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บทคดัย่อ 

 
         การศึกษาปญัหาและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการจดั

จ าหน่าย กรณีศึกษาบริษัท ITDC จ ากัด เป็นการศึกษาถึงปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผล

กระทบต่อธุรกิจโดยตรง ซึ่งการด าเนินธุรกิจของทางบรษิัทเป็นในรูปแบบของตวัแทนการจดั

จ าหน่าย (Distribution) โดยเลอืกเฉพาะตราสนิค้าทีเ่ป็นที่นิยมของตลาดในระดบัโลกและเน้น

เฉพาะการท าตลาดสนิคา้ประเภทส าหรบัองคก์ร (Professional / Enterprise Products) แต่

เพยีงอยา่งเดยีว 

         วตัถุประสงค์ในการศกึษา 1.เพื่อท าการศกึษาและวเิคราะหถ์งึปญัหาและสาเหตุที่ท าให้

รายได้ของบรษิทัลดลง 2. เพื่อศึกษาแนวทางและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิม่

ยอดขายให้กบัทางบรษิทัและขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัง้

ปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิขอ้มลูปฐมภูมไิด้จากการสมัภาษณ์ผู้จดัการฝ่ายขายและพนักงานขายของ

บรษิทั ซึง่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัการแข่งขนัในตลาด ปญัหาทีแ่ทจ้รงิทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอก 

เพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ ก าหนดกลยุทธ์ และน าไปใชใ้นการแก้ปญัหาเชงิกลยุทธข์อง



จ 
 

บรษิัทฯ ข้อมูลทุตยิภูมโิดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัสภาวะอุตสาหกรรม การเตบิโตของ

อุตสาหกรรม สภาพการแข่งขนัของบรษิทัฯ และคู่แข่ง จากสื่อสิง่พมิพ์ เอกสารทางวชิาการ 

งานวจิยัและบทความ 

         จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่บริษัทมีรายได้ลดลง เนื่ องมาจากบริษัทยงัขาดการ

ประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิทางการตลาด รวมทัง้พนักงานยงัขาดความเชี่ยวชาญในการท า

ตลาดให้กับสินค้าใหม่ๆ ที่ทางบรษิัทรบัเป็นตัวแทนจ าหน่าย ส่งผลให้ลูกค้าได้รบัข้อมูลไม่

ครบถ้วนหรอืช้ากว่าคู่แข่งขนั อกีทัง้คู่แข่งยอมลดส่วนต่างของก าไรเพื่อน ามาส่งเสรมิทางการ

ตลาด ท าให้ลูกค้ามทีางเลอืกและอ านาจในการต่อรองสูงขึ้น เน่ืองจากปจัจุบนัธุรกิจทางด้าน

สนิคา้ไอทมีกีารแขง่ขนัเพิม่มากขึน้ ดงันัน้จงึมกีารศกึษาถงึทางเลอืกในการแก้ปญัหา เพื่อพฒันา

และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนักับคู่แข่ง โดยพบว่าทางเลือกในระยะสัน้ที่บริษัทสามารถ

ด าเนินการได้ คอื กลยุทธก์ารตลาดเชงิกจิกรรม (Event Marketing) ด้วยการกระตุ้นยอดขาย

และสรา้งกระแสใหเ้กดิขึน้ ท าใหส้นิคา้หรอืกจิกรรมทีก่ล่าวขึน้ไดร้บัการยอมรบั เช่น การสมัมนา 

การฉลองยอดขาย การจดัขอบคุณลูกค้า ท าใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได้และเป็นการเพิม่

ยอดขายและส่วนแบ่งตลาดของบรษิทัฯ 
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         การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความใส่ใจดูแลจาก

อาจารยเ์ยาวลกัษณ์ จติต์วโรดม อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเองเรื่องนี้ อาจารย ์

ดร.สุทธาวรรณ จรีะพนัธุ ประธานกรรมการ อาจารย ์ดร.ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ กรรมการ และ

อาจารย ์ดร.ภษูติ วงษ์หล่อสายชล ตลอดจนอาจารยท์ุกท่านทีไ่ม่ไดก้ล่าวชื่อไว้ ณ ทีน่ี้ทีใ่หค้วาม

กรุณาแนะน า ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้ก าลงัใจในการท าการศกึษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

         ขอขอบคุณผูจ้ดัการฝา่ยขายและพนกังานฝา่ยขายของบรษิทั ITDC จ ากดั ทีช่่วยเหลอืใน

การใหข้อ้มลูตลอดเวลาการศกึษา 

         ทา้ยสุดนี้ขา้พเจา้ขอขอบคุณบดิา มารดาและเพื่อนๆ นักศกึษาปรญิญาทุกท่าน ทีไ่ด้ให้

ก าลงัใจและความช่วยเหลอืในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1  องคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

       บรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั (ITDC) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปีพ.ศ. 2540 เพื่อด ำเนินธุรกจิจดั

จ ำหน่ำยสนิคำ้ทำงดำ้นไอทโีดยเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Distribution) ตัง้อยู่ทีโ่ครงกำร รอยลั ซติี ้

อเวนิว 23/106-108 ตกึ G ซอยศูนยว์จิยั ถนนพระรำม 9 ศูนยว์จิยั แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง 

กรุงเทพ 10320 info@itdc.co.th, http://www.itdc.co.th โทรศพัท:์ 02-645-8945-9 ในกำรจดัตัง้

บรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั เป็นกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกจิไอทขีองบรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่

แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ (มหำชน) หรอื IRCP โดยเข้ำถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบรษิัท ไอท ี

ดิสทริบิวชัน่ จ ำกัด ทำงบริษัทฯ เริ่มจำกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยซอพท์แวร์วินโดว์ของ

ไมโครซอฟท์ประเทศสหรฐัอเมรกิำและได้เพิม่สนิค้ำด้ำนไอทตีวัอื่นๆ อีกหลำยตวั โดยเลอืก

เฉพำะตรำสนิค้ำที่เป็นที่นิยมของตลำดในระดบัโลกและได้พฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยจนมี

จ ำนวนดลีเลอรห์รอืรเีซลเลอรก์ระจำยอยู่ทัว่ประเทศเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 1,500 ดลีเลอร ์ตลอด

มำบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจนทีจ่ะสรำ้งควำมแตกต่ำงในเรื่องกำรใหบ้รกิำร

และใหค้ ำปรกึษำโดยผูเ้ชีย่วชำญ เพื่อเป็นกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหก้บัตวัสนิคำ้ 

       ในปี 2547 บรษิัทฯ ได้ปรบัรูปแบบและเนื้อหำของกำรท ำธุรกิจเพื่อให้เกดิกำรสร้ำง

มลูค่ำเพิม่ใหก้บัสนิคำ้และขัน้ตอนกำรจดัจ ำหน่ำยให้มำกขึน้โดยเน้นกำรสนับสนุนก่อนและหลงั

mailto:info@itdc.co.th
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กำรขำยเพื่อเสรมิจุดแขง็และปิดจุดพร่องตลอดจนสรำ้งกำรบรกิำรและโซลูชัน่ใหม่ๆ ให้กบัดลี

เลอร ์เช่น 

       กำรให้ขอ้มลูด้ำนเทคนิคและขอ้มลูเฉพำะของสนิค้ำ (Product’s Technical Information 

and Specification) กำรร่วมกบัดลีเลอรใ์นกำรน ำเสนอสนิค้ำและปิดกำรขำยกำรให้ค ำปรกึษำ 

(Consultancy) และออกแบบระบบ (System Design) กำรใหก้ำรสนับสนุนในดำ้นอุปกรณ์และ

บุคคลำกรในกำรท ำกำรทดสอบกำรใชง้ำนสนิคำ้ (Proof of Concept or Product Testing) 

       กำรมสีต็อคสนิคำ้เพื่อลดระยะเวลำกำรส่งสนิคำ้ใหก้บัลูกค้ำกำรบรกิำรตดิตัง้อุปกรณ์และ

ระบบงำน กำรใหก้ำรอบรม ด้ำนเทคนิคของสนิคำ้โดยเน้นกำรท ำเป็นภำษำไทยใหแ้ก่ดลีเลอร์

และลูกค้ำกำรแก้ปญัหำของสนิค้ำทีเ่กดิขึน้ กำรบรกิำร กำรซ่อมบ ำรุงตลอดจนกำรมอุีปกรณ์

ทดแทนในช่วงเวลำกำรซ่อมอุปกรณ์เป็นต้น และนอกเหนือจำกนัน้บรษิัทฯ ได้ปรบัสนิค้ำที่

จ ำหน่ำยจำกสนิคำ้ประเภทสนิคำ้ส่วนบุคคล (Consumer Product หรอื Volume Product) มำ

เป็นสนิค้ำระดบัองคก์ร (Enterprise Product) โดยเลอืกสนิค้ำที่มจีุดเด่นและจุดขำยในตวัเอง 

และเป็นสนิคำ้ทีเ่อือ้กำรท ำงำนรว่มกนัและต่อกนัในกำรน ำเสนอเป็นโซลูชัน่ใหล้กูคำ้ 

       ปจัจุบนับรษิทัเป็นธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ไอทแีละอุปกรณ์เครอืข่ำยใหเ้น้นเฉพำะกำร

ท ำตลำดสนิคำ้ประเภทส ำหรบัองคก์ร (Professional/Enterprise Products) แต่เพยีงอย่ำงเดยีว 

และสรำ้งควำมสำมำรถหลกัขององคก์รใหเ้ป็นผูเ้ชีย่วชำญดำ้นเทคนิคและใหค้ ำปรกึษำเกี่ยวกบั

กำรตดิตัง้ใช้งำน และแก้ปญัหำเกี่ยวกบัสนิค้ำที่บรษิทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยซึ่งเน้นไปในเรื่อง

สนิค้ำเพื่อควำมปลอดภยัเครอืข่ำยและระบบไอที รวมถึงระบบเครอืข่ำยไร้สำยที่มคีวำม

ปลอดภยัสูง เพื่อรองรบัแนวโน้มไลฟ์สไตลก์ำรท ำงำนแบบไม่ยดึตดิกบัสถำนที ่ (Mobility) กำร

ท ำงำนนอกสถำนที่ (Remote Access) กำรท ำงำนจำกส ำนักงำนสำขำ ตลอดจนกำรท ำงำน

ระหว่ำงเดนิทำง สนิคำ้ที่บรษิทัไดเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ Fortinet, Enterasys, Aruba 
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Wireless Networks, Bluecoat และ CommScope เป็นต้น นอกจำกนี้บรษิทัยงัเน้นกำรบรกิำรที่

เพิม่คุณค่ำใหก้บัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและลกูคำ้ผูใ้ชง้ำนทัง้ก่อนและหลงักำรขำย 

 

        โครงสร้ำงองคก์ร 

 

 
  รปูภำพที ่1.1:  แสดงแผนผงักำรจดัองคก์ร บรษิทัไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั  

  ทีม่ำ: IT Distribution Company Profile 

 

        นโยบำย 

        ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ มนีโยบำยในกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจนโดยเน้นกำรสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหก้บั

สนิคำ้และขัน้ตอนกำรจดัจ ำหน่ำย โดยจะไมเ่น้นกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำ 

  

MD 

IT manager 

Product 
ARUBA 

Product 
Syslin 

Product 
Fortiner 

Admin Presale PDBD 

SALE 

Engineer 

Marketing 

Asst. vice 
president/Marleting 
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        ปรชัญำในกำรท ำธรุกิจ 

        บรษิทัฯ เน้นควำมต่อเนื่องในกำรท ำธุรกจิ (Continuity) ควำมเชื่อมัน่ไวใ้จได้ (Reliability) 

ควำมมัน่คง (Stability) และควำมน่ำเชื่อถอืสำมำรถคำดกำรณ์ได ้(Predictability) 

        สินค้ำท่ีมีอยู่แบ่งได้เป็นกลุ่ม ดงัน้ี 

        1.  สนิค้ำกลุ่มระบบอุปกรณ์: เครอืข่ำยและอุปกรณ์เครอืข่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำน 

(Networking and Network Infrastructure) ประกอบดว้ยอุปกรณ์เครอืขำ่ยพืน้ฐำน ไดแ้ก่ 

              1.1  Enterasys Networks เป็นอุปกรณ์เครอืข่ำยประเภท Switch และระบบกำร

บรหิำรอุปกรณ์เครอืข่ำย ระบบตรวจจบัและรกัษำควำมปลอดภยัของระบบไอที Enterasys 

Networks วำงต ำแหน่งสนิคำ้ของตนเองเป็น Secured Network Solution โดยเน้นกำรเป็น

ระบบเครอืขำ่ยทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยระบบรกัษำควำมปลอดภยัของเครอืขำ่ย ระบบจะประกอบดว้ย 

 1.1.1  Switch มตีัง้แต่ Edge Switch, Distribution Switch และ Core Switch 

โดยที ่Edge Switch และ Distribution Switch ของ Enterasys มคีวำมสำมำรถในกำรตรวจและ

ดกัจบักำรเขำ้เครอืขำ่ยและกำรบุกรกุในระดบั Port ของ Switch 

 1.1.2  ระบบบรหิำรเครอืข่ำย (Policy Based Network Management) เป็น

หวัใจของกำรสร้ำงควำมปลอดภยัให้กบัเครอืข่ำยโดยก ำหนดกลุ่มของทรพัยำกร  (Network 

Resources) ก ำหนดกลุ่มของผูใ้ชง้ำนตำมหน้ำทีห่รอืลกัษณะกำรท ำงำน (Role หรอืFunction) 

และก ำหนดนโยบำยในกำรเขำ้ถงึอุปกรณ์แต่ละกลุ่มหรอืแต่ละตวั ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้แต่ละกลุ่ม 

ซึ่งแต่ละกลุ่มนัน้หำกเป็นผู้ใช้งำนก็สำมำรถก ำหนดเป็นรำยบุคคลหรอืส ำหรบัทรพัยำกรนัน้ก็

สำมำรถก ำหนดเป็นรำยอุปกรณ์ก็ได้ และท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรกำรท ำงำนและตรวจตรำ

สถำนะภำพกำรท ำงำนของอุปกรณ์ทีอ่ยูใ่นเครอืข่ำย 
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  รปูภำพที ่1.2:  แสดงอุปกรณ์เครอืข่ำยพืน้ฐำน Enterasys Networks 

  ทีม่ำ:  IT Distribution Company Profile 

 1.2  ระบบสำยส่งสญัญำณและระบบจดักำรของ CommScope มผีลติภณัฑช์ื่อ 

Systimax เป็นระบบสำยส่งสญัญำณคุณภำพสูง ไดแ้ก่สำย Ethernet CAT5E, CAT6, CAT6A 

และ Fiber optic นอกจำกนี้ยงัม ีI-Patch และ VisiPatch ซึ่งเป็นระบบบรหิำรอุปกรณ์

สำยสญัญำณ (Cabling Monitoring & Management System) ที่จะช่วยให้ผูบ้รหิำรระบบ

สำมำรถตรวจสอบเส้นทำงและสถำนะของสำยสญัญำณจำกตู้กระจำยสำยไปยงัปลำยทำงหรอื  

Work Area ไดอ้ย่ำงง่ำยดำย จำกควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีย่ำวนำนหลำยสบิปีของกำรคน้ควำ้

พฒันำท ำให้ Systimax เป็นสินค้ำที่มเีทคโนโลยทีี่ยอดเยี่ยมเป็นสำยสญัญำณที่เป็นต้นแบบ

ใหก้บัมำตรฐำน EIA/TIA ซึง่เป็นมำตรฐำนของสำยสญัญำณในปจัจุบนั  

  

  รปูภำพที ่1.3:  แสดงระบบสำยส่งสญัญำณและระบบจดักำรของ CommScope 

  ทีม่ำ:  IT Distribution Company Profile 



6 

 

        2.  สนิค้ำกลุ่มระบบเครอืข่ำยไรส้ำยที่เน้นเรื่องควำมปลอดภยั (Secured Wireless 

Solution) บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรสื่อสำรไรส้ำยที่ใหค้วำมปลอดภยัสูงจงึไดแ้ยกกำรท ำ

ตลำดของสนิค้ำกลุ่มนี้ออกจำกกลุ่มสินค้ำกลุ่มระบบอุปกรณ์เครอืข่ำยและอุปกรณ์เครอืข่ำย

โครงสรำ้งพืน้ฐำน ในปจัจุบนักำรท ำงำนแบบไรส้ำยและเคลื่อนทีน่ัน้มคีวำมแพร่หลำยทีสู่งมำก 

เนื่องจำกให้ควำมสะดวกและคล่องตวัในกำรท ำงำน เครอืข่ำยสำธำรณะที่ใช้ในกำรสื่อสำรก็มี

ควำมเรว็สูงขึ้นและมรีำคำลดลง พนักงำนขององค์กรมคีวำมคุ้นเคยกบักำรใช้งำนแบบไรส้ำย

มำแลว้จำกกำรใชง้ำนทีบ่ำ้น หรอืจำกสถำนศกึษำ หรอืจำกสถำนทีส่ำธำรณะอื่นๆ กจ็ะเรยีกรอ้ง

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนแบบที่เคยได้รบัเอำกบัองค์กรที่ตนท ำงำนอยู่หรอืน ำมำใช้เองในที่

ท ำงำนกเ็ป็นได ้ตลอดจนอุปกรณ์ไอททีีจ่ ำหน่ำยในทอ้งตลำดนัน้มคีวำมสำมำรถของกำรสื่อสำร

แบบไร้สำยมำพร้อมแล้วจำกโรงงำนผู้ผลติ กำรน ำเอำอุปกรณ์ไอทเีหล่ำนี้มำใช้ในองค์กรเพื่อ

ควำมสะดวกโดยไม่ตระหนักถึงข้อเสียหรือโทษของอุปกรณ์ไอทีเหล่ำนี้และองค์กรก็ไม่มี

มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรป้องกันอันตรำยในกำรน ำมำใช้งำน จงึกลำยเป็นควำมจะเป็นที่

หลำยๆ องคก์รต้องน ำระบบกำรสื่อสำรไรส้ำยมำใช้ในองค์กรอย่ำงเป็นทำงกำรอย่ำงหลกีเลี่ยง

ไม่ได้ ตวัอย่ำงเช่น ธนำคำรซึ่งเดมิเคยเห็นว่ำระบบอุปกรณ์ไร้สำยเป็นสิง่ต้องห้ำมในองค์กร

เพรำะจะเป็นเป้ำหมำยและเป็นแหล่งทีม่ำของกำรบุกรุกและโจมตจีำกบุคคลทีไ่ม่หวงัดต่ีำงๆ แต่

ปจัจบุนัหลำยๆ ธนำคำรไดน้ ำเอำระบบเครอืข่ำยไรส้ำยมำใชใ้นองคก์รแลว้ กำรทีธุ่รกจิต้องปรบั

วธิกีำรท ำงำนและกำรปรบัปรงุสถำนทีท่ ำงำนเพื่อสนองกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ

กำรปรบัตวัของธุรกจิซึง่นบัวนักจ็ะเกดิบ่อยและเรว็ขึน้ เครอืข่ำยแบบมสีำยไม่สำมำรถตอบสนอง

ต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่รว็อยำ่งนี้ไดท้นัและยงัมคี่ำใชจ้ำ่ยทีส่งู เครอืขำ่ยไรส้ำยจงึเขำ้มำตอบควำม

ต้องกำรเหล่ำนี้แทน กำรใช้เครอืข่ำยผสมระหว่ำงเครอืข่ำยแบบมแีละเครอืข่ำยไร้สำยจงึเป็น

ทำงเลอืกที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปจัจุบนั สิง่ส ำคญัของเครอืข่ำยแลนไร้สำยก็คอืต้องเป็น

ระบบที่ให้ควำมปลอดภยัที่สูงมำกๆ ซึ่งบำงครัง้อำจจะต้องสูงกว่ำควำมปลอดภยัของระบบ
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เครอืข่ำยแลนแบบมสีำยอีกด้วย บรษิัทฯได้น ำเอำระบบเครอืข่ำยแลนไร้สำยของอะรูบ้ำ 

(Aruba’s secured wireless solution) มำจ ำหน่ำย โดยระบบนี้ใหคุ้ณสมบตัขิองควำมปลอดภยั

