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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรื่อง การก าหนดกลยุทธ์องค์กร ของบรษิทั คงิ เพาเวอร ์

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในธุรกจิค้าปลกีผลติภณัฑ์ที่

เน้น ตราสนิคา้ 

วตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปจัจยัทางการตลาดและปจัจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการ 

ตดัสนิใจ ในการเลอืกคู่คา้ และ การคดัเลอืกผลติภณัฑ์ของระดบั พนักงาน และ ผู้บรหิาร เพื่อ

น าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษามา ก าหนดกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ และกลยุทธ์ระดบั

หน้าที่ น ามาปรบัใช้กบัธุรกจิค้าปลีกสนิค้าปลอดอากรเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ ลด

ความเสีย่งของธุรกจิ  

         ระเบยีบวธิกีารศกึษาโดยท าการศกึษาขอ้มูลการวจิยัการเกบ็ขอ้มูลทุตยิภูม ิได้แก่ การ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากหนังสอืพมิพ์ บทความการวเิคราะห์ข้อมูลจากนักวชิาการ ข้อมูลจาก

หน่วยงานราชการอนิเตอร์เน็ต ศูนยว์จิยัต่าง ๆ เพื่อน าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์ถึงศกัยภาพ 



จ 

 

ขององคก์ร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การเกบ็ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Collection 

of Primary Data) โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) ผู้บรหิารของบรษิทัถึงนโยบาย 

และวธิกีารด าเนินการทางธุรกจิ แนวโน้มการเตบิโตของธุรกิจ และพนักงานบรษิทัเพื่อวเิคราะห์

สภาพโดยรวมของธุรกิจ และท าการวจิยัเชงิส ารวจ ( Survey ) เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใช้

แบบสอบถาม ( Questionnaire ) เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมและความต้องการของลูกค้าคนไทย ที่มา

ใชบ้รกิารรา้นคา้ปลอดอากร 

         ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์เตบิโต Growth 

Strategy การสร้างการสร้างการเติบโตภายในแบบ Concentric Diversification การสร้าง

ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์ร โดยท า CSR ช่วยเหลอืสงัคม การคดัสรรค์แบรนด์ และสนิค้าใหม่ ๆ 

ให้มคีวามหลากหลาย บรหิารจดัการระบบภายในองค์กรให้มีประสทิธภิาพ เป็นการสร้างความ

แขง็แกร่งจากภายในองค์กร และเพิ่มผลก าไรให้กับกิจการ  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business 

Strategy) กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ Quick Response Strategy กลยุทธ์การตอบสนองที่รวดเรว็ ท าให้

สามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ และท าใหธุ้รกจิมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่้จกัของตลาด และสามารถ

ตดิต่อสื่อสารกบัลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ สามารถเพิ่มผลก าไรให้กบักจิการ กลยุทธ์ระดบั

หน้าที่ (Functional Strategy) ต้องมคีวามสอดคลองกบักลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business Strategy) 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของบรษิทัคงิ เพาเวอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั สามารถ

เพิม่ความสามารถ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวได ้กลยทุธร์ะดบัหน้าที่จงึเป็นส่วนหนึ่งของ

การบรหิารงานที่ส าคญั จงึเลอืกกลยุทธ์การตลาด Marketing Mix 7P’s ในส่วนงานด้านจดัซื้อซึ่ง

เป็นส่วนงานทีม่คีวามส าคญัมากส าหรบักจิการ ด้านผลติภณัฑ์ ท าการคดัเลอืกสนิค้าแบรนด์ระดบั

โลก เป็นทีต่อ้งการของตลาดเขา้มาจ าหน่าย เลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพด ีราคาเหมาะสมกบักลุ่มลูกค้า 

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ ดา้นราคา ท าการต่อรองราคาผลก าไร และเงื่อนไขต่างๆ 

กบัคู่คา้ ใหบ้รษิทัไดร้บัผลก าไรและผลประโยชน์สงูสุด ด้านการส่งเสรมิการตลาด ท าการชกัชวนคู่

ค้า ให้เข้าร่วมการส่งเรมิการขายต่าง ๆ ที่ทางบริษัทจดัขึ้น ด้านการบุคลากร ท าการฝึกอบรม

บุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ในเรื่องทกัษะ และความรู้เกี่ยวงานที่ท า ในเรื่องของการเจรจา

ต่อรอง และการวางกลยทุธใ์นการจดัซือ้ เป็นการเพิม่ศกัยภาพใหก้บัพนกังานและองคก์ร 
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การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์ผู้ช่วย

ศาสตราจารยไ์พรนิทร ์ สมภพสกุล อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้ด้วยตนเองที่ได้ให้ความกรุณา

แนะน า 
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เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ในการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง คอยให้ความช่วยเหลือ

และแนะน าทุกอยา่งดว้ยดเีสมอมา ดงันัน้ทางผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณทุกท่าน เป็นอยา่งสงู 

ขอขอบคุณผู้บรหิารและพนักงานฝ่ายจดัซื้อ บริษัทคิง เพาเวอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลเชงิลกึของบรษิทัฯ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ท าให้

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

         ขอขอบพระคุณสมาชกิทุกคนในครอบครวั เพื่อนสนิท ที่คอบสนับสนุนในการมาศกึษา

ต่อในครัง้นี้ อกีทัง้ยงัคอย เป็นก าลงัใจทีด่เีสมอมา ตลอดระยะเวลาทีศ่กึษา 
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ใหก้บัขา้พเจา้ และขอขอบคุณเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดระยะเวลา

ทีศ่กึษาอยู ่ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1  องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 

บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอร์เนชนัแนล จ ากดั ตัง้อยู่ เลขที่8 ถนนรางน ้า เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่เดมิขององค์การรบัส่งสนิค้าและพสัดุภณัฑ์   ที่ย้ายออกไป ยุบเลิก

องค์การในเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2548 คงิ เพาเวอร์ คอมเพลก็ซ์ ( King Power Complex) เป็น

ศูนย์การค้าแบบครบวงจร โดยภายในศูนย์การค้ามีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้แก่

นกัท่องเทีย่วโดยเฉพาะชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทย Tel. +66 (0) 2677 8888 

Fax. +66 (0) 2677 8877 

กลุ่มบรษิทั คงิ เพาเวอร ์ถอืก าเนิดขึน้เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ .2532 โดยสาขาแรก ที่

เปิดให้บรกิารอยู่ที่อาคารมหาทุนพลาซ่าเส้นทางการเติบโตของบริษทั  เริม่จากการเป็นร้าน

จ าหน่ายสินค้าดิวตี้ฟรีในเมืองก่อนจะขยายกิจการเข้าสู่สนามบินด้วยการได้รบัสมัปทาน

จ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก และสนิค้าปลอดอากรในเวลาต่อมา  ในเวลาไล่เลี่ยกนั ก็มรี้าน

จ าหน่ายสนิค้าดวิตี้ฟรใีนเมอืงเพิม่อกี  1 แห่ง  คอืที่อาคารเซน็ทร้ล  เวลิด์ พลาซ่า  อย่างไรกด็ ี

ร้านค้าปลอดอากรในเมืองทัง้สองแห่ง  ได้ปิดตวัลงเมื่อวนัที่  17 สงิหาคม  2549 เพื่อมาเปิด

ใหบ้รกิารรวมกนัแห่งเดยีว ณ คงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ถนนรางน ้า ในวนัที ่18 สงิหาคม 2549 

กลุ่มบรษิทัคงิ เพาเวอร ์ไดร้บัพระราชทานตราตัง้ ในนามของบรษิทัคงิ เพาเวอร์  ดวิตี้ฟร ี จ ากดั 

โดยมพีระบรมราชโองการเมื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2552 และท าพธิพีระราชทานเอกสารตราตัง้ เมื่อ 

วนัที ่28 ตุลาคม 2552 ก่อนจะท าพธิอีญัเชญิองคค์รุฑขึน้ประดษิฐานบนอาคารส านักงานใหญ่ 

เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2552 ทีผ่่านมา นบัเป็นเอกชนหา้งรา้นล าดบัที ่83 ในประเทศไทย ที่ได้รบั

พระมหากรุณาธคิุณในการนี้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%87_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
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วิสยัทศัน์ 

“กลุ่มบรษิทั คงิ เพาเวอร์ เป็นบริษทัชัน้น าในธุรกจิการค้าปลกี  ที่พร้อมและสามารถ

ใหบ้รกิารในธุรกจิอื่นๆทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิท่องเทีย่วไดด้ทีีสุ่ดในระดบัสากล” 

 

พนัธกิจ 

กลุ่มบรษิทัทีใ่หบ้รกิารเกีย่วเนื่องกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วดเีด่นภายใน 3 ปี 
 

สถานท่ีส าคญั  

1. ดาวน์ทาวน์ ดวิตี ้ฟร ีมอลล ์

ดาวน์ทาวน์ ดวิตี ้ฟร ีมอลล ์เป็นแหล่งรวมรา้นคา้ปลอดภาษ ีแบ่งพืน้ทีเ่ป็นสองชัน้ โดย

ชัน้ล่างจ าหน่ายสนิค้าไทยคุณภาพสูง เช่น BSC Jim  Thompson รวมถึงสนิค้าประเภทอาหาร

และเครื่องดื่ม ส่วนชัน้บนจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ นาฬกิา เครื่องส าอาง สนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์ และ

เครื่องกฬีา 

2.  คราวน์ เอเทรยีม 

คราวน์ เอเทรยีม เป็นสถาปตัยกรรมประธานของอาคาร พื้นที่ 2,890ตารางเมตร เป็น

จุดลงทะเบยีนลูกค้าเพื่อรบับตัรเพื่อซื้อสนิค้าในดิวตี้ฟรีมอลล์ นอกจากนี้ยงัมพีื้นที่ส าหรบัจดั

แสดงนิทรรศการและกจิกรรมต่างๆ อกีดว้ย 

3.  ภตัตาคารรามายณะ 

ภตัตาคารรามายณะ เป็นภัตตาคารความจุ 550  ที่นัง่ บริการอาหารแบบบุฟเฟต์

นานาชาต ิโดยตกแต่งภตัตาคารดว้ยภาพจติรกรรมจากเรื่องรามเกยีรติ ์

4. โรงละครอกัษรา 

โรงละครอักษรา เป็นโรงละครความจุ 578  ที่นัง่ ใช้แสดงหุ่นละครเล็กเป็นหลัก 

นอกจากนี้ยงัใชจ้ดักจิกรรมต่างๆ นอกเหนือจากหุ่นละครเลก็อกีดว้ย 

5.  โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ คงิ เพาเวอร ์

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ คิง เพาเวอร์ โรงแรมความจุ 386  ห้อง มสีิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ เช่น รา้นอาหาร บาร ์หอ้งจดัประชุมและสมัมนา เป็นตน้ 

6.  ส านกังานใหญ่ คงิ พาวเวอร ์

อาคารส านกังานใหญ่ คงิ เพาเวอร ์เป็นอาคารสงู 9 ชัน้ เป็นทีท่ าการของบรษิทัในกลุ่ม 

คงิ เพาเวอร ์ทัง้หมด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%87_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C#.E0.B8.AA.E0.B8.96.E0.B8.B2.E0.B8.99.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.AA.E0.B8.B3.E0.B8.84.E0.B8.B1.E0.B8.8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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สินค้าท่ีจ าหน่ายได้แก่ 

1.  สนิคา้ไทย (Thai Product) แบ่งเป็นหมวดไดแ้ก่ น ้าหอม, เครื่องส าอาง,บุหรี่, เหล้า

,เครื่องแต่งกาย, สนิค้าอเิลคทรอนิกส์, อาหาร, ผ้าไหม, ของที่ระลกึ, เครื่องประดบั, นาฬิกา, 

เครื่องแต่งกายกฬีา เป็นตน้ 

 2. สนิค้าน าเขา้จากต่างประเทศ (Import Product) แบ่งเป็นหมวดได้แก่น ้าหอม, 

เครื่องส าอางค์, บุหรี่,  เหล้า, ไวน์, เครื่องแต่งกาย ,อิเลคทรอนิกส์ , อาหาร, นาฬิกา, 

เครื่องประดบั เป็นตน้ 

 

องคป์ระกอบธรุกิจ 

1. บรษิทัคงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล หรอื KPI ด าเนินธุรกจิ 5 ลกัษณะ 

2. บรหิารและด าเนินการรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ปลอดอากรในเมอืง  

3. บรหิารและด าเนินงานอาคารคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ถนนรางน ้า  

4. ธุรกจิป้ายโฆษณาภายในอาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภมูแิละภเูกต็  

5. บรหิารรา้นคา้ปลอดอากร ภายในศนูยล์กูเรอื การบนิไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ 

บรหิารจดัการการจ าหน่ายสนิคา้ปลอดอากรทางระบบออนไลน์ร่วมกบัสายการบนิแอรเ์อเชยี 

 

ทุนจดทะเบียน และ จ านวนพนักงาน  

ทุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 200,000,000 ลา้นบาท  

ปจัจุบนับริษทั คงิ เพาเวอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มพีนักงานทัง้สนิค้ 1,844 คน 

สถติเิดอืนสงิหาคม 2553  

 

กลุ่มลกูค้าหลกัได้แก่   

1. นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาในราชอาณาจกัรไทย 

2.  นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางออกนอกราชอาณาจกัรไทย 
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องคก์รอยู่ในอตุสาหกรรม  

บรษิัทอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกจิค้าปลกีสินค้าปลอดอากร และธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อธุรกิจ

ท่องเทีย่ว 

 

1.2  สภาพการแข่งขนั และคู่แข่งหลกัขององคก์ร 

เนื่องจากธุรกจิของบรษิทัเป็นธุรกจิผูกขาดเพยีงรายเดยีวในประเทศไทยจงึไม่มีคู่แข่ง

หลกั มเีพยีงธุรกจิดวิตีฟ้รรีายยอ่ยเท่านัน้  

 

1.3  ปัญหา และ ความส าคญัของปัญหา 

จากการศึกษาข้อมูลบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั พบว่า จ านวน

นกัท่องเทีย่วสญัชาตหิลกัมปีรมิาณลดลงสามารถวดัได้จากการเกบ็ขอ้มูลนักท่องเที่ยวที่เขา้มา

ใช้บริการของร้านค้าปลอดอากรในเมือง ส่งผลกระทบกบัยอดขายของบริษัทในบางช่ว งมี

ปรมิาณ ลดลง อกีทัง้สนิค้าคงคลงัมปีรมิาณ และมมีูลค่าสูง  ซึ่งปญัหาที่เกดิขึน้นี้ต้องรบีแก้ไข

เนื่องจากกระทบต่อธุรกิจ  เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ ท าให้

องคก์รตอ้งเร่งปรบักลยทุธด์า้นธุรกจิ และ การตลาด ในการแก้ไขปญัหา เพื่อเพิม่ผลก าไร และ 

ท าใหอ้งคก์รสามารถบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ สรา้งความมัน่คงยัง่ยนืใหก้บักจิการ 
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ตารางท่ี 1-1 แสดง Ranking of Top 10 departure passengers in year 2007 – 2009 

Rank Nation Year2007 Rank Year2008 Rank Year2009

+/-Var%No.of 

DeparturePax 

08vs09
% mix % mix % mix

1 Thai 14.8 1 15.39 1 16.71 1.32

2 Japanese 7.07 2 6.51 2 6.18 -0.33

3 South Korean 5.02 6 3.41 7 2.72 -0.69

4 Chinese 4.87 3 4.6 4 4.1 -0.5

5 British 4.03 4 3.95 3 4.36 0.41

6 American 3.58 5 3.5 6 3.51 0.01

7 Indian 3.12 7 3.15 5 3.86 0.71

8 Australian 2.71 8 2.83 8 2.7 -0.13

9 Singaporean 2.57 9 2.54 10 2.34 -0.2

10 German 2.42 10 2.43 9 2.68 0.25

Total top 10 50.19 48.31 49.16 0.85

Other 49.81 51.69 50.84 -0.85

Grand Total 100 100 100

 

ทีม่า : รายงานการเกบ็ขอ้มลูเชงิสถิตวิเิคราะห์จ านวนลูกค้าเก่าและใหม่ที่เขา้มาใช้บรกิารส่วน

รา้นคา้ ฝา่ยปฏบิตักิารรา้นคา้บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ปี 2007-2009 

จากตารางที ่1-1 ขอ้มลูขา้งตน้พบวา่จ านวนนกัท่องเทีย่วสญัชาตหิลกัที่มกี าลงัการซื้อสูง

ส่วนใหญ่มจี านวนลดลงอยา่งต่อเนื่องซึง่เหน็ไดจ้ากนกัท่องเทีย่วสญัชาตหิลกัส่วนใหญ่ที่มกี าลงั

การซือ้สงูม ี% ลดน้อยลงจากปี 2007-2009 
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ภาพแผนภมูทิี ่1-1 แสดงยอดขายปี 2007- 2010 

ตารางท่ี 1-2 แสดงยอดขายปี 2007-2010 
Total Import & Local JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL

(,000)

TOTAL IM&LO 2007 193,388 213,619 225,133 231,100 193,626 148,230 166,321 171,367 211,051 322,790 244,126 326,312 2,647,062

2008 222,392 282,273 281,208 278,321 212,312 191,894 212,308 227,571 203,065 379,059 205,500 330,981 3,026,884

2009 205,770 227,880 308,206 276,398 179,657 170,400 167,685 217,556 227,851 549,538 330,514 379,647 3,241,103

2010 369,117 452,190 270,479 268,944 164,229 166,141 282,037 323,011 268,669 499,490 361,554 471,214 6,193,222

Var 2007 VS 2008 15.00% 32.14% 24.91% 20.43% 9.65% 29.46% 27.65% 32.80% -3.78% 17.43% -15.82% 1.43% 14.35%

Var 2008 VS 2009 -7.47% -19.27% 9.60% -0.69% -15.38% -11.20% -21.02% -4.40% 12.21% 44.97% 60.83% 14.70% 7.08%

Var 2009 VS 2010 79.38% 98.43% -12.24% -2.70% -8.59% -2.50% 68.19% 48.47% 17.91% -9.11% 9.39% 24.12% 91.08%

 

 ทีม่า : ฝา่ยวางแผนงบประมาณการจดัซือ้สนิคา้บรษิทัคงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
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จากตารางที ่1-2 แสดงยอดขายปี 2007-2010 สรุปได้ดงันี้ ยอดขายปี 2007-2010 เดอืน 

มกราคม – ธนัวาคม ยอดรวมทัง้ปี โตขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปี 2010 ในช่วงเดอืน 

มนีาคม-มถุินายนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2009 มตีวัเลขยอดขายตดิลบเป็นสบืเนื่องจากปญัหา

การเมอืงภายในประเทศส่งผลกระทบกบับรษิทั จงึท าใหย้อดขายในช่วงเดอืนดงักล่าวตดิลบ แต่

เมื่อท าการรวมยอดขายทัง้ปี มตีวัเลขเป็นบวก  

ตารางท่ี 1-3 แสดงปริมาณมลูค่าสินค้าคงคลงัเดือน ธนัวาคม 2010 

Inventory ( 12  Month )

Fragrance 35,204,247                         2.91

Cosmetics 131,491,543                       3.85

Liquor 376,482,622                       0.32

Tobacco 3,065,997                           9.16

FA Leather Goods 87,424,352                         2.25

FA Shoes 6,417,173                           1.36

FA Ready-To-Wear 27,821,648                         2

FA Scarves 1,777,617                           2.1

FA Ties 2,650,500                           1.32

FA Costume Jewellery 11,146,473                         2.15

FA Sunglasses 10,955,677                         2.88

Luxury Gifts 3,421,580                           2.04

Imported Food 558,345                             5.73

Electronics 575,637                             6.69

Watches 267,259,322                       2.22

Pens 3,945,359                           1.93

Lighter 150,682                             2.75

Jewellery 4,096,163                           0.62

Toys 38,288                               0.86

Gold 1,631,616                           1.23

Total 976,114,841                       1.66

REPORT STOCK TURN OVER End of December 10

Description Turn Over

 

ทีม่า : ฝา่ยวางแผนงบประมาณการจดัซือ้สนิคา้บรษิทัคงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

จากตารางที่ 1-3 สรุปได้ดงันี้ขอ้มูลสนิค้าคงคลงั ณ. เดอืนธนัวาคมปี 2553 มปีรมิาณ

สนิคา้คงคลงัทัง้สิน้ จ านวน 976,114,841 ปรมิาณ Turn Over เท่ากบั 1.66 ซึง่มปีรมิาณต ่ากว่า

มาตรฐานก าหนดไวอ้ยู่ที่ 3 รอบ สนิค้าที่มรีอบ Turn Over สูงสุดได้แก่สนิค้าประเภท ยาสูบ 

อนัดบัสองไดแ้ก่สนิคา้อเิลก็ทรอนิค อนัดบัสามไดแ้ก่สนิคา้ประเภทอาหาร จะเหน็ได้ว่าสนิค้าคง
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คลงัมมีลูค่าสงูส่งผลกระทบกบัตน้ทุน ในการเกบ็รกัษา และมปีรมิาณมูลค่าสนิค้าคงคลงัสูง อกี

ทัง้สนิค้าประเภทแฟชัน่เครื่องแต่งกายซึ่งเป็นสนิค้าที่ล้าสมยัได้ง่ายมีปรมิาณสนิค้าคงคลงัสูง 

และ จ านวนรอบ Turn Over ต ่า  

 

1.4  ความส าคญัและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 

 ผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุที่ยอดขายลดลง ในบางช่วงเวลา ปริมาณนักท่องเที่ยว

สญัชาตหิลกัมปีรมิาณลดลง สนิคา้คงคลงัมปีรมิาณ และมมีลูค่าสงู โดยเฉพาะกลุ่มสนิค้าแฟชัน่ 

ซึง่เป็นสนิคา้ทีล่า้สมยัไดง้่าย จงึควรท าการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นปรมิาณทีต่ ่า และ

มรีอบ Turn Over ทีส่งูขึน้ 

 

1.5  วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.  เพื่อศกึษาปจัจยัทางการตลาดและปจัจยัแวดล้อมต่าง ๆ ที่มผีลต่อการตดัสนิใจ ใน

การเลอืกคู่คา้ และ การคดัเลอืกผลติภณัฑข์องระดบั พนกังาน และ ผูบ้รหิาร 

2.  เพื่อศกึษาและก าหนดกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ และ

น ามาปรบัใชก้บัธุรกจิคา้ปลกีสนิคา้ปลอดอากรเพื่อสรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิ ลดความเสี่ยง

ของธุรกจิ  

 

1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.  ระยะสัน้  เพื่อสรา้งแนวคดิในการท างานของพนกังานบรษิทัใหส้อดคลอ้งและเป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนัปรบัปรุงกระบวนการท างานภายในองค์กร ให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อรองรบัต่อ

การเปลีย่นแปลงขององคก์รในอนาคต 

2.  ระยะกลาง  การด าเนินงานของพนักงานมีระเบียบแบบแผนและมีกระบวนการ

ท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ ลูกค้าเกดิความพงึพอใจในสนิค้า และบรกิาร และส่งผลให้ธุรกจิมผีล

ประกอบการทีส่งูขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

3.  ระยะยาว  ปรบัโครงสร้างองค์กรในทุกระดบัโดยใช้หลกัการบรหิารเชงิ   กลยุทธ ์

เพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กร ให้พนักงานมคีวามภาคภูมใิจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อให้มี

ความความพรอ้มและศกัยภาพในการปฎิบตังิาน สร้างสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า ให้ลูกค้าเกดิความ

ประทบัใจ และพงึพอใจในสนิคา้และการใหบ้รกิาร เพื่อเกดิภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์รธุรกจิ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่อง การก าหนดกลยุทธ์องค์กร ของบรษิทั คงิ เพาเวอร์

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในธุรกจิค้าปลกีผลติภณัฑ์ที่

เน้นตราสนิคา้ ไดท้ าการศกึษาคน้ควา้แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ปญัหาที่ศกึษา 

ดงันี้ 

2.1  ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์

-  ทฤษฎเีรื่อง PEST Analysis    

-  การวเิคราะหก์ารแขง่ขนัในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 

-  ทฤษฎแีละแนวคดิเรื่องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

-  ทฤษฎ ีSWOT Analysis 

-  ทฤษฎกีารสรา้งกลยทุธโ์ดย TOWS Matrix 

-  การก าหนดกลยทุธ ์3 ระดบั คอื กลยทุธร์ะดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ ระดบัหน้าที ่

-  แบบจ าลอง BCG (The Boston Consulting Group Model) 

2.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการการตลาด และ กลยทุธก์ารตลาด 

-  ทฤษฎสี่วนแบ่งทางการตลาด (STP) 

-  ทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

-  ทฤษฎตีราสนิคา้ (Branding) 

-  การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM)   

2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ทฤษฎีเรื่อง PEST Analysis 

 ประดษิฐ์ ภิญโญภาสกุล (ไม่ระบุปี) ได้เสนอทฤษฎีเรื่องนี้ไว้ว่าสภาพแวดล้อมทัว่ไป

ครอบคุลมถงึปจัจยัมหภาค อนัได้แก่ 1) การเมอืง 2)  เศรฐกจิ 3)  สงัคมวฒันธรรม ประชากร
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สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ4) เทคโนโลย ีซึ่งปจัจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ เนื่องด้วย

อทิธิพลจากความเจริญก้าวหน้าด้านการค้าและวฒันธรรมจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อ

สภาวะแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั ท าให้ผู้บรโิภคมคีวามต้องการใหม่ ๆ อนัก่อให้เกดิการพฒันา

สนิคา้ และบรกิารใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง 

1)  การเมือง (Political) 

เป็นการวเิคราะหน์โยบาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของภาครฐั ที่น่าจะมผีลทัง้ในเชงิบวก 

และเชงิลบต่อการด าเนินงานขององค์กร เช่น นโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิ และ

สงัคมแห่งชาติ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตรี และกฎระเบียบต่าง ๆ ความมัน่คงของรฐับาล

การเมอืงทีม่เีสถยีรภาพจะเอือ้อ านวยต่อความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค และการด าเนินธุรกจิโดยรวม 

2)  เศรษฐกิจ (Economic) 

เป็นการวเิคราะหเ์ศรฐกจิระดบัมหภาค / ระดบัจุลภาค ซึง่หมายถงึระบบเศรษฐกจิทัง้ใน 

และระหว่างประเทศที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานขององค์กร อาท ิเช่น อตัราการขยายตวัทาง

เศรษฐกจิ การลงทุนภาคเอกชน ราคาน ้ามนัที่สูงขึน้ท าให้ต้นทุนสูงขึน้ และเป็นปจัจยัหนึ่งของ

สภาพเงนิเฟ้อ สภาพเศรฐกจิที่ดจีะช่วยให้มเีมด็เงนิที่หมุนเวยีนในระบบมาก การแขง็ตวัของ

ค่าเงนิบาทกระทบต่อผูส้่งออกท าใหข้ายไม่ไดร้าคา ในขณะทีผู่น้ าเขา้จะซือ้วตัถุดบิหรอืสนิค้าได้

ถูกลงและสนิคา้น าเขา้จะเขา้มาแขง่ขนัในประเทศไดม้ากขึน้ 

3)  สงัคม และวฒันธรรม (Social cultural) 

เป็นการวเิคราะห์สภาวะทางสงัคม และวฒันธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสงัคมที่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานขององค์กร อาท ิขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และ

วฒันธรรม สภาพของบ้านเมือง และลกัษณะทางภูมิศาสตร์ แบบแผนการด าเนินชวีติ และ

พฤตกิรรม การประกอบอาชพีสภาพสงัคมทีม่คีวามไม่สงบยอ่มเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกจิ 

สดัส่วนของประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นจะท าให้เกิดการขาดแคลนแรงวยัท างาน อนัเป็น

ขอ้จ ากดัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกนัก็ท าให้โอกาสในการขายสินค้าหรือ

บรกิารส าหรบัผูส้งูอายมุมีากขึน้ การตระหนกัของสงัคมทางดา้นสิง่แวดลอ้ม อาจจะส่งผลกระทบ

ใหเ้กดิขอ้บงัคบัในการผลติดว้ยวตัถุดบิ และกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

4)  เทคโนโลยี (Technological) 

เป็นการวเิคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยทีี่จะมผีลต่อการด าเนินงาน เช่น การ

ผลติคดิคน้เทคโนโลยต่ีาง ๆ ความรูแ้ละวทิยาการแขนงต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร 
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การแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งองคก์ร ความกา้วหน้าในการวจิยั และพฒันาในสาขาที่เกี่ยวขอ้ง

รวมถึงการเสรมิสร้างประสทิธภิาพการผลติ และการให้บรกิารโดยใช้อุปกรณ์อตัโนมตัต่ิาง ๆ 

เทคโนโลยใีหม่ ๆ ที่ท าให้เกิดโอกาสใหม่ แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นอุปสรรคมคีู่แข่งใหม่ ๆ 

เกดิขึน้ 

จะเหน็ไดว้า่การเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้มภายนอกจะส่งผลกระทบต่อความต้องการ

ซือ้ของผูบ้รโิภค ท าใหเ้กดิโอกาส หรอื อุปสรรคกบัธุรกจิ ดงันัน้ องค์กรจงึต้องมกีารปรบัตวัให้

สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นอาจต้องมกีารเปลี่ยนแปลงในสินค้า และ

บรกิารพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ 

 

ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five Forces 

Analysis) 

   
 

รปูที ่2-1 แสดงทฤษฎ ีPorter’s Five Forces Model 

ทีม่า : ประดษิฐ ์ ภญิโญสกุล (ไม่ระบุปี) 

 

ประดษิฐ ์ภญิโญภาสกุล (ไม่ระบุปี) ไดเ้สนอแนวคดิการวเิคราะห ์ทฤษฎ ีFive Forces ไวต้าม

แนวทางของ Michael E. Porter เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหท์ีม่ปีระโยชน์ในการส ารวจ

สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั โดยอธบิายถงึสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนัในรปูของแรงกดดนั

พืน้ฐานทางการแขง่ขนั 5 ประการ คอื
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1)  อปุสรรคจากคู่แข่งรายใหม่ 

การเขา้มาของคู่แขง่รายใหม่ในอุตสาหกรรม หมายถงึ การแข่งขนัที่รุนแรงขึน้ซึ่งมกัจะ

กดดนัใหต้อ้งมกีารลดราคาสนิคา้ใหต้ ่าลง ในขณะทีต่น้ทุนการประกอบการมกัจะสูงขึน้จากการ

แขง่ขนัเพื่อแยง่ส่วนแบ่งตลาด ไม่วา่จะเป็น โฆษณาประชาสมัพนัธ์ที่เพิม่ขึน้ ซึ่งหมายถึงก าไร

ต่อหน่วยสินค้า (Margin) ที่มกัจะลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดีคู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาใน

อุตสาหกรรมไดย้ากหรอืง่ายเพยีงใด ขึน้อยูก่บัขอ้กดีขวางการเขา้มาของคู่แขง่ไดแ้ก่ 

-  การมตีน้ทุนต่อหน่วยการผลติต ่าลงจากปรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้ (Economy of  

Sale) การเพิม่อุปทาน (Supply) ในตลาดอาจก่อให้เกดิการแย่งส่วนแบ่งตลาด ซึ่งกระทบต่อ

ยอดขายและยอดการผลติ ผู้ประกอบการรายเดมิมกัมคีวามได้เปรยีบจากจ านวนลูกค้าที่มอียู่

เดมิมากกวา่ ดงันัน้ หากอุตสาหกรรมมขีนาดก าลงัการผลติมากขึน้ จะช่วยท าใหต้น้ทุนต่อหน่วย

สนิคา้ต ่าลงกวา่กย็ิง่ท าใหคู้่แข่งรายใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมนัน้ได้ 

-  ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์: ความแตกต่างทีช่ดัเจนจะก่อใหเ้กดิเอกลกัษณ์ใน 

สายตาของผูบ้รโิภค ไม่วา่จะเป็นคุณภาพ การบรกิาร หรอืเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอย่างยิง่หาก

ไดร้บัความคุม้ครองเรื่องสทิธบิตัร กจ็ะท าใหคู้่แขง่ไม่สามารถลอกเลยีนแบบตรง ๆ ได ้

-  เอกลกัษณ์ของแบรนด ์: แบรนดใ์ดมเีอกลกัษณ์ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

กม็โีอกาสไดร้บัความนิยม และลกูคา้มคีวามภกัดสีงู เนื่องจากภาพลกัษณ์ของแบรนด์ที่ดจีะช่วย

สรา้งภาพพจน์ใหก้บัผูใ้ชส้นิคา้ หรอืท าให้ลกูคา้มคีวามเชื่อมัน่ในสนิคา้สงู 

-  ความตอ้งการเงนิทุน : ธุรกจิทีต่อ้งการเงนิทุนสงูจะมขีอ้กดีขวางการเขา้มาของ 

คู่แขง่ขนัสงู 

-  ค่าใชท้ีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงยีห่อ้อื่น : ตน้ทุนซึง่จากการทีผู่ใ้ชเ้ปลีย่นไปใชย้ีห่อ้ 

อื่น ประกอบไปดว้ยตน้ทุนเชงิจติวทิยา และต้นทุนที่เป็นตวัเงนิ หากต้นทุนดงักล่าวนี้สูง กจ็ะมี

ขอ้กดีกดัขวางการเขา้มาของคู่แขง่ขนัสงู 

-  การเขา้ถงึช่องทางจดัจ าหน่าย : การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายยอ่มมตีน้ทุน 

และใชเ้วลา ผูป้ระกอบการรายเดมิทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมอยูก่่อนแลว้ยอ่มมคีวามไดเ้ปรยีบกวา่ 

-  นโยบายของรฐับาล มกีารส่งเสรมิใหเ้กดิการเขา้มาของคู่แขง่รายใหม่ หรอื  

คุม้ครองผูป้ระกบการรายเดมิเพยีงใด 
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จะเหน็ไดว้า่อุตสาหกรรมใดยิง่มขีอ้กดีขวางการเขา้มาของคู่แขง่ขนัมากเมื่อประกอบกบั

ความช านาญและประสบการณ์ของผูป้ระกอบการรายเดมิ กจ็ะยิง่ท าให้คู่แข่งขนัรายใหม่เขา้มา

ในอุตสาหกรรมนัน้ไดย้ากขึน้ อย่างไรกด็ ีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยกีเ็ป็นโอกาสส าหรบั

คู่แขง่รายใหม่ทีจ่ะเขา้มาในอุตสาหกรรมได้ 

2)  อ านาจต่อรองของผู้จ  าหน่ายวตัถดิุบ 

ผูค้า้วตัถุดบิสามารถสรา้งแรงกดดนัต่อผูป้ระกอบการธุรกจิในอุตสาหกรรมดา้นการปรบั

ระดบัราคาให้สูงขึน้หรอื ปรบัลดคุณภาพสนิค้าหรอื บรกิารให้ต ่าลงซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการ

ธุรกจิ ตอ้งเสยีก าไรไปจากการทีว่ตัถุดบิมรีาคาสงูขึน้ ปจัจยัทีส่่งใหผู้ค้า้วตัถุดบิสามารถสรา้งแรง

กดดนัไดค้อื 

-  มผีูค้า้วตัถุดบิน้อยรายขณะทีม่ผีูต้อ้งการซือ้จ านวนมาก ยอ่มส่งผลใหผู้ค้า้มอีทิธิพล 

เหนือผูซ้ ือ้ท ัง้ในดา้นมรีาคา คุณภาพ และเงื่อนไงการซือ้ขายอื่น ๆ  

-  เป็นผูค้า้วตัถุดบิทีไ่ม่มสีิง่อื่นมาทดแทน คอื ไม่สามารถเอาวตัถุดบิ อยา่งอื่นมาใช้ 

