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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปัญหากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ กรณีศึกษาบริษัท ฮี

โน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นี้มี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเสนอแนะแนวทางและก าหนด

แผนกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อ “ยี่ห้อ” ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ของ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 2.เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ตราสินค้าของ

ผู้บริโภค ทางบริษัทเลือกใช้กลยุทธ์ โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณ มีการศึกษา

ข้อมูลปฐมภูมิ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่าง โดยการเก็บแบบสอบถามจาก

กลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 ราย และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูล 

และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดย นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

SWOT Analysis, Five Force, PEST Analysis, TOWS Matrix 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ซึ่งสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถ ได้ดังนี้ คือ 1. กลยุทธ์ระดับ

องค์กร เน้นกลยุทธ์การเจริญเติบโต เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในภาวการณ์

แข่งขันที่รุนแรง และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งลูกค้ามีความหลากหลายและมี
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ต้องการของลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายแก่องค์กร 2.กล

ยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ เน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เนื่องจากมีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้บริโภคจะเป็นผู้มีอิทธิพลทางการตลาดมาก

ที่สุด เพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงต้องปรับตัวเข้าหาผู้บริโภค โดยพยามให้ตอบสนองความ

ต้องการให้ได้มากที่สุด และต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และเกิด

การเลียนแบบยาก  เช่น การสร้างความแตกต่างด้านกระบวนการผลิตใช้เทคโนยีที่ทันสมัยใน

กระบวนการผลิต เป็นต้น  3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่ทางด้านการตลาด เน้นกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดผลิตภัณฑ์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อ “ฮีโน่” ที่ใช้ก๊าสเอ็นจีวี บริษัท ฯ จะมุ่งเน้นไป

ที่การสื่อสารทางการตลาดเพื่อเป็นการสร้างตราสินค้า และการทดลองใช้สินค้าให้มากขึ้น รวม

ไปจนถึงการเพิ่มฐานลูกค้าเดิมให้บริโภคในปริมาณมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร 
 

ข้อมลูบริษัท 
ส ำนักงำนใหญ่:  212 หมู่ 4 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

10210 

โทรศัพท์:  0-2900-5000 

โทรสำร:  0-2900-5288 

อีเมล์:   info@hinothailand.com 

เวบไซต์:  www.hinothailand.com 

ผู้ถือหุ้น:  บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส จ ำกัด, บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปำนี จ ำกัด และ 

อื่น ๆ 

ทุนจดทะเบียน:  713 ล้ำนบำท 

ปีท่ีก่อตั้ง:  พ.ศ.2505 

จ ำนวนพนักงำน: 439 คน 

ได้รับรองมำตรฐำน: ISO9001;2000, ISO 14001, QS9000 

ประเภทธุรกิจ:  ผู้จัดน ำหน่ำยรถยนต์บรรทุก, รถโดยสำรและอะไหล่ภำยในประเทศ 

ไทย 

สินค้ำ:   1.รถยนต์บรรทุก, 2.รถโดยสำร, 3.อะไหล่ 

mailto:info@hinothailand.com
http://www.hinothailand.com/
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ประวัติควำมเป็นมำของบริษัท 
พ.ศ.2495  รถยนต์โดยสำรฮีโน่คันแรกปรำกฏโฉมในเมืองไทย 

พ.ศ.2505  แต่งตั้ง บริษัท รัตนยนต์ชัย จ ำกัด เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

พ.ศ.2507  ก่อตั้ง บริษัท ไทยฮีโน่อุตสำหกรรม จ ำกัด เพื่อประกอบรถยนต์ฮีโน่ 

พ.ศ.2510  เปลี่ยนช่ือจำก บริษัท รัตนยนต์ชัย จ ำกัด เป็น บริษัท ไทยฮีโน่มอเตอร์ 

เซลส์ จ ำกัด 

พ.ศ.2515  เปิดศูนย์บริกำรแห่งใหม่ท่ีถนนวิภำวดีรังสิต 

พ.ศ.2519  ย้ำยส ำนักงำนใหญ่จำกถนนเพชรบุรี มำอยู่ท่ีเดียวกับศูนย์บริกำรถนน 

วิภำวดีรังสิต 

พ.ศ.2520  แนะน ำรถบรรทุก 10 ล้อหน้ำสั้นรุ่นแรกของเมืองไทย ตระกูล KT ออก 

สู่ตลำดเป็นบริษัทแรก 

พ.ศ.2527  เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ล้ำนบำท เป็น 50 ล้ำนบำท 

พ.ศ.2535  -  เปิดอำคำรส ำนักงำนแห่งใหม่ บนถนนวิภำวดีรังสิต 

- ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตแห่งที่สอง เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลำสติกและช้ินส่วน 

รถยนต์อื่น ๆ 

พ.ศ.2537  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้ำนบำท 

พ.ศ.2539  -  ปรับเปลี่ยนสัญญลักษณ์ฮีโน่ใหม่ และแนะน ำรถบรรทุกรุ่นใหม่ตระกูล 

"เสี่ยไฮเทค" และ "ซูเปอร์ไฮเทค" ที่ได้มำตรฐำนยูโร 1 

- ฮีโน่ฉลองควำมเป็นผู้น ำด้ำนยอดขำยอันดับ 1 3 ปีติดต่อกัน ด้วย 

ยอดขำยรวมสะสมมำกกว่ำ 150,000 คัน 

พ.ศ.2540  แนะน ำรถโดยสำรรุ่นใหม่ในตลำดเมืองไทย ที่ได้มำตรฐำนยูโร 1 

พ.ศ.2541  -  ฮีโน่ร่วมกับโตโยต้ำ เปิดตัวรถยนต์บรรทุกขนำด 2 ตัน ตระกูล "เสี่ย 

เอฟเอ" เป็นคร้ังแรก 

- แนะน ำรถโดยสำรรุ่นใหม่ ที่ได้มำตรฐำนยูโร 2 

- ฮีโน่เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกและรถโดยสำรแรก ในประเทศ 

ไทย ที่ได้รับประกำศเกียรติคุณรับรองคุณภำพมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

ระดับสำกล ISO 9002 

- ส่งออกรถยนต์บรรทุกรุ่น GH1J ไปยังประเทศออสเตรเลีย 
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พ.ศ.2542  - รวมกิจกำรระหว่ำง บริษัท ไทยฮีโน่อุตสำหกรรม จ ำกัด กับ บริษัท 

ไทยฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จ ำกัด และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท ฮีโน่ 

มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด" พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 713 

ล้ำนบำท 

- ได้รับประกำศเกียรติคุณรับรองคุณภำพมำตรฐำนอุตสำหกรรมระดับ 

สำกล ISO 9002 

พ.ศ.2543  แนะน ำรถยนต์บรรทุกมำตรฐำนยูโร 2(ขนำด 2 ตัน) ออกสู่ตลำดเป็น 

บริษัทแรก 

พ.ศ.2544  - ได้รับประกำศเกียรติคุณรับรองคุณภำพมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร 

สิ่งแวดล้อมระดับสำกล ISO 14001 

- แนะน ำรถยนต์บรรทุกรุ่นใหม่ ตระกูล "เสี่ยเทอร์โบ" และ "ซุปเปอร ์

เทอร์โบ" (ขนำด 6 ล้อ และ 10 ล้อ) ที่ได้มำตรฐำนยูโร 2 

พ.ศ.254  - ได้รับประกำศเกียรติคุณรับรองคุณภำพมำตรฐำนอุตสำหกรรมระดับ 

สำกล QS 9000 

- ฉลองครบรอบกำรด ำเนินงำน 40 ปี 

พ.ศ.2546  - ตั้งบริษัทภำยใต้ชื่อ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ 

ไทย) จ ำกัด และด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและน ำเข้ำ-ส่งออก 

- บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ฮี 

โน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรขำย 

รถยนต์บรรทุก, อะไหล่ และบริกำรหลังกำรขำย 

- แนะน ำรถยนต์บรรทุกรุ่นใหม่ ตระกูล "เมก้ำ" ในเดือนกุมภำพันธ์ 

(ขนำด 3.5 ตันข้ึนไป) และ ตระกูล "ดูโทร่" ในเดือนตุลำคม (ขนำด 2-3 

ตัน 

พ.ศ.2547  - แนะน ำรถยนต์บรรทุกหัวลำกใหม่ ตระกูล "เมก้ำ" (Minor Change) 

ในเดือนกุมภำพันธ์ และรถยนต์บรรทุก ตระกูล "ดูโทร่" (Minor 

Change) ในเดือนพฤศจิกำยน 

- บริษัท ฮีโน่แมนูเฟอร์เจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด เปิดโรงงำนแห่ง 

ใหม่ โรงงำนบำงประกง ณ นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
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ในเดือนสิงหำคม 

พ.ศ.2548  - เปิดส ำนักงำนธุรกิจขนส่งมวลชนแห่งใหม่ ณ นิคมอุตสำหกรรมบำงปู 

- เปิดศูนย์โลจิสติกส์และฝึกอบรมแห่งใหม่ ที่อ ำเภอบำงไทร จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยำ 

พ.ศ.2550  - แนะน ำรถยนต์บรรทุกรุ่นใหม่ขนำด 2 – 3 ตัน ตระกูล “ซีร่ีส์ 3” 

มำตรฐำนยูโร 3 

- เปิด “ศูนย์โลจีสติกส์รถยนต์ฮีโน่” ที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 

จังหวัดชลบุร ี

- ฉลองครบรอบกำรด ำเนินงำน 45 ปี 

- ย้ำยส ำนักงำนธุรกิจขนส่งมวลชนไปที่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด 

ปทุมธำน ี

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน -  แนะน ำรถยนต์บรรทุกรุ่นใหม่ ตระกูล “ซีรีส์ 5” (ขนำด 6 ล้อ, 10 ล้อ, 

12ล้อและหัวลำก) และรถโดยสำรฮีโน่ (RK8J, RM1E) มำตรฐำนยูโร 3 

 

นโยบำยหลัก 

1. ตั้งปณิธำนที่แน่วแน่ในกำรเป็นผู้ผลิตรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ที่ได้รับกำร

ยอมรับจำกคนท่ัวโลก และ มุ่งพัฒนำธุรกิจให้ทัดเทียมระดับโลก 

2. ปฏิรูปงำนด้ำนเทคโนโลยีและถ่ำยทอดให้กับบุคคลรุ่นหลังอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ

จัดหำบริกำรท่ีเพียบพร้อมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ำ 

3. มุ่งม่ันที่จะพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเต็มควำมสำมำรถ รวมทั้งพร้อมรับมือกับ

กำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงทันท่วงที และในแนวทำงที่ถูกต้องสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวกับกำร

เปลี่ยนแปลงทำงสังคม 

4. มุ่งม่ันที่จะพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเต็มควำมสำมำรถ รวมทั้งพร้อมรับมือกับ

กำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงทันท่วงที และในแนวทำงที่ถูกต้องสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวกับกำร

เปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
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ลักษณะของโครงสร้ำงธุรกิจหลักของ บริษัท ฮีโน่ ประเทศญี่ปุ่น 

 
แผนภำพที่ 1.1 แสดงโครงสร้ำงธุรกิจหลักของบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น 

ที่มำ: บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด, 2554 

 

จำกแผนภำพที่ 1.1 แสดงถึงโครงสร้ำงธรุกิจของ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ จำกประเทศ

ญี่ปุ่น ซึ่งในประเทศไทยมีกำรก่อตั้ง 2 บริษัทด้วยกัน ประกอบด้วย 

1. บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส  แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด น ำเข้ำชิ้น

ส่วนประกอบและผลิตรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 

2. บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยรถบรรทุก

เพื่อกำรพำณิชย์ อะไหล่ และบริกำรหลังกำรขำย 

 

 

 

บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ 

ตั้งอยู่ที่ กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น 

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส  แมนู
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
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แผนภำพที่ 1.2 แสดงชนิดของสินค้ำที่ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ผลิตและจ ำหน่ำย 

ที่มำ: บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด, 2554 

 

จำกแผนภำพที่ 1.2 แสดงถึง บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ 3 ชนิด คือ 

1. รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ ประกอบด้วยรถบรรทุกและรถโดยสำรทั้งหมด 8 

ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ รถบรรทุกขนำด 2-3 ตัน, รถบรรทุก 6 ล้อขนำดกลำง, รถบรรทุก 6 ล้อขนำด

ใหญ่, รถบรรทุก 10 ล้อขับเคลื่อน 1 เพลำ, รถบรรทุก 10 ล้อขับเคลื่อน 2 เพลำ, รรบรรทุก 12 

ล้อ, รถหัวลำก และรถโดยสำรขนำดกลำง 

2. อะไหล่ 

3. บริกำรหลังกำรขำย 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจ ำหน่ำย รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อ ฮีโน่ 

อะไหล่ยี่ห้อ ฮีโน่ ไฮ ป็อบ และกำรบริกำร ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย โดยในประเทศไทย 

แบ่งออกเป็น 3 ตลำดหลัก คือ 

1. ตลำดรถบรรทุก กลุ่มลูกค้ำได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่ประกอบธุรกิจต่ำง ๆ และ

หน่วยงำนรำชกำร 

2. ตลำดรถโดยสำร กลุ่มลูกค้ำได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่ประกอบธุรกิจกำรขนส่ง กำร

ท่องเที่ยว และหน่วยงำนรำชกำร 

บริษัท ฮีโนม่อเตอร์ส
เซลส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 
ได้แก่ รถบรรทุกและรถ

โดยสาร 
อะไหล ่ บริการ 
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3. ตลำดอะไหล่และบริกำร กลุ่มลูกค้ำได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเจ้ำของรถยนต์

เพื่อกำรพำณิชย์ 

 

บริษัทมีตรำสัญลักษณ์ของสินค้ำดังนี้ 
 

 

 

 

แผนภำพที่ 1.3 แสดงตรำสินค้ำท่ีของ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ที่มำ: บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด, 2554 

 

ภำพรวมของอุตสำหกรรม 
ภำพรวมตลำดรถบรรทุกในปี 2553 เติบโตกว่ำ 34 เปอร์เซ็นต์ หรือ 23,000 คัน โดย

ปัจจัยบวกที่ท ำให้ยอดขำยของรถบรรทุกในปีที่ผ่ำนมำเติบโตเป็นผลมำจำก เศรษฐกิจที่ดี ทั้ง

กำรส่งออก ตัวเลขจีดีพีที่สูงกว่ำ 8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนของฮีโน่  มีอัตรำกำร

เติบโตสูงกว่ำตลำดรวม โดยท ำยอดขำยได้ 9,900 คัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2552 ที่ขำยได้ 6,900 คัน 

หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโต 42 เปอร์เซ็นต์ และมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 43 เปอร์เซ็นต์ ส ำหรับ

รถยอดนิยมที่สำมำรถท ำยอดขำยได้สูงของฮีโน่ เป็นรถในกลุ่มเอ็นจีวี ซึ่งถือเป็นรำยแรกใน

ตลำดรถบรรทุกที่มีกำรเปิดตัว โดยในปีที่ผ่ำนมำสำมำรถท ำยอดขำยได้ 2,800 คัน จำกจ ำนวน 

4 รุ่นที่มีจ ำหน่ำยในตลำด ปัจจัยที่ท ำให้รถในกลุ่มนี้ได้รับกำรตอบรับที่ดีเป็นผลมำจำกรำคำ

น้ ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับฮีโน่ มีกำรรับประกันบริกำรหลังกำรขำย ส่งผล

ให้ผู้ประกอบกำรมีควำมม่ันใจและเลือกซื้อแบรนด์ฮีโน่ 
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แผนงำนด้ำนผลิตภัณฑ์ในปี 2554 
ส ำหรับรถบรรทุกที่ใช้ก๊ำสเอ็นจีวี จะยังคงเป็นตัวชงในกำรท ำตลำด เพรำะถ้ำมองจำก

สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในตอนนี้ ไม่ว่ำจะเป็นที่ลิเบีย หรืออียิปต์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ ำมันที่ก ำลังมี

ปัญหำกันอยู่ คำดว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นดังกล่ำวจะส่งผลให้รำคำน้ ำมันดีเซลจะต้องพุ่งสูงขึ้นไปอีก 

ตรงจุดนี้เองจะท ำให้ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะต้องพุ่งเป้ำมำที่รถที่สำมำรถประหยัดต้นทุนใน

กำรด ำเนินงำนของพวกเขำได้ ดังนั้นฮีโน่ในฐำนะผู้ผลิตและจ ำหน่ำยรถประเภทนี้จึงเตรียม

แผนงำนเพื่อเป็นกำรต่อยอดควำมส ำเร็จจำกปีที่ผ่ำนมำ ในปีนี้ จึงได้มีแผนงำนรุกตลำด

รถบรรทุกที่ใช้ก๊ำสเอ็นจีวี เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งในช่วงเดือนเมษำยน มีกำรเปิดตัวรถบรรทุก

เครื่องยนต์ใหญ่ แรงม้ำสูง 360 แรงม้ำ โดยจะมีทั้งหัวลำก และ 10 ล้อ เพื่อเป็นทำงเลือกส ำหรับ

ผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรรถบรรทุกหนักและใช้ขนส่งในระยะทำงไกล ขณะที่แผนงำนด้ำน

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นกลุ่มเครื่องยนต์ดีเซล จะชูออพชันเสริมเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยและ

สะดวกสบำยเข้ำมำ ไม่ว่ำจะเป็น เซ็นทรัลล็อก, แอร์แบ็ก และกระจกไฟฟ้ำ โดยจะติดตั้งเพิ่ม

ให้กับรถทุกรุ่นเป็นอุปกรณ์มำตรฐำน 

 

แผนงำนด้ำนกำรขยำยเครือข่ำย 
ในปี 2554 ฮีโน่เตรียมแผนงำนด้ำนบริกำรหลังกำรขำย จำกเดิมที่มีศูนย์บริกำรจ ำนวน 

67 แห่ง จะเพิ่มอีก 5 แห่งเป็น 72 แห่งภำยในปีนี้ โดยพื้นที่ที่จะขยำยเข้ำไปได้แก่ กระบี่ , 

อยุธยำ, สกลนคร, สุรำษฎร์ธำนี และชลบุรี ขณะเดียวกันจะมีกำรสต๊อกอะไหล่เพิ่มมำกขึ้นเพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำร โดยมีแนวคิดจำกเดิมอำจจะต้องรออะไหล่สองวัน ก็จะลด

ปริมำณวันลง หรืออำจจะมีกำรจับมือกับตัวแทนจ ำหน่ำยใกล้เคียงในกำรเอื้อประโยชน์ด้ำน

อะไหล่บำงตัว นอกจำกนั้นแล้วจะชูบริกำร ควิก เซอร์วิส เบย์ ที่แต่เดิมให้บริกำรซ่อมด่วนไม่

เกิน 60 นำที ก็จะร่นเวลำลงเหลือ 45 นำท ี

 

แผนกำรตลำดในปี 2554 
เนื่องจำกปีนี้ฮีโน่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลำด จึงมีกำรสื่อสำรมำกขึ้น ประกอบกับมี

ผู้ประกอบกำรที่มีรถที่วิ่งได้ 1 ล้ำนกิโลเมตรมำกกว่ำ 100 คัน ที่ไม่มีกำรยกเครื่อง ท ำให้ฮีโน่

มองว่ำจะน ำควำมแข็งแกร่งนี้ออกไปสื่อสำรกับผู้บริโภคและลูกค้ำใหม่ให้เห็นถึงข้อดีของรถแบ

รนด์ฮีโน่ โดยแผนงำนตลำดในปีนี้จะยังมุ่งเน้นไปที่สื่อหลัก อำทิ หนังสือพิมพ์ , วิทยุ รวมไปถึง
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ไดเร็กต์เมล์ ป้ำยประกำศต่ำง ๆ ซึ่งนอกจำกจะสื่อสำรให้เห็นตัวผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องกำร

สื่อสำรให้เห็นถึงภำพลักษณ์ของฮีโน่ ที่มีกำรด ำเนินงำนมำนำนกว่ำ 50 ปี ส่วนกิจกรรมทำงกำร

ตลำดจะมีกำรจับมือกับตัวแทนจ ำหน่ำยในพื้นที่ต่ำง ๆ เพื่อเจำะเข้ำหำกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำง

ใกล้ชิด ผ่ำนกิจกรรมอำทิ ทรัค เฮลท์ เดย์ หรือตรวจสุขภำพประจ ำปีของรถบรรทุก โดยจะมีกำร

ตรวจเช็กฟรีรถบรรทุกที่มีอำยุ 3 - 5 ปี รวมไปถึงกำรท ำกิจกรรมโรดโชว์ร่วมกับสมำคมต่ำง ๆ 

อำทิ สมำคมไร่อ้อย, สมำคมเกษตร 

 

แผนงำนด้ำนก ำลังกำรผลิต 
ปัจจุบันก ำลังกำรผลิตของโรงงำนฮีโน่ มีกำรผลิตป้อนตลำดในประเทศคิดเป็นสัดส่วน 

40 เปอร์เซ็นต์ และ 60 เปอร์เซ็นต์ ท ำกำรส่งออกตลำดต่ำงประเทศ อำทิ อินเดีย และ

ออสเตรเลีย ซึ่งในส่วนของตลำดในประเทศมีก ำลังกำรผลิตสูงสุด 1,200 คันต่อเดือน ในจ ำนวน

นี้แบ่งออกเป็น 400 คันต่อเดือนเป็นก ำลังกำรผลิตของรถในกลุ่มรถบรรทุกที่ใช้ก๊ำสเอ็นจีวี ซึ่ง

หำกตลำดมีควำมต้องกำรสูงขึ้นสำมำรถเพิ่มก ำลังกำรผลิตได้ 
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ภำพรวมกำรแข่งขันของตลำดรถบรรทุก 
ยอดขำยของฮีโน่และคู่แข่งที่อยู่ในตลำด ได้แก่ Isuzu, Fuso, Nissan UD, Volvo, 

Scannia, Benz, Daewoo และ Man มีดังนี ้

 

Brand/Year 2008 2009 2010 2011 

Isuzu 7,530  7,486  10,984  10,249  

Hino 7,156  6,923  9,861  10,138  

Fuso 1,536  1,240  790  642  

Nissan UD 921  607  541  110  

Volvo 385  395  356  654  

Scannia 210  264  159  263  

Benz 103  94  159  30  

Daewoo 65  31  31  43  

Man 3  4  20  1  

Tata 0  0  0  15  

Total 17,909  17,044  22,901  22,145  

ตำรำงที่ 1.1 แสดงยอดขำยของปี 2008-2011 (หน่วย: คัน) 

ที่มำ: http://www.busandtruckmedia.com/index.php, 2555 

 

แม้ตลำดรถบรรทุกเมืองไทยจะมีปริมำณเพียงปีละกว่ำ 20,000 คัน แต่ในแง่กำรแข่งขัน

นั้นค่อนข้ำงร้อนแรง เพรำะนอกจำกกำรแข่งขันของแบรนด์ต่ำง ๆ แล้ว ยังต้องแข่งขับกับ

รถบรรทุกมือสอง ที่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ส ำหรับในตลำดรถใหม่นั้น ปัจจุบันค่ำยรถญี่ปุ่น

ยังครองส่วนแบ่งตลำดส่วนใหญ่ไว้ได้ จำกหลำกหลำยแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของค่ำยผู้ผลิต

รถยนต์รำยใหญ่นั่นเอง ไม่ว่ำจะเป็นแบรนด์ฮีโน่ ซึ่งเป็นของค่ำยโตโยต้ำ, แบรนด์อีซูซุ ของตรี

เพชรอีซูซ,ุ นิสสัน ยูดี ของค่ำยนิสสัน, รถบรรทุกฟูโซ่ จำกค่ำยมิตซูบิชิ ด้ำนคู่แข่งที่มำจำกยุโรป

นั้น นอกจำกวอลโว่ ทรัคแล้ว ยังมีรถยนต์แบรนด์สแกนเนีย และรถบรรทุกจำก แบรนด์เมอร์เซ

เดส-เบนซ์ ส่วนค่ำยรถบรรทุกจำกจีนนั้นค่อนข้ำงเข้ำมำท ำตลำดด้วยแบรนด์ที่หลำกหลำยและ

ผลิตมำจำกหลำยมณฑลของจีน และแบรนด์ที่เริ่มท ำตลำดได้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องคือ ดองเฟ็ง ซึ่ง

http://www.busandtruckmedia.com/index.php
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ในจีนน้ันเป็นกำรร่วมทุนกับทำงค่ำยวอลโว่ ด้ำนค่ำยรถบรรทุกอินเดียนั้น ปัจจุบันที่ก ำลังเริ่มเข้ำ

มำรุกตลำดคือแบรนด์ ทำทำ อย่ำงไรก็ดีรถบรรทุกมือสอง ที่ถูกน ำเข้ำแบบชิ้นส่วนและน ำมำ

ประกอบเพื่อจ ำหน่ำยในเมืองไทย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่ำยรถบรรทุกส่วนใหญ่มองว่ำ เป็นกำร

สร้ำงปัญหำด้ำนภำพลักษณ์ในระยะยำว เพรำะส่วนใหญ่เป็นแบรนด์รถบรรทุกที่จ ำหน่ำยใน

เมืองไทยอยู่แล้ว แต่คุณภำพมำตรฐำนของรถมือสองที่น ำเข้ำมำนั้นจะต่ ำกว่ำมำตรฐำน ไม่ว่ำจะ

เป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่ำที่สร้ำงมลพิษสูง รวมถึงระบบควำมปลอดภัย ซึ่งหำกรถยนต์เหล่ำนี้เกิด

อุบัติเหตุขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นยี่ห้อใดก็จะส่งผลต่อภำพลักษณ์ของรถยนต์แบรนด์นั้น ๆ อีกด้วย 

ปัจจุบันไม่มีกำรประเมินว่ำ รถบรรทุกมือสองมีปริมำณยอดขำยสูงมำกน้อยเพียงใด แต่จำก

สภำวะรำคำน้ ำมันแพงขึ้น ต้นทุนกำรผลิตแพงขึ้น น่ำจะส่งผลให้ผู้ประกอบกำรส่วนหนึ่งหันไป

ซื้อรถบรรทุกมือสองเหล่ำนี้เพิ่มขึ้น อีกทั้งตลำดค้ำรถมือสองที่เกิดขึ้นตำมย่ำนชำนเมืองก็เป็น

ดัชนีชี้กำรเติบโตของตลำดรถยนต์เหล่ำนี้ได้ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นในตลำดรถบรรทุกนั้น ต้องถือ

ว่ำเป็นตลำดที่หินไม่แพ้ตลำดรถยนต์ทั่วไป เพรำะกำรแข่งขันนั้นมีทั้งกำรแข่งขันด้ำนรำคำ 

เครือข่ำย บริกำรหลังกำรขำย รวมถึงกิจกรรมกำรตลำดต่ำง ๆ และในปีนี้จะเป็นปีที่ดุเดือดของ

ตลำดรถบรรทุกอีกครั้งหำกสภำวะเศรษฐกิจภำพรวมเติบโต และปริมำณตลำดรวมที่ประเมินไว้

ว่ำจะสูงถึง 25,000 คันต่อปี 
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ต ำแหน่งผลิตภัณฑ์ของแต่ละตรำสินค้ำ 

 
แผนภำพที่ 1.4 แสดงถึงต ำแหน่งของสินค้ำในยี่ห้อต่ำง ๆ ที่อยู่ในตลำด 

ที่มำ: บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด, 2554 

 

จำกแผนภำพที่ 1.4 แสดงให้เห็นถึงต ำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลำด ซึ่งคู่แข่ง

ส ำคัญของฮีโน่ คือ อีซูสุ ซึ่งเป็นรถจำกค่ำยญี่ปุ่นเหมือนกัน อีกทั้งยังเป็นผู้น ำตลำดอยู่ในขณะน้ี 

จำกกำรประเมินภำพรวมเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ยังอยู่ในอัตรำกำรเติบโตที่ดี โดยมีจีดี

พีจะเติบโต 4 - 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรำคำสินค้ำเกษตร ปำล์ม,ข้ำว,ยำงพำรำ ก็ยังคงดีอยู่ แต่ก็มี

ปัจจัยลบคือสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองทั้งในและต่ำงประเทศที่มีควำมไม่แน่นอน รวมไปถึงอัตรำ

ดอกเบี้ยที่อำจจะส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบกำรพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ภำพรวมกำรแข่งขัน ของ

ตลำดรวมรถบรรทุกในปีนี้ยังคงดุเดือดเหมือนเช่นทุกปี เนื่องจำกมีคู่แข่งขันเข้ำมำในตลำดมำก

ขึ้น โดยในปีนี้คำดว่ำจะมีผู้เล่นจำกจีน และอินเดียเข้ำมำ และในปีนี้จะเติบโต 10 เปอร์เซ็นต์ 

หรือคิดเป็นปริมำณจ ำนวน 25,000 คัน ในส่วนของฮีโน่คำดว่ำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจะต้อง

เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับรถธงที่เป็นกลุ่มรถบรรทุกที่ใช้ก๊ำสเอ็นจีวี ก็จะต้องเพิ่มขึ้น แต่จะถึงจ ำนวน 
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4,000 คันหรือไม่ก็ต้องดูจำกปัจจัยอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี ขณะที่เป้ำหมำยยอดขำยรวม

ของฮีโน่ในปีนี้คำดว่ำจะท ำได้ 11,000 คัน 

 

1.2 ปัญหำและลักษณะปัญหำที่เกิดขึ้นในองค์กร 
 

ในภำวะกำรแข่งขันในตลำดรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้ว ฮีโน่ เป็นแบ

รนด์ที่ได้รับกำรยอมรับในเรื่องของคุณภำพมำตรฐำนสำกล หรือ Premium Brand แต่เนื่องจำก

กำรแข่งขันที่รุนแรงในเรื่องของรำคำ ท ำให้กำรรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส่วน

แบ่งตลำดถูกคู่แข่งแบ่งส่วนแบ่งไปจำกเดิมที่ฮีโน่ได้ตั้งเป้ำไว้ กลยุทธ์กำรสื่อสำรจึงเป็นสิ่งส ำคัญ

ที่จะท ำให้ควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำของผู้บริโภค และท ำให้สำมำรถรักษำและเพิ่มส่วนแบ่งตลำด

ได้ ท ำให้สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดต่อไป โดยดูได้จำกส่วนแบ่งกำรตลำดดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 1.1 แสดงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในปี 2008 

ที่มำ: http://www.busandtruckmedia.com/index.php, 2555 
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แผนภูมิที่ 1.2 แสดงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในปี 2009 

ที่มำ: http://www.busandtruckmedia.com/index.php, 2555 

 

 
แผนภูมิที่ 1.3 แสดงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในปี 2010 

ที่มำ: http://www.busandtruckmedia.com/index.php, 2555 
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แผนภูมิที่ 1.4 แสดงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในปี 2011 

ที่มำ: http://www.busandtruckmedia.com/index.php, 2555 

 

จำกแผนภูมิที่ 1.1, แผนภูมิที่ 1.2, แผนภูมิที่ 1.3 และแผนภูมิที่ 1.4 สำมำรถสรุปได้

ดังนี้ คือ ปัญหำระดับองค์กร ทั้งฮีโน่และอีซูสุซึ่งเป็นคู่แข่งส ำคัญ มีปริมำณกำรขำยมีกำร

เติบโตมำกขึ้น เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและกำรลงทุนจำกภำคต่ำง ๆ แม้แต่ส่วนแบ่ง

ตลำดของทั้งฮีโน่และอีซูสุก็มีอัตรำที่เพิ่มขึ้น แต่อีซูสุมีอัตรำที่เพิ่มขึ้นมำกกว่ำฮีโน่ ในปี 2008-

2010 แต่ในแผนภูมิที่ 1.4 ฮีโน่มีส่วนแบ่งตลำดเพิ่มขึ้น ในขณะที่รำยอื่น ๆ มีส่วนแบ่งตลำดที่

ลดลง เนื่องจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วม ท ำให้หลำยบริษัทไม่สำมำรถส่งรถให้กับลูกค้ำได้นั่นเอง 

สำมำรถสรุปรวมเป็นกรำฟได้ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1.5 แสดงยอดขำยของรถบรรทุกแต่ละยี่ห้อ (หน่วย: คัน) 

ที่มำ: http://www.busandtruckmedia.com/index.php, 2555 

 

 
แผนภูมิที่ 1.6 แสดงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดระหว่ำงปี 2008 - 2011 

ที่มำ: http://www.busandtruckmedia.com/index.php, 2555 
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จำกแผนภูมิที่ 1.5 และแผนภูมิที่ 1.6 แสดงให้เห็นถึงกำรเติบโตของยอดขำยและส่วน

แบ่งทำงกำรตลำด ถึงแม้ฮีโน่ และอีซูสุซึ่งเป็นคู่แข่งส ำคัญ จะมีกำรเติบโตก็ตำม แต่ฮีโน่มีกำร

เติบโตและส่วนแบ่งกำรตลำดที่น้อยกว่ำอีซูสุ 

ปัญหำระดับหน่วยธุรกิจ คือ เม่ือเสียส่วนแบ่งทำงกำรตลำด จะมีผลกระทบไปถึง

ยอดขำย และรำยได้ในบำงหน่วยธุรกิจลดลง (หน่วยธุรกิจแบ่งตำมประเภทสินค้ำที่ได้กล่ำวไว้ใน

ข้ำงต้น) เมื่อไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุนเพิ่ม หรือคุ้มกับกำรบริหำรงำน อำจจะต้องปิดหน่วยธุรกิจนั้น

ไป 

ปัญหำระดับหน้ำที่ คือ ปัญหำระดับธุรกิจจะส่งผลต่อระดับผลิตภัณฑ์ คือ ค่ำใช้จ่ำย

ทำงกำรตลำดเพื่อรักษำฐำนลูกค้ำหรือกระตุ้นกำรซื้อรถใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนแบ่งตลำดลดลง 

ทำงฮีโน่จึงได้วำงกลยุทธ์กำรท ำตลำด เพื่อกำรส่งมอบสิ่งที่ฮีโน่ต้องกำรและเป็นกำร

สร้ำงคุณค่ำในด้ำนคุณภำพของสินค้ำต่อผู้บริโภค และเป็นกำรเรียกควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภค 

เพื่อสร้ำงส่วนแบ่งตลำดที่มำกขึ้นและรักษำไว้ในอนำคตได้อย่ำงยั่งยืน ทำงผู้ท ำกำรศึกษำเห็นว่ำ 

หัวข้อนี้มีควำมน่ำสนใจ เพื่อเป็นกำรศึกษำและสำมำรถตอบปัญหำด้ำนตรำสินค้ำของฮีโน่ได้

อย่ำงถูกต้อง และตรงตำมที่ฮีโน่ต้องกำรสื่อออกไปให้ผู้บริโภค ย่อมเป็นผลที่ดีให้กับองค์กร 

 

1.3 ควำมส ำคัญและผลกระทบของปัญหำที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
 

หำกบริษัท ไม่ให้ควำมสนใจในกำรรักษำและเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำด จะท ำให้บริษัท 

ได้รับผลจำกกำรเสียโอกำสทำงกำรค้ำในระยะสั้นคือ กำรเสียลูกค้ำเก่ำ และอำจท ำให้ลูกค้ำเสีย

ควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำ และอำจส่งผลในระยะยำวได้ ทั้งในเรื่องคู่แข่งรำยอื่น ๆ ที่จะเข้ำมำ

แย่งส่วนแบ่งตลำด อีกทั้งสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และท ำธุ รกิจได้อย่ำงไม่ยั่งยืน 

เพรำะว่ำควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำเป็นสิ่งส ำคัญในระยะยำว คือ ผู้บริโภคจะรับรู้และจดจ ำตรำ

สินค้ำฮีโน่ ซึ่งจะส่งผลต่อควำมเชื่อในตรำสินค้ำ และลดโอกำสที่จะเปลี่ยนไปเป็นลูกค้ำของคู่แข่ง 

ต้นทุนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดตรงนี้จะเพิ่มขึ้น เพรำะว่ำ ต้องท ำกำรศึกษำและ

ใช้เครื่องมือในกำรสื่อสำรกำรตลำดในช่วงแรกให้มีประสิทธิภำพสูงสุด หำกบริษัทยังคงไม่ให้

ควำมส ำคัญเรื่องกำรสื่อสำรกำรตลำดในด้ำนตรำสินค้ำ ย่อมท ำให้เกิดโอกำสที่ผู้บริโภคจะ

เปลี่ยนยี่ห้อมีสูง เนื่องจำกผู้บริโภคจะมีกำรรับรู้ในตรำสินค้ำที่เหมือนกับคู่แข่ง รำยได้เข้ำสู่

บริษัทลดลง และท ำให้เกิดควำมไม่ม่ันคงในกำรท ำธุรกิจในระยะยำวได้ 
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1.4 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. ศึกษำสำเหตุของปัญหำและปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษำกำรรับรู้ของผู้บริโภคต่อตรำสินค้ำฮีโน่ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร

สื่อสำรและกำรส่งมอบของตรำสินค้ำฮีโน่ เช่น ด้ำนคุณสมบัติของสินค้ำ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

ที่มีต่อสินค้ำ 

3. เพื่อก ำหนดกลยุทธ์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้ำที่ และ

วำงนโยบำยกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

ระยะสั้น บริษัทได้ทรำบถึงข้อมูลกำรรับรู้ของผู้บริโภคต่อตรำสินค้ำ สำมำรถน ำไป

จัดกำรกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำด เพื่อเพิ่มยอดขำย และรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

ระยะกลำง บริษัทท ำกำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์สื่อสำรกำรตลำด 

เพื่อเพิ่มยอดขำย เพิ่มและรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

ระยะยำว บริษัทท ำกำรวำงแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับ

หน้ำที่ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เพื่อเพิ่มยอดขำย เพิ่มและรักษำส่วนแบ่งทำง