แบบรวมศูนยท์ัง้เรื่องของกำรพสิูจน์ตวัตนผูใ้ช้งำน กำรใหส้ทิธแิก่ผู้ใช้งำน กำรเขำ้รหสั กำร

ป้องกนักำรบุกรุกไรส้ำย กำรจดักำรและกำรใชค้ลื่นสญัญำณ เป็นต้น ซึ่งระบบควำมปลอดภยั

แบบรวมศูนยน์ี้จะใหค้วำมปลอดภยัทีสู่งกว่ำ กำรจดักำรง่ำยกว่ำ และกำรตดิตัง้ใชง้ำนทีง่่ำยกว่ำ

อีกด้วย ในปีนี้บรษิัทเน้นตลำดองค์กรที่มสี ำนักงำนสำขำ โชว์รูม ไซด์งำนนอกสถำนที่และ

องคก์รที่ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนเดนิทำงเพื่อท ำธุรกิจมำกๆ ซึง่ระบบของอะรบู้ำมคีุณสมบตัทิี่จะ

ตอบสนองกำรท ำงำนแบบน้ีทัง้ในดำ้นควำมปลอดภยัของขอ้มลู กำรน ำมำใชง้ำนทีง่่ำยไม่ยุ่งยำก 

และมรีำคำทีเ่หมำะสมเมือ่เปรยีบเทยีบกบัทำงเลอืกอื่นๆ ทีม่ใีนตลำด บรษิทัฯ เหน็ว่ำสนิคำ้กลุ่ม

นี้จะมกีำรเตบิโตทีส่งูในปี 2553 และปีต่อๆ ไป 

 

  รปูภำพที ่1.4:  แสดงระบบเครอืข่ำยแลนไรส้ำยของอะรบูำ้ 

  ทีม่ำ:   IT Distribution Company Profile 

        นอกจำกนี้อะรูบ้ำยงัได้ซื้อกิจกำรของบรษิัท AZELEA แห่งอเมริกำผลิตและจ ำหน่ำย

เครอืขำ่ยกำรสื่อสำรไรส้ำยภำยนอกอำคำรและเครอืขำ่ยแบบเมสห ์ซึง่อุปกรณ์มคีวำมสำมำรถใน

กำรท ำงำนในระดบัเลเยอร ์3 ท ำให้สำมำรถที่จะเรยีนรู้เส้นทำงของข้อมูลระหว่ำงโหมดต่ำงๆ 

และสำมำรถเปลี่ยนเส้นทำงเดนิของขอ้มูลไปยงัโหมดอื่นๆ ได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้อง

ส่งผ่ำนมำยงัอุปกรณ์ที่ศูนยก์ลำง และยงัสำมำรถที่จะลดโอเวอรเ์ฮดในกำรส่งขอ้มลูที่เป็นวดีโีอ
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หรอืสตรมีมิง่ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ท ำใหเ้หมำะกบักำรเป็นเครอืข่ำยไรส้ำยระดบัเมอืง (Metro 

Network) หรอืเครอืขำ่ยส ำหรบัวดีโีอเซอรว์แิลนซ ์(VDO Surveillance) ไดเ้ป็นอยำ่งด ี

 

  รปูภำพที ่1.5:  แสดงเครอืข่ำยกำรสื่อสำรไรส้ำยภำยนอกอำคำรและเครอืข่ำยแบบเมสห์ 

  ทีม่ำ:  IT Distribution Company Profile  

        3.  สนิคำ้กลุ่มระบบควำมปลอดภยัขอ้มลูไอที (IT Security) ระบบรกัษำควำมปลอดภยั

ของขอ้มลูขององคก์รเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องมไีวโ้ดยเฉพำะองคก์รทีจ่ะต้องตดิต่อกบั

โลกภำยนอกไม่ว่ำจะเป็นกำรตดิต่อผ่ำนระบบอนิเตอรเ์น็ต ระบบ Extranet หรอืแมแ้ต่ระบบ 

Intranet ขององค์กร โดยเฉพำะเมื่อมกีำรน ำเอำกำรสื่อสำรไร้สำยที่ไม่มรีะบบรกัษำควำม

ปลอดภยัที่เพียงพอเน่ืองจำกปจัจุบนัน้ีภยัคุกคำมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นไวรสั หนอน ม้ำโทรจนั 

สปำยแวร ์กำรดกัขโมยขอ้มลู ในรปูแบบต่ำงๆ หรอืแมแ้ต่กำรโจมตเีพื่อใหร้ะบบหยุดท ำงำน ภยั

คุกคำมเหล่ำนี้ล้วนส่งผลให้องค์กรต่ำงๆ ได้รบัควำมเสียหำยได้ จงึมคีวำมจ ำเป็นอย่ำ งยิง่ที่

องค์กรจะต้องเสรมิควำมปลอดภยัให้เครอืข่ำยมคีวำมแขง็แกร่งมำที่สุด สนิค้ำและโซลูชัน่ที ่

ITDC เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยประกอบดว้ย 

 3.1  ระบบควำมปลอดภยัไอทขีอง Fortinet เป็นต้นแบบระบบรกัษำควำมปลอดภยั

ของข้อมูลในรูปแบบของ UTM (Unified Threat Management) โดยได้รวบรวมเอำ

ควำมสำมำรถทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัในรปูแบบต่ำงๆ มำท ำงำนบนอุปกรณ์ตวัเดยีว 
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ไม่ว่ำจะเป็น Anti-Virus, IDS-IPS, Web filtering, Anti-Spam, VPN IPSec, SSL-TLS และ

ล่ำสุด Fortinet ได้เพิม่ควำมสำมำรถของอุปกรณ์เครอืข่ำยหลำยอย่ำงให้กบัอุปกรณ์ UTM 

ควำมสำมำรถใหม่ๆ น้ีไดแ้ก่ กำรป้องกนัขอ้มลูรัว่ไหล (Data Loss Prevention-DLP) กำรปรบั

สภำพกำรท ำงำนเครอืข่ำยแวนใหเ้หมำะสม (WAN Optimization) กำรแจกแจงและควบคุมกำร

ท ำงำนของแอพพลเิคชัน่ (Application Control) กำรตรวจสอบขอ้มลูจรำจรทีเ่ขำ้รหสัแบบ SSL 

(SSL-Encrypted Traffic Inspection) และกำรแบ่งปรมิำณขอ้มลูใหก้บัลิง้คแ์ละเซริพ์เวอรใ์ห้มี

ควำมเหมำะสม (Load Balance) และกำรควบคุมกำรสื่อสำรแบบไรส้ำย (Wireless Controller) 

กล่ำวคอื สำมำรถท ำหน้ำทีเ่ป็นตวับรหิำรจดักำรกำรสื่อสำรไรส้ำยแบบรวมศูนยเ์พื่อจดักำรกำร

ท ำงำนตวั Access Point ของ Fortinet ที่ตดิตัง้อยู่ในตลำดขณะนี้ และนอกเหนือจำกนี้กำร

ท ำงำนของ Fortinet ใชชุ้ดของ ASIC Chip ซึง่ถูกออกแบบมำท ำหน้ำทีด่งักล่ำวโดยเฉพำะ จงึ

ท ำให้กำรท ำงำนเร็วมปีระสิทธิภำพ กำรเป็นระบบ UTM นัน้ท ำให้กำรลงทุนของลูกค้ำต ่ำ

เนื่องจำกไมต่อ้งซือ้อุปกรณ์หลำยตวัเพื่อใหม้คีวำมสำมำรถครบตำมทีก่ล่ำวซึง่ยงัส่งผลใหก้ำรใช้

งำนและบรหิำรตลอดจนกำรดูแลอุปกรณ์ไม่ยุ่งยำก ไม่ต้องเรยีนรูอุ้ปกรณ์หลำยชนิดท ำให้ไม่

จ ำเป็นต้องมบีุคลำกรในกำรดูแลอุปกรณ์หลำนคน Fortinet เป็นอุปกรณ์ยีห่้อเดยีวได้รบักำร

รบัรองประสทิธภิำพจำก ICCA ในดำ้น Firewall, Anti-Virus, IDS-IPS, VPN IPSec และ SSL-

TLS จงึมัน่ใจไดว้่ำกำรปกป้องขอ้มลูทีส่ ำคญัจำกเหล่ำวำยรำ้ยต่ำงๆ บนอนิเตอรเ์น็ตเป็นไปอย่ำง

มปีระสทิธภิำพยิง่ Fortinet ไดอ้อกแบบรุน่ต่ำงๆ ออกมำตัง้แต่ขนำดเลก็ถงึใหญ่ จงึเหมำะสมกบั

กำรน ำไปใช้งำนกบัทุกๆ ขนำดของหน่วยงำนตัง้แต่องค์กรขนำดเล็กจนถึงระดบัผู้ให้บรกิำร

อินเตอร์เน็ต ดังนัน้ Fortinet จึงเป็นอุปกรณ์ควำมปลอดภัยที่มีควำมสมรำคำ (Price 

Performance) ทีด่ทีีสุ่ดในตลำด เหมำะกบัลูกคำ้ทีม่งีบประมำณและมจี ำนวนเจำ้หน้ำทีด่ำ้นไอท ี

และนอกจำกอุปกรณ์ Super UTM ทีก่ล่ำวไปแลว้ Fortinet ยงัมรีะบบอุปกรณ์กำรเกบ็ลอ็ก

จรำจรขอ้มูล วเิครำะห์และหำควำมสมัพนัธ์ของขอ้มูลจรำจรเพื่อตรวจหำต้นตอกำรบุกรุก กำร
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รำยงำนและแจ้งเตือนกำรบุกรุกต่ำงๆ โดยจะเก็บรวบรวมจรำจรข้อมูลที่ไหลผ่ำนอุปกรณ์ 

Fortinet ซึ่งระบบนี้จะเหมำะกบัองค์กรตัง้แต่ขนำดเลก็ไปจนถงึขนำดใหญ่ที่ต้องกำรวเิครำะห์

ข้อมูลกำรโจมตีจำกข้ำงนอกเครอืข่ำยที่จะเข้ำมำในองค์กรหรอืจำกองค์กรจะออกไปโจมตี

ภำยนอก 

 

  รปูภำพที ่1.6:  แสดงระบบควำมปลอดภยัไอทขีอง Fortinet 

  ทีม่ำ:  IT Distribution Company Profile 

 3.2  ระบบควำมปลอดภยัไอทขีอง Enterasys ประกอบดว้ยอุปกรณ์ตรวจและดกัจบั

กำรบุกรุกและกำรโจมตต่ีำงๆ (Intrusion Detection/Prevention System - Dragon IDS/IPS) 

อุปกรณ์ควบคุมกำรเขำ้สู่เครอืข่ำยและตรวจสอบคุณสมบตัอุิปกรณ์ลูกข่ำย (Network Access 

Control - NAC) และระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและวเิครำะหล์อ็กและเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในเครอืข่ำย 

(Security Information and Event Management) กำรสรำ้งควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูเหล่ำนี้เพื่อ

หำสำเหตุและต้นตอของกำรบุกรุกและจดักำรแก้ปญัหำทีเ่กดิขึน้ ระบบน้ีเหมำะกบัองคก์รขนำด

ใหญ่หรอืองคก์รทีม่เีครอืขำ่ยที่ซบัซอ้นมอุีปกรณ์เครอืขำ่ยหลำยประเภท 
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รปูภำพที ่1.7:  แสดงระบบควำมปลอดภยัไอทขีอง Enterasys 

ทีม่ำ:   IT Distribution Company Profile 

        4.  ระบบกำรป้องกนัไวรสัทีเ่ป็นแบบ Server/Client based Antivirus ของ Bit Defender 

แมว้่ำองคก์รจะมรีะบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัจำกกำรโจมตจีำกภำยนอกแลว้กต็ำมกย็งัมคีวำม

จ ำเป็นที่ต้องดูแลควำมปลอดภยัของระบบ Workstations, Servers ตลอดจน Personnel 

Computer จ ำนวนมำกทีอ่ยู่ในเครอืข่ำยขององคก์ร  เน่ืองจำกไม่มรีะบบไหนที่จะป้องกนักำร

โจมตไีด ้100 เปอรเ์ซน็ต์มโีอกำสทีจ่ะม ีVirus ต่ำงๆ หลุดรอดเขำ้มำในเครอืข่ำยไดซ้ึง่อำจจะตดิ

มำจำก Notebook ทีพ่นักงำนน ำไปใชน้อกเครอืข่ำย หรอืตดิมำจำกอุปกรณ์ภำยนอกอื่นๆ เช่น

แผ่น CD หรอื Flash Memory เป็นต้น Bit Defender มคีวำมสำมำรถในกำรตรวจจบัไวรสัทีเ่ขำ้

มำในอุปกรณ์คอมพวิเตอรไ์ดด้กีว่ำและมำกกว่ำคู่แข่งอื่นๆ Bit Defender มกีำรตรวจหำไวรสัใน  

2 รปูแบบคอื ทัง้แบบทีเ่ป็น Signature-based และ Behavioral-based ซงึในรปูแบบทีส่องนี้ที่

ท ำให ้Bit Defender ตรวจจบัไวรสัไดม้ำกกว่ำกล่ำวคอื ไวรสับำงตวัจะเป็นอนัตรำยกต่็อเมื่อมนั

ท ำกำร execute เพื่อทีจ่ะเปลีย่นรปูเป็นไวรสั บำงตวัอยู่ในรปูของกำรถูกบบีอดัและบำงตวัเป็น

ไวรสัพนัธุใ์หม่ๆ ทีย่งัไม่เคยมมีำก่อนซึง่ไวรสัเหล่ำน้ีไม่ถูกตรวจพบโดยซอฟทแ์วรป้์องกนัไวรสัที่

ท ำวำนแบบเป็น Signature-based แต่ Bit Defender จะมกีำรท ำงำนทีแ่ตกต่ำงจำกซอฟทแ์วร์

อื่นๆ กล่ำวคอืจะจ ำลองทรพัยำกรภำยในคอมพวิเตอรใ์หม้สีถำนะเป็นคอมพวิเตอรช์ัว่ครำวอกี

ตวัหนึ่งที่เป็นอสิระและท ำงำนอยู่ภำยในคอมพวิเตอรต์วันัน้ๆ และจะใช้คอมพวิเตอรช์ัว่ครำวที่
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สร้ำงขึ้นมำนี้ execute โค๊ดหรอืโปรแกรมที่เข้ำมำหรอืได้ฝงัอยู่ในคอมพวิเตอร์แล้วก็ตำมหรอื

หำกเป็นโปรแกรมทีถู่กบบีอดัไวก้จ็ะท ำกำรแกะกำรบบีอดัออกมำ หำกกำรท ำงำนของโปรแกรม

นัน้มลีกัษณะกำรท ำงำนที่คล้ำยหรอืเป็นไวรสัก็จะท ำกำรก ำจดัออกไปหรอืเก็บกกัไว้ในพื้นที่

กกักนัไวรสั ผูใ้ชง้ำนหลำยรำยจะพบว่ำเมื่อเปลีย่นมำใช ้Bit Defender แทนซอฟทแ์วรป้์องกนั

ไวรสัตวัที่เคยใช้งำนอยู่และเมื่อ Bit Defender ท ำงำนแลว้ผู้ใช้งำนจะแปลกใจว่ำท ำไมถงึพบ

ไวรสัอยู่ในคอมพวิเตอรจ์ ำนวนหลำยๆ ตวัทัง้ๆ ทีแ่ต่ก่อนหน้ำนี้ไม่เคยมไีวรสัพวกนี้มำก่อนเลย

นัน่เป็นเพรำะซอฟทแ์วรป้์องกนัไวรสัตวัทีเ่คยใชง้ำนอยู่ไม่สำมำรถตรวจพบไวรสัเหล่ำนี้ต่ำงหำก

ไมใ่ช่เพรำะ Bit Defender ยงัไดป้รบัปรุงใหก้ะทดัรดัลงเพื่อใหใ้ชท้รพัยำกรใหน้้อยลงและยงัใหม้ี

กำรท ำงำนแบบ Background Job และสำมำรถก ำหนดขนำดทรพัยำกรทีจ่ะใชด้ว้ยคอืใหท้ ำงำน

อยู่ด้ำนหลงัโดยให้ใช้ทรพัยำกรน้อยๆ เพื่อไม่ให้กระทบกบัสมรรถนะของคอมพวิเตอร์เครื่อง

นัน้ๆ 

        5.  Virtualization and Application Delivery System เป็นสนิคำ้กลุ่มใหม่ เนื่องจำก

แนวโน้มตลำดในปจัจบุนัคอื ผูใ้ชง้ำนมกีำรท ำงำนแบบห่ำงไกล นอกสถำนทีแ่ละเดนิทำงมำกขึน้

เช่น กำรท ำงำนจำกบ้ำน กำรท ำงำนจำกสถำนที่สำธำรณะเช่น รำ้นกำแฟ  กำรท ำงำนจำก

โรงแรม กำรท ำงำนระหว่ำงเดนิทำงและอุปกรณ์ลูกขำ่ยทีใ่ชก้ม็หีลำกหลำยตัง้แต่โน้ตบุ๊ก, เน็ตบุ๊ก

, Palm, iPhone, BlackBerry, Android, PC Mobile เป็นต้น และกำรตดิต่อกลบัมำทีส่ ำนักงำน

ใหญ่ก็ต้องกำรมำกกว่ำกำรเขำ้ดูเวบ็ขององค์กร ดงันัน้จะต้องมรีะบบทีส่ำมำรถตอบสนองกำร

ท ำงำนแบบ Anywhere, Any Time และ Any Device จงึมคีวำมจ ำเป็นต่อองคก์รทีห่ลกีเลีย่ง

ไม่ได ้บรษิทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยระบบ Virtualization and Application Delivery Solution ของ 

Citrix ตัง้แต่ปี 2553 เป็นต้นไป ซึ่งCitrix มรีะบบที่สำมำรถท ำให้อุปกรณ์ลูกข่ำยทัง้หลำย

ดงักล่ำวสำมำรถเรยีกใช้งำนแอพพลิเคชันที่อยู่บนเซิร์พเวอร์ที่ติดตัง้ในส ำนักงำนใหญ่ของ

องค์กรจำกสถำนที่ใดๆ ก็ตำมผ่ำนเครอืข่ำยขององค์กรหรอืเครอืข่ำยสำธำรณะได้ ซึ่งระบบ



13 

 

ดงักล่ำวจะประกอบดว้ยอุปกรณ์ Application Delivery System ซึ่งจะเพิม่ประสทิธภิำพและ

สมรรถนะของกำรส่งข้อมูลของเว็บแอพพลเิคชัน่ระหว่ำงส ำนักงำนใหญ่กบัเครื่องลูกข่ำยผ่ำน

เครอืข่ำยระยะไกล อุปกรณ์ Access Gateway เป็นระบบที่ท ำให้กำรสื่อสำรหรอืกำรเชื่อมต่อ

ระหว่ำงส ำนักงำนใหญ่กบัเครื่องลูกข่ำยผ่ำนเครอืข่ำยระยะไกลมีควำมปลอดภยัที่สูงขึน้มกีำร

ตรวจสองสิทธิกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนและเข้ำรหัสข้อมูลที่ส่งระหว่ำงกัน อุปกรณ์ Branch 

Repeater (WAN Optimization) เป็นระบบเพิม่ประสทิธภิำพและสมรรถนะของกำรส่งขอ้มูล

ระหว่ำงส ำนกังำนใหญ่กบัสำขำ ลดปรมิำณขอ้มลูทีส่่ง เพิม่ควำมเรว็ในกำรรบัส่งขอ้มูล ระบบกำร

ท ำ Virtualization โดยเฉพำะ Desktop Virtualization สำมำรถท ำให้อุปกรณ์ลูกข่ำยทัง้หลำย

สำมำรถเรยีกใช้งำนแอพพลเิคชัน่ที่อยู่บนเซริพ์เวอรท์ี่ตดิตัง้ในส ำนักงำนใหญ่ขององค์กรจำก

สถำนที่ใดๆ ก็ตำมผ่ำนเครอืข่ำยขององค์กรหรอืเครอืข่ำยสำธำรณะได้ไม่ว่ำจะเป็น Business 

Application หรอื Application ทัง้หลำยของ Microsoft Office หรอืกำรท ำใหเ้ซริพ์เวอรเ์ครื่อง