ทดแทนกนัได ้

-  ผูค้า้วตัถุดบิไม่เหน็ความส าคญัของลกูคา้เพราะไม่ไดเ้ป็นลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากยอดการสัง่ซือ้ไม่สงูมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณการขายทัง้หมดของผูข้าย 

-  วตัถุดบิของผูค้า้เป็นสิง่จ าเป็นต่อกระบวนการผลติของลกูคา้ ผูค้า้มลีกัษณะดา้นที่ 

ลกูคา้จะตอ้งเผชญิกบัตน้ทุนการเปลีย่นแปลงในการหาวตัถุดบิจากแหล่งอื่น 

3)  อ านาจต่อรองของกลุ่มผู้ซ้ือ หรือลกูค้า 

ผู้ซื้อสามารถมีอ านาจต่อรองด้านราคา หรอื คุณภาพที่ต้องการได้ด้วยปจัจยัต่อไปนี้

ดุลอ านาจ 

-  จ านวนผูซ้ือ้ หากผูซ้ือ้มอี านาจน้อยในขณะทีผู่ข้ายมจี านวนมาก ผูซ้ ือ้จะมอี านาจ 

ต่อรองสงูในทางกลบักนั หากผูซ้ือ้มจี านวนน้อย ผูข้ายจะม ีอ านาจต่อรองสงู ปรมิาณการซื้อ ถ้า

ซือ้มาก กผ็ูซ้ ือ้ กจ็ะมอี านาจการต่อรองสงู 

-  ขอ้มลูต่าง ๆ ทีล่กูคา้ไดร้บัเกีย่วกบัสนิคา้และผูข้าย ถ้าลกูคา้มขีอ้มลูมาก กต่็อรอง 

ไดม้ากความจงรกัภกัดต่ีอยีห่อ้ 

-  ความยากง่ายในการรวมตวักนัของกลุ่มผูซ้ ือ้ ถ้าลกูคา้รวมตวักนัง่ายกม็อี านาจ 

ต่อรองจะมสีงูขึน้ตาม 

-  ความสามารถของผูซ้ือ้ทีจ่ะมกีารรวมกจิการไปดา้นหลงั คอื ถ้าลกูคา้สามารถผลติ 
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สนิคา้ได ้ดว้ยตนเอง อ านาจต่อรองกจ็ะสูง ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สนิค้าของคนอื่น หรอื ใช้

สนิคา้ของคู่แขง่ แลว้ลกูคา้ตอ้งมตีน้ทุนใน การเปลีย่นสงู อ านาจการต่อรองของลกูคา้กจ็ะสงู 

-  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้กบัผูซ้ ือ้หากเปลีย่นไปซือ้จากผูป้ระกอบการรายอื่น เช่นตอ้ง 

ลงทุนอุปกรณ์เพิม่เตมิ ตอ้งปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ 

4)  อปุสรรคจากผลิตภณัฑ์ท่ีทดแทนกนัได้ 

ในธุรกิจที่มีสนิค้าอื่นที่ทดแทนกนัได้ จะมีขอ้จ ากดัในการก าหนดราคาสนิค้า โดยไม่

เพยีงแต่เกดิการเปรยีบเทยีบระหว่างผลติภณัฑ์ชนิดเดยีวกนัแต่ต่างยีห่้อเท่านัน้ แต่ยงัมกีาร

เปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ทดแทนอกีดว้ย ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาปจัจยัต่อไปนี้ สร้างความแตกต่าง

ในตวัสนิคา้หรอื บรกิารเพื่อเพิม่คุณค่าในสายตาลกูคา้ ท าใหผู้ซ้ ือ้ตอ้งเพิม่ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการ

เปลีย่นไปซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทดแทน ความโน้มเอยีงของผูซ้ือ้ต่อสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน การ

เปลีย่นแปลงช่องทางการจดัจ าหน่าย หรอืเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหเ้ขา้ถึงลูกค้าได้สะดวก

ขึน้ 

5)  การแข่งขนักนัคู่แข่งรายเดิม 

ปจัจุบนั การแข่งขนันับวนัมแีต่จะยิง่รุนแรงขึน้ตามล าดบั ทัง้ในด้านราคา ขอ้แตกต่าง 

หรอืนวตักรรมของสนิคา้บรกิาร ซึง่ผูป้ระกอบการควรพจิารณาปจัจยัดงัต่อไปนี้ 

-  ขนาด และอตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรม ซึง่ขึน้อยูก่บัวงจรชวีติของ 

อุตสาหกรรมดว้ยอุตสาหกรรมที่อยู่ช่วงเตบิโตเรว็กว่าคู่แข่งขนัทุกรายต่างได้รบั อานิสงค์ส่วน

แบ่งตลาดไปถ้วนหน้าแต่เมื่อการเตบิโตของอุตสาหกรรมเริม่ชา้ลงจะส่งผลให้การแข่งขนัรุนแรง

ขึน้ เมื่อผูป้ระกอบการมากรายต่างตอ้งแยง่ส่วนแบ่งตลาดทีเ่พิม่ขึน้ในอตัราทีถ่ดถอย 

-  ตน้ทุนทีค่งทีแ่ละผนัแปร หากตน้ทุนผนัแปรสงูอาจไม่ช่วยใหเ้กดิการลดตน้ทุนต่อ 

หน่วยลงได้มากนักเมื่อผลิตจ าหน่ายมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากต้นทุนผันแปรน้อย

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ยอ่มมคีวามไดเ้ปรยีบ 

-  ขอ้แตกต่างของสนิคา้หรอืบรกิาร ถ้ามคีวามแตกต่างน้อยการแขง่ขนัจะยิง่รุนแรง  

เอกลกัษณ์ของแบรนด ์ถ้ามน้ีอย การแขง่ขนักย็ิง่รุนแรง 

-  ตน้ทุนของลกูคา้ในการเปลีย่นไปใชย้ีห่อ้อื่น หากมคี่าใชจ้่ายน้อย การแขง่ขนัจะยิง่ 

รุนแรง 
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ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องห่วงโช่คณุค่า (Value Chain) 

 ศริวิรรณ  เสรรีตัน์และคณะ, 2542 วเิคราะห์ทฤษฎีเครอืข่ายการสร้างคุณค่า (Value 

Chain Analysis) เป็นโครงสรา้งงานทีม่ปีระโยชน์ในการก าหนดจุดแขง็และจุดอ่อนอย่างมรีะบบ

เพื่อฉวยโอกาส และก าหนดอุปสรรคในสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้บรหิารต้องวเิคราะห์จุดแขง็ 

และจุดอ่อนภายในธุรกจิอยา่งระมดัระวงัในการวเิคราะหเ์ครอืขา่ยการสรา้งคุณค่า สมมุตวิา่ธุรกจิ

มจีุดมุ่งหมายดา้นเศรษฐกจิพืน้ฐานของธุรกจิเพื่อสรา้งคุณค่า (Value) ซึง่วดัโดยรายได้รวมของ

ธุรกจิออกเป็นกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเพื่อประเมนิจุดแขง็ และจุดอ่อนซึ่งเกี่ยวขอ้งกบั

กจิกรรมเหล่านี้ ผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซืง้ในความสามารถของธุรกจิ เราจะส ารวจ

การรวบรวมกจิกรรมทีจ่ าเป็นเพื่อการออกแบบ การผลติ การหาการตลาด การส่งมอบ และการ

ใหก้ารสนบัสนุนผลติภณัฑ์ แต่ละกจิกรรมจะสามารถสร้างคุณค่าให้กบัผลติภณัฑ์หรอื บรกิาร

และกจิกรรมเป็นแหล่ง ของการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของธุรกจิ 

 
รปูที ่2-2  รปูแสดงเครอืขา่ยการสรา้งคุณค่า  

ทีม่า : รศ. ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2542 

1)  กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities)  

เป็นกจิกรรมทีส่รา้งประโยชน์ใหก้บัลกัษณะทางกายภาพของผลติภณัฑย์อดขาย และส่ง

มอบไปยงัผูซ้ ือ้และบรกิารภายหลกัการขายกจิกรรมเบือ้งตน้ประกอบดว้ย 

-  การน าวตัถุดบิและปจัจยัการผลติเขา้สู่กจิกรรม (Inbound Logistics) เป็นกจิกรรม 

ในการรบั การเกบ็รกัษา และการจดัการปจัจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย หน้าทีใ่นการจดัการเกี่ยวกบั

วสัดุ การคลงัสนิค้า ระบบควบคุมสนิค้าคงเหลอื ก าหนดตารางการเคลื่อนยา้ย และการรบัคนื 

จากผู้ขาย การปรบัปรุงกิจกรรมเหล่านี้เป็นผลต่อการลดต้นทุน และการเพิ่มขึ้นในผลผลิต 
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ประกอบดว้ย การน าวตัถุดบิ และปจัจยัการผลติเขา้สู่กจิการ, การปฏบิตักิาร, การจดัส่งสนิค้า

ส าเรจ็รปู, การตลาดและการขาย, การใหบ้รกิารลกูคา้ 

-  การปฏบิตักิาร (Operations) หรอื การผลติ (Production) จะเกีย่วขอ้งกบักจิกรรม 

ที่ต้องการเปลี่ยนปจัจยัการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ข ัน้สุดท้าย ประกอบด้วยกจิกรรมต่าง ๆ เช่น 

เครื่องจกัรกล การบรรจุภณัฑ์ สายการผลิต การรกัษาอุปกรณ์ การทดสอบ การปรับปรุง

กจิกรรม เหล่านี้จะน าไปสู่ผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพและประสทิธิภาพดขีึน้ ซึ่งมีการตอบสนองที่

รวดเรว็ต่อสภาพการณ์ใชง้านของตลาด 

-  การจดัส่งสนิคา้ส าเรจ็รปู (Outbound Logistic) เป็นการจดัส่งสนิคา้ส าเรจ็รปูออก 

ไปสู่ตลาดซึง่เป็นลกูคา้ของธุรกจิ งานที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบด้วย การคลงัสนิค้า การจดัการวสัดุ

การก าหนดตาราง การขนส่ง และกระบวนการการปฏบิตักิารตามค าส ัง่ซือ้ การปรบัปรุงกจิกรรม

เหล่านี้มผีลกระทบต่อประสทิธภิาพและระดบัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีด่ขี ึน้ 

-  การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กจิกรรมการตลาดและการขายของ 

ธุรกจิจะเกีย่วขอ้งกบัปญัหา 4 ประการ คอื ส่วนประสมผลติภณัฑ์ (Product Mix) ราคา (Price) 

การส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) และช่องทางจ าหน่าย (Channel of Distribution) โดยมุ่ง

ที่ส่วนของตลาด ซึ่งธุรกิจก าหนดเป้าหมาย ตลอดจนความสลบัซบัซ้อนของการผลติ ธุรกิจ

จะต้องตดัสินใจในการผลิตหรือจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อย่างแคบ หรืออย่างกว้าง ราคาซึ่ง

สามารถทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์มคีุณค่า และเป็นทีย่อมรบัในสายตาของลกูคา้ ผลติภณัฑห์รอื

บรกิารทีป่ระสบความส าเรจ็ ตอ้งมกีารส่งเสรมิอยา่งระมดัระวงั ตลอดจนการบรรจุภณัฑ์ที่มกีาร

วางแผนโฆษณา และการใช้สื่อ ขอ้สุดท้ายมปีญัหาที่ส าคญัหลายประการในการพิจารณาว่า

ผลิตภณัฑ์ควรจดัจ าหน่ายไปยงัลูกค้าที่เป็นเป้าหมายอย่างไร ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน

ความส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของผูจ้ดัจ าหน่ายเปรยีบเทยีบกบัราคาขายโดยตรง โดยใช้หน่วยงาน

ขายและการพจิารณาท าเลทีต่ ัง้ของช่องทางการคา้ปลกี 

-  บรกิาร (Service) ผูบ้รหิารจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการใหบ้รกิารลกูคา้ ซึง่ถอืวา่ 

เป็นกจิกรรมสรา้งคุณค่าทีส่ าคญัทีสุ่ดของธุรกจิ การใหบ้รกิารลกูคา้ประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ 

เช่น การตดิตัง้ การซ่อมแซม การฝึกอบรมลกูคา้ การน าเสนออะไหล่และชิ้นส่วน การปรบัปรุง

ผลิตภณัฑ์ การซ่อมแซม การฝึกอบรมลูกค้า การน าเสนออะไหร่และชิ้นส่วน การปรบัปรุง

ผลติภณัฑ ์การซ่อมแซมผลติภณัฑ์ การให้ค าแนะน าที่รวดเรว็ สามารถตอบสนองจากค าตชิม
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ของลูกค้าในขัน้แนะน าผลติภณัฑ์ต้องการฝึกอบรมลูกค้าให้ใช้สินค้าเป็น ดงันัน้จึงเกิดความ

จ าเป็นในการบรกิาร ใหค้ าบรกิารลกูคา้ทีเ่หนือกวา่ ซึง่ถอืวา่เป็นจุดแขง็ของบรษิทั 

2)   กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities)  

เป็นกจิกรรมต่าง ๆ ทีใ่หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมหลกั ประกอบดว้ยการบรหิารทรพัยากร

บุคคล การพฒันาเทคโนโลย ีการจดัหาวตัถุดบิ และโครงสร้างพื้นฐานกจิกรรม ประกอบด้วย 

การจัดการทัว่ไป การเงิน การบัญชี ระบบข้อมูล กฎหมายและความสัมพันธ์กับรัฐบาล 

นอกจากนี้การจดัหากจิกรรมเพื่อสนบัสนุนกจิกรรมพืน้ฐานเพื่อใหเ้ป็นกจิกรรมทีส่นบัสนุนซึง่กนั 

และกนักบักจิกรรมพืน้ฐาน ตวัอย่าง ธุรกจิจะต้องมกีารจดัการทรพัยากรมนุษยท์ี่มปีระสทิธผิล

โดยการสรรหา การคดัเลือกการให้รางวลั และการพฒันางานตลอดจนมกีารวจิยัและพฒันา 

(R&D) เพื่อคน้หากจิกรรมเทคโนโลยทีีจ่ าเป็น 

-  การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management)ประกอบดว้ย 

กจิกรรมการสรรหา คดัเลอืกฝึกอบรม พฒันาและก าหนดค่าตอบแทนทุกระดบัให้แก่พนักงาน 

อทิธพิลของการบรหิารทรพัยากรมนุษยม์ใีนทุกกจิกรรมของเครอืขา่ยสรา้งคุณค่าตน้ทุน ทัง้หมด

ของการบริหารทรัพยากร ไม่สามารถก าหนดเชิงปริมาณได้ง่าย ๆ เนื่ องจากมีปญัหา

สลบัซบัซอ้น ซึง่ถอืวา่เป็นต้นทุนหมุนเวยีนเขา้ออกของพนักงาน และก าหนดค่าตอบแทนของ

ผู้บริหาร ต้นทุนหลายประการจะเกี่ยวข้องกบัการบริหารทรพัยากรมนุษย์ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเรว็ 

-  การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology Development) เทคโนโลยเีป็นกจิกรรมสรา้ง 

คุณค่าในองค์กรซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรม การพฒันาการผลิตและกระบวนการเพื่อให้เกิด

คุณค่า และจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารไปยงัลกูคา้การพฒันาเทคโนโลยนีอกเหนือจากการท าวจิยั

และพฒันาแบบดัง่เดมิหรอืกล่าวอยา่งหนึ่งกค็อื การพฒันาเทคโนโลยนีัน้ท านอกเหนือจากการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี

-  การจดัหาวตัถุดบิ (Procurement) การจดัหาวตัถุดบิ คอื หน้าทีใ่นการซือ้ปจัจยั 

การผลติซึง่ใชใ้นเครอืขา่ยการสรา้งคุณค่าใหก้บัธุรกจิประกอบด้วย วตัถุดบิ วสัดุสิ้นเปลอืง และ

ปจัจยัการผลติดา้นอื่น ๆ ซึง่ใชก้ระบวนการผลติ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องจกัร อาคาร 

-  โครงสรา้งพืน้ฐานของกจิการ (Firm Infrastructure) ประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ  

เช่น การเงนิ บญัช ีกฎหมาย รฐับาล ระบบขอ้มลู และการจดัการทัว่ไปกจิกรรมเหล่านี้โดยทัว่ไป

ใช้การสนับสนุนเครือข่ายในการสร้างคุณค่าและ เป็นจุดเริ่มต้นในทุกระดบัภายในองค์กร 
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ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม โครงสรา้งพืน้ฐานของกจิการ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็แต่

อยา่งไรกต็ามกจิกรรมเหล่านัน้อาจเป็นแหล่งการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัดว้ย 

 

ทฤษฎี SWOT Analysis 

ดร.ทรรศนะ บุญขวญั  และ ดร.เอกชยั อภศิกัดิก์ุลม, 2551  ได้เสนอแนวคดิการ

วเิคราะห์ทฤษฎี SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมอืในการประเมนิสถานการณ์ ส าหรบัองค์กร 

หรอืโครงการ ซึง่ช่วยผูบ้รหิารก าหนดจุดแขง็และ จุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและ 

อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มศีกัภาพ จากปจัจยัเหล่านี้ต่อการ

ท างานขององคก์ร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

-  S  มาจาก Strengths หมายถงึ จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยัภายใน  

เป็นขอ้ดทีีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในบรษิทั เช่นจุดแขง็ดา้นส่วนประสม จุดแขง็ด้านการเงนิ 

จุดแขง็ดา้นการผลติ จุดแขง็ด้านทรพัยากรบุคคล บรษิทัจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแขง็ในการ

ก าหนดกลยทุธก์ารตลาด 

-  W  มาจาก Weaknesses หมายถงึ จุดดอ้ยหรอืจุดอ่อน ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยั 

ภายในเป็นปญัหาหรอืขอ้บกพร่องทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบรษิทัจะต้องหา

วธิใีนการแกป้ญัหานี้ 

-  O  มาจาก Opportunities  หมายถงึ โอกาสซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นผลจาก 

การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบรษิทัเอื้อประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานขององค์กร 

โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงทีโ่อกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นัน้

เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดทีด่จีะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใช้

ประโยชน์จากโอกาสนัน้ 

-  T  มาจาก Threats  หมายถงึ อุปสรรค ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นขอ้จ ากดัที ่

เกดิจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกจิจ าเป็นต้องปรบักลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ

พยายามขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

 

การสร้างกลยทุธโ์ดย TOWS Matrix 

ดร.ทรรศนะ บุญขวญั และ ดร.เอกชยั อภิศกัดิก์ุล, 2551 กล่าวไวว้่าหลงัจากที่มีการ

ประเมนิสภาพแวดลอ้มโดยการวเิคราะห์ให้เหน็ถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั น ามา
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เป็นขอ้มูลทัง้หมดมามาวเิคราะห์ในรูปแบบความสมัพนัธ์แบบเมตรกิซ์โดยใช้ตารางที่เรยีกว่า 

TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวเิคราะหท์ีน่ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ จุด

แขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั มาวเิคราะห์เพื่อก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ์

ประเภทต่าง ๆ TOWS Matrix เป็นการสรา้งกลยทุธจ์ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการท า SWOT Analysis 

ด้วยการน าขอ้มูลที่ประกอบด้วย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats มา

สรา้งกลยทุธไ์ดใ้น 4 ลกัษณะ คอื  

-   Strengths Opportunities (SO)  

-  Weaknesses-Opportunities (WO) 

-  Strengths-Threats (ST) 

-  Weaknesses-Threats (WT) 

 
 

รปูที ่2-3 แสดง TOWS Matrix 

ทีม่า ดร.ทรรศนะ บุญขวญั และ ดร.เอกชยั อภศิกัดิก์ุล 2551 

 

ในการน าเทคนิคทีเ่รยีกวา่ TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยทุธน์ัน้ จะมขี ัน้ตอนการด าเนินการทีส่ าคญั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 

-  การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั โดยทีก่ารประเมนิสภาพแวดลอ้มที่ 

เป็นการระบุให้เหน็ถึงจุดแขง็ และจุดอ่อนจะเป็นการประเมนิภายในองค์กร ส่วนการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส และข้อจ ากดั จะเป็นการประเมินภายนอกองค์กร กล่าวได้ว่า

ประสทิธผิลของการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึน้อยู่กบัความสามารถใน
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การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ที่ละเอยีดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวเิคราะห์ไม่

ละเอยีดหรอืมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลท าใหก้ารก าหนดกลยทุธท์ีอ่อกมาจะขาดความแหลมคม 

-  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งจุดแขง็กบัโอกาส จุดแขง็กบัขอ้จ ากดั จุดอ่อน 

กบัโอกาส และจุดอ่อนกบัขอ้จ ากดั ซึง่ผลของการวเิคราะหค์วามสมัพน์ัในขอ้มลู แต่ละคู่ดงักล่าว 

ท าใหเ้กดิยทุธศ์าสตร ์หรอืกลยทุธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 

1) กลยทุธเ์ชิงรกุ (SO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดล้อมที่

เป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรอืกลยุทธ์ใน

เชงิรุก ตวัอยา่ง กรมธนารกัษ์ มจีุดแขง็ คอื ความสามารถในการผลติเหรยีญ และม ีโรงกษาปณ์

ทีท่นัสมยั มโีอกาส คอื สามารถหารายไดจ้ากการผลติเหรยีญได ้ ทัง้หมดสามารถน ามาก าหนด

ยทุธศาสตรใ์นเชงิรุก คอื ยทุธศาสตรก์ารรบัจา้งผลติเหรยีญทุกประเภททัง้ในและต่างประเทศ 

2)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแขง็และขอ้จ ากดัมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตรห์รอื กลยทุธใ์นเชงิป้องกนั ทัง้นี้เนื่องจากองคก์ารมจีุดแขง็ ขณะเดยีวกนัองค์กรกเ็จอกบั

สภาพแวดล้อมที่เป็นขอ้จ ากดัที่มาจากภายนอกได้ ตวัอย่างเช่นมหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิ

ราช มจีุดแขง็ คอื เป็นมหาลยัทีเ่ปิดโอกาสการศกึษาใหแ้ก่ประชาชนทัว่ประเทศ ขณะเดยีวกนัมี

ข้อจ ากดั คือ งบประมาณที่ได้รบัการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่เพียงพอที่จะสามารถจดัตัง้

หน่วยงานของตนเองอยูทุ่กจงัหวดัทัว่ประเทศไดท้ัง้หมด สามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์เชงิ

ป้องกนั คอื ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความร่วมมอืกบัโรงเรยีนในทุกพืน้ทีทุ่กจงัหวดัทัว่ประเทศ 

3)  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน และโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตรใ์นเชงิแกไ้ข ทัง้นี้เนื่องจากองคก์รมโีอกาสทีจ่ะน าแนวคดิหรอืวธิใีหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ข

จุดอ่อนทีอ่งคก์รมอียู่ได้ ตวัอย่าง ระบบราชการมกัมจีุดอ่อน คอื มขี ัน้ตอนการท างานที่ยาวใช้

เวลามาก ขณะเดยีวกนักม็โีอกาส คอื โอกาสของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร

มาใช ้ทัง้หมดสามารถน ามาก าหนดยทุธศาสตรเ์ชงิแกไ้ข คอื ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิใหม้กีารน า

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นการบรหิารจดัการ และในกระบวนการท างานของ

ราชการใหม้ากขึน้ (E-Administration) 
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4)  กลยทุธเ์ชิงรบั (WT Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที่

เป็นจุดอ่อนและขอ้จ ากดัมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ์

ในเชงิรบั ทัง้นี้เนื่องจากองค์กรเผชญิกบัทัง้จุดอ่อน และขอ้จ ากดัภายนอกที่องค์กรไม่สามารถ

ควบคุมได ้ตวัอยา่ง ประเทศไทย จุดอ่อน คอื ตอ้งน าเขา้น ้ามนัดบิจากต่างประเทศ ประกอบกบั

พบขอ้จ ากดั คอื ราคาน ้ามนัในตลาดโลกเพิม่ขึน้อยา่งมาก ทัง้หมดน ามาก าหนดยุทธศาสตร์เชงิ

รบั คอื ยทุธศาสตรก์ารรณรงคป์ระหยดัพลงังานทัว่ประเทศอยา่งจรงิจงั และยุทธศาสตร์การหา

พลงังานทดแทนทีน่ าทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศทีม่อียูม่าใชม้ากขึน้ 

 

การก าหนดกลยทุธ ์3 ระดบั 

1)  กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  

ประดษิฐ ์ภญิโญสกุล (ไม่ระบุปี) กล่าวไวว้่ากลยุทธ์ระดบัองค์กร จะเป็นการก าหนดว่า

ทศิทางขององคก์รจะเตบิโตไปทางไหน และจะสร้างคุณค่าสูงสุดให้กบัองค์กรในภาพรวมเพื่อ

บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างไร ในการวางแผนกลยุทธ์ระดบัองค์กรมอียู่ 3 ด้านที่

ผูบ้รหิารค านึงถงึ คอื  

-  องคก์รควรท าธุรกจิอะไร ในอุตสาหกรรมใด และตลาดใดบ้าง ในแต่ละธุรกจิที่ท าอยู่

ควรจะมทีศิทางอยา่งไร (กลยทุธด์า้นทศิทาง) 

-  องค์กรควรจดัสรรเงนิและทรพัยากรระหว่างหน่วยธุรกจิหรอืสายผลติภณัฑ์ต่าง ๆ 

อยา่งไร (กลยทุธด์า้นการจดัสรรทรพัยากร) 

-  องค์กรควรจะอ านวยการให้เกดิความร่วมมือ และแบ่งปนัความเชี่ยวชาญ และ

ความสามารถระหว่างหน่วยธุรกจิอย่างไร ทัง้นี้เพื่อให้เกดิการที่หนึ่งบวกหนึ่งแล้วได้มากกว่า

สอง (กลยทุธด์า้นการปกครอง) 

กลยทุธด้์านทิศทาง  

-  ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งก าหนดทศิทางขององคก์รวา่เป็นอยา่งไรโดยการถาม 

ค าถามตวัเองวา่ ในแต่ละธุรกจิทีท่ าอยู ่ 

-  เราควรมกีารขยาย หรอืตดัทอนหรอืไม่ หรอืวา่จะคงสภาพเดมิ  

เราควรมุ่งเน้นอยูใ่นอุตสาหกรรมเดมิหรอื ควรเพิม่ความหลากหลายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นดว้ย 

-  ในการเตบิโตของเรา ควรจะพฒันาขึน้เองจากภายใน (Internal Growth) หรอืจาก 

การซือ้หรอืควบกจิการ หรอืการมพีนัธมติร 
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ทศิทางขององคก์รมอียู ่3 ทศิทางไดแ้ก่ การเตบิโต การคงสภาพ และการตดัทอน ดงันี้ 

 กลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy) 

โดยทัว่ไปหากองคก์รอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยกอ็าจเลอืกใชก้ลยทุธ์การเตบิโต 

การเตบิโตขององคก์รสามารถเป็นไปไดใ้น 2 ทศิทางคอื การเตบิโตในธุรกจิเดมิ และ การเตบิโต

ดว้ยธุรกจิใหม่ 

การเติบโตในธรุกิจเดิม (Concentration) 

ในอุตสาหกรรมที่ก าลงัเติบโต เราจ าเป็นต้องขยายธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ 

ดว้ยการเพิม่ยอดขายให้ถึงจุดมวลวกิฤต ิเพื่อให้มตี้นทุนต่อหน่วยลดลงจนถึงจุดที่สามารถท า

ก าไรไดต่้อไป และสามารถแขง่ขนักบัคู่แข่งที่อาจจะมกีารต่อสู้ด้านราคาได้ เวน้แต่เสยีว่าธุรกจิ

ของเราจะอยูใ่นตลาดเฉพาะส่วนทีส่ามารถขายไดใ้นราคาทีส่งูกวา่ตลาดทัว่ไป  

 การเติบโตธรุกิจเดิม สามารถเป็นไปได้ทัง้ในแนวตัง้ และแนวนอน 

 การเตบิโตในแนวตัง้ (Vertical Growth) คอื การขยายธุรกจิไปสู่ต้นน ้า (Backward 

integration) หรอืการขยายธุรกจิไปสู่ปลายน ้า (Forward Integration) ให้ครอบคลุมกจิกรรมซึ่ง

เดมิท าโดยผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ หรอืผู้จดัจ าหน่ายสนิค้า ซึ่งอาจท าโดยการเพิม่กจิกรรมภายใน

ของบรษิทัเอง การเขา้ถอืหุน้บางส่วน หรอื การซือ้กจิการทัง้หมดกไ็ด้ 

 การเตบิโตแนวนอน (Horizontal Growth) คอืการขยายขอบเขตการท าธุรกจิ ซึ่งอยู่ 3 

แนวทางไดแ้ก่ 

-  การเจาะตลาด (Market Penetration) เพื่อขยายเพิม่ยอดขายจากผลติภณัฑ ์/  

บริการเดิมในตลาดเดิม เช่น การเพิ่มช่องทางจดัจ าหน่าย เพิ่มจ านวนสาขา จดัโปรแกรม

ส่งเสรมิการขาย การส่งเสรมิใหล้กูคา้มกีารใชง้านมากขึน้ หรอือาจเป็นการดงึลกูคา้มาจากคู่แข่ง 

การซื้อกจิการของคู่แข่ง หรอืการชกัจูงผู้ที่ยงัไม่เป็นลูกค้าให้มาเป็นลูกค้าของเรา การพฒันา

ตลาด (Market Development) เพื่อพยามเพิม่การขายผลติภณัฑ ์/ บรกิารเดมิในตลาดใหม่ เช่น 

อาจเป็นการเพิม่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหม่ หรอืการขยายไปยงัต าแหน่งทางภูมศิาสตร์ใหม่ เช่น 

ขยายสาขาภายในประเทศหรอืขยายกจิการออกสู่ต่างประเทศ 

-  การพฒันาผลติภณัฑ ์/ บรกิาร (Product Development) เพื่อเพิม่ยอดขายดว้ยการ 

ปรบัปรุงคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ให้มคีวามแปลกใหม่ มรีูปแบบโก้เก๋ยิง่ขึน้ มคีุณภาพ ความ

น่าเชื่อถอื หรอืความคงทนเพิม่ขึน้ หรอื เพิม่ความหลากหลายของสายผลติภณัฑ์เดมิให้มากขึน้

ดว้ยการออกแบบผลติภณัฑร์ปูแบบใหม่ รุ่นใหม่ หรอืการเพิม่สายผลติภณัฑใ์หม่กไ็ด้ 
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การเติบโตด้วยธรุกิจใหม่ (Diversification) 

ในกรณีทีอุ่ตสาหกรรมทีท่ าอยูเ่ดมิเริม่เขา้สู่ช่วงอิม่ตวั และองคก์รไม่สามารถขยายธุรกจิ

ต่อไปได ้ไม่วา่จะเป็นแนวตัง้ หรอืแนวนอน เวน้เสยีแต่ว่าจะขยายออกไปยงัประเทศอื่นที่ตลาด

ยงัไม่อิม่ตวั หากองคก์รยงัตอ้งการเตบิโตต่อไป กอ็าจไม่มทีางเลอืกอื่นนอกเสยีจากจะต้องเพิม่

ความหลากหลายทางธุรกจิไปสู่อุตสาหกรรมอื่น 

-  การเตบิโตดว้ยธุรกจิใหม่ สามารถเป็นไปไดท้ัง้ในธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิเดมิ  

หรอืธุรกจิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเดมิกไ็ด้  

-  การเตบิโตดว้ยธุรกจิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเดมิ (Concentric Diversification) ใน 

กรณีทีอ่งคก์รมสีมรรถนะหลกั หรอืสนิทรพัยบ์างอยา่งในธุรกจิเดมิ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้

ในธุรกจิใหม่ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืคล้ายคลงึกนัได้ เพื่อสร้างความได้เปรยีบหรอื ความประหยดัใน

ธุรกจิใหม่ องคก์รอาจเลอืกใชก้ลยทุธน์ี้ เช่น เดมิเคยผลติสบู่ อาจจะขยายไปผลติยาสระผม ยาสี

ฟนั 

-  การเตบิโตดว้ยธุรกจิใหม่ทีแ่ตกต่างจากธุรกจิเดมิโดยสิน้เชงิ (Conglomerate  

Diversification) องคก์รอาจจะเลอืกขยายไปสู่ธุรกจิใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงหรอื ในกรณีที่

ธุรกจิมผีลประกอบการขึน้ลงตามฤดกูาล องคก์รอาจเลอืกขยายไปสู่ธุรกจิที่มฤีดูกาลสลบักนักบั

ธุรกจิเดมิ เช่นการที่เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ขยายจากธุรกจิด้านอาหาร ไปสู่ธุรกจิโทรคมนาคม 

และธุรกจิคา้ปลกี กลุ่มดบัเบิล้เอทีเ่ริม่จากธุรกจิการเกษตร แลว้ขยายไปยงัธุรกจิอื่น ๆ เช่นธุรกจิ

กระดาษ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 

จะเหน็ไดว้า่เมื่อพจิารณากลยทุธเ์ตบิโตดว้ยมุมมองสองดา้น คอืกลุ่มเป้าหมายกบัสนิค้า

หรอืบรกิารแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดงัรปู 
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รปูที ่2-4 แสดงกลยทุธก์ารเตบิโต 

ทีม่า : Adapted by the authors from Jobber (2001,P.260),original from Ansoff (1987) 

กลยทุธค์งสภาพ (Stability Strategy) 

ในบางกรณีองค์กรอาจจะเลือกที่คงกิจกรรมทางธุรกิจไว้ตามเดิมโดยไม่มีการ

เปลีย่นแปลงทศิทางในการด าเนินธุรกจิ ซึง่อาจเป็นกรณีทีธุ่รกจิมคีวามส าเรจ็อยู่ในตลาดเฉพาะ

ส่วน หรือสภาพเศรษฐกิจอยู่ในช่วงสูญญากาศทางการเมือง กลยุทธ์นี้อาจใช้เป็นกลยุทธ์

ช ัว่คราว และมปีระโยชน์ช่วงสัน้ ๆ ได้ เช่น ช่วงสถานการณ์วกิฤตเิศรฐกจิต้มย ากุ้งในปี พ.ศ. 

