4.2  การขายโดยใช๎พนักงานขายหมายถึง  การใช๎คนเพื่อให๎ความรู๎ขําวสารและจูง

ใจผู๎บริโภคให๎เกิดการตัดสินใจซื้อ  งานนี้จะเกี่ยวข๎องกับกลยุทธ์การขายโดยใช๎พนักงานขายและ

การจัดหนํวยงายขาย 

  4.3  การสํงเสริมการขาย  หมายถึง  กิจกรรมการสํงเสริมที่นอกเหนือจากการ

โฆษณา  การขายโดยใช๎พนักงาน  และการให๎ขําว  และการประชาสัมพันธ์  ซึ่งสามารถกระตุ๎น

ความสนใจทดลองทดลองใช๎หรือการซื้อ  โดยลูกค๎าสุดท๎ายหรือบุคคลอื่นในชํองทาง  การสํงเสริม

การขายมี 3 รูปแบบ  คือ  การกระตุ๎นผู๎บริโภค(Customer) ให๎เกิดการทดลองใช๎ หรือเกิดการซื้อซึ่ง

ถือวําเป็นการสํงเสริมการขายที่มํุงผู๎บริโภค  ได๎แกํของตัวอยําง  บัตรลดราคา  การให๎เงินรางวัล 

การแขํงขัน  การใช๎แสตมป์การค๎า  การแสดงสินค๎า การกระตุ๎นคนกลาง(Middleman)เรียกวําความ
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พยายามในการขายสินค๎าของผู๎ผลิตให๎มากขึ้น  ซึ่งถือวําเป็นการสํงเสริมการขายที่มํุงสูํคนกลาง

(Trade promotion) ได๎แกํ  การให๎สํวนลดการค๎า การให๎สํวนลดสินค๎า  การให๎การสนับสนุน  การ

จัดการโฆษณา การแขํงขันการขายของผู๎ขาย  การกระตุ๎นพนักงานขาย(Sale force)  เรียกวํา  การ

ใช๎ความพยายามในการขาย  ซึ่งเป็นการสํงเสริมการขายที่มํุงเน๎นพนักงานขาย(Sales force 

promotion) ได๎แกํ  การให๎โบนัส  การแขํงขันระหวํางพนักงานขายการจัดการประกวดการขาย 

4.4  การให๎ขําวและประชาสัมพันธ์ การให๎ขําวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค๎า

หรือบริการที่ไมํต๎องการจํายเงิน  สํวนการประชาสัมพันธ์หมายถึง  ความพยายามที่มีการวางแผน

โดยองค์กรหนึ่ง  เพื่อสร๎างทัศนคติที่ดีตํอองค์กรให๎เกิดกับกลุํมใดกลุํมหนึ่ง  การให๎ขําวเป็น

กิจกรรมของการประชาสัมพันธ์ 

  4.5  การตลาดทางตรง  เป็นการติดตํอสื่อสารกับกลุํมเป้าหมายเพื่อให๎เกิดการ

ตอบสนองโดยตรง  เชํน การขายทางโทรศัพท์  การขายโดยใช๎จดหมายทางตรง  การขายโดยใช๎

แคตตาล็อก  การขายทางโทรทัศน์  วิทยุ  หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต๎น 
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ภาพที ่ 4  สํวนประสมการตลาด(Marketing Mix) 

ที่มา :  Kotler,(2001:15) 

ผลิตภัณฑ์(Product) 

-ความหลากหลายของสินค๎า 

-คุณภาพสินค๎า 

-รูปลักษณ์ 

-ตราสินค๎า 

-การบรรจุหีบหํอ 

-ขนาด 

-บริการ 

-ฯลฯ 

การจัดจ าหนําย(Place) 

-ชํองทาง 

-ความครอบคลุม 

-ท าเลที่ตั้ง 

-สินค๎าคงเหลือ 

-การขนสํง 

-การคลังสินค๎า 

-ฯลฯ 

การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 

-การโฆษณา 

-การขายโดยพนักงานขาย 

-การส่งเสริมการขาย 

-การให้ข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์ 

-การตลาดทางตรง 

-ฯลฯ 

 

ราคา(Price) 

-ราคาสินค้าในรายการ 

-ส่วนลด 

-ส่วนยอมให้ 

-ระยะเวลาการช าระเงิน 

-ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 

-ฯลฯ 

ส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) 
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ทฤษฎี Five Forces Model 

Michael E.Poter (1980) ได๎กลําวเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมอุตสาหกรรม (Industry 
Environment) เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการแขํงขันที่มีชื่อวํา Five Forces Model เพื่อ
น ามาใช๎ในการประเมินสภาพแวดล๎อมภายนอก  ซึ่งให๎ความส าคัญกับ 5 ปัจจัย ได๎แกํ 

1.  สภาพการแขํงขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among Competing Firms) โดยการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับคูํแขํงขันทั้งหมดที่มีอยูํในธุรกิจเดียวกัน  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม  ก าลัง
การผลิตโครงสร๎างของต๎นทุน  สํวนแบํงการตลาด  กลยุทธ์ของคูํแขํงขัน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและ
ข๎อจ ากัดที่มีผลกระทบตํอการแขํงขัน 

2.  การเข๎ามาของผู๎ประกอบการรายใหมํ (Threat of New Entrants) โดยการวิเคราะห์วํามี
ความยากงํายในการเข๎ามาของผู๎ประกอบการรายใหมํมากน๎อยเพียงใด  ถ๎าการเข๎ามาของผู๎
ประกอบรายใหมํสามารถท าได๎งํายจะสํงผลให๎บริษัทได๎รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจได๎งําย
เชํนกันสิ่งที่บริษัทจะต๎องวิเคราะห์  คือ  ความแตกตํางในสินค๎าหรือบริการ  การประหยัดตํอขนาด 
ความต๎องการเงินทุน การเข๎าถึงชํองทางการจัดจ าหนําย 

3.  อ านาจการตํอรองของผู๎ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับจ านวนผู๎ผลิต  ต๎นทุนการเปลี่ยนแปลงผู๎ขายที่ขายวัตถุดิบตําง ๆ ให๎แกํบริษัท ถ๎าบริษัท
ต๎องมีการพึ่งพาผู๎ผลิตบางรายสูงก็จะมีความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจมากขึ้น   เพราะถ๎าผู๎ผลิต
รายน้ันไมํสามารถสํงวัตถุดิบได๎ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด  ก็จะสํงผลกระทบตํอการด าเนินธุรกิจทันที 

4.  อ านาจการตํอรองของผู๎บริโภค  (Bargaining Power of Customers)  เป็นการวิเคราะห์
จ านวนผู๎ซื้อ  ปริมาณการซื้อ  ต๎นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู๎ซื้อ  เป็นต๎น  เป็นการวิเคราะห์เพื่อให๎
ทราบอ านาจการตํอรองของผู๎บริโภควํามีมากน๎อยเพียงใด  ถ๎ามีการแขํงขันในทางธุรกิจสูงและ
ผู๎บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น  ก็อาจจะสํงผลกระทบตํอการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในแงํ
ของรายได ๎และสํวนแบํงการตลาดที่ลดลง 

5.  การมีสินค๎าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute) โดยการวิเคราะห์วําสินค๎า
หรือบริการท่ีบริษัทมีอยูํนั้น  มีโอกาสหรือไมํที่จะมีสินค๎าและบริการอื่นเข๎ามาทดแทน  ซึ่งอาจท าให๎
รายได๎จากการขายลดลง  รวมถึงสํวนแบํงการตลาดที่ลดลงในอนาคต 
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ภาพที ่5  Porter's five competitive forces 

ที่มา :  Michael E.Poter (1980) 

 

ทฤษฎี ห่วงโซ่แห่งคุณค่า(Value Chain) 

Porter (1985) ได๎กลําวเกี่ยวกับValue Chain คือ การวิเคราะห์หํวงโซํแหํงคุณคํา ซึ่งแสดง

ให๎เห็นถึงคุณคําที่องค์กรสํงมอบให๎แกํลูกค๎า โดยแตํละกิจกรรมใน Value Chain มีสํวนชํวย

กํอให๎เกิดคุณคําทั่วทั้งองค์กร ซึ่งแตํละกิจกรรมเป็นพื้นฐานในการสร๎างคุณคําขององค์กรให๎กับลูกค๎า 

ด๎วยการเริ่มต๎นองค์ประกอบของทรัพยากรตําง ๆ 

1. กิจกรรมหลัก  (Primary Activity)  ประกอบด๎วยกิจกรรมตําง  ๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับ 

Inbound Logistics  การเคลื่อนย๎ายและเก็บรักษาวัตถุดิบที่จะใช๎ในการผลิต 

Operation  การผลิตและทดสอบรวมทั้งเครื่องมือในการผลิต  และประกอบสินค๎า 
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Outbound Logistics  การเก็บรักษาสินค๎าที่ผลิตแล๎ว  และเตรียมพร๎อมท่ีจะจัดสํงตํอไป 

Marketing and Sales  การโฆษณา  การสํงเสริม  การตลาดการตั้งราคา  และชํองทางการจัด

จ าหนําย 

Service  บริการหลังการขาย 

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activity) เป็นการปฏิบัติหน๎าที่ตําง ๆ ภายในองค์กรเพื่อ

สนับสนุน กิจกรรมหลัก ประกอบด๎วย 

Procurement  การจัดซื้อ 

Technology Development  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, กระบวนการในการปรับปรุง 

Human Resource Management  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก 

Firm Infrastructure  การจัดการทั่วไป เชํน บัญชี การเงิน กลยุทธ์ การตลาด 

 

ภาพที ่6  หํวงโซํแหํงคุณคํา(Value Chain) 

ที่มา :  Porter(1985) 
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ทฤษฎี PEST Analysis 

อัจฉรา จันทร์ฉาย(2553 :3 – 9) ได๎กลําวถึง PEST Analysis เป็นแนวทางการวิเคราะห์
เพื่อชํวยให๎คุณเริ่มต๎นการระดมสมองเพื่อก าหนดข๎อมูลตํางๆ  และปัจจัยตํางๆ ที่จะน ามาใช๎ในการ
กรอกในตาราง ดังนี้ 

Political & Legal (การเมือง)  

- สถานะความม่ันคงของรัฐบาล  และรูปแบบของรัฐบาล 
- เสรีภาพของสื่อสารตามหลักนิติธรรม  และระบบการด าเนินการของราชการในแตํละท๎องถิ่น 
- แนวโน๎มของกฎระเบียบข๎อบังคับที่จะออกมาใหมํ และกฎระเบียบข๎อบังคับที่ใช๎อยูํใน

ปัจจุบัน 
- ลักษณะของสังคมและกฎหมายการจ๎างงานของท๎องถิ่น 
- นโยบายภาษีและการค๎า และการควบคุมอัตราคําไฟฟ้า 
- การออกกฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อม 
- การเปลี่ยนแปลงที่บํอยๆ ในสภาพแวดล๎อมทางการเมือง 

Economic (เศรษฐกิจ)  

- ขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ 
- สถานการณ์ปัจจุบัน  และการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อและ

อัตราดอกเบี้ย 
- การวํางงาน  และอุปทานของแรงงาน 
- ต๎นทุนคําแรงงาน (ทั้งแรงงานข้ันต่ า และ คําแรงพนักงานระดับฝีมือแรงงาน) 
- ระดับรายได๎  และการกระจายระดับช้ันของรายได๎ของคนท างาน 
- ผลกระทบของการค๎าแบบโลกาภิวัฒน์ 
- แนวโน๎มผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออื่นๆ ที่มีผลตํอเศรษฐกิจ 

Social (สังคมและวัฒนธรรม) 

- อัตราการเติบโตของจ านวนประชากรและอายุเฉลี่ย 
- สุขภาพของประชากร  และการเคลื่อนย๎ายถิ่นฐานของประชากร  สังคมวิถีชีวิตของสังคม

เมือง และสังคมชนบท  ระดับการศึกษาเฉลี่ย  และทัศนคติตํอการติดตํอการค๎ากับประเทศ
ตํางๆ 
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- ประชากรทีใ่ช๎แรงงานในตลาดแรงงาน  ทัศนคติในการท างาน  การรักความอิสระ 
- ทัศนคติตํอการท างานกับบริษัทตํางชาติ   ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทาง

สังคม และข๎อห๎ามทางสังคมตํางๆ 
- รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท๎องถิ่น 
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และวัฒนธรรมที่ก าลังเกิดขึ้นในท๎องถิ่นน้ัน 

Technology (เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม) 

- ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมํๆ 
- ผลกระทบของระบบอินเตอร์เน็ต  และระบบการติดตํอสื่อสารแบบมีสายและแบบไร๎สาย 

และระยะทางที่ไกลจากส านักงานใหญํ 
- กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 
- ผลกระทบของการถํายทอดด๎านเทคโนโลยี 

 

ทฤษฎีการจัดการกลยุทธ์(Strategic Management) 
 
ทฤษฎีกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  โครงการแผนแมํบทกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการค๎า
สํงค๎าปลีกไทย(2549)  กลําวถึง กลยุทธ์ในการแขํงขันวํา  บริษัทตํางๆต๎องหารูปแบบการแขํงขันกัน
ทุกวิธี  เพื่อเพิ่มสํวนแบํงตลาดของตนอันจะท าให๎บริษัทได๎รับผลตอบแทนที่คุ๎มคําตํอการลงทุนเป็น
กลยุทธ์ตํางๆ  ดังนี้ 
1. การแขํงขนัด๎านราคา   
 การแขํงขันด๎านราคา  ถือเป็นหลักการเบื้องต๎นของธุรกิจการค๎า  โดยเฉพาะการลดราคา
เพื่อขายสินค๎าให๎ถูกกวําผู๎แขํงรายอื่น  และสามารถดึงดูดลูกค๎าได๎เป็นประจ าในทุกโอกาส  อยํางไรก็
ตามหากมีการแขํงขันลดราคามากจนเกินไป  ผู๎แขํงขันการลดราคานั้นจะเป็นผู๎แบกภาระความ
เสียหายเอง  ผู๎ประกอบการจึงพยายามหลีกเลี่ยงและใช๎กลยุทธ์อื่นแทน  ท าให๎รูปแบบและวิธีการ
แขํงขันมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น  และมีการใช๎กลยุทธ์หลากหลายมากขึ้น 
 เทคโนโลยีสาระสนเทศ  ชํวยให๎ผู๎ค๎าปลีกรู๎ข๎อมูลการขายสินค๎า  ท าให๎ทราบความยืดหยุํน
ตํอราคาของอุปสงค์ตํอสินค๎าแตํละตัว  สินค๎าที่ความยืดหยุํนตํอราคาสูง  ก็จะถูกน ามาใช๎เป็นสิ่ง
ดึงดูดลูกค๎าด๎วยการตั้งราคาให๎ต่ าเพื่อเพิ่มยอดขาย  ดังจะเห็นที่ผู๎ค๎าปลีกนิยมใช๎และได๎ผล  คือการ
ตั้งราคาสินค๎าในบางแผนกที่ต่ ากวําแผนกอื่น  เพื่อใช๎เป็นสิ่งดึงดูดลูกค๎า เชํนกรณีของ เดอะมอลล์  
ที่ใช๎สินค๎าบางชนิดในแผนกซุปเปอร์มาเก็ตเป็นเครื่องดึงดูดลูกค๎า  วิธีนี้เรียกวํา  loss leader  หรือ 
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ห๎างเอดิสัน ที่เน๎นสินค๎าเครื่องใช๎ไฟฟ้าราคาถูก  ห๎างเอทีเอ็มเน๎นสินค๎าผ๎าราคาถูกคุณภาพดี  เป็น
ต๎น  นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่ง  คือการแจกคูปองลดราคาให๎ผู๎ที่ซื้อสินค๎าครบจ านวนหนึ่งแล๎ว  วิธีนี้
เรียกวํา  price discrimination ตํอมาจึงมีการพัฒนากลยุทธ์ไปสูํรูปแบบการสะสมแต๎ม และแลกซื้อ
สินค๎าครั้งตํอไปในราคาที่ถูกลงแทน  เพื่อมิให๎ต๎องแบกภาระมากเกินไป 
2. การแขํงขันด๎านท่ีไมํใชํราคา 

ภาวะการแขํงขันที่รุนแรงขึ้น ท าให๎ผู๎ประกอบการในธุรกิจเลือกใช๎วิธีการแขํงขันด๎านอื่นๆ
นอกเหนือจากการแขํงขันด๎านราคา  เพื่อให๎สามารถชํวงชิงสํวนแบํงตลาดมากที่สุด  ดังนี้ 

2.1  การขยายสาขาและกิจการ ธุรกิจสมัยใหมํต๎องมีขนาดใหญํจึงจะมีอ านาจ
ตํอรองสํวนลดกับผู๎ผลิตได๎ สํวนลดดังกลําวจะชํวยให๎ตนมีต๎นทุนต่ ากวําคูํแขํง ดังนั้น ผู๎ประกอบการ
จึงพยายามขยายกิจการให๎ขยายมากขึ้น เพื่อให๎เกิดความประหยัดจากขนาด (Economies of 
scale) นอกจากจะชํวยให๎ประหยัดแล๎ว ยังเพิ่มอ านาจตํอรองจากซัพพลายเออร์ เพราะมีปริมาณซื้อ
สินค๎าจ านวนมาก 

