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บทคัดยอ 
 

การศึกษากลยุทธธุรกิจและสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันของธรุกิจรานอุดรชัย
ประดับยนต เนื่องจากธุรกิจรานประดับยนตในจังหวัดอุดรธานีมีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง
ตามการเตบิโตของรถยนตจดทะเบียนใหมเพราะรานประดับยนตมีกลุมลูกคาเปาหมายเปน
รถยนตจดทะเบียนใหมเชนเดียวกัน และสนิคาหลักคือเครื่องเสียง ฟลมกรองแสง และอุปกรณ
กันขโมยของผูขายแตละรายไมมีความแตกตางกัน รวมทั้งการที่คายรถยนตตาง ๆ จัดเตรียม
สินคาแบบพรอมสรรพใหลูกคาจากโรงงานผลติ โดยมีการศึกษาขอมูลทั้งปฐมภูมิ จากการเก็บ
ขอมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณผูประกอบการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกองคกร และการศกึษาขอมูลทตุยิภูมิจากการศึกษาขอมูลสภาพตลาด และภาวะ
อุตสาหกรรมรถยนต  จากบทความและสื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ และทฤษฎี Five Force Model 
SWOT Analysis TOWS Matrix และทฤษฎีและแนวคดิกลยุทธระดับบริษทั มาใชในการ
วิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาดวยตัวเองเพื่อศึกษาความคิดเห็นตอรานประดับ
ยนตและการตัดสินใจในการเลือกรานประดับยนต วิเคราะหสภาพธุรกิจรานอุดรประดับยนตและ
คูแขงนํามาศกึษาหาความไดเปรียบการแขงขัน และกาํหนดกลยุทธในการแกไขปญหาของ
กิจการใหสามารถสรางกําไรได  

จากการศึกษาพบวา สภาวะการแขงขนัในอุตสาหกรรมประดับยนตในจังหวัดอุดรธานี
อยูในระดับสูง และรานอุดรชัยประดับยนตมีจุดแข็งที่ตนทุน การที่สามารถสินคาใหแตกจากผูอ่ืน
ได จุดออนคือการจํากัดดานการเงินและสถานที่ใหบริการ สําหรับโอกาสในธุรกิจน้ีขึ้นกับการ
เติบโตของรถยนตในจังหวดั ขอจํากัดคือเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการ
เพ่ิมคุณภาพของอุปกรณภายในรถยนตของกลุมผูผลติรถยนต กลยุทธที่เหมาะสมกับรานอุดร
ชัยประดับยนตคือกลยทุธเพราะการตัดสนิใจพัฒนาผลิตภัณฑ ซื้อผูบริโภคในสินคาประเภทนี้จะ
ใชอารมณความชอบมากกวาเห็นผล 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 
 
 1.1 ชื่อกิจการ คือ รานอุดรชัยประดบัยนต 

 
รานเครื่องเสียงอุดรชัยประดับยนต ไดเร่ิมธุรกิจเม่ือป พ.ศ. 2546 ตั้งอยูที่ 238/13 ถ.

อุดรดุษฎี ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี เปดดําเนินการในลักษณะของอาคารพาณิชย 2 คูหา 
เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จ.อุดรธานี รวมถึงพื้นที่ใกลเคียง   
 
1.2 ลักษณะของธุรกิจของรานอุดรชัยประดับยนต 

 
รานอุดรชัยประดับยนต เปนธุรกิจใหบรกิารจัดชุดและติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต และ

จําหนายฟลมกรองแสง สัญญาณกันขโมย ลักษณะการบริหารจัดการเปนรานแบบเจาของคน
เดียว บริหารงานแบบครอบครัวมีพนักงานจํานวน 4 คน การใหบรกิารลูกคาจะเปดทําการวัน
จันทรถึงวันเสาร ตั้งแตเวลา 08.30-18.00 น. หยุดวันอาทิตยและวันหยุดนักตะฤกษ  

ข้ันตอนการดําเนินงาน  

1. พนักงานรับรถจากลูกคา จากนั้นแจงใหเจาของรานออกมาตอนรับและพูดคุยกับลกูคา ในกรณี
ที่เจาของรานไมอยูที่ราน หัวหนาชางจะเปนผูออกมาตอนรับแทน 

2. สอบถามความตองการของลูกคา เพ่ือที่จะจัดชุดสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา
มากที่สุด 

3. การแสดงแบบสินคา นําเสนอจุดเดนของสินคา และชิน้งานนั้น ๆ เพ่ือใหลูกคารวมตัดสินใจ 
โดยลูกคาสามารถทดสอบเครื่องเสียงชุดที่ตนเองตองการกับลําโพงยีห่อ และรุนตาง ๆ ได
ในหองทดสอบที่กิจการจัดเตรียมให 

4. ติดตั้งอุปกรณตามแบบแผนที่ไดออกแบบไว 
5. ภายหลังติดตัง้เสร็จ ใหลูกคาเขามารวมทดสอบการทํางานของอุปกรณรวมกัน 
6. สงมอบชิ้นงานที่สมบูรณใหกับลูกคา 
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1.3 กลุมลูกคาตลาดเปาหมาย 
รานอุดรชัยประดับยนต เนนเจาะกลุมลูกคาโชวรูมรถยนตในจังหวัดอุดรธานีพ้ืนที่

ใกลเคยีง เปนหลัก และกลุมลูกคารองคือ กลุมลูกคาที่ผานมาหรือรูจักรานจากการบอกเลาของ
ลูกคาประจํา 
 
1.4 สภาพการตลาดและคูแขงของบรษิัทในตลาด 

อุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย รถยนตที่นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน มีแนวโนมการ
เติบโตอยางตอเน่ือง หลังเหตุการณวกิฤตเศรษฐกิจป 2540-2541 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 18
สิงหาคม 2549) รวมทั้งการสํารวจขอมูลผานเว็บไซดเกี่ยวกับกบัขอมูลจํานวนการจดทะเบียน
ใหมรถยนตทีน่ั่งไมเกิน 7 คน ของขอมูลฝายสถิต ิกลุมวิชาการและวางแผล สํานักจัดระบบ
ขนสงทางบก กรมการขนสงทางบก พบวามีจํานวนรถที่จดทะเบียนที่นั่งไมเกิน 7คน ในจังหวัด
อุดรธานี มีจํานวนจดทะเบยีนรถยนตใหมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยป 2546 ถงึปจจุบันมีการ
เพ่ิมขึ้นสูงกวาปละ 2,000 คัน ณ เดือนตุลาคม 2549 มีรถจดทะเบยีนใหมเฉพาะรถยนตนั่งไม
เกิน 7 คน ในจังหวัดอุดรธานีมีประมาณเพิ่มขึ้นจํานวน 2,610 คัน ซึ่งรถยนตประเภทดังกลาว
เปนกลุมเปาหมายของรานอุดรชัยประดับยนต การเพิ่มขึ้นจํานวนมากสะทอนถึงการเติบโตของ
ธุรกิจรานประดับยนตในจังหวัดอุดรธานีดวยเชนกัน 
 
รูปภาพที่ 1 จํานวนรถยนตนั่งไมเกิน 7 ที่นั่งจดทะเบยีนใหมในจังหวัดอุดรธานี 
ที่มา : ฝายสถิต ิกลุมวิชาการและวางแผน สํานักจัดระบบขนสงทางบก กรมการขนสงทางบก 
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ธุรกิจรานประดับยนตในจังหวัดอุดรธานีมีการแขงขันที่คอนขางรุนแรงตามการเติบโต
ของรถยนตจดทะเบียนใหมเพราะรานประดับยนตมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนรถยนตจดทะเบยีน
ใหมเชนเดียวกัน และสินคาหลักคือเครื่องเสียง ฟลมกรองแสง และอุปกรณกันขโมยของผูขาย
แตละรายไมมีความแตกตางกัน รวมทั้งการที่คายรถยนตตาง ๆ จัดเตรียมสินคาแบบ
พรอมสรรพใหลูกคาจากโรงงานผลิต  

ชวงกอนการเปดรานอุดรชัยประดับยนต ในบริเวณถนนอุดรดุษฎี อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จะมีรานประดับยนต  มีจํานวน 4 ราน  คือ  

1. ดิจิตอลซาว   
2. เลลลี่ประดับยนต  
3. แสงทองประดับยนต  
4. เดอะซันประดับยนต  
หลังจากรานอุดรชัยประดับยนตเริ่มเปดดาํเนินกิจการประมาณ 1 ป ไดมีรานประดับ

ยนต เปดบริการเพิ่มขึ้นในจังหวัดอุดรธานี จํานวน 5 ราน คือ 
1. รานอวนประดับยนต 
2. ดรากอนซาว 
3. GB ออโตซาว 
4. บิกซัน 
5. ไอเดียน ออโตซาว 
 
ทําใหมีคูแขงเพิ่มมากขึ้น สวนแบงทางการตลาดของรานอุดรชัยประดับยนตในตลาด

ประดับยนตมีสัดสวนลดลงไปดวย นอกจากนี้คูแขงที่มิใชรานประดับยนต คือ อูซอมรถทั่วไป 
ซึ่งจะไปซ้ือสินคาจากผูขายและมาติดตัง้ใหลูกคาตนเอง เชน เคนไดนาโม แตรานเหลานี้จะมี
ปญหาการบรกิารหลังการขาย และกลุมลกูคาสวนใหญจะเปนกลุมผูใชรถยนตมาแลวระยะหนึ่ง
หรือกลุมที่มีงบประมาณในการติดตั้งเครือ่งเสียงที่จํากัดมาก 
 
2. ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนในองคกร 
             
       สภาวะการแขงขันทีรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มของผูแขงขันรายใหม  อุตสาหกรรมนี้ก็
ยังมีความนาสนใจ ผูแขงขนัรายใหมสามารถเขามาสูธรุกิจไดงาย  จากในอดีตทางรานป 2546 
มีคูแขงขันมี 4ราย แตในป 2547 มีคูแขงเพ่ิมขึ้น 4-5 ราย เน่ืองมาจากธุรกิจประเภทนี้มีการ
เติบโต จึงทําใหมีผูแขงขันเพ่ิมมากขึ้น จึงทําใหสินคาที่มีอยูในตลาดไมมีความแตกตางกันดาน
สินคา เปนผลทําให 
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1. ผลตอบแทนลดลง 
2. ทางรานมีอัตรากําไรสวนสุทธิตอยอดขายต่ํา 
 

แสดงความสัมพันธระหวางรายไดรวมและผลกําไรสุทธิรานอุดร
ชัยประดับยนต ป2546-2549

฿3,915,430
฿4,918,965

฿5,966,100

฿8,020,458

฿822,150
฿1,623,590฿2,384,530

฿3,606,590

฿-

฿1,000,000

฿2,000,000

฿3,000,000

฿4,000,000

฿5,000,000

฿6,000,000

฿7,000,000

฿8,000,000

฿9,000,000

รายไดรวม  ฿8,020,458  ฿5,966,100  ฿4,918,965  ฿3,915,430 

กําไรสุทธิ  ฿3,606,590  ฿2,384,530  ฿1,623,590  ฿822,150 

2546 2547 2548 2549(9M)

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดรวมและผลกําไรสุทธิรานอุดรชัยประดับยนต ป2546-
2549 
ที่มา รานอุดรชัยประดับยนต หมายเหตุ รายไดป 2549 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2549 
 
ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนในองคกร 

1. รานเครื่องเสียงรานอุดรชัยประดับยนต มีกําไรลดลง ในภาวการณแขงขันเพิ่มขึ้น 
2. ถาไมทําการปรับเปลีย่นกลยุทธรูปแบบธรุกิจใหม  จะทําใหธุรกิจไมสามารถดําเนิน

ตอไปได  
  
3. วัตถุประสงคของการศกึษา 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอรานประดับยนตและการตดัสินใจในการเลือกรานประดับ
ยนต 

2. วิเคราะหสภาพธุรกิจรานอุดรประดับยนตและคูแขงนาํมาศึกษาหาความไดเปรียบการ
แขงขัน 

3. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการแกไขปญหาของกิจการใหสามารถสรางกําไรได 
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4. ระเบียบวธีิการศึกษา 
4.1 วิธีการและเครื่องมือใชในการศึกษาปฐมภูมิ (Primary study) มีดังน้ี 

1. การออกแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอรานอุดรประดับยนต และการ
ตัดสินใจในการเลือกรานใชบริการ เพ่ือวิเคราะหถึงที่มาของของปญหา และทราบถงึการ
ตัดสินใจของกลุมเปาหมาย 

2. การสัมภาษณเจาของกิจการรานอุดรใจประดับยนต พนักงานในราน และลูกคา
ปจจุบันที่เขามาใชบริการ เพ่ือวิเคราะหภาพรวมของกิจการ 

3. ศึกษาและวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งใชเครื่องมือในการวิเคราะห
อุตสาหกรรมของพอรเตอร (Five Force Model) โดยศกึษาจากขอมูลทุตยิภูมิ  

4. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหSWOT Analysis โดยศึกษาจากขอมูลปจจัยภายใน
และภายนอก 

5. กําหนดกลยุทธระดับธุรกิจที่สอดคลองกับวตัถุประสงค 
 
4.2 วิธีการและเครื่องมือที่ใชในศึกษาทุติยภูมิ (Secondary Study) 

1. ศึกษาขอมูลสภาพตลาดรถยนตและอุตสาหกรรมประดับยนต จากบทความและสื่อ
ตีพิมพที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษารวบรวมขอมูลอุตสาหกรรม ขอมูลของกลุมลกูคาเปาหมาย จากบทความและ
สื่อตีพิมพและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหบริษัททราบแนวทางในการแกปญหา และสามารถดําเนินการตามแนวทาง
เพ่ือทําใหกําไรเปนไปตามเปาหมาย ทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกจิตอไปไดในอนาคต 

2. สรางรายไดเพ่ิมขึ้นตอธุรกจิปะดับยนต 
3. ทําใหบริษัทเจริญเติบโตในธรุกิจ สามารถรักษาสวนแบงตลาดของลูกคาเดิมที่มีอยู

ไวได และสามารถนําเสนอสินคาและบรกิารที่มีคุณคาตรงตามความตองการของลูกคา 
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บทที่ 2 
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ (Literature Review) 

 
ทฤษฎีที่เก่ียวของกับปญหาองคกร 
       ในการศึกษาปญหาของการเติบโตทางธุรกิจ และการกําหนดกลยุทธเพ่ือการอยูรอดของ
รานอุดรชัยประดับยนตนั้น ไดมีการศึกษาคนควาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของดังนี้  
 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
3. แนวคิดเรื่องการสรางดานความพึงพอใจแกลูกคา 
4. ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องการวิเคราะหอุตสาหกรรมของพอรเตอร 
5. ทฤษฎีการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) และการจัดกลยุทธทางเลือกโดย

ใช TOWS Matrix 
6. ทฤษฎีและแนวคิดกลยทุธระดับบริษัท 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการในการตัดสินใจซือ้ 

การตัดสินใจที่มีเหตุผล ขึน้อยูกับวาบคุคลแตละบุคคลจะมีการตัดสินใจอยางไร วิธีการ
เพ่ิมประสิทธภิาพในการตดัสินใจก็คือ เรียนรูที่จะใชกระบวนการตดัสินใจที่มีเหตุผลทันท ีและ
การตักสินใจที่ดีมีประสิทธภิาพนั้นตองมีลักษณะดังนี ้

- งายที่จะทําความเขาใจ 
- เนนไปที่ประเด็นสําคัญหรือประเด็นหลัก 
- มีความสอดคลองกันของเหตุผล 
- สามารถนําเอาปจจัยประกอบการตัดสินใจที่เปนรูปธรรมและนามธรรมมา

วินิจฉัยเปรียบเทียบได 
- ใชไดกับการตดัสินใจที่เปนสวนบุคคลและที่เปนกลุมหรือหมูขณะ 
- มีโครงสรางเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย 
- กอใหเกิดการประนีประนอมและสรางประชามต ิ
- ไมจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญพิเศษมาคอยควบคุมชี้นํา 
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ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจที่มีเหตุผล มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ใหคําจํากัดความประเด็นของปญหาตองเขาใจประเดน็สําคัญหรือประเด็นหลักของ

ปญหาอยางถองแทและสรางสรรค ตองพยายามเลี่ยงสมมติฐานที่ไมถูกตอง และตองระมัดระวัง
ไมใหเกิดความลําเอียง 

2. กําหนดเกณฑหรือปจจัยในการตัดสนิใจที่เปนรูปธรรมและนามธรรมแตละบุคคลมี
เกณฑระดับความพึงพอใจในเกณฑรูปธรรมและนามธรรมไมเหมือนกัน ดังนั้นเกณฑในการ
ตัดสินใจเปนตัวชี้ นําวาผูอานมีความพึงพอใจในทางเลือกไหน 