2540 หลายองคก์รเลอืกทีจ่ะชลอการขยายธุรกจิ เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิตกต ่า 

อยา่งไรกด็ ีอาจจะเป็นอนัตรายอย่างมากหากใช้กลยุทธ์คงสภาพนี้เป็นระยะเวลานาน

เพราะสภาวะแวดลอ้มอาจเปลีย่นไปจนองคก์รอาจไม่สามารถปรบัตวัไดท้นั การคงสภาพองค์กร 

สามารถท าไดใ้น 3 แนวทาง คอื การชลอ การไม่เปลีย่นแปลง การท าก าไรระยะสัน้  

-  การชลอ (Pause / Proceed with Caution) ในบางกรณี หากองคก์รเตบิโตอยา่ง 

รวดเร็วมากจนไม่สามารถหาทรพัยากรได้ทนั หรอืเกดิการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่ไม่

เอื้ออ านวยต่อการเติบโต องค์กรอาจเลือกใช้กลยุทธ์การชลอเป็นการชัว่คราว เพื่อจัดหา

ทรพัยากรให้พร้อมที่จะขยายตวั หรอืรอให้สภาวะแวดล้อมเอื้ออ านวยก่อนกไ็ด้ เช่น บรษิทัผู้

ใหบ้รกิารมอืถอื อาจชลอการท าตลาดในช่วงทีข่ยายสมรรถนะของเครอืขา่ยไม่ทนั หรอืตอนเกดิ

วกิฤตเิศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540 ในช่วงนัน้หลายองค์กร เลือกที่จะชลอตวัไปก่อน เนื่องจาก

เศรษฐกจิ และความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีต่กต ่าอยา่งมาก 

-  การไม่เปล่ียนแปลง (No Change) ในช่วงทีส่ภาวะแวดลอ้มไม่เปลีย่นแปลง  

องคก์รอาจจะเลอืกที่จะด าเนินการกจิกรรมแบบเดมิโดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงได้ แต่การใช้กล

ยทุธน์ี้เป็นระยะเวลานานอาจเป็นอนัตรายได ้เช่น รา้นขายของในชุมชนทีว่นัดคีนืด ีมหี้างขนาด

ใหญ่มาเปิดใกล ้ๆ กอ็าจจะไดร้บัผลกระทบอยา่งมากตามมาดว้ย 

-  การท าก าไรระยะสัน้ (Profit) ในสภาวะแวดลอ้มทีแ่ยล่งท าใหย้อดขายตกลง  

องค์กรอาจเลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลง เช่น ลดการลงทุน ลดค่าใช้จ่ายด้านวจิยั และ

พฒันา ฯลฯ เพื่อชดเชย และท าให้ดูเหมือนกบัว่าธุรกิจยงัคงสามารถคง ระดบัก าไรเอาไวไ้ด ้

อยา่งไรกด็ ีหากตกหลุมพรางใชก้ลยทุธน์ี้เป็นเวลานาน กอ็าจท าใหอ้งคก์รสญูเสยีความสามารถ

ในการแขง่ขนัได ้
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กลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment Strategy) 

ในกรณีองคก์รมตี าแหน่งทางการแขง่ขนัทีอ่่อนแอ ส่งผลใหย้อดขายตกลง และเริม่มผีล

ประกอบการขาดทุน องคก์รอาจเลอืกใช้กลยุทธ์การตดัทอน ซึ่งมี 3 แนวทาง คอื การพลกิฟ้ืน

ธุรกจิ การขายกจิการ หรอื การเขา้สู่ศาล ลม้ละลาย หรอืการเลกิกจิการ 

-  การพลิกฟ้ืนธรุกิจ (Turnaround) ในกรณีทีป่ญัหาขององคก์รยงัไม่เขา้ข ัน้วกิฤต ิ 

องค์กรอาจเลอืกที่จะพลกิฟ้ืนธุรกจิด้วยการปรบัปรุงประสิทธภิาพปฏบิตักิาร ซึ่งมกัจะแบ่งได้

เป็น 2 ช่วง คอื 

-  ช่วงการลดขนาด (Contraction) เพื่อการไหลออกของเงนิ องคก์รจ าเป็นตอ้งลด 

คนและค่าใชจ้่ายลงก่อน 

-  ช่วงการสร้างความมัน่คง (Consolidation) หลงัจากการลดขนาดขององคก์รใน 

ช่วงแรก ช่วงต่อไปกเ็ป็นการปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานให้ดขี ึน้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส าคญั

ยิง่ทีห่ากท าไดด้กีส็ามารถท าใหอ้งคก์รกลบัมาแขง็แรงยิง่กวา่เดมิได้ 

-  การขยายกจิการหรอืถอนการลงทุน (Sell Out หรอื Divestment) หากกจิการของ 

บริษัทอยู่ในสถานะตกต ่าอย่างมาก และไม่สามารถพยุงรายได้ด้วยการเป็นบริษทัในอาณัต ิ

(Captive Company) โดยหากบรษิทัใหญ่เขา้มาท าสญัญาเป็นลกูคา้ระยะยาว หรอื อุตสาหกรรม

อยูใ่นช่วงตกต ่า ไม่มโีอกาสทีจ่ะเตบิโต หรอืใหผ้ลตอบแทนไม่คุม้การลงทุน เมื่อเทยีบกบักจิการ

อื่น ๆ ขององคก์ร กอ็าจมคีวามจ าเป็นต้องขยายกจิการออกไป ซึ่งเป็นการดหีากขายได้ก่อนที่

ราคาจะตก เช่น กรณีของ คอนโด ทีข่ายกจิการป ัม๊เจท็ทัง้หมดในไทยใหก้บั ป.ต.ท. ในปี 2550 

-  การเขา้สู่ศาลลม้ละลายหรอืการเลกิกจิการ (Bankruptcy หรอื Liquidate) หาก 

สถานการณ์องคก์รอยูใ่นข ัน้วกิฤตทิีสุ่ด และไม่สามารถหาผูซ้ือ้กจิการไดแ้ละถูกฟ้องลม้ละลาย ก็

อาจจ าเป็นตอ้งเขา้สู่ศาลลม้ละลาย มกีารขายทอดตลาดหลกัทรพัย ์สนิเชื่อ เพื่อน ามาช าระบญัชี

ให้กบัเจ้าหนี้ หรอืองค์กรอาจจะขอพทิกัษ์ทรพัย ์และยื่นแผนฟ้ืนฟูกจิการกไ็ด้ หากแผนฟ้ืนฟู

กจิการไดร้บัการอนุมตั ิกจิการกอ็าจท าการปรบัโครงสรา้งหนี้ ปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน

เพื่อใหก้ลบัมาที่ความเขม้แขง็เพิม่ขึน้ จนสามารถออกจากแผนฟ้ืนฟูกจิการได้ในที่สุด ดงัเช่น 

กรณีของ ทพีไีอ ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น ไออารพ์ซี ีซึง่ไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตติม้ย ากุ้งปี พ.ศ. 

2540 จนต้องเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ และสามารถออกจากแผนฟ้ืนฟูกจิการได้ปี พ .ศ. 

2549 

 



26 
 

กลยทุธด้์านการจดัสรรทรพัยากร (Portfolio Strategy)  

ส าหรบัองค์กรที่มีหลายหน่วยธุรกิจหรอืหลายสายผลิตภณัฑ์ ผู้บริหารระดบัสูงของ

องคก์รอาจมองหน่วยธุรกจิเหล่านัน้เป็นเหมอืนกบัพอร์ตการลงทุน ที่ต้องการมกีารจดัสรรเงนิ

และทรพัยากรให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลก าไรรวมสูงที่สุด ในระยะยาว ซึ่งวธิีการวเิคราะห์

ภาพรวมหน่วยธุรกจิ (Portfolio Analysis) ที่นิยมใช้มอียู่ 2 วธิ ีคอื แบบจ าลอง The Boston 

Consulting Group (BCG) และแบบจ าลอง McKinsey /GE 

แบบจ าลอง BCG (The Boston Consulting Group Model) 

ประดษิฐ์ ภญิโญสกุล, (ไม่ระบุปี) ได้วเิคราะห์ตามแบบจ าลอง BCG ที่ถูกพฒันาขึ้น

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 โดย บรูซ เฮนเดอร์สนั ผู้ก่อตัง้บริษัทที่ปรึกษา The Boston 

Consulting Group มกีารจดัแต่ละหน่วยธุรกจิลงใน 4 กลุ่ม ตามศกัยภาพการเตบิโตของธุรกจิ 

(แกนตัง้) จงึมชีื่อเรยีกอกีอยา่งหนึ่งวา่ Growth Share Matrix โดยศกัยภาพการเตบิโตของธุรกจิ

จะเป็นตวัพจิารณาวา่ธุรกจินัน้มคีวามน่าสนใจเพยีงใด และส่วนแบ่งตลาดจะเป็นตวัแทนความ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของธุรกจินัน้ 

 

 
 

รปูที ่2-5 แสดงแบบจ าลอง BCG 

ทีม่า : BCG Matrix-Business Protfolio Analysis. The Growth Matrix-Market 

กลุ่มทัง้ 4 แบบจ าลอง BCG ประกอบด้วย 

-  Dog  ธุรกจิอยูก่ลุ่มสุนขั เป็นธุรกจิทีม่สี่วนแบ่งตลาดและการเตบิโตต ่าจงึไม่ไดใ้ช้ 

เงนิและไม่ไดส้รา้งรายไดม้ากนกั อยา่งไรกด็เีมด็เงนิทีล่งในธุรกจิกลุ่มนี้มกัไม่ค่อยก่อใหเ้กดิก าไร

กบับริษัทในระยะยาว อีกทัง้ยงัเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น องค์กรจึงควร
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พจิารณาขยายกจิการส่วนนี้ออกไป หรอืถอนการลงทุนในส่วนนี้ หรอืหากจะด าเนินธุรกจิต่อก็

ตอ้งอาศยัความรอบคอบอยา่งมาก 

-  Question Mark เป็นธุรกจิทีเ่ตบิโตเรว็จงึตอ้งใชเ้งนิมากในการขยายธุรกจิ แต่ 

เนื่องจากธุรกจิมสี่วนแบ่งการตลาดต ่าจงึไม่สามารถสร้างรายได้มากนัก ส่งผลให้โดยรวมมกีาร

ใชเ้งนิเป็นจ านวนมาก ธุรกจิปรศันี มโีอกาสไดส้่วนแบ่งตลาดเพิม่ขึน้และกลายเป็นดาวรุ่ง หรอื

ววัเงนิต่อไปไดเ้มื่อตลาดถงึจุดอิม่ตวั แต่หากธุรกจิปรศันีไม่สามารถกา้วขึน้เป็นผู้น าตลาดได้ จงึ

จ าเป็นตอ้งวเิคราะหธ์ุรกจิในกลุ่มนี้อยา่งระมดัระวงั วา่คุม้ค่าหรอืไม่ทีจ่ะลงทุนเพื่อใหไ้ดส้่วนแบ่ง

ตลาดเพิม่ 

-  Star  ธุรกจิกลุ่มดาวรุ่ง เป็นธุรกจิทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัองคก์รเป็นจ านวนมาก 

เนื่องจากความเข้มแขง็ทางด้านส่วนแบ่งตลาด แต่ก็ใช้เงินมากเช่นกนั เนื่องจากธุรกิจมีการ

เตบิโตอยา่งรวดเรว็ธุรกจิดาวรุ่งสามารถกลายเป็นววัเงนิได ้เมื่อตลาดถึงจุดอิม่ตวั การจดัพอร์ค

การลงทุนขององคก์รทีม่หีลายธุรกจิ หรอืหลายสายผลติภณัฑค์วรจะมธีุรกจิดาวรุ่งอยู่ด้วยเสมอ 

เพื่อให้กลายเป็นววัเงินตวัถัดไป เมื่อววัเงินตวัเก่าพ้นสภาพ ทัง้นี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีธุรกิจที่

โดยรวมสามารถสรา้งผลก าไรใหก้บัองคก์รไดใ้นอนาคต 

-  Cash Cow ธุรกจิในกลุ่มววัเงนิ เป็นธุรกจิทีเ่ป็นผูน้ าในตลาดทีอ่ิม่ตวั แลว้จงึม ี

ผลตอบแทนสนิทรพัยส์ูงกว่าการเตบิโตของธุรกจิ ส่งผลให้โดยรวมแล้วสามารถสร้างผลก าไร

ใหก้บัองคก์รไดเ้ป็นจ านวนมาก เมด็เงนิจากธุรกจิววัเงนิจะถูกน าไปใชส้่งเสรมิธุรกจิปรศันีใหก้า้ว

ขึน้เป็นผู้น าตลาด รบัภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรเป็นเงนิทุนส าหรบัการวจิยัและ

พฒันา ส าหรบัช าระหนี้ และจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

แบบจ าลอง McKinsey GE (McKinsey/General Electric Model) 

ในทษวรรษ 1970  บริษัท McKinsey และ General Electric (GE) ได้พฒันา

แบบจ าลอง BCG ใหม้มีุมมองทีค่รอบคลุมขึน้ และใหผ้ลลพัธเ์ป็น 9 กลุ่ม ดงัแสดงรปู 
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ปรศันี 

 

กลาง 

 

ผูช้นะ 

 

ธุรกจิปาน

กลาง 

 

ผูแ้พ ้

 

 

ต ่า 

 

ผูส้รา้งผลก าไร 

 

 

ผูแ้พ ้

 

ผูแ้พ ้

    เขม้แขง็  ธรรมดา  อ่อนแอ 

รปูที ่2-6 แบบจ าลอง McKinsey /GE 

ทีม่า : ประดิษฐ์  ภิญโญสกลุ (ไม่ระบปีุ) 

ในแบบจ าลอง McKinsey/GE ความน่าสนใจของธุรกจิ (แกนตัง้) ครอบคลุมถึงขนาด

ของตลาดการเตบิโตของตลาด อตัราก าไรของธุรกจิ การต่อสู้ด้านราคา รวมไปถึงโอกาสและ

อุปสรรคอื่น ๆ ส่วนความเขม้แขง็ / ต าแหน่งการแขง่ขนัของธุรกจิ (แกนนอน) จะครอบคลุมถึง

ส่วนแบ่งตลาด ขนาดของธุรกจิ การเตบิโตของธุรกจิ ความได้เปรยีบทางเทคโนโลย ีอตัราผล

ก าไร รวมไปถงึจุดแขง็และจุดอ่อนอื่น ๆ 

จากแบบจ าลองดงักล่าวขา้งต้น จะช่วยผู้บรหิารระดบัสูงขององค์กร ในการวเิคราะห์

พอรต์การลงทุนขององคก์ร เพื่อจดัสรรเงนิ และทรพัยากรขององค์กรในแต่ละกจิกรรม และ แต่

ละหน่วยธุรกจิขององคก์ร อยา่งเหมาะสมได ้เพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ร 

กลยทุธด้์านการปกครอง (Corporate Parenting Strategy) 

ในองคก์รทีม่หีลายธุรกจิ สิง่ทีอ่งคก์รจะตอ้งพจิารณากค็อื จะอ านวยการใหเ้กดิการเสรมิ

ประสาน ระหวา่งหน่วยธุรกจิอยา่งไร เพื่อใหเ้กกิการทีห่นึ่งบวกหนึ่งแลว้ไดม้ากกวา่สอง เช่นควร

จะรวมฝา่ยจดัซือ้เป็นหน่วยงานกลางหรอืไม่ ควรขยายไปสู่ธุรกจิใหม่ใด ที่จะส่งเสรมิธุรกจิเดมิ 

ควรจะจดัโครงสรา้งการท างานเป็นแบบ Matrix เพื่อสนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่หรอืไม่ 

ควรใหอ้สิระในการท างาน การตดัสนิใจกบัหน่วยธุรกจิเพยีงใด 
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2)  กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 

ประดษิฐ ์ภญิโญสกุล, (ไม่ระบุปี) กล่าวไวว้า่ การก าหนดกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ จะเป็นการก าหนด

แนวทาง การเพิม่ความสามารถในการแข่ขนัให้กบัสนิค้าและบรกิารของหน่วยธุรกจินัน้ในส่วน

ตลาดทีเ่ฉพาะเจาะจง วา่หน่วยธุรกจินัน้จะแขง่ขนัอยา่งไร จะสร้างคุณค่าให้กบัลูกค้า และสร้าง

ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัด้วยการใช้สมรรถนะหลกัอย่างไร เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์

ของหน่วยธุรกจิ 

  ความดึงดดูของอตุสาหกรรม 

จดุ
แข

ง็ข
อง

หน่
วย

ธรุ
กิจ

 

  สงู ปานกลาง ต า่ 

สงู 

การ

เจริญเติบโต 

(Growth) 

การ

เจริญเติบโต 

(Growth) 

การเลือกสรร

การลงทุน 

ปาน

กลาง 

การ

เจริญเติบโต 

(Growth) 

การเลือกสรร

การลงทุน 

การเกบ็เก่ียว

ผลประโยชน์ 

ต า่ 
การเลือกสรร

การลงทุน 

การเกบ็เก่ียว

ผลประโยชน์ 
เลิกกิจการ 

 

รปูที ่2-7 แสดงแบบจ าลองการก าหนดกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ 

ทีม่า : ดร.ทรรศนะ บุญขวญั และ ดร.เอกชยั อภศิกัดิก์ุล 2551 

กลยุทธ์ในระดบัธุรกจิมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรธุรกจิเลอืกหาวธิกีารที่จะสร้างความ

ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั (Competitive Advantages) ใหก้บักจิการ ซึง่มอียู ่2 วธิคีอื 

-   การใชก้ลยุทธ์ต้นทุนต ่า (Lower Cost) คอื วธิกีารพยายามสร้างความสามารถของ

ธุรกจิในการผลติและจดัจ าหน่ายสนิคา้ และบรกิารใหม้ตีน้ทุนต ่ากวา่คู่แขง่ขนั 

-  กลยทุธส์รา้งความแตกต่าง (Differentiation) คอื การสรา้งความโดดเด่นเป็นพเิศษใน

ตวัสนิค้าและบรกิารให้ลูกค้าเกดิความรู้สกึว่าแตกต่างจากคู่แข่ง และต้องท าให้ลูกค้าเหน็ว่ามี

คุณค่าส่วนเพิม่มากกวา่ของคู่แขง่ 

ในการใช้กลยุทธ์ทัง้ 2 นี้ถ้าขอบข่ายของตลาดของสินค้าและบริการที่จ าหน่ายแบ่ง

ออกเป็นกวา้งและแคบ ทางเลอืกของกลยทุธอ์าจแบ่งออกเป็น 4 กรณี  
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-  กลยทุธก์ารเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า (Cost Leadership) 

-  กลยทุธก์ารเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่าในลกูคา้เฉพาะกลุ่ม (Cost Focus) 

-  กลยทุธก์ารสรา้งผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่าง (Differentiation) 

-  กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่างในลกูคา้เฉพาะกลุ่ม (Differentiation Focus) 

กลยทุธก์ารเป็นผู้น าด้านต้นทุนต า่ (Cost Leadership) 

ถ้าผลติภณัฑ์ของเรามตีลาดที่กวา้งขวาง และลกัษณะของสนิค้าไม่แต่ต่างกนัมากนัก 

เช่น เสือ้ผา้ของกลุ่มผูม้รีายไดน้้อย อาหาร ของใชป้ระจ าวนั กลยทุธห์นึ่งทีธุ่รกจิสามารถเลอืกใช ้

คอื กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต ่า โดยเป็นความพยายามที่จะเอาชนะคู่แข่งขนัโดยท าให้

กระบวนการผลติและจ าหน่ายมตีน้ทุนทีต่ ่ากวา่ เช่น การขยายก าลงัการผลติจ านวนมากเพื่อลด

ต้นทุนต่อหน่วย การเลือกใช้เทคโนโลยกีารผลติที่จะท าให้ต้นทุนการผลติลดลง เป็นต้น ขอ้ดี

ของการใชก้ลยทุธน์ี้ กค็อื 1) สามารถต่อรองราคาไดต้ ่ากวา่คู่แขง่ขนั เนื่องจากมีต้นทุนที่ต ่ากว่า

ซึง่ความไดเ้ปรยีบในเรื่องราคานี้จะไดผ้ลอยา่งมากในกรณีเป็นตลาดของผู้มรีายได้น้อย ซึ่งเป็น

ตลาดทีก่วา้ง 2)  ถ้าในอุตสาหกรรมมกีารแขง่ขนัด้านราคากนัมากขึน้ ธุรกจิที่ใช้กลยุทธ์ต้นทุน

ต ่านี้จะสามารถทนทานต่อการแขง่ขนัทีรุ่นแรงไดม้ากกวา่คู่แขง่ขนัทีม่ตีน้ทุนสูงกว่า ส่วนขอ้เสยี

ของการใชก้ลยทุธน์ี้ ไดแ้ก่ 1) ถ้ามกีารพฒันาเทคโนโลยกีารผลติไดก้า้วหน้าขึน้เรื่อย ๆ จะท าให้

เทคโนโลยทีีเ่ราใชล้า้สมยัไป ท าใหม้สีทิธิส์ญูเสยีการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่าได้ 2)  การเป็นผู้น า

ด้านต้นทุนมกัสมัพนัธ์กบั การผลติแบบปรมิาณมาก (Mass Production) ดงันัน้จงึต้องลงทุน

มากเพื่อให้มีก าลงัผลติสูง ๆ ส าหรบัธุรกจิขนาดย่อมแล้ว การที่มธีุรกจิขนาดเลก็ (ซึ่งรวมถึง

ขนาดของก าลงัการผลติดว้ย) การใชก้ลยทุธน์ี้จงึไม่ค่อยเหมาะสมนกั เช่น ถ้าเราเป็นธุรกจิขนาด

ยอ่มทีต่อ้งการผลติเสือ้ผา้ส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย ซึง่มนีตลาดอยูก่วา้งขวาง เรากต็้องผลติมาเพื่อ

ขายแขง่กบัผูผ้ลติรายใหญ่ดา้ย ซึง่อาจมคีวามได้เปรยีบเรื่องต้นทุน และเครื่องมอื งบประมาณ

ทงการตลาดมากกกวา่ ธุรกจิขนาดยอ่มทีจ่ะหนัมาใชก้ลยทุธน์ี้ จงึควรกระท าเมื่อขนาดของธุรกจิ

เติบโตและมีก าลงัเงินทุนพอที่จะขยายก าลงัการผลิตหรือลงทุนในเทคโนโลยทีี่จะช่วยเพิ่ม

ผลผลติไดม้าก ๆ เท่านัน้ 

กลยทุธก์ารเป็นผู้น าด้านต้นทุนต า่ในลกูค้าเฉพาะกลุ่ม (Cost Focus) 

เป็นกลยทุธท์ีเ่น้นการท าต้นทุนให้ต ่าเช่นกนั แต่มุ่งเจาะตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่ง ถ้าเหน็วา่ขนาดของมลูค่าตลาดเฉพาะกลุ่มนัน้คุม้ค่าพอทีจ่ะเขา้ไปจบั และการสนใจเฉพาะ

กลุ่มจะท าใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่ ธุรกจิขนาดย่อมบางประเภทสามารถ
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เลือกใช้กลยุทธ์แบบนี้ได้ เช่น การผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าราคาถูกเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็น

แรงงานในยา่นโรงงานแถวสมุทรปราการ หรอืส าหรบักลุ่มลูกค้าตามตลาดนัด หรอืการตัง้ร้าน

ซกัอบรดี และซกัแหง้ในเขต อ.เมอืง จ.ขอนแก่น (เป็นการระบุขอบเขตของตลาดให้แคบ) แล้ว

พฒันาใหก้จิการมกีระบวนการซกัอบรดี และซกัแห้งแบบมาตรฐาน รบังานได้มาก และมรีาคา 

และตน้ทุนต ่ากวา่ของคู่แขง่รายเลก็ ๆ เป็นตน้ 

 กลยทุธก์ารสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่าง (Differentiation) 

เป็นกลยทุธร์ะดบัธุรกจิทีใ่ชค้วามพยายามในการคดิคน้ และสรา้งความโดดเด่นเป็นพเิศษหลาย 

ๆ ด้าน (Uniqueness’s) ในตวัสนิค้าหรอืบรกิารของกจิการ (Products) เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม 

(Value-Added) ให้เกดิขึน้ในความรู้สกึของลูกค้า ความแตกต่างในตวัผลติภณัฑ์อาจเกดิจาก

รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ การบริการหลงัการขาย ภาพพจน์ที่ดี นวตักรรมทางเทคโนโลย ี

ชื่อเสยีงของกจิการ ความมมีาตรฐานของผลติภณัฑ ์หรอืดว้ยสญัลกัษณ์ทีแ่สดงสถานภาพ เป็น

ตน้ ธุรกจิขนาดย่อมสามารถใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเป็นจุดแขง็ที่จะต่อสู้กบัธุรกจขนาด

ใหญ่ หรือระหว่างธุรกิจขนาดย่อมด้วยกนัได้ โดยแสวงหาจุดเด่นที่จะท าให้สินค้าของตน

แตกต่างจากคู่แข่งด้วยการมองกลบัไปที่แบบจ าลองสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) แล้ว

พจิารณาวา่จะสรา้งมลูค่าเพิม่ไดจ้ากกจิกรรมอะไรบ้าง ทัง้กจิกรรมหลกั และกจิกรรมสนับสนุน 

เช่น โรงงานที่ผลติแต่วุน้เส้นเพื่อจ าหน่ายอาจเขา้ไปดูที่กระบวนการผลติว่าจะพฒันาให้ผลิต

สนิคา้อื่นเพิม่เตมิ เช่น เสน้ผดัไทย วุน้ สลิม่ ไดห้รอืไม่ ส่วนในดา้นการตลาดและการขายอาจจะ

พฒันาตัง้หน้ารา้นจ าหน่ายเป็นของฝาก หรอืส่งขายตามหา้งสรรพสนิค้า และร้านอาหารต่าง ๆ 

เป็นตน้ 

กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่างในลกูค้าเฉพาะกลุ่ม (Differentiation Focus) 

เป็นกลยทุธท์ีพ่ยายามสรา้งความแตกต่างในผลติภณัฑใ์หเ้กดิขึน้ในความรูส้กึของลูกค้า

แต่จะมุ่งเน้นลูกค้าในตลาดเฉพาะ เช่น ลูกค้ากลุ่มเฉพาะเจาะจง สินค้าเฉพาะอย่าง หรือ 

ภูมิภาคบางแห่ง ธุรกิจขนาดย่อมบางประเภทสามารถเข้ามาเจาะตลาดกลุ่มเฉพาะโดยใช้      

กลยทุธน์ี้ได ้เช่นธุรกจิสอน และจ าหน่ายอุปกรณ์ด าน ้า จะจบักลุ่มลูกค้าที่ชอบหรอืสนใจการด า

น ้า อาจสรา้งความแตกต่างโดยการสอนการด าน ้า จดัทวัรก์ารด าน ้าในสถานทีส่วยงาม เป็นระยะ 

ๆ หรอืธุรกจิจ าหน่ายอาหาร อุปกรณ์และเสรมิสวยส าหรบัสุนขั อาจร่วมมอืกบัคลนิิกสตัวแ์พทย ์

จดัโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ส าหรบัสุขภาพ และจดัการส่งเสรมิการขายผลติภณัฑ์ส าหรบั

สุนัขแก่กลุ่มลูกค้าที่มสีุนัขเป็นสตัวเ์ลี้ยง เป็นต้น กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเหล่านี้ ถ้าท าให้
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ลูกค้าประทบัใจได้ส าเร็จ ก็จะเกิดเป็นลกัษณะพิเศษที่เหนือกว่าคู่แข่ง และมีโอกาสประสบ

ความส าเรจ็ในการด าเนินงานไดต่้อไป 

3)  กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) 

ผูบ้รหิารของแต่ละแผนก หรอืหน่วยปฏบิตักิารจะตอ้งก าหนด วตัถุประสงค์และก าหนด 

กลยทุธร์ะดบัหน้าทีส่ าหรบัแผนกของตนใหส้อดคลอ้งกบั ทศิทางกลยทุธข์องหน่วยธุรกจิ เพื่อมุ่ง

ไปสู่วตัถุประสงค์ร่วมกนัของหน่วยธุรกจิ เป็นกลยุทธ์การด าเนินงานระดบัปฏบิตักิารในแต่ละ

กจิกรรมหลกั เช่น การผลิต การตลาด การบริหารบุคคล และการเงิน ที่ถูกก าหนดขึน้มาให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ทัง้ 3 ระดับจะต้องม ี

ความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ  

สิง่หนึ่งที่องค์กรควรพจิารณากค็อื ความสามารถใดที่เป็นความสามารถหลกั ที่สร้าง

คุณค่าในสายตาลกูคา้ใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิารขององคก์ร หากมหีน้าทีใ่ดทีอ่งคก์รของเราไม่ถนัด

และไม่เกี่ยวขอ้งกบัความลบัขององค์กรกอ็าจจะเลอืกที่จะจดัจ้างภายนอก (Outsource) ได้ซึ่ง

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาวา่ควรจะจดัจา้งภายนอกหรอืไม่ 

ในแต่ละหน่วยธุรกจิจะประกอบดว้ยหน้าทีต่่าง ๆ เช่นการตลาด การเงนิ การปฏบิตักิาร 

การวจิยัและพฒันา การจดัซือ้ ลอจสิตกิส ์การบรหิารทรพัยากรบุคคล เป็นต้น แต่ละแผนกต้อง

ทราบวา่หน้าทีข่องแผนกตน ท าหน้าทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่คุณค่าอยา่งไร จะสรา้งคุณค่าเพิม่ และส่งต่อ

คุณค่าขึน้ไปสู่ระดบัหน่วยธุรกจิให้สอดคล้องกบักลยุทธ์หน่วยธุรกจิ ได้อย่างไร จงึจะสามารถ

ก าหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าทีต่นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กลยทุธด้์านการเงิน 

กลยุทธ์ด้านการเงนิจะครอบคลุมการพจิารณาว่าเติบโตด้วยกระแสเงินสดของกจิการเองหรือ

จ าเป็นตอ้งมกีารจดัหาเงนิทุนดว้ยการกูเ้งนิ หรอื การเพิม่ทุนหรอืไม่ ควรมคีวามสามารถในการ

จดัหาเงนิทุนดว้ยตน้ทุนต ่าหรอืไม่ การบรหิารสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ให้

เหมาะสม การจดัท ารายงาน วเิคราะหด์า้นการเงนิใหท้นัเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจ

ของผูบ้รหิาร การประเมนิความน่าเชื่อถอืของลูกค้า ในการให้สนิเชื่อเพื่อลดความเสี่ยง ในการ

ท าธุรกจิ การควบคุมอายลุกูหนี้ 

กลยทุธด้์านปฏิบติัการ 

เช่น การตัง้โรงงานผลติใกล้กบัแหล่งวตัถุดบิเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง การพจิารณาว่า

งานใดจะใช้ระบบการผลติอตัโนมตั ิงานใดจะใช้คน การควบคุมต้นทุนการผลติ การควบคุม
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คุณภาพ การพฒันาประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง การพฒันาความสามารถในการ

ปรบัเปลีย่นการผลติใหเ้ป็นตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 กลยทุธด้์านการจดัซ้ือ 

เช่นการสรา้งดุลอ านาจในการต่อรองกบัผูจ้ าหน่ายหลายเจา้ การควบคุมมาตรฐานของผู้

จ าหน่ายในดา้นของมาตรฐานวตัถุดบิ และระยะเวลาในการส่งมอบวตัถุดบิ การท าขอ้ตกลงให้ผู้

จ าหน่ายพฒันาสตูรเฉพาะวตัถุดบิให้ ปรมิาณวตัถุดบิหรอืสนิค้าคงคลงัควรเป็นเท่าใด การท า

สญัญาเพื่อใหผู้จ้ าหน่ายยนืราคาขายเป็นระยะเวลานานขึน้ เป็นตน้ 

 

การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategy Implementation) 

การน ากลยุทธ์ไปปฏบิตั ิคือกระบวนการที่ผู้บรหิารแปลงกลยุทธ์ และนโยบาย ไปสู่

แผนการด าเนินงาน ซึง่กระบวนการนี้อาจจะเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภายในดา้นวฒันธรรม

โครงสร้าง หรอืระบบการบรหิาร เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 

1)  ข ัน้ตอนของการก าหนดแผน และการจดัสรรทรพัยากร  (Resources Allocation) 

2)  ข ัน้ตอนของการปรบัโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของการใช้กล

ยทุธแ์ละการใชท้รพัยากร เป็นตน้ 

3)  ข ัน้ตอนการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบ และการพฒันาทรพัยกรบุคคล 

เช่น เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การอบรม การ

กระตุน้ ส่งเสรมิใหบุ้คคลากรในองคก์รท างานไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ) เป็นตน้ 

4)  การกระจายกลยทุธ ์(Strategic Deployment) หากองคก์รมกีารสรา้งวสิยัทศัน์ สรา้ง

พนัธกจิขึน้มาแลว้ แต่ไม่ไดม้กีารด าเนินการกจ็ะท าใหเ้กดิการสญูเปล่า (Waste) ได ้เพราะแมว้า่

แผนเหล่านัน้จะเป็นแผนงานที่ถูกจดัท ามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้น 

เพยีงใดกต็าม หาไม่ลงมอืปฏบิตักิย็อ่มไม่เกดิผลเป็นรปูธรรมขึน้ 

ดงันัน้เพื่อท าให้เกดิผลจงึจ าเป็นต้องมกีารกระจายแผนไปยงัทุก ๆ ส่วนทัว่ทัง้องค์กร 

โดยตอ้งสอดประสานกบับทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชดัเจน และเขา้ใจได้ ซึ่งจาก

เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์(Strategic Goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-Goals) ก าหนด 

เป็นเป้าหมายประจ าปี (Annual Goals) จากนัน้จะแตกเป็นเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แต่ละโครงการ 
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 เพื่อใหท้ราบวา่ เป้าหมายของตนเองทีช่ดัเจนนัน้คอือะไร และควรจะด าเนินการที่เรื่อง

ใดก่อน ซึง่นอกจากจะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานในระดบัล่างสุดเขา้ใจเป้าหมายทีไ่ม่คลาดเคลื่อนแล้วยงั

มปีระโยชน์ต่อกระบวนการในการวดัผลที่เหมาะสมด้วย ทัง้ยงัช่วยให้มกีารจดัสรรทรพัยากร

อยา่งพอเหมาะสมพอด ีเพยีงเพื่อใหบ้รรลุผลในแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละโครงการ นัน่เอง 

ความส าเรจ็ขององคก์รนัน้เกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพในการน ากลยทุธไ์ปประยกุตป์ฏบิตั ิ

ทัง้นี้ผูบ้รหิารควรมกีารมอบหมาย และก าหนดแนวทางหรอื วธิกีารในการปฏบิตังิาน สิง่ทีส่ าคญั

ในการน ากลยุทธ์ไปปฏบิตัิให้ประสบผลส าเรจ็นัน้ ผู้ปฏบิตัจิะต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจ และ

ทกัษะในการปฏบิตังิานอยา่งถ่องแท้ 

 

การควบคมุกลยทุธ ์(Strategy Control) 

การควบคุมกลยทุธ ์เป็นหน้าทีส่ าคญัทีเ่กี่ยวข้องกบัการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล 

กลยทุธท์ีน่ าไปปฏบิตั ิทัง้นี้ในการน ากลยุทธ์ไปปฏบิตันิัน้มกัจะเกดิขอ้ผดิพลาด ที่ต้องการการ

ปรบัปรุง เพื่อใหแ้น่ใจวา่กลยทุธน์ัน้จะก่อใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีต่รงตามแผนทีไ่ดต้ัง้ไว้ 

การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีการวดัผลทัง้ในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ มกีารก านหนดเกณฑแ์ละมาตรฐาน โดยมาตราวดัการด าเนินงานของตนเอง ทัง้นี้การ

ก าหนดมาตรฐานควรมคีวามระมดัระวงั เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการท างานได้อย่างเป็น

รปูธรรม 

ในการตดิตาม ควบคุม และประเมนิผลนัน้ จ าเป็นต้องมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาดูแล 

แผนกลยทุธโ์ดยเฉพาะ ซึง่จะตอ้งมบุีคคลากรทีม่คีวามรบัผดิชอบเตม็เวลาทีส่ามารถทุ่มเทใหก้บั

การตดิตามและประเมนิผลไดอ้ยา่งเตม็ที ่หน่วยงานนี้ควรอยูก่บัฝา่ยวางแผนทีม่ผีูบ้รหิารในฝ่าย

อยูใ่นระดบัผูบ้รหิารชัน้สงู อยา่งไรกต็ามในการด าเนินกลยทุธน์ัน้ จ าเป็นตอ้งได้รบัความร่วมมอื

ทีด่จีากทุกฝา่ยตลอดเวลา จงึอาจมคีวามจ าเป็นในการตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล

แผนกลยทุธ ์ทีป่ระกอบดว้ยผูแ้ทนระดบับรหิารจากฝา่ยต่าง ๆ ขึน้ร่วมดว้ย 

ดร.ทรรศนะ บุญขวญั และ ดร.เอกชยั อภิศกัดิก์ุล, 2551 ได้กล่าวไว้ว่า Balanced 

Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมอืซึง่เกดิจากแนวความคดิทีช่่วยใหอ้งคก์รในการแปลจากกลยุทธ์

