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บทคัดยอ 

         หอการคาไทย (THE THAI CHAMBER OF COMMERCE) เปนองคกรที่
ดําเนินกิจกรรมโดยไมแสวงหากําไร มีรายไดหลักมาจากคาบํารุงสมาชิกและการออก
เอกสารรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Certificate of origin) เน่ืองจากรายไดหลักสวนหนึ่ง
มาจากคาบํารุงสมาชิกซึ่งมีประมาณ 3,700 รายทั่วประเทศ สงผลใหองคกรตองมีการ
ติดตอสื่อสารกับสมาชิกอยูตลอดเวลาและอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดปญหาคาใชจายใน
การติดตอสื่อสารที่สูงขึ้นอยางตอเน่ือง จึงมีความจําเปนที่จะตองหาแนวทางการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม 
 วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาปญหาและสาเหตุที่สงผลกระทบตอการพัฒนาระบบการสื่อสารของ 
  หอการคาไทย 

2.เพ่ือศึกษาวธิีการสื่อสารทีเ่ขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม 
3.เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาเรื่องคาใชจายในสวนงานการจัดสงไปรษณีย 
4.เพ่ือศึกษากลยุทธในการพัฒนาระบบการสื่อสารของหอการคาไทยอยาง 

  ยั่งยืน 
 จากการศึกษาพบวา 

จากการศึกษาพบวา ปญหาเรื่องคาใชจายในสวนของการจัดสงไปรษณียของ
หอการคาไทยมียอดคาใชจายที่สูง ซึ่งมีสาเหตุมาจากในการติดตอสื่อสารกับสมาชิก 
ดวยการสงจดหมายทางไปรษณียเปนหลกั มากกวาชองทางอ่ืนๆที่องคกรมีอยู เกิดจาก
ขาดความรูความเขาใจในเทคโนโลยี ระบบฐานขอมูลสมาชิกยังไมสามารถนํามาใชงาน
ไดอยางเต็มที่ จําเปนตองพัฒนาระบบการสื่อสารโดยใชกลยทุธมุงเฉพาะสวนโดยใช
ตนทุนต่ําควบคูไปกับกลยุทธในระดับหนาที่ 



กิตติกรรมประกาศ 
 

         การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารยเยาวลักษณ 
จิตตวโรดม อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตรา
และแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทาํการศึกษาคนควาดวยตนเองมาโดยตลอด 
ขอขอบพระคณุอาจารยเปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคณุอาจารย ดร.พีรพงษ ฟูศิริ และ อาจารย ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ที่ให
ความกรุณาเสียสละเวลามาเปนประธานและกรรมการในการสอบรายงานการคนควาดวยตนเอง 
นอกจากนี้ยังกรุณาใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการศกึษาคนควาดวยตนเองในครั้งน้ีดวย 
 ขอขอบพระคณุเจาหนาที่ระดับบริหาร และเจาหนาที่ระดับปฎิบตัิการของหอการคาไทย
ทุกคน ทีใ่หความกรุณาและเสียสละเวลาในการใหสัมภาษณและขอมูลตางๆทีเ่ปนประโยชน
สําหรับการศกึษาคนควาดวยตนเองในครั้งน้ี จนประสบความสําเร็จดวยดี 
 ขอขอบพระคณุครูบาอาจารยทุกทานที่กรุณาใหการศกึษา ความรูความเขาใจใน
สาขาวิชาการตางๆตั้งแตขาพเจาเกิดจนโต และกระทั่งขาพเจาประสบความสําเร็จในการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวของขาพเจาที่ไดใหกําลังใจ
เสมอมาตลอดการทําการศกึษาคนควาดวยตนเอง และขอขอบพระคณุเจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัย ที่ไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาทีศ่ึกษาอยู และเพื่อนนกัศึกษา CEO MBA ทุกทาน 
ที่ไดใหกําลังใจและความชวยเหลือที่ดีตลอดมา         
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ภาพรวมขององคกรและลักษณะธุรกิจ 
 
ชื่อองคกร   : หอการคาไทย” (THE THAI CHAMBER OF COMMERCE) 
ลักษณะธุรกิจ   : เปนองคกรกลางในการประสานงานระหวางภาครฐัและเอกชน 
 
ประวตัิความเปนมาขององคกร  
 

        หอการคาไทย (THE THAI CHAMBER OF COMMERCE) ถือกําเนิดขึ้นมาจาก
แนวความคิดของพอคาชาวไทยกลุมหน่ึง ภายใตการนําของนายเลก็ โกเมศ ไดมารวมประชมุ
ปรึกษาหารือกันวา ในตางประเทศแทบทุกประเทศนัน้มีการจัดตั้งหอการคาขึ้น เพ่ือเปนสถานที่
ที่อํานวยประโยชนใหแกพอคา นักธุรกิจและประชาชนอยางมากมาย สําหรับประเทศไทยนั้นมี
พอคาชาวไทยอยูเปนจํานวนไมนอย จึงมีความเปนไปไดที่พอคาชาวไทยจะเกดิการรวมตัวกนั
ขึ้นเปนปกแผน โดยจัดตั้งเปนองคการกลางที่จะทําหนาที่เปนปากเปนเสียงใหกบัพอคา ในการ
ดําเนินธุรกิจใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทําหนาที่ประสานงานระหวางภาครัฐกับพอคา
ใหติดตอถึงกนัไดโดยสะดวก ตอมากลุมพอคาในขณะนั้น ไดชักชวนเพื่อนฝูงในกลุมพอคา
รวมตวักันมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีการนัดประชุมขึน้ครั้งแรก เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2475 ณ 
บานของนายเล็ก  โกเมศ ตาํบลตรอกกัปตันบุช ซ่ึงการประชุมในครัง้แรกนั้น ไดตกลงกันในเรื่อง
การจัดตั้งหอการคาและกําหนดการเรียกชื่อองคกรที่จัดตั้งรวมกันเปนภาษาอังกฤษวา 
“Siamese Chamber of Commerce” ซ่ึงในขณะนั้น ยังไมไดกําหนดชื่อเปนภาษาไทย เน่ืองจาก
อาจจะยังหาคําที่เหมาะสมไมได 

        ในการประชุมครั้งตอมา ไดมีการเสนอชื่อองคกรเปนภาษาไทยอยางกวางขวาง โดย   
ดร.โชติ คุมพันธ เสนอวาควรใชชื่อ “สภาพาณิชยการแหงสยาม” โดยมีความมุงหมายใหเปน
สภาที่ขอรองตอรัฐบาลใหออกกฎหมายควบคุมการคา และออกกฎหมายควบคมุรานคาใหเสยี
คาบํารุง แตมีผูคัดคานวา คําวา “สภา” น้ัน ดูจะใหญโตเกินขอบเขตความสามารถของกลุม ควร
จัดตั้งในรูปของสโมสรหรือสมาคมกอน เม่ือการดําเนินงานตาง ๆ เจริญขึ้นแลว จึงคอยขยับ
ขยายเปนสภาในภายหลัง นอกจากนัน้แลว ยังมีผูที่เสนอชื่ออ่ืนอีก เชน สภาการคา สภาพอคา
ไทย หรือ หอการคา เปนตน 

 



                                                                                                                                             

 การประชุมในเรื่องการตั้งชื่อน้ันมีอยูหลายครั้ง จนในที่สุดประธานของที่ประชุมชั่วคราว
คือ พระยาภิรมยภักดี ตองไปเฝาพระวรวงศเธอพระองคเจาวรรณไวทยากร วรวรรณ และหมอม
เจาสกลวรรณากร วรวรรณ ซ่ึงทานทั้งสองไดประทานชื่อวา “สภาคารการคา” จากนั้น ที่ประชุมจึง
ไดมอบใหพระยาภิรมยภักดี พระชัยสิทธิเวช หลวงนรเสรษฐสนิทและขุนเลิศดํารหิการ เปนผูไป
จดทะเบียนกอตั้งเปนสมาคม เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2476 ซ่ึงการจดทะเบียนในครั้งน้ัน
ปรากฏวา รัฐบาลไดสงวนคําวา “สภา” เอาไวสําหรับองคการของรัฐโดยเฉพาะ ดังน้ัน ทานที่ไป
จดทะเบียนจึงใชคําวา “หอการคา” แทน โดยสํานักงานหอการคาแหงแรกตั้งอยู ณ ตึกในตรอก
กัปตันบชุ ถนนสี่พระยา โดยมีพระยาภิรมยภักดี เปนประธานฯ คนแรกของหอการคาไทย 

หอการคาไทยในระยะเริ่มตนดูคึกคักเปนอยางมาก มีสมาชิกจํานวนมากมารวมตวักนั ซ่ึง
ลวนแตเปนพอคาผูทรงเกียรติ ที่ไดทําการคาจนเปนปกแผน ผลจากการที่ไดรวมกลุมของพอคา
นับวาเปนประโยชนอยางมาก เชน ไดปลูกฝงความสามัคคีและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เปนแหลง
ชุมนุมทําใหพอคาไดพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหวางกันเปนประจํา นอกจากนั้น 
หอการคาไทย ยังจัดใหมีการแสดงปาฐกถาเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและแนวความคิดตาง ๆ 
ใหแกบรรดาสมาชิก โดยเชิญผูทรงคุณวฒิุมาแสดงปาฐกถาอยูเปนประจํา 

 หลังจากนั้น หอการคาไทยก็เร่ิมเขาสูยคุเสื่อมถอย จํานวนสมาชิกทีเ่คยมีจํานวนมากเริ่ม
ลดนอยลง ฐานะทางการเงินก็เร่ิมมีปญหา ดังนั้น คณะกรรมการฯ ในชุดตอมาจึงไดตกลงกันยาย
หอการคาไทยออกจากตรอกกัปตันบุช ไปอยู ณ ตึกเชาของพระคลัง ตําบลถนนพระราม 1 ซ่ึง
ตึกดังกลาวนีมี้สภาพชํารุดทรุดโทรมมาก จึงตองมีการซอมแซมอยางมาก ดวยเงินคาบํารุงและ
คาสมาชิกจนเกือบหมดสิ้น กอปรกับหอการคาไทยในสมัยน้ัน ไมมีรายไดพิเศษใด ๆ ทําใหตอง
เปนหนี้คาเชาอยูเปนประจํา คณะกรรมการในขณะนั้น จําเปนตองออกเงินเปนประจําคนละ 30 
– 40 บาทแทบทุกเดือน ยิ่งไปกวานั้น คราวใดที่มีงานประจําปหรืองานตอนรับตาง ๆ 
คณะกรรมการก็ตองชักทุนของตนเองกูหนาเอาไวทุกครั้ง 

 หอการคาไทยตั้งอยูที่ถนนพระราม 1 เปนเวลาหลายป ในที่สุดจํานวนสมาชิกลดลงเปน
อยางมาก ตึกที่เชาอยูก็คางชําระคาเชาเปนจํานวนมาก ในที่สุดสถานที่น้ันก็ถูกเรียกคืน โดย
เจาของตองการเอาไปใชเปนสถานที่ราชการ หลังจากนั้น หอการคาไทย จึงจําเปนตองยายทีท่ํา
การใหม ซ่ึงก็เปนปญหาอยูวาจะยายไปทีใ่ด เพราะการยายแตละครั้งน้ัน จะตองเสยีคาใชจายเปน
จํานวนมาก 

 ในขณะนั้น ขนุเลิศดําริหการ ซ่ึงดํารงตําแหนงเลขานุการหอการคาไทย ไดเขามาโอบ
อุมหอการคาไทยเอาไว โดยใหยายสาํนกังานของหอการคาไทย ไปไว ณ ที่ทําการของทาน บน
ตึกชั้นบนของหางจาตุรงคอาภรณ ตําบลสามยอด ในราวปลายป 2480 อยูที่น่ันไดประมาณ 2 – 
3 เดือน ก็ตองยายไปอีก โดยเจาของหางจาตุรงคอาภรณ ตองการที่ตึกชั้นบนทําเปนที่ทําการ

2 
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หนังสือพิมพเทอดรัฐธรรมนูญ คราวนี้ ขุนเลศิดําริหการพายายไปอยูที่ตึกชั้นบนของหางศิรินคร 
ตําบลบางลําภู อยูไดประมาณ 1 ป ทางราชการไดมาขอเชาตึกหางศิรินคร ทําเปนรานของกรม
เกียกกายทหารบก หอการคาไทยจึงไดยายมาอยูที่ตึกชั้นลางของสยามโฮเต็ล เม่ือเดือน
มกราคม 2482 โดยความชวยเหลือของขนุเลิศดําริหการเชนเคย 
 ในระหวางที่หอการคาไทยอยูที่ตึกสยามโฮเต็ลน้ี ขุนเลศิดําริหการ ไดสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพระนคร และเพื่อเปนเกียรตแิกทาน พระยาภิรมยภักดีผู
เปนนายกของหอการคาไทยตั้งแตเริ่มตน จึงไดหลีกทางใหขุนเลศิดําริหการไดเขาเลือกขึ้นเปน
นายกของหอการคาไทย นอกจากนั้นยังใหเกียรติแกนายเสวียน  โอสถานุเคราะห ผูสมัครเขา
รับการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพระนครอีกผูหน่ึง ดํารงตําแหนงเลขานุการของ
หอการคาไทย พอพนการเลือกตั้ง ซ่ึงปรากฏวาขนุเลิศดําริหการไมไดรับการเลือกตั้งเขาเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และถึงคราวทีห่อการคาไทยเลือกตั้งกรรมการใหม ขุนเลิศดําริหการก็
พนจากตําแหนงนายกฯ มาเปนกรรมการ สวนตําแหนงนายกของหอการคาไทยก็ตกแกพระยา
ภิรมยภักดี 
 หลังจากที่หอการคาไทยไดเปลี่ยนทีท่ําการอยูหลายครัง้ จากที่ทําการ ณ ตึกชั้น 3 ของ
หาง ไอ.อี.ซี. สี่แยก เอส.เอ.บี. และตึกพาณิชยภัณฑ สนามเสือปา เขาดินวนา ตามลําดับ ซ่ึงตกึ
พาณิชยภัณฑน้ี สรางขึ้นดวยเงินจากการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ โดยมีพลโทหลวงพรหมโยธี 
เปนประธานจดังาน ซ่ึงรวมมือกับคณะกรรมการและสมาชิกของหอการคาไทยในปน้ัน ๆ 

 เม่ืออยูที่ตึกหลังน้ี คณะกรรมการตองทํางานอยางหนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานฉลอง
รัฐธรรมนูญประจําป ซ่ึงหอการคาไทยไดรับมอบหมายใหเปนผูออกรานแผนกสินคาไทย 
สนับสนุนพอคาไทยและสนิคาที่ผลติในเมืองไทย มีการเชิญชวนพอคาไทยที่ผลติสินคาไทย นํา
สินคาของตนมาแสดงในงาน โดยภายในงานดังกลาว หอการคาไทยไดรวมมือกับกระทรวง
พาณิชย จัดการมอบเหรียญและถวยรางวัลเพ่ือเปนเกียรติแกสินคาที่มีคุณภาพ ซ่ึงถือเปนหนาที่
โดยตรงของหอการคาไทยในการสนับสนนุพอคาไทย 

 ในชวงเวลานัน้ ภาพลักษณของหอการคาไทยดีขึน้ตามลําดับทัง้สถานการณการเงิน
และการยอมรับของสังคม มีทั้งสมาชิกทั้งเกาและใหมมารวมกันอยางเต็มที ่ รวมทั้งไดมีการ
ตอนรับแขกจากตางประเทศที่สนใจอยูเสมอ นอกจากนั้น ยังไดมีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ดวย
การจัดตั้ง “วิทยาลัยการคา” ขึ้น (มหาวิทยาลัยหอการคาไทยในปจจุบัน) เพ่ือดําเนนิการสอนแก
อนุชนคนสนใจและสงเสริมใหมีความรูทางดานการคา โดยวทิยาลยัการคานี้ อยูภายใตการดูแล
ของ นายวิรัช พ่ึงสุนทร ซ่ึงเปนตัวแทนของหอการคาไทย มีนักเรียนเขาเรียนกวา 300 คน มี
หลักสูตร 3 ป ในเวลานั้นเปดทําการสอนไดปเศษ เกดิสงครามมหาเอเซียบูรพา วิทยาลัยจึงตอง
หยุดกิจการ และตวัตึกถูกเอาคืนไปเปนตึกประสานงานระหวางญี่ปุนกับไทย สวนเกาอ้ีและโตะ
เรียนถูกนําไปเปนฟนหุงขาว 
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 ในเวลาตอมาหอการคาไทยมี่ทีทําการอยู ณ ตึกพาณิชยภัณฑเปนเวลาประมาณ 3 ป ก็
มีเหตุจําเปนตองยายมาอยูที่ตึกถนนราชบพิธ ซ่ึงบริเวณที่มาอยูน้ี ไดรับความอนุเคราะหจาก
คุณจุลินทร ล่าํซํา ขายใหในราคาเพียงแสนกวาบาท ซ่ึงนับวาถูกมาก และทีต่ึกถนนราชบพธิน้ีก็
เปนที่อยูของหอการคาไทยมาจนถึงปจจุบัน 

เม่ือหอการคาไทยไดยายมาอยู ณ ตึกถนนราชบพิธแลว ทางกระทรวงพาณิชยสมัยน้ัน
ไดมีดําริวา เพ่ือใหการดําเนินงานของหอการคามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นสมควรใหนํา 
“หอการคา” มาไวในความอุปการะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณชิยจึงไดเสนอตอ
คณะกรรมการหอการคาไทยในเวลานั้น และคณะกรรมการเห็นชอบวาเปนการดทีี่รัฐบาลใหการ
สนับสนุนและเห็นประโยชน ดังน้ันทางหอการคาไทยจึงไดแตงตั้งผูแทน 5 นายไปเจรจากับ
รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย ซ่ึงผูแทนชุดนั้น ไดแก นายจุลนิทร ล่ําซํา นายเล็ก โกเมศ 
นายสงา วรรณดิษฐ นายประสิทธิ สมิตะสิริ และนายวิรัช พ่ึงสุนทร โดยไดเจรจาตกลงมอบ
หอการคาไทยใหกระทรวงพาณิชย แตมีเง่ือนไขวา กระทรวงพาณิชยจะตองรับอุปการะ 
“วิทยาลัยการคา” ของหอการคาไทยดวย 
 เม่ือเปนเชนนี ้คณะกรรมการของหอการคาไทยจึงไดเปลี่ยนแปลงกิจการ และเปลีย่นชื่อ
ใหม โดยจดทะเบียนจัดตั้งเปน “สมาคมพอคาไทย” ในป 2486 ทั้งน้ี กรรมการของหอการคา
ไทย ไดรับเลอืกเปนกรรมการของสมาคมพอคาไทย และบรรดาสมาชิกหอการคาไทย เปลี่ยนมา
เปนสมาชิกของสมาคมพอคาไทย ซ่ึงนับเปนปฐมฤกษแหงการกอกําเนิดสมาคมพอคาไทย และ
มีนายกสมาคมพอคาไทยคนแรกคือ นายสงา วรรณดิษฐ 
 กิจการของสมาคมฯในครั้งน้ัน นอกจากจะจัดรูปแบบการดําเนนิงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคเดิมของหอการคาแลว ยังจัดใหเปนสถานที่ชุมนุมพบปะ และสรางความสามัคคี
ระหวางพอคาไทย ทั้งน้ีคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนนทางดานการสโมสร ร่ืนเริงในกลุมสมาชิก 
มีกิจกรรมกีฬา เชน บิลเลยีด และกีฬาเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกีฬาบิลเลียด จะมีการแขงขัน
กันในระหวางสมาชิก ซ่ึงไดรับความนิยมสมัครเขาแขงขันกันมากมาย เปนที่ครกึครื้นสมความ
ตั้งใจ สมาชิกของสมาคมในระยะนัน้ไดขยายวงออกไปอยางกวางขวางยิ่งขึ้นกวาสมัยที่เปน
หอการคา 
 ป 2487 ในสมัยที่ พ.ต.วลิาศ  โอสถานนท เปนนายกสมาคมฯ ในระยะรอบปน้ี ประเทศ
ไทยกําลังถูกคุกคามหนักในเรื่องภัยทางอากาศ ซ่ึงเปนผลของการที่อยูในภาวะสงคราม บรรดา
กรรมการและสมาชิกของสมาคมตางก็ไดรับภัยน้ีทั่วหนากัน บางทานตองอพยพยายไปอยูในที่
ตาง ๆ ทีค่าดวาจะปลอดจากภัยทางอากาศ ฉะนั้น กิจการของสมาคมฯ ในดานการปฏิบัติงาน
ลดนอยถอยลง อยางไรก็ตามาสมาคมฯ ยังคงทําหนาที่อุปการะสมาชิกโดยตรง ขณะเดียวกนั
เห็นวาประเทศชาติอยูในภาวะคบัขันที่จะตองรวมมือรวมใจกันชวยเหลือในทุก ๆ ดานเทาที่จะ
ชวยได โดยเฉพาะภัยที่เกดิจากฝายพันธมิตรที่มาทิ้งลูกระเบิด ในยานจังหวัดพระนครและธนบุรี 
เปนเหตุใหพลเมืองไดรับความเดือดรอนทั่วหนา มีอันตรายคุกคามชีวติและทรัพยสมบัติอยูแทบ
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ทุกวัน คณะกรรมการของสมาคมฯ จึงไดจัดตั้งหนวยรื้อถอนซากปรักหักพังและชวยเหลือผูตอง
ภัยสงคราม โดยรวมมือกับทางราชการในแผนกปองกันภัยทางอากาศ หนวยรื้อถอนที่ทางสมาคมฯ 
ไดตั้งขึ้นนี้ โดยมีนายสงา  วรรณดิษฐ เปนหัวแรง และไดรวบรวมบรรดาสมาชิกที่มีจิตศรทัธา 
และมีความตั้งใจที่จะเสียสละใหแกเพ่ือนรวมประเทศ โดยไดรวบรวมเงินที่สมาชิกมีจิตศรทัธา
เหลานี้ไดบริจาคประมาณ 30,000 บาทเศษ เพ่ือสงไปชวยเหลือในการรื้อถอนและเพื่อสาธารณะ
กุศลดวย ซ่ึงถือเปนผลงานชิ้นสําคัญ อันจะสรางชื่อเสียงและเกียรติคุณแกสมาคมฯ ในการ
เอ้ือเฟอตอประชาชนทุกคน โดยไมเลือกบุคคลหรือแบงชั้นวรรณะ ในคราวทีบ่านเมืองกําลัง
ประสบภาวะคับขัน 

 ในปพ.ศ. 2487 เปนชวงเวลาที่มีภัยอันตรายรายแรงตาง ๆ คุกคามชีวิตประชาชนอยูมาก 
คณะกรรมการของสมาคมฯ ในขณะนั้น จึงไดพิจารณาขยายขอบเขตขอบังคับของสมาคม โดย
จัดใหมีการอุปการะชวยเหลืองานดานการมรณกรรมขึ้นอีกงานหนึ่ง 
 ภายหลังจากที่ไดมีการมอบชื่อ “หอการคาไทย” ใหกระทรวงพาณิชยรับไปดแูลแลว 
คณะกรรมการสมาคมฯ ในขณะนั้นก็มิไดน่ิงนอนใจ เน่ืองจากเห็นวากระทรวงพาณิชยนําชื่อ 
“หอการคาไทย” ไปแลวยังมิไดจัดทําอะไร จึงไดรองเรียนไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
พรอมทั้งเสนอโครงการจัดตั้งหอการคาไทยขึ้นมาใหม รวมทั้งชี้แจงถึงเหตผุลในการนําชือ่
หอการคาไทยกลับคืนมา จากนั้นก็ไดมีการเจรจาขอชื่อกลับคืน ระหวางคณะกรรมการสมาคม
พอคาไทยกบักระทรวงพาณิชยอยูหลายครั้ง โดยในป 2488 ที่มีนายเล็ก โกเมศ เปนประธาน
กรรมการ ก็ไดสืบทอดมติของคณะกรรมการชุดเดิม ในการเรียกรองชื่อหอการคาไทยกลบัคืนมา 
โดยไดจัดตั้งกรรมการในชุด เปนคณะกรรมการวางระเบียบในการจดัตั้งหอการคา ตลอดจนเปด
การเจรจากับกระทรวงพาณิชย ซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่จนประสบผลเปนที่นาพอใจจนกระทั่งในป 
2489 ที่มีนายจุลินทร ล่ําซํา เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการของสมาคมพอคาไทย ไดจด
ทะเบียนจัดตัง้หอการคาไทยขึ้นใหมอีกครั้ง โดยมีผูรวมลงนามเริ่มกอการหอการคา 7 ทาน คือ 

1. นายจุลินทร ล่ําซํา 
2. นายเล็ก โกเมศ 
3. นายสัญญา ยมะสมิต 
4. นายอาทร สังขะวัฒนะ 
5. นายสงา วรรณดิษฐ 
6. นายเทียนสถติย กรรณสูตร 
7. นายขจร ปานะนนท 

ทั้ง 7 ทานนี้ ไดเปนตัวแทนของสมาชิก ไปทําการจดทะเบียนหอการคาใหมอีกครั้งหน่ึง 
แตถือวาการจดทะเบยีนใหมน้ี มิใชหอการคาไทยตั้งใหม เน่ืองจากหอการคาไทยไดจดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นแลว ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2476 รวมระยะเวลาที่กอตัง้จนถึงปจจุบัน 
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เกือบ 75 ปเต็ม และถือเปนสถาบันที่มีความมั่นคง เปนศูนยรวมของนักธุรกิจชั้นนําของประเทศ 
และเปนแกนหลักในการดําเนินงานรวมกับภาครัฐบาล ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
อีกดวย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 1: อาคารที่ทําการหอการคาไทยในอดีต 
 
1.1.1 ประเภทของธุรกิจ  
หอการคาไทยเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร โดยมีที่มาของรายไดที่ใชในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
 1.1.1.1  รายไดจากคาบํารุงสมาชิก รายไดประเภทนี้จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวน
สมาชิก ซ่ึงปจจุบันสมาชิกหอการคาไทยมีสมาชิก 2 ประเภทคือ สมาชิกสามัญ 3468 ราย และ
สมาชิกสมทบ 230 ราย(ขอมูลอางอิงจาก ทําเนียบสมาชิกหอการคาไทย สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2552) ดังน้ัน ตองอาศัยความสามารถของคณะกรรมการบริหารของหอการคาวาจะทํา
อยางไร จึงจะชักชวนใหบุคคลผูประกอบวิสาหกิจตาง ๆ เขามาเปนสมาชิกของหอการคาไดมาก
ที่สุด ซ่ึงจะตองอาศัยการประชาสัมพันธใหบุคคลตางๆ เขาใจถึงบทบาท ความสําคัญ และ
ประโยชนที่ไดรับจากหอการคา พรอมทั้งดําเนินกิจกรรมในอันที่จะสงเสริม แกไขปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ ในการประกอบธุรกิจของสมาชิก เพ่ือใหเปนที่ยอมรับและเปนที่เชื่อถือของสมาชิกและ
บุคคลอื่นมากขึ้น อันจะเปนผลทําใหจํานวนสมาชิกเพิม่มากขึ้น 
 1.1.1.2 การใหบริการรับรองเอกสารแสดงแหลงกําเนิดสินคา (Certificate of 
origin)   ในรูปแบบทัว่ไป (CO General Form) ซ่ึงเปนหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาที่ไมได
รับสิทธิพิเศษใดๆทางภาษศีุลกากร  แตเปนความตองการของประเทศนําเขา  เพ่ือประโยชนใน
การจัดเก็บสถติิการคาระหวางประเทศ  หรือ  ปองกันการนําเขาสนิคา  จากประเทศคูกรณีที่มี
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ปญหา ความสัมพันธระหวางประเทศระหวางกันหรือเปนไปตามมตขิองสหประชาชาติทีใ่ห  คว่ํา
บาตรประเทศใดประเทศหนึง่เพ่ือลงโทษ   ใหเปนไปตามมาตรการ  ปกปองทางการคาของ
ประเทศหนึ่งเพ่ือลงโทษใหเปนไปตามมาตรการปกปองทางการคาของประเทศตน เพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวกแกผูประสงคจะยื่นขอรับรองเอกสารแสดงถิ่นกําเนิดของสินคาสงออก หรือ
เอกสารทางการคาอ่ืน ๆ 

1.1.1.3 รายไดจากการบริจาค รายไดประเภทนี้ตองอาศัยความพึงพอใจหรือความ
ศรัทธาของผูบริจาค ซ่ึงอาจจะเปนกรรมการ สมาชิกของหอการคา หรือบุคคลโดยทั่วไป ที่
มองเห็นวาหอการคานั้นทําใหตนเองและทองถิ่นไดรับผลประโยชน หรือมองเห็นวาหอการคา
น้ันสามารถแกปญหาหรืออุปสรรคทางธุรกิจใหได ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปของเงินทุนเพ่ือศึกษา
ปญหาทางธุรกิจ หรือเงินทุนเพ่ือการสงเสริมธุรกิจการคาเปนรายประเภท หรือมอบใหเปน
เงินทุนในการดําเนินงาน 

1.1.1.4 รายไดจากการจัดทํากิจกรรมตางๆ รายไดประเภทนี้จําเปนตองอาศัยปจจัย
ตาง ๆ เชน ความรวมมือในดานคนควาศึกษาภูมิประเทศ แหลงทองเที่ยว ขนบธรรมเนียมตอง
อาศัยความพรอม ความกระตือรือรน และความรวมมือรวมใจของคณะกรรมการบริหาร และ
สมาชิกของหอการคานั้น ๆ 

 
 1.1.2 วิสัยทศัน 
 
 เปนสถาบันของภาคธุรกิจที่เขมแข็งและเปนที่ยอมรับ มีเครือขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
สรางเศรษฐกจิไทยใหม่ันคงยั่งยืน และสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมมือกับ
ภาครัฐอยางใกลชิด 
 
 1.1.3 พันธกิจ 
 

ดานองคกรเปนศูนยรวมของภาคธรุกิจเอกชน เพ่ือแสดงบทบาทและจุดยืนที่เดนชัดใน
ประเด็นทางเศรษฐกิจและสรางผลงานใหเปนที่ยอมรับ 
           ดานสมาชิก: ผนึกกําลังและรวมสรางประโยชนใหกับสมาชิกที่เปนชาวไทยและ
ตางประเทศทัง้ในสวนกลางและภูมิภาค 
           ดานพัฒนาศักยภาพธุรกิจ เสริมสรางขดีความสามารถในการแขงขนัของธุรกิจในระดับ
สากล 
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1.1.4  โครงสรางองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            

 แผนภูมิที่ 1:  โครงสรางองคกรของหอการคาไทย 
 
 
 
 
 
 

*ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายตรวจสอบภายใน 

*ผูอํานวยการบริหาร 

สํานักผูอํานวยการ *ฝายประชาสัมพันธ 

*กลุมสมาชิกสัมพันธ 
และกิจกรรมสังคม 

*กลุมบริการ 

 
*กลุมบริหาร 

 
กลุมประสานงานภาครัฐ 
และพัฒนาเศรษฐกิจ 

กลุมประสานงาน 
ตางประเทศ 

*ฝายบริการและ 
สมาชิกสัมพันธ 

ฝายประสานงานและ 
 สนับสนุนหอการคา 
 ทั่วประเทศ 

ฝายสังคมและ 
สาธารณชน 

*ฝายรับรองเอกสาร 

เพื่อการสงออก 

ฝายA.T.A. Carnet และ 
งานมาตรฐานสนิคา 

ฝายการจัดงานแสดงสนิคา 

ฝาย Q-MARK 

ฝายกฎหมายและ 
จดทะเบียนธุรกิจ 

ฝายบัญชีและการเงิน 

ฝายสารบรรณ 
งานการประชุมและ 

ธุรการทั่วไป 

*ฝายจัดซื้อและงาน 
อาคารสถานที ่

*ศูนยสารสนเทศ 

ฝายสงเสริมและ 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ฝายสมาคมการคา 

ฝายกิจกรรมความ 
สัมพันธระหวาง 

ประเทศ 

ฝายกฎระเบียบและ 
การคาระหวางประเทศ 

 

หอการคาไทย 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการเลขาธิการ 
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1.2 การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) 
 
จากการที่หอการคาไทย เปนองคกรที่ไมมุงแสวงหากําไรซึ่งตางจากธุรกิจทั่วไปที่มี

ลักษณะของการขายสินคาที่เปนผลติภัณฑหรือบริการอยางชัดเจน ทําใหหอการคาไทยไมมี
คูแขงขันทีช่ัดเจน แตก็มีองคกรที่มีลักษณะในการดาํเนินกิจกรรมใกลเคยีงกัน คือ สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดังน้ันในการวิเคราะหปจจัยทั้ง 5 มีผลตออุตสาหกรรม             
(Five Forces Model) ไดดังน้ี  

1.2.1 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing firms) 
เน่ืองจากหอการคาไทยเปนองคกรรูปแบบที่ไมแสวงหากําไร จึงทําใหไมมีความรุนแรงในการ
แขงขัน แตกมี็องคกรที่ดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันคือ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

1.2.2 ภัยคุกคามจากผูเขามาใหม (Threats of New Entrants) จากเหตุผลที่
จัดรูปแบบองคกรที่ไมแสวงหากําไร และอยูภายใตขอบเขตของพระราชบัญญัติหอการคาไทยซึ่ง
ถือวาเปนกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงทําใหเปนอุปสรรคสาํหรับผูที่จะจัดตั้งองคกรในรูปแบบน้ี 

1.2.3  อํานาจตอรองของผูขาย (Bargaining Power of Suppliers) หอการคาไทย
เปนองคกรทีมี่สมาชิกจํานวนมาก และมีกรรมการที่เปนเจาของธุรกิจทั้งขนาดเลก็ กลาง ใหญ 
จากขอดีดังกลาวทําใหหอการคาไทยเปนที่รูจัก และเกรงใจของหนวยงานตางๆทําใหงายตอการ
เจรจาตอรอง การจัดซื้อจัดจางตางๆ 

1.2.4  อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) หอการคาไทยมี
สมาชิกทั้งประเภทสมาชิกสามัญและสมทบ 3,698 ราย ซ่ึงประกอบดวยผูประกอบการตั้งแต
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ ซ่ึงองคกรมีรายไดจากคาบํารุงสมาชิก คาบริการรับรองแหลงกําเนิดสนิคา 
(Certificate of origin) ซ่ึงมีองคกรที่ดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันคือ สภาอุตสากรรมแหง
ประเทศไทย ทําใหผูประกอบการที่ตองการสมัครสมาชิกและใชบรกิารรับรองแหลงกําเนิดสินคา
มีทางเลือกมากขึ้น ทําใหหอการคาไทยตองมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการใหมีความ
ทันสมัย รวดเร็ว ถูกตองอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสมาชิกไดรับสิทธิประโยชนอยางเต็มที่ 

1.2.5   ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threats of Substitute Products) จากการที่
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดําเนนิกิจกรรม และหารายไดในลักษณะเดยีวกับหอการคา
ไทยทําใหสมาชิกมีทางเลือกในการขอรับบริการไดมากขึ้น ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายไดในการ
ดําเนินกิจกรรมของหอการคาไทยได 
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1.3 ปญหาและความสําคัญของปญหา 
 
 หอการคาไทยเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตเง่ือนไขที่ตองไมมุงแสวงหา
กําไรตามบทบัญญัตขิองพระราชบัญญัตหิอการคาไทย พ.ศ.2509 การที่หอการคาไทยมีสมาชิก
อยูเปนจํานวนมากและกระจายอยูทั่วไปทั้งสวนกลางและภูมิภาค ดังน้ันองคกรจําเปนอยางยิ่งที่
ตองใหความสาํคัญกับการสือ่สารขององคกรที่มีอยูอยางหลากหลายชองทาง เพ่ือใหเกิดความ
ทั่วถึงไปยังสมาชิกไดอยางครบถวนและสมบูรณเต็มที ่ แตเน่ืองจากหอการคาไทยยงัขาดการ
บริหารจัดการระบบการสื่อสารที่เหมาะสม จึงสงผลใหเกิดปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหา
คาใชจายในการจัดสงไปรษณียมียอดคาใชจายที่สูงมาก สงผลใหภาระงานในการจัดสงของ
พนักงานยังคงมากดวย และไมสามารถทราบผลการตอบรับขาวสารในลักษณะสองทางจากผูรับ
สารได นอกจากนี้ในการสื่อสารกับสมาชกิโดยการใชชองทางโดยวิธีการสงไปรษณียน้ันยังไมได
มีตัวชีว้ัดที่คอยตรวจสอบความคุมคาในการสื่อสารดวยวิธีการนี้ ทําใหในการสงไปรษณียแตละ
ครั้งพนักงานยังไมไดคํานึงถึงความคุมคา หรือหวังผลตอบรบัในการสื่อสารลักษณะนี้มากนัก 
โดยสวนมากจะเนนการจัดสงแบบหวานไปยังสมาชิกทั้งหมดสามพันกวาราย โดยไมไดมีการ
พิจารณาถึงกลุมเปาหมายที่มีความเหมาะสมกับขอมูลตางๆ ที่จะสงใหเหตุผลกเ็พราะวาในการ
สงแตละครั้งน้ันพนักงานจะไมถูกประเมินผลความคุมคาในการสงน่ันเอง ซ่ึงสามารถพิจารณาได
จากตัวเลขสถติิรายจายตั้งแตป 2550 ถึง ป 2552 ซ่ึงมีคาใชจายสูงอยางตอเน่ือง จากปญหา
ดังกลาวสงผลกระทบตอองคกรหลายดาน อีกทั้งผลกระทบตอเวลาในการทํางานของพนักงาน
เพ่ิมขึ้นเพราะตองจัดทําเอกสาร นําใสซอง ติดสติ๊กเกอร แทนที่นําเวลาไปทําในสวนที่เปนการ
เพ่ิมคุณคาใหกับองคกร และทีส่ําคัญคือสงผลกระทบทางดานการเงินขององคกรทําใหตอง
สูญเสียรายไดที่มีอยูอยางจํากัด ไปกับการจัดสงไปรษณีย แทนที่นําเอาเงินเหลานั้นไปใชในการ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนทั้งตอองคกรและสมาชกิ ซ่ึงสงผลตอการพฒันาหอการคาไทยใน
ระยะยาวได โดยในการจัดสงไปรษณียแตละครั้งมีขั้นตอนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
            แผนภูมิที่ 2: แสดงขั้นตอนในการสงไปรษณียของหอการคาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จดหมายเชิญ / รายงานการประชุมสงเฉพาะคณะกรรมการ 
- ประชาสัมพันธโครงการฯ/เชิญสัมมนา/เชิญอบรม สงสมาชิกทั้งหมดประมาณ 3, 600 ราย 

กรอกแบบฟอรมนําสงไปรษณีย เพ่ือสงตอสวนงานธุรการ 

นําจดหมายตางๆที่พนักงานตนเรื่องสงมานําไปสงที่ทาํการไปรษณยี 

พนักงานตนเรื่อง 

พนักงานธุรการ 

จดหมายเชิญ / รายงานการประชุม/ประชาสัมพันธโครงการตางๆ / เชิญสัมมนา / เชิญอบรม 

จัดทําเอกสาร / พิมพสติกเกอร / นําเอกสารใสซองพรอมสง 

พนักงานตนเรื่อง 

พนักงานตนเรื่อง 
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ปญหาและสาเหตุของปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณขาดแคลน 
ขาดแรงจูงใจ 

ขาดความรูความเขาใจ 

    เคยชิน 
   พิมพที่อยูผิด 

ไมมั่นใจวิธีการสื่อสารอื่น 

ไมมีการจัดกลุมเปาหมายที่
เหมาะสม 

ลําดับขั้นในการทํางานสูง 

ขาดการทํางานเปนทีม  

โทรศัพทสายหลุดบอย 

โควตารับสงเมลจํากัด  

Server ลมบอย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

คาใชจายในการจัดสงทาง 
ไปรษณียสูง 

พนักงาน 

วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ไมมีระเบียบในการจัดสง
ที่ชัดเจน 

ไมUpdateที่อยู 

 Internet ลมบอย 

ไมมีหนวยงานกลางในการรวบรวม
ขอมูลที่จะสงใหสมาชิก ไมมีการวัดผลที่ชัดเจน  

 

   ฐานขอมูลสมาชิกยัง 
   ไมสมบูรณ 

ไมหวังผลในการสง 
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ตารางที่ 1:  คาใชจายในการจัดสงไปรษณียและพสัดุ 
หนวย: บาท 

   เดือน 
                  พ.ศ. 