3. วินิจฉัยเปรยีบเทียบเกณฑหรือปจจัยในการตัดสินใจ เปรียบเทียบลําดับความสําคัญ
ของเกณฑ หรือปจจัยตางๆ ที่ใชในการตัดสินใจ เพ่ือที่จะไดทราบถึงความพึงพอใจของแตละคน
ที่แตกตางกันโดยใชเหตุผล 

4. กําหนดทางเลือกเปนการระบุแนวทางในการปฏิบตัิเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
ตัดสินใจ 

5. วินิจฉัยเปรยีบเทียบหรือจัดอันดับทางเลือกตางๆ ภายใตเกณฑ ในการตัดสินใจแต
ละเกณฑ 

6. คํานวณหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากลําดับความสําคญัเปนเกณฑ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อสําหรับธุรกิจบริการ (Purchase Process for Service) 
เม่ือลูกคาตัดสินใจบริการเพื่อตอบสนองความตองการ กระบวนการซื้อมักซับซอน แต

สามารถแยกกระบวนการดงักลาวออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1. ข้ันตอนกอนซื้อ 
ลูกคาจะตัดสนิใจหรือเลือกบริการที่ตรงกบัความตองการของตัวเอง ความตองการหรือ

ความคาดหวงัของลูกคาจะมีอิทธิพลตอการเลือกธุรกิจ หากการซื้อน้ันเปนการซื้อประจําหรือมี
ความเสี่ยงนอยลูกคาก็จะตดัสินใจไดอยางรวดเร็วกวาบริการที่ซับซอน ลูกคาจะคนหาทางเลือก
ตาง ๆ เชน เอกสาร เว็บไซด หรือปรึกษาเพื่อน ครอบครัว คําบอกเลาตอๆกันมา หรือถามจาก
พนักงานบริการเพื่อประกอบการตัดสินใจและเปนการลดความเสี่ยง โดยความเสี่ยงแบง
ออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

Function Risk หมายถึง งานบริการไมสามรถตอบสนองความตองการ หรืองานบริการ
นั้นไมเปนที่พึงพอใจ  

Financial Risk หมายถึง ความเสี่ยงจากการสูญเสียเงิน หรือมีรายจายที่ไมจําเปน
เกิดขึ้น 

Temporal Risk หมายถึง ความเสี่ยงเกีย่วกับการคอย และความลาชาในการรับบริการ 
Physical Risk หมายถึง ความบาดเจ็บหรือความเหนื่อยลา สวนบุคคล หรือความ

เสียหายทางทรัพยสิน 
Psychological Risk หมายถึง ความกลวั ความกังวล และอารมณสวนบุคคล 
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Social Risk หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผูอ่ืนจะคิดหรือตอบโตกลบัมาตอตวัลูกคา
อยางไร 

Sensory Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่เกีย่วกับผลกระทบที่ไมพึงประสงคที่มีตอผัสสะทั้ง
หาคือ ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส 

 
1. ข้ันตอนการใชบริการ 
      ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปดวย บรรยากาศของการบริการ ( service Environment) ซึ่ง
เปนสิ่งที่จับตองได เชน ตัวอาคาร การตกแตงภายนอกและภายในอาคาร เฟอรนเิจอร 
อุปกรณ เครื่องใชทําความสะอาด กลิ่น เสียง และพฤติกรรมของลูกคาคนอื่น ซึ่งสงผลถึง
ความคาดหวงั การรับรูเกี่ยวกับคุณภาพของดารบริการของลูกคา 
       พนักงานบริการ ( Service Personnel)  เปนปจจัยอยางยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจบริการ 
ทักษะการพูด บุคลิกกิริยามารยาท หรือการจัดการลูกคาหาลูกคามาใชบริการหรือสงมอบ
บริการ ดังนั้นพนักงานตองไดรับการอบรมเปนอยางดี 

       บริการที่สนับสนุน (Support Service) ไดแก วัตถุดิบ  อุปกรณ รวมถึงกระบวนการ
ใหบริการในสวนหลัง ( Backstage Processes) นั้น มีสวนชวยในการสนับสนุนการใหบริการ
ของพนักงานสวนหนาเปนอยางยิ่ง หากบริการสวนหลังไมดีก็จะสงผลถึงการใหบริการสวนหนา
มีคุณภาพต่ําไปดวย 
 ลูกคารายอื่นที่มาใชบริการในขณะนั้น (Other Customers) มีความสําคัญมาก 
โดยเฉพาะธุรกิจประเภท People Processing หรือ Mental Stimulus Processing เชน ในหอง
นั่งคอยแพทยในโรงพยาบาล ในรถโดยสาร ในภัตตาคาร ในโรงภาพยนตร เหลานี ้ผูจัดการของ
ธุรกิจบริการจะตองคาดการณเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมแผนฉุกเฉินในการแกปญญาเหลานัน้
ไวลวงหนา 
 
 3. ข้ันตอนหลังซื้อ 
 เม่ือลูกคาเขารับบริการแลว ลูกคาจะทําการประเมินคณุภาพในงานบริการนั้นๆวา เปน
ที่พึงพอใจหรือไมจากประสบการณในการใชบริการ (Service Experience) นั้น ซึ่งผลการ
ประเมินของลกูคานั้นจะสงผลตอความตัง้ใจที่จะมาใชบริการในอนาคต หากการบริการนั้นเกิน
ความคาดหวงัของลูกคา ลกูคากจ็ะประเมินวาบริการนั้นมีคุณภาพสูง ราคากับคณุภาพที่ไดรับ
จากการบริการที่ยอมรับไดบรรยากาศการใหบริการเปนที่นาพอใจ พนักงานบริการมีการบริการ
ที่ดี ไมมีลูกคารายอื่นที่เขามารับบริการทีมี่พฤติกรรมรบกวนผูอ่ืน ลกูคาที่เขารบับริการที่พึง
พอใจจะบอกตอกับเพ่ือนหรือคนอ่ืนๆ ใหมาใชบริการ หรือลูกคาก็จะมาใชบริการซ้ํา ซึ่ง
กอใหเกิดความภักดีตอธุรกิจและการสรางสัมพันธอันดีกับลูกคาอีกทางหนึ่ง    
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2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 
       พฤติกรรมผูบริโภค คือ กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลกระทําเม่ือไดรับ บริโภคสินคาหรือบริการ 
รวมไปถึงการขจัดสินคาหรือบริการหลังการบริโภคดวย Activities people undertake when 
obtain, consuming and disposing of product and service (Roger D.Blackwell และคณะ, 
2001:6) หรือกลาวไดวา พฤติกรรมผูบรโิภคเปนเรื่องเก่ียวกับ ทําไมคนจึงทําการซื้อ คําจํากัด
ความนี้รวมถงึกิจกรรมมากมาย ดังนี้ 

การไดรับมา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมที่นําไปสูและรวมถึงการซื้อหรือรับ
ผลิตภัณฑไว กิจกรรมเหลานี้บางอยางรวมถึงการเสาะแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ การพิจารณาเลือกซื้อ การประเมินผลิตภัณฑหรือตรายี่หอและการซื้อ นักวิจัย
พฤติกรรมผูบริโภคทําการวเิคราะหพฤตกิรรมเหลานี้ ซึ่งก็รวมไปถึงวิธีการทีผู่บริโภคทําการซื้อ
ผลิตภัณฑ เขาจายของในรานคี่ขายสินคาเจาะจงซื้อหรือรานคาประเภทอื่นทางอินเตอรเน็ต 
เรื่องอ่ืนอาจรวมถึงวธิีการจายเงินเพื่อชําระคาสินคา เขาซื้อผลิตภัณฑเพ่ือใชเปนของขวัญแกคน
อ่ืนหรือสําหรับตวัของเขาเอง ขนของไปเองหรือใหทางหางสงไป เขาไดขาวสารเกี่ยวกับสินคา
และรานคาตาง ๆ มาจากไหนและตรายีห่อมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาอยางไร 

การบริโภค (Consuming) ในที่นี้หมายถงึ วิธีใด ที่ไหน เม่ือใด และภายใตสถานการณ
ใดที่ผูบริโภคทําการบริโภคผลิตภัณฑ ตวัอยางที่เห็นไดเปนเรื่องเก่ียวกับวาการบริโภคน้ันอาจ
รวมถึงการตัดสินใจที่จะบริโภคสินคาที่บานหรือที่ทํางาน เขาใชสินคาตามคําแนะนําจากฉลาก
สินคาหรือตามความตั้งใจของเขา ประสบการณในการใชสินคาเปนที่นาพอใจหรือใชไปตาม
หนาที่ของสินคาเขาใชสินคาจนหมดหรือเหลือบางสวนทิ้งไป 

การขจัดสินคาทิ้งไป (Disposing) รวมไปถึงวิธีการทีบ่ริโภคจัดการกับผลติภัณฑและหีบ
หอเม่ือเลิกใช ในกรณีนี้นักวเิคราะหผูบริโภคอาจตรวจสอบพฤติกรรมผูบริโภคจากแงนเิวศวิทยา
วิธีใดที่ผูบริโภคขจัดหีบหอของสินคาหรือผลิตภัณฑเหลือใช ผูบริโภคอาจเลือกใชผลิตภัณฑที่
สามารถนําไปแปรรูปกลับมาใชใหมได (Recycle) หรือนํากลับมาใชอีกครั้ง โดยใหแกผูอ่ืนหรือ
ขายตอในรูปสินคามือสองก็ได 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จากแนวคิดของ Phillip Kotler. (อางถึงในศิริวรรณ
และคณะ, 2541: 125-126) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม การซื้อและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะ
ความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาด
สามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภคตอไปไดอยางเหมาะสม คําถามที่ใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws 
และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who?, What?, When?, Where? และ How? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 
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ประการ หรือ 7OS ซึ่งประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, 
Occasions, Outlet และ Operations 
 
3. แนวคิดเรือ่งการสรางดานความพงึพอใจแกลูกคา 
 
ทฤษฎีความพึงพอใจและทัศนคต ิ
       ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกมีความสุขเม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จตามจดุมุงหมาย 
ความตองการหรือแรงจูงใจ 

พฤติกรรมเกีย่วกับความพงึพอใจของมนุษย หมายถงึความพยายามที่จะขจัดความตึง
เครียด หรือความกระวนกระวาย  หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย   เม่ือมนุษยสามารถขจัด
สิ่งตางๆ ดังกลาวไดแลว ยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ 

ความพึงพอใจในการสื่อสาร หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอแงมุมตางๆ ของ
การสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสารนี้เกิดขึ้นจากการที่มีการสื่อสาร ขาวสารที่สอดคลองกับ
ความตองการ แตไมเกี่ยวของกับประสิทธิผลของขาวสาร 

ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับความรูสึกของลูกคาที่มีผล
จากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชน จากคุณสมบัติผลติภัณฑ หรือการทํางานของ
ผลิตภัณฑกบัการคาดหวังของลกูคา   (Kotler, 1994:98)  ระดับความพอใจของลูกคาจะเกิด
จากความแตกตางระหวางผลประโยชนจากผลิตภัณฑและความคาดหวังของบุคคล     การ
คาดหวังของบุคคล (Expectation) เกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซื้อ สวน
ผลประโยชนจากคุณสมบัติผลติภัณฑ หรือการทํางานของผลิตภัณฑเกิดจากนักการตลาด และ
ฝายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของจะตองพยายามสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยพยายามสราง
มูลคาเพิ่ม  (Value Added)  การสรางมูลคาเพิ่มเกิดจากการผลิต (Manufacturing)  และจาก
การตลาด (Marketing)   รวมทั้งมีการทาํงานรวมกันกับฝายตางๆ โดยยึดหลักการสรางคุณ
ภาพรวม (Total Quality) มูลคาเกิดจากความแตกตางทางการแขงขนั  (Competitive 
Differentiation) มูลคาที่มอบใหลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคา  (Cost)  ตนทุนของลูกคา
สวนใหญก็คือ ราคาสินคา (Price) นั่นเอง  (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ  2541 : 45) 

ชริณี   เดชจินดา  (2530  อางถึงใน  อภิชัย,  2540: 7)  กลาววา  ความพึงพอใจ
หมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความตองการของบุคคลนั้นไดรับการตอบสนอง   หรือบรรลุ
จุดมุงหมายในระดับหน่ึง   ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น   หากความตองการหรือ
จุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 
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พิทักษ   ตรุษทิม  (2538  อางถึงใน  อภิชัย, 2540: 7)   กลาววาความพึงพอใจเปน
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอเร่ืองใดเรื่องหน่ึง  ในเชิงประเมินคา ซึ่งจะเห็นวาเกี่ยวของสัมพันธกับ
ทัศนคติอยางแยกกันไมออก 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน   และคณะ  (2538: 5)   กลาววา  ความพึงพอใจของลูกคา 
(Satisfaction) เกิดจากการไดรับผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงกวาตนทุนที่เขาตองจายไป   และยัง
ขึ้นกับเครื่องมือการตลาดและกิจกรรมการตลาดอื่นอีกดวย 

Anton John ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาวา  ความพึงพอใจของลูกคา
เปนตวัเชื่อมระหวางความสาํเร็จระยะสั้น  และการเจรญิเติบโตของธุรกิจในระยะยาวความสําคญั
ของความพึงพอใจของลูกคาสามารถสรปุไดดังนี้(มุกดา, 2543: 15-17 อางถึง Anton  John, 
1986: 23-28) 

1.  ความพึงพอใจของลูกคาเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญในการเพิ่มสวนครองตลาด 
และผลกําไร 
        2.  ความพึงพอใจของลูกคาเปนนโยบายสําคญัของผูบริหารระดับสูง 
        3.  ความพึงพอใจของลูกคาเกี่ยวพนักับทุกสวนในองคการ 
        4.  ความพึงพอใจของลูกคาสามารถวัดได และสืบรูได 

 5.  ความพึงพอใจของลูกคาเปนแนวทางในการจัดโครงสรางองคกรพื้นฐาน 
ทัศนคต ิ (Attitude)  คือ   ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูที่นําไปสูพฤติกรรมทีต่รง

กับวิถทีางที่ชอบหรือไมชอบของสิ่งใดๆ   ที่บุคคลไดรบั   ทัศนคตสิามารถเกิดในลักษณะที่บวก
หรือลบก็ได 

ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitudes) คือ ความโนมเอียงของบุคคลในการกระทํา
หรือการสนองตอบในทางทีดี่ตอสินคาหรือบริการ 

ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitudes) คือ ความโนมเอียงของบุคคลที่จะหลีกเลี่ยง
สถานการณการกระทําทางตลาดบางอยาง แตไมไดหมายความวา จะตองทําใหโอกาสที่จะเกิด
การซื้อเสมอไป (ศุภร, 2540 : 168) 

Vroom (1964) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได 
เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น ทศันคติดานบวก
จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทศันคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไม
พึงพอใจ (ไมตรี, 2539 : 7) 

 
4.ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องการวิเคราะหอุตสาหกรรมของพอรเตอร 
 

Michael E. Porter ไดเสนอ Five Forces Model ที่มีปจจัย 5 ประการซึ่งมีอิทธิพลตอ
สภาอุตสาหกรรม ไวดังนี้  
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1. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม ( Rivalry among existing Firms ) ระดับการ
แขงขันของอุตสาหกรรมทีบ่ริษัทดําเนินธุรกิจอยู มีระดับความรุนแรงระดับไหน อัตราการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมากนอยแคไหน โดยในอุตสาหกรรมจํานวนมากในระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยมจะมีระดับการแขงขันที่รุนแรง ทั้งการแขงขันดานราคา นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยปจจัยที่ใชในการพิจารณาภาวการณแขงขันในอุตสาหกรรม 
ไดแก 

 - จํานวนคูแขงขัน การแขงขันจะรุนแรงมากขึ้นเม่ือจํานวนคูแขงมีมากใน
อุตสาหกรรม และหากคูแขงมีขนาดและ   ศักยภาพในการแขงขันใกลเคียงกัน จะยิ่งเพ่ิมความ
รุนแรงในการแขงขัน 
        - อัตราการเตบิโตของอุตสาหกรรม ในสภาวการณที่ตลาดขยายตวั ทาํใหเกิดโอกาส
ที่ผูประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมจะสามารถขยายตัวตามอุตสาหกรรม แตเม่ืออัตราการ
เติบโตของอุตสาหกรรมลดลง ผูประกอบการที่มีกําลังการมากกวาความตองการของตลาดจะ
ดําเนินกลยุทธตัดราคาหรือกลยุทธอ่ืนเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดจากคูแขง 