เดยีวท ำงำนเหมอืนกบัเป็นเครื่องเซริพ์เวอร์หลำยตวัในเครื่องเดยีวกนัได้ เป็นต้น ซึ่งโซลูชัน่

เหล่ำนี้จะท ำให้ลูกค้ำมีควำมคล่องตัวและควำมยืดหยุ่นสูงและช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและ

สมรรถนะใหก้บัระบบงำนและยงัช่วยลดค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำงำนลงอกีดว้ย 

 

  รปูภำพที ่1.8:  แสดงระบบ Virtualization and Application Delivery Solution ของ Citrix  

  ทีม่ำ:  IT Distribution Company Profile 
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        นอกจำกนี้บรษิทัยงัมบีรกิำรเพื่อสนบัสนุนกำรขำย เช่น 

        • กำรอบรมดำ้นเทคนิคใหก้บัผูร้ว่มคำ้ 

        • กำรใหค้ ำปรกึษำและออกแบบระบบ 

        • กำรบรกิำรช่วยหำสนิคำ้เพื่อเตมิแก่ระบบทีน่ ำเสนอใหค้รบถว้นตำมควำมตอ้งกำรลกูคำ้ 

        • บรกิำรดำ้นกำรสนบัสนุนดำ้นเทคนิคก่อนกำรขำยและกำรสำธติสนิคำ้ (PoC) 

        • กำรบรกิำรลกูคำ้แบบ Onsite 8x5 และ Onsite 24x7 

        • กำรบรกิำรสนิคำ้ทดแทนใหล้กูคำ้เมือ่อุปกรณ์เสยี (Advanced Replacement Service) 

        • กำรรว่มท ำกำรตลำดกบัผูร้ว่มคำ้ 

        PARTNERS 

        บรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ เป็นคู่คำ้กบับรษิทัไอทชีัน้น ำระดบัโลกดงัต่อไปนี้ 

 

  รปูภำพที ่1.9:  แสดงรำยชื่อบรษิทัคู่คำ้  

  ทีม่ำ:  http://www.itdc.co.th/ 

        ทุนจดทะเบียน จ ำนวนพนักงำน 

        บรษิทั ไอท ีดสิทรบิวัชัน่ จ ำกดั เป็นกลุ่มบรษิทัย่อยของบรษิทั อนิเตอรเ์นชนัแนล รเีสรชิ 

คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เริ่มต้นทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว 5 ล้ำนบำทและกนัยำยน 2552 

เพิม่จำกทุนจดทะเบยีน 5 ลำ้นบำทเป็น 10 ลำ้นบำท  

  

http://www.itdc.co.th/
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        ปจัจบุนัมพีนกังำนรวมทัง้สิน้ 21 คน แบ่งตำมแผนกดงันี้ 

ต ำแหน่ง 
เพศ 

ชำย หญิง รวม 
MD 1 - 1 
Asst. 1 - 1 
PDBD 7 6 13 
IT Manager 3 1 4 
Presale 1 - 1 
Admin - 1 1 

Total 13 8 21 
  ตำรำงที ่1.1:  ขอ้มลูบุคลำกรของบรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั 

  ทีม่ำ:  ขอ้มลูจำกฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล ณ วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2554  

 

        กลุ่มลกูค้ำหลกัและส่วนแบ่งตลำดขององคก์ร 

 กลุ่มลกูคำ้หลกัแบ่งตำม Product Line ของบรษิทั ดงันี้ 

        1.  DataComm: Enterasys (Enterprise Network Security Solution), Systimax 

(Cabling), Aruba Wireless, Azalea 

        2.  IT Security: Fortinet (Antivirus Firewall), Panda Antivirus 

        3.  Network Performance Improvement and Management: Citrix NetScaler 

(Application Delivery System), Citrix Xen App, Xen Destop 

        องคก์รอยู่ในอตุสำหกรรมหรือเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรม 

        บรษิัทอยู่ในอุตสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึ่งเป็นบรษิัทของคนไทยที่ได้รบักำร

ยอมรบัดำ้นคุณภำพจำกลูกค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ บรษิทัยงัไดร้บัรำงวลั “ธรรมำภบิำลดเีด่น
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ประจ ำปี 2547” จำกสถำบันป๋วย อึ้งภำกรณ์ และยงัเป็นสมำชิกของสมำคมอุตสำหกรรม

เทคโนโลยสีำรสนเทศไทย (The Association of Thai Industry: ATCI) 

 

1.2  สภำพกำรแข่งขนัและคู่แข่งหลกัขององคก์ร 

        ทีผ่่ำนมำยอดขำยของบรษิทัเตบิโตมำตลอด 4 ปีทีผ่่ำนมำแมว้่ำจะมปีญัหำภำวะของโลก

และของประเทศไทยแมใ้นปีที่มคีวำมขดัแยง้ทำงกำรเมอืงในประเทศอย่ำงรุนแรงก็ตำม  ในปี 

2554 นี้เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยในปี 2554 จะเตบิโตลดลงเหลอื 3.5-4% นักวเิครำะห์

เชื่อว่ำกำรขดัแยง้ทำงกำรเมอืงของไทยน่ำจะค่อยๆ คลี่คลำยลง น่ำจะท ำให้นักธุรกจิมคีวำม

มัน่ใจในกำรลงทุนมำกขึน้ อย่ำงไรกต็ำมแนวโน้มที่เกดิขึน้แล้วในประเทศไทยและจะขยำยตวั

ต่อไปอกีคอืกำรท ำงำนนอกส ำนักงำน กำรท ำงำนแบบเคลื่อนที่ กำรน ำอุปกรณ์ลูกข่ำยชนิด

ใหม่ๆ เช่น Smart Phone, iPhone, iPAD มำใชใ้นงำนธุรกจิจะมมีำกขึน้ ในส่วนของตลำดไอที

นัน้ นักวเิครำะห์ประมำณกำรว่ำจะเตบิเฉลีย่ปีละ 10-12% ซึง่บรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำระบบหรอื

อุปกรณ์ดำ้นไอททีีต่อบสนองต่อควำมต้องกำรของธุรกจิในเรื่องกำรประหยดัค่ำใชจ้่ำย กำรเพิม่

ประสทิธภิำพของทรพัยำกร กำรตอบสนองพฤตกิรรมกำรท ำงำนแบบเคลื่อนที่ กำรท ำงำนนอก

สถำนที ่ ตลอดจนตอบสนองต่อควำมต้องกำรควำมปลอดภยัของขอ้มูลและควำมปลอดภยัของ

บุคคลและทรพัยส์นิดงัทีก่ล่ำวมำแลว้ จะมกีำรเตบิโตทีสู่งกว่ำกำรเตบิโตเฉลีย่ของตลำดไอที ซึง่

สนิคำ้ทีบ่รษิทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย ซึง่ไดแ้ก่ Aruba, Enterasys, Fortinet, Citrix, PlexTel, 

Pelco, Bit Defender และ CommScope นัน้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรขำ้งต้นเป็น

อย่ำงดดีว้ยรำคำทีส่มเหตุผลทีสุ่ด นอกจำกนี้กำรทำงธุรกจิของบรษิทัทีเ่น้นกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่

ใหก้บัสนิคำ้และขัน้ตอนกำรขำย รวมทัง้กำรสรำ้งควำมแตกต่ำงของสนิคำ้จำกผูผ้ลติสนิคำ้ จะท ำ

ใหล้ดกำรแขง่ขนัจำกคู่แขง่ลงได ้และธุรกจิของบรษิทันัน้อยูใ่นช่วงของกำรเตบิโตซึง่มกีำรเตบิโต

ทุกปีมำตลอด 4 ปีที่ผ่ำนมำและเป็นกำรเตบิโตจำกกำรทำธุรกิจที่อำศยัฐำนของกำรสร้ำง
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ควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ของบรษิทั ซึง่คำดว่ำปี 2554 หำกบรษิทัท ำธุรกจิอย่ำง

ระมดัระวังและเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มอย่ำงต่อเนื่องเช่นที่ผ่ำนมำก็ยงัมัน่ใจได้ว่ำบริษัทจะ

สำมำรถเตบิโตไดอ้กี 

        คู่แข่งหลกัขององคก์ร 

         1.  SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited: SIS 

         2.  The Value Systems Co., Ltd: บรษิทัเดอะแวลลซูสิเตมส ์จ ำกดั  

         3.  CCN-TECH Public Company Limited 

 

  รปูภำพที ่1.10:  แสดงคู่แข่งขนัทีเ่ป็นคู่คำ้กบับรษิทั Fortinet  

  ทีม่ำ:  http://www.fortinet.com/partners/apacpartners.html 

 

1.3  ปัญหำและลกัษณะปัญหำท่ีเกิดขึ้นภำยในองคก์ร 

       ในปจัจุบนักำรด ำเนินกิจกำรย่อมมคีวำมเสี่ยงที่เกิดจำกปจัจยัต่ำงๆ ทัง้ภำยในและ

ภำยนอกองคก์ร โดยเฉพำะควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้จำกปจัจยัภำยนอกซึง่ไม่สำมำรถควบคุม เป็น

เหตุให้กจิกำรต้องประคบัประคองเพื่อควำมอยู่รอด ส่งผลต่อกำรด ำเนินกจิกำร ก่อใหเ้กดิกำร

http://www.fortinet.com/partners/apacpartners.html
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แข่งขนัระหว่ำงคู่แข่งทำงธุรกิจอยู่ตลอดเวลำ กำรแข่งขนัทำงธุรกิจที่สูง เป็นสำเหตุให้

ผูป้ระกอบกำรต้องพยำยำมเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เพื่อสรำ้งควำมแตกต่ำงใหก้บั

สนิคำ้ บรกิำร และผลติภณัฑข์องตน ตลอดจนกำรสรำ้งคุณค่ำและลดตน้ทุนในกำรประกอบกำร  

       จำกกรณีศกึษำบรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั นัน้เป็นธุรกจิประเภทซื้อมำขำยไป 

“ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำ” โดยสนิคำ้ที่จดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสนิคำ้ทำงด้ำนไอททีีม่ชีื่อเสยีง

เป็นจ ำนวนมำกทัง้ประเภททีเ่ป็นตวัแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยเพยีงรำยเดยีวในประเทศไทย  (Sole 

Distributor) และกำรเป็นตวัแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกั (Main Distributor) โดยทัว่ไปอำยุของ

สญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจะมรีะยะเวลำหนึ่งปีและจะมกีำรพจิำรณำต่อสญัญำให้ทุกๆ ปี ซึ่งทัง้นี้

ขึน้อยู่กบักำรปฏบิตัติำมขอ้ตกลงและเงื่อนไขของบรษิทักบัเจำ้ของผลติภณัฑ์ ดงันัน้หำกบรษิทั

ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขดงักล่ำวได้ อำจเป็นสำเหตุใหม้กีำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขหรอืหยุด

ต่อสญัญำจำกเจำ้ของผลติภณัฑไ์ด ้ 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

ITDC
รายได้

จากการ

ขาย

421,316 29.88 215,706 19.1 157,060 24.08 148,397 22.51 188,596 22.69

2553

หน่วย : พนับาท

บริษทั
ประเภท

รายได้

2549 2550 2551 2552

  ตำรำงที ่1.2:  แสดงโครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทั ส ำหรบังวดปี 2549 – 2554 

  ทีม่ำ:  รำยงำนประจ ำปีพ.ศ.2549 ถงึ ปีพ.ศ.2553 ขอบรษิทั ITDC 
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หน่วย: พนับำท 

 

  แผนภมูทิี ่1.1:  แสดงโครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทั ส ำหรบังวดปี 2549 – 2554 

  ทีม่ำ:  รำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ITDC ระหว่ำงพ.ศ.2550 ถงึ ปีพ.ศ.2553  

 

 

  แผนภมูทิี ่1.2:  แสดงสนิคำ้และยอดขำยของบรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั 

  ทีม่ำ:  รำยงำนยอดขำยของบรษิทั ITDC ประจ ำปีพ.ศ.2553 

       เนื่องจำกสนิคำ้ทีท่ำงบรษิทัเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยมกีรอบระยะเวลำกำรท ำสญัญำตวัแทน 

ดงันัน้ทำงบรษิทั ITDC ต้องรกัษำระดบักำรกระจำยสนิค้ำและส่งเสรมิกำรตลำด เพื่อให้สนิค้ำ

สำมำรถออกสู่ช่องทำงตลำดไดอ้ยำ่งรวดเรว็ จำกขอ้มลูขำ้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่ำปรมิำณรำยไดจ้ำก

29.88 

19.1 
24.08 22.51 22.69 

0

20

40

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 

2549 2550 2551 2552 2553 
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กำรขำยสนิคำ้ในปี2553 ลดลงมำกกว่ำปี2552 ถงึรอ้ยละ7.19 ซึง่ถ้ำคดิเป็นจ ำนวนเงนิ บรษิทัมี

ยอดรำยได้หำยไปประมำณ 40 ล้ำนบำท นอกจำกนัน้ยงัส่งผลให้บรษิทัขำดควำมน่ำเชื่อถือ

ทำงกำรเป็นตวัแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ เนื่องจำกสนิคำ้บำงตวัที่ทำงบรษิทัรบัเป็นตวัแทน

จ ำหน่ำยยงัไม่สำมำรถท ำตลำดไดใ้นขณะนี้เช่น PAC, NON, CIT และBIR ท ำใหบ้รษิทัต้องหำ

แนวทำงในกำรแกไ้ขปญัหำและเพิม่กลยทุธท์ำงกำรตลำด 

 

1.4  ควำมส ำคญัและผลกระทบของปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 

       จำกปญัหำรำยได้บรษิทัลดลงมคีวำมส ำคญัมำกเพรำะบรษิทัเป็นตวัแทนทีท่ำงบรษิทัคู่ค้ำ

ให้เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำรำยใหญ่และยงัเป็นรำยเดยีวในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำบำงยี่ห้อที่ทำง

บรษิทัคู่คำ้ไว้วำงใจ หำกปญัหำดงักล่ำวไม่ได้รบักำรแก้ไขปญัหำในเรื่องน้ีจะส่งผลกระทบระยะ

ยำวคอื อำจถูกฟ้องรอ้งเสยีค่ำปรบัเกีย่วกบัสญัญำในเรือ่งระยะเวลำทีท่ำงบรษิทัคู่คำ้ไดท้ ำไวห้รอื

อำจถูกบอกเลกิสญัญำ ท ำใหบ้รษิทัขำดควำมน่ำเชื่อถอื ภำพลกัษณ์ และรำยไดล้ดลง ลูกคำ้และ

คู่สญัญำหนัไปหำบรษิทัคู่แขง่หรอืบรษิทัคู่คำ้อื่น 

 

1.5  วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

         •  เพื่อท ำกำรศกึษำและวเิครำะหถ์งึปญัหำและสำเหตุทีท่ ำใหร้ำยไดข้องบรษิทัลดลง 

         •  เพื่อศึกษำแนวทำงและก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในกำรเพิม่ยอดขำยให้กบัทำง

 บรษิทัและขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

 

1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

       ระยะสัน้  

          •  ท ำใหท้รำบถงึสำเหตุของปญัหำหรอืปจัจยัทีม่ผีลต่อยอดขำยของสนิคำ้ 
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          •  ท ำใหท้รำบถงึแนวทำงกำรแกป้ญัหำเชงิกลยทุธท์ีเ่หมำะสม 

          •  สำมำรถเพิม่ยอดขำยและกระจำยสนิคำ้ไดต้ำมเป้ำหมำยและก ำหนดเวลำ 

          •  รกัษำส่วนแบ่งตลำดของสนิคำ้บรษิทั 

       ระยะกลำง 

            •  น ำกลยทุธแ์ละแนวทำงกำรแกไ้ขปญัหำเชงิป้องกนั 

          •  เพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนฝ่ำยกำรตลำด รกัษำฐำนลูกคำ้เก่ำ และขยำยฐำนลูกค้ำ

 รำยใหม ่

       ระยะยำว 

         •  พนักงำนสำมำรถท ำกำรตลำดและกระจำยสินค้ำทุกประเภทของบริษัทได้ตำม

 ระยะเวลำสญัญำระหว่ำงบรษิทักบับรษิทัคู่คำ้  

 •  ลดกำรท ำผดิสญัญำ  

 •  เพิม่ควำมไวว้ำงใจใหก้บับรษิทัคู่คำ้และกำรเพิม่ของรำยได ้  

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

       การศกึษาเรื่อง การศกึษาปญัหาและก าหนดกลยุทธท์างการตลาด เพื่อเพิม่ความสามารถ

ในการจดัจ าหน่าย กรณีศกึษาบรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั ผู้ศกึษาได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ี

และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งใชใ้นการศกึษาและวเิคราะห ์เพื่อน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์

ปญัหาและก าหนดกลยทุธ ์มดีงัน้ี 

         1.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์ 

         2.  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 

         3.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักลยทุธก์ารตลาด 

         4.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง      

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์

       ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็  ท าให้องค์กรสมยัใหม่ต้องน า

แนวคดิของการจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management) มาใช้ การทีอ่งค์การสามารถ

ก าหนดวสิยัทศัน์ในระยะยาวไว้ล่วงหน้าได้อย่างชดัเจน การก าหนดพนัธกจิ (Mission) ให้

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และก าหนดกลยทุธเ์พื่อผลกัดนัองคก์รเป็นไปตามพนัธกจิและวสิยัทศัน์ที่

ก าหนดไว ้

       เฟรดอาร์ เดวดิ (Fred R. David) เห็นว่าในการจดัการเชงิกลยุทธ์ (Strategic 

Management) ขององคก์ารนัน้จะประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ คอื  
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       1.  ขัน้การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดพนัธกจิ 

(Mission Statement) มกีารพจิารณาถงึโอกาส อุปสรรค จุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์าร การ

ก าหนดวตัถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ การพจิารณาประเมนิทางเลอืกกลยุทธ์ต่างๆ การ

ตดัสนิใจเลอืกกลยทุธท์ีจ่ะน ามาใชใ้นการด าเนินงาน  

       2.  ขัน้การน ากลยุทธไ์ปปฏบิตัิ (Strategic Implementation) เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนด

นโยบายวัตถุประสงค์ของแผนประจ าปี  การจูงใจพนักงานที่ร ับผิดชอบ การจัดสรร

ทรพัยากร การสรา้งวฒันธรรมองคก์าร การท างานแบบใหม่ๆ ทีเ่น้นการท างานตามกลยุทธ์ การ

ก าหนดโครงสรา้งองค์การที่มปีระสทิธผิล การใช้ระบบการจดัการขอ้มูล รวมถงึการพฒันาและ

การจดัเตรยีมงบประมาณ  

       3.  ขัน้การประเมนิผลกลยุทธ์ (Strategic Evaluation) การประเมนิสภาพแวดล้อมที่

เปลีย่นแปลงไป การทบทวนกลยุทธ์ไดม้กีารน าไปใช ้การประเมนิระดบัความส าเรจ็ของกลยุทธ์

และแผนการด าเนินงานรวมถงึการปรบัปรงุแกไ้ข  

       สรุปการจดัการเชงิกลยุทธ์ คอื การก าหนดการด าเนินงาน และการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อ

การบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวข้องบรษิทั การก าหนดเชงิกลยุทธจ์ะเกี่ยวพนักบัการวเิคราะหจ์ุด

แข็ง จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก มกีารก าหนดภารกจิและเป้าหมายระยะสัน้และระยะยาว และการเลอืกกลยุทธท์ี่ดแีละ

เหมาะสมที่สุดของบรษิัท ในส่วนของการด าเนินกลยุทธ์จะเกี่ยวพนักบัการก าหนดเป้าหมาย

ระยะสัน้ นโยบาย การวางแผนด าเนินการ การจงูใจพนักงาน และการจดัสรรทรพัยากรเพื่อการ

บรรลุเป้าหมายระยะยาวของบรษิัทที่ก าหนดไว้ และการควบคุมกลยุทธ์ที่เกี่ยวพนักับการ

ประเมนิผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของบรษิทัทีก่ าหนดเอาไว้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