พ.ศ. 2550 
(บาท) 

พ.ศ.2551 
(บาท) 

พ.ศ.2552 
(บาท) 

มกราคม 129,711 112,936 87,882 
กุมภาพันธ 84,989 163,646 131,173 
มีนาคม 180,172 244,689 158,276 
เมษายน 112,076 91,070 108,550 
พฤษภาคม 76,654 158,993 103,842 
มิถุนายน 130,337 102,541 144,817 
กรกฎาคม 101,421 105,485 105,842 
สิงหาคม 72,723 90,483 176,400 
กันยายน 145,761 133,323 256,330 
ตุลาคม 162,700 103,584 103,228 
พฤศจิกายน 142,900 180,930 114,091 
ธันวาคม 103,838 136,807 148,211 
รวม 1,443,332 1,624,538 1,638,242 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
แผนภูมิที่ 3: แสดงเปรียบเทียบคาใชจายในการจัดสงไปรษณีย 
ที่มา: ฝายการเงิน หอการคาไทย  
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1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.เพ่ือศึกษาปญหาและสาเหตุที่สงผลกระทบตอการพัฒนาระบบการสื่อสารของ
หอการคาไทย 

2.เพ่ือศึกษาวธิีการสื่อสารทีเ่ขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม 
3.เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาเรื่องคาใชจายในสวนงานการจัดสงไปรษณีย 
4.เพ่ือศึกษากลยุทธในการพัฒนาระบบการสื่อสารของหอการคาไทยอยางยั่งยืน 
 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 สมาชิก หมายถึง สมาชิกหอการคาไทยซึ่งประกอบดวยสมาชิก 4 ประเภทคือ  
 -   สมาชิกสามัญ เปนสมาชิกที่มีสิทธทิี่จะไดรับเลือกตัง้ใหเปนกรรมการหอการคาไทย 
 - สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตตมิศักดิ์ ไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการหอการคาไทย 
  พรบ. หมายถึง พระราชบัญญัตหิอการคาไทย พ.ศ. 2509 (ฉบบัที่ 2) แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2550  
 Lotus Notes คือ Notes/domino เปน Group Ware product ทีช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การติดตอสื่อสาร และประสานงานกันในระหวางกลุมบุคคลที่ทํางานรวมกัน ทั้งน้ีผูที่ใช Lotus 
Notes โดยทั่วๆไปมักจะเริม่ตนดวยการใชงานเฉพาะรับ-สงE-mail และใชเอกสาร/ขอมูลตางๆ
รวมกันในองคกรซึ่งจะนําไปสูการใชงานในขั้นอ่ืนตอไป 

 
 1.6 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ขอบเขตของการศึกษาการพัฒนาระบบการสื่อสารของหอการคาไทย ผูวิจัยจะศกึษาวา
องคกรมีชองทางการสื่อสารกี่รูปแบบ ซ่ึงแบงเปนการสื่อสารภายในองคกรระหวางพนักงาน
ดวยกัน และการสื่อสารภายนอกองคกรที่มีกับสมาชิก โดยทําการสัมภาษณผูบริหารและ
พนักงานหอการคาไทยที่เกีย่วของในการจัดสงไปรษณีย พรอมทั้งสัมภาษณสมาชิกทาง
โทรศัพท 
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ระยะสั้น 
 หอการคาไทยทราบถึงปญหาและสาเหตทุี่สงผลกระทบตอการพัฒนาระบบการสือ่สาร
ของหอการคาไทย และทราบถึงวธิีการสื่อสารที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม 
 ระยะกลาง 
 สามารถกําหนดชองทางในการสื่อสาร ทั้งที่ใชสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกร
ไดอยางเหมาะสม 
 ระยะยาว 
 สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการสือ่สาร
ที่เหมาะสมกับหอการคาไทย นอกจากนี้ยังตอบสนองความตองการของพนักงานและสมาชิกได
อยางถูกตอง พรอมทั้งลดภาระคาใชจายในการจัดสงทางไปรษณยีลง และลดภาระงานในการ
จัดสงไดอยางยั่งยืน 
 
 



 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

        ในการศึกษาเรื่อง   “การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบการสื่อสารของ
หอการคาไทย” ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควาทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของเพ่ือนําไป
อภิปรายและใชในการสรุปผลไดดังน้ี  
 2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

2.2 แนวคิดเกีย่วกับระดับกลยุทธและกลยุทธระดับธุรกิจ 
2.3 การวิเคราะหการแขงขนัในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 
2.4 ผังแสดงเหตุและผล (Cause and effect diagram) 
2.5 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 
2.6 การวิเคราะหโดยใช TOWS Matrix  
2.7 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
2.8 ทฤษฎีการรับรู 
2.9 ทฤษฎี X ทฤษฎี Y  
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1  การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
 
 ปจจุบันการดําเนินธุรกิจมีการแขงขันคอนขางสูง ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ผูบริหารจะตองอาศัยชั้นเชงิในการบริหารที่เหนือกวาคูแขง หรืออาศัยความวองไวในการปรบัตวั
ใหทันตอภาวะการแขงขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 การจัดการเชิงกลยุทธ จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหนักบริหารกําหนดทิศทางของ
ธุรกิจวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการชวยกําหนดกลยุทธทีเ่หมาะสมกับ
องคการเพื่อที่จะนํากลยุทธเหลานั้นไปประยุกตปฏบิัติและควบคุมประเมินผลการดาํเนินงานของ
องคการไดทั้งน้ีไมจํากัดเฉพาะแตองคการภาครัฐหรือภาคเอกชนแตอยางใด 
 กลยุทธขององคการจะเปนสิ่งสําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จ หรือความลมเหลวของ
องคการได  การทําความเขาใจและการพยายามศึกษาองคการที่ประสบผลสาํเร็จในการใชกล
ยุทธเพ่ือการจดัการ  จะทําใหนักบริหารไดทราบถึงคุณประโยชนของกลยุทธ ที่จะชวยสนบัสนุน
องคการใหประสบความสําเร็จและจะตองมีการพิจารณาเลือกกลยุทธและประยุกตใชใหเหมาะสม
กับองคการ 
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 การจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบ ที่ตองอาศัยวิสัยทัศนของผูนํา
องคการเปนสวนประกอบ  และอาศัยการวางแผนอยางมีขั้นตอน  เน่ืองจากการบริหารกลยุทธ
เปนการบริหารองครวม  ผูนําที่มีความสามารถจะตองอาศัยกลยุทธในการจัดการองคการที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับองคการ  และสามารถนําไปปฏิบตัิไดจริงไมลมเหลว  เน่ืองจากกล
ยุทธที่ดีแตลมเหลวจะไมสามารถนําความสําเร็จมาสูองคการได  ดังน้ันทั้งกลยุทธและนักบริหาร
ที่เปนผูตัดสินใจเลือกใชกลยุทธและนํากลยุทธไปปฏบิตัิจึงมีความสําคัญเทาเทียมกัน 
  ลักษณะที่สําคญัของการจัดการเชิงกลยุทธ  คือ การจัดการเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือของ
นักบริหารในการบริหารงาน  เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เพ่ิมขึ้น  
การบริหารเชงิกลยุทธจะเนนและใหความสําคัญตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (Strategic decision 
making) ที่ไมเหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอ่ืน ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธจะเกีย่วของ
กับอนาคตในระยะยาวขององคการทั้งหมดซึ่งมีลักษณะดังน้ีคือ  
1.เปนกระบวนการของการบริหารองคการโดยรวม 
2.เปนการบรหิารที่เนนการสรางกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันในระยะยาว  
3.เปนการตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิงไมมีวิธกีารที่สําเร็จรูป  
4.ตองอาศัยความรวมมือพันธะผูกพัน(Commitment)และทรัพยากรในองคการ  
5.มีทิศทางทีช่ัดเจนตอทางเลือกตางๆและแสดงใหทุกคนในองคการเขาใจตรงกัน 
 
ความหมายเกี่ยวกับการจดัการเชิงกลยุทธ 
 
 การจัดการเชิงกลยุทธเปนศาสตรที่มีมานานโดยคําวา กลยุทธ หรือ Strategic มีที่มา
จากคําวา Strategia  ในภาษากรีกซึ่งหมายความวา Generalship โดยคําวายุทธศาสตรมักจะ
ถูกนํามาใชในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และการทหาร  และไดเขาสูแวดวงการศึกษาในเวลา
ตอมา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ  และ
ตองการใหเกดิการนําไปสูการจัดทํานโยบายทางธุรกิจที่นําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ไดในอนาคต  
  การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึงการกําหนด
วิสัยทศัน (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค (Objective) เปาหมาย (Goal) ขององคการ
ในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทํากจิกรรมตาง ๆ เพ่ือใหองคการสามารถ
ดําเนินงานตามพันธกิจอันนําไปสูการบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  
 นอกจากนี้เน่ืองจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดโอกาส  หรืออุปสรรคแกองคการได  องคการจึงจําเปนตองพิจารณาสภาพแวดลอม
ภายในขององคการ  เพ่ือหาจุดแข็งหรือจุดออนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคหรือใช
ประโยชนจากโอกาสที่มีอยูน้ันได  ดังน้ันการจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนการบริหารโดยคํานึงถึง  
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1.ลักษณะการดําเนินงานขององคการ  
2.ลักษณะธุรกิจในอนาคต 
3.สภาพแวดลอม  
4.การจัดสรรทรัพยากร  
5. การปฏิบัตงิานใหบรรลุผลตามวตัถุประสงค  
 
แนวคิดที่สําคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ 
 
 แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ คือการกําหนดภารกิจ  วัตถุประสงค
และเปาหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยการจัดการเชิงกลยุทธและการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธจะมีผลตอการดําเนินงานในระยะยาว  
 ดังน้ันองคการจึงตองมีการวางแผนการทาํกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือใหการดําเนินงานตาม
ภารกิจบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  ทั้งน้ีเพ่ือใหตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงอาจจะเปน
อุปสรรคและบดบังโอกาสในการกาวหนาขององคการได  
 ฉะน้ันองคการจึงตองพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยูแลวนํามาใชใหเปนประโยชน  และ
พิจารณาถึงจุดออนขององคการเพื่อหาแนวทางขจัดจุดออนเหลานั้นเสียในแนวคดิดานการ
จัดการเชิงกลยุทธน้ัน จะมีความแตกตางไปจากการจัดการโดยทั่วไป ซ่ึงมักจะศึกษาถึงบทบาท
หนาที่ของผูบริหาร  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนตาง ๆและเนนหนักไปที่การจัดการและการ
บริหารภายในองคการ  แตการจัดการเชิงกลยุทธจะใหความสําคัญกบัปจจัยตาง ๆ โดยเฉพาะ
ปจจัยภายนอกองคการ  หรือสภาวะแวดลอมภายนอกดานตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับการ
แขงขัน  คํานึงถึงการสรางความไดเปรียบในการแขงขันในระยะยาว  และสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม   
 การจัดการเชิงกลยุทธจะนาํไปสูการเพิ่มโอกาสของความสําเร็จ และความลมเหลวของ
องคการไดอยางไรนั้นมีหลักสําคัญดังน้ี 
 1. การจัดการเชิงกลยุทธเปนการกําหนดวิสัยทศัน ทิศทาง ภารกิจ และวตัถปุระสงค
ขององคการธุรกิจอยางเปนระบบ ดังน้ันการจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนสิ่งที่กําหนดทิศทางของ
องคการ และชวยใหนักบริหารปรับตวัตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การตระหนักถึง
ความเปลี่ยนแปลงนั้น ทาํใหนักบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงคและทศิทางการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได 
 2. การจัดการเชิงกลยุทธยังนําไปสูการจัดการความเปลีย่นแปลงที่ดีขึน้  เน่ืองจากมีการ
เตรียมรับกบัสถานการณความเปลี่ยนแปลงไวแลว  ทําใหองคการคนหาแนวทางที่เหมาะสม
ที่สุดตอองคการ  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การจัดการเชิงกลยุทธเปนการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและกจิกรรมตาง ๆ 



   19 

ขององคการเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการที่ตั้งไว 
 3.การจัดการเชิงกลยุทธเปนการนําแนวทางในการดําเนินองคการที่คิดคนสรางสรรคขึ้น 
และนํามาประยุกตใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ันความคิดสรางสรรคจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
นักบริหาร 
 4. การวางแผนกลยุทธเปนหนาที่หลักของนักบริหาร  เน่ืองจากตองวางแผนประยุกตใช  
และกําหนดทศิทางในการดาํเนินงานขององคการ  การจัดทําและปฏิบัตใิหสอดคลองตามแผน
กลยุทธจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะในระยะยาว  ดังน้ันความสามารถในการกําหนดกลยุทธของ
นักบริหาร  และความสามารถในการควบคุมใหการปฏบิัติเปนไปตามกลยุทธที่วางไวได  จะเปน
สิ่งสะทอนศักยภาพและและสะทอนของผูบริหารไดเปนอยางดี 
 5.การจัดการเชิงกลยุทธทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน จะชวยสราง
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันใหแกธุรกิจ  และเสริมสรางการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหารของนักบริหาร  รวมทัง้ชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากรที่อยูภายใน
องคการ  เน่ืองจากการพัฒนาเชิงกลยุทธจะตองมีการสรางความเขาใจและแนวทางในการ
เตรียมพรอม  เพ่ือรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดลอมและคูแขง  นอกจากนี้
แลวการจัดการเชิงกลยุทธยงัชวยใหผูที่เกีย่วของในองคการเขาใจในภาพรวม  โดยเฉพาะ
เปาหมายในการดําเนินงานทําใหสามารถจัดลําดับการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญเรงดวน
ได 
 6.การจัดการเชิงกลยุทธ ชวยใหการทํางานเกิดความสอดคลองในการปฏบิัติหนาที่  
เน่ืองจากมีการกําหนดกลยุทธ  การประยุกตใช  และการตรวจสอบควบคุมไวอยางชัดเจน  ทํา
ใหเกิดความเขาใจตรงกันและเกิดความรวมมือ  โดยเฉพาะความเขาใจในวตัถุประสงคของ
องคการ  อีกทั้งจะชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการ
บริหารองคการในสวนตาง ๆ 
 
องคประกอบของการจัดการเชิงกลยทุธ  
 
  การจัดการเชิงกลยุทธ ประกอบดวยองคประกอบยอยพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ 
  1. การกําหนดทิศทาง (Direction Setting) 
  2. การประเมินองคการและสภาพแวดลอม (Environment Scanning)  
  3. การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation)  
  4. การดําเนินกลยุทธ (Strategy Implementation)  
  5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  
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1.กําหนดทิศทาง  
 
 ในการกําหนดทิศทางขององคการจะประกอบดวย  การกําหนดวิสัยทัศน (Vision ) และ
การกําหนดภารกิจ ( Mission ) หรือ กรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจนจะชวยใหองคการสามารถ
กําหนดทิศทางในระยะยาว  อีกทั้งยังแสดงถึงความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจอีกดวย 
 ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธน้ัน  ขั้นแรกองคการจะตอง
ระบุภารกิจและเปาหมายหลกัที่สําคัญของบริษัท  ซ่ึงภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือขอความ
ของบริษัทที่พยายามกําหนดวาจะทําอะไรในปจจุบัน  และกําลังจะทําอะไรในอนาคตและ
องคการเปนองคการแบบใด  และจะกาวไปสูการเปนองคการแบบใดทั้งน้ีเพ่ือบรรลุสูความเปน
เลิศเหนือคูแขง  ซ่ึงโดยสวนใหญแลวขอความเรือ่งภารกิจขององคการจะประกอบไปดวย  
ขอความที่บงบอกถึงคุณคาทางปรัชญาสาํคัญที่ผูบริหารตัดสินใจกระทํา  ซ่ึงแสดงถึงพันธะของ
บริษัทที่มีตอเปาหมายและสอดคลองกับคุณคาของผูบริหาร  นอกจากนี้แลวภารกิจยังจะสราง
สภาพแวดลอมในการกําหนดกลยุทธอีกดวย 
 เปาหมาย (Goal) คือการบอกถึงสิ่งที่องคการปรารถนาใหเกดิขึ้นในอนาคต  และพยาม
บรรลุ  โดยมีการกําหนดใหชัดเจน  กระชับ  ตรงจุด  และสามารรถวัดได  ทั้งน้ีการกําหนด
เปาหมายจะมีการกําหนดใหชัดเจนขึ้นกวาการกําหนดภารกิจวาจะตองทําสิ่งใด 
 
2.การประเมนิองคการและสภาพแวดลอม 
 
 ในการประเมนิสภาพแวดลอมขององคการนั้นจะประกอบไปดวย การประเมิน
สภาพแวดลอมภายนอก  และการประเมินสภาพแวดลอมภายใน  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือให
ทราบถึง  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  หรือ SWOT Analysis ไดแกการวิเคราะหจุด
แข็ง(Strength–S),การวิเคราะหจุดออน(Weakness–W), การวิเคราะหโอกาส(Opportunity–O)
การวิเคราะหภาวะคุกคาม(Threat-T) 
  2.2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคการ (Internal Analysis)  
 การวิเคราะหภายในขององคการนั้น  จะทําใหทราบถึงจุดออนและจุดแข็งขององคการ  
ชวยใหประเมินอดีตและแนวโนมในปจจุบัน  การวิเคราะหภายในสามารถทําไดโดยการวิเคราะห
ปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ (Critical success factor) การวิเคราะห (Value chain) และ
วิเคราะหกระบวนการหลัก (Core business process) ซ่ึงจะทําใหองคการมีความสามารถหลักที่
โดดเดน(Corecompetency) 
  การวิเคราะหปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ (Critical success factor) สามารถทําได
โดยการวิเคราะหลักษณะของกิจการ  ตําแหนงทางการแขงขัน  สภาพแวดลอมทัว่ไป  และการ
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พัฒนาองคการ 
  การวิเคราะหหวงโซคานิยม (Value chain) เปนการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก 
และกิจกรรมยอยขององคการ  โดยการพยายามจัดกิจกรรมยอยใหสนับสนุนกิจกรรมหลัก  เพ่ือ
จะสรางคุณคาที่สนองตอบกับคานิยมของลูกคา  โดยสายงานหลักจะทําหนาที่ในการผลิต
กิจกรรมพื้นฐาน ประกอบไปดวย  การนําเขาวตัถุดิบ  การผลิตสนิคาและบริการ  การตลาด  
และการใหบรกิารลูกคา  สวนสายงานสนับสนุนจะทําหนาที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย  การ
พัฒนาเทคโนโลยี  การการจัดซื้อวัตถดิุบ  เน่ืองจากการวิเคราะหหวงโซคานิยม  จะทําให
องคการไดรับรูถึงคานิยมของลูกคาไดอยางชัดเจน    ทําใหสามารถวิเคราะหและเชื่อมโยง
คานิยมของลกูคาเขาสูกิจกรรมทุกกิจกรรมขององคการ 
  การวิเคราะหกระบวนการหลัก (Core business process) และระบบการดําเนินงาน 
เปนกระบวนการสรางคุณคาที่เชื่อมโยงระหวางผูจัดหาวัตถุดิบ  องคการ  และลกูคาเขาดวยกนั  
โดยมีกระบวนการหลักขององคการ  เพ่ือพัฒนาสนิคาและบริการ  และเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 
  2.2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Analysis)  
 สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย สภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงาน สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) เปนสภาพแวดลอมที่มีความสําคญั 
แตอาจจะไมใชสิ่งแวดลอมที่เขามาเกี่ยวของกับองคการโดยตรงแตเปนสภาพแวดลอมโดยทั่วไป 
มีตัวแบบในการพิจารณาคือPESTEnvironmentไดแก  
สภาพแวดลอมดานการเมือง(PoliticalEnvironment–P)  
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ(EconomicEnvironment–E)  
สภาพแวดลอมดานสังคม(SociologicalEnvironment–S)  
สภาพแวดลอมดานเทคโนโลย(ีTechnologyEnvironment–T) 
  สภาพแวดลอมทั่วไปสามารถสงผลกระทบตอองคการได ยกตัวอยางเชน หากรัฐออก
กฎหมายที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ  ก็จะสงผลดีตอโอกาสในการดําเนินงานขององคการ  หรือ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเรว็อาจสงผลใหสินคามีความลาสมัยอยางรวดเร็ว เปนตน 
          สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน (Task Environment) ไมเคิล อี พอรตเตอร (Michael 
E.Poter ) ไดเสนอตัวแบบการวิเคราะหสภาพการแขงขัน  โดยใชตวัแบบทีช่ื่อ The Five 
Compettive Force  ซ่ึงจะทําใหเราทราบถึงสมรรถภาพคูแขงที่เขามาใหม ทราบความตองการ
ของลูกคา  สามารถสรางความรวมมือกับผูจัดสงวัตถุดิบ  การระมัดระวังไมใหลูกคาหันไปให
ความสนใจสนิคาทดแทน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนตัวแบบทีช่วยในการวิเคราะหคูแขงไดเปน
อยางดี 
  การวิเคราะหคูแขงที่เขามาใหม (New Entrance) ผูที่เขามาใหมมีความมุงหวังที่จะเขา
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มามีสวนรวม  หรือมีสวนแบงทางการตลาด  ดังน้ันจึงเปนภาวะทีค่กุคาม  ซ่ึงจะมีมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับอุปสรรคที่เขามาและภาวะการตอบโตขององคการ  โดยสิ่งที่เปนอุปสรรคตอผูที่เขามา
ใหมไดแก  
 Ecomies of Scale ความประหยัดที่เกิดจากการผลิตจํานวนมาก (Economies of 
Scale) ทําใหคูแขงตองมีการผลิตที่มีขนาดใหญพอ  จึงจะสามารถตอสูกับกิจการเดิมได 
 ความแตกตางของสินคา Differentiation หรือ ขนาดของทุน Capital Requirement  
เน่ืองจากผูที่เขามาใหมจะตองแบกภาระตนทุนที่สูงมากในดานตาง ๆ เปนตน  เหลานี้เปน
ตัวอยางของอุปสรรคสําหรบัผูที่เขามาใหม  ซ่ึงนักบริหารจะตองสรางภาวะการตอบโต  โดย
อาศัยความไดเปรียบดานอุปสรรคของผูเขามาใหมในดานตางๆ 
  การวิเคราะหผูซ้ือ (Buyer) ผูบริหารในองคการภาครัฐ และภาคเอกชน  จะตองให
ความสําคัญกบัลูกคา  เน่ืองจากองคการจะตองเผชิญกับอํานาจการตอรองของลูกคา  ในเรื่อง
ของปริมาณคุณภาพและราคา  
  การวิเคราะหผูจัดสงวัตถุดิบ (Supplier) ผูจัดสงวัตถุดิบจะมีความสําคัญเน่ืองจาก
องคการจะตองเผชิญกับพลงัการตอรองของผูจัดสงวัตถุดิบเชนเดียวกับลูกคา  ดังน้ันผูบริหาร
ทั้งองคการภาครัฐและองคการภาคเอกชน  จะตองปรับกลยทุธเพ่ือรับกับพลังการตอรองนั้น 
  การวิเคราะหสินคาทดแทน (Substitute) การมีสินคาหรือบริการทดแทนทําใหองคการ
ตาง ๆ จะตองใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา  ราคา  และบรกิารที่นําเสนอใหกับลูกคา  
เน่ืองจากการละเลยความสําคัญดังกลาวจะทําใหองคการเสียเปรียบตอคูแขงได 
   การวิเคราะหคูแขง (Rival) คูแขงมีความสําคัญอยางยิ่งที่นักบริหารจะตองคํานึงถึง   
เน่ืองจากนักบริหารจะตองใชกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง  การละเลยหรือไมให
ความสําคัญกบัคูแขงจะหมายถึงความพายแพ 
 
3. การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 
 
 การกําหนดกลยุทธ เปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค  ที่
ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก          และการวเิคราะหจุดแข็ง จุดออนที่ไดจาการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดยองคการจะตองกําหนดและเลือกกลยุทธที่ดีทีสุ่ดที่เหมาะสม
กับองคการทีสุ่ด  ผูบริหารตองพยายามตอบคําถามวาทําอยางไรองคการจึงจะไปถึงเปาหมายที่
ไดกําหนดไวได    โดยใชความไดเปรียบในการแขงขันขององคการกําหนดเปนกลยุทธ     ทั้งน้ี
จะตองคํานึงถึงระดับที่แตกตางกันของกลยุทธดวย ซ่ึงมีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ 
 

3.1  กลยุทธระดับองคการ (Corporate Strategy) 
 เปนกลยุทธทีค่รอบคลุมและบงบอกถึงกลยุทธโดยรวม         และทิศทางในการแขงขัน
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ขององคการวา  องคการจะมีการพัฒนาไปสูทิศทางใด   จะดําเนินงานอยางไร     และจะจัดสรร
ทรัพยากรไปยังแตละหนวยขององคการอยางไร       เชน  การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร  การ
ขยายตวัไปในธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกันเลย เปนตน     ตัวอยางเครื่องมือ (Tools)     ที่ชวยในการ
กําหนดกลยุทธในระดับองคการ        เชน Boston Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - 
S Framework เปนตน  

กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth strategies)  
 เปนกลยุทธทีจั่ดทําขึ้นเพ่ือชวยใหยอดขาย กําไร และสินทรัพยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในระหวางที่ธุรกิจอยูในขั้นที่กลังขยายตัว วตัถปุระสงคเพ่ือการเจริญเติบโต เพ่ือความอยู
รอดเปนสําคัญ การสรางความเจริญเตบิโตอยางตอเน่ือง อันจะนํามาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้น ตนทนุ
ตอหนวยลดลง และเปนผลเนื่องจากประสบการณในการผลิตและเปนผลทําใหกําไรสูงขึ้นอีก
ดวย สําหรับ H.J. Heinz Company ถือไดวา ไดเนนกลยุทธการเจรญิเตบิโตโดยวิธีทางลัด เพ่ือ
ตัดลดคาใชจายทั้งทางดานการเงินและการบริหารจัดการ กลยุทธที่สาํคัญของบริษทั คือ 

กลยุทธการควบกิจการ (Merger)  
 ดําเนินกลยุทธการขยายธุรกิจเพ่ือลดตนทุนทางดานเทคโนโยลี ตนทุนการผลิต เทคนิค
และความชํานาญ ดวยการควบรวมกิจการที่มีจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจ    เชน กรณีการควบ
รวมกิจการสายผลิตภัณฑทีบ่ริษัทไมชํานาญ กับ บริษทั Del Monte เปนตน     

กลยุทธการซื้อกิจการ  
ดําเนินการการซื้อกิจการที่สามารถสรางผลกําไรที่ดี เพ่ือใหไดผลตอบแทนที่รวดเร็ว ลด

ขั้นตอนการดําเนินงาน เชน กรณีการเขาซื้อกิจการของ Born Food Corporation เปนตน  
กลยุทธการรวมเปนพันธมิตรธุรกิจ  

 ดําเนินการหาพันธมิตรทางธุรกิจใหเกิดขึน้เพ่ือลดชองวางทางการคา โดยเฉพาะกลุม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของเพ่ือลดตนทุนดานการจัดการและการบริหารการเงิน เชน กรณีการรวม
เปนพันธมิตรกับ Hain Food Group เปนตน  

กลยุทธการเติบโตในตลาดตางประเทศ International strategic  
 บริษัทไดดําเนินการขยายธุรกิจออกตางประเทศหลังจากที่ประสบความสําเร็จ
ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา การทําตลาดและสรางตราสินคาใหเกิดขึ้นในหลายประเทศ เริ่มตน
จากการสรางชองทางการจัดจําหนายในลําดับแรกและนําไปสูการสรางโรงงานผลิตในแตละ
ภูมิภาค ดังน้ี กลุมยุโรป คิดเปนสัดสวนประมาณ 39%  ของยอดขายและ 42.60%  ของกําไร 
ในป 2547        กลุมประเทศแถยเอเซียและแปซิฟค ไดแก นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ญ่ีปุน จีน 
เกาหลี อินโดนีเซีย สิงหโปร และไทย คดิเปนสัดสวนประมาณ 15%  ของยอดขายและ 9.7%  
ของกําไร  ในป 2547   กลุมลาตินอเมริกา กลุมประเทศตะวันออกกลาง และสวนภูมิภาคอ่ืน คิด
เปนสัดสวนประมาณ 4.50%  ของยอดขายและ 2%  ของกําไร  ในป 2547   
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  กลยุทธการพัฒนาตลาด   
เปนกลยุทธทีนํ่ามาใชเพ่ือเพ่ิมยอดขายและขยายการเติบโตโดยใชผลิตภัณฑในปจจุบัน

ออกจําหนายในตลาดใหม กลุมลูกคาในพืน้ที่แหงใหม เพ่ือใหสามารถครอบคลุมใหครบทุกพื้นที่ 
ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและทัว่โลก   

 กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ   
เนนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหดึงดูดใจลูกคาในตลาดปจจุบันและตลาด

ในอนาคตเพือ่ใหเกิดความตองการและจดจําในผลิตภัณฑ ดวยรูปแบบใหม ๆ คณุภาพ
ผลิตภัณฑที่ดีขึ้น  
 

3.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)  
 
 เปนการกําหนดกลยุทธในระดับที่ยอยลงไป          จะมุงปรับปรุงฐานะการแขงขนัของ
องคการกับคูแขง  และระบถุึงวิธีการที่องคการจะใชในการแขงขัน  มุงปรับปรุงฐานะการแขงขัน
ของผลิตภัณฑใหสูงขึ้น  โดยอาจรวมกลุมผลิตภัณฑที่คลายกันไวดวยกัน    ภายในหนวยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ (Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน    กลยุทธระดับธุรกิจของ SBU น้ีจะมุง
การเพิ่มกําไร (Improving Profitability)  และขยายการเติบโต (Growth) ใหมากขึ้น  บางครั้งจึง
เรียกกลยุทธในระดับน้ีวากลยุทธการแขงขัน (Competitive Strategy)     ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีอยู 3 
กลยุทธ คือ   การเปนผูนําดานตนทุนต่ํา    (Cost Leadership)           การสรางความแตกตาง 
(Differentiation)    และ การจํากัดขอบเขตหรือการมุงเนนหรือการรวมศูนย   (Focus Strategy)  
 เปนกลยุทธทีบ่ริษัทใชเพ่ือสรางความไดเปรียบ หรือเปนตอในการแขงขันกับคูแขงใน
ตลาดหรืออุตสาหกรรมที่หนวยธุรกจิของบริษัทดําเนินธุรกิจอยูโดยตรง จากการนําทรัพยากร
และความสามารถพิเศษของบริษัทมาทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จ 

