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บทคดัยอ่  

 

        การศกึษาปญหาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ผลประกอบการ กรณีศกึษาั  บรษิทั A 

เครื่องประดบั จาํกดั ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัเครื่องประดบัและอญัมณี โดยเป็นผูผ้ลติและสง่ออก

ไปยงัต่างประเทศเป็นหลกั 

 วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปญหา สาเหตุของปญหา ปจจยัภายในภายนอก ทีส่่งผลกระทบั ั ั

ต่อยอดขายของบรษิทั A เครื่องประดบั จํากดั และเพื่อกําหนดกลยุทธใ์นการแกไ้ขปญหา และั

เพื่อเพิม่ความสามารถในการประกอบการของบรษิทัฯ โดยมแีนวทางการศกึษาและวเิคราะห์

ขอ้มูลแบบทุตยิภูม ิโดยการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพ

ทัว่ไปของธุรกจิ คูแ่ขง่ และขอ้มลูปฐมภมู ิจากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดย

มเีครือ่งมอืต่าง ๆ เพือ่ชว่ยในการวเิคราะห ์

 จากการศึกษาพบว่า ปญหาที่มผีลกระทบกบัองค์กร ั ได้แก่ ปญหาขาดแคลนกําลงัคน ั

การตลาด ซึง่เป็นปจจยัภายใน สว่นปจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกจิ และคู่แขง่ขนั โดยได้ั ั

กาํหนดกลยทุธเ์พือ่ใชใ้นการแกไ้ขปญหาในแต่ละระดบั ดงัน้ีั     



จ 

 กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) ไดแ้ก่ กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตทีมุ่ง่เน้นขยาย

ภายใน โดยการขยายตวัจากผลติภณัฑเ์ดมิของบรษิทัฯ ทีม่คีวามเชีย่วชาญในผลติภณัฑ ์โดย

การเจาะตลาด (Market Penetration) เพื่อเพิม่ยอดขาย และขยายสว่นแบ่งตลาดใหส้งูขึน้จาก

ผลติภณัฑใ์นปจจุบนั โดยเน้นการบรหิารดา้นการตลาดมากขึน้ เช่น การส่งเสรมิการขาย การั

รว่มออกงานแสดงสนิคา้ต่างประเทศในประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ ์และมโีอกาส

ในการแสวงหาลกูคา้รายใหม ่เพือ่เพิม่ยอดขายใหแ้ก่องคก์ร 

 กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) ไดแ้ก่ กลยุทธก์ารมุง่เน้นความแตกต่าง (Focus 

Differentiation) เป็นการมุ่งเน้นการผลติผลติภณัฑ์โดยเน้นที่มาตรฐานของสนิคา้ และความมี

เอกลกัษณ์ใหโ้ดดเด่นกว่าผลติภณัฑข์องคู่แขง่ เน่ืองจากผลติภณัฑข์ององคก์ร เป็นผลติภณัฑท์ี่

มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาตามแฟชัน่ ดงันัน้ การรกัษามาตรฐานในการผลติ ใหส้วยงาม 

ไมม่ตีําหนิ ยอ่มตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในตลาด ทาํใหอ้งคก์รไดร้บัความเชื่อถอื และ

สรา้งกาํไรแก่องคก์รไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Function Strategy) องคก์รเลอืกกลยุทธเ์กีย่วกบัการบรหิารงาน

ทรพัยากรบุคคลเพื่อสรา้งขวญัและกําลงัใจแก่พนกังาน และเป็นการใชท้รพัยากรมนุษย ์ซึง่เป็น

ทรพัยากรทีส่าํคญัยิง่ขององคก์ร ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
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ขา้พเจา้ในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองครัง้น้ี และคาํชีแ้นะต่าง ๆ ลว้นเป็นประโยชน์แก่ขา้พเจา้

ทาํใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองฉบบัน้ีมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 

 ขอขอบคุณผูบ้รหิาร และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั A เครื่องประดบั จาํกดั ทีไ่ดส้ละ

เวลาในการใหส้มัภาษณ์ และใหค้วามร่วมมอืในด้านต่าง ๆ ของการศกึษาค้นคว้า จนกระทัง่

สาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี

 

 ทา้ยสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณบดิา มารดา ทีไ่ดใ้หค้วามรกั ความเอาใจใส่ และให้

กาํลงัใจแก่ขา้พเจา้เสมอมา ขอบคุณทา่นอาจารยท์ีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทวชิา ใหค้วามรูแ้ก่ขา้พเจา้ 

ขอบใจเพื่อน ๆ เจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และขอบคุณธรรมชาต ิ

สิง่มชีวีติ และไม่มชีวีติ รอบ ๆ ตวั ทีล่้วนสรา้งแรงใจใหข้า้พเจา้ในการดําเนินชวีติ และประสบ

ความสาํเรจ็ตลอดมา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

องคก์รและลกัษณะธรุกจขององคก์ริ  

 

            ภาพรวมขององคก์ร 

         บรษิทั A เครือ่งประดบั จาํกดั เป็นบรษิทัทีผ่ลติและสง่ออกเครื่องประดบัแท ้ทาํดว้ยเงนิ

และทอง ประดบัดว้ยอญัมณี เพชร พลอย หนิ มุก เป็นตน้ โดยผูเ้ริม่ก่อตัง้กจิการ ไดร้บัความรู้

และประสบการณ์ มาจากรุ่นบิดา มารดา ภายหลังจบการศึกษาจากต่างประเทศ ทําให้มี

แนวความคดิทีจ่ะขยายตลาดสูต่ลาดต่างประเทศ จากปี 2542 ทีเ่ริม่มคีนงานผลติสนิคา้เพยีง 50 

คน จึงพัฒนาสินค้า ระบบการผลิต เพื่อทําให้สินค้ามีมาตรฐานดี สามารถส่งออกไปยัง

ต่างประเทศได ้

 สนิคา้ของบรษิทั A เครื่องประดบั จาํกดั ไดแ้ก่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ กําไล ต่างห ู

เป็นตน้ ในปจจุบนั มคีนงาน ประมาณ ั 500 คน บรษิทัฯ เป็นสมาชกิของสมาคมชมรมต่าง ๆ 

เพื่อให้มมีาตรฐานและน่าเชื่อถือ เช่น สมาคมผู้ค้าอญัมณีและเครื่องประดบั ชมรมผู้ส่งออก

เครือ่งเงนิไทย สมาชกิหอการคา้ไทย และสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ 

 การผลติสนิค้าของบรษิัท A เครื่องประดบั จํากดั แบ่งตามประเภทวตัถุดบิได้ 2 

ประเภท คอื เครือ่งเงนิ และเครือ่งทอง ซึง่เป็นการรบัผลติตามคาํสัง่ซือ้ของลูกคา้ หรอืรบัทาํตรา 

(Brand) ตามทีลู่กคา้สัง่ ปจจุบนับรษิทัฯ จดัว่าเป็นโรงงานทีผ่ลติสนิคา้ไดม้าตรฐานั  AAA เป็นที่

ยอมรบัของลกูคา้ และไดร้บัคาํสัง่ซือ้ ในอตัราทีส่งู สนิคา้ทีไ่ดร้บัการยอมรบัไดแ้ก่ สนิคา้ประเภท

เงินล้วน ลูกค้าขององค์กรที่มีการสัง่สินค้าประเภทน้ีเป็นจํานวนมาก ได้แก่ประเทศ 

สหรฐัอเมรกิา มกีารไดนํ้าไปขายผ่าน Cable TV ซึ่งมผีูผ้ลติของไทยน้อยรายมากทีจ่ะไดร้บั

คาํสัง่ซือ้จากลกูคา้รายใหญ่รายน้ี และทาํใหอ้งคก์รเป็นทีย่อมรบัจากลกูคา้รายอื่น ๆ ตามมา 
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ภาพที ่1 โครงสรา้งองคก์ร 

ทีม่า : ผูศ้กึษา 2552 

   

ผงัโครงสรา้งองคก์ร แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ตามความรบัผดิชอบและลกัษณะงาน โดย

อํานาจการตดัสนิใจสูงสุด อยู่ทีป่ระธานกรรมการ องคก์รมลีกัษณะเป็นธุรกจิครอบครวั ดงันัน้

ผูอ้าํนวยการแต่ละฝาย จงึเป็นเครอืญาตกินัทัง้สิน้ ่  

 

หน้าท่ีและความรบัผดชอบิ  

 ฝายสาํนกังาน่  ประกอบดว้ยหน่วยงานต่าง ๆ ใตบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี 

- ฝายบญัชแีละการเงนิ่   มหีน้าทีดู่แลงานดา้นงานบญัช ีวางแผนงบประมาณ 
วางแผนการเงนิ จดัทาํงบการเงนิ นําสง่ภาษ ีและตดิต่อหน่วยราชการ 

- ฝายตลาด่   มหีน้าทีห่ลกัดแูลลกูคา้ จดังานแสดงสนิคา้ตามประเทศต่าง ๆ รบั คาํสัง่
ซื้อ (Order) จากลูกค้าและสัง่ต่อไปยงัฝายผลติ เพื่อผลติสนิค้าใหท้นัตามกําหนด่

ของลกูคา้ 
- ฝายทรพัยากรบุคคล่  มหีน้าทีจ่ดัสรรทรพัยากรบุคคล ดแูลเรื่องประกนัสงัคม สทิธิ

และผลประโยชน์ต่าง ๆ ทีพ่นกังานควรไดร้บั 

ประธานกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงาน ผูอ้าํนวยการโรงงาน 

ฝายบญัชแีละการเงนิ่  

ผูอ้าํนวยการสงเสรมการผลต่ ิ ิ  

ฝายผลติภณัฑ์่  ฝายบรหิารการผลติ่  

ฝายคลงัสนิคา้่  
ฝายควบคุมคุณภาพ่  ฝายการตลาด่  

ฝายทรพัยากรบุคคล่  ฝายผลติ่  

โครงสร้างขององคก์ร 
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ฝายอาํนวยการผลติ ประกอบดว้ยหน่วยงานต่าง ๆ ใตบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี่  

- ฝายผลติภณัฑ์่  มหีน้าทีห่ลกั รบัใบคาํสัง่ผลติ จากฝายตลาด และแจกจ่ายงานไปยงั่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจดัหาสินค้าให้ตรงตามความต้องการภายในเวลาที่
กาํหนด 

- ฝายคลงัสนิคา้่  มหีน้าทีร่บัผดิชอบ ควบคุมสนิคา้สาํเรจ็รปู ในคลงัสนิคา้ จดัสง่สนิคา้
ทีผ่ลติเสรจ็แลว้สง่ใหล้กูคา้ และรบัสนิคา้ตวัอยา่งไวใ้นคลงัสนิคา้ 

ฝายโรงงาน ประกอบดว้ยหน่วยงานต่าง ๆ ใตบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี่  

- ฝายบรหิารกา่ รผลติ มหีน้าทีว่างแผน ควบคุม สัง่การผลติใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ในโรงงานเพือ่ผลติสนิคา้ ใหต้รงตามใบคาํสัง่ผลติ และภายในเวลาทีก่าํหนด 

- ฝายควบคุมคุณภาพ่  มหีน้าทีห่ลกัในการตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้สาํเรจ็รปูที่
ผลติเสรจ็ ก่อนสง่ใหล้กูคา้ 

- ฝายผลิต มหีน้าที่ผลิตสนิค้าตามที่่ ส ัง่ผลิต ให้เสรจ็ทนัเวลา ตรงตามแบบและได้
มาตรฐานตามทีก่าํหนด 

 

ภาพตวัอยางสนค้า่ ิ  

 

                 
 

    
 

ภาพที ่2 ตวัอยา่งสนิคา้ 

ทีม่า : บรษิทั A เครือ่งประดบั จาํกดั 
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 ขัน้ตอนการผลติ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่3 ขัน้ตอนการผลติ 

ทีม่า : ผูศ้กึษา 2552 

  

การทาํแมพิมพย์าง่  

การฉีดเทียนและหลอ่  

การอบแมพิมพปู์น่  

การแตงตวัเรือน่  

การฝังอญัมณี 

การขดัตวัเรือน 

การชุบ 

ตรวจสอบคุณภาพ 

สิน้สดุ 

เริม่ตน้ 
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สภาพทัว่ไปของธรุกจิ  

บรษิทัฯ ผลติเครือ่งประดบัแท ้ทาํดว้ย เงนิ และ ทองคาํ ผลติสนิคา้ต่าง ๆ เชน่ สรอ้ยคอ 

กําไล แหวน จี้ ต่างหู เป็นต้น ซึ่งการจัดประเภทขององค์กรจัดอยู่ เป็นสินค้าประเภท 

เครือ่งประดบัแท ้ในธุรกจิอญัมณแีละเครือ่งประดบัของไทย สามารถแบ่งตามประเภท ไดด้งัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่4 ประเภทธุรกจิในอุตสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัไทย  

ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบัแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  

 

กลมุลกูค้าหลกัและสวนแบงทางการตลาดขององคก์ร่ ่ ่  

 

กลุ่มลูกค้าหลกัขององค์กร ได้แก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนี ออสเตรเลีย และ

ฮอ่งกง เป็นตน้ 

 

บรษิทั ABC จํากดั เป็นผูผ้ลติเครื่องประดบัแท้ ซึ่งแบ่งสดัส่วนทางการตลาดจาก

อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั โดยมสีดัส่วน คดิเป็น 22.32% จากอุตสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดบัทัง้หมด (ม.ค.-ก.ค. 2552)   และมลูค่าการส่งออกในปี 2550 และ 2551 ของ

บรษิทัฯ คดิเป็น 4.60% และ 9.88% ของมลูค่าสนิคา้ประเภท Articles of Jewelry และคดิเป็น 

0.45% และ 0.28% ของมลูคา่เครือ่งประดบัแท ้ดงัน้ี 

 

อตุสาหกรรมเจียระไนอญัมณี อตุสาหกรรมผลตเครื่องประดบัิ  

พลอย เพชร เครื่องประดบัแท้ เครื่องประดบัเทียม 

เครื่องประดบัเงนิ  เครื่องประดบัทอง 

อตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั

บรษิทั A เครือ่งประดบั 

จาํกดั 
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สดัสว่นการสง่สนิคา้ออก 5 อนัดบัแรกของไทย (ม.ค.-ก.ค. 2552) 

 

 
ภาพที ่5 สนิคา้สง่ออก 5 อนัดบัสงูสดุของประเทศไทย ม.ค.-ก.ค. 2552 

 

 

 

คแูขงหลกัขององคก์ร่ ่  

 คูแ่ขง่หลกัขององคก์ร ไดแ้ก่ บรษิทั W Jewelry จาํกดั และ บรษิทั L Jewelry จาํกดั ซึง่

ผลิตเครื่องประดบั ประเภทเดียวกับองค์กร และมีจํานวนคนงานใกล้เคียงกับองค์กร ซึ่งมี

ยอดขายในปี 2551 สงูขึน้กวา่ปี 2550 แต่ยอดขายบรษิทั A เครือ่งประดบั กลบัลดลง ดงัภาพ    

 

      
-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

W Jewelry L Jewelry A เครื่องประด ับ

ปี  2550

ปี  2551

 
 

แผนภมูทิี ่1 ยอดขายองคก์ร และบรษิทัคูแ่ขง่ ปี 2550 และ 2551 

 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบัแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) โดย

ความรว่มมอืของกรมศลกากร 

อนัดบั 1 เคร่ืองคอมพวเตอร์ิ  และอปุกรณ์สวนประกอบ่  

                        32.64% 

อนัดบั 2  รถยนต ์และอปุกรณ์สวนประกอบ่  

                21.84% 

อนัดบั 3 อญัมณีและเครื่องประดบั 

          21.23% 

อนัดบั 4  แผงวงจรไฟฟ้า 

     13.10%

อนัดบั 5 น้ํามนัสาํเรจ็รปู 

    11.19% 
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ปัญหาและความสาํคญัของปัญหา 

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทัว่ โลก  ตัง้แ ต่ปลายปี  2551 รวมทัง้ปญหาั

ภายในประเทศไทยเอง ซึ่งบริษัท A เครื่องประดบั จํากัดได้รบัผลกระทบดงักล่าวเช่นกัน 

กล่าวคอื ยอดขายมแีนวโน้มลดลงเรือ่ย ๆ ดงัน้ี      

     

ยอดขาย บรษิทั A เครือ่งประดบั จํากดั

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Q'1 Q'2 Q'3 Q'4

ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

 
 

แผนภมูทิี ่2 ยอดขายบรษิทั A เครือ่งประดบั จาํกดั รายไตรมาส ปี 2550-ไตรมาสที ่2 ปี 2552 

 

ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกดขึน้กบัองคก์ริ  

 บรษิทั A เครื่องประดบั จํากดั มปีญหายอดขายตกตํ่า สวนทางกบับรษิทัคูแ่ขง่ ั   ทีม่ี

สนิคา้และขนาดของกจิการใกลเ้คยีงกบัองคก์ร เน่ืองจากยอดขายของบรษิทัคู่แขง่มกีารเพิม่ขึน้

อย่างมาก ปญหาดงักล่าว ส่งผลใหพ้นักงานขาดขวญัและกําลงัใจ มอีตัราการหมุนเวยีนของั

พนักงานมากขึน้ และอาจเกดิผลขาดทุนไดใ้นอนาคต หากเป็นเช่นน้ีต่อไป จะทําใหเ้กดิปญหาั

ขาดสภาพคล่อง กําไรหดตวัลง จนอาจนําไปสู่การลดขนาดกจิการลง ดงันัน้ องคก์รจําเป็นตอ้ง

ศกึษาปญหา และหาสาเหตุของปญั ั หาดงักล่าว และวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการ

ดําเนินงาน เพิม่ผลประกอบการ เพิม่ยอดขาย เร่งสรา้งผลกําไร และการบรหิารจดัการเพื่อให้

องคก์รดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ และ

เพือ่ความสาํเรจ็ทีย่ ัง่ยนืขององคก์รต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปญหา สาเหตุของปญหา ปจจัยภายในภายนอก ที่ส่งผลต่อการั ั ั

ประกอบการของบรษิทั 

     2. เพือ่กาํหนดกลยทุธใ์นการแกไ้ขปญหา และเพิม่ความสามารถในการประกอบการั

ของบรษิทั 

 

ระเบียบวธีการศึกษาของปัญหาิ  

 

การรวบรวมข้อมลู 

1. การศกึษาแบบทุตยิภมู ิขอ้มลูอนุกรมเวลาโดยทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลู รายละเอยีด

ต่างๆ จากเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษากลยุทธ์และการตลาดของคู่แข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรม 

2. การศึกษาแบบปฐมภูมิ โดยการสมัภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท A 

เครือ่งประดบั จาํกดั ในรปูแบบเชงิลกึ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิและทราบถงึปญหาทีเ่กดิขึน้ั  

 

การวเคราะหข้์อมลู ิ   

การวเิคราะหข์อ้มลูจะใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ไปวเิคราะหโ์มเดลธุรกจิ

โดยใชท้ฤษฎ ีSWOT Analysis, TOWS Matrix และเพื่อหาสาเหตุของปญหาใชท้ฤษฎกีา้งปลา ั

(Fish Bone Diagram) และ The McKinsey 7-S Framework 

                                  

ประโยชน์ท่ีคาดวาจะได้รบั่  

ระยะสัน้  

ปญหาที่เกดิขึน้มกีารวเิคราะห์ หาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางแก้ไขและจดัการั ั

องคก์รต่อไป 

ระยะกลาง 

ผู้บรหิารวเิคราะห์ และมทีางเลือกในการพจิารณากลยุทธ์ระดบัองค์กร เพื่อใช้ในการ

กําหนดแผนการดําเนินงาน กําหนดเปาหมายยอดขาย แนวทางกลยุทธ์ การจดัการงานบุคคล ้

การบรหิารงานทัว่ไป 
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ระยะยาว 

มแีนวทางกลยทุธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารองคก์ร จากผลการศกึษาปญหาทีเ่กดิขึน้และสามารถั

ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร เพือ่เพิม่ผลประกอบการ และเพือ่ความสาํเรจ็ขององคก์ร 



 

 

  

 

 

บทท่ี 2 

แนวคด ทฤษฎี และงานวจยัท่ีเก่ียวข้องิ ิ  

 

แนวคด ทฤษฎี และหรือองคค์วามรูท่ี้เก่ียวข้องกบัปัญหาขององคก์ริ  

 

ในการศกึษาคน้ควา้ดว้นตนเอง เรื่อง “การศกึษาปญหาและกําหนดกลยุทธเ์พื่อเพิม่ผลั

ประกอบการ กรณศีกึษา บรษิทั A เครือ่งประดบั จาํกดั” ไดศ้กึษาและคน้ควา้แนวคดิและทฤษฏี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญหาทีศ่กึษา ดงัน้ีั  

  

แนวคดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักระบวนการจดัการเชงกลยทุธ์ิ ิ  

 

กลยทุธ ์

Michael E. Porter (1980) ศาสตราจารยแ์หง่มหาวทิยาลยัฮารด์วารด์ ไดใ้หค้าํจาํกดั

ความของกลยทุธไ์ดช้ดัเจนยิง่ขึน้วา่เป็น “หลกัการพืน้ฐานทัว่ไปในการแขง่ขนัของธุรกจิ” 

สมยศ นาวกีาร (2539) ใหค้วามหมายไวว้า่ “กลยทุธ ์คอื แผนงานระยะยาวขององคก์าร

ที่ถูกกําหนดขึ้นมา เพื่อการบรรลุภารกิจและเปาหมายขององค์การ กลยุทธ์จะต้องใช้ข้อ้

ไดเ้ปรยีบจากการแขง่ขนใหม้ากทีส่ดุ และขอ้เสยีเปรยีบทางการแขง่ขนัน้อยทีส่ดุ” 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2552) ไดใ้หค้ําจํากดัความว่า “กลยุทธ์ หมายถงึ รูปแบบหรอื

แผนการที่มุ่งสรา้งองค์การใหม้คีวามไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง จากความแตกต่างที่

เป็นเอกลกัษณ์ โดยการมุง่เน้นไปทีแ่ผนการในการบรรลุเปาหมายทีต่ ัง้ไว้้ ” 

 

กล่าวโดยสรปุ กลยทุธ ์(Strategy) เป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารระดบัสงู เป็นผูก้าํหนด วางแนวทาง 

เพื่อเตรยีมรบัมอืกบัสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ทัง้ปจจยัภายใน ปจจยัภายนอก ทัง้ทีก่ําหนดไดแ้ละไม่ั ั

สามารถกําหนดได้ และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ กลยุทธ์จึงต้องปรับเปลี่ยนอยู่

ตลอดเวลาเชน่กนั ซึง่การเปลีย่นแปลงนัน้อาจทาํใหผู้ท้ีอ่ยูใ่นองคก์ร ผูร้บันโยบาย อาจเกดิความ

สบัสน มคีวามไม่แน่นอน รบัขอ้มูลไปปฏบิตัิไม่ครบ โครงสรา้งไม่ชดัเจน ปญหาดงักล่าวอาจั
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นําพาใหอ้งคก์รเกดิขอ้จํากดัในการจดัการ ดงันัน้ การกําหนดกลยุทธ์และการตดัสนิใจ

เลอืกกลยุทธข์องผูบ้รหิารระดบัสงูจะมผีลโดยตรงกบัความสาํเรจ็หรอืลม้เหลวในการดําเนินงาน

ขององค์กร การจดัการเชงิกลยุทธ์จงึเป็นกจิกรรมทีม่คีวามสําคญัอย่างยิง่ของผูบ้รหิาร เพื่อให้

องคก์รของตนอยูร่อดและเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืไดใ้นอนาคต 

 

           กระบวนการจดัการเชงกลยุทธ์ิ  (Strategic Management) คอื กระบวนการการ

บรหิารองค์กรใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดล้อมของการ

เปลีย่นแปลง การแขง่ขนัของคูแ่ขง่ จงึตอ้งมกีารพฒันากลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัองคก์รเพื่อใหเ้ป็น

ผูนํ้าของธุรกจิประเภทเดยีวกนั และเพื่อความอยู่รอดอย่างยัง่ยนืขององคก์ร การจดัการเชงิกล

ยทุธ ์จงึเป็นกระบวนการทีม่คีวามสาํคญั มกีระบวนการดงัน้ี 

 

1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) จะตอ้งศกึษาและวเิคราะห์

ปจจยัในดา้นต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานซึ่งแบ่งเป็น สภาพแวดล้อมภายนอกและั

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยทําการวเิคราะหจุ์ดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรอืทีเ่รยีกว่า การวเิคราะห ์SWOT Analysis ว่า

แต่ละปจจยัมสีว่นเอือ้อาํนวยหรอืขดัขวางการดาํเนินงานขององคก์รอยา่งไรบา้งั  

2. การกําหนดทศิทางขององคก์ร (Set Organization Direction) นําขอ้มลูต่าง ๆ ทีไ่ด้

จากการวเิคราะหม์าทําการประมวลผลเพื่อใชก้ําหนดทศิทางเชงิกลยุทธ์ขององค์กร โดยทีก่าร

กําหนดทศิทางขององค์กรสามารถกระทําได้ในลกัษณะของการกําหนดภารกจิและเปาหมาย ้

(Mission and Goal Establishment) ขององคก์ร 

3. การกําหนดกลยุทธ ์(Strategy Formulation) หมายถงึการนําทศิทางขององคก์รที่

กําหนดไวอ้ย่างกวา้ง ๆ มาพฒันาเป็นแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคก์ร โดยมกัจะ

กําหนดกลยุทธ์ตามระดบัขัน้ภายในองคก์ร ตัง้แต่กลยุทธ์ระดบัองคก์ร กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ และ

และกลยทุธต์ามหน้าที ่

4. การนํากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ(Strategy Implementation) หมายถงึการนํากลยุทธท์ีถู่ก

กําหนดขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจดัวางผงัองค์กร และ

กาํหนดทศิทางการประสานงานอยา่งเป็นระบบ 
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5. การควบคุมและการประเมนิกลยุทธ ์(Strategy Evaluation and Control) หมายถงึ

การตดิตามและตรวจสอบ (Monitoring) วเิคราะหป์ญหา กาํหนดแนวทาง ปรบัปรุั งและพฒันาให้

กลยุทธท์ีก่ําหนดอยู่เกดิความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จรงิ ตลอดจนประเมนิผลจากการดาํเนิน

กลยทุธว์า่ประสบผลสาํเรจ็ตามทีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่เพือ่นําไปพจิารณาปรบัเปลีย่นกลยทุธต่์อไป 

 

  
 

ภาพที ่6 แสดงกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์
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การวเคราะหส์ภาพแวิ ดล้อม 

 

 
 

ภาพที ่7 สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ 

 

การวเคราะหส์ภาพแวดล้อมทัว่ไป ิ (Environmental Analysis) 

เป็นการพจิารณาปจจยัภายนอก ั 5 ตวัทีม่ผีลต่อการประกอบธุรกจิขององคก์ร ดงัน้ี 

 

1. อทธพลทางสงัคมและวฒันธรรม ิ ิ (Social and Culture Influence) 

 ประกอบด้วยค่านิยม ทศันคติ ความต้องการ และลกัษณะเฉพาะของคนในสงัคมที่

องคก์รไปประกอบการอยู ่และเชื่อว่าค่านิยมเป็นตวักําหนดรปูแบบทศันคตขิองบุคคลของแต่ละ
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กลุ่ม ค่านิยมและทศันคตเิป็นตวักําหนดพฤตกิรรมของบุคลลและมอีทิธพิลต่อความปรารถนา

ของบุคคล ซึง่องคก์รธุรกจิต่าง ๆ จะตอ้งพยายามเสนอสนิคา้และบรกิารมาสนองใหไ้ด ้

2. อทธพลทางการเมืองและการปกครอง ิ ิ (Political and Legal Influence)  

  ประกอบดว้ย รฐับาล นโยบายการเมอืง กฎหมาย และสถาบนัต่าง ๆ ระดบัชาต ิระดบั

จงัหวดั ระดบัทอ้งถิน่ ขอ้บงัคบั ภาษอีากร นโยบายนกัการเมอืง อทิธพิลทางการเมอืงทีม่ผีลต่อ

บรรยากาศทางธุรกจิ โดยอทิธพิลการเมอืงจะเป็นตวัชว่ยเหลอืและสง่เสรมิกจิกรรมทีม่ผีลต่อการ

พฒันาประเทศตามนโยบายการเมอืงสมยัใหม ่

3. อทธพลทางเศรษฐกจ ิ ิ ิ (Economy Influence) 

  ประกอบดว้ยทรพัยากรทีม่อียู่หรอืขาดแคลน และแนวโน้มทัว่ ๆ ไปของเศรษฐกจิทีม่ี

ผลต่อองคก์ร หรอื ในภาพกวา้งคอื ปจจยัทางเศรษฐกจิทีส่่งผลต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ ั

เช่น บางประเทศมรีะบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยม หรอื ทุนนิยม เป็นต้น กลไกเหล่าน้ีจะเป็น

ตวักาํหนดตลาด อุปทาน และอุปสงค ์ 

4. อทธพลทางเทคโนโลยี ิ ิ (Technology Influence) 

  ประกอบดว้ยผูช้ํานาญการ กระบวนการ และระบบต่าง ๆ ซึ่งองค์กรใช้เพื่อปรบัปรุง

สนิค้าและบรกิาร โดยอาจมกีารทดลองทางวิทยาศาสตร์มาก่อน การนําเทคโนโลยมีาใช้ใน

อุตสาหกรรมทาํใหเ้กดิอุตสาหกรรมใหม ่ๆ และทาํใหอ้งคก์รมเีครือ่งมอืและไดร้บัโอกาสทีจ่ะผลติ

สนิค้าให้มปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น ใช้พลงังานลดลง และใช้แรงงานน้อยลง อทิธิพลด้านน้ี ทําให้

องคก์รต้องอบรม พฒันาทกัษะของบุคลากร ใหส้ามารถปฏบิตังิานร่วมกบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

ได ้

5. อทธพลจากนานาประเทศ ิ ิ (International Influence)  

 อทิธพิลทีม่าจากภายนอกประเทศของกจิการและมอีทิธพิลต่อคนและองคก์ร ในดา้นต่าง 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น คู่แขง่ในประเทศ และต่างประเทศจนถงึระดบัโลก อาจสง่ผลต่อองคก์รทัง้ใน

ดา้นของอตัราแลกเปลี่ยน การจดัหาซื้อวตัถุดบิภายในหรอืภายนอกประเทศ การเปลีย่นแปลง

เหล่าน้ีสง่อาจสง่ผลใหป้ระเทศขาดดุล หรอื เกนิดุลการคา้ อนัสง่ผลต่อระบบเศรษฐกจิในประเทศ

นัน้ ๆ 
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การวเคราะหส์ภาพแวิ ดล้อมในการแขงขนั ่ (Competitive Environment) 

 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขนัในอุตสาหกรรม เพื่อทราบถึงจุดแขง็และ

จุดออ่นขององคก์รและคูแ่ขง่ขนั  

 Michael E. Porter (1985) กล่าวไวว้า่ “ปจจุบนัธุรกจิตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความรุนแรงั

ของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรมจะถูกกาํหนดโดยแรงผลกั 5 ประการ (Five Forces)” 

 

ทฤษฎีปัจจยัท่ีมีผลตอการแขงขนั ่ ่ 5 ประการ (Five Forces-Michael E. Porter’s 

Competitive Force Framework)  

                  
 

ภาพที ่8 Five Forces Analysis Model of Michael E. Porter 

 

 ในการวเิคราะห ์Five Forces Model เพื่อนํามาใชใ้นการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายใน

อุตสาหกรรม ซึง่ Porter เหน็วา่ปจจยัทีส่าํคญัม ีั 5 ประการ เพือ่นํามาลดจุดอ่อนและสรา้งจุดแขง็

ใหอ้งคก์รต่อไป 
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1.  Potential Entrants ภยัจากผูเ้ขา้มาใหม ่อุตสาหกรรมใดกต็ามทีคู่่แขง่หน้าใหม่

สามารถเขา้มาในอุตสาหกรรมโดยสะดวก จะทําให้กําไรในอุตสาหกรรมนัน้ลดลง เน่ืองจาก

คู่แขง่ใหม่จะเขา้มาช่วงชงิสว่นแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมนัน้ไป และความรุนแรงของการแขง่ขนั

จะเพิม่ขึน้ โอกาสทาํกาํไรจงึลดลง การปองกนัทีจ่ะทาํใหคู้แ่ขง่เขา้มาในอุตสา้ หกรรม ไดแ้ก่ 

-     อุปสรรคในการเขา้สูอุ่ตสาหกรรม 

- การประหยดัต่อขนาด 

-  ความแตกต่างในสนิคา้/บรกิาร  

- ความตอ้งการดา้นเงนิทุน  

- การเขา้ถงึชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

- คา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นไปใชส้นิคา้ใหม ่ 

- ความสามารถดา้นวตัถุดบิ 

- การใหค้วามสนบัสนุนของรฐับาล 

 

2. Suppliers อาํนาจต่อรองของผูข้าย ผูข้ายปจจยัการผลติสามารถทาํใหอุ้ตสาหกรรมั

ได้ร ับผลกระทบด้วยการขึ้นราคา ลดคุณภาพ หรือ ลดปริมาณปจจัยการผลิตอื่นที่เป็นั

องค์ประกอบสําคญัในการผลติ ทําใหต้้นทุนการผลติไม่แน่นอน จงึไม่สามารถทํากําไรไดต้าม
เปาหมาย และเมือ่ผูข้ายมอีาํนาจต่อ้ รองสงู ประสทิธภิาพในการทาํกําไรในอุตสาหกรรมจะลดลง 
ปจจยัทีจ่ะทาํใหผู้ข้ายมอีาํนาจต่อรองสงู ไดแ้ก่ั  

- ผูข้ายปจจยัการผลติมน้ีอยรายั  
- สนิคา้ของผูข้ายมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ 
- ไมม่สีนิคา้อื่นทดแทนได ้ 
- การเปลีย่นแปลงตน้ทุนของผูซ้ือ้ในการไปซือ้รายอื่น 
- การซือ้ของอุตสาหกรรมน้อย จงึไมม่คีวามสาํคญัต่อผูข้าย 

  
3. Buyer อาํนาจต่อรองของผูซ้ือ้ ผูซ้ือ้จะสามารถแสดงอํานาจต่อรองในอุตสาหกรรม

ไดโ้ดยการใชพ้ลงักดราคาใหต้ํ่าลง  ลดปรมิาณการซือ้ หรอืเรยีกรอ้งคุณภาพมากขึน้ โดยใหค้ง
ราคาเทา่เดมิ ปจจยัต่าง ๆ ทีจ่ะทาํใหผู้ซ้ือ้มอีาํนาจต่อรองั  ไดแ้ก่  

- ปรมิาณในการซือ้ของผูซ้ือ้  
- ผูซ้ือ้สามารถเลอืกผูข้ายไดม้าก เพราะสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 
- ตน้ทุนในการเปลีย่นไปซือ้จากผูข้ายรายอื่น 
- ความรูข้องผูซ้ือ้เกีย่วกบัโครงสรา้งตน้ทุนของผูข้าย 
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- ความภกัดใีนตราสนิคา้ 
- อุปสรรคในการบรูณาการยอ้นหลงัของผูซ้ือ้ 
- ขอบเขตของกาํไร 
- ความสาํคญัระหวา่งปจจยันําเขา้และคุณภาพของผลลพัธ์ั  
 

4. Substitutes ภยัจากสนิคา้ทดแทน ผลติภณัฑท์ดแทน หมายถงึ ผลติภณัฑท์ี่ดู
เหมือนจะแตกต่างกันหรือคนละชนิด แต่ก็สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได ้
อุตสาหกรรมที่มสีนิคา้ทดแทนมาก ย่อมทําใหศ้กัยภาพในการทํากําไรลดลง เพราะผลติภณัฑ์
ทดแทนจะเป็นตวัจาํกดัในการกาํหนดราคา ไดแ้ก่ 

- ความสามารถในการทาํกาํไรของอุตสาหกรรมทดแทน 
- อตัราการปรบัปรงุความสมัพนัธร์ะหวา่งราคาและการใชง้านสนิคา้ทดแทน 
- เทคโนโลยกีารผลติสนิคา้ทดแทน 
 

5. Industry Competitors สภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมใดมจีาํนวน

คู่แข่งมาก จะทําใหค้วามเขม้ขน้ของการแข่งขนัในตลาดนัน้สูง ไม่จูงใจใหเ้ขา้ไปลงทุน เพราะ

ศกัยภาพการทาํกาํไรตํ่า ความรนุแรงของการแขง่ขนัเกดิจากปจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ั  

-  จาํนวนและความสามารถในการแขง่ขนัของคูแ่ขง่  

- การเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม  

- ตน้ทุนคงทีส่งู 

- การออกจากอุตสาหกรรมทีม่อุีปสรรคสงู 

- การสรา้งความแตกต่างของสนิคา้และบรกิาร 

- การเจรญิเตบิโตชา้ 
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การวเคราะหส์ถานการณ์ิ  (SWOT Analysis) 

 

 SWOT Analysis เป็นการวเิคราะหเ์พื่อกําหนดกลยุทธ์ขององคก์ร ซึ่งอาจจะมกีาร

กําหนดช่วงเวลาที่ใชว้เิคราะห์ เน่ืองจากสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดย

วเิคราะหจุ์ดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร และวเิคราะหจ์ากโอกาสและอุปสรรคขององคก์รทีไ่ดร้บั

จากสภาพแวดล้อมภายนอก แล้วนําผลการวิเคราะห์ที่ได้ มาประเมินสถานการณ์และ

กําหนดเวลาในการดําเนินงาน รวมทัง้ใช้ประกอบการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อนํามาสู่

ความสาํเรจ็ทีว่างไว ้

 การวเิคราะหส์ถานการณ์เป็นการหาคําตอบต่อคาํถาม 2 ประการ คอื “สภาพปจจุบนัั

ของบรษิทัเป็นอย่างไร” กบั “ทศิทางการดําเนินงานของบรษิทัต่อไปจะมุ่งไปทางไหน” คําถาม

เหล่าน้ีจะสามารถตอบได้ด้วยการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทโดยการ

เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั และตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายนอก เพือ่หาโอกาสและอุปสรรค 

 ความหมายของ จุดแขง็ จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค อธบิายไดด้งัน้ี 

 

S-Strength หมายถงึ จุดแขง็ขององคก์ร ขอ้ไดเ้ปรยีบของบรษิทัเหน่ือคู่แขง่ขนัทีบ่รษิทั

สามารถนํามาใชใ้นการดาํเนินงานธุรกจิในตลาดหรอือุตสาหกรรมนัน้ ไดแ้ก่ 

 -  ทกัษะ ความสามารถ ความชาํนาญของบุคลากรในองคก์ร 

- ความรูเ้กีย่วกบัอุตสาหกรรม 

- ความรู ้ความชาํนาญทางดา้นเทคนิคพเิศษบางประการ 

- มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง 

- มกีารบรหิารบุคลากรทีด่ ี

- มคีวามไดเ้ปรยีบดา้นการบรหิารตน้ทุน 

- มคีวามสามารถดา้นการผลติสงู 

- ขดีความสามารถดา้นการผลติสงู 

  ฯลฯ 
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 W-Weakness หมายถงึ จุดอ่อนขององคก์ร สิง่ทีบ่รษิทัยงัขาดหรอืมแีต่ดอ้ยกว่าของคู่

แขง่ขนัหรอือยูใ่นสภาพทีเ่สยีเปรยีบ อนัเป็นปญหาหรอือุปสรรคในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ั  

-  ขาดทรพัยากรดา้นการเงนิ 

-  ขาดประสบการณ์ดา้นการบรหิารในอุตสาหกรรมนัน้ 

- สว่นแบ่งการตลาดน้อยกวา่ 

- เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติไมท่นัสมยั 

- พนกังานไมจ่งรกัภกัด ีไมซ่ื่อสตัย ์

- ทศิทางกลยทุธใ์นชดัเจน 

- วฒันธรรมของบรษิทัไมเ่อือ้อาํนวย 

  ฯลฯ 

 

 O-Opportunity หมายถึง ปจจัยหรือสถานการณ์ภายนอก ที่ั มีส่วนช่วยให้องค์กร 

สามารถใชค้วามพยายามเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ทีว่างไว ้ไดแ้ก่ 

-  การเพิม่บรกิารใหก้บัลกูคา้ หรอืการขยายเขา้สูต่ลาดใหม ่

-  การนําความรู้ความชํานาญ หรอืความรู้ทางด้านเทคโนโลยขีองบรษิัทมาใช้

พฒันาผลติภณัฑใ์หม ่ 

-  การยกเลกิการกดีกนัทางการคา้ ของต่างประเทศ 

- การซือ้กจิการของบรษิทัคูแ่ขง่ 

- การเป็นพนัธมติร หรอื การเขา้รว่มลงทุนของธุรกจิ 

  ฯลฯ 

 

 T-Threat หมายถงึ ปจจยัภายนอกซึง่อาจมผีลกระทบทาํใหบ้รษิทัประสบความลม้เหลว ั

ไมบ่รรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ไดแ้ก่ 

-  ความเป็นไปไดท้ีคู่แ่ขง่หน้าใหม ่จะเขา้มาเป็นคูแ่ขง่ในอนาคต 

-  การเกดิสนิคา้ทดแทน ทาํใหส้ญูเสยียอดขายไป 

-  ความซบเซาของธุรกจิ วฏัจกัรธุรกจิ 

-  การออกกฎระเบยีบต่าง ๆ ทาํใหม้คีวามซบัซอ้น หรอืเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 

  ฯลฯ 
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 การวเิคราะห ์SWOT Analysis เป็นเรื่องของการนําทรพัยากร และทกัษะขององคก์รมา

ใชส้รา้งประโยชน์จากโอกาส และลดภยัคุกคามจากสภาพแวดลอ้มภายนอก กลยทุธอ์าจเกดิจาก

การระดมความคดิจากผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืนกัวางแผน หรอืเกดิจากการใชเ้ครื่องมอืช่วยต่าง 

ๆ หรือการนําเอา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค มาสร้างกลยุทธ์จากการทํา TOWS 

Matrix 

 

แมตทรกซอ์ปุสรรคิ -โอกาส-จดุออน่ -จดุแขง็ TOWS Matrix  

เป็นแมตทรกิซท์ีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างอุปสรรค (T) และโอกาส (O) กบัจุดอ่อน 

(W) และจุดแขง็ (S) โดยจะแสดงกลยทุธท์างเลอืก 4 ประการ คอื 

 1. กลยทุธ ์SO (SO Strategy) เป็นสถานการณ์ทีต่อ้งการสงูสุด โดยองคก์รจะใชจุ้ดแขง็

และขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส เปาหมายขององคก์รจะเปลีย่นจากตําแหน่งอื่นของแมตทรกิซน้ี์ ถา้้

พบว่ามจุีดอ่อนกจ็ะพยายามแก้ไขปญหาเพื่อเปลี่ยนใหเ้ป็นจุดแขง็ เพื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจากั

โอกาส 

 2. กลยุทธ ์ WO (WO Strategy) พยายามทีจ่ะทาํใหเ้กดิจุดอ่อนตํ่าสดุและทําใหเ้กดิ

โอกาสสูงสุด ดงันัน้ธุรกจิที่มจุีดอ่อนในบางกรณี อาจจะต้องมกีารพฒันาองค์กร หรอืต้องการ

ความสามารถเฉพาะอย่างจากภายนอก เพื่อใหม้ทีางเลอืกทีเ่ป็นไปไดใ้นการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบ

ของโอกาส ซึ่งจะพยายามแก้ไขสิง่ที่เป็นจุดอ่อนและปรบักลยุทธ์ เพื่อสร้างขอ้ได้เปรยีบจาก

โอกาส 

 3. กลยุทธ์ ST (ST Strategy) เป็นการถอืเกณฑด์า้นจุดแขง็องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม เปาหมาย คือการทําให้เกิดจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคตํ่าทีส่ดุ้

องคก์รจะใชจุ้ดแขง็ต่าง ๆ เขา้จดัการกบัอุปสรรคจากคูแ่ขง่ขนัทีก่าํลงัเผชญิอยู ่

 4. กลยุทธ ์ WT (WT Strategy) จะอยูใ่นมุมขวาตอนล่าง มเีปาหมายทีส่รา้งใหเ้กดิจุด้

แขง็และอุปสรรคตํ่าสดุ ซึง่องคก์รตอ้งการใหใ้ชร้ปูแบบในการรว่มลงทุน (Joint Venture) 