  2.2  การแจกของแถม  รูปแบบการแจกของแถมเป็นอีกกลยุทธ์ที่นิยมใช๎กันมานาน
แล๎ว แตํในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป เชํน วิธีการแถมอาจก าหนดจากราคาที่ซื้อ และ
จะได๎รับแจกของที่มีคุณภาพ  หรือปริมาณตํางกันไปตามราคาที่ซื้อสินค๎า  หรือบางกรณีมีการจับ
สลากเพื่อรับรางวัลมูลคําสูง 
  2.3  บริการอื่นที่ไมํใชํสินค๎า  ปัญหาการจราจรติดขัดในสังคมเมืองใหญํโดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท าให๎ผู๎ประกอบการจะต๎องหากลยุทธ์ที่ชํวยให๎ลูกค๎าสามารถใช๎บริการ
อ านวยความสะดวกอื่นๆ เชํน อ านวยความสะดวกแกํลูกค๎าโดยการรับสั่งสินค๎าทางโทรสาร อีเมล์ 
โทรศัพท์ บริการบัตรเครดิตและบัตรลดราคา ฯลฯ 
  2.4  การสร๎างพันธมิตร (Strategic alliance)  ภาวการณ์แขํงขันที่รุนแรงขึ้นท าให๎
ผู๎ประกอบการต๎องพยามเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎สูงกวําผู๎แขํงขันรายอื่น 
ผู๎ประกอบการจึงควรใช๎วิธีการสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุํมธุรกิจที่มีเทคโนโลยีการจัดการที่สูง
และทันสมัยกวํา หรือมีก าลังการผลิตที่มากกวํา  นอกจากจะชํวยประหยัดเงินลงทุนคําเทคโนโลยี
หรือการผลิตแล๎ว  ยังสามารถรับเทคโนโลยีได๎ทันทีโดยไมํต๎องใช๎เวลาในการพัฒนาขึ้นเอง  ท าให๎
สามารถขยายกิจการได๎เร็วขึ้น 
3.  การลดต๎นทุน   
 เนื่องจากการแขํงขันด๎านราคาที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ท าให๎ผู๎ประกอบการต๎อง
พยายามลดต๎นทุนให๎ต่ าที่สุด  เพื่อรักษาหรือเพิ่มสํวนเลื่อมก าไร ( Profit margin)  กลยุทธ์รูปแบบ
ตํางๆจึงถูกน ามาใช๎โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยก๎าวหน๎าเป็นเครื่องมือ  เชํน การรวมศูนย์สั่งซื้อ
โดยอาศัยปริมาณสั่งซื้อจ านวนมาก  เพื่อเพิ่มอ านาจตํอรองกับซัพพลายเออร์   และให๎ได๎มาซึ่ง
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ต๎นทุนของสินค๎าท่ีต่ าที่สุด หรือจัดตั้งศูนย์กระจายสินค๎า  (Distribution center : “DC” )  เพื่อให๎เป็น
เครื่องมือชํวยลดต๎นทุน  เป็นต๎น  
 เนื่องจากผู๎ค๎าสํงต๎องประสบกับเรื่องกดดันทางการแขํงขันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆต๎องเผชิญหน๎า

กับแหลํงที่มาของการแขํงขั้นใหมํๆผู๎ค๎าสํงจ าเป็นต๎องปรับกลยุทธ์การตอบสนองที่เหมาะสมขึ้นมา

รองรับ และต๎องมีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในสํวนตํางๆด๎วยดังตํอไปนี้ 

 1.  การตัดสินใจด๎านการตลาดเป้าหมาย  ผู๎ค๎าสํงสามารถเลือกกลุํมเป้าหมายได๎ตามเกณฑ์

ของขนาด เชํน จะขายสํงเฉพาะผู๎ค๎าปลีกรายใหญํเทํานั้น  ตามประเภทของลูกค๎า เชํนขายเฉพาะ

ร๎านสะดวกซื้อเทํานั้น  ตามความต๎องการการบริการ  เชํน  ลูกค๎าที่ต๎องการซื้อด๎วยเงินเชื่อหรือใช๎

หลักเกณฑ์อื่นเข๎ามาก าหนด 

 2.  การตัดสินใจสร๎างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ ผู๎ค๎าสํงจ าเป็นต๎องมีสินค๎า

หลากหลาย เติมสายผลิตภัณฑ์และคอยเพิ่มสินค๎าที่พรํองไปให๎ครบ โดยต๎องตรวจสอบวํา ควรมี

มากเทําใดและควรมีสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใด เพื่อให๎คุ๎มต๎นทุนการเก็บสินค๎าคงคลัง 

 3.  การตัดสินใจด๎านราคา  เป็นการตัดสินใจในการตั้งราคา เพื่อให๎คุ๎มคํากับการลงทุนและ

เป็นการดึงดูดลูกค๎าให๎ซื้อสินค๎าด๎วย 

 4.  การตัดสินใจด๎านสํงเสริมการขาย  ผู๎ค๎าสํงอาจได๎รับประโยชน์จากการน าเอาเทคนิคการ

สร๎างภาพลักษณ์บางประการที่ผู๎ค๎าปลีกใช๎กัน  จ าเป็นต๎องสร๎างสรรค์กลยุทธ์สํงเสริมการขาย

โดยรวม ทั้งในด๎านการโฆษณาเพื่อการค๎า  การสํงเสริมดารขาย  และการเผยแพรํเพื่อการขาย

โดยรวมทั้งในด๎านการโฆษณาเพื่อการค๎า  การสํงเสริมการขาย  และการเผยแพรํเพื่อสร๎างชื่อเสียง 

 5.  การตัดสินใจด๎านสถานที่  ควรให๎ความส าคัญด๎านสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ ควร

มีระบบจัดการกับวัสดุและระบบประมวลค าสั่งให๎มีความทันสมัยมากขึ้น  โดยปรับปรุงแก๎ไขต๎นทุน

และกระบวนการจัดการกับวัสดุของตนเอง โดยพัฒนาระบบคลังสินค๎าอัตโนมัติขึ้น  (Automated 

Ware Houses) 

 กลําวโดยสรุปคือ  ผู๎ค๎าสํงที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด ต๎องมํุงม่ันปรับปรุงบริการและ/หรือ

ลดต๎นทุนด าเนินงานของตนอยูํตลอดเวลา โดยลงทุนกับระบบข๎อมูลและเทคโนโลยีดูแลรักษาวัสดุที่

ทันสมัยมากขึ้น 
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Kotler (2001) ได๎กลําวถึงระบบการตลาดในแนวดิ่งแบบบริหารงานรํวมกัน 
 ระบบการตลาดในแนวดิ่งแบบบริหารงานรํวมกัน (administered  VMS)  เกิดจากความ
รํวมมือกันในขั้นตอนของการผลิตการจัดจ าหนําย  และการตลาดให๎เป็นระบบ  ทั้งนี้การรวมตัว
ดังกลําวไมํได๎เกิดจากการที่ธุรกิจเป็นเจ๎าของเดียวกัน  หรือมีข๎อผูกมัดด๎วยสัญญากัน  แตํรวมตัวกัน
เนื่องจากมีสมาชิกรายใหญํและมีอิทธิพลเหนือกวําสมาชิกในระดับอื่นเป็นอยํางมาก  เชํน  ผู๎ผลิตที่มี
ตราสินค๎าเป็นที่นิยมมักจะได๎รับการสนับสนุนจากผู๎ค๎าปลีก  หรือผู๎ค๎าปลีกที่บริหารงานดีมีชื่อเสียงก็
มักจะได๎รับการสนับสนุนจากผู๎ผลิตหรือผู๎ค๎าสํง  เป็นต๎น  เชํน วอล์ลมาร์ท  สามารถมีอิทธิพลตํอ
ผู๎ผลิตที่จัดสํงสินค๎าให๎ 
 
ระบบการตลาดในแนวนอน 
 ระบบการตลาดในแนวนอน  (horizontal  marketing system)  เป็นชํองทางที่เกิดขึ้นจาก
กิจการตั้งแตํสองกิจการที่อยูํในระดับชํองทางเดียวกัน  รํวมมือกันสร๎างเพื่อโอกาสทางการตลาด  
การท างานรํวมกันนั้น  กิจการสามารถที่จะรวมเงินทุน  ความสามารถในการผลิต  ทรัพยากรทาง
การตลาดเพื่อให๎บรรลุผลส าเร็จได๎ดีกวําท าเพียงล าพัง  ในการรํวมมือกันนั้นอาจจะรํวมมือกันกับ
คูํแขํงหรือธุรกิจที่ไมํใชํคูํแขํงก็ได๎  เชํนการธนาคารตํางๆ น าตู๎เอทีเอ็มไปติดตั้งไว๎ที่สาขาของร๎าน
เซเวํนอีเลฟเวํน  ห๎างสรรพสินค๎าหรือการที่ร๎านสะดวกซื้อทั้งหลายจัดมุมเคาเตอร์เซอร์วิสขึ้นเพื่อ 
รับช าระคําบริการของธุรกิจตํางๆ เชํน  คําสาธารณูปโภค  คําโทรศัพท์  เป็นต๎น 

ระบบการตลาดแบบผสมผสาน 
 ในอดีตนั้นหลายๆ กิจการใช๎ชํองทางเดียวกันในการขายสินค๎าไปยังตลาดเดียว แตํใน
ปัจจุบันมีความแพรํหลายของสํวนตลาดผู๎บริโภคและชํองทางการตลาดที่เป็นไปได๎อื่นๆ อีกมากมาย  
กิจการจึงน า  ระบบการจัดจ าหนํายหลายชํองทาง (multichannel distribution system ) หรือ
เรียกวํา  ระบบการตลาดแบบผสมผสาน (hybrid marketing channel )  มาใช๎ ซึ่งการตลาดแบบ
ผสมผสานจะเกิดขึ้นเม่ือกิจการก าหนดชํองทางการตลาดตั้งแตํสองชํองทางในการเข๎าถึงลูกค๎าหนึ่ง
กลุํมหรือมากกวําหนึ่งกลุํมซ่ึงมีการใช๎มากขึ้นในปัจจุบัน 
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ภาพที ่7แสดงถึงการตลาดแบบผสมผสาน 
ที่มา :  Philip Kotler (2001:241) 

 
ซึ่งในรูปนั้น  ผู๎ผลิตมีการขายสินค๎าโดยตรงไปยังลูกค๎าในกลุํมที่หนึ่งโดยใช๎จดหมายแคต

ตาล็อก  โทรศัพท์  เข๎าถึงลูกค๎ากลุํมที่สองโดยผู๎ค๎าปลีก  เข๎าถึงลูกค๎ากลุํมธุรกิจที่หนึ่งโดยการท า
การขายสินค๎าทางอ๎อมผํานผู๎จัดจ าหนํายสินค๎า   และเข๎าถึงลูกค๎ากลุํมธุรกิจที่สองโดยขายไปยัง
พนักงานขายกิจการเอง 
 

การตัดสินใจออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ในการออกแบบชํองทางการตลาดนั้น  ผู๎ผลิตมักจะเกิดความสับสนระหวํางอะไรคือสิ่งที่เป็น
ความคิดในอุดมคติ  อะไรคือสิ่งที่เป็นไปไมํได๎ กิจการใหมํๆ มักมีข๎อจ ากัดในเงินทุน  ซึ่งปกติจะต๎อง
เริ่มท าธุรกิจในตลาดคํอนข๎างจ ากัด  การตัดสินใจวําชํองทางใดจะดีที่สุดอาจจะไมํมีปัญหาแตํปัญหา
อาจจะอยูํที่วําจะเน๎นย้ าให๎คนกลางที่มีอยูํน้ันปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว๎หรือไมํ 
 ถ๎ากิจการใหมํประสบความส าเร็จขึ้นมา  กิจการนั้นอาจจะแตกสาขาไปสูํตลาดใหมํ  ซึ่งต๎อง
อาศัยคนกลางด๎วย  กรณีเป็นตลาดเล็ก  กิจการอาจขายสินค๎าโดยตรงไปยังผู๎ค๎าปลีกแตํในตลาด
ใหญํๆ กิจการอาจจะขายผํานทางผู๎กระจายสินค๎า  ในพื้นที่สํวนหนึ่งของประเทศ  อาจจะยอมรับ
ระบบการให๎สิทธิทางการค๎า  หรืออีกสํวนหน่ึงอาจจะขายโดยผํานร๎านค๎าที่สามารถจะหาซื้อสินค๎าได๎
งํายซึ่งวิธีนี้ระบบชํองทางมักจะกํอตัวขึ้นมาพบกับโอกาสและเงื่อนไขทางการตลาด  อยํางไรก็ตาม
การวิเคราะห์ชํองทางและการตัดสินใจทางการตลาด  ควรจะต๎องมีความเด็ดเดี่ยวส าหรับ
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  ระบบการออกแบบชํองทางใช๎ส าหรับวิเคราะห์ความต๎องการในการบริการ
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ของลูกค๎า ก าหนดวัตถุประสงค์และข๎อจ ากัดของชํองทาง  ระบุทางเลือกในชํองทางและการประเมิน
ชํองทาง 
 

การก าหนดวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 วัตถุประสงค์ของชํองทางการจัดจ าหนํายควรก าหนดตามระดับความต๎องการการบริการ
ของลูกค๎าเป้าหมาย  ซึ่งปกติแล๎วกิจการสามารถก าหนดความต๎องการในหลายสํวนให๎แตกตํางกัน
ตามระดับของชํองทางการให๎บริการ  กิจการควรตัดสินใจวําสํวนใดควรจะได๎รับการบริการ และ
ชํองทางท่ีดีที่สุดที่ควรจะใช๎ในแตํละกรณี  ซึ่งในแตํละสํวนนั้น  กิจการต๎องการที่จะท าให๎ต๎นทุนของ
ชํองทางโดยรวมต่ าท่ีสุดเพื่อสนองความต๎องการการบริการของลูกค๎า 
 วัตถุประสงค์ของชํองทางในปัจจุบันยังคงอิทธิพลจากลักษณะของกิจการ  สินค๎า  คนกลาง
ทางการตลาด คูํแขํง และสภาพแวดล๎อม  เชํน  ขนาดและสถานะทางการเงินของกิจการ  สิ่งเหลํานี้
จะถูกใช๎ก าหนดหน๎าที่ทางการตลาดซึ่งสามารถจะก าหนดได๎ด๎วยตนเองและจะต๎องสํงมอบไปสูํคน
กลางด๎วย  การจ าหนํายสินค๎าที่เนําเสียงํายอาจต๎องการตลาดทางตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความลําช๎าและ
การถือครองสินค๎าไว๎มากๆ ในบางกรณีกิจการอาจต๎องการแขํงขันโดยการวางสินค๎าไว๎ใกล๎ๆ หรือใน
ร๎านเดียวกัน บางครั้งผู๎ผลิตอาจจะหลีกเลี่ยงชํองทางคูํแขํงขันเลือกใช๎  ปัจจัยแวดล๎อมเชํนเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจและข๎อจ ากัดทางกฎหมายอาจจะมีผลกระทบตํอวัตถุประสงค์และการออกแบบ
ชํองทางการจัดจ าหนํายได๎(Philip Kotler,Gary Armstrong(2001:241-243) 
 
ระดับของกลยุทธ์ (Level of Strategy) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies)  

        กลยุทธ์ระดับองค์กรถูกก าหนดโดยผู๎บริหารระดับสูงขององค์กร  เชํน  กรรมการผู๎จัดการ 
(Managing Director) ประธานกรรมการ (President) หรือหัวหน๎าคณะผู๎บริหาร (Chief Executive 
Officer; CEO) เป็นต๎น  รํวมกับคณะผู๎บริหารและที่ปรึกษาด๎านกลยุทธ์ขององค์กร โดยคาดการณ์
สถานการณ์และความต๎องการในอนาคต  เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจและ วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายในการด าเนินงานขององค์กร  โดยกลยุทธ์องค์กรจะเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรหรือธุรกิจ
ที่เป็นแมํแบบและแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และการวางแผนอื่นๆ โดยทั่วไปกลยุทธ์ระดับองค์
จะเป็นตัวก าหนดทิศทางวําองค์กร  และธุรกิจจะด าเนินไปในทิศทางใด 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategies) เป็นกลยุทธ์ที่แสดงทิศทางของบริษัท (เติบโต 
คงตัว และปรับเปลี่ยน) ด๎วยการพิจารณา วงจรอุตสาหกรรม สภาวะการแขํงขัน และสภาพแวดล๎อม
ภายนอกที่สํงผลกระทบตํอการด าเนินงานของบริษัทสามารถใช๎รํวมกับกลยุทธ์พื้นฐานในระดับ
บริษัท (Business level strategy) กลยุทธ์ระดับองค์กรประกอบไปด๎วยกลยุทธ์  3  ลักษณะ 
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1.  กลยุทธ์ในการเจริญเติบโต (Growth Strategies) เป็นกลยุทธ์หลักที่เกี่ยวข๎องกับการขยาย
การด าเนินงานขององค์กร ในหลายองค์กรได๎ท าการก าหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขาย ก าไร สํวน
ครองตลาด หรือวิธีการอื่น กลยุทธ์การเจริญเติบโตประกอบด๎วย 3 ลักษณะ 