การบรหิารเชงิกลยทุธเ์ป็นการบรหิารอย่างมรีะบบ  
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        ประโยชน์ของการจดัการเชิงกลยทุธ ์

          1.  ท าใหม้องภาพอนาคต Vision ของธุรกจิไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

          2.  ช่วยในการตดัสนิใจ เพื่อใหส้อดคลอ้งและไปในทศิทางเดยีวกนั 

          3.  ท าให้ทราบว่าธุรกิจควรจะเน้นหนักหรอืให้ความส าคญัไปยงักลยุทธ์ที่ส าคญัด้าน

ใดบา้ง 

          4.  ท าใหเ้ขา้ใจสภาวะการณ์ สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

          5.  ท าใหส้ามารถเตรยีมพรอ้ม ตัง้รบั ตอบโตต่้อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง  

 

        1.1  การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู (Secondary Analysis) 

        ขอ้มูลทุตยิภูม ิ (Secondary Data) คอื เป็นขอ้มูลที่ถูกจดัท าและรวบรวมโดยผู้ผลติ 

นักการตลาด และนักวิจยัต่างๆ จากแหล่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ข้อมูล เอกสารจากการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (กวทช.) รายงานเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทย 

กรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

และหน่วยงานต่างๆ หอการค้าสมาคมวชิาชีพ หรอืบรษิัทรบัจ้างวิจยั จดัท าและเผยแพร่ใน

วารสาร สื่อต่างๆ ตลอดจนอินเทอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นข้อมูลในอดีตที่ถูกรวบรวม 

สรุปผล และเผยแพร่ใหท้ราบในรปูแบบต่าง ๆ ใชใ้นการวจิยัตลาด ขอ้ดขีองการน าขอ้มลูทุตยิ

ภูมมิาใช้คอื ประหยดัค่าใชจ้่ายและเวลาในการหาขอ้มูล เนื่องจากขอ้มลูส่วนใหญ่ที่ใช้ประกอบ

เป็นขอ้มลูทีม่หีน่วยงานอื่นเกบ็รวบรวมและสรุปผล 

       ขอ้มลูทุตยิภมู ิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

          1.  ขอ้มลูภายใน หมายถงึขอ้มลูทีม่อียูภ่ายในองคก์รหรอืหน่วยงานของบรษิทั มนีักวจิยั

รวบรวม บนัทกึ สรปุอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น ขอ้มลูเกี่ยวกบัยอดการสัง่ซือ้สนิคา้ ขอ้มลู

สถติกิารขายสนิคา้ ประมาณการยอดขาย 
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          2.  ขอ้มลูภายนอกหรอืการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร หมายถงึ ขอ้มลูทีม่ ี

การจดัท าโดยบุคคลหรอืองค์กรที่อยู่ภายนอกที่มหีน้าที่รวบรวมขอ้มูลประเภทนัน้ๆ ซึ่งก่อนที่

องค์กรจะก าหนดกลยุทธ์จะต้องมกีารประเมนิ แจกแจงและวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์กรเพื่อประเมนิโอกาสและอุปสรรค เช่น บริษัทรบัจ้างวิจยั หอการค้า สมาคมวิชาชีพ 

เอกสาร วารสาร สื่อต่างๆ และอนิเทอรเ์น็ต 

 

           1.1.1  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทัว่ไป PEST 

Analysis 

    

  รปูภาพที ่2.1:  แสดงการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 

  ทีม่า:  http://www.whatmakesagoodleader.com/macro-environment-analysis.html 

         PEST Analysis เป็นเครือ่งมอืส าคญัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก

หรอืภาพรวมอย่างกวา้งทางการตลาดในระดบัมหภาค (Macro Environment) องคป์ระกอบของ 

PEST Analysis คอื 

           P – Political การวเิคราะหผ์ลกระทบจากการเมอืง การปกครอง และกฎหมาย

ต่างๆ เป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อองคก์รเป็นอย่างมาในรปูแบบของกฎเกณฑก์ารท าธุรกจิ  

http://www.whatmakesagoodleader.com/macro-environment-analysis.html
http://www.google.co.th/imgres?q=pest+analysis&hl=th&sa=X&biw=1280&bih=827&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=yDGVd8mVvIgpWM:&imgrefurl=http://www.whatmakesagoodleader.com/macro-environment-analysis.html&docid=IqHrgW4_Xdf7yM&imgurl=http://www.whatmakesagoodleader.com/image-files/pestel.gif&w=331&h=224&ei=hfItT6WNKILtrQeZu6XsDA&zoom=1
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           E – Economics การวเิคราะหผ์ลกระทบจากปจัจยัทางเศรษฐกจิ และสภาพ

เศรษฐกจิในเรือ่งนี้นกัการตลาดตอ้งพจิารณาสถานการณ์เศรษฐกจิการคา้ทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยาว 

           S – Social การวเิคราะหผ์ลกระทบทางดา้นวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีสภาพความเป็นอยู ่และสงัคม เช่นความแตกต่างของวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 

           T – Technology การวเิคราะหผ์ลกระทบจากInnovation และเทคโนโลย ี

         นักวางแผนกลยุทธ์นิยมใชเ้ครื่องมอื PEST Analysis ในการวเิคราะหภ์าพรวมใน

อนาคตของธุรกจิ แนวโน้มทางการตลาด ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต ช่วยในดา้น

การวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีเป็นขัน้ตอนแรกในการระดมความคิด

หลงัจากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดผ้่านการวเิคราะห์แล้วมาสรุปผล ใชป้ระกอบการตดัสนิใจทีส่ าคญัของ

การเปลีย่นแปลงการด าเนินงานภายในองคก์ร ส าหรบัการทีจ่ะเขา้ไปเปิดตลาดใหม่ในพืน้ทีย่งัไม่

ท าธุรกจิมาก่อน 

 

         1.1.2  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม Five Forces 

Model 

 

รปูภาพที ่2.2:  แสดงการแข่งขนัในอุตสาหกรรมแนวทางการวเิคราะหข์อง Michael E. Porter      

ทีม่า:  http://mmu-strategic-management.blogspot.com/2010/03/five-forces-model.html 
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         การแข่งขนัในอุตสาหกรรมแนวทางการวเิคราะหข์อง Michael E. Porter กล่าวว่า 

แรงกดดนั 5 ประการทีม่ผีลต่อก าไรในระยะยาว 

           1.  การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Competitors): มี

ความเขม้ขน้จากคู่แข่งในปจัจุบนั ระดบัการแข่งขนัของอุตสาหกรรมทีก่จิการด าเนินอยู่มคีวาม

รนุแรงในระดบัไหน แนวโน้มของตลาดมโีอกาสขยายตวัไดม้าน้อยเพยีงใด และความสามารถใน

การแขง่ขนัของคู่แขง่ โดยทัง้หมดน้ีขึน้อยูก่บัปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 

- มจี านวนคู่แขง่ขนัมากเท่าไหรใ่นตลาดหรอืคู่แขง่ทีก่ าลงัจะเขา้มา ถา้

จ านวนคู่แขง่ขนัมจี านวนมากและมขีดีความสามารถเท่าๆ กนั จะท าใหม้คีวามรุนแรงในการ

แขง่ขนั 

-  อตัราในการเตบิโตของอุตสาหกรรมเดยีวกนั ถา้อุตสาหกรรมยงัคงมกีาร

เตบิโต การแขง่ขนัจะไม่มคีวามรุนแรงมากนกั 

-  ลกัษณะความแตกต่างและความคลา้ยคลงึของสนิคา้ ถา้สนิคา้มคีวาม

แตกต่างกนัไป การแขง่ขนักจ็ะน้อยลง 

-  ความผกูพนัในตรายีห่อ้ Brand Loyalty 

-  ระดบัของตน้ทุนคงทีข่องธุรกจิคู่แขง่เป็นอยา่งไร และตน้ทุนในการเกบ็

รกัษา บรษิทัทีม่ตีน้ทุนคงทีส่งูจะมแีรงกดดนัทีจ่ะตอ้งท าบรษิทัมขีนาดใหญ่ เพื่อความประหยดั

จากการผลติ แต่อยา่งไรกต็ามขึน้อยูก่บัปรมิาณความต้องการของลกูคา้อกีดว้ย 

-  ในการประเมนิอุปสรรคกดีขวางการออกจากอุตสาหกรรมปจัจุบนั เช่น ขอ้

ผกูพนัระยะยาวกบัลกูคา้และผูจ้ดัจ าหน่าย และความสมัพนัธก์บับรษิทัอื่นๆ  

           2.  อ านาจการต่อรองของผูซ้ือ้ (Bargaining Power of Buyers): ลูกคา้หรอืผูซ้ือ้มี

อ านาจต่อรองหรอืมอีทิธพิลกว่าผูข้าย เช่น การก าหนดราคาของสนิคา้และบรกิาร ซึง่สามารถกด

ราคาใหต้ ่า หรอืมอีทิธพิลในการต่อรองใหอ้งคก์รเพิม่คุณภาพของสนิคา้และบรกิารใหสู้งขึน้ เมื่อ
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ลกูคา้มทีางเลอืกในผูข้ายมากขึน้ และเมือ่ลกูคา้สามารถรวมตวัไปขา้งหลงัสู่ผูข้ายปจัจยัการผลติ 

โดยปกตแิลว้ผูซ้ือ้จะมอี านาจต่อรองในสถานการณ์ดงัต่อไปนี้ 

- ผูซ้ือ้ซือ้ในปรมิาณการซือ้ทีม่าก กม็อี านาจการต่อรองสูง 

- หากขอ้มลูต่างๆ ทีล่กูคา้ไดร้บัเกีย่วกบัสนิคา้และผูข้ายมมีาก กต่็อสามารถ

รองไดม้าก 

- ถา้ลกูคา้รวมตวักนัง่าย กม็อี านาจการต่อรองสงู 

- สนิคา้ในอุตสาหกรรมทีไ่มม่คีวามแตกต่างระหว่างกนั ท าใหล้กูคา้มอี านาจ

ต่อรองสงู 

           3.  ความเสีย่งจากสนิคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products or Services): ใน

ส่วนของผลติภณัฑท์ดแทนนัน้จะมคีวามรุนแรง เนื่องจากอทิธพิลต่อความสามารถท าก าไรของ

ตลาดและเป็นอุปสรรคหรอืเป็นปญัหาได ้เช่น 

-  ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นแปลงการใชส้นิคา้ปจัจบุนั ไปสู่การใช้

สนิคา้ทดแทน 

-  ระดบัราคาสนิคา้ทดแทน และคุณสมบตัใิชง้านของสนิคา้ทดแทน 

           4.  อุปสรรคจากการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ (Threat of New Entrants): 

ในการด าเนินธุรกจินอกจากเราจะค านึงถงึคู่แขง่ทีม่อียูแ่ลว้ยงัมคีู่แข่งรายใหม่ทีพ่ยายามจะเขา้มา

ในตลาด ซึง่คู่แขง่ทีจ่ะเขา้มาตอ้งประเมนิถงึศกัยภาพของตนในเรือ่งของเงนิทุนส าหรบัการลงทุน 

ขนาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย ความเหมอืนและแต่งต่างของสนิคา้ จุดเด่นหรอืความน่าดงึดูด

ของตลาด ระดบัความยากงา่ยในการเขา้มาแขง่ขนั เป็นตน้ 

           5.  อ านาจการต่อรองของผู้น าส่งปจัจยัในการผลิต (Bargaining Power of 

Suppliers): ผูน้ าส่งปจัจยัการผลติหรอืผูผ้ลติสนิคา้ จะมอีทิธพิลในการก าหนดราคาของสนิค้า 

ยิง่ถ้าเป็นปจัจยัการผลติที่มคีวามส าคญักบัผู้ขายสนิค้ายิง่มอี านาจในการต่อรองสูง คอืการขึ้น
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ราคาสนิคา้ทีส่่ง การลดคุณภาพหรอืจ านวนสนิคา้ขณะทีร่าคาสนิคา้ทีส่่งให้มรีาคาเท่าเดมิหรอืสูง

กว่าเดมิ หรอืส่งสนิค้าไปในปรมิาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้บรษิัทมกี าไรน้อยลงหรอืแข่งขนักับ

คู่แขง่อื่นๆ ไดย้ากขึน้ เช่น 

- จ านวนผูผ้ลติน้อยราย อ านาจต่อรองสงู 

- การรวมตวัของผูข้าย อ านาจต่อรองสงู 

- ความเหมอืนและแตกต่างของสนิคา้ ส่งผลใหผู้ข้ายมอี านาจการต่อรองสงู 

- จ านวนสนิคา้และแหล่งทีม่า ถา้มน้ีอย อ านาจการต่อรองสงู 

 

         1.1.3  วิเคราะหค์ู่แข่งขนัทางตรง 

         คู่แขง่ทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืคู่แขง่ทางตรง เป็นกจิการทีข่ายสนิคา้ชนิด

เดยีวกบัเราและมุง่เน้นไปทีล่กูคา้เป้าหมายกลุ่มเดยีวกนั ในการวเิคราะหจ์ะประกอบดว้ย การ

วเิคราะหเ์ป้าหมายของคู่แข่ง กลยทุธท์ีคู่่แขง่ใชใ้นการแขง่ขนั 

 

        1.2  การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู (Primary Analysis) 

        ขอ้มลูปฐมภูม ิคอื ขอ้มลูทีท่ าการจดัเกบ็จากต้นก าเนิดของขอ้มลูโดยตรง รายละเอยีดที่

ไดเ้ป็นเชงิลกึ ทนัสมยั มคีวามผดิพลาดน้อย แต่ขอ้มลูยงัต้องน ามาจดัระเบยีบ รวบรวมตคีวาม 

วเิคราะห ์และประมวลผล เพื่อใหส้ามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดง้่ายขึน้ ขอ้มลูปฐมภูมมิกัไดจ้าก

แหล่งขอ้มลูตวับุคคล สามารถเกบ็ขอ้มลู โดยใชว้ธิกีารในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบนี้สามารถ

ท าได ้2 วธิ ีคอื  

           1.  การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล (Personal Interview) มกีารพบปะกนัระหว่างผู้หา

ขอ้มลูหรอืผูส้มัภาษณ์ (ผูเ้กบ็ขอ้มลู) และ ผูใ้หข้อ้มลูหรอืผูใ้หส้มัภาษณ์ (แหล่งขอ้มลูโดยตรง) 

ซึง่อาจกระท าไดเ้ป็นรายบุคคล ทลีะคน หรอืเป็นการสมัภาษณ์กลุ่ม หรอืการอภปิรายเฉพาะ
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กลุ่ม (Focus Group Discussion) วธินีี้เป็นการหาขอ้มลูปฐมภูมทิี่ให้รายละเอยีดเชงิความ

คดิเหน็อย่างละเอยีด เชงิลกึ ทนัสมยั ตรงตามความต้องการ ถ้าผูใ้หส้มัภาษณ์ไม่ปิดบงั การ

สมัภาษณ์สามารถท าได ้3 วธิ ีคอื  

•   การสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างค าถามและค าตอบแน่นอน แบบสอบถาม 

หรอืแบบส ารวจความคดิเหน็มคี าถามชดัเจน และมขีอ้ย่อยของค าตอบก าหนดไวใ้หเ้ลอืกตอบ 

ขอ้มลูทีไ่ด้จะค่อนขา้งแคบและไม่ลกึแต่ตรงประเดน็ สามารถก าหนดขอบเขตของค าตอบไดง้่าย

ต่อการน ามาประมวลผล  

•   การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ใช้ค าถามแบบเปิดและให้โอกาสผู้ให้

สมัภาษณ์แสดงความคดิเหน็ ค าตอบทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มคีวามหลากหลาย และต้องน ามา

ประมวลผลก่อนจงึจะน าไปใช้ได้ ผู้สมัภาษณ์ต้องเขา้ใจวตัถุประสงค์ของการถามค าถามเป็น

อยา่งด ีเพื่อควบคุมทศิทางของค าตอบใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ 

•   การสมัภาษณ์กลุ่มหรือการอภิปรายเฉพาะกลุ่ม (Focus Group 

Discussion) การสมัภาษณ์วธินีี้ไมม่โีครงสรา้งของค าถาม แต่จะก าหนดหวัขอ้หรอืค าถามที่

ตอ้งการถามอยา่ง กวา้งๆ เจาะลกึในหวัขอ้ทีต่อ้งการศกึษา มกัใชใ้นการหาขอ้มลูความคดิเหน็

ในส่วนลกึ ผูเ้กบ็ขอ้มลูควรมจีติวทิยาในการพดูคุย ตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการศกึษาและ

เป้าหมายของการพดูคุย 

           2.  การเก็บขอ้มลูแบบไม่พบตวับุคคลผู้ใหข้อ้มลู เป็นการเกบ็ขอ้มลูดว้ยการตดิต่อ

กบัผู้ให้ข้อมูลผ่านเครื่องมอืในรูปแบบสื่อต่างๆ เช่น การส่งแบบสอบถามหรอืแบบส ารวจ

ความคดิเหน็ทางไปรษณีย์ ทางE-mail การสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศพัท์ การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม

ผูใ้หข้อ้มลูเป็นประจ า การเฝ้าสงัเกต พฤตกิรรม การทดสอบต่างๆ  
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        1.3  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม SWOT analysis 

        SWOT ย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats โดยพจิารณา

ความสมัพนัธ์ระหว่างผลการประเมนิสถานภาพของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก

ระหว่างจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ว่ามสีถานภาพโน้มเอียงไปในทศิทางใดเพื่อน า

ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ ์

 

รปูภาพที ่2.3:  แสดงการวเิคราะห ์SWOT (SWOT analysis)      

ทีม่า:  http://taoufikharaketi.blogspot.com/2011/04/resort-master-marketing-plan.html 

        การวเิคราะห ์SWOT ท าให้ทราบถงึปจัจยัที่มอีทิธพิลและส่งผลกระทบต่อความอยู่รอด

และการเจรญิเติบโตขององค์การ เมื่อเปรยีบเทียบกับคู่แข่งสามารถรบัรู้ถึงความได้เปรยีบ

เสยีเปรยีบขององคก์าร ซึง่ในการวเิคราะห์ SWOT เป็นการศกึษาถงึสภาพแวดลอ้มทีม่อีทิธพิล

ต่อการด าเนินงาน การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์ารแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

          1.  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (Internal environments) 

http://taoufikharaketi.blogspot.com/2011/04/resort-master-marketing-plan.html
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         Strengths (จุดแขง็): สถานการณ์ภายในองค์กรหรอืปจัจยัภายในองค์กรและ

ความสามารถทีเ่ป็นในแนวทางบวกทีเ่ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่งขนั ซึง่องคก์รสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ในการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความได้เปรียบในตลาดหรือ

อุตสาหกรรม 

 Weaknesses (จดุอ่อน): การด าเนินงานภายในองคก์รหรอืปจัจยัภายในองคก์ร

สถานการณ์ภายในองคก์รทีเ่ป็นลบ มคีวามดอ้ยกว่าคู่แขง่ขนั ส่งผลใหอ้งคก์รไมส่ามารถใช้

ประโยชน์ เป็นปญัหาต่อการด าเนินงานหรอืท าใหไ้มส่ามารถบรรลุตามเป้าหมายได ้

          2.  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (External environments) 

                Opportunities (โอกาส): ปจัจยัภายนอกและสถานการณ์ภายนอกทีเ่อือ้ประโยชน์

ในการท างานใหก้บัองคก์รหรอืสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ

องคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้

 Threats (อุปสรรค): ปจัจยัภายนอกหรอืสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มภายนอกที่

เป็นปญัหาและภยัคุกคามต่อองคก์ร ท าใหไ้มบ่รรลุวตัถุประสงค์ เกดิความลม้เหลว 

         เมื่อได้ข้อมูลจากการวเิคราะห์ SWOT ข้อมูลนัน้น าไปใช้ในการแก้ไขปญัหาและ

ป้องกนัปญัหาที่เกดิจากจุดอ่อนขององค์การและอุปสรรครวมทัง้ใช้ความได้เปรยีบจากจุดแขง็

และโอกาสใหเ้กดิประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป 

 

        1.4  การก าหนดกลยุทธ ์(Strategic Analysis) และก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา 

(Strategic Alternative) 