กลยุทธในการสรางความแตกตางในผลิตภัณฑและตราสินคา 
บริษัทมีรูปแบบของผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพ่ือใหลูกคาสามารถเลือกสรรไดมากมาย 

บริษัท จึงมีการสรางตราสินคาใหเหมาะกับชนิด ประเภทของผลติภัณฑ เพือใหกลุมลูกคา
เปาหมายสามารถจดจําไดเปนอยางดี เชน มันฝรั่ง ยี่หอ Ore-Ida ,  Meal  ยี่หอ Boston 
Market Home-Style , Weight Watcher ขนมหวาน ยี่หอ Smart Ones ผลิภัณฑประเภท 
Snacks ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกาที่รูจักกันดี คือ Bagel Bites, TGI Friday’s เปนตน ทั้งน้ี
บริษัทไดสรางตราสินคาขึ้นใหมกับตลาดตางประเทศ เชน ตราสินคายี่หอ Wattle ซ่ึงเปนตรา
สินคา (Brand) ที่แข็งแกรงมากในนิวซีแลนด   ตราสินคายี่หอ Honing และ HAK ที่ยอมรับของ
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ชาวดัชท  ตราสินคายี่หอ John West  , Petit Navire และ Greenseas ในประเทศออสเตรเลีย 
ซ่ึงในอนาคตการมีสินคาที่มีลักษณะ สินคาชาตินิยม กําลังมีเพ่ิมขึ้นในตรายี่หอของผลิตภัณฑ  

กลยุทธการเนนเปนผูนําทางดานตนทุน  
 บริษัทมีแนวคิดในการที่จะนาํเครื่องจักรและนวตักรรมการผลิตทีท่ันสมัยเขามาใช
เพ่ือใหเกิดกระบวนการผลติที่รวดเร็วและไดคุณภาพที่สมํ่าเสมอ รวมถึงการลดตนทุนโดยเฉพาะ
คาใชจายคงที ่การเพิ่มประสิทธิภาพดาน Supply Chain ปรับปรุงการบริหารจัดการสินทรัพย
และสภาพคลอง และการควบคุมคาใชจาย อันจักเปนหนทางที่ทําใหบริษัทสามารถทํากําไรได
เพ่ิมขึ้น และสามารถขยายตลาดใหกวางขวาง ครอบคลมุ พ้ืนที่ได อันจะทําใหบรษิัทสามารถที่
จะรักษาความเปนผูนําตลาดเครื่องปรุงรสและอาหารขบเคี้ยวตอไปอยางยั่งยืน  

กลยุทธการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยงรวดเร็ว  
จากการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะ

เปนการขายตรงโดยพนักงานของบริษทั การขายผานตัวแทนอิสระ ผูคาปลีก ผูคาสง รานคา
สหกรณ กลุมรานคาอิสระ (รานชํา) รวมถึงรานขายยา รานคาสโมสร ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ
อาหารและสถาบันตาง ๆ รวมทั้งโรงเรียน และหนวยงานราชการ เปนตน   

กลยุทธการเปนผูนําในดานนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ  
 บริษัทไดนําความเปลี่ยนแปลงในดานรปูแบบของบรรจุภัณฑ ที่มีความเหมาะสมกับการ
ใชงาน อันถอืไดวาเปนนวตักรรมใหม ๆ ของบรรจุภัณฑ เชน E-Z แบบหัวฉีด อันเปนรูปแบบ
ใหมของขวดที่ใชบรรจุเครือ่งปรุงรสชนิดของเหลว ซ่ึงเปนสวนชวยใหบริษทัสามารถมีสวนแบง
ตลาดเพิ่มขึ้นในโลก ไดถึง 15% - 60% (Hienz มีสวนแบบตลาดในประเทศอังกฤษถึง 75% ซ่ึง
เปนผลโดยตรงกับรูปแบบของขวดรุนใหม โดยเฉพาะในรานอาหารฟาสฟูดของชาวอเมริกันที่
ไดรับความนยิมอยางมาก รวมถึงการสรางบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งและอาหารสําเร็จรูป ที่มี
ความโดดเดนอยงตอเน่ือง Hienz มีความหวังวา จะเปนกลยทุธทีท่ําใหบรษิัทเติบโตไดอยง
ม่ันคงจากการเปนผูนําในดานนวัตกรรม 
 
  3.3  กลยุทธระดับปฏิบตักิาร (Operational Strategy) 
 
 เปนการกําหนดกลยุทธที่ครอบคลุมวธิีการ     ในการแขงขันแกผูเกี่ยวของในหนวยงาน 
(Function) ตาง ๆ   มุงเนนใหแผนกงานตามหนาที่พัฒนากลยุทธขึน้มา     โดยอยูภายใตกรอบ
ของกลยุทธระดับองคการและกลยทุธระดับธุรกิจ เชน  แผนการผลิต  แผนการตลาด   แผนการ
ดําเนินงานทั่วไป  แผนการดานทรัพยากรบุคคล  แผนการเงิน เปนตน  

เพ่ือเปนการสนับสนุนใหกลยุทธระดับธุรกิจประสบความสําเร็จ กลยุทธระดับหนาที่ เปน
การกําหนดเพื่อใหแนวคิดเกิดออกมาเปนรูปธรรม ที่สาํคัญของ H. J. Heinz Company ไดแก 
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กลยุทธดานการตลาด  
 - การมุงเนนการสรางผลิตภัณฑ เพ่ือตอบสนองกลุมตลาดเปาหมายใหมีความชดัเจน 
คือ การจําแนกกลุมลูกคาเปาหมาย แลวสรางผลติภัณฑตอบสนองเฉพาะกลุมเพ่ิมขึ้น เชน เจ็ด
แดเนียนสกริ้นซอส, มารินาดของโยชิดะ และคลาสซิคโกลาตาซอส ที่ใชกับอาหารปงยางและใน
ครัว เปนตน  
 - การสรางตรายี่หอสินคาและการประกาศใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดการจดจํา เม่ือเกิด
ความตองการในสินคา ก็จะเลือกตรายี่หอสินคาเปนสําคัญ  
 - การขยายตลาดและการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายทั้งภายในประเทศสหรฐัอเมริการ
และตางประเทศ ใหมีความครอบคลุม ใหลูกคาสามารถซื้อหาได ดวยความสะดวก รวดเร็ว ทีสุ่ด  
 - ดานราคา จากการที่บริษทัมีการประกาศนโยบายตามกลยุทธการเติบโต และจากการ
กลยุทธการเนนเปนผูนําทางดานตนทุนจะทําใหบรษิัทสามารถขายสนิคาไดในราคาที่ต่ํากวา
คูแขงในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน   

กลยุทธดานการเงินและการลงทุน  
 - การหาแหลงเงินทุนมีตนทุนต่ําเพื่อใชในการสนับสนนุกลยุทธการเติบโตของบรษิัท 
ดวยวธิี Mergers strategyและ Acquisitions Strategy ใหเกิดตนทุนทางการเงินต่าํที่สุด  
 - การปรับปรงุโครงสรางทางการเงินใหมีอัตราสวนทางการเงิน (Ratios) ที่เอ้ืออํานวย
ตอการดําเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 - วิเคราะหโครงการลงทุนแตละธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกล
ยุทธการเติบโตของบรษิัท โดยเนนการลงทุนในธุรกิจทีส่ามารถสรางผลตอบแทนที่ดีและขายทิง้
สําหรับธุรกิจที่ประสบผลขาดทุน  
 - ดําเนินการวางแผนการจัดการดานภาษีอากร เชน การโอนบัญชีทรพัยสินออกจาก
บริษัทกอนการควบรวมกิจการเพื่อประหยัดภาษี อทิเชน กรณีการโอนบัญชีทรัพยสินไปยัง 
SKF แลวโอนควบรวมกิจการกับ Del Monte ในแนวทางของ Reverse Morris Trust เปนตน  

กลยุทธดานการปรับโครงสรางการบริหารองคกร  
 - การจัดสายความรับผิดชอบการบริหารงาน แยกออกเปนภูมิภาค (Zone) เพ่ือให
สามารถประเมินผลการดําเนินงานไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการกําหนดลูทางการ
ลดหรือขยายเปาหมายในอนาคตตอไป  
 - การกําหนดกลุมของอุตสาหกรรม โดยจําแนกกลุมสินคาใหเกิดความชัดเจนในการ
บริหารงานและตนทุน เพ่ือการวัดผลการดําเนินงานที่แทจริง  
 -  ปรับโครงสรางองคกรใหม (Strem line) เพ่ือลดคาใชจายในการดําเนินงาน  
 -  การลดขนาดธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและยืดหยุนไดเพ่ือการเติบโตอยาง
รวดเร็ว  
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 -  การดําเนินกิจกรรม การสรางศูนยกลางการผลิต (Operation Excel) 
         Michael Robert ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางกลยุทธไวในหนังสือ   e-Strategy ที่อาจ
แตกตางไปจากทั่ว ๆ ไปวา       ขั้นตอนในการสรางกลยุทธจะอยูบนพ้ืนฐานของสิ่งที่เราทําไดดี
ที่สุด What you do best  แตไมไดอยูบนพ้ืนฐานของสิ่งที่คูแขงขันของเราทําอยู (Not what the 
others do) ซ่ึงแนวคิดนี้ใชไดดีทั้งธุรกิจการผลิตและธุรกิจการบริการ โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน 
1. ระบุแรงขับดัน (Driving Force) ขององคการ     ที่สามารถชวยใหมีความไดเปรียบทางการ
แขงขัน  ซ่ึงเกี่ยวของกับจุดแข็งที่องคการมีอยู          เชน การที่องคการมีเทคโนโลยีที่แตกตาง  
องคการสามารถใชเทคโนโลยีเปนตัวนําสําคัญในการดําเนินงานได เปนตน 
2. สรางกรอบแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) อยางสั้น ๆ      เพ่ือแสดงวาจะใชแรง
ขับดันน้ันอยางไร เชน จะใชเทคโนโลยีน้ันผลิตสินคาอะไร  จะเจาะจงขายยังภูมิภาคใด  
3. ระบุความเชี่ยวชาญขององคการ (Area of Excellence) ที่เราตองการ       เพ่ือนํามาใช
สนับสนุนกลยทุธ เชน  อาจจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหสูงขึ้น  หรือการสราง
ความชํานาญในการขายและบริการแกพนักงานขาย เปนตน 
4. ระบุประเด็นสําคัญ (Critical Issues) หรือเรื่องที่เกี่ยวของและมีความสําคัญ  ที่อาจจะตอง
ถูกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง          เพ่ือใหเอ้ือตอการนํากลยุทธไปดําเนินการ เชน โครงสราง 
(Structure) กระบวนการหรอืระบบ     (Process/System)              ทักษะและความสามารถ
Skills/Competencies) ระบบการใหผลตอบแทน (Compensation) เปนตน  
   
4. การนํากลยุทธไปปฏิบตัิ (Strategy Implementation)  
 
          การนํากลยุทธไปปฏิบัติ   คือกระบวนการที่ผูบริหารแปลงกลยุทธและนโยบาย      ไปสู
แผนการดําเนินงาน    กําหนดรายละเอียดดานตาง ๆ   เชน     ดานงบประมาณ     หรือวิธีการ
ดําเนินงาน           ซ่ึงกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภายในดานวัฒนธรรม   
โครงสราง  หรือระบบการบริหาร     เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามกลยุทธไดอยางเปนรูปธรรม 
โดยทั่วไปจะประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 
1. ขั้นตอนของการกําหนดแผนและการจดัสรรทรัพยากร (Resources Allocation) 
2. ขั้นตอนของการปรับโครงสรางองคการ  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใชกลยุทธ 
 3. ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวนของระบบและการพฒันาทรัพยากรบุคคล เชน 
เรื่องระบบขอมูลขาวสาร  ระบบบริหารบคุคล (การใหการศึกษา  การใหการอบรม  การกระตุน  
สงเสริมใหบุคลากรในองคการทํางานไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ)เปนตน 
4. การกระจายกลยุทธ (Strategic Deployment) หากองคการมีการสรางวิสัยทศัน สรางพันธกิจ
ขึ้นมาแลว  แตไมไดมีการดําเนินการก็จะทําใหเกิดการสูญเปลา (Waste) ได  เพราะแมวาแผน
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เหลานั้นจะเปนแผนงานที่ถูกจัดทํามาอยางดี  ผานการระดมความคดิมาอยางเขมขนเพียงใดก็
ตามหากไมลงมือปฏิบัติก็ยอมไมเกิดผลเปนรูปธรรมขึน้  
 ดังน้ันเพ่ือทําใหเกิดผลจึงจําเปนตองมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ สวนทั่วทั้งองคการ  
โดยตองสอดประสานกับบทบาทหนาทีข่องหนวยงานตาง ๆ อยางชัดเจน  และเขาใจได  ซ่ึงจาก
เปาหมายเชิงกลยุทธ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเปนเปาหมายยอย (Sub-goals) กําหนด
เปนเปาหมายประจําป (Annual goals) จากนั้นจะแตกไปเปนเปาหมายของแตละกลุม แตละ
โครงการ  
 เพ่ือใหทราบวา เปาหมายของตนเองที่ชัดเจนนั้นคืออะไร  และควรจะดําเนินการที่เร่ือง
ใดกอน  ซ่ึงนอกจากจะทําใหผูปฏิบัติงานในระดับลางสดุเขาใจเปาหมายที่ไมคลาดเคลื่อนแลว  
ยังมีประโยชนตอกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมดวย  ทั้งยังชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสมพอดีเพียงเพ่ือใหบรรลุผลในแตละกลุมหรือแตละโครงการนั่นเอง 
 ความสําเร็จขององคการนั้นเกี่ยวของกับ ประสิทธิภาพในการนํากลยทุธไปประยกุต
ปฏิบัติ  ทั้งน้ีผูบริหารควรมีการมอบหมาย  และกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน  
สิ่งที่สําคัญในการนํากลยุทธไปปฏบิัตใิหประสบผลสําเร็จน้ัน  ผูปฏิบัติจะตองมีความรู  ความ
เขาใจและทักษะในการปฏบิัติงานอยางถองแท  
 
5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 
 
 การควบคุมกลยุทธ เปนหนาที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล
กลยุทธที่นําไปปฏิบตัิ    ทั้งน้ีในการนาํกลยุทธไปปฏบิตัิน้ันมักจะเกดิขอผิดพลาดที่ตองการการ
ปรับปรุง  เพ่ือใหแนใจวากลยุทธน้ันจะกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานทีต่รงตามแผนที่ไดตั้งไว  
  การตรวจสอบกลยุทธ (Strategic Control)        จะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  มีการกําหนดเกณฑและมาตรฐาน     โดยมาตรวัดการดําเนินงานที่เหมาะสมกับแตละ
องคการ  ซ่ึงในแตละองคการจะมาตรฐานและเกณฑการดําเนินงานของตนเอง ทั้งน้ีการกําหนด
มาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพ่ือใหสามารถสะทอนผลการทํางานไดอยางเปนรูปธรรม 
 ในการติดตาม    ควบคุม    และประเมินผลนั้น    จําเปนที่จะตองมีการจัดตั้งหนวยงาน
ขึ้นมาดูแลแผนกลยุทธโดยเฉพาะ    ซ่ึงจะตองมีบุคลากรที่มีความรบัผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถ
ทุมเทใหกับการติดตามและประเมินผลไดอยางเต็มที่     หนวยงานนี้ควรอยูกับฝายวางแผนที่มี
ผูบริหารในฝายอยูในระดับผูบริหารชั้นสงู  อยางไรก็ตามในการดําเนินกลยุทธน้ัน    จําเปนตอง
ไดรับความรวมมือที่ดีจากทุกฝายตลอดเวลา   
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับระดบักลยุทธและกลยุทธระดบัธุรกิจ 
 

ระดับกลยุทธ (Strategy Level) แบงไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
 1. กลยุทธระดับองคกร(Corporate Strategy) เปนภาระรับผิดชอบของผูบริหาร
ระดับสูง เปนกระบวนการกําหนดลักษณะทั้งหมดและจุดมุงหมายขององคกร สรางและการ
จัดการกลุมธุรกิจในการขยาย การสรางความแข็งแกรง ตัดธุรกิจที่มีปญหา โดยทั่วไปกลยุทธ
ระดับองคกรมี 3 กลยุทธ คือ กลยุทธคงที่ กลยุทธตัดทอน และกลยุทธเจริญเติบโต ผูบริหารใน
องคกรจะเปนผูที่กําหนดกลยุทธไดจากการระดมสมองจากผูบริการทุกหนวยงานเพื่อกําหนด
ความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร จัดลําดับการลงทุน และจัดสรรทรัพยากรสําหรับธุรกิจ
ที่มีโอกาสในการเติบโตสูง ผสมผสานกลยุทธที่สําคัญ วิเคราะหแนวโนมอุตสาหกรรม และควร
ใชกลยุทธอะไรเพ่ือสรางความเติบโตอยางยั่งยืนใหกับองคกร 
 2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เปนหนาที่ของผูบริหารโดยทั่วไป 
หัวหนาหนวยธุรกิจ ที่จะตองมีหนาที่คิดคนวิธีการแขงขันและคงรักษาความไดเปรียบในการ
แขงขันกําหนดกการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ระบุปญหา
เฉพาะอยางและปญหาในการปฎิบัติการ 
 3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) ผูจัดการตามหนาที่หรือผูที่ไดรับ
แตงตั้งใหเปนผูจัดการโดยผูบริหารองคกร มีหนาที่ สรางความชํานาญ ในการสนับสนุนกลยุทธ
หนวยธุรกิจ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการทํางานภายใตขอจํากัดของกลยุทธระดับองคกรและธุรกิจ 
 กลยุทธระดบัธุรกิจ (Business – Level Strategic) 
          กลยุทธระดับธุรกิจ คือการรวมเปนหนึ่งเดียวกันและรวมกันของความรับผิดชอบและ
การปฏิบัติงานขององคกรเพื่อที่จะไดมาซึ่งความไดเปรียบในการแขงขันโดยจากการใช
ประโยชนจากสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ขององคกรในตลาดของผลิตภัณฑน้ันๆ
องคกรที่พัฒนาความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางตอเน่ืองจะสามารถสรางความไดอยาง
ยั่งยืน ดวยการใชกลยุทธระดับธุรกิจ (Business – Level Strategic) ประเด็นหลักที่บริษัทตอง
พูดถึงเม่ือเลือกกลยุทธแลวคือ อะไรคือสิ่งที่ดีและควรนําเสนอตอลูกคา แลวจะทําการผลิตหรือ
สรางมันอยางไร รวมทั้งจะกระจายมันสูตลาดไดอยางไรดวย สิ่งสําคัญกลยุทธระดับธุรกิจคือการ
เลือกที่จะกระทํากิจกรรมตางๆที่แตกตางหรือทําสิ่งที่แตกตางจากคูแขง มีความเชื่อวากลยุทธ
ระดับธุรกิจที่ มีประสิทธิผลไดแสดงความสามารถของบริษัทตอการสรางและการรักษา
ความสัมพันธที่ดีที่สุดเพื่อสรางมูลคาสูงสุดภายในซึ่งไดแกสมาชิกในองคกรและภายนอกก็คือ 
ลูกคา 
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ประเภทของกลยุทธระดบัธุรกิจ 
 กลยุทธระดับธุรกิจมีจุดมุงหมายเพ่ือที่จะสรางความแตกตางระหวางตําแหนงของ
องคกรกับคูแขงขันรายอื่นๆ เพ่ือเปนการกําหนดตําแหนง องคกรจะตองตัดสินใจทั้งสองเรื่องคือ
เพ่ือการปฏิบัติกิจกรรมอยางแตกตางหรือเพ่ือที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่โดดเดนแตกตางเม่ือเทียบ
กับคูแขงขันรายอื่นๆ  
 ไมเคิล พอรตเตอร วิจารยวา กลยุทธที่กําหนดกิจกรรมหลายกิจกรรมไมใชเพียงพ้ืนฐาน
ของขอไดเปรียบทางการแขงขันเทานั้นแตยังเปนเปนการยั่งยืนของขอไดเปรียบนั้นดวย สําหรับ
คูแขงในการจับคูลําดับ กิจกรรมที่ประสานกันมันเปนเรื่องยากกวาที่จะลอกเลียนแบบแนว
ทางการขาย เทคโนโลยีเชิงกระกวนการ หรือในคุณลักษณะของสินคา ตําแหนงตางๆไดสราง
ระบบของกิจกรรมที่ยั่งยืนกวาการสรางกิจกรรมของบุคคล 
  
                                                                 Competitive Advantage 
                           Cost                            Uniqueness 
 
 
               Broad 
               Target 
 
 
 
 
 
 
              Narrow 
              Target 
 
                      ภาพที่ 2 : กลยุทธระดับธุรกิจ  (Business – Level Strategic) 
                      ที่มา : Michael A. Hitt.2005. Strategic Management 

 
กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา 

 คือการผสมผสานของสิ่งที่ถูกจัดขึ้นหรือสรางขึ้นของสินคาหรือบริการหรือคุณสมบัติที่
ไดรับการยอมรับจากลูกคาโดยมีตนทุนที่ต่ําที่สุดเม่ือเทียบกับคูแขง บริษัทตางๆคนหาความ

 
 

Cost Leadership 

 
 
 
 

Focused 
Cost Leadership 

 
 

Differentiation 

 
 
 
 

Focused 
Differentiation 

 
Integrated 

Cost Leadership/ 
Differentiation 
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ไดเปรียบในการแขงขันโดยกลยุทธผูนําดานตนทุนต่ํา ผลิตสิ่งไมเกินความจําเปนสินคาที่มี
มาตรฐานสําหรับลูกคาที่เปนตัวแทนของอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามสินคาตนทุนต่ําเหลานี้ตอง
ถูกนําเสนอดวยระดับการแขงขันของการสรางความแตกตาง ผลตอบแทนที่สูงกวาคาเฉลี่ยจะ
ไดรับเม่ือบริษัทขับเคลื่อนอยางตอเน่ืองดวยตนทุนต่ํากวาคูแขง ขณะที่ใหลูกคาดวยสินคาที่มี
ราคาต่ําและรูปแบบการสรางความแตกตางที่อยูในระดับที่ยอมรับได 
 ความเสี่ยงในการแขงขันดวยกลยุทธผูนําดานตนทุนต่ํา ประกอบดวย การสูญเสียความ
ไดเปรียบในการแขงขันใหกับเทคโนโลยีที่ใหกวา ความลมเหลวในการพบความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของลูกคา และ ความสามารถของคูแขงในการเลียนแบบความไดเปรียบในการ
แขงขันของผูนําดานตนทุนต่ําโดยการดําเนินการเชิงยุทธที่มีเอกลักษณของพวกเขา 

กลยุทธการสรางความแตกตาง 
 บริษัทใหสินคาที่มีความแตกตาง(และมีคุณคา) แกลูกคาสินคาที่มีความแตกตางตอง
ขายในราคาที่ลูกคามีความเชื่อวา เปนรูปแบบของสินคาที่มีจากการแขงขันเม่ือเปรียบเทียบกับ
การรวมราคาหรือรูปแบบที่มีอยูโดยการเสนอของคูแขง เน่ืองจากความมีเอกลักษณของพวกเขา 
สินคาหรือบริการที่มีความแตกตางของสินคาของพวกเขาจากสินคาและบริการของคูแขง ตาม
มิติตางๆเทาที่จะเปนไปได หากพบวามีความคลายคลึงกันนอยกับสินคาของคูแขง ถือวาบริษัท
ปลอดภัยจากการแขงขันกับคูแขงของพวกเขา 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากกลยุทธสรางความแตกตางคือ การตัดสินใจของกลุมลูกคาวาความ
แตกตางระหวางสินคาที่แตกตางกันและสินคาหรือบริการของผูนําดานตนทุนต่ําไมคุมกับราคาที่
สูงกวา สินคาที่แตกตางไรความสามารถที่จะสรางประเภทของคุณคาเพื่อใหลูกคายินดีที่จะจาย
ในราคาที่สูงกวา ความสามารถของคูแขงที่เสนอสินคาที่มีรูปแบบที่คลายคลึงกันแกลูกคาไป
จนถึงสินคาที่มีความแตกตางแตตนทุนต่ํากวา และสุดทายอุปสรรคจากการปลอมแปลงสินคา 

กลยุทธการมุงเฉพาะสวน 
 องคกรเลือกใชกลยุทธการมุงเฉพาะสวน เม่ือองคกรตั้งใจที่จะใชสมรรถนะหลักของ
องคกรเพื่อใหบริการแคความตองการของกลุมผูซ้ือแตละกลุมโดยเฉพาะหรือกลุมผูซ้ือที่แยกตัว
ออกเปนพิเศษ ดังน้ันกลยุทธน้ีคือการผสมผสานของสิ่งที่ถูกสรางขึ้นแกตัวสินคาหรือบริการที่
ใหบริการกับความตองการของกลุมผูซ้ือกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ 
 ความเสี่ยงในการแขงขันของกลยุทธเฉพาะสวน ประกอบดวย ความสามารถของคูแขง
ในการใชสมรรถนะหลักของตนของกลุมเปาหมายโดยการใหบริการแคบกวาในสวนที่กําหนดวา
เปนสวนของการแขงขัน การตัดสินใจโดยคูแขงในอุตสาหกรรมทั่วไปเพ่ือใหบริการตามความ
ตองการที่พิเศษของกลุมลูกคาที่กลุมเปาหมายไดรับการบริการอยู และการลดความแตกตาง
ของความตองการระหวางลูกคาในสวนของการแขงขันที่แคบและตลาดอุตสาหกรรมที่กวางขวาง 
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การบูรณาการกลยุทธผูนําดานตนทุนต่ําและการสรางความแตกตาง 
 บริษัทตางใชกลยุทธการบูรณาการกลยุทธผูนําดานตนทุนต่ําและการสรางความ
แตกตางอยางเต็มที่เพ่ือใหสินคาตนทุนคอนขางต่ําที่มีรูปแบบที่แตกตางที่มีคุณคาบางอยาง 
ความเสี่ยงเบื้องตนของกลยทุธน้ีคือ บริษัทอาจผลิตสินคาที่ไมเสนอคุณคาที่เพียงพอในเรื่องของ
ตนทุนต่ําหรือการสรางความแตกตาง เม่ือเหตุการณน้ีเกิดขึ้น บริษัทเหมือนชะงักอยูตรงกลาง
ของการแขงขันที่เสียเปรียบและไมสามารถไดรับผลตอบแทนมากกวาคาเฉลี่ยได 
 
2.3 การวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 
 

 
 
ภาพที่ 3 :  แสดงเครื่องมือ Five Forces Model 
ที่มา: www.cyberdol.cjb.net 

        แนวทางการวิเคราะหของ Michael E. Porter มีดังน้ี 
          2.3.1  อุปสรรคกีดขวางการเขาสูอุตสาหกรรม จะไดแก 
- การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เน่ืองจากผลิตสินคาที่เปนมาตรฐานจํานวน
มาก ซ่ึงทําใหตนทุนของสินคาลดต่ําลง เพราะสามารถลดตนทุนคงทีต่อหนวยลดลง  
- การผูกพันในตรายี่หอ (Brand Loyalty)  
- เงินลงทุน (Capital requirements) ถาตองลงทุนสูง จะเปนอุปสรรคตอรายใหม  
- การเขาถึงชองจัดจําหนาย (Access to distribution)  
- นโยบายของรัฐบาล ถารฐับาลไมมีนโยบายสงเสริม หรือมีขอหามสัมปทาน  
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          2.3.2 แรงผลักดันจากผูผลิตหรือคูแขงที่มีในอุตสาหกรรม 
- จํานวนคูแขงขัน ถาคูแขงขันมีจําวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอๆกัน จะทําใหมีการ
แขงขันที่รุนแรง  
- อัตราการเตบิโตของอุตสาหกรรม ถาอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแขงขันจะไมรุนแรงมากนัก  
- ความแตกตางของสินคา ถาสินคามีความแตกตางกนัไป การแขงขันก็จะนอยลง  
- ความผูกพันในตรายี่หอ  
- กําลังการผลติสวนเกิน ถาอตสาหกรรมมีกําลังผลิตสวนเกิน การแขงขันจะรุนแรง  
- ตนทุนคงทีข่องธุรกิจ และตนทุนในการก็บรักษา  
         2.3.3 อํานาจตอรองของผูขาย (ซพัพลายเออร)  
- จํานวนผูขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู ถามีผูขายนอยราย อํานาจตอรองของผูขายจะสงู  
- ระดับการรวมตัวกันของผูขายวตัถุดิบ ถาผูขายรวมตัวกันได อํานาจการตอรองก็จะสูง  
- จําวนวัตถุดิบหรือแหลงวตัถุดิบที่มี ถาวัตถุดิบมีนอย อํานาจตอรองจะสูง  
- ความแตกตางและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถาวตัถุดิบมีความแตกตางกันมาก 

       2.3.4 อํานาจการตอรองของกลุมผูซื้อหรือลูกคา 
- ปริมาณการซื้อ ถาซื้อมาก ก็มีอํานาจการตอรองสูง  
- ขอมูลตางๆที่ลูกคาไดรับเกียวกับสินคาและผูขาย ถาลูกคามีขอมูลมาก ก็ตอรองไดมาก  
- ความจงรักภักดีตอยี่หอ  
- ความยากงายในการรวมตวักันของกลุมผูซ้ือ ถาลูกคารวมวตัวกันงายก็มีอํานาจตอรองสูง  
- ความสามารถของผูซ้ือที่จะมีการรวมกิจการไปดานหลัง คือ ถาลูกคาสามารถผลติสินคาได
ดวยตนเอง อํานาจการตอรองก็จะสูง  
- ตนทุนในการเปลี่ยนไปใชสินคาของคนอื่ร หรือ ใชสินคาของคูแขงแลวลูกคาตองมีตนทุนใน
การเปลี่ยนสูง อํานาจการตอรองของลูกคาก็จะต่ํา 

          2.3.5 แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสนิคาอ่ืนๆซึ่งสามารถใชทดแทนได  
- ระดับการทดแทน เปนการทดแทนไดมาก หรือทดแทนไดนอยแคไหน  
- ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคาปจจุบัน ไปสูการใชสินคาทดแทน  
- ระดับราคาสนิคาทดแทนและคุณสมบตัิใชงานของสินคาทดแทน 
ที่มา: www.cyberdol.cjb.net 
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2.4 ผังแสดงเหตุและผล (Cause and effect diagram) 
 

ผังแสดงเหตุและผล (Cause and effect diagram) หรือ ผังกางปลา (Fishbone 
diagram) เทคนิคนี้ไดรับการคิดคนขึ้นมาในป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา 
แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว และมีการแกไขพัฒนาตอยอดมาเรื่อยๆ  

ผังกางปลาเปนวิธีการที่ใชหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาในระดับรายละเอียด ซ่ึงตอง
ทราบปญหาที่เกิดขึ้นกอน โดยจะไดมาจากการรวบรวมขอมูล จัดเรียงขอมูล โดยเลือกปญหาที่
เกิดขึ้นมากที่สุดมาแกไขกอน แลวมาระดมความคิดจากผูที่เกี่ยวของกับปญหาน้ี คอยๆระบุ
สาเหตุที่อาจทําใหเกิดปญหา เม่ือทําเสร็จออกมาแลวแผนผังจะมีลักษณะคลายกางปลา ดังรูป 
 ผังกางปลาประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 

สวนปญหาหรอืผลลัพธ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูที่หัวปลา 
สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน 
     o ปจจัย (Factors) ที่สงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) 
     o สาเหตุหลัก 

  

  
 
ภาพที่ 4:  แสดงผังแสดงเหตุและผล หรือผังกางปลา 
ที่มา: www.tjs.co.th/document/MSS/04.07-Cause&effect_diagram.doc  
 

        ผังกางปลาประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี  
        สวนปญหาหรือผลลพัธ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูที่หัวปลา 
        สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน 
       - ปจจัย (Factors) ที่สงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) 
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       - สาเหตหุลัก 
       - สาเหตยุอย 
        ซ่ึงสาเหตุของปญหา จะเขียนไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและ
กางรองเปนสาเหตุของกางหลัก เปนตน 
ในสวนของขัน้ตอนการทําผังกางปลา สรุปไดดังน้ี 

1. กําหนดประโยคปญหาทีหั่วปลา  
2. กําหนดกลุมปจจัยที่จะทําใหเกิดปญหานั้นๆ  
3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแตละปจจัย  
4. หาสาเหตุหลักของปญหา  
5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ  
6. ใชแนวทางการปรับปรุงที่จําเปน 

   การกําหนดหัวขอปญหาควรกําหนดใหชัดเจนและมีความเปนไปได ซ่ึงหากเรากําหนด
ประโยคปญหาน้ีไมชัดเจนตัง้แตแรกแลว จะทําใหเราใชเวลามากในการคนหา สาเหตุ และจะใช
เวลานานในการทําผังกางปลา 
       การกําหนดปญหาที่หัวปลา เชน อัตราของเสีย อัตราชั่วโมงการทํางานของคนที่ไมมี
ประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราตนทนุตอสินคาหนึ่งชิ้น เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวา 
ควรกําหนดหัวขอปญหาในเชิงลบ 
       เทคนิคการระดมความคิดเพื่อจะไดกางปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การถาม ทําไม ทําไม 
ทําไม ในการเขียนแตละกางยอยๆเราสามารถที่จะกําหนดกลุมปจจัยอะไรก็ได แตตองม่ันใจวา
กลุมที่เรากําหนดไวเปนปจจัยน้ันสามารถที่จะชวยใหเราแยกแยะและกําหนดสาเหตุตางๆ ได
อยางเปนระบบและเปนเหตเุปนผล 
       หากกลาวถึงในสวนของกระบวนการผลิต โดยสวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุม
ปจจัย (Factors) เพ่ือจะนําไปสูการแยกแยะสาเหตตุางๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก            
M - Man   คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 
M - Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก 
M - Material วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชในกระบวนการ 
M - Method กระบวนการทํางาน 
E  - Environment  อากาศ สถานที่ ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน 
 
         แตไมไดหมายความวา การกําหนดกางปลาจะตองใช 4M 1E เสมอไป เพราะหากเรา
ไมไดอยูในกระบวนการผลิตแลว ปจจัยนําเขา (input) ในกระบวนการก็จะเปลี่ยนไป เชน ปจจัย
การนําเขาเปน 4P ไดแก Place, Procedure, People และ Policy หรือเปน 4S Surrounding, 
Supplier, System และ Skill ก็ได หรืออาจจะเปน MILK Management, Information, 
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Leadership, Knowledge ก็ได นอกจากนั้น หากกลุมที่ใชกางปลามีประสบการณในปญหาที่เกิด
ขึ้นอยูแลว ก็สามารถที่จะกําหนดกลุม ปจจัยใหมใหเหมาะสมกับปญหาตั้งแตแรกเลยก็ได 
เชนกัน 
         ขอดีของเทคนิคนี้ คอื ทําใหเราสามารถรวบรวมความคิดจากหลายๆฝายในการแกไข
ปญหาไดอยางเปนระบบ และเปนเหตุเปนผล 
 
2.5 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 
  
          เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซ่ึงชวยผูบริหาร
กําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบทีมี่ศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกรคําวา"
สวอต"หรือ "SWOT" น้ันมาจากตัวยอภาษาอังกฤษ 4 ตัว ไดแก 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปน
ขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุด
แข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล บรษิัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการ
กําหนดกลยุทธการตลาด  