ให้เป็นการปฏิบตั ิโดยเริม่ต้นที่วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งเป็นขัน้ของการ

ก าหนดปจัจัยส าคัญต่อความส าเร็จ และจากนัน้ก็เป็นการสร้างดัชนีว ัดผลส าเร็จ (Key 

Performance Indicators) ขึน้เพื่อเป็นตวับ่งชีถ้งึเป้าหมายและใช้วดัผลการด าเนินงานในส่วนที่
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ส าคญัต่อกลยทุธ ์จงึถอืไดว้า่ BSC เป็นระบบการวดัผลการด าเนินงาน ทีถ่่ายทอดวสิยัทศัน์ และ

กลยุทธ์ขององค์กรสู่การปฏบิตัิ และสะท้อนการด าเนินงานในมุมมอง 4 ด้านหลกั คือ ด้าน

การเงนิ ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา การวดัผลส าเรจ็

ธุรกจิตามทีเ่คยท ากนัมาแต่เดมินัน้ มกัมุ่งเน้นที่ขอ้มูลทางการเงนิ และการบญัชจีากภายนอก 

ซึง่เป็นวธิกีารทีเ่ริม่ไม่ไดร้บัความนิยมในยคุปจัจุบนั ตอนนี้องคก์รตอ้งการดชันีวดัความส าเรจ็ที่

ครอบคลุมมากกวา่ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวางแผนอยา่งมปีระสทิธภิาพส าหรบัองค์กรในยุค

ขอ้มลูขา่วสาร 

 

 ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการตลาด และกลยทุธก์ารตลาด 

 ทฤษฎีส่วนแบ่งทางการตลาด (STP) 

ประดษิฐ ์ภญิโญสกุล (ไม่ระบุปี)  กล่าวไวว้า่ในการท าการตลาดสนิคา้ หรอืบรกิารใด ๆ 

เราจะมกี าหนดส่วนตลาดเป้าหมายทีช่ดัเจน เพราะผู้บรโิภคหรอื องค์กรแต่ละกลุ่มย่อมมคีวาม

ต้องการ และพฤติกรรมแตกต่างไป โดยทัว่ไปองค์กรของเราย่อมไม่อาจตอบสนองความ

ตอ้งการในทุกส่วนของตลาด หรอื ทุกตลาดไดด้ที ัง้หมด จงึจ าเป็นตอ้งเลอืกการแข่งขนัในตลาด

เป้าหมายทีอ่งคก์รมคีวามช านาญเป็นหลกั และในส่วนตลาดของสนิคา้หรอืบรกิารของเราเพื่อให้

สามารถสื่อสารคุณค่าของสนิคา้หรอืบรกิารไปสู่ลกูคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

1) การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation Strategy) คือ กระบวนการในการแยก

ผูบ้รโิภคออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ (Sub-Segment) ภายในแต่ละกลุ่มย่อมมคีวามต้องการในสนิค้า/

บรกิารคลา้ยคลงึกนั ท าใหเ้หน็ความแตกต่างกนั ของผู้บรโิภคแต่ละกลุ่มได้ชดัเจนขึน้ สามารถ

ประเมินขนาด และ ก าลังซื้อของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ ม เพื่อขจัดทรัพยากรขององค์กร ไป

ตอบสนองความตอ้งการของผู้บรโิภคอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และลดการสูญเปล่าทาง

การตลาด ก าหนดตลาดออกเป็นส่วน ๆ (Segments) ตามลกัษณะของกลุ่มผู้บริโภค หรือ

องค์กรที่เหมือนกนั มีความต้องการคล้างกนั และ จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่วนประสม

การตลาด (Marketing Mix) ชุดเดยีวกนัในทศิทางเดยีวกนั เพื่อใหเ้หน็โอกาสทีม่อียูใ่นแต่ละส่วน

ตลาด และสามารถเลอืกตลาดเป้าหมายทีเ่หมาะสมกบัความเชีย่วชาญขององคก์รได้ 

เกณฑท์ีใ่ชแ้บ่งส่วนแบ่งการตลาด 

-  ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ รายได้ เช่น ชาย อายุ 21-25ปี ระดบัรายได้สูงกว่า 

10,000 บาท 



36 
 

-  ภมูศิาสตร ์เขตประเทศ เช่น เขตอนิโดจนี / เขตพืน้ที ่เช่นภาคกลางสภาพความเจรญิ 

เช่น เมอืงใหญ่ ชานเมอืงใหญ่ ชนบท 

-  จติวทิยา บุคลกิภาพ เช่น หวานแหวว ปราดเปรยีว / สถานะในสงัคม เช่น ระดบัสูง 

ระดบัล่าง/ Life Style เช่นวยัรุ่นวุน่รกั / ท่องปา่ชมไพร 

-  พฤตกิรรม โอกาสในการใช ้เช่น ใชเ้ป็นประจ า / คุณประโยชน์ที่ต้องการ เช่น ความ

สะอาด ความประหยดั / อตัราการใช ้เช่น ผูท้ ีใ่ชป้รมิาณมาก/ การอ่อนไหวต่อราคา/ ความภกัดี

ในตรายีห่อ้ 

2)  การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting Strategy) หมายถึง กลุ่มที่มคีวาม

ตอ้งการ รสนิยมการซือ้และการใชส้นิคา้ หรอืบรกิารเหมอืน ๆ กนั การก าหนดตลาดเป้าหมาย

เกดิจากการแบ่งส่วนตลาดโดยใชคุ้ณลกัษณะของผูบ้รโิภค ทีม่คีวามเหมอืน ๆ กนั และสามารถ

สรา้งยอดขายไดด้ว้ยตน้ทุนทีถู่กทีสุ่ด การพฒันาตลาดเป้าหมายเริม่จากการเลอืกจากกลุ่มผู้ซื้อ 

หรอืผูใ้ชส้นิคา้ของเราในวงกวา้ง แล้วแบ่งส่วนตลาด และเลอืกส่วนตลาดที่คดิว่ามปีระสทิธผิล 

และสามารถสื่อไปยงักลุ่มผูซ้ ือ้ เพื่อท าใหผู้ซ้ ือ้ท าการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของเรา 

เกณฑท์ีใ่ชเ้ลอืกตลาดเป้าหมาย 

-  ขนาด และ อตัราการเตบิโตของส่วนตลาด (Segment size and Growth) ต้องดู

ความสามารถขององคก์ร และภาวะการแขง่ขนัประกอบดว้ย 

-  ความน่าดงึดดูใจของโครงสรา้งการตลาด (Segment Structural Attractiveness) เป็น

การพจิารณาศกัภาพของส่วนตลาดทัง้ปจัจุบนัและอนาคต เช่น Niche Market ตลาดไม่ใหญ่แต่

ก าลงัซือ้สงู 

-  เป้าหมายและทรพัยากรขององค์กร (Organization Objectives and Resources) 

ส่วนตลาดทีเ่ลอืกควรสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย เช่น องคก์รขนาดใหญ่มเีงนิลงทุน และบุคคลากร

มาก ควรเลือกส่วนตลาดที่มีขนาดใหญ่ หรือองค์กรขนาดเลก็ควรเลือกส่วนตลาดที่มีขนาด

เหมาะสมกบัศกัภาพดา้นการแขง่ขนั และการเขา้ถงึตลาดขององคก์ร 

3) การวางต าแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) หมายถึง กระบวนการใน

การก าหนดจุดเด่น หรอื คุณค่าที่ผู้บริโภคพึงปราถนาส าหรบัสนิค้า /บริการขององค์กร โดย

จุดเด่น หรือ คุณค่านัน้ ควรมี ความแตกต่างจากสินค้า/บริการของคู่แข่งอย่างชดัเจน และ

สามารถเสนอใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึความแตกต่างนัน้ได้ 
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ปจัจยั 4 ประการในการสรา้งความแตกต่างของต าแหน่งทางการตลาด 

-  ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดงึลกัษณะเด่น/พเิศษของผลติภณัฑ์ที่เราม ีแต่คู่แข่งไม่ม ี

เช่น รปูแบบ คุณสมบตั ิความคงทน ราคา ความเชื่อถอืได ้คุณภาพ 

-  ดา้นบรกิาร (Service) ท าใหผู้้บรโิภครู้สกึถึงความแตกต่างจากคู่แข่งขนั เช่น ความ

รดเรว็ การรบัประกนั บรกิารพเิศษ อบรม ความสะดวก เวลาท าการ 

-  ด้านบุคคลากร (Personnel) โดยเฉพาะธุรกจิที่ต้องอาศยับุคลากร เป็นส่วนส าคญั

ของการให้บริการ ปจัจยัที่นิยมใช้ คือ ความรู้ของ บุคลากร ประสบการณ์และความช านาญ 

ความเอาใจใส่ลูกค้า ความซื้อสตัย์ไว้ใจได้ คุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคให้ความส าคญัในการ

ตดัสนิใจซือ้ Unique Selling Point 

 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 ธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 

จดัเป็นธุรกจิค้าปลกี และบรกิาร จงึใช้ทฤษฎีการตลาดบรกิารมาช่วยในการวเิคราะห์ให้บรรลุ

วตัถุประสงค์การตลาด เพื่อให้เหมาะสมกบัการวางต าแหน่งของสนิค้า การเพิม่ยอดขาย การ

ขยายการเติบโตของบริษัทฯ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคปจัจุบนั และ 

อนาคต 

ส่วนประสมทางการตลาด คอื กลุ่มเครื่องมอืทางการตลาดทีบ่รษิทัน ามาใชเ้พื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคด์า้นการตลาดของบรษิทัในการตลาดเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ซึง่ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารใช้

ส่วนประสมทางการตลาด และมหีลกัเกณฑก์ารแบ่งเครื่องมอืทางการตลาดออกเป็น 7 ประเภท

เรยีกวา่ 7P’s (รองศาสตราจารยศ์ริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. กลยทุธก์ารตลาด การบรหิาร

การตลาดและกรณีศกึษา,2541) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 

  1)  ผลิตภณัฑ์ (Product) 

ผลติภณัฑ์ (Product) เป็นสิง่ที่น าเสนอเพื่อตอบสนองความจ าเป็น และความต้องการ

ของตลาดในการวางแผนส่วนประสมการตลาดเริม่ต้นด้วยการก าหนดผลติภณัฑ์ โดยลูกค้าจะ

พจิารณาสิง่ทีน่ าเสนอ 3 ประการ คอื 

-  รปูลกัษณะ และคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ 

-  ส่วนประสมบรกิาร และคุณภาพบรกิาร 
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-  ความเหมาะสมของราคาโดยพจิารณาจากเกณฑค์ุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ 

คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ม ี5 ระดบั ในแต่ละระดบัจะสร้างคุณค่าส าหรบัลูกค้าเรยีกว่า

เป็นล าดบัข ัน้ตอนของคุณค่าส าหรบัลกูคา้ (Customer Value Hierarchy) ดงันี้ 

-   ผลติภณัฑห์ลกั (Core Product) หมายถงึ ประโยชน์พืน้ฐานของผลติภณัฑท์ี่

ผูบ้รโิภคไดร้บัจากการซือ้สนิคา้โดยตรง 

-  รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์(Tangible Product) หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพทีผู่บ้รโิภค

สามารถสมัผสั หรอืรบัรูไ้ด ้ซึง่เป็นส่วนทีเ่สรมิท าใหผ้ลติภณัฑส์มบรูณ์ขึน้ รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

มดีงันี้ 

-  คุณภาพ (Quality)  

-  รปูร่างและลกัษณะ (Feature) 

-  รปูแบบ (Style) 

-  การบรรจุภณัฑ ์(Packing)  

-  ตราสนิคา้ (Brand) 

  -  ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expected Product) หมายถงึกลุ่มของคุณสมบตั ิและเงื่อนไขที่

ผูซ้ ือ้คาดหวงัวา่จะไดร้บั และใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สนิคา้ การเสนอผลติภณัฑ์ที่คาดหวงัจะ

ค านึงถงึความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 

  -  ผลติภณัฑค์วบ (Expected Product) หมายถงึ กลุ่มของคุณสมบตั ิและเงื่อนไขทีผู่้ซือ้

คาดหวงัว่าจะได้รบั และใช้เป็นขอ้ตกลงจากการซื้อสินค้า การเสนอผลิตภณัฑ์ที่คาดหวงัจะ

ค านึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 

-  ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Potential Product) หมายถงึ คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์

ใหม่ทีม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืพฒันาไปเพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต 

2) ราคา (Price) 

ราคา หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ซึง่ราคาจะเป็นตน้ทุน (Cost) ของลกูคา้

ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหวา่งคณุค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคา ผลติภณัฑน์ัน้ถ้าคุณค่าสงู

กวา่ราคา เขากจ็ะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ สิง่ทีผู่ก้ าหนดกลยทุธด์า้นราคาตอ้งค านึงถงึ คอื 

-  คุณค่าทีร่บัรู ้(Perceived Value) ในสายตาของลกูคา้ ซึง่จะตอ้งพจิารณาวา่การ

ยอมรบัของลกูคา้ในคุณค่าของผลติภณัฑว์า่สงูกวา่ราคาผลติภณัฑน์ัน้ 

-  ตน้ทุนสนิคา้ และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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-  การแขง่ขนั 

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย คอื เสน้ทางทีส่นิคา้บรโิภค (Consumer Goods) เคลื่อนยา้ย

จากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย โดยอาศยัคนกลางชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ดงัรายละเอยีด

ดงันี้ 

-  ช่องทางโดยตรง (Direct Channel) เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีผู่ผ้ลติขายสนิคา้

โดยตรงใหก้บัผูบ้รโิภค ช่องทางโดยตรงสามารถท าไดห้ลายรปูแบบ 

 -  พนกังานขายออกขายสนิคา้ตามแหล่งบรษิทั ส านกังาน 

 -  ผูผ้ลติสรา้งตวัแทน (Agent) ในต่างประเทศ 

-  ช่องทางออ้ม (Indirect Channel)  

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 การส่งเสริม หรือกิจกรรมที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นหรือจูงใจผู้ซื้อให้เกิดความ

ตอ้งการทีจ่ะซือ้ เพื่อช่วยยกระดบัความตอ้งการในสนิคา้ หรอืบรกิารใหส้งูขึน้ ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบั

การตดิต่อสื่อสาร (Communication) การใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลติภณัฑ์แก่ผู้บรโิภคให้เกดิ

ความต้องการ และท าการซื้อในที่สุด การส่งเสรมิการตลาดเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของส่วน

ประสมทางการตลาด กจิกรรม หรอืเครื่องมอืต่าง ๆ ทางการส่งเสรมิการตลาดที่นิยมเรยีกว่า 

ส่วนประสมทางการส่งเสรมิการตลาด (Promotion Mix) ประกอบดว้ย 

-  การโฆษณา (Advertising) เป็นการเสนอขา่วสารเกีย่วกบับรษิทั หรอืสนิคา้ และ 

บริการ หรือความคิดที่ต้องจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการที่ไม่ใช่ตัวบุคคล สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายไดจ้ านวนมาก เช่น หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร วารสาร โทรทศัน์ วทิย ุโรงภาพยนตร ์

และป้ายโฆษณากลางแจง้ (Billboard/Outdoor Advertising) เป็นตน้ 

- การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) เป็นการสื่อสารแบบสองทางระหวา่ง 

ผูข้ายกบัผูซ้ ือ้โดยใชบุ้คลากรของบรษิทั ท าหน้าทีใ่นการขาย รวมถงึการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

ต่อลกูคา้เป้าหมาย ท าใหล้กูคา้เป้าหมายทราบขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งละเอยีด 

-  การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) เป็นการท ากจิกรรมการส่งเสรมิจะ 

นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน และการให้ข่าวประชาสมัพนัธ์เพื่อให้เกดิ

การกระตุน้ ความสนใจ ทดลองใช้ หรอืการซื้อ โดยลูกค้าข ัน้สุดท้าย หรอืบุคคลอื่นในช่องทาง

การส่งเสรมิการขายนิยมใชห้ลายรปูแบบ เช่น การสะสมแต้ม การแลกของรางวลัส่วนลดสนิค้า 
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รวมถึงการจดัท าป้ายโฆษณา ก าหนดสญัลกัษณ์ร้านค้า และการจดัแสดงสนิค้า เป็นต้น ช่อง

ทางการส่งเสรมิการขายม ี3 รูปแบบคอื (1)  การกระตุ้นผู้บรโิภค (Consumer Promotion) (2) 

การกระตุ้นคนกลาง (Trade Promotion) และ (3) การกระตุ้นพนักงานขาย (Sale Force 

Promotion) 

-  การประชาสมัพนัธ ์(Pubic Relation) เป็นการตดิต่อสื่อสาร การใหข้า่วเป็นการ 

เสนอความคดิเกี่ยวกบัสินค้า หรอืบรกิารให้กบักลุ่มเป้าหมายทัว่ไป เพื่อสร้างทศันคติ หรือ

ภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอบรษิทั สนิคา้ และบรกิารในระยะยาว เช่นการตพีมิพ์ การจดัเหตุการณ์พเิศษ 

การใหข้า่ว กจิกรรมบรกิารชุมชน และการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นตน้ 

-  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการสื่อสารทางตรงไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

ทีเ่จาะจงไดเ้ป็นรายบุคคล เพื่อใหเ้กดิการตอบสนองไดท้นัท ีเช่นการขายแบบเผชญิหน้า (Face-

to-face Selling) การตลาดทางตรงทีใ่ช ้คอีอส (Kiosk Marketing) และ การตลาดแบบออนไลน์ 

(Online Marketing) เป็นตน้ 

5) บคุคลากร (People)  

 พนกังาน (Employees) ซึง่ตอ้งอาศยัการคดัเลอืก (Selection) การฝึกอบรม (Training) 

การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้แต่กต่างเหนือคู่แข่ง 

พนักงานต้องมีความสามารถ มีทศันคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริเริ่ม มี

ความสามารถในการแกป้ญัหา และความสามารถสรา้งค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6) กระบวนการ (Process) 

กระบวนการ หรอืกลไกลในการท างานของกจิกรรมต่าง ๆ ทีท่ าให้เกดิการบรโิภคสนิค้า

นับตัง้แต่การออกแบบพฒันา การท าวจิยั เรื่อยมาจนถึงการจดัหาวตัถุดิบการผลติ หรอืการ

ด าเนินการ และการส่งมอบสนิคา้ หรอืบรกิารใหถ้งึมอืลกูคา้ในเวลาทีเ่หมาะสม 

7) บรรยากาศหรือสถานท่ีในการให้บริการ (Physical Evidence) 

เป็นกรสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพ

โดยรวม ทัง้ทางดา้นกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่า ใหก้บัลกูคา้ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการแต่งกายสะอาดเรยีบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บรกิารที่ รวดเร็ว 

หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ทีล่กูคา้ควรไดร้บั 
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กลยทุธต์ราสินค้า 

ประดษิฐ ์ภญิโญภาสกุล, (ไม่ระบุปี) ไดเ้สนอแนวคดิกลยทุธต์ราสนิคา้ไวว้า่ ภาพลกัษณ์

ของตราสนิค้า แสดงถึงสินค้าหรอืบริการที่ท าให้เกดิความแตกต่างภายในจติใจของผู้บรโิภค 

ตราสินค้าเป็นสญัลกัษณ์ที่ถ่ายทอดถึง คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเชื่อ และคุณค่าของ

สนิคา้นัน้ ๆ การสรา้งความแขง็แกร่งของตราสนิคา้ จะตอ้งมบีรหิารจดัการทีด่เีพื่อท าใหผู้บ้รโิภค

เกดิความยดึเหนี่ยวกบัคุณค่าโดยรวมในตราสินค้านัน้ การพฒันาตราสินค้าให้แขง็แกร่งม ี2 

ขัน้ตอนหลกัคอื 

1)  การพฒันาคุณค่าของขอ้เสนอ ตัง้แต่ การเลอืกวางต าแหน่งกวา้ง ๆ ตามด้วย การ

เลอืกต าแหน่งเฉพาะ และคุณค่าของสนิคา้นัน้ ๆ สรุปเป็นการพฒันาคุณค่าโดยรวม  

2)  การสร้างตราสนิค้า เริม่จากเลอืกซื้อตราสนิค้า ก าหนดค ามัน่สญัญา และความ

เกีย่วพนัของชื่อทีเ่ลอืก แลว้สรา้งความเป็นเอกลกัณ์ของสนิคา้ และประเมนิความมปีระสทิธภิาพ

ของตราสนิคา้นัน้ ในยคุปจัจุบนั ทฤษฎีการสร้างตราสนิค้ามแีนวคดิที่แตกต่างไปจากเดมิ โดย

ตอ้งท าความรูจ้กั และเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภค ใหถู้กตอ้งตามสภาวะการณ์ทีเ่ปลีย่นไป 

 นอกจากนี้ Yorkston, Nunes และ Matta, (2010) ไดเ้สนอเพิม่เตมิเกี่ยวกบักลยุทธ์ตรา

สนิค้าไวว้่า คุณค่าของตราสนิค้า (Brand Equity) หมายถึง ตราหรอืยีห่้อของสนิค้าที่ผู้บรโิภค

มองเหน็ว่ามคีุณค่า เป็นตราที่ผู้บริโภคมีทศันคตทิี่ดต่ีอคุณสมบตัขิองสนิค้า และชื่นชอบตรา

สนิคา้นัน้  

สรา้งความประทบัใจในคุณภาพของตราสนิคา้ (Appreciation of Quality) หมายถงึ การ

ทีผู่บ้รโิภครบัรู้ถึงคุณภาพทุกประการของสนิค้า หรอืบรกิาร แล้วเกดิความประทบัใจในสนิค้า

หรอืบรกิารนัน้ การสรา้งความประทบัใจ (Appreciation) มคีวามแตกต่างจากการสร้างความพงึ

พอใจ (Satisfaction) ผู้บรโิภครบัรู้ถึงมูลค่าเพิม่ที่ส่งมอบได้นัน้ จะท าให้สนิค้าได้รบัประโยชน์

ดงันี้ 

-  ท าใหล้กูคา้หนัมาซือ้สนิคา้ (Reason-to-Buy) 

-  ท าใหส้นิคา้มตี าแหน่งทางการตลาดทีม่ ัน่คง (Strong Position) 

-  สนิคา้อยูใ่นระดบัสงู (A Price Premium) 

-  ช่องทางการจดัจ าหน่ายน่าสนใจ (Channel Member Interest) 

-  ท าใหส้ามารถขยายสายผลติภณัฑ ์(Brand Extension) 
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การที่จะสร้างคุณค่าตราสนิค้าโดยมุ่งที่ลูกค้า (Customer-Based Brand Equity) เป็น

การทีล่กูคา้มองเหน็ความแตกต่างของตราสนิคา้ และมกีารตอบสนองต่อตราสนิคา้ หรอืเป็นการ

ที่ตราสินค้ามคีุณค่าในทศันคติของลูกค้าในเชิงบวก โดยผู้บริโภคแสดงปฏิกริิยาว่าพอใจใน

ผลติภณัฑน์ัน้มากกวา่ และพอใจในวธิทีีต่ราสนิคา้อยูใ่นตลาดในทางตรงกนัขา้ม ตราสนิคา้อาจมี

คุณค่าจากฐานลูกค้าเชงิลบได้ คอื ผู้บรโิภคอาจจะแสดงความพอใจในกจิกรรมการตลาดของ

ตราสนิคา้นัน้น้อยลง ในการสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ จะตอ้งพจิรณาดงันี้ 

-  คุณค่าตราสนิคา้จะเพิม่ขึน้จากความแตกต่างของผลติภณัฑ์ / ตราสนิคา้ 

-  การตอบสนองด้านความแตกต่างของผลิตภณัฑ์เป็นผลจากความรู้ของผู้บรโิภค

เกีย่วกบัตราสนิคา้ / ผลติภณัฑ ์ซึง่ความรูเ้กีย่วกบัตราสนิคา้ (Brand Knowledge) ประกอบดว้ย 

ความคดิ (Thoughts) ความรู้สกึ (Feelings) ภาพพจน์ (Images) ประสบการณ์ (Experiences) 

ความเชื่อ (Beliefs) และอื่น ๆ ซึ่งสมัพนัธ์กบัตราสนิค้าในลกัษณะที่เฉพาะเจาะจง ตราสนิค้า

จะต้องสร้างความแขง็แกร่ง (Strong) ความพอใจ (Favorable) และต้องสร้างความผูกพนัที่มี

ลกัษณะเฉพาะกบัลกูคา้ 

-  การตอบสนองต่อความแตกต่างในผลติภณัฑ์ / ตราสนิค้าของลูกค้าซึ่งสร้างคุณค่า

ตราสนิคา้จะสะทอ้นในรปูของการรบัรู ้(Perception) ความชอบ (Preferences) และพฤตกิรรมที่

สมัพนัธก์บัลกัษณะทัง้หมดทางการตลาดของตราสนิคา้ 

 

การจดัการลกูค้าสมัพนัธ ์(Customer Relationship Management) 

แนวคดิสมยัใหม่อกีแนวคิดหนึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารโดยตรงที่ถูกกล่าวถึง และ

น ามาใช้มากขึน้ แนวคดินัน้ก็คอื แนวคดิการจดัการลูกค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship 

Management) การจดัการลูกค้าสมัพนัธ์ มุ่งตอบสนองคุณค่าระหว่างกนัขององค์กร กบัลูกค้า 

โดยองคก์รมุ่งสรา้งคุณค่าใหม่ ๆ ทีด่ใีหเ้กดิขึน้แก่ลกูคา้ ส่วนลกูคา้สรา้งคุณค่าให้แก่องค์กรด้วย

การเกดิความรูส้กึจงรกัภกัด ีหรอืประทบัใจต่อองคก์รตลอดไป 

 การจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์มจีุดมุ่งหมายทีส่ าคญั คอื 

-  เพิม่ความเขา้ใจถงึความตอ้งการจากลกูคา้ขององคก์ร 

-  ทุกครัง้ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ ตอบสนองต่อความคาดหวงัใหไ้ดใ้นแต่ละราย 
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-  ท าใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึแตกต่างจากทีเ่คยพบและดกีวา่ โดยพยายามใหล้กูค้าได้รบั

รู้ประสบการณ์ที่ด ีและแปลกกว่าเดิม (Wonderful Experiences) เรื่องที่ดทีี่สุดกค็อื การให้

ความส าคญัต่อการเพิม่คุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้มากกวา่ตวัสนิคา้และบรกิาร 

โดยสรุป การจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์เป็นการใหบ้รกิารทีมุ่่งเน้นลกูคา้เป็นหวัใจหลกัส าคญั 

เรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัจากลูกค้า เน้นการตอบสนองให้สูงกว่าความคาดหวงัที่

เคยไดร้บั และท าใหล้กูคา้เกดิความจงรกัภกัด ีหรอืประทบัใจตลอดไป การจดัการลูกค้าสมัพนัธ์

มาใชน้ัน้ มหีลกัการทีส่ าคญั คอื 

-  ใชค้วามรูท้ ีอ่งคก์รมเีกีย่วกบัลกูคา้หรอืประชาชนใหเ้กดิประโยชน์ 

-  ใช้กลยุทธ์ ชนะ-ชนะ (Win-Win Strategy) กล่าวคอื หน่วยงานสามารถเพิม่คุณค่า 

(Value) ใหแ้ก่ลกูคา้หรอืประชาชน ลกูคา้หรอืประชาชนใหค้วามจงรกัภกัด ี(Loyalty) แก่องค์กร

มากขึน้ 

-  ยอมรบัในความแตกต่างของลูกค้าหรอืประชาชนที่มีความแตกต่างกนั จะต้องมี

วธิกีารจดัการทีแ่ตกต่างกนั 

-  เน้นการใหบ้รกิารทีห่วัใจของลกูคา้ หรอืประชาชนโดยท าให้ลูกค้าหรอืประชาชนเกดิ

ความสุข (Happy) เปลี่ยนวธิกีารบรหิารจดัการจากการมองหน่วยงานตนเองเป็นหลกั (Inside 

Out) เป็น (Outside In) 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัเรื่อง Strategic Brand Concept-Image C. Whan Park, Bernard J. 

Jaworski, & Deborah  J. Maclnnis, 1986 Journal of Marketing 

Park, Jaworski, และ Maclnnis, 1986 ได้ท าการวจิยัเรื่อง Stategic Brand Concept-

Image การบรหิาร กลยทุธใ์นการสรา้งแบรนดส์นิคา้ และภาพลกัษณ์ของสนิค้าจากผลการวจิยั

พบว่า Brand Concept Management (BCM) คอืการ วางแผน การสร้าง Brand และการ

ควบคุมภาพลกัษณ์ ไปจนถงึอายขุอง Brand นัน้ ๆ ภาพรวมของ Brand คอืหวัใจของ Brand ที่

ถูกก าหนดจากความต้องการของผู้บรโิภค ประโยชน์ใช้สอย, สญัลกัษณ์, ความอยากทดลอง

สนิคา้ ส าคญัมากกวา่การเขา้สู่ตลาด เพื่อที่จะก าหนดขอบเขตของการ Positioning Strategies 

ซึง่มอีทิธพิลต่อมุมมองของ Brand Image / Position เมื่อผ่านกระบวนการคดัสรรภาพรวมของ 

Brand แบ่งออกเป็น 3 ข ัน้ตอน 
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1)  การแนะน า Brand (Introduction)  

กระบวนการทีค่ดิขึน้มาเพื่อสรา้ง Brand’s Image/Position ในตลาดในช่วงระหว่างการ

เขา้สู่ตลาด Image/Position ที่องค์กรได้เลอืกจะต้องอยู่ในขอบเขตของ Brand Concept และ

มักจะได้ร ับอิทธิพลจากกลุ่มตลาดบน การท าการตลาดแบบผสมจะส่งผลต่อ Brand’s 

Image/Position 2 ประการ คอื 

-  การสื่อสารของ Brand’s Image ในแต่ละขัน้ตอนของการผสมผสานส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจของผูบ้รโิภคต่อแบรนด ์และ Brand’s Image  

-  การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน หรอื การด าเนินการที่เกี่ยวกบัขอบเขตการ

ปรบัเปลีย่น (ในเวลาทีก่ าหนด ความสามารถในการเขา้ถงึสถานที ่ความพอใจในการซือ้ปรมิาณ

ของขอ้มลูทีม่)ี ซึง่ทัง้สองอยา่งนี้จะตอ้งผสมผสานเขา้ดว้ยกนั 

2)การเสริมสร้างแบรนด ์(Elaboration)  

จะเน้นไปในทางเพื่อเพิม่คุณค่าของ Brand’s Image เพื่อที่ท าให้ดูเหนือกว่าคู่แข่งการ

เพิ่มคุณค่าของแบรนด์นัน้จ าเป็นในสภาวะของการแข่งขนัก็จะซบัซ้อนมากขึ้น ตวัอย่างเช่น 

จ านวนคู่แขง่ทีม่มีากขึน้ ท าใหค้วามสามารถของผูบ้รโิภคในการแยกแยะแบรนด์ต่าง ๆ จากกนั

นอกจากนี้แลว้ยงัม ีความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บรโิภค ปจัจยัเหล่านี้ท าให้ต้อง

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกบัสินค้า หรือความต้องการสินค้าที่มคีุณภาพดขีึ้น ก็จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์

เฉพาะเพื่อเพิม่คุณค่าของแบรนด ์

3)การสร้างแบรนดใ์ห้แขง็แกร่งเป็นเครือข่าย (Fortification) 

ขัน้ตอนนี้คอืการเชื่อมโยงกบัแบรนดท์ี่เป็นที่ยอมรบัแล้ว กบัสนิค้าตวัอื่นขององค์กรแต่

ในระดบัทีต่่างกนั สนิคา้หลาย ๆ ตวัทีม่ ีImage คลา้ยกนั จะช่วยเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของ

แบรนดแ์ก่กนั ดงันัน้ ทุกแบรนดก์จ็ะไดป้ระโยชน์จากวธินีี้ แต่การเชื่อมโยงแบรนด์ในขัน้ตอนนี้

ไม่ไดห้มายความวา่กระบวนการในการพฒันาแบรนด์ได้หยุดลงไปเพราะการพฒันาแบรนด์จะ

ด าเนินไปจนกวา่จะหมดอายขุองสนิคา้นัน้ ๆ ในขัน้ตอนนี้จะต้องมองเพื่อสร้างความส าเรจ็ของ

แบรนดใ์นระยะยาว ความจรงิแลว้ การสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้บรนด์จะต้องด าเนินไปพร้อม ๆ 

กบักลยทุธใ์นการบรหิาร Product line มากกวา่การบรหิารสนิคา้เพยีงตวัเดยีว 

ในขัน้ตอนี้มองวา่ไม่จ าเป็นตอ้งน าไปใชใ้นทุกองคก์รเพราะการตดัสนิใจส่งสนิค้าสู่ตลาด

หรอืการพฒันาสนิคา้ตวัใหม่นัน้ขึน้อยูก่บัปจัจยัดงัต่อไปนี้ 

-  ความสามารถขององคก์รในการผลติสนิคา้ทีห่ลากหลาย 
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-  สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัในตลาด 

หลกัของการสรา้งความแขง็แกร่งให้กบั Brand Image ด้วย Functional Concept ผ่าน

กลยทุธก์ารสรา้ง Image แบบกลุ่มนัน้จะตอ้งสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งสนิคา้ ตวัอยา่งเช่น Arm 

and Hammer Baking Soda’s Image เชื่อมโยงกบั Arm and Hammer Soap Powder, 

Deodorant ส่วน Vaseline สรา้งความแขง็แกร่งใหแ้บรนดโ์ดยการเชื่มโยง ชื่อของสนิคา้ (Brand 

Name) เขา้กบัสนิคา้ดา้นความงาม เช่น Vaseline Intensive Care 

แบรนด์ที่เป็น Symbolic Concept นัน้มกัจะเกี่ยวพนัมาจากตวัสนิค้าเอง เช่น Lenox 

สร้างเครือข่ายในจีนด้วยการ ท าเทยีน สบู่ และจวิเวอรี่ การสร้าง Image แบบกลุ่มก้อนด้วย 

Symbolic Concept ช่วยเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ที่เกี่ยวกบัชวีติประจ าวนั และการบรโิภคเพื่อ

สรา้งภาพลกัษณ์ใชเ้พื่อสื่อสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

แบรนด์ที่เป็น Experiential มกัจะใช้กลยุทธ์ Bundle Strategies คอื การสร้าง Image 

แบบกลุ่มที่เชื่อมโยงความสมัพนัธ์กบัสนิค้าอื่น ๆ ที่เป็นแบบ Experiential ตวัอย่างเช่น Lego 

ใช้วธิโีปรโมทสนิค้าตวับลอ็ก Lego ว่าเป็นสนิค้าประเภท Do-It-Yourself สนิค้าที่ไม่ส าเรจ็รูป

ตอ้งประกอบเอง ส าหรบักลุ่มเป้าหมายวยัเยาว ์Barbie กเ็ป็นอกีตวัอยา่งทีใ่ช ้

Fortification Strategy และการ Introduction ของ Barbie Magazine and Barbie Game 

ตวัอยา่งเหล่านี้แสดงใหเ้หน็วา่ Initial Brand จุดเริม่ต้นของแบรนด์สร้างความแขง็แกร่งของแบ

รนดด์ว้ยการเชื่อมโยงไปยงัสนิคา้ตวัอื่น ความสมัพนัธเ์หล่านี้จงึท าให้เกดิความหมายของแต่ละ

แบรนด ์
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และ ผลการศึกษา 

 
ในการศกึษาเรื่อง การก าหนดกลยุทธ์องค์กร ของบรษิทั คงิ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดัเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ในธุรกจิค้าปลกีผลติภณัฑ์ที่เน้นตราสนิค้า 

