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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาคนควาดวยตัวเอง เรื่อง การศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิม

สวนแบงการตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ในประเทศไทย: กรณีศึกษา 

บริษัท แอลจี อิเลคโทรนิคส ประเทศไทย จํากัด เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยทําการรวบรวม

ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิในป 2549-2553 เพ่ือกําหนดกลยุทธธุรกิจในการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันเพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาดจากผูนําในอุตสาหกรรมเครื่องรับ

โทรทัศน (LCD TV)ในประเทศ 



 วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหสภาพการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดของ

คูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน พรอมทั้งนําขอมูลในการศึกษามากําหนดกลยุทธในระดับองคกร 

และระดับธุรกิจ จากการศึกษาพบวา บริษัท แอลจี อิเลคโทร -นิคส ประเทศไทย จํากัด  มีสวน

แบงการตลาดเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) อยูในอันดับ 3 เปนรองคูแขงอยาง บริษัทไทยซัมซุง

อิเลคโทรนิคส จํากัด และบริษัท โซนี่ไทย จํากัด ตามลําดับ ประกอบกับการขอตกลงเขตการคา

เสรีระหวางประเทศอาเซียน ( FTA) เพ่ือสิทธิประโยชนดานการลดภาษีนําเขาและสงออก 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในสินคาเครื่องไฟฟาและชิ้นสวนตางๆ ซึ่งมีแนวโนมจะสงผลกระทบถึงบริษัท

ฯ ทั้งในเรื่องของคูแขงใหมจากประเทศในแถบอาเซียนที่สามารถเขามาดําเนินธุรกิจ อาทิ สินคา

จากประเทศจีน ซึ่งมีราคาต่ํากวาราคาเฉลี่ยในตลาดเปนจํานวนมาก ผูบริหารไดตระหนักปญหา

ดังกลาวเปนอยางย่ิงและตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสวนแบงการตลาดเดิมใหยังคงอยู 

โดยกําหนดเปนแผนงานทางการตลาดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมฐานลูกคาใหมและรักษาฐาน

ลูกคาเดิม  

 จากการศึกษาพบวาการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิไดกําหนดกลยุทธเพ่ือแกไข

ปญหาในระดับองคกรจะเลือกใชกลยุทธ กลยุทธ Mix Strategy ระหวางLow Price – High 

Function และ On Site Service Program เปนทางเลือกที่จะชวยใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงคใน

การเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด และเพ่ิมยอดขายไดมากข้ึน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่

ทันสมัยที่แตกตางจากคูแขงทั้งในเรื่องของฟงกชั่นที่มากกวา ในราคาที่ใหความคุมคามากกวา 

และตรงตามความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง เพ่ือชวงชิงสวนแบงการตลาดของคูแขง 

พรอมกับการยกระดับคุณภาพสินคาและการบริการหลังการขายที่มุงเนนใหประโยชนและความ

คุมคาแกลูกคา โดยการใหบริการถึงบานลูกคาโดยตรง ตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพสินคา 

เพ่ือดึงดูดลูกคาในกลุมของคูแขงและลูกคาในกลุมใหมใหมีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาของ

บริษัทมากข้ึน อีกทั้งยังสงผลตอภาพลักษณของผลิตภัณฑไปสูระดับสากล และเปนที่ยอมรับ

จ 



ของลูกคามากข้ึนอีกดวย โดยกําหนดแผนงานในการสงเสริมดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหบริษัท

สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเพ่ิมสวนแบงตลาด อาทิ การสงเสริมผูแทนจําหนาย ( Dealer) 

เพ่ือสรางภาพลักษณการบริการระดับพรีเมี่ยมใหกับลูกคา การสนับสนุนขอมูลเทคนิคสําหรับ

การขายผลิตภัณฑใหกับพนักงานขายหนารานการตั้ง Key Dealer ในแตละจังหวัดเพ่ือ

ประโยชนในการจัดสงสินคา ซึ่งเปนการปรับภาพลักษณใหมใหกับบริษัทเพ่ือเปนการตอกยํ้า

ใหกับผูบริโภคในเรื่องของคุณภาพและบริการของบริษัทที่เทียบเทาแบรนดชั้นนําจากญี่ปุน ซึ่ง

จะสงผลดีในระยะยาวชวยสรางการเติบโตที่ย่ังยืนใหกับบริษัทตอไป 
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เนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําสารนิพนธ ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารบริษัท แอลจี 

อิเลคทรอนิคส ประเทศไทย จํากัด ในการอนุญาตใหใชขอมูลของทางบริษัท ดังนั้นทางผูจัดทํา

จึงขอขอบพระคุณทานตางๆ เหลานี้เปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และพ่ีนองในครอบครัวที่เปนกําลังใจและใหการ

สนับสนุนในการศึกษาตอระดับปริญญาโท รวมถึงคุณเจษฎา  เติมพรเลิศ ที่ใหคําแนะนําเรื่อง

แนวคิดเชิงธุรกิจ และขอบคุณเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน CEO-MBA ทุกคนของขาพเจาที่ไดใหกําลังใจ

เสมอมาตลอดระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาอิสระดวยตัวเองฉบับนี้ 

สุดทายนี้ทางผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา การศึกษาคนควาอิสระดวยตนเองฉบับนี้จะ

เปนประโยชนสําหรับทานที่สนใจ เพ่ือนําไปใชในการประกอบความรูในอนาคตตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 

 

แอลจี อีเลคทรอนิคส อิงค กอตั้งข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1958 ภายใตชื่อ "Goldstar" ซึ่งนับเปน

กิจการของประเทศเกาหลีกิจการแรกที่ผลิตและจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค จนกระทั่งในป 

ค.ศ. 1997 ทางบริษัทฯ จึงไดเขารวมเปนหนึ่งในบริษัทของแอลจีกรุป ซึ่งใชชื่อเรียกวา "แอลจี 

อีเลคทรอนิคส" ถือเปนกลุมบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีและเปนผูนําในการ

คิดคนนวัตกรรมผลิตภัณฑทั้งทางดานมัลติมีเดียดิสเพลย และเครื่องใชไฟฟาภายในบานดวย

จํานวนพนักงานกวา 82,000 คน ใน 114 สาขาทั่วโลก จึงทําใหบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส 

จํากัด มีอัตราการเติบโตดวยรายไดถึง 7,100 ลานเหรียญสหรัฐ ในปงบประมาณ 1998 อยาง

รวดเรว็ 

ตอมาบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส จํากัด ไดเล็งเห็นถึงแนวโนมการเติบโตและกําลังซื้อ

ของผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชไฟฟาภายในบานในประเทศไทยในอัตราที่สูง จึงไดกอตั้งบริษัท 

แอลจี อีเลคโทรนิคส ประเทศไทย จํากัด  ข้ึนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 ดวยทุนจดทะเบียน 

613,899,500 บาท โดยไดเริ่มนําผลิตภัณฑ LCD TV เขามาทําการตลาดใหกับผูบริโภคใน

ประเทศไทย ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภคเปนจํานวนมาก สงผลใหในป 
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2550 บริษัทฯ มียอดจําหนายLCDTV จํานวนถึง 5 ลานเครื่องซึ่งเปนจํานวนที่มากกวาป 2549 

ถึง 120% 

วิสัยทัศน 

การสงมอบผลิตภัณฑดิจิตอลและบริการที่ทําใหลูกคาของเรามีชีวิตที่ดีข้ึน และงายข้ึน

มีความสุขข้ึน ผานฟงกชั่นการใชงานที่เพ่ิมข้ึนและมีความสนุก 

พนัธกิจ 

การเปนผูนําของโลกทางดานดิจิตอล ใหความมั่นใจตอความพึงพอใจของลูกคาผาน

ผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมและการบริการที่ดีเลิศ ดวยการเปน 1 ใน 3 อันดับแรกของโลกทางดาน

อิเลคทรอนิคส ขอมูล และการสื่อสาร ภายในป 2010 

ลักษณะสินคาและบริการของบริษัท 

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทหลักๆ ไดแก 

1. ผลิตภัณฑมัลติมีเดีย ทางบริษัทฯ มีสินคาครอบคลุมทุกชนิด นับตั้งแต

ซีดีรอมไดรฟ , อุปกรณเครื่องเสียงตางๆ , camcorder, PCBs และ MTs 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑซีดีรอมไดรฟ ถือไดวาแอลจี อีเลคทรอนิคส เปนหนึ่ง

ในบริษัทชั้นนําของโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะขยาย

ผลิตภัณฑออกไปยังผลิตภัณฑอ่ืนๆ อาทิ DVD และ CD-RW อีกดวย 

2. ผลิตภัณฑในประเภทดิสเพลย จะประกอบไปดวย ผลิตภัณฑในกลุม

เครื่องรับโทรทัศน , CPTs, CDTs และจอมอนิเตอร และจากการเติบโต

อยางรวดเร็วของตลาดผลิตภัณฑประเภทนี้ จึงทําใหบริษัทฯ เตรียมที่จะ
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ขยายฐานการผลิตออกไปทั่วโลก โดยในปจจุบัน บริษัทฯ ไดคิดคนและ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมลาสุดเขาสูตลาดโลก ไดแก จอมอนิเตอรที่มี

เทคโนโลยีแบนเรียบสนิทที่ไมกอใหเกิด อาการระคายเคืองตาเมื่ออยู

หนาจอเปนเวลานาน และจอมอนิเตอร LCDซึ่งบริษัทฯ เปนผูนําในการ

ผลิต LCDTV และพลาสมาและเปนผูผลิตชุดพลาสมาที่ใหญเปนอันดับที่

สองของโลก 

3. ผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ซึ่งประกอบดวย เครื่องซัก

ผา ตูเย็น เตาไมโครเวฟ เครื่องดูดฝุน และเครื่องปรับอากาศ นั้น แอลจี 

อีเลคทรอนิคส ก็ไดชื่อวาเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนําของโลกในตลาด

ผลิตภัณฑประเภทนี้เชนเดียวกันและอีกกาวสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ ที่ขยายตลาดไปสูตลาดผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือที่พัฒนาใหมี

เทคโนโลยีและรูปลักษณภายนอกที่ทันสมัย ตรงกับความตองการของ

ผูบริโภคในตลาด 

กลุมลกูคาหลกัและสวนแบงทางการตลาด 

ทั้งนี้โครงสรางกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัทฯ ในประเทศ

ไทยจะแบงเปน 3กลุมใหญๆ ซึ่งเปนชองทางที่บริษัทฯ ใชกระจายสินคาสูผูบริโภค

กลุมเปาหมายที่มีอยูทั่วประเทศ ดังนี้ 

1.กลุมตลาดตัวแทนจําหนายเปนรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาทั่วไปที่มีทําเลที่ตั้งรานตามชุมชน

ตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดทั่วประเทศ ในกลุมนี้บริษัทฯ จะมีนโยบายออกคาใชจาย

ในการจัดตกแตงหนาราน และจัดสงพนักงานขาย (PC) ใหกับตัวแทนจําหนายที่มียอดขายสูง 

เพ่ือสนับสนุนดานการขายของตัวแทนจําหนายนั้นๆ 
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2. กลุมตลาดโมเดิรนเทรด  เปนบูท/รานของบริษัทฯ  ที่มีทําเลที่ตั้งในหางสรรพสินคาชั้นนํา 

หรือโซนจําหนายเครื่องใชไฟฟาในหางสรรพสินคา อาทิ Power Buy, Power Mall, ฯลฯ 

3.  กลุมแผนกเครื่องใชไฟฟาในดิสเคานสโตร เชน Home Pro, Lotus, Carrefour ฯลฯ  

 

แผนภาพที่ 1 แสดงสวนแบงตลาด LCD TV 

จากแผนภาพที ่ 1 แสดงสวนแบงตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) 

โดยที่ผูนําในตลาดคือซัมซุงมีสวนแบงการตลาด  36% รองลงมาคือโซนี่มีสวนแบงการตลาด  

20% แอลจี มีสวนแบงการตลาด  17% ฟลิป ชารป โตชิบา มีสวนแบงการตลาดเทากันที่ 4%   

เจวีซีและพานาโซนิค มีสวนแบงการตลาดเทากันที่ 3% และอ่ืนๆ (หมายถึงแบรนดที่มาจาก

ประเทศจีนและประเทศในแถบอาเซียน เชน HAIER ACCORD เปนตน ) มีสวนแบงการตลาด  

9% ตามลําดับ 

SAMSUNG
36%

SONY
20%

LG
17%

PHILIPS
4%

SHARP
4%

TOSHIBA
4%

PANASONIC
3%

JVC
3%

OTHER
9%

สวนแบงการตลาด LCD TV 2009
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โดยปจจัยที่ทําใหการตลาดเครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV)มีภาวะการแขงขันอยาง

รุนแรงสวนหนึ่งเนื่องมาจากแนวโนมของคนรุนใหมในสังคมที่ตองมีความทันสมัย กาวทัน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ดังนั้นเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV)จึงผลิตภัณฑที่เปนทางเลือก

ในตอบสนองความตองการตอพฤติกรรมดังกลาวแทนเทคโนโลยีเครื่องรับโทรทัศนในยุคกอน 

จึงสงผลใหการตลาดเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ไดรับความนิยมอยางมากจากผูบริโภค 

 

สภาพการแขงขัน และคูแขงหลักขององคกร 

 

แผนภาพที่ 2 กราฟแสดงยอดจาํหนาย LCD TV ภายในประเทศไทย ป 2549-2552 

ภาพรวมตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาในบานของประเทศไทยในปจจุบัน นับวา

มีการแขงขันที่คอนขางรุนแรงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน มีการเติบโตใน

อัตราที่สูงข้ึนทุกป ดังจะเห็นไดจากกราฟแสดงยอดจําหนาย LCD TV ภายในประเทศไทย ป 

2549-2552 และปจจัยจากการที่มีสินคาจากประเทศญี่ปุนเปนผูครองตลาดมาเปนระยะเวลานาน

2549 2550 2551 2552
หนวย : เครื่อง 71,670 403,940 768,290 951,360

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000

ยอดจาํหนาย LCD TV ภายในประเทศ
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กวา 50 ป ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคยังยึดติดกับแบรนดสินคาเดิม การที่บริษัทฯ จะเขามา

เปนผูนําตลาดจึงตองใชระยะเวลาพอสมควร 

ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวาคูแขงที่สําคัญของบริษัทฯ คือ 

1. บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส จํากัด 

2. บริษัท โซนี่ไทย จํากัด 

 

ปญหาและความสาํคญัของปญหา 

 

บริษัท แอลจี อีเลคโทรนิคส ประเทศไทย จํากัด มีวัตถุประสงคในเบ้ืองตนที่จะผลิต

และจําหนายเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบานสูผูบริโภคระดับกลางและระดับ

ลาง ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตภัณฑเครื่องรับโทรทัศน (LCDTV) ซึ่งในป 

2548 เปนชวงแรกที่บริษัทไดจําหนายเครื่องรับโทรทัศน( LCDTV) นั้น ผลิตภัณฑยังไมคอย

ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคมากนกั เนื่องจากเปนผลิตภัณฑใหมที่เขามาในตลาดเครื่องรับ

โทรทัศนในประเทศไทยซึ่งผูบริโภคยังไมคุนเคยและไมมีความเชื่อมั่นในตัวของผลิตภัณฑที่มา

จากประเทศเกาหลี เพราะในขณะนั้นผูบริโภคมีความผูกพันและคานิยมมาเปนระยะเวลานานวา 

เครื่องใชไฟฟาที่มีคุณภาพดีตองผลิตจากประเทศญี่ปุนเทานั้น ดวยสาเหตุดังกลาวตอมาทาง

บริษัทไดทําการปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและความทันสมัยเพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับ

ผูบริโภคพรอมทั้งการทุมงบประมาณสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่องทั้งการจัดโปรโมชั่นและจัด

กิจกรรมตางๆทําใหตลาดเครื่องรับโทรทัศนของบริษัทไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเพ่ิมสูงข้ึน

อยางรวดเร็วสงผลใหบริษัทฯ ไดรับสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมข้ึนโดยแซงหนาคูแขงในลําดับที่ 
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3 และ4 อยางบริษัท ชารป และ ฟลลิป ที่มีสวนแบงทางการตลาดมาเปนระยะเวลานานอยาง

รวดเร็ว แตทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเปนรองคูแขงอยาง บริษัท ซัมซุง และ โซนี่  

โดยปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดจากการดําเนินธุรกิจเครื่องรับโทรทัศน 

(LCD TV) ในป 2552 เทากับ 17% จัดอยูในลําดับที่ 3 จากบริษัทชั้นนํา 8 บริษัท ทั้งนี้จาก

ขอมูลตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวา ถึงแมบริษัทฯ จะมีสวนแบงทางการตลาด

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องแตยังคงเปนรองลําดับที่ 1 และ 2 อยางบริษัท ซัมซุง และบริษัท โซนี่ 

ตามลําดับ ประกอบกับนโยบายการเปดเขตการคาเสรีระหวางอาเซียนกับจีน ซึ่งมีผลบังคับใช

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนมา ทําใหอัตราภาษีลดลงเปน 0% จากเดิม 51% สงผลใหมี

การแขงขันจากผูผลิตในประเทศแถบอาเซียนและจีนที่มีตนทุนต่ําเขามาแยงสวนแบงทาง

การตลาดเพ่ิมข้ึน  

 

แผนภาพที่ 3 กราฟเปรียบเทียบสวนแบงทางการตลาด LCD TV ป 2007-2009  

ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 

36%

20%
17%

4% 4% 3%

9%

35%

25%

10%
7%

5% 6%

12%

37%

20%

5%

15% 15%

8%

กราฟเปรียบเทียบสวนแบงทางการตลาด LCD TV 
2007-2009

2009
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จากสภาพการแขงขันที่มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนทั้งในดานผูนําตลาดที่มีอยูเดิม และ

คูแขงใหมที่เริ่มเขามามีสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมข้ึน เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบริษัทแตละบริษัท

มุงพัฒนาศักยภาพของตนเองในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทันสมัยมากย่ิงข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค ซึ่งมีผลกระทบตอการครองสวน

แบงการตลาดทําใหบริษัทฯตองเรงปรับกลยุทธดานการจัดการเชิงกลยุทธในการขายเพ่ือเพ่ิม

ยอดขายและสวนแบงการตลาดโดยการหาแนวทางในการแกไขปญหาขององคกรรวมทัง้การ

วางแผนกลยุทธเพ่ือปองกันคูแขง และรักษาฐานลูกคาเดิมไวและเพ่ิมกลุมลูกคาใหม และเพ่ือ

เพ่ิมความเติบโตอยางย่ังยืนใหกับบริษัทฯ ในอนาคต และการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดให

บริษัทฯ ไดเปนผูนําทางธุรกิจเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) นั้น มีความสําคัญตอภาพรวมในการ

ดําเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นตอภาพลักษณที่ดีของบริษัทที่มีตอผูบริโภคเปนอยางมากโดย

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงปญหา และใหความสําคัญที่จะเพ่ิมสวนแบงการตลาดในธุรกิจใหเพ่ิม

สูงข้ึนจากเดิม ซึ่งเปนจุดมุงหมายสําคัญของบริษัทฯ ประการหนึ่งดวย 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. เพ่ือศึกษาแนวโนมธุรกิจและตลาดผลิตภัณฑเครื่องรับโทรทัศนในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) 

ของผูบริโภค 

3. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการ เพ่ิมสวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องรับ

โทรทัศน (LCD TV) ของบรษิทั 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

ระยะสั้น 
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1.  ทราบถึงพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค 

2.  สามารถเพ่ิมยอดขาย 

3.  สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

4.  จัดเก็บขอมูลและนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑไดอยางตอเนื่อง 

ระยะกลาง 

1.  นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและทําการวางแผนกลยุทธในการเพ่ิมยอดขาย 

2.  ทําการวางแผนในการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 

ระยะยาว 

1.  เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

2.  ลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการของบริษัท 

3.  ไดรับยอดขายสวนและแบงการตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

4.  นําผลที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องมาผลิตสินคาและ

บริการใหตรงตามความตองการของลูกคา 

5. สามารถรักษายอดขายและเพ่ิมยอดขายใหมากข้ึน 

 



บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ผูศึกษานําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของมาทําการวิเคราะหและวิจัยปญหา

เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของปญหาอยางมีหลักการและหาแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือพัฒนา

บริษัทฯ ใหสามารถแขงขันภายในอุตสาหกรรมดังนี้ 

- ทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five forces model) 

- ทฤษฎีการวิเคราะหบริษัท (SWOT analysis) 

- ทฤษฎีการวิเคราะห TOWS matrix (TOWS matrix analysis) 

- ทฤษฎสีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

- ทฤษฎีการเปรียบเทียบคูแขงขัน (Benchmarking) 

- ทฤษฎีกลยุทธระดับองคกร (Corporate strategy) 

- ทฤษฎีกลยุทธระดับบริษัท (Business strategy) 

- งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five forces model) 

 

เปนทฤษฎีที่มีความคิดอยูในพ้ืนฐานที่วาสภาวะการดําเนินงานขององคกรธุรกิจกับ

สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมที่องคกรธุรกิจนั้นอยูซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญ  5 ประการ



โดยปจจัยนี้จะเปนตัวบงบอกถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ

ซึ่งประกอบดวย 

1.  ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันรายใหม 

2.  ความรุนแรงของคูแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

3.  ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน 

4.  อํานาจตอรองของผูซื้อ 

5.  อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร 

  

 

แผนภาพที่ 4 การวิเคราะหสภาพการแขงขัน (Five force model) 

ที่มา : เอกชัย  อภิศักด์ิกุล และทรรศนะบุญขวัญ.2549 

 

จากแผนภาพที ่ 4 แสดงแบบการวิเคราะหสภาพการแขงขัน โดยใชตัวแบบที่ชื่อ The 

Five Competitive Force (Five Forces model) ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ประการเปนตัวบงบอกถึงโอกาส

ในการไดกําไรของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ จะทําใหทราบถึงศักยภาพของคูแขงที่เขามา

ใหม ทราบความตองการของลูกคา สามารถสรางความรวมมือกับผูจัดสงวัตถุดิบ การระมัดระวัง



ไมใหลูกคาหันไปใหความสนใจสินคาทดแทน และโดยเฉพาะอยางย่ิงเปนตัวแบบที่ชวยในการ

วิเคราะหคูแขงไดเปนอยางดี โดยทําการวิเคราะหดังนี้ 

ปจจัยที่ 1ความรุนแรงของการแขงขันในอุตสาหกรรม : จาํนวนและความสามารถใน

การแขงขันของคูแขง, การเจริญเติบโตขออุตสาหกรรม, โครงสรางของตนทุน, ตนทุนการ

เปลี่ยนแปลง, ขอจาํกัดในการออกจากอุตสาหกรรม 

ปจจัยที่ 2ภัยคุกคามจากผูเขามาใหม : การประหยัดตอขนาด, ความแตกตางใน

สินคาและบริการ, ความตองการเงินทุน, ตนทุนการเปลี่ยนแปลง, การเขาถึงชองทางการจัด

จาํหนาย, นโยบายรฐั 

ปจจัยที่ 3อํานาจตอรองของผูขาย : จํานวนผูขาย, สินคาที่สามารถทดแทน, ตนทุน

การเปลี่ยนแปลงผูขาย 

ปจจัยที่ 4อํานาจตอรองของผูซื้อ : จํานวนผูซื้อ, ปริมาณการซื้อ, และตนทุนการ

เปลี่ยนแปลงของผูซื้อ 

ปจจัยที่ 5ภัยคุกกคามจากสนิคาทดแทน : ตนทุนการเปลี่ยนแปลงของผูซื้อ, ราคา

ของสินคาทดแทนคุณภาพ, และประสิทธิภาพของสินคาทดแทน 

ขอไดเปรียบทางการแขงขันจะปรากฏใหเห็นจากการทํากําไรที่สูงกวาองคกรอ่ืนที่อยูใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน และเปนกําไรที่สูงอยางตอเนื่อง ความไดเปรียบทางการแขงขันยังข้ึนอยู

กับการขจัดตัวแปรที่มีอิทธิพลหลักๆ ใหหมดไป นอกจากนั้นจะเห็นไดวาการแขงขันใน

อุตสาหกรรมจะเก่ียวของกับเรื่องหลักๆ คือ คุณคาที่มีตอลูกคา, จํานวนคูแขง, ความแตกตาง

และขอจํากัดในการเขา-ออกอุตสาหกรรม ดังนั้นการใชทรัพยากรภายในใหเกิดประโยชนสูงสุด

จึงถือเปนการเสริมภูมิคุมกันที่แข็งแกรงใหกับบริษัทหรือองคกรดวย (เอกชัย  อภิศักด์ิกุล และ

ทรรศนะ  บุญขวัญ.2549.) 