1.1  กลยุทธ์การขยายตัวให้มากขึ้น (Intensive growth strategy) เป็นการพิจารณา
โอกาสเพิ่มยอดขายให๎เข๎มข๎นย่ิงกวําเดิมจากผลิตภัณฑ์เดิม (Same product) และตลาด 

1.1.1 กลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน (Concentration) และกลยุทธ์การเจาะตลาด  

(Market penetration Strategy) กลยุทธ์การมํุงเฉพาะสํวน (Concentration) เป็นกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยมํุงที่ธุรกิจเดียว  และแขํงขันในอุตสาหกรรมเดียวหรือเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตซึ่งมํุงที่
ทรัพยากรขององค์กรเพื่อให๎เกิดการเจริญเติบโตในหนึ่งผลิตภัณฑ์  หรือกลุํมของผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข๎องกันน๎อยรายการ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงต าแหนํงตลาด   กลยุทธ์การเจาะตลาด 
(Market penetration strategy) เป็นความพยายามเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม  (Same 
product) ในตลาดเดิม (Same market)  โดยใช๎ความพยายามในการด าเนินงานท่ีมากขึ้นกวําเดิม 

1.1.2  กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market development strategy) เป็นความ
พยายามเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม (Same product) โดยแสวงหาตลาดใหมํ (New market) 

1.1.3  กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) เป็น
ความพยายามเพิ่มยอดขายโดยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหมํ (New product) จากตลาดเดิม (Same 
marker) 

1.2  การขยายตัวแบบรวมตัว (Integrative growth strategy)  เป็นการค๎นหาโอกาส
การขยายตัวจากระบบการด าเนินงานขององค์การ โดยมีการรวมตัวย๎อนหลังเป็นผู๎ขายวัตถุดิบ 
(ปัจจัยการผลิต) หรือการรวมตัวไปข๎างหน๎าเป็นผู๎จ าหนํายผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1.2.1  การรวมตัวในแนวดิ่ง (Vertical integration)  เป็นกลยุทธ์เจริญเติบโต ซึ่ง
เกี่ยวข๎องกับการเป็นเจ๎าของธุรกิจมากกวําหนึ่งองค์การขึ้นไปประกอบด๎วยผู๎ขายปัจจัยการผลิตผู๎จัด
จ าหนํายหรือลูกค๎าของผลิตภัณฑ์ธุรกิจกลยุทธ์นี้ธุรกิจพยายามขยายตัวโดยมีองค์การมากกวําหนึ่ง
องค์การข้ึนไปประกอบด๎วย 

1.2.1.1  การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward integration) เป็นการขยายการ
บริหารธุรกิจและการควบคุมเกี่ยวกับผู๎ขายปัจจัยการผลิต เชํน วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ 
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1.2.1.2  การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward integration) เป็นความพยายามหา
โอกาสจากการขยายตัวในการบริหารธุรกิจในการจัดจ าหนํายเป็นคนกลางโดยจัดจ าหนํายเอง 

1.2.2  การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal integration) เป็นกลยุทธ์การ
เจริญเติบโตซึ่งเกี่ยวข๎องกับการขยายตัวในระดับเดียวกัน  กลยุทธ์นี้จะเกี่ยวข๎องกับการขยายตัวใน
สายผลิตภัณฑ์เดิมและขจัดอุปสรรค  ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติการของคูํแขํงขัน  การรวมตัวใน
แนวนอนเป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย  ก าไรและสํวนครองตลาด 

1.3  กลยุทธ์การขยายตัวจากการกระจายธุรกิจ (Diversification growth strategy) เป็น
กลยุทธ์การเจริญเติบโตซึ่งเกี่ยวข๎องกับการท าธุรกิจอื่น  ผลิตสินค๎าอื่น  การซื้อกิจการในธุรกิจอื่น 
หรือสายผลิตภัณฑ์อื่น  เหตุผลที่จะต๎องขยายธุรกิจเพื่อเผชิญผลกระทบจากสภาพแวดล๎อมภายนอก 
เชํน  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลหรือสภาพแวดล๎อมตํางๆ 
ประกอบด๎วย 4 กรณี ดังนี้ 

       1.3.1  กลยุทธ์การกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์กลาง (Concentric diversification 
strategy) เป็นการผลิตสินค๎าใหมํ (New product) เพื่อน าไปขายในตลาดที่เกี่ยวข๎องกับตลาดเดิม 
(Same market) โดยใช๎เทคโนโลยีเดิม (Same technology) ที่เกี่ยวข๎องกับสายผลิตภัณฑ์ที่มีอยูํ 

1.3.2  กลยุทธ์การกระจายธุรกิจในระดับเดียวกัน (Horizontal diversification 
strategy) เป็นการผลิตสินค๎าใหมํ (New product) เพื่อน าไปขายในตลาดที่เกี่ยวข๎องกับตลาดเดิม 
(Same market)  โดยใช๎เทคโนโลยีใหมํ (New technology)  ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ์เดิม 
(Same product) 

1.3.3 กลยุทธ์การกระจายธุรกิจที่แตกต่างจากเดิม (Conglomerate  
diversification strategy)  เป็นการผลิตสินค๎าใหมํ (New product)  เพื่อน าไปขายในตลาดใหมํ 
(New market) และใช๎เทคโนโลยีใหมํ (New technology)  โดยผลิตภัณฑ์ใหมํซึ่งไมํมีความเกี่ยวข๎อง
กับผลิตภัณฑ์เดิม และตลาดเดิม 

1.3.4   กลยุทธ์การเจริญเติบโตด้านอื่น (Other growth strategies) เพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางการแขํงขันให๎มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผู๎บริหารสามารถเลือกได๎ดังนี้ 

1.3.4.1  กลยุทธ์การรวมกัน (Merge)  ซึ่งเป็นการรวมองค์การระหวํางธุรกิจ
ด๎วยกันเพื่อสร๎างองค์กรใหมํ 

  1.3.4.2 วิธีการร่วมลงทุน (Joint venture)  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ เทคโนโลยี
หรือต าแหนํงตลาดใหมํ  ทางเลือกนี้เป็นการเพิ่มสิ่งจูงใจในบริษัทซึ่งด าเนินกิจการระหวํางประเทศ
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เพราะจะชํวยผู๎บริหารในการติดตํอกับผู๎รํวมลงทุนในท๎องถิ่น  ซึ่งมีความรู๎เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นและประสบการณ์ในการปฏิบัติในกลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจเพิ่มการแขํงขันให๎มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

2.  กลยุทธ์ความคงที่ (Stability strategy) เป็นกลยุทธ์หลัก ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการรักษาสภาพเดิม
ในปัจจุบันโดยการเสนอสินค๎าหรือบริการเดิมตํอไป เพื่อให๎บริการในตลาดเดิม กลยุทธ์นี้จะไมํใช๎
วิธีการขยายตัว ลดหรือเลิกกิจการ แตํจะเสนอสินค๎าหรือบริการเดิม ในตลาดเดิม และหน๎าที่เดิมใน
ชํวงเวลาหนึ่ง เพื่อรักษาสภาพเดิม (Status quo) โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน๎อย กลยุทธ์
ความคงที่นี้จะเป็นกลยุทธ์ที่ไมํกระตือรือร๎น การใช๎กลยุทธ์ความคงที่ เพื่อป้องกันสภาพแวดล๎อมซึ่ง
อาจเป็นปัญหาตํอสํวนครองตลาดหรือก าไร 

ผู๎บริหารอาจใช๎กลยุทธ์ความคงที่ เพื่อให๎องค์การไปได๎ด๎วยดี เม่ือรับรู๎วําการเปลี่ยนแปลง
อาจจะมีความเสี่ยงหรือเพื่อระงับการขยายตัวที่รวดเร็วเกินไป โดยทั่วไปองค์กรขนาดเล็กจะเลือกใช๎
กลยุทธ์นี้เนื่องจากเงินทุนมีจ ากัด 

กลยุทธ์ที่มํุงรักษาอัตราการเติบโต สํวนแบํงการตลาด หรือต าแหนํงทางการแขํงขันของ
บริษัทไว๎ เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่ า หรือมีคูํแขํงรายใหมํที่เข๎มแข็งเข๎ามาในตลาด 
หรือสภาวการณ์ผันผวน โดยกลยุทธ์แบํงออกเป็น 

2.1  Leadership: กลยุทธ์การมํุงเป็นผู๎น าตลาดด๎วยการดึงดูดลูกค๎าจากคูํแขํงที่อํอนแอ 
เนื่องจากในสภาวะการตกต่ าของอุตสาหกรรมจะท าให๎เฉพาะบริษัทที่เป็นผู๎น าตลาดเทํานั้นที่
สามารถท าก าไรและอยูํรอดได๎ 

2.2  Niche: กลยุทธ์การมํุงสร๎างความแขํงแกรํงในบางตลาดที่มีความช านาญและมีต าแหนํง
การแขํงขันที่เข๎มแข็ง 

2.3  Harvest: กลยุทธ์การมํุงท าก าไรระยะสั้น ไมํลงทุนเพิ่ม ลดคําใช๎จํายตํางๆ ลงจะชํวย
ลดปัญหาการมียอดขายที่ลดลง และในอนาคตอาจต๎องขายธุรกิจหรือออกจากอุตสาหกรรมนี้ 

2.4  Quick Divest: กลยุทธ์การขายธุรกิจทิ้งอยํางรวดเร็วในชํวงต๎นเริ่มตกต่ าของ
อุตสาหกรรม 
3.  กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy) หรือกลยุทธ์การป้องกัน (Defensive 
strategy) กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy) เป็นกลยุทธ์หลักซึ่งเกี่ยวข๎องกับการลด
ขนาดการด าเนินงานในปัจจุบันขององค์กร ซึ่งผู๎บริหารต๎องการลดการด าเนินงานสภาพแวดล๎อม 
ธุรกิจอาจมีก าไรมากขึ้นโดยการลดการด าเนินการ กลยุทธ์การตัดทอนอาจใช๎ได๎ 5 วิธีการโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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3.1  กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน (Turnaround) เป็นกลยุทธ์การรักษาบริษัทให๎อยูํรอด ด๎วย
การลดขนาดและต๎นทุนที่ไมํส าคัญ และการพัฒนาโครงการเพื่อสร๎างความม่ันคงให๎แกํบริษัท 
กลําวคือ ผู๎บริหารอาจลดคําตอบแทนพนักงาน ลดคําใช๎จํายในการด าเนินงาน ลดผลิตภัณฑ์และ
ตลาดที่ไมํท าก าไร ผู๎บริหารที่ใช๎กลยุทธ์ที่จะพยายามเพิ่มความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าและปรับปรุง
ราคาให๎มีก าไรมากขึ้น 

3.2   กลยุทธ์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest) เป็นกลยุทธ์การตัดทอนซึ่งเกี่ยวข๎องกับ
การลงทุนให๎ต่ าสุดและพยายามท าก าไรในระยะสั้นให๎สูงสุดเพื่อวางแผนขาย หรือเลิกด าเนินงานใน
ระยะยาวเมื่อองค์กรอยูํในขั้นตกต่ าของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ผู๎บริหารอาจใช๎กลยุทธ์โดยใช๎เงินลงทุน
น๎อยและพยายามให๎ได๎เงินสดกลับคืนมาในระยะสั้น และขณะเดียวกันก็มีการวางแผนที่จะขาย หรือ
เลิกด าเนินงานในระยะยาว กลยุทธ์นี้ผู๎บริหารอาจเพิ่มราคาเพื่อให๎เกิดก าไรสูงสุด ในขณะเดียวกันจะ
ลดการโฆษณาหรือคําใช๎จํายทางการตลาดเพิ่มลดต๎นทุน 

3.3 กลยุทธ์การไม่ลงทุน (Divestiture) เป็นกลยุทธ์การตัดทอนซึ่งเกี่ยวข๎องกับการขาย
บางสํวนหรือทั้งหมดขององค์กรเม่ือหนํวยธุรกิจมีสภาพแยํหรือไมํมีวิธีการใดที่จะชํวยให๎บรรลุ
เป้าหมายองค์การในระยะยาว กลยุทธ์การไมํลงทุนเป็นผลลัพธ์ซึ่งชํวยให๎หนํวยธุรกิจคงอยูํตํอไป 

3.4 กลยุทธ์การล้มละลาย (Bankruptcy) เป็นกลยุทธ์การตัดทอนซึ่งองค์การไมํสามารถ 
ที่จะประคับประคองหรือฟื้นฟูกิจการได๎โดยทั่วไปธุรกิจจะเลือกการล๎มละลายหลักจากที่มีปัญหา
มาแล๎วในชํวงเวลานาน 

3.5 กลยุทธ์การเลิกด าเนินงาน (Liquidation) เป็นกลยุทธ์การตัดทอนซึ่งเกี่ยวข๎องกับ
การแก๎ปัญหาหรือการขายธุรกิจทั้งหมด กลยุทธ์นี้เป็นข๎อสุดท๎ายของรูปแบบธุรกิจผู๎เป็นเจ๎าของ
ธุรกิจขนาดเล็กอาจเลือกกลยุทธ์การเลิกด าเนินงานเม่ือเชื่อแนํวําอนาคตของธุรกิจมีปัญหา แตํไมํวํา
จะเป็นองค์การขนาดใดก็ตาม จะสามารถเลิกด าเนินงานได๎ถ๎าสภาพการเงินอํอนแอหรือมีปัญหา 

 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ การผสมผสานและเชื่อมโยงกันของข๎อตกลงและกิจกรรมในองค์กร 

เพื่อสร๎างความได๎เปรียบเชิงการแขํงขันด๎วยความสามารถหลักในตลาดใด ตลาดหนึ่ง Micheal E. 
Porter กลําววําองค์กรน้ันสามารถแขํงขันใน 3 ลักษณะ คือ 
1. การเป็นผู๎น าด๎านต๎นทุน (Cost Leadership) 
2. การสร๎างความแตกตําง (Differentiation) 
3. การมํุงเน๎น (Focus) 
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ภาพที ่8 แสดงการก าหนดกลยุทธ์พื้นฐาน 

ที่มา : Micheal E. Porter 2001 

กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 
กลยุทธ์ที่มํุงสร๎างความได๎เปรียบเชิงการแขํงขันด๎วยต๎นทุนการด าเนินงานที่ต่ ากวํา ภายใต๎

ความเสี่ยงเทํากันความเสี่ยงของการใช๎กลยุทธ์ผู๎น าด๎านต๎นทุน ได๎แกํ 
- งํายตํอการลอกเลียนแบบ 
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือความนิยมของลูกค๎า 

ตัวอยําง กลยุทธ์ผู๎น าด๎านต๎นทุน Low Price Strategy กลยุทธ์ราคาต่ า เหมาะกับสินค๎าหรือ
บริการที่มีข๎อจ ากัดในการสร๎างความแตกตํางในคุณสมบัติและคุณภาพ โดยการเสนอราคาต่ ากับ
ลูกค๎าต๎องพิจารณาทั้งหํวงโซํคุณคํา เชํน หากบริษัทมีต๎นทุนในการผลิตต่ า แตํคําขนสํงสูงก็จะไมํ
ประสบความส าเร็จในการใช๎กลยุทธ์นี ้

 
กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 

กลยุทธ์ผู๎น าด๎านความแตกตําง เป็นกลยุทธ์ที่มํุงสร๎างความได๎เปรียบเชิงการแขํงขันด๎วย
ความแตกตํางของสินค๎า/บริการ ความเสี่ยงของการใช๎กลยุทธ์ความแตกตําง ได๎แกํ การเสนอคุณคํา
ที่ลูกค๎าไมํต๎องการ หรือลูกค๎ารู๎สึกวําไมํคุ๎มกับราคา การเลียนแบบจากคูํแขํง 

กลยุทธ์การสร๎างความแตกตํางมักใช๎การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร๎าง
ความแตกตําง ไมํวําจะเป็นการวิจัยเพื่อหาความต๎องการของผู๎บริโภค หรือการพัฒนาสินค๎าใหมํ
ตัวอยําง กลยุทธ์ความแตกตําง Strategic Innovation ที่มํุงนวัตกรรมในการเพิ่มคุณคํา เชํน สตาร์
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บัคส์ที่สามารถสร๎างความแตกตํางของธุรกิจขายกาแฟ ด๎วยการสร๎างความแตกตํางของบรรยากาศ
ในร๎านท่ีมีความอบอุํน ผู๎บริหารของบริษัทกลําววําสตาร์บัคส์ขายบรรยากาศของการดื่มกาแฟ ไมํได๎
ขายแตํเพียงกาแฟ โดยร๎านสตาร์บัคส์ จะเป็นสถานท่ีที่ลูกค๎าจะคิดถึงถัดจากบ๎านและที่ท างาน 
 
กลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus Strategy) 

กลยุทธ์ที่มํุงสร๎างความได๎เปรียบเชิงการแขํงขันด๎วยการเน๎นความช านาญในบางเรื่อง  
(Specialize insome way) เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชํน กลุํมลูกค๎าเฉพาะ สินค๎า
เฉพาะ หรือพื้นที่บางพื้นที่องค์กรสามารถสร๎างคุณคําด๎วยการผสมผสานการมํุงเน๎นกับความ
แตกตํางหรือการเป็นผู๎น าด๎านต๎นทุน 
 
กลยุทธ์การมุ่งเน้นและต้นทุนต่ า (Focused Cost Leadership Strategy)  

เป็นกลยุทธ์ที่สร๎างความได๎เปรียบ ความช านาญในบางเรื่องหรือบางตลาด และสร๎างคุณคํา
ด๎วยต๎นทุนต่ า เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมที่ยากในการสร๎างความแตกตํางในตัวสินค๎าหรือบริการ 
บริษัทที่ได๎เลือกใช๎กลยุทธ์แบบนี้จะสร๎างความได๎เปรียบจากการที่ผู๎น าในอุตสาหกรรมไมํสามารถ
ผลิตหรือให๎บริการในบางตลาดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ หรือมีต๎นทุนสูง 
 
กลยุทธ์การมุ่งเน้นและความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) 

เป็นกลยุทธ์ที่สร๎างความได๎เปรียบด๎วยการมํุงเน๎นตลาดบางตลาด  และสร๎างคุณคําด๎วย
ความแตกตํางในบางเรื่อง 

ปัจจัยท่ีสนับสนุนการใช๎กลยุทธ์แบบมํุงเน๎น 
- ตลาดขนาดเล็กท าให๎บริษัทใหญํไมํคุ๎มในการเข๎าสูํตลาด 
- บริษัทมีทรัพยากรที่จ ากัดส าหรับการแขํงขันในตลาดขนาดใหญํ 
- บริษัทสามารถแขํงขันในตลาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกวําตลาดใหญํที่มีคูํแขํง

จ านวนมาก 
- การเลือกกลยุทธ์แบบมํุงเน๎นท าให๎องค์กรสร๎างคุณคําในหํวงโซํคุณคําได๎งํายและมี

ทิศทางท่ีชัดเจน 
- มีความยืดหยํุน ปรับตัวงําย 
- ความเสี่ยงน๎อย 
- ความเสี่ยงของการใช๎กลยุทธ์แบบมํุงเน๎น ได๎แกํ 
- ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป 
- คูํแขํงที่อยูํในตลาดใหญํอาจเข๎าสูํตลาดเฉพาะ 
- ความต๎องการของลูกค๎าตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนด๎วยสินค๎า/บริการทั่วไป 
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บริษัทควรเลือกใช๎กลยุทธ์แบบมํุงเน๎น กรณีที่มีความได๎เปรียบในบางตลาดเหนือคูํแขํงใน
อุตสาหกรรมเดียวหรือกรณีที่บริษัทมีต าแหนํงของการแขํงขันอํอนแอในตลาดทั่วไป  บริษัทควร
แขํงขันเฉพาะตลาดที่บริษัทมีความช านาญเทํานั้น 
 

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional-Level Strategy) 
กลยุทธ์ระดับหน๎าที่จะถูกก าหนดขึ้นตามหน๎าที่ตํางๆ  ทางธุรกิจเพื่อที่จะท าให๎การ

ด าเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุผลส าเร็จ ผู๎บริหารต๎องประสานงานและพิจารณาถึงความ
สอดคล๎องกันในทุกระดับของกลยุทธ์ดังนั้นการน า กลยุทธ์ระดับหน๎าที่ไปปฏิบัติจะต๎องครอบคลุม
หนํวยงานระดับปฏิบัติการขององค์กรอยํางน๎อย 4หนํวยงาน ได๎แกํ กลยุทธ์ด๎านการผลิต กลยุทธ์
ด๎านการเงิน กลยุทธ์ด๎านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ด๎านการตลาด เป็นต๎น โดยวิธี
ดังกลําวมํุงเน๎นไปที่การใช๎ทรัพยากรขององค์กรในกิจกรรมด าเนินงานของหนํวยงานภายในองค์กร
ให๎เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

กลยุทธ์ด้านการผลิต (Production Strategy) 
เป็นการควบคุมปัจจัยน าเข๎า เชํน วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เป็นต๎น คําใช๎จําย การรักษา

ต๎นทุนการผลิตและป้องกันความลําช๎าในการด าเนินงาน หากองค์กรได๎พิจารณาปัจจัยเหลํานี้และ
ปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสมจะท าให๎การผลิตและการด าเนินงานในองค์กรบรรลุผลได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการการผลิตและการด าเนินงานที่องค์กรนิยม น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
ได๎แกํ ระบบการผลิตแบบทันเวลา การสั่งซื้อที่ประหยัด การวางแผนความต๎องการวัตถุดิบและการ
ใช๎มาตรฐานทางอุตสาหกรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง 

กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategy) 
กลยุทธ์ด๎านการเงินครอบคลุมการแสวงหาแหลํงเงินทุนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน 

การบริหารสภาพคลํอง กลยุทธ์ด๎านการเงินจึงเป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารในการก าหนดกิจกรรม
ดังกลําวรวมถึงการประเมินสถานะทางการเงินและประเมินผลกระทบที่เน๎นความคุ๎มคําในการลงทุน 
ทั้งน้ี ผู๎บริหารฝ่ายการเงินจึงต๎องท าความเข๎าใจเพื่อการตัดสินใจทางด๎านการเงิน 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) 
กลยุทธ์ด๎านทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวทางหรือวิธีการเพื่อให๎การด าเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับ

บุคคลในองค์กรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะเป็นหน๎าที่ของฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง กับบุคคลในองค์กร ได๎แกํ การแสวงหาบุคคลที่
เหมาะสมที่สุดโดยมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุในต าแหนํง
ที่เหมาะสม การจํายคําตอบแทน รวมถึงการประเมินการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการให๎บุคคลพ๎นจากงาน ผู๎บริหารโดยทั่วไปจะให๎ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง
กับบุคคลในองค์กรทุกกิจกรรมทั้งนี้เพื่อจูงใจให๎บุคคลในองค์กรท างานอยูํคูํกับองค์กรตํอไปได๎นาน
ที่สุด 
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กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) 
กลยุทธ์ด๎านการตลาดเป็นวิธีการที่องค์กรเลือกด าเนินการเพื่อสร๎างความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ทางการตลาดขององค์กรจึงเป็นเครื่องมือในการตํอสู๎กับคูํแขํงขันเพื่อแยํงสํวนแบํง
ตลาด ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดจะมีความเกี่ยวข๎องกับการแบํงสํวนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมายและการวางต าแหนํงผลิตภัณฑ์ โดยฝ่ายการตลาดจะเป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่ในเรื่อง
ดังกลําวและน าเสนอกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม โดยทั่วไปกลยุทธ์การตลาดจะเกี่ยวข๎อง กับสํวน
ประสมการตลาด ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ ราคา ชํองทางการจัดจ าหนํายและการสํงเสริมการตลาดให๎
เหมาะสมเพื่อสนองความต๎องการของตลาดเป้าหมาย 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจขายต้นไม้ 

 ภมร อินทองค า(2554) ได๎ท าการศึกษาพฤติกรรมการซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับในจังหวัด

ปทุมธานี โดยกลุํมตัวอยํางในการศึกษาคือ ประชากรในจังหวัดปทุมธานีที่ซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับ

จ านวน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลูกกา จ านวน 400 

ตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาสรุปได๎วํา พฤติกรรมการซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับ

สํวนใหญํซื้อไม๎ใบ เชํน โกศล/เฟิร์น/โพธิ์แดง ได๎รับข๎อมูลจากเพื่อน/คนรู๎จัก/ญาติพี่น๎อง ลักษณะการ

น าไปใช๎งานคือปลูกเป็นกระถาง สํวนใหญํเลือกซื้อจากร๎านขายต๎นไม๎ที่เป็นแหลํงรวมไม๎ดอกไม๎

ประดับ มีคําใช๎จํายในการซ้ือตํอครั้งต่ ากวําหรือเทํากับ 1,000 บาท จ านวนไม๎ดอกไม๎ประดับที่ซื้อตํอ

ครั้ง 1-5 ต๎น จ านวนครั้งในการซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับคือ1-3 ครั้งตํอเดือน นิยมซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับ

จากแหลํงเดิม และสํวนใหญํตัดสินใจซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับด๎วยตัวเอง สํวนระดับความส าคัญของ

เหตุผลการเลือกซื้อตํอไม๎ดอกไม๎ประดับ ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญในระดับมากทุกด๎าน 

โดยให๎ความส าคัญกับการซื้อตามหลักฮวงจ๎ุยมากที่สุด รองลงมาคือซื้อเพราะวําชื่นชอบของไม๎

ดอกไม๎ประดับ ซื้อตามความเชื่อโชคลางและซื้อเพื่อเปลี่ยนต๎นเดิมที่ทรุดโทรม ผลการวิเคราะห์

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับปัจจัยสํวนประสมทาง

การตลาดโดยรวมอยูํในระดับมาก  ผลการวิเคราะห์การเปรียบการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อไม๎

ดอกไม๎ประดับในจังหวัดปทุมธานี พบวําเพศและอายุที่แตกตํางกันมีพฤติกรรมการซื้อไม๎ดอกไม๎

ประดับไมํแตกตํางกัน ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีพฤติกรรมการซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับแตกตําง

กันในด๎านจ านวนไม๎ดอกไม๎ประดับที่ซื้อ อาชีพที่แตกตํางกันมีพฤติกรรมซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับ

แตกตํางกันในด๎านจ านวนครั้งในการซื้อและด๎านเหตุผลในการซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับ สํวนรายได๎ที่

แตกตํางกันมีพฤติกรรมการซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับแตกตํางกันในด๎านจ านวนครั้งในการซื้อและด๎าน
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เหตุผลในการซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับและลักษณะที่อยูํอาศัยที่แตกตํางกันมีพฤติกรรมการซื้อไม๎ดอกไม๎

ประดับแตกตํางกันในด๎านเหตุผลการซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับ สํวนผลการทดสอบความสัมพันธ์พบวํา

ปัจจัยสํวนผสมทางกาตลาดไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับยกเว๎นด๎าน

เหตุผลในการซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับยกเว๎นด๎านเหตุผลในการซ้ือ 

 ทรงชัย  ปุกหุต (2542) ได๎ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติของผู๎ประกอบธุรกิจท๎ายขายของตํอ

อาชีพเปิดท๎ายขายของ โดยกลุํมตัวอยํางในการศึกษาคือ ผู๎ประกอบธุรกิจเปิดท๎ายขายของในตลาด

เปิดท๎ายขายของจ านวน 174 ตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาสรุปได๎วํา การ

ประกอบธุรกิจเปิดท๎ายขายของร๎อยละ 42.0 ประกอบการโดยมีผู๎ขาย 2 คน ความสัมพันธ์ของผู๎ขาย

ร๎อยละ 51.2 เป็นเพื่อนกัน สินค๎าที่น ามาขายมีทั้งที่ซื้อมา เก็บของเดิมมาขาย ผู๎อื่นฝากมาขาย 

รวมทั้งสินค๎าที่ท าเองตามล าดับ ผู๎ประกอบการเปิดท๎ายขายของร๎อยละ 78.7 มีทัศนคติที่ดีถึงดีมาก 

ร๎อยละ 21.3 มี ทัศนคติในระดับไมํแนํใจ และการไมํพบผู๎ประกอบการผู๎ประกอบการที่มีคติในระดับ

ไมํดีในการศึกษาครั้งนี้ ปัจจัยสํวนบุคคลอันได๎แก เพศ อายุ การศึกษาสถานภาพสมรส และอาชีพ

หลักของผู๎ประกอบการไมํมีความสัมพันธ์กับการเปิดท๎ายขายของ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอการ

ตัดสินใจเลือกตลาดเพื่อน าสินค๎ามาวางขายได๎แกํ ท าเลของบูธ สถานที่ตั้งตลาด การจัดการด๎าน

ความสะอาด และการสร๎างชื่อเสียงของตลาดนั้นๆ ตลาดเปิดท๎ายขายของสามารถพัฒนาเป็นชํอง

ทางการจัดจ าหนํายที่มีศักยภาพได๎ เพราะผู๎ประกอบการที่มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพนี้จะให๎ความ

รํวมมือในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งจะชํวยให๎ตลาดประเภทนี้ได๎รับความนิยมจากผู๎ซื้อ

และเติบโตอยํางรวดเร็ว 

 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (2521) ได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎ค๎าสํงสินค๎าเกษตร วํา  ผู๎ค๎าคน

กลางคนใดเป็นผู๎ค๎าสํงหรือผู๎ค๎าปลีกนั้น ตามหลักวิชาในสมัยปัจจุบันถือหลักวํา ผู๎ใดขายสินค๎าสํวน

ใหญํให๎แกํคนกลางอื่นๆ ผู๎ใช๎ทางอุตสาหกรรมหรือการแปรรูป ผู๎นั้นจะอยูํในประเภทผู๎ค๎าสํง  แตํถ๎า

ผู๎ใดขายสินค๎าสํวนใหญํให๎แกํผู๎บริโภค  เพื่อบ าบัดความต๎องการของตนผู๎นั้นคือผู๎ค๎าปลีก ผลส ารวจ

เป็นเครื่องยืนยันข๎อเท็จจริงท่ีวํา  มีความจ าเป็นท่ีเกษตรกรสํวนใหญํต๎องพึ่งพาคนกลางโดยการขาย

ผลิตผลของตน โดยไมํอาจสํงมาขายให๎ตลาดกรุงเทพมหานคร ในเขตปริมณฑลได๎โดยตรง เพราะ

ลักษณะการผลิตทางการเกษตรเป็นการผลิตขนาดเล็กและอยูํหํางไกล  ประกอบกับเกษตรกรสํวน

ใหญํไมํมีเงินทุนและขาดความรู๎ทางการตลาด ฉะนั้นในกิจกรรมประเด็นนี้คนกลางจึงกํอเกิด

ประโยชน์แกํเกษตรกรการพัฒนาและสํงเสริม  การพัฒนาและสํงเสริมสหกรณ์การเกษตรให๎
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แพรํหลายม่ันคงและมีประสิทธิผลอยํางจริงจังเพื่อให๎เกษตรกรเป็นที่พึ่งได๎ในอันที่จะแสวงหาราคาที่

ดีขึ้น  ทั้งการผลิตผลและการซื้อสินค๎าที่จ าเป็นแกํการครองชีพและการผลิต  ในกรณีของคนกลาง

โดยเฉพาะผู๎ค๎าสํงซึ่งยังเป็นสถาบันการตลาดที่จ าเป็นตํอสินค๎าเกษตร  ควรหาทางให๎มีการแขํงขัน

กันรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรให๎มากขึ้น  และการผลิตให๎ตรงตามความต๎องการของตลาดเป็น

แนวทางที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให๎การแขํงขันกันรับซื้อผลิตผลมากขึ้น  พัฒนาและเสริมสร๎าง

บริการทางการตลาดให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชํน การสร๎างและบูรณะทางหลวง  การเก็บรักษา

สนิค๎า  การจัดมาตรฐานสินค๎าระดับท๎องถิ่น  บริการขําวตลาดและความรู๎เกี่ยวกับตลาด  เป็นต๎น 

ผู๎ค๎าสํงสินค๎าเกษตรสํวนใหญํประกอบธุรกิจในลักษณะกิจการของคนคนเดียว  ผู๎ค๎าสํงจะท าการค๎า

สํงสินค๎าเกษตรเกินกวําหนึ่งชนิดขึ้นไป และท ากันอยํางเป็นล่ าเป็นสันโดยไมํท าธุรกิจการค๎าอื่นๆ

ควบคูํไปด๎วย  ส าหรับระยะเวลาในการท าการค๎า ของผู๎ค๎าสํงสินค๎าเกษตรสํวนใหญํด าเนินการ

มากกวํา 10 ปี ขึ้นไป  ผู๎ค๎าสํงมักใช๎แรงงานของสมาชิกในครอบครัวในการติดตํอซื้อขายสินค๎า

เกษตร  สํวนหน๎าที่การตลาดอื่นๆที่ต๎องการใช๎แรงงานจ านวนมาก  เชํน  ในการแบกหาม การชั่ง 