2. การเขามาในตลาดของคูแขงรายใหม ( The Treat of new entrants to the market ) 
อุตสาหกรรมที่กิจกรรมดําเนินงานอยูมีโอกาสที่คูแขงรายใหมๆ จะเขามาสูอุตสาหกรรมไดยาก
งายเพียงใด หรือ การที่จะถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมซึ่งการเขามาของคูแขงขนัรายใหมจะ
เปนอุปสรรคทางการแขงขนัสําหรับธุรกจิเดิม เน่ืองจากเขามาแยงสวนครองตลาด โดยปจจัยที่
ทําใหเกิดอุปสรรคในการเขามาใหม ไดแกปจจัยดังตอไปน้ี 

 - การประหยัดเนื่องจากขนาด เน่ืองจากคูแขงขันรายใหมตองยอมรับการลงทุนขนาด
ใหญและมีความเสี่ยงสูง 

 - ความตองการเงินลงทุน อุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนสูงจะทาํใหคูแขงขันรายใหมเขา
ตลาดไดยาก 

 - ความจงรักภักดีตอตราสนิคา ผูบริโภคบางกลุมมีความจงรักภักดีตอตราสินคาสูง 
ทําใหคูแขงขนัรายใหมตองสรางเครือขายตัวแทนจําหนาย และลงทนุดานดานการสงเสริมการ
ขายและโฆษณาเปนมูลคาสูง เพ่ือสรางฐานลูกคาและแยงสวนแบงตลาดจากผลิตภัณฑเดิม 

 - เทคโนโลยีและองคความรู สําหรับอุตสาหกรรมที่ตองการทักษะและความสามารถ 
เฉพาะ ลิขสทิธิ์และสทิธบิัตรเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคูแขงขันรายใหมไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยี
การผลิตสินคานั้นได  

3. อํานาจตอรองการขาย (  The bargaining power of the firm’s suppliers ) 
ความสัมพันธของการผลิตและผูขายวตัถดิุบ มีผลตอประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการ 
เพราะคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบและความลาชาในการสงมอบลวนกอใหเกิดผลตอการ 
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ดําเนินธุรกิจ ดังนั้นผูบริหารควรจะใหความสําคัญในการวิเคราะหอํานาจตอรองของผูขาย ซึ่ง
ระดับอํานาจการตอรองของผูขายขึ้นอยูกบัปจจัยดังตอไปน้ี 
 - จํานวนผูขายนอยรายและจําหนายใหกับผูซื้อจํานวนมา 
 - สินคาและบริการมีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ มีตนทุนในการเปลี่ยนสินคาสูง 
 - ไมมีสินคาทดแทนในตลาด 

4. อํานาจตอรองของผูซื้อ ( The bargaining power of buyers ) 
ลูกคาเปนบุคคลสําคัญตอความอยูรอดขององคกร ศักยภาพในการตอรองของลูกคายังผลตอการ
กําหนดราคาสินคาและบรกิาร โดยผูซื้อมีอํานาจในการตอรองภายใตปจจัยดังตอไปน้ี 
 - เปนผูซื้อรายใหญจากการมีสัดสวนการซื้อของปริมาณจําหนายทั้งหมดของผูผลิต 
 - ผูซื้อมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงสินคาต่ํา ทําใหงายตอการเปลี่ยนจากตราสินคา
หนึ่งไปยังตราสินคาอ่ืน 
 - ผูขายสินคามีจํานวนมากราย เน่ืองจากสินคาเปนสินคามาคราฐานและไมมีความ
แตกตางในผลิตภัณฑ ทําใหผูซื้อสามารถเขาถึงแหลงสินคาไดโดยงายและสามารถซื้อสินคาจาก
ผูผลิตรายใดก็ได 

5. อุปสรรคจากสินคาหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได ( The treat of substitute 
products or services ) ความสามารถในการทดแทนของสินคาซึ่งกันและกัน จะทําใหเกิด
ขอจํากัดดานราคาของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม เม่ือราคาของอุตสาหกรรมที่อยูสูงกวา
ผลิตภัณฑทีท่ดแทนกันได ลูกคาจะเปลี่ยนแปลงไปใชผลิตภัณฑทีท่ดแทนกันได ธุรกิจที่มี
อุปสรรคจากผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑทีท่ดแทนกันไดตองพยายามสรางความแตกตางทางการ
แขงขัน ขนาดความรุนแรงของการคุกคามของสินคาหรือบริการทดแทนขึ้นอยูกับปจจัยดังน้ี 

- ระดับของราคาสินคาหรือบริการทดแทนนั้นๆ 
- ความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของสินคาหรือบริการแกผูบริโภคใน

ดานคุณสินคา 
- ความยากงายในการที่ลูกคาจะเปลี่ยนไปใชสินคาหรอืบริการแทน 
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ผูขายปจจัยการผลิต 
(Suppliers) 

คูแขงหนาใหม 
(New Entrant) 

ผูซื้อ 
(Buyer) 

คูแขงในอุตสาหกรรม
และความรุนแรงของ

การแขงขัน 

ผลิตภัณฑทดแทน 
(Substitutes) 

อํานาจตอรองของ 
ผูขาย 

ปจจัยการผลิต 

ภัยคุกคามจากผลิตภัณฑทดแทน 

อํานาจตอรองของ 
ผูซ้ือ 

ภัยคุกคามจากคูแขงหนาใหม 

รูปภาพที่ 3 การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) 
 
5. ทฤษฎีการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

สําหรับความของ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค อธิบายไดดังนี้ 
 

1. จุดแข็ง (Strengths) หมายถึงขอไดเปรียบของบรษิัทเหนือคูแขงขันที่บรษิัทสามารถ
นํามาใชในการดําเนินงานธุรกิจในตลาดหรืออุตสาหกรรมนั้น ไดแกสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 
 

1.1 มีทีมงานบริหารที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณสูงและมีวิสัยทศันกวางไกล 
1.2 มีความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและลกูคาเปนอยางดี 
1.3 มีสวนคลองตลาดสูง 
1.4 มีฐานะทางการเงินม่ันคง เพ่ือสรางความเจริญเติบโตใหกับธุรกิจ 
1.5 มีความสามารถในการแขงขันดานราคาดี 
1.6 ประสบการณดานการขายสูง 
1.7 มีชองทางจัดจําหนายกวางม่ันคง 
1.8 มีรูปผลิตภัณฑที่ลอกเลียนแบบไดยาก 
1.9 มีชื่อเสียงดี เปนที่คลองใจลูกคามานาน 
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1.10 มีพนักงานที่ซื่อสัตย และจงรักภักดี 
1.11 มีการบริหารบุคลากรที่ดี 
1.12 มีความแข็งแกรงดานโฆษณา รายการสงเสริมการตลาด 
1.13 มีชื่อเสียงดานการบริกการลูกคาที่ดี 
1.14 มีคุณภาพดานผลิตภัณฑดีกวาคูแขงขัน 
1.15 มีความไดเปรียบดานตนทุน 

 
2. จุดออน ( Weaknesses) หมายถึง สิ่งที่บริษทัยังขาดหรือมีแตดอยกวาคูแขงหรืออยู

ในสภาพที่เสยีเปรียบ อันเปนปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ไดแก 
2.1 การขาดทรัพยากรดานการเงิน 
2.2 การขาดประสบการณดานบริหารในอุตสาหกรรมนั้น 
2.3 สวนแบงการตลาดนอยกวา 
2.4 เครื่องมือดานการผลิตมีคุณภาพดอยกวา 
2.5 ชื่อเสียงไมมี เพราะเปนบริษัทใหม 
2.6 พนักงานไมจงรักภักดี ไมซื่อสัตย 
2.8 มีแหลงวัตถุดิบจํากัด และขึ้นกบัฤดกูาล 
2.9 มีเครื่องจักรไมทันสมัย และอายุการใชงานมานาน 
2.10 วัฒนธรรมของบริษัทไมเอ้ืออํานวย 
2.11 โครงสรางขององคกรใหญ และเชื่องชาเกินไป 
2.12 ผูบริหารไมมีวิสัยทัศน 
2.13 เปนธุรกจิที่ตองใชแรงงานคนเปนหลัก 
2.14 ใชระบบครอบครัวในการบริหารงาน 
2.15 ภาพลักษณของบริษทัไมดี 
2.16 ทิศทางกลยุทธไมชัดเจน 
2.17 มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ ที่ลาสมัย 
2.18 มีตนทุนตอหนวยสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงหลกั 
 
3. โอกาส (Opportunities ) หมายถึง ปจจัยหรือสถานการณภายนอก ที่มีสวนชวยให

บริษัทสามารถใชความสามารถใชความพยายามเพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคที่วางไว หรือมากกวา
ที่มุงหวังไวอยางมาก โอกาสของบริษัททีเ่ปนไปได ( potential company opportunities) 

3.1 การเพิ่มบริการใหกับกลุมลูกคามากขึน้ หรือขยายเขาสูตลาดใหม 
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3.2 การขยายสายผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่มี
ขอบเขตกวางขึ้น 

3.3 การนําความรูความชํานาญ หรือความรูดานเทคโนโลยีของบริษทัมาใชเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม หรือธุรกิจใหม 

3.4 การเปดเกมเพื่อชวงชิงสวนแบงตลาดจากคูแขงขัน 
3.5 ความสามารถในการเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว ในสภาวะที่ตองการของตลาดมาก

ขึ้น 
3.6 การเลิกการกีดกันทางการคา ในตลาดตางประเทศที่นาสนใจ 
3.7 การซื้อกิจการ ของบริษัทคูแขง 
3.8 การเปนพันธมิตร หรือการเขารวมลงทุน( join ventures)ของธุรกจิ ซึ่งทําใหการ

ครอบคลุมตลาดของบริษัท และขีดความสามารถทางการแขงขันขยายตัวมากขึ้น 
3.9 การเปดตัวนําเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นหามาใชประโยชนกอนคูแขงขนั 
3.10 การเปดตัวทางการตลาดเพื่อขยายชื่อตราผลติภัณฑ หรือชื่อเสียงของบริษทัให

กวางขวางขึ้นในทองที่ใหมๆ 
 
4. อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) หมายถึง ปจจัยภายนอกซึงอาจมีผลกระทบทํา

ใหบริษทัประสบความลมเหลว ไมบรรลวุัตถุประสงคที่วางไว สําหรับอุปสรรคหรือภัยคุกคาม
ภายนอกที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งจะมีผลกระทบตอ สวัสดิ์ภาพของบริษัท ไดแก 

4.1 ความเปนไปไดที่คูแขงใหมที่มีพลังจะเขาเปนคูแขงขันในอนาคต 
4.2 การเกิดสินคาทดแทน ทําใหสูญเสียยอดขายไป 
4.3 การเจริญเติบโตของตลาด มีอัตราการชะลอตวั 
4.4 การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลราย ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
4.5 การออกกฎระเบียบตางๆ ขึ้นใหม ทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่มขึน้ 
4.6 ความออนแอตอการซบเซาของธุรกจิ และ วัฏจักรธุรกิจ 
4.7 อํานาจตอรอง ของลูกคาหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมีมากขึ้น 
4.8 การเปลี่ยนแปลงดานความตองการ และรสนิยมของผูซื้อตอผลิตภัณฑใน

อุตสาหกรรม 
4.9 การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลราย ทางดานประชากรศาสตร 
4.10 ความออนแอดานพลังผลักดันของอุตสาหกรรม 

การจัดทํากลยุทธการเลือกโดยใช TOWS Matrix  
( Generating alternative strategies using Tows matrix ) 
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TOWS Matrix จะแสดงใหเห็นวา ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส และ อุปสรรค ที่บรษิัท
กําลังเผชิญอยู สามารถนํามาจับคูเพ่ือใหสอดคลองกับปจจัยภายในที่เปน จุดแข็งและจุดออน
ของบริษัทไดอยางไร แสดงใหเห็นการจัดทํากลยุทธทางเลือกที่เปนไปได 4 ชุด ซึ่งผูจัดการ
สามารถนํามาใชเปนแนวทางระดมสมอง เพ่ือสรางสรรคกลยุทธทางเลอืกแบบตางๆ ที่เปนไปได
ทั้งหมด ซึ่งมิฉะน้ันแลวแนวทางการจัดทาํกลยุทธบางอยางอาจไมไดรับพิจารณาก็ไดการจัดทํา 
TOWS Matrix จะเปนการบังคับทางออมใหผูจัดการดานกลยุทธไดสรางสรรคกลยุทธตาง ๆ ทั้ง 

กลยุทธการขยายตัว ( Growth strategies ) และกลยุทธการหดตัว ( Retrenchment 
stratifies ) ซึ่งสามารถนํามาใชทั้ง กลยทุธระดับบริษัท ( Corporate strategies ) และกลยทุธ
ระดับธุรกิจ ( Business strategies ) 
 
 การจัดทํา TOWS Matrix ( constructing a TOWS matrix ) 

เพ่ือความเขาใจในการจัดทํา TOWS Matrix โปรดดูตาราง จะเห็นไดวา TOWS Matrix 
ประกอบดวย 9 ชองคือ เปนชองปจจัยหลักสําคัญ 4 ชอง ชองกลยุทธ 4 ชองกับอีก 1 ชองบอก
ที่มาของปจจัยวาเปนปจจัยภายนอกหรือปจจัยภายใน ชองกลยุทธ 4 ชอง ชื่อวากลยุทธ SO กล
ยุทธ WO กลยุทธ ST และกลยุทธ WT ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการใสปจจัยหลักสําคัญทั้ง 4 
ชองแลว 
สําหรับการเขยีนการจัดทําประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 
1. เขียนรายการปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส (O) ที่สําคัญที่สุดของบริษัท 
2. เขียนรายการปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรค (T) ที่สําคัญที่สุดของบริษัท 
3. เขียนรายการปจจัยภายในที่เปน จุดแข็ง (S) ที่สําคัญที่สุดของบริษัท 
4. เขียนรายงานปจจัยที่เปน จุดออน (W) ที่สําคัญที่สดุของบริษัท 
5. จับคูจุดแข็งภายใน (S) กับโอกาสภายนอก (O) เพ่ือรวมตัวเปนกลยุทธ SO 
6. จับคูจุดออนภายใน (W) กับโอกาสภายนอก (O) เพ่ือรวมตัวเปนกลยุทธ WO 
7. จับคูจุดแข็งภายใน (S) กับอุปสรรคภายนอก (T) เพ่ือรวมตัวเปนกลยุทธ ST 
8. จับคูจุดออนภายใน (W) กับอุปสรรคภายนอก (T) เพ่ือรวมตัวเปนกลยุทธ WT 
สําหรับแนวทางการจัดทํากลยุทธทั้ง 4 รูปแบบ มีวธิีการจัดทําดังนี้ 

1. กลยุทธ SO (SO strategies) เปนการคิดหาแนวทางการดําเนินงานของบริษัท โดยใช
จุดแข็งเพ่ือสรางความไดเปรียบจากโอกาสที่เอ้ืออํานวย 

2. กลยุทธ WO (WO strategies) เปนการใชความพยายามเพื่อปรับปรุงจุดออนภายใน
บริษัทใหดีขึ้น ดวยการดวยการใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก สถานการณ
เชนนี้เกิดขึ้นเม่ือบริษัทพบวา มีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นภายนอก แตบริษทัมีจุดออนภายในที่
นําโอกาสที่เกิดขึ้นน้ันมาใชประโยชนไดเต็มที ่
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3. กลยุทธ ST (strategies) เปนจุดแข็งของบริษัท เพ่ือหาทางหลีกเลีย่งหรือลดผลจาก
อุปสรรคหรือภัยคุกคามภายนอก 

4. กลยุทธ WT (WT strategies) เปนยุทธวธิีปองกันตัว (defensive tactics) ของบริษัท
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดจุดออนภายในใหเหลือนอยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค
หรือภยันตรายที่เกิดขึ้นจากภายนอก TOWS Matrix เปนเครื่องมือที่นับวามีประโยชน
อยางมากในการจัดทํากลยุทธเพ่ือใหเกิดทาเลือกหลายๆทาง หรือเพ่ือมองหลาย มุม 
สามารถนํามาใชไดทั้งในระดับบริษทัอันเปนสวนรวมและในระดบัธุรกิจ 
 

6. ทฤษฎีและแนวคิดกลยุทธระดับบริษัท 
 
ในที่นี้ผูศึกษาใหความสนใจศึกษาเรื่องกลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategies) ดัง