          การก าหนดกลยทุธไ์ดจ้ากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เป็น

การพัฒนาแผนระยะยาวบนพื้นฐานของโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนที่ได้จากการ
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วเิคราะห์ โดยองค์กรจะมกีารก าหนด และเลอืกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกบัองค์กรมากที่สุด ในการ

ก าหนดกลยทุธป์ระกอบดว้ยกลยทุธ ์3 ระดบั คอื 

            1.  กลยทุธร์ะดบับรษิทั (Corporate strategy) 

           เป็นกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดขึน้ให้เหมาะสมกบัองค์การ เป็นกล

ยทุธท์ีบ่่งบอกถงึกลยทุธโ์ดยรวม และทศิทางในการแข่งขนัขององคก์ารโดยเริม่จากการวางแผน

ทีม่กีารก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมายระยะยาวทีช่ดัเจน มกีารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพสูงเพื่อให้

ได้บรรลุตามเป้าหมาย สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและพัฒนาให้เกิด

ความกา้วหน้าในองคก์ร 

           กลยุทธ์หลกั (Grand strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เป็นหลกัการในการก าหนด

แนวทางในการปฏบิตังิานโดยเฉพาะการวางแผนการลงทุนในธุรกจิใหม่ การลดขนาดธุรกจิที่มี

ความลา้สมยัเพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายในระยะยาว กลยุทธห์ลกัประกอบดว้ย 3 กลยุทธ ์คอื 

กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth strategies) กลยุทธค์วามคงที่ (Stability strategies) และกล

ยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment strategies) 

            2.  กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business strategy) 

           เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมุ่งความส าคัญที่การปรบัปรุงต าแหน่งในการ

แขง่ขนั (Competitive position) ของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัในอุตสาหกรรมหรอืตลาด 

           ในการวางแผนกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ บรษิัทจะต้องพยายามให้หน่วยธุรกิจเกิด

ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั ดงันี้ ความเป็นผูน้ าดา้นต้นทุน (Cost leadership) การมุ่งเฉพาะ

ส่วน (Focus) การสรา้งความแตกต่างใหเ้หนือคู่แข่งขนั (Competitive differentiation) และการ

ตอบสนองทีร่วดเรว็ (Quick response) 

            3.  กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Functional strategy) 
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           เป็นการสรา้งเพื่อใหเ้กดิขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั (Competitive advantage) 

ซึง่เป็นสาเหตุทีท่ าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ขึน้อยูก่บัคุณค่า (Value)  

 

        1.5  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะหโ์อกาส อปุสรรค จดุแขง็และจดุอ่อน

โดยใช้ TOWS  

 

 

รปูภาพที ่2.4:  แสดงแมททรกิซอุ์ปสรรค-โอกาส-จดุอ่อน-จดุแขง็ หรอืแมททรกิซ ์TOWS 

ทีม่า:  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=entrepreneur&month=21-08-

2010&group=21&gblog=12 

        การก าหนดกลยุทธ ์โดยใช้การวเิคราะห์ TOWS Matrix จุดแขง็-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค 

หลงัจากการวเิคราะห์ SWOT ผู้วเิคราะห์สามารถน าผลการวเิคราะห์ไปจดัท ากลยุทธ์โดยน า

ปจัจยัทีเ่ป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ทัง้ 4 ประการ มาจบัคู่กนัในรูปแบบของ 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=entrepreneur&month=21-08-2010&group=21&gblog=12
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=entrepreneur&month=21-08-2010&group=21&gblog=12
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Matrix และก าหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ที่เรยีกว่า การท า TOWS Matrix ในการวเิคราะหเ์พื่อ

ก าหนดกลยทุธน์ัน้มขี ัน้ตอนการด าเนินการทีส่ าคญั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยที่การประเมนิสภาพแวดล้อม

ทัง้หมดนี้เป็นการประเมนิทัง้ภายในองคก์ารและการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ใน

ส่วนของความสามารถในการวเิคราะหจ์ะขึน้อยูก่บัความละเอยีดและมุมมอง  

2. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างจุดแขง็กบัโอกาส จุดแขง็กบัอุปสรรค จุดอ่อนกบั

โอกาส และจดุอ่อนกบัอุปสรรค ผลจากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์นขอ้มลูแต่ละคู่ดงักล่าว ไดม้า

จากการน าขอ้มลูในการประเมนิสภาพแวดลอ้ม เพื่อท าใหเ้กดิกลยุทธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 

ประเภท คอื 

        กลยทุธ ์SO Strategy “กลยทุธเ์ชิงรกุ” เป็นการจบัคู่ระหว่างจดุแขง็กบัโอกาส (SO) เป็น

ต าแหน่งหรอืสถานการณ์ทีเ่ป็นเป้าหมายของทุกบรษิทั โดยบรษิทัจะใชจุ้ดแขง็และโอกาสทีม่อียู่

สร้างความได้เปรยีบ เช่น การเจาะตลาด (Market penetration) การพฒันาตลาด (Market 

Development) เป็นตน้ 

        กลยุทธ ์ WO Strategy “กลยุทธ์เชิงแก้ไข” เป็นสถานการณ์ทีธุ่รกจิพยายามใหจุ้ดอ่อน

ต ่าสุดและมโีอกาสสูงสุด ระหว่างจุดอ่อนกบัโอกาส (WO) เพื่อลดจุดอ่อนและอาศยัโอกาสทีม่อียู ่

โดยการใชข้อ้ไดเ้ปรยีบจากเทคโนโลยหีรอืบุคลากรทีม่ทีกัษะจากภายนอกในการพฒันาองคก์าร 

เช่น การพฒันาตลาด (Market Development) และการกระจายธุรกจิจากศูนยก์ลาง (Concentric 

diversification) 

        กลยุทธ ์ST Strategy “กลยุทธ์เชิงป้องกนั” เป็นสถานการณ์ทางธุรกจิทีม่จีุดแขง็และมี

อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดแขง็กบัอุปสรรค (ST) ซึง่กจิการ

พยายามใชจุ้ดแขง็เพื่อเอาชนะหรอืหลกีเลีย่งอุปสรรค กลยุทธน์ี้ถอืเป็นกลยุทธท์ีอ่ยู่ในต าแหน่ง
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การแข่งขนั (Competitive) เช่น การร่วมทุน (Joint venture) และการรวมตัวในแนวนอน 

(Horizontal integration) 

        กลยุทธ ์WT Strategy “กลยุทธ์เชิงรบั” เป็นสถานการณ์ทีธุ่รกจิมจีุดอ่อนและมอุีปสรรค 

โดยมเีป้าหมายในการสรา้งจุดแขง็และขจดัอุปสรรคให้ต ่าสุด เป็นการจบัคู่จุดอ่อนและอุปสรรค 

(WT) เช่น การเลกิผลติภณัฑท์ีไ่มม่กี าไร 

 

        1.6  การตดัสินใจเลือกกลยทุธแ์ก้ไขปัญหา (Strategic Choice) 

        การด าเนินธุรกจิต่าง ๆ ลว้นใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจทีด่ใีนการวางแผนเชงิกลยุทธ์

กล เพื่อใหก้ลยทุธท์ีเ่ลอืกนัน้บรรลุเป้าหมาย การตัดสินใจจัดว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการ

แก้ไขปญัหา (Problem Solving Process) เมื่อพบปญัหา การแก้ไขปญัหาจะผ่านขัน้ตอนการ

ตดัสนิใจเลอืกแนวทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาต่อไป 

        กระบวนการตดัสนิใจ (Decision Making Process) คอื การก าหนดขัน้ตอนอย่างมี

หลกัเกณฑใ์นการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร รปูแบบของกระบวนการตดัสนิใจ

อาจแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม  

        กระบวนการตดัสนิใจของ Herbart Simon แบ่งระยะของการตดัสนิใจออกเป็น 3 ขัน้ตอน

ตามกระบวนการแก้ไขปญัหา  ไดแ้ก่  Intelligence Phase, Design Phase และ Choice Phase 

และไดร้วมเขา้กบักระบวนการแก้ไขปญัหา จงึท าใหก้ารตดัสนิใจและกระบวนการแก้ไขปญัหามี

จ านวนทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ได้แก่ Intelligence Phase, Design Phase, Choice Phase, 

Implementation Phase และ Monitoring Phase 
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2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธก์ารตลาด 

       แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

       กลยุทธท์างการตลาดสมยัใหม่เป็นส่วนผสมทางการตลาด(Marketing Mix) หรอื 7P’s ซึง่

ประกอบด้วยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) คอื นักการตลาดจ าเป็นต้องใช้การ

ตดิต่อสื่อสารทุกรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้ ประกอบดว้ย 

          1.1  กลยุทธ์ผลติภณัฑ์ (Product Strategy) คอื กระบวนการตดัสนิใจ เกี่ยวกบั

คุณสมบตัผิลติภณัฑ์ (Product attribute), ส่วนประสมผลติภณัฑ ์(Product mix) และสาย

ผลติภณัฑ ์(Product lines) 

สิง่ทีต่อ้งพจิารณาเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

1. แนวความคิดด้านผลติภณัฑ์ (Product Concept) คุณสมบตัิที่ส าคญัของ

ผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ตอ้งมคีวามชดัเจนในตวัผลติภณัฑ์

นัน้ ๆ 

2. คุณสมบตัผิลติภณัฑ ์(Product attribute) ทราบว่าผลติภณัฑน์ัน้ผลติมาจาก

อะไรมคีุณสมบตัอิยา่งไร ลกัษณะทางกายภาพ ฟิสกิส ์เคม ีชวีะ ขนาด ความด ีความงาม ความ

คงทนทานดา้นรปูรา่ง รปูแบบของผลติภณัฑท์ีม่อียูใ่นตวัของมนัเอง 

3. ลกัษณะเด่นของสนิค้า (Product Feature) การเปรยีบเทยีบกบัสนิค้าของคู่

แขง่ขนัว่ามคีุณสมบตั ิแตกต่างกนั และจะตอ้งรูว้่าสนิคา้เรามอีะไรเด่นกว่า              

 4. ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ (Product Benefit) พิจารณาว่าสินค้ามลีกัษณะเด่น

และสนิคา้ใหป้ระโยชน์อะไรกบัลกูคา้บา้ง  

1.2 กลยทุธร์าคา (Price Strategy) คอื การก าหนดรปูแบบการตัง้ราคา กลยุทธร์าคาสูง

หรือราคาต ่ า สิ่งที่จะต้องตระหนักคือราคาที่ได้ก าหนดไว้นัน้เหมาะสมในการแข่งขนั หรือ

สอดคลอ้งกบัต าแหน่งผลติภณัฑข์องสนิคา้นัน้หรอืไม่ เนื่องจากราคาเป็นสิง่ส าคญัในการตลาด 
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1.3 กลยุทธก์ารจดัจ าหน่าย (Place Strategy) คอื ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel 

of distribution) เป็นเสน้ทางทีน่ าส่งสนิคา้สนิคา้จากผูผ้ลติหรอืผูข้ายไปยงัผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ช ้ซึง่

อาจจะผ่านคนกลางหรอืไมฝ่า่ยคนกลางกไ็ด ้

1.4 กลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาด (Promotion Strategy) คอื กจิกรรมที่บรษิทัจดัขึน้ 

เพื่อแสดงถงึลกัษณะของสนิคา้ของธุรกจิ เช่น การท าโฆษณา เป็นตน้ 

1.5 กลยุทธ์การบรรจุภณัฑ์ (Packaging Strategy) คอื การเลือกรูปแบบการบรรจุ

ภณัฑแ์ละประเภทวสัดุของบรรจุภณัฑม์กัจะใช ้กบัสนิคา้อุปโภคบรโิภคที่พฒันาใหม่ หรอืเมื่อมี

การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงสนิคา้ใหม ่    

1.6 กลยุทธก์ารใชพ้นักงานขาย (Personal Strategy) คอื การขายโดยใชพ้นักงานขาย

จดัเป็นรปูแบบการปฏบิตัทิัง้ทางตรงและทางออ้มในการจ าหน่ายผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร 

1.7 กลยุทธก์ารใหข้่าวสาร (Public Relation Strategy) คอื เป็นการสรา้งทศันคตทิีเ่ป็น

บวกต่อสนิค้าและบรษิทั สิง่ที่เราต้องพจิารณาในการให้ข่าวสารคอื กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ไดร้บัขา่วสารและสื่อโฆษณาทีจ่ะใชเ้พื่อการสื่อขา่ว สาร 

 

3.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง      

       ทศพนธ์ นรทศัน์ (2552) ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ท่ีตลาด IT Outsourcing ของ

ประเทศไทยจะก้าวสู่ World’s Top 3 

       จากรายงานการส ารวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 

และประมาณการปี 2552 โดยความร่วมมอืระหว่างศูนย์เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพวิเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และส านักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) (SIPA) ซึง่ไดข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ และส ารวจดว้ยแบบสอบถาม

จากผูป้ระกอบการรายหลกั กว่า 200 ราย พบว่า ตลาดบรกิารดา้นคอมพวิเตอร์ (Computer 
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Services) มมีลูค่าตลาดบรกิารดา้นคอมพวิเตอร์ ปี 2551 ของประเทศไทย มอีตัราการเตบิโต

เพิม่ขึน้จากปี 2550 รอ้ยละ 16.6 ซึง่มอีตัราการเตบิโตทีน้่อยกว่า ถ้าเปรยีบเทยีบกบัอตัราการ

เตบิโตในปี 2550 

 

       อรฉัตร เลียงพิบูลย ์และคณะ (2551) สรปุผลส ารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารของประเทศไทย และประมาณการปี 2552  

       รปูแบบทางธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ปลีย่นแปลงไป  ท าให้ธุรกจิ

ตอ้งปรบัเปลีย่นรปูแบบการด าเนินธุรกจิ จากเดมิทีต่อ้งด าเนินธุรกจิเองทุกอย่าง ไปสู่การเรยีกใช้

บรกิาร (Service) หรอืการส่งมอบงานไปให้หน่วยงานภายนอกที่มคีวามเชี่ยวชาญเป็น

ผูด้ าเนินการแทน (Outsourcing) เพื่อลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน โดย

ธุรกจิจะมุ่งไปท าในสิง่ทีต่นเองมคีวามเชีย่วชาญและท าไดด้ทีีสุ่ด (Core Business) ท าใหต้ลาด

ดา้น IT Service และ IT Outsourcing ในประเทศไทยมทีศิทางการเตบิโตทีด่แีละอตัราการ

ขยายตวัสูงขึน้ แมว้่าจะเป็นการเตบิโตในอตัราทีล่ดลง เน่ืองจากสาเหตุจากปญัหาการเมอืง

ภายในประเทศและปญัหาเศรษฐกจิถดถอย ส่วนปจัจยัหลกัทีท่ าใหต้ลาดมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ 

คอื กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ และเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม่ ทีช่่วยผลกัดนัใหผู้ใ้ชต้้องปรบัตวั

และปรบัปรงุระบบ IT ใหม้คีวามทนัสมยัและเปิดรบัโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้  

 

       ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (2554 )สรุปภาวะ

เศรษฐกิจคาดการณ์ไตรมาสท่ี 3 ตลอดทัง้ปี 3 ตลอดทัง้ปี 2554 และปี 2555 

       ภาวะเศรษฐกจิในภาพรวมช่วงครึง่ปีหลงัจะยงัคงสามารถขยายตวัไดใ้นทศิทางที่เพิม่ขึน้ 

แมจ้ะขยายตวัในอตัราทีช่ะลอตัวลงจากช่วงครึง่แรกของปี โดยคาดว่าภาวะเศรษฐกจิภาพรวม

ในช่วงครึง่หลงัของปีน่าจะขยายตวัอยู่ทีร่อ้ยละ 4.3 ส่งผลใหค้าดว่าตลอดทัง้ปี 2554 เศรษฐกจิ
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ภาพรวมจะสามารถขยายตวัไดร้อ้ยละ 3.6 โดยมแีรงขบัเคลื่อนหลกัจากการส่งออกทีข่ยายตวัใน

ระดบัสูงอนัเป็นผลมาจากความต้องการสนิคา้จากต่างประเทศยงัมอีย่างต่อเนื่อง  รวมถงึภาวะ

เศรษฐกจิในประเทศทีฟ้ื่นตวัส่งผลให้การบรโิภคปรบัตวัในทศิทางที่ดขี ึน้ ส่งผลให้เศรษฐกจิใน

ภาพรวมปี 2554 สามารถขยายตวัได้ในระดบัทีด่ีและคาดว่าในปี 2555 ภาวะเศรษฐกจิใน

ภาพรวมน่าจะขยายตวัทีร่ะดบัประมาณรอ้ยละ 4.3 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 

       การศึกษาปญัหาและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการจดั

จ าหน่าย กรณีศึกษาบรษิัท ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ ากัด โดยทางผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาประกอบในการวิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ไขปญัหา มวีิธีการและ

ขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้คอื 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

3.1  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

        ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล 2 

แหล่ง ดงันี้ 

 3.1.1 การศกึษาขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยการเกบ็ขอ้มลูเกี่ยวกบับรษิทั

เช่น ขอ้มลูยอดขายสนิคา้ บทความเกี่ยวกบังานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ขอ้มูลหรอืรายละเอยีด

ที่มาจากเอกสารงานวจิยั ทฤษฎแีละแนวคดิ จากแหล่งอื่นๆ ภายนอกเช่น นิตยสารการตลาด 

ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 3.1.2 การศกึษาขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยท าการสมัภาษณ์ ผูจ้ดัการฝ่าย

ขายและพนักงานให้ได้มาซึ่งรายละเอยีดเชงิลกึ โดยผู้ศกึษาเลอืกใช้วธิกีารสมัภาษณ์ผ่านทาง

โทรศพัท์ รวบรวมขอ้มูลน าไปวเิคราะห์และประมวลผล ใช้ในการก าหนดและแก้ปญัหาเชงิกล

ยทุธ ์
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        3.2  การวิเคราะหข้์อมลู 

        การศกึษาครัง้นี้เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Method) โดยการ

วเิคราะห์ส่วนของข้อมูลนัน้ จะสรุปจากบทสมัภาษณ์ผู้บรหิารของบรษิทัฯ ผู้ศกึษาจะน าขอ้มูล 

ซึง่ได้จากแหล่งขอ้มูลชัน้ปฐมภูมทิี่ท าการเก็บรวบรวมจากการวจิยัเชงิคุณภาพ และขอ้มูลทุตยิ

ภูม ิน ามาวเิคราะห์ โดยแยกประเด็นที่ส าคญัและเกี่ยวข้องกบัเนื้อเรื่องที่จะศึกษา โดยอาศัย

แนวคิด และหลกัทฤษฎีที่ก าหนดมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ จากนัน้จึงน าผลของข้อมูล

ทัง้หมดมาวเิคราะหแ์ละประมวลผลตามกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์ดงันี้ 

3.2.1 การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 

- การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Analysis) 

 PEST Analysis 

 Five Forces Model 

 วเิคราะหค์ู่แขง่ขนัทางตรง 

- การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Analysis) 

 วเิคราะห ์SWOT 

3.2.2  การก าหนดกลยุทธ ์(Strategic Analysis) และก าหนดทางเลอืกในการแก้ปญัหา 

(Strategic Alternative) 

- การสรา้งกลยทุธโ์ดยใช ้TOWS Matrix 

- ก าหนดแนวทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหา 

3.2.3 การตดัสนิใจเลอืกกลยทุธแ์กไ้ขปญัหา (Strategic Choice) 
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สรปุการวิเคราะหข้์อมลู 

        1.  การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู (Secondary Analysis) 

        การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ไป (PEST Analysis): สภาพแวดล้อมทัว่ไป (General 

Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มคีวามส าคญัแต่อาจไม่ใช่ปจัจยัที่ส่งผลกระทบ หรอืมี

อทิธพิลโดยตรงต่อองคก์าร ประกอบดว้ยปจัจยัดงัต่อไปน้ี  

        Political (การเมือง): สภาวะทางการเมอืงในประเทศที่มกีารเปลีย่นแปลง อาจส่งผลให้

อตัราการเตบิโตของบรษิทัเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงได ้อีกทัง้สินค้าบางตัวของทางบริษัทยงัขึ้นกับ