ตวง วัด การแยกเกรดสินค๎า ผู๎ค๎าสํงก็จะจ๎างบุคคลอื่นมาชํวย  ส าหรับการแยกเกรดสินค๎านั้น ผู๎ค๎า

สํงมักใช๎แรงงานสตรีเป็นสํวนใหญํ เนื่องจากมีความละเอียดและอัตราคําจ๎างต่ า 

สินค๎าเกษตรที่ผู๎ค๎าสํงท าการค๎านั้นซื้อมาจากเกษตรกรโดยตรงและซื้อมาจากผู๎ค๎าที่ออกไปรวบรม

จากเกษตรกรแล๎วน ามาขายตํอให๎ในอัตราใกล๎เคียงกันส าหรับวิธีการรับซื้อของผู๎ค๎านั้นสํวนใหญํ

เหมือนเกษตรกร และผู๎ค๎ารายยํอยรวบรวมสินค๎าเกษตรได๎แล๎วจะน ามาขายให๎ผู๎ค๎าสํง  และผู๎ค๎า

สํงออกไปรวบรวมสินค๎าเกษตรกรรมจากแหลํงผลิตของเกษตรกรโดยตรงมีน๎อย  ยกเว๎นในกรณีที่

ผลผลิตมีน๎อย เชํนในปีที่เกิดภาวะแห๎งแล๎งทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู๎ค๎าสํงก็จะ

ออกไปรวบรวม รับซื้อจากเกษตรกรถึงแหลํงผลิต  ผู๎ค๎าสํงบางรายอาจตั้งตัวแทนหรือนายหน๎าให๎

ออกไปรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร ตัวแทนหรือนายหน๎า อาจจะเป็นก านัน ผู๎ใหญํบ๎านหรือผู๎ค๎าใน

ต าบลหรือหมํูบ๎านนั้น  ในการนี้นายหน๎าดังกลําวจะได๎รับคําจ๎างจากผู๎รับสํงโดยคิดตามปริมาณ

สินค๎าที่รวบรวมได๎  ผู๎ค๎าสํงสํวนใหญํใช๎สถานที่ประกอบการค๎าเป็นที่อยูํอาศัย และในการขนสํง

สินค๎าเกษตรน้ัน ผู๎ค๎าสํงสํวนใหญํไมํมีรถบรรทุกของตนเองจึงต๎องเชําจากผู๎อื่น 

แหลํงเงินทุนของผู๎ค๎าสํงสินค๎านั้นส าหรับผู๎ค๎าสํงรายใหญํจะกู๎เงินจากธนาคารพาณิชย์เป็นสํวนมาก

มาด าเนินงาน  สํวนผู๎ค๎าสํงรายยํอยใช๎เงินทุนสํวนตัวเป็นสํวนใหญํ  จะใช๎เงินทุนจากธนาคาร
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พาณิชย์บ๎างเป็นสํวนน๎อย  อาจกลําวได๎วํา  กิจการที่มีขนาดใหญํขึ้นเทําใดก็จะใช๎เงินทุนจาก

ธนาคารพาณิชย์เทํานั้น 

กรมสํงเสริมการเกษตร  กลุํมสํงเสริมการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ(2555)ให๎ข๎อมูลวํา ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับประมาณ 70,000 ไรํ  แหลํงปลูกที่ส าคัญ  สํวนใหญํอยูํใน
ภาคตะวันตกและภาคกลาง  ได๎แกํ  กรุงเทพฯ  นครปฐม  สมุทรสาคร  นนทบุรี  ปทุมธานี 
นอกจากนี้ยังกระจายอยูํในภาคอื่น เชํน นครนายก  เชียงใหมํ  นครราชสีมา  ผลผลิตไม๎ดอกไม๎
ประดับสํวนใหญํใช๎บริโภคภายในประเทศ  แตํก็มีการสํงออกคิดเป็นมูลคําประมาณปีละ  4,000  
ล๎านบาท  โดยเป็นกล๎วยไม๎ตัดดอกประมาณ  2,300 ล๎านบาท  กล๎วยไม๎ต๎น 400 ล๎านบาท 

ปี 2554 พื้นที่ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับเสียหายจากอุทกภัยถึง  10,000  ไรํ  สํงผลให๎
เกษตรกรขาดรายได๎ต๎องหาเงินลงทุนใหมํ  และสํงผลกระทบตํอการสํงออกเนื่องจากผลผลิตลดลง 

ปัญหาคือ  1.ผลผลิตมีคุณภาพไมํสม่ าเสมอและมีการปนเปื้อนของโรคและแมลง เนื่องจาก
การผลิตสํวนใหญํเป็นระบบเปิดคุณภาพผลผลิตจึงขึ้นกับฤดูกาล ประกอบกับเกษตรกรสํวนใหญํยัง
มีความรูใ๎นการบริหารจัดการโรคและแมลงไมํเพียงพอ   2.ปริมาณผลผลิตไมํสม่ าเสมอ เนื่องจากใน
บางฤดูไม๎ดอกไม๎ประดับบางชนิดมีปริมาณมากจนเกินความต๎องการของตลาดท าให๎ราคาตกต่ า 
ขณะท่ีบางฤดูผลผลิตน๎อยจึงมีราคาสูง  3.ขาดพันธุ์ใหมํๆ เนื่องจากการพัฒนาพันธุ์ต๎องใช๎ระยะเวลา 
เงินทุน ความรู๎และประสบการณ์ ซึ่งเกษตรกรสํวนใหญํไมํมีศักยภาพที่จะด าเนินการเอง  4.ต๎นทุน
การผลิตสูงขึ้นเนื่องจากราคาปุ๋ยและสารเคมีแพงขึ้น  5.แรงงานหายากและมีคําจ๎างสูงขึ้น เนื่องจาก
แรงงานสํวนใหญํนิยมท างานในภาคอุตสาหกรรม  6.เกษตรกรขาดข๎อมูลการตลาด ท าให๎ไมํ
สามารถวางแผนการผลิตให๎สอดคล๎องกับความต๎องการเนื่องจากไมํมีตลาดกลาง   และขาด
หนํวยงานท่ีรวบรวม  และศึกษาข๎อมูลการตลาดเชิงลึก 

แนวทางการปฏิบัติงานและสํงเสริมการจัดการสินค๎าเกษตร 
1.  สํงเสริมการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับให๎มีคุณภาพ โดยให๎ความรู๎เกษตรกรเรื่องการป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.  สํงเสริมการพัฒนาพันธุ์ของเกษตรกร โดยจัดอบรมให๎ความรู๎ในการปรับปรุงพันธุ์ จัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเกษตรกร รวบรวมพํอแมํพันธุ์เพื่อให๎บริการเกษตรกร และจัด
ประกวด 

3.  ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ไม๎ดอกไม๎ประดับที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให๎สามารถก าหนด
แนวทางสํงเสริม และแก๎ไขปัญหาของเกษตรกรได๎ตรงกับความต๎องการ 

4.  ลดความเสี่ยงในเรื่องการตลาดแกํเกษตรกร โดยจัดประชุมเชื่อมโยงกับผู๎สํงออกและ
ผู๎รับซ้ือภายในประเทศ 
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5.  ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อศึกษาทดสอบเทคโนโลยีใหมํๆ และแนวโน๎มความ
ต๎องการของตลาดเพื่อถํายทอดสูํเกษตรกร 

6.  จัดท าระบบการถํายทอดข๎อมูลด๎านไม๎ดอกไม๎ประดับที่เกษตรกรสามารถเข๎าถึงได๎งําย 
และเป็นสื่อสองทาง 

7.  พัฒนาเจ๎าหน๎าที่ในสํวนกลางและสํวนภูมิภาคในแหลํงปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับให๎มีความ
เชี่ยวชาญสามารถเป็นท่ีปรึกษาและแนะน าเกษตรกรได๎ถูกต๎อง 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

3.1  ระเบียบวิธีการศึกษา 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสั่งซื้อต้นไม้ของลูกค้าที่เป็นกลุ่ม

ร้านขายต้นไม้  หรือบริษัทที่สั่งต้นไม้เพื่อจัดสวนเอง  การหาข้อมูลมาประกอบการศึกษาเพื่อ

น าไปสู่การแก้ไขน้ันแบ่งเป็น  2  กลุ่มข้อมูลคือ 

ข้อมูลทุติยภูมิ  การรวบรวมแนวคิด  ศึกษาข้อมูลจากการสืบหาจากแหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือเช่น ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหอการค้า  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีฯ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร  ทฤษฎี  บทความ  

รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้  พฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้ข้อมูลมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าใน

ที่น้ีจะเป็นร้านขายต้นไม้  หรือบริษัทที่สั่งต้นไม้เพื่อจัดสวนเอง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มลูกค้าทั้งร้านค้าปลีกทั่วไป  กลุ่มผู้จัดสวนให้กับ

โรงงานอุตสาหกรรม  และกลุ่มบริษัทก่อสร้างที่ต้องการให้พื้นที่ของหน้างานนั้นสวยงามหลังจากที่

มีการก่อสร้างโดยจะเป็นกลุ่มลูกค้าปัจจุบันท่ีอยู่ในจังหวัดปทุมธานี 

 

3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.2.1  การเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) 

ค าถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงผู้ประกอบการร้านขายต้นไม้  และหรือบริษัทที่สั่ง

ต้นไม้เพื่อจัดสวนเอง  เพื่อทราบถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งจะมุ่งเน้นลูกค้าที่มีประสบการณ์สูง
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และเชี่ยวชาญในด้านการขายต้นไม้  และการจัดสวน  โดยค าถามที่ใช้ถามนั้นได้ถูกตรวจสอบแล้ว

จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต้นไม้มานานกว่า  10 ปี  ซึ่งการสัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน  8  ท่าน แบ่งเป็นร้านค้า  4 บริษัทน าต้นไม้ไปปลูกเอง  4  บริษัท  

รายชื่อ ต าแหน่ง และประสบการณ์ผู้ที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 

1.  คุณมนตรี พุ่มไสว ต าแหน่ง Project Manager บริษัทไทยคาจิม่าไทยแลนด์ จ ากัด บริษัท

รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมทุนและบริหารโดยคนไทยผู้บริหารจัดการ 

ประสบการณ์การท างานของผู้ให้สัมภาษณ์กว่า 20 ปี 

2.  นายนิพนต์   ดอกจันทร์ ต าแหน่งผู้จัดการบริษัท Sunshine Engineering Co., Ltd.  เป็นบริษัท

ที่รับดูแลและส่งของให้บริษัท รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงรับงานจัดสวนทั่วไป ประสบการณ์การท างาน

ของผู้ให้สัมภาษณ์กว่า 10 ปี 

3.  นายทนงค์ศักดิ์ เนียมเปรม ผู้จัดการแผนกอ านวยความสะดวก (facility department) ท าหน้าที่

ดูแลระบบสาธารณูประโภคของบริษัทรวมไปถึงการดูและอาคารและสถานที่ของบริษัท ฟาบริเนท 

จ ากัด เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามค าสั่งการผลิตของลูกค้าส่งออกต่างประเทศ 100 

เปอร์เซ็นต์ ประสบการณ์การท างานของผู้ให้สัมภาษณ์กว่า 20 ปี 

4.  คุณดุสิต โพสาวัง ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ท าหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูประโภค

ของบริษัทรวมไปถึงการดูแลอาคารและสถานที่ ของบริษัท ทอสเท็มไทย จ ากัด หรือปัจจุบันคือ

บริษัท Lixil Thailand Co., Ltd. บริษัทที่ใหญ่ที่สุด และมีพื้นที่มากที่สุดในนิคมอุสาหกรรมนวนคร 

ผลิตกรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียมส่งออกประเทศญี่ปุ่น 95% และส่งขายในประเทศไทย 5 % 

ประสบการณ์การท างานของผู้ให้สัมภาษณ์กว่า 20 ปี 

5.  คุณสันติ ศิลประวัติ   ต าแหน่งเจ้าของต้นไม้ร้าน  Garden Talkย่านตลาดนัดจตุจักร 

ประสบการณ์ในการขายต้นไม้กว่า 20 ปี 

6.  คุณจารุวัลย์ แสงทอง ต าแหน่งเจ้าของต้นไม้ร้านจารุวัลย์พันธ์ไม้  ย่านตลาดต้นไม้ตลาดไท

ประสบการณ์ในการขายต้นไม้ 5 ปี 

7.  คุณสุเวช ขวัญเมือง ต าแหน่งเจ้าของร้านต้นไม้ป้าแดง  ย่านตลาดนัดจตุจักรคลอง  4  คลอง

หลวงล าลูกกา อดีตรับจัดสวนมากว่า 15 ปีปัจจุบันให้ลูกชายท่ีเรียนด้านจัดสวนด าเนินธุรกิจต่อ 
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8.  คุณพรพิมล จริตวัยทย์ ต าแหน่งร้านขายต้นไม้ร้านสุธาสินีพันธ์ไม้ ย่านตลาดต้นไม้ธัญศิริคลอง- 

7  ติดถนนรังสิต-นครนายก ประสบการณ์ในการขายต้นไม้ 5-6 ปี 

เกณฑ์ในการเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มร้านค้าจะเลือกจากร้านค้าที่ใหญ่  อยู่ในวงการ

ของธุรกิจขายต้นไม้ไม่ต่ ากว่า 5 ปีและมีลูกค้าเข้าซื้อจ านวนมากในแต่ละย่านของตลาดต้นไม้ 

เกณฑ์ในการเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มบริษัทที่รับต้นไม้ไปจัดสวนเองจะเลือกผู้ที่มี

ประสบการณ์ด้านการซ้ือต้นไม้มานานกว่า 5 ปีขึ้นไป 

 

 

 

ภาพที ่9   ภาพการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านขายต้นไม้ 

2.  การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาวิจัยจากเอกสารต่างๆ ศึกษาค้นคว้า รวบรวม เรียบ

เรียงข้อมูลจากบทความ  ผลงานวิจัย  จุลสารและเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง 

คุณสันติ   ร้านต้นไม้จตุจักร คุณพรพิมลร้านต้นไม้ตลาดต้นไม้ธัญศิร ิ

คุณจารวุัลย ์ ร้านต้นไม้ตลาดต้นไม้ตลาดไท คุณสุเวช  รา้นต้นไม้ตลาดต้นไม้ธัญศิร ิ
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3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลของการสัมภาษณ์เชิงลึก 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1.  กลุ่มร้านขายต้นไม้ จะทั้งหมด 4 ร้านใหญ่ ใน 4 ตลาดต้นไม้ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

2.  กลุ่มบริษัทที่น าต้นไม้ไปจัดสวนเอง 4 บริษัท 

สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องพันธุ์ไม้ที่ลูกค้าเลือก 

-  ร้านค้าที่อยู่ในเขตตลาดนัดจตุจักร จะเลือกพันธุ์ไม้ที่เป็นไม้ใบที่มีขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ 

นานๆครั้งจะสั่งเป็นต้นไม้ใหญ่ โดยส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่พึ่งปลูกบ้านใหม่เท่านั้น  ส่วนร้านขาย

ต้นไม้ในเขตนอกเมืองจะต้องการต้นไม้ที่อยู่แดดมากและต้นไม้ขนาดใหญ่  พันธุ์ไม้แปลกจะได้รับ

ความนิยม 

-  บริษัทที่น าต้นไม้ไปจัดสวนเอง จะเลือกต้นไม้หลากหลายแบบตามแต่ลักษณะงานให้ตรง

ตามที่ลูกค้าของบริษัทรับไปจัด ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีไม้จ าพวกไม้ดอกไม้กลางแจ้งและต้นไม้ใหญ่ 

ส่วนไม้ในร่มจะไม่ค่อยนิยม 

สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องเหตุผลที่ลูกค้าใช้เลือกสั่งซื้อต้นไม้ 

 -  ร้านค้า  ราคาถูก คุณภาพดี และมีบริการจัดส่ง  หากมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น การ

สะสมยอดและได้ส่วนลดพิเศษในการสั่งครั้งต่อไป 

 -  บริษัทที่รับพันธุ์ไม้ไปจัดสวนเอง ราคาถูก คุณภาพดี และมีบริการจัดส่ง หากมีโปรโมชั่น

ที่น่าสนใจ เช่น ถ้าสั่งซื้อต้นไม้ถึงยอดจะได้รับบริการจัดส่งต้นไม้ฟรี   

สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ 

 -  ร้านค้า   บุคคลทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ 

 -  บริษัทที่รับพันธุ์ไม้ไปจัดสวนเอง เป็นโรงงานอุตสาหกรรม   
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สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการใช้บริการรับ – ส่ง ต้นไม ้

 -  ร้านค้า   ใช้ร้านเดิมมาเป็นเวลานาน เนื่องจากไม่มีใครเข้ามาเสนอร้านใหม่และม่ันใจใน

คุณภาพของต้นไม้จากร้านเดิม อีกทั้งราคาเหมาะสมต่อการขาย หากมีการสั่งต้นไม้ได้หลายชนิดจะ