จะอธิบายตอไปน้ี 
 
กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategies) 
 จากที่ พิบูล ทปีะปาล ไดกลาวไววา โดยทั่วไปแลวกลยุทธที่ผูบริหารสวนใหญเลือกใช
มากที่สุด คือ กลยุทธที่จัดทาํขึ้นเพื่อชวยใหยอดขาย กําไร และสินทรพัยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริษทัที่ดําเนินธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่กําลังขยายตัว บริษัทจําเปนตองดิ้นรนเพ่ือ
ความเจริญเตบิโต เพ่ือความอยูรอดเปนสําคัญ การสรางความเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง มีสวน
สําคัญที่จะทําใหยอดขายสูงขึ้น ตนทุนตอหนวยลดลง อันเปนผลเนื่องมาจากประสบการณใน
การผลิต และเปนผลทําใหกําไรสูงขึ้นดวย 
 บริษัทสามารถสรางความเจริญเติบโตขึน้จากภายใน ดวยการขยายการดําเนินงานทั้ง
ระดับในประเทศหรือระดับโลก หรืออาจขยายตวัขึ้นจากภายนอกดวยการควบกจิการ การซื้อ
กิจการ และการเขาไปเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับธุรกจิอ่ืน 
 การควบกิจการ (Merger) หมายถึง การรวมบริษทัตั้งแตสองบริษทัหรือมากกวา ซึ่งมี
ขนาดพอ ๆ กัน และเปนมิตรกันเขาเปนบริษัทเดียวกันภายใตชื่อเดียวกัน 
 การซื้อกิจการ (Acquisition) หมายถึง การซื้อบริษัทโดยเด็ดขาดเพื่อเขามารวมเปน
แผนกหนึ่งของบริษัทที่เขาไปซื้อ ปกติการซื้อกิจการเกิดขึ้นระหวางบริษัทซึ่งมีขนาดตางกันและ
การซื้ออาจเปนไดทั้งมิตรกัน หรือไมเปนมิตรกันก็ได การซื้อกิจการที่ไมเปนมิตร (Hostile 
Acquisition) มักจะเรียกวา “การเขายึดกิจการ” (Takeover) 
 การเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) หมายถึง การจับมือเปนมิตรกันทาง
การคาของบรษิัท หรือหนวยธุรกิจตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป เพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค
เชิงกลยุทธสําคัญบางอยาง อันกอใหเกิดผลประโยชนรวมกัน 
1. การมุงเนนขยายภายใน (Concentration) เปนการขยายตัวและเติบโตจากสายผลติภัณฑ 
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เดิม และภายในอุตสาหกรรมเดิมของบริษัท ดวยการใชทรัพยากรและความพยายามทาง 
การตลาดเพิ่มขึ้น บริษทัจะใชกลยุทธนี้เม่ือพบวาสายผลิตภัณฑเดิมของบริษัทมีศกัยภาพการ 
เจริญเติบโตอยางแทจริง บริษัทจะใชกลยุทธนี้ในอุตสาหกรรมที่กําลังเจริญเตบิโตกอน ซึ่งบริษัท 
สามารถกระทาํได 2 แนวทาง คือ การเติบโตจากการมุงเนนความเขมขน (Intensive Growth) 
กับการเตบิโตจากการรวมตวั (Integrative Growth) การเจริญเติบโตดวยการมุงเนนขยายตวั 
จากภายในทั้ง 2 แนวทาง 

1.1 การเติบโตเนนความเขมขน (Intensive Growth) เปนกลยุทธขยายตัวเพ่ือสรางการ
เจริญเติบโตทางการตลาด ดวยการปรับปรุงการดําเนินของธุรกิจในปจจุบันใหเขมขน
มากขึ้น แอนซอฟฟ (Ansoff) ไดเสนอแนวคิดของเขาในนิตยสาร Havard Business 
Review เปนครั้งแรกตั้งแตป ค.ศ.1957 แตแนวความคิดของเขาไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาม และถูกอางถึงจากนักเขียนอยางมากจนถึงทุกวันน้ี โดยแอนซอฟฟได
พัฒนากลยุทธการขยายตัวในรูปของเมทริกซ เรียกวา “Product-Market Expansion 
Grid” อันแสดงใหเห็นถึงแนวทางการเพิ่มสวนแบงตลาดของผลิตภัณฑในปจจุบนั 
(Current products market share) ในตลาดปจจุบัน 3 แนวทาง คือ (Kotler, 2000:74) 

 

ผลิตภัณฑปจจุบัน ผลิตภัณฑใหม

(Current Products) (New Products)

ตลาดปจจุบัน การเจาะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ

(Current Markets) (Market penetration strategy) (Product development strategy)

ตลาดใหม การพัฒนาตลาด โอกาสการขยายตัวดานอ่ืน

(New Markets) (Market development strategy) (Diversification strategy)
 

 
รูปที่ 4 ตัวแบบกลยุทธความเจริญเติบโตของแอนซอฟฟ 

                                  ที่มา : Phillip Kotler, 2000, P.75 
 
   (1)  การเจาะตลาด Market Penetration) เปนกลยุทธที่นํามาใชเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
และขยายสวนแบงตลาดใหสูงขึ้น จากผลิตภัณฑในปจจุบัน ในตลาดปจจุบัน โดยการ 
 1. เพ่ิมความพยายามทางการตลาด (Market Efforts) มากขึ้น 
 2. เพ่ิมจํานวนพนักงานขายมากขั้น 
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 3. เพ่ิมการใชจายดานการโฆษณามากขึ้น 
 4. เพ่ิมการสงเสริมการขาย หรือเพ่ิมการประชาสัมพันธมากขึ้น 
กลยุทธนี้จะใชไดผลดี โดยมีเง่ือนไขสําคัญบางประการ ดังนี้ (David, 2001: 169) 

1. เม่ือตลาดปจจุบันตอผลติภัณฑหรือบริการของบริษัทยังไมอ่ิมตัว 
2. เม่ืออัตราการใชของลูกคาในปจจุบันสามารถเพิ่มใหสูงขึ้นได 
3. เม่ือสวนแบงตลาดของคูแขงที่สําคัญลดลง ในขณะที่ยอดขายรวมในอุตสาหกรรม

เพ่ิมขึ้น 
4. เพ่ือเพ่ิมขนาดการผลติมากขึ้น ทําใหตนทุนตอหนวยลดลง (Economies of 

scale) สงผลชวยใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันที่สําคัญ 
  (2)  การพัฒนาตลาด (Market Development) เปนกลยุทธที่นํามาใชเพ่ือเพิ่มยอดขาย
และขยายการเติบโต โดยใชผลิตภัณฑในปจจุบันออกจําหนายในตลาดใหม หรือกลุมลูกคาใน 
พ้ืนที่แหงใหม เชน เคยขายเฉพาะในภาคกลาง ก็อาจจะขยายออกขายในภาคเหนอืและภาคใต
เปนตน กลยทุธนี้จะใชไดผลดี โดยมีเง่ือนไขสําคัญบางประการ ดังนี้ (David, 2001: 170) 

1. เม่ือชองทางการจัดจําหนายใหม มีพรอมและเชื่อถือได ไมแพงเกินไป และคุณภาพดี 
2. เม่ือบริษัทประสบผลสําเร็จมากในสิ่งที่กระทํา 
3. เม่ือตลาดใหมยังไมอ่ิมตัว 
4.  เม่ือบริษัทมีทรัพยากรดานบุคคลและเงินทุนพรอมที่จะขยายการดําเนินงานได 
5. เม่ือบริษัทมีขดีความสามารถดานการผลติมากเกิน (Excess production capacity) 

  (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เปนกลยุทธที่นํามาใชเพ่ือเพ่ิม
ยอดขายและขยายการเตบิโต ดวยการปรับปรุงหรือดัดแปลงผลิตภัณฑหรือบริการในปจจุบัน
ใหม เพ่ือดึงดูดใจลูกคาในตลาดปจจุบันมากขึ้น ซึ่งอาจกระทําไดโดยเนนรูปรางใหม ปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑใหดีขึ้น แลวขยายใหกับลูกคากลุมเดิม กลยุทธนีจ้ะใชไดผลดี โดยมีเง่ือนไข
สําคัญบางประการ ดังนี้ (David, 2001: 170) 
 1. เม่ือบริษัทมีผลิตภัณฑทีป่ระสบผลสําเร็จอยูในขั้นอ่ิมตวัตามวงจรชีวติผลติภัณฑ 
 2. เม่ือบริษัทแขงขันอยูในอุตสาหกรรม ซึ่งมีการพัฒนาดานเทคโนโลยทีี่รวดเรว็ 
 3. เม่ือคูแขงสําคญัของบริษัท เสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีกวาในราคาพอ ๆ กัน 
 4. เม่ือบริษัทแขงขันอยูในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูง (High-growth industry) 
 5.  เม่ือบริษัทมีขดีความสามารถโดยเฉพาะทางดานวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เขมแข็ง 

1.1 การเติบโตจากการรวมตวั (Integrative Growth) นอกจากการสรางความ
เจริญเติบโตดวยการปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจในปจจุบันใหมากขึ้นแลว หากบริษัท
พบวาการขยายตัวของยอดขายดวยวธิดัีงกลาวยังไมเพียงพอ ฝายบริหารสามารถสรางความ
เจริญเติบโตดวยการรวมกบัธุรกิจอ่ืนตอไป ซึ่งสามารถทําได 2 แนวทาง คือ 
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 2.1 การเติบโตตามแนวดิ่ง (Vertical Growth) คือ การรวมกิจกรรมการเปนผูจัด
จําหนายวัตถดิุบเอง (Suppliers) กับการรวมกิจกรรมทําหนาที่เปนผูขายปลีกเอง (Retailing) ซึ่ง
การรวมกิจกรรมทําหนาที่เปนผูจําหนายวัตถุดิบเรียกวา “การรวมตัวไปขางหนา (Backward 
Integration)” สวนการรวมกจิกรรมโดยทําหนาที่เปนผูขายปรีดวยเรียกวา “การรวมตัวไป
ขางหนา (Forward Integration)” ตามเสนทางสายโซแหงคุณคา (Value Chain) 
 2.2  การเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth) คือ การขยายผลติภัณฑของบริษทั
เขาสูทองที่ใหม หรือขยายขอบเขตของผลิตภัณฑและบริการเพื่อนําเสนอตลาดเดมิเพ่ิมขึ้น 
 
2. การมุงขยายสูภายนอก 
  2.1 กลยุทธการเพิ่มธุรกิจใหมที่สัมพันธกับธุรกิจเดิม (Concentric or related  
diversification) เปนการเพิม่ผลิตภัณฑหรือบริการใหม ซึ่งใชเทคโนโลยี และ/หรือการใช 
เครื่องมือเสริมแรงทางการตลาดรวมกัน กับสายผลติภัณฑเดิมของบริษัท 

   
2.2 กลยุทธการเพิ่มธุรกิจใหมที่ไมสัมพันธกับธุรกิจเดิม (Conglomerate or unrelated 
diversification) เปนการเพิม่ผลิตภัณฑหรือบริการใหม ที่ไมสัมพันธกับธุรกิจเดิมทั้งในแงของ
การใชเทคโนโลยี ตัวผลติภัณฑหรือตลาด 
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7. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
ในการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูใชรถยนต บริเวณเขตอําเภอเมืองจังหวัด

อุดรธานีที่มีตอรานประดับยนต ทําการคนควาและสํารวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในอดีตที่ผานมา 
ปรากฏวามีผลงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

ปยะ พนาพิศาล (2541) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคทีมี่ตอการซื้อและการใชผลติภัณฑ
ดิจิตอล วีดีโอ ดิสก โดยการศึกษานี้ใชวธิีการเก็บรวมรวบขอมูลจากผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
ผูบริโภคตลอดจนบทความ ขาวสาร และเอกสารตาง ๆ ผลการศึกษาสรุปไดวา สวนประสมทาง
การตลาดที่ผูจําหนายใชคอื การสรางความแตกตาง ๆ ของผลิตภัณฑจากคูแขง การตั้งราคาจะ
อิงจากตนทุนเปนหลัก การเนนชองทางจัดจําหนายทางหางสรรพสินคา วิธีการสงเสริมทางการ
ตลาดไดแก การประชาสัมพันธลงขาว การโฆษณา ทางสื่อนิตยาสาร และหนังสือพิมพและการ
สงเสริมการขายดวยการจัดงานสาธิตผลติภัณฑและการใหคูปองและจากการศึกษาขอมูล
พฤติกรรมผูบริโภคของกลุมตัวอยาง 101 รายงานพบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุไมเกิน 40
ป การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัท และมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 30,001 
บาทขึ้นไป สวนใหญมีชุดโฮมเธียรเตอรอยูแลว กลุมตวัอยางสวนมากศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑจากนิตยาสารโดยทําการตัดสนิใจซื้อดวยตนเอง และพิจารณาคุณสมบัติการให
รายละเอียดและความชัดเจนของภาพสูง และมีระบบเสยีงรอบทิศทาง (AC-3) เปนสําคัญ สวน
ใหญซื้อและใชเครื่องเลนดีวีดีมาไดนาน 1-3 เดือน วัตถุประสงคทีใ่ชดีวีดีคือเพ่ือชมภาพยนตร 
และมักใชผลติภัณฑเพียงคนเดียว ดวยความถี่ 1-2 ครั้งตอสัปดาห ปญหาที่พบเกี่ยวของกับ
ซอฟแวรมากกวาฮารแวร โดยผูบริโภคตองการใหซอฟแวรมีความหลากหลายขึน้และราคาต่ําลง
หรือมีระบบใหเชา 

ฮันซัน เบ็ญนาฮีม (2544) ไดศึกษาพฤตกิรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อและการใช
ผลิตภัณฑแผนวีดีโอคอมแพคดิคก (วีซดีี) ในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาประเภท
ของผลิตภัณฑแผนวีดีโอคอมแพคดิคกที่ผูบริโภคซ้ือมากที่สุด คือประเภทภาพยนตร
ตางประเทศทีมี่ชื่อเสียงพากยภาษาไทย โดยสวนใหญใชผลติภัณฑแผนวีดีโอคอมแพคดิสกเพื่อ
ความบันเทิงในบานและจะเก็บสะสม และพบวาผูบริโภคสวนใหญเลอืกซื้อผลิตภัณฑแผนวีดีโอ
คอมแพคดิสกที่หางสรรพสินคามากที่สุด สวนในเรื่องของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อและใช
ผลิตภัณฑแผนวิดีโอคอมแพคดิสก คือประเภทใหเลือกหลากหลายและความคมชัดของภาพและ
เสียงของแผนวิดีโอคอมแพคดิสก พรอมกับไดสรุปผลการศึกษาเพือ่เปนขอมูลวางการตลาด 
ไดแก กลุมเปาหมาย การกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑ ประเภทผลติภัณฑ และชองทางการจัด
จําหนายผลิตภัณฑแผนคอมแพคดิสก 

นรากร คิ้วโรจนคุปต (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องเลนดิจิตอล วีดิโอดิสก ในรานปลีกสมยัใหม ไดเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของตลาด ในป 2544 และ2545 พบวามีอัตราการเจริญเติบโต 
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ผลการศึกษาคุณภาพของสินคา การรับประกันหลังการขายและราคาไมแพงเปน 3 
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องเลนดิจิตอล วีดิโอดิสก โดยกลุมตวัอยางสวนใหญจะ
ซื้อจากพาวเวอรบาย หางสรรพสินคา และเทสโกโลตัสตามลําดับ ยีห่อที่นิยมมากที่สุด ไดแก 
ไพโอเนียร โซนี่และซัมซุง โอกาสที่กลุมตวัอยางสวนใหญซื้อเครื่องเลนดิจิตอล วีดิโอดิสก คือ
เม่ือมีการจัดโปรโมชั่นการโฆษณาทางโทรทัศนจะเปนการใหขอมูลผลิตภัณฑที่ดี ในเรื่องของ
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อ พบวาปจจัยดานคุณภาพ มีการประกันหลังการขาย ราคา
ไมแพง และความทนทาน มีอิทธิพลในระดับมากที่สุดการทดสอบสมมติฐานพบวา รายได
ครอบครัวตอเดือนมีผลตอความคิดเห็นทีมี่ตอปจจัยตางๆมากทีสุด ถึง 9ปจจัย และเพศมีผลตอ
ความคิดเห็นที่มีตออิทธิพลนอยที่สุดเพียง 2 ปจจัย ไดแก สินคานําเขา และราคาไมแพง 