การประมลูโครงการ ซึง่ความไมแ่น่นอนขึน้อยูก่บันโยบายการลงทุนของภาครฐั งบประมาณของ

หน่วยงานนัน้ๆ โดยในปี 2554 บรษิทัคาดการณ์ว่ารฐับาลจะบรหิารประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัประเทศอื่นๆ จงึมคีวามจ าเป็นต้องจดังบประมาณทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และบรษิทัมคีวามเชื่อมัน่ว่า บรษิทัมปีระสบการณ์และชื่อเสยีงเป็นที่

ยอมรบัจากลกูคา้ท าใหท้ีผ่่านมาบรษิทัไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี และไดเ้ป็นผูช้นะการประมลู

อย่างต่อเนื่อง รวมถงึในหลายสายธุรกิจเองมนีโยบายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนลูกค้าภาคเอกชนขนาด

ใหญ่เพิม่เตมิอกีด้วย นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารกระจายความเสีย่งโดยการรบัท าโครงการทีไ่ม่

ตอ้งท าการประมลู 

        การเติบโตของเศรษฐกิจ: แนวโน้มการเติบโตของตลาดไอทเีริม่คกึคกัมากขึ้น เมื่อ

เศรษฐกจิในประเทศมกีารปรบัตัวในทศิทางที่ดขี ึน้ตัง้แต่ช่วงหลงัปี 2552 และ“ในปี 2553 การ

ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจไทย ขยายตวัรอ้ยละ 2.5 ถงึ 3.5” (ศูนย์วจิยักสกิรไทย, พ.ศ. 2553) การ

ขยายตวัทางเศรษฐกจิส่งผลต่อความเชื่อมัน่และรายได้ของผู้บรโิภค ส่งผลให้ผู้บรโิภคมกีารใช้

สอยในสนิคา้ไอทมีากขึน้ 
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        สรปุภาวะเศรษฐกจิปี 2554 มโีอกาสขยายตวัรอ้ยละ 1.4 คาดว่าการส่งออกขยายตวัอยู่ใน

ระดบัที่สูง 16.5% การบรโิภคภายในประเทศขยายตวั 1.6% การลงทุนขยายตวั 4.5% 

อุตสาหกรรมหดตวั 1.4% และภาคเกษตรขยายตวั 1.4%  

 

  ตารางที ่3.1:  แสดงถงึอนัดบัในธุรกจิทีเ่ด่นปี 2555 

  ทีม่า: http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/cebf/analysis.php 

 

  ตารางที ่3.2:  แสดงถงึอนัดบัเทคโนโลยปีี 2555   

  ทีม่า: http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/cebf/analysis.php 

        เนื่องจากในปี 2554 เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สถานการณ์น ้าท่วม ระดบัการ

ปรบัตวัของราคาสนิค้าสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง และกระทบต่อความเชื่อมัน่ของน าลงทุน ส่งผลให้

สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิปี 2555 คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 4.7 การลงทุนขยายตวัรอ้ยละ 

http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/cebf/analysis.php
http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/cebf/analysis.php
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10.6 การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 4.5 การส่งออกขยายตวัร้อยละ 10.2 

ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัรอ้ยละ 5.5 ภาคเกษตรขยายตวัรอ้ยละ 5.4 และจ านวนนักท่องเทีย่ว

ขยายตวั รอ้ยละ 3.7 ยกตวัอย่าง 1 ใน 10 ธุรกจิเด่นปี 2555 (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หวัขอ้ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทย 27 ธนัวาคม 2554) 

       สศช. คาดว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2555 จะขยายตวัในช่วงรอ้ยละ 4.5 – 5.5 

โดยมปีจัจยัในการขบัเคลื่อนจากการปรบัตวัดขีึน้ทัง้อุปสงคภ์ายในและต่างประเทศ โดยการใช้

จ่ายและการลงทุนภาครฐัมบีทบาทส าคญัต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการเร่งรดัการ

ลงทุนเพื่อปรบัปรุงฟ้ืนฟูโครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากน ้าท่วมในช่วงปลายปี 2554 

พรอ้มทัง้การด าเนินมาตรการสนับสนุนดา้นสนิเชื่อและมาตรการภาษทีีม่สี่วนส าคญัต่อการฟ้ืนฟู

ทัง้ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิาร ซึง่จะเป็นปจัจยัสนับสนุนในการสรา้งงานเพิม่

มากขึน้ รวมถงึการด าเนินนโยบายของรฐับาลทีมุ่่งเน้นการเพิม่รายไดข้องประชาชน ท าใหม้เีมด็

เงนิสู่ระบบเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ ส่งผลใหใ้หอุ้ปสงค์ภายในประเทศขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนื่อง รวมทัง้

มกีารลงทุนทางภาคเอกชนในเครื่องจกัรใหม่และซ่อมแซมเครื่องจกัร  ส่วนด้านอุปสงค์

ต่างประเทศปรบัไดด้จีากขยายตวัของเศรษฐกจิเอเชยีเป็นหลกั คาดว่าในปี 2555 อตัราเงนิเฟ้อ

ทัว่ไปอยู่ทีร่อ้ยละ 3.5 – 4.0 การบรโิภคครวัเรอืนขยายตวัรอ้ยละ 4.4 การลงทุนรวมขยายตวั

รอ้ยละ 10.3 มลูค่าการส่งออกสนิคา้ในรปูดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัรอ้ยละ 19.0 และดุลบญัชี

เดนิสะพดัเกนิดุลประมาณรอ้ยละ 1.2 ของ GDP (ส านักยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกจิ

มหภาค แถลงขา่ว 9.30 น. 21พฤศจกิายน 2554)  

       อตัราเงินเฟ้อ: คาดว่าในปี 2555 อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปอยู่ทีร่อ้ยละ 3.5 – 4.0 การบรโิภค

ครวัเรอืนขยายตวัรอ้ยละ 4.4 การลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 10.3 มลูค่าการส่งออกสนิคา้ในรปู

ดอลลาร ์ สรอ. ขยายตวัรอ้ยละ 19.0 และดุลบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลประมาณรอ้ยละ 1.2 ของ 
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GDP (ส านักยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกจิมหภาค แถลงข่าว 9.30 น. 21พฤศจกิายน 

2554) 

        อตัราแลกเปล่ียน: ในปี 2554 คาดการณ์ค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ว่าค่าเงนิบาทจะ

แขง็ค่าขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 30.3 บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั เนื่องจากเศรษฐกจิในประเทศไทยมกีาร

ขยายตวัที่ดรีวมทัง้มกีารส่งออกขยายตวัอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้  รวมทัง้

แนวโน้มการฟ้ืนตวัของภมูภิาคเอเชยีปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนื่อง จากปจัจยัต่างๆทีก่ล่าวมาส่งผล

ใหค้่าเงนิบาทในปี 2554 น่าจะขยบัตวัแขง็ค่าขึน้ ปี 2555 คาดว่าค่าเงนิบาทจะสามารถแขง็ค่า

ต่อเนื่องมายนือยู่ทีร่ะดบัประมาณ 29.5-30.5 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ จากการชะลอตวัของ

เศรษฐกจิโลก และปญัหาหน้ีในยุโรป และปญัหาการฟ้ืนตวัของสหรฐัอเมรกิา ส่งผลให้การ

ส่งออก และการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยป์รบัตวัลดลง (ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย หวัขอ้สรุปภาวะเศรษฐกจิไทยปี 54 และแนวโน้มปี 55 6 ตุลาคม 

2554) 

        โครงสร้างรายได้ทัง้หมดของบริษัทเป็นเงินบาท  เนื่ องจากเป็นการขายสินค้า

ภายในประเทศ ขณะทีโ่ครงสรา้งต้นทุนบรษิทันัน้มกีารสัง่ซือ้สนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศ ในปี 

2553 อตัรารอ้ยละ 36.15 ของยอดซือ้รวมทัง้หมด อตัรารอ้ยละ 63.85 ของยอดซือ้รวมทัง้หมด 

ในส่วนของอตัราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบกบัทางบรษิัท เนื่องจากการสัง่ซื้อทุกครัง้จะสัง่ใน

ปรมิาณเท่ากบัค าสัง่ซื้อของลูกค้า ท าให้หนี้ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศมมีูลค่าไม่สูง และมี

ระยะเวลาในการจา่ยช าระสัน้ 

         Social (สงัคม) 

        การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการใช้ชีวิต (Lifestyle): มีการใช้ชีวิตแบบพึ่งพา

เทคโนโลยดี้านการสื่อสารมากขึน้และมคีวามหลากหลายขึน้ เช่นโทรศพัท์มอืถอื e-mail และ 
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Social Network เป็นต้น และเน้นความสะดวกรวดเรว็ในการตอบสนองความต้องการของตน

ผ่านสนิคา้และบรกิารทีส่ าเรจ็รปูและครบวงจรมากขึน้ 

        ผู้บริโภคมีเวลาว่างมากแค่ไหน: ปจัจุบนัน้ีเทคโนโลยบีางอย่างสามารถเป็นสิง่อ านวย

ความสะดวก และทุ่นงานใหก้บัคนมากขึน้ ท าใหค้นมเีวลาว่างจากงานมากขึน้ 

        นโยบายการศึกษา: จากการสรุปนโยบายการศกึษาของคณะรฐัมนตรปีจัจุบนัทีไ่ด้แถลง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาโดยมีการเร่งพัฒนาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ จัดให้มีการเรียนแบบ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาต ิมกีารพฒันาเครอืข่ายสารสนเทศเพื่อการศกึษา พฒันาระบบ “ไซเบอร์

โฮม” สามารถส่งความรูไ้ปยงัผูเ้รยีนโดยใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู 

        ระดบัของการศึกษา: ผูม้รีายไดโ้ดยเฉลีย่แลว้จะมรีะดบัการศกึษาทีป่รญิญาตรเีป็นอย่าง

ต ่า แต่มีการขยายตัวของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโทมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภครู้จกั

ไตรต่รองและศกึษาขอ้มลูสนิคา้อยา่งละเอยีดขึน้ 

        แฟชัน่: กระแสของเครือ่งมอืดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสารยงัคงไดร้บัการตอบรบัจากผูบ้รโิภค

เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะโทรศพัท์มอืถอืประเภท Smart Phone เช่น BlackBerry และ iPhone 

โดยผู้ต้องการครอบครองนอกจากจุดประสงค์เพื่อการใช้งานแล้ว ยงัแสดงถึงความเป็นผู้ที่

ตดิตามแฟชัน่อยูต่ลอดเวลา   

        Technology (เทคโนโลยี): มคีวามซบัซ้อนและการพฒันาเทคโนโลยรีูปแบบใหม่ไป

เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และน ามาประยุกต์เขา้กบัการด าเนินธุรกจิเกอืบจะทุกขัน้ตอน โดยจะเน้น

ในเรื่องของการแลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลข่ายสารร่วมกนัผ่านระบบเครอืข่ายมากขึ้น เช่น e-

commerce, information network เป็นตน้ 
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        การวิเคราะหก์ารแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม (Five Forces Model) 

        1.  การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Competitors): 

อุตสาหกรรมสนิค้าไอทมีผีูผ้ลติหลายราย ปจัจุบนัมกีารแข่งขนัที่รุนแรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่สนิค้า

ประเภทเดยีวกนัจะมคีุณสมบตัทิีค่ลา้ยคลงึ หรอืแตกต่างกนัไม่มากนัก ท าใหต้ลาดมกีารแข่งขนั

รุนแรง อกีทัง้บรษิทัต่างๆ ทีเ่ป็นผูข้ายสนิคา้ไอทหีนัมาสนใจในการเปลีย่นช่องทางการท าตลาด

จากผู้ขายเป็นบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเองมากขึ้น  เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนั ผู้บรโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ ส่งผลให้เกดิการเปรยีบเทยีบในเรื่อง

ของราคาระหว่างแบรนดส์นิคา้ ท าใหบ้รษิทัและผูร้ว่มคา้ท าการตลาดอยา่งหนกั โดยการเพิม่การ

บรกิารก่อนและหลงัการขายทีม่คีวามแตกต่างจากคู่แขง่ใหม้ากทีสุ่ด 

        2.  อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyers): สนิคา้ทางดา้นไอทมีผีู้

จดัจ าหน่ายจ านวนมากและมกีารพฒันาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ท าให้ผู้ซื้อมทีางเลอืกสูงใน

การซือ้สนิคา้จากบรษิทัอื่นๆ ซึง่สนิคา้ทีท่างบรษิทัรบัเป็นตวัแทนจ าหน่ายส่วนใหญ่ยงัเป็นสนิคา้

ชนิดเดยีวกบัทีคู่่แขง่มจี าหน่ายท าใหส้่งผลต่อการต่อรองในเรือ่งของราคาสงู 

        3.  ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services): 

ผลิตภัณฑ์หลกัที่บรษิัทจ าหน่าย คือ ระบบรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลในรูปแบบ UTM 

(Unified Threat Management) เป็นผลติภณัฑพ์ื้นฐานส าหรบัองค์กรระดบัต่างๆ ซึ่งสนิคา้ที่

สามารถน ามาใช้งานในวตัถุประสงค์เดยีวกนัในตลาดที่มอียู่ เช่น ไฟรว์อลล์ (Firewall) ท าให้

ลูกค้ามทีางเลอืกจากสนิค้าทดแทนได้หลากหลาย นอกจากนัน้ราคาของทางบรษิทัสูงกว่าเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ทดแทน อาจส่งผลต่อรายไดข้องบรษิทั 

        4.  อปุสรรคจากการเข้าสู่อตุสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ (Threat of New Entrants): 

บรษิทัด าเนินกจิการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัสนิคา้ชัน้น าทีม่คีุณภาพ ในการจดัจ าหน่าย

สินค้ามีระยะเวลาการท าสัญญาทุกๆ 1 ปี ภายในระยะเวลาของสัญญาบริษัทต้องท าตาม
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ขอ้ตกลงของทางบรษิทัผูผ้ลติ ซึง่บางครัง้หากผู้ผลติต้องการขยายตลาดเพิม่ก็อาจมกีารเปิดรบั

ตวัแทนจ าหน่ายใหม่ๆ  เพิม่ขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัมคีู่แขง่ทางการตลาดเพิม่และส่วนแบ่งยอดการจดั

จ าหน่ายทีล่ดลง 

        5.  อ านาจการต่อรองของผู้น าส่งปัจจยัในการผลิตหรือผู้ผลิต (Bargaining Power 

of Suppliers): บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้และการเป็นตวัแทนจ าหน่ายหลกัโดยทัว่ไปมี

ระยะสญัญาปีหรอือายุสญัญาของการแต่งตัง้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ในการพจิารณาต่อเงื่อนไข

สญัญาขึ้นอยู่กบัการปฏบิตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไข จะเห็นได้ว่าผู้น าส่งปจัจยัในการผลิตมี

อทิธพิลกบับรษิทัมาก หากบรษิทัไม่สามารถปฏบิตัไิด้ตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงจะส่งผลให้เกิด

ความเสยีหายกับบรษิัทอย่างมาก อีกทัง้สนิค้าบางตวัของบรษิัททางบรษิัทผู้ผลติยงัเข้ามามี

บทบาทในการก าหนดกลุ่มลูกค้า เช่น  บรษิทัผูผ้ลติฟอรต์เิน็ต มนีโยบายแบ่งพนัธมติรเป็น 3 

ระดบัคอื Gold, Silver, Bronze  

           Bronze หมายถงึ พนัธมติรทีอ่ยากจะเริม่จะซือ้ขายอุปกรณ์จ าเป็นตอ้งเซน็สญัญา     

           Silver คือ พันธมิตรที่เริ่มเข้าไปคุยกับลูกค้า มากกว่าการขายเป็นบางกรณี ซึ่ง

หมายถงึเป็นตวัแทนของบรษิทัทางฟอรต์เิน็ตมวีุฒบิตัร FCNSP เพื่อใหม้คีวามรูใ้นผลติภณัฑ ์

และรองรบัลกูคา้ได ้ 

           Gold คือ พันธมติรของฟอร์ติเน็ตที่ดูแลลูกค้าในเชิงลึกมากขึ้น เช่น มีบริการ 

Consultant อื่นๆ การออกแบบโซลูชัน่ ซึ่งต้องมผีู้เชี่ยวชาญ FCNSP อย่างน้อย 2 ท่าน ท า

แผนการตลาดร่วมกับฟอร์ติเน็ตว่าต้องการ drive ตลาดไปในทางไหนและมี Revenue 

commitment ทีสู่งขึน้ โดยทีท่ ัง้สองระดบั Silver และ Gold สนับสนุนทัง้ Marketing fund และ

Incentive Program ใหท้ัง้คู่ แต่ต่างระดบั  

        สรุป บรษิัทผู้ผลิตหรอืผู้น าส่งปจัจยัมอีิทธิพลต่อบรษิัท เน่ืองจากผู้ผลิตรายใหญ่สุดที่

บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายมสีดัส่วน 54% ของยอดขายรวม ในปี 2553 จากตวัเลขนี้แสดงให้
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เหน็ถงึรายไดห้ลกัของบรษิทัต้องพึง่พาผูผ้ลติรายใหญ่ซึง่ท าใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งสูงและอ านาจ

ในการต่อรองน้อย 

 

        การวิเคราะหค์ู่แข่งขนัทางตรง 

        สภาพการแข่งขนัธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ทีเ่กี่ยวกบัระบบเครอืข่ายและระบบป้องกนั

ภยั ยกตวัอยา่ง 3 บรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ประเภทเดยีวกนั คอื 

1. SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited: SIS 

2. The Value Systems Co., Ltd: บรษิทัเดอะแวลลซูสิเตมส ์จ ากดั  

3. CCN-TECH Public Company Limited 

          ลกัษณะธรุกิจและภาพรวมของการด าเนินงาน: บริษทั SiS Distribution 

          SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited: SiS ประกอบธุรกจิขายส่ง

คอมพวิเตอร ์ซอฟทแ์วร ์อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส านกังานอตัโนมตัต่ิางๆ ในประเทศไทย 

โดยแบ่งสนิคา้เป็นสองกลุ่ม คอื   

            1.  System คอืกลุม่สนิคา้ทีเ่ป็นคอมพวิเตอรใ์นทุกรปูแบบตัง้แต่ Server, คอมพวิเตอร์

ตัง้โต๊ะ, คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก, PDA และ Smart Phone และ  

            2.  Peripheral คอื เป็นสนิคา้ต่อพ่วงและอุปกรณ์ต่างๆ ทีไ่มใ่ช่คอมพวิเตอร ์เช่นวสัดุ

สิน้เปลอืง 

            กลยทุธท์างการตลาด  

             บรษิทั เอสไอเอส ดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกาศกลยุทธช์่องทางจดัจ าหน่าย

เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานเทคโนโลยขีององค์กรธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME) ในเมอืงไทย เพื่อใหเ้ขา้ถงึSMEอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้สนับสนุนการกระจายสนิคา้ และ

ขยายฐานพนัธมติรคู่ค้าด้วยกระบวนการแต่งตัง้ในรูปแบบใหม่ คอื ผลติภณัฑค์ุณภาพด ีราคา
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เหมาะสม พรอ้มกระบวนการขายและให้บรกิารที่เรยีบง่าย ท าให้พนัธมติรสามารถขายและ

ใหบ้รกิารผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ ท าใหไ้ดส้่วนแบ่งก าไรดขีึน้  

 

       ลกัษณะธรุกิจและภาพรวมของการด าเนินงาน: บริษทั The Value Systems 

 บรษิทัเดอะแวลลูซสิเตมส ์จ ากดั: The Value Systems Co., Ltd. ด าเนินธุรกจิเป็นผู้

น าเขา้และจดัจ าหน่ายสนิค้าด้านไอทชีัน้น า อาท ิไมโครซอฟท์ ฮวิเลตต์-แพคการด์ และซเีกท 

ในปี 2544 บรษิทัฯ ได้ปรบัโครงสรา้งธุรกจิไปสู่การเป็นผู้จดัจ าหน่ายแบบเพิม่มูลค่า (Value 