ทฤษฎีการเปรียบเทียบคูแขงขัน (Benchmarking) 



 

Benchmarking เปนกระบวนการวัดและเปรียบเทียบขอมูล กระบวนการทํางาน และ

ระบบตางๆขององคกรที่สามารถทําไดดีกวาตนเองหรือเปนตนแบบ ( Best Practice) ไมวาจะ

เปนสินคาบริการและวิธีการปฏิบัติงาน โดยนําความรูที่เปน Best Practice ขององคกรที่เปน

ตนแบบมาปรับปรุง พัฒนา และประยุกตใชใหเปนแนวทางของตนเอง (ไมใชการลอกเลียนแบบ) 

เพ่ือนําผลของการเปรียบเทียบดังกลาวมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเองเพ่ือมุงสูความเปน

เลิศ หรือเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ในการทาํ Benchmarking นั้น การแลกเปลี่ยนขอมูลเปนสิ่งสําคัญตองทําอยางเปน

ระบบไดรับการยอมรับและเต็มใจจากองคกรตนแบบไมเปดเผยขอมูล หรือนําไปใชผิด

วัตถุประสงคที่ตั้งไวเพ่ือใหการทํา  Benchmarking ย่ังยืนและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรที่

นําไปใชเปนตนแบบ 

กระบวนการทํา Benchmarking มีการพัฒนาและนําไปใชอยางหลากหลายข้ึนอยูกับวา

องคกรที่จะนําไปเปนตนแบบนั้นตองการเนนรายละเอียดในดานใด ซึ่งประกอบดวยข้ันตอน

ตางๆ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการเตรียมความพรอมกอนการทํา Benchmarkingการเตรียม

ความพรอมกอนการทาํ  Benchmarking จึงเปนอีกข้ันตอนที่มีความสําคัญดังนั้น

กอนเริ่มดําเนินการทํา Benchmarking ควรมีการเตรียมความพรอมขององคกรเชน 

แตงตั้งผูรับผิดชอบระดับสูง  (Benchmarking Sponsor) การจดั  Benchmarking 

Team การฝกอบรมใหความรูเพ่ือใหทีมงานเขาใจและสามารถทํา  Benchmarking 

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ข้ันตอนการวางแผน(Planning Stage)  



- การกําหนดหัวขอการทํา Benchmarking 

เริ่มจากการวิเคราะหกระบวนการของตนเองกอนซึ่งมองได 2 ดานคือมมุมองภายใน

ที่เปนเรื่องสําคัญที่ตองการปรับปรุงในองคกร และมุมมองภายนอกที่มาจากสิ่งที่ลูกคาตองการ

ในปจจุบันสวนใหญเริ่มจากมุมมองลูกคากอน (Standpoint of Customer) โดยวิเคราะหวาลูกคา

คาดหวังในเรื่องใดเชนคุณภาพ ราคาหรือบริการจากนั้นจึงพิจารณาวากระบวนการทํางานใดที่มี

ผลกระทบตอความคาดหวังของลูกคาจัดลําดับ หรือเกณฑในการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกหัวขอ

หรือกระบวนการนั้นๆเพ่ือนํามาทํา Benchmarking 

- การกําหนดองคกรตนแบบเพ่ือเปรียบเทียบ 

การคัดเลือกผูที่องคกรตองการเทียบเคียงหรือองคกรตนแบบ  (Benchmarking 

Partner) มีแนวทางปฏิบัติหลักๆคือการจัดทํารายชื่อองคกรที่ตองการเปรียบเทียบและคัดเลือก

องคกรซึ่งตองมีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกที่ชัดเจนเพ่ือใชในการคัดเลือกองคกรในการ

ทําBenchmarking ดวยทั้งนี้ อาจพิจารณาจากขนาดและโครงสรางองคกรประเภทสินคา /บริการ 

ประเภทอุตสาหกรรมระดับเทคโนโลยีสถานที่ตั้งและการไดรับการยอมรับเปนตนเพ่ือเลือก

องคกรที่เหมาะสม 

ในการกําหนดวาองคกรควรเปรียบเทียบกับผูที่มีผลการปฏิบัติที่ดีกวาในระดับใดนั้น

ข้ึนอยูกับความตองการขององคกรวาตองการปรับปรุงไปสูระดับใดหรือตองการแขงขันกับคูแขง

ระดับใดเชนระดับอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคหรือระดับโลกอยางไรก็ตามคาของ  Benchmark 

เปนตัวเลขซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาดังนั้นการปรับปรุงองคกรโดยการเปรียบเทียบวัด

และเรียนรูจากผูที่ทําไดดีกวาจึงตองมีการทําอยางตอเนื่องตลอดเวลาเนื่องจากผูที่ทําไดดีกวาก็

ยอมมีการปรับปรุงตลอดเวลาดวยเชนกัน 

- การกําหนดวิธีการเก็บและการเก็บขอมูล 



การไดมาซึ่งขอมูลเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสําคัญโดยทั่วไปองคกรจะสามารถได

ขอมูล ทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิแตสิ่งที่สําคัญที่สุดในการกําหนดวิธีเก็บและการรวบรวม

ขอมูลคือองคกรตองศึกษากระบวนการของตนเองอยางถองแท เพ่ือพิจารณาวาควรปรับปรุงใน

รายละเอียดเรื่องใดและนําสิ่งที่ตองการปรับปรุงนั้นๆไปสรางเปนแบบสอบถามหรือประเด็น

คําถามเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลที่ตองการจากองคกรตนแบบเชนการใชแบบสอบถามการ

สัมภาษณการทํา Site Visit เปนตนเพ่ือใหไดขอมูลที่ตองการครบถวนสามารถนําไปใชในการ

วิเคราะหผลตอไปได 

3. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล (Analysis Stage)เปนการวิเคราะหเพ่ือให

ทราบถึงความแตกตางของประสิทธิภาพหรือความสามารถขององคกรของเราและ

องคกรตนแบบในปจจุบัน และคาดคะเนความแตกตางในอนาคต นอกจากนั้นใน

การวิเคราะหมุงเนนคนหาและตอบคําถามใหไดวาองคกรตนแบบนั้นๆ ทําอยางไร

จงึสามารถสราง  Best Practices ในองคกรไดและ  Practices ใดบางที่องคกร

สามารถเรียนรูและสามารถนํามาประยุกตใชได 

4. ข้ันตอนการบูรณาการ(Integration Stage) 

- การสื่อสารผลใหผูเก่ียวของทราบและสรางการยอมรับ 

เปนข้ันตอนการสื่อสารผลจากการทํา Benchmarking ใหผูเก่ียวของรับทราบเพ่ือให

เกิดการยอมรับและการมีสวนรวมในการปรับปรุงองคกรโดยตองกําหนดกลุมเปาหมายวาตอง

สื่อสารใหใครรับรูบาง วิธีการ และชองทางในการสื่อสารข้ึนอยูกับเนื้อเรื่องที่ตองการสื่อและกลุม

ผูที่รับสื่อโดยตองเลือกใหเหมาะสมเชนผูบริหารระดับสูงใชการรายงานผลสรุปการประชุม เปน

ตน 

 



- การตั้งเปาหมาย 

เปนการนําผลที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลมาใชพิจารณาตั้งเปาหมายที่

เปนอยูในปจจุบันและกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในอนาคตเพ่ือใหสามารถแขงขันใน

อุตสาหกรรมไดทั้งนี้ การตั้งเปาหมายตองไดรับการเห็นชอบจากผูบริหารและไดรับการยอมรับ

จากผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดจริงดวยดังนั้นจะตองเปนการกําหนดเปาหมาย

โดยความเห็นชอบรวมกันจากทุกฝายที่เก่ียวของและมีผลกระทบในการปรับปรุง 

5. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(Action Stage) 

- การจัดทําแผนดําเนินการ 

เปนการนําผลการรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนซึ่งตองระบุ

รายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงคของแผนกิจกรรมระยะเวลาของแตละกิจกรรมผูรับผิดชอบ

ผูดําเนินการงบประมาณและการติดตามผลทั้งนี้แผนดังกลาวควรไดรับความเห็นชอบจาก

ผูบริหารกอนนําไปดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

- การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการควบคุมกํากับดูแลใหเปนไปแผนที่วางไว 

ข้ันตอนนี้เปนการนําแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวและไดรับความเห็นชอบจาก

ผูบริหารแลวไปปฏิบัติ (Implementation) และควบคุม/กํากับความคืบหนาของการดําเนินการใน

การนําแผนไปปฏิบัติผูบริหารอาจทดลองปฏิบัติในบางพ้ืนที่แลวขยายผลไปสูหนวยงานอ่ืนๆและ

ทั่วทั้งองคกรหลังจากดําเนินการตามแผนแลวควรมีการสรุปผลการติดตามและรายงานให

ผูบริหารทราบทุกครั้ง 

- การสอบทานผลโดยเทียบคากับผูนําที่ดีที่สุดหรือองคกรตนแบบ 

หลังจากการดําเนินงานตามแผนแลวองคกรตองทบทวนผลการดําเนินการโดยตอบ

คําถามวาองคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไมตองทบทวนเปาหมายใหมหรือไม  benchmark ดี



ข้ึนหรือไมสิ่งที่เรียนรูจากการทํา  Benchmarking ครั้งนี้คืออะไรและหากจะทําอีกในคราวหนา

ควรปรับปรุงเรื่องใดบาง อยางไรก็ตามอาจกลาวไดวาผลสําเร็จของการดําเนินการเรื่องใดๆก็

ตามการยอมรับและสนับสนุนจากผูนําองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงการทํา  

Benchmarking ก็เชนเดียวกันในทางปฏิบัติผูบริหารระดับสูงจําเปนตองทําความเขาใจเก่ียวกับ

ความหมายประโยชนที่จะไดรับและกระบวนการทําใหเขาใจอยางถองแทรวมทั้งใหความ

สนับสนุนดานทรัพยากรเชนบุคลากรงบประมาณเวลาและเครื่องมือตางๆ 

 

ทฤษฎกีารวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก  (SWOT 

Analysis) 

 

การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินสถานการณ

หรือวิธีการที่ชวยกําหนดจุดแข็ง  (Strengths) และจุดออน  (Weaknesses) จากสภาพแวดลอม

ภายในโอกาส  (Opportunities) และอุปสรรค  (Threats) จากสภาพแวดลอมภายนอกตลอดจน

ผลกระทบที่มีผลตอศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกรเพ่ือใหทราบภาวะ

แวดลอมที่จะตองศึกษาตรวจสอบเพ่ือทําใหธุรกิจเห็นโอกาสและบรรลุเปาหมายของการวางแผน

กลยุทธและเปนการวิเคราะหเพ่ือหาความสามารถของบริษัทเพ่ือนําไปสูความสําเร็จในการ

แขงขันพรอมทั้งสามารถวางแผนปองกันเหตุการณที่อาจทําใหสูญเสียยอดขายหรือผลกําไรได 

 

 

 

 



 

แผนภาพที่ 5 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก  ( SWOT 

Analysis) 

ที่มา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2542 

 

จากแผนภาพที ่ 5 แสดงถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกเพ่ือ

วิเคราะหดังนี้ 

Streagthsคือ การวิเคราะหจดุแข็ง หมายถงึการพิจารณาความสามารถและ

สถานการณภายในองคกรที่เปนบวก หรือการดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดดี โดยวิเคราะห

จาก 4Ps ของบริษัท และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ซึ่งองคกรจะนํามาใชเปนประโยชนในการกําหนดกล

ยุทธการตลาด และใชเปนจุดขายในการโฆษณาและสงเสริมการขาย 

Weaknessesคือ การวิเคราะหจุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบ

และดอยความสามารถ การทราบจุดออนสามารถชวยแกไขปญหาขององคกรนั้น ซึ่งบางบริษัท

สามารถเปลี่ยนจุดออนใหเปนจุดแข็งได 

 

 
 

       
        
        
        จุดแข็ง : ประโยชน 

   

คนหา : โอกาส 

        
        
        
        
        จดุออน : แกไข 

    
หลีกเลี่ยง :อุปสรรค 

        



Opportunities คือ การวิเคราะหโอกาส หมายถึง สถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวย

ใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินการขององคกรที่เปนโอกาสที่ทําใหการกําหนดกลยุทธการตลาดสอดคลองกับโอกาสนั้น

ได 

Threats คือ การวิเคราะหอุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เปน

ขอจํากัดตอการทํางานขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอก

ที่เปนปญหาตอองคกร ซึ่งการทราบถึงอุปสรรคทําใหองคกรสามารถปรับกลยุทธการตลาดเพ่ือ

เอาชนะอุปสรรคที่เกิดข้ึนได 

 

ทฤษฎกีารวเิคราะห TOWS Matrix (TOWS Matrix Analysis) 

 

TOWS Matrix เปนการสรางกลยุทธจากขอมูลที่ไดจากการทํา SWOT Analysis ดวย

การแสดงความสัมพันธระหวางอุปสรรค  [Threats (T)] และโอกาส  [Opportunities (O)] กับจุด

แข็ง [Strengths (S)] และจุดออน  [Weaknesses (W)] มาสรางกลยุทธทางเลือก  4 ประการคือ  

Strengths-Opportunities (SO), Weaknesses-Opportunities (WO), Strengths-Threats (ST), 

และWeaknesses-Threats (WT) โดยการจับคูระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

 

 

 

 

ปจจัยภายใน /ปจจัยภายนอก S จุดแข็งภายในองคกร W จุดออนภายในองคกร 



O โอกาสภายนอก SO 

1. ใชจุดแข็งสรางประโยชนจาก

โอกาสภายนอก 

2. กลยุทธเชิงรุก (Aggressive 

strategy) 

WO  

1. แกไขจุดออนภายในดวยโอกาส

ภายนอก 

2. กลยุทธการปรับตัว 

(Turnaround strategy) 

T อุปสรรคภายนอก ST  

1. ใชจุดแข็งภายในลด/หลีกเลี่ยงภัย

คุกคาม(ขอจํากัด)ภายนอก 

2. กลยทุธการสรางความ

หลากหลาย (Diversification 

strategy) 

WT  

1. ลดจุดออนภายในและปองกันภัย

คุกคาม(ขอจํากัด)ภายนอก 

2. กลยุทธปองกัน (Defensive 

strategy) 

แผนภาพที่ 6 การวิเคราะห TOWS Matrix (TOWS Matrix Analysis) 

ที่มา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2542 

จากตารางที ่ 6 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับ

อุปสรรค จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับอุปสรรค ซึ่งผลการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูล

แตละคูดังกลาว ทําใหเกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

กลยุทธเชิงรุก ( SO Strategy) หรือกลยุทธจุดแข็งกับโอกาส เปนสถานการณที่

ตองการสูงสุดโดยบริษัทใชจุดแข็งและขอไดเปรียบจากโอกาสโดยทั่วไป เปาหมายขององคกรจะ

เปลี่ยนจากตําแหนงอ่ืน ถามีจุดออนก็พยายามแกไขปญหาเพ่ือเปลี่ยนใหเปนจุดแข็ง ถาเผชิญ



อุปสรรคตองพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส นั่นก็คือเปนการใชจุดแข็งเพ่ือสรางขอไดเปรียบจาก

โอกาส 

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) หรือกลยุทธจุดออนกับโอกาส เปนกลยุทธที่เนน

การปรับปรุงแกไขความออนแอภายใน พยายามที่จะทําใหเกิดจุดออนใหต่ําที่สุด และเกิดโอกาส

สูงสุด ดังนั้นธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีอาจจะพัฒนาองคกรหรือความสามารถเฉพาะอยางจาก

ภายนอก นั่นก็คือการพยายามแกไขสิ่งที่เปนจุดออนแลวปรับกลยุทธเพ่ือสรางขอไดเปรียบจาก

โอกาส 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) หรือกลยุทธจุดแข็งกับสิ่งกีดขวาง คือทําใหเกิด

จุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่ําที่สุด ดังนั้นบริษัทอาจใชจุดแข็งดานเทคโนโลยีทางการเงิน การ

จัดการ หรือการตลาดเพ่ือจัดการอุปสรรคจากคูแขง นั่นก็คือการใชจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ

เอาชนะอุปสรรคใหได 

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)หรือกลยุทธจุดออนกับสิ่งกีดขวาง เปนกลยุทธการ

ปองกันตัวเอง มีเปาหมายที่สรางใหเกิดจุดแข็งและอุปสรรคต่ําสุด ซึ่งตองการใหบริษัทใช

รูปแบบการรวมลงทุน (Joint Venture) การลดคาใชจาย ( Retrench) การเลิกผลิตผลิตภัณฑที่

ไมเปนกําไร (Liquidate) 

 

 

 

ทฤษฎสีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 



สิ่งที่จะสนองความตองการของลูกคาได มีอยู 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ทั้ง 4 ประการจะตองสอดคลองเปนไปในทิศทาง

เดียวกันเพ่ือใหสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางกลมกลืน  

1. กลยุทธผลิตภัณฑ (Product)คือ การวิเคราะห ตัดสินใจและจัดการเก่ียวกับสินคา

และบริการที่จะ ตอบสนองความตองการของลูกคา อาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได จะตอง

พิจารณาสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของ ดังนี้  

- แนวความคิดดานผลติภัณฑ ตองรูวาสิ่งที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคคือ

อะไร  

- คุณสมบัติผลิตภัณฑ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวะ ความงาม 

ความทนทาน รูปรางรูปแบบของผลิตภัณฑ  

- จุดเดนของผลิตภัณฑ เปนลักษณะเดนเปนพิเศษกวาสินคาอ่ืน  

- ผลประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑ เปนผลประโยชนที่ผลิตภัณฑมีตอลูกคา มี 2 ดาน

คือ ผลประโยชนโดยหนาที่ของผลิตภัณฑ และผลประโยชนทางดานอารมณ  

- สวนประสมผลิตภัณฑ คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ โดยทั่วไปเรามักจะมี

ผลิตภัณฑมากกวา 1 ชนิด สวนประสมทางผลิตภัณฑอาจแบงออกตามชนิด ตามรุน ตามขนาด 

ตามลักษณะจัดจําหนายหรือตามความเก่ียวของกันของผลิตภัณฑแตละชนิด  

- ตราสินคา เปนการบรรยายถึงลักษณะของผลิภัณฑซึ่งอาจเปนคําพูด สัญลักษณ หรือ

รวมกัน โดยทั่วไป เจาของผลิตภัณฑมักใชตราสินคา มาจําแนกสินคาใหเห็นวาแตกตางจาก

สินคาของคนอ่ืนและทําใหผูบริโภคจดจําสินคาไดงาย ตราสินคามีสวนสําคัญมากที่ทําให

ผูบริโภคหันกลับมาซื้อสินคาของเราในโอกาสหนาอีก  

- บรรจุภัณฑ เปนสิ่งที่หุมหอสินคา อาจทําหนาที่ในการบรรจุ หุมหอ รวมทั้งสื่อสาร

ทางการตลาด โดยบรรจุภัณฑจะเปนตัวที่ชวยสนองความตองการของลูกคา ในบางกรณีบรรจุ



ภัณฑจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑซึ่งอาจทํา

ใหลูกคายินดีที่จะจายในราคาที่สูงข้ึนได  

2. กลยทุธราคา (Price)คือ การตัดสินใจในการกําหนดราคาสินคาที่ลูกคายอมรับและ

ทําใหบริษัทมีกําไร ราคาเปนสวนประสมทางการตลาดเพียงอยางเดียวที่ ทําใหเกิดรายได  

องคประกอบหลักในการกําหนดราคาต่ําสุดคือ ตนทุนการผลิต และองคประกอบในการ

กําหนดราคาสูงสุดคือ คุณคาในสายตาของผูบริโภค  

วิธีการกําหนดราคา มี 3 ประเภท คือ  

1.  พิจารณาจากตนทนุ  

2.  พิจารณาจากลกูคา  

3.  พิจารณาจากคูแขงขัน  

การกําหนดราคาเปนกลยุทธที่สําคัญมาก ในการบริหารธุรกิจ ในการกําหนดราคา

จะตองมีความชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงคของการกําหนดราคา เชน ลดราคาเพ่ือสกัดคูแขง ตั้ง

ราคาต่ําเพ่ือไมใหเสียโอกาสในการไดลูกคาใหม ลดราคาเพ่ือไลตามคูแขง สิ่งสําคัญอีกประการ

หนึ่งคือ การทําใหลูกคายอมรับในการเปลี่ยนแปลงราคา  

ประเด็นสําคัญของราคาไมไดอยูที่ตั้งไวที่ราคาเทาไหร หากแตข้ึนกับการเปรียบเทียบ

ระหวาง ราคาของสินคา กับคุณคาของสินคาที่มีตอผูบริโภค หากลูกคารูสึกวาสินคามีคุณคา

มากกวาราคา ก็จะยินดีซื้อสินคาในราคาที่กําหนด  

3. กลยทุธการจัดจําหนาย (Place)คือ การตัดสินใจเลือกชองทางในการกระจายสินคา

ถึงลูกคาและอํานวยความสะดวกแกลูกคามีความหมายครอบคลุมในเรื่อง การนําสินคาจาก

ผูผลิตไปถึงมือผูบริโภค การควบคุมปริมาณสินคา การขนสง การติดตอสื่อสาร จนกระทั่งเรื่อง

ประเภทของรานจํานวนของราน โกดัง การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินคา ชอง

ทางการจัดจําหนายตองคํานึงถึง 



1.  การเขาถึง เชน การใชสื่อ การกระจายสินคาไปหาลูกคาใหตรงตามพฤติกรรม 

ลักษณะนิสัยความตองการ ฯลฯ  

2.  ขายสินคาได จะเกิดหลังจากที่เราสามารถเขาถึงลูกคาไดแลว  

3.  รักษาไว คือ สรางความสัมพันธใหเกิดการซื้อขายตอเนื่อง เพ่ือ ใหลูกคาอยูกับเรา

ตลอดไป  

4. กลยทุธการสือ่สารและการสงเสรมิการตลาด (Promotion)คือ การสื่อสาร ติดตอ

ใหลูกคาทราบขอมูลขาวสารทางการตลาดของบริษัท เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ ตลอดจน