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน 
เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะตอง
หาวิธีในการแกปญหานั้น  

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่
สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกรโอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอกแตจุดแข็งน้ันเปนผล
มาจากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใช
ประโยชนจากโอกาสนั้น  

T มาจาก Threats หมายถงึ อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและพยายาม
ขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึน้ใหไดจริง 
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ภาพที่ 5: แสดงเครื่องมือ SWOT Analysis 
ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki 

 
2.6 การวิเคราะหโดยใช TOWS Matrix 
 
        TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและขอจํากัด มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกยุทธประเภทตาง ๆ  
         ในการนําเทคนิคทีเ่รียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธ มี
ขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
         1. การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดลอมที่
เปนการระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคการ สวนการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนโอกาสและขอจํากดัจะเปนการประเมินภายนอกองคการ กลาวไดวา 
ประสิทธผิลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค TOWS Matrix น้ีจะขึ้นอยูกับความสามารถใน
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ที่ละเอียดในทุกแงมุม เพราะถาวิเคราะหไม
ละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลทําใหการกําหนดกลยุทธที่ออกมาจะขาดความแหลมคม 
         2.การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด  
จุดออนกับโอกาส และจดุออนกับขอจํากัด ซ่ึงผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแต
ละคูดังกลาว ทําใหเกิดกลยทุธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คอื 
            1) กลยุทธเชิงรกุ (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม
ที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกนั เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธในเชิงรุก ตัวอยาง 
กรมธนารักษ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณที่ทันสมัย มี
โอกาส คือ สามารถหารายไดจากการผลิตเหรียญได ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร
ในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตรการรับจางผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและตางประเทศ 
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          2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธ
ศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคการประสบ
กับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอกที่องคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุด
แข็งที่มีอยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได  
          ตัวอยาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือ เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาส
การศึกษาใหแกประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีขอจํากัด คือ งบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐมีไมเพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งหนวยงานของตนเองอยูทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศได     ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดกลยุทธเชิงปองกัน คือ กลยุทธการสรางความ
รวมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
           3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธใน
เชิงแกไข ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหม ๆ มาใชในการแกไขจุดออน
ที่องคการมีอยูได ตัวอยาง ระบบราชการมักมีจุดออน คือ มีขั้นตอนการทํางานที่ยาว ใชเวลา
มาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรเชิงแกไข คือ กลยุทธการสงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการและในกระบวนการทํางานของ
ราชการใหมากขึ้น (e-Administration)  
            4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่
เปนจุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธในเชิงรับ ทั้งนี้
เน่ืองจากองคการเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคการไมสามารถควบคุมได 
ตัวอยาง ประเทศไทย จุดออน คือ ตองนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ ประกอบกับพบ
ขอจํากัด คือ ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งหมดนํามากําหนดยุกลยุทธในเชิงรับ 
คือ กลยุทธการรณรงคประหยัดพลังงานทั่วประเทศอยางจริงจัง และกลยุทธการหาพลังงาน
ทดแทนที่นําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยูมาใชมากขึ้น 
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ปจจัยภายนอก 

 
จุดแข็ง 

( Strength = S ) 

 
จุดออน 

( Weakness = W ) 

 
โอกาส 

( Opportunities = O ) 
 
 

SO Strategies 
กําหนดกลยุทธในชองนี้โดย
ใชจุดแข็งประสานกับโอกาส
ภายนอก 

WO Strategies 
กําหนดกลยุทธในชองนี้โดย
ใชโอกาสจากภายนอกมาปด
จุดออน 

 
อุปสรรค 

( Threats = T ) 
 

 
 

ST Strategies 
กําหนดกลยุทธในชองนี้โดย
ใชจุดแข็งและหลบหลีก
อุปสรรค 

WT Strategies 
กําหนดกลยุทธในชองนี้โดย
การระมัดระวงัจุดออนและ
หลบหลีกอุปสรรค 
 

 
ภาพที่ 6: การวิเคราะห TOWS Matrix 
ที่มา: http://www.drmanage.com 
 
 
2.7 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการสือ่สาร  
 
 2.7.1 หนาที่ของการสื่อสาร (Function of communication) 

การสื่อสารมีจุดมุงหมายสําคัญสี่ประการไดแก การควบคุม การจูงใจ การแสดงอารมณ 
และการสงขอมูลขาวสาร ในการสื่อสารเพื่อควบคุมพฤติกรรมตางๆของสมาชิกในองคการหรือ
กลุมบุคคล โดยที่องคการตางๆจะมีระดับชั้นของการบังคับบัญชาเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติตาม 
จึงทําใหการควบคุมงานดําเนินตอไปไดอยางราบรื่น ทั้งน้ีการสื่อสารที่ไมเปนทางการ (Informal 
communication) มีสวนชวยควบคุมพฤติกรรมการทํางานไดเชนเดียวกัน การสื่อสารเพื่อการจูง
ใจ ทําใหพนักงานทราบวาตองทําอะไรบางอยางชัดเจน จุดมุงหมายประการสุดทายของการ
สื่อสารคือ การสื่อสารชวยใหการตัดสินใจดําเนินไปได เพราะการสื่อสารทําใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารที่จําเปนในการตัดสินใจ เพราะขอมูลตางๆจะเปนสิ่งจําเปนที่ใชในการระบุและ
ประเมินทางเลือกตางๆ 

ปจจัยภายใน 



 

 

 2.7.2 กระบวนการสื่อสาร( Communication Process) 
 กอนที่การสื่อสารจะเกิดขึ้นจะตองมีการถายทอดวัตถปุระสงคระหวางผูสงและผูรับ
ขาวสาร  ขอความ (Message) เกิดขึ้นจากการถายทอดความคิดใหอยูในรูปลักษณ (Encodes) 
จากนั้นขอความจะสงผานสื่อ หรือชองทางการสื่อสารไปสูผูรับสาร แลวผูรับสารจะแปลหรือ
ตีความภาษาขอความเปนความคิด (Decodes) ซ่ึงกระบวนการสื่อสารมีองคประกอบ 8 ประการ
คือ 

1. ผูสงสาร 
2. การถายทอดความคิดเปนภาษาขอความ (Encoding) 
3. ขอความ 
4. ชองทางการสื่อสาร(Channel) 
5. การตีความหมายจากภาษาขอความ(Decoding) 
6. ผูรับสาร 
7. เสียงรบกวนทีเ่ปนตวักีดขวางการสื่อสาร (Noise) 
8. ขอมูลปอนกลบั (Feedback) 
9.  ผูสงสารจะคิดขอความโดยการถายทอดความคิดเปนภาษาขอความ (Encoding)  

เม่ือมีการพูดคําพูดคือขอความ(Message) เม่ือเขียนภาษาเขียนคือขอความ เม่ือแสดงทาทาง 
การเคลื่อนไหวมือ ศีรษะ สหีนาจะเปนขอความ ชองทางการสื่อสารคือ สื่อที่ขอความสงผาน 
โดยผูสงสารจะเปนผูกาํหนดวาจะใชชองทางการสื่อสารที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ ชอง
ทางการสื่อสารที่เปนทางการเปนชองทางที่องคกรกําหนดขึ้น เพ่ือประสานการทํางานของ
สมาชิกในองคกร และอีกประเภทคือชองทางการสื่อสารที่ไมเปนทางการ องคประกอบที่สําคัญ
ของกระบวนการสื่อสารอีกประการ คือ ผูรับสาร แตกอนที่จะมีการรับสาร จะตองผานขั้นตอน
การแปลหรือตีความภาษาขอความเปนความหมาย (Decoding) นอกจากนี้ในการสื่อสารแตละ
ครั้งมักเผชิญอุปสรรคที่กอใหเกิดการสื่อสารที่ผิดเพี้ยน เรียกวาเสียงรบกวน (Noise)  ตัวอยาง
ของเสียงรบกวนไดแกปญหาในการรับรูของคน จํานวนขอมูลในการสือ่สารมากเกินไป ปญหาใน
การแปลความหมายที่แตกตางกัน และความแตกตางทางวัฒนธรรม ปจจัยเชื่อมโยงประการ
สุดทายของกระบวนการสือสารคือขอมูลปอนกลับ (Feedback) ขอมูลปอนกลับน้ันมีเพ่ือ
ตรวจสอบวาขอมูลที่สงผานไปเพ่ือการสื่อสารที่ประสบผลสําเร็จ คอืเปนไปตามความมุงหมาย
ของผูสงสารเพียงใด 
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ภาพที่ 7: แบบจําลองกระบวนการสื่อสาร 
ที่มา: รังสรรค ประเสริฐศร,ี2548 “พฤตกิรรมองคการ” 
 

2.7.3 ทิศทางการสื่อสาร (Direction of Communication) 
 

 การสื่อสารอาจดําเนินไปตามแนวตั้งหรือแนวนอน การสื่อสารในแนวตั้ง(Vertical 
Dimension) สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
          1.  การสื่อสารแบบบนลงลาง (Downward) เปนการสื่อสารที่ผานจากระดับบนของ
องคกรไปสูพนักงานระดับลางขององคกร เรียกวาการสื่อสารแบบบนลงลาง (Downward 
Communication) การสื่อสารประเภทนี้จะใชในกรณีที่ผูนํามอบหมายเปาหมายในการทํางานแก
พนักงาน มอบคําสั่ง แจงแกพนักงานใหทราบ ถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน ชี้ถึงปญหาตางๆที่
ใหความสําคัญ รวมถึงใหขอมูลปอนกลับถึงการปฏิบัติงานของพนักงานวาเปนอยางไร การ
สื่อสารจากบนลงลางมิใชตองเปนแบบแจงดวยวาจา แตอาจจะใชอีเมลสงขาวก็ได 

2.  การสื่อสารแบบลางข้ึนบน (Upward) เปนการสื่อสารจากพนักงานระดับลางไปถึง
ผูบริหารระดับสูง มักเปนการรายงานความกาวหนาใหผูบริหารทราบ การสื่อสารประเภทนี้ทําให
ผูบริหารตระหนักวาพนักงานของตนรูสึกกับงาน เพ่ือนรวมงาน และองคกรในภาพรวมอยางไร 
นอกจากนี้ผูบริหารยังตองอาศัยการสื่อสารแบบลางขึ้นบน เพ่ือรับฟงแนวความคิดจากพนักงาน
เพ่ือปรับปรุงงานใหดีขึ้น การสื่อสารแบบลางขึ้นบนที่สําคัญอีกประการคือ รายงานผลการ
ทํางานที่ผูจัดการระดับลางเขียนขึ้นเพ่ือเสนอใหผูบริหารระดับกลาง และระดับสูงพิจารณา 
นอกจากนี้การสื่อสารประเภทนี้อาจจะอยูในรูปของกลองแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
พนักงาน การรองเรียนปญหา อุปสรรคในการทํางาน และการเปดโอกาสใหพนักงานบนหรือ
ระบายความคับของใจกับผูบริหาร 

ชองทางการ
ส่ือสาร 

เสียงรบกวน 

ขอมูลยอนกลบั 

             ผูสงสาร ขอความที่
สงไป 

แปลวามคิดเปน
ภาษา 

                   ผูรับสาร แปลขอความ 
เปนความหมาย 

รับขอความ 
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3.  การสื่อสารในแนวนอน (Lateral) เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางสมาชิกในกลุม
งานหรือระหวางกลุมที่อยูในสายการบังคับบัญชาระดับเดียวกัน การสื่อสารแนวนอนจะชวยให
ประหยัดเวลา และทําใหการประสานงานในองคกรดีขึ้น ปกติการสื่อสารประเภทนี้จะเปนแบบไม
เปนทางการ 

4.   การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)  
สมาชิกของกลุมสามารถถายทอดความหมาย ความคิดระหวางกันและกันได โดยใช

วิธีการ 3 ประการคือ การสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication) การสื่อสารโดยการเขียน 
(Written Communication) และการสื่อสารโดยอวัจนภาษา หรือการสื่อสารที่ไมใชคําพูด 
(Nonverbal Communication) 

  การสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication) วิธีการถายทอดหรือสงขอความ
ตางๆที่สําคัญที่สุดคือการสื่อสารโดยการพูด การอภิปรายระหวางคนสองคน และการอภิปราย
กลุม และขาวลือ ขอดีคือรวดเร็วไดขอมูลปอนกลับ เพราะขอความที่สงไปจะไดรับการตอบกลับ
ทันที ขอเสียคือถาขอความผานคนจํานวนมากโอกาสบิดเบือนก็จะมากไปดวย เน่ืองจากแตละ
คนจะมีการแปลความหมายของขอความไปตามแนวทางของตน จึงทําใหเน้ือหาของขอความ
ตางไปจากเดิม 

 การสื่อสารโดยการเขียน (Written Communication) ประกอบดวย บันทึกขอความ 
จดหมาย โทรสาร อิเมล การสงขอความพูดคุยทางอินเตอรเน็ต วารสารขององคการ ประกาศ
ตางๆที่ติดไว กระดานปดประกาศขององคการ ผูสงสารมักเลือกสื่อสารโดยการเขียนเพราะเปน
หลักฐานตรวจสอบยืนยันได เก็บไดนาน สามารถใชอางอิงได การสื่อสารโดยการเขียนจึงเปน
การสื่อสารที่มีการกลั่นกรองอยางดีกอนเขียน มีความเปนเหตุเปนผลและมีความชัดเจน สวน
ขอเสียคือ ใชเวลาในการนานในการเขียน การขาดขอมูลปอนกลับ ดังนั้นถาสงบันทึกขอความ
ทางไปรษณียก็ไมสามารถประกันไดวาผูรับจะรับขอมูล และถาไดรับก็ไมมีหลักประกันวาผูรับ
สารจะตีความขอมูลเฉกเชนเดียวกับความมุงหมายที่ผูสงสารตองการ 

 การสื่อสารโดยใชอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) ทุกครั้งที่มีการสง
ขอความที่เปนวัจนภาษา อวัจนภาษาก็ตองสื่อผานไผเชนกัน ในบางกรณีอาจมีเฉพาะอวัจน
ภาษาลําพัง การชําเลือง การจอง การยิ้ม เลิกคิ้ว หรือการเคลื่อนไหวรางกายที่ทําใหเกิดการยั่ว
ยุตางๆลวนสื่อความหมายทั้งสิ้น เม่ือเปนเชนน้ีการอภิปรายถึงการสื่อสารจะสมบูรณไมได
คํานึงถึง อวัจภาษา ซ่ึงประกอบดวยทาทางหรือการเคลื่อนไหวรางกาย ลักษณะเสียงสูงต่ํา หรือ
การเนนเสียง การแสดงสีหนา ระยะหางระหวางผูสงการและผูรับสาร 

2.7.4 การสื่อสารในองคการ (Organizational communication) 
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 ในองคการจะเนนการสื่อสารขายงานที่เปนทางการ(Formal Networks) การเผยแพร
ขาวสารโดยพูดตอๆกัน (Grapevine) การใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยสนับสนุนการสื่อสาร 

ขายงานกลุมเล็กที่เปนทางการ (Formal small – group networks) อาจ
ประกอบดวยคนเปนจํานวนรอยคน และระดับขั้นการบังคับบัญชาอีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงแบ
ขายงานออกไดเปน 3 แบบคือ 

1. แบบหวงโซ (Chain) เปนการติดตอสื่อสารตามสายการบังคับบัญชาที่เปนทางการ
และเปนขายงานที่มีแบบแผนตายตัวมากที่สุดใน 3 แบบ  

2. แบบวงลอ (Wheel) จะเนนบุคคลที่เปนศูนยกลางทําหนาที่ประสานเชื่อมโยง
ขาวสารและแนวคิดตางๆภายในกลุมใหขายงาน การสื่อสารประเภทนี้มักพบในทีมงานที่มีผูนําที่
เขมแข็ง  

3. แบบชองทางประสานอยางทั่วถึง (All - Channel) เปนขายงานหรือรูปแบบการ
สื่อสารที่เปดโอกาสใหสมาชิกทั้งหมดภายในกลุมสื่อสารกันอยางกระตือรือลนมีอิสระ รูปแบบ
การสื่อสารประเภทนี้มักใชกับทีมบริหารตนเอง (Self – Managed Teams) ที่สมาชิกทั้งหมดมี
อิสระอยางเต็มที่ และไมมีใครแสดงบทบาทเปนหัวหนา 

 
การเผยแพรขาวสารโดยการพูดตอๆกัน (Grapevine) การสื่อสารแบบเปนทางการ

มิใชขายงานการสื่อสารประเภทเดียวที่เกิดขึ้นในกลุมงาน หรือในองคการ แตยังมีการสื่อสาร
แบบไมเปนทางการดวย เปนลักษณะการเผยแพรขาวสารโดยการพูดตอๆกันในลักษณะขาวลือ 
(Grapevine) แมวาการพูดตอๆกัน อาจมิใสการสื่อสารที่เปนทางการแตก็เปนแหลงขอมูล
ขาวสารที่มีความสําคัญ ตัวอยางเชนมีการสํารวจที่ผานเมื่อไมนานมานี้พบวารอยละ 75 ของ
บุคลากรไดยินเรื่องราวตางๆกอนจากการพูดตอๆกับแบบขาวลือ การเผยแพรขาวสารประเภทนี้
มีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ การสื่อสารแบบนี้ไมไดควบคุมจากฝายบริหาร พนักงานมักจะ
รับรูวาการสื่อสารประเภทนี้มีความนาเชื่อถือและถูกตองมากกวาแถลงการณอยางเปนทางการ
โดยผูบริหารสูงสุดเสียอีก และสุดทายการสื่อสารประเภทนี้มีเพ่ือสนองประโยชนสวนตัวของ
พนักงานในกลุมหรือในองคการ 
 

2.7.5 การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร (Computer – Aided Communication) 
 

 การสื่อสารในปจจุบันกระทําไดงาย สื่อสารไดขอมูลมากขึ้น โดยใชเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอรมาชวย ไดแก อีเมล อินเทอรเน็ต เอ็กซตราเน็ต การประชุมโดยผานเครือขายระบบ
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การสื่อสาร (Videoconferencing) การใชอีเมลจะชวยลดจํานวนการใชบันทึกขอความ จดหมาย
และโทรศัพทลงไดอยางมาก 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) จะใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสงและรับขอมูลและเอกสาร
ตางๆ พนักงานในสํานักงานสวนใหญในปจจุบันนี้ จะอีเมลเปนปกติ มีความเชื่อโดยทั่วไปวา
คนเราปจจุบันตองรับขอมูลมากมายผานอีเมลจนเกินกวาจะรับได แตการศึกษาวิจัยพบวา
พนักงานชาวอเมริกันสวนใหญจะรับสงขอมูลขาวสารผานอีเมลไมเกิน 10 ฉบับตอวัน พบเพียง
รอยละ 6 ที่ไดรับขอความผานอีเมลมากกวา 50 ฉบับตอวัน 
 อีเมลเปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประโยชนมากมาย การเขียนการแกไข และการจัดเก็บ
ขอมูลโดยใชอีเมลทําไดอยางรวดเร็ว การสงขอความโดยใชอีเมลถึงบุคคลๆเดียวหรือจํานวนพัน
คน กระทําไดงายการอานขอมูลทั้งหมดทําไดอยางงายดาย และประหยัดตนทุนมากกวาวิธีอ่ืนๆ 
แตการใชอีเมลในการสงขอมูลขาวสารมีขอเสีย คือ อีเมลจะดึงดูดความสนใจของบุคลากรไปเพื่อ
สิ่งอ่ืนที่ไมใชเพ่ือการทํางาน การใชอีเมลไมสามารถสื่อสิ่งที่เปนอารมณความรูสึกลงไปได  
 การเขียนโตตอบทันที (Instant Messaging) ลักษณะการเขียนโตตอบทันทีผาน
อินเทอรเน็ตไมใชการสื่อสารที่ใชสําหรับวัยรุนเทานั้น แตการสื่อสารประเภทนี้เคยเผยแพรใน
กลุมวัยรุนกําลังเพ่ิมความนิยมในวงการธุรกิจ การสงขาวสารประเภทนี้เปนอีเมลประเภทหนึ่งที่
เขียนโตตอบกันอยางทันทีทันใด พนักงานสามารถเขียนลําดับรายชื่อของเพื่อนรวมงานที่
ตองการสื่อสารดวยแลว เพียงแตกดที่เมาสของคอมพิวเตอร ชื่อก็จะปรากฎบนจอคอมพิวเตอร 
พิมพขอความลงไปขอความก็จะปรากฎทันทีที่หนาจอคอมพิวเตอรของผูรับขอมูล 
 การสื่อสารประเภทนี้มีขอดีมากกวาอีเมลหลายประการ เชน มีความเร็วสูง ไมมีกลอง
เก็บขอมูลที่รุงรัง สามารถใชติดตามวาพนักงานมาทํางานหรือไม แตมีขอจํากัดตรงที่เหมาะ
สําหรับสงขอความที่มีความยาวหนึ่งถึงสองบรรทัด ขอเสียคืออาจจะรบกวนการทํางานของ
พนักงานคนอื่น ผูบริหารกังวลวาพนักงานจะคุยเลนมากกวาใชทํางาน  
 การติดตอผานอินเทอรเน็ต และเอ็กทราเน็ต (Internet and Extranet Links) 
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายขอมูลคลายเว็บไซต แตเปนเครือขายสื่อสารระหวางบุคคลภายใน
องคการที่ไดรับความนิยมแพรหลายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้องคการหลายแหงกําลัง
สรางเครือขายเอ็กทราเน็ตเพ่ือเชื่อมโยงบุคลากรภายในองคการกับซัพพลายเออร ลูกคา และ
หุนสวนกลยุทธบางราย 
  การประชุมผานเครือขายโทรคมนาคม (Videoconferencing) เปนการขยายระบบ
อินเทอรเน็ต และเอ็กทราเน็ต ระบบดังกลาวทําใหบุคลากรขององคการประชุมกับบุคลากรอื่นที่
อยูตางกันได ซ่ึงจะเห็นภาพและไดยินเสียงไดราวกับอยูตรงหนากัน 
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 สรุป การสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยกําหนดแนวทางใหมของการสื่อสาร
ภายในองคการ บุคลากรขององคการไมจําเปนตองอยูที่โตะทํางาน ก็สามารถติดตอกันไดโดยใช
เพจเจอร โทรศัพทเคลื่อนที่ การเขียนโตตอบทันทีผานอินเตอรเน็ต การสื่อสารจะกระทําเม่ือใดก็
ได เม่ือมีการนําการสื่อสารที่ใชเทคโนโลยีมาชวยมากขึ้น เสนแบงขอบเขตระหวางตําแหนงใน
องคการเลือนรางลงไป กลาวคือระบบคอมพิวเทอรชวยใหบุคลากรกระโดดขามสายงานแนวตั้ง
ภายในองคการ บุคลากรที่ที่ทํางานเต็มเวลาสามารถทํางานอยูที่บานไดหรือทําที่ใดก็ได เพราะ
สามารถติดตอประสานงานกับผูอ่ืนได 
 

2.7.6 อุปสรรคตอการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ 
 

 มีอุปสรรคหลายประการที่เปนตัวถวง หรือบิดเบือนการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล หัวขอ
น้ีจะกลาวถึงความสําคัญของอุปสรรคที่มีตอการสื่อสาร 

การกลั่นกรองขอมูล (Filtering) การกลั่นกรองคือการที่ผูสงสารจัดการกับขอมูลโดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลที่ผูรับขอมูลชื่นชอบ ตัวกําหนดที่สําคัญของการกลั่นกรองขอมูลคือ
จํานวนลําดับชั้นในโครงสรางองคการ ยิ่งโครงสรางมีลําดับชั้นของการบังคับบัญชามาก จะยิ่ง
เกิดการกลั่นกรองขอมูลมาก สามารถคาดการณไดวาการกลั่นกรองจะเกิดขึ้น ถาบุคคลมีความ
แตกตางทางสถานภาพมาก ปจจัยตางๆอาทิ ความกลัวที่จะเปนผูบอกกลาวขาวราย และความ
ปรารถนาที่จะทําใหหัวหนางานพอใจ ทําใหพนักงานจะรายงานแกผูบังคับบัญชาของตนในสิ่งที่
พวกเขาคิดวาผูบังคับบัญชาตองการไดยิน ลักษณะเชนนี้จึงเปนการบิดเบือนการสื่อสารจาก
ระดับลางสูระดับบน 

การเลือกรับรูขาวสาร (Selective Perception) ในกระบวนการสื่อสาร ผูรับขาวสาร
จะเห็นไดยินสิ่งตางๆในทางที่ตนเลือก ตามความตองการ แรงจูงใจ ประสบการณ ภูมิหลังและ
ลักษณะสวนบุคคลอื่นๆนอกจากนี้ในการแปลหรือตีความหมายขอความเปนความหมายนั้นผูรับ
ขาวสารมักจินตนาการวาผูอ่ืนและผูสงสารมีความสนใจและความคาดหวังเหมือนตน คนเรามอง
ไมเห็นความจริงแตเราจะแปลหรือตีความสิ่งที่เราเห็นและคิดวาเปนความจริง 

ขอมูลขาวสารจํานวนมากเกินไป (Information Overload) บุคคลแตละบุคคลมี
ความจํากัดในการจัดการขอมูลขาวสาร หัวขอที่ผานมากลาวถึงจดหมายอิเลคทรอนิค คือ 
เม่ือถามีขอมูลขาวสารจํานวนมากเกินไป จะทําใหเกิดปญหา ผูบริหารจํานวนมากพบปญหา
คลายกัน คือตองเผชิญหรือประสบปญหาการมีขอมูลที่สูญหายไป หรือละเลยไป จะกอใหเกิด
การสื่อสารที่ขาดประสิทธิผล 
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รูปแบบการสื่อสารที่แตกตางกันระหวางเพศ (Gender Styles)  ผูชายและผูหญิงใช
การสื่อสารแบบพูดคุย (Oral Communication ) โดยมีเหตุผลที่แตกตางกันความแตกตางกัน
ทางเพศจึงกลายเปนอุปสรรคประการหนึ่งของการสื่อสารที่มีประสิทธิผล การศึกษาวิจัยชี้วา
ผูชายจะพูดคุยเพ่ือเนนถึงสถานภาพขณะที่ผูหญิงพูดคุยเพ่ือสรางสัมพันธภาพกลาวคือบุรุษเพศ
พูดคุยและไดยินภาษาแหงสภานภาพ อิสรภาพ แตสตรีเพศพูดคุยและไดยินภาษาแหง
สัมพันธภาพและความใกลชิดสนิทสนมดังน้ันในบทสนทนาของผูชายมุงที่การปกปกรักษา
อิสรภาพและการดํารงสถานภาพตามลําดับชั้นทางสังคม แตในบทสนทนาของผูหญิงมุงเจรจา
ตอรอง แสวงหาใหคําม่ันสัญญา และสนับสนุนความผูกพันที่ใกลชิด 

 
อารมณ (Emotions) ความรูสึกขณะที่รับรูขาวสารขอมูลจะมีอิทธิพลตอการ

ตีความหมายเรื่องที่ไดรับกลาวคือขอความอันเดียวกันน้ัน ถารับขณะโกรธหรือกลัดกลุมกังวลใจ 
มักจะตีความหมายแตกตางจากรับรูขณะมีความสุข การที่บุคคลอยูในสภาวะอารมณสูงสุดไมวา
จะเปนความสุขมากที่สุด หรือหดหูอยางที่สุด จะเปนตัวการที่ยับยั้งประสิทธิผลของการสื่อสาร
ทั้งสิ้น เม่ือยูในสถานการณเชนนี้ คนเรามีแนวโนมที่ละเลยตอการคิดที่มีเหตุมีผล แตจะใชการ
ตัดสินใจเพราะอารมณมากกวา 

 
ภาษา (Language) ถอยคําตางๆมักมีความหมายที่แตกตางไปในแตละบุคคล ตัวแปร

สําคัญที่มีอิทธิพลตอการแปลความหมายของถอยคําที่ใชไดแก อายุ การศึกษา และภูมิหลังทาง
การศึกษา องคการหนึ่งๆประกอบดวยภูมิหลังที่แตกตางกันไป  

 
การสื่อสารขามวัฒนธรรม (Cross – Cultural Communication) ประสิทธิผลในการ

สื่อสารเกิดขึ้นไดยาก แมในสภาพการณที่เอ้ืออํานวยยิ่งถามีปจจัยทางวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ 
ปญหาในการสื่อสารยิ่งเพ่ิมมากขึ้น กระบวนการแปลงความคิดเปนภาษาขอความ (Encoding) 
และกระบวนการแปลงภาษาขอความเปนความหมาย (Decoding) ขึ้นอยูกับภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมของบุคคล กลาวคือถาผูสงขาวสารและผูรับขาวสารมีภูมิหลังที่แตกตางกันมาก
เพียงใด ความหมายของถอยคําที่บุคคลทั้ง 2 กลุมรับรูจะมีความแตกตางมากเพียงนั้น บุคคล
ที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตางกนัจะมองเห็นตีความหมายประเมินคําสั่งตางๆแตกตางกันไป และ
นําไปสูการกระทําที่แตกตางกัน 
 

องคกรสมัยใหมตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารในองคกร (สมควร กวียะ, 2535, 
หนา 227) และไดกําหนดใหการสื่อสารเปนไปเพื่อประโยชน 3 ประการหลัก ไดแก 
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1. การใชออกคําสั่งของฝายบริหาร เพ่ือโนมนาวและใชอิทธิพลใหฝายปฎิบัติ
ดําเนินการรวมทั้งติดตามผลการทํางานใหสอดคลองกับคําสั่งน้ันๆ 

2. การใชสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เพ่ือประสานการทํางานภายในองคกร 
3. การใชแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
 

2.8 ทฤษฎีการรับรู 
 
        การรับรูเปนผลเนื่องมาจาการที่มนุษยใชอวัยวะรับสัมผัส ซ่ึงเรยีกวา เครื่องรับทั้ง 5 ชนิด 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง  

        จากการวิจัยมีการคนพบวา การรบัรูของคนเกิดจากการเห็น 75% จากการไดยิน 13% 
การสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3%  

        การรับรูจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับสิ่งที่มีอิทธิพล หรือปจจัยในการรับรู ไดแก 
ลักษณะของผูรับรู ลักษณะของสิ่งเรา  

         เม่ือมีสิ่งเราเปนตวักําหนดใหเกิดการเรียนรูไดน้ันจะตองมีการรับรูเกิดขึน้กอน เพราะการ
รับรูเปนหนทางที่นําไปสูการแปลความหมายที่เขาใจกนัได ซ่ึงหมายถึงการรับรูเปนพ้ืนฐานของ
การเรียนรู ถาไมมีการรับรูเกิดขึ้น การเรียนรูยอมเกิดขึ้นไมได การรับรูจึงเปนองคประกอบ
สําคัญที่ทําใหเกิดความคิดรวบยอด ทศันคติของมนุษยอันเปนสวนสาํคัญยิ่งในกระบวนการเรียน
การสอนและการใชสื่อการสอนจึงจําเปนจะตองใหเกดิการรับรูที่ถูกตองมากที่สุด ดังคํากลาวของ 
ฉลองชัย  

        สุรวัฒนบูรณ (2528) และ วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม (ม.ป.ป. 125) ที่กลาววา 
การที่จะเกิดการเรียนรูไดน้ันจะตองอาศัยการรับรูที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมอันเปน
ผลมาจากการไดรับประสบการณ การรับรูมีขบวนการที่ทําใหเกิดการรับรู โดยการนําความรูเขา
สูสมองดวยอวัยวะสัมผัส และเก็บรวบรวมจดจําไวสําหรับเปนสวนประกอบสาํคัยที่ทําใหเกิดมโน
ภาพและทัศนคติ ดังน้ันการมีสิ่งเราที่ดีและมีองคประกอบของการรับรูที่สมบูรณถูกตอง ก็จะทํา
ใหเกิดการเรียนรูที่ดีดวยซึ่งการรับรูเปนสวนสําคัญยิ่งตอการรับรู  
        นอกจากนี้ กระบวนการรับรูยังสามารถใชประโยชนในการเรยีนการสอนดวย ซ่ึง Fleming 
(1984: 3) ใหขอเสนอแนะวามีเหตุผลหลายประการที่นักออกแบบเพื่อการเรียนการสอนจําตองรู
และนําหลักการของการรับรูไปประยุกตใชกลาวคือ 
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          1.  โดยทั่วไปแลวสิ่งตาง ๆ เชน วัตถุ บคุคล เหตุการณ หรือสิ่งที่มีความสัมพันธกัน ถกู
รับรูดีกวา มันก็ยอมถูกจดจําไดดีกวาเชนกัน 

           2. ในการเรียนการสอนจําเปนตองหลีกเลี่ยงการรับรูที่ผิดพลาด     เพราะถาผูเรียนรู
ขอความหรือเน้ือหาผิดพลาด เขาก็จะเขาใจผิดหรืออาจเรียนรูบางสิ่งที่ผิดพลาดหรือไมตรงกับ
ความเปนจริง 

           3.  เม่ือมีความตองการสื่อในการเรียนการสอนเพื่อใชแทนความเปนจริงเปนเรื่องสําคญั
ที่จะตองรูวาทาํอยางไร จึงจะนําเสนอความเปนจริงน้ันไดอยางเพียงพอที่จะใหเกิดการรับรูตาม
ความมุงหมาย 

           กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530: 487) กลาวถึง บทบาทของการรบัรูที่มีตอการเรียนรูวา บุคคล
จะเกิดการเรียนรูไดดี และมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการรับรูและการรับรูสิง่เราของบุคคล 
นอกจากจะขึ้นอยูกับตัวสิ่งเราและประสาทสัมผัสของผูรับรูแลว ยังขึ้นอยูกับประสบการณเดิม
ของผูรูและพ้ืนฐานความรูเดิมที่มีตอสิ่งที่เรียนดวย 
  

2.8.1 จิตวิทยาการเรียนรู 
 

        เม่ือทราบถึงความสมัพันธของการรับรู ที่จะนําไปสูการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพแลว 
ผูบรรยายจึงตองเปนผูกระตุน หรือเสนอสิ่งตาง ๆ ใหผูเรียน เพราะการเรียนรูเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นในตวั ผูเรียนซึ่ง จําเนียร ชวงโชติ (2519) ใหความหมายไววา "…การเรียนรู หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากประสบการณที่มีขอบเขตกวาง และสลับซับซอนมาก
โดยเฉพาะในแงของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม…"  

        วรกวิน (2523: 56-60) การเรียนรู หมายถึง กระบวนการเปลีย่นพฤติกรรม ซ่ึงหมายถึง 
กิจกรรมที่ผูเรียนแสดงออก และสามารถสังเกตและวดัได การศึกษากระบวนการเรียนรูจึงตอง
ศึกษาเรื่องของพฤติกรรมมนุษยที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่พึงประสงค การศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ 
จะตองมีระบบระเบียบ วธิีการ และอาศัยความรูตาง ๆ เชน จิตวิทยา การศึกษา สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร กระบวนการสื่อความและสื่อความหมายและสื่อ
ความหมาย การพิจารณาการเรียนรูของผูเรียนจําเปนตองสังเกตและวัดพฤตกิรรมที่เปลี่ยนไป 
การศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ นําไปสูการกําหนดทฤษฎี การเรียนรูตาง ๆ ทฤษฎีกระบวนการ
กลุมพฤติกรรมรวมกันระหวางครูและผูเรียนรวมทั้งวธิกีารจัดระบบการเรียนการสอนที่จะชวยทํา
ใหผูเรียนเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนรูไปตามวตัถุประสงค  
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        การเรียนรูเปนพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิต มนุษยมีการเรียนรูตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอน
ตาย จึงมีคํากลาวเสมอวา "No one too old to learn" หรือ ไมมีใครแกเกินที่จะเรียน การเรียนรู
จะชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดเปนอยางดี  