Added Distribution Company) โดยแบ่งธุรกจิออกเป็น 3 กลุ่มหลกัคอื  

            1.  Distribution การจดัจ าหน่ายสนิค้าไอท ีสนิค้าในกลุ่มนี้  ได้แก่ เดสก์ทอป พซี ี

โน้ตบุ๊ค พรนิเตอร ์แอลซดี ีพดีเีอ เป็นตน้ 

            2.  Enterprise Solutions การใหบ้รกิารด้านการออกแบบ ตดิตัง้ และอมิพลเิมนต์

ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานใหก้บัองค์กรทีต่้องการด าเนินงานดา้นพาณิชยอ์เิลค็ทรอนิกส์ สนิคา้ใน

กลุ่มนี้ ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ส าหรบัองค์กร เซริ์ฟเวอร์ขนาดเล็กส าหรบัหน่วยงาน 

ระบบปฏบิตักิาร ซอฟต์แวรแ์อพพลเิคชนัส าหรบัการท าพาณิชยอ์เิลค็ทรอนิกส์ ผลติภณัฑด์า้น

ไอทเีพื่อการจดัการระบบ และระบบรกัษาความปลอดภยัจากผูผ้ลติชัน้น า เป็นตน้ 

            3.  ICT Services การใหบ้รกิารดา้นไอท ี ประกอบดว้ยการออกแบบโครงสรา้งระบบ

เครอืข่ายและการอมิพลเิมนท์ระบบรกัษาความปลอดภยั การอนิทรเิกรทระบบการให้บรกิาร

เว็บไซต์ การออกแบบและอิมพลิเมนท์โครงสร้างส าเร็จรูปเพื่อการใช้งานระบบพาณิชย์

อเิลค็ทรอนิกส ์การใหบ้รกิารฝึกอบรมและบรกิารซ่อมบ ารงุรกัษา (MA) เป็นตน้ 

 กลยทุธท์างการตลาด  

 กลยุทธ์การตลาดของบริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ ากัด คือ บริษัทบุกตลาดไอที

เซอรว์สิ หวงัครองแชมป์คา้ส่งไอท ีใชน้โยบายการปรบัตวัเป็น Value Added IT Distributor กล
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ยุทธ์การด าเนินธุรกจิให้ความส าคญักบัต้นทุนการท าตลาด และการเพิม่สนิค้ากลุ่มโครงสรา้ง

พืน้ฐานใหม่ๆ และจะมุ่งเน้นการพฒันางานดา้นบรกิารเพิม่ เพื่อมุ่งสู่การใหบ้รกิารแบบมอือาชพี

อยา่งเตม็รปูแบบ  

 

 ลกัษณะธรุกิจและภาพรวมของการด าเนินงาน: บริษทั CCN-TECH Public 

Company Limited 

 บรษิทั ซซีเีอน็-เทค จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการบรกิารใหค้ าปรกึษา, ออกแบบ, ตดิตัง้, 

อบรม จนกระทัง่การดแูลบ ารุงรกัษาระบบงานเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศแบบเบด็เสรจ็ หรอื

เป็น "ผูร้บัเหมาระบบไอทแีบบครบวงจร" บรษิทัมเีจา้หน้าทีท่มีงานทีม่ปีระสบการณ์โดยตรงมา

อย่างยาวนาน รวมทัง้การสื่อสารทีม่คีวามเป็นกนัเองและเขา้ใจในแนวทางธุรกจิของลูกค้า จงึ

สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและสนบัสนุนกลุ่มลกูคา้ ใหส้ามารถปลดปล่อยศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิทีถู่ก

ซ่อนอยู่ ดว้ยการน าเอาระบบ IT ทีม่ปีระสทิธภิาพ เขา้ไปส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการใน

การปฏบิตังิานต่างๆในธุรกจิของลูกคา้ไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ ตาม SLOGAN "Where Your 

Potential Unleashed" และตามแนวทางในการปฏบิตังิานของทมีงานซึง่กค็อื "Professional & 

Friendly" จงึท าให ้บรษิทัฯไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้มาโดยตลอด 

 กลยทุธท์างการตลาด   

 บรษิทัเน้นการใชก้ลยุทธ์ในใหบ้รกิารการวเิคราะห ์ออกแบบพฒันา จดัหาและตดิตัง้

โครงสรา้งระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน (Computer Network Infrastructure) และระบบ

รกัษาความปลอดภยัเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์(Network Security and Monitoring) ทัง้รปูแบบ 

Wire และ Wireless ทุกระดบัการใชง้าน ทัง้ในองคก์รขนาดใหญ่ (Enterprises Solution) องคก์ร

ขนาดกลาง (SMB)       
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        2.  การวิเคราะหข้์อมูลปฐมภมิู 

        ขัน้ตอนของการวเิคราะห์ขอ้มลูขัน้ปฐมภูมนิัน้ ด าเนินการโดยการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่าย

ขายและพนักงานขาย ของบรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั รูปแบบการสมัภาษณ์ครัง้นี้ จะเป็น

การสมัภาษณ์เชงิลกึ (Dept Interview) และเป็นการก าหนดประเดน็การสมัภาษณ์ตามแนวทาง

ของการจดัการเชงิกลยทุธ ์ไดแ้ก่ 

           ด้านสินค้าและบริการ: บริษัทคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพทัง้ด้านตัวสินค้าและ

บรษิทัผูผ้ลติ สนิคา้ทีม่คีุณสมบตัทิีต่รงกบัความต้องการของตลาด มคีุณภาพสูง และมศีกัยภาพ

ทางการตลาดสงู มกีลยทุธ ์มอีนาคต เป็นสนิคา้แบรนดท์ีต่้องการชงิตลาดหรอืเจาะตลาดของแบ

รนดท์ีเ่ป็นผูน้ าเช่น Fortinet ซึง่ปจัจุบนัไดก้ลายเป็นผูน้ าในตลาด Unified Thread ซึง่เป็นสนิคา้

ที่ที่มสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัหนึ่ง อีกทัง้ยงัเป็นสนิค้าที่ต้องใช้ทุกองค์กรและมพีรบ.

บงัคบั จากยอดขายสินค้าของทางบรษิัทที่ผ่านมา ผู้ผลิตรายใหญ่สุดที่บริษัทฯ เป็นผู้แทน

จ าหน่าย มสีดัส่วน 54% ของยอดขายรวม บรษิทัฯ ไดจ้ดัหาสนิคา้มาจ าหน่ายเพิม่ แต่บรษิทัก็

ยงัไมส่ามารถขยายส่วนแบ่งตลาดไปยงัสนิคา้ตวัอื่นๆ ทีน่ ามาเพิม่ได้้ 

           ด้านพนักงาน: พนักงานส่วนใหญ่ของทางบริษัทฯ ผ่านการรับรองความรู้

ความสามารถ และมใีบประกาศนียบตัรรบัรองจากผู้ผลติสนิค้าที่บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่าย 

(Certified Training) พนักงานแต่ละท่านจะไดร้บัการก าหนดตวัสนิคา้ทีจ่ะต้องรบัผดิชอบอย่าง

ชดัเจนเพื่อจะได้พฒันาความรู้ความเชี่ยวชาญในสนิค้าและเป็นหลกัในการให้บรกิารในเรื่อง

เกีย่วกบัสนิคา้นัน้ๆ แต่เนื่องจากทางบรษิทัฯ ท าสนิคา้หลายตวัจงึไม่มเีวลาใหก้บัพนักงานศกึษา

สนิคา้ใหม ่อกีทัง้ยงัก าหนดกลุ่มเป้าหมายลกูคา้ยงัไมช่ดัเจน 

 ด้านช่องทางการจ าหน่าย: บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้โดยผ่านตวัแทนจ าหน่ายหรอืบรษิทั

ร่วมคา้ (Dealer หรอื Reseller หรอื Partner) เรยีกว่าผูร้่วมคา้ซึง่ไดแ้ก่บรษิทัทีจ่ าหน่ายและ

ตดิตัง้ระบบอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย (Network Integrator) หรอืเป็นบรษิทัทีจ่ าหน่าย
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และติดตัง้ระบบอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และโปรแกรมธุรกิจ  (System Integrator) ทัง้ใน

กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั แต่จ านวนพนักงานของทางบรษิทัในการใหข้อ้มลูและบรกิาร

ยงัไมเ่พยีงพอกบัความต้องการของตวัแทนจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสนิใจของลูกคา้ในการเลอืก

ซือ้สนิคา้กบัทางบรษิทั 

 ด้านราคา: ปจัจุบนัสนิค้าเกี่ยวกบัไอทมีกีารแข่งขนัทางด้านราคาสูง บรษิัทคู่แข่งมี

การลดราคาหรอืท าโปรโมชัน่จนท าใหลู้กคา้ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้กบับรษิทัคู่แข่งส่งผลใหส้่วน

แบ่งตลาดของบรษิทัฯ ลดลง 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององคก์ร (SWOT Analysis)  

        การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 

          จดุแขง็ (Strength) 

1.  สนิค้าที่บรษิัทจ าหน่ายมชีื่อเสยีงเป็นที่รู้จกั เนื่องจากเป็นสนิค้าที่มคีุณภาพทัง้

ดา้นตวัสนิคา้และบรษิทัผูผ้ลติ  

2.  พนักงานของทางบริษัทฯ ผ่านการรบัรองความรู้ความสามารถ  และมใีบ

ประกาศนียบตัรรบัรองจากผูผ้ลติสนิคา้ทีบ่รษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่าย (Certified Training)  

3.  บรษิัทฯ มชีื่อเสียงและได้รบัการยอมรบัจากลูกค้าเสมอมา เนื่องจากมกีาร

ใหบ้รกิารก่อนและหลงัการขายในเวลาอนัรวดเรว็ การส่งมอบตรงเวลา  

4.  มผีูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคใหข้อ้มลูเฉพาะของสนิคา้และใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัการ

ตดิตัง้ใชง้าน และแกป้ญัหาเกีย่วกบัสนิคา้ทีบ่รษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่าย 

5.  บรษิทัมกีารพฒันาตนเองใหท้นัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีเ่ปลีย่นไปอยู่เสมอ เพื่อใหม้ี

ความสามารถแนะน าและรองรบัความตอ้งการทีเ่ปลีย่นไปของลกูคา้และตลาด 

6.  บรษิทัมกีารท าคู่มอืภาษาไทยในการใชส้นิคา้ทุกตวัทีท่างบรษิทัเป็นผูจ้ าหน่าย 
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 จดุอ่อน (Weakness) 

1.  ราคาสนิคา้ของทางบรษิทัสงูกว่าคู่แขง่ในประเภทสนิคา้เดยีวกนั 

2.  บรษิทัมพีนกังานไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของบรษิทัรว่มคา้หรอืลกูคา้ 

3.  บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเรื่องตัวสนิค้าและการท าตลาดเกี่ยวกบัสนิค้าตัว

ใหม่ๆ  

4.  การจดัโปรโมชัน่สนิคา้น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทัคู่แข่ง 

5.  บรษิทัมชี่องทางการจดัจ าหน่ายเพยีงช่องทางเดยีว คอื ผ่านบรษิทัผูร้ว่มคา้ 

6.  ขาดการประชาสมัพนัธ ์

7.  ระยะเวลาหรอือายุของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัมรีะยะเวลา

หนึ่งปีและจะมกีารพจิารณาต่อสญัญาใหทุ้กๆ ปี ซึง่ขึน้อยูก่บัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไข

ของบรษิทักบัเจา้ของผลติภณัฑ ์ดงันัน้หากบรษิทัไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวได้ อาจ

เป็นสาเหตุใหม้กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืหยดุต่อสญัญาจากเจา้ของผลติภณัฑไ์ด้ 

        การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 

 โอกาส (Opportunity) 

1.  ปจัจุบนัประเทศไทยมกีารเจรญิเตบิโตดา้นไอทมีากขึน้ ดว้ยเทคโนโลยทีีพ่ฒันา

และเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็เป็นช่องทางในการจดัจ าหน่ายและท าตลาดไดม้ากขึน้ 

2.  การเปลีย่นแปลงเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการท างานแบบไรส้ายและการท างานแบบ

เคลื่อนที ่เนื่องจากใหค้วามสะดวกและคล่องตวัในการท างาน ท าให้สนิคา้ทีบ่รษิทัเป็นตวัแทน

จ าหน่ายตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

3.  บรษิัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่าย (Distributor) 1 ใน 3 ของการจ าหน่ายสนิค้าใน

ประเทศไทย 
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 อปุสรรค (Threat) 

1.  ปญัหาสภาวะของโลกและของประเทศไทยมคีวามขดัแยง้ทางการเมอืงและ

เศรษฐกจิส่งผลใหก้ารเตบิโตลดลง  

2.  บรษิทัคู่แข่งขนัมสีนิคา้และการท าตลาดทีห่ลากหลายมากขึน้ ท าให้ตอบสนอง

ลกูคา้ไดม้ากกว่า 

 

3.3  การก าหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

        3.3.1 ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา (Strategic Alternative) 

        ก าหนดกลยุทธโ์ดยการน าเครื่องมอื TOWS Matrix Model เป็นเครื่องมอืส าหรบัช่วยใน

การวเิคราะห์สถานการณ์ขององค์กร และน าไปก าหนดเป็นทศิทางกลยุทธ์ โดยมหีลกัในการน า

จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) จากการ

เกบ็ขอ้มลูปฐมภมูจิากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูจ้ดัการกลยุทธล์ูกคา้บุคคลและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และ

ข้อมูลทุติยภูมมิาสรุปประมวลผล ใช้หลกัการวเิคราะห์เชงิกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ การวเิคราะห ์

SWOT Analysis แล้วจงึน าข้อมูลทัง้หมดมาก าหนดทางเลอืกกลยุทธ์ที่ดทีี่สุดและกลยุทธ์

ทางเลอืกส าหรบับรษิทั โดยใชแ้บบจ าลอง TOWS Matrix ตามตารางท่ี 3.3 ดงันี้ 
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ตารางที ่3.3:  แสดงการวเิคราะหโ์ดยใชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix 

ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1  สนิคา้ทีบ่รษิทัจ าหน่ายมชีือ่เสยีงเป็นที่
รูจ้กั เนื่องจากเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพทัง้ดา้น
ตวัสนิคา้และบรษิทัผูผ้ลติ 
S2  พนกังานของทางบรษิทัฯ ผา่นการ
รบัรองความรูค้วามสามารถ และมใีบ
ประกาศนียบตัรรบัรองจากผูผ้ลติสนิคา้ที่
บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่าย (Certified 
Training)  
S3  บรษิทัฯ มชีือ่เสยีงและไดร้บัการยอมรบั
จากลกูคา้เสมอมา เนื่องจากมกีารใหบ้รกิาร
ก่อนและหลงัการขายในเวลาอนัรวดเรว็ การ
ส่งมอบตรงเวลา  
S4  มผีูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคใหข้อ้มลูเฉพาะ
ของสนิคา้และใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการตดิตัง้
ใชง้าน และแกป้ญัหาเกีย่วกบัสนิคา้ทีบ่รษิทั
เป็นตวัแทนจ าหน่าย 
S5  บรษิทัมกีารพฒันาตนเองใหท้นั
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีเ่ปลีย่นไปอยู่เสมอ 
เพื่อใหม้คีวามสามารถแนะน าและรองรบั
ความตอ้งการทีเ่ปลีย่นไปของลกูคา้และตลาด 
S6  บรษิทัมกีารท าคู่มอืภาษาไทยในการใช้
สนิคา้ทุกตวัทีท่างบรษิทัเป็นผูจ้ าหน่าย 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1  ราคาสนิคา้ของทางบรษิทัสงูกวา่คู่แขง่ใน
ประเภทสนิคา้เดยีวกนั 
W2  บรษิทัมพีนกังานไม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของบรษิทัร่วมคา้หรอืลกูคา้ 
W3  บุคลากรขาดความเชีย่วชาญเรื่องตวัสนิคา้
และการท าตลาดเกีย่วกบัสนิคา้ตวัใหม่ๆ 
W4  การจดัโปรโมชัน่สนิคา้น้อยเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัคู่แขง่ 
W5  บรษิทัมชีอ่งทางการจดัจ าหน่ายเพยีง
ชอ่งทางเดยีว คอื ผา่นบรษิทัผูร้่วมคา้ 
W6  ขาดการประชาสมัพนัธ์ 
W7  ระยะเวลาหรอือายุของสญัญาแต่งตัง้
ตวัแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัมรีะยะเวลาหนึ่ง
ปีและจะมกีารพจิารณาต่อสญัญาใหทุ้กๆ ปี ซึง่
ขึน้อยู่กบัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไข
ของบรษิทักบัเจา้ของผลติภณัฑ์ ดงันัน้หาก
บรษิทัไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวได้ 
อาจเป็นสาเหตุใหม้กีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขหรอื
หยุดต่อสญัญาจากเจา้ของผลติภณัฑไ์ด้ 

โอกาส (Opportunities) 
O1  ปจัจบุนัประเทศไทยมกีาร
เจรญิเตบิโตดา้นไอทมีากขึน้ ดว้ย
เทคโนโลยทีีพ่ฒันาและเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเรว็เป็นชอ่งทางในการจดั
จ าหน่ายและท าตลาดไดม้ากขึน้ 
O2  การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั
พฤตกิรรมการท างานแบบไรส้ายและ
การท างานแบบเคลือ่นที ่เนื่องจากให้
ความสะดวกและคลอ่งตวัในการท างาน 
ท าใหส้นิคา้ทีบ่รษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่าย
ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
O3  บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ าหน่าย
(Distributor) 1 ใน 3 ของการจ าหน่าย
สนิคา้ในประเทศไทย 

1. Strengths-Opportunities: SO 
(S2+S3+S6+O3) 
 
กลยทุธ์คือ มุ่งเน้นความเช่ียวชาญ 
ทางด้านการให้บริการก่อน-หลงั
การขาย(Concentration Growth 
Strategy) 

2. Weaknesses-Opportunities: WO 
(W4+W6+O1) 
 
กลยทุธ์คือ การตลาดเชิงกิจกรรม  
(Event Marketing) 
 

อปุสรรค (Threats) 
T1  ปญัหาสภาวะของโลกและของ
ประเทศไทยมคีวามขดัแยง้ทางการเมอืง
และเศรษฐกจิสง่ผลใหก้ารเตบิโตลดลง  
T2  บรษิทัคูแ่ขง่ขนัมสีนิคา้และการท า
ตลาดทีห่ลากหลายมากขึน้ ท าให้
ตอบสนองลกูคา้ไดม้ากกวา่ 

3. Strengths-Threats: ST 
(S1+S3+T2) 
 
กลยทุธ์คือ การสร้างพนัธมิตร  
(Business Partner Strategy)   

4. Weaknesses-Threats: WT 
(W3+W5+T2) 
 
กลยทุธ์คือ การชะลอการเติบโต  
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        จากการวิเคราะห์ดังกล่าว โดยใช้นโยบายของผู้บริหารและการก าหนดวตัถุประสงค์

ทางการตลาดโดยใช้เครื่องมอืแบบจ าลองเครื่องมอืในการวเิคราะห์ TOWS Matrix ท าให้ได้

ขอ้สรุปเพื่อใชใ้นการก าหนดแนวทางในการแก้ปญัหา (Strategic Alternative) โดยมทีางเลอืก

ดงันี้ 

        แนวทางเลือกท่ี 1: กลยทุธคื์อ มุ่งเน้นความเชีย่วชาญ ทางด้านการให้บริการก่อน-

หลงัการขาย (Concentration Growth Strategy) 

        แนวทางในการวเิคราะหก์ลยุทธ ์น ามาจาก SO Strategy (S2+S3+S6+O3) โดยการใช้

จุดแข็งที่ทางบรษิัทมอียู่และโอกาสภายนอก เพื่อรกัษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด คือ 

บรษิทัมชีื่อเสยีงและได้รบัการยอมรบัจากลูกคา้เสมอมา เนื่องจากมกีารใหบ้รกิารก่อนและหลงั

การขายในเวลาอนัรวดเรว็ มกีารส่งมอบสนิค้าตรงเวลา และพนักงานของบรษิัทมคีวาม

เชี่ยวชาญทางด้านตวัสนิค้าที่ให้บรกิาร อีกทัง้บรษิัทยงัมกีารให้บรกิารลูกค้าโดยการท าคู่มอื