สงเสริมการขายดวยการลด แลก แจก แถม หรือใชพนักงานชวยขาย ซึ่งรวมถึงความพยายามที่

จะสงเสริมใหการตลาดบรรลุเปาหมายได ทําใหลูกคาซื้อสินคา สนใจสินคาเปลี่ยนพฤติกรรมให

สอดคลองกับสินคาและรักษาไวไมใหเปลี่ยนแปลง  

การสงเสริมการตลาดประกอบไปดวย  

1.  การแจงขาวสารขอมูล  

2.  การโนมนาวชักจูงใจ  

3.  การเตอืนความจาํ ประกอบไปดวย  

- การโฆษณา เปนการสื่อสารแบบทางเดียว ที่มีประสิทธิภาพสําหรับตลาดแบบมวลชน 

มีลักษณะเปนการเสนอขาวสาร ทําใหเกิดการรับรู สรางสรรความรูสึกที่ดีตอสินคา และทําสราง

การเรียนรูเรงเราใหเกิดการซื้อ 

- การสงเสริมการขาย เปนการสื่อสารทางเดียวเก่ียวกับเนื้อหาที่นาสนใจเฉพาะอยาง 

ทําใหเกิดแรงจูงใจระยะสั้น ๆ มีวัตถุประสงคทําใหเกิดการรับรู การเรียนรูและแนะวิธีการใช

สินคา 



- การขายโดยใชพนักงาน เปนการสื่อสารสองทางที่มีคุณภาพสูงโดยผานการพูดคุยหรือ

ชี้แนะการใชสินคาตอผูบริโภคแตละคนโดยตรง มีลักษณะเปนการเสนอขาวสารขอมูลพิเศษ

ใหกับผูที่จะเปนลูกคา 

- การประชาสัมพันธ เปนการสื่อสารทางเดียวเก่ียวกับขาวสารในเชิงพานิชของสินคา

ผานสื่อสาธารณะมีลักษณะเปน การเสนอขาวผลิตภัณฑใหม การประเมินผลิตภัณฑ มี

วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการรับรู การเรียนรู การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุนการตัดสินใจ 

- การพูดแบบปากตอปาก เปนการสื่อสารสองทาง มีลักษณะเปนการสนับสนุนซึ่งกัน

และกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการรับรู การเรียนรู การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุน

การตัดสินใจ การพูดแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอผูบริโภคมาก โดยเฉพาะสินคาที่มีราคาสูง 

และสินคาที่ไมมีรูปราง 

(ที่มา : http://marketingthai.blogspot.com/2010/11/marketing-mix-strategy.html) 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีกลยุทธระดับองคกร (Corporate strategy) 

 

กลยุทธหลักเปนกลยุทธสําคัญที่ใชเปนหลักเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการกําหนดการ

ปฏิบัติงานที่สําคัญกําหนดการวางแผนลงทุนในธุรกิจใหมลดขนาดธุรกิจที่ลาสมัยเพ่ือใหบริษัท

บรรลเุปาหมายในระยะยาวโดยพิจารณาการสรางโอกาสจากสภาพแวดลอมและใชประโยชนจาก

จุดแข็งภายในบริษัทในขณะเดียวกันตองพยายามขจัดอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกและ



แกปญหาจุดออนจากภายในเพ่ือใหเปลี่ยนสภาพเปนจุดแข็งดวยการพิจารณาวงจรอุตสาหกรรม 

สภาวะการแขงขัน และสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท 

ไดแก 

1. กลยทุธการเติบโต (Growth Strategy) 

มุงสรางอัตราการเติบโตที่มากกวาเมื่อเทียบกับตลาด มักใชในการพัฒนาตลาดใหม 

(Market Development : ตลาดใหม สินคาใหม) พัฒนาสินคา ( Product Development) วิธีการ

ใหม (New Process) หรือเจาะตลาดเพ่ิม (Market Penetration : ตลาดใหม สินคาเกา) 

 

 

แผนภาพที่ 7 การขยายผลิตภัณฑและตลาด 

ที่มา : http://girlajust.multiply.com/journal/item/55/Ansoffs_Matrix 

แผนภาพที่ 7 แสดงการขยายตัวใหมากข้ึน 3 วิธี (Three Intensive growth strategies) 

การขยายตัวของผลิตภัณฑตลาด ( Product-market expansion grid) ไดแก (1.1) Market 

penetration : การเจาะตลาด (1.2) Market development : การพัฒนาตลาดและ (1.3) Product 

development : การพัฒนาผลิตภัณฑ สวนกลยุทธการกระจายธุรกิจไมถือเปนกลยุทธการ

ขยายตัวใหมากข้ึน 

http://girlajust.multiply.com/journal/item/55/Ansoffs_Matrix�
http://girlajust.multiply.com/photos/hi-res/upload/Rtb70woKCocAABU9Zzw1�


1.1 กลยุทธการเจาะตลาดเดิม ( Market Penetration)คือ 

การที่องคกรเนนการทําการตลาดเชิงรุกกับกลุมเปาหมาย สามารถทําได 3 

ทางคือ 

1.1.1กระตุนลูกคาปจจุบันใหเพ่ิมปริมาณการซื้อ 

1.1.2เพ่ิมความสามารถในการเพ่ิมสวนครองตลาด โดยการสื่อสาร การใช

รายการสงเสรมิการขาย 

1.1.3พยายามหาลูกคาใหม เชน การใหทดลองใชสินคา 

1.2 กลยุทธการพัฒนาสินคา (Product Development) คือ 

กลยุทธการพัฒนาสินคาเกิดจากการที่ลูกคาเริ่มลดความนิยมในตัวสินคาลง 

ดังนั้นบริษัทจึงตองทําการพัฒนาสินคาอยางตอเนื่องเพ่ือรักษาความนิยม

นั้น 

1.3 กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market Development) คือ 

กลยุทธที่ควรเลือกใชเมื่อบริษัทพยายามจะขยายตลาดใหกวางออกไป โดย

การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายเพ่ือที่จะทําใหสินคาที่มีอยูสามารถไปถึง

มือผูบริโภคได 

2. กลยทุธการกระจายธุรกิจ (DiversificationGrowth Strategy) 

เมื่อบริษัทเห็นโอกาสในตลาดใหมหรือคิดวาตองการที่จะเขาสูตลาดใหม บริษัทขยาย

งานเพ่ือเปลี่ยนโอกาสเหลานั้นใหกลายเปนธุรกิจ เปนการกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ 

สรางความหลากหลายและความแตกตางในการดําเนินงาน  ซึ่งอาจเก่ียวพันหรือไมเก่ียวพันกับ

ธุรกิจเดิมเลยก็ได  แบงออกเปน 2 กลยุทธดังนี้ 

2.1 กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ ม(Concentric 

Diversification) เปนการขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑชนิดอ่ืนที่มีสวน



เก่ียวของกับธุรกิจเดิม กลยุทธนี้เหมาะกับองคการที่มีตําแหนงทางการ

แขงขันที่เข็มแข็งนําเอาทักษะและความชํานาญหรือทรัพยสินไปใชในธุรกิจ

เดิม และชวยใหเกิดการประหยัด (Economy of Scale) 

2.2 กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม 

(Conglomerate Diversification)เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอ่ืนที่ไมมี

สวนเก่ียวของกับผลิตภัณฑเดิม ธุรกิจอาจเลือกใชกลยุทธนี้ เนื่องจากธุรกิจ

เดิมเจริญเติบโตลดลง 

3. กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงเนนความเชี่ยวชาญ 

(Concentration Growth Strategy) 

เปนกลยุทธที่สามารถพบเห็นไดจากกิจการที่ตองการจะเติบโตดวยสายผลิตภัณฑเดียว

อุตสาหกรรมเดียว ตลาดเดียว และ เทคโนโลยีเดียว ซึ่งอาจจะสามารถจําแนกออกเปน 2 

ลักษณะดังนี้ 

3.1 ยุทธศาสตร เติบโตโดยมุงเนนความเชี่ยวชาญในแนวด่ิง ( Vertical 

Concentration Growth Strategy) กิจการที่จะตองการเติบโตในลักษณะนี้คือการเติบโตดวยการ

มุงเนนและใหความสําคัญกับธุรกิจเดิมของตน โดยจะทําการลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจเดิมใหมาก

ข้ึนดังนั้นการลงทุนเพ่ือการเติบโตจึงเปนลักษณะการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวของหรือสามารถที่จะ

สนับสนุนธุรกิจของตนไดนั่นเอง โดยจําแนกการเติบโตโดยมุงเนนความเชี่ยวชาญในแนวด่ิงเปน 

2 ประเภท ไดแก 

3.1.1ยุทธศาสตรเติบโตโดยมุงเนนความเชี่ยวชาญในแนวด่ิงแบบเดินหนา 

(Forward Vertical Concentration Growth Strategy)สามารถพบเหน็

จากกิจการที่เนนการขายสงหรือขายปลีกมากกวาการผลิต 



3.1.2ยุทธศาสตรเติบโตโดยมุงเนนความเชี่ยวชาญในแนวด่ิงแบบยอนหลัง 

(Backward Vertical Concentration Growth Strategy)เปนลักษณะของ

กิจการที่เนนการผลิตเพ่ือการทํากําไรมากกวาการขายสงหรือขายปลีก 

3.2 ยุทธศาสตรเติบโตโดยมุงเนนความเชี่ยวชาญในแนวนอน ( Horizontal 

Concentration Growth Strategy) สวนมากจะเปนการเติบโตดวยการขยายธุรกิจสูตลาดหรือ

การหาตลาดใหม พ้ืนที่การขายใหม เพ่ือการเพ่ิมยอดขายและกําไร ซึ่งลักษณะของยุทธศาสตรนี้

จะสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก 

3.2.1.ยุทธศาสตรเติบโตโดยมุงเนนความเชี่ยวชาญในแนวนอนดวยการอาศัย

ตนเอง ( Horizontal Concentration Growth Strategy by Internal 

Development) เปนยุทธศาสตรที่กิจการคิดที่จะพ่ึงตนเองในการขยาย

พ้ืนที่ เชนการขยายฐานการตลาดของสินคาเดิมการบริการเดิมที่ตนเองมี

อยูในตลาดใหม เปนตน 

3.2.2.ยุทธศาสตรเติบโตโดยมุงเนนความเชี่ยวชาญในแนวนอนดวยการอาศัย

องคกรภายนอก ( Horizontal Concentration Growth Strategy by 

External Development) เปนยุทธศาสตรที่กิจการคิดที่จะขยายพ้ืนที่การ

ขายดวยการรวมมือกับองคกรอ่ืนเชนการที่ธุรกิจ Convenience Store 

สะดวกซื้อรวมมือกับปมน้ํามันเปนตน มากไปกวานั้นยุทธศาสตรการซื้อ

กิจการ ( Acquisition Strategy) ยุทธศาสตรการรวมกิจการ ( Merger 

Strategy) และยุทธศาสตรการรวมลงทุน (Joint Venture Strategy) ก็ถือ

ไดวาเปนยุทธศาสตรเติบโตประเภทนี้ไดเชนกัน 



4. กลยุทธคงตัว (Stability Strategy) 

กลยุทธที่มุงรักษาอัตราการเติบโต สวนแบงการตลาด หรือตําแหนงทางการแขงขันของ

บริษัทไว เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่ํา หรือมีคูแขงรายใหมที่เขมแข็งเขามาใน

ตลาด หรือสภาวการณผันผวน โดยกลยุทธแบงออกเปน 

Leadership :กลยุทธการมุงเปนผูนําตลาดดวยการดึงดูดลูกคาจากคูแขงที่ออนแอ 

เนื่องจากในสภาวะการตกต่ําของอุตสาหกรรมจะทําใหบริษัทที่เปนผูนําตลาดเทานั้นที่สามารถ

ทํากําไรและอยูรอดได 

Niche :กลยุทธการมุงทํากําไรระยะสั้น ไมลงทุนเพ่ิม ลดคาใชจายตางๆ ลงจะชวยลด

ปญหาการมียอดขายที่ลดลง และในอนาคตอาจตองขายธุรกิจหรือออกจากอุตสาหกรรมนี้ 

Quick Divest :กลยุทธการขายธุรกิจทิ้งอยางรวดเร็วในชวงตนเริ่มตกต่ําของ

อุตสาหกรรม 

5. กลยุทธปรับเปลี่ยน (Renewal Strategies) 

กลยุทธการปรับตัวดวยการเปลี่ยนแปลงขนาดองคกร ลดตนทุน ปรับโครงสรางขาย

ธุรกิจหรือลมละลาย เปนกลยุทธที่ใชในสถานการณที่ไมดี เชน การไมสามารถบรรลุเปาหมาย

เชิงกลยุทธ เศรษฐกิจตกต่ํา และบริษัทมีฐานะทางการเงินไมดี กลยุทธปรับเปลี่ยนมีหลายวิธี 

ดังนี้ 

Retrenchment :กลยุทธเพ่ือปรับเปลี่ยนเนื่องจากไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกล

ยุทธ หรือประสิทธิภาพ/คุณภาพตกต่ํา เปนการปรับเปลี่ยนเพ่ือเตรียมแขงขันตอไป เชน การทํา 

reengineering องคกร หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

Turnaround :กลยุทธเพ่ือพลิกสถานการณเลวรายของบริษัท โดยเฉพาะทางดาน

การเงิน จึงเปนการปรับเปลี่ยนจํานวนมาก มีความรุนแรงดวยการควบรวมกิจการ ปรับ

โครงสรางหนี้ ขายสินทรัพย ลดขนาดองคกร หรือเปลี่ยนผูนําองคกร 



Divestiture :กลยุทธการขายบางสวนของบริษัท กรณีที่กลยุทธ Harvest หรอื 

Turnaround ไมประสบความสําเร็จ 

Liquidation :กลยุทธการเลิกกิจการดวยการขายสินทรัพยทั้งหมด หรือหยุดการ

ดําเนินงานทั้งหมด เพ่ือหยุดการขาดทุนกอนที่จะลมละลาย 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย  (2553) ได วิเคราะหแนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและการ

เปดเสรีการคาอาเซียนวาจะสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องทั้งตลาดการสงออกและตลาดใน

ประเทศ ทั้งนี้มีปจจัยหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย และการเพ่ิมสัดสวน

การสงออกไปยังตลาดใหมที่มีการเติบโตที่เร็ว ในขณะที่ประเทศคูคาหลัก เชน ญี่ปุน สหรัฐฯ 

และสหภาพยุโรป เริ่มกลับมาฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป นอกจากนี้ยังไดรับแรงหนุนจากการ

เปดการคาเสรีอาเซียน และอาเซียน-จีน ที่มีผลใหสินคาของไทยมีราคาต่ําลงในตลาดของ

ประเทศคูเจรจา รวมทั้งยังมีสาเหตุจากการขยายการลงทุนในไทยของบริษัทผูผลิต

เครื่องใชไฟฟาชั้นนําจากตางประเทศในระยะที่ผานมา 

อยางไรก็ดี ปญหาการเมืองที่ยังคงยืดเย้ืออาจจะยังเปนอุปสรรคสําคัญที่กระทบตอความ

เชื่อมั่นของผูบริโภค ผูผลิตจึงตองปรับแผนการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการตลาด เพ่ือกระตุน

ยอดขายเครื่องใชไฟฟาในประเทศใหเปนไปตามเปาที่กําหนดไว  

นอกจากนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย มีความเห็นวา เนื่องจากอุตสาหกรรมไฟฟาเปน

อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย ผูผลิตไทยควรพัฒนาศักยภาพในการผลิตและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑทางดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง รวมถึงการมองหาตลาดใหมๆ ในการขยายฐาน



ตลาด ควบคูไปกับการรักษาฐานลูกคาเดิม รวมถึงการหาจุดแข็งของผลิตภัณฑแทนการลงมา

แขงขันในเรื่องราคากับสินคาจีน 

ผูประกอบการควรปรับกระบวนการผลิตโดยหันไปผลิตสินคาที่มีความแตกตาง มี

จุดเดนของตนเอง การรักษาคุณภาพไวโดยใชจุดแข็งของไทยที่การผลิตมีความยืดหยุนสูงให

เปนประโยชน และเนนในเรื่องคุณภาพ ซึ่งจะทําใหสามารถยกระดับสินคาของไทย รวมถึง

สามารถขายสินคาไดในราคาที่สูงกวาขณะที่ ทางดานการตลาด ในภาวะที่เครื่องใชไฟฟาหลาย

แบรนดที่อยูในประเทศถูกบีบจากการแขงขันที่เพ่ิมข้ึนในตลาดเกือบทุกระดับ ธุรกิจอาจควรตอง

พยายามรักษาและเพ่ิมสวนแบงตลาดของตน โดยการจัดกลุมผลิตภัณฑในแตละตลาด ( Market 

Segmentation) ใหชัดเจนตั้งแตการมี fighting product ซึ่งใชจับตลาดแมส ไปจนถึงการมีสินคา

ระดับพรีเมี่ยมซึ่งมีฟงกชั่นและดีไซนที่พิเศษเพ่ิมข้ึนมา การเสริมสรางความแข็งแกรงของ

ภาพลักษณของแบรนด  

ในขณะเดียวกันก็ตองมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ อยูอยางตอเนื่อง โดย

แนวโนมเทคโนโลยีในอนาคตที่ผูผลิตควรใหความสําคัญ เชน เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการ

ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่เก่ียวพันกับการรักษาสุขภาพและ

ความสะอาด สวนในแงของการจัดจําหนาย ผูผลิตอาจควรใหความสนใจกับการขยายชอง

ทางการจัดจําหนายในตางจังหวัดมากข้ึนเพ่ือขยายฐานลูกคา ในขณะที่การขายผานชองทาง

โมเดิรนเทรด เชน ในหางสรรพสินคา ซึ่งมักเปนที่ที่ผูบริโภคมาสํารวจราคาและเปรียบเทียบ

ระหวางแบรนดกอนตัดสินใจซื้อ ผูผลิตควรใหความสําคัญกับบุคลากรที่เปนผูใหขอมูล และ

บริการกอนและหลังการขาย 

ณัฐกิจ  เลิศศักดาเดช (2544) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

ซื้อเครื่องใชไฟฟาในครัวแบบฝงของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องใชไฟฟาในครัวของผูบริโภค โดยสรุปวาผูตอบ



แบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องผลิตภัณฑและราคา และใหความสําคัญระดับมาก

ในเรื่องชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

ในดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญเรื่องการรับประกันสินคา ความ

คงทนในการใชงาน การบริการซอมแซม ดานราคาจะใหความสําคัญกับระดับราคาของสินคาแต

ละประเภท ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดใหความสําคัญกับการเขาถึงและเลือกซื้อสินคาได

สะดวก เชน หางสรรพสินคา รานขายเครื่องใชไฟฟา ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบ

แบบสอบถามไดใหความสําคัญกับการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานอยูในระดับที่สําคัญมาก 

 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศกึษา 

 

การวิเคราะหขอมูลในบทนี้ ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ ตามวัตถุประสงคที่ได

กลาวไวโดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการ

แกไขปญหา มีวิธีการและข้ันตอนในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลซึ่งตองทําการเจาะลึกลง

ไปในธุรกิจเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) เพ่ือใหไดทราบถึงปญหาที่ชัดเจนข้ึนดังนี้ 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ

ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหเชิงกลยุทธการกําหนดทางเลือกการปฏิบัติตามกลยุทธและการ

ควบคุม โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณกลุมตัวอยางผูบริโภคเพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะห

กําหนดกลยุทธและนําไปใชในการแกปญหาเชิงกลยุทธของบริษัทและขอมูลที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ทั้งภายในและภายนอกเชนสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันทางการตลาดการจัด

จําหนายโดยรวบรวมขอมูลจากแนวคิดจากบทความขาวสารเอกสารเผยแพรงานวิจัยที่เก่ียวของ

กับธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและขาวสารทางอินเตอรเน็ตแล ะเว็บไซต ที่เก่ียวของจากนั้น

นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและประมวลผลเพ่ือสรางแนวทางในการแกไขปญหาในเชิงกลยุทธ

และตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกไขปญหา ดังนี้ 



1. วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิดวยการศึกษาสถานการณในอดีต 

ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตของธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องรับโทรทัศนใน

ประเทศไทย (LCD TV)จากขอมูลบทความและเอกสารงานวิจัยตางๆ 

2. วิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ ดวยการวิเคราะหและสรุปบท

สัมภาษณผูบริหาร วิเคราะห Five Force Model,ศึกษาและวิเคราะห

เปรียบเทียบกับผูนําในอุตสาหกรรม 2 อันดับแรกกับบริษัท ( Benchmarking) 

ในเรื่องของกลยุทธการตลาด คือ บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิค ส จํากัด และ

บริษัท โซนี่ไทย จํากัด, SWOT Analysis และ TOWS Matrix Analysis 

3. ศึกษาและวิเคราะหความตองการและเหตุผลในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑเครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) ของผูบริโภคในประเทศไทยดวย

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

4. วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางแกไขเชิงกล

ยุทธระดับองคกร ( Corporate Strategy)และกลยุทธระดับธุรกิจ ( Business 

Strategy) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative 

Independent Study) ตามกรอบแนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยมีระเบียบวิธี

ศึกษา 2 สวน คือ สวนที่ 1 ศึกษาถึงขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) โดยทาํการวิเคราะห

ขอมูลที่เก่ียวของ ซึ่งใชขอมูลในการดําเนินธุรกิจที่ผานมา สวนที่ 2 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก ( Depth Interview) ผูบรหิารสายงานผลิตภัณฑ

เครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ของบริษัท ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดานตลาด



เครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) มาเปนระยะเวลานาน และจัดทําแบบสอบถามในเรื่องเก่ียวกับ

พฤติกรรมของผูบริโภค จํานวน 400 ชุด เพ่ือใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องรับ

โทรทัศนของกลุมผูบริโภค โดยผูศึกษาจะนําขอมูลทั้งสวนทุติยภูมิและสวนของปฐมภูมิมา

วิเคราะหประมวลผลรวมกัน 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาประกอบดวยขอมูล 2 สวน คือ 

1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 

ผูวิจัยศึกษาขอมูลตางๆ เพ่ือสรุปประเด็นปญหาขององคกร เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

กําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันตอไป 

2. การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 

ไดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหดวยคาสถิติรอยละ 

(percentage) 

2. ขอมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องรับโทรทัศน และวัตถุประสงคหรือเหตุผลในการ

เลือกซื้อ ใชการวิเคราะหดวยคาสถิติรอยละ (percentage) 

ผลการศกึษา 

การศกึษาขอมูลทตุยิภมิู 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) 

ตลาดเครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ในป 2554 มีแนวโนมในการ

เติบโตที่ชะลอตัว เนื่องจากอุปสงคของผูบริโภคไดเกิดข้ึนมากในป 2553 ที่ผานมา ประกอบกับ

ปจจัยกระตุนอุปสงคลดลง เชน อัตราดอกเบ้ียมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน อัตราเงินเฟอปรับตัว