เกีย่วกบัการลดค่าใชจ้่ายซึง่จะใชก้ลยุทธน้ี์ ตดัทอน (Retrenchment Strategy) เพื่อใหเ้กดิจุด

แขง็และโอกาส 
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 TOWS Matrix จะแสดงใหเ้หน็ว่า ปจจยัภายนอกทีเ่ป็น โอกาส และอุปสรรค ทีอ่งคก์รั

ประสบ สามารถนํามาจบัคู่เพื่อให้สอดคล้องกบัปจจยัภายในที่เป็น จุดแข็งและจุดอ่อนของั

องคก์รไดอ้ยา่งไร โดยตารางแสดง TOWS Matrix จะแสดงใหเ้หน็การจดัทาํกลยุทธท์างเลอืกที่

เป็นไปได ้จากการระดมสมอง เพื่อสรา้งสรรคก์ลยุทธ์แบบต่าง ๆ ทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด ในระดบั

กลยุทธ์ต่าง ๆ ทัง้กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategies) และกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ 

(Business Strategies) 

 

ตารางที ่1 TOWS Matrix 

 

ปัจจยัภายใน 

(Internal Factors) 

 

 

ปัจจยัภายนอก 

(External Factors) 

จดุแขง็ภายใน 

(Internal Strengths : S) 

จดุออนภายใน่  

(Internal Weakness : W) 

 

 

โอกาสภายนอก 

(External Opportunities : O) 

 

SO Strategies 

มจุีดแขง็และมโีอกาส 

WO Strategies 

มจุีดออ่นและมโีอกาส 

 

อปุสรรคภายนอก 

 

(External Threats: T) 

 

ST Strategies 

มจุีดแขง็และมอุีปสรรค 

WT Strategies 

มจุีดออ่นและมอุีปสรรค 
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การกาํหนดทศทางขององคก์ริ  

การทบทวนพนัธกจิและวตัถุประสงค ์(Review of mission and objectives) ก่อนการลง

มอืจดัทาํกลยทุธ ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละพนัธกจิขององคก์รทีช่ดัเจน 

 

  
ภาพที ่9 จุดมุง่หมายขององคก์ร 

 

วสิยัทศัน์ (Vision) หมายถงึ แนวทางความสาํเรจ็ในอนาคต ทีผู่นํ้าองคก์รและสมาชกิ

ร่วมกนักําหนดจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยไม่ได้กําหนดวธิกีารไว้ วสิยัทศัน์จะเป็นตวักําหนด

ภารกจิในอนาคต ทีอ่งคก์รตอ้งทําเพื่อบรรลุเปาประสงคพ์นัธกจิ้  (Mission) หมายถงึ ภารกจิที่

องค์กรต้องทํา เพื่อใหบ้รรลุตามเปาป้ ระสงค์ขององค์กร บอกถงึแนวทางที่องค์กรกําลงัทําอยู ่

พนัธกจิขององคก์รแต่ละแหง่จะมลีกัษณะเฉพาะตวั เป็นการกาํหนดคุณคา่ทีอ่งคก์รเป็นอยู ่ 

เปาหมาย ้ (Goals) หมายถงึ การกําหนดสิง่ทีต่อ้งการในอนาคต โดยอาจมกีารกําหนด

ระยะเวลาทีแ่น่นอนไว ้และเป็นตวัเงนิหรอืไมก่ไ็ด ้แต่จะมลีกัษณะเป็นตวัเลขทีส่ามารถวดัคา่ได ้

วตัถุประสงค์ (Objective) หมายถึง เปาหมายซึ่งต้องการให้บรรลุวตัถุผล หรอื ้

เปาหมายในระยะสัน้ได ้และวดัคา่ได้้  
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การกาํหนดกลยทุธ ์

 องค์กรย่อมต้องการความมัน่คงและการเจริญเติบโตในอนาคต สิ่งสําคัญคือ การ

ดาํเนินงานกลยทุธ ์เพื่อลดขอ้เสยีเปรยีบและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการดาํเนินงาน และเพื่อการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเตรยีมรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต  

กลยทุธท์างธุรกจิ สามารถแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

 1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

2. กลยทุธร์ะดบัธรุกจ ิ (Business Strategy) 

3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) 

 

กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ทีพ่จิารณาถงึภาพรวมของธุรกจิ 

ตลอดจนแนวโน้มการดําเนินงานในอนาคต เพื่อการบรรลุเปาหมายที่องค์กรต้องการว่าควร้

ขยายตวั ตดัทอน หรอืดาํเนินการคงที ่ 

 
 

ภาพที ่10 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

ทีม่า : ณฎัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์, 2552, การจดัการเชงิกลยทุธ ์
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1. กลยทุธก์ารเจรญเตบโต ิ ิ (Growth Strategy) ใชก้ลยทุธน้ี์ เมือ่การดาํเนินงาน

ขององคก์รบรรลุผลสาํเรจ็มาไดใ้นระดบัหน่ึง และตอ้งการดาํเนินงานเพื่อสรา้งความเตบิโตอยา่ง

ต่อเน่ือง แยกเป็น 2 หลกัการ  

• กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตทีมุ่ง่เน้นความเชีย่วชาญ (Concentration Growth 

Strategy) จะใหค้วามสาํคญักบัการดําเนินงานทีต่นชํานาญในแต่ละธุรกจิ แบ่งเป็น 2 กลยุทธ ์

ดงัน้ี 

 - กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) เป็นการ

ขยายธุรกจิในอุตสาหกรรมเดมิ โดยการขยายสูต่ลาดใหมด่ว้ยผลติภณัฑเ์ดมิ การขยายสาขาไป

ยงัพืน้ทีอ่ื่น การรวมกจิการกบัธุรกจิอื่น หรอื ซือ้กจิการในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

  - กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตตามแนวดิง่ (Vertical Growth Strategy) เป็นการ

ขยายธุรกจิไปสู่การจดัหาวตัถุดบิเองที่เรยีกว่า “กลยุทธ์การรวมธุรกจิไปขา้งหลงั (Backward 

Integration Strategy)” หรอืการขยายธุรกจิไปสูก่ารจดัจาํหน่ายผลติภณัฑข์ององคก์รแก่ลูกคา้

เองทีเ่รยีกว่า “กลยุทธก์ารรวมธุรกจิไปขา้งหน้า (Forward Integration Strategy)” โดยกลยุทธน้ี์

จะชว่ยใหล้ดตน้ทุนในระยะยาวได ้และชว่ยใหก้ารควบคุมการดาํเนินงานดขีึน้ 

• กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตทีมุ่ง่ดา้นการกระจายธุรกจิ (Diversification Growth 

Strategy) องค์จะกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ อาจจะเกี่ยวพันหรือไม่เกี่ยวพันกับ

ผลติภณัฑเ์ดมิขององคก์รกไ็ด ้แบ่งเป็น 2 กลยทุธ ์ดงัน้ี 

 - กลยทุธก์ารกระจายธุรกจิแบบเกาะกลุ่ม (Concentric Diversification) เป็นการ

ขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภณัฑ์ชนิดอื่นที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์เดิมขององค์กร เหมาะกบั

องค์กรที่มตีําแหน่งทางการแข่งขนัที่เขม้แขง็ และกลยุทธ์การกระจายธุรกจิแบบเกาะกลุ่มจะ

สรา้งผลกาํไรไดม้ากกวา่การกระจายธุรกจิแบบไมเ่กาะกลุ่ม 

  - กลยุทธก์ารกระจายธุรกจิแบบไม่เกาะกลุ่ม (Conglomerate Diversification) 

เป็นการขยายธุรกจิไปสูธุ่รกจิอื่นทีไ่มม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิขององคก์รเลย เหมาะกบั

องคก์รทีม่แีนวโน้มการเจรญิเตบิโตลดลง จงึมองหาธุรกจิที่มโีอกาสเจรญิเตบิโตมากกว่า หรอื

องค์กรที่มยีอดขายตามฤดูกาล จงึต้องหาธุรกจิทีจ่ะสรา้งยอดขายตามฤดูกาลใหส้อดคลอ้งกบั

ผลติภณัฑเ์ดมิ 
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กลยุทธ์การเจรญิเติบโตสามารถขยายธุรกิจทัง้จากภายในองค์กร ได้แก่ การพฒันา

ผลติภณัฑใ์หม ่พฒันาตลาดใหม ่และขยายตลาดใหม ่  สว่นภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ การซือ้ธุรกจิ

อื่น การรวมธุรกจิกบัองคก์รอื่น และการรว่มลงทุน 

 

2. กลยุทธ์การรกัษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) องค์กรที่มคีวาม

เจรญิเตบิโตระดบัปานกลาง อยูใ่นอุตสาหกรรมทีม่กีารเจรญิเตบิโตปานกลาง มคีวามดงึดดูของ

อุตสาหกรรมปานกลาง และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงน้อย สามารถคาดคะเน

สถานการณ์ได ้โดยแยกเป็น 3 กลยทุธ ์ดงัน้ี 

• กลยุทธ์การยบัยัง้หรอืการดําเนินการด้วยความระมดัระวงั (Pause of 

Proceed with Caution Strategy) หลงัจากทีอ่งคก์รไดใ้ชก้ลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตโดยการเพิม่

หน่วยธุรกิจ ทําให้อาจขาดทรพัยากร หรอืเกดิการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อการ

ดาํเนินการขององคก์ร ดงันัน้องคก์รจงึควรใชก้ลยทุธน้ี์ดว้ยความระมดัระวงั 

• กลยุทธก์ารไม่เปลีย่นแปลง (No Change Strategy) เป็นการดําเนินงาน

ตามกลยุทธเ์ดมิ เน่ือยจากกลยุทธเ์ดมิทีว่างแผนไวป้ระสบความสาํเรจ็ดว้ยดแีละสภาพแวดลอ้ม

ขององคก์รไมเ่ปลีย่นแปลง องคก์รจงึอาจปรบัเปาห้ มายขององคก์รตามอตัราเงนิเฟอเทา่นัน้้  

• กลยุทธก์ารทํากําไร (Profit Strategy) เป็นกลยุทธท์ีอ่งคก์รพยายามลด

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง แล้วส่งผลให้กําไรขององค์กรสูงขึ้น แต่การเจรญิเติบโตในระยะยาวจะ

หยดุชะงกั 

 

3. กลยุทธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategy) เป็นทางออกในการ

แก้ปญหาั ขององค์กรที่ไม่ประสบผลสําเรจ็ หรอือยู่ในช่วงที่ธุรกจิเขา้สู่ช่วงตกตําของวงจรชวีติ 

กลยทุธก์ารตดัทอนจงึเป็นทางเลอืกสดุทา้ยขององคก์ร โดยแยกเป็น 4 กลยทุธ ์ดงัน้ี 

• กลยุทธก์ารฟ้ืนฟู (Turnaround Strategy) มุง่ปรบัการดาํเนินงานใหก้ลบัสู่

สภาพปกต ิโดยการลดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ลง และทําการปรบัโครงสรา้งองคก์ร (Reengineering) 

โดยปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินงานในระยะยาว กลยุทธน้ี์เหมาะกบัองคก์รทีม่คีวามดงึดูด

สงูสดุ 
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• กลยุทธบ์รษิทัเชลย (Captive Company Strategy) หมายถงึการทีอ่งคก์ร

จําหน่ายผลติภณัฑส์่วนใหญ่ใหแ้ก่ลูกคา้เพยีงรายเดยีว ทําใหส้ถานภาพขององค์การขึน้อยู่กบั

ความเขม้แขง็ของลกูคา้ ซึง่จะสามารถใชก้ลยทุธน้ี์ควบคูก่บักลยทุธอ์ื่นได ้

• กลยุทธ์การขายทิ้งหรอืการถอนการลงทุน (Sell-out of Divestment 

Strategy) เป็นการแกป้ญหาขององคก์รทีม่ธุีรกจิไม่สอดคลอ้งกบัองคก์รโดยรวม หรอืธุรกจิมีั

ทรพัยากรไมเ่พยีงพอ จงึถอนการลงทุนจากการรว่มลงทุนกบัธุรกจิอื่นหรอืขายธุรกจินัน้ทิง้ไป 

• กลยุทธ์การลม้ละลายหรอืการเลกิกจิการ (Bankruptcy of Liquidation 

Strategy) กลยทุธน้ี์เป็นวธิสีุดทา้ยขององคก์รทีป่ระสบความลม้เหลวในการดาํเนินงาน การเลกิ

ดําเนินงานจะเป็นหนทางที่จะทําใหธุ้รกจิขาดทุนน้อยที่สุด และยงัสามารถรกัษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นได้ดกีว่าการปล่อยล้มละลาย เหมาะกบัองค์กรที่อยู่ในตําแหน่งทางการแข่งขนัที่

ออ่นแอและอยูใ่นอุตสาหกรรมทีไ่มม่คีวามดงึดดู 

 

กลยทุธร์ะดบัธรุกจ ิ (Business Strategy) หรอื กลยุทธก์ารแขง่ขนั (Competitive Strategy) 

เป็นกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการดาํเนินงานทีมุ่ง่ปรบัปรุงสถานะการแขง่ขนัของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของ

แต่ละองคก์รภายในส่วนอุตสาหกรรมหรอืส่วนของตลาดทีอ่งคก์รมสี่วนร่วมอยู่ และตอ้งปรบัตวั

ใหส้นองต่อการทศิทางของอุตสาหกรรมอยา่งรวดเรว็ 

1. กลยทุธต้์นทุนตํา่ (Low Cost Strategy) เป็นการใชค้วามสามารถดา้นการมี

ตน้ทุนตํ่ามาเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

2. กลยทุธค์วามแตกตาง ่ (Differentiation Strategy) เป็นการใชค้วามสามารถ

ดา้นการสรา้งมูลค่าทเีหนือกว่าในการตอบสนองความต้องการของตลาดมาเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบใน

การแขง่ขนั 

 Michael E. Porter ไดแ้บ่งกลยุทธก์ารแขง่ขนัออกตามขอบเขตของการแขง่ขนัเป็น

แบบกวา้ง หรอืการมตีลาดเปาหมายเป็นตลาดมวลชน และเปาหมายแบบแคบ หรอืการมุง่ตลาด้ ้

เฉพาะสว่น โดยแยกเป็น 4 กลยทุธ ์ดงัน้ี 

• การเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) มเีปาหมายโดยการสรา้ง้

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน ในขณะทีค่วบคุมตน้ทุนตํ่าสุด   ใหอ้งคก์รมกีาํไรสงูขึน้ และ

สามารถอยูร่อดในสถานการณ์การแขง่ขนัทีร่นุแรงได ้ อกีทัง้ยงัเป็นการกดีกนัผูแ้ขง่ขนัทีจ่ะเขา้สู่

ตลาดรายใหมไ่ดด้ว้ย 
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• การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) เป็นการสรา้งมลูค่าดา้นต่าง ๆ ให้

โดดเดน่เหนือคูแ่ขง่ เชน่ คุณภาพ เทคโนโลย ีหรอืการบรหิาร เป็นตน้ ซึง่จะสรา้งความภกัดขีอง

ลูกคา้ต่อตราสนิคา้ จะลดความไวต่อราคาของลูกคา้ลง สามารถสรา้งผลกําไรสงูสุดใหแ้ก่องคก์ร 

และยงัเป็นการปองกนัการเขา้สูต่ลาดของผูแ้ขง่ขนัรายใหมไ่ด ้เน่ืองจากตอ้งใชต้น้ทุนในการวจิยั้

และพฒันาผลติภณัฑท์ีด่กีวา่ 

• การมุง่ทีต่น้ทุน (Cost Focus) เป็นการใชค้วามสามารถในการลดตน้ทุน ณ 

ระดบัการผลติหน่ึงองค์กร ที่มุ่งตลาดส่วนแคบด้วยคุณภาพของผลติภณัฑ์ที่ได้มาตรฐานและ

สามารถเชื่อถอืไดใ้นราคาทีถู่กกวา่คูแ่ขง่ขนั 

• การมุ่งทีค่วามแตกต่าง (Focused Differentiation) เป็นการมุ่งทีค่วาม

ต้องการของลูกคา้ในตลาดย่อยทีม่คีวามแตกต่างจากตลาดรวม จะเป็นการสรา้งความภกัดต่ีอ

ผลิตภณัฑ์ของลูกค้าในตลาดย่อยนัน้ และจะใหผ้ลกําไรแก่องค์กรมากกว่าทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว 

 

ตารางที ่2 กลยทุธก์ารแขง่ขนั 

 
 

กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใหค้วามสําคญักบัการจดัสรร

ทรพัยากรของหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ แต่ละองคก์รมขีอ้จาํกดัดา้นทรพัยากรต่างกนั จงึตอ้ง

กําหนดตามทรพัยากรที่มอียู่และกําหนดแนวทางปฏิบตัิให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่องค์กร 

ไดแ้ก่ การบรหิารงานบุคคล การจดัการดา้นการตลาด การวางแผนการผลติ เป็นตน้ 
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การวเคราะหห์าสาเหตรุากเหง้าิ  (Root Cause) ด้วยผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

 

 แผนผงัเหตุและผล เป็นเครื่องมอืช่วยในการวเิคราะหห์าสาเหตุของปญหาที่เกดิขึน้ในั

การดาํเนินงาน เทคนิคน้ีเรยีกว่า ไดอะแกรมของเหตุและผล (Cause and effect diagram) หรอื

แผนผงัก้างปลา (Fishbone diagram) เทคนิคน้ีไดร้บัการคดิคน้ขึน้มาในปี ค.ศ. 1943 โดย 

ศาสตราจารยค์าโอรุ อชิกิาว่า (KAORU ISHIKAWA) แหง่มหาวทิยาลยัโตเกยีว ผูท้ีไ่ดร้บัการ

ยอมรบัว่าเป็นบดิาควิซซี ี(QCC) ของประเทศญี่ปุน และมกีารแก้ไขพฒันาต่อยอดมาเรื่อย ๆ่  

และไดแ้พรห่ลายและเกดิประโยชน์ในการบรหิารคุณภาพงานและคุณภาพชวีติของมนุษยอ์ย่าง

มาก 

 

 ก่อนทีเ่ราจะใชโ้ปรแกรมน้ีตอ้งทราบปญหาทีเ่กดิขึน้ก่อน ซึง่กจ็ะไดม้าจากการรวบรวมั

ขอ้มลู จดัเรยีงขอ้มลู โดยเลอืกปญหาทีเ่กดิขึน้มากทีสุ่ดมาแกไ้ขก่อน แลว้มาระดมความคดิจากั

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญหาน้ี ค่ั อย ๆ ระบุสาเหตุทีอ่าจทําใหเ้กดิปญหา เมื่อทําเสรจ็แลว้จะมรีูปร่างั

คลา้ยกา้งปลา 

 

 

   
 

ภาพที ่11 แผนผงักา้งปลา 
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ผงักา้งปลาประกอบดว้ยสว่นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

- สว่นปญหาหรอืผลลพัธ ์ั (Problem of Effect) ซึง่จะแสดงอยูท่ีห่วัปลา 
- สว่นสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอ้กีเป็น 

• ปจจยัั  (Factors) ทีส่ง่ผลกระทบต่อปญหา ั (หวัปลา) 

• สาเหตุหลกั 

• สาเหตุยอ่ย 
 

ซึง่สาเหตุของปญหา จะเขยีนไวใ้นกา้งปลาแต่ละกา้ง กา้งยอ่ยเป็นสาเหตุของกา้งรองั

และกา้งรองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั 

ขัน้ตอนการทาํผงัก้างปลา 

1. กาํหนดประโยคปญหาทีห่วัปลาั  
2. กาํหนดกลุ่มปจจยัที่ั จะทาํใหเ้กดิปญหานัน้ ๆั  
3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปจจยัั  
4. หาสาเหตุหลกัของปญหาั  
5. จดัลาํดบัความสาํคญัของสาเหตุ 
6. ใชแ้นวทางการปรบัปรงุทีจ่าํเป็น 
 

แนวคดิของแผนผงักา้งปลา (Concept) 

1. แกป้ญหาทีส่าเหตุ ั (รากเหงา้) 
2. มคีวามเป็นเหตุและผล 
3. สาเหตุนัน้ตอ้งแกไ้ขได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

วธิกีารเขยีน (Method) 

1. ใชก้ารระดมสมองอยา่งอสิระ 
2. บรหิารดว้ยขอ้เทจ็จรงิ (Management By Facts) โดยหลกัการของ 5G (5 จรงิ หรอื 

5 GEN) คอื 
1) Genba   =  สถานทีจ่รงิ 

2) Genbutsu = ของจรงิ 

3) Genjitsu  = สถานการณ์จรงิ/ขอ้มลูจรงิ 

4) Genri  = หลกัการทางทฤษฎ ี

5) Gensoku = ระเบยีบกฎเกณฑ ์

3.  5 ทาํไม (5 Why) 

 ในสว่นของปญหาทีอ่ยูใ่นกระบวนการผลติ โดยสว่นมากมกัจะใชห้ลกัการ ั 4M 

1E เป็นกลุ่มปจจยัั  (Factors) เพือ่จะนําไปสูก่ารแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซึง่ 4M 1E น้ีมาจาก 

 M – Man  คนงาน พนกังาน เจา้หน้าที ่บุคลากร 

 M – Machine  เครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 

 M – Material  วตัถุดบิหรอือะไหล่ อุปกรณ์อื่น ๆ ทีใ่ชใ้นการผลติ 

 M – Method  กระบวนการทาํงาน 

 E – Environment อากาศ สถานที ่ความสวา่ง และบรรยากาศการทาํงาน 

 

แต่ไม่ไดห้มายความว่า การกําหนดกา้งปลาจะตอ้งใช ้4M 1E เสมอไป เพราะหากเรา

ไมไ่ดอ้ยูใ่นกระบวนการผลติแลว้ ปจจยันําเขา้ ั (input) ในกระบวนการกจ็ะเปลีย่นไป เช่น ปจจยัั

การนําเขา้เป็น 4P ไดแ้ก่ Place, Procedure, People และ Policy หรอืเป็น 4S Surrounding, 

Supplier, System และ Skill กไ็ด ้หรอือาจจะเป็น MILK Management, Information, 

Leadership, Knowledge กไ็ด ้

 