กำรตลำด อีกทั้งท ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมจงรักภักดีในตรำสินค้ำในระยะยำว 

ผู้ท ำกำรศึกษำ สำมำรถน ำประสบกำรณ์ในกำรวิเครำะห์ปัญหำ และวิเครำะห์หำกลยุทธ์

ที่เหมำะสม น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปในอนำคต 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในกำรศึกษำปัญหำกำรรับรู้ของผู้บริโภคต่อตรำสินค้ำ กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำด 

และกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ กรณีศึกษำ 

บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฏี และงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำครั้งนี้ ในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี ้

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 

2.1.1 กำรวิเครำะห์ PEST Analysis 

2.1.2 วิเครำะห์กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมด้วยแบบจ ำลอง Five Forces 

2.1.3 ทฤษฏีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT) 

2.1.4 แมททริกซ์อุปสรรค-โอกำส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS Matrix) 

2.1.5 แนวคิดและทฤษฏีกำรก ำหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ 

2.2 กำรจัดกำรกำรตลำด และกลยุทธ์กำรตลำด 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรับรู้ตรำสินค้ำ 

2.2.2 วิเครำะห์ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) 

2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC) 

2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
 

2.1.1 กำรวิเครำะห์ PEST Analysis 

1. กำรเมือง (Political Component = P) เป็นกำรวิเครำะห์นโยบำยและ

กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของภำครัฐ ที่น่ำจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อกำร

ด ำเนินงำนขององค์กร เช่น 

- นโยบำยของรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กฎหมำย  มติ

คณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่ำง ๆ  

- ควำมม่ันคงของรัฐบำล 

- บทบำทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทำงกำรเมือง 

- ควำมขัดแย้งและควำมรุนแรงทำงกำรเมือง 

- พฤติกรรมทำงกำรเมือง 

- กลุ่มผู้มีอิทธิพล/เครือข่ำยพันธมิตร 

2. เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็นกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจ

ระดับมหภำค/ระดับจุลภำค ซึ่งหมำยถึงระบบเศรษฐกิจทั้งในและระหว่ำง

ประเทศที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนขององค์กร อำทิ 

- อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 

- ผลผลิตมวลรวมในประเทศ 

- กำรค้ำระหว่ำงประเทศและดุลกำรช ำระเงิน 

- อัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

- อัตรำกำรว่ำงงำน 

- ภำวกำรณ์จ้ำงงำนและค่ำแรง 

- กำรลงทุนภำคเอกชน 

- อัตรำเพิ่มของระดับรำคำและดัชนีรำคำ 

- รำคำน้ ำมันดิบ 

- ภำษีอำกรและกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล 

- หนี้สำธำรณะ เงินคงคลัง 

- กำรเงินกำรธนำคำร 
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- สภำพปัญหำของสำขำกำรพัฒนำ / บริกำร 

3. สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) เป็นกำร

วิเครำะห์สภำวะทำงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมำยถึงโครงสร้ำงทำงสังคมที่

เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนขององค์กร อำทิ 

- ระดับกำรศึกษำและอัตรำกำรรู้หนังสือของประชำกร 

- จ ำนวนประชำกร โครงสร้ำงของประชำกร 

- ขนบธรรมเนียมประเพณี ควำมเชื่อ ค่ำนิยมและวัฒนธรรม 

- แบบแผนกำรด ำเนินชวีิตและพฤติกรรม กำรประกอบอำชีพ 

- คุณภำพชีวิต 

- ลักษณะของชุมชน และกำรตั้งถิ่นฐำน 

- กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- กำรกระจำยรำยได้และควำมเป็นธรรมในสังคม 

- สภำพของบ้ำนเมืองและลักษณะทำงภูมิศำสตร์ 

- โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

- กำรคมนำคมและกำรติดต่อสื่อสำร 

- ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 

4. เทคโนโลยี (Technological Component = T) เป็นกำรวิเครำะห์

สภำพกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อกำรด ำเนินงำน เช่น กำรผลิต

คิดค้นเทคโนโลยีต่ำง ๆ ควำมรู้และวิทยำกำรแขนงต่ำง ๆ กำรใช้เทคโนโลยี

เพื่อกำรสื่อสำร กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงองค์กร ควำมก้ำวหน้ำในกำรวิจัย

และพัฒนำในสำขำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและ

กำรให้บริกำรโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่ำง ๆ 

 

2.1.2 วิเครำะห์กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมด้วยแบบจ ำลอง Five Forces 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยหรือสภำพกำรแข่งขันในแต่ละอุตสำหกรรมจะท ำให้ทรำบถึงที่มำ 

ของควำมรุนแรงในกำรแข่งขันและอิทธิพลอันเกิดจำกภำวะกำรแข่งขันเหล่ำนี้ กำรวิเครำะห์นี้มี  

ควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจำกผู้บริหำรไม่สำมำรถที่จะจัดท ำกลยุทธ์ 

ที่ประสบควำมส ำเร็จ โดยไม่มีควำมเข้ำใจถึงลักษณะที่ส ำคัญของกำรแข่งขันได้เลย 
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ในกำรวิเครำะห์สภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมนั้น Michael E. Porter ได้เสนอ 

แนวคิดว่ำมีปัจจัยส ำคัญห้ำประกำรที่ส่งผลต่อสภำวะในกำรแข่งขันของแต่ละอุตสำหกรรม หรือ  

ที่เรำเรียกกันว่ำ Five Force Model ซึ่งได้กลำยเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์อย่ำงมำกในกำร 

วิเครำะห์สภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม รวมทั้งควำมรุนแรงของปัจจัยแต่ละประกำร  

ตำมแนวคิดนี้  อุตสำหกรรมคือกลุ่มขององค์กรธุรกิจที่ท ำกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรที่ มี 

ลักษณะเหมือนหรือคล้ำยกัน หรือสินค้ำและบริกำรที่สำมำรถทดแทนกันได้ในลักษณะกำร 

ทดแทนควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่นเหล็กและพลำสติกที่ใช้ในกำรประกอบรถยนต์สำมำรถ  

ทดแทนซึ่งกันและกันได้ ถึงแม้ว่ำจะใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตที่แตกต่ำงกัน แต่สำมำรถ 

ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เหมือนกัน กำรวิเครำะห์สภำวะอุตสำหกรรมจะช่วยในกำร 

บ่งชี้ถึงโอกำสและข้อจ ำกัดที่องค์กรธุรกิจจะต้องเผชิญ 

Michael E. Porter เสนอว่ำสภำวะกำรด ำเนินงำนขององค์กรธุรกิจขึ้นอยู่กับสภำวะ 

กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมที่องค์กรธุรกิจนั้นอยู่ และสภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมใด  

อุตสำหกรรมหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส ำคัญ 5 ประกำร ควำมเข้มแข็งของปัจจัยทั้ง 5 ประกำร 

นี้บ่งบอกถึงโอกำสในกำรได้ก ำไรของธุรกิจในอุตสำหกรรมนั้น ๆ ยิ่งปัจจัยเหล่ำนี้มีควำมเข้มแข็ง 

มำกเท่ำใดย่อมส่งผลเสียต่อกำรขึ้นรำคำซึ่งน ำไปสู่กำรได้ก ำไรของธุรกิจในอุตสำหกรรมนั้น  ๆ 

ซึ่งถือเป็นข้อจ ำกัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้ำปัจจัยน้ัน ๆ มีควำมอ่อนแอย่อมเป็นโอกำสอันดี

ต่อธุรกิจในอุตสำหกรรมนั้น ๆ เนื่องจำกธุรกิจสำมำรถได้ก ำไรได้มำกขึ้น แต่เนื่องจำกสภำวะ 

อุตสำหกรรมมีกำรพัฒนำอยู่เสมอ ดังนั้นควำมเข้มแข็งหรือผลของปัจจัยทั้ง 5 ประกำรนี้สำมำรถ 

ที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 

ปัจจัยส ำคัญที่ธุรกิจจะต้องท ำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด ได้แก่กำรหำต ำแหน่งใน

อุตสำหกรรมที่จะสำมำรถมีอิทธิพลเหนือปัจจัยทั้ง 5 ประกำรเพื่อที่จะหำควำมได้เปรียบออกมำ

หรือป้องกันตนเอง ซึ่งลักษณะที่ส ำคัญของปัจจัยท้ัง 5 ประกำรประกอบด้วย 

1. ข้อจ ำกัดในกำรเข้ำสู่อุตสำหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ คู่แข่งขันใหม่ 

ๆ ได้แก่องค์กรธุรกิจอื่นที่ในขณะนั้นอยู่ภำยนอกอุตสำหกรรมแต่มีควำมสำมำรถและแนวโน้มที่

จะเข้ำมำในอุตสำหกรรม โดยปรกติแล้วองค์กรธุรกิจเดิมที่อยู่ภำยในอุตสำหกรรมจะพยำยำม

ป้องกันไม่ให้องค์กรใหม่ ๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรม เนื่องจำกองค์กรใหม่ ๆ ที่จะเข้ำมำใน

อุตสำหกรรมจะส่งผลกระทบต่อสภำวะในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอันเป็นข้อจ ำกัดที่ส ำคัญต่อ

กำรด ำเนินงำนและกำรแข่งขันขององค์กรธุรกิจเดิมในอุตสำหกรรมเนื่องจำกองค์กรใหม่ที่เข้ำมำ
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ย่อมต้องกำรส่วนแบ่งตลำด ซึ่งเป็นผลเสียต่อองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้วยกเว้นในกรณีที่ตลำดมีกำร

ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว กำรเข้ำมำของธุรกิจใหม่ ๆ ก่อให้เกิดกำรแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น อำจมีกำร

ลดรำคำสินค้ำและบริกำรลง โดยในกำรตัดสินใจเข้ำสู้อุตสำหกรรมขององค์กรธุรกิจใหม่จะขึ้นอยู่

กับปัจจัยที่ส ำคัญสองประกำรได้แก่ ต้นทุนในกำรเข้ำสู้อุตสำหกรรมและกำรโต้ตอบจำกองค์กร

ธุรกิจเดิม 

2. ควำมรุนแรงของสภำวะกำรแข่งขันระหว่ำงองค์กรธุรกิจที่อยู่ใน

อุตสำหกรรมเดียวกัน สภำวะกำรแข่งขันของระหว่ำงธุรกิจต่ำง ๆ จะทวีควำมรุนแรงขึ้นเม่ือ

องค์กรธุรกิจหนึ่งมองเห็นช่องทำงในกำรได้ก ำไรมำกขึ้น หรือถูกคุกคำมำกกำรกระท ำของ

องค์กรธุรกิจอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน เช่น กำรลดรำคำ กำรต่อสู้ทำงด้ำนกำรตลำด กำร

แนะน ำสินค้ำใหม่เข้ำสู่ตลำด หรือ กำรเพิ่มกำรให้บริกำรหลังกำรขำยแก่ลูกค้ำ ถ้ำสภำวะกำร

แข่งขันในอุตสำหกรรมไม่รุนแรง โอกำสที่องค์กรธุรกิจต่ำง ๆ จะขึ้นรำคำสินค้ำและบริกำร 

เพื่อให้ได้มำซึ่งก ำไรที่มำกขึ้นก็จะมีมำก 

3. กำรมีสินค้ำหรือบริกำรที่สำมำรถทดแทนกันได้  ธุรกิจใน

อุตสำหกรรมหนึ่งอำจจะมีกำรแข่งขันกับธุรกิจในอุตสำหกรรมอื่นที่ผลิตสินค้ำที่มีลักษณะที่

ทดแทนกันได้ ซึ่งอำจเป็นสินค้ำคนละชนิดกัน แต่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้

เหมือนกัน กำรมีสินค้ำทดแทนในอุตสำหกรรมอื่นย่อมก่อให้เกิดข้อจ ำกัดในกำรตั้งรำคำสินค้ำ

ไม่ให้สูงเกินไปเนื่องจำกลูกค้ำอำจจะหันไปใช้สินค้ำที่ทดแทนกันได้ และถ้ำค่ำใช้จ่ำยในกำร

เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (Switching Cost) ต่ ำ ปัจจัยในด้ำนกำรใช้สินค้ำทดแทนก็จะมีผลต่อ

อุตสำหกรรมมำกขึ้น เช่น ชำอำจเป็นสินค้ำทดแทนของกำแฟ ถ้ำกำแฟมีรำคำสูงขึ้นมำกลูกค้ำ

อำจจะเปลี่ยนหันมำดื่มชำแทน ธุรกิจที่สำมำรถผลิตสินค้ำที่ไม่มีสินค้ำทดแทนได้ยอมมี

ผลตอบแทนที่สูงเนื่องจำกสำมำรถตั้งรำคำของสินค้ำได้สูงโดยที่ไม่ต้องกลัวสินค้ำทดแทน ถ้ำ

อุตสำหกรรมใดมีสินค้ำทดแทนได้ง่ำย ย่อมไม่สำมำรถหำก ำไรได้มำกเนื่องจำกลูกค้ำจะหันไปใช้

สินค้ำทดแทน 

4. อ ำนำจต่อรองของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะมีผลกระทบต่ออุตสำหกรรม ถ้ำผู้ซื้อมี

อ ำนำจต่อรองหรือมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดรำคำของสินค้ำและบริกำรให้ต่ ำ หรือมีอิทธิพลในกำร

ต่อรองให้องค์กรธุรกิจเพิ่มคุณภำพของสินค้ำและบริกำรให้มำกขึ้น ซึ่งส่งผลต่อองค์กรธุรกิจใน

แง่ต้นทุนกำรด ำเนินงำนที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อที่ไม่มีควำมเข้มแข็งหรือไม่มีอ ำนำจต่อรองย่อม
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เปิดโอกำสให้องค์กรธุรกิจในอุตสำหกรรมสำมำรถขึ้นรำคำสินค้ำได้โดยง่ำย กำรที่ผู้ซื้อจะมี

อ ำนำจมำกหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับอ ำนำจต่อรองที่ผู้ซื้อมีต่อองค์กรธุรกิจในอุตสำหกรรม 

5. อ ำนำจต่อรองของผู้ขำยวัตถุดิบ ผู้ขำยวัตถุดิบจะมีอิทธิพลต่อ

อุตสำหกรรมเนื่องจำกสำมำรถก ำหนดให้สินค้ำมีรำคำสูงหรือต่ ำได้หรือเพิ่มหรือลดคุณภำพของ

สินค้ำได้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและก ำไรขององค์กรธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ขำยมีควำมอ่อนแอหรือมี

อ ำนำจในกำรต่อรองต่ ำย่อมถูกผู้ซื้อกดรำคำ และเรียกร้องสินค้ำที่มีคุณภำพที่สูงขึ้นได้ (ผศ.ดร. 

พักตร์พจง วัฒนสินธุ์ และดร.พสุ เดชะรินทร,์ 2542: 125) 

 

2.1.3 ทฤษฏีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT) 

SWOT Analysis เป็นกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคเพื่อช่วยในกำร

ก ำหนดกลยุทธ์ กำรวิเครำะห์ SWOT จะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรท ำงำน 

จุดแข็งเป็นควำมสำมำรถที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย, จุดอ่อนเป็นลักษณะที่บริษัทต้อง

จัดกำรแก้ไข, โอกำสเป็นสถำนกำรณ์ซึ่งมีศักยภำพ (ข้อได้เปรียบ) ซึ่งช่วยให้บริษัทบรรลุ

เป้ำหมำย และอุปสรรคเป็นปัญหำวิกฤตที่จะท ำให้บริษัทไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ 

ปัจจัยภำยใน ประกอบด้วย 

S: Strengths จุดแข็งเป็นข้อดีของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจสำมำรถควบคุมได้ เช่น จุด

แข็งด้ำนทรัพยำกรที่มีศักยภำพและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ธุรกิจต้องพยำยำมรักษำจุด

แข็งองค์กรให้นำนท่ีสุดเนื่องจำกจุดแข็งจะท ำให้ธุรกิจสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

W: Weakness จุดอ่อนถือเป็นข้อด้อยขององค์กร เช่น จุดอ่อนด้ำนทรัพยำกรที่ไม่มี

ศักยภำพและควำมเสียเปรียบทำงด้ำนกำรแข่งขัน จุดอ่อนเป็นสิ่งที่ธุรกิจไม่สำมำรถควบคุมได้ 

ดังนั้นธุรกิจจะต้องพยำยำมแก้ไขจุดอ่อนและเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งให้ได้ 

ปัจจัยภำยนอก ประกอบด้วย 

O: Opportunities โอกำสเป็นสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจไม่สำมำรถควบคุมได้ แต่เป็นสิ่งที่เอื้อ

ประโยชน์ในกำรท ำธุรกิจ เช่นภำวะเศรษฐกิจ ภำวะกำรเมืองที่มีควำมม่ันคง 

T: Threats อุปสรรคเป็นสภำพแวดล้อมที่ธุรกิจไม่สำมำรถควบคุมได้และเป็นสิ่งที่

ขัดขวำงกำรท ำธุรกิจ เช่น สภำวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี หรือ กำรเมืองที่ไม่มีควำมม่ันคง 
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2.1.4 แมททริกซ์อุปสรรค-โอกำส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS Matrix) 

แมททริกซ์อุปสรรค-โอกำส-จุดแข็ง-จุดอ่อน Threats-Opportunities-Weaknesses-

Strengths (TOWS Matrix) เป็นแมททริกซ์ที่แสดงถึงโอกำสและอุปสรรคจำกภำยนอกที่สัมพันธ์

กับจุดแข็งภำยในบริษัทโดยมีทำงเลือก 4 ทำงเลือกซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรจับคู่ระหว่ำงปัจจัย

ภำยนอกและปัจจัยภำยใน ดังนี้ 1.กลยุทธ์ SO 2.กลยุทธ์ ST 3.กลยุทธ์ WO 4.กลยุทธ์ WT 

บริษัทจะท ำกำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจำกสภำพแวดล้อมภำยในตลอดจนวิเครำะห์โอกำส

และอุปสรรคจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยนั้นจะท ำให้

ได้ 4 ทำงเลือก ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่ำงกันเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละสถำนกำรณ์ โดย

ก ำหนดให้ T แทน อุปสรรค O แทน โอกำส W แทน จุดอ่อน S แทนจุดแข็ง ตำรำงที่ 2.1 แสดง

ทำงเลือก 4 ประกำรของ TOWS Matrix เพื่อก ำหนดกลยุทธ์และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์โดย

แกนนอนแทนจุดแข็งและจุดอ่อนภำยใน ส่วนแกนตั้งแทนโอกำสและอุปสรรคจำกภำยนอก โดย

มีรำยละเอียดดังน้ี 

 

ปัจจัยภำยใน 

ปัจจัยภำยนอก 

จุดแข็ง 

Internal Strengths (S) 

จุดอ่อน 

Internal Weaknesses (W) 

โอกำส 

External Opportunities (O) 

SO 

ใช้จุดแข็งที่มีกับโอกำส 

OW 

ใช้โอกำสที่มีลดจุดอ่อน 

อุปสรรค 

External Threats (T) 

ST 

ใช้จุดแข็งป้องกันผลกระทบ 

WT 

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกำส 

ตำรำงที่ 2.1 แสดงตำรำงกำรวิเครำะห์หำทำงเลือก TOWS Matrix 

 

1. กลยุทธ์ SO (SO Strategy) เป็นต ำแหน่งหรือสถำนกำรณ์ที่เป็น

เป้ำหมำยของทุกบริษัทโดยบริษัทจะใช้จุดแข็งและข้อได้เปรียบจำกโอกำส ถ้ำมีจุดอ่อนก็

พยำยำมแก้ไขเพื่อเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็ง ถ้ำเผชิญกับอุปสรรค์ก็ต้องพยำยำมเปลี่ยนให้เป็น

โอกำส ในกรณีดังกล่ำวองค์กรจะใช้จุดแข็งเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบจำกโอกำส 

2. กลยุทธ์ WO (WO Strategy) เป็นสถำนกำรณ์ที่ธุรกิจพยำยำมให้มี

จุดอ่อนต่ ำท่ีสุดและโอกำสสูงที่สุด ดังนั้นธุรกิจที่มีจุดอ่อนในบำงกรณีจะต้องพยำยำมหำวิธีแก้ไข
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โดยกำรใช้ข้อได้เปรียบจำกเทคโนโลยีหรือบุคลำกรที่มีทักษะจำกภำยนอกในกำรพัฒนำองค์กร

ในกรณีน้ีบริษัทจะพยำยำมแก้ไขจุดอ่อนและสร้ำงข้อได้เปรียบจำกโอกำส 

3. กลยุทธ์ ST (ST Strategy) เป็นสถำนกำรณ์ที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุป

สรรค์จำกสภำพแวดล้อมภำยนอกเป้ำหมำยของบริษัทคือพยำยำมให้มีจุดแข็งและอุปสรรคต่ ำสุด

ดังนั้นบริษัทอำจใช้จุดแข็งด้ำนเทคโนโลยี กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำร หรือกำรตลำด เพื่อขจัดอุป

สรรค์จำกคู่แข่งขัน ในกรณีน้ีบริษัทอำจใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยง 

4. กลยุทธ์ WT (WT Strategy) เป็นสถำนกำรณ์ที่ธุรกิจมีจุดอ่อนและมี

อุปสรรคโดยมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงจุดแข็งและขจัดอุปสรรคให้ต่ ำที่สุดโดยบริษัทอำจใช้วิธีลด

ค่ำใช้จ่ำย เลิกสินค้ำท่ีไม่มีก ำไร บริษัทควรพยำยำมสร้ำงจุดแข็งเพื่อเอำชนะอุปสรรคให้ได้ 

 

2.1.5 แนวคิดและทฤษฏีกำรก ำหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ 

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนขององค์กรในอนำคตเพื่อให้องค์กรสำมำรถบรรลุ

จุดมุ่งหมำยท่ีวำงไว้ มี 3 ระดับ ดังนี ้

1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategies) 

1.1 กลยุทธ์กำรเจริญเติบโต มุ่งสร้ำงอัตรำกำรเติบโตที่มำกกว่ำ

เมื่อเทียบกับตลำด มักใช้กำรพัฒนำตลำดใหม่ (Market Development-ตลำดใหม่ สินค้ำ

ใหม่) พัฒนำสินค้ำ (Product Development) วิธีกำรใหม่ (New Process) หรือเจำะ

ตลำดเพิ่ม (Market Penetration-ตลำดใหม่ สินค้ำเก่ำ) กลยุทธ์กำรเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่

นิยมมำกที่สุดเนื่องจำกกำรเติบโตหมำยถึงรำยได้ที่มำกขึ้น รำคำหุ้นที่สูงขึ้น และ

ประสิทธิภำพของผู้น ำ แต่กำรเติบโตที่เร็วเกินไปอำจจะน ำไปสู่ควำมไม่มีประสิทธิภำพ 

- Concentration on a Single Product or Services: เป็น

กำรสร้ำงกำรเติบโตด้วยสินค้ำหรือบริกำรเพียงอย่ำงเดียว เช่น McDonald ที่มี

สินค้ำหลักเพียงอย่ำงเดียว คือ แฮมเบอเกอร์ และใช้กำรเจำะตลำดเพิ่มไปยัง

พื้นที่ใหม่ ๆ ด้วยกำรรักษำมำตรฐำน/คุณภำพ/ควำมสะอำด สำเหตุที่บริษัท

เลือกกลยุทธ์นี้มักจะมำจำกกำรที่มีทรัพยำกรไม่เพียงพอ ที่อำจน ำมำซึ่งควำม

เสี่ยงหำกมีกำรตกต่ ำของสินค้ำหรือบริกำรน้ัน 

- Concentric Diversification: เป็นกำรสร้ำงกำรเติบโตด้วย

กำรเพิ่มสินค้ำหรือบริกำรใหม่ที่สอดคล้องกับสินค้ำหรือบริกำรที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง
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อำจสอดคล้องในเรื่องเทคโนโลยี Know-how สำยผลิตภัณฑ์ ช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำย หรือฐำนลูกค้ำ กลยุทธ์นี้จะสร้ำงต ำแหน่งกำรแข่งขันที่แข่งแกร่งได้ 

- Vertical Integration: เป็นกำรสร้ำงกำรเติบโตด้วยกำรขยำย

ธุรกิจที่มีอยู่สองทิศทำง คือ 1)กำรรวมตัวไปข้ำงหน้ำ (Forward Integration) 

เป็นกำรขยำยกำรลงทุนไปยังช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของสินค้ำหรือบริกำร

ปัจจุบัน ท ำให้ขยำยตลำดได้ง่ำยขึ้น และสำมำรถควบคุมต้นทุนขำยได้ 2) กำร

รวมตัวไปข้ำงหลัง (Backward Integration) เป็นกำรขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจ

ที่ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรกับธุรกิจในปัจจุบัน ท ำให้บริษัทสำมำรถควบคุม

ต้นทุน และคุณภำพของปัจจัยน ำเข้ำ นอกจำกนี้กำรใช้ Vertical Integration ยัง

ท ำให้ Market Power และ Barrier to Entry แต่จะมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ธุรกิจ

มีควำมเกี่ยวเนื่องกันใกล้ชิด 

- Horizontal Diversification:  เป็นกำรสร้ำงกำรเติบโตจำก

กำรซื้อ กำรควบรวม กิจกำรของคู่แข่ง กลยุทธ์นี้คล้ำยกับ Concentric 

Diversification ควำมแตกต่ำงก็คือ Horizontal Diversification จะมุ่งเน้นกำร

เพิ่มสินค้ำหรือบริกำรจำกกำรซื้อบริษัทคู่แข่งเท่ำนั้น 

- Conglomerate Diversification: เป็นกำรสร้ำงกำรเติบโต

จำกกำรมีสินค้ำหรือบริกำรใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้ำหรือบริกำรที่มีอยู่เลย ซึ่ง

จะสร้ำงควำมได้เปรียบในลักษณะของกลุ่มบริษัทที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กัน 

1.2 กลยุทธ์คงตัว กลยุทธ์ที่มุ่งรักษำอัตรำกำรเติบโต ส่วนแบ่ง

กำรตลำด หรือต ำแหน่งทำงกำรแข่งขันของบริษัทไว้ เนื่องจำกสภำพของอุตสำหกรรมที่

เริ่มตกต่ ำ หรือมีคู่แข่งรำยใหม่ท่ีเข้มแข็งเข้ำมำในตลำด หรือสภำวกำรณ์ผันผวน 

- Leadership: กลยุทธ์กำรมุ่งเป็นผู้น ำตลำดด้วยกำรดึงดูด

ลูกค้ำจำกคู่แข่งที่อ่อนแอ เนื่องจำกในสภำวะกำรตกต่ ำของอุตสำหกรรมจะท ำ

ให้เฉพำะบริษัทที่เป็นผู้น ำตลำดเท่ำนั้นที่สำมำรถท ำก ำไรและอยู่รอดได้ 

- Niche: กลยุทธ์กำรมุ่งสร้ำงควำมแข่งแกร่งในบำงตลำดที่มี

ควำมช ำนำญและมีต ำแหน่งกำรแข่งขันที่เข้มแข็ง 
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- Harvest: กลยุทธ์กำรมุ่งท ำก ำไรระยะสั้น ไม่ลงทุนเพิ่ม ลด

ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ลง จะช่วยลดปัญหำกำรมียอดขำยที่ลดลงและในอนำคตอำจ

ต้องขำยธุรกิจหรือออกจำกอุตสำหกรรมนี้ 

- Quick Divest: กลยุทธ์กำรขำยธุรกิจทิ้งอย่ำงรวดเร็วในช่วง

ต้นเร่ิมตกต่ ำของอุตสำหกรรม 

1.3 กลยุทธ์ถดถอย กลยุทธ์กำรปรับตัว ด้วยกำรเปลี่ยนแปลง

ขนำดองค์กร ลดต้นทุน ปรับโครงสร้ำง ขำยธุรกิจ หรือล้มละลำย เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ใน

สถำนกำรณ์ที่ไม่ดี เช่นกำรไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ เศรษฐกิจตกต่ ำ และ

บริษัทก็มีฐำนะทำงกำรเงินไม่ดี 

- Retrenchment: กลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนเนื่องจำกไม่สำมำรถ

บรรลุ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์  หรือประสิทธิภำพ /คุณภำพตกต่ ำ เป็นกำร

ปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมตัวแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง เช่น กำรท ำ Reengineering 

องค์กร หรือกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

- Turnaround: กลยุทธ์เพื่อพลิกสถำนกำรณ์เลวร้ำยของบริษัท 

โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรเงิน จึงเป็นกำรปรับเปลี่ยนจ ำนวนมำก มีควำมรุนแรง 

ด้วยกำรควบรวมกิจกำร ปรับโครงสร้ำงหนี้ ขำยสินทรัพย์ ลดขนำดองค์กร หรือ

เปลี่ยนผู้น ำองค์กร 

- Divest: กลยุทธ์กำรขำยบำงส่วนของบริษัท กรณีที่กลยุทธ์ 

Harvest หรือ Turnaround ไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

- Liquidation: กลยุทธ์กำรเลิกกิจกำรด้วยกำรขำยสินทรัพย์

ทั้งหมด หรือหยุดกำรด ำเนินงำนทั้งหมด เพื่อหยุดกำรขำดทุนก่อนที่จะ

ล้มละลำย 

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ   (Business Level Strategy) 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่เน้นในด้ำนของกำรแข่งขัน โดยแต่ละหน่วยธุรกิจกล

ยุทธ์ (SBU) ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจจะก ำหนดกลยุทธ์ที่เหมำะสมกับธุรกิจและเหมำะสมกับ

สภำวะแวดล้อมทำงกำรแข่งขันในแต่ละขนำดของธุรกิจ โดยเน้นที่กำรพัฒนำและรักษำไว้ ซึ่ง

กำรมีทักษะและทรัพยำกรที่เหนือกว่ำ และกำรมีต ำปหน่งทำงกำรแข่งขันที่เหนือกว่ำ เพื่อให้
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สำมำรถบรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรมีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีควำม

เจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยำวและมีผลก ำไร 

2.1 กลยุทธ์ผู้น ำด้ำนต้นทุน (Cost Leadership Strategy) กล

ยุทธ์ที่มุ่งสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันด้วยต้นทุนกำรด ำเนินงำนที่ต่ ำกว่ำ ภำยใต้

ควำมเสี่ยงเท่ำกัน ประโยชน์จำกกำรผลิตแบบมีมำตรฐำนและจ ำนวนมำก Economies 

of scale และ Experience curve effects 

2.2 กลยุ ทธ์ ก ำ รสร้ ำ งคว ำมแตกต่ ำ ง   (Differentiation 

strategy) กลยุทธ์ที่มุ่งสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันด้วยควำมแตกต่ำงของสินค้ำ

หรือบริกำรกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงมักใช้กำรวิจัยและพัฒนำเป็นเครื่องมือส ำคัญ

ในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิจัยเพื่อหำควำมต้องกำรของผู้บริโภคหรือ

กำรพัฒนำสินค้ำใหม ่

2.3 กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น (Focus) กลยุทธ์ที่ มุ่งสร้ำงควำม

ได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันด้วยกำรเน้นควำมช ำนำญในบำงเรื่องเพื่อเจำะตลำดเฉพำะ 

(Niche Market) เช่น กลุ่มลูกค้ำเฉพำะสินค้ำเฉพำะหรือพื้นที่บำงพื้นที่ องค์กรสำมำรถ

สร้ำงคุณค่ำด้วยกำรผสมผสำนกำรมุ่งเน้นกับกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงหรือกำรเป็นผู้น ำ

ด้ำนต้นทุน 

3. กลยุทธ์ระดับหน้ำที่หรือด ำเนินงำน (Fucntional Strategy) 

กลยุทธ์ระดับหน้ำที่หรือด ำเนินงำน เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ก ำหนดวิธีกำรในกำรสนับสนุนกล

ยุทธ์ในระดับธุรกิจ โดยเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนย่อย ๆภำยในองค์กร กำรก ำหนด

กลยุทธ์ในกำรพัฒนำหรือก ำหนดวิธีกำรท ำงำนของหน่วยงำนย่อยเหล่ำนี้ก็เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์

ในระดับธุรกิจที่ก ำหนดขึ้นเป็นวิธีกำรที่องค์กรน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนขององค์กร เพื่อให้

องค์กรเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดประกอบด้วย 5 ด้ำน คือ 

3.1 กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and development strategy) 

เป็นกำรค้นคว้ำหำวิธีผลิตสินค้ำหรือบริกำรใหม่ที่มีคุณภำพดีกว่ำ ซึ่งจะเป็นหน้ำที่ของ

ฝ่ำยวิชำกำร 

3.2 กำรปฏิบัติกำร (Operations strategy) เป็นกำรคิดค้นกล

ยุทธ์เพื่อควบคุมกระบวนกำรผลิต ได้แก่ กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย และกำรจัดกำร

กระบวนกำรผลิต ซึ่งจะเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยผลิต 
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3.3 ด้ำนกำรเงิน (Financial strategy) เป็นกำรพิจำณำที่เน้น

ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจด ำเนินงำน กำรประเมินผลสถำนะทำงกำร

เงินเพื่อกำรปรับแผนต่อไป ซึ่งจะเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยคลัง หรือฝ่ำยบัญชี-กำรเงิน 

3.4 ด้ำนกำรตลำด (Marketing strategy) เป็นกำรก ำหนด

แผนกำรตลำด เช่น กำรก ำหนดรำคำ กำรขยำยตลำด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นหน้ำที่ของฝ่ำย

ขำยหรือฝ่ำยกำรตลำด 

3.5 ด้ำนทรัพยำกรบุคคล (Human resource strategy) เป็น

กำรก ำหนดแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ

องค์กรในทุกด้ำน ซึ่งจะเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยบุคคล 

 

2.2 กำรจัดกำรกำรตลำด และกลยุทธ์กำรตลำด 
 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรับรู้ตรำสินค้ำ 

กำรรับรู้เป็นกระบวนกำรที่มนุษย์เลือกรับสำรซึ่งเป็นสิ่งเร้ำและจัดรูปแบบสำรเป็น

หมวดหมู่ ตลอดจนตีควำมสิ่งเร้ำที่มำกระทบประสำทสัมผัสให้มีควำมหมำยตำมสิ่งที่มองเห็น 

กำรรับรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคโดยน ำควำมคิดเข้ำมำเกี่ยวข้อง เช่น ดูแล้วชอบ

หรือไม่ชอบ กำรชอบหรือไม่ชอบจะพิจำรณำจำกภำพในสมองที่อยู่ในควำมทรงจ ำ (ปิยฉัตร 

ล้อมชวกำร, 2550,) 

กระบวนกำรรับรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ กำรเลือกรับสำร กำรเลือกสนใจสำร 

กำรมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวสำร กำรเลือกจ ำสำร 

ในชีวิตประจ ำวันผู้บริโภครับข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ มำก ผู้บริโภคไม่สำมำรถรับรู้ได้

ทั้งหมด จึงเลือกเฉพำะที่แต่ละบุคคลมีควำมเข้ำใจและเลือกที่จะจ ำเฉพำะส่วนที่ต้องกำรหรือมี

ควำมเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่ำงสูง เช่น ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรซื้อตู้เย็น ได้เห็นโฆษณำตู้เย็น

ยี่ห้อต่ำง ๆ ก็จะเปิดรับข้อมูลเหล่ำนั้นเป็นกำรเลือกรับให้ควำมสนใจต่อข้อมูลที่ได้รับ ตีควำม

ข้อมูลเกี่ยวกับรำคำ คุณภำพ และจดจ ำข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจ แต่ถ้ำไม่มีควำม

ต้องกำรหรือมีควำมเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคต่ ำ กำรรับรู้ข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลใหม่ไม่จ ำเป็นต้องเอำ

ใจใส่ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้ตำมแนวคิดของเฮนรี แอสแซล (Henry Assel) คือ ขนำด 

ต ำแหน่ง สี ควำมขัดแย้ง กำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ควำมถี่ คุณค่ำในสังคม ควำมเหมำะสม

กับสถำนกำรณ์ ควำมพร้อมของผู้บริโภค 

กำรรับรู้ตรำสินค้ำ คือ ควำมคิด ควำมรู้สึก และแนวคิดที่เกิดขึ้นกับตรำสินค้ำ (ปรมะ 

สตะเวทิน, 2541, หน้ำ 32) ตรงกับควำมหมำยที่ Aaker (1996, p.5) กล่ำวถึงกำรรับรู้ในตรำ

สินค้ำว่ำเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคิดหรือรู้สึกเกี่ยวกับตรำสินค้ำ (Brand’s Presense) โดยกำรวัดกำร

รับรู้ในตรำสินค้ำเป็นกำรวัดระดับควำมจ ำของผู้บริโภคในตรำสินค้ำ อันได้แก่ กำรจ ำได้ 

(Recognition) ซึ่งวัดกำรเปิดรับตรำสินค้ำของผู้บริโภคและกำรระลึกได้ (Recall) ซึ่งเป็นกำรวัด

ว่ำ ตรำสินค้ำใดบ้ำงที่ผู้บริโภคระลึกได้ว่ำอยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น กำรจ ำตรำสินค้ำและระลึก

ถึงตรำสินค้ำนี้เป็นผลของควำมคุ้นเคย (Familiarity) และควำมชอบต่อตรำสินค้ำ (Liking) ซึ่ง

เกิดจำกกำรเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับตรำสินค้ำในอดีตซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรรับรู้ของผู้บริโภค 

แรกเริ่มเดิมทีผู้บริโภคไม่มีควำมรู้กับตรำสินค้ำใด ๆ ทั้งสิ้นตรำสินค้ำทั้งหมดล้วนเคย

เป็นสิ่งใหม่ต่อผู้บริโภคให้เรียนรู้ กำรรับรู้ของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่ำงกันหลำย

ประกำร เช่น 

- โฆษณำหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท ำให้เรำรับรู้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่ำงกัน 

- กำรใช้งำนแตกต่ำงกันท ำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับตรำสินค้ำต่ำงกัน เช่น หำกคิดถึง