         การเรียนรูของคนเรา จากไมรูไปสูการเรียนรู มี 5 ขั้นตอนดงัที่ กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530) 
กลาวไวดังน้ี  

         “การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือสิ่งเรา (Stimulus) มาเราอินทรีย (Organism) ประสาทกต็ื่นตัว 
เกิดการรับสัมผัส หรือเพทนาการ (Sensation) ดวยประสาททั้ง 5 แลวสงกระแสสัมผัสไปยัง
ระบบประสาทสวนกลาง ทําใหเกิดการแปลความหมายขึ้นโดยอาศัยประสบการณเดิมและอ่ืน ๆ 
เรียกวา สัญญาน หรือการรับรู (Perception) เม่ือแปลความหมายแลว จะมีการสรุปผลของการ
รับรูเปนความคิดรวบยอดเรยีกวา เกิดสังกปั (Conception) แลวมีปฏกิิริยาตอบสนอง 
(Response) อยางหนึ่งอยางใดตอสิ่งเราตามที่รับรูเปนผลใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
แสดงวาการเรียนรูไดเกิดขึ้นแลวประเมินผลที่เกิดจากการตอบสนองตอสิ่งเราไดแลว” 

         การเรียนรูเปนพ้ืนฐานของการดําเนินชีวติ มนุษยมีการเรียนรูตั้งแตแรกเกดิจนถึงกอน
ตาย จึงมีคํากลาวเสมอวา "No one too old to learn" หรือ ไมมีใครแกเกินที่จะเรียน การเรียนรู
จะชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวติไดเปนอยางดี  

         2.8.2 ธรรมชาติของการเรียนรู มี 4 ข้ันตอน คือ 
         1.  ความตองการของผูเรียน (Want) คือ ผูเรียนอยากทราบอะไร เม่ือผูเรียนมีความ
ตองการอยากรูอยากเห็นในสิ่งใดก็ตาม จะเปนสิ่งที่ยั่วยุใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได 
         2.  สิ่งเราที่นาสนใจ (Stimulus) กอนที่จะเรียนรูได จะตองมีสิ่งเราที่นาสนใจ และนา
สัมผัสสําหรับมนุษย ทําใหมนุษยด้ินรนขวนขวาย และใฝใจที่จะเรียนรูในสิ่งที่นาสนใจนั้น ๆ 
         3.  การตอบสนอง (Response) เม่ือมีสิ่งเราที่นาสนใจและนาสัมผัส มนุษยจะทําการ
สัมผัสโดยใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน ตาดู หูฟง ลิ้นชิม จมูกดม ผิวหนังสัมผัส และสัมผัสดวย
ใจ เปนตน ทําใหมีการแปลความหมายจากการสัมผัสสิ่งเรา เปนการรับรู จําได ประสานความรู
เขาดวยกัน มีการเปรียบเทียบ และคิดอยางมีเหตุผล 
         4.  การไดรับรางวัล (Reward) ภายหลังจากการตอบสนอง มนุษยอาจเกิดความพึงพอใจ 
ซ่ึงเปนกําไรชีวิตอยางหนึ่ง จะไดนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การไดเรียนรู ในวิชาชีพชั้นสูง 
จนสามารถออกไปประกอบอาชีพชั้นสูง (Professional) ได นอกจากจะไดรับรางวัลทาง
เศรษฐกิจเปนเงินตราแลว ยังจะไดรับเกียรติยศจากสังคมเปนศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจทาง
สังคมไดประการหนึ่งดวย 
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        2.8.3 ลําดับข้ันของการเรียนรู  
         ในกระบวนการเรียนรูของคนเรานั้น จะประกอบดวยลําดับขั้นตอนพื้นฐานที่สําคัญ 3 
ขั้นตอนดวยกัน คือ (1) ประสบการณ (2) ความเขาใจ และ (3) ความนึกคิด  
             1.  ประสบการณ (Experiences) ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสาทรับรูอยูดวยกัน
ทั้งนั้น สวนใหญที่เปนที่เขาใจก็คือ ประสาทสัมผัสทั้งหา ซ่ึงไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง 
ประสาทรับรูเหลานี้จะเปนเสมือนชองประตูที่จะใหบุคคลไดรับรูและตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ 
ถาไมมีประสาทรับรูเหลานี้แลว บุคคลจะไมมีโอกาสรับรูหรือมีประสบการณใด ๆ เลย ซ่ึงก็
เทากับเขาไมสามารถเรียนรูสิ่งใด ๆ ไดดวย  
              ประสบการณตาง  ๆ  ที่บุคคลได รับน้ันยอมจะแตกตางกัน  บางชนิดก็ เปน
ประสบการณตรง บางชนิดเปนประสบการณแทน บางชนิดเปนประสบการณรูปธรรม และบาง
ชนิดเปนประสบการณนามธรรม หรือเปนสัญลักษณ 
              2.  ความเขาใจ (Understanding) หลังจากบุคคลไดรับประสบการณแลว ขั้นตอไปก็
คือ ตีความหมายหรือสรางมโนมติ (concept) ในประสบการณน้ัน กระบวนการนี้เกิดขึ้นในสมอง
หรือจิตของบุคคล เพราะสมองจะเกิดสัญญาณ (percept) และมีความทรงจํา (retain) ขึ้น ซ่ึงเรา
เรียกกระบวนการนี้วา "ความเขาใจ"  
             ในการเรียนรูน้ัน บุคคลจะเขาใจประสบการณที่เขาประสบไดก็ตอเม่ือเขาสามารถจัด
ระเบียบ (organize) วิเคราะห (analyze) และสังเคราะห (synthesis) ประสบการณตาง ๆ 
จนกระทั่งหาความหมายอันแทจริงของประสบการณน้ันได 
              3.  ความนึกคิด (Thinking) ความนึกคิดถือวาเปนขั้นสุดทายของการเรียนรู ซ่ึงเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง Crow (1948) ไดกลาววา ความนึกคิดที่มีประสิทธิภาพนั้น ตอง
เปนความนึกคิดที่สามารถจัดระเบียบ (organize) ประสบการณเดิมกับประสบการณใหมที่ไดรับ
ใหเขากันได สามารถที่จะคนหาความสัมพันธระหวางประสบการณทั้งเกาและใหม ซ่ึงเปนหัวใจ
สําคัญที่จะทําใหเกิดบูรณาการการเรียนรูอยางแทจริง 
 
2.9 ทฤษฎี  X ทฤษฎี Y (Theory X and Theory Y)  

 
 Douglas McGregor ไดเสนอความเห็น 2 ประการซึ่งแตกตางกันเกี่ยวกับมนุษย 
ความเห็นที่ 1 มองในดานลบใหชื่อวา “ทฤษฎี X” และอีกความเห็นหนึ่งมองในดานบวกใหชื่อวา 
“ทฤษฎี Y” ภายหลังจากที่เขาไดสังเกตุวิธีการซึ่งผูบริหารปฏิบัติตอพนักงาน McGregor สรุปวา
ความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยมีพ้ืนฐานขึ้นอยูกับกลุมขอสมมติบาง
ประการ และผูบริหารก็มักจะกําหนดพฤติกรรมพนักงานตามขอสมมติ ดังตอไปน้ี 
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ภายใตทฤษฎ ีX ผูบริหารมีขอสมมติ 4 ประการ คือ 
1. พนักงานมีนิสัยไมชอบงานและถาเปนไปไดเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงงาน 
2.  โดยที่พนักงานไมชอบงาน เขาทั้งหลายจึงตองถูกบังคับ ควบคุมและถูกลงโทษ 
เพ่ือใหองคการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 
3.  พนักงานจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและพยายามหาวิธีการดังกลาวถาเปนไปไดไม
วาเมื่อใดก็ตาม 
4.  คนงานสวนมากจะยกเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไวเหนือปจจัยอ่ืนๆทั้งหมด ซ่ึง
เกี่ยวของกับงานและมีความใฝฝนกาวหนาเพียงเล็กนอย 

ภายใตทฤษฎี Y ผูบริหารมีขอสมมติ 4 ประการซึ่งตรงกันขามกับทฤษฎี X คือ 
1. พนักงานมอง “งาน” (Work) วาเปนเรื่องธรรมดาเหมือนกับการพักผอนหรือการเลน 
2. คนเราจะกําหนดทิศทางและควบคุมตนเองถาเขาถูกกําหนดหนาที่ตองทําตาม

วัตถุประสงคขององคกร 
3. คนระดับกลางสามารถเรียนรูที่จะยอมรับ หรือเพียงแสวงหาความรับผิดชอบได 
4. ความสามารถที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงใหมไดขยายกวางมากขึ้นและไมจําเปนที่จะ

ถูกจํากัดเฉพาะตําแหนงบริการ 
McGregor มีความชื่อวาขอสมมติในทฤษฎี Y มีเหตุผลดีกวาทฤษฎี X เพราะฉะนั้นเขา

จึงเสนอความคิดตางๆ เชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ งานตางๆซึ่งทาทายและตอง
รับผิดชอบกับสัมพันธภาพที่ดีของกลุม นับเปนวิธีที่จะทําใหแรงจูงใจของพนักงานอยูในระดับ
สูงสุด 

  
2.10 งานวิจยัที่เก่ียวของ 
  
 เอ้ือการย สันติศิริ ไดทําการศึกษาเรื่องการสื่อสารและการรับรูตอการเปลี่ยนแปลง
ภายในองคกรของพนักงานโรงพยาบาลไทยนครินทร โดยผูวิจัยมีความเชื่อวาพนักงานทุกคนใน
องคกรตองมีการรับรูตอเปาหมายและการเปลี่ยนแปลงภายในขององคกร โดยการรับรูตองเกิด
จากประสบการณแตประสบการณจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการเรียนรู โดยมูลเหตุจูงใจมี 2 
ประเด็นคือ ดานการสื่อสาร และดานการรับรู ซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ีใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการศึกษา โดยจากผลการศึกษาพบวาพนักงานระดับปฏิบัติการมีการรับรูตอการ
เปลี่ยนแปลงภายในองคกรเปนอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานโครงสรางและดานเปาหมาย ทั้งน้ี
โดยภาพรวมพนักงานมีการรับรูตอการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรอยูในระดับปานกลาง



 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 

ในการศึกษา เรื่อง “การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบการสื่อสารของหอการคา
ไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการศึกษาปญหาและสาเหตุที่สงผลกระทบตอการพัฒนาระบบ
การสื่อสารของหอการคาไทย และหาแนวทางในการลดคาใชจายในสวนของการจัดสงไปรษณีย 
พรอมทั้งนําแนวทางที่ไดจากการศึกษามากําหนดเปนกลยุทธในการพัฒนาระบบการสื่อสารของ
หอการคาไทยอยางยั่งยืน 
 
3.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 

 
จากการศึกษาหนังสือทําเนียบสมาชิกหอการคาไทย ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 

2552 สรุปไดวาหอการคาไทยมีสมาชิกอยูทั่วประเทศ ซ่ึงประกอบดวย หอการคาจังหวัดทั้ง 75 
จังหวัด สมาคมการคาตางๆ นอกจากนี้ยังมีสมาชิกทั้งสามัญและสมทบอีกกวา 3,700 ราย ซ่ึง
ถือวาหอการคาไทยมีสมาชิกจํานวนมาก ดังน้ันการสื่อสารระหวางสมาชิกกับหอการคาไทยจึง
เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ ซ่ึงการสื่อสารของหอการคาไทยแบงไดเปน 2 ประเภทดังน้ี 

1. การสื่อสารภายใน 
 การสื่อสารภายในของหอการคาไทย เปนการสื่อสารที่พนักงานในองคกรใช
ติดตอสื่อสารระหวางกัน ซ่ึงมีเครื่องมือดังน้ี  

1.1 จดหมายภายใน บันทึก  
1.2 E-mail  
1.3 โทรศัพทภายใน 
1.4 ระบบ Lotus Note 
1.5 การประชุมพบปะในโอกาสตางๆ 
2. การสื่อสารภายนอก 

 การสื่อสารที่หอการคาไทยใชติดตอระหวางสมาชิกกับองคกรเปนหลัก นอกจากสมาชิก
แลวก็ยังมีผูทีเ่กี่ยวของอ่ืนๆ เชน หนวยงานภาครัฐ บคุคลทัว่ไป เปนตน ซ่ึงเครื่องมือที่ใชในการ
สื่อสารประเภทนี้ ประกอบดวย เวบ็ไซต WWW.thaiechamber.com ,E-mail,โทรศัพท โทรสาร
,ไปรษณีย และการการประชุมกับหนวยงานตางๆ 
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จากชองทางในการสื่อสารทั้งหมดที่องคกรมีอยู ถือวาหอการคาไทยมีชองทางในการ
สื่อสารกับสมาชิกอยางหลากหลายมาก แตในทางปฏิบัติแลวพนักงานสวนใหญจะเลือกใช
ชองทางเพียงบางชองทางในการติดตอสื่อสารเทานั้น โดยสวนมากจะนิยมการใชไปรษณียใน
การสื่อสารหรือสงขอมูลขาวสารใหกับสมาชิกเปนหลัก โดยสามารถพิจารณาไดจากขอมูลที่มี
การบันทึกไวของบางหนวยงานในองคกร เชน ในการสื่อสารกับสมาชิกโดยใชชองทางในการ
การสงจดหมายทางไปรษณียเปนหลัก เพ่ือเชิญชวนสมาชิกเขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตร
ตางๆ ที่ทางฝายฝกอบรมและงานจัดแสดงสินคา จัดขึ้นประจําเดือนกรกฎาคม 2552 น้ัน ซ่ึงผล
ตอบรับเขารวมงานจากสมาชิกคิดเปนสัดสวนที่นอยมากคือประมาณ 0.0095 % จากจํานวน
สมาชิกประมาณ 3600ราย และกรณีการจัดงาน AFTA โอกาสและความทาทายของแบรนดไทย 
ของฝายสังคมและสาธารณชน ก็ใชชองทางการสงจดหมายทางไปรษณียในการสื่อสารให
สมาชิกรับรูงานดังกลาวก็มีสมาชิกตอบรวมงานประมาณ 0.05 % หรือ 180 รายจากสมาชิก
ทั้งหมด 3600 รายที่ทําการสงจดหมายเชิญ 

 
3.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
 
  ผูศึกษาไดทําการสุมสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่ระดับบริหารจํานวน 4 คนและระดับ
ปฎิบัติการของหอการคาไทยจํานวน 6 คน  เพ่ือศึกษาหาสาเหตุและปจจัยจูงในตางๆที่ทําให
พนักงานเหลานี้เลือกที่จะใชชองทางในการติดตอสื่อสารกับสมาชิกหรือเครือขายของหอการคา
ไทย และเพื่อสอบถามถึงแนวคิดที่จะนํามาใชในการพัฒนาระบบการสื่อสารขององคกรและเปน
การลดภาระทางดานคาใชจายในการจัดสงไปรษณียขององคกร สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 
สรุปบทสัมภาษณเจาหนาที่ระดับบรหิารหอการคาไทย  
 

1. คุณมนตรี โยธารักษ (รองผูอํานวยการบริหาร) 
   รูปแบบในการสื่อสารระหวางหอการคาไทยกับสมาชิกมีทั้งที่ตองการใชความรวดเร็ว
เชน เว็บไซด อีเมล SMS เปนตน และบางชองทางก็ตองใชระยะเวลา เชน พวกจดหมายตางๆ 
หรือวารสารที่หอการคาไทยจะทําการจัดสงใหสมาชิกทุกๆสองเดือนตอเลม ทําใหถึงสมาชิกชา
บางครั้งขาวที่ออกไปก็จะเปนขาวที่ไมเปนปจจุบันมากนัก ตอไปเราตองปรับปรุงใหขอมูลตางๆ
ของเราเขาถึงสมาชิกใหรวดเร็วมากขึ้น ยกตัวอยางเชน การใช SMS, Twitter มาเปนชองทางใน
การสงขอมูล เปนตน 
   สวนปญหาและอุปสรรคตางๆคือเรื่องของเทคโนโลยีน้ันพนักงานอาจจะมีความเขาใจ
เรื่องเทคโนโลยีนอย และนําไปใชกันยังไมเต็มที่มากนัก ซ่ึงการสงขอมูลขาวสารใหกับสมาชิก
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น้ันเนื้อหาที่จะสื่อสารใหกับกลุมเปาหมายตางๆตองมีคุณภาพนาสนใจ ตองรวดเร็วทันเวลา และ
จะทําอยางไรถึงจะถึงมือลูกคา นอกจากนี้หอการคาไทยยังมีสื่อที่เปนโทรทัศน คือทางทรูวิชั่น 
ชอง 8  
   สําหรับคาจัดสงไปรษณียน้ันขึ้นอยูกับลักษณะการทํากิจกรรมของเรา และถาเรา
สามารถกําหนดเปาหมายในการลดการสง โดยชักชวนสมาชิกหรือกรรมการใหหันมาใชเว็บไซด
หรืออีเมลมากขึ้น การบริหารการจัดสงก็ตองมีการรวบรวมการจัดสง โดยตองมีการบริหาร
จัดการในการจัดสงของแตละฝายใหเปนในลักษณะของการรวมศูนยก็จะลดคาใชจายได เชน 
หนังสือพิมพแทนที่จะทําเปนเลม ก็อาจจะทําเปน E-newsletterใหมีความนาสนใจซึ่งสมาชิก
สามารถจะเปดอานเม่ือไหรก็ได โดยสําหรับองคกรไมแสวงหากําไรอยางเราคาใชจายในสวนนี้
ถือวาสูงมาก และมีความสําคัญ ยกตัวอยาง การสงจดหมายไปเชิญชวนสมาชิกไปอบรมสมาชิก
ตางๆก็ตองดูวาฝายไหนใชมาก ถาเราสามารถใช SMS แจงใหสมาชิกทราบวาหอการคาไทยได
จัดหลักสูตรการอบรมตางๆและใหสมาชิกไปดูในเว็บไซดวามีหัวขออะไรอยางไร ก็จะเปนการใช
สื่อมันติมีเดียที่หลากหลายมากขึ้น ก็จะชวยในการลดคาใชจายในสวนนี้ได 
   สําหรับระบบฐานขอมูลสมาชิกของเราระบบโปรแกรมยังมีปญหาอยูไมสามารถใชงาน
ไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้เราไมสามารถคนหาขอมูลสมาชิกไดตามประเภทธุรกิจทําใหการ
ทํางานของเราชา ทําใหการจัดกลุมสมาชิกทําไดยาก ดังนั้นสวนใหญเวลาสงเอกสารจึงทําให
พนักงานสงกระจายใหสมาชิกทั้งหมดเลยเปนอีกสาเหตุที่ทําใหคาใชจายสูง ถาเราจัดทําระบบ
โปรแกรมใหสมบูรณแลวก็จะชวยลดคาใชจายไดอยางมาก และถาเรานําระบบตัวชี้วัด KPI มา
ชวยในการวัดประสิทธิภาพวาเราจะลดคาจัดสงไปรษณียไดเทาไหร แลวเราใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารแลวทําใหประหยัดไดเทาไหร ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ก็จะชวยใหเราลดคาใชจาย
ดังกลาวไดอยางมาก 
  

2. คุณนาถสุดา สุวัฒนมงคล (ผูจัดการฝายฝกอบรมและจัดแสดงสินคา) 
   เน่ืองจาก ฝายฝกอบรมและจัดแสดงสินคามีภาระกิจในการจัดหลักสูตรอบรมตางๆ 
ใหกับสมาชิกหอการคาไทย วิธีการหลักๆที่ใชในการสื่อสารกับสมาชิกคือการสงเอกสารทาง
ไปรษณีย นอกจากนี้จะใช E-mail ในการสงขอมูลบางแตไมมากนัก เหตุผลที่ใชไปรษณียเปน
หลักในการสื่อสารกับสมาชิกเพราะสามารถติดตอกับสมาชิกไดสะดวก มีความนาเชื่อถือและใช
อางอิงได สวนการสง E-mail น้ันจะมีขอจํากัดคือ E-mail ที่สงไปอาจจะไมถึงผูบริหารของ
สมาชิก 
   ปญหาในการสื่อสารของหอการคาไทยคืออาจจะมีสมาชิกบางรายไมไดรับจดหมายที่
สงไปทางไปรษณีย เน่ืองจากที่อยูไมถูกตอง วิธีแกก็คือเม่ือมีจดหมายตีกลับจากสมาชิกก็ควรสง
ใหฝายสมาชิกทําการแกไข นอกจากนี้การสื่อสารของหอการคาไทยยังไมเขาถึงสมาชิกมากนัก
เพราะขอมูลที่สงไปรษณียไปถึงสมาชิกจะมีจํานวนมากอยูตลอดเวลา ไมเปนแพ็คเกจเดียวกัน 
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บางครั้งโปรแกรมของสมาชิกไมไดเอ้ือตอการทํางานมากนักเพราะเวลาดึงขอมูลทําไดยากและ
ไมตรงกับวัตถุประสงคการใชงาน 
 ทราบดีวาคาจัดสงไปรษณียของหอการคาไทยสูง เหตุผลคือตางคนตางสง ไมมี
หนวยงานกลางที่จะรวบรวมเอกสารตางๆที่จะสงใหสมาชิกแลวสงพรอมกัน และมีการใช
ชองทางอื่นนอยเกินไป เชน อาจจะสงเปนเอกสารรวมขององคกรที่มีขอมูลมาจากทุกฝายอาจจะ
สงเปนรายเดือน หรือแผนพับรวมทุกเรื่องขององคกร เปนตน 
 สําหรับขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือทุกฝายควรจะมีการหารือกันในการลดคาใชจายในสวน
ของการจัดสงไปรษณีย ดูความสําคัญของเอกสารวาควรสงทางไปรษณียหรือไม พิจารณา
กลุมเปาหมายในการจัดสงขอมูลใหทางไปรษณียใหมีความเจาะจงไมใชสงแบบหวานไปทั่ว 
นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงขอมูลของสมาชิกใหมีความถูกตองเปนปจจุบันอยูเสมอ เปน
หมวดหมู งายตอการนํามาใชงาน 
 
  3. คุณจุไรรัตน ปราโมทย (ผูจัดการฝายบริการและสมาชกิสัมพนัธ) 
   หอการคาไทยมีเว็บไซตและอีเมลที่เขาถึงลูกคาไดโดยตรงซึ่งถือวาเปนจุดแข็งของ
องคกร สําหรับการสื่อสารโดยใชจดหมายก็เปนเรื่องพ้ืนฐานที่ตองใชในการสื่อสารกับสมาชิก
เพราะสามารถใชเปนหลักฐานอางอิงได นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในการสงอยูทําใหจําเปนตองใช
ไปรษณีย เชน นิตยสารตางๆที่ทําการสงใหสมาชิกทางไปรษณียดวย  สวนจุดออนน้ันระบบเว็บ
ไซดของเรายังไมน่ิงอยูระหวางการพัฒนา บางครั้งเกิดการขัดของทําใหไมสามารถสื่อสารไดเต็ม
ประสิทธิภาพ เชน ระบบ IT ลม เปนตน 
   สวนแนวทางการพัฒนาความเขาใจกับสมาชิก ในอนาคตเรื่องระบบทาง IT นาจะเปน
อีกหนึ่งจุดแข็งขององคกรอีกประการหนึ่ง ซ่ึงสมาชิกสามารถเขามาใชเว็บไซดของหอการคา
ไทยได ซ่ึงเปนชองทางที่ทันสมัย จุดออนอีกอยางชื่อเสียงของหอการคาไทยตองมีการ
ประชาสัมพันธอีกมากเนื่องจากยังไมเปนที่รูจักของสังคมวาหอการคาไทยทําอะไรบาง แต
ภายใตคณะกรรมการหอการคาไทยชุดปจจุบันองคกรกําลังจะทําการรีแบรนดภาพลักษณ
องคกรใหมคิดวาภายในสามสี่ปขางหนาหอการคาไทยจะเปนที่รูจักมากขึ้น 
   สวนระบบฐานขอมูลของสมาชิกของหอการคาไทยขณะนี้อาจจะยากในการนําไปใช
งาน เชน การคนหาขอมูลตางๆอาจจะยังยากสําหรับการใชงานอยู ในอนาคตนาจะสะดวกมาก
ขึ้น 
    สําหรับคาใชจายไปรษณียที่สูงนั้นทราบดี แตการสงขาวสารที่เปนประโยชนใหกับ
สมาชิกบางเรื่องตองใชไปรษณียเชนวารสารตางๆที่เปนรูปเลม การที่คาใชจายในการจัดสง
ไปรษณีสูงนาจะมาจาก 3 สาเหตุ หลักๆ คือ ฝายประชาสัมพันธทําการจัดสงวารสารใหกับ
สมาชิก ฝายอบรมและจัดแสดงสินคาจัดสงเอกสารเชิญสัมมนาบางครั้งการที่จะอีเมลไปให
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สมาชิกบางคนยังติดปญหาเรื่องการเปดอาน และสุดทายการรณรงคหาสมาชิกใหมของฝาย
บริการและสมาชิกสัมพันธจําเปนตองใชจดหมายอยูเลยทําใหคาใชจายในการจัดสงไปรษณียสูง 
 

4.คุณปาริชา จงเสถียร (ผูจัดการฝายสารสนเทศ) 
   จุดแข็งในการสื่อสารของหอการคาไทย คือ มีเครือขายที่เขมแข็ง มีการลงทุนดาน
เทคโนโลยีมากพอสมควร มีการใชระบบอีเมลสื่อสารกันในองคกรอยางแพรหลาย และมีการเรง
ขยายพัฒนาระบบการสื่อสารตางๆเชน อีเมลไปยังสมาชิกเครือขายเพื่อใหมีความกาวหนาเทา
เทียมกันดวย โดยจุดแข็งสวนใหญจะเปนภายในองคกรมากกวา สวนหอการคาจังหวัดนั้น
ขณะนี้เราก็กําลังรณรงคและสนับสนุนอยู 
 สําหรับสิ่งที่ตองปรับปรุงคือตองมีการปรับปรุงเรื่องการลงทุนใหกับเครือขายของ
หอการคาไทย ทั้งดานการลงทุนและดานความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีใหสามารถ
นํามาประยุกตใชในระบบงานใหตรงตามวัตถุประสงคมากขึ้น  ซ่ึงปจจุบันสื่อที่ใชในการสื่อสาร
ขององคกรมีหลายรูปแบบ เชน หนาเว็บไซด  อีเมล  SMS ฯลฯ ซ่ึงตองพิจารณาใชใหเหมาะกับ
ขอมูลที่ตองการจะสื่อสารกับเครือขายและสมาชิก 
 หอการคาไทยมีระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารที่คอนขางสมบูรณ ไมวาจะเปนเรื่องการ
ใชระบบการสื่อสาร ระบบการรักษาความปลอดภัยและการดูแลขอมูลตางๆ การหาเครื่องมือ
เครื่องใชในการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการทํางานใหกับหนวยงานในองคกร ระบบชวยใน
การประชาสัมพันธเว็บไซตเราก็มีเกือบทุกดาน จะมีแตในสวนงานบริการที่ใหกับลูกคาตองมีการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการใหสามารถตอบรับความตองการของสมาชิกและเครือขายให
สมบูรณยิ่งขึ้น ซ่ึงปจจุบันกําลังเรงพัฒนาระบบอยู 
 ไมทราบวาคาใชจายในการจัดสงไปรษณียสูง ซ่ึงเทาที่ทราบสาเหตุนาจะมาจากงาน
บางอยางอาจจะไมเหมาะสมที่จะใชเทคโนโลยีที่สูงนัก ซ่ึงการสงไปรษณียอาจจะเหมาะสมกวา 
และบางคนบางหนวยงานอาจจะยังไมไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมบูรณ และการ
ยอมรับของผูใชงานยังนอยอยู 
 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา คือองคกรตองเนนการประชาสัมพันธใหความรูกับ
พนักงานมากขึ้นวาเราสามารถจะนําสื่อทางดาน IT มาใชไดหลากหลาย ตองพยายามใหมีการ
ยอมรับมากขึ้น เน่ืองจากการใชคอมพิวเตอรและอินเทอเน็ตเปนเรื่องปกติที่มีใชงานอยาง
หลากหลายอยูแลว โดยหอการคาไทยอาจจะเปนองคกรที่นํารองเร่ืองการสื่อสารใหกับสาธารณะ
ไดเห็นภาพตรงนี้ 
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สรุปบทสัมภาษณเจาหนาที่หอการคาไทย ดังน้ี 
 

1. คุณศริญญา ดํารงพิริยกุล (เจาหนาที่ฝายฝกอบรมและจัดแสดงสินคา) 
   ในการสื่อสารกับสมาชิกนั้นสวนมากใชวิธีสงไปรษณียในการติดตอสื่อสารเปนหลัก
เพ่ือเชิญเขารวมงานอบรม สัมมนา เพราะสะดวกและนอกจากนี้ยังใชเปนหลักฐานอางอิงโดย
ลูกคาสามารถตรวจเช็คได สวนวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการสงไปรษณียก็คือการใช E-mail ใน
การสื่อสารกับสมาชิกดวย  
   สําหรับปญหาการสื่อสารของหอการคาไทยสวนมากเกิดจากการขาดการประสานงาน
ระหวางหนวยงานที่ดี นอกจากนี้ยังไมมีการรวมเปนศูนยกลางในการสงขอมูลใหกับลูกคา ตาง
คนตางสง  นอกจากนี้ปญหาที่เกิดจากการใช E-mail คือเวลาที่สงไปไมรูวาลูกคาไดรับ E-mail 
จากเราหรือไม และอาจเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการเก็บขอมูลของสมาชิก เชน พิมพ      
E-mail ของลูกคาผิด เปนตน 
   ทราบวาคาใชจายในสวนของการจัดสงไปรษณียมีตัวเลขสูง สาเหตุนาจะมาจากการที่
แตละสวนงานไมมีการประสานงานกันตางคนตางทําตางคนตางสงขอมูลใหสมาชิกทางไปรษณยี 
และบางครั้งฐานขอมูลของสมาชิกยังมีการซ้ํากันทําใหมีการสงซํ้าซอน 
   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
 1. ควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานมากขึ้น  
 2. ในการสงไปรษณียตองรวบรวมสงพรอมกัน  
 3. ตัดคาใชจายในการสงไปรษณียแลวใหใช E-mail แทน  
 4. ควรมีการปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิกใหมีความถูกตอง 
 
  2. คุณสุมมนา ตั๊งทงยิ้น (เจาหนาที่ฝายบริการและสมาชิกสัมพนัธ) 
   เน่ืองจากเปน Call center สวนมากจะใชโทรศัพทและการสง E-mail ในการติดตอกับ
ลูกคา เพราะจะเขาถึงลูกคาไดตรงกับบุคคลที่เกี่ยวของมากที่สุด เพราะการสงไปรษณียใหลูกคา
อาจจะทําใหลูกคาเกิดความสับสนในขอมูลจนตองโทรกลับมาสอบถามเราอีกทําใหเสียเวลาทั้ง
เราและลูกคา แตถาใช E-mail สงขอมูลไปกอนแลวโทรตามไปชี้แจงลูกคาจะไดขอมูลที่ลึกและ
ตรงตามที่เขาตองการไดตรงประเด็นมากขึ้น 

  โดยปญหาที่พบจากการสื่อสารขององคกรคือพนักงานยังขาดความหลากหลายในการ
ใชชองทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน E-mail โทรศัพทภายใน เปนตน 
นอกจากนี้พนักงานควรมีการสื่อสารกันภายในใหมากขึ้น สําหรับการสื่อสารกับภายนอกองคกร
น้ันระบบ IT มีความจําเปนอยางยิ่งซ่ึงตองมีความพรอมอยูตลอดเวลา เพราะบางครั้งระบบ 
Internet มักจะลมบอยๆ ทําใหเปนอุปสรรคในการสื่อสารโดยเฉพาะวิธีการสง E-mail ใหกับ
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สมาชิก และระบบโทรศัพทก็ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดมากเทาที่ควร เชน 
สายหลุดบอย เปนตน  
 ทราบวาคาใชจายในการจัดสงไปรษณียสูง โดยสาเหตุนาจะมาจากฐานขอมูลของ
สมาชิกไมถูกตองเทาที่ควร และพนักงานยังไมชวยกันในการประหยัดมากนัก เชน สมาชิกจะ
โทรมาแจงปรับเปลี่ยนขอมูลในการติดตอกับทางฝายสมาชิกอยูตลอด ทําใหฐานขอมูลสมาชิกมี
การปรับปรุงแกไขอยูเสมอ ก็เลยเปนปญหาเพราะพนักงานฝายอ่ืนๆในองคกรจะใชขอมูลที่อยู
เกาของสมาชิกที่ตนเคยมาขอกอนหนานั้น ทําใหเวลาสงไปรษณียไปจดหมายจะมีการตีกลับ
เน่ืองจากที่อยูผิดเปนจํานวนมาก ดังนั้นเจาหนาที่จึงควรมาติดตอขอขอมูลจากสมาชิกที่มีการ 
Up dateแลวในการจัดสงขอมูลแตละครั้ง 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
 1. พนักงานควรมีความรูสึกในการรักองคกร ชวยกันประหยัดใหองคกร  
 2. การสงไปรษณียใหลูกคาตองมีการอัพเดตขอมูลที่ทันสมัย  
 3. ควรประหยัดกระดาษโดยหันมาใชกระดาษ Reuse ใหมากขึ้น  
 4. ระบบ IT ของหอการคาไทยควรมีการปรับปรุง ระบบฐานขอมูลตางๆที่คนทั้งภายใน
และภายนอกสามารถใชงานไดอยางสะดวกเพื่อปองกันความผิดพลาดตางๆ 
 

3. คุณอภินตา สรรพศรี (เจาหนาที่ฝายบริการและสมาชิกสัมพนัธ) 
 สวนมากในการติดตอสื่อสารกับสมาชิกจะใชจดหมายเปนหลักวิธีการก็คือการใช
ไปรษณียในการจัดสง ซ่ึงเคยคิดจะชวยองคกรในการประหยัดคาใชจายโดยการใช E-mail แต
ระบบ IT ขององคกรไมตอบสนองความตองการในการใชงาน เชน บางครั้งสงเมลแลวแนบไฟล
หลายไฟลก็ทําใหระบบลม นอกจากนี้ระบบฐานขอมูลสมาชิกก็มีปญหา E-mail ผิด E-mail ตี
กลับแตเราไมทราบ เปนตน ดังน้ันจึงใชการสงไปรษณียเปนหลักในการสื่อสารกับสมาชิกซึ่งจะมี
จดหมายตีคืนประมาณ 20 % ตอการสงหน่ึงครั้ง ก็พยายามตรวจสอบความถูกตองและทําการ
แกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลในระบบ 
 ปญหาที่สําคัญในการสื่อสารคือลําดับขั้นตอนในการทํางานที่มีขั้นตอนมากเกินไป 
เอกสารหนึ่งฉบับตองผานหลายขั้นตอนในการอนุมัติ ทําใหเกิดความยุงยากซ้ําซอน ทําใหเกิด
ความลาชา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความขัดแยงในบทบาทหนาที่ของพนักงานเองอาจจะไมตรง
กับหนาที่ของตัวเองมากนัก 
 ทราบวาคาใชจายในการจัดสงไปรษณียมียอดสูง สาเหตุนาจะมาจากการสงขอมูลหรือ
ไปรษณียใหลูกคาหรือสมาชิกแบบหวานแหคือสงใหสมาชิกทั้งหมดเลยโดยไมมีการกําหนด
กลุมเปาหมายอยางชัดเจน ไมมีการวัดประเมินผลไมมีการวัดความคุมคาในการสงแตละครั้ง 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
 1. ควรมีการปรับระบบขอมูลสมาชิกในสวนของ E-mail ใหพรอมในการใชงาน เพราะที่
ผานมา E-mail มักจะตีกลับ โดยสาเหตุที่สงอีเมลไมผาน อาจเปนเพราะฐานขอมูลสมาชิกไม 
Update และหากวาการปรับฐานขอมูล E-mail ดีและเรียบรอยแลว  
 2. ในสวนของระบบ IT ในเรื่องของระบบ Server ที่ใชในการสง E-mail ควรมีความ
พรอมมากกวานี้ เพระ server ที่หอการคามีอยูในการสงขอมูลพรอมกันทั้ง 3,000 กวาฉบับ จะ
ทําใหเกิด server ลม  
 3. พนักงานควรตระหนักในการประหยัดคาใชจายขององคกรโดยอาจจะมีการจูงใจดวย
หากเราประหยัดไดจะมีการเพิ่ม Bonus เปนตน 
 