ในครัง้นี้ผู้ศกึษาได้ด าเนินการศกึษา โดยวเิคราะห์สถานการณ์ ปจัจยัสภาพแวดล้อมปจัจุบนั 

และก าหนดปญัหา คือ จ านวนนักท่องเที่ยวสญัชาติหลกัมีปรมิาณลดน้อยลง ซึ่งกระทบกบั

ยอดขายในบางช่วงเวลา ปรมิาณสนิคา้คงคลงัมมีลูค่าสงู สนิคา้ในกลุ่มแฟชัน่เครื่องแต่งกาย อนั

ได้แก่ กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า ของบรษิทัไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่บรษิัทก าหนดไว้ และ

ปรมิาณสนิคา้คงคา้ง Stock มปีรมิาณมากซึ่งส่งผลให้เกดิต้นทุนจมอยู่กบัสนิค้าที่ยงัขายไม่ได ้

จากปญัหาดงักล่าว จงึได้ท าการก าหนดวตัถุประสงค์ในการวจิยั คอื เพื่อศกึษาปจัจยัทางการ

ตลาด และปจัจยัแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกคู่ค้า และการคดัเลือก

ผลติภณัฑเ์ขา้มาจ าหน่ายในร้านของระดบัพนักงานฝ่ายจดัซื้อ และผู้บรหิารท าการอนุมตั ิเพื่อ

ท าการวเิคราะห์หาสาเหตุที่ยอดขายลดลงบางช่วงเวลา เพื่อน าข้อมูลมาศึกษา และใช้เป็น

แนวทางในการ  ก าหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ และกลยุทธ์ระดบัหน้าที่ เพื่อ

เพิม่ยอดขาย เพิม่ขดีความสามารถและ ศกัยภาพให้กบัองค์กร จากนัน้จงึด าเนินตามขัน้ตอน

กระบวนการวจิยั ดงัมรีายละเอยีดเนื้อหาของรายงานในบทที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยประเดน็ต่าง ๆ 

ดงันี้ 

 

3.1  การออกแบบวิจยั (Research Design) 

 ในการศึกษานี้  ผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบวิจ ัย เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ วิธี

การศึกษาขอ้มูล ทุตยิภูม ิ(Secondary Data) และข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้

เครื่องมอืเป็นแบบสอบถามความพงึพอใจของลูกค้า และ สมัภาษณ์ ผู้เกี่ยวขอ้ง  จากนัน้จงึน า

ข้อมูลทัง้สองมาท าการวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Management Process) ในการสรุปผลโดยใชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ ในการวเิคราะห์ประมวลผล เพื่อ
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สรุปเลอืกกลยทุธท์ ัง้ 3 ระดบั คอื กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกจิ กลยุทธ์ระดบั

หน้าที ่

3.2  การเกบ็ข้อมลู (Data Collection) 

1) การเกบ็ข้อมลูทุติยภมิู (Collection of Secondary Data) 

การเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสอืพิมพ์ บทความการ

วเิคราะหข์อ้มลูจากนกัวชิาการ ขอ้มูลจากหน่วยงานราชการอนิเตอร์เน็ต ศูนยว์จิยัต่าง ๆ เพื่อ

น าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์ถึงศกัยภาพ ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์

ขององคก์ร  

2) การเกบ็ข้อมลูปฐมภมิู (Collection of Primary Data) 

 โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) ผู้บรหิารของบรษิทัถึงนโยบาย และ

วธิกีารด าเนินการทางธุรกิจ แนวโน้มการเติบโตของธุรกจิ และพนักงานบรษิัทเพื่อวเิคราะห์

สภาพโดยรวมของธุรกจิ และท าการวจิยัเชงิส ารวจ ( Survey ) เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใช้

แบบสอบถาม ( Questionnaire ) เพื่อศกึษาถึงพฤตกิรรมและความต้องการของลูกค้าคนไทย 

ทีม่าใชบ้รกิารรา้นคา้ปลอดอากร การศกึษาขอ้มลูปฐมภมู ิ ไดม้าจาก 2 ส่วน คอื 

-  ขอ้มลูปฐมภมูสิ่วนที ่1 ใชเ้ครื่องมอืแบบสอบถามลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารรา้นคา้ 

ปลอดอากร คงิ เพาเวอร์ คอมเพลก็ซ์ซอยรางน ้า จ านวน 100 ราย เกบ็เป็นเวลาสองสปัดาห ์

จนัทร-์ศุกร ์สปัดาหแ์รกเกบ็ช่วงเชา้ สปัดาหท์ีส่องเกบ็ช่วงบ่าย วนัละ 10 ชุด เกบ็เฉพาะคนทีซ่ือ้

สนิคา้เท่านัน้ทัง้ทีเ่ป็นสมาชกิ และไม่เป็นสมาชกิ แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ ข้อมูลการเป็นสมาชิกบตัรคิง เพาเวอร์ มี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด  

ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของลูกค้าคนไทยที่มาใช้บรกิารที่ร้านค้าปลอด

อากรในเมอืง ได้แก่ จ านวนครัง้ที่เดนิทางไปต่างประเทศ บุคคลที่มีอทิธิพลต่อการตดัสนิซื้อ 

สนิคา้ทีน่ิยมซือ้ในรา้นคา้ปลอดอากร  

 ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของลูกค้าที่ใช้บรกิารร้านค้าปลอดอากร คงิ 

เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ซอยรางน ้า  ที่สอดคล้องกบัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่งเป็น

ปจัจยัที่ใช้ประกอบการตดัสนิใจของบริษทั คงิ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั(Rating Scale) โดยมีหลกัเกณฑ์การให้
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คะแนนค าตอบ 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ดให ้5 คะแนน  มากให้ 4 คะแนน ปานกลางให้ 3 คะแนน  

น้อยให ้2 คะแนน และน้อยทีสุ่ดให ้1 คะแนน โดยมเีกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนน

เฉลีย่ดงันี้ 

-  คะแนนเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถงึ ใหค้ะแนนสงูมากทีสุ่ด/มผีลต่อการตดัสนิใจใน 

ระดบัมากทีสุ่ด 

-  คะแนนเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถงึ ใหค้ะแนนสงูมาก/มผีลต่อการตดัสนิใจในระดบั 

มาก 

-  คะแนนเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถงึ ใหค้ะแนนปานกลาง/มผีลต่อการตดัสนิใจใน 

ระดบัปานกลาง 

-  คะแนนเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถงึ ใหค้ะแนนน้อย/มผีลต่อการตดัสนิใจในระดบั 

น้อย 

-  คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถงึ ใหค้ะแนนน้อยทีสุ่ด/มผีลต่อการตดัสนิใจใน 

ระดบัน้อยทีสุ่ด 

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เป็นแนวโน้มพฤติกรรมการกลบัมาซื้อซ ้าของ

ลูกค้าคนไทยที่มาใช้บริการที่ร้านค้าปลอดอากรในเมือง และ ข้อเสนอแนะของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  

- ขอ้มลูปฐมภมูสิ่วนที ่2 ใชเ้ครื่องมอืการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร 

ทัง้หมด 9 คน เจ้าหน้าที่จ ัดซื้อสินค้าแฟชัน่ จ านวน 7 ท่าน ผู้จ ัดการฝ่ายจัดซื้อ และ 

ผู้อ านวยการส่วนจดัซื้อ แล้วน ามาวเิคราะห์ประมวลสรุปผล ในการสมัภาษณ์จะมโีครงร่าง

ค าถามในการหาค าตอบเพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์  ก าหนดกลยุทธ์และน าไปใช้ในการ

แกป้ญัหาเชงิกลยทุธข์องบรษิทัคงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

3.3  การวิเคราะหข้์อมลู (Strategic Analysis) 

1) การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู (Secondary Analysis) 

จากการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูจิากแหล่งขอ้มลูหนงัสอืพมิพ ์บทความ อนิเตอรเ์น็ต ขอ้มลู

จากศนูยว์จิยั และ หน่วยงานราชการ มดีงันี้
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ขอ้มูลจากผู้จดัการออนไลน์ ธนัวาคม (2553) ดร.ยุวะ เฮ็ดริก หว่องที่ปรึกษาด้าน
เศรษฐกจิ มาสเตอรก์ารด์ เวลิดว์ายด์ กล่าวว่า ส าหรบัประเทศไทย คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยจะเดินทางออกนอกประเทศในอตัรา 3.6% หรือคดิเป็นจ านวน 1.9 ล้านคน โดย
ประเทศ 2 อนัดบัแรกทีค่นไทยนิยมเดนิทางไปเพื่อท่องเที่ยวแบบส่วนตวั คอื จนี (23.5%) และ
ฮ่องกง (23.5%) และประเทศสามอนัดบัแรกทีค่นไทยนิยมเดนิทางไปเพื่อท่องเที่ยวในเชงิธุรกจิ 
ไดแ้ก่ จนี (25.3%) ฮ่องกง (19.2%) และสงิคโปร ์(18.7%) ตามล าดบั ในส่วนของกจิกรรมทีเ่ป็น
ทีน่ิยมสงูสุดส าหรบัคนไทยเมื่อเดนิทางท่องเที่ยว 3 อนัดบัแรกได้แก่ ช๊อปป้ิง (59.7%) ทวัร์ชม
เมอืงและสถานทีส่ าคญั (43%) และกจิกรรมบนัเทงิ (27%)  

บรษิทัศูนยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั รายงานว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี 2554 
ยงัคงเป็นไปในทศิทางที่ด ีหากไม่มเีหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมอืงมากระทบอกี ตลาด
นกัท่องเทีย่วต่างชาตขิองไทยยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องจากปี 2553 แม้ต่อฟนัฝ่า
อุปสรรคบางประการอาท ิเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ และภาวะเศรษฐกจิทีไ่ม่เอื้ออ านวยของกลุ่มตลาด
ท่องเที่ยวระยะไกลในภูมิภาค ยุโรปและอเมริกา  ศูนย์วจิยัฯ คาดการณ์ว่า หากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนร่วมมอืกนัส่งเสรมิการท่องเทีย่วไทยอยา่งจรงิจงั และต่อเนื่องแลว้
ในปี 2554 ตลาดนกัท่องเทีย่วต่างชาตขิองไทยจะยงัสามารถเตบิโตต่อไปได ้แม้อยู่ในอตัราที่ช้า
ลงกว่าปี 2553 ทัง้นี้ด้วยแรงเกื้อหนุนส าคญัจากการขยายตวัของตลาดท่องเที่ยวระยะใกล้ใน
ภมูภิาค เอเซยี อาท ิจนี เกาหล ีและอนิเดยี รวมทัง้บางประเทศในยโุรปทีเ่ศรษฐกจิฟ้ืนตวัได้เรว็ 
เช่น รฐัเซยี และนักท่องเที่ยวจากตะวนัออกกลาง ทัง้นี้ ภายใต้เงื่อนไขที่สถานการณ์ความ
ขดัแยง้ทางการเมอืงภายในประเทศยงัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรฐับาล ทัง้นี้ศนูยว์จิยักสกิรไทย 
คาดการณ์วา่ในปี 2554 จะมนีกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาประเทศไทยเพิ่มขึน้โดยมจี านวน
ทัง้สิน้ประมาณ 16.33 ลา้นคน และก่อใหเ้กดิรายไดด้า้นการท่องเที่ยวเขา้ประเทศคดิเป็นมูลค่า
ประมาณ 555,000 ลา้นบาทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.5 จากปี 2553 ทีม่า www.thairath.co.th 
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Ministry of Tourism and Sports,Thailand 
International Tourist Arrivals to Thailand 

January - December 2010 
2010 2009 

Nationality Number %Share Number %Share % 
2010/2009 

East Asia 8,076,493 50.98 7,076,190 50.01 14.14 
Europe 4,341,447 27.41 4,059.988 28.69 6.93 
The Americas 856,286 5.41 853,381 6.03 0.34 
South Asia 1,032,909 6.52 826,437 5.84 24.98 
Oceannia 812,191 5.13 737,459 5.21 10.13 
Middle East 595,298 3.76 483,983 3.42 23 
Africa 127,059 0.8 112,403 0.79 13.04 
Grand Total 15,841,683 100 14,149,841 100 11.96 

 
ตารางที ่3-1 แสดงปรมิาณจ านวนนกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้ประเทศไทย ระหวา่งเดอืน มกราคม 
– ธนัวาคม 2009-2010  
ทีม่า : กรมการท่องเทีย่ว ธนัวาคม (2553) 

จากตารางที่ 3-1 แสดงปรมิาณนักท่องเที่ยวที่เดนิทางเขา้ประเทศไทย ระหว่างเดอืน 
มกราคม-ธนัวาคม 2009-2010 สามารถสรุปได้ดงันี้ ปรมิาณนักท่องเที่ยวปี 2010 มปีรมิาณ
สูงขึ้นกว่าปี 2009 ปรมิาณ 1,691,842 ล้านคน ซึ่งปรมิาณนักท่องเที่ยวปี 2009 มปีริมาณ 
14,149,841 ล้านคน ปี 2010 มปีรมิาณ 15,841,683 ล้านคน จ านวนนักท่องเที่ยวอนัดบัที่ 1 
ไดแ้ก่ นกัท่องเทีย่วจากเอเซยีตะวนัออก มปีรมิาณสงูทีสุ่ดมจี านวน 8,076,493 ลา้นคน อนัดบัที ่
2 นกัท่องเทีย่วจากยโุรป มปีรมิาณ 4,341,447 ลา้นคน อนัดบัที่ 3 เป็นนักท่องเที่ยวจากเอเซยี
ใต ้จ านวน 1,032,909 ลา้นคน 

 
รายการ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จ านวนบตัรเครดิต/ใบ 12,003,369 12,971,694 13,489,422 
มลูค่าการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต/ล้านบาท 840,000 921,000 937,000 
 
ตารางที ่3-2 แสดงจ านวนบตัรและมลูค่าการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ปี 2007-2009 
ทีม่า : ขอ้มลูสถติธินาคารแห่งประเทศไทย 
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 จากขอ้มลูตราที ่3-2 ปรมิาณการใช้บตัรเคดติของคนไทยมปีรมิาณสูงขึน้ทุกปี จ านวน
บตัรเครดติปี 2550 มจี านวน 12,003,369 ใบ ปี2551 มจี านวน 12,971,694 ใบ ปี 2552 มี
จ านวน13,489,422 ใบ มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบตัรเคดติ ปี2550 840,000 ล้านบาท ปี 2551 
921,000 ลา้นบาท ปี 2552 937,000 ลา้นบาท 

สรุปบทความจากนิตยสารคงิ เพาเวอร ์ ครบรอบ 20 ปี ตุลาคม (2009) คุณวชิยั รกัศรี

อกัษร ประธานบรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั คงิ เพาเวอรเ์ริม่ตน้ท าธุรกจิรา้นคา้

ปลอดอากรไดอ้ย่างไร เริม่แรกท าธุรกจิดวิตี้ฟรทีี่ฮ่องกง จากนัน้กย็า้ยมาที่กมัพูชา มาเก๊า จนี 

ก่อนทีจ่ะกลบัมาทีก่รุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2532 เปิดร้านดวิตี้ฟรใีนเมอืงแห่งแรกที่อาคารมหาทุน

พลาซ่า พอถึงปี พ.ศ. 2536 ได้รบัอนุญาตจาก ทอท ให้เปิดร้านจ าหน่ายสนิค้าของที่ระลกึ ที่

สนามบนิกรุงเทพ เชยีงใหม่ หาดใหญ่ และ ภเูกต็ ปีพ.ศ. 2537 นโยบายรฐับาลต้องการท าร้าน

ปลอดอากร จากเดมิทีภ่าครฐั ททท. ร่วมทุนกบัภาคเอกชนคอืเรา ตอนนัน้รา้น ดวิตี้ฟร ีในเมอืง

จงึตอ้งปรบัเปลีย่นสถานภาพไปเป็นรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของทีร่ะลกึใหน้กัท่องเทีย่ว ช่วงนี้ถอืเป็น

วกิฤตใิหญ่พอตวั แต่กส็ู้มาจนถึงปี พ.ศ. 2540 เราได้รบัอนุญาตจาก ทอท. ให้ด าเนินการจดั

จ าหน่ายสนิคา้ดวิตีฟ้ร ีภายในสนามบนิกรุงเทพ เชยีงใหม่ หาดใหญ่ และภูเกต็ เป็นเวลา 10 ปี 

และในปีพ.ศ. 2548 ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นผู้ประกอบกจิกรรมเชงิพาณิชยท์ี่สุวรรณภูม ินัน่เป็น

เหตุใหใ้คร ๆ มองวา่ คงิ เพาเวอร ์ผกูขาด อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการรายเดยีว แต่ผมอยาก

ใหม้องยอ้นกลบัไปดว้ยวา่ คงิ เพาเวอร ์ไดเ้ขา้ประมลูงานอยา่งถูกตอ้งตามขัน้ตอนทุกอยา่ง และ

ทีไ่ดร้บัเลอืกกเ็ป็นเพราะขอ้เสนอของบรษิทัดทีี่สุด เสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้รฐั คอื ทอท. 

สงูสุดแลว้ ตามเงื่อนไขตอ้งลงทุนตบแต่งทัง้หมดในสุวรรณภมู ิทัง้หมดนี้ด าเนินการในระยะเวลา

อนัสัน้มาก ทัง้ยงัตอ้งหาสนิคา้แบรนด์ที่ดทีี่สุดมาจ าหน่าย ต้องออกแบบให้สวยที่สุด ทัง้หมดนี้

เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งใชค้วามเป็นมอือาชพีเขา้มาท าเท่านัน้ ซึ่งกไ็ด้พสิูจน์ให้เหน็ว่าเราท าได้ จุดเด่น

ในบรกิารของ คงิเพาเวอร ์คอื จากผลส ารวจ ทุกคนจะบอกวา่ เรามสีนิคา้ทีห่ลากหลาย ครบทุก

ความต้องการ และที่ส าคญัคอื สนิค้าเราราคาถูกกว่าเมอืงนอก และยงัดูแลสนิค้าหลงับรกิาร

ตลอดอกีดว้ย มปีญัหาอะไรกก็ลบัมาหาเราได ้มวีธิตี ัง้รบัปญัหาและอุปสรรคทีต่อ้งเผชญิในแต่ละ

วนัอยา่งไร ทัง้ปญัหาภายในและภายนอก ตวัอยา่งเช่น ปญัหาการเมอืง พอเกดิปญัหาหนึ่งกจ็ะ

เกี่ยวพ่วงไปถึงปญัหาอื่น ๆ เช่น ภาพลกัษณ์ประเทศตกต ่า บรรดาคู่ค้ากเ็ริ่มไม่มัน่ใจว่าจะ

คา้ขายกบัเรามัน่คงแค่ไหน ผมกต็อ้งเจรจา เจอภาวะวกิฤต ินกัท่องเที่ยวไม่มา มขีองขายแต่ไม่

มคีนซือ้ ตามมาดว้ยรายไดข้องพนักงาน ที่ตกลง พอแบงค์เหน็ยอดขายตก กลวัไม่มเีงนิจ่ายก็

มาท าการวางแผนเร่งรดัหนี้อกี ความภาคภูมใิจที่สุด เราเป็นธุรกิจดวิตี้ฟรีของคนไทยเราได้
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พสิจูน์ใหต่้างชาตไิดเ้หน็วา่ เราท าได ้ทีผ่่านมาเราได้รบัรางวลัผู้ประกอบการดเีด่นสาขาต่าง ๆ 

ทัง้ระดบัภมูภิาคและระดบัโลกมาทุกปี แมแ้ต่ผลประกอบการของเราตอนนี้กอ็ยู่ล าดบัที่ 10 ของ

โลก 

จากการส ารวจข้อมูลทุติยภูมิข้างต้น   ท าให้พบว่าบริษัทฯ ย ังมีโอกาส และ
ความสามารถในการขยายการเตบิโตได้อกีมาก เนื่องจากเป็นธุรกจิที่ไม่มคีู่แข่ง ซึ่งรายได้ส่วน
ใหญ่ของธุรกจิมาจากนักท่องเที่ยวที่เดนิทางเขา้ และออกนอกประเทศ ซึ่งจากขอ้มูลปรมิาณ
นักท่องเที่ยวปี 2010 มปีริมาณสูงขึ้นจากปี 2009 ถือเป็นโอกาสที่บริษัทจะได้รายได้จาก
นักท่องเที่ยวที่มปีรมิาณเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเคดิตของคนไทยมปีรมิาณสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่บริษทัจะด าเนินการพฒันา และ ก าหนดกลยุทธ์ของ
องคก์ร เตรยีมความพรอ้ม เพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้ และออก ประเทศไทย 
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกและการประเมินคู่แข่ง 

การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม (Five Forces Analysis) สามารถใชเ้ครื่องมอืของ Michel E. 

Porter มาวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 

อปุสรรคจากคู่แข่งขนัท่ีเข้ามาใหม่ 

ธุรกจิดวิตีฟ้รเีป็นธุรกจิทีต่อ้งอาศยัศกัยภาพด้านการเงนิ ความช านาญในการประกอบ

ธุรกจิเป็นอยา่งมากดงันี้อุปสรรคทีเ่กดิจากคู่แขง่รายใหม่นัน้ไม่เป็นปญัหาส าหรบับรษิทัเนื่องจาก

ปจัจุบนัมีคู่แข่งจ านวนน้อยราย อกีทัง้การเข้ามาแข่งขนัท าได้ยาก บรษิัทมีศกัยภาพในการ

ด าเนินธุรกจิ 

อ านาจต่อรองของผู้จ  าหน่ายวตัถดิุบ 

คู่คา้ต่างประเทศ มอี านาจในการต่อรองสงูในสนิคา้บางประเภท เนื่องจากสนิค้าเป็นแบ

รนด์ ชัน้น าของตลาดโลกการน าเขา้สนิค้าจะเสยีเปรยีบในเรื่องของเงื่อนไขที่ใช้ในการขนส่ง 

บริษทัจะเป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าขนส่งตัง้แต่โรงงานของ คู่ค้า ในการด าเนินการน าสินค้าเข้า

ประเทศ ถ้าส ัง่ซือ้เป็นจ านวนมาก บรษิทักจ็ะไดส้่วนลดทางการคา้กบัทาง Supplier และสามารถ

เจรจาต่อรองกนัได ้ แต่หากเป็น Supplierในประเทศ บรษิทัจะมอี านาจต่อรองสูงเนื่องจากเป็น

สนิคา้พืน้เมอืง ในประเทศ มี คู่ค้า จ านวนไม่น้อยที่ต้องการน าสนิค้าเขา้มาท าการฝากขายกบั

ทางบรษิทัเนื่องจากบรษิทัมชีื่อเสยีง และเป็นทีย่อมรบัในธุรกจิดวิตี้ฟรจีงึส่งผลให้บรษิัทมคีวาม

ไดเ้ปรยีบและอ านาจในการต่อรองสงู 
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อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือหรือลกูค้า 

เนื่องจากสนิค้าที่จ าหน่ายในดิวตรี้ฟรเีป็นสนิค้าปลอดอากร ซึ่งราคาสนิค้าจะต ่ากว่า

สนิคา้แบรนดเ์นมในทอ้งตลาดทัว่ไป ลกูคา้ทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้กจ็ะทราบวา่ราคาทีบ่รษิทัจ าหน่ายมี

ราคาถูก ซึง่ราคาทีล่กูคา้ไดร้บักเ็ป็นทีน่่าพอใจอยูแ่ลว้เป็นส่วนใหญ่ และลกูคา้ส่วนใหญ่กเ็ป็นนกั

เดนิทางราคาจงึไม่ค่อยมอีทิธพิลมากนกัในการใชจ้่ายอกีทัง้บรษิทัยงัมกีารส่งเสรมิการขายใหก้บั

ทางลกูคา้ สรุปไดว้า่อ านาจการต่อรองของลกูคา้มน้ีอยมาก 

อปุสรรคสินค้าทดแทน 

เนื่ องจากสินค้าที่จ าหน่ายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยการหาสินค้าทดแทนท าได้ง่าย แต่

เนื่องจากสนิคา้ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าแบรนด์เนมซึ่งมคีุณภาพด ีเป็นที่ยอมรบัและรู้จกัของลูกค้า 

อกีทัง้ยงัเป็นการตัง้ใจซื้อเพื่อเป็นของฝากท าให้การขายสินค้าให้กบันักเดินทางนัน้ไม่เป็น

อุปสรรคในเรื่องของสนิคา้ทดแทน 

การแข่งขนักบัคู่แข่งรายเดิม 

ความเขม้ขน้ ของการแข่งขนัมตี ่าเนื่องจากมผีู้ประกอบการที่ประกอบธุรกจิดวิตี้ฟร ีมี

น้อยรายเนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกจิอกีทัง้การเขา้มาแข่งขนัท าได้ยาก

เนื่องจากตอ้งเงนิลงทุนสงูในการประกอบกจิการ 

 

การวิเคราะหโ์ซ่คณุค่า (Value Chain Analysis) 

 ส าหรบัการวเิคราะห์โซ่คุณค่าแสดงให้เห็นว่า มกีิจกรรมหลกัและกจิกรรมสนับสนุน

อยา่งไรบา้ง และความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการเกดิขึน้จากกจิกรรมหลกั และกจิกรรม

สนบัสนุนสามารถน าไปใช้ในการวเิคราะห์ SWOT Analysis ต่อไปเพื่อหาจุดแขง็ และจุดอ่อน

ของกจิการ 

กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities) กจิกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กบั ลกัษณะทาง

กายภาพของผลติภณัฑ ์ยอดขาย และส่งมอบไปยงัผู้ซื้อ และบรกิารภายหลงัการขายประกอบ

ไปดว้ย 

-  การน าเขา้วตัถุดบิและปจัจยัการผลติเขา้สู่กจิการ (Inbound Logistics) บรษิทั คงิ  

เพาเวอร ์อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นบรษิทัที่น าเขา้สนิค้าแบรนด์เนม จากทัว่โลก ประเภท

สนิคา้ไดแ้ก่ น ้าหอม เครื่องส าอางค ์เสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย นาฬกิา เหลา้ บุหรี ่เป็นตน้ เนื่องจาก

บริษัทเป็นผู้น าเข้าไม่ใช่ผู้ผลิตสนิค้า ดงันัน้จะเป็นกิจกรรม การเก็บรกัษา และควบคุมการ
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จดัการตัง้แต่ สนิคา้ถูกส่งมาถงึท่าเรอื และขนส่งไปทีค่ลงัสนิคา้ ฝา่ยคลงัสนิคา้ท าหน้าทีต่รวจนบั

สนิค้าตามใบ Invoice และ ใบ Purchase Order ใบขนสนิค้า ว่าสนิค้า ถูกต้องตรงตามขอ้มูล

หรอืไม่จากนัน้ท าการรบัสนิค้าเขา้คลงั ท าการบนัทกึขอ้มูลรบัเขา้ระบบ Zap จากนัน้น าสนิค้า

จดัเกบ็เป็นหมดหมู่แบ่งเป็นประเภทสนิค้า ท าการตรวจสอบสนิค้าหากพบว่าสนิค้าช าชุดท าใบ

แจง้ฝา่ยจดัซือ้เพื่อท าการขอเครมสนิค้า ไปยงั Supplier เพื่อท าการเปลี่ยนสนิค้ามาแทนสนิค้า

เก่าทีช่ ารุด จากนัน้ท าการส่งสนิค้าขึน้ Shop หรอืร้านค้าปลอดอากรในเมอืงคงิ เพาเวอร์ คอม

เพลก็ซ ์การเบกิจ่ายสนิคา้ทัง้หมดถูกควบคุมโดยระบบ Zap เพื่ออพัเดทขอ้มูลการเบกิจ่าย และ

สนิคา้คงเหลอื ส่วนงานเกีย่วขอ้งอื่น ๆ สามารถดขูอ้มลูสนิคา้ไดจ้ากระบบ Zap ใชร้ะบบเขา้ช่วย

ในการควบคุมขอ้มลูสนิคา้มคีวามถูกตอ้งแม่นย า เป็นจุดแขง็ของบรษิทั 

-  การจดัส่งสนิคา้ส าเรจ็รปู (Outbound Logistics) เป็นการจดัการสนิคา้ในคลงัสนิคา้ 

แบ่งเป็นหมวดหมู่และประเภทสินค้าค้าเพื่อง่ายในการเบิกจ่าย และขนส่งไปที่ร้านค้า เพื่อ

จ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ซึง่บรษิทั คงิ เพาเวอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ได้มกีารสร้างคลงัสนิค้า 

ใกลก้บัรา้นคา้เนื่องจากง่ายต่อการเบกิจ่ายสนิคา้ และยงัมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการขนส่ง ลด

เวลา และค่าใชจ้่ายในการขนส่งสนิคา้ เพื่อใหส้นิคา้ถงึรา้นไดอ้ยา่งรวดเรว็ เพยีงพอทีจ่ะจ าหน่าย 

เป็นจุดแขง็ของบรษิทั   

-  การตลาดและการขาย (Marketing & Sales) กจิกรรมการตลาดและการขายของ 

บรษิทัจะเกีย่วขอ้งกบั 4P’s เป็นตวัก าหนดทีส่ าคญัไดแ้ก่ 

-  สนิคา้ (Product) เนื่องจากสนิคา้ทีน่ าเขา้มหีลายประเภทสนิคา้ในทีน่ี้จะเน้น 

ไปทีส่นิคา้แฟชัน่เครื่องแต่งกาย ไดแ้ก่เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ซึง่ถอืวา่เป็นประเภทสนิคา้ทีจ่ดั

อยูใ่นอนัดบัส าคญัของบรษิทั สนิคา้มแีบรนดเ์นม เป็น แบรนดช์ ัน้น าของโลก สนิคา้มคีุณภาพด ี

มรีปูแบบทีท่นัสมยั ไดร้บัความนิยมจากลกูคา้ทัว่โลก  ถอืไดว้า่สนิคา้เป็นจุดแขง็ของบรษิทั 

-  ราคา (Price) เนื่องจากบรษิทั น าเขา้สนิคา้แบรนดเ์นม ซึง่มรีาคาสงู แต่เมื่อ 

เทียบกบัห้างสรรพสินค้าในประเทศแล้ว ถือได้ว่าบริษทั จ าหน่ายสนิค้าได้ในราคาที่ถูกกว่า 

เนื่องจากเป็นสนิคา้ปลอดอากร จงึท าใหล้กูคา้มคีวามตอ้งการทีจ่ะซือ้สนิคา้ของบรษิทั เมื่อเทยีบ

กบัหา้งสรรพสนิคา้ในประเทศแลว้กถ็อืไดว้า่ สนิคา้มรีาคาถูกกวา่ เป็นจุดแขง็ของบรษิทั 
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 -  สถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) เนื่องจากบรษิทัมรีา้นคา้ดวิตรฟีร ีแห่งเดยีวใน 

กรุงเทพมหานคร คอื คงิ เพาเวอร์ คอมเพลก็ซ์ ซอยรางน ้า สถานที่จดัจ าหน่ายมปีรมิาณน้อย 

บางครัง้ลกูคา้ไม่สะดวกเดนิทางมาใช้บรกิาร ท าให้บรษิทัเสยีโอกาสในการที่จะจ าหน่ายสนิค้า

ใหก้บัลกูคา้ ถอืเป็นจุดอ่อนของบรษิทั 

-  การส่งเสรมิการขาย (Promotion) ทางบรษิทัไดท้ าโปรโมชัน่ลดราคาสนิคา้ 

อยา่งต่อเนื่องใหก้บักลุ่มลกูคา้ เนื่องจากสนิค้าประเภทเครื่องแต่งกายเป็นสนิค้าที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ดงันัน้ทางบริษัทจึงมีการท าโปรโมชัน่ลดราคาสินค้าที่ตกรุ่นแล้ว เพื่อระบาย

สนิค้าออกไป เพื่อท าการน าเข้าสนิค้าในฤดูกาลใหม่เขา้มาเพื่อให้สนิค้าที่จ าหน่ายมรีูปแบบที่

ทนัสมยั อยูต่ลอดเวลา อกีทัง้มกีารจดัโปรโมชัน่ซือ้ครบ 25,000 บาทสามารถน าไปแลกกระเป๋า

เดนิทาง หรอื สนิคา้อื่น ๆ อกีมากมาย ยงัเป็นพนัธมติรร่าวมกบัธนาคารไทยพาณิชย ์Citibank , 

Visa และ สายการบนิไทยบตัร Royal Orchid Plus เป็นพนัธมติรร่วมกบัโรงแรมหรู และ ทวัร์

ต่างประเทศมากมายมสี่วนลดพเิศษใหส้ าหรบัลกูคา้ทีเ่ป็นสมาชกิของบตัร คงิเพาเวอร์ อกีทัง้ใน

การใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ มีการเพิ่มสิทธพิิเศษโปรโมชัน่ให้เพิม่ขึน้มาก

กวา่เดมิมกีารเปลีย่นโปรโมชัน่ทุก ๆ เดอืนเพื่อท าการกระตุน้ยอดขาย และ ตอบแทนลกูคา้ เป็น

จุดแขง็ของบรษิทั 

-  บรกิาร (Service) บรษิทัคงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั มกีารบรกิาร 

ส าหรบัลูกค้าคนไทยที่เดนิทางออกนอกประเทศ และต้องการฝากสนิค้าไวท้างเรามบีรกิารให้

ส าหรบัสนิคา้ทีม่มีลูค่าไม่เกนิ 20,000 บาท และสามารถมารบัสนิค้าขากลบัได้ที่ท่าอากาศยาน

สุวรรณภมู ิเป็นจุดแขง็ของบรษิทั มบีรกิารสอบถามขอ้มลูต่าง ๆ เกีย่วกบัการสนิคา้ และบรกิาร 

และโปรโมชัน่ไดท้ี ่Call Center (02-6778899) 

 กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities)  

กจิกรรมต่าง ๆ ทีใ่หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจ โดยการให้รางวลั

พนักงานไม่ลา ไม่สาย ไม่ขาดงาน ทัง้ปี และการพฒันางานตลอดจนมีการวจิยัและพฒันา 

(R&D) เพื่อคน้หากจิกรรมเทคโนโลยทีีจ่ าเป็น 

เป็นงานทีท่ าหน้าทีส่นบัสนุนและช่วยเหลอืกจิกรรมหลกัของบรษิทั แบ่งเป็น 4 อยา่ง 

 -  การจดัโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) ประกอบด้วย การเงนิ, 

บญัช,ี กฎหมาย,ระบบข้อมูล กจิกรรมเหล่านี้ช่วยเพิม่คุณค่าให้กบับรษิัท ด้านการเงินมกีาร

สนบัสนุนจากสถาบนัการเงนิธนาคารพาณิชย ์หลายธนาคาร ใหก้ารสนับสนุน ปล่อยสนิเชื่อกบั
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ธุรกจิใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเงนิท าใหบ้รษิทัมสีภาพคล่องในการด าเนินธุรกจิ ดา้นการบญัชี

มกีารวางแผนงาน การจดัการเอกสารมกีารตรวจสอบบญัชจีากหน่ายงานภายนอก เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพและความถูกตอ้งในการจดัเตรยีมเอกสารดา้นการเงนิใชร้ะบบ ZAP ในการควบคุม

ขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการปฏบิตังิานและการตรวจสอบขอ้มลู 

 -  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management) มผีลต่อการสร้าง

มลูค่าเพิม่ใหก้บับรษิทัประกอบดว้ยกจิกรรม การสรรหา คดัเลอืก ฝึกอบรม พฒันาและก าหนด