สนใจในการบริการ 

 -  บริษัทที่รับพันธุ์ไม้ไปจัดสวนเอง    ไม่มีบริษัทที่รับ – ส่ง ประจ า เปลี่ยนตามราคา

คุณภาพงาน และบริการหลังการขาย รวมท้ังการรับประกันต้นไม้ 

สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการสั่งซื้อต้นไม้ 

 -  ร้านค้า   ซื้อต้นไม้โดยหาต้นไม้มาจ าหน่ายเอง (ตลาดนัดจตุจักร) มีคนมาส่งต้นไม้โดยใช้

วิธีการบอกต่อกันในกลุ่มร้านค้าแต่ละร้านค้าแต่จะส่งเป็นชนิดๆ (ตลาดต้นไม้ธัญศิริ, ตลาดต้นไม้

จตุจักร คลองหลวงคลอง 4, ตลาดไท) 

 -  บริษัทที่รับพันธุ์ไม้ไปจัดสวนเอง หาข้อมูลต้นไม้ทางอินเตอร์เน็ต และสั่งซื้อโดยผ่าน

แผนกจัดซ้ือ หาร้านค้าขายต้นไม้ให้ 

สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการสั่งซื้อและความถ่ีในการสั่ง 

 -  ร้านค้า   ขึ้นอยู่กับยอดขายแต่ละวันว่าขายได้เท่าไร ไม่แน่นอน ยอดขายประมาณ

สัปดาห์ละ 20,000 บาท สั่งซื้อครั้งละประมาณละ 5,000 บาท โดยสั่งประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

 -  บริษัทที่รับพันธุ์ไม้ไปจัดสวนเอง ขึ้นอยู่กับปริมาณจัดสวนแต่ละครั้ง  ส่วนใหญ่ขั้นต่ า 

10,000 บาทขึ้นไป 

ผู้ศึกษาได้น าผลจากการสัมภาษณ์ร้านขายต้นไม้และบริษัทที่น าต้นไม้ไปจัดสวนเองมา

วิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในด้วยการใช ้

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า Value Chain Analysis และMarketing Mix (4 Ps)  

1.  การขนส่งขาเข้า (Inbound Logistics) และการจัดซื้อ (Procurement) : ทางร้าน

ใบไม้มีการท าวัตถุดิบที่ใช้ในการขายต้นไม้สู่ร้านขายต้นไม้หรือบริษัทที่รับต้นไม้ไปจัดสวนเอง จาก

แหล่งผลิตต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งพักต้นไม้ของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของ



42 

 

ต้นไม้ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นต้นไม้จากภาคเหนือสุด ไปจนสู่ภาคใต้สุดคือตลาดต้นไม้คลอง 15 โดย

หรือหากต้องการต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ขุดขนาดใหญ่ก็มีแหล่งอยู่บริเวณจังหวัดสระบุรี หรือหากต้องการ

พันธ์ไม้ที่เป็นจ าพวกไม้ผลก็อยู่ที่ปราจีนบุรี จึงถือว่าที่ตั้งของทางร้านอยู่เป็นศูนย์กลางของแหล่ง

ต้นไม้ทุกชนิด(S1) ท าให้มีความสามารถในการจัดซื้อต้นไม้ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้  

        2.  การปฏิบัติการ (Operations): ปัจจุบันกิจการยังคงด าเนินการภายใต้ผู้ท างานหลักเพียง

เจ้าของกิจการเพียงคนเดียวในหลายๆขั้นตอน อาจขาดการบริหารจัดการที่ดี ท าให้บางครั้งน าไปสู่

การบริหารงานที่ไม่ทันท่วงทีกับความต้องการของลูกค้า (W1) 

        3.  การขนส่งขาออก (Outbound Logistics): ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งปัจจุบันทาง

ร้านมีรถที่ใช้ในการขนย้ายเพียง 1 คันและขนส่งได้เพียงต้นไม้หรือของตกแต่งสวนไม่ได้มาก

เท่าท่ีควร ท าให้มีความจ าเป็นต้องว่าจ้างผู้ขนส่งรายย่อยในการขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค อาจท าให้

เกิดต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้นมาจากการขนส่งต้นไม้ (W2)    

        4.  การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) : พันธุ์ต้นไม้ของทางร้านมีคุณภาพ 

(S2)  และมีราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งเนื่องจากผลิตจากแหล่งที่ผลิตโดยตรง (S3) กิจการมีความช านาญ

ด้านต้นไม้เนื่องจากมีความผูกพันกันธุรกิจนี้มานานกว่า 10ปี(S4)  และไม่เสียลูกค้าประจ าไป

เนื่องจากลูกค้าไว้วางใจในผลงานที่เสร็จตามเวลาและบอกต่อ (S5) แต่กิจการยังคงขาดการท า

การตลาด คือ ยังไม่มีนโยบายขยายช่องทางการขายช่องทางอื่นๆ เช่น สร้างหน้าเว็บไซด์ของ

กิจการ หรือไม่มีการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม(W3) ไม่มีการท าโปรโมชั่นมีผลให้ในการแข่งขันไม่

สามารถสู้คู่แข่งได้ในอนาคต (W4)  

        5.  การบริการ (Services): ทางร้านมีการบริการเรื่องการจัดส่งทุกปริมาณแต่จะก าหนด

เงื่อนไขที่ชัดเจนว่าปริมาณเท่าใดที่จะต้องเสียค่าบริการเท่าใดขึ้นอยู่กับยอดซื้อโดยในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑลจะคิดอยู่ที่  500 บาท หากยอดการสั่งซื้อน้อยกว่า 5,000 บาทขึ้นไป หากมากกว่า     

5, 000 บาทจัดส่งฟรี (S6) ดูแลลูกค้าเวลาต้องการสินค้าเพิ่มเติม (Special Order) ซึ่งส่วนใหญ่มี

จ านวนน้อยแต่ทางร้านก็ยินดีจัดส่งให้ ในขณะท่ีคู่แข่งรายอื่นไม่พยายามท า (S6)  

        6.  โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ (Firm Infrastructure) โครงสร้าง (Structure) และ

ระบบ (System): โครงสร้างพื้นฐานของกิจการขาดระบบบัญชี  ระบบการเงิน  ระบบการบริหาร
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จัดการองค์กร ระบบการวางแผน (W5) ในขณะที่โครงสร้างของกิจการเป็นแบบ Simple structure 

การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางโดยเจ้าของกิจการท าให้มีการตัดสินใจรวดเร็ว (S7)   

        7.  การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development):  กิจการมีการน าเทคโนโลยีพื้นฐาน

เข้ามาใช้ในการด าเนินกิจการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น เครื่องแฟกซ์ คอมพิวเตอร์ในการ

สื่อสารรับส่งข้อมูลทางอีเมล์ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ(S8)  เม่ือลูกค้ามีความต้องการใช้

ดังนั้นกิจการจึงจ าเป็นต้องปรับตัวการน าเทคโนโลยีเหล่านั้นใช้ตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเก็บ

ฐานข้อมูลให้กิจการไปด้วย แต่กิจการยังขาดการน าเทคโนโลยีที่จะมาใช้สนับสนุนงานด้านการบัญชี

และคลังสินค้าซ่ึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการขยายกิจการ (W6) 

        8.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management): กิจการขาดการ

บริหารทรัพยากรบุคคล คือ ไม่มีการวางแผนก าลังพลท าให้ไม่มีความพร้อมในการขยายกิจการ 

(W7)  

การวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด(Marketing Mix 4Ps) 

1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) 

 -  มีความหลากหลายของต้นไม้เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งพัก

ต้นไม้ของประเทศไทยซ่ึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของต้นไม้ทั่วประเทศ (S1) 

 -  พันธุ์ต้นไม้ของทางร้านมีคุณภาพ (S2) 

-  กิจการมีความช านาญด้านต้นไม้เนื่องจากมีอยู่ในธุรกิจนี้มานานกว่า  10ปี (S4) 

-  ไม่เสียลูกค้าประจ าไปเนื่องจากลูกค้าไว้วางใจในผลงานที่เสร็จตามเวลาเนื่องจากมี

ทีมงานที่คุณภาพ (S5) 

-  ทางร้านมีการบริการเรื่องการจัดส่งทุกปริมาณแต่จะก าหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าปริมาณ

เท่าใดที่จะต้องเสียค่าบริการเท่าใด (S6) 

-  ดูแลลูกค้าเวลาต้องการสินค้าเพิ่มเติม (Special Order) (S6) 

-  ทางร้านมีต้นไม้ที่ร้านอื่นยังไม่สามารถผลิตได้ลอกเลียนแบบไม่ได้ (S9) 
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-  กิจการขาดการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ไม่มีการวางแผนก าลังพลท าให้ไม่มีความ

พร้อมในการขยายกิจการ (W7) 

-  พันธุ์ไม้แปลกจะได้รับความนิยม O6 

2.  ราคา (Price) 

-  มีราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งเนื่องจากผลิตจากแหล่งที่ผลิตโดยตรง (S3) 

-  โครงสร้างพื้นฐานของกิจการขาดระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการบริหารจัดการ

องค์กร ระบบการวางแผน (W5) 

-  ขาดการน าเทคโนโลยีท่ีจะมาใช้สนับสนุนงานด้านการบัญชีและคลังสินค้าซึ่งสามารถช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการขยายกิจการ (W6) 

3.  ช่องทางการตลาด (Place) 

- ปัจจุบันกิจการยังคงด าเนินการภายใต้ผู้ท างานหลักเพียงเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวใน

หลายๆขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการท างานด้านการหาตลาด หรือการท าเอกสารต่างๆ (W1, W2) 

-กิจการยังคงขาดการท าการตลาด คือ ยังไม่มีนโยบายขยายช่องทางการขายช่องทางอื่นๆ 

เช่น  สร้างหน้าเว็บไซด์ของกิจการ  หรือไม่มีการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม (W3) 

4.  ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

-  ไม่มีการท าโปรโมชั่นมีผลให้ในการแข่งขันไม่สามารถสู้คู่แข่งได้ในอนาคต (W4) 

-  การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางโดยเจ้าของกิจการท าให้มีการตัดสินใจรวดเร็ว (S7)  

-  การน าเทคโนโลยีพื้นฐานเข้ามาใช้ในการด าเนินกิจการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น 

เครื่องแฟกซ์ คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารรับส่งข้อมูลทางอีเมล์ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ (S8)  
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การวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดสภาพแวดล้อมทั่วไป (PEST Analysis)  

 กฎหมายและนโยบายของรัฐบาล(Political)  
ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)  ตามที่ได้ให้สัตยาบัน

รับรองปฏิญญา โจฮันเนสเบิร์ก เมื่อปี 2545  และปฏิญญามะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว  เม่ือปี 
2552 กระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม  เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  โดยด าเนินการในเชิงรุก 
มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต  และพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพื่อให้เป็น
รูปธรรมจึงได้เริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ขึ้น เพื่อ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมี ภาพลักษณ์ที่
ดี น่าเชื่อถือ  และประชาชนไว้วางใจ  และเกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว  ซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวม สีเขียวของประเทศ (Green GDP)  มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย O2 (แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรม,  2555-2559) 

นโยบายเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ าเป็น  300บาททั่วประเทศในต้นปีหน้าจะไม่ส่งผลให้มีการเลิกจ้าง
งานในวงกว้าง  เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ขาดแคลนแรงงานและจ่ายค่าแรงสูงกว่าอยู่แล้ว  แต่ธุรกิจ
จ าเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อบริหารจัดการกับต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น  
อย่างไรก็ดี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  โดยเฉพาะธุรกิจที่เน้นแรงงานเป็นหลักจะ
ได้รับผลกระทบมากสุด  ท าให้ธุรกิจบางรายย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านและคาดว่าจะมี
อีกหลายรายอาจต้องทยอยย้ายฐานการผลิตในระยะต่อไปT1 (ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สาย
นโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย,2555) 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวต่อเนื่องในทุกภูมิภาคจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น  ความต้องการที่
อยู่อาศัยขยายตัวดีต่อเนื่องในทุกภูมิภาคทั้งประเภทอาคารเดี่ยวและอาคารชุด  โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากนโยบายบ้านหลังแรกของทางการและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต ่า  ส่งผลให้ธุรกิจ
เปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอาคารชุด  นอกจากนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ยังขยาย
การลงทุนไปยังจังหวัดหลักๆ ในภูมิภาคมากขึ้นตามแนวโน้มตลาดที่ขยายตัวดี   ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าอุปทานท่ีอยู่อาศัยส่วนเกินยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวล   เพราะในการ
ด าเนินธุรกิจควรต้องมีสต็อกที่อยู่อาศัยไว้บางส่วน   อีกทั้งคาดว่าความต้องการที่อยู่อาศัยจะยังคง
เติบโตและสามารถดูดซับอุปทานดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง O1(ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สาย
นโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย, กันยายน 2555) 

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน  4,108  ล้านบาท เพื่อ
เสริมสร้าง  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยพัฒนาโครงข่าย 
การสื่อสารความเร็วสูงให้มีความครอบคลุม  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้  สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ  บุคลากร

http://uploads/download/Announce__Green_Industry.pdf
http://uploads/download/Announce__Green_Industry.pdf
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในระดับสากล   พัฒนาบุคลากรด้าน
ซอฟต์แวร ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยงานธุรกิจอุตสาหกรรมและประชาชนได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อย่างม่ันคงปลอดภัย  โดยภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนได้รับบริการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศที่มีคุณภาพ  จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการไปสู่หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนเพิ่มศักยภาพแก่
เจ้าหน้าที่ด้านการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  O3 (ส านักงบประมาณ ส านัก
นายกรัฐมนตร,ี 2556) 
 สภาพเศรษฐกิจ(Economic)   

ในส่วนของตลาดรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ทั้งน้ีก็เพราะผู้บริโภคเลิกกังวลเรื่องปัญหาน ้าท่วมซ ้าแล้ว  โดยสามารถ
พิจารณาได้จากความต้องการสร้างบ้าน  หรือก าลังซื้อที่กลับมาใหม่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2555
โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม  ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มคน
รุ่นใหม่ ส าหรับปี 2556 สมาคมฯ ประเมินว่า ตลาดรับสร้างบ้านน่าจะเติบโตและมีมูลค่ารวม
ประมาณ 9,500-10,000ล้านบาท  หรือเติบโตได้ประมาณร้อยละ  5-10  โดยปัจจัยหลักๆเป็นเพราะ
การขยายตลาดออกไปทั่วประเทศมากขึ้นO1(สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THCA),ธันวาคม 2555)   

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวต่อเนื่อง และกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดอุทกภัยในปีก่อน 
ขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดขยายตัวดี  ความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยวและ
อาคารชุดเพิ่มข้ึนแต่ยังไม่กลับมาเต็มที่เท่ากับช่วงก่อนอุทกภัย  ความต้องการที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมา
จากความต้องการที่สะสมจากปลายปีก่อน  อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการเห็นว่าอัตราการเยี่ยมชม
โครงการเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ  แต่ยังมีลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการรอดูสถานการณ์น้ าท่วมในปีนี้ก่อน
ตัดสินใจซื้อ  ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเริ่มทยอยเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งแนวราบและอาคารชุด
ส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่ต้องเลื่อนการเปิดมาจากปลายปีก่อน  โดยเป็นโครงการที่อยู่ในท าเลที่
ประสบอุทกภัยและทะเลอื่นๆ  รวมถึงบ้านเดี่ยวรอการขายของโครงการที่ประสบอุทกภัยเริ่มออกสู่
ตลาดมากขึ้นO1(ทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจฝ่ายเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจการเงินสายนโยบาย
การเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย,  กรกฎาคม 2555)  

 ส่วนในกลุ่มของร้านค้าที่นั้นก็กระทบเนื่องมาจากปัจจัยค่าน้ ามันและค่าปิโตรเลี่ยมที่จะ
สูงขึ้นท าให้ลูกค้ามีต้นทุนในการขนส่งมากขึ้น  อันจะน าไปสู่ต้นทุนด้านการบริการด้านการจัดส่ง
สินค้าทุนร้านต้องมุ่งเน้นท่ีจะลดต้นทุนมากที่สุด  
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ภาพที่ 10 แสดงถึงสัดส่วนยอดการสั่งสร้างบ้านทั่วประเทศ 

ที่มา : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ธันวาคม 2555 

 สภาพสังคม(Social)  

สังคมไทยหรือพุทธศาสนานั้นอยู่คู่กับความร่มเย็น ต้นไม้มานานแสนนานจนถือได้ว่าต้นไม้

เป็นส่วนหนึ่งในการด ารงค์ชีวิตที่มนุษย์นั้นขาดไม่ได้  อีกทั้งยังเป็นที่พักผ่อนและผ่อนคลายเวลาที่

ต้องการ  ซึ่งในปัจจุบันต้นไม้ยังมีส่วนมากในการรณรงค์เกี่ยวกับการท าธุรกิจสีเขียวให้กับองค์กรทั้ง