ปำกกำมองต์บลังก์ เรำอำจรับรู้ถึงควำมหรูหรำ ดีไซน์สวย และควำมมีระดับ กำร

รับรู้เหล่ำนี้อำจเกิดจำกแบบของปำกกำ กำรตั้งรำคำสูง กลุ่มผู้ใช้ที่เรำเห็น หรือ

สถำนท่ีวำงจ ำหน่ำย หรือปัจจัยท่ีกล่ำวมำทั้งหมดรวม ๆ กัน 

ไม่ว่ำข้อมูลจำกแหล่งใดก็ตำม ผู้บริโภคจดจ ำและนึกถึงตรำสินค้ำเป็น เครือข่ำย หรือ

ควำมสัมพันธ์ง่ำย ๆ ที่ผู้บริโภคโยงส่วนส ำคัญเข้ำไว้ด้วยกัน Marieke (2005, p.30) กล่ำวถึง

เครือข่ำยควำมสัมพันธ์ของตรำสินค้ำในกำรรับรู้ของผู้บริโภคเช่นกัน โดยเรียกกันว่ำเป็น “Brand 

Association Network” หรือ “Perceptual Map” เพรำะเป็นเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำใน

เรื่องคุณสมบัติ (Attributes) คุณประโยชน์ (Benefits) และคุณค่ำ (Value) ตำมควำมนึกคิดของ

ผู้บริโภคที่รับรู้ได้จำกกำรได้สัมผัสกับตรำสินค้ำผ่ำนเครือข่ำยเครื่องมือสื่อสำรกำรตลำด และ

ผ่ำนประสบกำรณ์ในกำรใช้ตรำสินค้ำ เครือข่ำยนี้เม่ือสอบถำมจำกผู้บริโภคอำจวำดออกได้

แตกต่ำงกัน ตำมควำมแตกต่ำงของผู้บริโภค โดยเฉพำะผู้บริโภคในตลำดท้องถิ่นและ ใน
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ต่ำงประเทศ ที่ยังคงมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และรูปแบบกำร

ด ำเนินกำรชีวิต ฯลฯ 

 

ตัวอย่ำงเครือข่ำยที่แสดงในภำพที่ 2.1 เป็นกำรรับรู้ตรำสินค้ำ Volvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 2.1 แสดงกำรรับรู้ตรำสินค้ำ Volvo ของผู้บริโภค 

ที่มำ: Marieke (2005, p.30) 

 

 จำกแผนภำพที่ 2.1 ผู้ซื้อรับรู้ Volvo ในเบื้องต้นแล้วว่ำเป็นรถที่ให้ควำมปลอดภัย แต่

รูปทรงเป็นเหลี่ยมและไม่หวือหวำ ผู้ซื้ออำจมีกำรรับรู้ล ำดับรองลงมำอีก ลักษณะรูปแบบที่ไม่

หวือหวำนั้นมีควำมหมำยได้ทั้งบวกและลบ: ด้ำนหนึ่งอำจน่ำเบื่อ แต่อีกด้ำนหนึ่งคือเป็นที่

น่ำเชื่อถือ รูปทรงเหลี่ยมแม้ไม่มีสไตล์โดดเด่นแต่บ่งบอกถึงควำมปลอดภัย กรณีตัวอย่ำง Volvo 

กำรรับรู้เกิดขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ รถยนต์ทรงเหลี่ยม ปลอดภัยและไม่หวือหวำอยู่ในใจผู้ซื้อ

ตลอดเวลำ สิ่งที่ผู้ซื้อรับรู้เกี่ยวกับตรำสินค้ำถือเป็น Brand Equity ที่มีลักษณะโดดเด่นจำกคู่แข่ง 

ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นสำมำรถมีศักยภำพในกำรท ำก ำไรจำกกำรรับรู้น้ัน ๆ ของผู้บริโภคได้ 

กำรรับรู้ตรำสินค้ำดังที่แสดงในภำพ มีส่วนส ำคัญหลำยประกำร กำรรับรู้ตรำสินค้ำใน

หมวดหมู่เดียวกันไม่จ ำเป็นต้องเท่ำกันเสมอไป เช่น เรำอำจรับรู้ Volvo ได้ลึกซึ้งกว่ำ Saab 

ขึ้นอยู่กับว่ำเรำมีประสบกำรณ์กับ Volvo มำกกว่ำ Saab หรือไม่ เนื่องจำก Volvo มียอดขำย

มำกกว่ำ หรือโฆษณำมำกกว่ำ หรือเรำรู้จักคนขับรถ Volvo มำกกว่ำคนขับ Saab 

ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใด กำรรับรู้ตรำสินค้ำมีมำกกว่ำสำมำรถท ำให้เรำนึกถึงตรำสินค้ำนั้น

ได้ง่ำยขึ้น และส่งผลถึงควำมยืดหยุ่นต่อรำคำ (Price Flexibility) กำรตั้งรำคำพรีเม่ียมท ำได้ยำก

รถยนต์ปลอดภัย 

Volvo ทรงเหลี่ยม 

ไม่มีสไตล์ 

ปลอดภัย 

ไม่หวือหวา 

น่าเชื่อถือ 

น่าเบื่อ 



33 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ เครือข่ำยกำรรับรู้ที่แตกต่ำงกันเป็นพื้นฐำนส ำหรับสร้ำงควำมแตกต่ำงของ

ตรำสินค้ำ เป้ำหมำยของกลยุทธ์ตรำสินค้ำ คือสร้ำงกำรรับรู้ที่แตกต่ำงกันให้หลำกหลำย ทุก

ควำมแตกต่ำงล้วนมีมูลค่ำทั้งสิ้น แม้กระทั่งควำมแตกต่ำงเชิงลบในแวบแรก (ดังที่เรำมองรูปทรง

เหลี่ยมของ Volvo บ่งบอกควำมหมำยไม่มีสไตล์ แต่ให้ควำมปลอดภัย) 

แม้ตรำสินค้ำที่มีกำรรับรู้ท ำนองเดียวกัน ก็สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงระหว่ำงตรำ

สินค้ำในใจผู้ซื้อได้ ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้แตกต่ำงได้ชัดเจนเพียงใด 

กำรสร้ำงตรำสินค้ำให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น ำมำใช้แข่งขันกันในตลำด 

ควำมโดดเด่นที่รับรู้ได้สำมำรถท ำได้หลำยวิธีขึ้นอยู่กับกำรสร้ำงกำรรับรู้ตรำสินค้ำอย่ำงมี

เอกลักษณ์และชัดเจนเพียงใด ตรำสินค้ำบำงตรำอำจมีควำมโดดเด่นโดยกำรก ำหนดประเภท

ผลิตภัณฑ์ เช่น ซีรอกส์ และโคคำ-โคล่ำ เป็นผู้บุกเบิกตลำดและเป็นที่รับรู้ในประเภทผลิตภัณฑ์

นั้นอย่ำงแข็งแกร่ง เม่ือผู้ซื้อคิดจะซื้อผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องถ่ำยเอกสำรหรือน้ ำอัดลม จะนึก

ถึงตรำสินค้ำของผู้บุกเบิกก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้น หำกตรำสินค้ำเป็นที่นึกถึงมำกกว่ำตรำ

สินค้ำอื่นเท่ำใด ก็ย่อมมีโอกำสถูกเลือกมำกกว่ำเท่ำนั้น แม้ว่ำผลิตภัณฑ์จะไม่ได้เหนือกว่ำใคร

เลยก็ตำม กำรเป็นท่ีจดจ ำมำกกว่ำ นึกถึงได้ง่ำยกว่ำย่อมได้เปรียบกว่ำ และเป็นที่น่ำเชื่อถือกว่ำ 

2.2.2 วิเครำะห์ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) 

คอตเลอร์ (Philip Kotler. 2000: 6) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมกำรตลำดไว้ว่ำ เป็นกระบวนกำร

วำงแผนและกำรบริหำรแนวคิดเกี่ยวกับกำรตั้งรำคำ กำรส่งเสริมกำรตลำด กำรจัดจ ำหน่ำย

สินค้ำ บริกำรหรือควำมคิด เพื่อสร้ำงให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของ

บุคคลและบรรลุเป้ำหมำยองค์กำร 

อิทเซล วอลเกอร์ และสแทนตัน (Etzel, Walker and Stanton. 1997: 6) ได้ให้ ค ำจ ำกัด

ควำมกำรตลำดไว้ว่ำ เป็นระบบกิจกรรมธุรกิจทั้งหมดที่ก ำหนดขึ้น เพื่อที่จะวำงแผน (Plan) 

ก ำหนดรำคำ (Price) ส่งเสริม (Promote) และจัดจ ำหน่ำย (Distribute) คุณค่ำในผลิตภัณฑ์ 

บริกำรและควำมคิดที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดเป้ำหมำย (Target Market) 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำร 

พนำ ทองมีอำคม (2540: 150) ให้ควำมหมำยกำรตลำด ไว้ว่ำ กำรตลำด (Marketing) 

คือ กระบวนกำรวำงแผน และน ำแผนไปปฏิบัติในเรื่องของกำรวำงรูปแบบ หรือ แนวคิด กำร

ก ำหนดรำคำ กำรส่งเสริมกำรขำย และกำรจัดจ ำหน่ำยของสินค้ำ ควำมคิด และบริกำร ทั้งนี้เพื่อ

ก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนอันน ำมำซึ่งควำมพอใจของบุคคล และบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวย
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งำน หรือกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ หรือบ ำบัดควำมต้องกำรของบุคคลโดยกำรซื้อขำย 

แลกเปลี่ยน โดยท่ีกำรซือ้ขำยแลกเปลี่ยนและควำมพึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้น มำจำกกำรวำงแผนงำน

และกำรปฏิบัติตำมแผนงำนในแต่ละองค์ประกอบของกำรตลำด  อันได้แก่ กำรวำงรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ กำรตั้งรำคำ กำรท ำกำรส่งเสริมกำรตลำด และกำรจัดจ ำหน่ำย 

สุดำดวง เรืองรุจิระ (2540: 2) ให้ควำมหมำยกำรตลำดไว้ว่ำ กำรตลำด คือ กำรกระท ำ

กิจกรรมต่ำง ๆ ในทำงธุรกิจที่มีผลให้เกิดกำรน ำสินค้ำหรือบริกำรจำกผู้ผลิตไปสู่ ผู้บริโภคหรือ

ผู้ใช้บริกำรนั้น ๆ ให้ได้รับควำมพอใจ ขณะเดียวกัน ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกำร 

จำกควำมหมำย และค ำจ ำกัดควำมต่ำง ๆ ดังที่มีผู้กล่ำวไว้แล้วนั้น อำจสรุปได้ว่ำ 

กำรตลำด หมำยถึง กิจกรรมต่ำง ๆ หรือ กระบวนกำรธุรกิจในกำรท ำให้เกิดกำรซื้อขำย

ผลิตภัณฑ์ และบริกำรต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภครวมทั้งผู้ผลิต 

และผู้จัดจ ำหน่ำยด้วย 

McCarthy E. Jerome and William D. Perreault (1991: 522) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) หมำยถึง ปัจจัยทำง กำรตลำดที่ควบคุมได้ ซึ่ง

บริษัทต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองควำมต้องกำรของตลำดเป้ำหมำย 

จันทจร กออิสรำนุภำพ (2547: paragraph 4-8) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ส่วนประสม

กำรตลำด (Marketing Mix) หมำยถึง เครื่องมือต่ำง ๆ ทำง กำรตลำดที่กิจกำรใช้เพื่อตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดเป้ำหมำย ประกอบด้วยกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่ส ำคัญ 4 ประกำร 

ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ (Product) รำคำ (Price) กำรจัดจ ำหน่ำย (Place) และกำรส่งเสริมกำรตลำด 

(Promotion) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2543: 17) ส่วนประสมทำงกำรตลำด อำจเรียกอีกอย่ำงหนึ่งได้ว่ำ 

ปัจจัยภำยในทำงกำรตลำด หรือปัจจัยทำงกำรตลำด (Internal Marketing Factor หรือ 

Marketing Factor) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่บริษัทควบคุมได้ โดยทั่วไปส่วนผสมทำงกำรตลำด

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) รำคำ (Price) กำรจัดจ ำหน่ำย (Place) และกำรส่งเสริม

กำรตลำด (Promotion) หรือเรียกว่ำ 4P’s โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 

คอตเลอร์ (Philip Kotler. 2000: 11) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของผลิตภัณฑ์ไว้ว่ำ หมำยถึง 

สิ่งที่เสนอขำยโดยธุรกิจ เพื่อสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขำย

อำจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วย สินค้ำ บริกำร ควำมคิด สถำนที่ 

องค์กำรหรือบุคคลผลิตภัณฑ์จะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่ำ (Value) ในสำยตำของ

ลูกค้ำ จึงจะมีผลท ำให้ผลิตภัณฑ์ขำยได้ 

Bovee, Houston and Thill (1995: 10) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของผลิตภัณฑ์ไว้ว่ำ 

หมำยถึง สินค้ำบริกำร หรือควำมคิดซึ่งลูกค้ำต้องจ่ำยเงินเป็นกำรแลกเปลี่ยน 

Etzel, Walker and Stanton (1997: 11) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของผลิตภัณฑ์ไว้ว่ำ 

หมำยถึง กลุ่มของสิ่งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่สำมำรถตอบสนองควำมพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งอำจ

รวมถึงสี กำรบรรจุหีบห่อ คุณภำพ รำคำ ชื่อเสียง ตรำยี่ห้อ บริกำร ฯลฯ ผลิตภัณฑ์จึงอำจเป็น

ตัวสินค้ำ บริกำร ควำมคิด สถำนท่ี องค์กร หรือบุคคล 

จำกควำมหมำย และค ำจ ำกัดควำมต่ำง ๆ ที่มีผู้กล่ำวไว้แล้วนั้น อำจสรุปได้ว่ำ 

ผลิตภัณฑ์ หมำยถึง สิ่งที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดยกำรขำยผลิตภัณฑ์

และขำยผลประโยชน์ท่ีมำจำกตัวผลิตภัณฑ์ 

กำรก ำหนดกลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ต้องพยำยำมค ำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 

1.1 ควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ/หรือควำม

แตกต่ำงทำงกำรแข่งขัน (Competitive Differentiation) 

1.2 พิจำรณำจำกองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) 

เช่นประโยชน์พื้นฐำน รูปร่ำงลักษณะ คุณภำพ กำรบรรจุภัณฑ์ ตรำสินค้ำ ฯลฯ 

1.3 กำรก ำหนดต ำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นกำรออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงต ำแหน่งที่แตกต่ำง และมีคุณค่ำในจิตใจของลูกค้ำ

เป้ำหมำย 

1.4 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่

และปรับปรุงให้ดีขึ้น (new and improved) ซึ่งต้องค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำร

ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น 

1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) สำยผลิตภัณฑ์ (Product 

Line) และรำยกำรผลิตภัณฑ์ (Product Item) 
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2. รำคำ (Price) 

อิทเซล วอลเกอร์ และสแทนตัน (Etzel, Walker and Stanton. 1997: 11) ได้ให้ค ำ

จ ำกัดควำมของรำคำไว้ว่ำ หมำยถึง มูลค่ำผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน หรือเป็นสิ่งที่ต้องจ่ำยส ำหรับ

กำรได้มำซึ่งบำงสิ่ง ซึ่งรำคำเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้ำ ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่ำง

คุณค่ำ (Value) ผลิตภัณฑ์ กับ รำคำ (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ถ้ำคุณค่ำสูงกว่ำรำคำ เขำก็จะ

ตัดสินใจซ้ือ 

คอตเลอร์ และอำร์มสตรอง (Kotler and Armatrong. 1999: 7) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของ

รำคำไว้ว่ำ หมำยถึง จ ำนวนเงินที่บุคคลจ่ำยเพื่อซื้อสินค้ำหรือบริกำร ซึ่งแสดงเป็นมูลค่ำที่

ผู้บริโภคจ่ำยเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้สินค้ำหรือบริกำร 

จำกควำมหมำย และค ำจ ำกัดควำมต่ำง ๆ ที่มีผู้กล่ำวไว้แล้วนั้น อำจสรุปได้ว่ำ รำคำ 

หมำยถึง มูลค่ำของสินค้ำและบริกำร ที่เป็นจ ำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้มำซึ่ง

ผลิตภัณฑ์และบริกำร ผู้ก ำหนดกลยุทธ์ด้ำนรำคำต้องค ำนึงถึง ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

2.1 ต้นทุน (Cost) เนื่องจำกรำคำประกอบด้วยต้นทุนบวกด้วยก ำไร ดังนั้น ต้นทุน

จึงเป็นเกณฑ์ขั้นต่ ำในกำรตั้งรำคำ รำคำจะสูง หรือต่ ำจึงขึ้นอยู่กับต้นทุนว่ำ สูง หรือ ต่ ำ 

2.2 ลักษณะควำมต้องกำรซื้อผลิตภัณฑ์ (Demand for the Product) ในที่นี้รำคำ

สินค้ำใดจะสูงหรือต่ ำขึ้นอยู่กับปริมำณควำมต้องกำรซื้อสินค้ำของลูกค้ำที่มีต่อสินค้ำของ

บริษัท โดยปกติจะเป็นไปตำมกฎของดีมำนด์ (Law of Demand) กล่ำวคือ ถ้ำรำคำ

สินค้ำใดสูงขึ้น ปริมำณควำมต้องกำรสินค้ำนั้นจะลดลง และเม่ือรำคำของสินค้ำใดลด

ต่ ำลง จะท ำให้ปริมำณควำมต้องกำรซื้อเพิ่มขึ้น 

2.3 เป้ำหมำยส่วนครองตลำดที่ต้องกำร (Target Share of the Market) เป็น กำร

พิจำรณำว่ำบริษัทต้องกำรอัตรำยอดขำยเม่ือเปรียบเทียบกับยอดขำยของคู่แข่งขันเป็น

จ ำนวน เท่ำใด และส่วนครองตลำดนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อกำรตั้งรำคำ ถ้ำต้องกำรเพิ่มส่วน

ครองตลำด ก็มักจะตั้งรำคำต่ ำกว่ำบริษัทที่ต้องกำรรักษำส่วนครองตลำดเท่ำเดิม 

2.4 กำรแข่งขันในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต (Present and Potential 

Competition) กำรแข่งขันทั้งในปัจจุบันและที่จะเข้ำมำในอนำคตเป็นปัจจัยส ำคัญที่มี

อิทธิพลต่อ กำรตั้งรำคำ โดยเฉพำะถ้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่คู่แข่งขันเข้ำมำแข่งขันได้ง่ำย 

รวมทั้งธุรกิจที่มีก ำไรสูง ก็จะจูงใจให้มีคู่แข่งขันเข้ำมำแข่งขัน ถ้ำคู่แข่งขันมีมำกจะมี
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แนวโน้มตั้งรำคำเท่ำกับ หรือต่ ำกว่ำ คู่แข่งขัน ดังนั้นสภำพกำรแข่งขันในปัจจุบัน

แนวโน้มในอนำคต จึงเป็นสิ่งส ำคัญในกำรก ำหนดรำคำพื้นฐำนท่ัวไป 

2.5 ส่วนประสมทำงกำรตลำดอื่น ๆ (Other Part of the Marketing Mix) รำคำจะ

เป็นเท่ำใด จึงได้รับอิทธิพลจำกส่วนผสมทำงกำรตลำดอื่น ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ช่อง

ทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และวิธีกำรส่งเสริมกำรตลำด กล่ำวคือ กำรตั้งรำคำต้องค ำนึงถึง

ประเภทและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในกำรสร้ำงอรรถประโยชน์ให้กับผู้บริโภค กำร

เลือกช่องทำงกำรจัดจ ำหนำย และประเภทของคนกลำงจะมีผลกระทบต่อกำรตั้งรำคำ 

เพรำะกำรตั้งรำคำต้องครอบคลุมผลประโยชน์ที่จะมอบให้คนกลำง ซึ่งจะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่

แตกต่ำงกันในแต่ละช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ส่วนวิธีกำรส่งเสริมกำรตลำดที่แตกต่ำงกัน

จะมีผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยท่ีแตกต่ำงกัน ซึ่งรำคำจะต้องค ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้ด้วย 

3. กำรจัดจ ำหน่ำย (Place หรือ Distribution) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคนอื่น ๆ (2543: 9) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของกำรจัดจ ำหน่ำยไว้ว่ำ 

หมำยถึง โครงสร้ำงของช่องทำงซึ่งประกอบด้วยสถำบัน และกิจกรรม ใช้เพื่อ เคลื่อนย้ำย

ผลิตภัณฑ์และบริกำรจำกองค์กำรไปยังตลำด สถำบันที่น ำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำด เป้ำหมำยก็คือ

สถำบันกำรตลำด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในกำรกระจำยสินค้ำ ประกอบด้วย กำรขนส่ง กำร

คลังสินค้ำและกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง 

โบวี่ เฮำส์ตัน และทิวส์ (Bovee, Houston and Thill. 1995: 4) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของ

กำรจัดจ ำหน่ำยไว้ว่ำ หมำยถึง กระบวนกำรเคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตไปยัง ผู้บริโภคหรือ

ผู้ใช้ซ่ึงอำจจะมีหลำยขั้นตอนและมีส่วนร่วมจำกหลำยบริษัท 

จำกควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมต่ำง ๆ อำจสรุปได้ว่ำ กำรจัดจ ำหน่ำย หมำยถึง 

กิจกรรมกำรน ำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำดเป้ำหมำย หรือกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกผู้ผลิตไปยัง

ผู้บริโภคกำรจัดจ ำหน่ำยจึงประกอบด้วย 2 ส่วนดังน้ี 

3.1 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Channel of Distribution) หมำยถึง กระบวนกำร

เคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ซึ่งอำจจะมีหลำยขั้นตอนและ

ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยบริษัท หรือเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งช่วยน ำ

ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรไปยัง ผู้บริโภค ผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรม หรือหน่วยธุรกิจ เพื่อกำรใช้

หรือกำรบริโภค (Bovee, Houston and Thill. 1995: 4) ในระบบช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำยจึงประกอบด้วยผู้ผลิต คนกลำง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรม 
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3.2 กำรกระจำยตัวสินค้ำ (Physical Distribution) หมำยถึง งำนที่เกี่ยวข้องกับกำร

วำงแผน กำรปฏิบัติกำรตำมแผน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยวัตถุดิบ ปัจจัยกำร

ผลิต และสินค้ำส ำเร็จรูป จำกจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ำยในกำรบริโภคเพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยมุ่งหวังก ำไร (Philip Kotler and Armstrong. 1999: 8) กำร

กระจำยสินค้ำ จึงประกอบด้วยงำนท่ีส ำคัญต่อไปนี้ คือ กำรขนส่ง (Transportation) กำร

เก็บรักษำสินค้ำ (Storage) และกำรคลังสินค้ำ (Warehouseing) และกำรบริหำรสินค้ำ

คงเหลือ (Inventory Management) 

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 

อิทเซล วอลเกอร์ และสแทนตัน (Etzel, Walker and Stanton. 1997: 12 ) ได้ให้ค ำ

จ ำกัดควำมของกำรส่งเสริมกำรขำยไว้ว่ำ หมำยถึง กำรติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกับข้อมูลระหว่ำง

ผู้ขำยกับผู้ซื้อ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือ เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดี เพื่อแจ้งข่ำว เพื่อจูงใจให้เกิดควำม

ต้องกำร เพื่อเตือนควำมทรงจ ำในผลิตภัณฑ์โดยคำดว่ำจะมีอิทธิพลต่อควำมรู้สึก ควำมเชื่อถือ

หรือ พฤติกรรมกำรซื้อ กำรติดต่อสื่อสำรอำจเป็นกำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย (Personal 

Selling) และกำรขำยโดยไม่ใช้พนักงำนขำย (Nonpersonal Selling) ซึ่งประกอบด้วยกำร

โฆษณำ กำรส่งเสริมกำรขำย กำรให้ข่ำวและกำรประชำสัมพันธ์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของกำรส่งเสริมกำรขำยไว้ว่ำ

หมำยถึงข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ขำยและผู้ซื้อเพื่อสร้ำงทัศนคติและพฤติกรรมกำรซื้อ 

จำกควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมต่ำง ๆ อำจสรุปได้ว่ำ กำรส่งเสริมกำรตลำด หมำยถึง 

กำรสื่อสำรให้ตลำดเป้ำหมำยได้ทรำบถึงกำรกระท ำของผู้ขำย กำรชักจูงให้เกิดอุปสงค์ใน

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขำย หรือเร่งเร้ำให้มีอุปสงค์มำกพอที่จะลงมือปฏิบัติกำรซื้อได้ รำยละเอียดกำร

ใช้สื่อกำรส่งเสริมกำรขำย มีดังต่อไปนี ้

4.1 กำรโฆษณำ (Advertising) เป็นทุกกิจกรรมในกำรเสนอข่ำวสำรเกี่ยวกับ 

องค์กำร และ(หรือ) ผลิตภัณฑ์ บริกำรหรือควำมคิด ที่ต้องมีกำรจ่ำยเงินโดยผู้อุปถัมภ์

รำยกำร เช่น กำรโฆษณำสินค้ำหรือบริกำรผ่ำนสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร 

ฯลฯ 

4.2 กำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมกำรแจ้ง ข่ำวสำร

และจูงใจตลำดโดยใช้บุคคลในกรณีน้ีเป็นกำรติดต่อสื่อสำรแบบเผชิญหน้ำระหว่ำงผู้ขำย 

(หรือผู้ผลิต) กับลูกค้ำที่คำดหวัง 
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4.3 กำรส่งเสริมกำรขำย (Sales Promotion) เป็นเครื่องมือกระตุ้นควำมต้องกำรซื้อ

ที่ใช้สนับสนุนกำรโฆษณำ กำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย และกำรให้ข่ำวซึ่งสำมำรกระตุ้น

กระตุ้นควำมสนใจกำรทดลองใช้ หรือกำรซื้อโดยลูกค้ำขั้นสุดท้ำยหรือคนกลำงใน

ช่องทำง ตัวอย่ำง กำรส่งเสริมกำรขำยท่ีเป็นกำรกระตุ้นผู้บริโภค เช่น กำรลด แลก แจก 

แถม เป็นต้น 

4.4 กำรให้ข่ำวและกำรประชำสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) กำรให้ข่ำว 

เป็นกำรเสนอควำมคิดสินค้ำหรือบริกำรที่ไม่ต้องมีกำรจ่ำยเงิน  จำกองค์กำรที่ได้รับ

ผลประโยชน์ เช่น กำรให้ข่ำวเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ บุคคล กำรจัดประชุม สัมมนำ แก่

สื่อมวลชน ส่วนกำรประชำสัมพันธ์ หมำยถึง ควำมพยำยำมที่มีกำรวำงแผนโดย

องค์กำรหนึ่งเพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อองค์กำรให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  กำร

ประชำสัมพันธ์เป็นกำรติดต่อสื่อสำรกับกลุ่มต่ำง ๆ ได้แก่ ประชำชนทั่วไป ผู้ถือหุ้น 

หน่วยรำชกำร วิธีกำรประชำสัมพันธ์อำจท ำได้ เช่น กำรตีพิมพ์ กำรให้ข่ำวเกี่ยวกับ

บุคคล ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กำรจัดเหตุกำรณ์พิเศษต่ำง ๆ เช่น ประชุม สัมมนำ จัด

กีฬำหรือเป็นสปอนเซอร์ กำรให้บริกำรชุมชน เช่น กำรบริจำค กำรสนับสนุนกีฬำ กำร

อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC) 

กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร หรือที่เรียกกันว่ำ IMC ในบำงครั้งอำจได้พบค ำที่มี

ควำมหมำยใกล้เคียงกันหรือเหมือนกับ IMC เช่น New Advertising, Orchestration หรือ 

Seamless Communication ส ำหรับในภำษำไทยนักวิชำกำรบำงท่ำนก็เรียกว่ำ กำรสื่อสำร

กำรตลำดแบบครบเครื่อง กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบครบวงจร กำรสื่อสำรกำรเชิงบูรณำกำร เป็น

ต้น เสริมยศ ธรรมรักษ์ (2546: 209-210) แต่ในที่นี้ขอใช้ค ำว่ำ กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำ

กำร 

American Association of Advertising Agencies (Four As) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของ 

IMC ไว้ว่ำ เป็นแนวคิดกำรวำงแผนกำรสื่อสำรกำรตลำดซึ่งยอมรับในกำรสร้ำงมูลค่ำของกำร

วำงแผนโดยกำรประเมินบทบำทกำรใช้วิธีกำรสื่อสำรหลำกหลำยรูปแบบ เช่นกำรโฆษณำ กำร

ตอบสนองโดยตรง กำรส่งเสริมกำรขำย และกำรประชำสัมพันธ์ เป็นกำรผสมผสำนวิธีกำร

เหล่ำนี้เข้ำด้วยกัน เพื่อสร้ำงให้เกิดควำมชัดเจนต่อเนื่อง ได้ผลสูงสุด โดยท ำให้ข่ำวสำรถูกเชิ่อ

มต่ออย่ำงแยบยล 
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ทอม ดันแคน (Tom Duncan. อ้ำงถึงใน เสริมยศ ธรรมรักษ์. 2546: 209) นักวิชำกำร

ด้ำน IMC จำกมหำวิทยำลัยในสหรัฐอเมริกำได้ให้ควำมหมำยของ IMC ไว้ว่ำ กำรสื่อสำร

กำรตลำดแบบบูรณำกำร หมำยถึง กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำซึ่ง

เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดคุณค่ำในตรำสินค้ำ ยิ่งไปกว่ำนั้นยังเป็นกระบวนกำรที่จะต้องผสำน

หน้ำที่ทุก ๆ ส่วนเพื่อสร้ำงสรรค์และสนับสนุนให้เกิดผลก ำไร นั่นคือควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ

รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร (พนักงำน ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ทำงกำรเงิน 

ผู้บริโภค สื่อมวลชน) โดยมีกำรควบคุมเนื้อหำสำรทั้งหมดที่ส่งออกไปอย่ำงมีกลยุทธ์และให้สำร

เหล่ำนั้นมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้ำหมำยและให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ข้อมูลเป็นพลังขับเคลื่อนรวมถึง

กำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวในรูปแบบที่ท ำให้เกิดกำรโต้ตอบไปมำระหว่ำงองค์กรกับกลุ่มเป้ำหมำย 

เสรี วงษ์มณฑำ (2540: 39) กล่ำวว่ำ กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร หมำยถึง กล

ยุทธ์ของกำรร่วมมือกันและกำรประสมประสำนควำมพยำยำมทำงกำรตลำดทั้ งหมดของบริษัท 

และกำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำดเพื่อให้เกิดข่ำวสำร และภำพลักษณ์ที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

กิตติ สิริพัลลภ (อ้ำงถึงใน เสริมยศ ธรรมรักษ์. 2546: 209) ให้ควำมหมำยของกำร

สื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรไว้ว่ำ หมำยถึง”ขบวนกำรกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรโดยกำรใช้

เครื่องมือสื่อสำรในหลำยรูปแบบและน ำมำใช้เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภค ซึ่งแต่ละเครื่องมือ

จะต้องถูกใช้อย่ำงกลมกลืนและต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภครู้จัก เข้ำใจ และมองว่ำ

สินค้ำย่ีห้อนั้นมีคุณค่ำ 

อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร หมำยถึง กำรที่องค์กร

สื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ และตรำสินค้ำไปยังผู้บริโภคเพื่อสร้ำงสรรค์สนับสนุนผลก ำไรให้เกิด

แก่องค์กรโดยใช้ข้อควำมที่สอดคล้องมีภำพลักษณ์แน่นอน โดยใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำง

กำรตลำดหลำยรูปแบบผสมผสำนกันอย่ำงสอดคล้อง ได้แก่ กำรโฆษณำ กำรขำยโดยบุคคล 

กำรส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำดทำงตรง 

เสร ีวงศ์มณฑำ (2540: 37-39) อธิบำยว่ำ กำรติดต่อสื่อสำรแบบบูรณำกำร เป็นกลยุทธ์

กำรประสำนงำนและกำรรวมควำมพยำยำมทำงกำรตลำดโดยใช้ทุกเครื่องมือของกำรจูงใจที่

เหมำะสมเพื่อให้ข่ำวสำรและภำพลักษณ์ที่สอดคล้องกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจำก 

กระบวนกำรทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น ผู้โฆษณำที่เป็นเจ้ำของสินค้ำ

พบว่ำ ตลำดมีกำรแบ่งแยกเป็นส่วน ๆ ย่อยเล็กลงไปเรื่อย ๆ (Demasification of the Market) 

และกำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำดที่จะเข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิผลก็สลับซับซ้อนมำก
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ขึ้นท ำให้ กำรใช้โฆษณำผ่ำนสื่อต่ำง ๆ และกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือกำรสื่อสำร

กำรตลำดหลักแต่ดั้งเดิมน่ันไม่เพียงพอที่จะสื่อสำรตรำสินค้ำ (Brand Contact) ให้เกิดพฤติกรรม

ทำงบวกที่นักกำรตลำดต้องกำร เพื่อให้เห็นแนวควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องกำรติดต่อสื่อสำร

กำรตลำดแบบบูรณำกำร กำรเข้ำใจ IMC ที่ง่ำยที่สุดก็คือเจ้ำของสินค้ำหรือผู้โฆษณำ 

(Advertiser) ต้องใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรเพื่อกำรจูงใจในกำรส่งเสริมกำรตลำดต่ำง ๆ ให้

สอดคล้องกันและจัดสรรเงินทุนได้อย่ำงเหมำะสม 

แม้ว่ำจะใช้กำรสื่อสำรเพื่อกำรจูงใจหลำยรูปแบบแต่ก็ถือได้ว่ำเป็นกำรเพิ่มประสิทธิผล

ทำงกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรตลำด และลดต้นทุนทำงกำรตลำด แต่อย่ำงไรก็ตำม ผู้โฆษณำ

ส่วนใหญ่พบว่ำ IMC น ำไปปฎิบัติได้ยำก ปัญหำที่ส ำคัญที่สุดเกิดจำกส่วนต่ำง ๆ ของกำร

ติดต่อสื่อสำรและมีปัญหำในกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้โฆษณำ (เจ้ำของสินค้ำ) และบริษัท

ตัวแทนโฆษณำ ตลอดจนกำรขำยโดยพนักงำนขำย กำรใช้สื่อต่ำง ๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

สื่อสิ่งพิมพ์ กำรประชำสัมพันธ์ กำรใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) โดย IMC ต้องกำร

วิธีกำรสื่อสำรเพื่อจูงใจใหม่ ๆ มำประสมประสำนอย่ำงสอดคล้องกันโดยยึดหลักของกำรท ำงำน

ระยะยำว 

IMC เป็นวิธีกำรพื้นฐำนในกำรส ำรวจกระบวนกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้รับข่ำวสำรที่เป็น

เป้ำหมำย ทัศนะกำรวำงแผน IMC ถือแนวควำมคิด 4 ประกำรคือ 

- IMC จะเลือกใช้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดทุกรูปแบบท่ีเหมำะสมกับลูกค้ำ 

- IMC จะเริ่มที่ลูกค้ำไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ 

- IMC จะค้นหำกำรสร้ำงกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำด้วยควำมถี่ที่สูง 

- IMC เป็นกำรติดต่อสื่อสำรแบบ 2 ทำง (Two-Way Communication) ทั้งที่เป็นสื่อ

(Media) และไม่ใช่สื่อ (Non-Media) 

1. IMC จะรวมทุกกำรติดต่อสื่อสำรทุกรูปแบบที่เหมำะสมกับลูกค้ำ (IMC 

coordinates all customer communication) โดยระลึกว่ำบุคคลสะสมข้อมูลตลอดเวลำและ

ข้อมูลที่สะสมจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรซื้อดังนี้ (1) กำรโฆษณำ (2) กำรขำยโดยใช้

พนักงำนขำย (3) กำรส่งเสริมกำรขำย (4) กำรประชำสัมพันธ์ (5) กำรตลำดทำงตรง (6) กำรจัด

กิจกรรมพิเศษ (Special Event) (7) กำรจัดแสดงสินค้ำ (Display) (8) กำรจัดโชว์รูม 

(Showroom) (9) กำรจัดศูนย์สำธิตกำรท ำงำนของสินค้ำ (Demonstration Center) (10) กำรจัด

สัมมนำ (Seminar) (11) กำรจัดนิทรรศกำร (Exhibition) (12) กำรจัดศูนย์ฝึกอบรม (Training 
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Center) (13) กำรให้บริกำร (Services) (14) กำรใช้พนักงำน (Employee) (15) บรรจุภัณฑ์ 

(Packaging) (16) กำรใช้ยำนพำหนะของบริษัทเคลื่อนที่ (Transit) (17) กำรใช้ป้ำยต่ำง ๆ 

(Signage) (18) กำรใช้เครือข่ำยกำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (19) กำรใช้ผลิตภัณฑ์

เป็นสื่อ (Merchandising) (20) กำรให้สัมปทำน (Licensing) (21) คู่มือ (Manual) (22) อื่น ๆ 

(Others) 

2. IMC จะเริ่มต้นที่ลูกค้ำไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (IMC starts with the customer, not 

the product) จุดเริ่มต้นในกำรติดต่อสื่อสำรของผลิตภัณฑ์โดยค้นหำวิธีกำรที่จะติดต่อสื่อสำรถึง

ประโยชน์เกี่ยวกับลูกค้ำเป้ำหมำย โดยเริ่มต้นท่ีควำมรู้สึกนึกคิดของลูกค้ำ ค้นหำสิ่งที่มีคุณค่ำใน

สำยตำลูกค้ำแล้วย้อนกลับไปศึกษำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แล้วระบุโครงสร้ำงของข่ำวสำรซึ่ง