4. คุณสมสุดา ประชาราษฎรปราณี (เจาหนาที่อาวุโสฝายประชาสัมพันธ) 
   เน่ืองจากฝายของตัวเองเปนฝายที่ตองทําหนาที่ประชาสัมพันธองคกร ซ่ึงจะมีการ
ติดตอสื่อสารกับสมาชิกอยูเปนประจํา โดยเฉพาะการสงวารสารหอการคาไทยใหกับสมาชิก 
เน่ืองจากเอกสารมีลักษณะเปนรูปเลมจึงใชวิธีการสงทางไปรษณียใหกับสมาชิกเปนสวนใหญ 
นอกจากไปรษณยีแลวไมคอยใชชองทางอื่นในการกับสมาชิกมากนัก 
   ปญหาที่เจอจากการสื่อสารทั้งกระบวนการสื่อสารภายในองคกรและการสื่อสารภายไป
ยังบุคคลภายนอกองคกรนั้น   คือ ระบบ  IT ขององคกรที่มีปญหาบอย ลมบอย ไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยเฉพาะการสื่อสารโดยใช E-mail ไปยังสมาชิกนั้นขอมูลที่มีอยูไม
แนใจวาจะถึงกลุมเปาหมายที่เราตองการหรือไม โดยเฉพาะฐานขอมูลของสมาชิกทั้งที่เปน
ขอมูลที่อยู และ ขอมูล E-mail ของสมาชิกไมแนใจวามีการ Update ขอมูลที่เปนปจจุบันหรือไม
เน่ืองจากจะเจอปญหาการตีกลับของไปรษณีย โดยในการสงไปรษณียแตละครั้งจะมียอด
จดหมายตีกลับสูงมากโดยสาเหตุนาจะมาจากการไมได Update ขอมูลที่ถูกตอง ขอมูลจึงผิด 
   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
   ใหมีการ Update ขอมูลที่อยูสมาชิกและ E-mail สมาชิกครั้งใหญ โดยอาจจะใชวิธีการ
โทรสอบถามจากสมาชิกโดยตรง หรือ อาจจะใหวิธีการจางใหหนวยงานภายนอกทําการ
ปรับปรุงขอมูลที่อยูใหซ่ึงวิธีน้ีจะมีขอดีคือจะไมเปนการเพิ่มภาระงานใหกับฝายสมาชิกมาก
เกินไป โดยเฉพาะ E-mail ของสมาชิกตองมีการทบทวนปรับปรุงบอยๆเนื่องจากวาบางที
สมาชิกเปลี่ยน E-mail แตไมไดเปลี่ยนที่อยูจึงไมมีการโทรแจงมายังฝายสมาชิกนาจะดี บางที
การสงจดหมายทางไปรษณียน้ันสิ้นเปลืองและเสียเวลามาก การใช E-mail นาจะสะดวกและ
สิ้นเปลืองนอยกวาถาเรามีฐานขอมูลที่ถูกตอง 
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5. คุณวุฒิพงษ ศรีสมชัย (เจาหนาที่อาวุโสฝายสังคมและสาธารณชน) 
   ดังที่ทราบกันอยูแลววาสมาชิกหอการคาไทยมีหลากหลายประเภท สวนใหญผมจะ
เลือกใชวิธีการสื่อสารโดยใชแฟกซเปนหลักสําหรับกรณีการเชิญประชุม พอสงแฟกซเสร็จแลว
จะโทรศัพทไปสอบถามเพื่อยืนยันการรับเอกสารจากสมาชิก นอกจากนี้ยังใชวิธีการอื่นๆในการ
สื่อสารกับสมาชิกอีก เชน การสง E-mail ใหกับสมาชิกแตก็ไมคอยคาดหวังสําหรับวิธีการนี้มาก
นักเพราะไมแนใจวาสมาชิกหรือลูกคาจะเปดอาน E-mail หรือไม สําหรับในการจัดสัมมนาซึ่งที่
ตนรับผิดชอบอยูคือการจัดสัมมนามหกรรมพลังงานเฉลิมพระเกียรติฯน้ันจะใชวิธีการสง
จดหมายทางไปรษณียเชิญสมาชิกและบุคคลที่สนใจเขารวมสัมมนา ซ่ึงในการสงเชิญน้ีจะสง
ใหกับสมาชิกทั้งหมดคือประมาณ 3,700 ราย นอกจากลูกคาที่เจาะจงจะใชวิธีการคัดเลือกเปน
พิเศษแลวใชวิธีการสงแฟกซแทน สวน E-mail ไมนิยมใชเพราะไมแนใจวาขอมูลขาวสารจะถึง
มือสมาชิกหรือไม 
 สําหรับปญหาในการสื่อสารขององคกรที่พบ คือ ในการทํางานของพนักงานนั้นสวนมาก
จะไมคอยคุยกันไมคอยสื่อสารกันเองตางคนตางทํา และจะไมนิยมใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่มี
อยูในองคกรกันมากนัก  โดยในการทํางานหรือการสงขอมูลขาวสารใหกับสมาชิกหรือกรรมการ
น้ันบางอยางสามารถรวมมือกันไดโดยสามารถรวมขอมูลขาวสารกันแลวสงใหสมาชิกครั้งเดียวก็
จะทําใหองคกรประหยัดได 
 ทราบวาคาใชจายในการจัดสงไปรษณียสูงมาก สาเหตุนาจะมาจากพนักงานสวนใหญ
เวลาสงเอกสารทางไปรษณียจะเนนแคเพ่ือใหสมาชิกทราบเทานั้น โดยสงจดหมายแบบหวาน
แหคือสงใหสมาชิกทั้งหมดสามพันกวารายโดยไมไดมีการพิจารณาถึงกลุมเปาหมายที่เหมาะสม
กับขอมูลขาวสารที่เราจะทําการสงไปใหและไมคอยไดคาดหวังกับผลของการสงเอกสารมากนัก 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
 1. ตองมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่อยูของสมาชิกใหมีความถูกตองทันสมัยอยู
ตลอดเวลา  
 2. เนนการใช E-mail ในการสื่อสารกันภายในและภายนอกองคกรใหมากขึ้น 
 

6. คุณอุไรวรรณ เอ้ือวิบูลยโชค (เจาหนาที่ฝายประสานงานภาครัฐ)    
  สวนมากจะใชวิธีการสื่อสารกับสมาชิกโดยใชไปรษณียและ E–mail เปนหลักปญหา
ของระบบการสื่อสารขององคกรที่พบ คือการสื่อสารภายใน ไดแก ขนาดความจุของ E–mail ที่มี
ความจุนอย ถาในกรณีพนักงานบางทาน มีพ้ืนที่ e–mail เหลือนอยจึงทําใหไมสามารถรับหรือ
สง e–mail ใหมได จึงทําใหขาดการรับขาวสารใหมๆจากองคกรได สวนกรณีปญหาระบบการ
สื่อสารภายนอกองคกร ไดแก ความไมนิยมใช E–mail ของสมาชิกและคณะกรรมการบางทาน
รวมทั้งขนาดความจุในการรับสง e–mail จึงทําใหเกิดการผิดพลาดและขาดความตอเน่ืองในการ
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รับทราบขาวสารตางๆ และการเชิญประชุมโดยการสง fax บางครั้งก็ไมถึงผูรับ จึงทําใหตองมี
การ re-confirm ซ่ึงเปนการเพิ่มคาใชจายขององคกรอีก 
 ทราบวาคาจัดสงไปรษณียมีอัตราคาใชจายที่สูงมาก โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากการ
จัดสงไปรษณียน้ันจะคิดตามน้ําหนัก เน่ืองจากกสวนใหญจะเปนการสงเอกสารประกอบการ
ประชุมซ่ึงมีจํานวนหลายหนา และบางครั้งมีการจัดสัมมนาจึงมีความจําเปนที่ตองสงทาง
ไปรษณียและสงในจํานวนมาก 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
 1. องคกรควรรณรงคใหคณะกรรมการใช E–mail ใหมากขึ้น เพ่ือลดคาใชจายทั้ง
ทางดานคาโทรสาร และคากระดาษ  
 2. ควรมีการพัฒนาระบบ IT ใหมีความทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงอุปกรณ 
Hardware ดวย เชน เครื่องสแกนเนอร ที่บางฝายมีความจําเปนที่ตองใช เชน ใชในการสแกน
เอกสารประกอบการประชุม และนําสงใหคณะกรรมการ  
 
สรุปรวมผลการสัมภาษณเจาหนาทีห่อการคาไทย 
  
 จากการสัมภาษณสาเหตุที่ทําใหคาใชจายในการจัดสงไปรษณียขององคกรมียอด
คาใชจายสูง ประกอบดวยหลายปจจัย คือ  

1. ตัวพนักงานเอง เชน พนักงานมีความเคยชินกับวิธีการสื่อสารแบบเดิมๆที่เคยปฎิบัติ
มา ในการสื่อสารหรือการสงจดหมายแตละครั้งไมไดหวังผลในการสื่อสารนั้นๆ ขาดความรูความ
เขาในเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆที่องคกรมีอยู ไมม่ันใจในการใชชองทางการสื่อสารอื่น
นอกจากไปรษณีย  มีการบันทึกขอมูลที่อยูของลูกคาผิดทําใหมีจดหมายตีกลับ นอกจากนี้ยังไม
มีการปรับปรุงฐานขอมูลของลูกคาใหเปนปจจุบัน และขาดแรงจูงใจในการทําความดี 

2. เทคโนโลยีตางๆขององคกร คือ พนักงานมีโควตาจํากัดในการจัดสง Mail ทําใหไม
อยากสง Internet และ Server ขององคกรมีปญหาการใชงานบอย ระบบฐานขอมูลสมาชิกยัง
ยากตอการนํามาใชงาน  

3. วิธีการปฎิบัติงาน คือ ในการสื่อสารกับลูกคาหรือสมาชิกยังไมมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกลุมเปาหมายที่จะทําการสื่อสารดวย ทําใหตองใชวิธีการสงขอมูลขาวสารแบบ
หวานแห มีลําดับขั้นในการทํางานที่สูง ไมมีขั้นตอนในการปฎิบัติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังไมมี
ระบบการประเมินความคุมคาหรือ KPI ในการตรวจสอบการสงจดหมายแตละครั้ง และยังขาด
การทํางานแบบเปนทีม 
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3.3 การวิเคราะหโดยใชผังแสดงเหตแุละผล (Cause and effect diagram) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4: ผังกางปลาแสดงปญหาและสาเหตุของปญหา 

 
สรุปการสัมภาษณสมาชิกหอการคาไทย 
 ในการศึกษาการพัฒนาระบบการสื่อสารของหอการคาไทยนั้น จําเปนตองรับทราบ
ขอมูลการสื่อสารตางๆและปญหาที่สมาชิกไดรับจากการใชชองทางในการสื่อสารที่หอการคา
ไทยใชกับสมาชิกมากที่สุด โดยผูศึกษาไดใชวิธีสุมตัวอยางสัมภาษณทางโทรศัพทกับสมาชิก
หอการคาไทยแบบโควตา จํานวน 30 บริษัท ซ่ึงมีผลการสัมภาษณดังน้ี 
 

ชองทางในการสื่อสาร จํานวน(ราย) รอยละ 
ไปรษณีย(จดหมาย) 27 90 

อีเมล 2 7 
โทรสาร 1 3 
รวม 30 100 

 
 
 

อุปกรณขาดแคลน 
ขาดแรงจูงใจ 

ขาดความรูความเขาใจ 

    เคยชิน 
   พิมพที่อยูผิด 

ไมมั่นใจวิธีการสื่อสารอื่น 

ไมมีการจัดกลุมเปาหมายที่
เหมาะสม 

ลําดับขั้นในการทํางานสูง 

ขาดการทํางานเปนทีม  

โทรศัพทสายหลุดบอย 

โควตารับสงเมลจํากัด  

Server ลมบอย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

คาใชจายในการจัดสงทาง 
ไปรษณียสูง 

พนักงาน 

วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ไมมีระเบียบในการจัดสง
ที่ชัดเจน 

ไมUpdateที่อยู 

 Internet ลมบอย 

ไมมีหนวยงานกลางในการรวบรวม
ขอมูลที่จะสงใหสมาชิก ไมมีการวัดผลที่ชัดเจน  

 

   ฐานขอมูลสมาชิกยัง 
   ไมสมบูรณ 

ไมหวังผลในการสง 
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จากการสัมภาษณพบวา สมาชิกหอการคาไทยสวนใหญไดรับการติดตอสื่อสารจาก
หอการคาไทยดวยชองทางการสงจดหมายทางไปรษณียเปนหลัก คือประมาณรอยละ 90 
นอกจากนั้นเปนชองทางอื่น และผลจากการสัมภาษณสมาชิกทางโทรศัพทสมาชิกสวนใหญ
ประมาณรอยละ 97 เห็นดวยถาหอการคาไทยจะใชชองทางในการสื่อสารที่หลากหลายมาก
ขึ้นกบัสมาชิก เชน E-mail และ Website เปนตน เพราะเปนชองทางที่สะดวก เขาถึงผูบริหารได
โดยตรง และไมสื้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บ  
 
3.4 การประมวลผลการวเิคราะหขอมูลโดย SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strength) 
S1:  หอการคาไทยมีระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารที่หลากหลาย  
S2:  หอการคาไทยมีการลงทุนพัฒนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการสื่อสารอยาง

ตอเน่ือง  
S3:  หอการคาไทยมีเว็บไซตเปนของตัวเองและระบบ Lotus Note ที่สําหรับใชสําหรับ

การสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 
S4:  หอการคาไทยมีเครือขายและสมาชิกที่มีความเขมแข็งนอกจากนี้ยังมีศักยภาพใน

การรองรับชองทางการสื่อสารที่หลากหลายของหอการคาไทยไดอยางดี 
 
 จุดออน (Weakness) 
W1: บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจและยังไมเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

ที่องคกรมีอยู  
W2: ระบบฐานขอมูลของสมาชิกไมจําแนกประเภทธุรกิจอยางชัดเจน ทําใหไมสามารถ

ใชติดตอสื่อสารไดสะดวก 
W3: เกิดปญหาระบบ IT ลมบอย 
W4: ขนาดของทอในการรับสง E-mail จํากัด เน่ืองจากโควตาในการสงขอมูลที่ฝาย

สารสนเทศกําหนดใหกับพนักงานสงไดไมเกินครั้งละ 5 เมกะไบต 
 
 โอกาส (Opportunity) 
O1: ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีความกาวหนาและสะดวกสําหรับการ

ใชงานมากขึ้น ทําใหเปนโอกาสในการชวยปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารของหอการคา
ไทยได 
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O2: จากภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบันหลายองคกรประสบภาวะปญหา จากวิกฤตการณ
น้ีทําใหองคกรตางตองแสวงหาชองทางในการลดผลกระทบขององคกรคือการหาชองทางในการ
ลดคาใชจายในดานตางๆขององคกร 

O3:  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกําลังเปนประเด็นปญหาที่ทั่วโลกให
ความสนใจ ดังน้ันการลดการใชกระดาษโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้นจะชวยโลกลด
ภาวะโลกรอนได 

    
อุปสรรค(Threat)  
T1: การลงทุนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีคาใชจายในการดําเนินการ

สูงมาก 
T2:  เทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
T3: ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําในปจจุบันทําใหหลายองคกรประสบปญหาในเรื่องผล

ประกอบการดังน้ันจึงอาจเกิดปญหาเรื่องของรายไดที่จะนํามาพัฒนาองคกร 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห SWOT Analysis  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
S1  :  หอการคาไทยมีระบบเทคโนโลยีในการ
สื่อสารที่หลากหลาย  
S2  :  หอการคาไทยมีการลงทุนพัฒนา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการสื่อสารอยาง
ตอเน่ือง  
S3  :  หอการคาไทยมีเวบ็ไซตเปนของตวัเอง
และระบบ Lotus Note ที่สําหรับใชสําหรบัการ
สื่อสารภายในและภายนอกองคกร 
S4  :  หอการคาไทยมีเครือขายและสมาชกิที่
มีความเขมแข็งนอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการ
รองรับชองทางการสื่อสารที่หลากหลายของ
หอการคาไทยไดอยางดี 
 
 
 

W1  : บุคลากรหอกาคาไทยยังขาดความรู
ความเขาใจและยังไมเชื่อม่ันในการใช
เทคโนโลยีการสื่อสารที่องคกรมีอยู  
W2  : ระบบฐานขอมูลของสมาชิกไมจําแนก
ประเภทธุรกิจอยางชัดเจน ทําใหไมสามารถใช
ติดตอสื่อสารไดสะดวก 
W3  : เกิดปญหาระบบ IT ลมบอย 
W4  : ขนาดของทอในการรับสง E-mail จํากัด 
เน่ืองจากโควตาในการสงขอมูลที่ฝาย
สารสนเทศกําหนดใหกับพนักงานสงไดไมเกิน
ครั้งละ 5 เมกะไบต 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
O1  : ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารมีความกาวหนาและสะดวกสําหรบัการ
ใชงานมากขึ้น ทําใหเปนโอกาสในการชวย
ปรับปรุงประสทิธิภาพในการสื่อสารของ
หอการคาไทยได 
O2  : จากภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบันหลาย
องคกรประสบภาวะปญหา จากวิกฤตการณน้ี
ทําใหองคกรตางตองแสวงหาชองทางในการ
ลดผลกระทบขององคกรคือการหาชองทางใน
การลดคาใชจายในดานตางๆขององคกร 
O3  :  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลกกําลังเปนประเด็นปญหาที่ทั่วโลกใหความ
สนใจ ดังน้ันการลดการใชกระดาษโดยใช
เทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้นจะชวยโลกลด
ภาวะโลกรอนได 

T1  : การลงทุนในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารมีคาใชจายในการ
ดําเนินการสูงมาก 
T2  :  เทคโนโลยีการสื่อสารมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
T3  : ภาวะเศรษฐกิจทีต่กต่าํในปจจุบันทาํให
หลายองคกรประสบปญหาในเรื่องผล
ประกอบการดังน้ันจึงอาจเกิดปญหาเรื่องของ
รายไดที่จะนํามาพัฒนาองคกร 
 

 
3.5 การประมวลผลโดยการวิเคราะห TOWS Matrix 
 

จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณทั้งจาก
พนักงานหอการคาไทยและสมาชิกหอการคาไทยนั้น สามารถนําขอสรุปที่ไดมากําหนดกลยุทธ
ในการพัฒนาระบบการสื่อสารของหอการคาไทยเพื่อใหการสื่อสารเขาถึงผูรับขาวสารและลด
ภาระคาใชจายในสวนของการจัดสงไปรษณีย โดยนําเทคนิคการวิเคราะห TOWS Matrix บน
หลักการของ SWOT Analysis ไดทางเลือกดังน้ี 

 
ทางเลือกที่ 1: กลยุทธการเจริญเติบโตดวยเทคโนโลย ี

 
 เพ่ือการพัฒนาระบบการสื่อสารขององคกรใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  จึงนํากลยุทธ
การเจริญเติบโตมาใช ซ่ึงเปนกลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) โดยหอการคาไทยตอง
จัดหาเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอการใชงานของ
พนักงานไดเต็มที่ และตองสรางความพึงพอใจใหกับสมาชิกหอการคาไทยอยางสูงสุด เชน การ
นําระบบ SAP มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของหอการคาไทยกรุงเทพ กับหอการคาจังหวัดใน
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ภูมิภาคตางๆ เปนตน พรอมทั้งจัดตั้ง “ศูนยบริหารจัดการขอมูลขาวสาร”ทําหนาที่บริหารจัดการ
ขอมูลขาวสารกลางขององคกร เพ่ือเปนการบูรณาการขอมูลขาวสารทั้งหมดในองคกร และ
ขาวสารตางๆจากภายนอกองคกรที่เปนประโยชนกับสมาชิกฯมาบริหารจัดการแบบครบวงจรให
เกิดประสิทธิภาพประสิทธผล ทําใหสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุด 

 
 ที่มาของทางเลือกที่ 1 
 
 เปนกลยุทธที่ไดจากการใชจุดแข็ง คือ 

  S1:  หอการคาไทยมีระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารที่หลากหลาย  
S2:  หอการคาไทยมีการลงทุนพัฒนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการสื่อสารอยาง

ตอเน่ือง  
และโอกาส คือ 

  O1: ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีความกาวหนาและสะดวกสําหรบัการ
ใชงานมากขึ้น ทําใหเปนโอกาสในการชวยปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารของหอการคา
ไทยได 

O3:  การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกําลังเปนประเด็นปญหาที่ทั่วโลกให
ความสนใจ ดังน้ันการลดการใชกระดาษโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้นจะชวยโลกลด
ภาวะโลกรอนได 

 
  ตารางที่ 3 แสดงการวเิคราะห TOWS Matrix ของทางเลือกที่ 1 เปนตารางไดดังน้ี 
  

 S1 S2 S3 S4 W1 W2 W3 W4 

O1 (S1 O1) (S2 O1)        

O2         

O3 (S1 O3) (S2 O3)       

T1         

T2         

T3         
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 สรุปทางเลือกที่ 1 คือ การนํากลยุทธการเจริญเติบโต มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
พัฒนาระบบการสื่อสารของหอการคาไทยใหมีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการปฎิบัติดังน้ี 

   1. ผูบริหารประชุมระดมสมองจากพนักงานทุกระดับในองคกร เพ่ือรวมกันแสวงหา
แนวทางในการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองคกรมาใชในการพัฒนาหอการคา
ไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารสารสนเทศควรลงทุนอยางเต็มที่  

2. จัดตั้งคณะทํางานดานเทคโนโลยีเพ่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบขอดีขอเสียของ
เทคโนโลยีทางดานการสื่อสารแตละของบริษัทหรือแตละระบบ เพ่ือวิเคราะหกลั่นกรองความ
เหมาะสมใหกับผูบริหารในการตัดสินใจลงทุน 

3. จัดตั้งศูนยบริหารจัดการขอมูลขาวสารหอการคาไทย ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ
สื่อสารระหวางหอการคาไทยกับสมาชิก เพ่ือเปนการบูรณาการขาวสารจากทุกสวนในองคกรให
ถึงมือลูกคาดวยชองทางที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันสมัย 
  4. นําแนวคิดเรื่อง Balanced Scorecard มาประยุกตใช ในการวัดผลของเทคโนโลยีที่
นํามาใช เพ่ือที่จะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมของธุรกิจไดชัดเจนขึ้น ใหไดภาพรวมของ
การพัฒนาในทิศทางที่เหมาะสมสําหรับระบบการสื่อสารขององคกร โดยการวัดทางดานการเงิน 
และตองมีการวัดผลดานกระบวนการบริหารงาน การสรางความพอใจใหแกพนักงานและสมาชิก 
ตลอดจนสรางนวัตกรรมและการเรียนรูใหแกองคการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
และการสรางอนาคตใหแกองคการดวย  

 
 ขอดี  

1. หอการคาไทยจะเปนองคกรที่มีความทนัสมัย มีความพรอมทางดานเทคโนโลยใีน
ทุกๆดาน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกบัการสื่อสาร 
2. มีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูลขาวสารโดยเฉพาะ 
3. ลดภาระงานในการจัดสงไปรษณียใหกบัพนักงานหอการคาไทย  
4. ลดภาระคาใชจายในสวนของการจัดสงไปรษณีย เพราะพนักงานจะหันมาใช
เทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้น 
5. สมาชิกจะไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเรว็ ในชองทางที่เหมาะสม 
6. ในระยะยาวองคกรจะมีระบบการสื่อสารที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
 

  ขอเสีย 
1.  ใชงบประมาณในการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีสูง 
2. ตองใชเวลาในการอบรมใหความรูกับพนักงานเพิ่มเตมิในเรื่องของการใชเทคโนโลยี 
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3. ในการจัดตั้งหนวยงานเพิ่มตองใชเวลาเนือ่งจากตองเสนอใหกรรมการบริหาร
พิจารณากอน และตองตั้งงบประมาณคาใชจายทั้งดานกําลังคน และคาใชจายตาม
แผนงาน 

 
ทางเลือกที่ 2: กลยุทธมุงเฉพาะสวนโดยใชตนทุนต่าํ 

 
 จากการเปนองคกรไมแสวงหากําไร การมุงเนนในการลดตนทุนเปนสิ่งจําเปนของ
องคกร จึงเลือกกลยุทธมุงเฉพาะสวนโดยใชตนทุนต่าํซึ่งเปนกลยทุธระดับธุรกจิ (Business 
Strategy) โดยทําการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศที่มีอยูแลวในองคกรเปนหลักใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เชน เวบ็ไซด และ ระบบ Lotus Note เปนตน สาํหรับใชเปนชองทางในการ
สื่อสารหลักกับพนักงานในองคกรเองและสมาชิกหอการคาไทย สําหรับการสือ่สารตางๆที่จะมี
ไปยังสมาชิกและผูที่เกีย่วของนั้น ตองทําการพิจารณาความเหมาะสมของการใชชองทางในการ
สื่อสารดังน้ี   
 กรรมการหอการคาไทยและกรรมการสาขาตางๆ ควรใชชองทางการสื่อสารทาง E-mail 
เปนหลัก เน่ืองจากสวนใหญกรรมการหอการคาไทยและกรรมการสาขาตางๆจะเปนผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทเอกชนหรือหนวยงานภาครัฐอยูแลว ซ่ึงจะมีเลขานุการสวนตัวคอยทําหนาที่
ตรวจสอบและตรวจเช็คขอมูลใน E-mail เปนประจําทุกวัน 

หอการคาจังหวัด ใชการสือ่สารทาง E-mail เปนหลัก เน่ืองจากหอกการคาจังหวัดกับ
หอการคาไทยจะมีการประสานงานกันเปนประจําอยูแลว ดังน้ันในการสงขอมูลขาวสารผาน
ชองทางดังกลาวอาจจะใชการประสานงานทางโทรศัพทควบคูกันไป 
 สมาชิกหอการคาไทย สําหรับสมาชิกหอการคาไทยที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลที่อยู โดยเฉพาะขอมูลที่เปนชื่ออีเมลวามีความถูกตองแลวน้ัน ใหใชชองทางการ
สื่อสารขอมูลขาวสารตางๆผานทาง E-mail เปนหลัก ยกเวนสมาชิกบางรายทีท่ําการรองขอให
สงเอกสารทางไปรษณีย 
 สมาชิกหอการคาไทย สําหรับสมาชิกหอการคาไทยที่ไมมีอีเมลใหใชวธิีการสงไปรษณีย
เปนหลักในการสื่อสารกับสมาชิกกลุมน้ี โดยมีเง่ือนไขวากอนสงขอมูลขาวสารใดๆไปใหกับ
สมาชิกกลุมน้ี พนักงานตองมีการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาขอมูลขาวสารตางๆกอนวา
มีความเหมาะสมกับสมาชิกประเภทนี้หรือไมแลวคอยดําเนิการจัดสง 
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 ที่มาของทางเลือกที่ 2 
 
 เปนกลยุทธที่ไดจากการใชจุดแข็ง คือ 

S3:  หอการคาไทยมีเว็บไซตเปนของตัวเองและระบบ Lotus Note ที่สําหรับใชสําหรับ
การสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 

S4:  หอการคาไทยมีเครือขายและสมาชิกที่มีความเขมแข็งนอกจากนี้ยังมีศักยภาพใน
การรองรับชองทางการสื่อสารที่หลากหลายของหอการคาไทยไดอยางดี 
 และโอกาส คือ 

O2: จากภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบันหลายองคกรประสบภาวะปญหา จากวิกฤตการณ
น้ีทําใหองคกรตางตองแสวงหาชองทางในการลดผลกระทบขององคกรคือการหาชองทางในการ
ลดคาใชจายในดานตางๆขององคกร 
 

ตารางที่ 4 แสดงการวเิคราะห TOWS Matrix ของทางเลือกที่ 2 เปนตารางไดดังน้ี 
  

 S1 S2 S3 S4 W1 W2 W3 W4 

O1         

O2   (S3 O2) (S4 O2)     

O3         

T1         

T2         

T3         

 
  สรุปทางเลือกที่ 2 คือ การใชกลยุทธมุงเฉพาะสวนโดยใชตนทุนต่ํา โดยมุงพัฒนา
เทคโนโลยีที่หอการคาไทยมีอยูแลว เพ่ือเปนการลดภาระทางดานคาใชจายไมใหสูงมาก
จนเกินไป ซ่ึงมีแนวทางในการปฎิบัติดังน้ี 

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ Lotus Note ใหมีความพรอมสําหรับการใชงานของพนักงานให
มากขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับพนักงานในการนําไปประยุกตใชงานในการสื่อสารทั้งระหวาง
กันและกับสมาชิกภายนอกองคกร 

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลสมาชกิใหมีความพรอมสําหรับการนําไปใชงานมาก
ขึ้น พนักงานสามารถแยกประเภทธุรกิจใหเปนหมวดหมูเพ่ือความสะดวกในการนําไปใชงานได 
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3. จัดทําคูมือหรือขั้นตอนในการใชงานเทคโนโลยีทุกดานขององคกรเพื่อใหงายตอการ
ปฎิบัติและลดปญหาความไมเขาใจในเทคโนโลยี 

4. ทําการประเมินและวัดผลโดยใชตวัเลขของคาใชจายในการสื่อสารทางดานไปรษณีย
มาเปนตัวชี้วดัวามียอดคาใชจายที่ลดลงหรือไม ถาลดลงในขณะทีก่ารสื่อสารกับสมาชิกเทาเดิม
แสดงวาพนักงานมีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารมากขึ้น 

5. ในการสื่อสารกับสมาชิกแตละครั้งน้ันเนื้อหาของขาวสารตางๆตองมีการวิเคราะหวามี
ความเหมาะสมกับสมาชิกประเภทไหน หรือสมาชิกรายไหนมีความเหมาะสมกับขาวสารนั้น 
เพ่ือที่จะไดเปนการเฉพาะเจาะจงและทําใหสมาชิกไดรับประโยชนจริง 

6. พิจารณาใหความดีความชอบกับหนวยงานที่สามารถลดคาใชจายในสวนของคา
จัดสงไปรษณีย โดยใชสถิติคาใชจายของป 2551 เปนปฐาน 

 
ขอดี 
1. หอการคาไทยมีเทคโนโลยทีางดานสารสนเทศอยูแลวโดยเฉพาะระบบ Lotus Note 

ทําใหประหยดัคาใชจาย 
2. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่องคกรมีอยูแลวมาใชงานมากขึ้น จะชวยใหภาระ

คาใชจายในสวนของการจัดสงไปรษณียลดลง 
3. สมาชิกมีศักยภาพในการรองรับชองทางการสื่อสารของหอการคาไทยอยูแลว 

โดยเฉพาะทาง E-mail ซ่ึงไมสิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร 
4.  สมาชิกไดรับประโยชนจากขาวสารที่มีความเหมาะสมกับความตองการของสมาชิก 

และมีความรวดเร็วในการสื่อสาร  
 

ขอเสีย 
1. ระบบฐานขอมูลที่อยูของสมาชิกตองทําการปรับปรุงเพ่ือใหสามารถนํามาใชงานได

สะดวกขึ้น ซ่ึงตองใชระยะเวลา 
2. ระบบ IT ตองไดรับการแกไขปญหาระบบลมใหมีความเสถียร  
 

ทางเลือกที่ 3: กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 
 

จากผลการสัมภาษณและการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS 
Matrix แสดงใหเห็นวาหอการคาไทยมีทั้งจุดออนและจุดแข็งมากมาย กลยุทธระดับหนาที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งที่หอการคาไทยจะตองกําหนดใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธ
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ทั้ง 2 ระดับ คือ กลยุทธการเจริญเติบโต และ กลยุทธมุงเฉพาะสวนโดยใชตนทุนต่ํา ซ่ึงกลยุทธ
ระดับหนาที่น้ี จะชวยใหการดําเนินงานขององคกรประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

 
ที่มาของทางเลือกที่ 3 
 

 เปนกลยุทธที่ไดจากการใชจุดออน คือ 
W1: บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจและยังไมเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

ที่องคกรมีอยู  
W2: ระบบฐานขอมูลของสมาชิกไมจําแนกประเภทธุรกิจอยางชัดเจน ทําใหไมสามารถ

ใชติดตอสื่อสารไดสะดวก 
W3: เกิดปญหาระบบ IT ลมบอย 
W4: ขนาดของทอในการรับสง E-mail จํากัด เน่ืองจากโควตาในการสงขอมูลที่ฝาย

สารสนเทศกําหนดใหกับพนักงานสงไดไมเกินครั้งละ 5 เมกะไบต 
 

และโอกาส คือ 
O1: ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีความกาวหนาและสะดวกสําหรับการ

ใชงานมากขึ้น ทําใหเปนโอกาสในการชวยปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารของหอการคา
ไทยได 

O2: จากภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบันหลายองคกรประสบภาวะปญหา จากวิกฤตการณ
น้ีทําใหองคกรตางตองแสวงหาชองทางในการลดผลกระทบขององคกรคือการหาชองทางในการ
ลดคาใชจายในดานตางๆขององคกร 

O3:  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกําลังเปนประเด็นปญหาที่ทั่วโลกให
ความสนใจ ดังน้ันการลดการใชกระดาษโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้นจะชวยโลกลด
ภาวะโลกรอนได 
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ตารางที่ 5 แสดงการวเิคราะห TOWS Matrix ของทางเลือกที่ 3 เปนตารางไดดังน้ี 
 

 S1 S2 S3 S4 W1 W2 W3 W4 

O1     (W1 O1) (W2 O1) (W3 O1) (W4 O1) 

O2     (W1 O2) (W2 O2) (W3 O2) (W4 O2) 

O3     (W1 O3) (W2 O3) (W3 O3) (W4 O3) 

T1         

T2         

T3         
 
สรุปจากทางเลือกที่ 3 เปนการนํากลยุทธระดับหนาทีม่าชวยสงเสรมิผลักดันใหกลยุทธ

ระดับที่สูงกวาประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคทีต่ัง้ไว ซ่ึงมีแนวทางในการปฏบิัติดังน้ี 
 