ทางรัฐและเอกชน อันจะน าไปสู่แนวโน้มธุรกิจท่ีสูงขึ้นได้เช่นกัน 

 เทคโนโลย(ีTechnology)  

แนวโน้มการน าเอาเทคโนโลยีส าหรับผู้บริโภคมาปรับใช้ภายในองค์กร (Consumerization 

of IT) และการน าเอาอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในที่ท างาน (Bring Your Own Device – BYOD) กระตุ้น

ให้เกิดความต้องการส าหรับเทคโนโลยีที่ตอบสนองอย่างฉับไวมากขึ้น  และรองรับการเข้าถึงทุกที่

ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์ ในลักษณะที่ปลอดภัย  เปี่ยมด้วยเสถียรภาพ  และปรับขนาดได้อย่าง

เหมาะสม  เทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชั่นและบริการคลาวด์มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการปฏิรูป

ที่ว่านี้ โดยคาดหมายว่าปี 2013  จะเป็นช่วงเวลาที่น าไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมไอทีที่สมบูรณ์

มากขึ้น โดยความสามารถในการปรับปรุงแอพพลิเคชั่น  โครงสร้างพื้นฐาน  และการแบ็คอัพข้อมูล

นับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคสมัยของโมบิลิตี้และบิสซิเนสอินเทลลิ
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เจนซเ์นื่องด้วยปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายท่ีจะเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการตลาด  ซึ่งหาก

หน่วยงานใดที่สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการร้านแล้วนั้นจะท าให้

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน O3(IT News ธันวาคม 2555)  ผู้ประกอบการรับสร้าง

บ้านที่มี “จุดขาย” แตกต่างกับคู่แข่งขันในตลาด  เช่น  บ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมO3(สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THCA),  ธันวาคม 2555) 

การวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Competitive Advantage 

หรือ Five Forces Model ) 

1.  สภาพการแข่งขันกันในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 

 มีสภาพการแข่งขันที่สูงเนื่องจากธุรกิจนี้มีสามารถท าได้ไม่ยากมาก  หากแต่ขึ้นอยู่กับ

การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าให้ครบและตรงกับลักษณะธุรกิจ  รวมไปถึงศึกษาปัจจัยทางการ

ตลาด  โดยน าความรู้ด้านการบริหารจัดการให้สอดคล้องกันทั้งระบบให้สัมพันธ์กัน  เพื่อให้น าไปสู่

การจัดการที่ดีลดต้นทุน  เพิ่มยอดขาย  น าไปสู่ก าไรสุทธิที่สูงที่สุด 

2.  การเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่ สามารถเข้าได้ง่ายเนื่องจากต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

น้อยมาก 

3.  สินค้าทดแทนกัน สินค้าที่สามารถทดแทนต้นไม้ได้จะเป็นกลุ่มของต้นไม้หรือสิ่งของจัด

สวนปลอมใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์ 

4.  อ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์  อ านาจการต่อรองสูงในกลุ่มต้นไม้ทั่วไปเนื่องจาก

มีผู้ผลิตมากรายเช่น ไม้ดอกทั่วไป (เฟื่องฟ้า ดอกเข็ม โกสนฯลฯ)  อ านาจการต่อรองต่ าในต้นไม้ที่

หายากจะขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ 

5.  อ านาจการต่อรองของลูกค้ามีน้อยเนื่องจากมีผู้แข่งขันเข้าร่วมได้ง่ายหลายร้านท าให้

ลูกค้ามีอ านาจต่อรองได้สูง และลูกค้าบางรายหากไปซื้อเองได้ก็จะท าเองเนื่องจากต้องการเลือก

ต้นไม้ด้วยตัวเองจังเลือกที่จะไปเลือกต้นไม้ด้วยตัวเอง 

สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยผู้วิจัยเองเนื่องด้วยผู้วิจัยได้อยู่ในธุรกิจด้านต้นไม้นี้มา

เป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
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การวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิด SWOT Analysis 

        เ ม่ือได้ข้อมูลข้างต้นทั้ งข้อ มูลปฐมภูมิและทุติยภู มิ  ขั้นตอนต่อไปคือการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกดังนี้ 

จุดแข็งStrength 

S1:  ร้านอยู่เป็นศูนย์กลางของแหล่งต้นไม้ทุกชนิดใกล้แหล่งวัตถุดิบ 

S2:  พันธุ์ต้นไม้ของทางร้านมีคุณภาพ 

S3:  ราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งเนื่องจากผลิตจากแหล่งที่ผลิตโดยตรง 

S4:  กิจการมีความช านาญด้านต้นไม้เนื่องจากอยู่ในธุรกิจนี้มานานกว่า 10ปี 

S5:  ลูกค้าไว้วางใจในผลงานที่เสร็จตามเวลาเนื่องจากมีทีมงานท่ีคุณภาพ 

S6:  บริการจัดส่งต้นไม้ทุกยอดการสั่งซื้อ 

S7:  รวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางโดยเจ้าของกิจการท าให้มีการตัดสินใจรวดเร็ว 

S8:  น าเทคโนโลยีพื้นฐานเข้ามาใช้ในการด าเนินกิจการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 

S9:  ทางร้านมีพันธุ์ไม้ที่ลอกเลียนแบบได้ยาก 

จุดอ่อน Weakness 

W1:  เจ้าของกิจการเพียงคนเดียวในหลายๆขั้นตอน 

W2:  จ าเป็นต้องว่าจ้างผู้ขนส่งรายย่อยในบางครั้งเนื่องจากร้านมีรถขนส่งเพียง 1 คัน 

W3:  กิจการยังคงขาดการท าการตลาด  คือ  ยังไม่มีนโยบายขยายช่องทางการขายช่องทางอื่นๆ 

W4:  ไม่มีการท าโปรโมชั่นให้ในการแข่งขัน 

W5:  ขาดระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการบริหารจัดการองค์กร ระบบการวางแผน 

W6:  ขาดการน าเทคโนโลยีที่จะมาใช้สนับสนุนงานด้านการบัญชีและคลังสินค้าซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและรองรับการขยายกิจการ 
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W7:  กิจการขาดการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โอกาส Opportunity 

O1:  แนวโน้มของธุรกิจสูงขึ้นเนื่องจากมีการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฟื้นฟูพื้นที่จากมหา

อุทกภัย 

O2:  รัฐบาลสนับสนุนธุรกิจสีเขียวมากขึ้น 

O3:  รัฐบาลมีแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับ SME อีกทั้งมีเทคโนโลยี

ในการต่างๆที่เอื้ออ านวยในการพัฒนาธุรกิจ 

O4:  สังคมไทยหรือพุทธศาสนานั้นอยู่คู่กับความร่มเย็น ต้นไม้มานานแสนนาน จนถือได้ว่าต้นไม้

เป็นส่วนหนึ่งในการด ารงค์ชีวิตที่มนุษย์นั้นขาดไม่ได้ 

O5:  ลูกค้ากลุ่มร้านค้าขายต้นไม้ต้องการคนที่ส่งต้นไม้ที่มีหลายๆชนิด 

O6:  ลูกค้าต้องการต้นไม้ที่มีความแปลก 

อุปสรรค Threat 

T1:  นโยบายเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 บาททั่วประเทศ 

T2:  ลูกค้าเปลี่ยนแบบหรือสั่งเร่งด่วน 

T3:  คู่แข่งเข้าสู่ธุรกิจง่าย  

T4:  ค่าน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้น 

T4:  อุทกภัย โรคระบาด กับต้นไม้ 
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3.4  ผลการศึกษา 

        น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT มาก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix  

ตารางที ่1  TOWS Matrix  

Internal Factors 
 
 
 
 
 
 
 
 
External Factors 

Strength Weakness 
S1 : ร้านอยู่ใกล้แหล่งวตัถุดิบ 
S2 : พันธุ์ต้นไม้ของทางร้านมีคุณภาพ 
S3 : ราคาที่ต่ า 
S4 : กิจการมีความช านาญด้านต้นไม ้
S5 : มีทีมงานที่คุณภาพ 
S6 : บริการจัดส่งต้นไม้ทุกรายการ 
S7 : รวมอ านาจไว้ที่สว่นกลาง 
S8 : น าเทคโนโลยีพื้นฐานในการท างาน 
S9 : มีพันธ์ไม้ที่ยากในการเลียนแบบได้ 

W1 : เจ้าของกิจการเพียงคนเดียวใน
หลายๆขั้นตอน 
W2 : มีรถขนส่งเองน้อย 
W3 : ขาดการท าการตลาด  
W4 : ไม่มีการท าโปรโมชั่น 
W5 : ขาดระบบบัญชี ระบบการเงิน  
W6 : ขาดการน าเทคโนโลยีที่จะมาใช้
งานด้านการบัญชีและคลังสินค้า 
W7 : กิจการขาดการบริหารบุคคล 

Opportunity กลยุทธ์เชิงรุก  
(SO Strategy) 

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้แตกต่าง
S1S2S3S4S9O6 
2.ควบคุมและวางแผนงานให้รวดเรว็
S7O1 
3.บริการจัดส่งต้นไม้ครั้งและหลายชนดิ
S5S6O5 
4.จัดท าWeb Site ของร้านS8O3 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
(WO Strategy) 

1.ก าหนดเวลาในการผลิตสินค้าแตล่ะ
ชิ้นW1O1 
2.ท าแผนธุรกิจหากต้องขยายกิจการ
W1W2W7O1O2O4 
3.ท าทะเบียนร้านค้าที่ขายต้นไม้ ลูกคา้ 
และผู้ขนส่ง(MS Excel)เพื่อขจัดปัญหา
การติดขัดทาง Supply Chain W6O3 
4.ใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมทางบัญชี
ด้วยโปรมแกรม MS Excel W5O3 

O1 : แนวโน้มของธุรกิจสูงขึ้น 
O2 : รัฐบาลสนับสนุนธุรกิจสีเขียว 
O3 : รัฐบาลมีแผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหก้ับ SME  
O4 : สังคมไทยต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งใน
การด ารงค์ชีวิตที่มนษุย ์
O5 : ลูกค้ากลุ่มร้านค้าขายต้นไม้

ต้องการคนที่ส่งต้นไม้ที่มีหลายๆชนิด

O6 : ลูกค้าต้องการพนัธุ์ไม้ที่แปลก 

   Threat กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(ST Strategy) 

กลยุทธ์เชิงรับ 
(WT Strategy) 

T1 : นโยบายเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 
บาททั่วประเทศ 
T2 : ลูกค้าเปลี่ยนแบบหรือสั่งเร่งด่วน 
T3 : คู่แข่งเข้าสู่ธุรกิจง่าย  
T4 : ค่าน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึน้ 
T5 : อุทกภัย โรคระบาด กับต้นไม้ 

1.ควบคุมคุณภาพ ต้นทุนในการผลติ

S2S3T2 

2.ส่งคนไปเรียนรู้วิธีการผลติเพิ่มเติม

เสมอS1S9T1T3T5 

3.จดสิทธิบัตรของลายผลิตภัณฑS์9T3 

1.โปรโมชั่นการสะสมยอดและได้สว่นลด

พิเศษW3W4T3 

2.,มีอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนหากถึงยอด

ที่ตั้งไว้ส่งฟรWี2T4 

3.ส่งคนไปเรียนรู้วิธีการผลติเพิ่มเติม

เสมอW7T1T3 
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3.5  ทางเลือกในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหา 

        ใช้ TOWS Matrix ประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการ
แก้ปัญหา (Strategic Alternative) และเนื่องด้วยทางร้านนั้นยังไม่อยู่ในรูปองค์กรใหญ่คือมีผู้บริหาร
เพียง 1 คน และว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการผลิตและขนส่งจึงเลือกในกลยุทธ์ 2 ระดับ คือ กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และน าไปสู่กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional-Level Strategy)   
       กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

        1.  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) การมุ่งเน้นสร้างความ

ได้เปรียบโดยการสร้างแตกต่างของสินค้าและบริการ โดยน าต้นหลิวถักที่เป็นสินค้าโอทอปของ

จังหวัดนครนายกที่มีอยู่มาดัดแปลงเป็นลายที่เฉพาะของทางร้านที่ยากในการลอกเลียนแบบได้ใน

ตลาดใหญ่อาจต้องใช้ก าลังคนมากในการผลิตเนื่องจากงานเป็นงานฝีมืออาจผลิตไม่ทัน 

        2.  กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) กิจการต้องผลิตและขาย

สินค้าให้กับตลาดขนาดใหญ่  ซึ่งการที่กิจการท าการกระจายธุรกิจโดยวิธีนี้สามารถท าได้แต่จะไม่

เกิดความยั่งยืนได้ในทางธุรกิจเนื่องจากต้องมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันตลอดเวลา  ดังนั้นการมุ่ง

สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ ากว่าอาจเป็นเพียงแค่การท าก าไร

ได้ในระยะหนึง่เท่าน้ัน  และจะลดลงมาได้เรื่อยๆเนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย 

        3.  กลยุทธ์การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) โดยการ

ให้ความส าคัญกับลูกค้าหลักของตลาดด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีและตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าหลักที่ส าคัญไว้เป็นอย่างดี  กิจการต้องผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายและสร้าง

ความพอใจในตลาดนั้นให้มากกว่าคู่แข่งขัน  โดยจะด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะของ  Focused 

Differentiation Strategy  หรือกลยุทธ์การมุ่งเน้นและความแตกต่างในตลาดขนาดเล็ก ด้วยการขาย

สินค้า/บริการที่แตกต่างจากผู้อื่น  โดยการแสวงหาความได้เปรียบทางด้านสินค้าที่แตกต่างในตลาด

ขนาดเล็กดังกล่าวโดยให้ค่าน้ าหนักความเป็นไปได้โดยพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจร้านขาย

ต้นไม้มานานกว่า 10 ปี  ซึง่คะแนนปัจจัยท่ีสามารถเป็นไปได้มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย 
5 เหมาะสมมากที่สุด 
4 เหมาะสมมาก 
3 เหมาะสมปานกลาง 
2 เหมาะสมน้อย 
1 เหมาะสมน้อยที่สุด 
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การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

ตารางที ่2  เกณฑ์และการพิจารณากลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

ปัจจัยทางเลือก น้้าหนัก 

ทางเลือกกลยุทธ์ 

กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง 
(Differentiation 

Strategy) 

กลยุทธ์การเป็นผู้น้าด้าน
ต้นทุน (Cost Leadership 

Strategy) 

กลยุทธ์การมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

เฉพาะกลุ่ม (Focus 
Strategy) 

คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ
งาน 

2. ความเป็นไปได้ 

0.2 
 

0.2 

3 
 
3 

0.6 
 

0.6 

3 
 
5 

0.6 
 

1.0 

3 
 
5 

0.6 
 

1.0 
3. ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.2 5 1.0 5 1.0 5 1.0 

4. การเพิ่มลูกค้า 0.1 5 0.5 5 0.5 5 0.5 

5. ความมีชื่อเสียง 0.1 4 0.4 3 0.3 5 0.5 

6. ต้นทุนในการ
ด าเนินการ 

0.2 2 0.4 3 0.6 4 0.8 

รวม 1.0 3.5 4.0 4.4 

 จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายได้ว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ ด าเนินกลยุทธ์ใน

ลักษณะของ Focused Differentiation Strategy หรือกลยุทธ์การมุ่งเน้นและความแตกต่างในตลาด

ขนาดเล็ก ด้วยการขายสินค้า/บริการที่แตกต่างจากผู้อื่น โดยการแสวงหาความได้เปรียบทางด้าน

สินค้าท่ีแตกต่างในตลาดขนาดเล็กดังกล่าว เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ได้เป็นอย่างดี  มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและมีแบนด์เป็นของตัวเองท าให้กิจการสามารถสร้างความ

ได้เปรียบเชิงการแข่งขันและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

       กลยุทธ์การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy)  เนื่องจาก

กิจการมีขนาดเล็ก ยังไม่สามารถผลิตสินค้าให้ในปริมาณมากๆ  จึงเจาะตลาดในกลุ่มร้านขายต้นไม้

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะมีความแตกต่างโดยเน้นเจาะกลุ่มตลาดในเมืองที่มี

พื้นที่น้อยไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ไปจนถึงกลุ่มคอนโดที่มีพื้นที่น้อย  

และในเขตอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่น้อยต้องการจัดมุมต้นไม้เล็กไว้ให้พนักงานพักผ่อน  ซึ่งลูกค้าใน

กลุ่มนี้ถือว่ามีปริมาณมากพอสมควรที่มากเพียงพอที่จะท าให้กิจการมียอดขายและก าไรได้  อีกทั้ง

กิจการสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการท าธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากใช้

แรงงานคนในการผลิตเป็นส่วนใหญ่  โดยกิจการจะด าเนินการโดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานและเชื่อถือได้ในลักษณะที่แตกต่างกว่าคู่แข่งขัน 
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กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional-Level Strategy) 
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ก าหนดตามหน้าที่ต่างๆ  ของธุรกิจเพื่อที่จะท าให้การด าเนินงานของ