ติดต่อกับผู้รับข่ำวสำรที่เป็นเป้ำหมำย 

3. IMC พยำยำมค้นหำกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำให้เข้ำถึงด้วยควำมถี่สูงสุดจำก

กำรที่รู้จักลูกค้ำเป็นอย่ำงดีเหมือนคนคุ้นเคยกัน (IMC seeks to create one-on-one 

communication with customers) จำกจุดเริ่มต้นที่ว่ำลูกค้ำทุกคนเป็นเอกลักษณ์จะต้อง

ตอบสนองโดยกำรติดต่อสื่อสำรที่มีลักษณะเฉพำะบุคคลให้ดีที่สุด กำรใช้ IMC ต้องมีข้อมูลที่

เพียงพอเกี่ยวกับลูกค้ำเฉพำะบุคคลที่มีประสิทธิผลในกำรใช้ข่ำวสำรในกำรส่งเสริมกำรตลำดได้

ดียิ่งขึ้น จำกประเด็นนี้สำมำรถจัดประเภทผู้รับข่ำวสำรที่เป็นเป้ำหมำยออกเป็น (1) ผู้ใช้ที่ภักดี

ต่อตรำสินค้ำ (Loyal Brand Users) (2) ผู้ใช้สินค้ำของคู่แข่งขัน (Competitive Users) (3) ผู้ใช้ที่

เปลี่ยนตรำสินค้ำ (Swing Users) ขั้นต่อไปคือส่วนส ำคัญของ IMC โดยพิจำรณำว่ำลูกค้ำมี

ควำมคิดเกี่ยวกับตรำสินค้ำในผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นกระบวนกำรอย่ำงไร  (Brand 

Networks) และค้นหำถึงวิธีกำรท่ีจะติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกับตรำสินค้ำเหล่ำนี้ เป็นกำรติดต่อสื่อสำร

ที่ต้องกำรให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำยมีโอกำสพบเห็นตรำสินค้ำให้มำกที่สุด ด้วยข้อมูลที่จะเริ่มต้น

โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ส ำหรับแต่ละชนิดของผู้ใช้ แล้วจึงใช้เครื่องมือกำรติดต่อสื่อสำรที่

เหมำะสมทีสุ่ด 

4. IMC จะสร้ำงกำรติดต่อสื่อสำรแบบ 2 ทำงกับลูกค้ำ (IMC creates two-way 

communication with customers) ทั้งที่เป็นสื่อ และไม่ใช่สื่อ IMC จะให้ทั้งข้อมูลกับลูกค้ำ รับฟัง

ควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรของลูกค้ำ กล่ำวคือ จะต้องรับฟังสิ่งที่ลูกพูดและต้องกำร แล้ว

ก ำหนดข่ำวสำรและจัดกำรตอบสนองสิ่งที่ลูกค้ำต้องกำร เหล่ำนี้จะสร้ำงงำนโฆษณำที่สำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ 
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2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

กัญญำรัตน์ พรชัยกุลวัฒนำ (2553) ศึกษำเรื่อง กำรรับรู้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดที่มี

ควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ฮัทช์ระบบรำยเดือน ของผู้ใช้บริกำร

ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุระหว่ำง 20-29 ปี 

กำรศึกษำระดับปริญญำตรี อำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บำทขึ้น

ไป มีกำรรับรู้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดโดยรวมในระดับปำนกลำง มีพฤติกรรมกำรใช้ในส่วนของ

ระยะเวลำกำรใช้บริกำรต่อเนื่องเฉลี่ยเท่ำกับ 2 ปี 3 เดือน จ ำนวนกำรใช้งำนเฉลี่ยเท่ำกับ 21.91 

ครั้งต่อวัน จ ำนวนนำทีกำรใช้บริกำรในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยเท่ำกับ 20.32 นำที จ ำนวนเฉลี่ยใน

กำรส่งข้อควำมสั้น (SMS) เท่ำกับ 11.93 ครั้งต่อเดือน ค่ำบริกำรรำยเดือนขั้นต ่ำที่ท ำกำร

เลือกใช้โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 621.53 บำท บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้บริกำรมำกที่สุดคือ 

ผู้ใช้บริกำรเอง ช่วงเวลำในกำรใช้บริกำรมำกที่สุดคือ ใช้เท่ำกันตลอดอำทิตย์ มีช่วงเวลำในกำร

ใช้บริกำรบ่อยท่ีสุดคือ เวลำ 12.01-18.00 น. สำเหตุในกำรเลือกใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ฮัทช์ 

ระบบรำยเดือน คือ มีจ ำนวนนำทีในกำรโทรไม่จ ำกัด วัตถุประสงค์ของกำรใช้บริกำร พบว่ำ กำร

โทรออกมีระดับกำรใช้บริกำรมำกที่สุด แนวโน้มกำรใช้บริกำรต่อพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีแนวโน้ม

กำรใช้บริกำรต่อ และผู้ใช้บริกำรมีระดับแนวโน้มไม่แน่ใจในกำรแนะน ำให้บุคคลใกล้ชิดหรือ

บุคคลที่รู้จักมำใช้บริกำร 

สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร (2551) กำรรับรู้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดของผู้บริโภคที่มีผลต่อ

กระบวนกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอำงในร้ำนขำยยำในกรุงเทพมหำนคร กำรวิจัยครั้งนี้

มุ่งศึกษำเรื่องกำรรับรู้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดของผู้บริโภคที่มีผลต่อ กระบวนกำรตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เวชสำอำงในร้ำนขำยยำในกรุงเทพมหำนคร เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทได้นำ

ข้อมูลเหล่ำนี้ไปใช้ในกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้แข็งแกร่ง ตลอดจนวำงแผนผ่ำนเครื่องมือ สื่อสำรทำง

กำรตลำดบริหำรจัดกำร ด้ำนคุณภำพและรูปร่ำงลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในกำรสร้ำงควำม 

ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในสภำพตลำดปัจจุบันได้ 

เบญจมำภรณ์ บ ำรำพรักษ์ (2547) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง ปัจจัยกำรสื่อสำรที่มีอิทธิพลต่อ

กำรรับรู้เอกลักษณ์ตรำสินค้ำ “เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี” มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดกำรรับรู้เอกลักษณ์

ตรำสินค้ำ “เดอะ พิซซ่ำ คอมปะน”ี ของผู้บริโภค โดยพิจำรณำจำกข้อควำมสื่อสำรหลัก ที่ “เดอะ 

พิซซ่ำ คอมปะนี” ใช้ในกำรสื่อสำรผ่ำนกำรโฆษณำไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้วิธิกำร
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สนทนำกับกลุ่มผู้บริโภค เพื่อมุ่งที่จะศึกษำหำค ำตอบหรือข้อมูลในเชิงลึกในด้ำนควำมคิดหรือ

ควำมรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อเอกลักษณ์ “เดอะ พิซซ่ำ คอมปะน”ี จำกกำรศึกษำพบว่ำ 

ในกำรระลึกถึงเอกลักษณ์ตรำสินค้ำ “เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี” ผู้บริโภคสำมำรระลึกถึง

เอกลักษณ์ตรำสินค้ำ “เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี” ทั้งที่อยู่ในรูปของวัจนภำษำ และ อวัจนภำษำ 

โดยข้อควำมสื่อสำรหลักทั้งสองส่วนนี้ ผู้บริโภคระลึกถึงรสชำติที่ถูกปำกคนไทย มำกที่สุด รอง

มำคือ หมำยเลขโทรศัพท์เดลิเวอรี่ 

ส ำหรับปัจจัยกำรสื่อสำรที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้เอกลักษณ์ตรำสินค้ำ “เดอะ พิซซ่ำ คอม

ปะนี” ปัจจัยด้ำนข้อควำมสื่อสำร และปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรสื่อสำรหรือสื่อ คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อกำรรับรู้เอกลักษณ์ตรำสินค้ำ “เดอะ พิซซ่ำ คอมปะน”ี 

ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ท ำให้ผู้บริโภคระลึกถึงมำกที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ และสื่อ

สิ่งพิมพ์ 

ช่องทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดที่ท ำให้ผู้บริโภคระลึกถึงหมำยเลขโทรศัพท์เดลิเวอรี่ 1112 

มำกที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ รองลงมำคือ นิตยสำร UBC Guide และใบปลิว 

อัญญำ สุศรีวรพฤฒิ ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรรับรู้ต ำแหน่งตรำสินค้ำ ทัศนคติและควำม

ตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ กลยุทธ์กำรวำงต ำแหน่งตรำสินค้ำ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ในต ำแหน่งตรำสินค้ำกับทัศนคติต่อตรำสินค้ำ  ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรรับรู้ในต ำแหน่งตรำสินค้ำกับควำมตั้งใจซื้อ  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ใน

ต ำแหน่งตรำสินค้ำ ทัศนคติต่อตรำสินค้ำและควำมตั้งใจซื้อ โดยงำนวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงต ำแหน่งตรำสินค้ำ กำรวิจัยเชิงส ำรวจ 

โดยพบว่ำ สินค้ำที่มีระดับควำมเกี่ยวพันสูง มีกำรใช้กลยุทธ์กำรวำงต ำแหน่งตรำสินค้ำด้วย

คุณสมบัติและลักษณะของสินค้ำ ส ำหรับสินค้ำที่มีระดับควำมเกี่ยวพันต ่ำ มีกำรใช้กลยุทธ์กำร

วำงต ำแหน่งตรำสินค้ำด้วย คุณสมบัติและลักษณะของสินค้ำ กำรใช้คุณประโยชน์ของสินค้ำ กำร

จัดประเภทของสินค้ำ และโอกำสในกำรใช้ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ และผลกำรศึกษำ 
 

ในกำรศึกษำเรื่อง “กำรศึกษำปัญหำกำรรับรู้ของผู้บริโภคต่อตรำสินค้ำ กลยุทธ์กำร

สื่อสำรกำรตลำด และกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 

กรณีศึกษำ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด” โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำร

วิจัย คือ เพื่อศึกษำปัญหำและก ำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหำในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และ

ระดับหน้ำที่ของบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จำกนั้นจึงด ำเนินกำรตำม

ขั้นตอนกระบวนกำรวศึกษำ ดังรำยละเอียดเนื้อหำของรำยงำนในบทที่ 3 นี้ซึ่งประกอบด้วย

ประเด็นต่ำง ๆ ดังนี ้

 

3.1 กำรออกแบบวิจัย (Research Design) 

3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

3.2.1 กำรเก็บข้อมูลทุติยภูมิ 

3.2.2 กำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 

3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

3.3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 

3.3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 

3.4 กำรสรุปประมวลผล ตำมกระบวนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 

3.4.1 กำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 

3.4.2 กำรก ำหนดแนวทำงในกำรเลือกกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 

3.4.3 กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ (Strategic Implementation) 
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3.1 กำรออกแบบวิจัย (Research Design) 
 

ในกำรศึกษำนี้ ผู้ศึกษำได้ท ำกำรออกแบบกำรวิจัย แบบบูรณำกำรเป็นกำรศึกษำค้นคว้ำ

ด้วยตัวเองในเชิงคุณภำพ วิธีกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ จำกนั้นจึงน ำข้อมูลทั้ง

สองมำท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ในกำรสรุปประมวลผลโดย

ใช้เครื่องมือต่ำง ๆ รวมทั้งใช้เครื่องมือกำรตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision-Tree Diagram) ใน

กำรวิเครำะห์ประมวลผลเพื่อสรุปเลือกกลยุทธ์ทั้งสำมระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์

ระดับหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้ำที่ 
 

3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
 

3.2.1 กำรเก็บข้อมูลทุติยภูม ิ

จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่น เอกสำรบทควำมที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์รถยนต์เพื่อกำร

พำณิชย์ ข้อมูลจำกเว็บไซต์ และงำนวิจัยกำรศึกษำ กำรรับรู้ต่อตรำสินค้ำ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตรำสินค้ำ 

3.2.2 กำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 

จำกกำรเก็บข้อมูลจำกกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ใช้วิธีสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

โดยกำรสัมภำษณ์บุคคลต่ำง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้ำนต่ำง ดังนี้ 

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร จ ำนวน 2 ท่ำน 

เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์กำรตลำดที่มีควำมสัมพันธ์ต่อ

กำรรับรู้ต่อตรำสินค้ำย่ีห้อ “ฮีโน”่ ของผู้บริโภค จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 

- คุณอ ำนวย พงษ์วิจำรณ์ กรรมกำรบริหำรอำวุโส บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

- คุณเดย์ ยิ่งชล ผู้จัดกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด 
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จำกกำรเก็บข้อมูล 

โดยกำรเลือกใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำมกำรรับรู้ต่อตรำสินค้ำยี่ ห้อ “ฮีโน่” 

จ ำนวน 100 ตัวอย่ำง 

 

3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 

3.3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร เป็นแรงกดดันที่อยู่ภำยนอกองค์กรซึ่ง

ธุรกิจไม่สำมำรถควบคุมได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อศักยภำพกำรบริหำรและควำมสำมำรถในกำร

บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร แหล่งที่มำทุติยภูมิ ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลสภำวะทำงเศรษฐกิจ 

แนวโน้มของธุรกิจ กำรตลำดและกลยุทธ์กำรตลำด จำกบทควำมข่ำวสำร เอกสำรเผยแพร่ 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลจำกเว็บไซต์ 

 

กำรวิเครำะห์อุตสำหกรรมรถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์ในประเทศไทย 
ตลำดรถบรรทุกขนำดใหญ่ไม่น้อยหน้ำรถยนต์ สมรภูมิกำรแข่งขันเข้มข้นไม่แพ้กัน ฮีโน่

เจ้ำตลำดจ่อผลิตภัณฑ์รุกตลำดอีก 3 รุ่น หวังสกัดกำรรุกคืบของรถบรรทุกรำคำถูกจำกจีน และ

อินเดีย ขณะที่ค่ำยยุโรป วอลโว่ประกำศศักดำทุ่มงบ 100 ล้ำนเปิดยุทธ์กำรป่ำล้อมเมือง ผุด

ศูนย์บริกำรย่ำนสระบุรีหวังกินตลำดบรรทุกระยะยำว ภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรม  ที่ก ำลัง

เติบโตเป็นปัจจัยบวกหลักที่ท ำให้ตลำดรถบรรทุกขนำดใหญ่ในปีนี้ ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องจำกปี

ที่ผ่ำนมำ ในปีที่ผ่ำนมำนั้นตลำดรถบรรทุกเมืองไทยมีปริมำณกำรขำยสูงถึง 23,000 คัน ส่งผล

ให้ตลำดรถบรรทุกเมืองไทยเป็นที่หมำยตำของผู้ผลิตทั้งจำกญี่ปุ่น ซึ่งครองตลำดมำก่อน และ

ค่ำยรถจำกยุโรปและล่ำสุดเหล่ำบรรดำค่ำยรถบรรทุกจำกจีน และอินเดีย ต่ำงเริ่มตบเท้ำเข้ำมำ

ขยำยตลำดในเมืองไทยมำกขึ้น ต้องยอมรับว่ำพฤติกรรมของผู้ บริโภคกลุ่มเป้ำหมำยของ

รถบรรทุก แตกต่ำงจำกผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปอย่ำงสิ้นเชิง ตลำดรถบรรทุกนั้นถูกก ำหนดโดยสภำวะ

เศรษฐกิจเป็นส ำคัญ โดยเฉพำะภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ดังนั้นหำกกำรขยำยตัวทำง

เศรษฐกิจเป็นไปในทิศทำงบวก ย่อมมีผลต่อกำรเติบโตของตลำดรถบรรทุกเช่นเดียวกัน และ

ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยของตลำดรถบรรทุกคือ บรรดำเจ้ำของกิจกำร และธุรกิจต่ำง ๆ นั่นเอง กำร

ท ำตลำดรถบรรทุกนั้นส่วนใหญ่เป็นกำรเจำะถึงกลุ่มลูกค้ำโดยตรง  เนื่องจำกกำรน ำเสนอ
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ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำแต่ละกลุ่มต้อง มีควำมสอดคล้องกับงำนหรือธุรกิจของลูกค้ำแต่ระรำย 

อย่ำงไรก็ดีแม้จะมีรถบรรทุกจำกญี่ปุ่นจะถูกท้ำทำยจำกบรรดำรถบรรทุกรำคำถูกจำกจีนและ

อินเดีย แต่ที่ผ่ำนมำตลำดรถบรรทุกส่วนใหญ่ยังครองโดยแบรนด์จำกญี่ปุ่น ตลำดรถบรรทุก

เมืองไทย โดยเฉพำะแบรนด์ที่อยู่มำก่อน ย่อมได้รับผลกระทบจำกกำรรุกตลำดของรถบรรทุก

รำคำถูกจำกจีน และอินเดีย แต่หำกสำมำรถให้ลูกค้ำได้มองเห็นถึงควำมคุ้มค่ำและแตกต่ำงก็จะ

ท ำให้เรำมีควำมได้เปรียบคู่แข่ง ที่ผ่ำนมำนอกจำกกำรน ำเสนอด้ำนควำมคุ้มค่ำแล้ว ฮีโน่ ยังใช้

กลยุทธ์กำรเข้ำถึงลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย แต่ละกลุ่มทั่วประเทศด้วยกำร จัดกิจกรรมประเภทโรด

โชว์ โดยเข้ำร่วมกับสมำคมด้ำนกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่นสมำคมชำวไร่อ้อย สมำคมค้ำข้ำวต่ำง ๆ 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และถือเป็นกลยุธท์ที่มีควำมส ำคัญ ขณะที่ด้ำน

ผลิตภัณฑ์ฮีโน่ ถือเป็นแบรนด์ที่มีมำตรฐำนผลิตภัณฑ์สูงกว่ำคู่แข่งอย่ำงมำก เช่น ฮีโน่เป็นเจ้ำ

แรกที่ติดตั้งระบบถุงลมนิรภัยในรถบรรทุก รถบรรทุกของฮีโน่ ติดตั้งกระจกไฟฟ้ำเพิ่มควำม

สะดวกสบำยให้กับผู้ขับขี่ และล่ำสุดเรำได้ติดตั้งระบบเซ็นทรัลล๊อกให้กับผลิตภัณฑ์ของเรำเกือบ

ทุกรุ่นที่ท ำตลำด ส ำหรับตลำดรถบรรทุกในปัจจุบัน ก ำลังมีควำมต้องกำรรถบรรทุกที่ติดตั้ง

ระบบ ซีเอ็นจี ส ำหรับฮีโน่น้ัน เริ่มท ำตลำดรถบรรทุก ซีเอ็นจี เป็นรำยแรกในปี 2552 โดยเปิดตัว

รถ 6 ล้อ 220 แรงม้ำ และ 10 ล้อ 260 แรงม้ำ เข้ำสู่ตลำด ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี วัดได้

จำกยอดขำยในปีท่ีผ่ำนมำของรถบรรทุกซีเอ็นจี สำมำรถท ำยอดขำยได้ 2,800 คันจำกจ ำนวน 4 

รุ่น ท ำให้ฮีโน่ คำดกำรณ์ว่ำ สัดส่วนตลำดรถหว่ำงรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์ซี

เอ็นจี จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือรำว ๆ ร้อยละ 50 ในอีกไม่นำนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะนโยบำย

รัฐบำลที่ให้กำรสนับสนุนกำรผลิตรถที่ใช้ระบบก๊ำซธรรมชำติ หรือซีเอ็นจี ด้วยกำรลดภำษีน ำเข้ำ

อุปกรณ์เหลือเพียงร้อยละ 0 ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะท ำให้กำรแข่งขันในตลำดนี้รุนแรงยิ่งขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำมฮีโน่ ประเมินสถำนกำรณ์ว่ำ หำกรำคำน้ ำมันยังสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งปี น่ำจะท ำให้

รัฐบำลพิจำรณำต่ออำยุมำตรกำรลดภำษีน ำเข้ำอุปกรณ์ซีเอ็นจีที่จะสิ้นสุดในปีนี้ ต่อไปอีกระยะ

หนึ่ง ทั้งนี้มีแผนจะผลักดันยอดจ ำหน่ำยรถซีเอ็นจีเพิ่มขึ้น โดยจะแนะน ำรถ 10 ล้อ 2 เพลำ และ

รถหัวลำก ขนำด 360 แรงม้ำ เข้ำสู่ตลำดในเดือนเมษำยน ซึ่งถือว่ำเป็นรถ 360 แรงม้ำรำยแรก

ในตลำดที่ประกอบในประเทศไทย ซึ่งรถดังกล่ำวมีกลุ่มเป้ำหมำยหลักคือ ผู้ใช้รถที่บรรทุกหนัก 

และขนส่งในเส้นทำงระยะไกล 
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สภำพกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม 
แม้ตลำดรถบรรทุกเมืองไทยจะมีปริมำณเพียงปีละกว่ำ 20,000 คัน แต่ในแง่กำรแข่งขัน

นั้นค่อนข้ำงร้อนแรง เพรำะนอกจำกกำรแข่งขันของแบรนด์ต่ำง ๆ แล้ว ยังต้องแข่งขับกับ

รถบรรทุกมือสอง ที่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ส ำหรับในตลำดรถใหม่นั้น ปัจจุบันค่ำยรถญี่ปุ่น

ยังครองส่วนแบ่งตลำดส่วนใหญ่ไว้ได้ จำกหลำกหลำยแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของค่ำยผู้ผลิต

รถยนต์รำยใหญ่นั่นเอง ไม่ว่ำจะเป็นแบรนด์ฮีโน่ ซึ่งเป็นของค่ำยโตโยต้ำ, แบรนด์อีซูซุ ของตรี

เพชรอีซูซุ, นิสสัน ยูดี ของค่ำยนิสสัน, รถบรรทุก ฟูโซ่ จำกค่ำยมิตซูบิชิ ด้ำนคู่แข่งที่มำจำก

ยุโรปนั้น นอกจำกวอลโว่ ทรัคแล้ว ยังมีรถยนต์แบรนด์ สแกนเนีย และรถบรรทุกจำก แบรนด์

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ส่วนค่ำยรถบรรทุกจำกจีนนั้นค่อนข้ำงเข้ำมำท ำตลำดด้วยแบรนด์ที่

หลำกหลำยและผลิตมำจำกหลำยมณฑลของจีน และแบรนด์ที่เริ่มท ำตลำดได้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

คือ ดองเฟ็ง ซึ่งในจีนนั้นเป็นกำรร่วมทุนกับทำงค่ำยวอลโว่ ด้ำนค่ำยรถบรรทุกอินเดียนั้น 

ปัจจุบันที่ก ำลังเริ่มเข้ำมำรุกตลำดคือแบรนด์ ทำทำ นั่นเอง อย่ำงไรก็ดีรถบรรทุกมือสอง ที่ถูก

น ำเข้ำแบบชิ้นส่วนและน ำมำประกอบเพื่อจ ำหน่ำยในเมืองไทย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่ำยรถบรรทุก

ส่วนใหญ่มองว่ำ เป็นกำรสร้ำงปัญหำด้ำนภำพลักษณ์ในระยะยำว เพรำะส่วนใหญ่เป็นแบรนด์

รถบรรทุกที่จ ำหน่ำยในเมืองไทยอยู่แล้ว แต่คุณภำพมำตรฐำนของรถมือสองที่น ำเข้ำมำนั้นจะต่ ำ

กว่ำมำตรฐำน ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่ำที่สร้ำงมลพิษสูง รวมถึงระบบควำมปลอดภัย ซึ่ง

หำกรถยนต์เหล่ำนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นยี่ห้อใดก็จะส่งผลต่อภำพลักษณ์ของรถยนต์แบ

รนด์นั้น ๆ อีกด้วย 

 

สรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 
ปัจจุบันไม่มีกำรประเมินว่ำ รถบรรทุกมือสองมีปริมำณยอดขำยสูงมำกน้อยเพียงใด แต่

จำกสภำวะรำคำน้ ำมันแพงขึ้น ต้นทุนกำรผลิตแพงขึ้น น่ำจะส่งผลให้ผู้ประกอบกำรส่วนหนึ่งหัน

ไปซื้อรถบรรทุกมือสองเหล่ำนี้เพิ่มขึ้น อีกทั้งตลำดค้ำรถมือสองที่เกิดขึ้นตำมย่ำนชำนเมืองก็เป็น

ดีชนีชี้กำรเติบโตของตลำดรถยนต์เหล่ำนี้ได้ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นในตลำดรถบรรทุกนั้น ต้องถือ

ว่ำเป็นตลำดที่หินไม่แพ้ตลำดรถยนต์ทั่วไป เพรำะกำรแข่งขันนั้นมีทั้งกำรแข่งขันด้ำนรำคำ 

เครือข่ำย บริกำรหลังกำรขำย รวมถึงกิจกรรมกำรตลำดต่ำง ๆ และในปีนี้จะเป็นปีที่ดุเดือดของ

ตลำดรถบรรทุกอีกครั้งหำกสภำวะเศรษฐกิจภำพรวมเติบโต และปริมำณตลำดรวมที่ประเมินไว้

ว่ำจะสูงถึง 25,000 คันต่อปี 
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3.3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูม ิ

กำรศึกษำข้อมูลปฐมภูมิท ำได้โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใน

ระดับผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรท่ีมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกลยุทธ์

โดยตรง รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทโดยรวมที่เหมำะสมส ำหรับธุรกิจรถยนต์เพื่อกำร

พำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ โดยใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) และจำกกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลผู้บริโภค โดยเป็นระดับผู้บริหำรจ ำนวน 2 ท่ำน และผู้ใช้รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์

จ ำนวน 100 คน ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรรวบนวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูงจ ำนวน 2 

ท่ำน และผู้ที่ใช้รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ จ ำนวน 100 คน ผู้ศึกษำได้ก ำหนดขั้นตอนในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ติดต่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรขอสัมภำษณ์ กับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ

กำรศึกษำเพื่อน ำมำวิเครำะห์และก ำหนดกลยุทธ์ที่เหมำะสมกับธุรกิจ 

2. นัดหมำย วัน-เวลำ ที่จะขอเข้ำพบเพื่อท ำกำรสัมภำษณ์เก็บข้อมูลนัดสัมภำษณ์

แบบเผชิญหน้ำ (Face to Face) 

3. เตรียมข้อมูลค ำถำมที่จะใช้ในกำรสัมภำษณ์ ศึกษำประวัติของผู้ที่จะท ำกำร

สัมภำษณ์รวมถึงเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบเครื่องบันทึกเสียงให้อยู่ในควำมพร้อม 

4. บันทึกเทปสัมภำษณ์ รวมถึงกำรจดประเด็นส ำคัญในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ 

5. เก็บรวบรวมแบบสอบถำม ผู้วิ จัยเลือกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบตำมสะดวก 

(Convenience Sampling) คือ เป็นกำรเลือกสุ่มตัวอย่ำงตำมควำมสะดวกตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่

มีผู้ประกอบกำรใช้รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ในด้ำนต่ำง ๆ โดยก ำหนดไว้ที่จ ำนวน 100 ตัวอย่ำง 

มีรำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลดังนี้ 

5.1 ผู้ที่มีรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ใช้ในกิจกำรจ ำนวน 5 คันขึ้นไปและคิด

เป็นเป็นย่ีห้อฮีโน่ 100 เปอร์เซ็นต์ 

5.2 ผู้ที่มีรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ใช้ในกิจกำรจ ำนวน 5 คันขึ้นไปและไม่มี

ยี่ห้อฮีโน่เลยในกิจกำร 
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5.3 ผู้ที่มีรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ใช้ในกิจกำรจ ำนวน 5 คันขึ้นไปและมีทั้งที่

เป็นย่ีห้อฮีโน่ และไม่ใช่ยี่ห้อฮีโน่ในกิจกำร 

 

เครื่องมือในกำรศึกษำ 

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research Method) และกำรวิจัย

เชิงปริมำณ (Quantitative Research Method) ซึ่งผู้ศึกษำต้องกำรให้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จำกกำร

สัมภำษณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือดังนี้ 

1. ผู้ศึกษำ (ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมขอ้มูล) 

2. เทปบันทึกเสียง 

3. ประเด็นค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ (ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร) 

4. แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้ตรำสินค้ำย่ีห้อฮีโน่ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำที่ผู้ศึกษำได้ตั้งไว้ ผู้

ศึกษำจะด ำเนินกำรสัมภำษณ์โดยเปิดค ำถำมปลำยเปิด (Open Ended Question) เพื่อให้

ผู้บริหำรและผู้บริโภคสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ได้อย่ำงละเอียดและเกิดควำมยืดหยุ่น

ในกำรสัมภำษณ์ส ำหรับประเด็นในกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจะอยู่ในประเด็นต่อไปนี้ 

 

ผลสรุปจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร จ ำนวน 2 ท่ำน 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 

แผนงำนในปี 2555 ทำงฮีโน่ท ำตลำดมำครบ 50 ปีในประเทศไทย ดังนั้นจึงได้

เตรียมกำรใหญ่เพื่อเป็นกำรฉลองและก ำไรคืนให้กับลูกค้ำ 

กิจกรรมแรกคือ จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่น “ลิมิเต็ดซีรี 5” มีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและ

เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊ำสเอ๊นจีวี รวมทั้งรุ่น “ซีรี่ 3” ที่มีทั้งแบบ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ทำงฮีโน่จะท ำกำร

เปิดตัวโมเดลใหม่ 

ส่วนกิจกรรมที่สองคือ กำรจัดเลี้ยงใหญ่เพื่อขอบคุณลูกค้ำที่ได้ใช้ฮีโน่มำอย่ำงยำวนำน 

รวมทั้งธุรกิจพันธมิตรอื่นที่ส่งผลให้ทำงฮีโน่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรแสดงควำม

ขอบคุณที่ช่วยท ำให้ฮีโน่อยู่คู่ตลำดตลอดมำ 

และกิจกรรมสุดท้ำยคือ กำรคืนก ำไรให้สังคม หำกทำงฮีโน่เห็นว่ำสังคมในเมืองไทย

ต้องกำรควำมช่วยเหลือ หรือพัฒนำเดินหน้ำต่อไปได้ ทำงฮีโน่ก็จะไปให้กำรสนับสนุนในทันที 
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เพรำะหำกประชำชนหรือกลุ่มลูกค้ำมีควำมเป็นอยู่ที่ดีก็จะช่วยท ำให้ฮีโน่สำมำรถเดินหน้ำต่อไป

ได้ด้วย 

 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรผลิตชิ้นส่วนและยอดขำย 

ในปีนี้ถือได้ว่ำเกิดภัยธรรมชำติครั้งใหญ่ 2 รอบคือ ต้นปีเกิดสึนำมิที่ประเทศญี่ปุ่น และ

ปลำยปีเกิดอุทกภัยขึ้นที่เมืองไทย ส่งผลให้เศรษฐกิจและกำรขนส่งทรุดตัวลงเป็นอย่ำงมำก โดย

เห็นได้ชัดจำกในเดือนตุลำคมและพฤศจิกำยน ยอดขำยของรถใหญ่ทุกยี่ห้อลดลงไปมำกถึงร้อย

ละ 40 

ส่วนยอดขำยรวมในปี 2555 จำกเมื่อต้นปีที่คำดว่ำจะมำถึง 2.5 หม่ืนคัน ต้องปรับลดมำ

เหลือเพียงแค่ 2.3 หม่ืนคันเท่ำนั้น เพรำะผู้ประกอบกำรขนส่งขำดผู้ว่ำจ้ำงท ำให้ต้องชะลอกำร

ซื้อรถใหญ่คันใหม่ลงไป ส่วนฮีโน่เองนั้นจำกที่ได้ตั้งเป้ำขำยไว้จ ำนวน 1.1 หม่ืนคันต่อปี ได้ปรับ

ลดลงเหลือแค่ 1 หมื่นคันเท่ำกับปีท่ีแล้ว แต่ก็มีส่วนแบ่งจำกกำรตลำดเพิ่มมำกขึ้นถึงร้อยละ 44 

เนื่องจำกโรงงำนผลิตชิ้นส่วนต้องปิดโรงงำนลงอันเนื่องมำจำกกำรประสบปัญหำภัยน้ ำ

ท่วม ท ำให้ต้องน ำเข้ำช้ินส่วนจำกญี่ปุ่นเข้ำมำใช้แทนช่ัวครำว ทั้งนี้เพื่อจะท ำให้ลูกค้ำที่สั่งจองรถ

ไว้ไม่ต้องรอนำนเกินไป พร้อมทั้งหวังว่ำโรงงำนชิ้นส่วนจะสำมำรถกลับมำเริ่มผลิตได้ประมำณ

ต้นปีหน้ำ ซึ่งก็จะท ำให้สำมำรถท ำกำรผลิตได้เต็มที่ร้อยละ 100 

ส ำหรับยอดจ ำหน่ำยรวมทุกยี่ห้อในปี 2555 นั้น หำกทุกอย่ำงอยู่ในควำมสงบไม่เกิดภัย

ธรรมชำติและภำวะทำงเศรษฐกิจเจริญเติบโต จะมียอดขำยประมำณ 2.5 หม่ืนคัน และหำกรวม

กับกำรชะลอกำรซื้อภำยในปีนี้เข้ำไปด้วยก็อำจจะมำกถึง 2.7 คัน 

ส่วนสำเหตุที่จะท ำให้ม่ันใจว่ำยอดขำยจะเพิ่มขึ้นนั้น เพรำะในปีหน้ำรัฐบำลจะต้องฟื้นฟู

เศรษฐกิจ รถใหญ่ซึ่งเป็นยำนพำหนะบรรทุกสิ่งก่อสร้ำง สินค้ำอุปโภคและบริโภค รวมทั้งพืชผล

ทำงกำรเกษตรก็ต้องถูกซื้อเพิ่มมำกและกำรใช้งำนในด้ำนกำรขนส่งก็ต้องเพิ่มมำกขึ้น 

 

กำรวำงกลยุทธ์เพื่อเป็นผู้น ำตลำด 

กำรวำงกลยุทธ์และวิธีกำรต่ำง ๆ ที่จะท ำให้ค่ำยฮีโน่ขึ้นมำเป็นอันดับ 1 ของค่ำยรถ

ใหญ่ให้ได้ภำยใน 5 ปี 

- เพิ่มก ำลังกำรผลิตตั้งแต่เดือนตุลำคม หลังจำกที่กลุ่มลูกค้ำของค่ำยฮีโน่ต้อง

รอรับรถนำนถึง 3-4 เดือน เพรำะยอดจองมีมำกกว่ำยอดกำรผลิต ดังนั้นจึงต้องเพิ่มก ำลังกำร
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ผลิตให้ได้ถึงเดือนละ 1,000 คัน ทั้งนี้เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ โดยยอดจ ำหน่ำยของ

ปีน้ีจะได้ประมำณ 10,000 คัน ส่วนยอดในปี 2555 จะท ำได้ 11,000 คัน โดยยอดรวมทุกยี่ห้อจะ

มีประมำณ 24,000 คัน ส่วนเป้ำหมำยสูงสุดของค่ำยฮีโน่ที่วำงเอำไว้ว่ำอีก 5 ปี จะต้องขึ้นมำเป็น

อันดับหนึ่ง ของยอดจ ำหน่ำยรวมรถใหญ่ให้ได้ 

- เตรียมควำมพร้อมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยไว้รองรับ ด้วยจ ำนวนตัวแทน

จ ำหน่ำยท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศมีกว่ำ 80 รำย ซึ่งต่ำงมีควำมพร้อมในเรื่องกำรให้บริกำรทั้งเครื่องยนต์

ดีเซลและเครื่องยนต์เอ็นจีวี ด้วยควำมภำคถูมิใจที่เป็นบริษัทแรกในกำรประกอบรถใหญ่ออก

จำกโรงงำนท ำให้มีควำมพร้อมในด้ำนกำรบริกำร ด้วยยอดจ ำหน่ำยรถใหญ่เอ็นจีวี ของฮีโน่สูง

เป็นอันดับหนึ่ง และจะพยำยำมรักษำไว้ให้ได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเพิ่มคุณสมบัติทั้งด้ำนควำม

ปลอดภัยของผู้ขับขี่ด้วยกำรมีถุงลมนิรภัย ระบบเบรกเอบีเอส กำรรักษำสภำพแวดล้อม กำร

ประหยัดน้ ำมัน ควำมคุมค่ำในกำรใช้งำน กำรบริกำรและอะไหล่ 

- เริ่มประกอบเครื่องยนต์เองในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2554 ที่

ผ่ำนมำ ทำงโรงงำนได้ประกอบเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องแรกของประเทศ หลังจำกที่ก่อนหน้ำ

นี้ได้ท ำเข้ำมำตลอด เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำจะเริ่มประกอบเอง เริ่มจำกน้อยไปหำมำกและต่อไป

ก็จะประกอบเองทั้งหมดร้อยละ 100 นอกจำกนี้แล้วก็จะส่งออกไปยังต่ำงประเทศอีกด้วย 

- ส่งออกไป 3 ประเทศ ด้วยแผนกำรที่ให้โรงงำนประกอบฮีโน่กลำยเป็น

ศูนย์กลำงในกำรประกอบเพื่อกำรส่งออกไปยังแถบเอเชีย ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่ำนมำได้เริ่มส่งออก

รถบรรทุกไปยังประเทศอินเดีย โดยได้วำงเป้ำไว้ปีละ 1,000 คัน และเม่ือเร็ว ๆ นี้ก็ยังได้ส่งออก

ไปยังประเทศลำว โดยเป็นเครื่อง “ยูโร 1” และปลำยปีนี้ก็จะส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย

โดยเป็นเครื่องยนต์ “ยูโร5” พร้อมทั้งในอนำคตอันใกล้นี้ก็จะส่งออกไปอีกหลำยประเทศ ท ำให้มี

ควำมม่ันใจว่ำ ทั้งคุณภำพ รำคำ และกำรบริกำรหลังกำรขำยมีมำตรฐำนเป็นสำกล เป็นที่ยอมรับ

ของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก 

- กำรสร้ำงสัมพันธ์ Bus&Truck เป็นพันธมิตร เพรำะท ำให้ฮีโน่ได้แสดงสินค้ำ

รุ่นใหม ่ๆ ที่มีเทคโนโลยีออกมำให้กลุ่มลูกค้ำได้พบเห็นเป็นอย่ำงมำก อย่ำงในปีนี้ก็ได้มีกำรเพิ่ม

อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยในรถ 10 ล้อเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งยังได้ให้กลุ่มลูกค้ำที่สนใจได้มี

โอกำสทดลองขับ ดังนั้นฮีโน่จะเข้ำร่วมในงำน Bus&Truck เป็นประจ ำทุกปี ค่ำยรถใหญ่จำก

ญี่ปุ่น ในปีนี้มีอยู่เพียง 3 ค่ำย คือ ฮีโน่ อีซูซุ และ ฟูโซ่ โดยฮีโน่ได้มองเพียงแค่อีซูซุที่เป็นคู่แข่ง

ส ำคัญ ด้วยยอดรถเล็กขนำด 2-3 ตัน ที่คู่แข่งเป็นผู้น ำแต่ในส่วนของรถใหญ่ตั้งแต่ 7,000 
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กิโลกรัมขึ้นไป ฮีโน่มียอดจ ำหน่ำยมำกที่สุดจนได้รับรำงวัล Bus&Truck Best Seller Award 

2010 ไปครองอย่ำงภำคภูมิใจ 

 

ผลจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถำม จ ำนวน 100 ตัวอย่ำง 

กำรศึกษำครั้งนี้ให้แบบสอบถำมเป็นเครื่องในกำรเก็บข้อมูล และได้แบ่งแบบสอบถำม

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้ต่อตรำ

สินค้ำย่ีห้อฮีโน่ ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพและรำยได้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับจ ำนวนรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ที่มีใช้ในกิจกำรและ

กิจกรรมกำรใช้ ได้แก่ ขนำดรถที่ใช้ ควำมถี่ในกำรใช้และจ ำนวนรถยี่ห้อฮีโน่ท่ีมีใช้ในกิจกำร 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกำรรับรู้ต่อตรำสินค้ำยี่ห้อ “ฮีโน่” โดยมีเกณฑ์กำรให้

คะแนนสอบถำม ดังนี้ 

ระดับกำรรับรู้มำกที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 

ระดับกำรรับรู้มำก  ให้คะแนน 4 คะแนน 

ระดับกำรรับรู้ปำนกลำง  ให้คะแนน 3 คะแนน 

ระดับกำรรับรู้น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 

ระดับกำรรับรู้น้อยท่ีสุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับกำรรับรู ้

4.21 – 5.00 มำกที่สุด 

3.41 – 4.20 มำก 

2.61 – 3.40 ปำนกลำง 

1.81 – 2.60 น้อย 

1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

ตำรำงที่ 3.1 สรุปเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน 

 

ผลสรุปส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับ

กำรรับรู้ต่อตรำสินค้ำยี่ห้อฮีโน่ ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพและรำยได้  พบว่ำเม่ือ

จ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมเพศ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเพศชำย จ ำนวน 90 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อย
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ละ 90 และเพศหญิง จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 10 ตำมล ำดับ เม่ือจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำง

ตำมอำยุ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงอำยุ 18-28 ปี จ ำนวน 12 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 12 อำยุ 29-39 

ปี จ ำนวน 61 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 61 และอำยุ 40-50 ปี มีจ ำนวน 27 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อย

ละ 27 ตำมล ำดับ เม่ือจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงระดับ

กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือปวช. จ ำนวน 12 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 12 ระดับปวส.