วิสุทธ ศุภตระกูลรัตน (2547) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาประจําตอการใชบริการ
และพฤติกรรมการซื้ออะไหลรถยนต รานปองยนต จังหวัดสระบุรี ซึง่ผลการศึกษาในครั้งนี้จะ
เปนประโยชนในการปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด เพ่ือสรางความพึ่งพอใจและนํามา
ปรับปรุงการทํางานภายในเพื่อสรางความพึ่งพอใจแกลูกคาใหเกิดตอไปๆ ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคือ ลูกคาประจําทีซ่ื้ออะไหลรถยนตจากรานปองยนต จังหวัดสระบุรี จํานวนทั้งสิ้น 
127 คน วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาเฉลี่ยรอยละ และ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการ
สรุปผลการศกึษาผลการศกึษา ลูกคาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26-30 ป มากที่สุด 
สวนใหญอยูในสภาพสมรส จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.มากที่สดุ มีอาชีพเปน
ชางยนต ลูกคากลุมใหญมีรายไดตอเดือน  5,001-15,000 บาท สวนพฤติกรรมในการใชบริการ
รานปองยนตนั้น จุดประสงคที่ลูกคาสวนมากซื้ออะไหลรถยนตมากที่สุดคือซ้ือเพ่ือนําไปใหชาง
ซอมติดตั้งให ซึ่งรานอะไหลรถยนตเปนรานที่ลูกคาซื้ออะไหลรถยนต สวนใหญจะเดินทางมาซื้อ
ดวยตวัเองสําหรับสินคาทีล่กูคานิยมซื้อมักจะเปนพวกอะไหลบํารุงรกัษาตามระยะ เชน ไสกรอง 
น้ํามันหลอลื่นตางๆ ซึ่งลูกคามักจะใชบริการเดือนละ 1-2 ครั้ง เพ่ือนเปนอิทธิพลมากที่สุดในการ
เลือกใชบริการซื้ออะไหลรถยนต ลูกคามีความพึ่งพอใจตอการบริการของรานปองยนตโดย
ภาพรวมในทกุๆ เรื่อง ไดแก ตัวสินคา ราคา สถานที่ การสงเสริมการตลาด และการใหบริการ
ในระดับมาก ซึ่งตัวสินคาเปนสิ่งที่ลูกคาพึง่พอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมาไดแก การ
ใหบริการ สถานที่ ราคาและการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ สวนขอเสนอแนะ คือ เพศหญิงมี
ความพึงพอใจดานอ่ืน ๆ นอยกวาเพศชายยกเวนดานสถานที่ ในดานการใหบริการควรมีการให
คําแนะนําดานสินคาเปนพิเศษ และราคาสินคาตองคดิอยางยุติธรรม พรอมทั้งมีสวนลดและของ
แถมดวย ลูกคารับการศึกษาต่ํากวาปรญิญาตรี ตองการสินคาที่หลากหลายใหเลือกตาม
งบประมาณ ทางรานจึงจัดเตรียมอะไหลแท อะไหลเทยีมไวบริการ และสวนลูกคาที่มีอาชีพชาง
ยนต ทางรานควรใหสวนลดพิเศษและใหสินเชื่อมากกวาปจจุบันนี ้
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จีรชัย ศักดิ์สงาวงษ (2548) ไดศึกษา พฤติกรรมและปจจัยการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
สินคาประเภทดีวีดีโฮมเธียรเตอรของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดทําการสํารวจจาก
กลุมตัวอยางที่จะซ้ือเครื่องเลนดีวีดีโฮมเธียรเตอร และตัวอยางที่เคยซื้อเครื่องเลนดีวีดีโฮมเธียร
เตอร แลวจํานวน 400 คน โดยวิธี Multi-stage sampling ในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2548 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม และวเิคราะหขอมูลสิถิตเิชิงพรรณนาโดย
ใชรอยละ และสถิตเิชิงปริมาณโดยใชคาสถิติเชิงอนุมานดวยคาไควสแคว และทดสอบสมมติฐาน
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา ตวัอยางเลือกซื้อเครื่องเลนดีวีดีโฮมเธียรเตอร ที่ระดับราคา 10,000 
– 15,000 บาท มากที่สุด ตราสินคายี่หอโซนี่ไดรับความนิยมมากที่สุด วัตถุประสงคหลักใช
เครื่องเลนดีวดีีโฮมเธียรเตอรเลนกับแผนดีวีดีเพื่อชมภาพยนตร การจัดโปรโมชั่นไดรับความ
นิยมมากที่สุดแหลงขอมูลทีไ่ดโฆษณาทางโทรทัศน ปจจัยการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องเลนดีวดีีโฮมเธียรเตอร โดยปจจัยผลิตภัณฑมีระดับความสําคัญมากที่สุด สําหรับปจจัย
สวนบุคคลมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เครื่องเลน ดีวีดีโฮมเธียรเตอรที่ระดับ
ราคาตางกันโดยมีความสัมพันธไปในทศิทางเดียวกันกบัปจจัยสวนบคุคล ที่แตกตาง มีผลตอ
ปจจัยการตลาดดานตาง ๆ คือ ปจจัยดานผลิภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย
และ ดานการสงเสริมการตลาด 

สุภรรนิกาญ ชูศรี (2548) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการบริการ
ซอมบํารุงของบริษัท ททัซูโม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด โดยการศึกษาครั้งนี้เก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางผูใชบริการในการซอมบํารุงของบริษทัฯ จํานวน 231 คน โดยใช
แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวยคาวามถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานโดยใชคา t-test และ F-test ผลการศึกษาสรปุไดวา ความ
พึงพอใจของลูกคาโดยรวมอยูในระดับมากทุกดานของการบริการ เม่ือจําแนกตามคุณภาพของ
การบริการ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดานความสุภาพของพนักงานชางสูงสุด และมีความ
พึงใจในการบริการนอยที่สุด เม่ือทดสอบความแตกตางของลักษณะทั่วไปของผูใชบริการ และ
ลักษณะการใชบริการพบวา สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม กลุมแรกพบวา เพศ อายุการ
ทํางานจํานวนครั้ง ที่ใชบรกิาร และระยะเวลา Down-Time ที่แตกตาง มีระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอคุณภาพการบริการของบริษัทฯ ไมแตกตาง กลุมที่ 2 พบวาระดับการศกึษาและ
ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริการของบริษัทฯ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาสถิติ ขอเสนอแนะในการศึกษาควรมุงเนนรักษาคุณภาพของการ
บริการดานสุขภาพของพนักงานการตอบสนองของลูกคา และการสรางความความนาเชื่อถือ
ของบริษัทฯ เพ่ือรักษาความพึงพอใจของลูกคาใหในระดับมากที่สุด 

นภดล อารยะกุล (2548) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของอูซอม
รถยนตรุงเจรญิ โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือทีจ่ะศึกษาลักษณะการใชบรกิารของลูกคารวมทั้งความ
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พึงพอใจของลูกคาในแตละขั้นตอนในการใหบริการ กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคือลูกคาที่มา
ใชบริการอูซอมรถยนตรุงเจริญ ระหวางวนัที่ 1 พฤศจกิายน ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
จํานวน 230 คัน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และทําการวเิคราะหขอมูล 
โดยใชสถิติพรรณนา ไดแกความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติิอางอิง 
ไดแก การทดสอบคาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมดวยคา t-test ( One way test)และ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียวดวยคา F-test ( One way Anava) และการ
ทดสอบเพิ่มเติมเพ่ือหาความแตกตางรายคู (LSD) ผลกาศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26-35 ป และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูในชวง 15,000 บาท 30,000 บาท รถยนต ทีเ่ขามาใชบริการมากที่สุดจะเปน ฮอนดา 
โตโยตา และอื่นๆ ตามลําดับ โดยสวนใหญจะซ้ือรถยนตที่เปนรถเกาผานการใชงานมาแลว ซึ่ง
อายุการใชงานของรถอยูในชวง 4-9 ป สวนความพึงพอใจของลูกคาในแตละขั้นตอนการ
ใหบริการของอูซอมรถยนตรุงเจริญ มีคาเฉลี่ยอยูระดับพึงพอใจมากทุกขั้นตอน และผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบวาในดานการศึกษาที่มีความแตกตางกันลูกคาจะ มีความพึงพอใจที่
แตกตางกัน ในขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบรอยของรถยนตกอนสงมอบซึ่งลูกคามี
การศึกษาสูงจะใหความ สําคัญมากกวา ลูกคาที่มีการศึกษาในระดับที่ต่ํา สวนปจจัยบุคคลอื่นๆ 
ไมพบความแตกตางกัน และลักษณะการใชบริการของลูกคาพบวาในดานยี่หอของรถยนตที่
แตกตางกันมีความพึงพอใจที่แตกตางกนัในขั้นตอนการรับรถคืน โดยลูกคาที่ใชรถยนตฮอนดา 
จะมีความพึงพอใจมากกวาลูกคาที่ใชรถยนตยี่หออ่ืนๆ นอกนั้นไมพบความแตกตางกัน 

นที เหลืองอรุณโรจน (2549) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีผลตอการใชบริการ
ขอวศูนยซอมรถยนตของบริษัท เอเอเอส ออโตเซอรวิส จํากัด เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มีตอการใหบริการศูนยซอมรถยนต และความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีผล
ตอความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของศูนยซอมรถยนตของบริษัท เอเอเอส ออโต
เซอรวิส จํากัด โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยาง 249 ตวัอยาง และทําการวิเคราะห 
ประมวลผล และทําการทดสอบสมมติฐาน โดยไดกําหนดระดับทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชาย อายุระหวาง 36-45 ป มีการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการ โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเจาของรถยนตที่มีอายุใชงานของรถ 7-9 ป และนํารถเขามารับบริการที่
บริษัท ปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพึงพอใจตอปจจัย 7 ดานใน
ระดับปานกลางถึงระดับมาก และสามารถสรุปขอเสนอแนะ คือ ควรพัฒนาคุณภาพและทักษะ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการใหบริการใหมีความสะดวกรวดเร็ว 
รวมทั้งการใหความสําคัญกบักิจกรรมในการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหตอบสนองความตองการ
ของลูกคา แลสรางขอไดเปรียบแขงขันได 
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จากการตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวางานวิจัยทั้งไดมีการออกแบบสอบถาม
เพ่ือใหทราบถงึแนวความคดิ ปจจัย และความตองการที่มีตอตวัสินคาและบริการ ผลจาก
งานวิจัยที่ผานมาสวนใหญตลาดมีการแขงขันกันในดานราคา และการสรางความแตกตางในตัว
สินคา 

 



บทที่3 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาในกลยุทธการสรางความไดเปรียบในธุรกจิรานอุดรชัยประดับยนต ครั้งนี้

ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
สังเกตการณสภาวะการแขงขัน และแบบสอบถามกลุมประชากรเปาหมายในพื้นที่ ตลอดจนการ
คนควาจากเอกสารตางๆ ทีเ่กี่ยวของ และไดนําขอมูลมาวิเคราะห โดยสามารถเปนไดเปน 3 
ขั้นตอนคือ 

1. การศึกษาคิดเห็นในการใชบริการของลูกคาที่มาใชบริการรานอุดรชัยประดับยนต 
และลูกคาที่โชวรูมรถยนต โดยการออกแบบสอบถาม และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ไดมี
การตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลที่สมบรูณ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห คอื สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
เลขคณติ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชอธิบายและสรุปผล  แลวนําเสนอผลการวิเคราะหใน
รูปแบบของการบรรยาย 

2. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก(External Environmental Analysis) โดยการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Competitive Environment) โดยใชเครื่องมือการ
วิเคราะหอุตสาหกรรมของพอรเตอร (Michael Porter' industry analysis) 

3. วิเคราะหสถานการณโดยใชการวเิคราะหสวอท( Situational Analysis : SWOT 
Analysis) และการจัดทํากลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS Matrix 

 
3.การวิเคราะหขอมูล 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

1. ประชากรที่กําลังศึกษาและกลุมตัวอยางประชากร 
กลุมตวัอยางประชากร  
กลุมประชากร คือ ลูกคาที่มาใชบริการรานอุดรชัยประดับยนต เฉลี่ย 500 รายตอป  
ในการวิจัยครั้งน้ี กลุมตัวอยางไดมาจากการคํานวณ ณ ระดับความเชื่อม่ันที่รอยละ 95 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่รอยละ 5 โดยใชหลักการของ Taro Yamane   
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n = ขนาดของกลุมตวัอยาง 
N = จํานวนประชากรที่ศึกษา 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเทากับ 0.05 
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ดังน้ันกลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาเทากับ 150 ตวัอยาง 
 
ประชากร  ไดแก ลูกคาที่มาใชบริการที่อุดรชัยประดับยนต และลูกคาที่มีรถยนต ในเขต

อุดรธานี  และลูกคาทีเ่คยใชบริการมากอน กลุมตัวอยางทั้งหมด  150 คน เน่ืองจากมีขอ
ตัวอยางของเวลา โดยใชการสุมตัวอยางโดยการเดินเขาไปหาและการเก็บขอมูลจากผูที่ใช
บริการของรานประดับยนตตางๆ ที่ตั้งอยูบริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี 

 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยการศึกษาในครั้งน้ีใชการออกแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 

มีการสรางแบบสอบถาม โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ กับ
กระบวนการตัดสินใจ และความคิดเห็นในดานประดับยนต เพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา และชวยในการวางกลยุทธใหสอดคลองกับกลุม
ความตองการของลูกคา   

รูปแบบของแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คือ 
สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัผูตอบคําถาม 
สวนที ่2 พฤตกิรรมและความคิดเห็นตอรานประดับยนต 
สวนที่ 3 การรับรูเกี่ยวกับรานอุดรชัยประดับยนต 

 
3.การวิเคราะหขอมูล 

    การนําเสนอขอมูลจะแสดงเปนรูปแจกแจงเปนรอยละ และบรรยายขอมูลที่จากตาราง ซึ่งแบง
การนําเสนอขอมูลออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที1่ เปนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนที่ 2 
เปนพฤติกรรมตอรานประดับยนตของกลุมตัวอยาง และความคิดเห็นของผูบริโภคตอการใช
บริการรานประดับยนต และสวนที่ 3 เปนความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอรานอุดรชัยประดับ
ยนต สามารถสรุปผลจากแบบสอบถามไดดังนี้ 
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ข้ันที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของกลุมลูกคาจากแบบสอบถาม 
 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบคุคลของกลุมตวัอยาง 

ผลจากวิเคราะหแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูชาย มีอายุอยู
ในชวง 22-29 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,001 - 20,000 บาท 
 
สวนที่ 2   ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมตอรานประดับยนต 

ผลจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการที่จะติดตั้ง
อุปกรณประดับยนตเพ่ิมเตมิจากเดิมหรือเปลี่ยนอุปกรณจากที่ติดมากับรถยนต โดยกลุม
ตัวอยางนิยมติดตั้งเครื่องเสียงรถยนตเปนสัดสวนที่ใกลเคียงกันกับการติดฟลมกรองแสง และ
ติดสัญญาณกนัขโมย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับราคามากที่สุด รองลงมาคือคุณภาพ 
สวนใหญมีการทําประดับยนตจะเลือกทําที่รานเดอะซันประดับยนตเปนอันดับแรก และราน
รองลงมาดิจิตอลซาว ซึ่งเปนไปตามแนวคิดที่วาเกี่ยวกบักระบวนการตัดสินใจที่จะบริโภคสินคา 
ผูตอบสอบสอบถามสวนใหญตั้งงบประมาณในการติดตั้ง 10,001 – 20,000 บาท 

ในเรื่องการชําระบริการ โดยรวมพบวากลุมตัวอยางสวนใหญนิยมชําระบริการโดยเงิน
สด รองลงมาชําระบตัรเครดิต   และหากมีผอนชําระผูตอบแบบสอบถามตองการที่จะผอนระยะ
ยาว 12 เดือน 

 
สวนที่ 3   ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอรานอุดรชัยประดับยนต 

จากการสอบถามพบวา มีผูรูจักรานอุดรชัยประดับยนตรอยละ 54.67 โดยทราบขอมูล
รานอุดรชัยจากผูแนะนํา ลูกคาที่เขามาใชบริการในมีความใกลเคียงกนัทั้งเครื่องเสยีง ฟลมกรอง
แสง และอุปกรณกันขโมย เม่ือลูกคาเขามาใชบริการแลว มีความคิดเห็นในดานตางๆ เกี่ยวกับ
รานมากที่สุดคือ ราคาที่ถูก รองลงมาเปนดานคุณภาพของสินคา คุณภาพในการติดตั้ง ความ
นาเชื่อถือของราน และดานบริการหลังการขาย 
 

บทสัมภาษณเจาของกิจการ 
จากการสัมภาษณคุณสุวัฒชัย นิลปาน ซึ่งเปนเจาของรานอุดรชัยประดับยนต ทราบวา

เปนเจาของคนเดียวใชเงินทุนเริ่มตนของตนเองประมาณ 800,000 บาท โดยเชาตึกเพื่อใชใน
การประกอบกิจการ กลุมลูกคาคือผูซื้อรถยนตใหม มีพนักงานจํานวน 4 คน  ปญหาที่สําคัญคือ
พนักงานขาดงานบอย บริหารจัดการลําบาก เพราะงานประดับยนตเปนงานที่จําเปนตองใช
แรงงานที่มีฝมือ ขอจํากัดที่สําคัญอีกอยางคือสินคาเพราะเปนสินคาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่ง
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เปลี่ยนแปลงบอย และการสั่งสินคาจากผูผลิตหากสั่งนอยสินคาราคาตอชิ้นจะสูง แตสั่งจํานวน
มากราคาตอชิ้นจะถูกแตก็เสี่ยงในการที่สินคาจําหนายไมหมดและตกรุน การใหบริการลูกคา
สามารถใหบริการไดพรอมกัน 3 คัน ความรวดเร็วในการใหบริการตอคันขึ้นอยูลักษณะงาน เชน 
การติดตั้งฟลมกรองแสง จะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงตอคัน ติดตั้งเครื่องเสียงโดยไมมีการเพิ่ม
ลําโพงขนาดใหญ(Sub) จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงตอคัน ถามีการเพิ่มลําโพง Sub การติดตั้ง
เครื่องเสียงชุดใหญ หรือสัญญาณกันขโมยจะใชเวลาประมาณ 1 วันตอคัน 
 