สูงข้ึน และคาเงินบาทยังคงแข็งคาข้ึนอยางตอเนื่อง 



2. สภาวะการแขงขัน 

อุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) ในประเทศไทยนั้นมีขนาดของตลาดอยู

ประมาณ8,000 ลานบาทตอป โดยแบงตลาดออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ ตลาดสินคาระดับบน 

ตลาดสินคาระดับกลาง ตลาดสินคาระดับลาง 

ปจจัยซึ่งอาจมีผลตอตลาดเครื่องใชไฟฟา ประเภทเครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) ที่

สําคัญ ไดแก การเปดเสรีทางการคา ( FTA) ซึ่งจะนําไปสูการเขามาของเครื่องใชไฟฟา และ

สวนประกอบจากประเทศคูเจรจา เชน จีน อาเซียน ทําใหการแขงขันภายในประเทศมีความ

รุนแรง ละเพ่ิมแรงกดดันดานราคา โดยเฉพาะในตลาดสินคาระดับกลางและลาง ซึ่งมี กําไรตอ

หนวยต่ํา ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสรางภาษีของไทยทําใหผูประกอบการภายในประเทศที่นําเขา

สวนประกอบหรือวัตถุดิบจากกลุมอ่ืนจะไมไดรับสิทธิประโยชนในการลดภาษีสงผลใหเกิดความ

เสียเปรียบ แตในอีกดานผูผลิตที่นําเขาสวนประกอบหรือวัตถุดิบจากกลุมประเทศอาเซียน และ

จีนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ซึ่งสรางความไดเปรียบในดานการขยายตลาดและ

ประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ปจจัยเสี่ยงในป 2554 มีแนวโนมที่จะเกิดภาวะเงินเฟอ ซึ่ง

จะสงผลตอตนทุนของผูประกอบการ และอํานาจการซื้อของผูบริโภค (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,  

2553) 

3. ตลาดระดับบน (Premium Class) 

สวนใหญเปนเครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) ที่นําเขาจากตางประเทศ และมีราคาสูง 

70,000 บาทข้ึนไป อาท ิSamsung Made in Korea, Sony Made in Japan โดยมีชองทางการ

จัดจําหนายตามหางสรรพสินคาชั้นนํา และรานตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ จํานวนคูแขงในกลุม

นี้เริ่มมีจํานวนมากข้ึน โดยมีโซนีเ่ปนผูนําตลาด 

4. ตลาดระดับกลาง (Middle Class) 



สวนใหญเปนเครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) ที่ผลิตภายในประเทศไทย ราคาประมาณ

30,000 บาท – 70,000 บาท ตลาดนี้เปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตที่สูง โดยมีชองทางการจัด

จําหนายตามหางสรรพสินคาชั้นนํา และรานตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ จํานวนคูแขงใน 

Segment นี้มีจํานวนมาก ผูนําตลาดในกลุมนี้คือ ซัมซุง โซนี่ และบริษัท ( แอลจี) อยูในลําดับที่ 

3 ตามลําดับ 

5. ตลาดระดับลาง (Low Class  )สวนใหญเปนเครื่องรับโทรทัศน (

LCD TV) ที่ผลิตภายในประเทศไทย ราคาประมาณ

5,000 บาท – 30,000 บาท โดยมีชองทางการจัดจําหนายตามหางสรรพสินคาชั้นนํา และราน

ตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ จํานวนคูแขงใน Segment มีเปนจํานวนมาก ผูนําตลาดในกลุมนี้ 

ไดแก ซัมซุง 

สรุปการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 

จากสถานการณในปที่ผานมาบริษัทมียอดขายเครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) อยูใน

ลําดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ซึ่งเปาหมายของผูบริหารตองการที่จะเลื่อนข้ึนไปในอันดับที่สูงข้ึน 

เพ่ือสรางยอดขายและผลกําไรที่สูงข้ึน และเพ่ือเปนผูนําตลาดในอนาคต เนื่องจากเศรษฐกิจในป 

2554 มีแนวโนมที่จะปรับตัวลดลง ทั้งในเรื่องของคาเงินที่แข็งตัว อัตราเงินเฟอเพ่ิมข้ึน และ

ปจจัยในเรื่องการเปดเขตการคาเสรีกับประเทศในอาเซียนและจีน สงผลใหเกิดคูแขงใหมมากข้ึน 

เกิดสภาวะการแขงขันดานราคาอยางรุนแรง ซึ่งบริษัทไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาววาจะสงผล

กระทบตอผลกําไรของบริษัทในอนาคต จึงไดมีนโยบายในการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด

เครื่องรับโทรทัศน (LCD TV)ใหสูงข้ึน เพราะถาไมมีการแกไขปญหาดังกลาวอาจสงผลใหบริษัท

เสียสวนแบงทางการตลาดใหกับคูแขงขันรายใหม และผูนําในอุตสาหกรรมได 

 

 



 

การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Factors Analysis) 

ปจจัยทางสังคม (Social Factor) 

ในปจจุบันทัศนิคติในการใชเครื่องใชไฟฟา ประเภทเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) เริ่มมี

การเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก ผูบริโภคสามารถหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับสินคามากข้ึน 

ปจจัยในการเลือกสินคาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคสวนใหญยินดีที่จะจายเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหได

สินคาที่มีคุณภาพ ทันสมัย รูปลักษณสวยงามโดดเดน ตรงตามความตองการมากข้ึน สังคมมี

การขยายตัวมากข้ึน มีการขยายครอบครัวมากข้ึน ทําใหความตองการเครื่องรับโทรทัศน ( LCD 

TV)มีจํานวนมากข้ึนตามไปดวย 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) 

สภาวะตลาดในป 2554 ตลาดเครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) มี

แนวโนมในการเติบโตที่ชะลอตัว เนื่องจากอุปสงคของผูบริโภคไดเกิดข้ึนมากในป 2553 ที่ผาน

มา ประกอบกับปจจัยกระตุนอุปสงคลดลง เชน อัตราดอกเบ้ียมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน อัตราเงิน

เฟอปรับตัวสูงข้ึน และคาเงินบาทยังคงแข็งคาข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหผูบริโภคมีกําลังซื้อ

ลดลงกวาปที่ผานมา 

ปจจัยทางกฎหมาย-การเมือง (Legal-Political Factor) 

จากความไมมั่นคงในรัฐบาลชุดปจจุบัน สงผลกระทบใหสภาพเศรษฐกิจและตลาดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว การกอสรางในหลายโครงการหยุดชะงัก 

ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโด-หองชุดที่อยูอาศัยเริ่มอ่ิมตัว สงผลใหผูบริโภค

ที่ตองการซื้อเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) มีแนวโนมลดลงตามไปดวย 

 

 



ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) 

ปจจัยทางเทคโนโลยีเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอตลาดเครื่องใชไฟฟาประเภท

เครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีใหมๆ ทําให

ผูประกอบการสามารถคิดคนและผลิตสินคาที่มีเทคโนโลยีใหมๆ เขามาในตลาดไดอยางรวดเร็ว 

อีกทั้งดวยคุณภาพของเทคโนโลยีที่มีการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ ทําใหคุณภาพของ

สินคาไมมีความแตกตางกันมากนัก  

นอกจากนี้ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารไดอยาง

รวดเร็ว ทําใหผูประกอบการจะตองทําการปรับตัวอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การศกึษาขอมูลปฐมภมู ิ  

1. ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุม

ประชากรในกรุงเทพมหานครที่เปนพนักงานประจําในองคกรธุรกิจทั่วไป  

จํานวนทั้งหมด 400 ชุด 

2. รวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหในเชิงกลยุทธผูศึกษา

ดําเนินการวิจัยเรื่องนี้ไดจากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 400 ชุด 

ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 40 วัน เริ่มตั้งแต 20 พฤศจิกายน 

2553 – 28 ธันวาคม 2553 โดยผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางใน

องคกรรัฐบาลและเอกชนทั่วไป ซึ่งทําใหไดแบบสอบถามตามจํานวนที่แจกครบถวน 

 

 



 

การวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพ่ือสํารวจพฤติกรรมการซื้อเครื่องใชไฟฟา ประเภท

เครื่องรับโทรทัศน  โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม นําเสนอในรูปตารางประกอบคํา

บรรยาย โดยเรียงลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําถามในแบบสอบถามสวนนี้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ 

เพศ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการซ้ือเครื่องรับโทรทัศน และวัตถุประสงคหรือเหตุผลใน

การเลอืกซ้ือของผูบริโภค 

คําถามในแบบสอบถามนี้ใชในการรวบรวมขอมูลดานพฤติกรรมของผูตอบ

แบบสอบถามเก่ียวกับการซื้อเครื่องรับโทรทัศน โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) โดยแตละคําถามมีใหเลือก 5 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนักของคะแนนไวดังนี้ 

ระดับความสําคัญ         คะแนน  

สําคัญมากที่สุด    5 

สําคัญมาก     4 

สําคัญนอย     3 

สําคัญนอยที่สุด    2 



ไมสําคัญ     1 

คะแนนเฉลี่ยที่ไดนํามาแปลความหมายตามเกณฑดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.00-5.00  หมายถึง สําคัญมากที่สุด  

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49  หมายถงึ สาํคัญมาก  

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49  หมายถึง สําคัญนอย  

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49  หมายถึง สําคัญนอยที่สุด  

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49  หมายถึง ไมสําคัญ -ไมมีผล 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่1 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 179 44.75 

หญงิ 221 55.25 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที ่1 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 55.25 เปนเพศหญิง 

และมีเพียงรอยละ 44.75 เปนเพศชาย 

 

 

 



 

ตารางที ่2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 20 ป 6 1.50 

21-25 65 16.25 

26-35 155 38.75 

36-45 116 29.00 

46 ป ขึ้นไป 58 14.50 

รวม 400 100.00 

             

จากตารางที ่2 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดหรือรอยละ 38.75 มีอายุ 

26-35 ป รองลงมาคือรอยละ 29.00 มีอายุ 36-45 ป รอยละ 16.25 มีอายุ 21-25 ป รอยละ 

14.50 มอีายุมากกวา 46 ป และมีเพียงรอยละ 1.50 ที่มีอายุไมเกิน 20 ป 

 

จากตารางที ่3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 

โสด 160 40.00 

อยูดวยกันหรือสมรส 218     54.50 

หมาย หยาราง หรอืแยกกัน

อยู 

22 5.50 



รวม 400 100.00 

 จากตารางที ่3 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 54.50 มสีถานภาพ

สมรสหรืออยูดวยกัน รอยละ 40.00 มีสถานภาพโสดและมีเพียงรอยละ 5.50 มสีถานภาพหยา

รางหรือแยกกันอยูหรือหมาย 

ตารางที ่4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชพี จํานวน รอยละ 

รบัราชการหรอืรฐัวสิาหกิจ 118 29.50 

คาขายหรอืประกอบธุรกิจ

สวนตัว 

73 18.25 

พนักงานบริษัทหรือหางราน

เอกชน 

133 33.25 

รับจางทั่วไปหรือลูกจางชั่วคราว 59 14.75 

พอบานหรือแมบาน 7 1.75 

อ่ืนๆ 10 2.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที ่ 4 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดหรือรอยละ 33.25 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือหางรานเอกชน รองลงมาคือ รอยละ 29.50 ประกอบอาชพี

รับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ รอยละ 18.25 ประกอบอาชีพคาขายหรือประกอบธุรกิจสวนตัว รอย

ละ 14.75 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปหรือลูกจางชั่วคราว รอยละ 2.50 เปนนักเรียนหรือ



นักศึกษาและมีเพียงรอยละ1.75 เปนพอบานหรือแมบาน 

 

 

ตารางที ่5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 

มัธยมตนหรือตํ่ากวา 31 7.75 

มัธยมปลายหรอืปวช. 53 13.25 

ปวส.หรอือนุปรญิญา 72 18.00 

ปรญิญาตรี 221 55.25 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 23 5.75 

รวม 400 100.00 

    

จากตารางที ่5 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 55.25 จบการศกึษา

ระดับปริญญาตรี รอยละ 18.00 จบการศึกษาระดับ ปวส . หรือ อนุปริญญา รอยละ 13.25 จบ

การศึกษาระดับมัธยมปลายหรือปวช. รอยละ 7.75 จบการศึกษามัธยมตนหรือต่ํากวา และมี

เพียงรอยละ 5.75 จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกวา 

ตารางที ่6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดอืน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 10,000 บาท 137    34.25 

10,001-20,000 บาท 139 34.75 

20,001-30,000 บาท 67    16.75 



30,001-40,000 บาท 24 6.00 

40,001 บาท ขึน้ไป 33 8.25 

รวม 400 100.00 

 จากตารางที ่ 6 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดหรือรอยละ 34.75 มี

รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ 34.25 มีรายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รอย

ละ 16.75 มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท  รอยละ 8.25 มีรายไดตอเดือน 40,001 บาท

ข้ึนไป และมีเพียงรอยละ 6.00 ที่มีรายได 30,001-40,000 บาท 

 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการซ้ือเครื่องรับโทรทัศน 

  2.1 ขอมูลตามลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค 

ตารางที ่ 7แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทเครื่อง รับ

โทรทัศนที่เลือกซื้อ 

ประเภทโทรทัศนที่

เลือกซ้ือ 

จํานวน รอยละ 

โทรทัศนจอธรรมดา 19 4.75 

โทรทัศนจอแบน 68 17.00 

โปรเจคชั่นทีวี 34 8.50 

พลาสมาทวีี 107 26.75 

แอลซีดีทีวี 172 43.00 

รวม 400 100.00 

 



 

หมายเหต ุ ทีวีจอธรรมดา หมายถึง เครื่องรับสัญญาณภาพที่ใหภาพสมจริง หนาจอนูน 

ทีวีจอแบน หมายถึง เครื่องรับสัญญาณภาพที่ใหภาพเหมือนจริง  หนาจอเรียบ

แบน  

  โปรเจคชั่นทีวี หมายถึง โทรทัศนจอใหญที่ใหความบันเทิงไดเต็มอรรถรส แต

ดวยขนาดที่ใหญมาก จึงเริ่มไมเปนที่นิยม ประกอบกับมุมมองที่มองไดเพียง

ดานเดียว 

พลาสมาทีวี หมายถึง โทรทัศนจอบาง ขนาดใหญ ที่ใหภาพไดนุมนวลสมจริง 

แอลซีดีทีวี หมายถึง โทรทัศนจอบางเทคโนโลยีใหม รูปแบบสวยงามทันสมัย ที่

ใหขนาดไดตามที่ลูกคาตองการ 

จากตารางที ่7 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 43.00 เลือกซื้อแอล

ซีดีทีวี  รอยละ 26.75 เลือกซื้อพลาสมาทีวี รอยละ 17.00 เลือกซื้อ โทรทัศนจอแบน รอยละ 

17.00รอยละ 8.50 เลือกซื้อโปรเจคชั่นทีวี และมีเพียงรอยละ 4.75 เลือกซื้อโทรทัศนจอธรรมดา  

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการวางแผนการซื้อย่ีหอ

โทรทัศน 

การวางแผนกอนการ

ซ้ือ 

จํานวน รอยละ 

วางแผนลวงหนา 252 63.00 

ไมไดวางแผนลวงหนา 148 37.00 



รวม 400 100.00 

 จากตารางที ่ 8 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 63.00 มกีารวาง

แผนการซื้อเครื่องรับโทรทัศนลวงหนา และรอยละ 37.00 เลือกซื้อโดยไมมีการวางแผนลวงหนา

   

ตารางที ่ 9แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายละเอียดย่ีหอ

โทรทัศนที่วางแผนวาจะซื้อ 

ยี่หอที่วางแผนวา

จะซ้ือ 

จํานวน รอยละ 

SONY 219 54.75 

SAMSUNG 89 22.25 

LG 71 17.75 

JVC 11 2.75 

TOSHIBA 5 1.25 

PANASONIC 4 1.00 

TCL 1 0.25 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที ่ 9 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 54.75 วางแผนซื้อ

โทรทัศนย่ีหอ SONY รองลงมาคือ รอยละ 22.25 วางแผนซื้อโทรทัศนย่ีหอ SAMSUNG รอยละ 

17.75 วางแผนซื้อโทรทัศนย่ีหอ LG รอยละ2.75 วางแผนซื้อโทรทัศนย่ีหอ  JVC รอยละ 1.25 

วางแผนซื้อย่ีหอ TOSHIBA รอยละ 1.00 วางแผนซื้อโทรทัศนย่ีหอ PANASONIC และมีเพียง



รอยละ 0.25 วางแผนซื้อโทรทัศนย่ีหอ TCL ตามลําดับ 

 

ตารางที ่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาดโทรทัศนที่

วางแผนซือ้ 

ขนาดโทรทัศนที่วางแผนวาจะซ้ือ จํานวน รอยละ 

14-20 น้ิว 24 6.00 

21-30 น้ิว 67 16.75 

31-40 น้ิว 152 38.00 

41-50 น้ิว 115 28.75 

51น้ิวขึ้นไป 42 10.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที ่10 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดหรือรอยละ  38.00 วางแผนซื้อ

โทรทัศน ขนาด 21-30 นิ้ว  รองลงมาคือ รอยละ  28.75 วางแผนซื้อโทรทัศน ขนาด 41-50 นิ้ว  

รอยละ16.75 วางแผนซื้อโทรทัศน ขนาด 21-30 นิ้ว  รอยละ  10.50 วางแผนซื้อโทรทัศน ขนาด 

51 นิ้วข้ึนไป  และมีเพียงรอยละ 6.00 วางแผนซื้อโทรทัศนขนาด 14-20 นิ้ว ตามลําดับ   

 

 

 

 

 



ตารางที ่11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับงบประมาณที่ตั้งไวสําหรับ

การซื้อเครื่องรับโทรทัศน 

 

งบประมาณ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 5 1.25 

5,001–10,000 บาท 69 17.25 

10,001-20,000 บาท 146 36.50 

20,001-30,000 บาท 113 28.25 

30,001-40,000 บาท 43 10.75 

40,001-50,000 บาท 16 4.00 

50,001 บาท ขึน้ไป 8 2.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที ่ 11 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดหรือรอยละ 36.50 ตั้ง

งบประมาณไวที่ 10,001-20,000 บาท รอยละ 28.25 ตั้งงบประมาณไวที่  20,001-30,000 บาท 

รอยละ 17.25 ตั้งงบประมาณไวที่ 30,001-40,000 บาท  รอยละ 4.00 ตั้งงบประมาณไวที่  

40,001-50,000 บาทข้ึนไป รอยละ 2.00 ตั้งงบประมาณไวที่ 50,001 บาทข้ึนไป และมีเพียงรอย

ละ 1.25 ที่ตั้งงบประมาณไวที่งบประมาณต่ํากวา 5,000 บาท 

 

 

 

 



ตารางที ่12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีในการชําระเงิน 

วิธีในการชําระเงิน จํานวน รอยละ 

เงินสด  166 41.50 

บัตรเครดติธนาคาร 53 13.25 

สินเชื่อ/ผอนชาํระ 181 45.25 

รวม 400 100.00 

             

จากตารางที ่ 12 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดหรือรอยละ 45.25 มี

วิธีการชําระแบบสินเชื่อ/ ผอนชําระ รองลงมาคือ41.50 มีวิธีในการชําระเงินโดยชําระเปนเงินสด 

และรอยละ 13.25 ชําระเงินโดยบัตรเครดิตธนาคารตามลําดับ 

 

ตารางที ่13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจซื้อสินคา 

บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ จํานวน รอยละ 

เพือ่น 40 10.00 

สามี/ ภรรยา/ แฟน/ บุตร 108 27.00 

ญาติพี่นอง 46 11.50 

พนักงานขาย 25 6.25 

ตัดสินใจดวยตัวเอง  177 44.25 

พอแม  4 1.00 

รวม 400 100.00 

 จากตารางที ่13 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดหรือรอยละ 44.25 ตัดสินใจ

ซื้อเครื่องใชไฟฟาดวยตนเอง รองลงมาคือ รอยละ 27.00 ครอบครวั (สามี/ภรรยา /แฟน/บุตร) มี

สวนในการตัดสินใจซื้อ รอยละ 11.50 ญาติพ่ีนองมีสวนในการตัดสินใจซื้อ รอยละ 10.00  เพ่ือน

มีสวนในการตัดสินใจซื้อ รอยละ 6.25 พนักงานขายมีสวนในการตัดสินใจซื้อ และมีเพียงรอยละ 



1.00 พอแมมีสวนในการตัดสินใจซื้อ ตามลําดับ 

 

ตารางที ่14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานที่ในการเลือกซื้อ

สินคาประเภทเครื่องรับโทรทัศน 

สถานทีใ่นการเลอืกซ้ือสนิคา จํานวน รอยละ 

หางสรรพสินคา (เพาเวอรบาย/เพาเวอร

มอลล) 

136 34.00 

หางคาปลกี (โลตัส/คารฟ/ูบ๊ิกซี/โฮมโปร) 122 30.50 

โชวรูมของแตละยี่หอ  76 19.00 

รานจําหนายเครื่องใชไฟฟา (ดลีเลอร)  52 13.00 

งานแสดงสนิคา (โฮมเอ็กซโป/บานและสวน

แฟร) 

14 3.50 

รวม 400 100.00 

จากตารางที ่ 14 แสดงวาผูสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 34.00 เลือกซื้อที่

หางสรรพสินคา (เพาเวอรบาย/เพาเวอรมอลล )  รองลงมาคือ รอยละ 30.50 เลือกซอที่หางคา

ปลีก (โลตัส/คารฟู/บ๊ิกซี/โฮมโปร)รอยละ 19.00 เลือกซื้อที่โชวรูมของแตละย่ีหอรอยละ 13.00 

เลือกซื้อที่รานจําหนายเครื่องใชไฟฟา (ดีลเลอร)รอยละ 3.50 เลือกซื้อที่งานแสดงสินคา (โฮม

เอ็กซโป/บานและสวนแฟร)ตามลําดับ 

ตารางที ่15 แสดงคาเฉลี่ยและระดับการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีผลตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องรับโทรทัศน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย S.D. ผลตอการ อันดับที ่



ตัดสินใจซ้ือ 

สนิคามีคณุภาพและมาตรฐาน 4.48 0.64 มาก 3 

สนิคารุนใหม/ สนิคาเทคโนโลยใีหม 4.37 0.66 มาก 5 

สนิคามีหลาย รุน  ครบครนัทกุความ

ตองการ 

4.36 0.68 มาก 6 

สินคามีระยะเวลารับประกัน 4.52 0.65 มากที่สุด 1 

สนิคาชาํรดุสามารถเปลีย่นใหมภายใน 

7 วัน 

4.45 0.73 มาก 4 

การบริการจัดสงและติดต้ัง 4.51 0.69 มากที่สุด 2 

การมีศูนยบริการศูนยซอมที่ได

มาตรฐาน 

4.35 0.78 มาก 7 

รวม 4.34 0.69 มาก  

  

จากตารางที ่ 15 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาจาก

ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบ

กวา ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟาจากปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ อยูในระดับ

มากที่สุด ในดานสินคามีระยะเวลารับประกัน (คาเฉลี่ย 4.52) และดานการบริการจัดสงและ

ติดตั้ง (คาเฉลี่ย 4.51) สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑอ่ืนๆ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.35 

4.36 4.37 และ 4.38 ตามลําดับ 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 3 อันดับแรก คือ สินคามีระยะเวลา