ข้อดี ของการใชแ้ผนผงักา้งปลาน้ี คอื ทาํใหเ้ราสามารถรวบรวมความคดิจากหลาย 

ๆ ฝายในการแก้ไขปญหา ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล และหากผู้เข้าร่วมระดม่ ั

ความคิด หากมปีระสบการณ์หรอืมทีกัษะแล้ว ย่อมทําให้การแก้ไขปญหาเกิดประสทิธิภาพั

ยิง่ขึน้ 
 



31 

 

 

การวิเคราะหต์ามลกูโซแหงคณุคา ่ ่ ่ (Value Chain Analysis) 

  

    ลูกโซ่แหง่คุณค่า (Value Chain) เป็นเครื่องมอืวเิคราะหอ์งคก์รของ Michael E. Porter 

เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละกิจกรรมที่มี

ความสมัพนัธ์กนั ซึ่ง Porter มองธุรกจิว่าเป็น ลูกโซ่แห่งกจิกรรมที่สรา้สรรคค์ุณค่าต่อเน่ือง

สมัพนัธ์กนัเหมอืนกบัลูกโซ่ เพื่อส่งมอบคุณค่าทัง้หมดใหก้บัลูกคา้ โดยแต่ละกจิกรรมจะมสี่วน

ชว่ยก่อใหเ้กดิมลูค่าเพิม่เป็นช่วง ๆ นบัตัง้แต่การนําวตัถุดบิมาจากผูข้าย เขา้สูก่จิกรรมทางดา้น

การผลติจนกระทัง่ผ่านออกมาเป็นผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู และสิน้สุดลงทีผู่จ้ําหน่ายขายผลติภณัฑ์

นัน้ถงึมอืผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ย รวมทัง้การบรกิารหลงัการขาย 

     

กจิกรรมหลกั (Primary Activities) ประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ 5 กจิกรรมนับตัง้แต่

การนําวตัถุดิบ จากผู้จดัจําหน่ายลําเลียงเข้าสู่โรงงาน ผ่านกระบวนการผลิต เพื่อผลิตเป็น

ผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู บางครัง้เรยีกวา่ กจิกรรมตน้น้ํา รายละเอยีดของกจิกรรม 5 อยา่งดงัน้ี 

1. Inbound Logistic  ไดแ้ก่ กจิกรรมต่าง ๆ ประกอบดว้ย การรบัวตัถุดบิ การจดัเกบ็ 
และการจดัการเกี่ยวกบัปอนเขา้ทัง้หมด รวมทัง้หน้าทีอ่ื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เ้ ช่น การลําเลยีงวสัดุ 
การคลงัสนิคา้ การควบคุมวสัดุคงคลงั ซึง่การปรบัปรุงประสทิธภิาพดา้นดาํเนินงานในขัน้น้ี จะมี
สว่นชว่ยลดตน้ทุน และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติได ้

2. Operation  ไดแ้ก่ กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการแปรรปูวตัถุดบิต่าง ๆ ใหอ้อกมาเป็น
สนิคา้สาํเรจ็รปู ประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ เช่น การใชเ้ครื่องจกัรผลติสนิคา้ การบรรจุภณัฑ ์
การประกอบ และบํารุงรกัษาเครื่องมอืต่าง ๆ การปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงานในขัน้น้ี 
จะช่วยใหผ้ลติภณัฑม์คีุณภาพสงูขึน้ สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดร้วดเรว็มาก
ขึน้ 

3. Outbound Logistic  ไดแ้ก่ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑ์
สาํเรจ็รปูเขา้สูร่ะบบการจดัจาํหน่าย เพือ่นําสนิคา้ไปถงึมอืผูบ้รโิภค ประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ 
เช่น การคลงัสนิคา้ การควบคุมสนิคา้คงเหลอื การขนส่ง การส่งมอบ และการดําเนินคําสัง่ซื้อ 
การปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงานในขัน้น้ี จะช่วยลดต้นทุนดา้นการจดัจําหน่าย ทําให้
ฐานะทางการแขง่ขนัดขีึน้ รวมทัง้ระดบัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้สงูขึน้ 

4. Marketing & sale  ไดแ้ก่ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประสมการตลาดทัง้ 4 ตวั 
คอื สว่นประสมผลติภณัฑ ์ราคา การสง่เสรมิการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยทาํงาน
รว่มกบัพอ่คา้สง่ หรอืทมีงานขาย การตลาดจะมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะเป็นตวักาํหนดขอบเขต
ของการแข่งขนั เพื่อนําความได้เปรยีบทางการแข่งขนั ซึ่งขึ้นอยู่กบัฐานะหรอืตําแหน่งของ
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บรษิทัเอง ซึง่สามารถใชก้ําหนดจุดแขง็และจุดอ่อนของบรษิทั จงึจะสามารถกําหนดกลยุทธท์าง
การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. Customer Service  การบรกิารเป็นกจิกรรมทีส่าํคญัทีสุ่ดอย่างหน่ึงในกจิกรรม
สรา้งคุณคา่ใหก้บัลกูคา้ ประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ เชน่ การตดิตัง้ การซ่อมแซม การจดัอบรม
ใหค้วามรูแ้ก่ลูกค้า การจดัหาอะไหล่ การปรบัปรุงผลติภณัฑ์ รวมทัง้การแสดงความเป็นมติร 
และมคีวามพรอ้มทีต่อบคําถามในขอ้ซกัถาม หรอืขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ การบรกิารลูกคา้จงึถอืเป็น
อาวุธสาํคญัในการแขง่ขนั เพราะสามารถช่วยบรษิทัสรา้งคุณค่าทีลู่กคา้มองเหน็ไดใ้นทนัท ีและ
จะมผีลสาํคญัทีจ่ะทาํใหล้กูคา้กลบัมาซือ้ผลติภณัฑข์องบรษิทัอกีในอนาคต 

 

กจิกรรมสนบัสนุน (Supporting Activities) เป็นกจิกรรมทีก่ระทาํเพื่อสนบัสนุนกจิกรรม

หลกั ซึ่งประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ 4 กจิกรรม ไดแ้ก่ การจดัซื้อ การพฒันาเทคโนโลย ีการ

จดัการทรพัยากรมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท เน่ืองจากในกิจกรรมหลักแต่ละ

กจิกรรม ตอ้งอาศยัความช่วยเหลอืจากกจิกรมสนับสนุนทัง้ 4 อย่าง ดงันัน้ลูกโซ่แหง่คุณค่าของ

แต่ละกจิกรรมหลกั จงึรวมถงึกจิกรรม 4 กจิกรรมของกจิกรรมสนบัสนุนทีอ่ยูเ่หนือกจิกรรมหลกั

แต่ละกจิกรรม ดงัภาพที ่12 และรายละเอยีดของกจิกรรมสนบัสนุนทัง้ 4 กจิกรรม มดีงัน้ี 

1. Procurement ไดแ้ก่ กจิกรรมหรอืหน้าทีใ่นการจดัหาหรอืจดัซื้อวตัถุดบิทัง้หมด ที่
จําเป็นเพื่อใชใ้นการผลติโดยตรง รวมทัง้เครื่องจกัร อุปกรณ์ และอาคาร แมว้่าการจดัซื้อเป็น
กจิกรรมสนบัสนุน แต่หน้าทีจ่ดัซือ้จะมสีว่นชว่ยทีส่าํคญัต่อตน้ทุน การปรบัปรงุประสทิธภิาพการ
จดัซื้อ จะมผีลต่อการเพิม่คุณภาพของผลผลิตด้วยต้นทุนที่ลดลง และทําให้การทํากําไรของ
บรษิทัสงูขึน้ดว้ย 

2. Technology Development  ไดแ้ก่ เทคโนโลยเีขา้ไปเกีย่วขอ้งแทรกซมึในทุก
กจิกรรมในองคก์าร และมสี่วนสําคญัในการสรา้งคุณค่าเพิม่ใหก้บัตวัผลติภณัฑแ์ละบรกิารและ
บริการ การผลิต และการนําผลิตภณัฑ์ใหม่ออกจําหน่าย จุดมุ่งหมายของการพฒันา
กระบวนการกเ็พื่อปรบัเทคนิคการทํางานใหม่ หรอืปรบัปรุงวธิกีารทํางานแบบเก่าเพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถของกจิกรรมสรา้งมลูคา่เพิม่ของบรษิทัใหส้งูขึน้ 

3. Human Resources Management  หมายถงึ การทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนทัง้
องคก์ร กจิกรรมดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ริม่ตัง้แต่การสรรหา การจา้งงาน การฝึกอบรม
เพื่อปฏบิตังิานหน้าทีต่่าง ๆ รวมทัง้การจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัพนักงานทุกระดบัในบรษิทั และ
การพฒันาความรูแ้ก่บุคคลใหเ้ขา้กบัเทคนิคและวธิกีารใหม่ ๆ กจิกรรมน้ีจงึมผีลในการสรา้ง
มูลค่าเพิม่ทุกชนิดของบรษิัท การจดัการทรพัยากรมนุษย์ที่ประสบผลสําเรจ็จงึมกัจะถือเป็น
ปจจยัหลกัสาํคญัทีจ่ะเป็นตวักาํหนดจุดแขง็ของบรษิทัั  
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4. Firm Infrastructure  โครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทัประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ เช่น 
การเงนิ บญัช ีกฎหมาย ระบบขอ้มลู และบญัชเีงนิเดอืนพนกังาน กจิกรรมเหล่าน้ีทาํหน้าทีช่่วย
เพิม่คุณคา่ใหก้บัทุกหน้าทีใ่นบรษิทั จงึเป็นการยากอยา่งยิง่ทีจ่ะบอกคุณค่าเป็นตวัเลขทีว่ดัค่าได ้
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนไม่สามารถแยกออกมาได้ชัดเจน จึงเรียกว่า ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน หรอื โสหุย้ และเป็นค่าใชจ้่ายหลกัที่ทุกบรษิทั พยายามที่จะลดค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี 
เพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ดา้นการแขง่ขนั 
 

 
 

ภาพที ่12 แสดงหว่งโซ่คุณคา่ของกจิการ 
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กรอบแนวความคดของ ิ McKinsey หรือ The McKinsey 7-S Framework 

เป็นกรอบการพิจารณาและการวางแผนเพื่อการกําหนดกลยุทธ์ในองค์กรโดยการ

ประสานองคป์ระกอบทัง้ 7 ตวัใหส้อดคลอ้งประสานกนั และศกึษาความสาํคญัของตวัแปรแต่ละ

ตวัทีม่คีวามสาํคญัต่อการบรหิารองคก์ร 

 

             
 

 

ภาพที ่13 โครงสรา้งของ McKinsey 7-S Framework 

 

1.  โครงสร้างองคก์าร (Structure) 

 

              คอืโครงสรา้งทีไ่ดต้ัง้ขึน้ตามกระบวนการ หรอืหน้าทีข่องงานโดยมกีารรบับุคลากรให้

เขา้มาทาํงานร่วมกนัในฝายต่างๆ่  เพื่อใหบ้รรลุเปาประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้หรอืหมายถงึ การจดัระบบ้

ระเบยีบใหก้บับุคคล ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปเพือ่นําไปสูเ่ปาหมายทีว่างไว้้  เน่ืองจากองคก์รในปจจุบนัั

มขีนาดใหญ่-การจดัองคก์รทีด่จีะมสี่วนช่วยใหเ้กดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน ลดความ

ซํ้าซอ้นหรอืขดัแยง้ในหน้าที ่ชว่ยใหบุ้คลากรไดท้ราบขอบเขตงานความรบัผดิชอบ มคีวาม

สะดวกในการตดิต่อประสานงาน ผูบ้รหิารสามารถตดัสนิใจในการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และรวดเรว็  
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2.  กลยทุธข์ององคก์ร (Strategy) 
 

               การบรหิารเชงิกลยุทธเ์ป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงทีจ่ะช่วยใหผู้บ้รหิารตอบคาํถามที่

สําคญั อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะน้ี องค์กรมเีปาหมายอยู่ที่ไหน พนัธกิจของเราคือ้

อะไร  พนัธกจิของเราควรจะเป็นอะไร  และใครเป็นผูร้บับรกิารของเรา การบรหิารเชงิกลยุทธจ์ะ

มคีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่ การบรหิารเชงิกลยุทธ์จะช่วยใหอ้งคก์ร กําหนดและพฒันาขอ้

ได้เปรียบทางการแข่งขนัขึ้นมาได้และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความ

พยายามไปในทศิทางใดจงึจะประสบความสาํเรจ็ 

 

3. ระบบการปฏบตังานิ ิ  (System) 
 

                 ในการปฏบิตังิานตามกลยุทธ์เพื่อใหบ้รรลุเปาประสงค์ตามที่กําหนดไว้นอกจาก้

การจดัโครงสรา้งทีเ่หมาะสมและมกีลยุทธท์ีด่แีลว้ การจดัระบบการทาํงาน (Working System) 

กม็คีวามสาํคญัยิง่ เช่น ระบบบญัช/ีการเงนิ (Accounting/Financial System) ระบบพสัดุ 

(Supply System) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการ

ตดิตาม/ประเมนิผล (Monitoring/Evaluation System)               

 

4.  รปูแบบการบรหารจดัการิ  (Style) 
 

              แบบแผนพฤติกรรมในการปฏบิตัิงานของผูบ้รหิารเป็นองค์ประกอบที่สําคญัอย่าง

หน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร พบว่า ความเป็นผูนํ้าขององคก์รจะมบีทบาททีส่าํคญัต่อ

ความสาํเรจ็หรอืลม้เหลวขององคก์ร ผูนํ้าทีป่ระสบความสาํเรจ็จะตอ้งวางโครงสรา้งวฒันธรรม

องคก์รดว้ยการเชือ่มโยงระหวา่งความเป็นเลศิและพฤตกิรรมทางจรรยาบรรณใหเ้กดิขึน้ 

 

5.  บคุลากร (Staff) 
 

              ทรพัยากรมนุษยน์ับเป็นปจจยัทีม่คีวามสาํคญัต่อการดาํเนินงานขององคก์รั  องคก์ร

จะประสบความสําเรจ็หรอืไม่ส่วนหน่ึงจะขึน้อยู่กบัการจดัการทรพัยากรมนุษย์ (Human 

Resource Management) การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ เป็นกระบวนการวเิคราะหค์วาม
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ตอ้งการทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคต โดยการตดัสนิใจเกีย่วกบับุคลากรนัน้ควรมกีารวเิคราะหท์ี่

อยูบ่นพืน้ฐานของกลยทุธอ์งคก์ารทีเ่ป็นสิง่กาํหนดทศิทางทีอ่งคก์ารจะดาํเนินไปใหถ้งึ ซึง่จะเป็น

ผลใหก้ระบวนการกําหนดคุณลกัษณะ และการคดัเลอืกและจดัวางบุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสม

ยิง่ขึน้ 

 

6.  ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 

 

              ทกัษะในการปฏบิตังิานของทรพัยากรบุคคลในองคก์ารสามารถแยกทกัษะออกเป็น 

2 ดา้นหลกั คอื ทกัษะดา้นงานอาชพี (Occupational Skills) เป็นทกัษะทีจ่ะทําใหบุ้คลากร

สามารถปฏบิตังิานในตําแหน่งหน้าที่ได ้ตามหน้าที่ และลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบเช่น ดา้น

การเงนิ ดา้นบุคคล ซึง่คงตอ้งอยู่บนพืน้ฐานการศกึษาหรอืไดร้บัการอบรมเพิม่เตมิ สว่นทกัษะ 

ความถนัด หรอืความชาญฉลาดพเิศษ (Aptitudes and special talents) นัน้อาจเป็น

ความสามารถที่ทําให้พนักงานนัน้ๆโดดเด่นกว่าคนอื่น ส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าและ

เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานไดร้วดเรว็ ซึง่องคก์ารคงตอ้งมุง่เน้นในทัง้ 2 ความสามารถไป

ควบคูก่นั 

 

7. คานยมรวม ่ ่ิ (Shared values) 
 

              ค่านิยมและบรรทดัฐานทีย่ดึถอืร่วมกนัโดยสมาชกิขององคก์รทีไ่ดก้ลายเป็นรากฐาน

ของระบบการบรหิาร และวธิกีารปฏบิตัขิองบุคลากรและผูบ้รหิารภายในองคก์ร หรอือาจเรยีกว่า

วฒันธรรมองคก์ร รากฐานของวฒันธรรมองคก์รกค็อื ความเชื่อ ค่านิยมทีส่รา้งรากฐานทาง

ปรชัญาเพื่อทศิทางขององค์กร โดยทัว่ไปแล้วความเชื่อจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึบุคลกิภาพและ

เปาหมายของผูก่้อตัง้หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู้  ต่อมาความเชื่อเหล่านัน้จะกําหนดบรรทดัฐาน เป็น

พฤตกิรรมประจําวนัขึน้มาภายในองคก์ร เมื่อค่านิยมและความเชื่อไดถู้กยอมรบัทัว่ทัง้องคก์ร

และบุคลากรกระทาํตามคา่นิยมเหล่านัน้แลว้องคก์รกจ็ะมวีฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 

 

              ในการประเมนิสมรรถนะขององค์การถือว่าเป็นความจําเป็นอย่างยิง่ในการสร้าง

ความยัง่ยนืในการพฒันา เน่ืองจากจะทําใหเ้ราไดรู้ส้ภาพความเป็นจรงิว่าองคก์ารของเรามี



37 

 

 

สมรรถนะอยา่งไร อาจเปรยีบไดก้บัการตรวจรา่งกายของคนเพื่อทีจ่ะทราบถงึความแขง็แรงและ

สมบูรณ์ และคน้หาโรคภยัต่างๆ ในกรณีองคก์ารกเ็ช่นเดยีวกนั  การคน้พบจุดอ่อนกเ็ปรยีบการ

คน้พบโรคทีจ่ําเป็นตอ้งไดร้บัการเยยีวยารกัษาใหห้ายหรอืทุเลาลงไป เพื่อพรอ้มทีจ่ะดํารงอยู่

อยา่งมัน่คงและสามารถไปสูเ่ป้าหมายทีต่ ัง้ไวใ้หไ้ดน้ัน่เอง 
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บทความและงานวจยัท่ีเก่ียวข้องิ  

 

ศนูยว์จิยักสกิร (2552) ไดก้ล่าวถงึสถานการณ์การสง่ออกอญัมณีและเครื่องประดบัไทย

ในปี 2552 ศนูยว์จิยักสกิรไทย คาดว่า น่าจะเตบิโตไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ซึง่ชะลอตวัลงจากปี 2551 

ทีเ่ตบิโต รอ้ยละ 48 เมื่อเทยีบกบัปี 2550 โดยในปี 2552 น่าจะไดร้บัผลกระทบจากปจจยัเสีย่งั

สาํคญัอยา่งน้อย 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ปญหาการชะลอตวัของอุปสงคใ์นตลาดโลกตามภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยั  
2. ปญหาดา้นการแขง่ขนัทีท่วคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ั  
3. ปญหาการขาดแคลนวตัถุดบิและราคาวตัถุดิั บปรบัตวัสงูขึน้ 

 

วาทนีย ์วรงค์ (2547) ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม

เครื่องประดับและอัญมณี กรณีศึกษา : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมี

วตัถุประสงคก์ารศกึษาสภาพทัว่ไปของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั และวเิคราะหก์ล

ยุทธ์การตลาดที่ใชใ้นการแข่งขนั ผลการศกึษา พบว่า ปจจยัภายในขององคก์รมจุีดแขง็และมีั

โอกาสในอุตสาหกรรม และองคก์รวางกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นดา้นการตลาดและแสวงหาตลาดใหม่

เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะธุรกิจที่ผนัผวนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศ และยงักระจายสนิค้าไปยงั

หลาย ๆ ประเทศรวมทัง้การขยายกําลงัการผลิตไปใน 4 ประเทศด้วย เพื่อปองการปญหา้ ั

ทางดา้นเศรษฐกจิและปจจยัภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคุมได้ั  

 



 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวธีการศึกษา และผลการศึกษาิ  

 

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธ์เั พื่อเพิม่ผล

ประกอบการ กรณศีกึษา บรษิทั A เครื่องประดบั จาํกดั น้ี เป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองตาม

กรอบแนวคดิของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์ซึง่ประกอบดว้ย การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์การ

กาํหนดทางเลอืก การปฏบิตัติามกลยทุธ ์และการควบคุม โดยมรีะเบยีบวธิกีารศกึษา ดงัน้ี 

 

ระเบียบวธีการศึกษาิ  

1.   การศกึษาแบบทุตยิภูม ิโดยทําการเกบ็และรวบรวมขอ้มูลรายละเอยีดต่าง ๆ จาก
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการศกึษากลยทุธแ์ละการตลาดของคูแ่ขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม 

2. การศึกษาแบบปฐมภูมิ โดยทําการสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท A 
เครื่องประดบั จํากดั ในระดบับรหิาร ในรูปแบบของการสมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อใหท้ราบขอ้มูลที่
แทจ้รงิและทราบถงึปญหาทีเ่กดิขึน้ั  
 

ผลการศึกษา 

 การศกึษาขอ้มลูทัง้สว่นทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นทุตยิภูม ิ(Secondary Data) และขอ้มลูปฐมภูม ิ

(Primary Data) ซึ่งทําการเกบ็ขอ้มูลเชงิคุณภาพหรอืสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูบ้รหิารระดบัสูง 

ระดบักลาง ระดบัหวัหน้า และพนกังาน จาํนวน 20 คน จากนัน้นําขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหแ์ละ

ประมวลผล ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 การวเคราะหเ์ชงกลยทุธ ์ิ ิ (Strategic Analysis) 

3.1.1 วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา 

จากการวเิคราะหข์อ้มูลทุตยิภูม ิซึ่งไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกจิ ขอ้มูลทัว่ไปของ

บรษิทั และภาพรวมอุตสาหกรรม เป็นดงัน้ี 
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สภาพตลาด 

 สถานการณ์การสง่ออกอุตสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัของไทย เป็นดงัน้ี 

- ปี 2551 เทยีบกบั ปี 2550 ขยายตวัรอ้ยละ 21 

- ปี 2552 เทยีบกบั ปี 2551 ขยายตวัตดิลบรอ้ยละ 12 

- ปี 2553 เทยีบกบั ปี 2552 คาดวา่ ขยายตวัไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 30 