ข้ันที่ 2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Analysis)  

โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Competitive Environment) ซึ่งใช
เครื่องมือการวิเคราะหอุตสาหกรรมของพอรเตอร (Michael Porter‘s industry analysis) เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงกระทบสภาพแวดลอมทางการแขงขันอยางชัดเจนจึงไดกําหนดผลกระทบ
ออกเปน 5 ระดับ และกําหนดการใหคะแนนคือ 

1.  ผลกระทบนอยมาก 1 
2.  ผลกระทบนอย 2 
3.  ผลกระทบปานกลาง 3 
4.  ผลกระทบมาก 4 
5.  ผลกระทบสูงมาก 5 
จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ สภาพการตลาดอุตสาหกรรมรถยนตและภาวะ

รานประดับยนตและจากการสํารวจรานคาของคูแขงขนัตามแผนผังรานประดับยนตบริเวณ
อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแลวสามารถวิเคราะหปจจัยภายนอก ที่มีผลตอองคกรดังนี้ 
 

1. ภัยคุกคามจากคูแขงหนาใหม (Threats of New Entrants) 
ธุรกิจประดับยนตประกอบดวยการติดตัง้เครื่องเสียง ฟลม และสัญญาณกันขโมย ซึ่ง

เครื่องเสียงตดิรถยนต มีการเปลี่ยนแปลงรุน เทคโนโลยี และรูปแบบบอยมาก การเขามาธุรกิจน้ี
จะตองใชความชํานาญเปนพิเศษในการตดิตามการเปลีย่นแปลงตลอดจนการคาดการณ
แนวโนมดังกลาวอยางถูกตอง เพ่ือเปนขอมูลในการสตอกสินคาใหพอดีกับความตองการและ
บริหารจัดการกรณีที่สินคาตกรุนไปแลวแตยังมีสินคาทีอ่ยูในสตอก ในตลาดประดบัยนตความ
แตกตางในสนิคาแทนจะไมมี เน่ืองจากสินคาที่มีเหมือนกันทุกรานเพียงจะแตกตางเรื่องราคา
ของแตละราน  สําหรับตนทนุซ่ึงไมสามารถเลยีนแบบได ในที่นี้คือ ความสามารถ –ทักษะในการ
ออกแบบ-ประยุกตใชเทคนคิการติดตั้งเครื่องเสียง และอุปกรณประดับยนตใหเหมาะสมกับ
รถยนตของลูกคาแตละราย ดังนั้นการเขามาในธุรกิจของคูแขงหนาใหม สามารถเขาสู
อุตสาหกรรมประดับยนตในจังหวัดอุดรธานีในระดับปานกลาง 
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2. สภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing firms) 
การแขงขันในตลาดประดับยนต จะเปนการแขงขันกันที่ดานราคา การบริการรูปแบบใน

การติดตั้ง และการบริการหลังการขาย เน่ืองจากสินคาประเภทเครื่องเสียง ฟลมกรองแสง และ
อุปกรณกันขโมยไมมีความแตกตางกัน ทุกรานจึงแขงขันสรางความแตกตางในดานการบริการ 
เชน การติดตัง้ตูลําโพง การเดินสายไฟ ความสวยงาม ความเรียบรอยในการติดตั้ง แตการสราง
ความแตกตางดังกลาวเปนเพียงสวนหนึง่ในการประกอบการตัดสินใจของลูกคา ปจจัยสําคัญใน
การตัดสินใจของลูกคาคือดานราคา ทําใหการแขงขันในตลาดประดบัยนตจึงอยูในระดับที่สูงมาก 

 

3. อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 

อุตสาหกรรมประดับยนต มีปจจัยการผลิตทีส่ําคัญคือ เครื่องเสียง ฟลม และสัญญาณ
กันขโมย ซึ่งบริษัทเจาของสนิคาสวนใหญเปนบริษทัขนาดใหญ มีอํานาจการกําหนดราคาสินคา
ได เปนเพราะผูบริโภคคนสดุทายมักจะเลอืกซื้อสินคาที่ตนเองรูจักหรือตองการ เชน SONY 
JVC ทําใหรานคาทั่วไปตองหาสินคาดังกลาวมาตอบสนองผูบริโภคคนสุดทาย จึงทําใหรานคา
ไมมีอํานาจการตอรองกับเจาของปจจัยการผลิตหรือบริษัทเจาของสนิคา ทําใหอํานาจตอรอง
ของผูขายปจจัยการผลิตอยูในระดับที่สูง 

 

4. อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
การเขามาใชบริการของลูกคานั้นไมบอยนัก และมูลคาการซื้อสินคา-การใชบริการตอ

ครั้งไมสูงมาก สินคา-การใหบริการของผูขายแตละรายไมมีความแตกตางกัน ทําใหลูกคา
สามารถเปลี่ยนผูขายไดโดยงาย ซึ่งปจจัยที่ลูกคาใชในการพิจารณาผูขาย คือ เง่ือนไขการชําระ
เงิน และคุณภาพของการใหบริการ ดังน้ัน อํานาจการตอรองของผูซื้อมีสูงมาก เปนเพราะการ
แขงขันดานราคาของผูที่อยูในอุตสาหกรรมประดับยนตคอนขางรุนแรง 
 

5. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threats of Substitute Products) 
สินคาทดแทนของอุตสาหกรรมนี้ คือ การที่ผูผลิตรถยนตแตละรายจัดเตรียมอุปกรณ

ตกแตง และประดับยนตใหกับลูกคาเม่ือซ้ือรถยนต และยังมีชุดอุปกรณตกแตงแบบ Limited 
edition ของรถแตละรุนซ่ึงสามารถเขามาทดแทนสินคาและบริการของอุตสาหกรรมได ซึ่งผูผลิต
รถยนตไดใหความสําคัญกับอุปกรณสวนควบนี้ โดยเนนอุปกรณที่มีคุณภาพดี ผูซื้อรถยนตจึงมี
ความพึงพอใจมากขึ้น สงผลใหสินคาทดแทนมีการแขงขันระดับมาก 
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ผูซื้อ 
(Buyer) 

คูแขงในอุตสาหกรรม
และความรุนแรงของ

การแขงขัน 
ปจจัยการผลิต 

อํานาจตอรองของ 
ผูขาย 

ภัยคุกคามจากผลิตภัณฑทดแทน 

อํานาจตอรองของ 
ผูซื้อ 

ภัยคุกคามจากคูแขงหนาใหม 

ผลิตภัณฑทดแทน 
(Substitutes) 

คูแขงหนาใหม 
(New Entrant) 

ผูขายปจจัยการผลิต 
(Suppliers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 5 การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) 

 
ดังนั้น ผลจากการวิเคราะหอุตสาหกรรมประดับยนตในจังหวัดอุดรธานี อยูในระดับ 4 

จากทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอมทางการแขงขันในธุรกิจประดับยนต ในจังหวัด
อุดรธานีอยูระดับมาก 

 
ข้ันที่ 3 วิเคราะหสถานการณโดยการวิเคราะห (Situational Analysis : SWOT Analysis) 

จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณเจาของ
กิจการ รวมทั้งการศึกษาขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหอุตสาหกรรมพอรเตอร สามารถวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกรไดดังนี้ 
 

1. จุดแข็ง (Strengths) 
1. รานอุดรชัยประดับยนตเปนกิจการเจาของคนเดียวเปนผลใหมีความยืดหยุนในการ

บริหารงานอยางมาก 
2. เจาของกิจการมีความสัมพันธที่ดีกับพนกังานจําหนายรถยนตในจังหวัดอุดรธานี

หลายโชวรูม ทําใหสามารถชวยแนะนําประชาสัมพันธรานกับกลุมลกูคาเปาหมายไดโดยตรง  
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3. กิจการมีการจัดทําตูไมดวยตนเองทําใหกจิการมีตนทุนในการใหบริการที่ต่ํากวาคู
แขงขันหลายราย และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็วและทกุรูปแบบ 

 
2. จุดออน (Weaknesses) 

1. เชาสถานที่ในการประกอบการ มีการโยกยายที่ทําการบอยครั้ง ทําใหลูกคาขาด
ความมั่นใจในการบริการหลังการขาย 

2. เงินทุนกิจการ เปนของเจาของกิจการทั้งหมด ไมมีการกูยืม ทําใหเงินทุนมีจํากัดใน
การขยายกิจการ 

3. การตัดสินใจทุกเรื่องอยูที่เจาของกิจการ ในกรณีที่เจาของกิจการไมอยูราน จะสงผล
ถึงการใหบริการลูกคาทันที 

4. จํานวนพนักงานมีปริมาณจํากัด หากลูกคามาใชบริการพรอมกันจํานวนมาก ลูกคา
ตองรอในการติดตั้งนาน เปนผลใหกิจการเสียโอกาสในการที่จะรับลูกคาในปริมาณที่มากขึ้น 

5. พ้ืนที่ในการใหบริการของรานเดิมนั้นคอนขางคับแคบ เกิดความไมสะดวกในการ
เขารับบริการของลูกคา   

6. เจาของธุรกิจมีประสบการณในธุรกิจประดับยนตนอย 
 

3. โอกาส (Opportunities) 
1. อัตราการขยายตัวของตลาดรถยนตใหมใน จังหวัดอุดรธานีนั้น มีการเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ือง ซึ่งสงผลดีตอกิจการ เพราะลูกคาที่คาดหวังของกิจการนั้นแปรผันตามสัดสวนของรถ
ใหมที่เพ่ิมขึ้นดวย ในลักษณะของอุปสงคแบบตอเน่ือง (Derived demand) 

2. การแขงขันในตลาดรถยนตของบริษัทผูผลิตรถยนต โดยมีการเนนที่ตลาดรถใน
เมือง(city car) ซึ่งมีราคาถูก ทําใหผูบริโภคสามารถซื้อรถยนตไดงายขึ้น  

3. การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันทําใหผูบริโภคหันมาคํานึงถึงรถประหยัดน้ํามัน โดย
เลือกใชหรือเปลี่ยนรถยนตใหมที่ประหยัดน้ํามันมากขึ้น แทนการซื้อรถยนตมือสอง 

 
4. อุปสรรค (Threats) 

1. การแขงขันในอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
แขงขันดานการใหเครดิตการชําระเงิน เปนผลใหลูกคาโชวรรูมหันไปหาคูแขงที่มีเง่ือนไขการ
ชําระเงินที่ดีกวา นอกจากนั้น การที่สินคาของผูขายแตละรายนั้นไมมีความแตกตางกันมากนัก 
ทําใหลูกคาขาจรนั้นสามารถเปลี่ยนผูขายไดงาย เพ่ือหาผูขายที่เสนอราคาขายที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับตนเอง 
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2. การที่สินคาเครื่องเสียงติดรถยนตเปนสินคาเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขาง
ไว จึงสงผลกระทบตอนโยบาย และตนทุน 

3. ผูผลิตรถยนตไดใหความสําคัญกับเร่ืองคุณภาพอุปกรณภายในที่ติดมากับรถยนต
เพ่ิมมากขึ้น ทําใหผูซื้อรถยนตหลายคนที่ไมคิดจะติดตั้งเครื่องเสียงเพ่ิมเติม 

4. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันยังอยูในภาวะซบเซา ซึ่งสงผลกระทบตอ
ความตองการของสินคาของอุตสาหกรรม เน่ืองจากคนสวนใหญยังมองวาสินคากลุมน้ีเปนสินคา
ฟุมเฟอย 

 



 34

การจัดทํากลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS Matrix (Generating alternative strategies 
using TOWS Matrix) 
 

 
 
                    ปจจัยภายใน 

 
 
 
     
 ปจจัยภายนอก 

 
จุดแข็งขององคกร (S) 

1. มีความยืดหยุนในการ
บริหารงาน 

2. ความสัมพันธที่ดีกับพนักงาน
จําหนายรถยนตในจังหวัด
อุดรธานีหลายโชวรูม  

3. การจัดทําตูไมดวยตนเองทํา
ให กิ จการมีตนทุน ในการ
ใหบริการที่ต่ํา 

 
จุดออนขององคกร (W) 

1. มีการโยกยายที่ทําการ
บอยครั้ง 

2. เงินทุนมีจํากัด 
3. การตัดสินใจทุกเรื่องอยูที่

เจาของกิจการ 
4. จํานวนพนักงานมีปริมาณ

จํากัด 
5. พ้ืนที่ในการใหบริการของราน

เดิมน้ันคอนขางคับแคบ 
6. ประสบการณในธุรกิจประดับ

ยนตนอย 
โอกาสขององคกร (O) 
อัตราการขยายตัวของตลาด
รถยนตใหมเพ่ิมมากขึ้น 

แนวทางเลือกที่ 1 

เพ่ิมการติดตอกับโชวรูม
จําหนายรถยนตเพ่ิมมากขึน้ 
และใหคาแนะนําแกพนักงาน
ขายรถยนตในกรณีที่แนะนํา
ลูกคามาใชบรกิารที่ราน 

แนวทางเลือกที่ 2 

หาที่ทําการถาวรและหาแหลง
สินเชื่อตนทุนต่ําในการขยาย
กิจการ 

ขอจํากัดขององคกร (T) 
1.  เทคโนโลยีทีมี่การ
เปลี่ยนแปลงคอนขางไว 

2.  ผูผลิตรถยนตไดให
ความสําคัญกบัเรื่องคุณภาพ
อุปกรณภายใน 

3.  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ในปจจุบันยังอยูในภาวะซบ
เซา 

แนวทางเลือกที่ 3 

สรางรูปแบบสินคาการใหบริการ
ที่แตกตางจากคูแขงอยางเห็น
ไดชัดเจน 
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การกําหนดทางเลือกกลยุทธขององคกร 
 

การกําหนดกลยุทธเปนกระบวนการในการกําหนดเปาหมายที่แนชัดของธุรกิจทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การสรางหรือพัฒนาวิถีทางในทางปฏิบัติ ตลอดจนการระดม
และจัดสรรทรัพยากรขององคการธุรกิจเพ่ือใหสามารถบรรลุถึงซึ่งเปาหมายที่ไดถูกกําหนดไว
อยางมีประสิทธิผล ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลรานอุดรชัยประดับยนต จากแบบสอบถาม การ
สัมภาษณเจาของกิจการประดับยนต  โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะห  คือ ขอมูลทางสถิติ  การ
ใช  SWOT Analysis, Five Force Model, Tows Matrix    สามารถนําใชกําหนดกลยุทธให
สอดคลองกับการบริหารธุรกิจอุดรชัยประดับยนตสามารถนําไปใชเปนกลยุทธในระดับองคกร    

จากการเติบโตของจํานวนรถยนตใหมในจังหวัดอุดรธานี ประกอบกับผลการวิเคราะห
พบวา กลยุทธที่จัดทําขึ้นเพ่ือชวยใหสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ชวยใหยอดขาย กําไร
เพ่ิมขึ้น คือ กลยุทธการเจริญเติบโต ( growth strategies) ดวยรานอุดรชัยประดับยนต ตองด้ิน
รนเพ่ือความเจริญเติบโต เพ่ือความอยูรอดเปนสําคัญ การสรางความเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง 
มีสวนสําคัญที่จะทําใหยอดขายสูงขึ้น ตนทุนตอหนวยลดลง โดยสามารถสรางความเจริญเติบโต
ขึ้นจากภายใน ดวยการขยายการเติบโตเนนความเขมขน(intensive growth) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธการเจาะตลาด (market penetration) เปนกลยุทธที่นํามาใช
เพ่ือเพ่ิมยอดขาย และขยายสวนแบงตลาดใหสูงขึ้น โดยการเพิ่มความพยายามทางการตลาด( 
marketing efforts) มากขึ้น เพ่ิมจํานวนพนักงานขายมากขึ้น เพ่ิมการใชจายดานการโฆษณา
มากขึ้น รวมทั้งเพ่ิมการสงเสริมการขาย หรือเพ่ิมการประชาสัมพันธมากขึ้น เปนตน โดยมี
เง่ือนไขความสําเร็จ คือ 