ค่าตอบแทนทุกระดบัใหก้บัพนกังาน มกีารสรรหาคดัเลอืกบุคคลากรให้เหมาะกบังาน มกีารจดั

ปฐมนิเทศใหก้บัพนกังานทีเ่ขา้ใหม่เพื่อบอกประวตั ิสทิธิข์องพนกังาน กฎระเบยีบต่าง ๆ ภายใน

บรษิทั อกีทัง้เป็นการสรา้งสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งพนกังาน เพื่อใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กร จดัท าคู่มอื

การปฏบิตังิาน Job Description อธบิายงานรบัผดิชอบอะไรบ้าง ใครเป็นคนรบัผดิชอบงาน มี

การฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน อบรมในเรื่องของความรูเ้กีย่วกบังาน การพฒันางาน การใชช้วีติใน

การท างาน และใหค้วามรูอ้นัเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิาน อบรมเกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพ

ชวีติของพนกังานในองคก์ร มกีารตรวจสุขภาพประจ าปี มเีสยีงตามสายทุกวนัก่อนพกัเที่ยงเป็น

เวลา 5 นาท ีเพื่อประชาสมัพนัธ์ และให้ความรู้และสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์รใหก้บัพนกังานขององคก์ร มกีารจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิสุขภาพให้กบัพนักงาน 

มกีารเล่นโยคะตอนหลงัเลิกงาน เต้นแอลโรบคิ มสีวสัดกิาร ประกนัสงัคมและโบนัสประจ าปี

ใหก้บัพนกังาน 

 -  การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology Development) มีการพฒันาเรื่องการ

ตดิต่อสื่อสารเนื่องจากมกีารตดิต่อกบัต่างประเทศในการสัง่ซื้อสนิค้า ไม่เพยีงแต่ตดิต่อสื่อสาร

ทาง E-Mail เท่านัน้ในบางครัง้ต้องใช้โทรศพัท์ เพื่อตดิต่อพูดคุยกบั Supplier ต่างประเทศจงึ

เกดิค่าใชจ้่ายไม่น้อยในการโทรศพัท์ทางไกล จงึได้เป็นพนัธมติรร่วมกบับรษิทั AIS ในการใช้

บรกิารโทรศพัท์ทางไกลเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กบับรษิทั อกีทัง้ยงัม ี Intranet เพื่อประชาสมัพนัธ์

ขอ้มลูในองคก์รใหก้บัพนกังานไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารการโหลดแบบฟอรม์ ทีใ่ชภ้ายในองคก์ร

ของแผนกต่าง ๆ ผ่านระบบ Intranet สร้างเวบ็ไซด์ เพื่อประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิาร และ

กจิกรรมโปรโมชัน่ต่าง ๆ ของบรษิทั www.kingpower.com  ใชร้ะบบ ZAP จดัการขอ้มูลต่าง ๆ 

ทุกแผนกในองคก์รเพื่อง่ายต่อการตดิต่อสื่อสาร และการประมวลผลขอ้มูลของแผนกต่าง ๆ ใน

องคก์ร 
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 -  การจดัซือ้ (Procurement) ถอืเป็นสิง่ส าคญัอนัดบัต้น ๆ ของบรษิทั เนื่องจากบรษิทั

เป็นธุรกิจค้าปลีกที่น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ดงันัน้เริ่มตัง้แต่การคดัเลือก 

Supplier ทีม่ชี ื่อเสยีงไดร้บัการยอมรบัจากทัว่โลก ท าใหเ้ราไดส้นิค้าที่ดมีคีุณภาพ มกีารการนัตี

ในคุณภาพของสินค้า สนิค้าที่ส ัง่ซื้อได้ในปรมิาณที่ต้องการ มีการจดัส่งที่ทนัเวลา เมื่อสนิค้า

เสยีหายมปีญัหาสามารถส่งคืนหรอืเปลี่ยนสินค้าได้ การเลอืกคู่ค้าที่ด ีในทุกปีบรษิทัจะมกีาร

ประเมนิ Supplier สนิคา้ของ Supplier เจา้ไหนทีไ่ม่สามารถท าก าไรให้กบักจิการได้กจ็ะยกเลกิ

การซือ้ขายกนัไป เพื่อทีจ่ะคดัเลอืกสนิคา้จาก Supplier เจา้ใหม่เขา้มาขายแทน 

 

2) การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู (Primary Analysis) 

การศกึษาขอ้มูลแบบปฐมภูม ิโดยระเบยีบการศกึษาในครัง้นี้ ได้ท าการเกบ็ขอ้มูลเชงิ

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

กบัองคก์ร จ านวน 9 ท่าน เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้สนิคา้แฟชัน่ จ านวน 7 ท่าน ผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้  และ 

ผู้อ านวยการส่วนจดัซื้อ แล้วน ามาวเิคราะห์ประมวลสรุปผล ในการสมัภาษณ์จะมโีครงร่าง

ค าถามในการหาค าตอบเพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์  ก าหนดกลยุทธ์และน าไปใช้ในการ

แก้ปญัหาเชิงกลยุทธ์ของบริษทั คงิ เพาเวอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โครงค าถาม ได้แก่ 

ภาพรวมบรษิัท เป้าหมายองค์กร นโยบายเร่งด่วน การคดัเลือกคู่ค้า ภาพลกัษณ์องค์กรต่อ

สาธารณชน สอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านค้าปลอดอากร คิง 

เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ซอยรางน ้า  ที่สอดคล้องกบัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่งเป็น

ปจัจยัที่ใช้ประกอบการตดัสนิใจของบริษทั คงิ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั(Rating Scale) โดยท าการสรุปและแปลความ 

วิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิูส่วนท่ี 1 

ตาราง 3-3  ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ จ านวนร้อยละ 

จ าแนกตามเพศ 

   ชาย 27 

   หญงิ 73 

รวม 100 
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จ าแนกตามสถานภาพ 

   โสด  76 

   สมรส 

   หย่า/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

21 

3 

รวม 100 

จ าแนกตามอาย ุ

   ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20 ปี 2 

   21 – 30 ปี 53 

   31 – 40 ปี 35 

   40 ปีขึน้ไป 10 

รวม 100 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

   ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  3 

   ปรญิญาตร ี

   สงูกว่าปรญิญาตร ี

66 

31 

รวม 100 

จ าแนกตามอาชีพ 

   รบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 9 

   นักเรยีน/นักศกึษา 1 

   พนักงาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 78 

   พอ่บา้น/แมบ่า้น 

   ประกอบธุรกจิสว่นตวั                                                                          

1 

11 

รวม 100 

จ าแนกตามรายได้ 

   น้อยกว่าหรอืเทยีบเทา่ 20,000 บาท 29 

   20,000 – 35,000 บาท 47 

   35,001 -  50,000 บาท 13 

   50,001 -  65,000 บาท 

   65,001 -  80,000 บาท 

   มากกว่า 80,000 บาท                                                                          

5 

2 

4 
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รวม 100 

จ าแนกตามการเป็นสมาชิก 

   เป็นสมาชกิ 78 

   ไมเ่ป็นสมาชกิ 22 

รวม 100 

  

จากตารางที่ 3-3 สรุปได้ว่าจากการเก็บแบบสอบถามจ านวนผู้ใช้บริการเพศหญิง

มากกวา่ จ านวน 73 คน เพศชายจ านวน 27 คน สถานภาพของกลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่โสด 76 คน 

รองลงมาสมรส 21 และหย่า 3 คน ระดบัอายุที่เกบ็ได้มากที่สุดอายุอยู่ที่ 21-30 ปี 53 คน 

รองลงมา 31-40 ปี 35 คน 40 ปีขึน้ไป 10 คน และ ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20 ปีจ านวน 2 คน 

ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ จบปรญิญาตรี จ านวน 66 คน สูงกว่าปรญิญาตรี 31 คน ต ่ากว่า

ปรญิญาตร ีจ านวน 3 คน  ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัจ านวน 78 คน ประกอบอาชพีธุรกจิ

ส่วนตวั 11 คน รบัราชการและรฐัวสิาหกจิ 9 คน นกัศกึษา 1 คน พ่อบ้านแม่บ้าน 1 คน รายได้

เฉลีย่ 20,000 – 35,000 จ านวน 47 คน น้อยกวา่ หรอื เทยีบเท่า 20,000 จ านวน 29 คน35,001 

– 50,000 จ านวน 13 คน จ าแนกตามการเป็นสมาชกิส่วนใหญ่จะเป็นสมาชกิบตัรคงิเพาเวอร ์ 

78 คน ไม่เป็นสมาชกิ จ านวน 22 คน 

ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกค้าคนไทยท่ีมาใช้บริการท่ีร้านค้าปลอด

อากรในเมือง 

ตารางที ่3-4 พฤตกิรรมของลกูคา้คนไทยทีม่าใชบ้รกิารทีร่า้นคา้ปลอดอากร 

จ าแนกตามพฤติกรรมลกูค้า จ านวนร้อยละ 

จ านวนครัง้ท่ีเดินทางไปต่างประเทศ 

   1 ครัง้ต่อปี 28 

   2 – 5 ครัง้ต่อปี 

   6 – 10 ครัง้ต่อปี 

72 

- 

   มากกวา่ 10 ครัง้ต่อปี                  - 

รวม 100 
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จ าแนกตามพฤติกรรมลกูค้า จ านวนร้อยละ 

ท่านมาใช้บริการท่ีร้านค้าปลอดอากรกบัใคร 

   มาคนเดยีว                 14 

   มากบัเพื่อน 

   มากบัคนในครอบครวั                                                         

57 

29 

รวม 100 

 บคุคลท่ีมีอิทธิพลท่ีสดุในการตดัสินใจซ้ือสินค้า 

   ตนเอง                 76 

   เพื่อน 

   ครอบครวั                                                         

14 

10 

รวม 100 

 

จากตารางที ่3-4 สรุปไดว้า่พฤตกิรรมของลูกค้าคนไทยที่เขา้มาใช้บรกิารร้านค้าปลอด

อากร คงิ เพาเวอรค์อมเพลก็ซ ์ซอยรางน ้าจ านวนครัง้ของลูกค้าที่เดนิทางไปต่างประเทศ มาก

สุดจ านวน 72 คน เดนิทาง 2-5 ครัง้ต่อปี เดนิทาง 1 ครัง้ต่อปี จ านวน 28 คน ส่วนใหญ่จะมากบั

เพื่อน รองลงมากบัครอบครวั บุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดในการตดัสนิใจซือ้คอื ตนเอง รองลงมา

คอืเพื่อน และ ครอบครวั 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าคนไทยท่ีมาใช้

บริการท่ีร้านค้าปลอดอากรในเมือง King Power Complex ซอยรางน ้า 

ตาราง 3-5  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์ คะแนน ระดบัความส าคญั 

1. มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายประเภท 3.17 ปานกลาง 

2. มสีนิคา้รุ่นใหม่ทนัสมยักวา่หา้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป 3.32 มาก 

3. คุณภาพของสนิคา้ 4.24 มากทีสุ่ด 

4. สนิคา้มจี าหน่ายหลากหลายแบรนด ์ 2.88 ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 3.40 มาก 
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ด้านผลิตภณัฑ ์

จากตารางที ่3-5 พบวา่ คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 3.40 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่คะแนนทีม่ากทีสุ่ดคอื คุณภาพของสนิคา้ คะแนนเท่ากบั 4.24  อนัดบัสองมสีนิคา้รุ่น

ใหมท่นัสมยักวา่หา้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป เท่ากบั 3.32 อนัดบัสาม มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย

ประเภท เท่ากบั 3.17 อนัดบัสุดทา้ยสนิคา้มจี าหน่ายหลากหลายแบรนด ์เท่ากบั 2.88 

ตาราง 3-6  ปจัจยัดา้นราคา 

ปัจจยัด้านราคา คะแนน ระดบัความส าคญั 

1. ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสนิคา้ 4.21 มากทีสุ่ด 

2. ราคาสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดอากร ถูกกวา่ เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัรา้นคา้อื่น ๆ 

4.33 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่ 4.27 มากทีสุ่ด 

 

ด้านราคา 

จากตารางที่ 3-6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุดเท่ากบั 4.27 เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อพบว่าคะแนนที่มากที่สุดคือ ราคาสินค้าในร้านค้าปลอดอากร ถูกกว่าเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัร้านค้าอื่น ๆ คะแนนเท่ากบั 4.33 รองลงมาคอื ความเหมาะสมของราคากบั

คุณภาพสนิคา้เท่ากบั 4.21 

ตาราง 3-7  ปจัจยัดา้นสถานที ่

ปัจจยัด้านสถานท่ี คะแนน ระดบัความส าคญั 

1. ระบบรกัษาความปลอดภยั 3.49 มาก 

2. ความสะอาดของพืน้ทีภ่ายในรา้นคา้ปลอดอากร 3.61 มาก 

3. ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ 3.62 มาก 

4. ความสะดวกในการเดนิทางมา King Power Complex 
ซอยรางน ้า 

5. สถานทีจ่อดรถมปีรมิาณเพยีงพอ 

3.18 

3.74 

ปานกลาง 

มาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.53 มาก 
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ปัจจยัด้านสถานท่ี 

จากตารางที ่3-7 พบวา่ คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 3.53 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่คะแนนทีม่ากทีสุ่ดคอื สถานทีจ่ดรถมปีรมิาณเพยีงพอ คะแนนเท่ากบั 3.74 อนัดบัสอง 

ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า เท่ากบั 3.62อนัดบัสาม ความสะอาดภายในพื้นที่

รา้นคา้ปลอดอากร เท่ากบั 3.61อนัดบัสี ่ระบบรกัษาความปลอดภยั เท่ากบั 3.49 อนัดบัสุดท้าย

ความสะดวกในการเดนิทางมา คงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ซอยรางน ้า เท่ากบั 3.18 

ตาราง 3-8  ปจัจยัดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด 

ปัจจยัด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด คะแนน ระดบัความส าคญั 

1. การลดราคาสนิคา้ตามเทศกาลต่าง ๆ 3.95 มาก 

2. สะสมยอดซือ้เพื่อแลกของก านลั 3.69 มาก 

3. การจดัรายการขายตอบแทนลกูคา้ผูถ้อืบตัรสมาชกิ 3.73 มาก 

4. สะสมยอดซือ้เพื่อแลกส่วนลดเพิม่    3.75            มาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.78 มาก 

 

ปัจจยัด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

จากตารางที ่3-8 พบวา่ คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 3.78 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้พบว่าคะแนนที่มากที่สุดคือ การลดราคาสินค้าตามเทศกาลต่าง ๆ คะแนนเท่ากบั 3.95 

อนัดบัสอง สะสมยอดซื้อเพื่อแลกส่วนลด เท่ากบั 3.75อนัดบัสาม การจดัรายการส่งเสรมิการ

ขาย ตอบแทนลูกค้าผู้ถือบตัรสมาชิก เท่ากบั 3.73อนัดบัสุดท้าย สะสมยอดซื้อเพื่อแลกของ

ก านลั เท่ากบั 3.69 

ตาราง 3-9  ปจัจยัดา้นบุคคลากร 

ปัจจยัด้านบคุคลากร คะแนน ระดบัความส าคญั 

1. อธัยาศยัของพนกังาน 3.46 มาก 

2. ทกัษะความสามารถในการตอบค าถามลกูคา้ 3.16 ปานกลาง 

3. การแต่งกายของพนกังาน 3.49 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.37 มาก 
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ปัจจยัด้านบคุคลากร 

จากตารางที ่3-9 พบวา่ คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 3.37 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้พบว่าคะแนนที่มากที่สุดคือ การแต่งกายของพนักงาน คะแนนเท่ากบั 3.49 อนัดบัสอง 

อธัยาศยัของพนักงาน ส่วนลด เท่ากบั 3.46 อนัดบัสุดท้าย ทกัษะความสามารถในการตอบ

ค าถามลกูคา้ เท่ากบั 3.16 

ตาราง 3-10 ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ คะแนน ระดบัความส าคญั 

1. ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 2.59 ปานกลาง 

2. ความถูกตอ้งในการจ่ายสนิคา้ 4.24 มากทีสุ่ด 

3. ความรบัผดิชอบความเสยีหายในตวัสนิคา้ 4.22 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่ 3.68 มาก 

 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 

จากตารางที่ 3-10 พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากเท่ากบั 3.68 เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่าคะแนนที่มากที่สุดคอื ความถูกต้องในการจ่ายสนิค้า คะแนนเท่ากบั 4.24 อนัดบั

สอง ความรบัผดิชอบความเสยีหายในตวัสนิคา้ เท่ากบั 4.24 อนัดบัสุดทา้ย ความรวดเรว็ในการ

ใหบ้รกิาร  เท่ากบั 2.59 

ตาราง 3-11 ปจัจยัดา้นการอ านวยความสะดวก 

ปัจจยัด้านการอ านวยความสะดวก คะแนน ระดบัความส าคญั 

1. ป้ายบอกทางชดัเจน 2.21 น้อย 

2. ความเหมาะสมของการจดัแบ่งพืน้ทีข่องรา้นคา้ 3.32 ปานกลาง 

3. จุดพกัของลกูคา้มคีวามสะดวกสบาย 2.13 น้อย 

คะแนนเฉลีย่ 2.55 น้อย 
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ปัจจยัด้านการอ านวยความสะดวก 

จากตารางที่ 3-11 พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อยเท่ากบั 2.55 เมื่อพจิารณาเป็น

รายข้อพบว่าคะแนนที่มากที่สุดคอื ความเหมาะสมของการจดัแบ่งพื้นที่ของร้านค้า  คะแนน

เท่ากบั 3.32อนัดบัสอง ป้ายบอกทางชดัเจน เท่ากบั 2.21 อนัดบัสุดท้าย จุดพกัของลูกค้ามี

ความสะดวกสบาย  เท่ากบั 2.13 

ส่วนท่ี 4  แนวโน้มพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ า้ของลกูค้าคนไทยท่ีมาใช้บริการท่ีร้านค้า

ปลอดอากรในเมือง 

ตารางที ่3-12   พฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้า 

พฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ า้ จ านวนร้อยละ 

ท่านจะมาซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดอากรในครัง้ต่อไป 

   มา 100 

   ไมม่า - 

รวม 100 

ท่านจะบอกให้คนรูจ้กัของท่านให้มาซ้ือสินค้าท่ีร้านค้าปลอดอากรหรือไม่ 

   บอก 100 

   ไมบ่อก - 

รวม 100 

 

แนวโน้มพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ า้ของลกูค้าคนไทยท่ีมาใช้บริการร้านค้าปลอดอากร

ในเมือง 

จากตารางที ่3-12  สรุปไดว้า่ ลกูคา้จะกลบัมาซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดอากร และจะท า

การบอกต่อกบัคนรูจ้กั 100 % 

สรุปผลจากการศกึษาขอ้มลูปฐมภมูสิ่วนที ่1 โดยการเกบ็แบบสอบถามจากลูกค้าที่เขา้

มาใชบ้รกิารในรา้นคา้ปลอดอากร คงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ ซอย รางน ้า พบว่าปจัจยัด้านราคา

เป็นปจัจยัทีล่กูคา้ใหค้วามส าคญัระดบัมากทีสุ่ดมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 เมื่อจ าแนกเป็นราย

ข้อประเด็นที่ลูกค้าให้คะแนนมากที่สุดคือ ราคาสินค้าในร้านค้าปลอดอากรถูกกว่าเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัรา้นคา้อื่น คะแนน 4.33 อนัดบัรอง คอื ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของ

สนิค้า คะแนน 4.21 ปจัจยัด้านอื่น ๆ ที่ลูกค้าให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัแรก ปจัจยัด้าน
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การส่งเสรมิการตลาด คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.78 อนัดบัที่สอง ปจัจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.68 อนัดบัที่ 3 ปจัจยัด้านสถานที่ คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.53 อนัดบั 4 

ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.4 อนัดบั 5 ปจัจยัด้านบุคคลากร คะแนนเฉลี่ย

เท่ากบั 3.37 

วิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิูส่วนท่ี 2 

ระเบยีบวธิกีารศกึษาได้ท าการเกบ็ขอ้มูลเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

วธิีการสมัภาษณ์เชงิลึกผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์กรทัง้หมด 9 คน เจ้าหน้าที่จดัซื้อสินค้าแฟชัน่ 

จ านวน 7 ท่าน ผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้ และ ผูอ้ านวยการส่วนจดัซือ้ ดงันี้ 

 -  คุณสมนึก  เลศิวจิติรโสภณ ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนจดัซือ้ 

-  คุณปทัมา  ลนุีวฒัน์  ต าแหน่งผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้ 

 -  คุณรสสุคนธ ์ ยิง่ด ารงค ์ ต าแหน่ง ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้ 

 -  คุณนภาภรณ์  เหน็วงศป์ระเสรฐิ ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ 

 -  คุณยงศกัดิ ์ คงธนารตัน์  ต าแหน่งเจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ 

 -  คุณเกศภาพนัธ ์ พทิกัษ์รตันโยธนิ ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีจ่ดัซือ้ 

 -  คุณธนเสฎฐ ์ สบืศริ ิ ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ 

-  คุณอรุณี  ฐานนัดรวบิลูย ์ ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ 

 -  คุณภาคภมู ิ สุธาวาศ  ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ 

 

-  การสมัภาษณ์ คุณ สมนึก  เลศิวจิติรโสภณ ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนจดัซือ้ เมื่อ 

วนัที ่5 มกราคม 2554 ไดข้อ้สรุปดงันี้ 

ภาพรวมบริษัทขณะนี้มีการขยายงานทัง้องค์กรเพื่อปรบัให้สอดรบักบันโยบายการ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งบรษิทัในปี 2554 โดยภาพรวมทางธุรกจิดวิตี้ ฟร ียงัคงมอีตัราการเตบิโต
มากกวา่ปรมิาณผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางเขา้-ออกตามเป้าหมายก าหนดของการท่าอากาศยาน ในปี 
2554 เป้าหมายองคก์ร ขณะนี้ยงัไม่เปลีย่นแปลง ยงัคงสานต่อนโยบายการเป็นผู้น าด้านร้านค้า 
ดิวตี้ฟรี ในภูมิภาคเอเชียที่น าเสนอสินค้าแบรนด์ช ัน้น าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีต่อ
นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในส่วนงานจดัซื้อ กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรได้ผล
รบัตามเป้าหมายในปี 2554 ทีต่ ัง้ไว ้คอืการปรบัปรุงพืน้ทีร่า้นคา้ และเพิม่แบรนดส์นิคา้ใหม่ๆ ให้
เหมาะสมกบัตลาดนักท่องเที่ยวในปจัจุบัน เป้าหมายองค์กรปจัจุบันมุ่งเน้นไปทางการให้
จ าหน่ายสนิคา้แบรนดช์ ัน้น าระดบัโลก ที่มคีุณภาพและราคาเหมาะสม สามารถแข่งขนักบัคู่ค้า
ในภูมภิาค นโยบายเร่งด่วนที่ได้รบัมอบหมาย คอื การปรบัปรุงพื้นที่ร้านค้าให้สอดคล้องกบั
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ตลาดหลกั เพื่อเพิม่ยอดขายและความหลากหลายในตวัสนิค้าในร้านสนามบินและร้านค้าใน
เมอืง บรษิัทใช้หลกัการคดัเลอืกคู่ค้า ควรจะเป็น คู่ค้าที่ดูแลแบรนด์สินค้าชัน้น า โดยเฉพาะ
ตลาดสนิค้าดวิตี้ฟร ีหรือสนิค้าส าหรบัตลาดนักท่องเที่ยว รวมถึงสนิค้านวตักรรมใหม่ๆ หรือ
ก าลงัอยู่กระแสของตลาด ดิวตี้ฟรีหรอืนักท่องเที่ยวในปจัจุบนั บรษิัทใช้นโยบายการควบคุม
ปริมาณสินค้าคงคลงั ท าการวางแผนการสัง่ซื้อสนิค้า โดยแยกประเภทของกลุ่มสนิค้า ซึ่งมี
ลกัษณะการสัง่ซื้อ ระยะเวลาการผลติที่แตกต่างกนั รวมถึงมกีารก าหนดจุดขาย ต่อเป้าหมาย
ยอดขายเพื่อใหส้อดคลอ้งต่อเป้าหมายการขายขององค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมปจัจุบนัปจัจยั
ใดบ้างกระทบการด าเนินงานของ บริษทัฯ ผลกระทบที่ส่งผลระยะยาวต่อธุรกจิร้านค้าปลอด
อากร คอื ปญัหาทางดา้นการเมอืงและความไม่สงบภายในประเทศในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ท าให้
ปรมิาณนกัท่องเทีย่วลดลง ความสามารถหลกัและความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัของบรษิทัการ
ทีเ่ป็นธุรกจิรา้นคา้ปลอดภาษอีากร บรษิทัแสดงภาพลกัษณ์องคก์รต่อสาธารณะชน โดยการเป็น
ผู้น าทางด้านร้านค้าปลอดอากรที่สนามบนิสุวรรณภูม ิเป็นผู้น ารายได้เข้าประเทศปีละหลาย
พนัลา้นบาท ส่วนสื่อทีใ่ชป้จัจุบนักใ็ชเ้กอืบทุกช่องทาง เนื่องจากเทคโนโลยกีารสื่อสารแบบ On-
Line  TV  Media Magazine  

-  การสมัภาษณ์ คุณปทัมา  ลนุีวฒัน์  ต าแหน่งผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้ เมื่อวนัที ่6  

มกราคม 2554 ไดข้อ้สรุปดงันี้ 

ภาพรวมของบริษัทตอนนี้ ธุรกิจก าลงัด าเนินเข้าสู่ภาวะปกติ ดงันัน้โครงการที่เคย

วางแผนที่จะท าในปีที่ผ่านมา จงึรวมเขา้มาท าพร้อมกนัในช่วงเวลานี้ ทัง้นี้การเปลี่ยนแปลงที่

รวดเรว็เป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดในทุกสภาวะการณ์ เป้าหมายขององคก์รการเตบิโตของยอดขาย เป็น

สิง่ทีเ่ขา้ใจ และเขา้ถงึไดไ้ม่ยากนกัหากเพยีงแต่ตอ้งมแีผนในการไปสู่เป้าหมายเดยีวกนัทีช่ดัเจน 

เป้าหมายองคก์รปจัจุบนัมุ่งเน้นไปสู่นวตักรรมใหม่ ๆ และการเขา้ถงึลกูคา้ในหลากหลายรปูแบบ

มากขึน้ นโยบายเร่งด่วน คอื การพฒันารา้นคา้ปรบัปรุงพืน้ที ่และการขยายช่องทางจดัจ าหน่าย

สนิคา้ในรปูแบบใหม่ ๆ บรษิทัใชห้ลกัการคดัเลอืกคู่ค้า เลอืกจากความมชีื่อเสยีงเป็นที่ต้องการ

ของตลาด มคีวามน่าเชื่อถือ นโยบายในการควบคุมสนิค้าคงคลงั ดูจากปรมิาณสินค้าคงคลงั

เฉลีย่ในแต่ละเดอืน ไม่ใหเ้กนิระดบัทีก่ าหนดไวโ้ดยมาตรฐาน ISO ปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ สภาวะแวดลอ้มภายนอก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นระดบัมหภาค ความสามารถ

หลกัและความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัของบรษิทัฯ การเป็นผูป้ระกอบการทีเ่ชีย่วชาญในธุรกจิที่

มคีวามเฉพาะเจาะจง เป็นเวลาหลายปี และเป็นผู้ประกอบการรายเดยีวเท่านัน้ในธุรกจิดวิตี้ฟรี

ในประเทศไทย บริษัทแสดงภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณชน มูลนิธิคงเพาเวอร์ เป็น

สปอนเซอรร์ายการทวี ีและมนีิตยสารของตนเอง รวมถงึการจดักจิกรรมในรา้น  
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- การสมัภาษณ์ คุณรสสุคนธ ์ ยิง่ด ารงค ์ ต าแหน่ง ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้ เมื่อ 

วนัที ่6 มกราคม 2554 ไดข้อสรุปดงันี้ 

หน้าที่หลกัที่ส าคัญ คือการรกัษาผลก าไรของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าที่ก าหนดไว ้
ควบคุมปรมิาณสนิค้าคงคลงั สินค้าให้อยู่ในจ านวนที่เหมาะสม หลกัการในการคดัเลอืกคู่ค้า 
เลอืกคู่คา้ ทีม่สีนิคา้ทีส่ามารถเสนอสนิค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด และต้องได้ก าไร
ตามที่ตัง้ไวว้ธิีการเลอืกสนิค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคเลอืกสินค้าตามความ
นิยมของตลาด การคดัเลอืกสนิค้ากต็้องดู ความต้องการของตลาดเป็นหลกั วสัดุของสนิค้านัน้
ด้วย เจ้าหน้าที่จดัซื้อมสี่วนร่วมในการเสนอรายการส่งเสรมิการขาย ในแต่ละช่วง เนื่องจาก
เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้เป็นผู ้ท าการคดัเลอืก และสัง่ซือ้สนิค้า ดงันัน้เจ้าหน้าที่จดัซื้อจะรู้จกัสนิค้าที่จะ
น ามาขายมากทีสุ่ด การบรหิารดูจากยอดขายต่อเดอืน และดูจากแนวโน้มการขายในปีก่อน ๆ 
ใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อพยากรณ์ยอดขายในปีต่อไป ปญัหาของการจดัซื้อ คอื การคาดคะเนยอดการ
สัง่ซือ้เนื่องจากมปีจัจยัหลายดา้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ การควบคุมปรมิาณสนิค้าคงคลงัการ
จดัหน้ารา้นทีบ่างครัง้จะตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากพนกังานขายในรา้นดว้ย 

-  การสมัภาษณ์ คุณนภาภรณ์  เหน็วงศป์ระเสรฐิ ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ เมื่อ 

วนัที ่7 มกราคม 2554 ไดข้อสรุปดงันี้ 

หน้าทีห่ลกัทีส่ าคญั คอื วางแผนการสัง่ซือ้สนิคา้ จดัท าใบสัง่ซือ้สนิคา้ และตดิตามสนิค้า

จากคู่ค้า ควบคุมระดบัสินค้าคงคลงั วางแผนกระตุ้นยอดขาย ประสานงานกบัส่วนงานอื่น 

ภายในบรษิทั หลกัการในการคดัเลอืกคู่ค้า คดัเลอืกคู่ค้าที่มชีื่อเสยี มแีบรนด์สนิค้าที่แขง็แกร่ง 

ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีศกัยภาพและความพร้อมทุก ๆ ด้าน การคดัเลอืกสนิค้า

พจิารณาจากแบบของสินค้าในอดีตที่มียอดขายดอีย่างต่อเนื่อง พจิารณาจาก แนวโน้มของ

แฟชัน่ ท าการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต แบบของสนิคา้ทีต่อ้งใชไ้ดทุ้กวนั และในโอกาสพเิศษ 

ราคาของสนิคา้ตอ้งเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของแบรนด์นัน้ๆ วธิกีารจดัการส่งเสรมิการขาย 

การใหส้่วนลดสนิคา้และแนะน าการส่งเสรมิการขายใหม่ ๆ ให้กบัหน้าร้าน หลกัในการบรหิาร

สนิค้าคงคลงั พยากรณ์ยอดขายล่วงหน้าให้มีความแม่นย ามากที่สุด เพื่อวางแผนการสัง่ซื้อ

สนิคา้ใหม้สีนิคา้รองรบัเพยีงพอกบัความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะสนิค้าที่ขายดจีะมสีนิค้า

คงคลงัรองรบัยอดขายประมาณ 3 เดอืน และควบคุมระดบัสนิคา้ไม่ใหม้ากจนเกนิไป เพื่อทีจ่ะได้

สามารถสัง่สนิคา้ของฤดกูาลใหม่เขา้มาได ้และท าใหห้น้ารา้นมขีองตาม ฤดกูาล ปญัหาของการ

จดัซือ้ คอื การพยากรณ์สนิคา้ในบางครัง้อาจมคีวามผดิพลาดได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากมปีจัจยั

ทีไ่ม่สามารถควบคุมไดม้ากระทบ ท าใหร้ะดบัสนิคา้คงคลงัทีไ่ดพ้ยากรณ์เอาไวแ้ลว้มรีะดบัสงูขึน้ 

สนิคา้คา้งสต๊อคสงู  
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-  การสมัภาษณ์ คุณยงศกัดิ ์ คงธนารตัน์  ต าแหน่งเจา้หน้าทีจ่ดัซือ้เมื่อวนัที ่7  

มกราคม 2554 ไดข้อสรุปดงันี้ 

หน้าทีห่ลกัทีส่ าคญัคอื วางแผนและจดัซื้อสนิค้าให้เพยีงพอต่อความต้องการ และ ต้อง
ไม่ใหม้ปีรมิาณทีม่ากเกนิไป จดัซือ้สนิคา้ทีต่รงกบัความต้องการของลูกค้า หลกัในการคดัเลอืก 
คู่ค้า สนิค้าที่มาน าเสนอเป็นสนิค้าที่อยู่ในความต้องการของลูกค้า ให้ผลก าไรกบับรษิทัอยู่ใน
ระดบัทีน่่าพอใจ การคดัเลอืกสนิคา้เขา้มาจ าหน่าย ตรวจดจูากในเวบ็ไซด ์อนิเทอรเ์น็ต สอบถาม
จาก คู่คา้ และหน้า การส่งเสรมิการขายส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมจดั การส่งเสรมิการขาย จาก คู่
ค้า มากกว่า แต่การท าการส่งเสรมิการขาย ส่วนใหญ่จะเป็นของทางหน้าร้าน วธิกีารบรหิาร
จดัการสนิคา้คงคลงั มกีารวางแผนทีด่ ีและการคาดคะเนความต้องการของลูกค้าที่แม่นย า โดย
ตอ้งน าปจัจยัหลาย ๆ ดา้นมาประกอบการพจิารณา เช่น ฤดกูารท่องเทีย่วแต่ละชาต ิปญัหาของ
การจดัซือ้ บางรายเจรจายาก จงึอาจตอ้งหาคู่คา้ ทีม่สีนิคา้ทดแทนมาขาย 

-  การสมัภาษณ์ คุณเกตน์ปภา  พทิกัษ์รตัน์โยธนิ ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้เมื่อ 

วนัที ่7มกราคม 2554 ไดข้อสรุปดงันี้ 

หน้าที่หลกัที่ส าคญั คอื ตดิตามดูปรมิาณสนิค้าคงคลงั และท าการสัง่ซื้อให้มปีรมิาณ
เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกค้า หลกัการในการคดัเลอืกคู่ค้า เลอืกคู่ค้า ที่มสีนิค้าตรงตาม
ความตอ้งการของตลาด และตอ้งได ้ก าไรตามทีต่ ัง้ไว ้และตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในตวัสนิค้า ส่ง
สนิคา้ตรงตามเวลาทีก่ าหนด วธิกีารคดัเลอืกสนิคา้ ดจูากความนิยมของตลาด และ การท าตลาด
ของสนิค้าชัน้น า วธิกีารส่งเสรมิการขาย น าเสนอสนิค้า ที่ต้องท าการส่งเสรมิการขาย ให้กบั
รา้นคา้รบัทราบ หลกัในการบรหิารจดัการกบัสนิคา้คงคลงั พจิารณายอดขายต่อเดอืน ดแูนวโน้ม
การขายในปีก่อน เนื่องจากสนิคา้แฟชัน่เป็นสนิค้าที่ล้าสมยัได้ง่ายมกีารเคลยีสนิค้าที่ตกรุ่นเพื่อ
ท าการส่งเสรมิการขาย ลดราคาสนิคา้ที่ตกรุ่น ปญัหาของการจดัซื้อความไม่พร้อมของสนิค้าที่
จดัส่ง สนิคา้ทีส่ ัง่มปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ในบางช่วงทีส่นิคา้ขายด ี 