ภาษาไทย ในขณะเดยีวกนันัน้มบีรษิัทผู้ผลติสินค้าจ านวนมากที่ต้องการบรษิัทที่สามารถน า

สนิค้าไปจ าหน่าย/ขยายช่องทางการตลาด เป็นการใช้กลยุทธเ์ตบิโตที่มุ่งเน้นความเช่ียวชาญ 

(Concentration Growth Strategy)  

          ข้อดี  1.  สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ในเรือ่งสนิคา้และบรกิาร เริม่ตัง้แต่ก่อนทีล่กูคา้จะ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ บรษิทัมกีารใหค้ าแนะน าสนิคา้ตามความเหมาะสมในการใชง้าน และมบีรกิาร

หลงัการขาย เช่น เมือ่เครือ่งมปีญัหาหรอืเกดิขดัขอ้งทางบรษิทัมบีรกิารส ารองเครือ่งใหล้กูคา้ใช้

ก่อนสนิคา้จะซ่อมเสรจ็ 

           2.  สามารถสรา้งจุดแขง็ของธุรกจิในการแขง่ขนั เพราะมคีวามช านาญและเป็นที่

ยอมรบัของลกูคา้ 

 3.  เพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้และบรกิารของบรษิทั เช่น มกีารจดัท าคู่มอืประกอบการ

ใชเ้ครือ่งเป็นภาษาไทยทีล่กูคา้สามารถเขา้ใจและสามารถใชป้ระโยชน์จากตวัสนิคา้ได้ 
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          ข้อเสีย   1.  ตน้ทุนเพิม่ในการจา้งพนกังานและค่าใชจ้่ายในการท าคู่มอื 

  2.  ค่าใชจ้่ายในการ Stock สนิคา้ 

          ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

        ท าใหบ้รษิทัสามารถเขา้ใกลก้ลุ่มลูกคา้ไดม้ากขึน้ บรษิทัสามารถรกัษาฐานลูกคา้กลุ่มเก่า 

โดยที ่ลูกคา้เกดิความเชื่อมัน่ มทีศันคตทิีด่แีละผูกพนักบับรษิทั (Brand Loyalty) นอกจากฐาน

ลกูคา้เก่าทีม่ ัน่คงแลว้ ยงัอาจแนะน าหรอืเพิม่ลูกคา้ใหม้ากขึน้โดยการแนะน าต่อ ซึง่สามารถช่วย

เพิม่ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดได ้ท าใหอ้งคก์ารเกดิการพฒันาและเตบิโต 

 

        แนวทางเลือกท่ี 2: กลยทุธคื์อ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 

        แนวทางในการวิเคราะห์ (W4+W6+O1) บริษัทมีการจัดโปรโมชัน่สินค้าและการท า

โฆษณาอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรษิัทคู่แข่ง แต่เน่ืองจากปจัจุบนัประเทศไทยมกีาร

เปลีย่นแปลงและการเจรญิเตบิโตทางดา้นไอทมีากขึน้ ดว้ยเทคโนโลยทีีพ่ฒันาจงึเป็นช่องทางใน

การจดัจ าหน่ายและท าตลาดไดม้ากขึน้  

 กลยุทธก์ารตลาดเชงิกจิกรรม (Event Marketing) คอื บรษิทัมกีารจดักจิกรรมระหว่างผู้

ร่วมคา้และลูกค้า เช่น การจดัสมัมนา การฉลองยอดขาย เป็นการสรา้งสมัพนัธ์ระหว่างกนั เพิม่ 

value และช่วยกระตุน้ยอดขายสนิคา้อกีดว้ย  

          ข้อดี  1.  เขา้ถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คอื ลูกค้ามโีอกาสทดลองใช้สนิค้าและมัน่ใจใน

คุณสมบตัขิองสนิคา้ 

 2. กระตุ้นยอดขายและสรา้งกระแสให้เกดิขึน้ ท าให้สนิค้าหรอืกจิกรรมที่กล่าวขึ้น

ไดร้บัการยอมรบั เช่น การสมัมนา การฉลองยอดขาย การจดัขอบคุณลกูคา้ 

 3. เพิม่โอกาสในการขายมากขึน้ 

          ข้อเสีย   1.  ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโปรโมชัน่ 
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 2.  ส่วนต่างของก าไรลดลง 

          ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

        ท าให้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งขนัได้และเป็นการเพิม่ยอดขายและส่วนแบ่งตลาดของ

บรษิทัฯ 

 

        แนวทางเลือกท่ี 3: กลยทุธก์ารสร้างพนัธมิตร (Business Partner Strategy)   

        ในการวิเคราะห์แนวทางของกลยุทธ์นี้ได้มาจาก (S1+S3+T2) การน าเอากลยุทธ์ ST 

strategy มาวเิคราะห ์โดยใชจุ้ดแขง็ที ่บรษิทัฯ มชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้ในการ

ให้บรกิารก่อนและหลงัการขาย อกีทัง้ยงัได้รบัการยอมรบัจากผู้ผลติหรอืบรษิทัเจา้ของสนิค้าที่

แต่งตัง้ให้ทาง ITDC เป็นผู้แทนจ าหน่าย แต่ในขณะเดยีวกนัอุปสรรค คอื บรษิทัคู่แข่งก็มกีาร

น าเสนอและท าการตลาดสนิค้าใหม่ๆ มาแข่งขนั ดงันัน้บรษิทัจงึมนีโยบายในการหาพนัธมติร

ใหม่ๆ  เช่น การน าสนิคา้ตวัใหมม่าจ าหน่าย เพื่อขยายช่องทางและฐานลกูคา้ 

          ข้อดี   1.  เป็นการขยายตลาด เพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ ๆ โดยสรา้งพนัธมติรกบับรษิทัผูผ้ลติ

หรอืเจ้าของสนิค้าใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในตวัสนิค้าและสามารถขยายช่องทาง

การตลาดไดเ้พิม่มากขึน้ 

 2.  ลดความเสี่ยงลง เนื่องจากธุรกิจไม่ได้มกีารพึ่งพาสนิค้าและบรกิารเพยีง

ประเภทเดยีว  

 3.  เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนั 

          ข้อเสีย 1.  เพิม่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนสนิค้า การท าตลาดและการฝึกอบรม

พนกังาน 

 2.  ระยะเวลาในการท าตลาด 
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          ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

          รายไดข้องบรษิทัและส่วนแบ่งทางการตลาดไมย่ดึตดิกบัสนิคา้ประเภทเดยีวและลด

ความเสีย่งลง 

 

3.4  การตดัสินใจเลือกกลยทุธแ์ก้ไขปัญหา (Strategic Choice) 

        ส าหรบัการประเมนิและตดัสนิใจเลอืกกลยทุธผ์ูศ้กึษาไดพ้จิารณาจากปจัจยั ดงัน้ี 

          1.  ความเสีย่งในการด าเนินงาน 

          2.  ความเป็นไปไดใ้นการแกป้ญัหา 

          3.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

         4.  ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 

         5.  การขยายฐานลกูคา้ 
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ทางเลือก 
 

ปัจจยั 

ถ่วง
น ้าหนัก 

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 
กลยุทธม์ุง่เน้นความ

เชีย่วชาญ ทางดา้นการ
ใหบ้รกิารก่อน-หลงัการ

ขาย(Concentration 
Growth Strategy) 

กลยุทธก์ารตลาดเชงิ
กจิกรรม (Event 

Marketing) 

กลยุทธก์ารสรา้ง
พนัธมติร (Business 
Partner Strategy) 

Rating 
(1-10) 

คะแนน 
Rating 
(1-10) 

คะแนน 
Rating 
(1-10) 

คะแนน 

ความเสีย่งในการ
ด าเนินงาน 

0.2 4 0.8 6 1.2 8 1.6 

ความเป็นไปไดใ้น
การแกป้ญัหา 

0.2 8 1.6 7 1.4 4 0.8 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

0.1 4 0.4 4 0.4 5 0.5 

ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 0.2 7 1.4 6 1.2 5 1.0 
การขยายฐานลกูคา้ 0.3 6 1.8 7 2.1 6 1.8 

รวม 1.00  6  6.3  5.7 

ตารางที3่.4:  แสดงการตดัสนิใจแนวทางในการเลอืกแกป้ญัหา 

        จากแนวทางเลอืกทัง้ 3 แนวทาง ผูศ้กึษาได้มกีารน าแนวทางทัง้ 3 เสนอผูบ้รหิาร โดย

ผูบ้รหิารไดท้ าการพจิารณาตามเกณฑด์งัตารางที่ 3.2 ดว้ยหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนตัง้แต่ 1-10 

วธิกีารถ่วงน ้าหนกั (Weighting factors decision) ซึง่ม ีโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 1.  ความเสีย่งในการด าเนินงานสงู กลยทุธจ์ะไดค้ะแนนสงู 

 2.  ความเป็นไปไดใ้นการแกป้ญัหามาก กลยทุธท์ีม่คีวามเป็นไปไดม้าก จะไดค้ะแนนสงู 

 3.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน กลยทุธท์ีใ่ชร้ะยะเวลาน้อยในการด าเนินการ กลยทุธน์ัน้

จะไดค้ะแนนสงู 

 4.  ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัมาก กลยทุธท์ีไ่ดค้ะแนนสงู  

 5.  การขยายฐานลกูคา้มาก ไดค้ะแนนมาก 

 จากการวิเคราะห์และท าการถ่วงน ้าหนักพบว่าผู้บรหิารได้ให้ความส าคญักับการให้

คะแนนในแนวทางเลอืกที่ 2 คอื กลยุทธก์ารตลาดเชงิกจิกรรม (Event Marketing) อนัดบัต่อมา 
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คอื แนวทางเลอืกที่ 1 คอื กลยุทธเ์ตบิโตทีมุ่่งเน้นความเชีย่วชาญ (Concentration Growth 

Strategy) ได ้6 คะแนนและแนวทางสุดทา้ยทีเ่ลอืก คอื แนวทางที ่3 กลยุทธก์ารสรา้งพนัธมติร 

(Business Partner Strategy) มคีะแนนน้อยทีสุ่ด คอื 5.7 คะแนน 

 ผูศ้กึษาสรปุไดว้่าควรตดัสนิใจเลอืกแนวทางเลอืกที่ 2 คอื กลยุทธก์ารตลาดเชงิกจิกรรม 

(Event Marketing) มคีะแนนสูงที่สุด คอื 6.3 คะแนนเป็นแนวทางการแก้ไขปญัหา เพราะ

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

 

การด าเนินงาน 

การน ากลยุทธ์การตลาดเชงิกจิกรรม (Event Marketing) มาด าเนินงานในการเพิม่ 

value ให้กบัสนิค้าและบรกิารของทางบรษิัท อีกทัง้ยงัเป็นการเชื่อมสมัพนัธ์ระหว่างบรษิัท 

บรษิทัผูค้า้รว่มและบรษิทัทีร่บัไปสนิคา้ของบรษิทัไปจดัจ าหน่าย 

 

3.5  การปฏิบติัตามกลยทุธ ์Action Plan 

เดือน 
โปรแกรม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ก าหนดแนวทางและ
รปูแบบการตลาด
เชงิกจิกรรม 

            

ผูบ้รหิารและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งก าหนด
ทศิทางและแบ่ง
หน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ 

            

ตดิตามการ
ด าเนินงานและแกไ้ข 

            

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

  ตารางที3่.5:  แสดงการปฏบิตัติามกลยุทธ ์
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วิธีการด าเนินงานและการปฏิบติัตามกลยทุธ ์Action Plan 

       1.  ก าหนดแนวทางและรปูแบบการตลาดเชิงกิจกรรม 

ส่วนงานหรือฝ่ายงานผู้ที่ร ับผิดชอบ คือ ผู้บริหารและฝ่ายการตลาดมีการก าหนด

เป้าหมายร่วมกนั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและบรรลุตามวตัถุประสงค์

ทีต่ ัง้ไว ้

       2.  ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวข้องก าหนดทิศทางและแบ่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ส่วนงานหรอืฝา่ยงานผูท้ีร่บัผดิชอบ คอื ฝา่ยการตลาด ท าหน้าทีค่ดิและจดักจิกรรม เพื่อ

สรา้งสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบับรษิทัรว่มคา้ และบรษิทัดลิเลอร ์และกระตุน้ยอดขาย โดยมี

กจิกรรมดงันี้ 

1.  มกีารจดักจิกรรมการฉลองยอดขายใหก้บับรษิทัรว่มคา้และบรษิทัดลิเลอร ์ 

2.  การสมัมนา เพื่อแนะน าสนิคา้ใหมแ่ละสรา้งกระแสใหก้บัสนิคา้ 

       3.  ติดตามการด าเนินงานและแก้ไข 

 ผูบ้รหิารมกีารตดิตามการท ากจิกรรมต่างๆ ของฝา่ยและบุคคลทีร่บัผดิชอบ โดยการ

จดัท ารายงาน เพื่อสรปุผลการด าเนินงานและประโยชน์ทีท่างบรษิทัไดร้บัจากการด าเนินงาน 

       4.  รายงานผลการด าเนินงาน 

  ในรายงานผลการด าเนินงานผูท้ีร่บัผดิชอบตอ้งลงรายละเอยีดเกีย่วกบัวตัถุประสงคแ์ละ

การด าเนินกจิกรรม เพื่อใหท้ราบถงึผลทีไ่ดร้บัว่าเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม ่หากไมเ่ป็น

ตามวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน ทางฝา่ยทีร่บัผดิชอบจะตอ้งมกีารปรบัปรงุและพฒันา เพื่อให้

เกดิประโยชน์สงูสุด 

 



บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

       ในการศึกษาเรื่อง  “การศึกษาปญัหาและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการจดัจ าหน่าย กรณีศึกษาบรษิัท ไอที ดิสทรบิิวชัน่  จ ากดั” ผู้ศึกษาได้

ด าเนินการศกึษา โดยใชว้ธิกีารวจิยัแบบเชงิคุณภาพ โดยไดแ้บ่งวธิกีารศกึษาออกเป็น 2 ส่วน 

คอื การศกึษาค้นคว้าในส่วนที่เป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิโดยท าการค้นคว้าและเก็บรวบรวมขอ้มูล

รวมถงึงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและขอ้มลูปฐมภูม ิเป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Dept Interview) 

จากนัน้จงึน าขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะห์และท าการประมวลผล โดยใชท้ฤษฎีแนวทางการจดัการ

เชงิกลยทุธ ์เพื่อสรปุเป็นกลยทุธก์ารบรหิารจดัการ สรปุผลการศกึษาดงันี้ 

 

4.1  สรปุ และอภิปรายผลการศึกษา 

       จากประเด็นปญัหารายได้ของบรษิัทลดลงจากปี 2552 ถึงปี 2553 ร้อยละ 7.19 อีกทัง้

บรษิัทยงัมยีอดการจ าหน่ายสูงสุดจากสนิค้าเพยีงรายเดยีว บรษิัทมคีวามเสี่ยงเนื่องจากหาก

ผูผ้ลติสนิค้านัน้ยกเลกิสญัญา ส่งสนิค้าล่าชา้หรอืสนิค้าไม่เพยีงพอ ส่งผลต่อรายได้และชื่อเสยีง

ของบรษิัท ทางผู้ศึกษาได้มกีารน าข้อมูลที่เกี่ยวกับปญัหาเหล่าน้ีมารวบรวม วิเคราะห์และ

ก าหนดกลยทุธใ์นระดบัต่างๆ เพื่อแกไ้ขปญัหาดง้กล่าว สรปุผลการศกึษา ดงันี้ 
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1.  การวิเคราะห์ปญัหาจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อน ามาวิเคราะห์และ

เปรยีบเทยีบความได้เปรยีบทางธุรกจิ สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก ปจัจยัต่าง ๆ ที่

ส่งผลต่อยอดขายรวมถึงจ านวนคู่แข่งขนัเพื่อวเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างโอกาสทาง

ธุรกจิ 

          2.  ผลจาการที่ผู้ศกึษาท าการวเิคราะห์ท าให้ทราบถงึจุดแขง็และโอกาสของธุรกิจ คอื 

ปจัจุบันสินค้าทางด้านไอทีมีการเติบโตสูงและเป็นที่ต้องการของลูกค้า ทางบริษัทมีความ

ไดเ้ปรยีบกว่าคู่แข่งตรงทีเ่ป็นบรษิทัที่ได้รบัความไวว้างใจจากลูกคา้ในเรื่องการบรกิารก่อนและ

หลงัการขาย 

          3.  แนวทางในการแก้ไขปญัหา ผู้ศึกษาได้เลือกแนวทางในการแก้ปญัหาโดยใช้

การตลาดเชงิกจิกรรม (Event Marketing) กลยุทธท์ี่เกี่ยวกบัท าโฆษณาและจดัโปรโมชัน่ เพื่อ

เพิม่ยอดขายและขยายฐานลกูคา้   

         

4.2  ข้อจ ากดัของการศึกษา 

        1.  ข้อจ ากัดด้านเวลา เป็นปจัจยัส าคญัในการศึกษาครัง้น้ี เน่ืองจากข้อมูลที่ต้องใช้ใน

การศกึษาครัง้นี้ค่อนขา้งมาก อีกทัง้ผู้ศกึษามรีะยะเวลาที่ค่อนข้างจ ากดั และกลุ่มตวัอย่างการ

สมัภาษณ์ทีท่ าการศกึษาเป็นเพยีงเฉพาะกลุ่ม ซึง่อาจท าใหผ้ลการศกึษามคีวามคลาดเคลื่อนไป

ได ้

        2.  ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัขอ้มลูคู่แขง่ขนั ขอ้มลูของคู่แขง่ขนับางอย่างไมส่ามารถเปิดเผยต่อ

สาธารณะชนทัว่ไปได ้ท าใหใ้นการศกึษาครัง้นี้ไมส่ามารถทราบขอ้มลูตวัเลขรายไดข้องคู่แขง่ได้ 
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4.3  ข้อเสนอแนะ   

      ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในครัง้ต่อไป  

        ควรจะมกีารปรบัปรงุในส่วนของขอ้จ ากดัทีผู่ศ้กึษาเผชญิอยูไ่มว่่าจะเป็นขอ้จ ากดัในดา้น

เวลา 

        ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั  

        เพื่อให้เกิดการน ากลยุทธ์ไปด าเนินการ บรษิัทควรท าการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ

ปจัจยัที่ผลกระทบต่อความต้องการของตลาด ณ ปจัจุบนั เนื่องจากตลาดไอทเีป็นตลาดทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามแมน่ย า ถูกตอ้ง รวมทัง้สามารถก าหนดแนว

ทางการสรา้งกลยทุธเ์พื่อการเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเพื่อการรกัษากลุ่มฐานลูกคา้เดมิและการ

ขยายฐานลกูคา้ใหมใ่นอนาคต  



  

 

 บรรณานุกรม  
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณผูบริหาร 

 

เร่ือง  แนวทางในการบริหารจัดการ บริษทั ITDC จํากัด 

คําชี้แจง   แบบสัมภาษณน้ีจัดทําข้ึนเปนสวนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัหอการคาไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษา แนวทางในการบริหารจัดการ 

เพื่อนํามาปรับกลยุทธใหแกองคกร 

แนวคาํถาม 

        1.  ภาพรวมของธุรกิจหรืออตุสาหกรรมทางดานไอที ณ ปจจุบันน้ีเปนอยางไร 

        2.  สภาพการแขงขันและคูแขงท่ีสําคัญในธุรกิจ 

        4.  แนวโนมการแขงขันในอนาคต  

        5.  การวางแผนเชิงกลยุทธตาง ๆ และควรปรับปรุงกลยุทธในเร่ืองใด เพื่อตอบสนอง

ความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงของลูกคาและสามารถแขงขันได 



 ประวติัผูศึ้กษา  
 

         นางสาวอญัชล ีปราศราค ีเกดิเมื่อวนัที่ 15 มถุินายน พ.ศ. 2525 ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
เมือ่ปีการศกึษา 2547 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ กลุ่ม
วชิาการจดัการ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 ปจัจุบนัท างานต าแหน่ง Marketing Supervisor บรษิทั 
CREATOR APPROACH CO.,LTD. ตัง้แต่ปี 2547 จนถงึปจัจบุนั  
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