หรือปริญญำตรี จ ำนวน 54 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 54 และสูงกว่ำระดับปริญญำตรีขึ้นไป มี

จ ำนวน 34 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 34 ตำมล ำดับ เม่ือจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมอำชัพ พบว่ำ 

กลุ่มตัวอย่ำงอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน จ ำนวน 12 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 12 อำชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 45 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 45 อำชีพแม่บ้ำนหรือพ่อบ้ำน มี

จ ำนวน 25 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 25 และอำชีพอื่น ๆ จ ำนวน 18 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 18 

ตำมล ำดับ เม่ือจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมรำยได้ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีรำยได้ 15,001-25,000 

บำท จ ำนวน 26 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 26 รำยได้ 25,001-40,000 บำท จ ำนวน 36 ตัวอย่ำง 

คิดเป็นร้อยละ 36 และรำยได้สูงกว่ำ 40,000 บำทขึ้นไป มีจ ำนวน 38 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 

38 ตำมล ำดับ 

ผลสรุปส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับจ ำนวนรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ที่มีใช้ในกิจกำร

และกิจกรรมกำรใช้ ได้แก่ ขนำดรถที่ใช้ ควำมถี่ในกำรใช้และจ ำนวนรถยี่ห้อฮีโน่ที่มีใช้ในกิจกำร 

พบว่ำเมื่อจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมประเภทของรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ที่ผู้ตอบแบบสอบถำมใช้

ในกิจกำร พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงใช้รถประเภท 6 ล้อเล็ก จ ำนวน 44 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 44 

รถประเภท 6 ล้อใหญ่ จ ำนวน 37 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 37 และรถประเภท 10 ล้อหรือหัวลำก 

มีจ ำนวน 19 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 19 ตำมล ำดับ เม่ือจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมระยะเวลำใน

กำรใช้งำนของรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงใช้รถมำเป็นระยะเวลำ 3-6 เดือน 

จ ำนวน 43 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 43 ใช้รถมำเป็นระยะเวลำ 7-12 เดือน จ ำนวน 31 ตัวอย่ำง 

คิดเป็นร้อยละ 31 และใช้รถมำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 12 เดือน มีจ ำนวน 26 ตัวอย่ำง คิดเป็น

ร้อยละ 26 ตำมล ำดับ เม่ือจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมจ ำนวนรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ที่มี

ใช้ในกิจกำร พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงไม่มีรถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ใช้ในกิจกำรเลย มีจ ำนวน 12 ตัวอย่ำง คิด

เป็นร้อยละ 12 มีรถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ใช้ในกิจกำร 1-2 คัน จ ำนวน 23 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 23 มี

รถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ใช้ในกิจกำร 3-5 คัน มีจ ำนวน 20 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 20 มีรถยนต์ยี่ห้อฮี
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โน่ใช้ในกิจกำร 6-10 คัน จ ำนวน 27 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ และมีรถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ใช้ในกิจกำร 

11-20 คัน จ ำนวน 18 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 18 ตำมล ำดับ 

ผลสรุปส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกำรรับรู้ต่อตรำสินค้ำยี่ห้อ “ฮีโน่” พบว่ำผล

กำรศึกษำ “ท่ำนจดจ ำตรำสินค้ำฮีโน่ได้เป็นอย่ำงดี” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้

มำก คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 33 

ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 2 โดยภำพรวม

กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.73 และค่ำ

เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.64 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีรำคำค่อนข้ำงสูง” พบว่ำ 

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมี

ระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 45 โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.45 และค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0.5 “ท่ำนได้ยิน/เข้ำร่วมงำนเปิดตัวรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ในรุ่นต่ำง 

ๆ” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมำคือ กลุ่ม

ตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 44 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ 

อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.56 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.5 

“รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ถูกออกแบบมำให้สะดวกในกำรใช้งำน” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง

ส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้

มำก คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็น

ร้อยละ 20 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเลข

คณิตเท่ำกับ 3.11 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.71 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ใช้

งำนได้ดีอย่ำงสม่ ำเสมอ” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 

46 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อย

ที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับ

กำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.72 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 

0.75 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีควำมทนทำนไม่เสียง่ำย” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่

มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิด

เป็นร้อยละ 31 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้มำกที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 18 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 

3.87 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69 “โดยภำพรวม ท่ำนคิดว่ำรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์
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ยี่ห้อฮีโน่เป็นสินค้ำที่มีคุณภำพสูง” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็น

ร้อยละ 55 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วนกลุ่ม

ตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 22 โดยภำพรวม

กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 4.01 และค่ำ

เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.67 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีควำมโดดเด่นด้ำนรูปลักษณ์

ภำยนอก” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมำ

คือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 32 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่ม

ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 18 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ใน

ระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.14 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.7 

“รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรใช้งำนที่หลำกหลำย” พบว่ำ กลุ่ม

ตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำร

รับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้

มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมี

ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.6 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.87 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์

ยี่ห้อฮีโน่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรประหยัดน้ ำมัน” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้

มำก คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 36 

ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 7 โดยภำพรวม

กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.5 และค่ำ

เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.63 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่บ่งบอกถึงควำมหรูหรำมี

ระดับ” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมำคือ กลุ่ม

ตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่ม

ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 19 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ใน

ระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.26 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.76 

“ท่ำนชื่นชอบรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มำกกว่ำรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้ออื่น” พบว่ำ 

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำกและปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 44 เท่ำกัน รองลงมำคือ 

กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำกที่สุดและน้อย คิดเป็นร้อยละ 6 เท่ำกัน โดยภำพรวมกลุ่ม

ตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.5 และค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0.7 “หำกท่ำนต้องกำรซื้อรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ใหม่ ท่ำนจะยังคงซื้อรถยนต์



58 

เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำกและปำนกลำง คิด

เป็นร้อยละ 44 เท่ำกัน รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12 

โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.68 

และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.68 “เม่ือพูดถึงรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ ท่ำนจะนึกถึงยี่ห้อฮี

โน่เป็นอันดับแรก” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 45 

รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อย

ที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 15 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำร

รับรู้ อยูใ่นระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.3 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 

0.72 “ท่ำนจะแนะน ำให้คนรู้จักซื้อรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วน

ใหญ่มีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำก 

คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อยที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 5 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเลข

คณิตเท่ำกับ 3.34 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.91 

 

3.4 กำรสรุปประมวลผล ตำมกระบวนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
 

3.4.1 กำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 
จำกกำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิน ำมำวิเครำะห์ได้ดังต่อไปน้ี 
 

กำรวิเครำะห์ PEST Analysis 

1. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรเมือง (Political Environment-P) 

จำกสภำพกำรเมืองที่จะมีกำรเลือกตั้งและเข้ำสู่ระบบประชำธิปไตยเต็มตัวในอนำคตจะ

ส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมม่ันใจในกำรปกครองประเทศ อันที่เสียงส่วนใหญ่จำกประชำชนเป็น

ผู้ตัดสิน และมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะส่งผลต่ออ ำนำจกำรตัดสินใจซื้อและลงทุน ใน

อุตสำหกรรมด้ำนยำนยนต์ เพิ่มมำกขึ้น จนเป็นส่วนส ำคัญในกำรเพิ่มยอดขำยและส่วนแบ่ง

ตลำด 
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2. สภำพแวดล้อมด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Environment-E) 

สภำพเศรษฐกิจของไทยในอนำคตจะมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง แต่ในระดับที่ค่อนข้ำง

ช้ำจำกกำรที่น้ ำมันมำคำสูงขึ้นเร่ือย ๆ เช่นเดียวกัน ในอุตสำหกรรมรถยนต์จะแปรผันตำมสภำพ

เศรษฐกิจ คือ อัตรำกำรบริโภคจะสูงขึ้นอย่ำงช้ำ ๆ และผู้บริโภคฉะนั้นกำรใช้แก๊สมำกกว่ำกำรใช้

น้ ำมัน 

3. สภำพแวดล้อมด้ำนสังคม (Sociological Environment-S) 

จำกแนวโน้มด้ำนสังคม-วัฒนธรรม กำรบริโภคสินค้ำด้ำนรถยนต์จะ พบว่ำในอนำคตจะ

เป็นกำรวัดกันด้วยกำรบริกำรและรำคำสินค้ำ มำกกว่ำ ควำมนิยมกับแบรนด์ในอดีต ท ำให้ตลำด

เปิดกว้ำงกับทุกค่ำย 

4. สภำพแวดล้อมด้ำนเทคโนโลยี (Technology Environment-T) 

กระบวนกำรผลิต รูปลักษณ์ และกำรใช้งำนเป็นปัจจัยในกำรเลือกซื้อ สินค้ำในอนำคต

สินค้ำรถยนต์ที่มีจุดแข็งด้ำนเทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ มำกกว่ำจะเป็นผู้น ำในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

เนื่องจำกผู้บริโภคมีควำมต้องกำรสินค้ำที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น GPRS, ระบบ

ป้องกันขโมย, เทคโนโลยีในรถยนต์, ระบบเบรก, ช่วงล่ำง เป็นต้น 
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The 3C’s Model Strategy 

3C’s 

PEST 

Customers Competitors Company 

Political ไม่มีควำมม่ันใจในกำรเลือก

ภำยในประเทศในปัจจุบัน

เนื่องจำกรัฐบำลที่เกิดควำม

ขัดแย้ง 

ชะลอหรอืย้ำยฐำนกำรลงทุน

สู่ประเทศเพื่อบ้ำนเนื่องจำก

ควำมไม่ม่ันคงทำงกำรเมือง 

ส่งผลในเรื่องนโยบำยกำร

ลงทุนจำกภำครัฐ ท ำให้

ภำคเอกชนชะลอตัว ส่งผล

กับยอดขำยของบริษัท 

Economic ลูกค้ำชะลอกำรซื้อลดลง

เนื่องจำกรำคำน้ ำมันและ

เศรษฐกิจภำยในประเทศที่ไม่

มีเสถียรภำพ 

มีจุดแข็งด้ำนเศรษฐกิจ

เนื่องจำกเป็นที่นิยมของ

ผู้บริโภคจึงไม่ค่อยมี

ผลกระทบมำกนัก 

มีกำรจัดแคมเปญจูงใจให้กับ

ลูกค้ำเพิ่มมำกขึ้นเพื่อสวน

กระแสเศรษฐกิจ 

Social & Culture ควำมนิยมของผู้บริโภค

เปลี่ยนไป ไม่ติดอยู่กับ

ชื่อเสียงในอดตีแล้ว แต่

ค ำนึงถึงต้นทุนของตัวเอง

มำกกว่ำ 

สินค้ำของคู่แข่งมีกำรได้รับ

กำรยอมรับจำกผู้บริโภคใน

ด้ำนชื่อเสียงกำรประหยัด

น้ ำมัน 

บริษัทสร้ำงควำมเชื่อมั่นโดย

เน้นกำรบริกำรหลังกำรขำย

และกำรรับประกนัใน

คุณภำพของผลิตภัณฑ ์

Technology ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรด้ำน

เทคโนโลยีเพื่อกำรใช้งำนที่

สะดวก ปลอดภัย และรำคำที่

เหมำะสม 

มีกำรพัฒนำเรื่งกำรประหยัด

น้ ำมันและพัฒนำรถที่ใช้ก๊ำสธ

รรมชำติมำกขึ้น 

เพิ่มควำมหลำกหลำยของตัว

ผลิตภัณฑ์มำกขึ้น เพือ่ให้

ครอบคลุมควำมตอ้งกำรของ

ผู้บริโภค 

ตำรำงที่ 3.2 แสดงกำรวิเครำะห์ PEST Analysis และ The 3C’s Model Strategy 

 

กำรวิเครำะห์ Five Forces Model 

ปัจจัยที่ 1: อ ำนำจกำรต่อรองจำกผู้บริโภค (The bargaining power of customers) 

ผู้บริโภคมีส่วนก ำหนดทิศทำงของแต่ละองค์กำร ด้วยลักษณะของสิ่งต่อไปนี้ 

- กำรกระจุกตัวของผู้ซื้อ และกำรกระจุกตัวของบริษัท – (buyer concentration 

to firm concentration ratio) เช่น ในสินค้ำบำงอย่ำง ผู้ซื้อที่มีศักยภำพมีกำรกระจุกตัวอยู่ตำม

เมืองใหญ่ เมืองที่มีอ ำนำจเศรษฐกิจ 

- อ ำนำจกำรต่อรอง – (bargaining leverage) กำรมีนโยบำยเงินผ่อน ระบบเงิน

ผ่อนมีส่วนในกำรล่อใจ กลุ่มผู้ซื้อที่มีก ำลังซื้อ และเป็นกลุ่มใหญ่ สำมำรถมีอ ำนำจในกำรต่อรอง

สูง 
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- จ ำนวนกำรซื้อ – (buyer volume) ผู้ซื้อต้องกำรซื้อจ ำนวนมำก รำคำก็จะได้ถูก

ลง ฝ่ำยผู้ขำยก็ต้องยอมตำม หรือต้องตอบสนอง ก่อนท่ีผู้ขำยอื่น ๆ เจ้ำเข้ำมำเสนอแข่งได้ 

- ผู้ซื้อปรับเปลี่ยนไปด้วยรำคำ เม่ือเทียบกับบริษัทเองก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเพรำะ

ผู้ป้อนสินค้ำมีรำคำที่ไม่สำมำรถเสนอแข่งขันกับตลำดได้ในขณะนั้น(buyer (switching costs 

relative to firm switching costs) สินค้ำบำงอย่ำงรำคำขึ้นลงเร็วมำก สินค้ำบำงอย่ำงรำคำจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ถูกลง และคุณภำพดียิ่งขึ้น แข่งขันกันมำกขึ้น 

- ผู้ซื้อมีข้อมูลมำกน้อยเพียงใด – (buyer information availability) ถ้ำผู้ซื้อมี

ข้อมูลมำก กำรแข่งขันกันก็จะย่ิงสูงขึ้น ทั้งด้ำนรำคำ และคุณภำพ 

- ควำมสำมำรถในกำรไปประสมประสำนแบบย้อนถอย (ability to backward 

integrate) กำรเข้ำไปซื้อหรือเป็นเจ้ำของผู้จัดส่ง ลดต้นทุนและอ ำนำจกำรต่อรองของระบบผู้

จัดส่ง 

- กำรมีของที่ทดแทนได้ (availability of existing substitute products) สินค้ำ

และบริกำรบำงอย่ำงมีสิ่งทดแทนได้ 

- ผู้ซื้ออ่อนไหวต่อรำคำ (buyer price sensitivity) รำคำสูงมำก ผู้ซื้อไม่สำมำรถ

รับได้ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ซื้ออำจไม่ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนคุณภำพและอื่น ๆ 

- รำคำเม่ือซื้อเป็นจ ำนวนมำก (price of total purchase) ถ้ำผู้ซื้อต้องกำรซื้อเป็น

จ ำนวนมำก รำคำก็ต้องแข่งขันให้ถูกลง 

ปัจจัยที่ 2: อ ำ น ำ จ ต่ อ ร อ ง ข อ ง ผู้ จั ด ส่ ง  ( T h e  b a r g a i n i n g  p o w e r  

o f  s u p p l i e r s ) ผู้จัดส่งสินค้ำก็มีควำมสำมำรถในกำรต่อรองมำกขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้ 

- ผู้ จัดส่งสำมำรถปรับเปลี่ยนไปได้ด้วยรำคำเม่ือเทียบกับบริษัทผู้ซื้อที่ก็ มี

เปรียบเทียบให้เห็นแตกต่ำงกัน (supplier switching costs relative to firm switching costs) 

- ระดับควำมแตกต่ำงในเรื่องของตัวป้อน (degree of differentiation of inputs) 

- ตัวป้อนหรือวัตถุดิบที่มีของทดแทนได้หรือไม่ (presence of substitute inputs) 

- กำรกระ จุกตั วของผู้ จั ดส่ ง  แล ะกำรกระ จุกตั วของบริษั ท  ( supplier 

concentration to firm concentration ratio) 

- ปัจจัยด้ำนวัตถุดิบ แรงงำน เทคโนโลยีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ประกอบกำรใน

อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศอำเซียน มีลักษณะเป็น Core-Periphery Relationship หรือ

ควำมสัมพันธ์แบบโครงข่ำย โดยญี่ปุ่นมีบทบำทเป็นแก่นของโครงข่ำย ท ำให้เทคโนโลยีกำรผลิต

http://en.wikipedia.org/wiki/Switching_costs
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_integration
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_integration
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ที่มีควำมสลับซับซ้อนและถือเป็นกุญแจส ำคัญของควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม 

เช่น เทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบ เทคโนโลยีเครื่องยนต์ กระจุกตัวอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ขณะที่

ประเทศอื่น ๆ ที่เป็นฐำนกำรผลิตจะรับถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตในส่วนที่ไม่ซับซ้อน เช่น 

กำรประกอบชิ้นส่วนยำนยนต์ 

- กำรคุกคำมด้ำนกำรรวมตัวกันของผู้จัดส่ง (threat of forward integration by 

suppliers relative to the threat of backward integration by firms) 

- Forward Integration หมำยถึงกำรเข้ำไปจัดกำรหรือเป็นเจ้ำของระบบจัดขำย 

กำรเข้ำไปให้บริกำรใกล้กับลูกค้ำปลำยทำงมำกขึ้น 

- ต้นทุนวัตถุดิบเม่ือเทียบกับรำคำขำย (cost of inputs relative to selling price 

of the product) 

- อุตสำหกรรมยำนยนต์เป็นอุตสำหกรรมที่ต้องกำรกำรลงทุนมูลค่ำสูง และใช้

แรงงำนจ ำนวนมำก โดยค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ในกำรผลิตรถยนต์นั้น แบ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยดังน้ี 

1. ค่ำแรง แม้ว่ำกำรผลิตยำนยนต์จะใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีชั้นสูง แต่

ธุรกิจยังมีควำมจ ำเป็นต้องจ้ำงวิศวกรออกแบบยำนยนต์และวิศวกรผลิตยำนยนต์อยู่ 

2. ค่ำวัตถุดิบ กำรผลิตยำนยนต์มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนวัตถุดิบสูง โดยค่ำใช้จ่ำย

ส่วนใหญ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ เหล็กกล้ำ อลูมิเนียม dash board เบำะนั่ง ยำงรถยนต์ 

เป็นต้น โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนเหล่ำนี้จำกผู้ผลิตอะไหล่

และวัตถุดิบรำยอื่น ๆ 

3. ค่ำโฆษณำ เนื่องจำกธุรกิจยำนยนต์เป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง มีกำร

ผลิตยำนยนต์ในรูปแบบที่แตกต่ำงเพื่อสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่แตกต่ำงกันไป 

และเพื่อเป็นกำรรักษำฐำนลูกค้ำให้มำกที่สุด ผู้ผลิตยำนยนต์จึงมีค่ำใช้จ่ำยมหำศำลใน

กำรท ำกำรวิจัยกำรตลำดและกำรท ำโฆษณำ 

ปั จ จั ย ที่  3 :  ก ำ ร คุ ก ค ำ ม จ ำ ก ผู้ เ ข้ ำ สู่ ว ง ก ำ ร ใ ห ม่  ( T h e  t h r e a t  

o f  n e w  e n t r a n t s ) กำรมีอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ระบบ ( the existence of barriers to 

entry) 

- ขนำดของธุรกิจ (economies of scale) ขนำดยิ่งใหญ่ ต้นทุนก็จะถูกลง คนผลิต

ของจ ำนวนมำก ๆ รำคำต่อหน่วยโดยธรรมชำติก็จะลดลง 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economies_of_scale
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- ควำมแตกต่ำงของสินค้ำ (proprietary product differences) สินค้ำที่มีเจ้ำของ 

มีลิขสิทธิ์ที่แตกต่ำงกัน 

- ควำมเท่ำเทียมกันด้ำนชื่อ (brand equity) ยี่ห้อมีรำคำ แต่ยี่ห้อต่ำง ๆ ก็อำจมี

ของทดแทนได้ 

- รำคำและต้นทุนที่ปรับเปลี่ยน (switching costs) ต้นทุนในสินค้ำต่ำง ๆ มีกำร

ปรับเปลี่ยน รำคำสินค้ำก็มีกำรปรับเปลี่ยนแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลำ 

- แนวทำงในกำรบริหำรและปรับตัวของฮีโน่ในปีนี้คือ นโยบำยให้ดีลเลอร์ท ำกำร

สต็อกรถไว้ให้น้อยที่สุด โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้สต็อกรถไว้เองในระดับ 1 เดือน หรือประมำณ 

400-500 คัน ซึ่งเป็นยอดขำยเฉลี่ยต่อเดือนของฮีโน่ นอกจำกนี้ เป็นที่ทรำบกันดีกว่ำ

ผู้ประกอบกำรรถบรรทุกญี่ปุ่นในไทยนั้นประสบปัญหำภำระต้นทุนในกำรน ำเข้ำชิ้นส่วนยำนยนต์

จำกญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70 ในรถบรรทุก 1 คัน มีต้นทุนสูงขึ้นจำกภำวะค่ำเงินเยนที่

แข็งค่ำขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 25 และเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ มีแผนจะปรับรำคำสินค้ำขึ้นอีกครั้ง หลังจำก

ที่เคยปรับขึ้นมำแล้ว 2 ครั้ง 

- ควำมจ ำเป็นด้ำนเงินทุน (capital requirements) 

- วิธีกำรจัดส่งและกระจำยสินค้ำ (access to distribution) 

- ควำมได้เปรียบด้ำนรำคำ (absolute cost advantages) 

- ควำมได้เปรียบด้ำนกำรเรียนรู้ (learning curve advantages) แรงงำนส่วนใหญ่

ในประเทศที่เป็นฐำนกำรผลิตจะมีทักษะทำงวิศวกรรมในระดับหนึ่ง แต่มักขำดแคลนทักษะขั้นสูง 

เช่น กำรออกแบบ กำรบริหำรจัดกำร และกำรท ำตลำด และโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบกำรใน

อุตสำหกรรมยำนยนต์ของประเทศที่เป็นฐำนกำรผลิต ไม่ว่ำจะเป็นอำเซียนหรือจีน มักต้องพึ่งพิง

ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคจำกญี่ปุ่น นอกจำกนี้ ในกรณีของประเทศไทยนั้น สิ่งที่เป็นปัญหำอีก

ประกำรหนึ่งคือระบบกำรศึกษำของไทยเองที่ไม่เอื้อหรือมีกำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้บุคลำกรมี

ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถไม่ตรงกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม 

- นโยบำยของรัฐ (government policies) กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ พบว่ำ 

ปัจจุบันไทยมีปัจจัยในทั้งสำมส่วนที่สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำน

ยนต์ เนื่องจำก คุณภำพของวัตถุดิบและชิ้นส่วนเป็นที่ยอมรับว่ำมีคุณภำพสูงกว่ำเม่ือ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภำคอำเซียนหรือแม้แต่กรณีของจีน ขณะเดียวกันภำครัฐก็ให้

กำรสนับสนุนอย่ำงจริงจัง นอกจำกนี้ แรงงำนในอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนเองก็มีควำมรู้

http://en.wikipedia.org/wiki/Brand_equity
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ควำมสำมำรถที่ได้รับกำรถ่ำยทอดมำอย่ำงยำวนำนจำกผู้ประกอบกำรญี่ปุ่นที่เข้ำมำลงทุนใน

ไทย อย่ำงไรก็ตำม ไทยยังคงมีจุดด้อยจำกกำรที่นโยบำยรัฐมิได้ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

ในลักษณะของกลุ่มอุตสำหกรรม โดยภำครัฐของไทยให้ควำมคุ้มครองอุตสำหกรรมเหล็กซึ่งเป็น

อุตสำหกรรมต้นน้ ำที่ส ำคัญของอุตสำหกรรมยำนยนต์ ท ำให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมยำน

ยนต์มีต้นทุนกำรผลิตที่สูง นอกจำกนี้ ไทยยังมีจุดด้อยในด้ำนของทักษะด้ำนกำรออกแบบของ

แรงงำนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำไปสู่กำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์หรือยำนยนต์ที่มีมูลค่ำเพิ่ม

สูงขึ้น ด้ำนมำตรกำรอื่น ๆ ที่มิใช่ภำษี พบว่ำภำครัฐของประเทศต่ำง ๆ สำมำรถมีบทบำทต่อ

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศ 

ซึ่งในแต่ละประเทศก็มีกำรก ำหนดนโยบำยในรูปแบบเฉพำะของตนเอง เช่น มำเลเซียก ำหนด

นโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยน ำแนวทำงชำตินิยมมำผสมผสำน คือให้สิทธิ

พิเศษแก่ผู้ประกอบกำรชำวมำเลเซียก่อน ซึ่งถือว่ำเป็นกำรใช้กำรเมืองน ำเศรษฐกิจ อันอำจ

น ำไปสู่กำรสร้ำงร่มเงำคุ้มครองผู้ประกอบกำรที่ไม่มีประสิทธิภำพกำรผลิต และเป็นผลเสียต่อ

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมได้ ขณะที่ในกรณีของประเทศอื่นค่อนข้ำงให้ควำมเท่ำเทียมกันในกำร

ประกอบธุรกิจ และกำรลงทุนระหว่ำงผู้ประกอบกำรท้องถิ่นและผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ นโยบำย

อีกส่วนหนึ่งที่ภำครัฐก ำหนดและมีผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์คือ นโยบำยเกี่ยวกับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวมถึงมำตรกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผู้ประกอบกำร

ชำวต่ำงชำติ เพรำะถือเป็นประโยชน์หลักของกำรดึงดูดกำรลงทุน หรือกำรเป็นฐำนกำรผลิตของ

อุตสำหกรรม อันจะท ำให้เกิดกำรสั่งสมควำมรู้ ทักษะและเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อกำรพัฒนำและ

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่อุตสำหกรรมยำนยนต์ของตนเองในอนำคต ซึ่งในส่วนนี้นั้น ภำครัฐของจีนมี

แนวโน้มด ำเนินกำรได้ดี อันเนื่องมำจำกกำรที่จีนมีอ ำนำจต่อรองกับผู้ประกอบกำรต่ำงชำติจำก

ขนำดของตลำดที่ใหญ่และน่ำดึงดูดใจในสำยตำของนักลงทุนชำวต่ำงชำติ ท ำให้จีนสำมำรถ

ก ำหนดเงื่อนไขกำรลงทุนของชำวต่ำงชำติให้เอื้อต่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบกำร

ท้องถิ่นได้ ขณะที่ในส่วนของไทย ภำครัฐยังมีบทบำทต่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ระหว่ำง

ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติกับผู้ประกอบกำรท้องถิ่นน้อยมำก โดยในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ กำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีดังกล่ำวเกิดจำกควำมริเริ่มระหว่ำงเอกชนเป็นส่วนใหญ่ นอกจำกนี้ ภำครัฐ

เองยังไม่มีเครื่องมือหรือระบบในกำรวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำร

ลงทุนอย่ำงจริงจัง เหล่ำนี้ล้วนมีผลต่อศักยภำพกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ของประเทศเหล่ำนี้ท้ังสิ้น 
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ปั จ จั ย ที่  4 :  ก ำ ร คุ ก ค ำ ม จ ำ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ด แ ท น  ( T h e  t h r e a t  

o f  s u b s t i t u t e  p r o d u c t s ) กำรคุกคำมจำกผลิตภัณฑ์ทดแทน มีดังต่อไปนี้ 

- ควำมชอบของผู้ซื้อที่จะใช้ของแทน (buyer propensity to substitute) 

รถบรรทุกมือสอง ที่ถูกน ำเข้ำแบบชิ้นส่วนและน ำมำประกอบเพื่อจ ำหน่ำยในเมืองไทย เป็นอีก

ส่วนหนึ่งที่ค่ำยรถบรรทุกส่วนใหญ่มองว่ำ เป็นกำรสร้ำงปัญหำด้ำนภำพลักษณ์ในระยะยำว 

เพรำะส่วนใหญ่เป็นแบรนด์รถบรรทุกที่จ ำหน่ำยในเมืองไทยอยู่แล้ว 

- คุณภำพและรำคำของสินค้ำทดแทน (relative price performance of 

substitutes) ในด้ำนคุณภำพมำตรฐำนของรถมือสองที่น ำเข้ำมำนั้นจะต่ ำกว่ำมำตรฐำน ไม่ว่ำจะ

เป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่ำที่สร้ำงมลพิษสูง รวมถึงระบบควำมปลอดภัย ซึ่งหำกรถยนต์เหล่ำนี้เกิด

อุบัติเหตุขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นยี่ห้อใดก็จะส่งผลต่อภำพลักษณ์ของรถยนต์แบรนด์นั้น ๆ 

- กำรปรับเปลี่ยนของผู้ซื้อต่อรำคำ (buyer switching costs) ปัจจุบันไม่มีกำร

ประเมินว่ำ รถบรรทุกมือสองมีปริมำณยอดขำยสูงมำกน้อยเพียงใด แต่จำกสภำวะรำคำน้ ำมัน

แพงขึ้น ต้นทุนกำรผลิตแพงขึ้น น่ำจะส่งผลให้ผู้ประกอบกำรส่วนหนึ่งหันไปซื้อรถบรรทุกมือสอง

เหล่ำนี้เพิ่มขึ้น อีกทั้งตลำดค้ำรถมือสองที่เกิดขึ้นตำมย่ำนชำนเมืองก็เป็นดัชนีชี้กำรเติบโตของ

ตลำดรถยนต์เหล่ำนี้ได้ดีด้วยเช่นกัน 

- กำรรับรู้ในควำมแตกต่ำงของสินค้ำ (perceived level of product 

differentiation) เนื่องจำกรำคำและคุณภำพของรถยนต์มือหนึ่งและมือสองนั้นมีควำมแตกต่ำง

กันอย่ำงชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนคุณภำพ รำคำ อีกทั้งกำรเข้ำรับบริกำรหลังกำรขำย กำร

รับประกัน กำรตรวจเช็คสภำพ ซึ่งกำรรับรู้ในเชิงคุณภำพเบื้องต้นย่อมมีควำมแตกต่ำง ในส่วน

ของควำมเชื่อม่ันน้ันกำรใช้รถมือหนึ่งย่อมให้ควำมเชื่อม่ันในรถบรรทุกมำกกว่ำกำรใช้รถบรรทุก

มือสอง เพรำะนอกจำกกำรเสียค่ำซ่อมบ ำรุงแล้ว อำจเป็นกำรลงทุนที่ได้ไม่คุ้มเสีย 

ปั จ จั ย ที่  5 :  ค ว ำ ม รุ น แ ร ง ข อ ง ก ำ ร แ ข่ ง ขั น  ( T h e  i n t e n s i t y  o f  

c o m p e t i t i v e  r i v a l r y ) ปัจจุบันค่ำยรถญี่ปุ่นยังครองส่วนแบ่งตลำดส่วนใหญ่ไว้ได้ จำก

หลำกหลำยแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของค่ำยผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่นั่นเอง ไม่ว่ำจะเป็นแบรนด์ฮี

โน่ ซึ่งเป็นของค่ำยโตโยต้ำ, แบรนด์อีซูซุ ของตรีเพชรอีซูซุ, นิสสัน ยูดี ของค่ำยนิสสัน, 

รถบรรทุกฟูโซ่ จำกค่ำยมิตซูบิชิ ด้ำนคู่แข่งที่มำจำกยุโรปนั้น นอกจำกวอลโว่ ทรัคแล้ว ยังมี

รถยนต์แบรนด์สแกนเนีย และรถบรรทุกจำก แบรนด์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ส่วนค่ำยรถบรรทุกจำก

จีนนั้นค่อนข้ำงเข้ำมำท ำตลำดด้วยแบรนด์ที่หลำกหลำยและผลิตมำจำกหลำยมณฑลของจีน 



66 

และแบรนด์ที่เริ่มท ำตลำดได้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องคือ ดองเฟ็ง ซึ่งในจีนนั้นเป็นกำรร่วมทุนกับทำง

ค่ำยวอลโว่ ด้ำนค่ำยรถบรรทุกอินเดียน้ัน ปัจจุบันที่ก ำลังเริ่มเข้ำมำรุกตลำดคือแบรนด์ ทำทำ 

- กำรคุกคำมจำกกำรมีสิ่งทดแทนได้ (threat of substitute products) 

- กำรเติบโตของอุตสำหกรรม (industrial growth) ภำพรวมกำรแข่งขัน ของ

ตลำดรวมรถบรรทุกในปีนี้ยังคงดุเดือดเหมือนเช่นทุกปี เนื่องจำกมีคู่แข่งขันเข้ำมำในตลำดมำก

ขึ้น โดยในปีนี้คำดว่ำจะมีผู้เล่นจำกจีน และอินเดียเข้ำมำ และในปีนี้จะเติบโต 10 เปอร์เซ็นต์ 

หรือคิดเป็นปริมำณจ ำนวน 25,000 คัน ในส่วนของฮีโน่คำดว่ำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจะต้อง

เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับรถธงที่เป็นกลุ่มรถบรรทุกที่ใช้ก๊ำสเอ็นจีวี ก็จะต้องเพิ่มขึ้น แต่จะถึงจ ำนวน 

4,000 คันหรือไม่ก็ต้องดูจำกปัจจัยอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี ขณะที่เป้ำหมำยยอดขำยรวม

ของฮีโน่ในปีนี้คำดว่ำจะท ำได้ 11,000 คัน และฮีโน่ก็ปิดฉำกยอดขำยแห่งปี 2554 ไดเอย่ำง

สวยงำม ซึ่งเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ ปิดยอดจดทะเบียนไปได้ที่ 630 คัน และยังเป็นแชมป์ในรถ

รุ่น 7,000 กิโลกรัมขึ้นไปอีกด้วย เสมือนเป็นกำรตอกย้ ำควำมเป็น Best Selller ในรุ่นดังกล่ำว 

- อุปสรรคในกำรออกจำกตลำด (exit barriers) กำรผลิตรถยนต์ในปีนี้ยังมีปัจจัย

เสี่ยงส ำคัญ คือ กำรฟื้นตัวที่เริ่มแผ่วลงของเศรษฐกิจภำยในประเทศ โดยเฉพำะจำกสถำนกำรณ์

กำรชุมนุมทำงกำรเมืองที่มีควำมรุนแรง ที่อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อด้ำนควำมเชื่อม่ันผู้บริโภค

ส่งผลต่อกำรเติบโตของตลำดรถยนต์ภำยในประเทศในช่วงเวลำที่เหลือของปีนี้ ดังนั้น ในช่วงที่