 

จากการเปรยีบเทยีบ ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่ายอดขายของบรษิทัฯ ในปี 2552 ทีม่อีตัรา

การลดลงคดิเป็น 16.82% เมื่อเทยีบกบัยอดขายปี 2551 ซึ่งจาการวเิคราะหส์ภาพตลาดแล้ว

พบว่า สถานการณ์ยอดขายของบรษิัทฯ สวนทางกบัสถานการณ์การส่งออกของประเทศ ที่

แมว้่า เศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2551 จะเกดิภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

และส่งผลไปยงัระบบเศรษฐกจิทัว่โลก แต่ในภาพรวมของการส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบั

ของไทย ยงัมอีตัราการสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 21 และในปี 2552 อตัราการสง่ออกลดลง

คดิเป็นรอ้ยละ 12 เน่ืองจากภาวะทีร่าคาโลหะมคีา่ (ทองคาํ) มกีารผนัผวนอยา่งมาก ทาํใหค้วาม

ตอ้งการของผูบ้รโิภคลดลง และสถานการณ์เศรษฐกจิทัว่โลกเขา้สูภ่าวะตกตํ่าอยา่งแทจ้รงิ 

 

อย่างไรกต็าม ในการคาดการณ์ถงึสถานการณ์การส่งออกในปี 2553 จะมกีารขยายตวั

ไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 30 ทัง้น้ีเป็นเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกจิในบางประเทศ มกีารฟ้ืนตวัอย่าง

รวดเรว็ เช่น สหรฐัอเมรกิา ยูโรโซน และญี่ปุน รวมทัง้มูลค่าการส่งออกในปี ่ 2552 ที่ใชเ้ป็นปี

ฐาน มอีตัราการส่งออกลดลงจากปีก่อน จงึคาดว่าสภาวะการส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบั

ของไทยในปี 2553 มทีศิทางสดใสมากขึน้ 
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สถานการณ์ของบรษทัคแูขงิ ่ ่  

  

บรษิทั A เครือ่งประดบั จาํกดั มคีูแ่ขง่ทีส่าํคญั คอื บรษิทั W Jewelry จาํกดั และ บรษิทั 

L Jewelry จํากดั ซึง่บรษิทัดงักล่าว มจีํานวนพนักงาน และมทีําเลทีต่ ัง้ของโรงงาน รวมทัง้

ประเทศคูค่า้ ทีม่ลีกัษณะเหมอืนหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ มากทีสุ่ด จากการวเิคราะหพ์บว่า ในปี 

2549 ถงึปี 2551 ทัง้สองบรษิทัคูแ่ขง่ของบรษิทัฯ ยงัคงมยีอดขายทีส่งูขึน้อยา่งต่อเน่ือง ดงัภาพ 

358,000,000

369,000,000

377,000,000

345,000,000
350,000,000
355,000,000
360,000,000
365,000,000
370,000,000
375,000,000
380,000,000

W Jewelry
บาท

 
 

แผนภมูทิี ่3 ยอดขายบรษิทั W Jewelry จาํกดั ปี 2549-2551 

  

416,000,000

436,000,000

450,000,000

390,000,000

400,000,000

410,000,000

420,000,000

430,000,000

440,000,000

450,000,000

L Jewelry
บาท

 
 

แผนภมูทิี ่4 ยอดขายบรษิทั L Jewelry จาํกดั ปี 2549-2551 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
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จะเห็นได้ว่า บรษิัททัง้สองแห่งที่นับว่าเป็นคู่แข่งหลกัขององค์กร มยีอดขายที่สูงขึ้น

อย่างต่อเน่ืองในระหว่างปี 2549-2551 แต่ยอดขายขององค์กรกลบัมีอตัราการลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

340,000,000 321,000,000

267,000,000

-
50,000,000

100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000

A เครื่องประดับ
บาท

 
 

แผนภมูทิี ่5 ยอดขายบรษิทั A เครือ่งประดบั จาํกดั ปี 2549-2551 

 

 จากการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิพบวา่ ในปี 2550-2551 ทีบ่รษิทั A เครื่องประดบั จาํกดั มี

ยอดขายลดลงนัน้ ไมใ่ชส่าเหตุจากปจจยัภายนอก เน่ืองจากในอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัดาํเนินธุรกจิั

อยูน่ัน้ มอีตัราการขยายตวั และในบรษิทัคูแขงท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา มีอตัราการขยายตวัเช่ ่ ่นกนั 

  

 ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาวิจยัจากข้อมูลปฐมภูม ิโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยอาศยั

พืน้ฐานการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปจจยัภายใน ปจจยัภายนอก การศกึษาสภาพขององคก์รั ั

โดยวเิคราะหถ์งึจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร รวมถงึการวเิคราะหถ์งึสาเหตุ

ของการลดลงของยอดขายโดยใชแ้ผงผงักา้งปลา ซึง่ผลการศกึษาเป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
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การวเคราะหปั์จจยัภายนอกองคก์ริ  

 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในอุตสาหรรม (Industrial Analysis) ดว้ย

ทฤษฎปีจจยัทีม่ผีลต่อการแขง่ขนั ั 5 ประการ (Five Forces-Michael Porter’s Competitive 

Force Framework) 

 

 
 

ภาพที ่14 Five Forces Analysis Model of Michael E. Porter 
 

การวเิคราะหส์ถานการณ์แขง่ขนัโดยนําเอาทฤษฎกีารแขง่ขนั Five Forces Model ของ 

Michael E. Porter เป็นการนําเอาแบบจําลองพลงัผลกัดนัในการแข่งขนั 5 ประการเป็น

แบบจําลองที่แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกัน ว่ามี

แรงผลกัดนั หรอืมรีะดบัความรุนแรงของการแขง่ขนัจากพลงัผลกัดนั (Competitive Forces) 5 

ดา้น ซึง่เป็นตวัทีก่ําหนดถงึศกัยภาพของการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม ซึง่หากสามารถทราบถงึ

พลงัผลกัดนัดงักล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกจิ และทศิทางการ

ดาํเนินงานขององคก์รไดต่้อไป 
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 1. แรงผลกัดนัจากนักลงทุนใหม ่ (Threat of New Entrants) 

การมนีกัลงทุนรายใหมเ่ขา้มาในอุตสาหกรรม แสดงถงึความมศีกัยภาพของสภาพธุรกจิ 

ทีม่คีวามน่าดงึดดู ซึง่จะสง่ผลใหม้กีารแขง่ขนัสงูขึน้ ระดบัราคาสนิคา้จะตํ่าลง ตน้ทนสงูขึน้ เพรา

มคีา่ใชจ้า่ยในการรกัษาสว่นแบ่งตลาดมากขึน้กวา่เดมิ อยา่งไรกต็าม คูแ่ขง่รายใหมจ่ะตอ้งเผชญิ

กบัปญหาความภกัดขีองลกูคา้ ตน้ทุนในการเจาะตลาดใหม ่ั  

สถานการณ์ปจจุบนั มคีูแ่ขง่รายเลก็ ทีเ่ปิดบรษิทัใหมท่ีใ่หญ่กวา่ โดยอาศยัเงนิทุนทีม่อียู ่ั

และขยายกจิการ ซึ่งมทีัง้ภายในประเทศ โดยคู่แข่งรายใหม่ที่ก้าวเขา้สู่การแข่งขนัน้ี บรษิทัฯ 

ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั เน่ืองจาก มกีารเปิดบรษิทัในทาํเลใกล ้ๆ กบับรษิทั อกีทัง้ยงัมกีารจงูใจ

พนักงาน โดยการใหอ้ตัราผลตอบแทนทีน่่าสนใจ นับเป็นอกีปจจยัหน่ึงทีส่ามารถส่งผลกระทบั

ใหบ้รษิทัฯ ขาดแคลนอตัรากาํลงัพล 

2. แรงผลกัดนัจากอาํนาจตอรองจากบรษัทคูค้า ่ ่ิ (Bargaining Power of 

Suppliers) 

บรษิทัคู่คา้ (Supplier) เป็นผูข้ายวตัถุดบิแก่องคก์ร ทัง้วตัถุดบิโลหะเงนิ ทอง อญัมณีที่

ผ่านการเจยีระไน หรอืส่วนประกอบตวัเรอืน ซึง่มอีทิธพิลในการแขง่ขนัค่อนขา้งมาก เน่ืองจาก

วัตถุดิบโลหะเงินและทอง มีระดับราคาสูง และมีความผันผวนมากในปจจุบัน จึงทําให้มีั

ระยะเวลาในการขยายเวลาการชําระหน้ีน้อย หรืออาจจะไม่มีเลย ดงันัน้ จึงควรสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัด ีกบับรษิทัคู่คา้ ส่วนวตัถุดบิส่วนประกอบอื่น ๆ ทีใ่ชใ้นการผลติ มผีูข้าย

จาํนวนมาก และหลากหลาย ซึง่บรษิทัฯ มสีมัพนัธภาพทีด่กีบับรษิทัคูค่า้เหล่าน้ี  

3. แรงผลกัดนัจากอาํนาจตอรองของกลมุผูซ้ื้อ ่ ่ (Bargaining Power of Buyer) 

เป็นกลุ่มที่มีความสําคญัมาก เป็นพลงัผลกัดนัที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อศักยภาพการ

แข่งขนัในอุตสาหกรรม หากผูซ้ื้อมอีํานาจในการต่อรองมากเพยีงใด ย่อมสรา้งแรงกดดนัดา้น

ราคา และคุณภาพของสนิคา้ ดงันัน้จะส่งผลต่อผูป้ระกอบการทัง้ในดา้นรายได ้ต้นทุน รวมถงึ

สภาพการแข่งขนั นอกจากอิทธิพลด้านการกําหนดราคาแล้ว อํานาจต่อรองมทีัง้ปจจยัการั

กําหนดคุณภาพสนิค้า มาตรฐานการผลติ กฎระเบยีบการกดีกนัการค้าระหว่างประเทศ หรอื 

การเปลี่ยนแปลงด้านแฟชัน่ รวมทัง้พฤติกรรมการบรโิภคสนิค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็
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ภายใต้ยุคเทคโนโลย ีทําให้ผู้ผลิตต้องผลิตสนิค้าเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง

แทจ้รงิ 

ในสถานการณ์ปจจุบนั ที่มคีวามผนัผวนดา้นราคา เป็นอกีสาเหตุหน่ึงที่ทําใหส้นิค้ั ามี

ตน้ทุนทีค่่อนขา้งสงู จงึทําใหส้ามารถกําหนดราคาขายใหส้งูตาม แต่อํานาจต่อรองจากผูซ้ือ้ คอื 

การต่อรองดา้นคุณภาพ และมาตรฐานของสนิคา้ทีม่มีากขึน้ ทาํใหบ้รษิทัฯ ประสบปญหาการคนืั

สนิคา้ เน่ืองจากคุณภาพไมไ่ดม้าตรฐาน นบัวา่เป็นอกีปจจยัทีส่ง่ผลใหบ้รษิทัฯ มยีอดขายตํ่าั ลง 

4. แรงผลกัดนัจากสนค้าอ่ืนท่ีใช้ทดแทนได้ ิ (Threat of Substitutes) 

 สนิค้าใด ๆ ก็ตามที่สามารถใช้ทดแทนสนิค้าที่ผลิตอยู่ ย่อมเป็นภยัคุกคามต่อการ

แข่งขนัเสมอ เน่ืองจากว่าหากสนิค้าใหม่นัน้สามารถใช้ทดแทนกนัได้ ทัง้ในบางโอกาสหรือ

ทดแทนกนัไดต้ลอดและทุกดา้น โดยทีม่รีาคาประหยดัและคุณภาพเหมาะสมกบัราคา ยอ่มทาํให้

ผูบ้รโิภคอาจจะเปลี่ยนไปบรโิภคสนิคา้ใหม่ ทําใหเ้ป็นแรงกดดนัที่ทําใหธุ้รกจิสูญเสยีส่วนแบ่ง

ตลาดได ้

สินค้าเครื่องประดบัเป็นสินค้าประเภทฟุมเฟือย ซึ่่ งหากในสภาวะที่เศรษฐกิจตกตํ่า 

ผูบ้รโิภคอาจเปลีย่นรสนิยมจากการซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาสงู เป็นสนิคา้ทดแทนอื่น ทีท่ดแทนกนัได้

แต่ราคาถูกกว่า เช่น เครื่องประดบัเทยีม (Custom Jewelry) ผลติจากวสัดุเทยีม คอื ตะกัว่ผสม

ทองแดง ทําให้สนิค้ามรีาคาถูกกว่า และสามารถใช้ทดแทนเครื่องประดบัเงนิแท้ได้ ทัง้ในแง่

ราคา และรปูลกัษณ์ทีส่วยงามไมต่่างกนั 

 5. แรงผลักดันจากระดบัความรุนแรงของการแขงขนัภายในอุตสาหกรรม ่
(Rivalry among Existing Firms) 

แรงผลกัดนัทีม่ผีลต่อการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมประการสุดทา้ย คอื ระดบัความรุนแรง

ของการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมดว้ยกนัเอง ซึง่ยอ่มมกีารแขง่ขนักนัดา้นกลยทุธต์ลอดเวลา 

ปจจุบนั สภาวั ะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเครื่องประดบัและอญัมณีไทย มีความ

รุนแรงค่อนขา้งสงู ทัง้ในเรื่องของคุณภาพและปรมิาณ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่มีลูค่าการ

สง่ออกสงูเป็นอนัดบัตน้ ๆ และมอีตัราการขยายตวัทีด่งึดดู มคีวามแตกต่างของสนิคา้ไมม่ากนกั 

และมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาของแฟชัน่ การเป็นผูนํ้าในการออกแบบ หรอืผลติสนิคา้ใหต้รง
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ตามความตอ้งการตามมาตรฐานมากทีสุ่ด กอ็าจทําใหส้ามารถเขา้มาครอบส่วนแบ่งในตลาดได้

เช่นกนั ปจจยัเหล่าน้ีั  ลว้นส่งผลใหม้ผีูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแข่งขนัมาก อย่างไรกต็าม 

การมนีวตักรรมในการผลติ และความแตกต่างของผลติภณัฑ ์ย่อมเป็นการสรา้งจุดแขง็ใหแ้ก่

องคก์รได ้

โดยสามารถแบ่งระดบัความแขง่ขนัตามลกัษณะธุรกจิได ้ดงัน้ี 

- กลุมผู้ประกอบการรายใหญ ่ ่ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการทีม่โีรงงานผลติสนิคา้ได้

เอง มมีาตรฐาน มเีงนิทุนสูง มโีอกาสขยายธุรกจิไดใ้นระยะยาว และมกีลุ่มลูกคา้รายใหญ่ เช่น 

กลุ่มผูนํ้าเขา้ต่างประเทศ (Importer) กลุ่มผูค้า้ส่ง (Wholesalers) และกลุ่มลูกคา้ประเภท

หา้งสรรพสนิคา้ (Department Store) เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มเหล่าน้ี ตอ้งการการตดิต่อกบัผูผ้ลติ

โดยตรง จงึตอ้งการความมสีมัพนัธภาพอนัดแีละสนิคา้มมีาตรฐานสูง ซึ่งนับเป็นปจจยัั ทีส่ําคญั

ของการแขง่ขนั 

- กลุมผูป้ระกอบการขนาดกลาง ่ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการทีม่โีรงงานขนาดกลาง 

เงนิทุนปานกลาง และมโีรงงานขนาดเลก็ (Subcontractors) ผลติสนิคา้ตามสัง่ ซึง่มาตรฐานการ

ผลติไมส่งูมากนกั จงึตอ้งมกีารรกัษาคํามัน่ในการผลติสนิคา้ใหท้นัตามสัง่ รวมทัง้ตามมาตรฐาน

ตามที่ลูกคา้กําหนด ซึ่งกําลงัเผชญิภาวการณ์แข่งขนัรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากมผีูป้ระกอบการ

รายย่อย เริม่เขา้มาแย่งส่วนแบ่งตลาดในลูกคา้ของผูป้ระกอบการขนาดกลางแทน ดงันัน้ การ

ผลติสนิคา้ไดต้ามมาตรฐานของผูซ้ือ้ จงึเป็นปจจยัทีส่าํคญัสาํหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลางั  

- กลุ่มผู้ประกอบการรายยอย่  ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการรายยอ่ยทีม่โีรงงานขนาด

เล็ก ไม่ได้มาตรฐาน และผลติลกัษณะภายในครอบครวั หรอื อาจใช้การสัง่ผูผ้ลติรายย่อย ๆ 

เป็นผูผ้ลติแทนตนเอง หรอื ผูป้ระกอบการที่เป็นรา้นค้า ซึ่งมชีาวต่างชาติเขา้มาซื้อสนิค้าเอง 

เน่ืองจากมีราคาถูก และหลากหลาย ซึ่งกําลังมีอัตราการขยายตัวสูงในปจจุบัน ทําให้ั

ผูป้ระกอบการขนาดกลาง สญูเสยีสว่นแบ่งตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการรายยอ่ยมากขึน้ 
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วเคราะหปั์จจยัภายในองคก์ริ  

 จากการสอบถามผู้บรหิารและบุคลากรในองค์กร เกี่ยวกบัสภาพทัว่ไป แนวคดิ และ

ปญหาทีพ่บในการดาํเนินงาน สามาั รถนํามาวเิคราะห ์เพือ่ศกึษาปญหาทีเ่กดิขึน้ไดด้งัน้ีั  

 

วเคราะหส์ภาพธรุกจ ิ ิ SWOT Analysis 

 วเิคราะหป์จจยัภายใน ไดแ้ก่ จุดแขง็และจุดอ่อน ขององคก์ร และปจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ั ั

โอกาสและอุปสรรค ทีม่ผีลกระทบต่อองคก์ร 

 

1. จดุแขง็ (Strengths) 
- บุคลากรขององคก์รมทีกัษะ และความชาํนาญ ในการผลติ 
-  องคก์รมเีครื่องมอือุปกรณ์ทนัสมยั มกีารนําเทคโนโลยต่ีางประเทศมาใชใ้น

การผลติอยา่งสมํ่าเสมอ 
-  องคก์รมคีวามพรอ้มดา้นการเงนิ มวีงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิรองรบั 

ทาํใหไ้ดเ้ปรยีบดา้นเงนิลงทุน 
- สนิคา้ขององคก์ร มมีาตรฐานสงู อยูใ่นระดบั AAA จดัเป็นมาตรฐานทีส่งู ทาํ

ใหส้ามารถขายในระบบ Cable TV, Discount Store, Department Store ในต่างประเทศได ้
- การบรหิารงานมคีวามคล่องตวั เน่ืองจากผูบ้รหิารเป็นเครอืญาต ิ 
- องคก์รมเีทคนิคพเิศษในการผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพแตกต่างจากคูแ่ขง่ 
- ผูบ้รหิารมชีื่อเสยีง และมปีระสบการณ์ 
 

2. จดุออน ่ (Weaknesses) 
- บุคลากรดา้นการผลติมกีารลาออกบ่อย ทาํใหข้าดความชาํนาญ 
- ทมีงานในฝายต่าง ๆ ขาดความเขม้แขง็ในการรว่มมอืกนัปฏบิตังิาน่  
- บุคลากรบางหน่วยงานไมม่ปีระสทิธภิาพ 
- บุคลากรขาดขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิาน 
- การบรหิารแบบเครอืญาต ิทาํใหม้กีารขดัแยง้ในการสัง่งาน 
- ไมม่ตีราสนิคา้ (Brand) ของตนเอง 
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3. โอกาส (Opportunities) 
- ไดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนุนจากหน่วยงานของรฐัและเอกชน 
- ธุรกจิจดัอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมทีน่่าดงึดดู  
- มีหน่วยงานวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีที่เ ป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาต ิ
 
4. อปุสรรค (Threats) 
- ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
-  มคีวามเสีย่งในอตัราแลกเปลีย่นในเงนิตราต่างประเทศ 
- ภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า ทาํใหค้าํสัง่ซือ้จากผูซ้ือ้รายยอ่ยลดลง 
- คูแ่ขง่ขนัมคีวามเขม้แขง็ในการดาํเนินการดา้นตลาดมากขึน้ 

 

การวเคราะหห์าสาเหตรุากเหง้าิ  (Root Cause) ด้วยผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

 จากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากฝายบรหิารและฝายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกบัปญหาของ่ ่ ั

องค์กรซึ่งกําลงัประสบปญหาอยู่ เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปญหาแล้ว สามารถใช้แผนภูมิั ั

กา้งปลาเพือ่สรปุหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญหา ไดด้งัน้ีั  

 

 
 

ภาพที ่15 แสดงแผนภมูกิา้งปลา 
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สาเหตุของปญัหา สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 1. ด้านสภาพการแข่งขนั  พบว่า ในปจจุบนัมจีํานวนคู่แข่งมากขึน้ทัง้ภายในประเทศั

และภายนอกประเทศ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามน่าดงึดูด จงึทําใหม้จีํานวนคู่แขง่มาก

ขึ้นและมีการแข่งขนัสูง รวมทัง้ความสามารถในการแข่งขันของคู่แข่งที่มีการปรับตัวอยู่

ตลอดเวลา ทัง้ดา้นคุณภาพสนิคา้ทีล่ดลง ทําใหม้รีาคาถูกลง แต่สามารถทดแทนกนัได ้เช่น 

เครือ่งประดบัเทยีม เป็นตน้ 

 2. ด้านลูกค้า  มคีําสัง่ซื้อ (Order) น้อยลง ดว้ยปจจยัของสภาพเศรษฐกจิที่อยู่ในช่วงั

ตกตํ่าทาํใหม้ลีกูคา้บางรายประสบภาวะลม้ละลาย   และการขายสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภคทาํไดย้ากขึน้

เน่ืองจากการปรบัตวัดา้นราคาของวตัถุดบิ หรอืปญหาการคนืสนิคา้ การเกบ็ชาํระเงนิค่าสนิคา้ั

ไมไ่ด ้และอาํนาจการต่อรองของลกูคา้มมีากขึน้ 

 3. ดา้นกระบวนการผลติ มกีารคนืสนิคา้จากลูกคา้เพิม่คนื ดว้ย 2 สาเหตุ ไดแ้ก่ คนืของ

เน่ืองจากลกูคา้เอง ทีม่มีาตรฐานในสนิคา้สงูขึน้ รวมทัง้มกีารต่อรองใหค้นืสนิคา้ไดห้ากไมป่ระสบ