1. เม่ือตลาดปจจุบัน ผลิตภัณฑหรือบริการขององคกรยังไมอ่ิมตัว 
2. เม่ืออัตราการใชของลูกคาในปจจุบันสามารถเพิ่มใหสูงขึ้นได 
3. เม่ือสวนแบงตลาดของคูแขงที่สําคัญลดลง ในขณะที่ยอดขายรวมในอุตสาหกรรม

เพ่ิมขึ้น 
เม่ือพิจารณาจากเงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธพบวา ตลาดรถยนตจดทะเบยีนใหมใน

จังหวัดอุดรธานีมีการเติบโตสูงขึ้นทุกป แสดงวาตลาดปจจุบันยังไมอ่ิมตัวและสามารถเพิ่มขึ้นได
เรื่อยๆ จากการวิเคราะหจุดแข็งและโอกาส(SO STRATEGIES) ของรานอุดรชัยประดับยนต 
การเพิ่มการตดิตอกับโชวรมูจําหนายรถยนตเพ่ิมมากขึ้นและใหคาแนะนําแกพนักงานขาย
รถยนตในกรณีที่แนะนําลูกคามาใชบริการที่ราน ซึ่งการที่เจาของกิจการมีความสมัพันธที่ดีกับ
โชวรูมผูแทนจําหนายรถยนตในทําใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดงาย ดังนั้น เม่ือพิจารณาจาก
เง่ือนไขความสําเร็จ และ SO STRATEGIES แลว กลยุทธการเจาะตลาด จะชวยใหรานอุดรชัย
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ประดับยนตเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขง และเปนการปดโอกาสคูแขงที่จะเขามา
ติดตอกับโชวรูมหรือพนักงานขายไดโดยตรง  

 
แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธการพัฒนาตลาด (market development) เปนกลยุทธที่

นํามาใชเพ่ือเพ่ิมยอดขายและขยายการเติบโต โดยการใชผลิตภัณฑในปจจุบันออกจําหนายใน 
ตลาดใหม หรือกลุมลูกคาในพื้นที่แหงใหม  
โดยการพิจารณาจากกลยุทธ WO (WO strategies) ที่จัดทํากลยุทธโดยเอาชนะจุดออนเพ่ือใช
ประโยชนจากโอกาส โดยจุดออนที่สําคัญคือสถานที่ตั้งที่เปลี่ยนแปลงบอยและคับแคบ ตลอดจน
ขอจํากัดที่เปนกิจการเจาของคนเดียวทําใหเงินทุนในการขยายกิจการมีนอย ดังน้ัน การหาที่ทํา
การถาวร และหาแหลงสินเชื่อตนทุนต่ําในการขยายกิจการ จะเปนการลดจุดออนของทางราน
อุดรชัยประดับยนต และสามารถใชประโยชนคือรับรองปริมาณผูเขามาใชบริการเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของตลาดรถยนตใหมในจังหวัดอุดรธานีได ในการขยายกิจการไดแบงออกเปน 2 
แนวทาง คือ การเปดสาขาแหงที่ 2 และการซื้อทําการเปนของตนเอง โดยมีสมมติฐาน 
(ภาคผนวก ง) 

 
เง่ือนไขความสําเร็จ 

1. ชองทางการจําหนายใหมมีพรอมและเชื่อถือได 
2. เม่ือองคกรประสบผลสําเร็จมากในสิ่งที่กระทํา 
3. เม่ือตลาดยังไมอ่ิมตัว 
4. เม่ือองคกรมีทรัพยากรดานบุคคลและเงินทุนพรอมที่จะขยายการดําเนินงานได 
5. เม่ือองคกรมีขีดความสามารถดานการผลติมากเกิน 

เม่ือพิจารณาจากเงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธ กลยทุธการพัฒนาตลาด โดยการ
ขยายสาขาแหงที่ 2 การวิเคราะห WO STRATEGIES พบวาเจา รานอุดรชัยประดับยนตยังมี
ประสบการณในธุรกิจประดับยนตนอย มีทรัพยากรดานบุคลากรและเงินทุนจํากัด ดังนั้นการ
พัฒนาตลาดโดยการขยายสาขาแหงที่ 2 ดังนั้นการแกไขจุดออนโดยการใชโอกาสที่ตลาดยังไม
อ่ิมตัวและสรางความเชื่อถือได โดยการหาที่ทําการถาวรจะเปนการเหมาะสมสําหรับรานอุดรชัย
ประดับยนตมากกวาการพฒันาตลาดโดยขยายสาขาแหงที่ 2  
 

แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ ( product development) เปนกลยุทธ
ที่นํามาใชเพ่ือเพิ่มยอดขายและขยายการเติบโต ดวยการปรับปรุงหรือดัดแปลงผลิตภัณฑหรือ
บริการในปจจุบันใหม เพ่ือดึงดูดใจลูกคาในตลาดปจจุบนัมากขึ้น ซึ่งอาจกระทําไดโดยเนน
รูปรางใหม ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑใหดีขึ้น โดยมีเง่ือนไขความสาํเร็จของกลยทุธ ดังนี้  
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1. เม่ือองคกรมีผลิตภัณฑทีป่ระสบผลสําเร็จอยูในขั้นอ่ิมตวัตามวงจรชีวติผลติภัณฑ 

 กัน 

5. ื่อองคกรมีขีดความสามารถโดยเฉพาะทางดานวิจัยและพัฒนาที่เขมแข็ง 

ี

ิเคราะห ST STRATEGIES รานอุดรชัยประดับยนตมีจุดแข็งที่สําคัญคือเปนผูผลติตู 

บบสินคาการใหบริการที่แตกตางจากคูแขง ใหเปนเอกลักษณเฉพาะ
ตัวอยางเห็นไดชัดเจน  

ครื่อง

กแบบตดิตั้งชุดเครื่องเสียงใหกับลกูคาเฉพาะราย เพ่ือสราง
ความโดดเดนมากวาคูแขงขนั 

 
รื่อง

ิจารณาจากในเรื่อง
ความเสี่ยงทางธุรกิจมากกวาผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับในอนาคต 

2. เม่ือองคกรแขงขันอยูในอุตสาหกรรม ซึ่งมีการพัฒนาดานเทคโนโลยทีี่รวดเรว็ 
3. เม่ือคูแขงสําคญัขององคกร เสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีกวาในราคาพอๆ
4. เม่ือองคกรแขงขันอยูในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูง 

เม
 
เม่ือพิจารณาเงื่อนไขความสาํเร็จของกลยทุธพบวา ในตลาดอุตสาหกรรมประดับยนตม

การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว มีการแขงขันการสรางความพงึพอใจในดานราคา และ
จากการว
          
          ลําโพงซึ่งเปนอุปกรณสําคัญในการติดตั้งเครื่องเสียงไดเอง ดังนั้น กลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑ โดยสรางรูปแ

 
การเลือกใชกลยุทธนี้จําเปนตองใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา ศึกษาและเรียนรู

เทคโนโลยีเกีย่วกับการออกแบบชุดเครือ่งเสียง และความตองการของลูกคา ตลอดจนความนิยม
ของผูบริโภคโดยรวมเพราะสวนใหญการติดตั้งเครื่องเสียงมักจะมีการเลียนแบบการจัดชุดเ
เสียงจากในนิตยสารเกี่ยวกบัรถยนตตางๆ และเจาของกิจการนํามาฝกทักษะการจัดชุดให
ทีมงาน พรอมกับควบคุมการออ

 
สรุปการศึกษาวิเคราะหขอมูล  ไดนําผลที่ไดใหเจาของรานอุดรชัยประดับยนตพิจารณา

ปรากฏวาเจาของกิจการเห็นชอบในกลยทุธพัฒนาผลติภัณฑ โดยใหเหตุผลวา การติดตั้งเค
เสียงผูที่ใชบรกิารจะใชอารมณในการตัดสินใจซื้อมากกวาเหตุผล ดังนั้นการที่สามารถสราง
ความแตกตางไดจะทําใหผูใชบริการมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น และกลยุทธการเตบิโต เจาของ
กิจการเลือกขยายกิจการโดยการซื้ออาคารพาณิชย 3 คูหา โดยใหเหตุผลวา การขยายสาขาอาจ
มีปญหาในการบริหารจัดการ และการทุจริต แสดงใหเห็นวาเจาของกิจการพ
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บทที่ 4 
บทสรุป และ ขอเสนอแนะ 

 
สรุป 
 

อุตสาหกรรมประดับยนตในจังหวัดอุดรธานีมีการแขงขันกันสูงโดยมีการกระจุกตัวของ
รานประดับยนตอยูที่บริเวณถนนโพคานุสรณ และถนนอุดรดุษฎี กลุมลูกคาเปาหมายของราน
ประดับยนตในจังหวัดอุดรธานีคือ ผูซื้อรถยนตทั้งซ้ือมือสองและรถยนตใหมจากโชวรูม ซึ่งในป 
2548 มีรถยนตนั่งไมเกิน 7 ที่นั่ง ใหมในจังหวัดอุดรธานี จํานวน 2,973 คัน และมีปริมาณที่
เติบโตขึ้นโดยตลอด อุตสาหกรรมประดับยนตในจังหวัดอุดรธานีจึงมีมูลคาทางการตลาดสูง ทาํ
ใหเกิดการแขงขันกันในจังหวัดที่รุนแรง 

รานอุดรชัยประดับยนตเปนรานประดับยนตแหงหน่ึงที่อยูในการตลาดประดับยนต
จังหวัดอุดรธานี โดยเปดกิจการมาประมาณ 4 ป โดยไดอาศัยความสัมพันธที่ดีกบัพนักงานขาย
และโชวรูม ตัง้แตเจาของกิจการเปนชางซอมรถยนตในศูนยบริการรถยนตแหงหน่ึงในจังหวัด
อุดร ซึ่งความสัมพันธที่ดีกบัพนักงานขายอยางเดียวอาจไมสามารถทําใหรานอุดรชัยประดับ
ยนตไดเปรียบการแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจน้ีได ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือวิเคราะหสาเหตุ
ปญหาที่เกิดขึน้กับรานอุดรชัยประดับยนต จากปจจัยสภาพแวดลอมภายในและนอก และเพื่อ
กําหนดกลยุทธทางการแขงขันเพื่อความไดเปรียบทางการคาของรานอุดรชัยประดับยนต 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเก็บขอมูล ไดออกแบบสอบถาม การสัมภาษณเจาของกิจการ 
การลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือทราบถึงสภาพที่แทจริงของธุรกิจและการแขงขัน 
เพ่ือนําผลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชทฤษฎปีระกอบไปดวย SWOT Analysis, Five Force models, 
TOWS Matrix ผลจากการวิเคราะหที่ไดพบวา รานอุดรชัยประดับยนตมีจุดแข็งที่ตนทุน การที่
สามารถผลิตสินคาใหแตกจากผูอ่ืนได จุดออนคือการจํากัดดานการเงินและสถานที่ใหบริการ 
สําหรับโอกาสในธุรกิจน้ีขึ้นกับการเตบิโตของรถยนตในจังหวัด  

 
ขอเสนอแนะการศึกษา 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลรานอุดรชัยประดับยนต สามารถเสนอแนวทางการจัดการกล

ยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบการแขงขัน โดยแยกเปนกลยุทธระยะสัน้คือสามารถดําเนินการได
ทันที กลยุทธระยะกลางทีต่องใชเวลา 6 - 12 เดือน และกลยุทธระยะยาวทีต่องใชระยะเวลา
ดําเนินการมากกวา 1 ป ดังนี้ 
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อบรมพนักงาน ตดิตอผูแทนจําหนาย

กลยุทธสรางความไดเปรียบ

คดิคนรูปแบบสนิคา

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

ขยายกจิการ

ซือ้อาคารพาณิชย

ขยายสาขาแหงที ่2

รูปภาพที่ 6 แสดงกลยุทธการสรางความไดเปรียบของกิจการ 
 
ระยะสั้น 

1. การฝกอบรมไดเสนอใหในชวงเชากอนเขาทํางานเจาของกิจการแจงถึงความ
เคลื่อนไหวดานเทคโนโลยี สินคาใหมๆ ที่ออกมา เน่ืองจากเจาของกิจการจะมีเวลาในการ
ติดตามขอมูลขาวสารไดดีกวาพนักงาน และในชวงเย็นจะเปนการสรปุปญหา หรือความตองการ
ที่แปลกใหมของลูกคาที่พบในราน พรอมทั้งแนวทางแกไข เพ่ือใหพนักงานเพิ่มประสบการณ
จากปญหาและหากพบปญหาเดิมก็จะสามารถแกไขไดโดยไมตองขอคําปรึกษาจากเจาของ
กิจการ 

2. เพ่ิมการติดตอกับโชวรมู พนักงานจําหนายรถใหมากขึ้น โดยการติดตอเต็นทรถมือ
สอง เชน ใหสวนลดในการตดิตั้งฟลม เพ่ือเปนการขยายโอกาส และประชาสัมพันธรานกับกลุม
ลูกคาเปาหมายไดโดยตรง 
 
ระยะกลาง 

ในการติดตั้งเคร่ืองเสียงที่สาํคัญที่สุดคือลาํโพง และลําโพงในรถยนตจะเปนลําโพง
เปลือยไมตู เพราะรถยนตแตละรุนมีลักษณะที่แตกตางกัน บริษัทผลิตลําโพงจงึไดผลิตเฉพาะ
ดอกลําโพง ไมมีตูติดตั้งมาพรอมกันเหมือนลําโพงบาน รานประดับยนตจึงตองซื้อตูลําโพงแยก
ตางหากแลวนํามาประกอบในรถยนตใหลูกคา รานอุดรชัยประดับยนตไดมีการทําตูลําโพงเอง 
ทําใหสามารถปรับเปลี่ยนขนาดตูลําโพงใหสอดคลองกับรถยนตรุนใหมๆ ไดรวดเร็วกวาราน
ประดับยนตอ่ืนๆ ที่ซื้อตูลําโพงสําเร็จรูป ทําใหตนทุนดานนี้ของรานอุดรชัยประดับยนตต่ํากวา
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รานประดับยนตทัว่ไป แตอยางไรก็ดีความไดเปรียบนีจ้ะเปนระยะเวลาสั้นๆ ในชวงที่รถยนตรุน
ใหมพึงออกมา ในระยะยาวรานประดับยนตทัว่ไปก็จะมีตูลําโพงที่สามารถติดตั้งในรถยนตรุน
ใหมเชนเดียวกัน 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยการคิดคนแบบลําโพงทีส่ามารถทําใหเสียง
ออกไดไพเราะที่สุด และความสวยงามของตูลําโพงจะเปนการชวยใหมีความไดเปรียบในระยะ
ยาว ซึ่งการออกแบบจะตองใชเวลาและทําการศึกษาขอมูลตางๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งรานอุดรชัย
ประดับยนตเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ผูที่ตองทําการศึกษาและออกแบบคือเจาของกิจการ 
เพราะหากใหพนักงานเปนผูศึกษาอาจทาํใหพนักงานผูนั้นลาออกไปเปดกิจการแขงได  

ดังนั้น เม่ือกิจการดําเนินกลยุทธระยะสั้นแลว จะทําใหเจาของกิจการมีเวลาเพิ่มมากขึ้น
เพราะพนักงานสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดในระดับหน่ึง จึงทําใหเจาของกิจการสามารถที่
จะคิดคนออกแบบตูลําโพงเพื่อสรางความแตกตางในธุรกิจประดับยนต 

 
ระยะยาว 

กลยุทธการจัดการระยะสั้นและระยะกลาง จะสามารถชวยใหมีลูกคาเขามาใชบรกิารเพิ่ม
มากขึ้น ทําใหที่ตั้งรานเดิมซึ่งมี 2 คูหา ที่สามารถรับลูกคาพรอมกันได 3 คัน อาจไมเพียงพอ
และทําใหลูกคาตองเขาควิรอนาน ดังนั้นในระยะยาวจงึควรขยายพืน้ที่การใหบรกิารเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งไดทําการศึกษาถึงแนวทางการขยายการใหบริการเปน 2 แนวทางคือ การเปดสาขา 2 หรือ
การซื้ออาคารพาณิชยขนาด 3 คูหา  

 
ขอจํากัดของการศึกษา 
1. ขอจํากัดเรื่องเวลา ซึ่งทําใหจํานวนของแบบสอบถามไมเปนเง่ือนไขและขั้นตอนการ

ทํางานวิจัย 
2. การเดินทางไปยังแหลงขอมูล เน่ืองจากรานอุดรชัยประดับยนต อยูจังหวัดอุดรธานี 

ซึ่งหางไกลจากกรุงเทพมาก ทําใหการลงพื้นที่ภาคสนามในการสํารวจทําไดดวยเวลาและ
ระยะทางที่จํากัด 
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              บํารุงของบริษัท ทัทซูโน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด. กรุงเทพมหานคร:   