เหลือของปี 2553 นี้ ผู้ผลิตรถยนต์จึงอำจต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย

ต้องปรับแผนกำรด ำเนินธุรกิจในกำรท ำกำรตลำดภำยในประเทศมำกขึ้น และผู้ประกอบกำรต้อง

มีกำรปรับตัวในขยำยก ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้น อำจมีข้อจ ำกัดในด้ำนของแรงงำนที่มีไม่

เพียงพอ ดังนั้นกำรปรับปรุงคุณภำพของบุคลำกรให้มีทักษะเพิ่มเพื่อรองรับอุตสำหกรรมกำร

ผลิตรถยนต์ที่มีกำรขยำยตัวเติบโตมำกขึ้นจึงเป็นสิ่งส ำคัญ ขณะที่ในระยะยำวผู้ประกอบกำร

รถยนต์ของไทยควรพัฒนำศักยภำพในกำรผลิตและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อ

สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำไปอยู่ในสำยกำรผลิตของอุตสำหกรรมรถยนต์ของโลก  ไม่ว่ำจะโดยกำร

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องเพื่อกำร

พัฒนำสินค้ำให้เป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล 
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กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีกำรน ำบุคคลำกรด้ำนกำรบริหำรจำกต่ำงประเทศ ที่มีประสบกำรณ์สูง และมี

ควำมสำมำรถมำบริหำรงำนในประเทศไทย ท ำให้เกิดศักยภำพสูง 

2. บริษัทมีเงินทุนมำก สำมำรถลงทุนในกำรขยำยธุรกิจและก่อตั้งบริษัทในเครือ 

เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินกำรธุรกิจหลักได้ 

3. เป็นแบรนด์ท่ีมีขนำดใหญ่ในโลก ท ำให้กำรจัดซื้อวัตถุดิบ จำกซัพพลำยเออร์ ที่

ปริมำณมำกส่งผลต่อรำคำวัตถุดิบต่ ำลงด้วย 

4. องค์กรมีระบบกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำย

ชัดเจน โดยทีมงำนบริหำรมืออำชีพ จำกต่ำงประเทศ มีกำรวำงกลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นเชิงรุก 

เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในทุก ๆ ด้ำน และใช้ คนไทย บริหำรงำนในประเทศไทยเป็น

ส่วนย่อย 

5. ด้ำนผลิตภัณฑ์-ฮีโน่มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้ำนวัตกรรมและควำม

น่ำสนใจ ด้ำนกำรบริกำรที่เปี่ยมคุณภำพ-โดยฮีโน่จะมุ่งที่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำสูงสุด และ

สำมำรถเครืองข่ำยกำรขำยไปพร้อมกับกำรขยำยตลำดใหม ่ๆ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. อำจเกิดกำรซ้ือตัวบุคคลำกรท่ีมีศักยภำพ โดยบริษัทคู่แข่ง ที่มีส่วยแบ่งในตลำด

สูงกว่ำ 

2. กำรเป็นตลำดผู้ตำม (อีซูซุ) ท ำให้กำรยอมรับในตัวสินค้ำ (ในประเทศไทย) มี

น้อย ผู้บริโภคไม่สนใจในคุณภำพวัตถุดิบเท่ำที่ควร 

3. กำรบริหำรจัดกำรที่มีผู้บริหำรหลำยฝ่ำยแบ่งตำมกลุ่มของกำรจัดกำรสินค้ำ

รูปแบบต่ำง ๆ กัน ท ำให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำและวำงแผนกลยุทธ์ ไม่สำมำรถปฏิบัติ

จริงได้ในทุกลุ่มสินค้ำ 

4. มีก ำลังกำรผลิตน้อยกว่ำคู่แข่ง 
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โอกำส (Opportunity) 

1. มีกำรส่งพนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมรถเข้ำท ำงำน โดยผ่ำนกระบวนกำร

คัดเลือกที่มีประสิทธิภำพจำกทีม HR ท ำให้ได้บุคคลกรท่ีมีศักยภำพสูงเข้ำท ำงำน 

2. เพิ่มกำรลงทุนในสินค้ำและบริกำรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภำพ เช่น บริษัทเงินทุน

ส ำหรับกู้ซื้อรถยนต์, บริษัท ประกันภัย รถยนต์, ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวส่งเสริมกำรขำยอีกอย่ำงหนึ่ง 

3. ได้รับกำรยอมรับด้ำนวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตตำมไปด้วย จึงพยำยำมสร้ำนแบ

รนด์แห่งคุณภำพสินค้ำในทุก ๆ ด้ำน 

4. กำรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกร ให้กำรอบรมและ

อ ำนำจกำรตัดสินใจจะน ำพำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ 

5. มีกำรรุกตลำดรถที่ใช้ก๊ำสเอ็นจีวี โดยเน้นที่ 3 กลยุทธ์ หลัก คือ Great Product 

เนน้คุณภำพและสมถนะ, Great Price มีวัตกรรมและรำคำคุ้มค่ำ และGreat Service มอบควำม

พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 

 

อุปสรรค (Threat) 

1. บุคลำกรด้ำนกำรบริหำรไม่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนยำนยนต์ เช่น ฟอร์ด ดึง

ผู้บริหำรจำกวงกำรไอที คุณพัชรี พันธุมโน มำดูแลแบรนด์ รถยนต์นั่ง เป็นต้น 

2. จำกสภำพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชำติที่เลวร้ำยและรำคำน้ ำมันที่สูงขึ้นท ำให้

ยอดขำยลดลง 

3. ไม่มีโรงงำนผลิตเหล็กต้นน้ ำของตนเอง ท ำให้รำคำวัตถุดิบเหล็กสูง 

 

3.4.2 กำรก ำหนดแนวทำงในกำรเลือกกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 

กำรน ำผลกำรวิเครำะห์ SWOT มำประมวลผลเป็นกำรก ำหนด TOWS Matrix ในกำร

ก ำหนดแนวทำงเลือกกลยุทธ์ ในกำรศึกษำจะใช้เครื่องมือ ส ำหรับก ำหนดกลยุทธ์ คือ กำรใช้

เครื่องมือ TOWS Matrix เข้ำมำก ำหนดกลยุทธ์ทำงเลือกต่ำง ๆ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 
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กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix 

กำรก ำหนดทำงเลือกกลยุทธ์และกำรตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในกำรแก้ไขปัญหำ  กำร

ก ำหนดแนวทำงกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหำ (Strategic Alternatives) จะแบ่งพิจำรณำทำงเลือก

ของกลยุทธ์ออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 

1. กลยุทธ์ระดับองค์กร 

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

3. กลยุทธ์ระดับหน้ำที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corperate Strategy) 

Internal Factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

External Factor 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1.มีกำรน ำบุคคลำกรด้ำนกำรบริหำรจำก

ต่ำงประเทศ ที่มีประสบกำรณ์สูง และมี

ควำมสำมำรถมำบริหำรงำนในประเทศไทย 

ท ำให้เกิดศักยภำพสูง 

S2.บริษัทมีเงินทุนมำก สำมำรถลงทุนในกำร

ขยำยธุรกิจและก่อตั้งบริษัทในเครอื เพื่อ

ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรธุรกิจหลักได้ 

S3.เป็นแบรนด์ที่มีขนำดใหญ่ในโลก ท ำให้

กำรจัดซื้อวัตถุดิบ จำกซัพพลำยเออร์ ที่

ปริมำณมำกส่งผลต่อรำคำวตัถุดิบต่ ำลงด้วย 

S4.องค์กรมีระบบกำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้ำหมำยชัดเจน โดยทีมงำนบริหำรมือ

อำชีพ จำกต่ำงประเทศ มีกำรวำงกลยุทธ์

ด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นเชิงรุก เพื่อกำรพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่องในทุก ๆ ด้ำน และใช้ คนไทย 

บริหำรงำนในประเทศไทยเป็นส่วนย่อย 

S5.ด้ำนผลิตภัณฑ-์ฮีโน่มีกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ที่เป่ียมด้ำนวัตกรรมและควำม

น่ำสนใจ ด้ำนกำรบริกำรที่เป่ียมคุณภำพ-

โดยฮีโน่จะมุ่งที่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

สูงสุด และสำมำรถเครือข่ำยกำรขำยไป

พร้อมกับกำรขยำยตลำดใหม่ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1.อำจเกิดกำรซื้อตัวบุคคลำกรที่มี

ศักยภำพ โดยบริษัทคู่แข่ง ที่มีส่วนแบ่ง

ในตลำดสูงกว่ำ 

W2.กำรเป็นตลำดผู้ตำม (อีซูซุ) ท ำให้

กำรยอมรับในตวัสินค้ำ (ในประเทศ

ไทย) มีน้อย ผู้บริโภคไม่สนใจใน

คุณภำพวัตถุดิบเท่ำที่ควร 

W3.กำรบริหำรจัดกำรที่มีผู้บริหำรหลำย

ฝ่ำยแบ่งตำมกลุ่มของกำรจัดกำรสินค้ำ

รูปแบบต่ำง ๆ กัน ท ำให้กำรด ำเนินกำร

เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำและวำงแผนกลยุทธ์ 

ไม่สำมำรถปฏิบัติจริงได้ในทุกลุ่มสินคำ้ 

W4.มีก ำลังกำรผลิตน้อยกว่ำคู่แข่ง 

 

โอกำส (Opportunity) 
O1.มีกำรส่งพนักงำนที่มีควำมรู้

ควำมสำมรถเข้ำท ำงำน โดยผ่ำน

กระบวนกำรคัดเลือกที่มี

ประสิทธิภำพจำกทีม HR ท ำให้ได้

บุคคลกรที่มีศักยภำพสูงเข้ำท ำงำน 

O2.เพิ่มกำรลงทุนในสินค้ำและ

บริกำรที่เป่ียมไปด้วยคุณภำพ เช่น 

บริษัทเงินทุนส ำหรับกู้ซือ้รถยนต,์ 

บริษัท ประกันภยั รถยนต์, ฯลฯ ซึ่ง

เป็นตัวส่งเสริมกำรขำยอีกอย่ำงหนึ่ง 

SO 

กลยุทธ์เติบโต 
มีกำรน ำบุคคลำกรด้ำนกำรบริหำรจำก

ต่ำงประเทศ ที่มีประสบกำรณ์สูง และมี

ควำมสำมำรถมำบริหำรงำนในประเทศไทย 

ท ำให้เกิดศักยภำพสูง บริษัทมีเงินทุนมำก 

สำมำรถลงทุนในกำรขยำยธุรกิจและกอ่ตั้ง

บริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินกำร

ธุรกิจหลักได้ เพิ่มกำรลงทุนในสินค้ำและ

บริกำรที่เป่ียมไปด้วยคุณภำพ เช่น บริษัท

เงินทุนส ำหรับกู้ซื้อรถยนต,์ บริษัท 

WO 

กลยุทธ์เติบโต 
กำรเป็นตลำดผู้ตำม (อีซูซุ) ท ำให้กำร

ยอมรับในตวัสินค้ำ (ในประเทศไทย) มี

น้อย ผู้บริโภคไม่สนใจในคุณภำพ

วัตถุดิบเท่ำที่ควร ท ำให้ตอ้งดึงจุดเด่น

ได้รับกำรยอมรับด้ำนวตัถุดิบที่ใช้ในกำร

ผลิตตำมไปด้วย จึงพยำยำมสร้ำนแบ

รนด์แห่งคุณภำพสินค้ำในทุก ๆ ด้ำน 

และมีกำรรุกตลำดรถที่ใช้ก๊ำสเอ็นจวีี 

โดยเน้นที่ 3 กลยุทธ์ หลัก คือ Great 
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O3.ได้รับกำรยอมรับด้ำนวตัถุดิบที่

ใช้ในกำรผลติตำมไปด้วย จึง

พยำยำมสร้ำนแบรนด์แห่งคุณภำพ

สินค้ำในทุก ๆ ด้ำน 

O4.กำรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกร ให้กำร

อบรมและอ ำนำจกำรตัดสินใจจะ

น ำพำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ 

O5.มีกำรรุกตลำดรถที่ใช้ก๊ำสเอน็จีวี 

โดยเน้นที่ 3 กลยุทธ์ หลัก คือ 

Great Product เน้นคุณภำพและ

สมรรถนะ, Great Price มีวัตกรรม

และรำคำคุ้มค่ำ และGreat Service 

มอบควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 

ประกันภัย รถยนต,์ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวสง่เสริม

กำรขำยอีกอย่ำงหนึ่ง มีกำรรุกตลำดรถที่

ใช้ก๊ำสเอ็นจีวี โดยเน้นที่ 3 กลยุทธ์ หลัก คือ 

Great Product เน้นคุณภำพและสมรรถนะ, 

Great Price มีวัตกรรมและรำคำคุ้มค่ำ และ

Great Service มอบควำมพึงพอใจสูงสุดแก่

ลูกค้ำ 

(S1),(S2),(O2),(O5) 

 

 

Product เน้นคุณภำพและสมรรถนะ, 

Great Price มีวัตกรรมและรำคำคุ้มค่ำ 

และGreat Service มอบควำมพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลูกค้ำ 

(W2),(O3),(O5) 

อุปสรรค (Threat) 
T1.บุคลำกรด้ำนกำรบริหำรไม่มี

ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนยำนยนต์ 

เช่น ฟอร์ด ดึงผู้บริหำรจำกวงกำรไอ

ที คุณพัชรี พนัธุมโน มำดูแลแบรนด์ 

รถยนต์นั่ง เป็นต้น 

T2.จำกสภำพเศรษฐกิจ ภัย

ธรรมชำติที่เลวร้ำยและรำคำน้ ำมันที่

สูงขึ้นท ำให้ยอดขำยลดลง 

T3.ไม่มีโรงงำนผลิตเหล็กต้นน้ ำของ

ตนเอง ท ำให้รำคำวัตถุดิบเหล็กสูง 

ST 

กลยุทธ์กำรคงสภำพ 
องค์กรมีระบบกำรจัดกำรที่มีประสิทธภิำพ มี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยชัดเจน โดย

ทีมงำนบริหำรมืออำชีพ จำกต่ำงประเทศ มี

กำรวำงกลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นเชิงรุก เพื่อ

กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่งในทุก ๆ ด้ำน และ

ใช้ คนไทย บริหำรงำนในประเทศไทยเป็น

ส่วนยอ่ย เนื่องจำกบุคลำกรในไทยอำจไม่

เชี่ยวชำญ 

(S4),(T1) 

WT 

กลยุทธ์เติบโต 
กำรบริหำรจัดกำรที่มีผู้บริหำรหลำยฝำ่ย

แบ่งตำมกลุ่มของกำรจัดกำรสินค้ำ

รูปแบบต่ำง ๆ กัน ท ำให้กำรด ำเนินกำร

เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำและวำงแผนกลยุทธ์ 

ไม่สำมำรถปฏิบัติจริงได้ในทุกลุ่มสินคำ้ 

และมีก ำลังกำรผลิตนอ้ยกว่ำคู่แข่ง และ

ไม่มีโรงงำนผลิตเหล็กต้นน้ ำของตนเอง 

ท ำให้รำคำวัตถุดิบเหล็กสูง 

(W3),(W4),(T3) 

ตำรำงที่ 3.3 แสดงกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corperate Strategy) 

 

ทำงเลือกที่ 1 กลยุทธ์กำรเจริญเติบโต (Growth Strategy) 

มีกำรน ำบุคคลำกรด้ำนกำรบริหำรจำกต่ำงประเทศ ที่มีประสบกำรณ์สูง  และมี

ควำมสำมำรถมำบริหำรงำนในประเทศไทย ท ำให้เกิดศักยภำพสูง บริษัทมีเงินทุนมำก สำมำรถ

ลงทุนในกำรขยำยธุรกิจและก่อตั้งบริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินกำรธุรกิจหลักได้ เพิ่ม

กำรลงทุนในสินค้ำและบริกำรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภำพ เช่น บริษัทเงินทุนส ำหรับกู้ซื้อรถยนต์, 

บริษัท ประกันภัย รถยนต์, ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวส่งเสริมกำรขำยอีกอย่ำงหนึ่ง มีกำรรุกตลำดรถที่

ใช้ก๊ำสเอ็นจีวี โดยเน้นที่ 3 กลยุทธ์ หลัก คือ Great Product เน้นคุณภำพและสมรรถนะ, Great 
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Price มีวัตกรรมและรำคำคุ้มค่ำ และGreat Service มอบควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 

(S1),(S2),(O2),(O5) โดยใช้กลยุทธ์ Concentration Growth 

ข้อดี 

1. บริษัทเพิ่มขอบเขตธุรกิจได้และขยำยฐำนลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง 

2. เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระยำว 

3. สำมำรถสร้ำงยอดขำยให้เพิ่มข้ึน ท ำให้มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเพิ่มขึ้น 

 

ข้อเสีย 

1. ใช้เงินลงทุนสูงในกำรด ำเนินงำน ทั้งด้ำนกำรพัฒนำและกำรด ำเนินกำร 

 

ทำงเลือกที่ 2 กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) 

องค์กรมีระบบกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยชัดเจน 

โดยทีมงำนบริหำรมืออำชีพ จำกต่ำงประเทศ มีกำรวำงกลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นเชิงรุก เพื่อกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในทุก ๆ ด้ำน และใช้ คนไทย บริหำรงำนในประเทศไทยเป็นส่วนย่อย 

เนื่องจำกบุคลำกรในไทยอำจไม่เชี่ยวชำญ (S4),(T1) 

ข้อดี 

1. ใช้ทรัพยำกรบุคคลจำกต่ำงประเทศซึ่งมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ข้อเสีย 

1. อำจมีปัญหำด้ำนกำรสื่อสำร 

2. เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงทีมงำนจำกต่ำงประเทศ 

3. หำกนโยบำยของบริษัทไม่ตอบรับกำรว่ำจ้ำงบุคคลำกรจำกต่ำงประเทศอำจท ำให้

กำรพัฒนำต้องชะงักลงได้ 

 

ทำงเลือกที่ 3 กลยุทธ์กำรหดตัวหรือถดถอย (Retrench Strategy) 

กลยุทธ์นี้เหมำะสมที่จะน ำมำใช้เม่ือสภำวะกำรด ำเนินงำนไม่เป็นที่พึงพอใจหรือเพื่อ

ควำมอยู่รอดขององค์กรแต่ด้วยศักยภำพของบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ยังสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงแข็งแกร่งอยู่มำก กลยุทธ์นี้จึงไม่เหมำะสม 
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ข้อดี 

1 ลดต้นทุนของกำรด ำเนินงำน 

2 เพื่อควำมอยู่รอดขององค์กร 

 

ข้อเสีย 

1. เนื่องจำกลดจ ำนวนบุคลำกรลง ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนอำจช้ำลง 

2. เมื่อตลำดยังมีกำรเจริญเติบโต ไม่สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
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สรุปผลกำรศึกษำตำมกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corperate 

Strategy) 

ระดับกลยุทธ์ ทำงเลือกกลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่ดี
ที่สุด 

Corperate 
Level Strategy 

1.Growth 
Strategy 

1.บริษัทเพิ่มขอบเขต

ธุรกิจได้และขยำย

ฐำนลูกค้ำได้อย่ำง

ต่อเนื่อง 

2.เพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันระยำว 
3.สำมำรถสร้ำง

ยอดขำยให้เพิ่มขึ้น 

ท ำให้มีส่วนแบ่งทำง

กำรตลำดเพิ่มขึ้น 

1.ใช้เงินลงทุนสูงใน
กำรด ำเนินงำน ทั้ง
ด้ำนกำรพัฒนำและ
กำรด ำเนินกำร 

Growth Strategy 
เป็นตัวส่งเสริมกำร
ขำยอีกอย่ำงหนึ่ง 
มีกำรรุกตลำดรถที่
ใช้ก๊ำสเอ็นจีว ีโดย
เน้นที่ 3 กลยุทธ์ 
หลัก คือ Great 
Product เน้น
คุณภำพและ
สมรรถนะ, Great 
Price มีวัตกรรม
และรำคำคุ้มค่ำ 
และGreat Service 
มอบควำมพึง
พอใจสูงสุดแก่
ลูกค้ำ 

2.Stability 
Strategy 

1.ใช้ทรัพยำกรบุคคล
จำกต่ำงประเทศซึ่งมี
อยู่แล้วให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

1.อำจมีปัญหำด้ำน
กำรสื่อสำร 
2.เสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
ว่ำจ้ำงทีมงำนจำก
ต่ำงประเทศ 
3.หำกนโยบำยของ
บริษัทไม่ตอบรับกำร
ว่ำจ้ำงบุคคลำกรจำก
ต่ำงประเทศอำจท ำให้
กำรพัฒนำต้องชะงัก
ลงได้ 

3.Retrench 
Strategy 

1.ลดต้นทุนของกำร
ด ำเนินงำน 
2.เพื่อควำมอยู่รอด
ขององค์กร 

1.เนื่องจำกลดจ ำนวน
บุคลำกรลง 
ประสิทธิภำพของกำร
ด ำเนินงำนอำจช้ำลง 
2.เมื่อตลำดยังมีกำร
เจริญเติบโต ไม่
สำมำรถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ 

ตำรำงที่ 3.4 แสดงกำรสรุปผลกำรศึกษำตำมกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร 

(Corperate Strategy) 
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2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

Internal Factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

External Factor 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1.มีกำรน ำบุคคลำกรด้ำนกำรบริหำรจำก

ต่ำงประเทศ ที่มีประสบกำรณ์สูง และมี

ควำมสำมำรถมำบริหำรงำนในประเทศไทย 

ท ำให้เกิดศักยภำพสูง 

S2.บริษัทมีเงินทุนมำก สำมำรถลงทุนใน

กำรขยำยธุรกิจและก่อตั้งบริษัทในเครอื เพื่อ

ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรธุรกิจหลักได้ 

S3.เป็นแบรนด์ที่มีขนำดใหญ่ในโลก ท ำให้

กำรจัดซื้อวัตถุดิบ จำกซัพพลำยเออร์ ที่

ปริมำณมำกส่งผลต่อรำคำวตัถุดิบต่ ำลงด้วย 

S4.องค์กรมีระบบกำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้ำหมำยชัดเจน โดยทีมงำนบริหำรมือ

อำชีพ จำกต่ำงประเทศ มีกำรวำงกลยุทธ์

ด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นเชิงรุก เพื่อกำรพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่องในทุก ๆ ด้ำน และใช้ คนไทย 

บริหำรงำนในประเทศไทยเป็นส่วนย่อย 

S5.ด้ำนผลิตภัณฑ-์ฮีโน่มีกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ที่เป่ียมด้ำนวัตกรรมและควำม

น่ำสนใจ ด้ำนกำรบริกำรที่เป่ียมคุณภำพ-

โดยฮีโน่จะมุ่งที่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

สูงสุด และสำมำรถเครืองข่ำยกำรขำยไป

พร้อมกับกำรขยำยตลำดใหม่ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1.อำจเกิดกำรซื้อตัวบุคคลำกรที่มี

ศักยภำพ โดยบริษัทคู่แข่ง ที่มีส่วน

แบ่งในตลำดสูงกว่ำ 

W2.กำรเป็นตลำดผู้ตำม (อีซูซุ) ท ำให้

กำรยอมรับในตวัสินค้ำ (ในประเทศ

ไทย) มีน้อย ผู้บริโภคไม่สนใจใน

คุณภำพวัตถุดิบเท่ำที่ควร 

W3.กำรบริหำรจัดกำรที่มีผู้บริหำร

หลำยฝ่ำยแบ่งตำมกลุ่มของกำรจัดกำร

สินค้ำรูปแบบต่ำง ๆ กัน ท ำให้กำร

ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำและ

วำงแผนกลยุทธ์ ไม่สำมำรถปฏิบัติจริง

ได้ในทุกลุ่มสินค้ำ 

W4.มีก ำลังกำรผลิตน้อยกว่ำคู่แข่ง 

 

โอกำส (Opportunity) 
O1.มีกำรส่งพนักงำนที่มีควำมรู้ควำม

สำมรถเข้ำท ำงำน โดยผ่ำน

กระบวนกำรคัดเลือกที่มีประสิทธิภำพ

จำกทีม HR ท ำให้ได้บุคคลกรที่มี

ศักยภำพสูงเข้ำท ำงำน 

O2.เพิ่มกำรลงทุนในสินค้ำและบริกำร

ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภำพ เช่น บริษัท

เงินทุนส ำหรับกู้ซื้อรถยนต,์ บริษัท 

ประกันภัย รถยนต,์ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัว

ส่งเสริมกำรขำยอีกอย่ำงหนึ่ง 

O3.ได้รับกำรยอมรับด้ำนวตัถุดิบที่ใช้

SO 

กลยุทธ์ผู้น ำด้ำนต้นทุน 
เป็นแบรนด์ที่มีขนำดใหญ่ในโลก ท ำให้กำร

จัดซื้อวตัถุดิบ จำกซัพพลำยเออร์ ที่ปริมำณ

มำกส่งผลต่อรำคำวัตถุดิบต่ ำลงด้วย ท ำให้

ได้รับกำรยอมรับด้ำนวตัถุดิบที่ใช้ในกำร

ผลิตตำมไปด้วย จึงพยำยำมสร้ำนแบรนด์

แห่งคุณภำพสินค้ำในทุก ๆ ด้ำน(S3).(O3) 

 

 

 

WO 

กลยุทธ์ควำมแตกต่ำง 
อำจเกิดกำรซื้อตัวบุคคลำกรที่มี

ศักยภำพ โดยบริษัทคู่แข่ง ที่มีส่วน

แบ่งในตลำดสูงกว่ำ ท ำให้อำจเกิดกำร

แย่งบุคลำกรกัน ควรใช้กลยุทธ์ควำม

แตกต่ำงเฉพำะกลุ่มในด้ำนกำรให้

ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำด้ำนกำร

จัดกำรบุคลำกร ให้กำรอบรมและ

อ ำนำจกำรตัดสินใจจะน ำพำองค์กรสู่

ควำมส ำเร็จ และมีกำรส่งพนักงำนที่มี
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ในกำรผลิตตำมไปด้วย จึงพยำยำมส

ร้ำนแบรนด์แห่งคุณภำพสินค้ำในทุก 

ๆ ด้ำน 

O4.กำรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกร ให้กำรอบรม

และอ ำนำจกำรตัดสนิใจจะน ำพำ

องค์กรสู่ควำมส ำเร็จ 

O5.มีกำรรุกตลำดรถที่ใช้ก๊ำสเอน็จีวี 

โดยเน้นที่ 3 กลยุทธ์ หลัก คือ Great 

Product เน้นคุณภำพและสมถนะ, 

Great Price มีวัตกรรมและรำคำ

คุ้มค่ำ และGreat Service มอบควำม

พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 

 

 

ควำมรู้ควำมสำมรถเข้ำท ำงำน โดย

ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกที่มี

ประสิทธิภำพจำกทีม HR ท ำให้ได้

บุคคลกรที่มีศักยภำพสูงเข้ำท ำงำน

(W1),(O4),(O1) 

อุปสรรค (Threat) 
T1.บุคลำกรด้ำนกำรบริหำรไม่มีควำม

ช ำนำญเฉพำะด้ำนยำนยนต์ เช่น 

ฟอร์ด ดึงผู้บริหำรจำกวงกำรไอที คุณ

พัชรี พันธุมโน มำดูแลแบรนด์ 

รถยนต์นั่ง เป็นต้น 

T2.จำกสภำพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชำติ

ที่เลวร้ำยและรำคำน้ ำมันที่สูงขึ้นท ำให้

ยอดขำยลดลง 

T3.ไม่มีโรงงำนผลิตเหล็กต้นน้ ำของ

ตนเอง ท ำให้รำคำวัตถุดิบเหล็กสูง 

 

ST 

กลยุทธ์ควำมแตกต่ำง 
บริษัทมีเงินทุนมำก สำมำรถลงทุนในกำร

ขยำยธุรกิจและก่อตั้งบริษัทในเครอื เพื่อ

ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรธุรกิจหลักได้และ

สำมำรถสรำงควำมแตกต่ำงด้ำนผลิตภัณฑ์-

ฮีโน่มีกำรพัฒนำผลติภัณฑ์ที่เป่ียมด้ำนวัต

กรรมและควำมน่ำสนใจ ด้ำนกำรบริกำรที่

เปี่ยมคุณภำพ-โดยฮีโน่จะมุ่งที่ควำมพึง

พอใจของลูกค้ำสูงสุด และสำมำรถ

เครืองข่ำยกำรขำยไปพรอ้มกับกำรขยำย

ตลำดใหม่ เพื่อสร้ำงตลำดใหม่ และรองรับ

รำคำวัตถุดิบที่อำจสูงขึ้น(S2),(S5),(T3) 

WT 
กลยุทธ์ควำมแตกต่ำงเฉพำะกลุ่ม 

มีก ำลังกำรผลิตน้อยกว่ำคู่แข่ง และไม่

มีโรงงำนผลิตต้นน้ ำเป็นของตัวเอง

ดังนั้นจึงต้องโฟกัสไปที่กำรกำรจัดกำร

ด้ำนซัพพลำยเออร์ เพื่อเปนกำรลด

ต้นทุนใหไ้ด้มำกที่สุด(W4),(T3) 

ตำรำงที่ 3.5 แสดงกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

 

ทำงเลือกที่ 1 กลยุทธ์กำรเป็นผู้น ำด้ำนต้นทุน (Cost-Leadership Strategy) 

เป็นกำรควบคุมต้นทุนอย่ำงมีระบบ ลดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆให้น้อยกว่ำคู่แข่งขัน เพื่อ

กระจำยควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นต่อกำรแบกรับภำระต่ำง ๆที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงไม่จ ำเป็น 

ข้อดี 

1. บริษัทมีควำมได้เปรียบในกำรจัดกำรด้ำนต้นทุน ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนมีก ำไรเพิ่ม

มำกขึ้น 
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2. สำมำรถเพิ่มยอดขำยได้จำกรำคำทุนที่ต่ ำลง 

 

ข้อเสีย 

1. กำรเข้ำมำของคู่แข่งรำยใหม่ หรือสินค้ำทดแทน ท ำให้ต้องหำวิธีอื่นท่ีจะลดต้นทุนให้

ได้มำกที่สุด 

 

ทำงเลือกที่ 2 กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง (Differentiation Strategy) 

เป็นแบรนด์ที่มีขนำดใหญ่ในโลก ท ำให้กำรจัดซื้อวัตถุดิบ จำกซัพพลำยเออร์ ที่ปริมำณ

มำกส่งผลต่อรำคำวัตถุดิบต่ ำลงด้วย ท ำให้ได้รับกำรยอมรับด้ำนวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตตำมไป

ด้วย จึงพยำยำมสร้ำนแบรนด์แห่งคุณภำพสินค้ำในทุก ๆ ด้ำน(S3).(O3) บริษัทมีเงินทุนมำก 

สำมำรถลงทุนในกำรขยำยธุรกิจและก่อตั้งบริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินกำรธุรกิจหลัก

ได้และสำมำรถสรำงควำมแตกต่ำงด้ำนผลิตภัณฑ์-ฮีโน่มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้ำนวัต

กรรมและควำมน่ำสนใจ ด้ำนกำรบริกำรที่เปี่ยมคุณภำพ-โดยฮีโน่จะมุ่งที่ควำมพึงพอใจของ

ลูกค้ำสูงสุด และสำมำรถเครืองข่ำยกำรขำยไปพร้อมกับกำรขยำยตลำดใหม่ เพื่อสร้ำงตลำดใหม่ 

และรองรับรำคำวัตถุดิบที่อำจสูงขึ้น(S2),(S5),(T3) 

ข้อดี 

1. บริษัทสร้ำงควำมแตกต่ำงด้ำนผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงคุณภำพ ท ำให้สำมำรถ

สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้สูงสุด 

2. ช่วยให้ลูกค้ำมีควำม Loyalty กับแบรนด์มำกขึ้น 

3. ภำพลักษณ์และควำมเป็นเอกลักษณืของบริษัท 

4. มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนนวัตกรรม และด้ำนคุณภำพของวัสดุท ำให้รถยนต์มีควำม

คงทนและใช้งำนได้นำน 

 

ข้อเสีย 

1. ต้องมีกำรลงทุนเพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง 

2. ควำมสำรมำรถในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงนั้นอำจมีแค่ในชวงระยะนึงเท่ำน้ัน 
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ทำงเลือกที่ 3 กลยุทธ์ควำมแตกต่ำงเฉพำะกลุ่ม (Differentiation Focus 

Strategy) 

มีก ำลังกำรผลิตน้อยกว่ำคู่แข่ง และไม่มีโรงงำนผลิตต้นน้ ำเป็นของตัวเองดังนั้นจึงต้อง

โฟกัสไปที่กำรกำรจัดกำรด้ำนซัพพลำยเออร์ เพื่อเปนกำรลดต้นทุนให้ได้มำกที่สุด(W4),(T3) 

ข้อดี 

1. กำรจัดกำรระบบซัพพลำยเออร์ รวมไปถึงกำรมุ่งเน้นในด้ำนกำรจัดกำรโลจิสก์ติก

เพื่อเป็นกำรจัดกำรด้ำนค่ำใช้จ่ำย และ ยังสำมำรถควบคุมในด้ำนกำรสต็อกสินค้ำไว้

ได้อีกด้วยโดยปกติแล้วบริษัทจะท ำกำรสต็อกสินค้ำไว้ ประมำณ500คัน ซึ่งก็จะเป็น

ยอดที่สำมำรถขำยได้ต่อปี 

2. สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที 

 

ข้อเสีย 

1. ลูกค้ำอำจมีควำมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ 
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สรุปผลกำรศึกษำตำมกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business 

Strategy) 

ระดับกลยุทธ์ ทำงเลือกกลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่ดีที่สุด 
Business 

Level 
Strategy 

1.Cost-Leadership 
Strategy 

1.บริษัทมีควำมได้เปรียบในกำร
จัดกำรด้ำนต้นทุน ท ำให้ผลกำร
ด ำเนินงำนมีก ำไรเพิ่มมำกขึ้น 
2.สำมำรถเพิ่มยอดขำยได้จำก
รำคำทุนที่ต่ ำลง 
 

1.กำรเข้ำมำของ
คู่แข่งรำยใหม่ 
หรือสนิค้ำ
ทดแทน ท ำให้
ต้องหำวิธีอื่นที่จะ
ลดต้นทุนให้
ได้มำกที่สุด 

Differentiation 
Strategy 

เพื่อส่งเสริมกำร
ด ำเนินกำรธุรกิจหลักได้
และสำมำรถสรำงควำม
แตกต่ำงด้ำนผลิตภัณฑ-์
ฮีโน่มีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่เป่ียมด้ำน
วัตกรรมและควำม
น่ำสนใจ ด้ำนกำร
บริกำรที่เป่ียมคุณภำพ-
โดยฮีโน่จะมุ่งที่ควำมพึง
พอใจของลูกค้ำสูงสุด 
และสำมำรถเครืองข่ำย
กำรขำยไปพร้อมกับกำร
ขยำยตลำดใหม่ เพื่อ
สร้ำงตลำดใหม่ และ
รองรับรำคำวัตถุดิบที่
อำจสูงขึ้น 

2.Differentiation 
Strategy 

1.บริษัทสร้ำงควำมแตกต่ำงด้ำน
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงคุณภำพ 
ท ำให้สำมำรถสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับลูกค้ำได้สูงสุด 
2.ช่วยให้ลูกค้ำมีควำม Loyalty 
กับแบรนด์มำกขึ้น 
3.ภำพลักษณ์และควำมเป็น
เอกลักษณ์ของบริษัท 
4.มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
นวัตกรรม และด้ำนคุณภำพของ
วัสดุท ำให้รถยนต์มีควำมคงทน
และใช้งำนได้นำน 

1.ต้องมีกำร
ลงทุนเพื่อสร้ำง
ควำมแตกต่ำง 
2.ควำมสำรมำรถ
ในกำรสร้ำงควำม
แตกต่ำงนั้นอำจมี
แค่ในช่วง
ระยะนึงเท่ำนั้น 

3.Differentiation 
Focus Strategy 

1.กำรจัดกำรระบบซัพพลำย
เออร์ รวมไปถึงกำรมุ่งเน้นใน
ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกเพื่อเป็น
กำรจัดกำรด้ำนค่ำใช้จ่ำย และ 
ยังสำมำรถควบคุมในด้ำนกำร
สต็อกสินค้ำไวไ้ด้อีกด้วยโดย
ปกติแล้วบริษัทจะท ำกำรสตอ็ก
สินค้ำไว้ ประมำณ500คัน ซึ่งก็
จะเป็นยอดที่สำมำรถขำยได้ตอ่
ปี 
2.สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำไดอ้ย่ำง
ทันท่วงท ี

1.ลูกค้ำอำจมี
ควำม
เปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลำ 

ตำรำงที่ 3.6 แสดงกำรสรุปผลกำรศึกษำตำมกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business 

Strategy) 
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3. กลยุทธ์ระดับหน้ำที่ (Function Strategy) 

Internal Factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

External Factor 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1.มีกำรน ำบุคคลำกรด้ำนกำรบริหำรจำก

ต่ำงประเทศ ที่มีประสบกำรณ์สูง และมี

ควำมสำมำรถมำบริหำรงำนในประเทศไทย 

ท ำให้เกิดศักยภำพสูง 

S2.บริษัทมีเงินทุนมำก สำมำรถลงทุนใน

กำรขยำยธุรกิจและก่อตั้งบริษัทในเครอื 

เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินกำรธุรกิจหลักได้ 

S3.เป็นแบรนด์ที่มีขนำดใหญ่ในโลก ท ำให้

กำรจัดซื้อวัตถุดิบ จำกซัพพลำยเออร์ ที่

ปริมำณมำกส่งผลต่อรำคำวตัถุดิบต่ ำลง

ด้วย 

S4.องค์กรมีระบบกำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้ำหมำยชัดเจน โดยทีมงำนบริหำรมือ