ผลสําเรจ็ และสาเหตุ จากปจจยัการผลิตขององค์กรเองที่ขาดการประสานงานกนัทําให้ผลิตั

สนิคา้ไดไ้มท่นัเวลา หรอืไมต่รงตามรายละเอยีดทีก่าํหนด 

 4. ดา้นบุคลากร องค์กรขาดแคลนช่างฝีมอื เน่ืองจากมอีตัราการหมุนเวยีนสูง สาเหตุ

จากระบบการทํางาน การสัง่งาน รวมทัง้ผลตอบแทนที่ลดลง ทําให้พนักงานขาดขวญัและ

กาํลงัใจ ทาํใหม้กีารลาออกบ่อย สง่ผลใหข้าดแคลนกาํลงัคน และผลติสนิคา้ไมท่นั รวมทัง้การชกั

จงูจากบรษิทัคูแ่ขง่ ทีม่กีารแยง่ชงิชา่งฝีมอื 
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การวเคราะหห์วงโซคณุคิ ่ ่ ่า (Value Chain) 

 

     
 

ภาพที ่16 แสดงหว่งโซ่ของกจิการ 

 
กจกรรมหลกั ิ (Primary Activities) 

1.  ลอจสิตกิสข์าเขา้ เป็นหน้าที่ของฝายคลงัสนิคา้ ที่ต้องประสานงานกบัแผนกจดัซื้อ่

เพือ่พจิารณาสัง่ซือ้วตัถุดบิ สว่นประกอบ เพือ่ใชใ้นการผลติ ซึง่โดยมากใหผู้ข้ายนําสง่วตัถุดบิให้

ถงึโรงงาน 

2. การดําเนินงาน ไดแ้ก่ ฝายบรหิารการผลติ จดัสรรงานใหแ้ก่ ฝายผลติ ผลติสนิคา้่ ่

ใหต้รงตามใบสัง่การผลติ และสง่มอบสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็ทีฝ่ายผลติภณัฑ์่   

3. ลอจิสติกส์ขาออก ฝายควบคุมคุณภาพมหีน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสนิค้าอีกครัง้ ่

ก่อนจดัสง่ใหแ้ก่ลกูคา้ ตามใบกาํกบัสนิคา้ 

4. การตลาดและการขาย ฝายการตลาด มหีน้าที่หลกัในการจดัหาลูกค้า ใหบ้รกิาร่

ก่อนและหลงัการขาย และสรรหาสนิคา้ตวัอยา่ง เพือ่ใหล้กูคา้ทาํการสัง่ซือ้สนิคา้ 

5. การให้บริการ แผนกจัดส่งสินค้า ทําหน้าที่ติดตามผลการจัดส่ง สินค้า และ

ดาํเนินการจดัสง่ตามระบบ ใหถ้งึมอืลกูคา้ตรงเวลา 
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กจกรรมสนับสนุน ิ (Support Activities) 

1. โครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทั เป็นการแบ่งหน้าทีต่ามผงัโครงสรา้งขององคก์ร ตามที่

ไดก้ล่าวไวใ้นบทที ่1 เรือ่งโครงสรา้งองคก์ร 

2. การจดัการทรพัยากรบุคคล มกีารจดัสรรทรพัยากรบุคคลตามสายงาน และตามผงั

องคก์ร โดยบุคลากรมหีน้าทีต่ามคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ทีม่กีารกําหนดไว้

สาํหรบัแต่ละตําแหน่ง และการปฏบิตัหิน้าทีต่ามคูม่อืการปฏบิตังิาน (Work Instruction)  

3. การพฒันาเทคโนโลย ีโดยการพฒันาระบบงาน การนําเครื่องมอืต่าง ๆ ทีท่นัสมยั

มาชว่ยในการบรหิารจดัการ การเกบ็ขอ้มลูลูกคา้ ขอ้มลูพนกังาน รวมถงึการพฒันากระบวนการ

ผลติใหท้นัสมยั และลดขัน้ตอนการผลติ  

4. การจดัหา วตัถุดบิหลกัที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เน้ือเงนิ เน้ือทอง เป็นวตัถุดบิที่มี

ราคาสงูและมผีูข้ายน้อยราย ทําใหไ้ดร้บัเครดติในการชําระเงนิตํ่า   และเป็นการผกูขาดกบัคู่คา้

กลุ่มเดมิ 

 

ตารางที ่ 3 การประเมนิลกูโซ่แหง่คุณคา่ของบรษิทั A เครือ่งประดบั จาํกดั 

 

กจกรรมิ  ดี ปานกลาง แย่ 

กจกกรมหลกัิ  

1. ลอจสิตกิสข์าเขา้ 
2. การดาํเนินงาน 

3. ลอจสิตกิสข์าออก 

4. การตลาดและการขาย 

5. การบรกิาร 

   

กจกรรมสนับสนุนิ  

1. โครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทั 

2. การจดัการทรพัยากรบุคคล 

3. การพฒันาเทคโนโลย ี

4. การจดัหา 
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วสยัทศัน์ของผูบ้รหาริ ิ  

จากการสมัภาษณ์ขอ้มลูเชงิลกึจากผูบ้รหิารถงึแนวทางการดาํเนินงาน การกาํหนด

นโยบายและ วสิยัทศัน์ขององคก์ร มดีงัน้ี 

 

วสิยัทศัน์ (Vision)  

“เป็นผูนํ้าในการสง่ออกเครือ่งประดบัเงนิสงูสดุ 1 ใน 5 ของประเทศ” 

 

เปาหมายของผูบ้รหิาร้  

1. มกีาํไรเพิม่ขึน้ทุก ๆ ปี 

2. พฒันาคุณภาพพนกังานใหต้อบสนองความตอ้งการขององคก์ร 

3. พฒันาระบบการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัเปาหมายองคก์ร ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด้

และรวดเรว็ 

4. รกัษาและเพิม่ยอดขาย/จาํนวนลกูคา้ 

 

แนวคดิเกีย่วกบัคูแ่ขง่และการรบัมอืในสภาวะปจจุบนัั  

 

1. คู่แขง่ทีส่าํคญัระดบัโลกในปจจุบนั คอื ประเทศจนี ใชก้ลยุทธต์น้ทุนตํ่า ทาํใหอ้งคก์รั

รวมทัง้ผูผ้ลติในประเทศไทย สญูเสยีสว่นแบ่งตลาดระดบัล่างไป 

2. คู่แขง่ขนัภายในประเทศ มกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ มกีารเปิดโรงงานแหง่ใหม ่

และมกีารขยายกจิการ เพือ่รองรบัการทาํตลาดทีม่ากขึน้ดว้ย 

3. มคีวามผนัผวนเกีย่วกบัราคาวตัถุดบิ ดงันัน้ ตอ้งมไีหวพรบิ และทนัต่อเหตุการณ์ 

4. ระบบเศรษฐกจิภายในประเทศ มคีวามอ่อนไหว ทําใหอ้ตัราแลกเปลี่ยนมกีารผนั

ผวนอยูต่ลอดเวลา ตอ้งมเีครือ่งมอืปองกนัความเสีย่ง้  

5.   ปจจยัหลกัทีจ่ะสามารถสรา้งความมัง่คงั ใหแ้ก่องคก์รอยา่งยัง่ยนืได ้คอื การเป็น

ผูนํ้าดา้นคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้ การมชีื่อเสยีงขององคก์ร และมาตรฐานโรงงานเป็นที่

ยอมรบั และฝายการตรวจสอบจากหน่วยงานของลกูคา้ต่างประเทศ่  
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การประเมนองคก์รด้วยิ กรอบแนวความคดของ ิ McKinsey หรือ The McKinsey 7S 

Framework 

 

1. กลยทุธข์ององคก์ร (Strategy)  

 ปจจุบนั บรษิทัฯ ไมม่คีวามชดัเจน แต่มลีกัษณะคลา้ยการดําเนินกลยุทธแ์บบคงที ่โดยั

มลีกัษณะการยบัยัง้หรอืการดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั (Pause or Proceed with Caution 

Strategy) เน่ืองจากองค์กรไดข้ยายธุรกจิโดยการจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ เพื่อรองรบัการ

เจรญิเตบิโตขององคก์ร แต่เกดิสภาพวะเศรษฐกจิตกตํ่า ในชว่งปลายปี 2551 ถงึ กลางปี 2552 

บรษิทัฯ จงึมมีาตรการลดค่าใชจ้่ายในการเดนิทางต่างประเทศ เพื่อลดค่าใชจ้่าย และมุ่งเน้น

สรา้งความแตกต่าง (Differentiation) โดยเน้นการผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพ ไดม้าตรฐานเพือ่ครอง

ใจลกูคา้ และสรา้งผลกาํไรสงูสดุแก่องคก์ร 

 

2. โครงสรา้งองคก์ร (Structure) 

ปจจุบนัโครงสรา้งองคก์ร มลีกัษณะเป็นทางการมาก และแบ่งสายงานตามลกัษณะงานั

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัการศกึษาทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่1 โดยยงัมลีกัษณะการรวมอาํนาจในการตดัสนิใจ

ไวท้ีผู่บ้รหิารสงูสดุ ซึง่อาจทาํใหเ้กดิการล่าชา้ในการปฏบิตังิานจรงิ 

 

3. ระบบการปฏบิตังิาน (System)  

ระบบการปฏบิตังิาน มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลกัษณะการสัง่การมคีวามยดืหยุ่น

สงู มกีารเปลีย่นแปลงคาํสัง่บ่อย และไมต่รงกบัรายละเอยีดของงาน (Job Description) ทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากผู้บรหิารหรอืผู้บงัคบับญัชา หรอืการไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการทํางาน (Work 

Instruction) การปฏบิตังิานขา้มแผนก หรอืการสง่ต่อกจิกรรมจากแผนกหน่ึงไปยงัอกีแผนกหน่ึง

มกัมปีญหาเกดิขึน้ เชน่ การทาํเอกสารหายระหวา่งทาง ทาํใหต้อ้งมขี ัน้ตอนการสง่มอบงาน การั

เซน็ชื่อ รบั หรอืสง่ เอกสารหรอืสนิคา้ระหวา่งผลติ ทาํใหเ้กดิความยุง่ยากซบัซอ้น ในการทาํงาน 

รวมทัง้การมแีผนกต่าง ๆ มากเกนิไป ทาํใหม้คีวามขดัแยง้ และไมส่ามคัคกีนั  
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4. บุคลากร (Staff) 

 บุคลากร มทีัง้พนักงานรุ่นใหม่ และรุ่นเก่าที่มอีายุการทํางานในบรษิทัฯน้ี เกอืบ 10 ปี 

ทําใหม้คีวามเหลื่อมลํ้า  และไมเ่ขา้ใจกนัในลกัษณะของการตดิต่อสือ่สาร   อกีทัง้เป็นปญหาในั

การสัง่การ และยากในการปรบัทศันคตใิหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

 

5. ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ (Skill) 

 ทกัษะ ความเชีย่วชาญบุคลากรดา้นงานอาชพี เช่น งานฝงพลอย ตดัเพชร บรษิทัฯ มีั

บุคลากรที่มีความชํานาญ แต่มีจํานวนน้อย เน่ืองจากมกีารหมุนเวียนบ่อย ส่วนทกัษะด้าน

ความสามารถพเิศษหรอืถนัดในดา้นอื่น ๆ ฝายทรพัยากรบุคคล มแีนวทางในการคดัเลอืกและ่

จดัสรรบุคลากรใหต้รงตามความสามารถและตรงตามความตอ้งการขององคก์ร 

 

6. รปูแบบการบรหิารจดัการ (Style) 

 ผูบ้รหิารมรีปูแบบการบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบ โดยไมม่ลีกัษณะทีเ่ป็นทางการมากนกั 

และเป็นรปูแบบการบรหิารแบบครอบครวั จงึลดความเครง่ครดัของกฎระเบยีบ และใหบุ้คลากร

มคีวามผกูพนักบัองคก์ร 

 

7. คา่นิยมรว่ม (Shared values) 

 สมาชกิขององค์กร มกีารกําหนดนโยบาย หรอืแบบแผนใดๆ ร่วมกนั โดยหากมกีาร

เปลีย่นแปลงใด ๆ มกัจะมกีารประชุมร่วมกนัในระดบัผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดบักลาง และหวัหน้า

งานก่อนเสมอ ๆ เพือ่ปองกนัการขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้้  

 

การประเมนิองคก์รจาก The McKinsey 7-S Framework 

 

 พบวา่ บรษิทัฯ มโีครงสรา้งผงัองคก์รไมเ่หมาะสม เน่ืองจากมลีกัษณะเป็น Mechanistic 

Model มลีกัษณะเป็นทางการสงู มคีวามยดืหยุน่น้อย แต่วฒันธรรมองคก์ร พนกังาน ระบบการ

ปฏบิตังิาน ทกัษะของพนักงาน รวมทัง้รูปแบบการบรหิารงานเป็นลกัษณะที่ไม่เป็นทางการ มี

ความยืดหยุ่นมาก ดังนัน้ แม้ว่า บริษัทฯ จะทําการวางระบบการปฏิบัติงานตามหน้าที ่
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(Function) ไวอ้ยา่งไร แต่การนําไปปฏบิตั ิไมเ่ป็นตามระบบทีว่างไว ้จงึทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ 

และไมม่คีา่นิยมรว่มกนั เน่ืองจากต่างฝายต่างมุง่สรา้งผลประโยชน์สว่นตนเป็นหลกั่  

 กลยุทธ์ขององคก์ร ไม่มคีวามชดัเจนทําใหไ้ม่มทีศิทางทีแ่น่นอน จงึมกีารเปลี่ยนแปลง

นโยบาย หรือคําสัง่การในเรื่องต่าง ๆ บ่อยเกินไป ทําให้พนักงานเกิดความสับสน และ

ปฏบิตังิานไมเ่ตม็ที ่ไมม่เีปาหมายทีช่ดัเจน้  

 

3.1.2 ประมวลผลปญหาั  

 

จากข้อมูลเชิงลึก ที่ได้จากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การวิเคราะห์หา

สาเหตุจากผงักา้งปลา และเครื่องมอือื่น ตามทฤษฎต่ีาง ๆ สามารถสรุปสาเหตุของแต่ละแผนก 

ทีม่ปีญหาหลกั ๆ และส่งผลกระทบต่อองคก์รหลายประการ ซึง่ไดป้ระมวลผลปญหาไวโ้ดยการั ั

สรปุจากการใหส้มัภาษณ์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระดบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

ผูบ้รหิาร   ผูบ้รหิารขององคก์รไดใ้หส้มัภาษณ์และแสดงความเหน็ไว ้ดงัน้ี 

 1. ปญหาภาวะเศรษฐกจิซบั เซาจากทัว่โลก โดยเฉพาะลกูคา้หลกัขององคก์รต่างประสบ

ปญหาดา้นการเงนิ การคา้ขายทาํไดย้าก จงึสง่ผลกระทบมายงัองคก์รดว้ยั  

 2. ดา้นการแขง่ขนั มคีู่แขง่ขนัรายใหม่เขา้สู่ตลาดมากขึน้ รวมถงึคู่แขง่ขนัรายเดมิ ทีม่ี

การแขง่ขนัมากขึน้ทัง้ในดา้นราคา และการทาํตลาดแนวรกุมากขึน้ 

 3. ความสามารถในการผลิตของฝายโรงงานไม่เต็มที่ ทําให้ส่งสินค้าได้ไม่ทนัตาม่

กาํหนด และตอ้งปฏเิสธลกูคา้บางรายไป 

 4. ประสิทธิภาพของการทํางานในแต่ละหน่วยงานไม่เต็มที่  และระบบงานที่ไม่

สอดคลอ้งกนั 

 

ฝายการตลาด่   ไดใ้หส้มัภาษณ์และแสดงความเหน็ไวด้งัน้ี 

 1. ลกูคา้ลม้ละลาย ทาํใหไ้มม่กีารสัง่ซือ้อกี และไมช่าํระเงนิ 

 2. ลกูคา้ประสบปญหาเศรษฐกจิ ทาํใหม้กีารขายสนิคา้น้อยลง สง่ผลใหส้ัง่ซือ้สนิคา้ั

ลดลง 

 3. ลกูคา้มมีาตรฐานสงู มรีายละเอยีดปลกียอ่ยในการสัง่ซือ้มากขึน้ 
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 4. ลกูคา้คนืสนิคา้เพิม่ขึน้ จากปญหาหลายประการ เชน่ สนิคา้ไมไ่ด้ั มาตรฐาน หรอืจาก

การขายสนิคา้ไมไ่ด ้รวมถงึการไมส่ามารถชาํระคา่สนิคา้แก่บรษิทัฯได ้

 5. การหาลกูคา้ใหมเ่พิม่ ทาํไดย้ากขึน้ 

 6. มปีญหาการผลติไมท่นัตามกาํหนด และกาํลงัการผลติไมเ่พยีงพอ ทาํใหพ้ลาดการั

สัง่ซือ้ของลกูคา้ไป 

 

ตารางที ่4 แสดงยอดคาํสัง่ซือ้ เดอืน 1-6 ปี 2551และปี 2552 

 

ยอดคาํสัง่ซือ้ ในชว่ง

เดอืน 1-6 ปี 2551 

(USD) 

จาํนวน ORDER ในชว่ง

เดอืน 1-6 ปี 2552 

(USD) 
เพิม่ขึน้(ลดลง) คดิเป็น % 

5,500,000 3,400,000 2,100,000 -38.18 

 

 

ฝายทรพัยากรบุคลล่  ปญหาทีพ่บ ไดแ้ก่ั  

 1. มอีตัราการลาออกของพนกังานสงู 

 2. การสรรหาบุคลากรทาํไดย้ากขึน้ เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีต่อ้งการชา่งฝีมอื ซึง่มอียูจ่าํกดั 

 3. พนกังานขาดระเบยีบวนิยั และไมร่กัษากฎระเบยีบของบรษิทั 

 

ตารางที ่5 แสดงการลาออก ขาดงาน และมาสายปี 2550 และ 2551 

 

ปี 
จาํนวนพนกังาน

ลาออก/เดอืน 
จาํนวนพนกังาน

ขาดงาน/วนั 
จาํนวนพนกังาน 

มาสาย/วนั 

2550 33 20 18 

2551 52 25 25 
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ฝายโรงงาน่  

 1. ขาดแคลนชา่งฝีมอื ทาํใหไ้มส่ามารถผลติไดท้นัตามกาํหนด 

 2. การทาํงานไมเ่ป็นระบบ ขาดประสทิธภิาพ 

 3. มกีารกาํหนดมาตรฐานในการผลติสงูไป 

 

ตารางที ่6 แสดงจาํนวนใบสัง่ผลติทีเ่กนิกาํหนด ในเดอืน 1-6 ปี 2551 และ 2552 

 

จาํนวน ใบสัง่ผลติที ่ 

เกนิกาํหนด 

เดอืน 1-6 ปี 2551 

จาํนวน ใบสัง่ผลติที ่ 

เกนิกาํหนด 

เดอืน 1-6 ปี 2552 

เพิม่ขึน้(ลดลง) คดิเป็น % 

72 85 13 18.06 

 

 

พนกังาน 

 1. มคีวามพอใจดา้นผลตอบแทนตํ่า  

 2. กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของบรษิทัฯ มากเกนิไป 

 3. ปญหาการสัง่การ มกีารเปลีย่นแปลงบอ่ยั  ทาํใหพ้นกังานเกดิความสบัสน 

 4. ขัน้ตอนในการทาํงานซบัซอ้น มหีลายแผนก หลายสว่น ทาํใหเ้กดิความยุง่ยาก และ

เกดิการแตกแยก 

 

จากขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษามาขา้งตน้สามารถสรปุปญหาและผลกระทบ ไดด้งัน้ีั  

1. ภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า   ทําใหอ้ตัราการสง่ออกเครื่องประดบัและอญัมณีของผูส้ง่ออก

ของไทยมอีตัราลดลง จงึสง่ผลกระทบแก่องคก์รเชน่กนั 

 2. การแขง่ขนัในประเทศสงู เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิซบเซา จงึมกีารเขา้มาสูต่ลาดโดย

ผูแ้ข่งขนัรายใหม่ และรวมถงึคู่แข่งขนัเดมิทีต่้องการแย่งชงิการเป็นผูนํ้าในการส่งออกไดอ้าศยั

จงัหวะในช่วงทีป่ระชากรในประเทศมกีารว่างงาน จงึมกีารจา้งแรงงานเพิม่ขึน้ และมกีารระดม

ทุนเพือ่เปิดโรงงานใหมข่ึน้มา เพือ่รองรบัการผลติทีม่ากขึน้ในอนาคต 
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 3. การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมมคีวามรนุแรง อกีทัง้ยงัมคีูแ่ขง่ทีส่าํคญัอยา่งประเทศจนี ที่

ใชก้ลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่างโดยกาํหนดตน้ทุนตํ่า  และยงัมกีารผลติสนิคา้ทดแทนทีม่รีาคา

ถูกกวา่แต่คุณภาพใกลเ้คยีงกนั ทาํใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 

 4. ปญหาด้านทรพัยากรบุคคล มกีารลาออกมากขึน้ในแต่ละเดอืน พนักงานขาดงานั

บ่อย และมาทาํงานสาย ปญหาดงักล่าว ทําใหอ้งคก์รสญูเสยีประโยชน์จากทรพัยากรทีม่อียู่ ซึง่ั

สาเหตุเกิดจากความไม่พอใจ ขาดขวญัและกําลงัใจในการทํางาน ของพนักงาน ซึ่งนับเป็น

ปญหาสาํคญัขององคก์ร เน่ืองจากทาํใหข้าดแคลนกําลงัคน และไม่สามารถผลติงานไดท้นัเวลา ั

การบรหิารงานขาดความเป็นระบบ ไมเ่กดิประสทิธภิาพ 

5. การตลาด การดําเนินแผนการตลาดไม่เขม้ขน้เท่าที่ควร ไม่มกีารใชแ้ผนการตลาด

เชงิรกุ ในการหาลกูคา้รายใหมเ่พิม่ 

 6. ระบบการจดัการในองคก์ร มปีญหาการจดัการเช่น ปญหาความพอใจของพนักงาน ั ั

จากการทีอ่งคก์ร มนีโยบายลดค่าใชจ้่าย ทําใหม้กีารลดการใหผ้ลตอบแทน  รวมถงึปญหาดา้นั