      การศึกษาคนควาดวยตัวเอง, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 
     สิริพันธ ดีศีลธรรม. การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร: บริษทั แดเน็กซ อินเตอรคอร 

      ปอเรช่ัน จํากัด, 2549. 
 

http://www.kasikornresearch.com/
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อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. 2545. พฤตกิรรมผูบริโภค. พิมพครั้งที่ 7.                 
          กรุงเทพมหานคร: บริษัท บุคลิ้งค จํากัด. 
ฮันซัน เบ็ญราฮีม. 2544. พฤติกรรมและปจจยัที่มอิีทธิพลตอการซื้อและการใช 

       ผลิตภัณฑแผนวีดีโอคอมแพคดิสก (วีซีดี). กรุงเทพมหานคร: การศึกษาคนควาดวย  
       ตัวเอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย - - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 1.33 

ปวช.-ปวส. 36 24 
ปริญญาตรี 106 70.67 
ปริญญาโท 6 4 
ปริญญาเอก - - 

รวม 150 100 
 

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จํานวน รอยละ 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 37 24.67 
พนักงานบริษทัเอกชน 87 58 

ธุรกิจสวนตัว 17 11.33 
แมบาน 5 3.33 

นักเรียน/นักศกึษา 1 0.67 
อ่ืนๆ 3 2 
รวม 150 100 

 
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายได 

รายได จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 10,000 บาท 13 8.67 
10,000 - 20,000 บาท 105 70 
20,001 - 30,000 บาท 23 15.33 
30,001 - 40,000 บาท 5 3.33 

40,001 - 50,000 บาท 3 2 
มากกวา 50,000 บาท 1 0.67 

รวม 150 100 
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สวนที่ 2 พฤติกรรมตอประดับยนต 
 
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามความสนใจประดับยนต 
 

ความสนใจในการทํา
ประดับยนต 

จํานวน รอยละ 

ทํา 134 89.33 
ไมทํา 16 10.67 
รวม 150 100 

 
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามความสนใจเปลี่ยนแปลงอุปกรณภาย 
ในรถยนต ไดแก ฟลมกรองแสงรถยนต 

ฟลมกรองแสงรถยนต จํานวน รอยละ 
แถมกับรถยนต 38 25.33 
แตงเติมภายหลัง 112 74.67 

รวม 150 100 

 
ตารางที่ 9  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามความสนใจเปลี่ยนแปลงอุปกรณ
ภาย ในรถยนต ไดแก เครื่องเสียงรถยนต 

เครื่องเสียงรถยนต จํานวน รอยละ 
แถมกับรถยนต 24 16 
แตงเติมภายหลัง 126 84 

รวม 150 100 
 
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามความสนใจเปลี่ยนแปลงอุปกรณ
ภาย ในรถยนต ไดแก สัญญาณกันขโมย 

สัญญาณกันขโมย จํานวน รอยละ 

แถมกับรถยนต 54 36 
แตงเติมภายหลัง 96 64 

รวม 150 100 
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ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของงบประมาณการติดตั้งประดับยนตที่กลุมตวัอยางนิยมจําแนก
ตามรายได 
งบประมาณที่ใชในการ
ติดตัง้ 

จํานวน รอยละ 

นอยกวา 10,000 บาท 31 20.67 
10,001-20,000 บาท 92 61.33 
20,001-30,000 บาท 16 10.67 
30,001-40,000 บาท 9 6 
มากกวา 40,000 บาท 2 1.33 

รวม 150 100 
 
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของวธิีการชําระคาบริการที่กลุมตวัอยางนิยมจําแนกตามรายได 
วิธีการชําระคาบริการ จํานวน รอยละ 

เงินสด 86 57.33 
บัตรเครดิต 35 23.33 

ผอนชําระเปนงวด 29 19.33 
รวม 150 100 

 
ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของวธิีการชําระคาบริการแบบผอนเปนงวดที่กลุมตวัอยางนิยม
จําแนกตามรายได 

รายการ จํานวน รอยละ 
6 เดือน 24 16 
12เดือน 72 48 
18 เดือน 33 22 
24 เดือน 21 14 
รวม 150 100 
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอรานประดับยนต 

 
ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามทัศนะคติและความคดิเห็นตอ
รานประดับยนต 

ความตองการที่คาดหวัง
จากรานประดับยนต 

จํานวน รอยละ 

คุณภาพสินคา 45 30 
คุณภาพการติดตั้ง 24 16 

ความนาเชื่อถอืของราน 15 10 
ราคา 63 42 

บริการหลังการขาย 3 2 
รวม 150 100 

 
 

ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามการติดตั้งเครื่องครั้งตอไปจะไป
ติดตั้งที่รานใด 
รานประดับยนต จํานวน รอยละ 

อุดรชัย 9 6 
เดอะซัน 55 36.67 
ดิจิตอล 34 22.67 
บิกซัน 12 8 
เลลลี ่ 24 16 

แสงทอง 10 6.67 
อวนประดับยนต 4 2.67 

อ่ืนๆ 2 1.33 
รวม 150 100 
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สวนที่ 4   ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอรานอุดรชัยประดับยนต 

 
ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของการรูจักรานอุดรชัยประดับยนตของกลุมตัวอยาง  

การรูจักรานอุดรชัยประดับ
ยนต 

จํานวน รอยละ 

รูจัก 82 54.67 
ไมรูจัก 68 45.33 
รวม 150 100 

 
ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของการรูจักรานอุดรชัยประดับยนตจากสื่อของกลุมตัวอยาง  

รายการ จํานวน รอยละ 
เดินทางผานราน 51 34 

สื่อโฆษณา 13 8.67 
มีผูแนะนํา 86 57.33 

รวม 150 100 
 
ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของที่มาใชบริการรานอุดรชัยประดับยนตของกลุมตวัอยาง 

รายการ จํานวน รอยละ 
ฟลมกรองแสง 123 32.89 

สัญญาณกันขโมย 112 29.95 
เครื่องเสียง 139 37.17 
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ตารางที่ 19 ความคิดเห็นทีมี่ตอรานอุดรชัยประดับยนต 

ความคิดเห็นที่มีตอรานอุดรชัย
ประดับยนต 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด  

ความเรียบรอยของงาน       13 69 82 

 0.00 0.00 0.00 15.85 84.14  

ความรวดเรว็     4 11 67 82 

 0.00 0.00 4.88 13.41 84.7  

ความชัดเจนในการอธิบายวิธีการใชงาน     10 17 55 82 

 0.00 0.00 12.19 20.73 67.07  
ความกระตือรือรน/เอาใจใส/เต็มใจ

ใหบริการ     17 53 12 82 

 0.00 0.00 20.73 64.63 14.63  

ความมีมนุษยสัมพันธ     7 60 15 82 

 0.00 0.00 8.54 73.17 18.29  

การตรงตอเวลาในการใหบริการ     7 14 61 82 

 0.00 0.00 8.53 17.07 74.39  
 

 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ก 
ตารางประมวลผลแบบสอบถาม 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 87 58 
หญิง 63 42 
รวม 150 100 

 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 22 ป 12 8 

22-29 ป 98 65.33 
30-40 ป 31 20.67 

มากกวา 41 ปขึ้นไป 9 6 
รวม 150 100 

 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 114 76 
สมรส 32 21.33 
มาย 4 2.67 
รวม 150 100 
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 
 
1. เพศ  ชาย   หญิง   
     
2. อายุ  ต่ํากวา 22 ป  22-29 ป  30-40 ป  มากกวา 41 ปขึ้นไป 
     
3. สถานภาพ  โสด  สมรส  มาย/หยาราง  

   
4. การศึกษา  ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ปวช.- ปวส.   ปริญญาตร ี
  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
   
5. อาชีพ  ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน 
  ธุรกิจสวนตัว   แมบาน 
  นักเรียน / นักศึกษา   อ่ืนๆ โปรดระบุ................ 
   
6. รายไดตอเดือน  ต่ํากวา 10,000 บาท   10,000-20,000 บาท 
  20,001-30,000 บาท   30,001-40,000 บาท 
  40,001-50,000 บาท   มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการทาํเครื่องประดับยนตและสวนที 3 ความคิดเห็นตอการใชบริการ
รานประดับยนต 
 
 

      1. หากทานตองทําประดับยนต
ทานตองการทําประดับยนตหรือไม 
 

 ทํา 
เพราะ…………………..……… 

  ไมทํา  
เพราะ…...………………………… 

   2. อุปกรณภายในรถยนตของทาน 
2.1 ฟลมกรองแสงรถยนต        แถมมากับรถยนต   แตงเติมภายหลัง 

 
2.2 เครื่องเสียงรถยนต            แถมมากับรถยนต   แตงเตมิภายหลัง 

 
2.3 สัญญาณกันขโมย             แถมมากับรถยนต   แตงเติมภายหลัง 

 
     3. หากทานตองการซื้ออุปกรณรถยนต ทานจะคํานึงถึงอะไร 

 ดานราคา 
 ดานคุณภาพ 
 ดานรายการสงเสริมการขาย 
 ดานบริการ 

 ดานสถานที่  
 

4. การติดตั้งเครือ่งเสียงครั้งตอไป จะไปติดตั้งที่ราน……………………………….…. 
เพราะ………………………………………………………………… 

 
5. งบประมาณทีใ่ชในการติดตัง้ 

  นอยกวา 10,000 บาท 
       10,000-20,000 บาท  20,001-30,000 

 30,001-40,000 บาท   มากกวา 40,000 บาท 
 
6. ใชงบประมาณจาก 

 เงินสด  
 บัตรเครดิต  
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 เงินผอน  ระยะเวลาทีต่องการ 
     0  6 เดือน 0  12 เดือน 0  18  เดือน 0  24 เดือน 
 

 
7.  โปรดเรียงลําดับความตองการของทานที่คาดหวังจากรานจาก 1 – 5 โดยสําคัญที่สุด = 

1 สําคัญนอย = 5 
..….คุณภาพสินคา 
..….คุณภาพการติดตั้ง 
..….ความนาเชื่อถือของราน 
..….ราคา 
..….บริการหลังการขาย 

8. ทานรูจักรานอุดรชัยประดับยนตหรือไม 
 ไมรู 
 รู  จากสื่อ 

  เดินทางผานหนาราน 
 สื่อโฆษณา 
 ทราบจากคนรูจักแนะนํามา 
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สวนที่ 4 การรับรูเก่ียวกบัรานอุดรชัยประดับยนต 
 
ทานมาใชบรกิารรานอุดรชัยประดับยนต(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ฟลมกรองแสง 
 สัญญาณกันขโมย 
 เครื่องเสียง 

 
 

ทานมีความคดิ
เห็นตอเรื่อง
ตางๆ ตอไปน้ี
ระดับใด 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความ
เรียบรอยของ
งาน 

     

2. ความรวดเร็ว      
3. ความชัดเจน
ในการอธิบาย
วิธีการใชงาน 

     

4. ความสุภาพ
และมารยาทใน
การใชบริการ 

     

5. ความ
กระตือรือรน/เอา
ใจใส/เต็มใจ
ใหบริการ 

     

6. ความมีมนุษย
สัมพันธ 

     

7. การตรงตอ
เวลาในการ
ใหบริการ 

     

 
 



ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 

เร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเหน็ในเร่ืองของที่มีตอรานอุดรชัย
ประดับยนต 
_______________________________________________________________________ 
คําชี้แจงในการตอบคําถาม 
1. แบบสอบถามมีวัตถปุระสงค เพ่ือศกึษาทัศนะคตติอพฤติกรรม และปจจัยทีมี่ผลกระทบตอ
การตัดสินใจซื้ออุปกรณเครื่องเสียงประดับยนตของประชาชนในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑติศกึษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) 
บัณฑิตวิทยาลัยหอการคาไทย  
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะถูกเก็บเปนความลบัทุกประการ การนําเสนอขอมูลจะทําในรูป
บทสรุปในภาพรวม โดยไมมีการแสดงขอมูลรายบุคคลแตอยางใด รวมถึงผลจากการวิจัยจะถูก
นําไปใชเพ่ือประโยชนทางวชิาการเทานั้น  
3. แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน คือ 
สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 พฤตกิรรมตอรานประดับยนต 
สวนที 3 ความคิดเห็นตอการใชบริการรานประดับยนต 
สวนที่ 4 การรับรูเกี่ยวกับรานอุดรชัยประดับยนต 
_______________________________________________________________________ 
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4. รูปแบบของกจิการ และลักษณะของการประกอบการเปนอยางไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5. กลุมลูกคาเปาหมายคือใคร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
6. จํานวนและลกัษณะของคูแขงในอุตสาหกรรมมีใครบาง 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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7. ผลประกอบตัง้แตเปดกิจการจนถึงปจจุบัน  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
8. สินคาทํากําไรใหรานมากที่สุดคือสินคาอะไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
9. สินคาที่ทํากําไรใหรานนอยที่สุดคือสินคาอะไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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10. ปญหาที่พบจากการประกอบการ และแนวทางแกไข 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
11. ขอจํากัดในการประกอบธุรกจิ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 



ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามการสัมภาษณเจาของกิจการ 

 
1. ความเปนมาของรานอุดรชัยประดับยนต 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. ปจจัยในการเลือกลงทุนธุรกิจรานประดับยนต ไดแกปจจัยใดบาง 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. ที่มาของแหลงเงินทุน 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 



ภาคผนวก ง 
 
 

 
Assumption 

 เชา ซื้อ  

ขนาดตึก 2 3 คูหา 

ราคาตึก ทีต่องการ - 3,000,000.00 บาท 

คาเชา 120,000.00 - บาท 

คาตกแตง 50,000.00 80,000.00 บาท 
จํานวนรถที่คาดวาจะมาใชบริการตอ
วัน 3 5 คัน 

คาใชจายตอเดือน 40,000.00 60,000.00 บาท 

จํานวนวันทีเ่ปดทําการตอเดือน 24 24 วัน 

รายไดตอเดือน 90,000.00 150,000.00 บาท 

รายไดเพ่ิมขึ้นปละ 10 10 % 

คาใชจายในการบริหาร เพ่ิมขึ้นปละ 5 5 % 

ตนทุนสนิคาคดิรอยละของรายได 40 40 % 

Discount rate 10 10 % 
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ตารางที่ 1 แสดงผลตอบแทนกรณีการขยายกิจการโดยเปดสาขาแหงที่ 2 
หนวย: พันบาท 

 
เงินลงทุน 

ปที่ 0 
(50.00) ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

รายไดเฉลี่ยตอป  1,080.00 1,188.00 1,306.80 1,437.48 1,581.23 1,739.35 1,913.29 2,104.61 2,315.08 2,546.58 

Variable Cost            

คาเชา  120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

ตนทุน  432.00 475.20 522.72 574.99 632.49 695.74 765.31 841.85 926.03 1,018.63 
คาใชจายในการ
บริหารงาน 

 
480.00 504.00 529.20 555.66 583.44 612.62 643.25 675.41 709.18 744.64 

รวมรายจาย  1,032.00 1,099.20 1,171.92 1,250.65 1,335.93 1,428.36 1,528.56 1,637.25 1,755.21 1,883.27 

รายไดสุทธ ิ  48.00 88.80 134.88 186.83 245.29 311.00 384.73 467.36 559.87 663.31 
 

Pay back 
period 1 ป 

NPV 1,582,451.21 

IRR 153.74% 
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ตารางที่ 2 แสดงผลตอบแทนกรณีการขยายกิจการโดยซื้อที่ทําการ 
หนวย: พันบาท 

 
เงินลงทุน 

ปที่ 0 
(3,080.00) ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

รายไดเฉลี่ยตอป  1,800.00 1,980.00 2,178.00 2,395.80 2,635.38 2,898.92 3,188.81 3,507.69 3,858.46 4,244.31 

Variable Cost            

ตนทุนสินคา  720.00 792.00 871.20 958.32 1,054.15 1,159.57 1,275.52 1,403.08 1,543.38 1,697.72 
คาใชจายในการ
บริหารงาน 

 
720.00 756.00 793.80 833.49 875.16 918.92 964.87 1,013.11 1,063.77 1,116.96 

รวมรายจาย  4,520.00 1,548.00 1,665.00 1,791.81 1,929.32 2,078.49 2,240.39 2,416.19 2,607.15 2,814.68 

รายไดสุทธ ิ  (2,720.00) 432.00 513.00 603.99 706.06 820.43 948.42 1,091.50 1,251.31 1,429.63 
 

Pay back 
period 6.88 ป 

NPV 1,661,517.07 

IRR 21.87% 
 
 
 



ประวัติผูศึกษา 
          
         นางสาววราภรณ แกวบัณฑติ เกิดเม่ือวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2522 สําเร็จ
การศึกษาปรญิญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร จากมหา
วิทยาหอการคาไทย เม่ือปการศึกษา 2544 และศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขา
การจัดการ บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคาไทย ในปการศกึษา 2549 
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