รับประกัน การบริการจัดสงและติดตั้ง และสินคามีคุณภาพและมาตรฐาน ตามลําดับ 

ตารางที ่16 แสดงคาเฉลี่ยระดับการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีผลตอปจจัยดาน

สถานที่ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องรับโทรทัศน 

ปจจัยดานสถานที ่ คาเฉลี่ย S.D. ผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ 

อันดับที ่



ความสะดวกของทําเลที่ต้ังรานคา 4.40 0.73 มาก 4 

ความสะดวกในการจอดรถ 4.42 0.70 มาก 2 

การตกแตงโชวรูมสวยงาม ทันสมัย 4.42 0.70 มาก 2 

ความเปนระเบียบในการจัดโชวสนิคา

สะดวกในการซ้ือสนิคา 

4.48 0.66 มาก 1 

การเปดบรกิารทกุวนัไมมวีนัหยดุ 4.41 0.79 มาก 3 

เวลาเปด-ปดเหมาะสม 4.31 0.80 มาก    5 

รวม 4.40 0.73 มาก  

จากตารางที ่16 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟาจากปจจัยดาน

สถานที่โดยรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.40) 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบกวา ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟา 

จากปจจัยยอยดานสถานที่ อยูในระดับมากทุกปจจัย (คาเฉลี่ย 4.31-4.48) 

ปจจัยยอยดานสถานที่ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 3 อันดับแรก คือ ความเปนระเบียบใน

การจัดโชวสินคาสะดวกในการซื้อสินคา ความสะดวกในการจอดรถและการตกแตงโชวรูมสวย

งาม อากาศเย็นสบาย และการเปดบริการทุกวันไมมีวันหยุด ตามลําดับ 

ตารางที ่17 แสดงคาเฉลี่ยและระดับการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีผลตอปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องรับโทรทัศน 

ปจจัยดานการสงเสรมิการตลาด  คาเฉลี่ย S.D. ผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ 

อันดับที ่

การมีโฆษณาในสื่อโทรทัศน  4.18 0.80 มาก 5 

การมีโฆษณาในวทิยุ 4.13 0.82 มาก 6 

การมีโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ 3.95 0.86 มาก 8 

ปายคัตเอาทสะดุดตาทําใหไดขอมูล 4.06 0.80 มาก 7 

ใบปลวิใหขอมูลขาวสารชดัเจนและ

ทนัเวลา 

4.19 0.84 มาก 4 

การมีโปรโมชัน่ตามเทศกาลพเิศษ 4.41 0.72 มาก 3 



การมีปายราคาบอกคณุสมบัตสินิคา

และราคา 

 

4.44 0.70 มาก 2 

การตอบคาํถามไดชดัเจนถกูตองของ

พนักงานขาย 

4.48 0.68 มาก 1 

การมี WEBSITE สําหรับใหขอมูล 3.92 0.93 มาก 9 

รวม 4.19 0.79 มาก  

 

จากตารางที ่ 17 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาจาก

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19) 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อเครื่อง รับโทรทัศน

จากปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมากทุกปจจัย (คาเฉลี่ย 3.92-4.48) 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 3 อันดับแรก คือ การ

ตอบคําถามไดชัดเจนถูกตองของพนักงานขาย การมีปายราคาบอกคุณสมบัติสินคาและราคา 

และการมีโปรโมชั่นเทศกาลพิเศษ ตามลําดับ 

สรปุการวเิคราะหขอมูลปฐมภมู ิ

สรุปการวิเคราะหแบบสอบถามพฤติกรรมผูบริโภคเครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องรับ

โทรทัศน 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากที่สุด มีอายุ26-

35 ป สวนใหญมีสถานภาพอยูดวยกัยหรือสมรส มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทหรือหางรานเอกชน 

ระดับการศึกาอยูในระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 

สวนขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางเลือกซื้อเครื่องรับ

โทรทัศนแอลซีดีทีวีมากที่สุด รองลงมาคือพลาสมาทีวี โดยจะมีการวางแผนในการเลือกซื้อ



ลวงหนากอนการตัดสินใจซื้อ ย่ีหอที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อมากที่สุดคือโซนี่ และรองลงมาคือซัม

ซุง มีขนาด 31-40 นิ้ว ในงบประมาณ 10,001-30,000 บาท ผานวิธีการชําระดวยบัตรเครดิต

หรือผอนชําระมากที่สุด รองลงมาคือชําระดวยเงินสด ตามลําดับ 

ในการเลือกซื้อเครื่องรับโทรทัศนนั้น ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจมากที่สุดคือ สามี/ 

ภรรยา/ แฟน/ บุตร และชองทางการขายที่กลุมบริโภคเลือกซื้อคือ หางสรรพสินคา (เพาเวอร

บาย/ เพาเวอรมอลล) รองลงมาคือ หางคาปลีก (โลตัส/ คารฟู/ บ๊ิคซี/ แมคโคร) 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 3 อันดับแรก คือ สินคามีระยะเวลา

รับประกัน การบริการจัดสงและติดตั้ง และสินคามีคุณภาพและมาตรฐาน ตามลําดับ 

ปจจัยยอยดานสถานที่ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 3 อันดับแรก คือ ความเปนระเบียบใน

การจัดโชวสินคาสะดวกในการซื้อสินคา ความสะดวกในการจอดรถและการตกแตงโชวรูมสวย

งาม อากาศเย็นสบาย และการเปดบริการทุกวันไมมีวันหยุด ตามลําดับ 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 3 อันดับแรก คือ การ

ตอบคําถามไดชัดเจนถูกตองของพนักงานขาย การมีปายราคาบอกคุณสมบัติสินคาและราคา 

และการมีโปรโมชั่นเทศกาลพิเศษ ตามลําดับ 

 

การวิเคราะหการแขงขันภายในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ประเภทเครื่องรับโทรทัศน 

(LCD TV) แบบจําลอง 5 ปจจัย (Five Force Factor) 

 

วเิคราะหสภาพการแขงขนัในปจจุบนั (Current Competitor) 

จากภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ประเภทเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV)  ใน

ชองทางการจัดจําหนายผานทางหางสรรพสินคานั้น จะจําหนายสินคาตั้งแตระดับลางถึง

ระดับบน แตกลุมที่ใหญที่สุดคือ กลุมระดับกลางและลาง สวนรานตัวแทนจําหนาย ( Dealer) จะ

จําหนายสินคาในทุกระดับแตจะเนนสินคาระดับกลางและลาง โดยกลุมดังกลาวมีแบรนดหลักที่



ทาํยอดขาย คือ ซัมซุง พานาโซนิคชารป ซึ่งทั้ง3 บริษัทนั้นลวนใชกลยุทธการออกตัวสินคาและ

ผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมใหมๆ เขามาแขงขันในตลาดมากข้ึน เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้เกิดการ

ชะลอตัวของการบริโภคในประเทศ อันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ จึงมีความจําเปนตองแยงชิงสวน

แบงการตลาดซึ่งกันและกัน โดยแตละตราสินคามีการออกสินคาใหมที่บอยครั้งข้ึน และทุม

งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธกันอยางรุนแรง เพ่ือกระตุนการซื้อที่ชะลอตัวมากข้ึน 

โดยเฉพา ะโซนี่นั้น ไดเปนผูใหการสนับสนุนกีฬาบอลโลก 2010 ที่ผานมาซัมซุง ก็มีการเนน

สินคาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากย่ิงข้ึน ในขณะที่แอลจีนั้น ไดมีการสนับสนุนภาพยนตรและจัด

งานแสดงสนิคา (Event) ตางๆ ที่สอดคลองกับกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมายมากข้ึน 

นอกจากนี้ในป 2553 ที่อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ประเภทเครื่องรับโทรทัศน (LCD 

TV) มีอัตราการเติบโตมากข้ึน แตดวยภาว ะการแขงขันทีร่นุแรงทางดานราคา ทาํใหราคาขาย

ต่ําลงสงผลใหอัตราผลกําไรในภาพรวมนั้นลดลงจากเดิม สงผลใหผูนําในอุตสาหกรรม อยางซัม

ซุงมีการออกโปรโมชั่นพิเศษบอยครั้งข้ึนเพ่ือเรงยอดขาย เชน ลดราคาสินคา รวมไปถึงการผอน

ชําระ 0% เปนระยะเวลาถึง 36 เดือน ที่เปนระยะเวลาที่ยาวข้ึนและมีของแถมที่มีมูลคามาก

ย่ิงข้ึน ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทไมเคยทํามากอน ซึ่งการปรับตัวดังกลาวสงผลตอยอดขายเปนอยาง

มาก และการที่ผูตามจะทําการแขงขันในอุตสาหกรรมจะตองเพ่ิมงบประมาณในสวนนี้มากย่ิงข้ึน 

อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม (Rate of Industry Growth) 

สําหรับการเติบโตโดยภาพรวมเฉลี่ยของทั้งตลาด (Market Growth) มีอัตราการเติบโต

อยางตอเนื่องทุกป โดยการสํารวจขอมูลยอดจําหนาย LCD TV ในประเทศไทยตั้งแตป 2549-

2552  



 

ภาพที่ 8 แสดงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) 

ภายในประเทศไทย 

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 

ความเหมือนหรอืความแตกตางของสนิคา/ บรกิาร ( Product/Service 

Characteristics) 

โดยทั่วไปสินคาเครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ของแตละชอง

ทางการจัดจําหนายนั้น ประกอบไปดวยแบรนดตราสินคาระดับสูง หรือระดับกลาง มักมีการออก

สินคาที่มีลักษณะเฉพาะตัว และมีดีไซนที่เนนจับกลุมลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของตนเอง แต

อยางไรก็ตามสินคาดังกลาวในแตละตราสินคาสามารถทดแทนกันได เพราะปจจุบันลูกคาใน

ระดับกลางถึงลาง เริ่มที่จะมีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน และมีความภักดีในตราสินคานอยลง 

ขอจํากัดในการออกจากอุตสาหกรรม (High Exit Barriers) 

เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมที่มีการใชเทคโนโลยีการผลิตสูง จึงมีการ

ลงทุนที่สูง โดยงบประมาณในการสรางโรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องรับโทรทัศน 

(LCD TV) จะอยูประมาณ 1,000 ลานบาท ซึ่งถือวาสูงมาก และเมื่อตองออกจากอุตสาหกรรม

2549 2550 2551 2552
หนวย : เครื่อง 71,670 403,940 768,290 951,360
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ยอดจาํหนาย LCD TV ภายในประเทศ



อาจจะทําการขายกิจการไดยาก ดังนั้นขอจํากัดในการออกจากอุตสาหกรรมจึงมีมาก อาจจะตอง

รับจางผลิตใหกับแบรนดอ่ืนแทน 

คูแขงขันรายใหมที่มีศักยภาพ (New Entrance) 

ในป 2553 พบวาคูแขงขันรายใหมนั้นสวนใหญจะเขามาชวงชิงในกลุมสินคาระดับลาง 

เชน คูแขงจากประเทศจีน ซึ่งตลาดระดับลางนี้ ผูบริโภคมักไมมีความภักดีตอตราสินคา ทําให

โอกาสสําหรับคูแขงขันรายใหมมีสูงในขณะที่ตลาดระดับสูงพบวามีสินคาจากตางประเทศเขามา

ในตลาด ซึ่งผูนําตลาดมีความแข็งแกรงทั้งทางดานตราสินคาและเงินทุนในการทําการตลาด โดย

เนนนวัตกรรมใหมๆ และภาพลักษณที่ทันสมัย  

แตสําหรับตลาดระดับกลาง นับวาเปนเรื่องยากที่จะมีคูแขงขันรายใหมเขามา เพราะ

ตลาดเริ่มอ่ิมตัว และมีสวนแบงการตลาดที่คอนขางลงตัวใน 6 แบรนดสินคาในอุตสาหกรรม(ซัม

ซุง, โซนี่, แอลจี , พานาโซนิค , ชารป, ฟลิป) และการสรางแบรนดสินคาในตลาดระดับกลางนี้

จะตองใชเงินทุนเปนจํานวนมาก อีกทั้งความไดเปรียบในดานขนาด ( Economies of Scale) 

ของรายเดิม ซึ่งสงผลตอความไดเปรียบทางดานตนทุน และลูกคามีความจงรักภักดีในแบรนด

สินคาคอนขางสูง ประกอบกับการขายสินคาใน ระดับนี้ จะเปนลักษณะการฝากขายสินคาตาม

หางสรรพสินคา ซึ่งตองใชเวลาและทุนคอนขางสูง 

เงินลงทุน (Capital Requirement) 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟามีโครงสรางการผลิตที่ประกอบไปดวยผูผลิตขนาดเล็ก (ทุน

จดทะเบียนไมเกิน 50 ลานบาท) ผูผลิตขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียนระหวาง 50-200 ลานบาท) 

และผูผลิตขนาดใหญ (ทุนจดทะเบียนมากกวา 200 ลานบาท) ผูผลิตขนาดใหญเกือบทั้งหมด

เปนบริษัทตางชาติจากประเทศเกาหลีใตและญี่ปุน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2552) 

 

การเขาถงึชองทางการจัดจําหนาย (Access to Distribution Channel) 



1. รานตัวแทนจําหนาย ( Dealer) ซึ่งเปน

ชองทางหนึ่งของผูประกอบการ เชน สินคาญี่ปุน (โซนี,่ พานาโซ

นิค, ฮิตาชิ, ซันโย) สินคายุโรปและอเมริกา (ฟลิป) สินคาเกาหลี 

(ซัมซุง,แอลจี )  สินคาจีน (ไฮเออร, ทีซีแอล ) และสินคา

ภายในประเทศ (ซิงเกอร) เปนตน 

2. รานคาปลีกสมัยใหม ( Modern Trade) เชน 

PowerBuy PowerMall ถือเปนรานคาปลีกเครื่องใชไฟฟา

ประเภท Category Killer ที่มีภาพลักษณเปนพรีเมี่ยมแบรนด 

3. แผนกเครื่องใชไฟฟาในดิสเคานสโตร เชน  

Home Pro, Lotus, Carrefour ฯลฯ สัดสวนยอดขายของธุรกิจ

คาปลีกเครื่องใชไฟฟาในประเทศไทยสวนใหญจะมาจากแผนก

เครื่องใชไฟฟาในดิสเคานสโตร เนื่องจากมีสินคาราคาถูก มีการ

จัดรายการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอรวมกับ

หางสรรพสินคา มีการจัดสงสินคาฟรีเพ่ือเปนการอํานวยความ

สะดวกใหกับลูกคา ตลอดจนมีสินเชื่อจากสถาบันการเงินเกือบ

ทุกสถาบันเขารวม จึงทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาได

งายกวาชองทางอ่ืน 

คาใชจายในการเปลีย่นสนิคา (Switching Cost) 

ผูเขามาใหมมักเสียเปรียบในเรื่องของตนทุนการผลิต โดยหลักคือ ตองใชเงินจํานวน

มากเพ่ือชักจูงใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคาของตนแทนผูนําตลาดอยางซัมซุงและ โซนี ่

อํานาจการตอรองของผูซ้ือ (Buyer Bargaining Power) 



จากการจําหนายสินคาในตลาดระดับสูง และตลาดระดับกลางมักเปนการฝากขายตาม

หางสรรพสินคานั้น กลุมลูกคาของบริษัทจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟา ประเภทเครื่องรับโทรทัศน 

(LCD TV) จึงมีอยู 3 กลุม คือ 1.กลุมรานตัวแทนจําหนาย (Dealer) 2.กลุมรานคาปลีกสมัยใหม 

(Modern Trade) เชน Power Buy Power Mall ฯลฯ 3.กลุมแผนกเครื่องใชไฟฟาในดิสเคาน

สโตร เชน  Home Pro, Lotus, Carrefour ฯลฯ ซึ่งเปนผูซื้อและบริโภคสินคา จึงทําการแยก

วิเคราะหดังตอไปนี้ 

กลุมรานตัวแทนจําหนาย (Dealer) 

ประกอบไปดวยรานคาสงและคาปลีกทั่วประเทศ ซึ่งในสถานการณปจจุบันนี้ราน

ตัวแทนจําหนาย (Dealer) ไดรับผลกระทบตอยอดขายอยางมากจากดิสเคานสโตร และรานคา

ปลีกสมัยใหม ซึ่งมีสินคาโชวที่หลากหลาย รานคาสวยงามนาเขา สะดวกสบาย ราคาถูก ทําให

รานตัวแทนจําหนายหลายแหงปดตัวไปจํานวนมาก อํานาจการตอรองของรานตัวแทนจําหนาย

มีคอนขางนอย เมื่อเทียบกับดิสเคานสโตร และรานคาปลีกสมัยใหม เพราะปริมาณการสั่งซื้อที่

ไมมาก แตบริษัทเครื่องใชไฟฟาตางๆ ตองคอยสนับสนุนและสงเสริมใหรานคาตัวแทนจําหนาย

อยูได เพ่ือถวงดุลไมใหดิสเคานสโตร และรานคาปลีกสมัยใหมเติบโตมากจนเกินไป เพราะจะลด

อํานาจในการตอรอง 

รานคาปลกีสมัยใหม (Modern Trade) 

มีการขยายสาขาตามที่ตางๆ จํานวนมาก สินคาที่ขายจะเปนสิน คาในกลุมลูกคา

ระดับกลางและสูง ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทเครื่องใชไฟฟาตางๆ อยากขาย เพราะเปนสินคาที่มีกําไรสูง 

อํานาจการตอรองจะสูงกวาตัวแทนจําหนาย เพราะมีการสั่งในปริมาณมาก และเปนสินคาราคา

แพง แผนกเครื่องใชไฟฟาในดิสเคานสโตรกําลังกลายเปนคูแขงสําคัญของรานตัวแทนจําหนาย 

(Dealer) และรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) จึงมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการตลาดดวย

การทาํการแขงขันดานราคาอยางรุนแรง ดิสเคานสโตรสั่งสินคามาจากจีนมาทําการสรางแบรนด



ใหม ขายในราคาที่ถูกมาก และการดึงแบรนดเนมที่มีสินคาตกรุนมาลดราคา สรางจุดสนใจให

ลูกคา หรือแมแตเครื่องใชไฟฟารุนใหมๆ ก็จะมีการนํามาจัดรายการสงเสริมการขายรวมกับ

สินคาในหางสรรพสินคา ทําใหชองทางอ่ืนๆ ไดรับผลกระทบไปดวย เพราะไมสามารถดึงกําลัง

ซื้อจากลูกคามาได อํานาจการตอรองสูงมาก เพราะมีจํานวนสาขามากที่สุด และเปนตลาดที่

ใหญที่สุด เนนกลุมลูกคาระดับกลางและลาง บริษัทเครื่องใชไฟฟาตางๆ จึงตองระมัดระวังใน

การเสนอขายสินคาเขาไป เพราะมีผลกระทบอยางมากกับตลาดในอนาคต 

อํานาจการตอรองของผูผลติ (Supplier Bargaining Power) 

1. แบรนดที่เปนรายใหญ  6 แบรนดหลัก สําหรับอุตสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟา ประเภทเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ไดแก ซัมซุง, โซนี่, 

แอลจ,ี พานาโซนิค, ชารป, ฟลิปกลุมบริษัทรายใหญนี้มีอํานาจการตอรอง

กับหางสรรพสินคาอยูในระดับปานกลางจนถึงมาก เนื่องจากยอดขายของ

กลุมนี้เปนยอดขายหลักของแผนก 

2. แบรนดสินคากลุมยอย หรือ Suppliers รายเล็ก มีอํานาจการ

ตอรองคอนขางนอย เพราะตองอาศัยหางสรรพสินคาเปนชองทางจําหนาย

หลักของแบรนด 

สนิคาทดแทน (Product Substitute) 

ในดานความเสี่ยงของสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมนี้มีนอย เพราะเปนสินคาเฉพาะ แต

เนนเรื่องแขงขันกันเองในตลาดมากกวา เนื่องจากปจจุบันความตองการของลูกคาที่ตองการ

สินคาราคาถูก และสามารถใชงานไดอยางมีคุณภาพเหมือนกัน ดังนั้นแบรนดตางๆ มักมุงเนน

ในเรื่องการคิดแผนการสงเสริมการขายแบบลดราคา การออกนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือใหเหนือกวา

คูแขง 

สรปุผลการวเิคราะห Five Force Model 



ในธุรกิจเครื่องใชไฟฟา ประเภทเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) นั้น การเขาสูธุรกิจ

ประเภทนี้ของคูแขงขันรายใหมสามารถเขามาไดไมงายนัก เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง รวมถึง

ยังตองมีเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ใชในการผลิต ที่ทันสมัย  และยังตองมีชองทางในการจัด

จําหนายสินคาเพ่ือใหกระจายถึงผูบริโภคไดอยางครอบคลุม อีกทั้งยังจะตองใชระยะเวลาในการ

สรางแบรนดของสินคาใหเปนที่รูจักของผูบริโภคอีกดวย 

  

การวเิคราะหเปรียบเทียบคูแขงขัน (Benchmarking) 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคูแขงขันในอุตสาหกรรมแบบ Competitive 

Benchmarking (การเปรียบเทียบเพ่ือการแขงขัน) ในภาคอุตสาหกรรมผลิตและจําหนาย

เครื่องรับโทรทัศน และการเทียบเคียงศักยภาพเพ่ือการแขงขัน ทั้งนี้ไดกําหนด Benchmark กับ

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด และบริษัท โซนี่ไทย จํากัด โดยใช Marketing Mix เปน

กรอบในการวิเคราะห 

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส ประเทศไทย จํากัด 

- กลยุทธผลิตภัณฑ (Product) 

แอลจีไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ แบบ Blue Ocean Strategy ซึ่งมี

แนวทางหลกั 2 ประการ คือ    

 1) การ Create Demand โดยเปนการสรางตลาดใหมที่ยังไมมีคูแขง หรือมีการ

แขงขันไมรุนแรงดวยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยังไมมีคูแขงรายใดทํามากอน    

 2) การพัฒนาสินคาที่มีอยูเดิมใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคมาก

ข้ึน ผานการเชื่อมตอโดย Technology Convergence Solutions เชน ตูเย็น Side by Side ที่มี 

LCD TV ติดอยู หรือ LG Home Network ที่เปนการเชื่อมตออุปกรณตางๆภายในบานไว

ดวยกัน หรือเทคโนโลยี Time Machine TV ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่อยูในผลิตภัณฑเครื่องรับ



โทรทัศน LCD TV ที่ แอลจีคิดคนและพัฒนาเปนรายแรกของโลก ( World First Technology) 

โดยมีฮารดดิสกบันทึกรายการโทรทัศนอัตโนมัติภายในตัวเครื่องดวยเทคโนโลยี DVR หรอื 

Digital Video Recorder ทําใหผูบริโภคไมพลาดรายการที่สําคัญและชื่นชอบ 

 Style & Design 

 หัวใจของแบรนดแอลจีอยูที่ Style & Design ทีพ่ยายามสะทอนความแตกตาง

ระหวางแอลจีและคูแขงขัน ปจจุบันแอลจีมีศูนยวิจัยและพัฒนา ชื่อ “LG Digital Design Center” 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ มีพนักงานผูเชี่ยวชาญเพ่ือทําหนาที่

วิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาด ซึ่งปจจุบันมีอยู 25 แหงทั่วโลก 