การบรหิาร การสัง่การ และการตดิต่อสือ่สาร 

 ปญหาดงักล่าว ลว้นเป็ั นสาเหตุที่ส่งผลใหบ้รษิทั A เครื่องประดบั จํากดั มยีอดขาย

ลดลง ในระยะสัน้อาจทําใหเ้กดิการขาดทุน หรอืกําไรต่อหน่วยลดลง และในระยะยาวอาจทําให้

เสยีเปรยีบในเชงิการแขง่ขนั 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

 จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูเ้กี่ยวขอ้งกบั บรษิทั A เครื่องประดบั จํากดั โดย

กําหนดประเดน็ในการสมัภาษณ์ตามแนวคดิการวเิคราะหส์ภาพธุรกจิ SWOT Analysis, Five 

Forces Model และวสิยัทศัน์และความตอ้งการของผูบ้รหิาร เพื่อใชก้ารจดัทาํกลยุทธท์างเลอืก

โดยใช ้TOWS Matrix มาชว่ยในการกาํหนดกลยทุธ ์ดงัน้ี 
 

ตารางที ่7 TOWS Matrix 

               ปัจจยัภายใน 

              (Internal Factors) 

 

 

ปัจจยัภายนอก 

(External Factors) 

จดุแขง็ Strengths 

S1 บุคลากรมคีวามชาํนาญ ม ี 

ทกัษะ เชีย่วชาญ ฝีมอืด ี

S2 มเีครือ่งมอืทนัสมยั 

S3 มคีวามพรอ้มทางการเงนิ 

S4 การบรหิารงานคลอ่งตวั 

S5 ผูบ้รหิารมชีื่อเสยีงและ

ประสบการณ์ 

จดุออน ่ Weakness 

W1 บุคลากรลาออกบอ่ย  

W2 ไมม่คีวามรว่มมอืกนั 

W3 บุคลากรขาดขวญัและกาํลงัใจ 

W4 การสัง่งานมคีวามขดัแยง้ 

W5 ไมม่ตีราสนิคา้ของตวัเอง 

W6 การทาํงานไมเ่ป็นระบบ 

โอกาส Opportunities 

O1 ไดร้บัการสง่เสรมิจากรฐับาล

และภาคเอกชน 

O2 อุตสาหกรรมน่าดงึดดู 

O3 ไดร้บัการสง่เสรมิดา้นการ

นําเขา้วตัถุดบิบางประเภท 

SO Strategies 

1. เจาะตลาดหากลมุลกูค้า่

รายใหม ในตลาดใหม่  ่

2. สร้างตราสนค้าของตวัเองิ  

WO Strategies 

1. ซ้ือเครื่องจกัรเพมเพ่ือลดิ่

การใช้กาํลงัคน 

2. ลดต้นทุนการผลต เพ่ือิ

เพมกาํไริ่  

อปุสรรค Threats 

T1 ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ

ในตลาดโลก 

T2 มคีวามเสีย่งในอตัรา

แลกเปลีย่น 

T3 ภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าทัว่โลก 

T4 คูแ่ขง่ขนัมคีวามเขม้แขง็มากขึน้ 

ST Strategies 

1. สร้างความสมัพนัธอ์นัดี
กบัลกูค้าใหมและรกัษา่

ลกูค้าเกา่  

2. สร้างเอกลกัษณ์สนค้า ิ

รกัษามาตรฐาน ให้ยาก

แกการเลียนแบบ่  

WT Strategies 

1. ปรบัปรงุการให้
ผลตอบแทนแกพนักงาน ่

เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจ 

2. จดัหาเครื่องมือป้องกนั

ความเส่ียง 
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แนวทางในการจดัทาํกลยทุธ ์4 รปูแบบดงัน้ี 

1. กลยุทธ ์SO (SO Strategies) เป็นการสรา้งกลยุทธโ์ดยใชจุ้ดแขง็เพื่อสรา้ง

ความไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

2. กลยุทธ ์WO (WO Strategies) เป็นการสรา้งกลยุทธโ์ดยการกําจดัจุดอ่อน

โดยอาศยัประโยชน์จากโอกาส 

3. กลยุทธ ์ ST (ST Strategies) เป็นการสรา้งกลยุทธ์โดยใชจุ้ดแขง็เพื่อ

หลกีเลีย่งอุปสรรค 

4. กลยุทธ ์WT (WT Strategies) เป็นการสรา้งกลยุทธโ์ดยการลดจุดอ่อนและ

เพือ่หลกีเลีย่งอุปสรรค 

 

จากการประมวลผลขอ้ทุตยิภมู ิและขอ้มลูปฐมภมู ิในการเลอืกแนวทางเพื่อแกไ้ขปญหาั

จาํเป็นตอ้งมกีารใชเ้ครือ่งมอืสาํหรบัการกาํหนดกลยุทธท์ีเ่รยีกว่า TOWS Matrix โดยเครื่องมอืน้ี

จะช่วยใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์รได ้จากนัน้จงึนําผล

การวเิคราะหท์ีไ่ดม้าประเมนิหาแนวทางเลอืก โดยการศกึษาครัง้น้ีจะใชก้ลยุทธท์ัง้ 3 ระดบั คอื 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ที่มีความสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคแ์ละปญหาทีอ่งคก์รตอ้งการจะแกไ้ข มแีนวทางเลอืก ดงัตารางต่อไปน้ีั  
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ตารางที ่8 ขอ้ดขีอ้เสยีของกลยทุธใ์นระดบัองคก์รและระดบัธุรกจิ 

 

ระดบั 
กลยทุธ ์ ทางเลือกกลยทุธ ์ ข้อดี ข้อเสีย 

  1. กลยทุธก์ารเจรญิ - เพิม่ยอดขาย สรา้งรายไดเ้พิม่ - มคีา่ใชจ้า่ยในการขยายตลาด 

     เตบิโต - เป็นการกระจายความเสีย่ง   และมคีวามเสีย่งในการหา 

      จากการหาฐานลกูคา้เพิม่   ตลาด 

    - ฐานลกูคา้เพิม่ขึน้และธุรกจิ   

      ขยายใหญ่ขึน้   

    - ชว่ยลดตน้ทุนต่อหน่วยได ้   

      สามารถอยูร่อดไดใ้นสภาพ   

      การแขง่ขนัสงู   
 

Corporate   2. กลยทุธร์กัษา - ลดความเสีย่งในการขยายธุรกจิ - ไมส่ามารถเพิม่สว่นแบ่งตลาด 

 Level     เสถยีรภาพ   ในชว่งการแขง่ขนัสงู - อาจเกดิภาวะถดถอย 

 Strategy    - ปองกนัความเสีย่งจากเหตุการณ์้    

      ทีค่าดไมถ่งึ เน่ืองจากปจจุบนัมีั    

      ความไมแ่น่นอนดา้นเศรษฐกจิ   

      และการเมอืง   

  3. กลยทุธก์ารตดั - ลดตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยจากการ - อาจเสยีสว่นครองตลาด 

      ทอน   ดาํเนินงาน - ฐานลกูคา้ลดลง 

      - สญูเสยีอาํนาจต่อรอง 

      - ธุรกจิไมเ่ตบิโตและไมส่ามารถ 

        คงอยูใ่นตลาดได ้

Business 1. กลยทุธก์ารเป็น - บรษิทัฯมคีวามไดเ้ปรยีบดา้น - บรษิทัฯ มกีาํไรน้อยลง 

Level    ผูนํ้าดา้นตน้ทุน   ตน้ทุน ทาํใหก้าํไรเพิม่ขึน้   

Strategy   - ปองกนัการเขา้มาของคูแ่ขง่้    

    - ลกูคา้ซือ้สนิคา้มากขึน้จากการ   

      ลดราคาสนิคา้ทาํใหม้อีาํนาจการ   
      ต่อรองมากขึน้   
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ระดบั 
กลยทุธ ์ ทางเลือกกลยทุธ ์ ข้อดี ข้อเสีย 

Business 2. กลยทุธส์รา้ง - สรา้งความเป็นเอกลกัษณ์ทีด่ ี - ตอ้งมกีารลงทุนเพือ่สรา้ง 

Level    ความแตกต่าง   แก่องคก์ร   ความเป็นเอกลกัษณ์ 

Strategy   - ตอบสนองความตอ้งการของ   

      ลกูคา้ได ้   

    - ปองกนัการเขา้มาของคูแ่ขง่้    

  3. กลยทุธม์ุง่ที ่ - บรษิทั มตีน้ทุนตํ่ากวา่คูแ่ขง่ - คุณภาพของสนิคา้ไมด่ ี

     ตน้ทุน - ลดราคาได ้ทาํใหไ้ดร้ายไดจ้าก - จาํกดัลกูคา้เฉพาะกลุม่ 

      ลกูคา้ระดบัลา่ง - ภาพลกัษณ์ขององคก์รลดลง 

  4. กลยทุธม์ุง่ที ่ - ขยายฐานลกูคา้ทีเ่ป็นกลุม่เลก็ - มคีา่ใชจ้า่ยในการสรา้งความ 

     ความแตกต่าง   ทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่ กลุ่ม   แตกต่าง 

      ใหญ่ทีม่กีารแขง่ขนัสงู - ไมคุ่ม้ในการเขา้สูต่ลาดเลก็ 

 

 จากการวเิคราะห์และประเมนิ ทางเลือกกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ของกลยุทธ์ระดบั

องค์กร และระดบัธุรกจิแล้ว ไดเ้ลอืกเอาทางเลอืกของกลยุทธ์ไวก่้อนที่จะนํามาวเิคราะหอ์ย่าง

ละเอยีดต่อไป กลยทุธท์างเลอืกทีเ่ลอืกไว ้ไดแ้ก่ 

 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร กาํหนดทางเลอืกไว ้3 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 

  

1. กลยุทธก์ารเจรญเตบโต ิ ิ (Growth Strategy) โดยมุงเน้นความชาํนาญเฉพาะ่

ด้าน (Concentration Growth Strategy)  

อาศยัการใช้จุดเด่นของบรษิัทฯ ที่มคีวามชํานาญและเชี่ยวชาญในเรื่องสนิค้า และมี

ชื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั จงึนําจุดเด่นน้ีไปดําเนินกลยุทธ์การเจรญิเตบิโต โดยการขยาย

ตลาด (Market Penetration) เป็นการขยายสู่ตลาดใหม่ โดยใชส้นิคา้เดมิทีบ่รษิทัฯ มคีวาม

ชํานาญและไดร้บัการยอมรบั จะทําใหก้ารเปิดตลาดใหม่มโีอกาสที่จะประสบความสําเรจ็ไดไ้ม่

ยากนกั และสามารถเพิม่สว่นแบ่งตลาดได ้ 
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ขอ้ด ี

 1. มโีอกาสเพิม่ยอดขาย ทาํใหร้ายไดเ้พิม่ขององคก์รเพิม่ขึน้ 

 2. เป็นการกระจายความเสีย่ง จากการหาฐานลกูคา้เพิม่ในตลาดใหม ่

 3. ฐานลกูคา้ขยายเพิม่ขึน้ มโีอกาสทาํใหธุ้รกจิใหญ่ขึน้ 

 4. ชว่ยลดตน้ทุนต่อหน่วยได ้จากการประหยดัต่อขนาด ทาํใหม้โีอกาสอยูร่อดได ้

  ขอ้เสยี 

 1. มคีา่ใชจ้า่ยในการขยายตลาด 

 2. มคีวามเสีย่งในการหาตลาด 

  เวลาทีใ่ช ้

 -  ประมาณ 2 ปี เน่ืองจากจะเริม่ดว้ยการเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ทีป่ระเทศญีปุ่น ซึง่จดั่

งานแสดงสนิคา้ปีละ 1 ครัง้ จงึคาดวา่ตอ้งใชเ้วลาในการทาํใหล้กูคา้รูจ้กั และยอมรบัองคก์ร 

  งบประมาณ 

 -  ประมาณการค่าใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ปีละ 500,000 บาท รวม 2 ปี 

คดิเป็น 1,000,000 บาท 

  

 2. กลยุทธ์การเจรญเตบโต ิ ิ (Growth Strategy) โดยการรวมตวัไปข้างหน้า 

(Forward Integration Strategy)  

เป็นการขยายตลาดโดยเป็นผูจ้ดัจําหน่ายสนิค้าเองแก่ผูบ้รโิภค โดยการไปเป็นสาขา

เพื่อจดัจําหน่ายสนิคา้เอง ทีต่่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เน่ืองจากเป็นประเทศทีม่ี

การสง่สนิคา้ของบรษิทัฯ ไปมากทีสุ่ดและเป็นประเทศทีม่กีําลงัซือ้ แมว้่าในประเทศจะมกีารเกดิ

วกิฤตทางเศรษฐกจิ แต่ผูบ้รโิภคยงัคงมคี่านิยม ในการใชเ้ครื่องประดบั และเป็นผูนํ้าดา้นแฟชัน่ 

ทีป่รบัเปลีย่นตลอดเวลา 

 ขอ้ด ี

 1. เขา้ถงึผูบ้รโิภคโดยตรง ทาํใหก้าํหนดราคาได ้

 2. ทราบความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ ทาํใหง้า่ยในการพฒันาสนิคา้ 

 3. สรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่องคก์รได ้ 
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  ขอ้เสยี 

 1. คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งสาขา คอ่นขา้งสงู 

 2. พนกังานไมม่คีวามพรอ้ม 

 3. อาจสง่ผลกระทบกบัลกูคา้เดมิ 

  เวลาทีใ่ช ้

 -  ประมาณ 2-4 ปี เพราะตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งชื่อเสยีงใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 

  งบประมาณ 

 -  คา่ใชจ้า่ยก่อสรา้ง ประมาณ 5,000,000 บาท 

    คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ     ประมาณ       800,000 บาท 

 

3. กลยทุธก์ารรกัษาเสถียรภาพ (Stability Strategy)  

กลยุทธ์การคงตวั บรษิัทฯ จะยงัคงใช้กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง (No Change 

Strategy) เป็นการดําเนินงานตามกลยุทธ์เดมิ เน่ืองจากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ หรอื

เพิม่เตมิกลยทุธใ์ด ๆ และสภาพตลาดยงัไมแ่น่นอน จงึยงัไมด่าํเนินการเปลีย่นแปลงดา้นใด ๆ 

 ขอ้ด ี

 1. บุคลากร ไมม่คีวามกงัวลใด ๆ เน่ืองจากไมม่กีารเปลีย่นแปลง 

 2. ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินกลยทุธเ์พิม่ 

 3. ไม่มีการสูญเสียทรพัยากร เช่น การเงิน บุคลากร และเวลาในการดําเนินการ

เปลีย่นแปลง 

  ขอ้เสยี 

 1. การเพิม่ยอดขายทาํไดย้าก เน่ืองจากไมม่กีารเปลีย่นแปลงใด ๆ 

 2. มคีวามเสีย่งทีธุ่รกจิจะหดตวัลง 

เวลาทีใ่ช ้

 -  1 – 2 ปี ตลอดระยะเวลาทีด่าํเนินกลยทุธน้ี์ 

  งบประมาณ 

 -  ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
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กลยทุธร์ะดบัธรุกจ ิ กาํหนดทางเลอืกไว ้2 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 

 

 1. กลยทุธส์ร้างความแตกตาง ่ (Differentiation Strategy)  

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างน้ี เลือกใช้เพราะจะทําให้เพิ่มความสามารถในการ

แขง่ขนัขององคก์รทีม่ตีลาดกวา้งโดยการสรา้งประสทิธภิาพในการดําเนินงาน ทําใหบ้รษิทัฯ มี

กําไรสูงขึ้น และทําให้อยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่มกีารแข่งขนัรุนแรง โดยบรษิัทฯ จะทําการ

พฒันาสินค้าให้มีมาตรฐานอยู่เหนือคู่แข่ง โดยเน้นการผลิตในเครื่องเงิน ที่บริษัทฯมีความ

ชาํนาญอกีทัง้ มเีทคนิคพเิศษ ทีย่งัไมม่ผีูผ้ลติรายใดคน้พบ ใหม้คีุณภาพสงู มเีอกลกัษณ์โดดเดน่

เฉพาะตวั เพื่อรกัษาตําแหน่งทางการค้า และเป็นการกีดกนัคู่แข่งรายใหม่ได้ด้วย การสร้าง

มูลค่าต่าง ๆ ใหโ้ดดเด่นเหนือคู่แข่ง เช่น คุณภาพของสนิคา้ เทคโนโลยทีีช่่วยในการใหข้อ้มูล

ของสนิคา้และการบรหิารงานภายใน รวมไปถงึการใหบ้รกิารก่อนระหว่างและหลงัการขาย เป็น

ตน้ 

 ขอ้ด ี

 1. มโีอกาสเพิม่ยอดขาย ทาํใหร้ายไดเ้พิม่ 

 2. สามารถรกัษาลกูคา้เดมิไวไ้ด ้

 3. บรษิทัฯ มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 4. เป็นการปองกนัคูแ่ขง่ ทีจ่ะเขา้มาแขง่ขนั เน่ืองจากตอ้งมคีวามชาํนาญ้  

  ขอ้เสยี 

 1. มคีา่ใชจ้า่ยในการขยายตลาด 

 2. การผลติอาจตอ้งใชเ้วลานาน เพือ่ใหส้นิคา้ไดม้าตรฐาน 

เวลาทีใ่ช ้

 -  1 – 2 ปี ตลอดระยะเวลาทีด่าํเนินกลยทุธน้ี์ 

  งบประมาณ 

-  คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งความแตกต่างประมาณ 2-3 ลา้นบาท 
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2. กลยทุธม์งุท่ีต้นทุน ่ (Cost Focus Strategy)  

เป็นการใชค้วามสามารถในการลดตน้ทุน ณ ระดบัการผลติหน่ึงขององคก์ร ทีมุ่่งตลาด

สว่นแคบดว้ยคุณภาพของผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐานและความน่าเชื่อถอืไดใ้นระดบัราคาทีถู่กกว่า

สนิคา้ทีคุ่ณภาพเหมอืนกนัของบรษิทัคูแ่ขง่ 

  

  ขอ้ด ี

 1. สามารถสรา้งกาํไรเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากตน้ทุนลดลง 

 2. สามารถกาํหนดราคาได ้ 

  ขอ้เสยี 

 1. พนกังานอาจไดร้บัผลกระทบ 

 2. มาตรฐานสนิคา้อาจลดลง  

เวลาทีใ่ช ้

 -  1 – 2 ปี ตลอดระยะเวลาทีด่าํเนินกลยทุธน้ี์ 

  งบประมาณ 

 -  มคีา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธร์ณรงค ์ประมาณปีละ 50,000 บาท 
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กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี  

 เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อเป็นการสร้างข้อ

ได้เปรยีบทางการแข่งขนัแก่องค์กร ภายใต้ขอจํากดัของกลยุทธ์ระดบับรษิทั และระดบัธุรกิจ 

เป็นการรวบรวมความหลากหลายของหน้าที่แต่ละอย่างไว้ด้วยกนัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของ

องคก์ร ไดแ้ก่ หน้าทีต่่าง ๆ ในส่วนของธุรกจิ ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามการวางกลยุทธใ์นระดบัธุรกจิ 

เพื่อใหม้กีารจดัสรรทรพัยากร เพยีงพอและเพื่อเปาหมายขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์ทางด้าน้

การตลาด การวางแผนการเงนิ การพฒันาระบบการผลติ และการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็น

สิง่สําคญัของบรษิทัฯ เน่ืองจากเป็นธุรกจิที่มกีารพฒันาผลติภณัฑ์จากฝีมอืของบุคลากร และ

เพือ่ใหพ้นกังานเกดิขวญัและกาํลงัใจทีด่ ีและปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเตม็ใจและเตม็กําลงั สาํหรบั

กลยทุธร์ะดบัหน้าทีน้ี่ ไดก้าํหนดทางเลอืกไว ้2 ทางเลอืก ดงัน้ี 

 

1. กลยทุธด้์านการการบรหารทรพัยากรมนุษย์ิ  (Human Resource Management 

Strategy) 

เน่ืองจากจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยใช้ผงัก้างปลา พบว่า องค์กรมปีญหาด้านั

บุคลากรค่อนขา้งมาก จงึกําหนดแนวทางเพื่อปรบัปรุงการบรหิารงานบุคคล เช่น การเปลี่ยน

อตัราการใหผ้ลตอบแทน การจดัอบรมพนกังาน เป็นตน้ 

ขอ้ด ี

 1. พนกังานมคีวามพงึพอใจในการทาํงาน 

 2. สรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงาน 

 3. บรษิทัฯ ไดใ้ชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประสทิธผิล 

  ขอ้เสยี 

 1. มคีา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการสงู 

 2. ทาํใหพ้นกังานมกีารรวมตวักนั 

  เวลาทีใ่ช ้

 -  ประมาณ 1-2 ปี 

  งบประมาณ 

 -  ประมาณการผลตอบแทนทีจ่า่ยเพิม่ ประมาณ 5,000,000 บาท 
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2. กลยทุธด้์านการตลาด (Marketing Strategy)  

เน่ืองจากในปจจุบนัองคก์ร ไมม่แีผนการตลาดเชงิรกุ เน่ืองจากยงัคงใชก้ารบรหิารลกูคา้ั

จากฐานลกูคา้เดมิทีม่อียู ่โดยไมเ่น้นการหาลกูคา้ใหม ่หรอืการแสวงหาลกูคา้ในตลาดใหม ่จงึได้

วางแผนการตลาด เพือ่สรา้งยอดขาย และกาํไรในระยะยาว 

ขอ้ด ี

 1. มโีอกาสเพิม่ยอดขาย ทาํใหร้ายไดเ้พิม่ 

 2. สว่นแบ่งการตลาดเพิม่ขึน้ 

  ขอ้เสยี 

 1. มคีา่ใชจ้า่ยในการขยายตลาด 

 2. มคีวามเสีย่งในการหาตลาด 

  เวลาทีใ่ช ้

  -  ประมาณ 2 ปี เน่ืองจากจะเริม่ดว้ยการเขา้รว่มอบรม สมัมนา 

  งบประมาณ 

-   ประมาณการ คา่ใชจ้า่ยในการวางแผนและปฏบิตังิาน ประมาณ 2,000,000 บาท 
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การตดัสนใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาิ  