-  การสมัภาษณ์ คุณธนเสฎฐ ์ สบืศริ ิ ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้เมื่อวนัที ่7มกราคม  
2554 ไดข้อสรุปดงันี้ 

หน้าทีส่ าคญั คอื คดัเลอืกสนิคา้มคีุณภาพ และไดร้ะดบัราคาทีพ่อใจ เขา้มาจ าหน่าย จดั
การสต๊อคสนิคา้ใหม้สีนิคา้เพยีงพอต่อการขาย จดัรายการส่งเสรมิการขายสนิค้าที่ขายได้ล่าช้า
หลกัในการคดัเลอืกคู่คา้ คดัเลอืกคู่คา้ทีเ่ป็นกนัเอง ใหร้าคาเหมาะสม ช่วยแกป้ญัหาหากสนิค้ามี
ปญัหา วธิเีลอืกสนิคา้ เป็นแบรนด ์ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในตลาด คุณภาพสนิค้าด ีราคาเหมาะสม 
หลกัในการส่งเสรมิการขาย ช่วยในการหาเปอร์เซนต์ส่วนลด หรอื ของแถมจากคู่ค้าในการท า
การส่งเสรมิการขายร่วมกนั การบริหารสนิค้าคงคลงั สัง่สนิค้าตามปรมิาณที่ก าหนด ยกเว้น
ฤดูกาลพเิศษสัง่มากกว่าที่ก าหนดไว้ เมื่อมีสนิค้าที่ต้องการตามปกต ิแต่ราคาถูลงต้องซื้อไว้
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ปญัหาของการจดัซือ้ แนวโน้มของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตอ้งท าการตดิตามขา่วสารขอ้มูลจาก
ลกูคา้ และคู่คา้ ในอนิเทอรเ์น็ตตลอดเวลา 

-  การสมัภาษณ์ คุณอรณุี  ฐานนัดรวบิลูย ์ ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้เมื่อวนัที ่7  

มกราคม 2554 ไดข้อสรุปดงันี้ 

หลกัการในการคดัเลอืกคู่คา้ คอื ดขูอ้มลูสถติสิ่วนแบ่งตลาดของคู่ค้าว่าเป็นอย่างไร วธิี
ในการคดัเลอืกสนิค้า คดัเลอืก ตราสนิค้า คุณภาพตวัสนิค้า เป็นที่นิยมของ ตลาด และราคา
เหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้หลกัในการส่งเสรมิการขายมสี่วนร่วมเนื่องจากในเทศกาลต่าง ๆ  ชกัชวน
ใหคู้่คา้  เขา้ร่วม การส่งเสรมิการขายกบัทางบรษิทั ท าการจดัการส่งเสรมิการขายเพื่อตอบแทน
ลกูคา้ หลกัการบรหิารสนิคา้คงคลงั ท าการตรวจสอบสินค้าคงคลงั อย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มลีูกค้ามาก ปญัหาของการจดัซื้อ การพยากรณ์ปรมิาณสินค้าให้เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้อาจผดิพลาดไดเ้นื่องจากบางครัง้มจี านวนลูกค้าไม่แน่นอน จงึท าให้สนิค้าไม่
พอขาย หรอื ส ัง่ซือ้เขา้มาในปรมิาณมากเกนิไป  

- การสมัภาษณ์ คุณภาคภมู ิ สธุาวาศ  ต าแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้เมื่อวนัที ่7  

มกราคม 2554 ไดข้อสรุปดงันี้ 

หน้าที่หลกัคือ สัง่สนิค้า ควบคุมปริมาณสนิค้าคงคลงั ตดิต่อประสานงานกบัคู่ค้า 
พยากรณ์ยอดขายสนิคา้ และ งบประมาณในการสัง่สนิค้า หลกัการในการคดัเลอืก คู่ค้าเลอืกคู่
คา้  ทีม่แีบรนดเ์ป็นทีน่ิยม เป็นทีต่อ้งการของตลาด ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการซื้อขาย ตรงความ
ประสงค์ของทัง้ 2 ฝ่าย(ซื้อ/ขาย)มกีารสนับสนุนการขาย และให้ความร่วมมอื ในทุกเรื่องเป็น
อยา่งด ีหลกัในการท าการส่งเสรมิการขาย มสี่วนร่วม ในการอนุมตัใิหส้นิคา้ร่วมรายการส่งเสรมิ
การขาย กบัลูกค้าที่เป็นสมาชกิ มีส่วนร่วม ในการด าเนินการ ปรบัลดราคาสนิค้า ตามที่คู่ค้า
ก าหนด หลกัการบรหิารจดัการกบัสนิค้าคงคลงั ตรวจสอบยอดขายสนิค้า ทุกวนั/สปัดาห์ เพื่อ 
ควบคุมปรมิาณสนิคา้คงคลงัใหเ้พยีงพอประสานงานกบัฝา่ยรา้นคา้ เพื่อสอบถามรายละเอยีดใน
การขายสนิคา้ และปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เพื่อร่วมกนัหาวธิแีกไ้ข พยากรณ์การสัง่ซือ้ ของสนิคา้
แต่ละแบรนด์ เพื่อให้สนิค้าเขา้มาทนัตามเวลาปญัหาของการจดัซื้อม ีปญัหาเรื่องการควบคุม
ราคาสนิคา้กบั คู่แขง่ภายในประเทศ ปญัหาเรื่องการไม่สามารถควบคุมปรมิาณของสนิค้าที่ขาย
ดไีด ้เนื่องจากคู่คา้  บางรายมนีโยบายในการจ ากดัปรมิาณสนิคา้   

สรุปผลจากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิส่วนที่ 2 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth 
Interview) เพื่อศกึษาปจัจยัทางการตลาด และ ปจัจยัแวดล้อมต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่อการ
ตดัสนิใจในการเลอืกคู่คา้ และ การคดัเลอืกผลติภณัฑ ์ของพนกังาน และ ผูบ้รหิาร สามารถสรุป
ไดด้งันี้  

ภาพรวมบริษัทขณะนี้มีการขยายงานทัง้องค์กรเพื่อปรบัให้สอดรบักบันโยบายการ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งบรษิทัในปี 2554 โดยภาพรวมทางธุรกจิดวิตี้ ฟร ียงัคงมอีตัราการเตบิโต
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มากกว่าปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกตามเป้าหมายก าหนดของการท่าอากาศยาน 
เป้าหมายองคก์ร ขณะนี้ยงัไม่เปลีย่นแปลง ยงัคงสานต่อนโยบายการเป็นผู้น าด้านร้านค้า ดวิตี้
ฟร ีในภมูภิาคเอเชยีทีน่ าเสนอสนิคา้แบรนดช์ ัน้น าทีม่คีุณภาพและให้บรกิารที่ดต่ีอนักท่องเที่ยว
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในส่วนงานจดัซื้อ กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรได้ผลรบัตาม
เป้าหมายในปี 2554 ที่ตัง้ไว้ คือการปรบัปรุงพื้นที่ร้านค้า และเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ให้
เหมาะสมกบัตลาดนักท่องเที่ยวในปจัจุบนั เป้าหมายองค์กรปจัจุบนัมุ่งเน้นไปทางการให้
จ าหน่ายสนิคา้แบรนดช์ ัน้น าระดบัโลก ที่มคีุณภาพและราคาเหมาะสม สามารถแข่งขนักบัคู่ค้า
ในภูมภิาค นโยบายเร่งด่วนที่ได้รบัมอบหมาย คอื การปรบัปรุงพื้นที่ร้านค้าให้สอดคล้องกบั
ตลาดหลกั เพื่อเพิม่ยอดขายและความหลากหลายในตวัสนิค้าในร้านสนามบินและร้านค้าใน
เมอืง ผลกระทบทีส่่งผลระยะยาวต่อธุรกจิร้านค้าปลอดอากร คอื ปญัหาทางด้านการเมอืงและ
ความไม่สงบภายในประเทศในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ท าใหป้รมิาณนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งถือเป็น
กลุ่มลกูคา้หลกัของธุรกจินี้ ความสามารถหลกัและความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัของบรษิทัการ
ทีเ่ป็นธุรกจิรา้นคา้ปลอดภาษอีากร บรษิทัแสดงภาพลกัษณ์องคก์รต่อสาธารณะชน โดยการเป็น
ผู้น าทางด้านร้านค้าปลอดอากรที่สนามบนิสุวรรณภูม ิเป็นผู้น ารายได้เข้าประเทศปีละหลาย
พนัลา้นบาท 

หน้าที่หลกัที่ส าคญัของพนักงานจดัซื้อ: วางแผนการสัง่ซื้อสนิค้า พยากรณ์ยอดขาย 
จดัซือ้สนิคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ คดัเลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพเขา้มาจ าหน่าย สรรหา
สนิคา้ใหม่ ๆ รกัษาผลก าไรของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามเป้าทีก่ าหนด ควบคุมปรมิาณสนิค้าคงคลงั
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

หลกัในการคดัเลอืกคู่คา้ : เลอืกคู่คา้ทีม่สีนิคา้ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็น
แบรนดท์ีม่ชี ื่อเสยีงมคีวามแขง็แกร่ง สนิคา้มคีุณภาพด ีราคาเหมาะสมกบักลุ่มลกูค้า ให้ผลก าไร 
และเงื่อนไข อยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ มศีกัยภาพทุกด้าน มคีวามรบัผดิชอบในตวัสนิค้า ส่งสนิค้า
ตรงเวลา มกีารสนบัสนุนการส่งเสรมิการขาย 

หลกัในการคดัเลอืกสนิค้า : เลอืกตามความนิยมของตลาด แบรนด์ดงั คุณภาพของ
สินค้าดี ราคาเหมาะสม ค้นหาแบรนด์ที่เป็นที่นิยมทัว่โลก โดยการค้นข้อมูลจากเวบ็ไซด์
อนิเตอรเ์น็ต  

การจดัรายการส่งเสรมิการขาย : ท าการวางแผน และเสนอรายการส่งเสรมิการขาย 
ชกัชวนคู่คา้เขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการขายตามเทศกาล หาเปอรเ์ซนตส์่วนลด และของแถม  

การบริหารสินค้าคงคลงั : ดูแนวโน้มปริมาณการขายในปีก่อนเพื่อน ามาพยากรณ์
ปรมิาณสนิคา้คงคลงั ตรวจสอบปรมิาณสนิคา้คงคลงัต่อวนัต่อสปัดาห ์พยากรณ์การสัง่ซื้อสนิค้า
ใหส้นิคา้เขา้ทนัเวลา ควบคุมระดบัสนิค้าคงคลงัไม่ให้สูงเกนิเกณฑ์ที่ตัง้ไว ้ท าการศกึษาขอ้มูล
เศรษฐกจิ แนวโน้มตลาด และ จ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศ  
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ปญัหาของส่วนงานจดัซื้อ : การพยากรณ์ยอดการสัง่ซื้อสนิค้าไม่เป็นไปตามเป้า การ
ควบคุมปรมิาณสนิค้าคงคลงั ความไม่พร้อมของสนิค้าที่คู่ค้าท าการจดัส่ง ไม่สามารถควบคุม
ปริมาณสินค้าที่ขายดีได้เนื่องจากคู่ค้าบางรายมีนโยบายในการจ ากดัปริมาณสินค้าเพื่อเพิ่ม
คุณค่าใหก้บัแบรนด ์

ท่านมสี่วนร่วมในการช่วยพฒันาองคก์รอยา่งไรเพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่งมัน่คง : รกัษา
ผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องของผลก าไร ท ายอดขายขององค์กรให้เกินเป้าที่ก าหนด
พฒันาการจดัซือ้สนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ จดัหาสนิคา้ใหม่ ๆ ทีน่่าสนใจ ตดิต่อแบรนดช์ ัน้น าของ
โลกเขา้มาจ าหน่าย ดแูลปรมิาณสนิคา้คงคลงัใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้  
 

การวิเคราะหปั์จจยัสภาพแวดล้อม ภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) 

 การวเิคราะหภ์ายในของกจิการท าให้ทราบถึงจุดแขง็ และจุดอ่อนของกจิการ และการ

วเิคราะห์ปจัจยัสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษทัท าให้ทราบถึงโอกาส และอุปสรรคในการ

ด าเนินธุรกจิของบรษิทั และน าขอ้มูลที่ได้จากการวเิคราะห์ปจัจยัสภาพแวดล้อมภายนอก และ

ภายในไปใชใ้นการสรา้ง TOWS Matrix เพื่อท าการก าหนดกลยทุธใ์หก้บับรษิทั 

 จดุแขง็ขององคก์ร (Strength) 

- องคก์รมศีกัยภาพ มคีวามพรอ้มในการบรหิารจดัการ 

-  มคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิคา้ปลกีสนิคา้ปลอดอากรมาเป็นเวลา 21 ปี 

-  สินค้าที่น าเข้ามาจ าหน่ายมีตราสินค้าได้รบัการยอมรบัจากตลาดและมีความ

หลากหลาย 

-  สนิคา้ทีจ่ าหน่ายราคาต ่ากวา่ตลาดภายในประเทศ 

-  มพีืน้ทีส่ าหรบัใหบ้รกิารกวา้งขวางสะดวกสบายรองรบัลกูคา้ไดเ้พยีงพอ 

-  มบุีคลากรทีม่คีวามเชื่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิคา้ปลกีปลอดอากร 

 จดุอ่อนขององคก์ร (Weakness) 

-  สนิคา้ทีน่ าเขา้มาจ าหน่ายส่วนใหญ่มตีน้ทุนสนิคา้ทีส่งู 

-  เป็นธุรกจิคา้ปลกีปลอดอากรซึง่มขีอ้จ ากดัทางกฎหมาย 

-  จ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดเ้ฉพาะกลุ่ม 

-  สนิคา้ทีจ่ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ฟุม่เฟือยซึง่ไม่จ าเป็นต่อชวีติประจ าวนั 

-  สถานทีจ่ดัจ าหน่ายสนิคา้มสีาขาน้อย 

-  ขาดการโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีด่ ี
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 โอกาส (Opportunities) 

-  ไดร้บัสมัประทานใหเ้ป็นผูจ้ าหน่ายสนิคา้ปลอดอากรในสนามบนิสุวรรณภมู ิ

-  มคีวามไดเ้ปรยีบเรื่องอตัราแลกเปลีย่นในปจัจุบนั 

-  เป็นผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีว เนื่องจากต้องอาศยัความช านาญในการด าเนิน

ธุรกจิ 

-  ลกูคา้คนไทยส่วนใหญ่นิยมใชส้นิคา้แบรนดเ์นม 

อปุสรรค (Threat) 

-  มขีอ้จ ากดัเรื่องกฎหมายและพธิกีารศุลการกรเกีย่วกบัการน าเขา้สนิคา้ปลอดอากร 

-  ปญัหาความไม่มัน่คงทางการเมอืงในประเทศส่งผลกระทบต่อธุรกจิสนิค้าปลอด

อากรเป็นอยา่งมาก 

-  สนิคา้ส่วนใหญ่น าเขา้จากต่างประเทศมขีอ้จ ากดัเรื่องการขนส่ง 

-  เมื่อลูกค้าซื้อสนิค้าไม่สามารถน าสินค้าออกได้ทนัทีต้องไปรบัสนิค้าที่สนามบิน

สุวรรณภมูเินื่องจากมขีอ้จ ากดัทางกฎหมาย 

-  มคีวามเสีย่งเรื่องอตัราแลกเปลีย่นเพราะสนิคา้ส่วนใหญ่น าเขา้จากต่างประเทศตอ้ง

ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการซือ้ขายสนิคา้ 

 

3.4  การก าหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

โดยอาศยัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์SWOT มาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix 

เพื่อจดัท ากลยุทธ์ทางเลอืกที่เหมาะสมและเป็นไปได้โดยใช้ TOWS Matrix  ได้ใน 4 ลกัษณะ

ดงันี้ 

-  กลยทุธ ์Strengths Opportunities (SO) 

-  กลุยทธ ์Strengths Threats (ST) 

-  กลยทุธ ์Weaknesses Opportunities (WO) 

-  กลยทุธ ์Weaknesses Threats (WT) 

 

แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Strategic Alternatives) 
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ตารางท่ี 3-13 แสดงก าหนดกลยทุธโ์ดย TOWS Matrix ระดบัองคก์ร 
TOWS Matrix Strengths-S 

S1:  องคก์รมคีวามพร้อม และมศีักยภาพใน

การบรหิารจดัการ 

S2:  มคีวามเชีย่วชาญในธุรกิจค้าปลกีสนิค้า

ปลอดอากรมาเป็นเวลา 21 ปี 

S3: มีบุคลากรที่มีความเชื่ยวชาญในการ

ด าเนินธุรกจิคา้ปลกีปลอดอากร 

Weaknesses-W 
W1: ธุรกิจสนิค้าปลอดอากรมี

ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย 

 

Opportunities-O 
O1: ไดร้บัสมัประธานใหเ้ป็นผูจ้ าหน่าย

สนิคา้ปลอดอากรในสนามบนิสุวรรณ

ภมู ิ

O2: มคีวามไดเ้ปรยีบเรือ่งอตัรา

แลกเปลีย่นในปจัจุบนั 

O3: เป็นผู้ประกอบการเพยีงรายเดยีว

เน่ืองจากต้องอาศยัความช านาญใน

การด าเนินธุรกจิ 

SO Strategies 
SO1: สรา้งภาพพจน์ทีด่ใีหก้บัองคก์รในเรือ่ง
ของการช่วยเหลอืสงัคม  
 
SO2: ใชค้วามไดเ้ปรยีบบรหิารพฒันาธุรกจิ 
คดัสรรคส์นิคา้แบรนดใ์หม่ทีท่นัสมยัเป็นที่
นิยมของตลาดเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้ บรหิารจดัการภายในองคก์รใหม้ี
มาตรฐานมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน 

WO Strategies 
W1O3: เจรจาต่อรองกบัคู่คา้ใน
เรือ่งของขอ้ตกลงในการซือ้ขาย 
ผลก าไร และ เง ือ่นไขในการ
น าเขา้สนิคา้  

Threats-T 
T1: มขีอ้จ ากดัเรือ่งกฎหมายและพธิี

การศุลการกรเกีย่วกบัการน าเขา้สนิคา้

ปลอดอากร 

T2: ปญัหาความไม่มัน่คงทางการเมอืง

ในประเทศส่งผลกระทบต่อธุรกจิสนิคา้

ปลอดอากรเป็นอย่างมาก 

T3: สนิคา้ส่วนใหญ่น าเขา้จาก

ต่างประเทศมขีอ้จ ากดัเรือ่งการขนส่ง 

ST Strategies 
S3T3: เจรจากบับรษิทัขนส่งในเรือ่งของการ
ขนยา้ยสนิคา้  

WT Strategies 
W1T2: ควบคุมปรมิาณสนิคา้คง
คลงัใหอ้ยู่ในระดบัปรมิาณที่
เหมาะสม  

 

จากตาราง 3-13 แสดงทางเลอืกการก าหนดกลยุทธ์ระดบั Corporate ด้วย TOWS 

Matrix สรุปไดท้างเลอืกดงัต่อไปนี้ 

ทางเลือกท่ี 1  กลยทุธเ์ชงิรุก (SO Strategy) กลยทุธเ์ตบิโต 

ผู้ศกึษาเหน็ว่าการสร้างการสร้างการเตบิโตภายในแบบ Concentric Diversification 

โดยการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัองค์กรโดยการท า CSR ช่วยเหลอืสงัคม ใช้ความได้เปรยีบ

บรหิารพฒันาธุรกิจ คดัสรรค์สนิค้าแบรนด์ใหม่ที่ทนัสมยัเป็นที่นิยมของตลาดเพิม่สินค้าให้มี
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ความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บรหิารจดัการภายในองค์กรให้มี

มาตรฐานมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน 

 ทางเลือกท่ี 2  กลยทุธก์ารปรบัตวั (WO Strategy) กลยทุธก์ารคงสภาพ 

เจรจากบัคู่คา้ในเรื่องของขอ้ตกลงในการซื้อขายผลก าไร ส่วนลดการค้า การให้เครดติ

ในการช าระเงนิ และการน าเขา้สนิคา้ เพื่อลดความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 

ทางเลือกท่ี 3  กลยทุธป้์องกนั (WT Strategy) กลยทุธก์ารตดัทอน 

กลยุทธ์การตัง้รบัในกรณีที่เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิและการเมืองภายในประเทศไม่มัน่คง 

ควรรกัษาสถานภาพองคก์รใหค้งเดมิ โดยลดการสัง่ซือ้สนิคา้เขา้มาสต๊อคในปรมิาณมาก  

สรปุจาก 3 ทางเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของการก าหนดกลยุทธ์ระดบั Corporate 

คือทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นกลยุทธ์เติบโตภายใน Concentric 

Diversification โดยการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัองค์กรโดยการท า CSR ช่วยเหลอืสงัคม ใช้

ความได้เปรียบบรหิารพฒันาธุรกจิ คดัสรรค์สนิค้าแบรนด์ใหม่ที่ทนัสมยัเป็นที่นิยมของตลาด

เพิม่สนิคา้ใหม้คีวามหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บรหิารจดัการภายใน

องคก์รใหม้มีาตรฐานมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3-14 แสดงก าหนดกลยทุธโ์ดย TOWS Matrix ระดบัธรุกิจ  

TOWS Matrix Strengths-S 
S1:  บรษิทัเป็นธุรกจิคา้ปลีกสนิคา้ปลอดอากร

รายใหญ่ของประเทศ 21 ปี 

S2: สนิคา้ทีน่ าเขา้มาจ าหน่ายมตีราสนิคา้ไดร้บั

การยอมรบัจากตลาดและมคีวามหลากหลาย 

S3: สนิคา้ทีจ่ าหน่ายราคาต ่ากวา่ตลาด

ภายในประเทศ 

S4:  มบีคุลากรทีม่คีวามเชืย่วชาญในการ

ด าเนินธุรกจิคา้ปลีกปลอดอากร 

Weaknesses-W 
W1: จ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ได้

เฉพาะกลุ่ม 

W2: สถานทีจ่ดัจ าหน่ายสนิคา้มี

สาขาน้อย 

W3: ขาดการโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ทีด่ ี
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Opportunities-O 
O1: ไดร้บัสมัประธานให้

เป็นผูจ้ าหน่ายสนิคา้

ปลอดอากรในสนามบนิ

สวุรรณภูม ิ

O2: เป็นผูป้ระกอบการ

เพยีงรายเดยีวเนื่องจาก

ตอ้งอาศยัความช านาญ

ในการด าเนินธุรกจิ 

O3: ลูกคา้คนไทยสว่น

ใหญ่นิยมใชส้นิคา้แบ

รนดเ์นม 

SO Strategies 
 
S1O1:  สรา้งภาพพจน์ทีด่ใีห้กบัองค์กร 
 
S2O3: บรษิทัมคีวามโดดเดน่ในวงการธุรกจิ
สนิคา้ปลอดอากรในเรือ่งของการขายสนิคา้แบ
รนดเ์นมทีด่แีละมคีุณภาพ 
 
S3O3: ปรบัโครงสรา้งราคาใหม้คีวามเหมาะสม 
สนิคา้ประเภทเดยีวกนัต ่ากว่าราคาตลาด
ภายในประเทศ   

WO Strategies 
W1O3: ท าการขยายฐานลูกคา้ให้
เพิม่มากขึน้มกีารจดังานเพื่อชกัจูง
ลูกคา้กลุ่มใหม ่ๆ ใหเ้ขา้มาใช้
บรกิาร 
 
W2O2: เพิม่ชอ่งทางในการจดั
จ าหน่ายสนิคา้ เพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นการ
บรกิาร 
 
W3O3: ท าการเพิม่งบประมาณใน
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

Threats-T 
T1: เมือ่ลูกคา้ซื้อสนิคา้

ไมส่ามารถน าสนิคา้ออก

ไดท้นัทตีอ้งไปรบัสนิคา้

ทีส่นามบนิสุวรรณภมูิ

เนื่องจากมขีอ้จ ากดัทาง

กฎหมาย 

ST Strategies 
S4T1: มบีรกิารหลงัการขาย รบัฝากสนิคา้โดย
ไมต่อ้งน าออกนอกประเทศเฉพาะลูกคา้คนไทย
มลูคา่สนิคา้ไมเ่กนิ 20,000 บาท 

WT Strategies 
W3 จดัท าการสง่เสรมิการขายลด
ราคาสนิคา้ทีต่กรุน่แลว้เพื่อระบาย
สนิคา้ออก  

 

 จากตารางที่ 3-14 การก าหนดกลยุทธ์ระดบั Business Strategy สรุปได้ทางเลอืก 3 

ทางดงันี้ 

ทางเลือกท่ี 1 (SO Strategy) กลยทุธค์วามแตกต่าง Differentiation Strategy  

-  สรา้งภาพพจน์ทีด่ใีหก้บัองคก์รเนื่องจากเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหอ้งคก์รม ี

ชื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กัของตลาด จะท าใหล้กูคา้มคีวามมัน่ใจในสนิคา้และบรกิารมากขึน้ เป็นจุดแรก

ทีส่ามารถดงึลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร 

-สนิคา้ทีท่ าการน าเขา้มาจ าหน่าย ท าการคดัเลอืกสนิคา้แบรนดร์ะดบัโลก สนิคา้ 

ตอ้งมคีุณภาพทีด่ ีเป็นทีต่อ้งการของตลาด เพื่อเป็นการตอบสนองใหล้กูคา้มทีางเลอืกมากขึน้ 

ทางเลือกท่ี 2  (WO Strategy)  กลยทุธก์ารตอบสนองทีร่วดเรว็ (Quick Response) 

-  เพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายสนิคา้เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้คา้เก่า  
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และเพิม่ลกูคา้ใหม่ อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่โอกาสในการจ าหน่ายสนิค้าได้มากขึน้ท าให้กจิการมี

รายไดแ้ละก าไรเพิม่ขึน้ 

-  ท าการเพิม่งบประมาณในการส่งเสรมิการขายท าการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พื่อให้ 

องคก์รเป็นทีรู่จ้กั เพิม่เทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการสื่อสารตดิต่อกบัลกูคา้ จะท าใหล้กูคา้เกดิการรบัรู้

ทีเ่พิม่ขึน้ ตอบสนองไดท้นัเวลา จะก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

ทางเลือกท่ี 3  (WT Strategy) เป็นผูน้ าดา้นราคา Cost Leadership Strategy 

จดัท าการส่งเสริมการขายลดราคาสินค้าที่ตกรุ่นแล้วเพื่อระบายสินค้าออกเพื่อลด

ปรมิาณสนิคา้คา้งสต๊อค เพื่อกระตุน้ยอดขายใหเ้พิม่มากขึน้ 

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของการก าหนดกลยุทธ์ระดับ Business คือ กลยุทธ์การ

ตอบสนองที่รวดเรว็ (Quick Response) เพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายสนิค้า อ านวยความ

สะดวกใหก้บัลกูคา้คา้เก่า และเพิม่ลกูคา้ใหม่ อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่โอกาสในการจ าหน่ายสนิค้า

ไดม้ากขึน้ท าใหก้จิการมรีายไดแ้ละก าไรเพิม่ขึน้ ท าการเพิม่งบประมาณในการส่งเสรมิการขาย

ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จกั เพิม่เทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการสื่อสาร

ตดิต่อกบัลูกค้า จะท าให้ลูกค้าเกดิการรบัรู้ที่เพิ่มขึน้ ตอบสนองได้ทนัเวลา จะก่อให้เกดิความ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

 

กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy)  

ใช้ทฤษฎีส่วนแบ่งทางการตลาด (STP) และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) น ามาวเิคราะห ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธร์ะดบัธุรกจิ เพื่อน าผลการวเิคราะห์

ทีไ่ดท้ าการก าหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่Functional Strategy  

1) ทฤษฎีส่วนแบ่งทางการตลาด (STP) 

-  การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) เกณฑท์ีใ่ชแ้บ่งส่วนตลาด ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 

จากการเกบ็แบบสอบถามกลุ่มลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารที่ร้านค้าปลอดอากร คงิ เพาเวอร์ คอม

เพลก็ซ ์ซอยรางน ้า แบ่งส่วนตลาด ออกเป็นเพศชาย และ เพศหญิง ระดับอายุ อนัดบัแรก ต ่า

กวา่หรอืเทยีบเท่า 20 ปี  อนัดบัสอง 21-30 ปี อนัดบัสาม 31-40 ปี อนัดบัสี ่40 ปีขึน้ไป 

-  การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) ตลาดเป้าหมาย เพศชาย และ เพศ 

หญิง ระดบัอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ ระดบั 21-60 ปีที่เดนิทางเขา้-ออกนอกประเทศ ส่วนใหญ่เป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เนื่องจากสนิค้าที่จ าหน่ายในร้านค้าปลอดอากรเป็น
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สินค้าแบรนด์เนม ประเภทสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เจาะตลาดเริ่มต้นตัง้แต่วยัรุ่น วยั

กลางคน เนื่องจากเป็นสนิคา้ฟุม่เฟือย และมแีบรนด์ สนิค้าจงึมรีาคาสูง เหมาะกบักลุ่มลูกค้าที่

ตอ้งการหาสนิคา้เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ที่ด ีให้กบัตนเอง เพื่อเป็นหน้าตาในสงัคม และเป็นกลุ่ม

ลกูคา้ทีต่อ้งการสนิคา้คา้มคีุณภาพด ีมแีบรนดเ์นม 

-   การวางต าแหน่งทางการตลาด (Position) ต าแหน่งทางการตลาดเป็นสนิคา้  

แบรนดเ์นม สนิคา้มคีุณภาพด ีราคาสงูแต่เนื่องจากสนิค้าเป็นสนิค้าปลอดอากร จงึราคาต ่ากว่า

สนิค้าแบรนด์เนมในตลาดค้าปลีกภายในประเทศทัว่ไป มีการบรกิารหลงัการขายรบัประกนั

คุณภาพสนิคา้  

2) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) 

-  ผลิตภณัฑ์ (Product) ผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ เป็นสนิคา้แบรนดเ์นม คุณภาพ วสัดุม ี

คุณภาพด ีมรีูปลกัษณ์ที่ทนัสมยั มกีารรบัประกนัคุณภาพ และ สินค้าเป็นที่นิยมของตลาด มี

สนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย มคีุณค่าในเรื่องของการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีมคีวามหรหูรา ทนัสมยั  

-  ราคา (Price) ราคาสนิคา้เนื่องจากเป็นสนิคา้มแีบรนดเ์นม สนิคา้มคีุณภาพด ี 

ดงันัน้ราคาสนิค้าจงึมีมูลค่าสูง หากเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ร้านค้าปลอดอากร กบั ตลาด

ภายในประเภทในสนิคา้แบรนดเ์ดยีวกนั จะมคีวามไดเ้ปรยีบเรื่องของราคาราคาสนิค้าจะถูกกว่า

ตลาดในประเทศ 

-  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางการจดัจ าหน่ายเนื่องจากรา้นคา้ของ 

เรามสีาขาน้อยจงึมขีอ้จ ากดัในเรื่องของสถานที่จดัจ าหน่าย มสีาขาให้บรกิาร ในเมอืง อยู่แห่ง

เดยีวคอืที่ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์คอมเพลก็ซ์ ซอยรางน ้า ซึ่งเป็นข้อจ ากดัอย่างมาก 

เนื่องจากไม่เอือ้อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ในการเดนิทางมาซือ้สนิคา้ 

- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสรมิการขาย การใชส้ื่อในการ 

ประชาสมัพนัธม์ปีรมิาณน้อยมากสื่อทีใ่ชใ้นการเสนอใหก้ลุ่มลกูคา้ในประเทศรบัทราบถงึแบรนด์

ของบริษทัมน้ีอย เพราะส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดนิทางเขา้ และ ออกนอก

ประเทศ ซึง่มขีอ้จ ากดั สื่อทีใ่ชเ้ป็นผูส้นบัสนุนรายการโทรทศัน์ บางรายการ สื่อนิตยสารของหา้ง

รา้น ซึง่จะแจกใหก้บัลกูคา้ในประเทศทีเ่ป็นสมาชกิเท่านัน้ ส่วนใหญ่การส่งเสรมิการขายจะเป็น

การส่งเสรมิการขายหน้ารา้น มกีารลดราคาสนิค้าค้าหน้าร้าน ท าการส่งเสรมิการขายร่วมกบัคู่

ค้า จ ัดท าบตัรสมาชิก ด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ดที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูล พร้ อม

ประมวลผลภายในตวัเองไดท้นัท ีซึง่สามารถเกบ็ขอ้มลูไดอ้ยา่งแม่นย า ถูกตอ้ง ปลอดภยัสูง อกี



78 
 

ทัง้ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิารเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการขายต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์

ใหก้บัสมาชกิคงิ เพาเวอรเ์ป็นอยา่งมาก ในเรื่องของการอพัเกรดบตัร การสะสมคะแนน จนถึง

การใชส้ทิธวินัเกดิ การสะสมคะแนนทนัททีี่ท่านซื้อสนิค้าบตัรจะบนัทกึขอ้มูลเกบ็ไวแ้ละสะสม

เป็นคะแนน ซึง่สามารถน าไปใช้แสดงสทิธิแ์ลกสนิค้าจากรายการส่งเสรมิการขายได้เลย สทิธิ

ส าหรบัวนัเกดิของสมาชกิ เมื่อถึงช่วง 3 เดอืนส าหรบัเดอืนเกดิ เพยีงแค่แสดงบตัรสมาชกิกบั

พนกังานพรอ้มแจง้ความจ านงจะใชส้ทิธวินัเกดิเพื่อซือ้สนิคา้ชิน้แรกในราคาเตม็ จะได้รบัเงนิสด

คนืเขา้บตัร 30%  โดยสามารถน าไปใชซ้ือ้สนิคา้ชิน้ต่อไปไดท้นัท ี

-  บคุคลากร (People)  ดา้นบุคคลากร ท าการคดัเลอืกบุคคลากรทีม่คีวามสามารถ  

ท าการฝึกอบรมให้บุคคลากรมีความรู้ความสามารถ สร้างวฒันธรรมองค์กร ให้พนักงานมี

ทศันคตทิีด่กีบังาน กบัองคก์ร และกบัเพื่อนร่วมงาน ในส่วนงานบรกิาร ฝึกอบรมให้พนักงานมี

ใจรกังานบรกิารมีทกัษะความรู้ในการตอบค าถามลูกค้าที่เขา้มาใช้บริการ ให้ผลตอบแทนที่

เหมาะสม และมสีวสัดกิารที่ดใีห้กบัพนักงาน อย่างเช่น สวสัดกิารสทิธิรกัษาพยาบาล โบนัส

ประจ าปี มกีารจดัอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะและความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะน าความรู้มาพฒันา

องคก์ร  

-  กระบวนการ (Process) น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ ระบบ ZAP เขา้มา 

ใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเพื่อให้องค์กรท างานอย่างเป็นระบบทัง้ในส่วนงาน

ส านกังาน น าระบบเขา้มาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูต่าง ๆ ใชใ้นการสื่อสารระหว่างส่วนงาน ให้เขา้ใจ

ไปในทศิทางเดยีวกนั ช่วยลดเวลาในการด าเนินงาน อกีทัง้ยงัสามารถเกบ็เป็นเอกสารหลกัฐาน 

และสามารถท าการตรวจสอบขอ้มูลในเรื่องของการสัง่ซื้อ การบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงั และ

การขนส่งสนิคา้ การดงึขอ้มลูเพื่อน ามาพยากรณ์ ในด้านต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

น าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในกระบวนการสื่อสารระหวา่งองคก์รกบัคู่คา้ในการสัง่ซือ้สนิค้า ในด้าน

องคก์รกบัลกูคา้มขี ัน้ตอนการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้ง รวดเรว็ แม่นย า สนิค้าไม่เกดิ