ผลิตภัณฑของแอลจีทั้งหมดจะถูกออกแบบภายใตแนวคิด Digital Life เพ่ือใหสินคาเขา

ไปเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูบริโภคไดอยางลงตัว เพราะปจจุบันดีไซนถือเปนสิ่ง

สําคัญอันดับตนๆ ที่มีสวนในการตัดสินใจของผูริโภค เปนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑที่

ทันสมัย เพ่ือเปนจุดขายของผลิตภัณฑแอลจีที่แตกตางจากคูแขงอ่ืนๆ 

 Experience is the key 

 การมุงเนนใหผูบริโภคไดมีโอกาสสัมผัสและทดลองใชสินคาดวยตัวเองโดยตรง 

นับเปนปจจัยที่สามารถทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินคา และเห็นถึงคุณประโยชนที่

ผลิตภัณฑที่แอลจีมอบใหอยางแทจริง เปนกลยุทธที่ฝายบริหารดําเนินควบคูไปกับ 

Stakeholder ทุกฝาย ซึ่งเชื่อวาจะทําใหแอลจีเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

 การเติบโตไปพรอมๆ กัน ถือเปนปจจัยสําคัญบนพ้ืนฐานของ Win-Win Strategy 

สําหรับ Business Alliances ของแอลจีทุกราย ทําใหสามารถใชความเชี่ยวชาญและความ

ชํานาญของแอลจีในการสนับสนุนพันธมิตรอยางเต็มที่ ทําใหเกิดการเรียนรูและความรวมมือ

ระหวางกัน  

 



 

 

- กลยทุธราคา (Price) 

 กลยทุยดานราคากับผูแทนจําหนาย 

 การทําตลาดดวยการใชผลิตภัณฑเปนตัวนําตลาด ตามดวยกลยุทธราคาที่ใช

รูปแบบของการใหผลตอบแทนกับผูแทนจําหนาย (Dealer) มากกวาคูแขงรายอ่ืน แทนที่การลด

ราคาขายปลีกของสินคา 

- กลยุทยการต้ังราคา 

 แอลจีมีการวางตําแหนงของผลิตภัณฑไวที่ตรงกลางระหวางแบรนดญี่ปุนระดับบน

และระดับลาง ดังนั้นกลยุทธการตั้งราคาจะต่ํากวาคูแขงประมาณ 10% พรอมทั้งเพ่ิมเทคโนโลยี 

และรูปลักษณที่ทันสมัยแตกตางจากคูแขง เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา ซึ่งสงผลให

ผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดงายข้ึน 

 โดยแนวโนมในอนาคตแอลจีเริ่มหันมาเนนการพัฒนาคิดคนเทคโนโลยีใหตรงกับ

ความตองการของผูบริโภค มากกวาการเนนกลยุทธทางดานราคา เพ่ือปรับภาพลักษณของแบ

รนดใหสูงข้ึนเทียบเทาแบรนดจากญี่ปุน” 

- กลยทุธการจัดจําหนาย (Place) 

 แอลจีใชกลยุทธ Sister Brand คือ การถายทอดเทคโนโลยีจากสินคาสูอีกสินคาใน

แบรนดเดียวกัน อาทิเชน ในประเทศไทยแอลจีเปนผูนําในตลาดจอมอรนิเตอร และยังรวมไปถึง

เครื่อง CD-ROM ซึ่งทางแอลจีไดอาศัยความคุนเคยของผูบริโภคในตลาดไอที นําเทคโนโลยี 

Flatron ซึ่งเปนเทคโนโลยีหลอดภาพของทางแอลจีใชเปนเครื่องมือแนะนําผูบริโภคไปสูการทํา

ตลาดเครื่องรับโทรทัศน ซึ่งไดรับผลตอบรับเปนอยางดีและไดนํามาใชในผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของ

แอลจีในเวลาตอมา 



 

- กลยทุธสือ่สารและการสงเสรมิการตลาด (Promotion) 

 แอลจีถือเปนกลุมบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีและเปนผูนํา ในการ

คิดคนนวัตกรรมผลิตภัณฑทั้งทางดานมัลติมีเดีย ดิสเพลย และเครื่องใชไฟฟาภายในบาน

เพ่ือใหความสําคัญกับผลิตภัณฑและบริการดิจิตอลใหมๆ แอลจีจึงมีการปรับภาพลักษณใหม

ภายใตแนวคิด LG Life’s Good ที่จะทําใหชีวิตของผูบริโภคสะดวกสบายย่ิงข้ึน 

 โดยมีการจัดตั้งงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธใหแบรนดเปนที่รูจักและ

สงเสริมภาพลักษณใหดีข้ึน เพ่ือเปนการสรางแบรนดในประเทศไทย โดยไดจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดตางๆ มากมาย อาทิ การสนับสนุนรายการ LG DIGITAL QUIT ทางชอง 9 โดยผูชนะจะ

ไดรับทุนการศึกษา , เปนผูสนับสนุนโครงการ Star Search Program โดยคัดเลือกนักฟุตบอล

จากโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ เพ่ือไปเรียนและซอมบอลที่อังกฤษกับทางสโมสรฟุตบอล Leeds 

United สวนเหตุผลที่แอลจีมักจะเนนทํากิจกรรมไปยังกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนมากเปนพิเศษ

นั้น เนื่องจากมองวาคนกลุมนี้จะเปนกลุมลูกคาที่สําคัญของแอลจีในอนาคต สวนหนึ่งเปน

เพราะวาคนรุนเกาจะติดกับแบรนดญี่ปุน แตสําหรับกลุมคนรุนใหมดังกลาวแอลจีพยายามสราง

ความหลากหลาย และกระตุนการซื้อดวยการจัดโปรแกรมโปรโมชั่นตางๆ �เชนลดแลกแจกแถม

รวมถึงการทํากิจกรรมเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือตองการใหขอมูลและคุณสมบัติของสินคา

รวมถึงทําโปรแกรมการขายรวมกับผูแทนจําหนายชั้นนํากวา 50 แหง แบงเปนในเขตกรุงเทพฯ 

70 %และหัวเมืองตางจังหวัด 30% 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด 

- กลยุทธผลิตภัณฑ (Product) 

ซัมซุงคาดการณวาในอีก 10 ปขางหนาพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค

จะมีแนวโนมบริโภคสินคาเก่ียวกับสุขภาพ ( Health) และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะเปนเรื่อง



สําคัญ อาทิ สินคาที่ทําใหสุขภาพดีประหยัดพลังงาน เปนตน ซัมซุงจึงไดวิจัยและพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑใหมภายใตรูปแนวคิดสินคา Lifecare อาทิ เครื่องรับโทรทัศนที่มีการแผรังสีในอัตราที่

ต่ํา นําวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชใหม เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงานไปมากกวา 

การเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงเทคนิคหรือดีไซนรูปลักษณที่สวยงามโดเดนของของผลิตภัณฑ 

 สวนแผนงานการสรางแบรนดในระยะยาวนั้น เริ่มจากการผลิตสินคาใหมีความ

แตกตางจากคูแขง ดวยดีไซนและเทคโนโลยี และข้ันตอไปจะใหความสําคัญกับกิจกรรมตางๆ 

อาทิ การเปนผูสนับสนุนหลักใหกับมหกรรมกีฬาการเปนพันธมิตรสนับสนุนโอลิมปคเกมสอยาง

ตอเนื่อง ซัมซุงใหความสําคัญทั้งในสวนของ Above the line (การลงโฆษณาทางทวีีในวงกวาง) 

และ below the line (การเขารวมจัดงานแสดงสินคาตางๆ เชน งานบานและสวนเอ็กซโป งาน

โฮมโปรเอ็กซโป เปนตน) เพราะถือวาการทํากิจกรรมทางการตลาดนั้นเปนการลงทุน 

 Research & Development 

 องคกรสําหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของซัมซุงมี 3 ระดับชั้น ( The 

Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT)) คือ 1.ความสามารถในการแขงขันดาน

เทคโนโลยีในขอบเขตธุรกิจหลักของซัมซุง 2. กําหนดกลไกการเติบโตสําหรับอนาคต 3. 

ควบคุมความปลอดภัยและการจัดการของเทคโนโลยี ศูนยวิจัยและพัฒนาฯ ของแตละธุรกิจนั้น

มุงเนนไปที่เทคโนโลยีที่มีความเปนไปไดที่ดีที่สุดในระยะยาว ทีมพัฒนาผลิตภัณฑของแตละ

ฝายนั้น มีหนาที่รับผิดชอบตอผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยที่มีกําหนดการวางตลาดภายใน 1 หรือ 

2 ป 

 สวนของการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑนั้นถือเปนอีกจุดหนึ่งที่ซัมซุงให

ความสําคัญเปนอยางมาก โดยในแตละปไดใชงบประมาณสําหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ประมาณ 8-9% ของรายไดทั้งหมด ในงบประมาณนี้ซัมซุงจะเนนในเรื่องของการออกแบบสินคา

ใหดูทันสมัยและเปนที่ตองการของผูบริโภค ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะเทคโนโลยีสวนใหญ



ตางมีความเทาเทียมกัน แตสิ่งที่จะทําใหตางกันคือ แบรนด และการออกแบบที่ซัมซุงทําไดดี

มากกวาคูแขงในอุตสาหกรรม โดยไดตั้งศูนยวิจัย 24 แหงทั่วโลก เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่เปนที่

นิยมลาสุดในแตละประเทศ และนําเทคโนโลยีเหลานั้นมาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 Technology 

 ซัมซุงไดคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ใหกับผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ เชน Samsung 

3D Full HD LCD TV นอกเหนือจากเทคโนโลยีแบบสามมิติแลว ยังสามารถเชื่อมตอความ

บันเทิงอยางไรขีดจํากัดภายใตแนวคิด “Interactive TV” ซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยี 

“Internet@TV” ที่ทําใหผูบริโภคสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตผาน Samsung Widget เพ่ือ

รับขอมูลขาวสารกับกลุมเพ่ือน หรือชมภาพยนตรออนไลนผานหนอจอทีวีตลอด 24 ชั่วโมง ไม

วาจะเปน Facebook, YouTube และสามารถเพ่ิมเติมไดอีกในอนาคต 

 พรอมดวยเทคโนโลยี All Share ที่ทําใหสามารถเชื่อมตออุปกรณตางๆ ไมวาจะ

เปนโนตบุค, กลองดิจิตอล, โทรศัพทมือถือ เพ่ือความบันเทิงในรูปแบบตางๆ อาทิเชน รูปภาพ 

เพลง ภาพยนตร และเทคโนโลยี Connect Share ที่ชวยใหผูบริโภคสามารถดาวนโหลดไฟล 

ภาพ เพลง และภาพยนตรเก็บไวใน USB Drive เพ่ือที่จะไปใชรับชมผานจอทีวีไดอยาง

สะดวกสบาย 

- กลยทุธราคา (Price) 

การขยายตลาดเครื่องรับโทรทัศน LCD TV ของซัมซุงมีนัยสําคัญที่ตองการขยาย

ฐานไปสูตลาดเครื่องรับโทรทัศนระดับลาง เพ่ือตอบสนองความตองการผูบริโภคทุกระดับ ซึ่ง

เปนการทําตลาดโดยใชกลยุทธการตั้งราคาต่ํา เพ่ือเปนการสรางความตองการและขยายฐาน

การตลาดในกลุมผูบริโภคระดับลางหรือผูที่ใชเครื่องรับโทรทัศนระบบเดิม ( CRT หรอืจอแกว) 

ซึ่งทําใหราคาของเครื่องรับโทรทัศน LCD TV สูงกวาเครื่องรับโทรทัศนประเภทจอแกวเพียง 

15-20% สงผลใหใหผูบริโภคเปลี่ยนมาใชเครื่องรับโทรทัศนประเภท LCD TV แทนของเดิม          



- กลยทุธการจัดจําหนาย (Place) 

เนนการบริหารชองทางการจัดจําหนายและใหความรวมมือกับคูคาโดยการลงทุน

ปรับเปลี่ยนและตกแตงหนารานใหม เพ่ือสรางจุดเดนใหหนารานภายใตรูปแบบ “ซัมซุง แอลซีดี

ทีวี 3 มิติ” เพ่ือผูบริโภคจะไดสัมผัสประสบการณการรับชมภาพจากทีวี 3 มิติไดอยางใกลชิด 

เบ้ืองตนจะปรับหนารานใหม 400 แหงทั่วประเทศ นอกจากนี้ซัมซุงยังไดวางแผนรุกตลาด

ตอเนื่องเพ่ือขยายความตองการในการรับชมความบันเทิงจาก LCD TV ใหเขาถึงกลุมผูบริโภค

ไดอยางกวางขวางทั่วประเทศ เพ่ือให LCD TV เปนมาตรฐานของเครื่องรับโทรทัศนภายในบาน

ทั่วไปแทนระบบจอแกวแบบเดิม 

- กลยทุธสือ่สารและการสงเสรมิการตลาด (Promotion) 

ในภาพรวมของธุรกิจจุดเดนของซัมซุงอยูที่เทคโนโลยี, ดีไซน และแบรนดที่เปนที่

รูจักโดยเฉพาะกลยุทธการตลาดที่เขาใจสภาพตลาดในประเทศไทย หรือ Localize Marketing 

สงผลใหซัมซุงเปนผูนําในอุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน โดยมีการปรับกลยุทธการสราง

ภาพลักษณใหมใหผลิตภัณฑภายใตแนวคิด Lifecare อาท ิHealthy, Environment และ Energy 

ซึ่งจะแฝงเขาไปในทุกกลุมสินคาเพ่ือรองรับกับผูบริโภคในอนาคตที่ตองการสินคาที่ให

ความสําคัญกับเรื่อง Healthcare และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

กระบวนการสรางแบรนดของซัมซุงนั้นไดถูกวางแผนไวอยางเปนระบบ เริ่มจาก

การเปลี่ยนตราสินคาของบริษัทใหดูโฉบเฉ่ียว ทันสมัยมากข้ึน รวมถึงการออกโฆษณา 

GLOBAL ภายใตแนวคิด Everyone’s Invited ทั้งนี้เพ่ือความเปนเอกภาพของซัมซุงทั่วโลก ซึ่ง

สงผลให แบรนดของซัมซุงในระยะหลังจึงเริ่มเปนที่รูจักและยอมรับมากข้ึนจากผูบริโภคทั่วโลก 

อีกจุดหนึ่งที่ถือวาไดผลอยางมากก็คือ การเลือกสถานที่ในการสื่อสารไปยังผูบริโภคที่ตรงกับ

กลุมเปาหมายหลักของซัมซุงนั่นก็คือ การโฆษณาและประชาสัมพันธในทําเลสนามบิน

นานาชาติในหลายประเทศ ซึ่งสามารถชวยยกระดับภาพลักษณของซัมซุงไดเปนอยางดีในชวง



หลายปที่ผานมา เพราะภาพที่ผานสายตาของนักเดินทาง นักธุรกิจหลายลานคนในแตละปจาก

ทุกมุมโลกยอมทําใหภาพของซัมซุงกลายเปนสินคาระดับโลกเพ่ิมข้ึนโดยตลอด 

บริษัท โซน่ี ไทย จํากัด  

- กลยุทธผลิตภัณฑ (Product) 

โซนี่ มุงมั่นสูความเปนเลิศดวยวิสัยทัศนในการสรางสรรคโลกอนาคตที่มีรูปแบบ

การดําเนินชีวิตแบบดิจิตอล รวมทั้งวิสัยทัศนที่มุงเนนการใชเทคโนโลยีกระตุนใหความคิดไม

หยุดนิ่งอยูกับที่ กลายเปนสิ่งสําคัญในการสรางสรรคผลิตภัณฑของโซนี่ โดยใหเทคโนโลยีเปน

เบ้ืองหลังแนวคิดใหมๆ โซนี่เชื่อวา หากตองการใหผลิตภัณฑสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึน

ในอุตสาหกรรม ทางทีมงานจะตองมองใหเห็นถึงความตองการในอนาคต และใชจินตนาการที่ไร

ขอบเขตเพ่ือคิดคนผลิตภัณฑที่แปลกใหมอยูเสมอ สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ความพยายามในการ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือกอใหเกิด "ความรูสึกดีใจที่ได

ซื้อสินคาของโซนี่"  

โซนี่แบงกลุมทัศนคติของลูกคาออกเปน 6 กลุม ไดแก 

1. Techno Savvy (ผูชื่นชอบเทคโนโลยีรุนใหมลาสุด) 

2. Connector (กลุมที่ขาดการติดตอสื่อสารไมได) 

3.  Image Conscious (เนนภาพลักษณ) 

4. Experience Embracer (ตอบสนองการใชชีวิตที่ทาทาย) 

5. Cautious Simplifier (กลุมที่อนุรักษนิยม) 

6. Life Optimizer (กลุมพอเพียง เนนที่ราคา) 



 

แผนภาพที่ 9 ตารางแสดงสัดสวนทัศนคติกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑของโซนี ่

โซนี่คนพบวาผูบริโภคในเมืองไทยเปนกลุม Connector และ Image Conscious 

เปนรอยละ 40.00 กลุม Techno Savvy มีสัดสวนรอยละ 20.00 สวน Experience Embracer 

Cautious Simplifier Life Optimizer รวมกันคิดเปนรอยละ 40.00 ของทั้งหมด ดังนั้นทัศนคติ

กลุมลูกคา Techno Savvy, Connector และ Image Conscious รวมเปนรอยละ 60.00 จาก

ทั้งหมด 6 กลุม จึงเปนกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมายหลักของโซนี่ 

การจําแนกลูกคาตามทัศนคติ ทําใหโซนี่ปรับเปลี่ยนกลยุทธการสื่อสารใหตรง

กลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน ( Tailor-Made Marketing) เชน ผูบริโภคในกลุม Image Conscious 

จะยังอิงอยูกับ Traditional Media ไมไดอยูในโลกไซเบอร หรือออนไลนมากนัก สวนกลุม 

Techno Savvy และ Connector จะชื่นชอบการใชเวลาอยูในโลกออนไลน เปนตน ทําใหการวาง

กลยุทธในการสื่อสารของโซนี่ถูกตองตรงกลุมผูบริโภค และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สําหรับเรื่องตัวผลิตภัณฑ กลุม Connector จะสอดคลองกับสินคาของโซนี่ ไมวา

จะเปนกลองไซเบอรช็อต, โนตบุคไวโอ, มือถือโซนี่ อีริคสัน ที่ทําใหสามารถติตตอสื่อสารขอมูล



และสังคมเพ่ือนฝูงไดตลอดเวลา หรือกลุม Techno Savvy ซึ่งเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง โซนี่ก็มี

สินคาเอวี/ไอทีเพ่ือรองรับความตองการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน LCD TV เปนตน 

- กลยทุธราคา (Price) 

กลยุทธดานราคาโซนี่ไดวางตําแหนงผลิตภัณฑที่ตลาดระดับบน จําหนายเครื่องรับ

โทรทัศนระดับพรีเมี่ยม สงผลใหการตั้งราคาจะอยูในระดับสูงกวาคูแขง ประกอบกับการเพ่ิม

เทคโนโลยีข้ันสูงที่พัฒนาข้ึนมาโดยเฉพาะ และความเชื่อมั่นของผูบริโภคในประเทศไทยที่มีตอ

ภาพลักษณของโซนี่ สงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาของโซนี่แมวาราคาสินคาจะสูงกวา

ผลิตภัณฑระดับเดียวกันของคูแขง 

- กลยทุธการจัดจําหนาย (Place) 

โซนี่ มีนโยบายที่จะพัฒนาให Sony Universe หรือสถานที่จัดแสดงสินคาโซนี่ให

เปนศูนยกลางดานการใหคําแนะนําและการฝกการใชผลิตภัณฑโซนี่สําหรับผูที่สนใจ ( Training 

Centre) นอกจากผูที่มาเย่ียมชม Sony Universe จะไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ

ของโซนี่ รวมถึงวิธีการใชสินคาที่ถูกตอง การดูแลรักษา และเทคนิคพิเศษตางๆ แลว ยังจะได

สัมผัสกับเอกลักษณของบริษัทโซนี่ นั่นคือความเปนผูนําทางดานผลิตภัณฑไอทีและเทคโนโลยี

ข้ันสูง 

ปจจุบันอาจกลาวไดวา Sony Universe เปนจุดนัดพบของผูใชผลิตภัณฑโซนี่ หรือ

ผูที่กําลังมองหาผลิตภัณฑโซนี่ เนื่องจากเปนแหลงรวมผลิตภัณฑโซนี่ทุกชนิดไวอยางครบครัน 

ครบทุกความตองการของผูบริโภค Sony Universe ทุกสาขาจะใหบริการขอมูลเก่ียวกับการ

ซอมแซมสินคา และแนะนําสถานที่ใหบริการซอมสินคา 

โซนี่มุงมั่นพัฒนา Sony Universe ใหเปนศูนยรวมสินคาที่สมบูรณที่สุดและ

นําเสนอสินคาแปลกใหมทันสมัยแกผูรักโซนี่ทุกคน ณ ตอนนี้ Sony Style กลายเปนศูนยรวม



ประสบการณของลูกคาโซนี่ ไมวาจะที่ สยาม พารากอน หรือ ดิ เอ็มโพเรียม เปนอีกแรงหนุนที่

จะทําใหภาพลักษณของโซนี่เปนสินคาที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ 

สิ่งสําคัญที่หลายปที่ผานมา ทางทีมโซนี่ไดใหความสําคัญ คือ หัวใจของงานบริการ 

ที่เรียกวา Sony Support ทัง้รปูแบบของ Sony Service Solution อันไดแก ศูนยฝกอบรมการ

ใชงานผลิตภัณฑ ศูนยบริการขอมูลลูกคา โฮม เซอรวิส และ โชวรูมหนารานที่มุงสราง

ความสัมพันธจากการใชผลิตภัณฑ บริการทางดานเทคนิค และบํารุงรักษาของกลุมบรอดคาซท 

แอนดโปรเฟสชั่นแนลโปรดักต ( B&P Services) และชองทางการใหบริการในรูปแบบ Online 

Support ที่พยายามกาวสูการสราง Society Online ข้ึนมาทาง www.sony.co.th 

สวนการขายผานชองทางของผูแทนจําหนาย (Dealer) ยุคใหม จะตองเขาใจถึงตัว

สินคาและอธิบายใหผูบริโภคเขาใจถึงเทคโนโลยี ตลอดจนการใชงานผลิตภัณฑที่มีความ

ซับซอนมากข้ึนได กลาวคือ ผูแทนจําหนายตองมีการพัฒนาตัวเองเพ่ือรองรับกับแนวโนมความ

เปลี่ยนแปลงของตลาดเครื่องรับโทรทัศนที่กําลังกาวไปสูการใชงานแบบผสมผสานระหวาง

สินคาไอที         

โซนี่เนนหนักในเรื่องการพัฒนาผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง โดยมีการวาง

แนวทางสําหรับการทําตลาดอยางชัดเจน เริ่มตั้งแตการตั้งผูแทนจําหนายเพียงรายเดียวในแตละ