ธุรกิจสามารถบรรลุผลส าเร็จ ผู้ประกอบการจะท าการประสานงานและพิจารณาถึงความสอดคล้อง
กันในทุกระดับของกลยุทธ์ดังนั้นการน า  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ไปปฏิบัติจะต้องครอบคลุมหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการขององค์กรอย่างน้อย 4หน่วยงาน  ได้แก่  กลยุทธ์ด้านการผลิต กลยุทธ์ด้าน
การเงิน กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ด้านการตลาด  เป็นต้น โดยวิธี
ดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การท างานในห่วงโซคุ่ณค่าให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสูงสุด 

กลยุทธ์ด้านการผลิต (Production Strategy) 
- ควบคุมแผนการผลิตให้ตรงตามแบบที่ให้ผลิตให้ตรงตามที่ร้านก าหนด 
- ควบคุมคุณภาพ ติดตามงานและตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นของสู่ลูกค้า 100 เปอร์เซ็นต์ 
- ควบคุมต้นทุนในการผลิตตลอดการท างาน 
- ป้องกันความล่าช้าในการด าเนินงานด้วยการก าหนดเวลาการท างาน 
- จดสิทธิบัตรของลายผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบลายสินค้าท าให้การผลิต 
-  จัดท าทะเบียนร้านค้าที่ขายต้นไม้ ลูกค้า และผู้ขนส่ง (MS Excel) เพื่อขจัดปัญหาการ

ติดขัดทาง Supply Chain 
กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategy) 
ด้านการเงินธุรกิจปัจจุบันใช้เงินส่วนของเจ้าของในการลงทุนท ากิจการ  หากมีการสั่งซื้อ

ที่มากขึ้น  และสภาพคล่องทางธุรกิจไม่เพียงพอ  จนไปถึงความจ าเป็นในการขยายธุรกิจ ทางร้านมี
แหล่งต้นทุนทางการเงินจากสถาบันทางการเงินที่รองรับไว้แล้วโดยมีหลักทรัพย์เป็นที่ดิน 30 ไร่ ซึ่ง
เพียงพอต่อการขยายกิจการหากจ าเป็นต้องขยายกิจการมากขึ้น  โดยท าเป็นแผนธุรกิจในการขยาย
กิจการในการด าเนินงาน  ซึ่งจะรวมถึงการประเมินสถานะทางการเงินและประเมินผลกระทบที่เน้น
ความคุ้มค่าในการลงทุน  ด้วยการใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมทางบัญชีด้วยโปรมแกรม  MS Excel 
ในล าดับต่อไป  

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) 
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันทางร้านใช้การจ้างผลิตโดยควบคุมคุณภาพของสินค้า

และเวลารวมไปถึงต้นทุนในการผลิตอยู่เสมอ  ซึ่งหากจ าเป็นต้องมีการขยายการผลิตให้มากขึ้นจะ
ท าการส่งพนักงานไปเรียนรู้และผลิตเองในล าดับต่อไป  และยังเป็นการป้องกันการออกจากงานด้วย
นโยบาย  300  บาทของรัฐบาล  เนื่องจากร้านที่ผลิตนั้นยินดีที่จะรับจ้างสอนการท าเป็นอย่างดี  
โดยก่อนที่จะท าการผลิตเองนั้นทางร้านจะท าการประเมินความคุ้มค่าในการว่าจ้างพนักงานให้
สัมพันธ์กับยอดขายเป็นแนวทางหรือวิธีการเพื่อให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) 
ด้านการตลาดเลือกด าเนินการโดยใช้แนวคิดการด าเนินการตามทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix)  เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง

การตลาดในตลาดเป้าหมาย  ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ดังนี ้

1.  กลยุทธ์และโปรแกรมด้านผลิตภัณฑ์  (Product Strategies)  โดยผลิตภัณฑ์ของทาง
ร้านท่ีมีความแตกต่างและได้ตราสินค้าOTOP  ของอ.องครักษ์  จ.นครนายกท าให้สินค้ามีความโดด
เด่นในตัวอยู่แล้วโดยจะได้ท าแบนด์สินค้าเป็นของร้านในแบบถักของต้นหลิวที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างความจดจ าในสินค้าของทางร้าน 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างแบบต้นหลิวถักแบบเดิม 

ที่มา : ร้านนพมาศ คลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
 

 

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างแบบต้นหลิวถักแบบใหม่(ใช้รูปชาฮกเกี๊ยน) 

ที่มา : http://www.nanagarden.com 
ขนาดตัวอย่างที่ผลิตตัวอย่าง กว้างxยาวxสูง 15 ซ.ม.x 25ซ.ม. x30ซ.ม. 
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ภาพที่ 13 โลโก้ร้านใบไม้ที่จะติดที่ผลิตภัณฑ์ 
ที่มา : ร้านใบไม้ อ.บ้านนา จ.นครนายก 

 
2. กลยุทธ์ทางด้านราคา (Price) เนื่องด้วยเป็นสินค้าฝีมือจึงต้องใช้ความสามารถในการท า

โดยจะคิดค่าฝีมือแรงงานตามค่าวัตถุดิบและค่าแรงเท่านั้นในต้นทุนและบวกก าไรตามความ

เหมาะสมจัดช าระเงินรูปแบบการช าระเงินนั้นกิจการมีนโยบายการช าระเงินสด สามารถใช้วิธีการ

โอนเงินผ่านธนาคารก่อนท่ีจะมีการจัดส่งสินค้า 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)เนื่องด้วยปัจจุบันทางร้านมีลูกค้าแค่ในกลุ่ม

บริษัทที่รับต้นไม้ไปจัดส่วนเองเท่านั้นจึงได้ท าการพัฒนาช่องทางเดิมโดยใช้ข้อมูลทางปฐมภูมิที่ได้

จากการสัมภาษณ์ลูกค้าในกลุ่มนี้ว่าในการหาข้อมูลนั้นใช้การสืบค้าโดยผ่าน Web Site เพื่อเลือก

ต้นไม้ที่ต้องการ  ผู้ประกอบการจึงจะได้ใช้วิธีการสร้าง Website ของทางร้านเพื่ออ านวยความ

สะดวกในการเลือกสั่งซื้อต้นไม้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้  และได้ขยายช่องทางการตลาด

เพื่อขึ้นในส่วนของร้านขายต้นไม้โดยจัดท าเป็นแคตตาล็อกในการสั่งซื้อต้นไม้ซึ่งทางร้านสามารถ

สั่งซื้อต้นไม้ผ่านแคตตาล็อกที่ได้ท าไว้ให้กับทางร้านเพื่อความสะดวกและตรงกับความต้องการของ

ลูกค้า 

4.  กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion)  

โปรโมชั่นการสะสมยอดและได้ส่วนลดพิเศษในการสั่งครั้งต่อไป 

ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะคิดอยู่ที่500 บาทต่อเที่ยว หากยอดการสั่งซื้อน้อย

กว่า 5,000 บาทขึ้นไป หากมากกว่า5,000 บาทจัดส่งฟร ี

กลยุทธด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 
ผู้ประกอบการจะใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆโดยทุกแบบที่ทางร้านคิดขึ้นมานั้นต้องมี

การจดสิทธิบัตรทุกแบบเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบได้ 



 
 

บทที่ 4 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปผลการศึกษา 
 จากที่ได้มีการเก็บข้อมูลทางทุติยภูมินั้นมีทิศทางการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจร้าน
ขายต้นไมใ้นปี  2556 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการฟื้นฟูพื้นที่จากผลกระทบจากมหาอุทกภัยใน
พื้นที่ท่ีประสบอุทกภัย และอีกทั้งบริษัทอยู่ใกล้แหล่งผลิตต้นไม้ที่หลากหลาย  และเป็นแหล่งจุด
ศูนย์รวมของต้นไม้ทั่วประเทศจึงเป็นจุดแข็งที่บริษัทได้เปรียบกว่าคู่แข่งรายอื่น  แต่เนื่องด้วย
ปัจจุบันทางร้านมีช่องทางในการส่งสินค้าเพียงช่องทางเดียวคือส่งไปยังบริษัทที่น าต้นไม้ไปจัด
สวนเอง  และอาศัยการท าการตลาดแบบบอกต่อเท่านั้น  จึงเล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องช่องทาง
การตลาดที่น้อยท าให้น าไปสู่ยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  คือ  250,000  บาทต่อปี  จึง
ได้ท าการศึกษาโดยการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มลูกค้าที่ร้านค้า เพื่อขยายช่องทางการจัด
จ าหน่ายต้นไม้   และบริษัทที่รับต้นไม้ไปจัดสวนเองเพื่อพัฒนาระบบทางการตลาดที่มีอยู่ให้ดี
ยิ่งขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของทาง
ร้านที่ได้วางไว้ด้วย  กรณีศึกษา  ร้านใบไม้  โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงภาพ
(Qualitative Research)  โดยผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
เอกสาร  บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง  ร้านขายต้นไม้  และบริษัทที่รับต้นไม้ไปเพื่อจัด
สวนซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้มากว่า  10 ปี  เพื่อเป็นการประกอบการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน  ภายนอกองค์กร  วิเคราะห์อุตสาหกรรม  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส  และอุปสรรค  เพื่อน ามาวิเคราะห์ให้ได้ทางเลือก  และทิศทางในการก าหนดกลยุทธ์ของ
บริษัท ซึ่งผู้ศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาไว้คือ 

1.  เพือ่ศึกษาพฤติกรรม  และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือต้นไม้
ของร้านขายต้นไม้และบริษัทน าต้นไม้ไปจัดสวนเอง  โดยได้จากการสัมภาษณ์ร้านค้าและบริษัท
ที่รับต้นไม้ไปจัดเองเพื่อน าไปจัดท าเป็นกลยุทธต่อไป  

2.  เพือ่ศึกษาช่องทางการตลาดที่เหมาะสมในการซ้ือต้นไม้ของร้านขายต้นไม้และ
บริษัทน าต้นไม้ไปจัดสวนเอง โดยจัดท า website และเพิ่มช่องทางการขายใหม่คือขายผ่าน
ร้านค้า  

3.  เพือ่ก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจในการบริหารจัดการร้านในการเสริมสร้างการแข่งขัน 
ผลการการตัดสินใจเลือกแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมนั้น  ได้มีการน าเกณฑ์ที่ส าคัญ

มาใช้เพื่อลงคะแนนว่าทางเลือกใดเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาขององค์กรได้ดีที่สุด  โดยผลที่ได้
จากการประเมินทางเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด ดังนี้



58 
 

 4.1.1  ผลการศึกษาได้เลือกใช้ก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจในลักษณะของ  Focused 
Differentiation Strategy  หรือกลยุทธ์การมุ่งเน้นและความแตกต่างในตลาดขนาดเล็ก ด้วยการ
ขายสินค้า/บริการที่แตกต่างจากผู้อื่น  โดยการแสวงหาความได้เปรียบทางด้านสินค้าที่แตกต่าง
ในตลาดขนาดเล็ก  เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี   มี
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง  โดยการน าต้นหลิวถักที่มีผลิตอยู่แล้วมาออกแบบเพื่อเป็นแบบของทาง
ร้านและจัดท าแบนด์เป็นของตัวเอง  ท าให้กิจการสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 4.1.2  ใช้กลยุทธ์ระดับหน้าที่ก าหนดตามหน้าที่ต่างๆ ของธุรกิจเพื่อที่จะท าให้การ
ด าเนินงานของธุรกิจสามารถบรรลุผลส าเร็จ ผู้ประกอบการจะท าการประสานงานและพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกันในทุกระดับของกลยุทธ์ดังนั้นการน า กลยุทธ์ระดับหน้าที่ไปปฎิบัติจะต้อง
ครอบคลุมหน่วยงานระดับปฎิบัติการขององค์กรอย่างน้อย 4 หน่วยงาน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการ
ผลิต กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ด้านการตลาด 

  4.1.2.1  กลยุทธ์ด้านการผลิต (Production Strategy) 
-  ควบคุมแผนการผลิตให้ตรงตามแบบท่ีให้ผลิตให้ตรงตามที่ร้านก าหนด 
-  ควบคุมคุณภาพ ติดตามงานและตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นของสู่ลูกค้า 

100 เปอร์เซ็นต์ 
-  ควบคุมต้นทุนในการผลิตตลอดการท างาน 
-  ป้องกันความล่าช้าในการด าเนินงานด้วยการก าหนดเวลาการท างาน 
-  จดสิทธิบัตรของลายผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบลาย

สินค้าท าให้การผลิต 
-  จัดท าทะเบียนร้านค้าที่ขายต้นไม้ ลูกค้า และผู้ขนส่ง(MS Excel)เพื่อ

ขจัดปัญหาการติดขัดทาง Supply Chain 
4.1.2.2  กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategy) 
 -  หากจ าเป็นต้องขยายกิจการมากขึ้น โดยท าเป็นแผนธุรกิจในการ

ขยายกิจการในการด าเนินงาน ซึ่งจะรวมถึงการประเมินสถานะทางการเงินและประเมินผล
กระทบที่เน้นความคุ้มค่าในการลงทุน ด้วยการใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมทางบัญชีด้วยโปรแกรม 
MS Excelในล าดับต่อไป  

4.1.2.3  กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management Strategy) 

 -  หากจ าเป็นต้องมีการขยายการผลิตให้มากขึ้นจะท าการส่งพนักงานไป
เรียนรู้และผลิตเองในล าดับต่อไป และยังเป็นการป้องกันการออกจากงานด้วยนโยบาย 300 
บาทของรัฐบาล   
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4.1.2.4  กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) 
ด้านการตลาดเลือกด าเนินการโดยใช้แนวคิดการด าเนินการตามทฤษฎี

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการใช้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ดังนี้ 

-  กลยุทธ์และโปรแกรมด้านผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ของทางร้านที่มีความแตกต่างและได้ตราสินค้าOTOP ของอ.

องครักษ์ จ.นครนายกท าให้สินค้ามีความโดดเด่นในตัวอยู่แล้วโดยจะได้ท าแบนด์สินค้าเป็นของ
ร้านในแบบถักของต้นหลิวที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างความจดจ าใน
สินค้าของทางร้าน(Focused Differentiation Strategy) 

-  กลยุทธ์ทางด้านราคา (Price)  
เนื่องด้วยเป็นสินค้าฝีมือจึงต้องใช้ความสามารถในการท าโดยจะคิดค่า

ฝีมือแรงงานตามค่าวัตถุดิบและค่าแรงเท่านั้นในต้นทุนและบวกก าไรตามความเหมาะสม 
ช าระเงินรูปแบบการช าระเงินน้ันกิจการมีนโยบายการช าระเงินสด 

สามารถใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้า 
-  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
พัฒนาช่องทางเดิม(บริษัทที่รับต้นไม้ไปจัดส่วนเอง)โดยวิธีการสร้าง 

Website ของทางร้านเพื่ออ านวยความสะดวกในการเลือกสั่งซื้อต้นไม้ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เนตได้   

ขยายช่องทางการตลาดเพื่อขึ้นในส่วนของร้านขายต้นไม้โดยจัดท าเป็น
แคตตาล๊อคในการสั่งซื้อต้นไม้ซ่ึงทางร้านสามารถสั่งซื้อต้นไม้ผ่านแคตตาล๊อคที่ได้ท าไว้ให้กับ
ทางร้านเพื่อความสะดวกและตรงกับความต้องการของลูกค้า 

-  กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion)  
โปรโมชั่นการสะสมยอดและได้ส่วนลดพิเศษในการสั่งครั้งต่อไป 
ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะคิดอยู่ท่ี500 บาทต่อเที่ยว หาก

ยอดการสั่งซื้อน้อยกว่า 5,000 บาทขึ้นไป หากมากกว่า5,000 บาทจัดส่งฟรี 
4.1.2.5  กลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา(Research and Development 

R&D) 
ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องต้องจดสิทธิบัตรทุก

แบบเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบได้ 
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แผนภูมิที่ 2 แผนการท างานกลยุทธ์การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มและ
ความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) 

 
 
 
4.2  ข้อจ ากัดในการศึกษา  

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จะมีอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี  และกรุงเทพมหานครเท่านั้นท าให้

ข้อมูลที่ได้นั้นจะเป็นข้อมูลในเขตพื้นที่ดังกล่าว 
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4.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยการก าหนดกลยุทธในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทาง
ธุรกิจร้านขายต้นไม้  “กรณีศึกษาร้านใบไม้”  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

4.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
- ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีท าการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณควบคู่โดย

การจากแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อต้นไม้  เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าสู่ผู้บริโภค(B2C) 

- ศึกษาเพื่อหากลยุทธ์ด้านการส่งออก เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นไปอีก  

4.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกิจและการน าไปปฏิบัติ 
- เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทฯ ควรมีหาช่องทาง

การตลาดที่มากขึ้นขยายให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า เพื่อ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ 
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ภาคผนวก ก. 
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