อำชีพ จำกต่ำงประเทศ มีกำรวำงกลยุทธ์

ด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นเชิงรุก เพื่อกำรพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่องในทุก ๆ ด้ำน และใช้ คนไทย 

บริหำรงำนในประเทศไทยเป็นส่วนย่อย 

S5.ด้ำนผลิตภัณฑ-์ฮีโน่มีกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ที่เป่ียมด้ำนวัตกรรมและควำม

น่ำสนใจ ด้ำนกำรบริกำรที่เป่ียมคุณภำพ-

โดยฮีโน่จะมุ่งที่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

สูงสุด และสำมำรถเครืองข่ำยกำรขำยไป

พร้อมกับกำรขยำยตลำดใหม่ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1.อำจเกิดกำรซื้อตัวบุคคลำกรที่มี

ศักยภำพ โดยบริษัทคู่แข่ง ที่มีส่วน

แบ่งในตลำดสูงกว่ำ 

W2.กำรเป็นตลำดผู้ตำม (อีซูซุ) ท ำให้

กำรยอมรับในตวัสินค้ำ (ในประเทศ

ไทย) มีน้อย ผู้บริโภคไม่สนใจใน

คุณภำพวัตถุดิบเท่ำที่ควร 

W3.กำรบริหำรจัดกำรที่มีผู้บริหำร

หลำยฝ่ำยแบ่งตำมกลุ่มของกำร

จัดกำรสินค้ำรูปแบบต่ำง ๆ กัน ท ำให้

กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำและ

วำงแผนกลยุทธ์ ไม่สำมำรถปฏิบัติจริง

ได้ในทุกลุ่มสินค้ำ 

W4.มีก ำลังกำรผลิตน้อยกว่ำคู่แข่ง 

 

โอกำส (Opportunity) 
O1.มีกำรส่งพนักงำนที่มีควำมรู้ควำม

สำมรถเข้ำท ำงำน โดยผ่ำน

กระบวนกำรคัดเลือกที่มีประสิทธิภำพ

จำกทีม HR ท ำให้ได้บุคคลกรที่มี

ศักยภำพสูงเข้ำท ำงำน 

O2.เพิ่มกำรลงทุนในสินค้ำและบริกำรที่

เปี่ยมไปด้วยคุณภำพ เช่น บริษัท

เงินทุนส ำหรับกู้ซื้อรถยนต,์ บริษัท 

ประกันภัย รถยนต,์ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัว

ส่งเสริมกำรขำยอีกอย่ำงหนึ่ง 

SO 

กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำด 
ด้ำนผลิตภัณฑ-์ฮีโน่มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

ที่เปี่ยมด้ำนวัตกรรมและควำมน่ำสนใจ 

ด้ำนกำรบริกำรที่เป่ียมคุณภำพ-โดยฮโีน่จะ

มุ่งที่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำสูงสุด และ

สำมำรถเครืองข่ำยกำรขำยไปพรอ้มกับกำร

ขยำยตลำดใหม่เพิ่มกำรลงทุนในสินคำ้และ

บริกำรที่เป่ียมไปด้วยคุณภำพ เช่น บริษัท

เงินทุนส ำหรับกู้ซื้อรถยนต,์ บริษัท 

WO 
กลยุทธ์ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

กำรเป็นตลำดผู้ตำม (อีซูซุ) ท ำให้กำร

ยอมรับในตวัสินค้ำ (ในประเทศไทย) 

มีน้อย ผู้บริโภคไม่สนใจในคุณภำพ

วัตถุดิบเท่ำที่ควร 

เพิ่มกำรลงทุนในสินค้ำและบริกำรที่

เปี่ยมไปด้วยคุณภำพ เช่น บริษัท

เงินทุนส ำหรับกู้ซื้อรถยนต,์ บริษัท 

ประกันภัย รถยนต,์ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัว

ส่งเสริมกำรขำยอีกอย่ำงหนึ่งมีกำรรุก
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O3.ได้รับกำรยอมรับด้ำนวตัถุดิบที่ใช้

ในกำรผลิตตำมไปด้วย จึงพยำยำมส

ร้ำนแบรนด์แห่งคุณภำพสินค้ำในทุก ๆ 

ด้ำน 

O4.กำรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกร ให้กำรอบรม

และอ ำนำจกำรตัดสนิใจจะน ำพำองคก์ร

สู่ควำมส ำเร็จ 

O5.มีกำรรุกตลำดรถที่ใช้ก๊ำสเอน็จีวี 

โดยเน้นที่ 3 กลยุทธ์ หลัก คือ Great 

Product เน้นคุณภำพและสมรรถนะ, 

Great Price มีวัตกรรมและรำคำคุ้มค่ำ 

และGreat Service มอบควำมพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลูกค้ำ 

ประกันภัย รถยนต,์ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวสง่เสริม

กำรขำยอีกอย่ำงหนึ่ง (S5),(O2) 

ตลำดรถที่ใช้ก๊ำสเอน็จีวี โดยเน้นที่ 3 

กลยุทธ์ หลัก คือ Great Product เน้น

คุณภำพและสมรรถนะ, Great Price 

มีวัตกรรมและรำคำคุ้มค่ำ และGreat 

Service มอบควำมพึงพอใจสูงสุดแก่

ลูกค้ำ 

(W2)(O2)(O5) 

 

อุปสรรค (Threat) 
T1.บุคลำกรด้ำนกำรบริหำรไม่มีควำม

ช ำนำญเฉพำะด้ำนยำนยนต์ เช่น 

ฟอร์ด ดึงผู้บริหำรจำกวงกำรไอที คุณ

พัชรี พันธุมโน มำดูแลแบรนด์ รถยนต์

นั่ง เป็นต้น 

T2.จำกสภำพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชำติที่

เลวร้ำยและรำคำน้ ำมันที่สูงขึ้นท ำให้

ยอดขำยลดลง 

T3.ไม่มีโรงงำนผลิตเหล็กต้นน้ ำของ

ตนเอง ท ำให้รำคำวัตถุดิบเหล็กสูง 

ST 

กลยุทธ์กำรวิจัยและพัฒนำ 
องค์กรมีระบบกำรจัดกำรที่มีประสิทธภิำพ 

มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยชัดเจน 

โดยทีมงำนบริหำรมืออำชีพ จำก

ต่ำงประเทศ มีกำรวำงกลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ 

ที่เป็นเชิงรุก เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ในทุก ๆ ด้ำนจำกสภำพเศรษฐกิจ ภัย

ธรรมชำติที่เลวร้ำยและรำคำน้ ำมันที่สงูขึ้น

ท ำให้ยอดขำยลดลง(S4)(T2) 

WT 

กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
กำรเป็นตลำดผู้ตำม (อีซูซุ) ท ำให้กำร

ยอมรับในตวัสินค้ำ (ในประเทศไทย) 

มีน้อย ผู้บริโภคไม่สนใจในคุณภำพ

วัตถุดิบเท่ำที่ควร.บุคลำกรด้ำนกำร

บริหำรไม่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน

ยำนยนต์ เช่น ฟอร์ด ดึงผู้บริหำรจำก

วงกำรไอที คุณพัชรี พันธุมโน มำดูแล

แบรนด์ รถยนต์นั่ง เป็นต้น(W2)(T1) 

ตำรำงที่ 3.7 แสดงกลยุทธ์ระดับหน้ำที่ (Function Strategy) 

 

ทำงเลือกที่ 1 กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำด (Promotion/Communication) 

เพื่อสื่อสำรคุณค่ำที่ฮีโน่มอบให้กับลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง จึงต้องวำงกลยุทธ์กำรสื่อสำร

กำรตลำดแบบบูรณำกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงตรำสินค้ำให้เป็นที่จดจ ำ และแตกต่ำงจำก

คู่แข่ง ทั้งในเรื่องภำพลักษณ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ กำรบริกำรที่แตกต่ำง กำรรับประกัน

คุณภำพ ซึ่งต้องวำงแผนแบบครบวงจรทั้ง Above the line และ Below the line อีกทั้งเป็นกำร

สร้ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก๊ำสเอ็นจีวี ก ำลังจ ำหน่ำยในตลำด 
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ข้อดี 

1. ช่วยให้กำรออกแบบกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดได้อย่ำงตรงเป้ำหมำยและมีควำม

ชัดเจน 

 

ข้อเสีย 

1. มีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง 

 

ทำงเลือกที่ 2 กลยุทธ์ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) 

เนื่องจำกจุดอ่อนของฮิโน่ มีรำคำค่อนข้ำงสูงแต่เปี่ยมไปด้วยคุณภำพท ำให้ถูกมองเป็น

ตัวเลือกที่สองจึงต้องมีกลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรขำยกำรเป็นตลำดผู้ตำม (อีซูซุ) ท ำให้กำรยอมรับ

ในตัวสินค้ำ (ในประเทศไทย) มีน้อย ผู้บริโภคไม่สนใจในคุณภำพวัตถุดิบเท่ำที่ควรเพิ่มกำร

ลงทุนในสินค้ำและบริกำรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภำพ เช่น บริษัทเงินทุนส ำหรับกู้ซื้อรถยนต์, บริษัท 

ประกันภัย รถยนต์, ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวส่งเสริมกำรขำยอีกอย่ำงหนึ่งมีกำรรุกตลำดรถที่ใช้ก๊ำสเอ็นจี

วี โดยเน้นที่ 3 กลยุทธ์ หลัก คือ Great Product เน้นคุณภำพและสมรรถนะ, Great Price มีวัต

กรรมและรำคำคุ้มค่ำ และGreat Service มอบควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ (W2)(O2)(O5) 

ข้อดี 

1. ภำพลักษณ์ของบริษัทเยี่ยม และตอบสนองควำมต้องกำรให้กับลูกค้ำได้อย่ำง

แท้จริง 

2. สร้ำงแบรนด์ Loyallty ให้กับบริษัท 

 

ข้อเสีย 

1. ค่ำใช้จ่ำยสูง 

2. ใช้เวลำนำนในกำรด ำเนินกิจกรรมให้ทั่วถึง 

 

ทำงเลือกที่ 3 กลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) 

องค์กรมีระบบกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยชัดเจน 

โดยทีมงำนบริหำรมืออำชีพ จำกต่ำงประเทศ มีกำรวำงกลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นเชิงรุก เพื่อกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในทุก ๆ ด้ำนจำกสภำพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชำติที่เลวร้ำยและรำคำน้ ำมันที่



83 

สูงขึ้นท ำให้ยอดขำยลดลง พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ตอบสนองลูกค้ำให้ครอบคลุม โดย

ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจ กำรประหยัดน้ ำมัน กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณ์จะช่วยให้เพิ่มศักยภำพ

ในกำรแข่งขันได้ 

ข้อดี 

1. มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลำกหลำย 

2. เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้อย่ำงท่ัวถึง 

3. พัฒนำผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถประหยัดต้นทุนในเรื่องค่ำใช้จ่ำย และค่ำ

น้ ำมัน 

4. สินค้ำมีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง 

 

ข้อเสีย 

1. มีต้นทุนในกำรวิจัยและพัฒนำค่อนข้ำงสูง 

2. ใช้ระยะเวลำในกำรวิจัยและพัฒนำค่อนข้ำงนำน 

 

ทำงเลือกที่ 4 กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) 

กำรเป็นตลำดผู้ตำม (อีซูซุ) ท ำให้กำรยอมรับในตัวสินค้ำ (ในประเทศไทย) มีน้อย 

ผู้บริโภคไม่สนใจในคุณภำพวัตถุดิบเท่ำที่ควร.บุคลำกรด้ำนกำรบริหำรไม่มีควำมช ำนำญเฉพำะ

ด้ำนยำนยนต์ เช่น ฟอร์ด ดึงผู้บริหำรจำกวงกำรไอที คุณพัชรี พันธุมโน มำดูแลแบรนด์ รถยนต์

นั่ง เป็นต้น(W2)(T1) จำกจุดแข็งที่บริษัทมีควำมสำมำรถในด้ำนคุณภำพและเป็นที่ยอมรับใน

ประเทศและเป็นสำกล ท ำให้กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันเป็นไปได้ง่ำย 

ข้อดี 

1. ส่งผลดีต่อภำพลักษณ์ของสินค้ำ 

2. สร้ำงควำมแตกต่ำงในตัวสินค้ำได้เป็นอย่ำงดีในด้ำนนวัตกรรม 

 

ข้อเสีย 

1. มีต้นทุนสูง เพรำะต้องใช้งบประมำณในกำรท ำนวัตกรรมใหม่ ๆ 

2. สินค้ำอำจโดนลอกเลียนแบบได้ง่ำย 
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สรุปผลกำรศึกษำตำมกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์ ระดับหน้ำที่  (Function 

Strategy) 

ระดับกลยุทธ์ ทำงเลือกกล
ยุทธ์ 

ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่ดีที่สุด 

Function 
Level 

Strategy 

1.Promotion/ 
Communication 

1.ช่วยให้กำรออกแบบ
กำรสื่อสำรทำง
กำรตลำดได้อย่ำงตรง
เป้ำหมำยและมีควำม
ชัดเจน 

1.มีค่ำใช้จ่ำย
ค่อนข้ำงสูง 

Promotion/Communication 
เพื่อสื่อสำรคุณค่ำที่ฮีโน่มอบ
ให้กับลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง จึง
ต้องวำงกลยุทธ์กำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบบูรณำกำรโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงตรำ
สินค้ำให้เป็นที่จดจ ำ และ
แตกต่ำงจำกคู่แข่ง ทั้งในเรื่อง
ภำพลักษณ์ คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ กำรบริกำรที่
แตกต่ำง กำรรับประกัน
คุณภำพ ซึ่งต้องวำงแผนแบบ
ครบวงจรทั้ง Above the line 
และ Below the line อีกทั้ง
เป็นกำรสร้ำงส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดในช่วงที่ผลติภัณฑ์ที่
ใช้ก๊ำสเอ็นจีวี ก ำลังจ ำหน่ำยใน
ตลำด 

2.Place 1.ภำพลักษณ์ของ
บริษัทเยี่ยม และ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรให้กับลูกค้ำ
ได้อย่ำงแท้จริง 
2.สร้ำงแบรนด์ 
Loyallty ให้กับบริษัท 

1.ค่ำใช้จ่ำยสูง 
2.ใช้เวลำนำนใน
กำรด ำเนิน
กิจกรรมให้ทั่วถึง 

3.Research and 
Development 

1.มีผลิตภัณฑ์ให้เลือก
หลำกหลำย 
2.เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยได้อย่ำง
ทั่วถึง 
3.พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
และชว่ยให้ลูกค้ำ
สำมำรถประหยัด
ต้นทุนในเรือ่ง
ค่ำใช้จ่ำย และค่ำ
น้ ำมัน 
4.สินค้ำมีควำม
แตกต่ำงจำกคู่แข่ง 

1.มีต้นทุนในกำร
วิจัยและพัฒนำ
ค่อนข้ำงสูง 
2.ใช้ระยะเวลำใน
กำรวิจัยและ
พัฒนำค่อนข้ำง
นำน 

4.Product 1.ส่งผลดีต่อ
ภำพลักษณ์ของสนิค้ำ 
2.สร้ำงควำมแตกต่ำง
ในตัวสนิค้ำได้เป็น
อย่ำงดีในด้ำน
นวัตกรรม 

1.มีต้นทุนสูง 
เพรำะต้องใช้
งบประมำณในกำร
ท ำนวัตกรรมใหม่ 
ๆ 
2.สินค้ำอำจโดน
ลอกเลียนแบบได้
ง่ำย 

ตำรำงที่ 3.8 แสดงกำรสรุปผลกำรศึกษำตำมกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับหน้ำที่ (Function 

Strategy) 
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บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

กำรศึกษำปัญหำกำรรับรู้ของผู้บริโภคต่อตรำสินค้ำ กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำด และ
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ กรณีศึกษำ บริษัท ฮี
โน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative) และเชิง
คุณภำพ (Qualitative) โดยใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูล และแบบสัมภำษณ์ 
มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเพื่อศึกษำกำรรับรู้ของผู้บริโภคต่อตรำสินค้ำยี่ห้อ “ฮีโน่” เพื่อศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดกำรรับรู้ของผู้บริโภคต่อตรำสินค้ำยี่ห้อ “ฮีโน่” 
และผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐำนของกำรวิจัย ดังนี ้

1. ข้อมูลพื้นฐำนส่วนบุคคลมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์
เพื่อกำรพำณิชย์ของผู้ใช้รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ในกรุงเทพมหำนคร 

2. กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อ
รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ของผู้ใช้รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ในกรุงเทพมหำนคร 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ ผู้ที่เป็นเจ้ำของกิจกำร ผู้ที่มีใบอนุญำตขับขี่
รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ที่ออกใบอนุญำตขับขี่ในกรุงเทพมหำนครและเป็นผู้ใช้รถยนต์เพื่อกำร
พำณิชย์ใน จ ำนวน 100 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จำกแบบสอบถำม จะน ำมำประมวลผลและ
วิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistic) ได้แก่ 
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิเครำะห์สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 
4.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 

ผลจำกกำรศึกษำเรื่อง กำรรับรู้ของผู้บริโภคต่อตรำสินค้ำ กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำด 
และกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ สำมำรถสรุปได้
ดังนี ้

1. รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐำนส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง ผลกำรวิเครำะห์
ในส่วนข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ 
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1.1 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 90 
1.2 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 29-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 61 
1.3 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปวส.หรือปริญญำตรี 

คิดเป็นร้อยละ 54 
1.4 กลุ่มตัวอย่ำงเกือบครึ่งหนึ่งประกอบอำชีพอำชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 

คิดเป็นร้อยละ 45 
1.5 กลุ่มตัวอย่ำง มีรำยได้สูงกว่ำ 40,000 บำทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38 
1.6 กลุ่มตัวอย่ำงมีรถเพื่อกำรพำณิชย์ประเภท 6 ล้อใหญ่คิดเป็นร้อยละ 37 

2. กำรศึกษำกำรรับรู้ของผู้บริโภคต่อตรำสินค้ำ “ฮีโน”่ 
2.1 “ท่ำนจดจ ำตรำสินค้ำฮีโน่ได้เป็นอย่ำงดี” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่

มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิด
เป็นร้อยละ 33 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 2 
โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.73 
และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.64 

2.2 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีรำคำค่อนข้ำงสูง” พบว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับ
กำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 45 โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.45 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.5 

2.3 “ท่ำนได้ยิน/เข้ำร่วมงำนเปิดตัวรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ในรุ่น
ต่ำง ๆ” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมำคือ กลุ่ม
ตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 44 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ 
อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.56 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.5 

2.4 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ถูกออกแบบมำให้สะดวกในกำรใช้
งำน” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมำคือ 
กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 20 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ใน
ระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.11 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.71 

2.5 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ใช้งำนได้ดีอย่ำงสม่ ำเสมอ” พบว่ำ 
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมี
ระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำร
รับรู้มำกทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 18 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดย
มีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.72 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.75 
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2.6 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีควำมทนทำนไม่เสียง่ำย” พบว่ำ 
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับ
กำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำร
รับรู้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดย
มีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.87 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69 

2.7 “โดยภำพรวม ท่ำนคิดว่ำรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่เป็นสินค้ำที่
มีคุณภำพสูง” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมำคือ 
กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 22 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่
ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 4.01 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.67 

2.8 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีควำมโดดเด่นด้ำนรูปลักษณ์
ภำยนอก” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมำ
คือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 32 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 18 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ใน
ระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.14 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.7 

2.9 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรใช้งำนที่
หลำกหลำย” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมำคือ 
กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ 
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ 
อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.6 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.87 

2.10 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรประหยัด
น้ ำมัน” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมำคือ กลุ่ม
ตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 7 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับ
มำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.5 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.63 

2.11 “รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่บ่งบอกถึงควำมหรูหรำมีระดับ ” 
พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมี
ระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มี
กำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 19 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับปำนกลำง 
โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.26 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.76 

2.12 “ท่ำนช่ืนชอบรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มำกกว่ำรถยนต์เพื่อกำร
พำณิชย์ยี่ห้ออื่น” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำกและปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 
44 เท่ำกัน รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำกที่สุดและน้อย คิดเป็นร้อยละ 6 เท่ำกัน 
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โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.5 
และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.7 

2.13 “หำกท่ำนต้องกำรซื้อรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ใหม่ ท่ำนจะยังคงซื้อ
รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำกและปำน
กลำง คิดเป็นร้อยละ 44 เท่ำกัน รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้มำกที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 12 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 
3.68 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.68 

2.14 “เม่ือพูดถึงรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ ท่ำนจะนึกถึงยี่ห้อฮีโน่เป็นอันดับ
แรก” พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมำคือ กลุ่ม
ตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 15 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ใน
ระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.3 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.72 

2.15 “ท่ำนจะแนะน ำให้คนรู้จักซื้อรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ยี่ห้อฮีโน่” พบว่ำ 
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรรับรู้ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมำคือ กลุ่มตัวอย่ำงมี
ระดับกำรรับรู้มำก คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำร
รับรู้น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5 โดยภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรรับรู้ อยู่ในระดับปำนกลำง 
โดยมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 3.34 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.91 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพของกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดของ
รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 

3.1 ด้ำนกำรโฆษณำ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเสนอว่ำ ไม่ควรเสนอเกินควำม
จริงและโฆษณำท่ีมีอยู่ดีอยู่แล้วมำกที่สุด 

3.2 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเสนอว่ำ กำร
ประชำสัมพันธ์ที่ท ำอยู่ดีแล้ว มำกที่สุด 

3.3 ด้ำนกำรใช้พนักงำนขำย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเสนอว่ำควรมี
ประสบกำรณ์ในย่ีห้อนั้น ๆ มำกที่สุด 

3.4 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเสนอว่ำ กำรส่งเสริมกำร
ขำยท่ีมีอยู่ดีแล้วมำกที่สุด 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
ผลกำรวิจัยเรื่อง กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำร

ตัดสินใจซื้อรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ของผู้ใช้รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ในกรุงเทพมหำนคร 
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สำมำรถตอบวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยและสมมติฐำนกำรวิจัย โดยน ำมำอภิปรำยผลกำรวิจัย
ดังต่อไปนี ้ 
อภิปรำยตำมหัวข้อดังนี้ 

1. กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อ
รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 

1.1 กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรโฆษณำ (Advertising) กลยุทธ์กำร
สื่อสำรกำรตลำดด้ำนโฆษณำโดยรวมมีควำมส ำคัญในระดับมำก เนื่องจำกกำรโฆษณำเป็นกำร
ส่งสำรที่ ผู้จ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ส่งไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดกำรรับรู้ในตัว
สินค้ำ กระตุ้นให้เกิด ควำมสนใจในตัวสินค้ำ โดยจำกผลกำรศึกษำพบว่ำผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญ
กับกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์มำกที่สุด เนื่องจำกเป็นสื่อที่มีทั้งภำพเคลื่อนไหวและเสียง ที่ท ำให้
เห็นภำพสินค้ำที่เหมือนจริง นอกจำกนี้แล้วจำกกำรผลกำรทดสอบสมมติฐำนยังพบว่ำ กลยุทธ์
กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนโฆษณำมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์เพื่อกำร
พำณิชย์ด้ำนกำรรู้จักตรำยี่ห้อ สำเหตุในกำรเลือกซื้อ ประเภทของรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ที่
เลือกซื้อและกำรตัดสินใจซ้ือรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

1.2 กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (Public Relations) กล
ยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรประชำสัมพันธ์โดยรวมมีควำมส ำคัญในระดับมำก  เนื่องจำก 
กำรประชำสัมพันธ์ อำทิ กำรเข้ำร่วมแสดงรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ในงำนมหกรรมรถยนต์เพื่อ
กำรพำณิชย์ต่ำง ๆ ในปัจจุบันได้รับควำมสนใจจำกประชำชน เนื่องจำกบริษัทรถยนต์เพื่อกำร
พำณิชย์ต่ำงใช้กลยุทธ์ในกำรตบแต่งร้ำน และใช้พริตตี้เป็นผู้ประชำสัมพันธ์ให้กับรถยนต์เพื่อ
กำรพำณิชย์เพื่อดึงดูดผู้ชม นอกจำกนี้ในงำนดังกล่ำวยังมีกำรให้ข้อเสนอต่ำง ๆที่น่ำสนใจแก่ผู้ที่
ซื้อรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ในงำน ได้แก่ของแถมต่ำง ๆ หรือกำรประกันรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์
ฟรี จึงมักท ำให้มีผ้สนใจซื้อรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ในงำนเหล่ำนี้เป็นจ ำนวนมำก  ซึ่งผลจำก
กำรศึกษำพบว่ำ กลยุทธ์ กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรประชำสัมพันธ์มีควำมสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ด้ำนกำรรู้จักตรำยี่ห้อ สำเหตุในกำรเลือกซื้อ 
ประเภทของรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ที่เลือกซื้อและ กำรตัดสินใจซ้ือรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 

1.3 กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรใช้พนักงำนขำย (Personal Selling) 
กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรใช้พนักงำนขำยโดยรวมมีควำมส ำคัญในระดับมำก  ซึ่ง
สำมำรถอภิปรำยได้ว่ำพนักงำนขำยเป็นเครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
เนื่องจำกพนักงำนขำยสำมำรถให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์โดยตรง 
นอกจำกนี้ผู้ซื้อยังสำมำรถซักถำมรำยละเอียดในทุกเรื่องที่ต้องกำรรู้ ในรำยละเอียดที่สื่ออื่น ๆไม่
สำมำรถให้ได้ ไม่ว่ำจะเป็นด้วยข้อจ ำกัดทำงด้ำนเวลำ หรือค่ำใช้จ่ำยก็ตำม กลยุทธ์กำรสื่อสำร
ทำงกำรตลำดโดยใช้พนักงำนขำยจึงเป็นกำรสื่อสำรแบบสองทำง ท ำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลใน
ทุกเรื่องที่ต้องกำรสร้ำงควำมม่ันใจ ในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ ซึ่งจำกผลกำรศึกษำพบว่ำ กลยุทธ์
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กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรใช้พนักงำนมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์
เพื่อกำรพำณิชย์ด้ำนกำรรู้จักตรำยี่ห้อ สำเหตุในกำรเลือกซื้อ ประเภทของรถยนต์เพื่อกำร
พำณิชย์ที่เลือกซื้อและกำรตัดสินใจซ้ือรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 

1.4 กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรใช้กำรส่งเสริมกำรขำย (Sales 
Promotion) กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรใช้กำรส่งเสริมกำรขำยโดยรวมมีควำมส ำคัญ
ในระดับมำก เนื่องจำกในปัจจุบันตลำดรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง ดังนั้น 
บริษัทที่จ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์จึงต้องใช้กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริม
กำรขำยอันได้แก่ กำรเพิ่มอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในรถ กำรประกันภัยรถยนต์เพื่อ
กำรพำณิชย์ชั้นหนึ่ง หรือส่วนลดพิเศษเป็นต้น เพื่อเป็นกำรจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดกำร
ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น ดังจะเห็นจำกผลกำรศึกษำในครั้งนี้ที่แสดงว่ำ กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำด
ด้ำนกำรใช้กำรส่งเสริมกำรขำยสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์
ด้ำนกำรรู้จักตรำยี่ห้อ สำเหตุในกำรเลือกซื้อ ประเภทของรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ที่เลือกซื้อและ
กำรตัดสินใจซ้ือรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพของกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดของ
รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 

2.1 ด้ำนกำรโฆษณำ กลุ่มตัวอย่ำงบำงส่วนเห็นว่ำ ไม่ควรเสนอเกินควำมจริง 
เนื่องจำกจะเป็นกำรท ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิด และอำจถือเป็นกำรหลอกลวงผู้บริโภคด้วย 

2.2 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำกำร
ประชำสัมพันธ์ที่ท ำอยู่ดีแล้ว และกลุ่มตัวอย่ำงบำงส่วนเสนอว่ำควรบอกรำยละเอียดทั้งหมดให้
ทรำบซึ่งเป็น กำรสนับสนุนควำมคิดที่ว่ำ ผู้บริโภคต้องกำรข้อมูลที่เป็นควำมจริง และข้อมูลที่
เพียงพอต่อ กำรตัดสินใจซ้ือ 

2.3 ด้ำนกำรใช้พนักงำนขำย กลุ่มตัวอย่ำงเสนอว่ำพนักงำนขำยควรมี
ประสบกำรณ์ กำรขำยรถยี่ห้อนั้น ๆ มำกที่สุด เนื่องจำกกำรที่พนักงำนขำยมีประสบกำรณ์ใน
กำรขำยรถยี่ห้อนั้น ท ำให้สำมำรถให้รำยละเอียด และตอบข้อสงสัยต่ำง ๆ แก่ผู้บริโภคได้ดีกว่ำ
พนักงำนขำยท่ีไม่มีประสบกำรณ ์

2.4 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยำ กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ กำรส่งเสริมกำร
ขำยที่มีอยู่ดีแล้ว และกลุ่มตัวอย่ำงบำงส่วนเสนอให้มีของแถม และให้ส่วนลดพิเศษ ซึ่งจะเป็น
กำรจูงใจให้ ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือได้เร็วขึ้น 
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4.2 ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำครั้งนี้ 
 

1. ข้อจ ำกัดด้ำนระยะเวลำในกำรท ำกำรศึกษำข้อมูลของบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส
เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เนื่องจำกปัญหำภัยธรรมชำติท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรศึกษำ 
ส ำรวจ และเก็บข้อมูล จึงท ำให้อำจเกิดควำมผิดพลำดของข้อมูลได้ 

2. ข้อมูลบำงรำยกำรเป็นควำมลับของบริษัท จึงไม่สำมำรถที่จะเปิดเผยต่อ
สำธำรณะชนได้ จึงท ำให้ยำกต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
1.1 บริษัทรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ควรมีกำรท ำกำรศึกษำลักษณะส่วน

บุคคลของผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อน ำมำใช้ในกำรวำงกลยุทธ์กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดที่
สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวได้ 

1.2 บริษัทรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ควรวำงแผนกำรใช้กำรสื่อสำรกำรตลำด
ประเภทต่ำง ๆ ให้มีสัดส่วนท่ีเหมำะสม โดยต้องมีควำมสอดคล้องกับงบประมำณของบริษัทด้วย 

1.3 จำกผลกำรศึกษำบริษัทรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ควรให้ควำมส ำคัญกับ
พนักงำนขำยของบริษัท เนื่องจำกเป็นกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดที่มีควำมส ำคัญต่อกำร
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก 

1.4 จำกผลกำรศึกษำ บริษัทรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ควรให้ควำมส ำคัญต่อ
กำรส่งเสริมกำรขำย โดยหำแนวทำงกำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำยที่น่ำสนใจ และจูงใจให้ลูกค้ำ
ตัดสินใจซ้ือสินค้ำได้เร็วขึ้น 

1.5 บริษัทรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ควรใช้สื่อโฆษณำในกำรกระตุ้นให้เกิด
ควำมต้องกำร และกำรรู้จักในตรำยี่ห้อ รวมท้ังสร้ำงกำรจดจ ำในตรำยี่ห้อให้แก่ผู้บริโภค 

1.6 บริษัทรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ควรใช้กำรประชำสัมพันธ์ ในกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ของบริษัทน้อยกว่ำ ตัวสินค้ำ เนื่องจำกผู้บริโภคต้องกำรข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวสินค้ำ
มำกกว่ำภำพลักษณ์ 

2. ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 งำนวิจัยครั้งต่อไปอำจขยำยขอบเขตกำรศึกษำเฉพำะกลยุทธ์กำร

สื่อสำรประเภทหนึ่งประเภทใด เช่น กำรสื่อสำรกำรตลำดโดยใช้กำรประชำสัมพันธ์ และ / หรือ 
กำรใช้กำรโฆษณำ เป็นต้น 
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2.2 งำนวิจัยครั้งต่อไปอำจท ำกำรเปรียบเทียบกำรใช้กลยุทธ์กำรสื่อสำร
กำรตลำดระหว่ำงบริษัทรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป 



93 
 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 

 

กิตติ สิริพัลลภ.  2544.  การตลาดสายสัมพันธ์.  กรุงเทพฯ: ทิปปิ้งพอยท์. 

-------- .  2550. การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: 

http://www.bus.tu.ac.th/usr/kitti/brand.doc. 

จันทจร กออิสรานุภาพ.  2547.  ความหมายและความส าคัญของการตลาด (ออนไลน์). 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ-นครพนม.  เข้าถึงได้จาก: 

http://202.129.53.76/junthajon/chapter1.htm. 

นราศร ีไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศร.ี  2548.  ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เบญจมาภรณ์ แก้วเลื่อนมา.  2551.  คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑ ์GE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: ถ่ายเอกสาร. 

ปรมะ สตะเวทิน.  2541.  การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎี.  กรุงเทพมหานคร: 

เลิฟ แอนด์ ลิฟ. 

-------- .  2546.  หลักนิเทศศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 10.  กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ภาพพิมพ์. 

พนา ทองมีอาคม.  2540.  พฤติกรรมการสื่อสารในการตลาด.  นนทบุรี: ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน.์  2538.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 

-------- .  2540.  การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด.  กรุงเทพฯ: เอ.เอ็น การพิมพ.์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ.  2541.  กลยุทธ์การตลาดการบริหารการตลาดและ 

กรณีศึกษา.  กรุงเทพฯ: ธีระฟล์มและไซเท็กซ์. 

 



94 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และสุปัญญา ไชยชาญ.  2543.  หลักการตลาด.  กรุงเทพฯ: ธีรฟิล์มและ ไซ 

เท็กซ.์ 

สุดาดวง เรืองรุจิระ.  2540.  หลักการตลาด.  พิมพ์ครั้งที ่7.  กรุงเทพฯ: ประกายพรึก. 

สุณีรัตน ์จิรเกรียงไกร.  2551.  การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางในร้านขายยาในกรุงเทพมหานคร. 

สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

กรุงเทพฯ: ถ่ายเอกสาร. 

เสร ีวงษ์มลฑา.  2547.  ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

-------- .  2540.  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย.  กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 

-------- .  2540.  สื่อสารการตลาดส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ส าหรับความส าเร็จ. 

กรุงเทพฯ: A.N. การพิมพ.์ 

-------- .  2542.  กลยุทธ์การตลาด การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซ 

เท็กส์. 

-------- .  2542.  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 

อัญญา สุศรีวรพฤฒิ.  2545.  การรับรู้ต าแหน่งตราสินค้า ทัศนคติและความต้ังใจซ้ือของ 

ผู้บริโภควิทยานิพนธ์.  สารนิพนธ์. นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (การโฆษณา) บัณฑิต 

วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ : ถ่ายเอกสาร. 

 

ภาษาต่างประเทศ 

 

Aaker, D. A.  1991.  Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of a Brand 

Name.  New York, NY.: The Free Press. 

Aaker, D. A.  1996.  Building Strong Brands.  New York: The Free press. 

Aaker, D. A., Batra, R & Myer, J. G.  1992.  Advertising Management (5th ed). Upper 

Saddle River.  NJ: Prentice-Hall. 



95 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
Arnold, D.  1993.  The handbook of brand management.  Long Acre.  London: Pitman 

Publishing. 
Bovee, Courtland L., Michael J. Houston and Jon V. Thill.  1995.  Marketing. 2th ed. 

New York: McGraw-hill Inc. 

Darling, R.J.  2001.  “Successful competitive positioning : the key for entry into the 
Eupean Consumer market.”  European Business Review. 13 (4):  209-220. 

Duncan, T.R.  2002.  IMC : Using Advertising and Promotion to Build Brand.  New 

York: McGraw-Hill. 

Etzel, Michael J., Bruce J. Walker and William J. Stanton.  1997.  Marketing.  New 

York: International ed. McGraw-Hill Inc. 

Etzel, Michael J., Bruce J. Walker and William J. Stanton.  2001. Marketing. 12th ed. 

Boston: McGraw-Hill. 

Kotler, Philip.  2000.  Marketing Management. 10th ed.  New Jersey: Prentice-Hall Inc. 

Kotler, Philip. and Gary Armstrong.  2001.  Principles of Marketing. 9th ed.  United 

States: Prentice Hall Inc. 

Kotler, P., K.L.Keller.  2006.  Marketing Management. 12th ed. NJ: Prentice-Hall. 

Marieke, V. P., & Rittmen, M.  2005.  “Quality of life predictors for caregivers at 1 and 6 

months poststroke: Result of path analyses.”  Journal of Rehabilitation 

Research & Development:  47-757. 

McCarthy E. Jerome and William D. Perreault.  1991.  Essentials of marketing. 5th ed. 