จังหวัด เพ่ือปองกันการแขงขันกันเอง โดยเฉพาะในเรื่องของการตัดราคาที่จะมีผลตอ

ภาพลักษณสินคาของโซนี่ ซึ่งรูปแบบของผูแทนจําหนายยุคใหมจะตองเนนที่การทําตลาดใน

สินคา Hi-End เปนหลัก เพราะเปนสินคาที่ตองการการใหขอมูลมากกวาสินคาทั่วไป 

โซนี่มีการผลักดันใหผูแทนจําหนายพัฒนาชองทางขายเปนรานรูปแบบใหมใน

ศูนยการคาและหางสรรพสินคาชั้นนํา เชน เซ็นทรัล ลาดพราว , เซ็นทรัล พระราม 3 และ

เซ็นทรัลเวิรด เปนตน โดยใชระบบออนไลนที่จะทําใหระบบซัพพลายเชน ของโซนี่มีความ



สมบูรณแบบย่ิงข้ึน และยังสงผลใหการบริหารการจัดการเรื่องสตอกสินคาคลองตัว การ

หมุนเวียนของสินคาในรานทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

- กลยทุธสือ่สารและการสงเสรมิการตลาด (Promotion) 

โซนี่ใชแผนการดําเนินธุรกิจและกลยุทธสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

(Customer Relationship Management : CRM) ดวยโปรแกรม " My Sony : Maximize My 

Sony Experience" เปนกลยุทธสําคัญทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางโซนี่และกลุมผูบริโภค เพ่ือ

เสริมสรางสัมพันธแบบใกลชิด และสรางความภักดีตอผูบริโภคในระยะยาว ผานการสื่อสาร

โดยตรงกับกลุมเปาหมาย และจัดกิจกรรมที่หลากหลายอยางมีระดับ โดยไดรวมมือกับบริษัท 

กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) นําเสนอความคุมครองพิเศษเพ่ิมความอุนใจใหผูบริโภค

ดวยแผนขยายระยะเวลาประกันสินคา Sony Extended Warranty by Bangkok Insurance เพ่ือ

เพ่ิมความคุมครองใหแกสินคา SONY นานสูงสุดถึง 3 ป และยังรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

อ่ืนๆ อาทิ เมเจอร ซิเนเพล็กซ, อีจวีี, โซนี่ พิคเจอรส, โซนี่ มิวสิค, คลับเม็ด, ไทยซิตี้ดีลส , ไทย

ทัวรดอทคอม เปนตน เพ่ือมอบสิทธิประโยชน และบริการในรูปแบบตางๆ เพ่ือตอบรับความ

ตองการของสมาชกิครอบครวั " My Sony" ไดอยางครอบคลุมที่สุด รวมถึงการสรรหา         

สิทธิประโยชนเพ่ือสมาชิกอยางตอเนื่อง นับไดวาเปนผูนําในธุรกิจเครื่องใชไฟฟาในประเทศไทย

ที่มีการนําระบบ CRM มาใชอยางเต็มรูปแบบ 

สรปุผลการวเิคราะห Benchmarking 

จากการศึกษาขอมูลของผูนําในอุตสากรรมเครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) คือ บริษัท 

ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด และบริษัท โซนี่ไทย จํากัด มาเปรียบเทียบกับบริษัท แอลจี 

อิเลคทรอนิคส ประเทศไทย จํากัด โดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix) 

เปนกรอบในการวิเคราะห โดยสรุปไดดังนี้ 



กลยุทธผลิตภัณฑ (Product) 

 LG  เนนการปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีลูกเลนที่มีความทันสมัยมากกวาคูแขง   

 Samsung เนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปลักษณภายนอกที่โดดเดนกวาคูแขง มี

หลายรุน หลายออฟชั่นยอยใหเลือกซื้อ 

 Sony  เนนการเปนผูนําในการคิดคนผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่ใชเทคโนโลยี

แตกตางจากคูแขงโดยสิ้นเชิง  

กลยทุธราคา (Price) 

LG ใชกลยุทธการตั้งราคาระดับกลาง ต่ํากวาคูแขงในระดับเดียวกัน

ประมาณ 10% เพ่ือใหผูบริโภคตัดสินใจไดงายข้ึน 

Samsung ใชกลยุทธการตั้งราคาระดับกลาง โดยมีหลายระดับราคาตามจํานวน

ออฟชั่นที่แบงยอยหลายรุนเพ่ือใหมีความหลากหลายมากข้ึนทุกระดับ

ราคา 

Sony ใชกลยุทธการตั้งราคาสูงกวาคูแขงในอุตสาหกรรม เพ่ือวางตําแหนง

ของผลิตภัณฑระดับ Hi-End โดยเนนการใหบริการที่ระดับพรีเมี่ยม 

กลยทุธการจัดจําหนาย (Place) 

 LG ใชกลยุทธเรงยอดขายผานทางตัวแทนจําหนาย ( Dealer) โดยให

ผลตอบแทนจากการขายมากกวาคูแขง และใชกลยุทธแนะนําใหลูกคา

ปจจุบันใชสินคาที่เก่ียวเนื่อง(Sister Brand) 

Samsung เนนการจัดตกแตงหนารานใหมีความทันสมัย โดยดึงผลิตภัณฑใหมที่

กําลังทําตลาดใหเปนที่ดึงดูด เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหกับบริษัท 

Sony ใชกลยุทธการสรางหนารานตัวแทนจําหนาย (Dealer) เปนศูนยขอมูล

ของผลิตภัณฑ ซึ่งรวบรวมทุกสินคาและบริการที่ครบครัน ประกอบกับ

การสรางผูแทนจําหนายยุคใหมที่ใหความสําคัญดานขอมูล เพ่ือ



ยกระดับภาพลักษณใหแตกตางจากคูแขงอ่ืนที่มีราคาต่ํากวา ซึ่งชวย

เสริมใหบริษัทสามารถสรางผลกําไรในระยะยาวได 

กลยทุธสือ่สารและการสงเสรมิการตลาด (Promotion) 

LG ใชกลยุทธการประชาสัมพันธโดยการเปนผูสนับสนุนรายการโทรทัศนที่

เก่ียวกับเด็กและวัยรุนโดยเฉพาะ เนื่องจากจะเปนกลุมที่เปนฐานลูกคา

ในอนาคต 

Samsung ใชกลยุทธการโฆษณาบริเวณสนามบินนานาชาติชั้นนําทั่วโลก เพ่ือ

สรางภาพลักษณการเปนแบรนดระดับโลก และเปดตัวสูตลาดระดับ

สากล 

Sony เนนสรางภาพลักษณที่เปนเอกลักษณ สรางความภูมิใจใหกับผูบริโภค

เมื่อใชสินคาของโซนี่ พรอมทั้งกําหนดแผนงานการสรางภาพลักษณ

อยางตอเนื่องไปถึงคนในครอบครัวของผูใชผลิตภัณฑ เพ่ือเปนกลยุทธ

ในการตอยอดไปใชกลุมผลิตภัณฑประเภทอ่ืนๆตอไปในอนาคต 

 

การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก  (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strenghts) 

1. เครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ของบริษัท เปนสินคาที่มีเทคโนโลยีที่ล้ํา

สมัย ดีไซนสวยงาม มีฟงกชั่นการใชงานที่ตอบรับกับความตองการของผูบริโภคยุค

ใหม เชน ระบบการเชื่อมตอกับอุปกรณหรือเครื่องใชไฟฟาชนิดอ่ืนๆ ได อาทิ LG 

Internet refrigeratorซึ่งเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ  แอลจี เทานั้นที่ผลิตภัณฑตูเย็น

สามารถเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตได 

2. ชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยจําหนายผานผูแทน

จําหนาย ดิสเคานสโตร รานคาปลีกสมัยใหม ซึ่งมีกระจายอยูทั่วประเทศ และเปน



ปจจัยที่เอ้ือตอการกระจายสินคาออกสูตลาดไดอยางดีทั่วทุกพ้ืนที่ที่จะสามารถ

พัฒนา ตลอดจนขยายไปสูชองทางจัดจําหนายอ่ืนๆ ไดเปนอยางดีในอนาคต 

3. เครื่องรับโทรทัศน ( LCD TV) ของ แอลจี เปนสินคาที่มีราคาใน

ระดับกลาง  (ต่ํากวาคูแขงระดับเดียวกันประมาณ 10%) เมื่อเทียบกับคูแขงใน

อุตสาหกรรม (ซัมซุงและโซนี่) 

4. มีหนวยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ สําหรับเครื่องรับโทรทัศน 

(LCD TV) โดยเฉพาะ 

จุดออน (Weakness) 

1. สินคาเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ตราสินคา แอลจี เปนที่รูจักและ

ยอมรับในประเทศไทยในระยะเวลาไมนาน 

2. การรับรูของผูบริโภคมองวาเครื่องใชไฟฟาที่แบรนดประเทศเกาหลีไม

คงทนเทากับเครื่องใชไฟฟาแบรนดประเทศญี่ปุน 

3. กลยุทธการประชาสัมพันธแบรนดสินคาจัดกัดเฉพาะกลุมเปาหมายบาง

กลุม โดยเนนที่กลุมเด็กและวัยรุนเปนสวนใหญ 

4. กําลังการผลิต ภายในประเทศ มีอยูอยางจํากัด ไมเพียงพอตอความ

ตองการของตลาดทําใหสินคาขาดตลาดในบางชวง 

โอกาส (Opportunities) 

1. การลดภาษีของภาครัฐบาล ทําใหราคาสินคาตกต่ําลง ผูบริโภคหันมา

จับจายใชสอยมากย่ิงข้ึน 

2. ขอตกลงการเปดเขตการคาเสรี (FTA) โดยการนําเขาวัตถุดิบ/ ชิ้นสวน/ 

สวนประกอบ จากประเทศในแถบอาเซียนและจีนลดต่ําลง ซึ่งจะชวยใหสามารถลด

ตนทุนการผลิตได 



3. ลูกคาใหความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี ความทันสมัย และ

รูปลักษณภายนอกจากการออกแบบดีไซนในตัวสินคา และราคาที่ ต่ํากวาคูแขง

ประมาณ10% 

4. ในปจจุบันที่อยูอาศัยมีการใชเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) มากกวา 1 

เครื่อง ไมใชเพียง 1 เครื่องในหองนั่งเลนเชนในอดีตเทานั้น 

5. ผูบริโภคนิยมใชเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) เปนเหมือนเครื่องบง

บอกถึงรสนิยม ความทันสมัย และฐานะของผูใช อีกทั้งยังเปนเหมือนเครื่องประดับ

ตกแตงที่อยูอาศัยใหหรูหราย่ิงข้ึนอีกดวย 

อุปสรรค (Threats) 

1. ไดรับผลกระทบจากการที่ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยกําลังถึงจุดอ่ิมตัว 

โครงการจัดสรร คอนโด และหองชุดที่อยูอาศัยตางๆ มีการชะลอตัว สงผลให

ผูบริโภคมีปริมาณการซื้อเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ลดลง 

2. การเปดเขตการคาเสรี (FTA) จะนําไปสูการเขามาของคูแขงรายใหมๆ 

ในประเทศคูเจรจา เชน ประเทศในแถบอาเซียน และจีน ทําใหการแขงขันใน

ประเทศมีความรุนแรงและเขมขนข้ึน 

3. ปจจัยทางการเมืองที่ไมสงบ และผันผวน เปนสวนสําคัญที่ทําใหความ

เชื่อมั่นของผูบริโภคในการซื้อสินคาลดลง 

 

 

การวเิคราะห TOWS Matrix Analysis 

จากการประมวลผลดวยขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ ในการเลือกแนวทางเพ่ือ

แกไขปญหาจําเปนตองมีการใชเครื่องมือสําหรับกําหนดกลยุทธที่เรียกวา TOWS Matrix โดย



เครื่องมืออันนี้จะชวยใหสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และภายในองคกรได จากนั้น

จึงมาประเมินหาแนวทางเลือก โดยการศึกษาครั้งนี้จะใชกลยุทธระดับองคกรที่มีความสอดคลอง

กับวัตถุประสงค และปญหาที่องคกรตองการแกไข โดยไดทําการวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิด

ระดับองคกร และระดับธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที ่18 แสดง TOWS Matrix ระดับองคกร 

ระดับองคกร จุดแข็ง (Strength) จดุออน (Weakness) 

 1. มีเทคโนโลยี และดีไซน ที่

ทันสมัย 

2. ชองทางการจดัจาํหนายที่

ครอบคลุมทุกพื้นที่ เอื้อตอการ

กระจายสินคาออกสูตลาด 

3. เปนสินคาที่มีราคา ต่ํากวา

คูแขงประมาณ 10% เม่ือเทียบ

กับคูแขงในอุตสาหกรรม 

4. มีหนวยงานวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีใหมๆ สําหรับ

เครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) 

โดยเฉพาะ 

1. ตราสินคา แอลจี เปนที่รูจักและ

ยอมรับในประเทศไทยใน

ระยะเวลาไมนาน 

2. การรับรูของผูบริโภคมองวา

เครื่องใชไฟฟาที่แบรนด

ประเทศเกาหลีไมคงทนเทากับ

เครื่องใชไฟฟาแบรนดประเทศ

ญี่ปุน 

3. กลยุทธการประชาสัมพันธตรา

สินคาไมแพรหลาย จํากัด

เฉพาะกลุมเปาหมายบางกลุม 

โดยเนนที่กลุมเด็กและวัยรุน

เปนสวนใหญ 

4. กําลงัการผลติภายในประเทศมี

อยูอยางจํากัด ทําใหสินคาขาด

ตลาดในบางชวง 

โอกาส (Opportunity) SO Strategy WO Strategy 



1. การลดภาษีบุคคลธรรมดา ของ

ภาครฐับาล  

2. ขอตกลงการเปดเสรีโดยการ

นําเขาวัตถุดิบ /ช้ินสวน /

สวนประกอบ ทําใหตนทุนการ

ผลิตลดลง 

3. ลูกคาใหความสนใจคุณภาพ

เทคโนโลยี ของเครื่องรับ

โทรทัศน (LCD TV)  มากขึ้น 

4. การตัง้งบประมาณของ

เครื่องรับโทรทัศน (LCD TV)  

ตอบานหนึ่งหลังมีแนวโนม

เพิ่มมากขึ้น 

S1, S3, S4, O3, O4 

Low Price-High Function:

พัฒนาสินคาใหมีลูกเลนฟงกช่ัน

มากขึ้น ดวยการออกแบบดีไซนที่

ทันสมัย ในระดับราคาที่ต่ํากวา

คูแขง 

W1, W2, O3 

On Site Service Program : 

โปรแกรมการรับประกันสินคา ที่

บรกิารถงึทีต่ลอดระยะเวลาการ

รับประกัน 

อุปสรรค (Threat) ST Strategy WT Strategy 

1. การเปดเสรีทําใหมีคูแขงใน

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

2. ภาวะเงินเฟอซึ่งมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น 

3. ปจจัยทางการเมือง

ภายในประเทศที่ไมสงบ 

 

 

W4, T1 

Product Selection : 

เนนสงเสริมการตลาดเพื่อผลักดัน

สินคารุนที่เปนที่นิยมในตลาด โดย

ลดกําลังการผลิตในรุนที่ไมเปนที่

นิยมหรือมียอดขายนอย 

 

ทางเลอืกในการแกไขปญหาและการตัดสนิใจเลอืกแนวทางการแกไขปญหา 

ตารางที ่19 แสดงกลยุทธระดับองคกร 



ทางเลอืกกลยทุธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเลือก 

1. Low Price - High 

Function : พัฒนาสินคา

ใหมีลูกเลนฟงกช่ันมาก

ขึ้น ดวยการออกแบบ

ดีไซนที่ทันสมัย ในระดับ

ราคาที่ต่ํากวาคูแขง 

- สามารถดึงดูดลูกคา

ของคูแขงใหมาซื้อสินคา

ของบริษัท ดวยเหตุที่

สินคามีคุณภาพระดับ

เดียวกันแตของบริษัทมี

ฟงกชัน่มากกวา ราคาต่าํ

กวา ทําใหมีสวนแบงทาง

การตลาดเพิม่มากขึน้ 

- สรางจุดขายใหกับ

สินคาของบริษัทที่ชัดเจน 

แตกตางจากคูแขงมาก

ขึ้น จากเดิมที่มีฟงกช่ัน

คลายๆกัน 

- ตองมีการลงทนุในการ

วิจัยและพัฒนาเปน

จาํนวนมาก 

- ตนทุนของสินคาสูงขึ้น 

ถึงแมวาช้ินสวนวัตถุดิบ

บางรายการจะไดรบัการ

ยกเวนภาษีนําเขา แต

ตนทุนในการเพิ่มฟงกช่ัน

ของสินคาสูงขึ้น จึงทําให

ราคาตนทุนยังคงเทาเดิม 

 

Mixed Strategy1 และ2 

ดําเนินกลยุทธการ

พัฒนาสินคาใหมีฟงกช่ัน

ลูกเลนเหนือกวาคูแขง 

ดวยราคาที่ต่ํากวาคูแขง 

ควบคาไปกับการจดั

โปรแกรมการรับประกัน

หลงัการขายถงึลกูคา

โดยตรง ซึ่งจะชวยตอก

ย้ําในเรื่องของคุณภาพ

สินคาและบริการที่

เดนชัด และเปนสากล

ของบริษัท 

2. On Site Service 

Program : 

โปรแกรมการรับประกัน

สินคา ที่บริการถึงที่

ตลอดระยะเวลาการ

รับประกัน 

- ชวยยกระดับการ

บรกิารหลงัการขายของ

บริษัทใหเปนสากลยิ่งขึ้น 

- ทาํใหลกูคาเกิดการ

ยอมรับในคุณภาพของ

สินคามากขึ้น และ

ไววางใจในการซื้อสินคา

ของบริษัท 

- ชวยสรางภาพลักษณ

- ตองใชงบประมาณเปน

จาํนวนมาก 



เรื่องตราสินคาของบริษัท

วามรคุณภาพทั้งสินคา

และบรกิาร 

3. Product Selection : 

เนนสงเสริมการตลาด

เพื่อผลักดันสินคารุนที่

เปนที่นิยมในตลาด โดย

ลดกําลังการผลิตในรุนที่

ไมเปนที่นิยมหรือมี

ยอดขายนอย 

- ชวยใหกําลังการผลิต

ทันตอความตองการของ

ตลาด 

- สินคาไมขาดชวงไมเสีย

โอกาสทางการขาย 

 

- ทําใหเสียโอกาสในการ

ขายสินคาในบางรุน 

- อาจทําใหเสียสวนแบง

ทางการตลาดใหกบั

คูแขงได 

 

 

กลยุทธที่เลือก : Mix Strategy ระหวางLow Price – High Function และ On Site Service 

Program 

เนื่องจากนโยบายของบริษัท ตองการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดในกลุมอุตสาหกรรม

เครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ตลอดจนการคาดการณในตลาดอนาคตที่มีอัตราการเติบโต สูงข้ึน

และมีคูแขงเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหองคกรตองเรงนํากลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่ทันสมัย

ที่แตกตางจากคูแขงทั้งในเรื่องของฟงกชั่นที่มากกวา ในราคาที่ใหความคุมคามากกวา และตรง

ตามความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง เพ่ือชวงชิงสวนแบงการตลาดของคูแขงพรอมกับ

การยกระดับคุณภาพสินคาและการบริการหลังการขายที่มุงเนนใหประโยชนและความคุมคาแก

ลูกคา โดยการใหบริการถึงบานลูกคาตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพสินคา พรอมกับการ

ยกระดับคุณภาพสินคาและการบริการหลังการขายที่มุงเนนใหประโยชนและความคุมคาแก

ลูกคาโดยตรง เพ่ือดึงดูดลูกคาในกลุมของคูแขงและลูกคาในกลุมใหมใหมีโอกาสในการเลือกซื้อ



สินคาของบริษัทมากข้ึน อีกทั้งยังสงผลตอภาพลักษณของผลิตภัณฑไปสูระดับสากล และเปนที่

ยอมรับของลูกคามากข้ึนอีกดวย 

วธิกีาร : โดยการใชกลยทุธสวนประสมทางการตลาดMarketing Mix 

1. Product Z (Customer Solution) 

บริษัทไดมีการกําหนด Positioning ของเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) เปนสินคาระดับกลาง

ถึงสูง และไดมีการกําหนด Brand Personality ของสินคาดังนี้ 

 Premium  คุณภาพสูงเหมาะสมกับราคา 

 Trend  มีความสวยงาม ทันสมัย  

 Unique  มีเอกลักษณโดเดนไมเหมือนใคร 

  Technology นวัตกรรมที่คิดคนเฉพาะของแอลจี 

คุณสมบัติของเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) 

Borderless Design - ดีไซนรูปลักษณใหมไรขอบทีวีดวยกระจกแผน

เดียว 

Seamless Connectivity  - การเชื่อมตอที่ไรสาย ไรขีดจํากัดดวย Wireless 

AV Link ที่เชื่อมตอสัญญาณเขาทีวีดวยกลองพิเศษ

ผานระบบ Wireless ไมตองตอสายสัญญาณ

โทรทัศนเหมือนกับเครื่องทั่วๆ ไป 

Limitless Contents  - ไรขีดจํากัดดวย NetCast ของ LG ที่เชื่อมตอเลน

เว็บไซตอยาง YouTube, Picasa, AccuWeatherได 



TruMotion 480Hz  - เทคโนโลยี  480Hzใหภาพลื่นไหล ชวยขจัดภาพ

เบลอ 

Picture Wizard - ฟงคชันพิเศษที่ชวยในการปรับภาพใหเหมาะกับ

สภาพหอง 

Intelligent Sensor - เซนเซอรอัจฉริยะปรับภาพใหเหมาะกับสภาพ

หอง 

Bluetooth - มีฟงกชั่น Bluetooth ที่สามารถเชื่อมตอตัวทีวีเขา

กับหูฟงตัว Bluetooth Stereo ไรสายได และ

สามารถเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือและทําการสง

ภาพ Jpeg และเพลง MP3 ไปเลนบนจอเครื่องรับ

โทรทัศนได 

Game - เพ่ิมเกมสเขามาเพ่ือความสนุก มีทั้งหมด 7 เกมส 

:เกมสกระโดดเชือก , เกมสตี Golf, เกมสความจํา , 

เกมส Sudoku, เกมสทําแฮมเบอรเกอรเปนตน 

Smart Energy Saving Plus  - ชวยประหยัดไฟสูงสุดถึง 76% 

 

2. การจัดต้ัง Key Dealer และบริการหลังการขายทั่วประเทศ ( On Site Service 

Program) 



ทําการคัดเลือกรานผูแทนจําหนายในแตละ จังหวัด ที่มียอดจําหนายสินคาเครื่องรับ

โทรทัศน (LCD TV) ของแอลจใีนลําดับตนๆ แตงตั้งเปน Key Dealer สําหรับจําหนายเครื่องรับ

โทรทัศน (LCD TV) ของแอลจีและเปนศูนยบริการหลังการขายเพ่ือบริการแกลูกคาโดยตรงมี

การจัดตั้งงบประมาณในการตกแตงหนารานเปนเอกลักษณเฉพาะของแอลจี พรอมทั้งสนับสนุน

พนักงานขายที่ไดรับการอบรมดานผลิตภัณฑเปนอยางดีใหกับ Key Dealer ดังกลาวซึ่ง Key 

Dealer จะไดรับผลประโยชนเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่สามารถทํายอดขายไดตามเปาที่บริษัทกําหนด 