กลยุทธทางดานทรัพยากรมนุษย 
 
1. ฝายทรัพยากรบุคคลตองมีการจัดสรางหลักสูตร เพ่ือฝกอบรมพัฒนาบุคลากรของ

หอการคาไทยใหมีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีตางๆที่องคกรมีอยู โดยเฉพาะการใชงาน
ระบบ Lotus Note พรอมทั้งมีการนาํ KPI มาวัดผลความสําเรจ็ของการอบรมแตละครั้งและ
ประเมินอยางตอเน่ืองดวย เพ่ือแกปญหาบุคลากรไมมีความรูในเทคโนโลยีขององคกร 

2. ฝายสารสนเทศ ตองประชุมหารือกับฝายสมาชิก เพ่ือทําการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลที่อยูสมาชิกใหสามารถจําแนกประเภทธุรกิจของสมาชิกใหไดอยางชัดเจน เพ่ือลด
ปญหาการนําขอมูลที่อยูของสมาชิกแตละประเภทมาใชงานใหไดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้
ตองทําการปรบัปรุงระบบ IT ใหมีความสมบูรณไมเกิดปญหาลมบอย เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน
ใหกับพนักงาน พรอมทั้งขยายขนาดทอในการรับสง E-mail ใหกับพนักงานเพิ่มขึ้นเพ่ือสะดวก
ในการใชงานมากยิ่งขึ้น 

 
 กลยุทธทางดานการตลาด 
 

1. Product คอื ตองทําการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบขาวสารใหมีความเหมาะสมกับ
สมาชิกแตละประเภท ใหมีความทันสมัย นาสนใจ และมีความยาวไมมากจนเกินไป เพ่ือทําให
สมาชิกไมเกิดความเบื่อหนายและรูสึกวาหอการคาไทยใหสิ่งที่ดีที่สดุกับสมาชิก 
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2. Price คือ เนนการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารโดยเฉพาะ E-mail ในการสงขอมูล
ขาวสารตางๆใหกับสมาชิกเปนหลัก เพ่ือเปนการลดภาระทางดานคาใชจายของการจัดสง
ไปรษณียขององคกรลง เน่ืองจาก E-mail น้ันเปนสิ่งที่องคกรไดลงทุนไวแลว แตการสง
ไปรษณียจะเสียคาใชจายเพิ่ม ซ่ึงขึ้นอยูกับประเภทของจดหมายและขนาดน้ําหนักของจดหมาย
แตละประเภท เปนตน 

3. Place คือ เนนการนําระบบ Lotus Note มาใชในการสง E-mail เปนเปนชอง
ทางการสื่อสารหลักทั้งกับการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 

4. Promotion คือ ทําการประชาสัมพันธใหกับพนักงานทราบและรณรงคใหพนักงานหัน
มาใช E-mail ในการสื่อสารกับสมาชิกแทนการสงไปรษณีย พรอมทั้งประชาสัมพันธใหสมาชกิ
และกรรมการหอการคาไทย กรรมการสาขาตางๆ รับทราบถึงนโยบายที่หอการคาไทยจะใชใน
การสื่อสารหรือสงขอมูลขาวสารใหกับสมาชิกเปนหลกั เพ่ือสรางความเขาใจอันดีใหกับทุกภาค
สวน 

 
ขอดี 
 1. เปนการบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวน 
 2. สามารถดําเนินการไดทันทีเน่ืองจากเปนสิ่งที่องคกรมีรองรับอยูแลว 
 3. หอการคาไทยมีคาใชจายที่ลดลงและสมาชิกไดรับประโยชนสูงสดุจากการเขาถึงของ

ขอมูลที่หลากหลายจากหลายชองทางที่เหมาะสม 
 
 ขอเสีย 
 สมาชิกและกรรมการบางรายไมสะดวกในการรับขอมูลทาง E-mail 
 

การตัดสินใจเลือกทางเลอืกที่เหมาะสม 
 
         สรุปจากการศึกษาทําใหผูศึกษากําหนดกลยุทธออกเปน 3 ระดับ คือ 1. กลยุทธระดับ
องคกร(Corporate Strategy) คือ กลยทุธการเจริญเติบโต, 2. กลยุทธระดับธรุกิจ (Business 
Strategy) คือ กลยุทธมุงเฉพาะสวนโดยใชตนทุนต่ํา, 3. กลยุทธระดับหนาที ่ (Functional 
Strategy) ซ่ึงผูศึกษาไดทําการวิเคราะหทางเลือกตางๆโดยใชเหตุผลจากการสัมภาษณ และ
เครื่องมือตางๆ ประกอบกับความพรอมขององคกรเปนหลักในการพิจารณาทําใหผูศึกษา
พิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกที ่ 2 คือกลยุทธมุงเฉพาะสวนโดยใชตนทนุต่ํา ควบคูกับ
ทางเลือกที่ 3 คือกลยุทธในระดับหนาที่ไปพรอมๆกัน  



บทที่ 4 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
         
        การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบการสื่อสารของ
หอการคาไทย” เปนการศกึษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study) โดยผูศึกษาไดทํา
การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูภายในองคกรเอง โดยเฉพาะสถติิตวัเลขของคาใชจายในสวน
ของการจัดสงไปรษณียที่หนวยงานธุรการเปนผูจัดเก็บตัวเลข โดยผูศึกษาไดนําตวัเลขคาใชจาย
ดังกลาวตั้งแตป 2550 – 2552 ซ่ึงชี้ใหเห็นคาใชจายในสวนนี้มีอัตราสูงมาก ทําใหการศึกษาใน
ครั้งน้ีผูศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและสาเหตุที่สงผลกระทบตอการพัฒนาระบบการ
สื่อสารของหอการคาไทย ศกึษาวธิีการสือ่สารที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม พรอมทั้ง
หาแนวทางในการลดคาใชจายในการจัดสงไปรษณีย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการสื่อสารที่
ยั่งยืนขององคกร ซ่ึงขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณพนักงานหอการคาไทย และสมาชิก
หอการคาไทย ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
        1. จากการศึกษาพบวาสาเหตทุี่ทําใหคาใชจายในการจัดสงไปรษณียมีตวัเลขสูงอยูตลอด
น้ัน มีสาเหตุมาจากหลายปจจัย ดังน้ี 

-ตัวพนักงานเอง เชน พนักงานมีความเคยชินกับวธิีการสื่อสารแบบเดิมๆทีเ่คยปฎิบัติ
มา ในการสื่อสารหรือการสงจดหมายแตละครั้งไมไดหวังผลในการสือ่สารนั้นๆ ขาดความรูความ
เขาในเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆที่องคกรมีอยู ไมม่ันใจในการใชชองทางการสื่อสารอื่น
นอกจากไปรษณีย  มีการบันทึกขอมูลที่อยูของลกูคาผิดทําใหมีจดหมายตีกลับ นอกจากนี้ยังไม
มีการปรับปรงุฐานขอมูลของลูกคาใหเปนปจจุบัน และขาดแรงจูงใจในการทําความดี 

-เทคโนโลยตีางๆขององคกร คือ พนักงานมีโควตาจํากัดในการจัดสง Mail ทําใหไม
อยากสง Internet และ Server ขององคกรมีปญหาการใชงานบอย ระบบฐานขอมูลสมาชิกยัง
ยากตอการนํามาใชงาน  

-วิธีการปฎบิัตงิาน คือ ในการสื่อสารกับลูกคาหรือสมาชิกยังไมมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกลุมเปาหมายที่จะทําการสื่อสารดวย ทําใหตองใชวิธีการสงขอมูลขาวสารแบบ
หวานแหใหกับสมาชิกทั้งหมด มีลําดับขั้นในการทํางานที่สูง ไมมีขั้นตอนในการปฎิบัติงานที่
ชัดเจน นอกจากนี้ยังไมมีระบบการประเมินความคุมคาหรือ KPI ในการตรวจสอบการสง
จดหมายแตละครั้ง และยังขาดการทํางานแบบเปนทีม 
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      2. สรุปผลจากการสุมสัมภาษณสมาชิกหอการคาไทยแบบโควตาจํานวน 30 ราย พบวา 
สมาชิกหอการคาไทยสวนใหญ ไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยชองทางการสง
จดหมายทางไปรษณียเปนหลัก คิดเปนรอยละ 90 นอกจากนั้นเปนชองทางอื่น เชน E-mail, 
แฟกส, โทรศัพท เปนตน และผลจากการสัมภาษณสมาชิกทางโทรศัพทสมาชิกสวนใหญ
ประมาณรอยละ 97 เห็นดวยถาหอการคาไทยจะใชชองทางในการสื่อสารที่หลากหลายมาก
ขึ้นกับสมาชิก เชน E-mail และ Website เปนตน เพราะเปนชองทางที่สะดวก เขาถึงผูบริหารได
โดยตรง และไมสิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บ  
 
การกําหนดทางเลือกในการแกปญหาที่เหมาะสม 
 จากการวิเคราะหขอมูลทุตยิภูมิ และขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณทําใหผูศึกษา
สามารถนําขอมูลดังกลาว มากําหนดเปนทางเลือกในการแกปญหาและกําหนดกลยุทธในการ
พัฒนาระบบการสื่อสารของหอการคาไทยได 3 แนวทาง และจากการศึกษาครั้งน้ีตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ 2 โดยดําเนินการพรอมกันกับทางเลือกที่ 3 และสามารถสรุปแตละทางเลือกไดดังน้ี 

 
ทางเลือกที่ 1: กลยุทธการเจริญเติบโตดวยเทคโนโลย ี
 
 เพ่ือการพัฒนาระบบการสื่อสารขององคกรใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน จึงนํากลยุทธ
การเจริญเติบโตมาใช โดยหอการคาไทยตองจัดหาเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอการใชงานของพนักงานไดเต็มที่ และตองสรางความพึง
พอใจใหกับสมาชิกหอการคาไทยอยางสูงสุด เชน การนําระบบ SAP มาใชในการเชื่อมโยง
ขอมูลของหอการคาไทยกรุงเทพฯ กับหอการคาจังหวัดในภูมิภาคตางๆ เปนตน พรอมทั้งจัดตั้ง 
“ศูนยบริหารจัดการขอมูลขาวสาร”ทําหนาที่บริหารจัดการขอมูลขาวสารกลางขององคกร เพื่อ
เปนการบูรณาการขอมูลขาวสารทั้งหมดในองคกร และขาวสารตางๆจากภายนอกองคกรที่เปน
ประโยชนกับสมาชิกฯมาบริหารจัดการแบบครบวางจรใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธผล ทําให
สมาชิกไดรับประโยชนสูงสุด 

 

ทางเลือกที่ 2: กลยุทธมุงเฉพาะสวนโดยใชตนทุนต่าํ 
 

 จากการเปนองคกรไมแสวงหากําไร การมุงเนนในการลดตนทุนเปนสิ่งจําเปนของ
องคกร จึงเลือกกลยุทธมุงเฉพาะสวนโดยใชตนทุนต่าํ โดยทําการพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน
สารสนเทศทีมี่อยูแลวในองคกรเปนหลัก เชน เว็บไซด และ ระบบ Lotus Note เปนตน สําหรับ
ใชในการสื่อสารใหกับพนักงานในองคกรเองและกับสมาชิกหอการคาไทย 
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ทางเลือกที่ 3: กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 
 

จากผลการสัมภาษณและการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS 
Matrix แสดงใหเห็นวาหอการคาไทยมีทั้งจุดออนและจุดแข็งมากมาย กลยุทธระดับหนาที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งที่หอการคาไทยจะตองกําหนดใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธ
ทั้ง 2 ระดับ คือ กลยุทธการเจริญเติบโต และ กลยุทธมุงเฉพาะสวนโดยใชตนทุนต่ํา ซ่ึงกลยุทธ
ระดับหนาที่น้ีจะทําใหกลยุทธในระดับที่สูงกวาประสบความสําเร็จ 

 
ทางเลือกที่ 2 ซ่ึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลยุทธมุง

เฉพาะสวนโดยใชตนทุนต่ําและตองทําควบคูกับทางเลือกที่ 3 คือกลยุทธในระดับหนาที ่
เน่ืองจากหอการคาไทยมีการลงทุนพัฒนา Upgrade ระบบ Lotus Note อยางตอเน่ืองอยูแลวซ่ึง
ระบบดังกลาวเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวัตถุประสงคหลักสําหรับใชในการสื่อสาร ดังน้ันจึง
ทําใหองคกรไมตองทําการลงทุนเพ่ิมเติมเปนการประหยัดคาใชจาย และขอมูลที่ไดจากการทํา 
SWOT Analysis และการสัมภาษณสมาชิก ทําใหพิจารณาเห็นวาสมาชิกมีศกัยภาพในการ
รองรับเทคโนโลยีทางการสือ่สารที่หอการคาไทยจะเนนใชมากขึ้น คือ E-mail นอกจากนี้ยังทํา
ใหคาใชจายในสวนของการจัดสงไปรษณีย และภาระงานของพนักงานหอการคาไทยจะลดลง 
เน่ืององคกรใชเทคโนโลยีการสือสารเปนหลัก สวนกลยทุธในระดับหนาที่กจ็ะเปนสวนทีจ่ะ
ผลักดันใหกลยุทธในระดับธุรกิจประสบความสําเร็จ 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 
 
        1. ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งน้ีมีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาในการศึกษาจงึ
ทําใหผูศึกษาเลือกที่จะใชวิธกีารสุมสัมภาษณสมาชิกหอการคาไทยจํานวนนอยเทานั้น คือ
ประมาณ 30 ราย แทนทีจ่ะใชวธิีการแจกแบบสอบถามตามจํานวนที่หลักสถติไิดกําหนดวิธีการ
ไว  
        2. หนวยงานตางๆในองคกรสวนใหญไมไดมีการจัดทําสถิติการตอบกลบัของสมาชิกเม่ือ
มีการสงจดหมายทางไปรษณียของหนวยงานนั้นๆ ทําใหไมสามารถเห็นรอยละที่แนนอนของ
การตอบกลบัเพ่ือจะไดประเมินความคุมคาในการจัดสงแตละครั้ง 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
               
           1.ควรมีการศกึษาปญหาและสาเหตุอ่ืนๆที่ทําใหองคกรมีคาใชจายสงู เชน คาโทรศัพท 
คาน้ํา คาไฟ กระดาษ เปนตน เพ่ือศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดคาใชจายดังกลาว 

2.ควรมีการศกึษาวิเคราะหวิธีการสื่อสารของคูแขงที่ทาํการสื่อสารในองคกรและการ
สื่อสารไปยังสมาชิกขององคกรเหลานั้นดวย   เพ่ือใชเทยีบเคียงกบัสิ่งที่หอการคาไทย
ดําเนินการอยู เพ่ือทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการสื่อสารขององคกรอยางยั่งยืน 
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ภาคผนวก ก 
ตารางที่ 6 กําหนดการจัดสัมมนาของฝายฝกอบรมและจัดแสดงสินคา 

 

      จํานวนผูเขารวมอบรม 
ที่ หัวขอ วันเดือนป คน สมาชิก ไมเปน เจา 

        หอ  
TMA หอ  TMA หนาที่

1 
การเปนวิทยากรภายใน
องคกร วันที่ 16-17 9 4 4 0 0 1 

   
กรกฎาคม 
2552           

                  
2 Call Center ทกัษะการ วันอังคารที่ 21 36 8 17 5 4 2 

  สื่อสารที่มีประสิทธภิาพ 
กรกฎาคม 
2552           

                  
3 เทคนิคการจดัทําแผนงบ วันอังคารที่ 21 11 9 0 0 0 2 

  ประมาณอยางมีประสิทธภิาพ 
กรกฎาคม 
2552           

                  
4 Effective E-mail Writing วันศุกรที ่26  21 17 0 2 0 2 
    มิถุนายน 2552           
                  
5 ใบกํากับภาษีครบวงจร วันอังคารที่ 28 8 3 2 0 3 0 

   
กรกฎาคม 
2552           

                  
6 เทคนิคการจดัซื้ออยาง วันพุธที่ 29 11 10 0 0 1 0 

  มืออาชีพ 
กรกฎาคม 
2552           

                
7 ผูบรหิารสาขามอือาชีพ วันอังคารที่ 30 13 9 4 0 0 0 

   
กรกฎาคม 
2552           

                  
   109 60 27 7 8 7 

 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
แนวทางในการสัมภาษณ 

 
แนวทางในการสัมภาษณผูบริหารหอการคาไทย 
 

1. จุดแข็งและจุดออนของหอการคาไทยของระบบการสื่อสารของหอการคาไทย 
2. โอกาสและอุปสรรคที่มีผลตอการพัฒนาของหอการคาไทย 
3. แนวทางในการแกปญหาจุดออนและอุปสรรคที่มีตอระบบการสื่อสารของหอการคาไทย   
4. ความเปนไปไดของการนําระบบสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบการสื่อสารของ

หอการคาไทย 
5. ปญหาเรื่องคาใชจายในการจัดสงทางไปรษณียสงผลกระทบที่รุนแรงหรือไมอยางไร 
6. การพัฒนาระบบการสื่อสารเชิงกลยุทธทําไดอยางไร 
7. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 

 
แนวทางในการสัมภาษณผูจัดการฝายสารสนเทศ 

1. จุดแข็งและจุดออนของระบบการสื่อสารของหอการคาไทย 
2. ปญหาและสาเหตุที่มีผลกระทบตอระบบการสื่อสารของหอการคาไทย 
3. แนวทางลดคาใชจายในการจัดสงเอกสารทางไปรษณยี 
4. แนวทางการปรับปรุงระบบการสื่อสารของหอการคาไทย 
5. สภาพและปญหาของระบบฐานขอมูลของสมาชิกหอการคาไทยเปนอยางไร 
6. แนวทางการนําระบบสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบการสื่อสารของหอการคาไทย 
7. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
 

แนวทางในการสัมภาษณผูจัดการฝายบริการและสมาชิกสัมพันธ 
1. จุดแข็งและจุดออนของระบบการสื่อสารของหอการคาไทย 
2. ปญหาและสาเหตุที่มีผลกระทบตอระบบการสื่อสารของหอการคาไทย 
3. แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารในการสรางความเขาใจและสื่อสารสมาชิกของ

หอการคาไทย 
4. สภาพและปญหาของระบบฐานขอมูลของสมาชิกหอการคาไทยเปนอยางไร 
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5. แนวทางการพัฒนาระบบฐานขอมูลของสมาชิกหอการคาไทย เพ่ือนํามาใชใหเกดิ
ประโยชนสูงสดุ 

6. แนวทางการแกปญหาคาใชจายในการจัดสงทางไปรษณีย 
7. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
 

แนวทางในการสัมภาษณพนักงานหอการคาไทย 
1. สวนมากทานใชวธิีการใดในการติดตอสือ่สารกับสมาชิกเพราะเหตใุด 
2. ในการติดตอสื่อสารกับสมาชิกทานใชชองทางอื่นนอกจากไปรษณียหรือไมอยางไร  
3. ทานคิดวาอะไรคือปญหาสําหรับระบบการสื่อสารของหอการคาไทยทั้งการสื่อสาร

ภายในและภายนอกองคกร 
4. ทานทราบหรอืไมวาคาจัดสงไปรษณียมีอัตราคาใชจายสูงมาก และทานคิดวามีสาเหตุ

มาจากอะไร 
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
 

แนวทางในการสัมภาษณสมาชิกหอการคาไทย 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธใีดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตใุด 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
 



ภาคผนวก ค 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

 
1. คุณมนตรี โยธารักษ (รองผูอํานวยการบริหาร) 
 รูปแบบในการสื่อสารระหวางหอการคาไทยกับสมาชิก มีทั้งที่ตองการใชความรวดเร็ว
เชน เว็บไซด อีเมล SMS เปนตน และบางชองทางก็ตองใชระยะเวลา เชน พวกจดหมายตางๆ 
หรือวารสารทีห่อการคาไทยจะทําการจัดสงใหสมาชิกทุกๆสองเดือนตอเลม ทําใหถึงสมาชิกชา
บางครั้งขาวทีอ่อกไปก็จะเปนขาวที่ไมเปนปจจุบันมากนัก ตอไปเราตองปรับปรุงใหขอมูลตางๆ
ของเราเขาถึงสมาชิกใหรวดเร็วมากขึ้น ยกตัวอยางเชน การใช SMS , Twitter มาเปนชองทาง
ในการสงขอมูล เปนตน 
 สวนปญหาและอุปสรรคตางๆ คือเรื่องของเทคโนโลยน้ัีนพนักงานอาจจะมีความเขาาใจ
เรื่องเทคโนโลยีนอย และนําไปใชกันยังไมเต็มที่มากนัก ซ่ึงการสงขอมูลขาวสารใหกับสมาชิก
น้ันเนื้อหาที่จะสื่อสารใหกับกลุมเปาหมายตางๆตองมีคุณภาพนาสนใจ ตองรวดเร็วทันเวลา และ
จะทําอยางไรถึงจะถึงมือลูกคา นอกจากนี้หอการคาไทยยังมีสื่อที่เปนโทรทัศน คือทางชอง 8ทรู
วิชั่น  
 สําหรับคาจัดสงไปรษณียน้ันขึ้นอยูกับลักษณะการทํากจิกรรมของเรา และถาเรา
สามารถกําหนดเปาหมายในการลดการสง โดยชักชวนสมาชิกหรือกรรมการใหหันมาใชเวบ็ไซด
หรืออีเมลมากขึ้น การบรหิารการจัดสงก็ตองมีการรวบรวมการจัดสง โดยตองมีการบริหาร
จัดการในการจัดสงของแตละฝายใหเปนในลักษณะของการรวมศูนยก็จะลดคาใชจายได เชน 
หนังสือพิมพแทนที่จะทําเปนเลม ก็อาจจะทําเปน E-newsletterใหมีความนาสนใจซึ่งสมาชิก
สามารถจะเปดอานเม่ือไหรก็ได โดยสําหรับองคกรไมแสวงหากําไรอยางเราคาใชจายในสวนนี้
ถือวาสูงมาก ยกตัวอยาง การสงจดหมายไปเชิญชวนสมาชิกไปอบรมสมาชิกตางๆก็ตองดูวา
ฝายไหนใชมาก ถาเราสามารถใช SMS วาจะอบรมและใหสมาชิกไปดูในเว็บไซดวามีหัวขออะไร
อยางไร ก็จะเปนการใชสื่อมันติมีเดียที่หลากหลายมากขึ้น ก็จะชวยในการลดคาใชจายในสวนนี้
ได 
 สําหรับระบบฐานขอมูลสมาชิกของเราระบบโปรแกรมยังมีปญหาอยู ไมสามารถใชงาน
ไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้เราไมสามารถคนหาขอมูลสมาชิกไดตามประเภทธุรกิจทําใหการ
ทํางานของเราชา ทําใหการจัดกลุมสมาชิกทําไดยาก ดังน้ันสวนใหญเวลาสงเอกสารจึงทําให
พนักงานสงกระจายใหสมาชิกทั้งหมดเลยเปนอีกสาเหตุที่ทําใหคาใชจายสูง ถาเราจัดทําระบบ
โปรแกรมใหสมบูรณแลวก็จะชวยลดคาใชจายไดอยางมาก และถาเรานาํระบบตัวชี้วัด KPI มา
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ชวยในการวัดประสิทธิภาพวาเราจะลดคาจัดสงไปรษณียไดเทาไหร แลวเราใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารแลวทําใหประหยัดไดเทาไหร ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ก็จะชวยใหเราลดคาใชจาย
ดังกลาวไดอยางมาก 
2. คุณจุไรรัตน ปราโมทย (ผูจัดการฝายบริการและสมาชิกสัมพันธ) 
 หอการคาไทยมีเว็บไซดและอีเมลที่เขาถงึลูกคาไดโดยตรง ซ่ึงถอืวาเปนจุดแขง็ของ
องคกร สําหรับการสื่อสารโดยใชจดหมายก็เปนเรื่องพ้ืนฐานที่ตองใชในการสือ่สารกับสมาชิก
เพราะสามารถใชเปนหลักฐานอางอิงได นอกจากนี้ยังมีนิตยสารตางๆที่ทําการสงใหสมาชิกทาง
ไปรษณียดวย  สวนจุดออนนั้นระบบเวบ็ไซดของเรายังไมน่ิงอยูระหวางการพัฒนา บางครั้งเกิด
การขัดของทําใหไมสามารถสื่อสารไดเต็มประสิทธิภาพ เชน ระบบ IT ลม เปนตน 
 สวนแนวทางการพัฒนาความเขาใจกับสมาชิก ในอนาคตเรื่องระบบทาง IT นาจะเปน
อีกหนึ่งจุดแข็งขององคกรอีกประการหนึ่ง ซ่ึงสมาชิกสามารถเขามาใชเวบ็ไซดของหอการคา
ไทยได ซ่ึงเปนชองทางที่ทันสมัย จุดออนอีกอยางชื่อเสียงของหอการคาไทยตองมีการ
ประชาสัมพันธอีกมากเนื่องจากยังไมเปนที่รูจักของสังคมวาหอการคาไทยทําอะไรบาง แต
ภายใตคณะกรรมการหอการคาไทยชุดปจจุบันองคกรกําลังจะทําการรีแบรนดภาพลักษณ
องคกรใหมคิดวาภายในสามสี่ปขางหนาหอการคาไทยจะเปนที่รูจักมากขึ้น 
 สวนระบบฐานขอมูลของสมาชิกของหอการคาไทยขณะนี้อาจจะยากในการนําไปใชงาน 
เชน การคนหาขอมูลตางๆอาจจะยังยากสําหรับการใชงานอยู     ในอนาคตนาจะสะดวกมากขึน้ 
  สําหรับคาใชจายไปรษณียทีสู่งน้ันทราบดี แตการสงขาวสารทีเ่ปนประโยชนใหกับ
สมาชิกบางเรือ่งตองใชไปรษณียเชนวารสารตางๆที่เปนรูปเลม การที่คาใชจายในการจัดสง
ไปรษณีสูงนาจะมาจาก 3 สาเหตุ หลกัๆ คือ ฝายประชาสัมพันธทําการจัดสงวารสารใหกับ
สมาชิก ฝายอบรมและจัดแสดงสินคาจัดสงเอกสารเชญิสัมมนาบางครั้งการที่จะอีเมลไปให
สมาชิกบางคนยังติดปญหาเรื่องการเปดอาน และสุดทายการรณรงคหาสมาชิกใหมของฝาย
บริการและสมาชิกสัมพันธจําเปนตองใชจดหมายอยูเลยทําใหคาใชจายในการจัดสงไปรษณียสูง 
8.คุณปาริชา  จงเสถียร (ผูจัดการฝายสารสนเทศน) 
 จุดแข็งในการสื่อสารของหอการคาไทย คือ มีเครือขายที่เขมแข็ง มีการลงทุนดาน
เทคโนโลยีมากพอสมควร มีการใชระบบอีเมลสื่อสารกันในองคกรอยางแพรหลาย และมีการเรง
ขยายพัฒนาระบบการสื่อสารตางๆเชน อีเมลไปยังสมาชิกเครือขายเพ่ือใหมีความกาวหนาเทา
เทียมกันดวย โดยจุดแข็งสวนใหญจะเปนภายในองคกรมากกวา สวนหอการคาจังหวัดนั้น
ขณะน้ีเราก็กําลังรณรงคและสนับสนุนอยู 
 สําหรับสิ่งที่ตองปรับปรุงคือ ตองมีการปรับปรงุเรื่องการลงทุนใหกับเครอืขายของ
หอการคาไทย ทั้งดานการลงทุนและดานความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีใหสามารถ
นํามาประยุกตใชในระบบงานใหตรงดวย  ซ่ึงปจจุบันสื่อที่ใชในการสื่อสารขององคกรมีหลาย
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รูปแบบ เชน หนาเว็บไซด  อีเมล  SMS ฯลฯ ซ่ึงตองพิจารณาใชใหเหมาะกับขอมูลที่ตองการจะ
สื่อสารกับเครอืขายและสมาชิก 
 หอการคาไทยมีระบบเทคโนโลยีในการสือ่สารที่คอนขางสมบูรณ ไมวาจะเปนเรือ่งการ
ใชระบบการสือ่สาร ระบบการรักษาความปลอดภัยและการดูแลขอมูลตางๆ การหาเครื่องมือ
เครื่องใชในการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการทํางานใหกับหนวยงานตางๆ ระบบชวยในการ
ประชาสัมพันธเวบ็ไซดเราก็มีเกือบทุกดาน จะมีแตในสวนงานบริการที่ใหกบัลูกคาตองมีการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการใหสามารถตอบรับความตองการของสมาชิกและเครือขายให
สมบูรณยิ่งขึ้น ซ่ึงปจจุบันกําลังเรงพัฒนาระบบอยู 
 ไมทราบวาคาใชจายในการจัดสงไปรษณียสูง สวนสาเหตุนาจะมาจากงานบางอยาง
อาจจะไมเหมาะสมที่จะใชเทคโนโลยีที่สงูนัก และบางคนบางหนวยงานอาจจะยังไมไดมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมบูรณ และการยอมรับของผูใชงานยังนอยอยู 
 ขอเสนอแนะ ตองเนนการประชาสัมพันธใหมากขึ้นวาเราสามารถจะนําสื่อทางดาน IT 
มาใชไดมากขึ้น ตองพยายามใหมีการตอบหรือรับยอมรับมากขึ้น เน่ืองจากการใชคอมพิวเตอร
และอินเทอเนต็เปนเรื่องปกติที่มีใชงานอยางหลากหลายอยูแลว โดยหอการคาไทยอาจจะเปน
องคกรที่นํารองเร่ืองการสื่อสารใหกับสาธารณะไดเห็นภาพตรงนี้ 
 
1.คุณนาถสุดา สุวัฒนมงคล (ผูจัดการฝายฝกอบรมและจัดแสดงสินคา) 
 งานของเราเกี่ยวของกับการจัดอบรมใหกับสมาชิกหอการคาไทย วิธีการทีใ่ชในการ
สื่อสารกับสมาชิกเปนหลักคือการสงไปรษณียเชิญรวมหลักสูตรอบรมตางๆที่เราจดัขึ้น 
นอกจากนี้จะใชเมลในการสงขอมูลหรือเชิญสมาชิกในการเขารวมอบรมบาง 

 เหตุผลทีใ่ชไปรษณียเปนหลักในการสือ่สารกับสมาชิกเพราะ สามารถติดตอกบัสมาชิก
ไดสะดวก มีความนาเชื่อถอืและใชอางอิงได สวนการสง E-mail น้ันจะมีขอจํากัดคือเมลที่สงไป
จะไมถึงมือผูบริหารของสมาชิก 
 ปญหาในการสื่อสารคือสมาชิกบางรายจะไมไดรับจดหมายที่สงไปทางไปรษณีย 
เน่ืองจากที่อยูของสมาชิกที่เก็บไวที่ฝายสมาชิกไมถูกตอง วิธีแกก็คือเม่ือมีจดหมายตีกลับจาก
สมาชิกเราจะสงใหฝายสมาชิกแกไข นอกจากนี้การสื่อสารของหอการคาไทยยังไมเขาถึงสมาชิก
มากนักเพราะขอมูลที่สงไปรษณียไปถึงลกูคาจะมีจํานวนมากอยูตลอดเวลา ไมเปนแพ็คเกจ
เดียวกัน บางครั้งก็มีเรื่องโปรแกรมสมาชิกไมไดเอ้ือตอการทํางานมากนักเพราะเวลาดึงขอมูลทํา
ไดยากและไมตรงมากนัก 
 ทราบดีวาคาจัดสงไปรษณียของหอการคาไทยสูง เหตผุลคือตางคนตางสงไมเคยคุยกัน 
ไมมีหนวยงานกลางที่จะรวบรวมเอกสารตางๆที่จะสงใหสมาชิกพรอมกันจากทุกหนวยงานใน
องคกร และมีการใชชองทางอื่นนอยไป เชน อาจจะสงเปนเอกสารรวมขององคกรที่มีขอมูลมา
จากทุกฝายอาจจะสงเปนรายเดือนก็ได หรือแผนพับรวมทุกเรื่องขององคกร เปนตน 
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 คําแนะนํา ทกุฝายนาจะมีการคุยกันในการลดคาสงไปรษณีย ดูความสําคัญของเอกสาร
วาควรสงทางไปรษณียหรือไม พิจารณากลุมเปาหมายในการจัดสงขอมูลใหทางไปรษณียใหมี
ความเจาะจงไมใชสงแบบหวานไปทัว่ จึงตองมีการปรับปรุงอัฟเดทขอมูลของสมาชิกใหมีความ
ถูกตอง เปนหมวดหมู งายตอการนํามาใช 
 
2. คุณศริญญา ดํารงพิริยกุล (เจาหนาที่ฝายฝกอบรมและจัดแสดงสินคา) 
 สวนมากใชวิธสีงไปรษณียในการติดตอสือ่สารกับสมาชิกเพื่อเชิญเขารวมงานอบรม 
สัมมนา เพราะสะดวกและนอกจากนี้ยังใชเปนหลักฐานอางอิงโดยลูกคาสามารถตรวจเช็คได 
สวนวธิีการอืน่ที่นอกเหนือจากการสงไปรษณียก็คือการใช E-mail ในการสื่อสารกับสมาชิกดวย  
 ปญหาการสื่อสารของหอการคาไทยเกิดจากการขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน
ที่ดี นอกจากนี้ยังไมมีการรวมเปนเซ็นเตอรในการสงขอมูลใหกับลูกคา ตางคนตางสง  
นอกจากนี้ปญหาที่เกิดจากการใช E-mail คือเวลาที่สงไปไมรูวาลูกคาไดรับ e-mail จากเรา
หรือไม และอาจเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการเก็บขอมูลของสมาชิก เชน พิมพ e-mail ของ
ลูกคาผิด เปนตน 
 ทราบวาคาใชจายในสวนของการจัดสงไปรษณียมีตวัเลขสูง สาเหตุนาจะมาจากการที่
แตละสวนงานไมมีการประสานงานกันตางคนตางทําตางคนตางสงขอมูลใหสมาชิกทางไปรษณยี 
และบางครั้งฐานขอมูลของสมาชิกยังมีการซ้ํากันทําใหมีการสงซํ้าซอน 
 แนวทางแกไขควรมีการประสานงานในการสงไปรษณียรวมกัน หรือตัดคาใชจายในการ
สงไปรษณียแลวใหใช E-mail แทน นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิกใหมีความ
ถูกตองไมซํ้าซอน 
 
 3. คุณสุมมนา ตั๊งทงยิ้น (เจาหนาที่ฝายบริการและสมาชิกสัมพันธ) 
 พนักงานยังขาดความหลากหลายในการใชชองทางในการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร เชน E-mail โทรศัพทภายใน เปนตน นอกจากนี้พนักงานควรมีการสื่อสารกัน
ภายในใหมากขึ้น สําหรับการสื่อสารกับภายนอกองคกรนั้นระบบ IT มีความจําเปนอยางมากซ่ึง
อุปกรณยังไมทันสมัยเทาทีค่วร บางครั้งระบบ Internet ลมบอยๆ ทําใหเปนอุปสรรคในการสง 
email ใหกับสมาชิก และระบบโทรศพัทก็ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดมาก
เทาที่ควร เชน สายหลุดบอย เปนตน  