United States: E. Jerome McCarthy and Associates Inc. 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



97 

ภาคผนวก ก 

การปฏิบัติตามกลยุทธ ์(Strategic Implementation) 
 

3.4.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) 

 

แผนการตลาด 

วัตถุประสงค์องการตลาด 

 

1. สร้างอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายปีละร้อยละ 40 ในปีที่ 1-3 และร้อยละ 30 ในปีที่ 4–5 

2. มีส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ร้อยละ 50 

3. สร้างผลก าไรในระยะยาว 

4. มีภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะเป็นผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูง 

 

กลยุทธ์การตลาด 

 

ส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวมจากการวิเคราะห์สภาพตลาดพบว่าตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1. ตลาดผู้ประกอบการซึ่งมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์หรือซื้อผลิตภัณฑ์รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ผ่านตวัแทน

จ าหน่ายมาเป็นเวลานานแล้วถือเป็น Existing Market ซึ่งจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

และเหนือกว่าคู่แข่งโดยใช้กลยุทธ์ Market Penetration นั่นคือน าเนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือกว่าในราคาที่เหมาะสมไม่สูง

ไปกว่าคู่แข่ง และเสริมด้วย Value added อื่น ๆ ท าให้ม ีPerceived value ที่สูงกว่าคู่แข่ง 

2. ตลาดผู้บริโภคเป็นตลาดใหม่และมีกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก แต่ด้วยการเปรียบเทียบสินค้าในกลุ่ม

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และกลุ่มสินค้าทดแทนประเภทอื่น ๆ อีกทั้งยังถูกก าหนดด้วยข้อจ ากัดด้านราคา จึงต้องใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดที่เจาะเข้าหาตลาดกลุ่มย่อยที่มีความต้องการในเริ่มแรก (Niche Market) แล้วจึงพัฒนาตลาดให้ขยายมากขึ้น 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 

การใช้เครื่องมือทางการตลาดของฮีโน่ยังไม่มีการส่งเสริมการตลาดเท่าที่ควร ภาพลักษณ์และคุณภาพ จึงควรมีการ

ปรับปรุงเครื่องมือทางการตลาดให้รองรับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันให้มากขึ้น 
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Product 

Product Objective 

1. สินค้ามีคุณภาพตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งดึงดูดและชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายสนใจซื้อ 

2. มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการขายที่จุดขาย 

Code Product 

“Hino Global Brand Premium Service” 

Product Strategy 

Quality Product Strategy – โดยการสร้างให้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีคุณภาพและความแตกต่างเหนือคู่แข่ง โดย

การผลิตรถที่ใช้ก๊าสเอ็นจีวีในรุ่นที่คู่แข่งไม่มี 

Premium Product Strategy - บริษัทวางแผนที่จะเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้บริโภคที่ได้ทดลองใช้แล้วเกิด

ความรู้สึกที่ดีต่อสินค้า และเกิดการซื้อซ้ า 

 

Price 

Price objective 

1. สนับสนุนการขยายส่วนแบ่งตลาดอย่างรวดเร็ว 

2. กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่าย 

3. เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละตลาด 

4. สร้างผลตอบแทนในรูปของก าไรได้ในระยะยาว 

Price Strategy 

บริษัทใช้ Customer-segmented pricing และ Product-form pricing เป็นกลยุทธ์ในการ ก าหนดราคาสินค้า โดยตั้ง

ราคาตามกลุ่มเป้าหมาย และตามรูปแบบและลักษณะของสินค้า ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการ และสินค้าเป็น Non-process จะตั้งราคาตามราคาตลาดของสินค้าหรือ

ต่ ากว่าเล็กน้อยเพื่อจุดมุ่งหมายในการเจาะเข้า สู่ตลาด High quality-Fair price : Penetration 

2. กลุ่มเป้าหมายทั่วไปที่เป็น End-user และสินค้าเป็น Process  จะตั้งราคาเป็น high price เนื่องจากสินค้า

มีคุณภาพ High quality premium price : Premium 

 

Place 

Place Objectives 

1. ท าให้มีการกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สูงสุด 

2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

3. สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์การตลาด 

Place Strategy 

การใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายช่องทางรวมกันโดยการเลือกใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแต่ละแห่งจะใช้วิธีการ

แบบ Selective เพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ประเภทและชนิดของสินค้าเหมาะสมกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย สะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไปด้วยในเวลาเดียวกัน Place Tactics 

ซึ่งจะจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ และจะขยายจ านวนตัวแทนจ าหน่ายจากเดิม 72 แห่ง เป็น 85 แห่ง ภายใน 

3 ปี เพื่อให้ครอบคลุมการบริการทั่วประเทศ 
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Promotion (IMC) 

IMC Objective 

1. สนับสนุนการขายให้สามารถขยายตลาดได้ตามที่ก าหนด 

2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการยอมรับให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึง Product differentiation 

3. สร้างการทดลองซื้อและกระตุ้นการซื้อสินค้าในกลุ่มผู้บริโภค 

4. สนับสนุนการขายกับตัวแทนจ าหน่ายให้มากขึ้น 

IMC Strategy 

กลยุทธ์การท าการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรควรเน้นการใช้ IMC Mixes ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเน้นการ

สนับสนุนการขยายตลาดเพื่อสร้างตลาดให้เป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องการเจาะเข้าสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และครอง

ส่วนแบ่งตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยเน้นการสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประเภทการใช้งานและความหลากหลายของสินค้า 

คุณภาพ กระบวนการผลิต รวมทั้งความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วย 

IMC Mixes 

- Advertising โฆษณาจะเริ่มต้นในปีที่ 2 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปิด Exclusive shop และ Kiosk จะใช้การ

โฆษณาผ่านสื่อที่เป็นลักษณะเฉพาะและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ใช่สื่อที่เป็น Mass แต่

จะใช้สื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย behavioral segmentation อันได้แก่ นิตยสาร หรือ ป้ายโฆษณาที่จุดขาย 

- Leaflets นอกจากการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ แล้วยังมีการใช้ Leaflet เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเพื่อสร้าง Product knowledge และ Brand Awareness แผนในการผลิต Leaflet 

นั้นคือ เปลี่ยนรูปแบบและข้อความที่ต้องการสื่อกับกลุ่มเป้าหมายทุก 6 เดือน 

- Hino Tips เป็นการใช้สื่อที่เน้นให้ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับ

งานนั้น ๆ รู้จักประเภทและชนิดของสินค้ามากขึ้น ซึ่งจะช่วงสร้างให้ผู้บริโภคยอมรับในตัวสินค้ามากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่ม 

Usage รวมทั้งชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายซื้อผลิตภัณฑ์ทูน่าให้มากขึ้น ใน Hino Tips จะมีวิธีการใช้งาน วิธีขับ วิธีติดตั้งตัวถังต่าง ๆ 

วิธีดูแลรักษาของรถแต่ละชนิด ซึ่ง Hino Tips จะเริ่มออกพร้อมการวางขายที่ตัวแทนจ าหน่ายทั่วประเทศในปีที่ 2 

- Certificates เป็นการร่วมกับกรมขนส่ง ที่ใช้ผลิตภัณฑ์รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่

ดีต่อกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ เป็นใบรับประกันและประกาศคุณภาพว่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์นั้น ๆ ได้รับการรับรองด้าน

น้ าหนักบรรทุก วัสดุที่ใช้ผลิต อัตราการกินน้ ามัน และใบรับรองในด้านอื่น  ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องการใช้ในการท าธุรกิจของ

ผู้บริโภคแต่ละราย 

- Seminar เป็นการจัดงานงานสัมมนาโดยการเชิญผู้ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้ประกอบการ เช่น นายก

สมาคมผู้กอบการขนส่ง เป็นต้น โดยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ในการใช้งานรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี จัดขึ้นในปีที่ 2 

- Product Testing มีการให้ทดลองใช้สินค้า เริ่มในปีที่ 2 และจัดให้มีขึ้นปีละ 6 ครั้งตามความเหมาะสม 

- Sales Promotion การให้ส่วนลดทางการค้าร่วมกับการเซ็นต์สัญญาสั่งซื้อระยะยาวเท่าที่สามารถจะท าได้

เพื่อหาตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน และการจัดสินค้าพิเศษในราคาพิเศษเพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคกล้าที่จะทดลองซื้อสินค้าไปทดลอง

ใช้ 

- Public Relation เป็นการประชาสัมพันธ์โดยการใช้ Brand contact point ต่าง ๆ เช่น การแจกข่าวการ

ท า Photo release, Press conference เพื่อสื่อให้รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ การยอมรับในตรายี่ห้อ โดยจัดให้มีขึ้นปีละ 2 ครั้งในช่วง

เวลาที่เหมาะสมที่สามารถส่งเสริม contact point อื่น ๆ อีกทั้งการท า Road Show กับงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 
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- Events marketing จัดการแสดง display และการให้รางวัลส าหรับผู้ที่ใช้รถฮีโน่ครบ 1 ล้านกิโลเมตรโดย

ไม่ได้ท าการดัดแปลงเครื่องยนต์เลย 

 

 

Budget IMC งบประมาณ 109 ล้านบาท 
หัวข้อ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา ก่อนท า IMC คาดว่าหลังท า IMC 

1.advertising 

Billboard  / Radio / 

Newspaper 

สร้างการรับรู้ และ

จดจ า 

80,000,000 15 เดือน 

 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล 

ผู้บริโภค 68 ล้านคนทั่วประเทศ 

2.Leaflets & Direct 

Mail (Post Card) 

เจาะ

กลุ่มเป้าหมาย

กระตุ้นการซื้อ

สินค้า 

1,000,000 6 เดือน ยอดคงที่ ยอดขายเติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

1.5 ของยอดขาย 

3.Hino Tips สร้างคู่มือการน า

สินค้าไปใช้งานใน

ด้านต่าง ๆ ซ่ึง

แจกที่ตัวแทน

จ าหน่ายทั่ว

ประเทศ 

5,000,000 12 เดือน 

โดย

ต้ังเป้าหมาย

แจกเดือนละ 

500 เล่มโดย

ต้ังเป้าหมาย

แจกเดือนละ 

500 เล่ม 

จ านวนสมาชิกปัจจุบัน 

35,000 ราย 

จ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเดือนละ 

500 ราย รวมทั้งสิ้น 60,000 ราย 

4.Certificates ใบรับประกันว่า

รถยนต์เพื่อการ

พาณิชย์นั้น ๆ 

ได้รับการรับรอง

ด้านต่าง ๆ 

3,000,000 6 เดือนเพื่อสื่อ

ให้เห็นการน า

สินค้าไป

ประยุกต์ใช้ 

ไม่มี จ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นประมาณ

เดือนละ 1,000 คน 

5.Events marketing เพื่อเพิ่มยอดขาย 

และท าการ

ประชาสัมพันธ์แบ

รนด์ให้เป็นที่

จดจ า 

10,000,000 11 เดือน รู้จักแบรนด์และซื้อใช้

ประมาณร้อยละ 15 ของ

คนที่ร่วมกิจกรรม 

รู้จักแบรนด์และซื้อใช้เพิ่มขึ้นคิด

เป็นร้อยละ 35 และเกิดการซื้อ 

6.Product Testing ทดลองใช้สินค้า

กลุ่มเป้าหมาย

ใหม่ในตลาด 

10,000,000 9 เดือน สินค้าใหม่ยังไม่เป็นที่

รู้จัก 

ลูกค้าเกิดการรับรู้และซื้อสินค้าไป

ทาน 
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Action Plan 

 

 

สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนด้านการท า IMC Mixes 

 

1. Brand เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดโดยจากเดิมรู้จักเพียงกรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ

ร้อยละ 95 ของประชากรทั้งประเทศ 

2. ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เกิดจากซื้อสินค้าใช้อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 42 เพิ่มเป็นร้อย

ละ 50 ในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 

 

 

Activities Month 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.Advertising                       
2.Leaflets & 
Direct Mail (Post 
Card) 

                      

3.Hino Tips                       
4.Certificates                       
5.Seminar                       
6.Product Testing                       
7.Sales 
Promotion 

                      

8.Public Relation                       
9.Magazine Ads.                       
10.Newspaper 
Ads. 

                      

11.Public Open 
House 

                      

12.Events 
marketing 

                      

13.Exhibition                       
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ภาคผนวก ข 

โครงร่างแบบสอบถาม ที่ใช้เก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่าง 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง       หน้าข้อความที่เป็นจริงตามความเห็นของท่านมากที่สุด 

 

1.เพศ 

 1.1    ชาย    1.2  หญิง 

2.อายุ 

 2.1  18-28 ปี    2.2  29-39 ปี 

 2.3  40-50 ปี    2.4   ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 

3.ระดับการศึกษา 

 3.1  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  3.2  ปวส/ปริญญาตรี 

 3.3  สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

4.อาชีพ 

 4.1  นักเรียน/นิสติ/นักศึกษา  4.2  พนักงานบริษัทเอกชน 

 4.3  พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ  4.4  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

 4.5  แม่บ้าน/พ่อบ้าน   4.6  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

5.ระดับรายได้ต่อเดือน 

 5.1  ต่ ากว่า 5,000 บาท   5.2  5,000-15,000 บาท 

5.3  15,001-25,000 บาท   5.4  25,001-40,000 บาท 

 5.5  สูงกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 

 

 



103 

ส่วนที่ 2 : รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ที่มีใช้ในกิจการ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง       ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 

 

6.ปัจจุบันท่านใช้รถบรรทุกหรอืรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโนรุ่่นใด 

 6.1  2-3 ตัน   6.2   6 ล้อเล็ก 

 6.3  6 ล้อใหญ ่   6.4  10 ล้อขึ้นไป/หัวลาก 

7.ท่านใช้รถบรรทุกหรือรถยนต์เพือ่การพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ 

 7.1  น้อยกว่า 3 เดือน  7.2  3-6 เดือน 

 7.3  7-12 เดือน   7.4  มากกว่า 12 เดือน 

8.ท่านมีรถบรรทุกหรอืรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโน่จ านวนกี่คนั 

 8.1  ไม่ม ี  8.2   1 – 2 คัน 

 8.3  3 – 5 คัน   8.4  6 – 10 คัน 

 8.5  11 – 20 คัน  8.6  มากกว่า 20 คัน 

9.ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้ารถบรรทุกหรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ย่ีห้อฮีโน่ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด 

 

รายการ 
ระดับการรับรู ้

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

10. ท่านจดจ าตราสินค้าฮีโน่ได้เป็นอย่างดี           

11. รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโนม่ีราคาค่อนข้างสูง           

12. ท่านได้ยิน / เข้าร่วมงานเปิดตัวรถยนต์เพือ่การพาณิชยย์ี่ห้อฮีโน่ในรุ่น

ต่าง ๆ 
          

13. รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโนถู่กออกแบบมาให้สะดวกในการใช้

งาน 
          

14. รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโนใ่ช้งานได้ดีอย่างสม่ าเสมอ           

15. รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโนม่ีความทนทานไม่เสียง่าย           

16. โดยภาพรวม ท่านคิดว่ารถยนต์เพื่อการพาณิชยย์ี่ห้อฮีโน่เป็นสินค้าที่มี

คุณภาพสูง 
          

17. รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโนม่ีความโดดเด่นด้านรูปลักษณ์

ภายนอก 
          

18. รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโนม่ีความโดดเด่นด้านการใช้งานที่

หลากหลาย 
          

19. รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโนม่ีความโดดเด่นด้านการประหยัด

น้ ามัน 
          

20. รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโนบ่่งบอกถึงความหรูหรามีระดับ           

21. ท่านชื่นชอบรถยนต์เพือ่การพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโน่มากกว่ารถยนต์เพื่อการ

พาณิชย์ยี่ห้ออื่น 
          

22. หากท่านต้องการซื้อรถยนต์เพือ่การพาณิชย์ใหม่ ท่านจะยังคงซื้อ

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโน่ 
          

23. เมื่อพูดถึงรถยนต์เพือ่การพาณิชย์ ท่านจะนึกถึงยี่ห้อฮีโน่เป็นอันดับ

แรก 
          

24. ท่านจะแนะน าให้คนรู้จักซือ้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่           
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) 
 

โครงร่างแบบสัมภาษณ์ ที่ใช้เก็บข้อมูลจากผู้บริหารของ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตภัณฑ์รถยนต์ยี่ห้อ “ฮีโน่” ประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง และปัจจัยใดส าคัญที่สุด เพราะ

เหตุใด 

2. กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์รถยนต์ยี่ห้อ “ฮีโน่” นั้นคือกลุ่มใด 

3. ส่วนผสมทางการตลาดด้สนใดของบริษัทที่มีความได้เปรียบคู่แข่งขัน 

4. ศักยภาพการท าการตลาดรถยนต์ยี่ห้อ “ฮีโน่” ที่ใช้ก๊าสซีเอ็นจี เป็นอย่างไรบ้าง 

5. นโยบายและลักษณะการตลาดของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ “ฮีโน่” เป็นแบบใด 

6. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง 

7. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของบริษัทเป็นอย่างไร 

 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) 

 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ฮีโน่ เตรียมการใหญ่เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีในเมืองไทย ด้วยการออกลุยลิมิเต็ด ซีรี่ 5 และโมเดลใหม่ของซีรี่ 3 

พร้อมเลี้ยงขอบคุณกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานมายาวนาน รวมทั้งยังช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมอีก ส่วนยอดขายรวมในปีนี้คาดถึง 

30,000 คันแน่ 

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เปิดเผยว่า ในปี 2555 นี้ทางฮีโน่ท าตลาดมาครบ 50 ปีในประเทศ

ไทย ดังนั้นจึงได้เตรียมการใหญ่เพื่อเป็นการฉลองและก าไรคืนให้กับลูกค้า 

กิจกรรมแรกคือ จะเปิดตัวรุ่นลิมิเต็ดซีรี 5 มีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์ NGV รวมทั้งรุ่นซีรี่3 ที่มีทั้งแบบ 4 ล้อ 

และ 6 ล้อ ทางฮีโน่จะท าการเปิดตัวโมเดลใหม่ ซึ่งคาดว่าในวันที่ 10 พ.ค.นี้จะได้พบตัวจริงแน่ 

ส่วนกิจกรรมที่สองคือ การจัดเลี้ยงใหญ่เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ได้ใช้ฮีโน่มาอย่างยาวนาน รวมทั้งธุรกิจพันธมิตรอื่นที่

ส่งผลให้ทางฮีโน่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ช่วยท าให้ฮีโน่อยู่คู่ตลาดตลอดมา 

และกิจกรรมสุดท้ายคือ การคืนก าไรให้สังคม หากทางฮีโน่เห็นว่าสังคมในเมืองไทยต้องการความช่วยเหลือ หรือ

พัฒนาเดินหน้าต่อไปได้ ทางฮีโน่ก็จะไปให้การสนับสนุนในทันที เพราะหากประชาชนหรือกลุ่มลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดีก็จะช่วย

ท าให้ฮีโน่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วย 

ด้านยอดจ าหน่ายรวมทุกยี่ห้อในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 30,000 คัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโตและการที่รัฐบาลได้

วางแผนก่อสร้างสิ่งต่าง ๆอย่างมากมายท าให้ผู้ประกอบการขนส่งมีความต้องการรถใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้ว่าจ้าง 
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“จากยอดขายเมื่อปีที่แล้วที่ทั้งภัยธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่นและเมืองไทยส่งผลให้ไม่สามารถประกอบรถออกมาสู่

ตลาดได้ แต่ก็ยังท ายอดขายได้มากถึง 1.1 หมื่นคันโดยในปีนี้หากไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นอีกยอดขายรวมน่าจะโตขึ้น ส่วนฮี

โน่ก็จะขายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 หรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้” 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการผลิตชิ้นส่วนและยอดขาย 

ฮีโน่ ใช้ไหวพริบแก้ปัญหาน้ าท่วมโรงงาน น าเข้าชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นใช้แทนชั่วคราว เพื่อไม่ให้ลูกค้ารอนาน คาดยอด

รวมปีนี้เหลือแค่ 2.3 หมื่นคัน แต่ยังรักษาเป้าได้ร้อยละ 44 หากปีหน้าไม่เกิดเหตุร้าย ยอดรวมจะมากถึง 2.7 หมื่นคัน เพราะ

เศรษฐกิจต้องฟื้นตัว 

คุณอ านวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เปิดเผยว่า ในปีนี้

ถือได้ว่าเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ 2 รอบคือ ต้นปีเกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น และปลายปีเกิดอุทกภัยขึ้นที่เมืองไทย ส่งผลให้

เศรษฐกิจและการขนส่งทรุดตัวลงเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้ชัดจากในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ยอดขายของรถใหญ่ทุกยี่ห้อ

ลดลงไปมากถึงร้อยละ 40 

ส่วนยอดขายรวมในปีนี้ จากเมื่อต้นปีที่คาดว่าจะมาถึง 2.5 หมื่นคัน ต้องปรับลดมาเหลือเพียงแค่ 2.3 หมื่นคันเท่านั้น 

เพราะผู้ประกอบการขนส่งขาดผู้ว่าจ้างท าให้ต้องชะลอการซื้อรถใหญ่คันใหม่ลงไป ส่วนฮีโน่เองนั้นจากที่ได้ตั้งเป้าขายไว้จ านวน 

1.1 หมื่นคันต่อปี ได้ปรับลดลงเหลือแค่ 1 หมื่นคันเท่ากับปีที่แล้ว แต่ก็มีส่วนแบ่งจากการตลาดเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 44 

“ฮีโน่ เองนั้น ด้วยโรงงานผลิตชิ้นส่วนต้องปิดโรงงานลงอันเนื่องมาจากการประสบปัญหาภัยน้ าท่วม ท าให้ต้องน าเข้า

ชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นเข้ามาใช้แทนชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อจะท าให้ลูกค้าที่สั่งจองรถไว้ไม่ต้องรอนานเกินไป พร้อมทั้งหวังว่าโรงงาน

ชิ้นส่วนจะสามารถกลับมาเริ่มผลิตได้ประมาณต้นปีหน้า ซึ่งก็จะท าให้สามารถท าการผลิตได้เต็มที่ร้อย 100” 

ส าหรับยอดจ าหน่ายรวมทุกยี่ห้อในปี 2555 นั้น หากทุกอย่างอยู่ในความสงบไม่เกิดภัยธรรมชาติและภาวะทาง

เศรษฐกิจเจริญเติบโต จะมียอดขายประมาณ 2.5 หมื่นคัน และหากรวมกับการชะลอการซื้อภายในปีนี้เข้าไปด้วยก็อาจจะมากถึง 

2.7 หมื่นคันเลยทีเดียว 

ส่วนสาเหตุที่จะท าให้มั่นใจว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นนั้น เพราะในปีหน้ารัฐบาลจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจ รถใหญ่ซึ่งเป็น

ยานพาหนะบรรทุกสิ่งก่อสร้าง สินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรก็ต้องถูกซื้อเพิ่มมากและการใช้งานในด้าน

การขนส่งก็ต้องเพิ่มมากขึ้น 

“รถรุ่น NGV ที่ทางบริษัทฯได้เปิดตัว เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้านั้น ไม่ว่าสภาพตลาดจะต้องการรถใหญ่

เครื่องยนต์ดีเซลและรถใหญ่ NGV มากหรือน้อย ทางบริษัทฯก็สามารถผลิตออกมาได้ตามความต้องการของตลาด เนื่องจากที่

โรงงานประกอบท าการประกอบเองตามยอดจองที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้ว” คุณอ านวย กล่าวปิดท้าย 

 

3. การวางกลยุทธ์เพ่ือเป็นผู้น าตลาด 

ค่ายฮีโน่หลังจากที่ท าตลาดในเมืองไทยมากว่า 40 ปี ทุกบริษัทขนส่งทางบกย่อมรู้จักเป็นอย่างดีเพราะต่างก็เป็น

ลูกค้าของฮีโน่มาแล้วเกือบทุกราย ดังนั้นทั้งคุณภาพ สมรรถนะ อะไหล่ และการบริการรวมทั้งความเป็นมิตรที่ทางฮีโน่ได้ให้แก่

ทางลูกค้า จึงได้ท าให้ยอดขายอยู่ในกลุ่มผู้น ามาตลอด 

คุณทาเคโอะ ไซโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เปิดเผยถึงกลยุทธ์

และวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้ค่ายฮีโน่ขึ้นมาเป็นอันดับ1 ของค่ายรถใหญ่ให้ได้ภายใน 5 ปี 

- เพิ่มก าลังการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม หลังจากที่กลุ่มลูกค้าของค่ายฮีโน่ต้องรอรับรถนานถึง 3-4 เดือน 

เพราะยอดจองมีมากกว่ายอดการผลิต ดังนั้นจึงต้องเพิ่มก าลังการผลิตให้ได้ถึงเดือนละ 1,000 คัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ลูกค้า โดยยอดจ าหน่ายของปีนี้จะได้ประมาณ 10,000 คัน ส่วนยอดในปีหน้าจะท าได้ 11,000 คัน โดยยอดรวมทุกยี่ห้อจะ

มีประมาณ 24,000 คัน ส่วนเป้าหมายสูงสุดของค่ายฮีโน่ที่วางเอาไว้ว่าอีก 5 ปี จะต้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ของยอดจ าหน่าย

รวมรถใหญ่ให้ได้ 
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- เตรียมความพร้อมไว้รองรับ ด้วยจ านวนตัวแทนจ าหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศมีกว่า 80 ราย ซึ่งต่างมีความ

พร้อมในเรื่องการให้บริการทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เอ็นจีวี  ด้วยความภาคถูมิใจที่เป็นบริษัทแรกในการประกอบรถ

ใหญ่ออกจากโรงงานท าให้มีความพร้อมในด้านการบริการด้วยและประกาศได้เลยว่า ยอดจ าหน่ายรถใหญ่เอ็นจีวี ของค่ายฮีโน่ 

สูงเป็นอันดับหนึ่ง และจะพยายามรักษาไว้ให้ได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเพิ่มคุณสมบัติทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่ด้วยการมีถุง

ลมนิรภัย ระบบเบรกเอบีเอส  การรักษาสภาพแวดล้อม การประหยัดน้ ามัน ความคุมค่าในการใช้งาน  การบริการและอะไหล่ 

เรียกว่ากลุ่มลูกค้าจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งทางฮีโน่เป็นผู้มอบให้ 

- เริ่มประกอบเครื่องยนต์เองในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางโรงงานได้ประกอบ

เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องแรกของประเทหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ท าเข้ามาตลอด เป็นการแสดงให้เห็นว่าจะเริ่มประกอบเอง เริ่ม

จากน้อยไปหามากและต่อไปก็จะประกอบเองทั้งหมดร้อยละ 100 นอกจากนี้แล้วก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย 

- ส่งออกไป 3 ประเทศแล้ว ด้วยแผนการที่ให้โรงงานประกอบฮีโน่กลายเป็นศูนย์กลางในการประกอบเพื่อ

การส่งออกไปยังแถบเอเชีย ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้เริ่มส่งออกรถบรรทุกไปยังประเทศอินเดีย โดยได้วางเป้าไว้ปีละ 1,000 คัน 

และเมื่อเร็ว ๆนี้ก็ยังได้ส่งออกไปยังประเทศลาว โดยเป็นเครื่องยูโร1 และปลายปีนี้ก็จะส่งออกไปยังประเทศออสเตเรียโดยเป็น

เครื่องยนต์ยูโร5 พร้อมทั้งในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะส่งออกไปอีกหลายประเทศ ท าให้มีความมั่นใจว่า ทั้งคุณภาพ ราคา และการ

บริการหลังการขายมีมาตรฐานเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆทั่วโลก 

- ยึดงาน Bus&Truck เป็นพันธมิตร ต้องขอขอบคุณงาน Bus&Truck มอเตอร์โชว์เป็นอย่างมาก เพราะท า

ให้ค่ายฮีโน่ได้แสดงสินค้ารุ่นใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยีออกมาให้กลุ่มลูกค้าได้พบเห็นเป็นอย่างมาก อย่างในปีนี้ก็ได้มีการเพิ่ม

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในรถ 10 ล้อเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังได้ให้กลุ่มลูกค้าที่สนใจได้มีโอกาสทดลองขับอีกด้วย ดังนั้นจึง

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ค่ายฮีโน่จะเข้าร่วมในงาน Bus&Truck เป็นประจ าทุกป ีค่ายรถใหญ่จากญี่ปุ่น ในปีนี้มีอยู่เพียง 

3 ค่าย คือ ฮีโน่ อีซูซุ และ ฟูโซ่ โดยค่ายฮีโน่ได้มองเพียงแค่ค่ายอีซูซุที่เป็นคู่แข่งส าคัญ ด้วยยอดรถเล็กขนาด 2-3 ตัน ที่คู่แข่ง

เป็นผู้น าแต่ในส่วนของรถใหญ่ตั้งแต่ 7,000 กิโลกรัมขึ้นไปค่ายฮีโน่มียอดจ าหน่ายมากที่สุดจนได้รับรางวัล Bus&Truck Best 

Seller Award 2010 ไปครองอย่างภาคภูมิใจ 
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ภาคผนวก ง 

ผลจากโครงร่างแบบสอบถาม ที่ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 3.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 90 90 

หญิง 10 10 

รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 3.9 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 90 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย

ละ 90 และเพศหญิง จ านวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

18-28 ปี 12 12 

29-39 ปี 61 61 

40-50 ปี 27 27 

รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 3.10 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-28 ปี จ านวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็น

ร้อยละ 12 อายุ 29-39 ปี จ านวน 61 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 61 และอายุ 40-50 ปี มีจ านวน 27 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 27 

ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 12 12 

ปวส/ปริญญาตรี 54 54 

สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 34 34 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 3.11 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือปวช. จ านวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12 ระดับปวส.หรือปริญญาตรี จ านวน 54 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54 และ

สูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีจ านวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3.12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

พนักงานบริษัทเอกชน 12 12 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 45 45 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 25 25 

อื่น ๆ 18 18 

รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 3.12 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามอาชัพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 12 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 45 อาชีพแม่บ้านหรือพ่อบ้าน มี

จ านวน 25 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25 และอาชีพอื่น ๆ จ านวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3.13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

15,001-25,000 บาท 26 26 

25,001-40,000 บาท 36 36 

สูงกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 38 38 

รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 3.13 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 15,001-25,000 บาท จ านวน 26 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26 รายได้ 25,001-40,000 บาท จ านวน 36 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 36 และรายได้สูงกว่า 40,000 บาท

ขึ้นไป มีจ านวน 38 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38 ตามล าดับ 

 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับจ านวนรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ที่มีใช้ในกิจการและกิจกรรมการใช้ 

 

ตารางที่ 3.14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามใช้ในกิจการ 

ประเภทรถ จ านวน (ตัวอย่าง) ร้อยละ 

6 ล้อเล็ก 44 44 

6 ล้อใหญ่ 37 37 

10 ล้อขึ้นไป/หัวลาก 19 19 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 3.14 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามประเภทของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ใน

กิจการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้รถประเภท 6 ล้อเล็ก จ านวน 44 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44 รถประเภท 6 ล้อใหญ่ จ านวน 37 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37 และรถประเภท 10 ล้อหรือหัวลาก มีจ านวน 19 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3.15 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้งานของรถยนต์เพื่อการ

พาณิชย์ 

ระยะเวลา จ านวน (ตัวอย่าง) ร้อยละ 

3-6 เดือน 43 43 

7-12 เดือน 31 31 

มากกว่า 12 เดือน 26 26 

รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 3.15 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาในการใช้งานของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างใช้รถมาเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จ านวน 43 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43 ใช้รถมาเป็นระยะเวลา 7-12 เดือน จ านวน 31 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31 และใช้รถมาเป็นระยะเวลามากกว่า 12 เดือน มีจ านวน 26 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3.16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ที่มีใช้

ในกิจการ 

ปริมาณรถ จ านวน (ตัวอย่าง) ร้อยละ 

ไม่ม ี 12 12 

1 – 2 คัน 23 23 

3 – 5 คัน 20 20 

6 – 10 คัน 27 27 

11 – 20 คัน 18 18 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 3.16 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ที่มีใช้ในกิจการ  พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างไม่มีรถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ใช้ในกิจการเลย มีจ านวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12 มีรถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ใช้ในกิจการ 1-2 คัน 

จ านวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 23 มีรถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ใช้ในกิจการ 3-5 คัน มีจ านวน 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20 มี

รถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ใช้ในกิจการ 6-10 คัน จ านวน 27 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ และมีรถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ใช้ในกิจการ 11-20 คัน จ านวน 

18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวการรับรู้ต่อตราสินค้ายี่ห้อ “ฮีโน”่ 

 

ตารางที่ 3.17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ต่อตราสินค้ายี่ห้อ “ฮีโน่” 

รายการ 

ระดับการรับรู ้
_ 

X 
S.D. แปลผล 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.ท่านจดจ าตราสินค้าฮีโน่ได้เป็น

อย่างดี 

10 55 33 2  3.73 0.64 มาก 

(10%) (55%) (33%) (2%)     

2.รถยนต์เพือ่การพาณิชย์ยีห่้อฮีโน่

มีราคาค่อนข้างสูง 

 45 55   3.45 0.5 มาก 

 (45%) (55%)      

3.ท่านได้ยิน/เข้าร่วมงานเปิดตัว

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโน่ใน

รุ่นต่าง ๆ 

 56 44   3.56 0.5 มาก 

 (56%) (44%)      

4.รถยนต์เพือ่การพาณิชย์ยีห่้อฮีโน่

ถูกออกแบบมาให้สะดวกในการใช้

งาน 

 31 49 20  3.11 0.71 ปานกลาง 

 (31%) (49%) (20%)     

5.รถยนต์เพือ่การพาณิชย์ยีห่้อฮีโน่

ใช้งานได้ดีอย่างสม่ าเสมอ 

18 36 46   3.72 0.75 มาก 

(18%) (36%) (46%)      

6.รถยนต์เพือ่การพาณิชย์ยีห่้อฮีโน่

มีความทนทานไม่เสียง่าย 

18 51 31   3.87 0.69 มาก 

(18%) (51%) (31%)      

7.โดยภาพรวม ท่านคิดว่ารถยนต์

เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโน่เป็นสินค้า

ที่มีคุณภาพสูง 

23 55 22   4.01 0.67 มาก 

(23%) (55%) (22%)      

8.รถยนต์เพือ่การพาณิชย์ยีห่้อฮีโน่

มีความโดดเด่นด้านรูปลักษณ์

ภายนอก 

 32 50 18  3.14 0.7 ปานกลาง 

 (32%) (50%) (18%)     

9.รถยนต์เพือ่การพาณิชย์ยีห่้อฮีโน่

มีความโดดเด่นด้านการใช้งานที่

หลากหลาย 

12 49 26 13  3.6 0.87 มาก 

(12%) (49%) (26%) (13%)     

10.รถยนต์เพือ่การพาณิชย์ยี่หอ้ฮี

โน่มีความโดดเด่นด้านการประหยัด

น้ ามัน 

 57 36 7  3.5 0.63 มาก 

 (57%) (36%) (7%)     

11.รถยนต์เพือ่การพาณิชย์ยี่หอ้ฮี

โน่บ่งบอกถึงความหรูหรามีระดับ 

 45 36 19  3.26 0.76 ปานกลาง 

 (45%) (36%) (19%)     

12.ท่านชื่นชอบรถยนต์เพื่อการ

พาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มากกว่ารถยนต์

เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้อืน่ 

6 44 44 6  3.5 0.7 มาก 

(6%) (44%) (44%) (6%)     
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13.หากท่านต้องการซื้อรถยนต์เพือ่

การพาณิชย์ใหม่ ท่านจะยังคงซื้อ

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโน่ 

12 44 44   3.68 0.68 มาก 

(12%) (44%) (44%)      

14.เมื่อพูดถึงรถยนต์เพือ่การ

พาณิชย์ ท่านจะนึกถึงยี่หอ้ฮีโน่เป็น

อันดับแรก 

 45 40 15  3.3 0.72 ปานกลาง 

 (45%) (40%) (15%)     

15.ท่านจะแนะน าให้คนรู้จักซือ้

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่หอ้ฮีโน่ 

8 35 45 7 5 3.34 0.91 ปานกลาง 

(8%) (35%) (45%) (7%) (5%)    

 

จากตารางที่ 3.17 ผลการศึกษา “ท่านจดจ าตราสินค้าฮีโน่ได้เป็นอย่างดี” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการ

รับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีน้อย

ที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 2 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 

ผลการศึกษา “รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีราคาค่อนข้างสูง” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 45 โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.45 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 

ผลการศึกษา “ท่านได้ยิน/เข้าร่วมงานเปิดตัวรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ในรุ่นต่าง ๆ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีระดับการรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44 โดยภาพรวม

กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 

ผลการศึกษา “รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ถูกออกแบบมาให้สะดวกในการใช้งาน” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีระดับการรับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 20 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.11 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 

ผลการศึกษา “รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่ใช้งานได้ดีอย่างสม่ าเสมอ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการ

รับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีน้อย

ที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 

ผลการศึกษา “รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีความทนทานไม่เสียง่าย” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการ

รับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีน้อย

ที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 

ผลการศึกษา “โดยภาพรวม ท่านคิดว่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ” พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการ

รับรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.01 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 

ผลการศึกษา “รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีความโดดเด่นด้านรูปลักษณ์ภายนอก ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีระดับการรับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 32 ส่วนกลุ่ม
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ตัวอย่างที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 18 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.14 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7 

ผลการศึกษา “รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีความโดดเด่นด้านการใช้งานที่หลากหลาย ” พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.6 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 

ผลการศึกษา “รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มีความโดดเด่นด้านการประหยัดน้ ามัน ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีระดับการรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 7 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.5 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 

ผลการศึกษา “รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่บ่งบอกถึงความหรูหรามีระดับ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ

การรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีน้อย

ที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 19 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 

ผลการศึกษา “ท่านชื่นชอบรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่มากกว่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้ออื่น ” พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้มากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44 เท่ากัน รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้มาก

ที่สุดและน้อย คิดเป็นร้อยละ 6 เท่ากัน โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 

3.5 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7 

ผลการศึกษา “หากท่านต้องการซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ใหม่ ท่านจะยังคงซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่” 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้มากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44 เท่ากัน รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ

รับรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.68 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 

ผลการศึกษา “เมื่อพูดถึงรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ท่านจะนึกถึงยี่ห้อฮีโน่เป็นอันดับแรก” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีระดับการรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 15 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.3 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 

ผลการศึกษา “ท่านจะแนะน าให้คนรู้จักซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อฮีโน่” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการ

รับรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีน้อย

ที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 

โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 



ประวัติผู้ศึกษา 

 

 นายธรรมรัตน์ ศุภดิษฐ์ เกิดเม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2525 ที่จังหวัดก าแพงเพชร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เม่ือปีการศึกษา 2547 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 

ประสบการณ์ท างานที่บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่

การตลาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2552 ต่อมาได้เลื่อนต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส และ

ได้หมุนเวียนงานไปฝ่ายพัฒนาตัวแทนจ าหน่าย ในปี พ.ศ. 2553 
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