3. การจัดต้ัง HUB สําหรับกระจายสินคา  

ทําการคัดเลือก Key Dealer ที่มีศักยภาพในการจัดจําหนายกระจายสินคา การ Stock 

สินคาในแตละ ภาค โดยแตงตั้งใหเปน Hub สําหรับการสตอกและเปนจุดกระจายสินคาใหกับ

รานคารายยอยๆ ในพ้ืนที่ โดยใหสวนลดพิเศษสําหรับการขนสงสินคาเพ่ือทําการจัดเก็บที่ราน 

เพ่ือเปนการสรางความสะดวกใหกับรานผูแทนจําหนายในพ้ืนที่ที่ไมสามารถสตอกสินคาได 

4. Promotion (Communication) 

 เนนการสื่อสารไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย เพ่ือสราง Brand Image ที่ดีดังตอไปนี้ 

4.1 กลยุทธสงเสริมการขายสําหรับ B2B 

การสงเสริมการขายสําหรับรานคาตัวแทนจําหนายของบริษัท 

ทางบริษัทไดมีการจัดกลยุทธการสงเสริมการขาย โดยมีการทํา Trade Promotion 

ใหกับรานคาผูแทนจําหนายดังนี้ 

- โปรแกรม Bonus X รายไตรมาส สําหรับ Key Dealer โดยคิด

จาย x% ของยอดขายทั้งหมดของแตละราย 



- โปรแกรมทองเที่ยวตางประเทศ โดยจัดเปน Top Rank 15 

อันดับทั่วประเทศ โดยสะสมยอดตั้งแต มกราคม ถึง ธันวาคม ของทุกป 

4.2 การสงเสรมิการขายสาํหรบัพนักงานขายหนารานผูแทน

จําหนาย 

เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานขายหนารานผูแทนจําหนาย ทาง

บริษัทจึงไดจัดรายการสงเสริมการขายสําหรับพนักงานขายหนาราน โดยมีรายละเอียดรายการ

สงเสริมการขายดังตอไปนี้ 

4.3 โปรแกรมการสงเสรมิการขาย 

- โปรแกรม Incentive สําหรับพนักงานขายหนาราน โดยจายเปนรายไตรมาส 

เชน เครื่องละ xxx บาท 

- โปรแกรมอบรมสัมมนาความรูสินคา โดยจัดเปน In House Training ในแตละ

ไตรมาส 

- โปรแกรมการสอบวัดความรูพนักงานขายหนาราน โดยวัดความรู

ความสามารถดสนขอมูลเทคนิคผลิตภัณฑและเทคนิคการขาย โดยมี Incentive 

ใหสําหรับผูผานการทดสอบในระดับดี 

4.4 การแนะนําสนิคาผาน website 

 บริษัทมีการใชชองทางการโฆษณาและประชาสัมพันธผานทาง website ไมวาจะเปน 

website ของบริษัทเอง www.lg.com/th/index.jsp หรือสนับสนุนขอมูลผลิตภัณฑใหกับเว็บไซต

ของตัวแทนจําหนาย ( Dealer) และเว็บไซตอ่ืนๆ ที่มีสวนชวยในการสนับสนุนยอดขายและ

การตลาดของบริษัท เชน เว็บไซตสื่อกลางผลิตภัณฑเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ในประเทศ

ไทย อาทิ www.lcdtvthailand.com และwww.lcdspec.com เปนตน 



4.5 การจัดต้ัง  Displayณ จุดขาย 

 จัดตั้ง Display หนารานแสดงสินคาสําหรับรานผูแทนจําหนาย เพ่ือเปนเครื่องชวยใน

การประชาสัมพันธใหกับสินคา และทําใหผูบริโภครูจักสินคามากข้ึนมีการจัดแสดงสินคาตัวโชว

ใหครบทุกรุน และผูบริโภคสามารถทดลองใชไดจริงกอนการตัดสินใจเลือกซื้อ 

4.6 การขายโดยพนักงานขายของบรษิทั 

 บริษัทไดมีการจัดสงพนักงานขายที่ไดรับการอบรมจากบริษัทเพ่ือกระตุนยอดขายใน

แตละชองทางการขายตางๆใหไดตามเปาหมายที่กําหนด พนักงานขายที่บริษัทสงมานี้จะมี

ความชํานาญในตัวสินคาเปนอยางดี และมีเทคนิคการขายที่ดีที่บริษัทไดฝกอบรมใหแลว 

4.7 การอบรมพนักงานขาย 

 ทําการอบรมพนักงานขายทั้งผูแทนขายขององคกรและพนักงานขายของผูแทนจําหนาย

โดยเนนการใหความรูดานการบริการลูกคา เพ่ือใหสามารถใหบริการลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งถือไดเปนนโยบายอยางหนึ่งของทางแอลจีที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี

คุณภาพ โดยการอบรมของผูแทนขายนั้นจะทําเปนรอบทุกครึ่งป และใหความรูกับพนักงานขาย

ของผูแทนจําหนายเปนไตรมาสในลักษณะของ In House Training เพ่ือทําการใหความรูผูแทน

จําหนายไดทั่วทุกพ้ืนที่ โดยอาศัยผูแทนขายขององคกรและพนักงานของแอลจีเปนหลัก 

 



บทท่ี 4 

ผลการศกึษาสรปุ และขอเสนอแนะ 

 

สรปุผลการศกึษา 

 

เปาหมายในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมสวน

แบงการตลาดเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขันในธุรกิจเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ซึ่งบริษัท

ตระหนักถึงแนวโนมในการแขงขันที่รุนแรงในอนาคต และผูแขงขันเพริ่มมีเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจาก

การทาํ FTA ระหวางประเทศอาเซียน และปจจัยดานเงินเฟอที่มีอัตราสูงข้ึน ซึ่งหากมองในระยะ

ยาวการเพ่ิมสวนแบงการตลาดดังกลาวจะชวยใหบริษัทเติบโตอยางย่ังยืนและมั่นคง ซึ่งจาก

การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณผูบริหาร การทําแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง

ผูบริโภคจํานวน 400 คน และขอมูลทุติยภูมิ ทั้งจากบทความ งานวิจัย และขอมูลอางอิงตางๆ 

ทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหแลวพบวาทางเลือกในการแกไขปญหาดังกลาว 3 

ทางเลือกคือ Low Price – High Function, On Site Service Programและ Product Selection 

โดยไดทําการวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก จึงสรุปไดวา กลยุทธ Mix Strategy 

ระหวางLow Price – High Function และ On Site Service Program เปนทางเลือกที่จะชวยให

บริษัทบรรลุวัตถุประสงคในการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด และเพ่ิมยอดขายไดมากข้ึน โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่ทันสมัยที่แตกตางจากคูแขงทั้งในเรื่องของฟงกชั่นที่มากกวา ในราคา

ที่ใหความคุมคามากกวา และตรงตามความตองการของผูบริโภค



อยางแทจริง เพ่ือชวงชิงสวนแบงการตลาดของคูแขง พรอมกับการยกระดับคุณภาพสินคาและ

การบริการหลังการขายที่มุงเนนใหประโยชนและความคุมคาแกลูกคา โดยการใหบริการถึงบาน

ลูกคาโดยตรง ตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพสินคา เพ่ือดึงดูดลูกคาในกลุมของคูแขงและ

ลูกคาในกลุมใหมใหมีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาของบริษัทมากข้ึน อีกทั้งยังสงผลตอ

ภาพลักษณของผลิตภัณฑไปสูระดับสากล และเปนที่ยอมรับของลูกคามากข้ึนอีกดวย โดย

กําหนดแผนงานในการสงเสริมดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคใน

การเพ่ิมสวนแบงตลาด อาทิ การสงเสริมผูแทนจําหนาย ( Dealer) เพ่ือสรางภาพลักษณการ

บริการระดับพรีเมี่ยมใหกับลูกคา การสนับสนุนขอมูลเทคนิคสําหรับการขายผลิตภัณฑใหกับ

พนักงานขายหนารานการตั้ง Key Dealer ในแตละจังหวัดเพ่ือประโยชนในการจัดสงสินคา ซึ่ง

เปนการปรับภาพลักษณใหมใหกับบริษัทเพ่ือเปนการตอกยํ้าใหกับผูบริโภคในเรื่องของคุณภาพ

และบริการของบริษัทที่เทียบเทาแบรนดชั้นนําจากญี่ปุน ซึ่งจะสงผลดีในระยะยาวชวยสรางการ

เติบโตที่ย่ังยืนใหกับบริษัทตอไป 

 

ขอจํากัดการศกึษา 

 

 1. ขอมูลบางสวนของบริษัทไมสามารถคนหาและเผยแพรได 

 2. ขอจํากัดในเรื่องของขอมูลกลยุทธการตลาดของผูนําในอุตสาหกรรมที่ไมไดรับการ

เผยแพร และขอมูลไมหลากหลาย 

 3. ระยะเวลาในการศึกษาที่มีอยูอยางจํากัด 

ขอเสนอแนะการศกึษา 



 

 1. เก็บขอมูลกลยุทธการทําตลาดของผูนําในอุตสาหกรรมเพ่ิมเติม ตลอดจนขอมูลการ

บริหาร และรายการสงเสริมการขายตางๆ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกลยุทธ และ

เปนแนวโนมในอุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน (LCD TV) ในอนาคตตอไป 

 2. การกําหนดกลยุทธในทางปฏิบัติควรพิจารณาในรายละเอียดการปฏิบัติอยางรอบคอบ 

เพ่ือใหกลยุทธที่ใชมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เรื่อง พฤติกรรมการซ้ือเครื่องรับโทรทัศนของผูบริโภค 

 

รายละเอียดของแบบสอบถามแบงออกเปน 2สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อเครื่องรับโทรทัศน และวัตถุประสงคหรือเหตุผลในการเลือก

ซื้อ 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง

1) เพศ 

 กรุณาทําเครื่องหมาย ในชอง หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของ

ทานมากที่สุด (เพียงขอเดียว) 

ชาย    หญิง 

 

2) อายุ 

 1. ไมเกิน 20 ป     2. 21-25 ป 

3. 26-35 ป    4. 36-45 ป 

5. 45 ปข้ึนไป 

 



3) สถานภาพสมรส 

 1.โสด     2. อยูดวยกัน / สมรส 

3. หมาย / หยาราง / แยกกันอยู  4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

4) อาชพี 

 1. ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  2. คาขาย / ประกอบธุรกิจสวนตัว 

3. พนักงานบริษัท / หางรานเอกชน 4. รับจางทั่วไป / ลูกจางชั่วคราว 

5. พอบาน / แมบาน   6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

 

5) ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 

 1. มัธยมตนหรือต่ํากวา   2. มธัยมปลาย / ปวช. 

3. ปวส. / อนุปริญญา   4. ปริญญาตรี 

5. ปริญญาโท หรือสูงกวา   6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

 

6) รายไดของทานตอเดือน 

 1. ไมเกิน 10,000 บาท   2. 10,001 – 20,000 บาท 

3. 20,001 – 30,000 บาท  4. 30,001 – 40,000 บาท 

5. 40,001 บาทข้ึนไป 
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการซ้ือเครื่องรับโทรทัศน 

คําชี้แจง

 

 กรุณาทําเครื่องหมาย ในชอง หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของ

ทานมากที่สุด  

7) ทานเคยซื้อหรือคาดวาจะซื้อเครื่องรับโทรทัศนประเภทใด 

 1. โทรทัศนจอธรรมดา   2. โทรทัศนจอแบน  3. โปรเจคชั่นทีวี 

4. พลาสมาทีวี   5. แอลซีดีทีวี  6. แอลอีดีทีวี 

8) ย่ืหอเครื่องรับโทรทัศนที่เลือกซื้อ 

 1. โซนี่     2. ซัมซุง    3. แอลจี 

 4. ฟลิป     5. โตชิบา    6. เนชั่นแนล 

7. ชารป     8. เจวีซี   9.อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ).................... 

9) ขนาดเครื่องรับโทรทัศนที่เลือกซื้อ 

 1. 14-20 นิ้ว    2. 21-30 นิ้ว   3.31 – 40 นิ้ว 

 4. 41 – 50 นิ้ว    5. 51 นิ้วข้ึนไป 

10) งบประมาณที่ตั้งไว 

 1. ต่ํากวา 5,000 บาท  2. 5,001 – 10,000 บาท  3.10,001 – 20,000 บาท 

 4. 20,001 – 30,000 บาท 5. 30,001 – 40,000 บาท  6.40,001 – 50,000 บาท 

 7. 50,001 บาทข้ึนไป  

 

 

97 



11) ในการเลือกซื้อเครื่องรับโทรทัศน ทานจะชําระเงินดวยวิธีใด 

 1. เงินสด     2. บัตรเครดิต 

 3. สินเชื่อ / ผอนชําระ    4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 

12) ในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องรับโทรทัศนของทาน ใครเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจมาก

ที่สุด 

 1. เพ่ือน      2. สาม ี/ ภรรยา / แฟน / บุตร  

 3. ญาต ิ/ พ่ีนอง     4. พนกังานขาย 

 5. ตัดสินใจดวยตนเอง    6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 

13) สถานที่ที่ทานเลือกซื้อเครื่องรับโทรทัศน 

 1.หางสรรพสินคา(เพาเวอรบาย/เพาเวอรมอลล)  

 2.หางคาปลีก (โลตัส/คารฟู/บ๊ิกซี/โฮมโปร) 

 3. โชวรูมของแตละย่ีหอ   

 4. งานแสดงสนิคา (โฮมเอ็กซโป/บานและสวนแฟร) 

 5. รานจําหนายเครื่องใชไฟฟา (ดีลเลอร) 

 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

\ 
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   วัตถุประสงคหรือเหตุผลในการซ้ือเครื่องรับโทรทัศน 

คําชี้แจง

 

 ปจจัยตอไปนี้สําคัญตอการตัดสินใจซื้อเครื่องรับโทรทัศนของทานมากนอย

เพียงใด 

   กรุณาทําเครื่องหมาย ในชอง หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของ

ทานมากที่สุด 

5 = สาํคญัมากทีส่ดุ        4 = สาํคญัมาก        3 = สาํคญันอย        2 = สาํคญันอยทีส่ดุ        

1 = ไมสําคัญ 

 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องรับโทรทัศน ระดับความสําคัญ 

ดานผลติภณัฑ 5 4 3 2 1 

1. สินคามีคุณภาพ มีมาตรฐาน           

2. สินคารุนใหม / สินคาเทคโนโลยีใหม           

3. สินคามีหลายรุน ครบครันทุกความตองการ           

4. สินคามีระยะเวลารับประกัน           

5. สินคาชํารุดสามารถเปลี่ยนใหมไดภายใน 7 วัน           

6. มีบริการจัดสงและติดตั้ง           

7. ศูนยซอมที่ไดมาตรฐาน           

ดานสถานทีร่านคา           

8. ความสะดวกของทําเลที่ตั้งรานคา           

9. มทีีจ่อดรถกวางขวางสะดวกสบาย           

10. ตกแตงโชวรูมสวยงาม ทันสมัย           

11. จัดวางสินคาเปนระเบียบ สะดวกในการเลือกซื้อ           

12. การเปดบริการทุกวันไมมีวันหยุด 

     13. เวลาเปด-ปดเหมาะสม 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องรับโทรทัศน ระดับความสําคัญ 

  
ดานการสงเสรมิการตลาด 5 4 3 2 1 

14. โฆษณาในโทรทัศน           

15. โฆษณาในวิทยุ           

16. โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ           

17. ปายคัตเอาทสะดุดตาทําใหไดขอมูล 

     18. ใบปลิวใหขอมูลขาวสารชัดเจนและทันเวลา 

     19.การมีโปรโมชั่นตามเทศกาลพิเศษ 

     20. การมีปายราคาบอกคุณสมบัติสินคาและราคา 

     21. การตอบคําถามไดชัดเจนถูกตองของพนักงานขาย 

     22. การม ีWEBSITE สําหรับใหขอมูล           

 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เปนอยางสูง 
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ภาคผนวก ข 

สัมภาษณคุณ ก ผูบริหารผลิตภัณฑของบริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส ประเทศไทย จํากัด 

1. บริษัทไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดของผลิตภัณฑไวที่ระดับใด 

ตอบ

2. ลูกคากลุมเปาหมายเปนกลุมใด 

 บริษัทมีการวางตําแหนงของผลิตภัณฑไวที่ตรงกลางระหวางแบรนดญี่ปุนระดับบนและ

ระดับลาง 

ตอบ

3. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมขณะนี้เปนอยางไร  

 มองวาสินคาที่ผลิตออกมาจําหนายสวนใหญจะมุงขายใหกลุมระดับกลาง คือ อยูใน

ระดับจึงวางเปาหมายและราคาที่ต่ํากวาคูแขง 5-10% หรือราคาเทากันแตเพ่ิมฟงกชั่นที่

มากกวา เพ่ือเปนการแยงชิงสวนแบงทางการตลาดของคูแขงอยางรวดเร็ว 

ตอบ

4. และมีแนวโนมในป 54 จะมีทิศทางเปนเชนไร 

 สภาพการแขงขันมีสูงมาก โดยเฉพาะในปจจุบันที่ LCD TV มีราคาขายที่ต่ําลงกวาเดิม

เกินครึ่งทําใหการแขงขันทวีความรุนแรง และการสงเสริมการขายของ Modern Trade ตางๆ 

ที่ทําการสงเสริมการขายทั้งลด แลก แจก แถม และมีโปรแกรมผอนชําระ 0% ย่ิงทําใหกระแส

ของ LCD TV รุนแรงข้ึน 

ตอบ

 

 ทิศทางของ LCD TV ในป 2554 ก็จะเนนสอดแทรกเทคโนโลยี 3D ลงไปในฟงกชั่นของ 

LCD TV เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ และมาทดแทน LCD แบบธรรมดาที่ตลาดเริ่มอ่ิมตัว เทรนด

ของเครื่องใชไฟฟาจะเนนการอนุรักษพลังงานตามกระแสของโลก 

 



5. กลยุทธที่ใชในการแขงขันในขณะนี้ บริษัทใชกลยุทธใดบาง 

ตอบ

6. สภาะเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนและสภาพการเมืองสงผลกระทบตอยอดขายหรือไม 

 บริษัทเนนการสนับสนุน Dealer เปนหลัก และสราง Brand Image ใหเปนสากลมากข้ึน 

เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในแบรนดมากข้ึนและเริ่มพัฒนาสินคาในระดับ Hi-End เขา

มาเสริมภาพลักษณใหดีย่ิงข้ึน ทั้งนี้เพ่ือขยายตลาดสูระดับบนดวย 

ตอบ

7. บริษัทมีแผนการประชาสัมพันธหรือสรางBrand Image อยางไร 

 สงผลกระทบในชวงแรก เพราะลูกคาไมจับจายใชสอย แตปรับตัวดีข้ึนในชวงปลายป 

เนื่องจากสินคาของบริษัทมีราคาอยูในระดับกลาง ทําใหกลุมที่เนนความคุมคาเมื่อเทียบราคา

กับคุณภาพและของคูแขง สงผลใหลูกคาบางสวนที่เปนของคูแขงเริ่มตัดสินใจซื้อของเรามาก

ข้ึน  

ตอบ

 

 ปจจุบันBrand Image ของบริษัทเปนไปในทิศทางที่ตั้งไวคือ สรางความทันสมัย เนน

กลุมเด็กวัยรุนที่จะเปนกลุมที่ใชแบรนดของบริษัทในอนาคต ควบคูไปกับการสรางทัศนคติวา

สินคาของบริษัทเปนสินคาที่มีคุณภาพระดับสากลทัดเทียมคูแขงอ่ืน  
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ภาคผนวก ค 

               ตารางแสดงกิจกรรมทางการตลาด 

               
ท่ี รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ขยายชองทางการจดัจาํหนาย Marketing และ Sale                         

 - ตรวจสอบขอมูลและยอดขายของผูแทนจําหนายยอนหลัง 5 ป   X                       

 - แตงตั้ง Key Dealer แตละเขต/จังหวัด     X X                   

2 ผลิตภัณฑใหม/ดีไซนใหม                           

 - สํารวจความตองการของผูบริโภค Marketing X X X                   

 - วิจัย พัฒนาและทดสอบการใชงาน R&D       X X X X           

 - วางแผนงานการตลาดตัง้ราคาและกําหนดกลยทุธ Marketing               X         

 - ประชาสัมพันธผานส่ือเว็บไซตของบริษัทและชองทางการส่ือสารตางๆใหเปนที่รูจัก  

Marketing 
                X X X X 

 - สื่อสารถึงผูแทนจําหนาย และหนารานตางๆ Marketing                 X       

 - อบรมพนกังานขาย PC Leader                 X     X 



 

  

ท่ี รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 สรางฐานลูกคาใหมในกลุมเนนความคุมคาและทันสมัย  Marketing                         

 - สํารวจขอมูลกลุมและอาชีพที่เปนกลุมเปาหมาย   X X X                   

 - คัดกรองและเลือกกลุมที่เปนเปาหมาย     X X X                 

 - กําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ เชนในเว็บไซตไอที หรือเปน

สปอนเซอรรายการไอทีตางๆ   
      X X X X X X X X X 

 - จดั event ตามสถานที่ที่เปนกลุมเปาหมายเชน ไอทีมอลล ฟอร

จูน พันธทิพย เปนตน   
      X   X   X   X   X 

4 ปรับปรุงภาพลักษณหนารานผูแทนจําหนาย  Marketing                         

 - ตรวจสอบจํานวนขอมูลหนารานผูแทนจําหนาย   X                       

 - คัดแยกหนารานที่ตองตกแตงใหม และหนารานที่ไมตองตกแตง     X                     

 - จัดวางแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ     X X                   

 - ออกแบบและจัดเตรียมอุปกรณตางๆ     X X                   

 - จัดทําแผน Incentive พิเศษ       X                   
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ท่ี รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Training PC Leader                         

5.1 ผูแทนจําหนาย                           

 - อบรมผลติภัณฑ             X           X 

 - อบรมระบบสตอก และ Incentive พิเศษ             X           X 

5.2 พนกังานขายหนารานของผูแทนจาํหนาย                           

 - In-House Training       X     X     X     X 

 - ทดสอบวัดระดับความรูดานผลิตภัณฑและเทคนิคการขาย    X     X     X     X     

6 Exhibition และ Event  Marketing                         

 - จดัตารางการออกงานแสดงสนิคาป 2011 เชน  Home Expo, 

Electronica Show, Commart, Best Buy Electronics Fair, 

Consumer Electronics Mart, HomeWork Expo, Power Mall 

Electronica Showcase, CE Mart Fair ฯลฯ   

X                       

 - รวบรวมรายละเอียดการจัดงาน เชน วัน เวลา สถานที่ตั้ง    X                       

 - จัดตั้งทีมงานและบุคคลากรที่เก่ียวของ   X                       

 - ประชาสัมพันธงานและโปรโมช่ันพิเศษในงาน     X X X X X X X X X X X 

 - ประสานงานตัวแทนจําหนายที่ออกรานในงาน   X                       

 - เตรียมวัสดุอุปกรณเชน  backdrop, Brochure ฯลฯ     X X X X X X X X X X X 

 - จัดเตรียมสตอกสินคา     X X X X X X X X X X X 

 - กลยุทธการจัดกิจกรรมในงาน เชน พริตตี้, MC, พรีเซนเตอรฯลฯ     X X X X X X X X X X X 

 - สรุปผลการดําเนินงาน     X X X X X X X X X X X 
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