 

 การตดัสนิใจเลอืกแนวทางแกป้ญหา ไดท้ําการปรกึษาร่ั วมกนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู และ

ผูบ้รหิารระดบักลางของบรษิทัฯ     เพื่อทําการถ่วงน้ําหนกัเลอืกกลยทุธท์ีม่แีนวทางเป็นไปได้

และเหมาะสมกบัองคก์รมากทีสุ่ด โดยพจิารณาจากปจจยัทีส่าํคญั โดยผูบ้รหิารใหค้ะแนนความั

มนีัยสําคญัดา้นยอดขาย และงบประมาณ มากที่สุด เน่ืองจากมคีวามจําเป็นและเป็นสิง่สําคญั

ที่สุดที่จะทําให้องค์กรสามารถขบัเคลื่อนต่อไปได้อกี จงึได้กําหนดปจจยัต่าง ๆ และกําหนดั

ความมนียัสาํคญั ดงัน้ี 

 

1. ยอดขาย    ความมนียัสาํคญั  0.40 

2. งบประมาณไมส่งูมากนกั  ความมนียัสาํคญั  0.40 

3. ระยะเวลาในการปฏบิตั ิ     ความมนียัสาํคญั  0.10 

4. ความพรอ้มของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ความมนียัสาํคญั  0.10 

 

เมื่อกําหนดปจจัยต่าง ๆ ที่สําคัญในการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และระดับความมีั

นยัสาํคญัแลว้ จาํเป็นจะตอ้งใหค้ะแนนสาํหรบัปจจยัต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกกลยุทธท์ี่ั

จะนําไปปฏบิตั ิโดยใหล้าํดบัความสาํคญัของปจจยั เป็นคะแนนั  ดงัน้ี 

 

5 แทนความหมาย     มากทีส่ดุ  

4   แทนความหมาย     มาก 

3 แทนความหมาย    ปานกลาง 

2 แทนความหมาย      น้อย 

1 แทนความหมาย    น้อยทีส่ดุ 
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ตารางที ่9 การวดัระดบัความสาํคญัของปจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกกลยทุธ์ั  

 

ปจจยัต่าง ๆั  

ยอดขาย 

 

 

งบ 

ประมาณ 

ตํ่า 

ระยะเวลา

สัน้ 

ความพรอ้ม

ของ

บุคลากร 

ความมนียัสาํคญั 

ระดบักลยทุธ ์

0.40 0.40 0.10 0.10 

รวมคะแนน 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร      

1.Growth แบบ Horizontal 

Growth Strategy 

4 = 1.6 

(0.40*4=1.6) 

2 = 0.8 2 = 0.2 2 = 0.2 2.80 

(1.6+0.8+0.2+0.2) 

2.Growth แบบ Forward 

Integration Strategy 
3 = 1.2 1 = 0.4 1 = 0.1 2 = 0.2 1.90 

3.Stability Strategy ไม่

เปลีย่นแปลง 
2 = 0.8 4 = 1.6 1 = 0.1 2 = 0.2 2.70 

กลยทุธร์ะดบัธรุกจิ       

1.มุง่ทีค่วามแตกต่าง 4 = 1.6 3  = 1.2 2 = 0.2 3 = 0.3 3.30 

2.มุง่เน้นตน้ทุน 3 = 1.2 4 = 1.6 1 = 0.1 2 = 0.2 3.50 

กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี      

1.บรหิารบุคลากร 3 = 1.2 1 = 0.4 2 = 0.2 4 = 0.3 2.10 

2.มุง่เน้นการทาํตลาด 4 = 1.6 1 = 0.4 2 = 0.2 2 = 0.2 2.40 

 

 

จากตารางที่ 9 แสดงการสรุปทางเลือกกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา

กําหนดทางเลือกกลยุทธ์ของแต่ละระดบั แล้วจึงนําทางเลือกทัง้หมดมาปรึกษาร่วมกนักับ

ผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลางขององคก์ร เพื่อใหค้ะแนนความสาํคญักบัแต่ละปจจยัทีจ่ะนํามาั

เป็นขอ้สรปุของการตดัสนิใจเลอืกกลยทุธ ์ผลสรปุทีไ่ดค้อื  
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กลยทุธท่ี์เลือก 

 

กลยุทธ์ระดบัองคก์ร ได้แก่ กลยุทธ์การเจรญิเติบโต แบบเจาะตลาด โดยการขยาย

ตลาดแบบ Market Penetration เป็นการหาตลาดเพิม่ หาตลาดใหม ่ทัง้จากประเทศเดมิ โดย

การรกุหาลกูคา้เพิม่ และการขยายตลาดโดยหาลกูคา้ในแถบประเทศอื่น ๆ ทีไ่มเ่คยมกีารคา้ขาย

กนัมาก่อน โดยใชส้นิคา้ที่องคก์รผลติอยู่ เพื่อสรา้งยอดขายใหเ้พิม่ขึน้ และเพิม่ส่วนแบ่งตลาด 

เน่ืองจากจากการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิและสภาพแวดลอ้มภายนอก พบวา่ องคก์รอยูใ่นธุรกจิทีม่ี

ความน่าดงึดดู และยงัมแีนวโน้มการสง่ออกในปี 2553 ทีค่าดว่าน่าจะมกีารขยายตวัอกี กลยุทธ์

การเจรญิเตบิโต จงึเหมาะแก่การนําไปใช ้เพือ่เพิม่ผลกาํไร และเพิม่ผลประกอบการขององคก์ร 

 

กลยุทธ์ระดบัธรุกจิ  ไดแ้ก่ กลยุทธ์มุ่งสรา้งความแตกต่าง  โดยมุ่งสรา้งนําเอาจุดแขง็

ขององคก์รทีส่ามารถผลติผลติภณัฑท์ีม่คีวามประณตี สวยงาม และมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั อกีทัง้

มคีวามชาํนาญ และมเีทคนิคพเิศษทีไ่มม่คีูแ่ขง่รายใดสามารถผลติได ้ กลยุทธก์ารมุง่สรา้งความ

แตกต่าง จงึสามารถสรา้งผลกาํไรใหม้ากขึน้ไดใ้นระยะยาว  

 

กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย์ เน่ืองจากผล

การศกึษาหาสาเหตุของปญหา ปญหาดา้นบุคลากร เป็น ั ั 1 ในสาเหตุของปญหาทีท่าํใหก้ารผลติั

สินค้ามีปญหา ส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทนัเวลาที่ั กําหนด และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรขององค์กรให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด เป็นการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั

ใหแ้ก่องคก์ร 
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วธีปฏบตัตามกลยทุธ์ิ ิ ิ  

 

กลยุทธ์ระดบัองคก์ร ใช้กลยุทธ์การเจรญเตบโต ิ ิ (Growth Strategy) โดยการ

เจาะตลาด Market Penetration 

 

 เน่ืองจากผูบ้รหิารเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ และมคีวามเชี่ยวชาญในการทําตลาดต่างประเทศ

มากกว่า จงึเป็นผูว้างแผนในการใหแ้ผนกการตลาด ทําการเตรยีมความพรอ้มเพื่อไปออกงาน

แสดงสนิคา้ในหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก เพิม่จากปจจุบนัทีบ่รษิทัฯ เขา้รว่มงานแสดงสนิคา้เพยีงั

ไมก่ีป่ระเทศ ไดแ้ก่ อติาล ีสหรฐัอเมรกิา ฮอ่งกง และประเทศไทย ซึง่ผูบ้รหิารไดท้าํการวเิคราะห์

และวางแผนในขัน้ต้นว่าจะใหเ้ขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ทีป่ระเทศญี่ปุน เน่ืองจากเป็นประเทศใน่

แถบเอเชยี และจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาขอ้มลูทุตยิภูม ิพบว่า ประเทศญีปุ่น มแีนวโน้มทีจ่ะ่

ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิทีเ่รว็ และอยู่ในประเทศแถบเอเชยี ทีม่กีลุ่มลูกคา้คาดหวงัเป็นประเทศใน

แถบเอเชยี เน่ืองจาก ประเทศในแถบน้ีมกีารซือ้สนิคา้จากประเทศจนี ทีเ่ขา้สูต่ลาดในช่วง 2-3 ปี

ทีผ่่านมา และมรีาคาถูกมาก ดงันัน้ หากบรษิทัฯ ทีม่สีนิคา้ไดม้าตรฐาน มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

และมชีื่อเสยีงมาแลว้ในลกูคา้กลุ่มประเทศยโุรป และสหรฐัอเมรกิา จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีบ่รษิทัฯ 

จะมสีว่นแบ่งตลาดจากการเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ในประเทศญีป่นุ่ 

  

ในระยะแรก ก่อนทีจ่ะทาํการบุกสูต่ลาดแถบเอเชยี มคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีอ่งคก์รควรมี

ความเขม้แขง็จากภายในองคก์รก่อน เน่ืองจากในอดตีทีผ่่านมา เมื่อฝายการตลาดมยีอดสัง่ซื้อ่

แล้ว แต่ฝายผลิตไม่สามารถผลิตสนิค้าได้ทนั รวมทัง้ปญหาสนิค้าไม่ได้มาตรฐาน เน่ืองจาก่ ั

กาํลงัคนไมพ่อ ซึง่สาเหตุหลกัมาจาก การลาออกของพนกังาน จงึทาํใหบ้รษิทัฯ ขาดแคลนช่างที่

มฝีีมอื มคีวามชาํนาญ ดงันัน้ หากการบรหิารงานบุคคลพรอ้มแลว้ องคก์รจงึมคีวามพรอ้มเตม็ที่

ที่จะทําการบุกตลาดใหม่ เพื่อเพิม่ยอดขาย และเพิม่ส่วนครองตลาดในอนาคต โดยกําหนด

วธิกีารไว ้ดงัน้ี 

 1. เขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ในประเทศญีป่นุ และจนี ่  

 2. สรา้งเปาหมายในยอดขายเพิม่ขึน้อกี ้ 20% 

 3. พฒันาผลติภณัฑใ์หท้นัสมยัอยูเ่สมอ และมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
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กลยุทธ์ระดบัธุรกจ ใช้กลยุทธ์มุงเน้นการสร้างความแตกตาง ิ ่ ่  (Focus 

Differentiation) 

กลยุทธ์การมุ่งเน้นความแตกต่าง โดยบรษิทั จะสรา้งคุณค่าใหแ้ก่สนิคา้ โดยการสรา้ง

ความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานของสินค้า เน่ืองจากบริษัทฯ มีทรพัยากรจํากดัไม่สามารถ

แขง่ขนักบัผูนํ้าตลาดได ้ทีม่กีารสรา้งตราสนิคา้และมสีรา้งโรงงานในต่างประเทศ หรอืการสรา้ง

สาขาในต่างประเทศ รวมทัง้การสรา้งตราสนิคา้ (Brand) ของตวัเอง ดงันัน้ องค์กรมคีวาม

ชํานาญในการผลิตสนิค้าที่มมีาตรฐานระดบั AAA ซึ่งเป็นที่ยอมรบัสําหรบัลูกค้าในตลาด

ต่างประเทศแล้ว จงึไม่ใช่เรื่องยากที่บรษิทัฯ จะต้องรกัษามาตรฐานน้ีต่อไป อกีทัง้กลยุทธ์น้ีมี

ความเสีย่งน้อย และเหมาะกบับรษิทัฯ และสามารถสรา้งคุณค่าใหก้บัผลติภณัฑข์ององคก์ร โดย

มแีนวทางในการปฏบิตั ิดงัน้ี 

 1. ลดงบประมาณต่าง ๆ ลง 20% โดยฝายบรหิารเป็นผูก้าํหนด ่  

 2. ใหห้น่วยงานต่าง ๆ เขยีนแผนการและวธิกีารลดคา่ใชจ้า่ย 

 3. รณรงคใ์หบุ้คลากรในองคก์ร รว่มมอืกนัประหยดัคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ 
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กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี – การบรหารงานทรพัยากรมนุษย ์ิ Human Resources 

Management 

องคก์รเลอืกดาํเนินกลยทุธใ์นดา้น ต่อไปน้ี 

การบรหิ ารทรพัยากรบุคคล ซึ่งบุคลากร เป็นทรพัยากรทีส่ําคญัทีสุ่ดขององคก์ร เป็น

ทรพัยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ และสร้างสรรค์ผลงานของสนิค้าให้แก่องค์กร ดงันัน้จึงมคีวาม

จาํเป็นอยา่งยิง่ทีอ่งคก์รตอ้งเร่งแกป้ญหาในดา้นน้ี เพื่อยบัยัง้การลาออก สรา้งความพงึพอใจในั

การทํางาน สร้างทัศนคติที่ดีแก่องค์กร และจัดหาสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนที่

เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมภีารกจิดงัต่อไปน้ี และสามารถเรยีงตามลําดบัตามความสําคญั

ของปญหาไดด้งัน้ีั  

อนัดบัแรก  กําหนดการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน โดยการวางแผนร่วมกัน

ระหวา่งฝายทรพัยากรบุคคล่ กบัผูบ้รหิารและใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณทีว่างไว ้

อนัดบัท่ีสอง  การคดัเลอืกสรรหาบุคลากร ใหเ้ลอืกทีม่คีวามสามารถสงู มคีวามชํานาญเฉพาะ

ดา้น ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และสรา้งแรงจูงใจในการทํางานใหแ้ก่บุคลากรเพื่อ

รว่มงานกบัองคก์รนานขึน้ 
อนัดบัท่ีสาม ในการประเมนิผลงานของพนกังานประจาํปี ควรจดัใหม้กีารประเมนิผลงานอยา่ง

เป็นธรรม เพือ่ลดความรูส้กึเหลื่อมลํ้า ไมไ่ดร้บัความเสมอภาคกนั 
อนัดบัท่ีส่ี สรา้งกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิความสามคัคใีนองค์กร เช่น จดัใหม้กีจิกรรมสมัมนา เพื่อ

กระชบัความสมัพนัธ ์และเป็นการละลายพฤตกิรรม เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่รีะหว่างเพื่อนรว่มงาน 

ระหวา่งแผนก และสรา้งคา่นิยมรว่มกนัในองคก์ร 

 

การควบคุมและประเมนิผล 

1. ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการตามกลยุทธ์ ใหอ้ยู่ในงบประมาณที่ได้

วางแผนไว ้

2. ติดตามผลที่ได้จากการดําเนินกลยุทธ์ ทุก ๆ ไตรมาส เพื่อติดตามแก้ไข และ

ปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

 



 

 

 

 

 

บทท่ี 4 

บทสรปุ และข้อเสนอแนะ 

 ในการศกึษา “การศกึษาปญหาและกําหนดกลยุทธเ์พื่อเพิม่ผลประกอบการ กรณีศกึษา ั

บรษิทั A เครื่องประดบั จาํกดั” เป็นการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร เพื่อนํามาวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มทัว่ไป สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร ซึง่

ทาํใหท้ราบถงึ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธใ์นการ

แกป้ญหาขององคก์ร โดยสามารถสรปุประเดน็ต่าง ๆ ของการศกึษา ดงัน้ีั  

 

4.1 สรปุผลการศกึษา 
4.2 ขอ้จาํกดัของการศกึษา 
4.3 ขอ้เสนอแนะ  
 

4.1 สรปุผลการศึกษา 

การศกึษาในครัง้น้ี มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปญหา ปจจยัภายใน ปจจยัภายนอก และั ั ั

หาสาเหตุทีม่ผีลกระทบต่อยอดขายของบรษิทั A เครื่องประดบั จาํกดั เพื่อกําหนดกลยุทธเ์พื่อ

เพิ่มผลประกอบการ โดยกําหนดวิธีการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ โดยทําการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎ ีและขอ้มลทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มูลปฐมภูม ิโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) 

จากผู้บริหารระดบัสูง ระดบักลาง หวัหน้างาน และพนักงานในองค์กร จากนัน้จึงนําข้อมูล

ทัง้หมดมาประมวลผลและร่วมกนักําหนดทางเลอืกกลยุทธข์ององคก์รในระดบัต่าง ๆ ทัง้น้ีเพื่อ

ใชใ้นการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้จากการศกึษาในครัง้น้ี โดยไดก้ําหนดกล

ยทุธใ์นระดบัต่าง ๆ กล่าวคอื 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategy) โดยการเลอืกกลยุทธ์การเจรญิเตบิโต 

(Growth Strategy) แบบเจาะตลาด (Market Penetration) เน่ืองจากตลาดยงัมคีวามน่าสนใจ 

และมกีารเติบโตไดอ้กีในอนาคต อนัจะสรา้งผลกําไรใหแ้ก่องค์กรได ้และเพิม่ส่วนครองตลาด

ของบรษิทัฯ  
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กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Corporate Strategy) โดยการเลอืกกลยุทธม์ุ่งเน้นความแตกต่าง 

(Focus Differentiation) เพื่อนําเอาจุดแขง็ขององคก์ร มาเป็นประโยชน์ในการสรา้งโอกาสทาง

ธุรกจิ โดยรกัษามาตรฐานทีอ่งคก์รสามารถผลติสนิคา้ทีม่มีาตรฐานอยูแ่ลว้นัน้ ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัขององคก์ร และเป็นการขดัขวางการเขา้มาของคูแ่ขง่รายใหมอ่กีดว้ย 

กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Function Strategy) เลอืกเน้นทีก่ารบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ลด

ปญหาการลาออกของพนกังาน สรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิในั การปฏบิตังิาน ซึง่จะสง่ผลโดยตรง

ต่อการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ก่องคก์ร และสนองตอบความตอ้งการดา้นคุณภาพแก่ลกูคา้ 

 

4.2 ข้อจาํกดัของการศึกษา 

1. ขอ้มลูบางอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาถูกจํากดั ดว้ยความลบัขององคก์ร ทาํใหข้อ้มลูทีไ่ด้

อาจจะไมค่รอบคลุม  

2. ระยะเวลาที่ใชใ้นการศกึษามจีํากดั จงึทําใหก้ารเกบ็รวบรวมทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งที่จะ

นํามาศกึษาเป็นแนงทางในการแกไ้ขปญหานัน้ไมม่ากพอ แนวทางทีเ่ลอืกจงึอาจไมใ่ช่แนวทางที่ั

ดทีีส่ดุในการแกป้ญหา แต่เป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุจากทางเลอืกทัง้หมดทีม่อียู่ั  

3.  ในการปฏบิตังิานจรงิขอ้มลูต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการประกอบการตดัสนิใจมมีากกว่าขอ้มลูที่

ไดจ้ากการศกึษาในครัง้น้ี จงึอาจมกีลยทุธท์ีแ่ตกต่างจากทีเ่สนอไป 

 

4.3 ข้อเสนอแนะ 

 

4.3.1   ขอ้เสนอแนะสาํหรบับรษิทั  

 

 1.   บริษัทฯ ควรสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่มี

ความสามารถ และมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ เช่น เพิม่อตัราผลตอบแทน หรอื ใหส้วดัสดกิารดา้น

สขุภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

 2.   บริษัทฯ ควรมีการวดัผลการดําเนินงาน KPI ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อการ

ประเมนิผลงานจากการปฏบิตัไิดจ้รงิของพนกังาน  

 3.   การกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานในทุกระดบั มีความสําคญัและจําเป็นในการ

บรหิารงาน ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้
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 4.3.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 

 

1. ธุรกจิอญัมณแีละเครือ่งประดบั มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาตามแฟชัน่ จงึควร

ศกึษาถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ปจจยัต่าง ๆ ทีก่าํหนดรสนิยมของผูบ้รโิภคั  

2. ธุรกจิสง่สนิคา้ออกไปยงัต่างประเทศมขีอ้จาํกดั ขอ้บงัคบั และกฏเกณฑอ์ื่น ๆ ที่

จาํเป็นในการดาํเนินธุรกจิอยา่งไร 
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ตวัอยางคาํถามท่ีใช้ในการ่ สมัภาษณ์ 

 

แบบสมัภาษณ์ เพือ่ประกอบการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

โดย นางสาว ณภสัสรณ์ วงศส์บืยทุธ ์นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาประกอบการ 
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โดยทาํการสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารระดบัสงู ระดบักลาง หวัหน้างาน และพนกังาน รวม 20 คน 

 

ตวัอยางคาํถามสาํหรบัผูบ้รหารระดบัสงูและระดบักลาง่ ิ  

1. ทา่นมมีมุมองอยา่งไรต่อองคก์ร และวางนโยบายของบรษิทัไวอ้ยา่งไรบา้ง 

2. ทา่นคดิวา่จุดแขง็ขององคก์รทีม่เีหนือคูแ่ขง่ คอือะไร 

3. ทา่นคดิวา่อะไรคอืจุดออ่นขององคก์รทีต่อ้งปรบัปรงุ 

4. คูแ่ขง่หลกัขององคก์รในปจจุบนั คอืใครั  

5. องคก์รมศีกัยภาพทางการแขง่ขนัอยูใ่นระดบัใด 

6. ในภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า ทาํใหม้กีารแยง่ชงิการเป็นผูนํ้าตลาดต่างประเทศ ทา่นเตรยีมรบัมอื 

    กบัภาวะเชน่น้ี อยา่งไร 

7. ในสภาวะปจจุบนั อะไรคอืโอกาสทางธุรกจิ และอุปสรรคหลกัทีอ่งคก์รไดร้บัั  

8. คุณคดิวา่องคก์รมปีญหาใดทีต่อ้งแกไ้ขเรง่ดว่นหรอืไม ่และควรจะจดัการอยา่งไรั  

 

ตวัอยางคาํถามสาํหรบัหวัหน้างานและพนักงาน่  

1.  ทา่นมทีศันคตอิยา่งไรต่อองคก์ร  
2.  ในสภาวะปจจุบนั สภาั พเศรษฐกจิทัว่โลกชะลอตวั ประเทศไทยกเ็ชน่กนั ในฐานะทีท่า่นเป็น 

 สว่นหน่ึงขององคก์ร ทา่นคดิวา่จะทาํอยา่งไรเพือ่ใหอ้งคก์รอยูร่อด 

3.  หากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายต่าง ๆ เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการทาํงาน คณุมคีวามเหน็
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4.  คุณคดิวา่อะไรเป็นปญหาหั รอืสิง่ทีคุ่ณอยากจะใหอ้งคก์รแกไ้ข
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