ดังน้ันองคกรจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปรับปรุงระบบการสื่อสารขององคกรตางๆใหมี
ความพรอมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เน่ืองจากเปน Call center สวนมากจะใชโทรศัพทและการสง e-mail ในการติดตอกับ
ลูกคา เพราะจะเขาถึงลูกคาไดตรงกับบคุคลทีเ่กี่ยวของมากที่สุด เพราะการสงไปรษณียทําลกูคา
อานขอมูลจากเอสการที่สงไปอาจจะไมเขาใจแลวโทรกลับมาสอบถามเราอีกทําใหเสียเวลา แต
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ถาใช e-mail สงขอมูลไปกอนแลวโทรตามไปชี้แจงลูกคาจะไดขอมูลที่ลึกและตรงตามทีเ่ขา
ตองการไดตรงประเด็น 
 ทราบวาคาใชจายในการจัดสงไปรษณียสงู เน่ืองมาจากฐานขอมูลไมถูกตองเทาที่ควร 
และเจาหนาทีย่ังขาดจิตสํานึกในการรักองคกร เชน สมาชิกจะโทรมาแจงปรับเปลี่ยนขอมูลใน
การติดตอกับทางฝายสมาชิกอยูตลอด ทําใหฐานขอมูลสมาชิกมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา ก็
เลยเปนปญหาเพราะพนักงานฝายอ่ืนๆในองคกรจะใชขอมูลที่อยูเกาของสมาชิกที่ตนเคยมาขอ
กอนหนานั้นซึ่งลาสมัย ทําใหเวลาสงไปรษณียไปจดหมายจะมีการตีกลับเนื่องจากที่อยูผิด    
          ดังน้ันเจาหนาที่จึงควรมาติดตอขอขอมูลจากสมาชิกที่มีการ Up dateแลว 
 คําแนะนํา พนักงานควรมีจิตสํานึกในการรักองคกร ชวยกันประหยัดใหองคกร เชน การ
สงไปรษณียใหลูกคาตองมีการอัพเดตขอมูลที่ทันสมัย นอกจากนี้ควรประหยัดกระดาษโดยหนั
มาใชกระดาษ Reuse ใหมากขึ้น นอกจากนี้ระบบ IT ของหอการคาไทยควรมกีารปรับปรุง 
ระบบฐานขอมูลตางๆทีค่นทั้งภายในและภายนอกสามารถสะดวกใชงาน เพ่ือปองกันความ
ผิดพลาดตางๆ 
 
4. คุณอภินตา สรรพศรี (เจาหนาที่ฝายบริการและสมาชิกสัมพันธ) 
 ปญหาที่สําคญัในการสื่อสารคือลําดับขัน้ตอนในการทํางานที่มีขั้นตอนมากเกินไป 
เอกสารหนึ่งฉบับตองผานหลายขั้นตอนในการอนุมัติ ทําใหเกิดความยุงยากซ้ําซอน นอกจากนี้
ยังมีเรื่องของความขัดแยงในบทบาทหนาที่ของพนักงานเองอาจจะไมตรงกับหนาที่ของตัวเอง
มากนัก 
 สวนมากในการติดตอสื่อสารกับสมาชิกจะใชจดหมายเปนหลักวธิีการก็คือการใช
ไปรษณียในการจัดสง แตก็เคยคิดจะชวยประหยัดคือ ใช E-mail แตระบบ IT ขององคกรไม
ตอบสนองความตองการในการใชงาน เชน บางครั้งสงเมลแลวแนบไฟลหลายไฟลก็ทําใหระบบ
ลม นอกจากนี้ระบบฐานขอมูลสมาชิกก็มีปญหา e-mail ผิด e-mail ตีกลับแตเราไมทราบ เปน
ตน ดังน้ันจึงใชการสงไปรษณียเปนหลกัในการสื่อสารกับสมาชิกซึง่จะมีจดหมายตีคืนประมาณ 
20 % ตอการสงหน่ึงครั้ง ก็พยายามตรวจสอบความถูกตองและทําการแกไขเปลีย่นแปลง
ฐานขอมูลในระบบ 
 ทราบวาคาใชจายในการจัดสงไปรษณียมียอดสูง สาเหตุมาจากการสงขอมูลหรือ
ไปรษณียใหลกูคาแบบหวานแหคือสงใหสมาชิกทั้งหมดเลยโดยไมมีการกําหนดกลุมเปาหมาย
อยางชัดเจน ไมมีการวัดประเมินผลไมมีวามีความคุมคามากนอยแคไหนในการสงแตละครั้ง 
 คําแนะนาํ คอื ควรมีการปรับระบบขอมูลสมาชิกในสวนของ E-mail ใหพรอมในการใช
งาน เพราะที่ผานมา e-mail มักจะตีกลบั (สงไมผาน อาจเปนเพราะฐานขอมูลสมาชิกไม 
Update และหากวาการปรบัฐานขอมูล e-mail ดีและเรียบรอยแลว ในสวนของระบบ IT ในเรื่อง 
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Server ที่ใชในการสง e-mail ควรมีความพรอมมากกวานี้ เพระ server ที่หอการคามีเวลาสง
พรอมกันทั้ง 3,000 กวาฉบับ จะทําใหเกิด server ลมประจํา 
 ในสวนของบคุคลากรก็ควรมีการสรางจิตสํานึกในการประหยัดคาใชจายของหอการคา
ไทยโดยอาจจะมีการจูงใจดวยหากเราประหยัดไดจะมีการเพิ่ม bonus เปนตน 
 
5. คุณสมสุดา ประชาราษฎรปราณี (เจาหนาที่อาวุโสฝายประชาสมัพันธ) 
 เน่ืองจากฝายของตัวเองเปนฝายที่ตองทาํหนาที่ประชาสัมพันธองคกร ซ่ึงจะมีการ
ติดตอสื่อสารกับสมาชิกอยูเปนประจํา โดยเฉพาะการสงวารสารหอการคาไทยใหกับสมาชิก 
เน่ืองจากเอกสารมีลักษณะเปนรูปเลมจึงใชวธิีการสงทางไปรษณียใหกับสมาชิกเปนสวนใหญ 
นอกจากไปรษณียแลวไมคอยใชชองทางอื่นในการกับสมาชิกมากนัก 
 ปญหาที่เจอจากการสื่อสารทั้งกระบวนการสื่อสารภายในองคกรและการสื่อสารภายไป
ยังบุคคลภายนอกองคกรนั้น   คือ ระบบ  IT ขององคกรที่มีปญหาบอย ลมบอย ไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยเฉพาะการสื่อสารโดยใช e-mail ไปยังสมาชิกนั้นขอมูลที่มีอยูไม
แนใจวาจะถึงกลุมเปาหมายที่เราตองการหรือไม โดยเฉพาะฐานขอมูลของสมาชิกทั้งที่เปน
ขอมูลที่อยู และ ขอมูล e-mail ของสมาชิกไมแนใจวามีการ Update ขอมูลที่เปนปจจุบันหรือไม
เน่ืองจากจะเจอปญหาการตีกลับของไปรษณีย โดยในการสงไปรษณียแตละครั้งจะมียอด
จดหมายตีกลับสูงมากโดยสาเหตุนาจะมาจากการไมได Update ขอมูลที่ถูกตอง ขอมูลจึงผิด 
 สําหรบัขอแนะนํา คืออยากใหมีการ Update ขอมูลที่อยูสมาชิกและ e-mail สมาชกิครั้ง
ใหญ โดยอาจจะใชวิธีการโทรสอบถามจากสมาชิกโดยตรง หรือ อาจจะใหวิธีการจางให
หนวยงานภายนอกทําการปรับปรุงขอมูลที่อยูใหซ่ึงวธิีน้ีจะมีขอดีคือจะไมเปนการเพิ่มภาระงาน
ใหกับฝายสมาชิกมากเกินไป โดยเฉพาะ e-mail ของสมาชิกตองมีการทบทวนปรับปรุงบอยๆ
เน่ืองจากวาบางทีสมาชิกเปลี่ยน e-mail แตไมไดเปลี่ยนที่อยูจึงไมมีการโทรแจงมายังฝาย
สมาชิกนาจะดี บางทีการสงจดหมายทางไปรษณียน้ันสิ้นเปลืองและเสียเวลามาก การใช e-mail 
นาจะสะดวกและสิ้นเปลืองนอยกวาถาเรามีฐานขอมูลทีถู่กตอง 
 
6. คุณวุฒิพงษ ศรีสมชัย (เจาหนาที่อาวุโสฝายสังคมและสาธารณชน) 
 ดังที่ทราบกันอยูแลววาสมาชิกหอการคาไทยมีหลากหลายประเภท สวนใหญผมจะ
เลือกใชวิธีการสื่อสารโดยใชแฟกสเปนหลักสําหรับกรณีการเชิญประชุม พอสงแฟกสเสร็จแลว
คอยโทรศัพทไปถามวาไดรับแฟกสหรือไม นอกจากนี้ยังใชวธิกีารอื่นๆในการสื่อสารกับสมาชิก
อีก เชน การสง E-mail ใหกับสมาชิกแตก็ไมคอยคาดหวังสําหรับวิธีการนี้มากนักเพราะไมแนใจ
วาสมาชิกหรอืลูกคาจะเปดอาน e-mail หรือไม สําหรับในการจัดสัมมนาซึ่งที่ตนรับผิดชอบอยู
คือการจัดสัมมนามหกรรมพลังงานเฉลิมพระเกียรติฯน้ันจะใชวธิีการสงจดหมายทางไปรษณีย
เชิญสมาชิกและบุคคลที่สนใจเขารวมสัมมนา ซ่ึงในการสงเชิญน้ีจะสงแบบหวานคือสงใหกบั
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สมาชิกทั้งหมดไมมีการแบงประเภท นอกจากลูกคาที่เจาะจงจะใชวธิกีารคัดออกมาแลวสงแฟกส
แทน สวน e-mail ไมนิยมใชเพราะไมแนใจวาขอมูลขาวสารจะถึงมือสมาชิกหรือไม 
 สําหรับปญหาในการสื่อสารที่พบ คือ ในการทํางานของพนักงานนั้นสวนมากจะไมคอย
คุยกันไมคอยสื่อสารกันเองตางคนตางทํา และจะไมนิยมใชเครือ่งมืออิเล็กทรอนิกสที่อยูใน
องคกรกันมากนัก  โดยในการทํางานหรือการสงขอมูลขาวสารใหกับสมาชิกหรอืกรรมการนั้น
บางอยางสามารถรวมมือกันไดโดยสามารถรวมขอมูลขาวสารกันแลวสงใหสมาชิกครั้งเดียวก็จะ
ทําใหองคกรประหยัดได 
 ทราบวาคาใชจายในการจัดสงไปรษณียสงูมาก สาเหตุมาจากพนักงานสวนใหญเวลาสง
เอกสารทางไปรษณียจะเนนแคเพ่ือใหสมาชิกทราบเทานั้น โดยสงจดหมายแบบหวานแหคอืสง
ใหสมาชิกทั้งหมดสามพันกวารายโดยไมไดมีการพิจารณาถึงกลุมเปาหมายที่เหมาะสมกับขอมูล
ขาวสารทีเ่ราจะทําการสงไปใหและไมคอยไดคาดหวังกับผลของการสงเอกสารมากนัก 
 แนะนํา คือตองมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่อยูของสมาชิกใหมีความถูกตองทันสมัย
อยูตลอดเวลา เนนการใช E-mail ในการสื่อสารกันภายในและภายนอกองคกรใหมากขึ้น 
 
7. คุณอุไรวรรณ เอ้ือวิบูลยโชค (เจาหนาที่ฝายประสานงานภาครัฐ) 
 ปญหาของระบบการสื่อสารภายในองคกร ไดแก ขนาดความจุของ E–mail ที่มีความจุ
นอย ถาในกรณีพนักงานบางทาน มีพ้ืนที่ e–mail เหลือนอยจึงทําใหไมสามารถรับ e–mail ใหม
ได จึงทําใหขาดการรับขาวสารใหมๆจากองคกรได 
 ปญหาระบบการสื่อสารภายนอกองคกร ไดแก ความไมนิยมใช E–mail ของสมาคมที่
เปนสมาชิกและคณะกรรมการบางทานรวมทั้งขนาดความจุในการรับสง e–mail จึงทําใหเกิดการ
ผิดพลาดและขาดความตอเน่ืองในการรับทราบขาวสารตางๆ และการเชิญประชุมโดยการสง fax 
บางครั้งก็ไมถงึผูรับ จึงทําใหตองมีการ re-confirm ซ่ึงเปนการเพิ่มคาใชจายขององคกรอีก 
สวนมากจะใชวิธีการสื่อสารกับสมาชิกโดยใช E–mail  
ทราบวาคาจัดสงไปรษณียมีอัตราคาใชจายที่สูงมาก โดยอาจจะมีสาเหตุมาจาก 
1. อาจจะมาจากการจัดสงไปรษณียน้ันจะคิดตามน้ําหนัก และในการจัดสงไปรษณียน้ัน สวน
ใหญจะเปนการสงเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงมีจํานวนหลายหนา 
2. บางครั้งมีการจัดสัมมนาจึงมีความจําเปนที่ตองสงทางไปรษณียและสงในจํานวนมาก 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
 ในเม่ือองคกรมีความตองการใหลดคาใชจาย ดังน้ัน องคกรควรรณรงคใหคณะกรรมการ
ใช E–mail มากขึ้น เพ่ือลดคาใชจายทั้งทางดานคาโทรสาร และคากระดาษ และในเมือ่ลด
คาใชจายในดานดังกลาวไดแลว ควรมีการพัฒนาระบบ IT ใหมีความทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้น 
รวมถึงอุปกรณ Hardware ดวย เชน เครื่องสแกนเอกสาร ที่บางฝายมีความจําเปนที่ตองใช เชน 
ใชในการสแกนเอกสารประกอบการประชุม และนําสงใหคณะกรรมการ  
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สรุปการสัมภาษณสมาชิกหอการคาไทย 
 
1. บริษัทอินโดแบงค็อก จาํกัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธใีดมากที่สุด และทานคิดวาเปน   
เพราะเหตใุด 
ตอบ  :  ไดรับการติดตอสือ่สารจากหอการคาไทยโดยทางไปรษณยีเปนสวนใหญ และ  
สํานักพัฒนาการทองเที่ยว  (   FILM BOARD) 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ  :  อุปสรรคในการสื่อสารระหวางองคกร กับหอการคาไทย คือการเผยแพร, การ
ประชาสัมพันธไมหลากหลาย  ตองเพ่ิมชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธให
มากกวานี้ 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ       
     หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 

ตอบ  :  เห็นดวย เพราะ จะไดรับขอมูลขาวสารมากขึน้และรวดเรว็ขึ้น 
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 

ตอบ  :  ควรมีการประชาสมัพันธใหมากกวานี้  
 
2. บริษัท 30 กะรัต จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวธิีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน   
   เพราะเหตุใด 

ตอบ : สวนใหญไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยของจดหมายและทางโทรสาร
เปนสวนใหญในการเชิญชวนเขารวมอบรมสัมมนาตางๆ  

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : อุปสรรคในการสื่อสารก็ไมไดมีอะไรถามีก็คงจะเปนเรื่องของการพิมพที่อยูในการ
สงเอกสารผิดหรือไม  

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ     
     หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 

ตอบ : ทางบริษัทเห็นดวยหากหอการคาไทยจะมีการใชชองทางในการสื่อสารที่
หลากหลายมากขึ้น เชน e-mail หรือ เว็บไซด เน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนา
มากขึ้น การติดตอสื่อสารทําไดสะดวกมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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3. บริษัทคลาสสิคโมด จํากัด 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตุใด 
ตอบ : สวนมากบริษัทจะไดรับเอกสารตางๆจากหอการคาไทยทางไปรษณีย เชน 
จดหมายเชิญรวมสัมมนาตางๆ 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมมีปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหวางกนั 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยหากจะมีการใชชองทางในการติดตอระหวางกันที่มากขึ้น เพราะจะทําให
สมาชิกไดรับประโยชนมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 
 

4. บริษัท เบสเทรด พรีซชิั่น จํากัด 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตุใด 
ตอบ : สวนมากจะไดรับการติดตอจากหอการคาไทยโดยวิธีการสงไปรษณียมากที่สุด 
นอกจากนี้ก็จะมี 
ชองทางอื่นบางแตนอยมาก เชน email โทรศัพท เปนตน 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมนาจะมีอุปสรรคอะไร 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ  
  หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 

ตอบ : เห็นดวยหากหอการคาไทยจะมีการใชชองทางการสื่อสารไปยังสมาชิกที่
หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากสมาชิกจะไดรับรูขาวสารและขอมูลหลากหลายมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมีขอเสนอแนะ และแจงอีเมลในการติดตอคอื sthawee@bestradegroup.com 

 
5. บริษัท ขาวกรุงสยาม จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 
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ตอบ : สวนมากหอการคาไทยจะสงไปรษณียสงขาวสารตางๆมาให เชน เชิญอบรม 
สัมมนา เปนตน 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ปญหาสวนใหญจะเปนเรื่องของเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิกสตางๆของบริษัท หรือ
ความไมพรอมของเครื่องมือตางๆเนื่องจากบริษัทมีอยูอยางจํากัด 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ  
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยหากหอการคาไทยจะมีการ 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 
 

6. บริษัท ควอลิตี้ โพรเกรส จํากัด 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตุใด 
 ตอบ : หอการคาจะสงเอกสารเชิญสัมมนาใหทางไปรษณียเปนสวนใหญ 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : อุปสรรคไมนาจะมีอะไร 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยอยางยิ่งหากหอการคาไทยจะมีการใชชองทางในการติดตอที่หลากหลาย
มากขึ้นโดยเฉพาะอีเมล เพราะสะดวกและเขาถึงไดงายไมตองใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ควรใชอีเมลในการสือ่สารใหมากขึ้น โดยขอแจงอีเมล คือ taminto@hotmail.com 
 

7. บริษัท เงินมาธุรกิจ จํากัด 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตุใด 
ตอบ : นอกจากจจดหมายแลวชองทางอื่นๆที่ไดรับขอมูลขาวสารจากหอการคาไทยยัง
ไมมากนัก 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมมี 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
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ตอบ : เห็นดวยเพราะจะทําใหสมาชิกไดรับขาวสารที่หลากหลายขึ้น 
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 

ตอบ : ไมมี 
 
8. บริษัท แจส ออโต วิล จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 

 ตอบ : บริษัทจะไดรับเอกสารหรือขอมูลตางๆจากหอการคาไทยทางจดหมายบอยที่สุด 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : ไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : บริษัทเห็นดวยหากหอการคาไทยจะสงขอมูลขาวสารใหสมาชิกดวยชองทางที่
หลากหลายมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี และขอแจง email สําหรับใชสงขอมูลคือ ms_aom19@hotmail.com 

 
9. บริษัท ไชยแสง (1989) จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 
ตอบ : สวนมากบริษัทจะไดรับขอมูลตางๆจากหอการคาไทยทางไปรษณียและแฟกส
เปนสวนมาก 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : คิดวาไมมีอุปสรรคในการสื่อสารระหวางกัน 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยเพราะจะทําใหไดขอมูลถึงสมาชิกมากขึ้น และสะดวกมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : คิดวาบริการที่มีอยูเหมาะสมดีแลว 
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10. บริษัท ชูมิตร 1967 จาํกัด 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตุใด 
ตอบ : สวนมากหอการคาไทยจะสงขาวสารตางๆใหบรษิัทดวยการสงไปรษณียและ
อีเมลเปนหลัก 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมมี 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยหากหอการคาไทยจะมีการใชชองทางในการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น 
ซ่ึงสามารถสงขอมูลทางอีเมลไดที่ suvimol52@gmail.com 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : บริการที่หอการคาไทยดําเนินการอยูนาจะเพียงพออยูแลว 

 
11. บริษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 

 ตอบ : ไดรับเอกสารหรือขอมูลตางๆทางไปรษณียมากที่สุด  
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : ไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยที่หอการคาไทยจะมีการใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึน้ 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมีขอเสนอแนะ 

 
12. บริษัท แปงมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 
ตอบ : ไปรษณียเปนชองทางการสื่อสารที่ไดรับจากหอการคาไทยมากที่สุด รองลงมา
คือทางแฟกส 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
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ตอบ : ไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยเพราะสมาชกิจะไดรับขาวสารที่ครบถวนมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 

 
13. บริษัท รอยัลปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธใีดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตใุด 
ตอบ : สวนมากหอการคาไทยจะสงจดหมายเพื่อแจงขาวสารตางๆใหกับสมาชิก 
โดยเฉพาะขอมูลดานการเชิญชวนเขารวมงานสัมมนาตางๆ 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : คิดวาไมมี 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยเพราะจะทําใหสมาชิกไดรับความสะดวกมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 

 
14. บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอรค จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 

 ตอบ : บริษัทไดรับจดหมายมากที่สุดในการสงขาวสารตางๆจากหอการคาไทย 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : ไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยเพราะจะไดมีการรับรูขาวสารตางๆหลายๆชองทางมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 
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15. บริษัท สตาร ซานิทกรีแวร จํากัด (มหาชน) 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตุใด 
 ตอบ : หอการคาไทยจะสงจดหมายทางไปรษณียใหกบับริษทัมากทีสุ่ด 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : ไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวย โดยเฉพาะทางอีเมลเพราะผูบริหารจะทําการเช็คเกอืบทุกวัน โดยเมล
ของบริษัทคือ president@starsanitaryware.com 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : คิดวาเหมาะสมดีแลวไมมีขอเสนอแนะ 
 

16. บริษัท ฟนันซา ประกันชีวิต จํากัด 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตุใด 
ตอบ : สวนใหญไดรับขอมูลตางๆจากหอการคาไทยทางจดหมาย สวนชองทางอื่นๆ
นอยมาก เชน แฟกส โทรศัพท อีเมล เปนตน 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมมี 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : ไมเห็นดวยหากหอการคาไทยจะสงขอมูลใหบริษัททางอีเมลอยางเดียว เน่ืองจาก
เอกสารที่สงทางจดหมายสามารถใหผูใหญมอบหมายหรือแทงงานไดงายกวาอีเมล 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : วิธีการสงจดหมายทางไปรษณียดีอยูแลว 

17. บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 

ตอบ : สวนใหญจะไดรับขอมูลตางๆจากหอการคาไทยโดยใชชองทางจดหมายเปนหลัก 
สวนรองลงมาคือไปรษณีย นอกนั้นจะเปนการสื่อสารโดยพนักงานโทรศัพทเขามาติดตอ
เน่ืองจากผูบริหารของบริษทัเปนกรรมการของหอการคาไทยดวย 
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2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมมี 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยที่หอการคาไทยจะใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : เหมาะสมาดีแลว 

 
18. บริษัท เวลิดคลาส สปริท (ประเทศไทย)จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 

 ตอบ : ไปรษณียเปนชองทางหลักที่หอการคาไทยสงขอมูลขาวสารใหบริษัท 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : ไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวย เพราะสมาชิกจะไดรับประโยชนมากขึน้ โดยอีเมลกลางของบริษทัคือ 
wcs.sanshiro@gmail.com และ yordkao@hotmail.com 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 

19. บริษัท เบ็คไทย กรุงเทพอุปกรณ เคมีภัณฑ จํากัด 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตุใด 
ตอบ : สวนใหญบริษัทจะไดรับขอมูลขาวสารสิทธิประโยชนตางๆจากหอการคาไทย 
โดยทางอีเมล แฟกสและโทรศัพท เปนหลัก สวนชองทางอื่นๆยังไมคอยมี 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมมี 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวย เพราะนาจะเกิดประโยชนกับสมาชิก 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 
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20. บริษัท กรุงเทพธุรภัณฑ ออโตเมชั่น จํากัด 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตุใด 
ตอบ : สวนใหญจะไดรับการติดตอจากหอการคาไทยโดยชองทางแฟกส และอีเมลเปน
สวนมากเนื่องจากผูบริหารเปนกรรมการสาขาของหอการคาไทยอยูแลว 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมมีอุปสรรค 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวย 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : เวลามขีอมูลขาวสารตางๆอยากใหใชสื่อสารกันโดยใชอีเมลเน่ืองจากจะเขาถึงได
เร็วและเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยขอใหสงที่ 
jiraporn@bangkokoa.com,praypha_20@hotmail.com 

 
21. บริษัท สยามกลการเซลลจํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 

 ตอบ : สวนใหญจะไดรับขอมูลตางๆผานทางจดหมายเปนหลัก 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : คิดวาอุปสรรคในการสื่อสารไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวย เพราะบริษทัจะไดรับขอมูลครบถวนมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมีขอเสนอแนะ แตสามารถสงขอมูลตางๆมาที่อีเมลน้ีได คือ 
nawarat.m@siamnissan.com 

 
22. บริษัท อินเตอรลงิค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 

 ตอบ : ไดรับขอมูลทางจดหมายเปนหลัก นาจะเปนเพราะสะดวก 
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2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมมี 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยหากจะใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะอีเมล 
เพราะจะสามารถเขาถึงผูบริหารไดโดยตรงและจะทําการเช็คอีเมลทุกวัน ซ่ึงสงมาไดที่ 
chalida@interlink.co.th 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมีขอเสนอแนะ 

 
23. บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (1993) จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 

 ตอบ : สวนใหญจะไดรับจดหมายในการสงขอมูลขาวสารตางๆจากหอการคาไทย 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : ไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยเพราะจะทําใหขอมูลถึงสมาชิกไดอยางรวดเร็ว 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : สําหรับขอเสนอแนะคิดวาไมมี แตมีอีเมลที่สําหรับสงขอมูลคือ 
spobkk@yahoo.com 

24. บริษัท เคมี อินโนเวชัน่ จํากัด 
1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน

เพราะเหตุใด 
ตอบ : สวนใหญจะไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยทางอีเมลมากที่สุด เพราะ
เขาถึงไดอยางรวดเร็ว 

2. ทานคดิวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมมี 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยโดยเฉพาะการใชอีเมลเพราะสะดวกและรวดเร็วไมเปลอืงพ้ืนที่จัดเก็บ  
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4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี  

 
25. บริษัท ชิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 

 ตอบ : สวนใหญไดรับการสือ่สารขอมูลตางๆจากหอการคาไทยทางจดหมายเปนหลัก 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : ไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยเพราะจะสะดวกมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 

 
26. บริษัท โอ ไอ ซี พารท จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 

 ตอบ : สวนใหญการสื่อสารตางๆจะมาทางจดหมายเปนหลัก 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : ไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวย เพราะรวดเร็วและเขาถึงไดงาย 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 

 
27. บริษัท ไทยอีสเทิรน รับเบอรจํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 
ตอบ : เวลามีขอมูลหรือเชิญรวมสัมมนาตางๆหอการคาไทยจะสงเอกสารทางไปรษณีย
เปนหลัก รองลงมาคือทางโทรสาร 
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2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมมี 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยเพราะทางอีเมลก็สามารถรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยูแลว 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
28. บริษัท คิว ที ซี จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธีใดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตุใด 
ตอบ : สวนมากเอกสารหรือขอมูลตางๆจะผานชองทางไปรษณียโดยสงจดหมายมาให
บริษัทเปนหลัก 

2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 
ตอบ : ไมนาจะมีปญหาอะไร 

3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ
หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวยเพราะทางอีเมลก็สะดวกและเขาถึงไดงาย คือ panatda.l@qtc-
tranformer.com 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 

 
29. บริษัท ยู พี ดี โบรคเกอร จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธใีดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตใุด 

 ตอบ : บริษัทจะไดรับจดหมายตางๆจากหอการคาไทยเปนหลัก 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : ไมมี 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวย ยิ่งเปนทางอีเมลก็ดีเพราะเปดดูทุกวันอยูแลว คือ 
jar_anin@hotmail.com 
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4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี 

 
30. บริษัท มาสเตอร คารเรนเทลิ จํากัด 

1. ทานไดรับการติดตอสื่อสารจากหอการคาไทยดวยวิธใีดมากที่สุด และทานคิดวาเปน
เพราะเหตใุด 

 ตอบ : สวนใหญจะเห็นเอกสารหรือขอมูลตางๆผานทางจดหมายเปนหลัก 
2. ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําหรับการสือ่สารระหวางองคกรของทานกับหอการคาไทย 

ตอบ : คิดวาไมมีอุปสรรคอะไร 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการใชชองทางการสื่อสารระหวางองคกรของทานกับ

หอการคาไทยที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเหตุใด 
ตอบ : เห็นดวย ยิ่งทางอีเมลก็สะดวกเพราะไมตองมีพ้ืนที่เก็บใหสิ้นเปลือง ซ่ึงอีเมลใหสง
มาที่ sukunya.tho@millenniumauto.co.th 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรงุแกไข 
ตอบ : ไมมี  

 
 



 
ภาคผนวก ง 

การวิเคราะห IE Matrix (Internal-External Matrix) 
 

1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Factor Evaluation- IFE) 
 

ตารางที่ 7 แสดงความสามารถในการสนองตอบปจจัยภายในองคกร IFE Matrix 
Internal Factor Matrix Weight Rating Weight 

Score 

จุดแข็ง (Strength) 
1. หอการคาไทยมีระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารที่
หลากหลาย  

0.25 4 1 

2. หอการคาไทยมีการลงทนุพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศในการสื่อสารอยางตอเน่ือง  

0.10 3 0.3 

3.หอการคาไทยมีเว็ปไซดเปนของตัวเองและระบบ lotus 
Note ที่สําหรับใชสําหรบัการสื่อสารภายในและภายนอก
องคกร 

0.15 4 0.6 

4. หอการคาไทยมีเครือขายและสมาชิกทีมี่ความเขมแข็ง
นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการรองรับชองทางการสื่อสาร
ที่หลากหลายของหอการคาไทยไดอยางดี 

0.20 4 0.8 

จุดออน (Weakness) 
5. บุคลากรหอกาคาไทยยังขาดความรูความเขาใจและยัง
ไมเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่องคกรมีอยู  

0.15 1 0.15 

6. ระบบฐานขอมูลของสมาชิกไมจําแนกประเภทธรุกจิ
อยางชัดเจน ทําใหไมสามารถใชติดตอสือ่สารไดสะดวก 

0.1 1 0.1 

7. เกิดปญหาระบบ IT ลมบอย 0.025 2 0.05 

8. ขนาดของทอในการรับสง E-mail จํากัด เน่ืองจาก
โควตาในการสงขอมูลที่ฝายสารสนเทศกาํหนดใหกับ
พนักงานสงไดไมเกินครั้งละ 5 เมกะไบต 

0.025 2 0.05 

คะแนนรวม 1.00  3.05 
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หมายเหตุ คะแนนประเมิน 
1= จุดออนที่สําคัญ, 2=จุดออนที่ไมสําคัญ, 3=จุดแข็งที่ไมสําคัญ, 4=จุดแข็งที่สําคัญ 
 
2.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Factor Evaluation- EFE) 

 
ตารางที่ 8 แสดงความสามารถในการสนองตอบปจจัยภายนอกองคกร EFE Matrix 

Internal Factor Matrix Weight Rating Weight 
Score 

โอกาส (Opportunity) 
1.ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมี
ความกาวหนาและสะดวกสาํหรับการใชงานมากขึ้น ทําให
เปนโอกาสในการชวยปรบัปรุงประสิทธภิาพในการสื่อสาร
ของหอการคาไทยได 

0.25 4 1 

2. จากภาวะเศรษฐกิจในยคุปจจุบันหลายองคกรประสบ
ภาวะปญหา จากวิฤตการนี้ทําใหองคกรตางตองแสวงหา
ชองทางในการลดผลกระทบขององคกรคือการหาชองทาง
ในการลดคาใชจายในดานตางๆขององคกร 

0.15 3 0.45 

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกําลังเปน
ประเด็นปญหาที่ทั่วโลกใหความสนใจ ดังน้ันการลดการใช
กระดาษโดยใชเทคโนโลยใีนการสื่อสารมากขึ้นจะชวยโลก
ลดโลกรอนได 

0.1 
 

3 0.3 

อุปสรรค (Threats) 

4. การลงทุนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
มีคาใชจายในการดําเนินการสูงมาก 

0.25 
 

2 0.5 

5. เทคโนโลยกีารสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 0.15 2 0.2 
6. ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําในปจจุบันทําใหหลายองคกร
ประสบปญหาในเรื่องผลประกอบการดังน้ันจึงอาจเกิด
ปญหาเรื่องของรายไดที่จะนํามาพัฒนาองคกร 

 

0.1 2 0.3 

คะแนนรวม 1.00  2.75 

หมายเหตุ คะแนนประเมนิ 
1 = สามารถตอบสนองไดดอยกวาคูแขง 2 = สามารถตอบสนองไดเทากับคูแขง 



 105 

3 = สามารถตอบสนองไดดีกวาคูแขงเล็กนอย 4 = สามารถตอบสนองไดดีมาก 

จากตารางที่ 7 และ 8 แสดงความสามารถในการสนองตอบปจจัยภายในขององคกร 
(IFE Matrix) เทากับ 3.05 และ ความสามารถในการสนองตอบตอปจจัยภายนอกขององคกร 
(EFE Matrix) เทากับ 2.75 ตามลําดับ หมายความวาองคกรมีความสามารถในการสนองตอบ
ตอปจจัยภายในระดับเขมแข็ง และมีความสามารถในการสนองตอบตอปจจัยภายนอกไดใน
ระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 9 แสดง Internal-External Factor Matrix หรือ IE Matrix 
 

  คะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) 

  เขมแข็ง ปานกลาง ออนแอ 

  3.00-4.00 2.00-2.99 1.00-1.99 
สูง 

3.00-4.00 
Growth 
Strategy 

 

Growth 
Strategy 

Stability 
Strategy 

ปานกลาง 
2.00-2.99 

Growth 
Strategy 

(3.05,2.75) 

Stability 
Strategy 

 

Retrenchment 
Strategy 

คะ
แน

นถ
วง
น้ํา

หน
ักข

อง
 

ปจ
จัย

ภา
ยน

อก
 (E

FE
) 

ออนแอ 
1.00-1.99 

Stability 
Strategy 

 

Retrenchment 
Strategy 

Retrenchment 
Strategy 

 
จากตารางที่ 9  แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสนองตอบปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกขององคกร พบวาความสามารถในการตอบสนองตอปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก
ขององคกร มีคะแนนเทากับ 3.05 และ 2.75 ตามลําดับ ซ่ึงหมายความวาองคกรมีความสามารถ
ในการตอบสนองตอปจจัยทั้งสองในระดับเขมแข็งและระดับปานกลาง และการกําหนดกลยุทธ
ระดับองคกร (Corporate Level Strategy) ที่เหมาะสมควรเปน กลยุทธเติบโต (Growth 
Strategy) เพ่ือเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับระบบการสื่อสารขององคกร และยังเปนการลดภาระ
ทางดานคาใชจายในสวนของการจัดสงไปรษณียและลดภาระงานในการจัดสงของพนักงาน 
นอกจากนี้ยังชวยใหสมาชิกใหเขาถึงขอมูลขาวสารที่รวดเร็วดวยวิธีการหรือชองทางที่เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น แตเน่ืองจากแนวทางนี้มีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณที่ตองใชเงินจํานวนมากทํา
ใหผูศึกษาเลือกกลยุทธในระดับน้ีไวใชในระยะยาว เพราะหอการคาไทยไมแสวงหากําไรนั่นเอง 



ประวัติผูศึกษา 
 
         นายเกรียงศักดิ์ ศิริจันทรฉาย เกิดเม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2522 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ (รฐัศาสตร) เกยีรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เม่ือปการศึกษา 2544 และเขาศกึษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในป
การศึกษา 2551 เริ่มงานที่ หอการคาไทย (THE THAI CHAMBER OF COMMERCE) 
เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2547 จนถึงปจจุบัน 
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