ความเสยีหาย มบีรกิารทีด่เีพื่อใหล้กูคา้ไม่ตอ้งรอนาน สรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ 

-  บรรยากาศหรือสถานท่ีในการให้บริการ (Physical Evidence) สถานทีก่าร 

ใหบ้รกิารทางกายภาพ สถานรา้นคา้ปลอดอากร คงิ เพาเวอรค์อมเพลก็ซซ์อยรางน ้าเป็นสถานที่

ใหบ้รกิารอยา่งครบวงจร พืน้ทีภ่ายในมคีวามสะอาดเป็นระเบยีบ สถานที่จอดรถมปีรมิาณมาก

เพยีงพอส าหรบัรอบรบัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มจีุดพกัส าหรบัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร  
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จากการวเิคราะห์กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ ใช้กลยุทธ์ส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix 7P’s)  

น ามาสรุปทางเลอืกไดด้งันี้ 

ทางเลือกท่ี 1 ด้านผลิตภณัฑ์ ท าการคดัเลอืกสนิค้าแบรนด์ระดบัโลก เป็นที่ต้องการ

ของตลาดเขา้มาจ าหน่าย เลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพด ีราคาเหมาะสมกบักลุ่มลกูค้า เพื่อตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

ทางเลือกท่ี 2  ด้านราคา เนื่องจากสนิคา้ทีจ่ าหน่ายในรา้นค้าปลอดอากรจะเป็นสนิค้า

ทีม่แีบรนด ์คุณภาพด ีมรีาคาสงู แต่เมื่อท าการเปรยีบเทยีบกบัตลาดภายในประเทศ จะมรีาคา

ต ่ากวา่ในสนิคา้ประเภทเดยีวกนัแบรนดเ์ดยีวกนั ซึง่จะสร้างความพงึพอใจอย่างมากให้กบักลุ่ม

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาท าการซือ้สนิคา้ 

ทางเลือกท่ี 3 ด้านช่องทางจดัจ าหน่ายท าการขยายสาขาไปยงัจังหวดัอื่นๆ ใน

ประเทศที่มีปรมิาณนักท่องเที่ยวสูง เพื่อเพิม่โอกาสในการจ าหน่ายสินค้า และเพิม่กลุ่มลูกค้า

ใหม่ๆ   

ทางเลือกท่ี 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้องค์กร

เป็นทีรู่จ้กั จดัโปรโมชัน่ให้กบัลูกค้าสมาชกิ และจดักจิกรรมเพื่อดงึลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพิม่ฐาน

ลกูคา้ จดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย ท าการลดราคาสนิคา้ในเทศกาลพเิศษ   

ทางเลือกท่ี 5 ด้านการบุคลากร ท าการฝึกอบรมบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ 

ในเรื่องทกัษะ และความรูเ้กีย่วงานทีท่ า เป็นการเพิม่ศกัยภาพใหก้บัพนกังานและองคก์ร 

ทางเลือกท่ี 6 ด้านกระบวนการ น าระบบเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาช่วยในกระบวนการ

ท างานภายในองค์กร ระหว่างองค์กร กบั คู่ค้า ท าให้การด าเนินงานมีความรวดเร็ว แม่นย า 

ประหยดัเวลา ท าให้การด าเนินงานมปีระสทิธภิาพ การตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มลูกค้าในการแจ้ง

กจิกรรม การส่งเสรมิการขายต่าง ๆ ท าให้ลูกค้ารบัทราบข่าวสาร เกดิความประทบัใจในการ

บรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 

ทางเลือกท่ี 7 บรรยากาศหรือสถานท่ีในการให้บริการ เนื่องจาก คงิ เพาเวอร์ คอม

เพลก็ซ ์มคีวามใหญ่โตดา้นสถานทีซ่ึง่สามารถรองรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเทีย่ว

ไดอ้ยา่งด ีมคีวามสะอาด กวา้งขวาง มรีะเบยีบ มกีารดแูลรกัษาความปลอดภยัอยา่งเคร่งครดั  
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ตารางท่ี 3-15 แสดงสรุปผลการศึกษาในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ (Strategic 

Formulation) ทางเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร Corporate Level Strategy 

ระดบักลยุทธ์ ทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธท่ี์เลือก 

1 . Corporate 

Level Strategy 

1.  กลยุทธ์เติบโต 

(Growth Strategy) 

- ท าใหอ้งคม์ภีาพลกัษณ์ที่

ด ี

- ท าใหอ้งคก์รมคีวาม

แขง็แกร่งในเรื่องของการ

ด าเนินงานที่มมีาตรฐาน 

- เพิม่ผลก าไรใหก้บักจิการ

ในกรณีที่มสีนิคา้ใหม่ ๆ มี

แบรนดใ์หม่ ๆ เขา้มา

จ าหน่าย 

-  สรา้งความพงึพอใจใหก้บั

ลูกคา้ท าใหลู้กคา้มี

ทางเลอืกในการซือ้สนิคา้

มากขึน้ 

 

- ใชเ้งนิทุนที่สูงขึน้ทัง้

ในเรื่องของการน าเขา้

สนิคา้แบรนดใ์หม่ ๆ 

และในการฝึกอบรม 

พฒันาบุคลากร  

- ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

เวลาในการพฒันา

บุคลากรใหม้คีวามรู้

ความสามารถ 

Growth Strategy เป็น

การสรา้งใหอ้งคก์รมี

ศกัยภาพอยา่ง

แขง็แกร่งจากภายใน

องคก์ร ในเรื่องของ

การพฒันา

ประสทิธภิาพการ

ด าเนินงานจากภายใน 

เป็นการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ที่ดใีน

สายตาของลูกคา้ เพิม่

ผลก าไรใหก้บักจิการ 

 2.  กลยุทธ์คงสภาพ 

(Stability Strategy) 

- รกัษาผลประโยชน์ของ

กจิการ ในเรื่องของขอ้ตกลง 

ส่วนลดการคา้ เครดติการ

ช าระเงนิ  

- ไม่ตอ้งเสี่ยงต่อการเพิม่

ทุนหรอืหาเงนิลงทุนเพิม่ 

 

- เสยีเวลาและโอกาส

ในพฒันาองคก์รให้

เตบิโต 

- หากสภาพแวดลอ้ม

เปลี่ยนไปอาจมคีู่แขง่

ที่มศีกัยภาพเขา้มา

แขง่ขนัได้ 

 

 

 3.  กลยุทธ์ตัดทอน 

(Retrench Strategy) 

- บรหิารจดัการกบัระบบ

ภายในองคก์ร โดยการลด

งบประมาณ ที่ไม่จ าเป็นลง  

-  บรหิารจดัการปรมิาณ

สนิคา้คงคลงั ใหม้ี

ประสทิธภิาพมากขึน้ ลด

ปรมิาณการสัง่ซือ้ที่ไม่

จ าเป็น  

 

- ชื่อเสยีงและ

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร

ลดลง 

- สูญเสยีโอกาสในการ

พฒันาองคก์รให้

เตบิโต  
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ตารางท่ี 3-16 แสดงสรุปผลการศึกษาในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ (Strategic 

Formulation) ทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level Strategy) 

ระดบักลยุทธ์ ทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธท่ี์เลือก 

1 . Business 

Level Strategy 

1. Differentiation 

Strategy 

- บรษิทัมภีาพลกัษณ์ที่ด ีเป็น

ที่รูจ้กัของตลาด 

- สนิคา้และบรกิาร มคีุณภาพ

ที่ด ีตอบสนองต่อตลาด และ 

กลุ่มลูกคา้ 

- ลูกคา้มคีวามพอใจในสนิคา้

และบรกิารกลบัมาซือ้ซ ้า 

- คู่แขง่ขนัรายใหม่เขา้มา

แขง่ขนัไดย้าก 

- เพิม่ผลก าไรใหก้บัธุรกจิและ

ผูถ้อืหุน้ 

 

-ใชเ้งนิทุนจ านวนมาก 

-ตอ้งอาศยัระยะ 

เวลานานในการท าให้

ลูกคา้เกดิความเชื่อมัน่

ในธุรกจิ 

  

 2.Quick Response 

Strategy 

- ท าใหก้จิการมชีื่อเสยีงที่ดี

เป็นที่รูจ้กัของตลาดมากขึน้ 

 

- มฐีานลูกคา้ที่เพิม่ขึน้ และ 

อ านวยความสะดวกใหก้บั

ลูกคา้ 

 

- ธุรกจิมชี่องทางการจดั

จ าหน่ายเพิม่ขึน้สามารถ

เขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ไดม้ากขึน้ 

  

-  เพิม่ผลก าไรใหก้บักจิการ 

 

- ท าใหคู้่แขง่ที่มี

ศกัยภาพมคีวามพรอ้ม

อยากที่จะเขา้มาลงทุน

และแขง่ขนั ในธุรกจิ 

 

-  ใชง้บประมาณสูงใน

การลงทุนขยายสาขา 

และ โฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์

 

Quick Response 

Strategy กลยทุธก์าร

ตอบสนองที่รวดเรว็ 

ในเรื่องของการเพิม่

ช่องทางในการจดั

จ าหน่ายสนิคา้เพื่อให้

เขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ได้

มากยิง่ขึน้ ท าให้

กจิการมกี าไรเพิม่ขึน้ 

เพิม่งบประมาณในการ

ส่งเสรมิการขายท าการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

เพิม่เทคโนโลยใีนการ

ตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้ 

 3. Cost Leadership 

Strategy 

 - บรหิารจดัการสนิคา้คงคลงั

ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน 

- ลดปรมิาณสนิคา้ที่ลา้สมยั 

และขายไดช้า้ 

- ไดต้น้ทุนกลบัคนืมาและ

น ามาซือ้สนิคา้รุ่นใหม่ ๆ 

ทนัสมยัเป็นที่ตอ้งการของ

ตลาด 

- ไดก้ าไรต ่าจากการ

ขายสนิคา้ลดราคา 

 

- ท าใหส้นิคา้แบรนด์

ชัน้น ามภีาพลกัษณ์

ลดลง 
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ตารางท่ี 3-17 แสดงสรุปผลการศึกษาในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ (Strategic 

Formulation) ทางเลือกกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategy) 

ระดบักล

ยุทธ์ 

ทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธท่ี์เลือก 

1. Functional 

Level 

Strategy 

Marketing 

Mix  7P’s 

Strategy 

Product   - มคีวามสามารถในการน าสนิคา้แบรนดช์ัน้น า

ระดบัโลกเขา้มาจ าหน่าย 

- ในส่วนรา้นคา้มคีวามหลายหลายของแบรนด์

สนิคา้มากขึน้ ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

- ลูกคา้เกดิความพงึพอใจในการเลอืกซือ้สนิคา้  

- มคีวามเสี่ยงหากแบ

รนดท์ี่น าเขา้มาใหม่

ไม่เป็นที่ตอ้งการของ

กลุ่มลูกคา้ 

- ตอ้งท าการหาพืน้ที่

ใหก้บัสนิคา้แบรนด์

ใหม่ 

 Product ท าใหม้แีบ

รนดส์นิคา้ใหเ้ลอืก

หลากลายตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของ

ตลาดและกลุ่มลูกคา้ 

 Price - สนิคา้ที่จ าหน่ายเมื่อท าการเปรยีบเทยีบกบั

ตลาดภายในประเทศจะมรีาคาที่ต ่ากว่า 

- แมจ้ะเป็นสนิคา้ทีม่รีาคาสูงแต่ลูกคา้กเ็ตม็ใจ

ซือ้เพราะเป็นสนิคา้ที่มแีบรนดท์ี่แขง็แกร่ง 

 

-เสยีภาพลกัษณ์ของ

การเป็นสนิคา้มี

คุณภาพแบรนด์

ระดบัสูง ราคาแพง

หากท าการลดราคา

บ่อย ๆ  

Price ต่อรองราคาและ

เงอืนไขทางการคา้กบั

คู่คา้ใหไ้ดร้าคาที่

เหมาะสมและท าให้

บรษิทัไดผ้ลประโยชน์

มผีลก าไรสูง 

 Place - ไดก้ลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ เขา้มาเป็นลูกคา้กบัเรา 

- เพิม่ก าไร และ ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหก้บั

กจิการ 

- ตอ้งใชเ้งนิลงทุน

จ านวนมาก 

 

 

 Promotion -เป็นการลดปรมิาณสนิคา้ในสต๊อคสนิคา้ที่ขาย

ไดช้า้ 

-ท าใหลู้กคา้เกดิความเพลดิเพลนิในการจบัจ่าย 

-ท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ 

- ท าใหแ้บรนดเ์สยี

ภาพลกัษณ์ 

ลดปรมิาณสนิคา้ในคง

คลงัที่ขายไดช้า้ น า

ก าไรที่ขายได้น ามาซือ้

สนิคา้ใหม่ ๆ เขา้มา

จ าหน่าย 

 People - บุคลากรขององคก์รมทีกัษะความสามารถใน

การด าเนินงานเพิม่ขึน้ ส่งผลใหง้านที่ไดม้ี

ประสทิธภิาพ 

 - มทีกัษะในการเจรจากบัลูกคา้  

- ใชง้บประมาณสูงใน

การอบรมพฒันา

บุคคลากร 

-ใชร้ะยะเวลามากใน

การพฒันาบุคคลากร 

ฝึกอบรมบุคคลากรให้

มทีกัษะความรู้

ความสามารถในงานที่

ท าสามารถตอบค าถาม

ของลูกคา้ได้ 

 Process -มเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเขา้มาช่วยในการ

ด าเนินงานท าใหล้ดความผดิพลาด ลด

ระยะเวลา ในการด าเนินงาน  

-ท าใหก้ระบวนการท างานมรีะบบและมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 

-ท าใหส้ื่อสารกบัลูกคา้ไดส้ะดวกรวดเรว็ ใน

- ใชเ้งนิลงทุนในการ

พฒันาระบบสูงมาก 
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เรื่องของขา่วสารขอ้มูลกจิกรรมส่งเสรมิการ

ขายต่าง ๆ   

 Physical 

Evidence 

-สามารถรอบรบัจ านวนนกัท่องเที่ยวไดป้รมิาณ

สูง เน่ืองจากมคีวามใหญ่โตกวา้งขวาง 

-สรา้งบรรยากาศใหดู้ดมีรีะดบั 

-ลูกคา้ไดร้บัความสะดวกสบายขณะจบัจา่ยซือ้

สนิคา้ 

- ตอ้งใชบุ้คคลากร

จ านวนมากในการ

ดูแลรกัษาสถานที่ 

 

 

 

จากการท่ีวิเคราะห์ตารางท่ี 3-15 กลยุทธ์ระดบัองค์กร Corporate Level Strategy เลือก

กลยทุธไ์ด้ดงัน้ี 

กลยทุธท่ี์เลือก  ผูศ้กึษาเหน็วา่กลยทุธเ์ตบิโต Growth Strategy การสรา้งการสรา้งการ

เตบิโตภายในแบบ Concentric Diversification การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัองค์กร โดยท า 

CSR ช่วยเหลอืสงัคม การคดัสรรค์แบรนด์ และสนิค้าใหม่ ๆ ให้มคีวามหลากหลาย บรหิาร

จดัการระบบภายในองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ เป็นการสร้างความแขง็แกร่งจากภายในองค์กร 

และเพิม่ผลก าไรใหก้บักจิการ  โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้  

-  สรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร โดยท า CSR ในเรื่องของการบรจิาค และ การดแูล 

สิง่แวดลอ้ม  

-  ท าการคดัสรรคแ์บรนดแ์ละสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ เพื่อตอบสนอง 

ความตอ้งการของลกูคา้ เช่น คดัเลอืกแบรนดใ์หม่ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด จากทัว่โลก เขา้มา

จ าหน่าย 

-  ท าการบรหิารจดัการกระบวนการและระบบภายในองคก์ร โดยการหาเทคโนโลย ี

ใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพทัง้กระบวนการ  

ข้อดี 

-  ท าใหอ้งคก์รมภีาพลกัษณ์ทีด่ ี

-  ท าใหอ้งคก์รมคีวามแขง็แกร่งในเรื่องการด าเนินงานทีม่มีาตรฐาน 

-  เพิม่ผลก าไรใหก้บักจิการในกรณทีีม่สีนิคา้ใหม่ ๆ มแีบรนดใ์หม ่ๆ เขา้มาจ าหน่าย 

-  สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ท าใหล้กูคา้มทีางเลอืกในการซือ้สนิคา้มากขึน้ 

ข้อเสีย 

-  ใชเ้งนิทุนทีส่งูขึน้ทัง้ในเรื่องของการน าเขา้สนิคา้แบรนดใ์หม่ ๆ และในการฝึกอบรม 

พฒันาบุคลากร  
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-  ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน เวลาในการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ 

-  

จากการท่ีวิเคราะหต์ารางท่ี 3-16   กลยุทธ์ระดบัธรุกิจ (Business Level Strategy) เลือก

กลยทุธไ์ด้ดงัน้ี 

กลยทุธท่ี์เลือก ผูศ้กึษาเหน็วา่กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ Quick Response Strategy กลยุทธ์

การตอบสนองทีร่วดเรว็ ท าใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ และท าใหธุ้รกจิมชีื่อเสยีง

เป็นทีรู่จ้กัของตลาด และสามารถตดิต่อสื่อสารกบัลกูคา้ไดส้ะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ สามารถเพิม่ผล

ก าไรใหก้บักจิการ โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

-  เพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายสนิคา้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้าค้าเก่า และ

เป็นการเพิม่ลกูคา้ใหม่ อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่โอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้ไดม้ากขึน้ท าให้กจิการ

มรีายไดแ้ละก าไรเพิม่ขึน้ 

-  ท าการเพิม่งบประมาณในการส่งเสรมิการขายท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อให้

องคก์รเป็นทีรู่จ้กั เพิม่เทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการสื่อสารตดิต่อกบัลกูคา้ จะท าใหล้กูคา้เกดิการรบัรู้

ทีเ่พิม่ขึน้ ตอบสนองไดท้นัเวลา จะก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

ข้อดี 

-  ท าใหก้จิการมชีื่อเสยีงทีด่เีป็นทีรู่จ้กัของตลาดมากขึน้ 

-  มฐีานลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และ อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 

-  ธุรกจิมชี่องทางการจดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้สามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

-  เพิม่ผลก าไรใหก้บักจิการ 

ข้อเสีย 

-  ท าใหคู้่แขง่ทีม่ศีกัยภาพมคีวามพรอ้มอยากทีจ่ะเขา้มาลงทุนและแขง่ขนั ในธุรกจิ 

-  ใชง้บประมาณสงูในการลงทุนขยายสาขา และ โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

 

จากการท่ีวิเคราะหต์ารางท่ี 3-17 กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategy) 

เลือกกลยทุธไ์ด้ดงัน้ี 

กลยทุธท่ี์เลือก กลยทุธส่์วนงานจดัซ้ือสินค้าโดยมีแนวทางปฎิบติัดงัน้ี 

-   ด้านผลิตภณัฑ์ ท าการคดัเลอืกสนิคา้แบรนดร์ะดบัโลก เป็นทีต่อ้งการของตลาด 
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เขา้มาจ าหน่าย เลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพด ีราคาเหมาะสมกบักลุ่มลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

-  ด้านราคา ท าการต่อรองราคาผลก าไร และเงื่อนไขต่างๆ กบัคู่คา้ ใหบ้รษิทัไดร้บั 

ผลก าไรและผลประโยชน์สงูสุด  

-  ด้านการส่งเสริมการตลาด ท าการชกัชวนคู่คา้ ใหเ้ขา้ร่วมการส่งเรมิการขาย 

ต่างๆ ทีท่างบรษิทัจดัขึน้ ท าการขอของแถมเพื่อตอบแทนลูกค้า ท าการเสนอการส่งเสรมิการ

ขายใหห้น้ารา้น และจดักจิกรรมเพื่อดงึลกูคา้กลุ่มใหม่ ๆ เพิม่ฐานลกูคา้ จดักจิกรรมส่งเสรมิการ

ขาย ท าการลดราคาสนิคา้ในเทศกาลพเิศษ  

-  ด้านการบคุลากร ท าการฝึกอบรมบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ในเรื่อง 

ทกัษะ และความรูเ้กีย่วงานทีท่ า ในเรื่องของการเจรจาต่อรอง และการวางกลยุทธ์ในการจดัซื้อ 

เป็นการเพิม่ศกัยภาพใหก้บัพนกังานและองคก์ร 

 

3.5  การควบคมุกลยทุธ ์(Strategic Control) 

 การก าหนดตวัชี้วดัผลส าเรจ็ของงาน (Key Performance Indicators) เป็นเครื่องมอื

หนึ่งในการช่วยประเมนิผลความส าเรจ็ขององค์กรให้มคีวามชดัเจนมากขึน้ เพื่อท ำให้พนักงำน

ท ำงำนไดต้ำมเป้ำหมำยหรือไดต้ำมมำตรฐำนตวัช้ีวดัผลงำนท่ีก  ำหนด เพื่อ แสดงให้เห็นถึงศกัยภำพ

ของพนกังำนในองคก์ร 

 

ตารางท่ี 3-18  แสดงการช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicators) 
มมุมอง แผนกลยทุธ ์ วตัถปุระสงค ์ ดชันีวดัผล KPI 

ด้านการเงิน ก าหนดเป้าหมาย

ยอดขายสงูขึน้ทุก ๆ ปี  

20% ของปีกอ่น 

เพื่อใหบ้รษิทัมผีลก าไรที่

สงูขึน้ในแต่ละปี 

ท ายอดขายไดต้าม

เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

ด้านความพึงพอใจของ

ลูกค้า 

จดัรายการสง่เสรมิการ

ขาย 

เพื่อใหลู้กคา้พอใจใน

สนิคา้และบรกิาร  

การกลบัมาซื้อซ ้าของ

ลูกคา้ 

ด้านกระบวนการ

ภายใน 

การบรหิารจดัการสนิคา้

คงคลงัใหม้ปีรมิาณที่

เหมาะสมตามมาตรฐาน

ทีก่ าหนดไวแ้ต่ละ

เพื่อใหก้จิการลดปรมิาณ

สนิคา้คงคลงัทีม่สีนิคา้

ขายชา้ 

ท าการจดัการกบัสนิคา้ที่

ขายไดช้า้ ท าใหส้นิคา้คง

คลงัมปีรมิาณ ตาม

มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
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ประเภทสนิคา้ 

ด้านการเรียนรู้และ

พฒันา 

ทกัษะและความสามารถ

ของพนกังาน 

เพื่อใหพ้นกังานพฒันา

ทกัษะความรู้

ความสามารถและ

สามารถน าความรูท้ี่

ไดม้าใชใ้นการ

ด าเนินงาน 

การใหค้ะแนนทุกครัง้

หลงัจากการฝึกอบรม

และคะแนนมผีลต่อการ

ประเมนิดา้นความรู้

ความสามารถพนกังาน 

 

จากตารางท่ี 3-18 แสดงการช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicators) ได้ดงัน้ี 

1) ด้านการเงิน (Financial)  

ตัง้เป้าหมายยอดขายในแต่ละปี ให้มปีรมิาณเป้าที่สูงทุกปี 20% จากเป้าหมายปีก่อน 

เพื่อเป็นการพฒันาการน าเขา้สนิคา้แบรนดใ์หม่ ๆ  การบรหิารสนิคา้คงคลงั ใหม้ปีระสทิธภิาพ  

2) ด้านความพึงพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction)  

ท าการส ารวจความพงึพอใจของลูกค้าวดัได้จากส ารวจความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะของ

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในรา้นคา้ 

3) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)  

ท าการก าหนดมาตรฐานปรมิาณสนิค้าคงคลงัของแต่ละประเภทสนิค้า ท าการก าหนด

ตวัชี้วดัในการด าเนินงาน หากไม่สามารถปฏบิตังิานให้เป็นไปตามตวัชี้วดัได้ จะส่งผลต่อการ

ปรบัเงนิเดอืน และโบนสัประจ าปี 

4)  ด้านการเรียนรู้และพฒันา (Learning and Growth)  

จดัการฝึกอบรมท าการเลอืกหวัขอ้ทีม่ปีระโยชน์กบังานของพนักงาน หลกัการฝึกอบรม

มีการประเมินให้เกรดและส่งให้กบัต้นสังกดัรบัทราบเป็นการพฒันาทกัษะและความรู้ของ

พนกังานใหม้ศีกัยภาพในการท างาน  
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บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

4.1  สรปุผลการศึกษา 

 จากการศกึษาและวเิคราะหป์ญัหาของบรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดัโดย

ท าการออกแบบวจิยัเชิงปริมาณ และเชงิคุณภาพ วธิีการศึกษาขอ้มูล ทุติยภูมิ (Secondary 

Data) และขอ้มลู ปฐมภมู ิ(Primary Data) โดยใชเ้ครื่องมอืเป็นแบบสอบถามความพงึพอใจของ

ลกูคา้ และ สมัภาษณ์ ผูเ้กีย่วขอ้ง  จากนัน้จงึน าขอ้มูลทัง้สองมาท าการวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎี

กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ในการสรุปผลโดยใช้

เครื่องมอืต่าง ๆ ในการวเิคราะห์ประมวลผล เพื่อ สรุปเลอืกกลยุทธ์ทัง้ 3 ระดบั คือ กลยุทธ์

ระดบัองคก์ร กลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ กลยทุธร์ะดบัหน้าที่  

การเกบ็ข้อมลูทุติยภมิู ได้แก่ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากหนังสอืพมิพ์ บทความการ

วเิคราะหข์อ้มลูจากนกัวชิาการ ขอ้มูลจากหน่วยงานราชการอนิเตอร์เน็ต ศูนยว์จิยัต่าง ๆ เพื่อ

น าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์ถึงศกัยภาพ ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์

ขององคก์ร  

การเกบ็ข้อมลูปฐมภมิู (Collection of Primary Data) โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-

Depth Interview) ผูบ้รหิารของบรษิทัถงึนโยบาย และวธิกีารด าเนินการทางธุรกจิ แนวโน้มการ

เตบิโตของธุรกจิ และพนกังานบรษิทัเพื่อวเิคราะห์สภาพโดยรวมของธุรกจิ และท าการวจิยัเชงิ

ส ารวจ ( Survey ) เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire ) เพื่อศกึษาถึง

พฤตกิรรมและความต้องการของลูกค้าคนไทย ที่มาใช้บริการร้านค้าปลอดอากร  การศกึษา

ขอ้มลูปฐมภมู ิ ไดม้าจาก 2 ส่วน คอื 

-  ขอ้มลูปฐมภมูสิ่วนที ่1 ใชเ้ครื่องมอืแบบสอบถามลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารรา้นคา้ปลอด

อากร คงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซซ์อยรางน ้า จ านวน 100 ราย เกบ็เป็นเวลาสองสปัดาห์ จนัทร์-

ศุกร ์สปัดาหแ์รกเกบ็ช่วงเชา้ สปัดาหท์ีส่องเกบ็ช่วงบ่าย วนัละ 10 ชุด เกบ็เฉพาะคนที่ซื้อสนิค้า

เท่านัน้ทัง้ทีเ่ป็นสมาชกิ และไม่เป็นสมาชกิ แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
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- ขอ้มลูปฐมภมูสิ่วนท ี2 ใชเ้ครื่องมอืการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รทัง้หมด 

9 คน เจา้หน้าที่จดัซื้อสนิค้าแฟชัน่ จ านวน 7 ท่าน ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ และ ผู้อ านวยการส่วน

จดัซื้อ แล้วน ามาวเิคราะห์ประมวลสรุปผล ในการสมัภาษณ์จะมีโครงร่างค าถามในการหา

ค าตอบเพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์  ก าหนดกลยุทธ์และน าไปใช้ในการแก้ปญัหาเชงิกล

ยทุธข์องบรษิทัคงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู 
จากการส ารวจข้อมูลทุติยภูมิข้างต้น  ท าให้พบว่าบริษัทฯ  ย ังมีโอกาส และ

ความสามารถในการขยายการเตบิโตได้อกีมาก เนื่องจากเป็นธุรกจิที่ไม่มคีู่แข่ง ซึ่งรายได้ส่วน
ใหญ่ของธุรกจิมาจากนักท่องเที่ยวที่เดนิทางเขา้ และออกนอกประเทศ ซึ่งจากขอ้มูลปรมิาณ
นักท่องเที่ยวปี 2010 มปีริมาณสูงขึ้นจากปี 2009 ถือเป็นโอกาสที่บริษัทจะได้รายได้จาก
นักท่องเที่ยวที่มปีรมิาณเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเคดิตของคนไทยมปีรมิาณสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่บริษทัจะด าเนินการพฒันา และ ก าหนดกลยุทธ์ของ
องคก์ร เตรยีมความพรอ้ม เพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้ และออก ประเทศไทย 

สรปุผลข้อมลูปฐมภมิู 

ข้อมลูปฐมภมิูส่วนท่ี1 

-  ข้อมลูส่วนบคุคล สรุปไดว้า่จากการเกบ็แบบสอบถามจ านวนผูใ้ชบ้รกิารเพศหญงิ 

มากกวา่ จ านวน 73 คน เพศชายจ านวน 27 คน สถานภาพของกลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่โสด 76 คน 

รองลงมาสมรส 21 และหย่า 3 คน ระดบัอายุที่เกบ็ได้มากที่สุดอายุอยู่ที่ 21-30 ปี 53 คน 

รองลงมา 31-40 ปี 35 คน 40 ปีขึน้ไป 10 คน และ ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20 ปีจ านวน 2 คน 

ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ จบปรญิญาตรี จ านวน 66 คน สูงกว่าปรญิญาตรี 31 คน ต ่ากว่า

ปรญิญาตร ีจ านวน 3 คน  ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัจ านวน 78 คน ประกอบอาชพีธุรกจิ

ส่วนตวั 11 คน รบัราชการและรฐัวสิาหกจิ 9 คน นกัศกึษา 1 คน พ่อบ้านแม่บ้าน 1 คน รายได้

เฉลีย่ 20,000 – 35,000 จ านวน 47 คน น้อยกวา่ หรอื เทยีบเท่า 20,000 จ านวน 29 คน35,001 

– 50,000 จ านวน 13 คน จ าแนกตามการเป็นสมาชกิส่วนใหญ่จะเป็นสมาชกิบตัรคงิเพาเวอร ์ 

78 คน ไม่เป็นสมาชกิ จ านวน 22 คน 

-  จ าแนกตามพฤติกรรมลกูค้า สรุปไดว้า่พฤตกิรรมของลกูคา้คนไทยทีเ่ขา้มาใช้ 

บรกิารรา้นคา้ปลอดอากร คงิ เพาเวอร์คอมเพลก็ซ์ ซอยรางน ้าจ านวนครัง้ของลูกค้าที่เดนิทาง

ไปต่างประเทศ มากสุดจ านวน 72 คน เดนิทาง 2-5 ครัง้ต่อปี เดนิทาง 1 ครัง้ต่อปี จ านวน 28 
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คน ส่วนใหญ่จะมากบัเพื่อน รองลงมากบัครอบครวั บุคคลที่มอีทิธพิลมากที่สุดในการตดัสนิใจ

ซือ้คอื ตนเอง รองลงมาคอืเพื่อน และ ครอบครวั 

-  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลกูค้าคนไทยท่ีมา 

ใช้บริการท่ีร้านค้าปลอดอากรในเมือง King Power Complex ซอยรางน ้า 

สรุปผลจากการศกึษา โดยการเกบ็แบบสอบถามจากลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารในร้านค้าปลอด

อากร คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ซอย รางน ้า พบว่าปจัจัยด้านราคาเป็นปจัจยัที่ลูกค้าให้

ความส าคญัระดบัมากทีสุ่ดมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.27 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้ประเดน็ที่ลูกค้าให้

คะแนนมากที่สุดคือ ราคาสนิค้าในร้านค้าปลอดอากรถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัร้านค้าอื่น 

คะแนน 4.33 อนัดบัรอง คอื ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของสนิคา้ คะแนน 4.21 ปจัจยั

ดา้นอื่น ๆ ทีล่กูคา้ใหค้วามส าคญัระดบัมาก อนัดบัแรก ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด คะแนน

เฉลี่ยเท่ากบั 3.78 อนัดบัที่สอง ปจัจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.68 

อนัดบัที ่3 ปจัจยัดา้นสถานที ่คะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 3.53 อนัดบั 4 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ คะแนน

เฉลีย่ เท่ากบั 3.4 อนัดบั 5 ปจัจยัดา้นบุคคลากร คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.37 

-  แนวโน้มพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ า้ของลกูค้าคนไทยท่ีมาใช้บริการร้านค้า 

ปลอดอากรในเมือง สรุปได้ว่า ลูกค้าจะกลบัมาซื้อสนิค้าในร้านค้าปลอดอากร และจะท าการ

บอกต่อกบัคนรูจ้กั 100 % 

ข้อมลูปฐมภมิูส่วนท่ี 2 จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) เพื่อศกึษาปจัจยั
ทางการตลาด และ ปจัจยัแวดล้อมต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกคู่ค้า และ 
การคดัเลอืกผลติภณัฑ ์ของพนกังาน และ ผูบ้รหิาร สามารถสรุปไดด้งันี้  

ภาพรวมบริษัทขณะนี้มีการขยายงานทัง้องค์กรเพื่อปรบัให้สอดรบักบันโยบายการ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งบรษิทัในปี 2554 โดยภาพรวมทางธุรกจิดวิตี้ ฟร ียงัคงมีอตัราการเตบิโต
มากกว่าปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกตามเป้าหมายก าหนดของการท่าอากาศยาน 
เป้าหมายองคก์ร ขณะนี้ยงัไม่เปลีย่นแปลง ยงัคงสานต่อนโยบายการเป็นผู้น าด้านร้านค้า ดวิตี้
ฟร ีในภมูภิาคเอเชยีทีน่ าเสนอสนิคา้แบรนดช์ ัน้น าทีม่คีุณภาพและให้บรกิารที่ดต่ีอนักท่องเที่ยว
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในส่วนงานจดัซื้อ กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรได้ผลรบัตาม
เป้าหมายในปี 2554 ที่ตัง้ไว้ คือการปรบัปรุงพื้นที่ร้านค้า และเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ให้
เหมาะสมกบัตลาดนักท่องเที่ยวในปจัจุบนั เป้าหมายองค์กรปจัจุบนัมุ่งเน้นไปทางการให้
จ าหน่ายสนิคา้แบรนดช์ ัน้น าระดบัโลก ที่มคีุณภาพและราคาเหมาะสม สามารถแข่งขนักบัคู่ค้า
ในภูมภิาค นโยบายเร่งด่วนที่ได้รบัมอบหมาย คอื การปรบัปรุงพื้นที่ร้านค้าให้สอดคล้องกบั
ตลาดหลกั เพื่อเพิม่ยอดขายและความหลากหลายในตวัสนิค้าในร้านสนามบินและร้านค้าใน
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เมอืง ผลกระทบทีส่่งผลระยะยาวต่อธุรกจิร้านค้าปลอดอากร คอื ปญัหาทางด้านการเมอืงและ
ความไม่สงบภายในประเทศในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ท าใหป้รมิาณนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งถือเป็น
กลุ่มลกูคา้หลกัของธุรกจินี้ ความสามารถหลกัและความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัของบรษิทัการ
ทีเ่ป็นธุรกจิรา้นคา้ปลอดภาษอีากร บรษิทัแสดงภาพลกัษณ์องคก์รต่อสาธารณะชน โดยการเป็น
ผู้น าทางด้านร้านค้าปลอดอากรที่สนามบนิสุวรรณภูม ิเป็นผู้น ารายได้เข้าประเทศปีละหลาย
พนัล้านบาท หน้าที่หลกัที่ส าคญัของพนักงานจดัซื้อ: วางแผนการสัง่ซื้อสินค้า พยากรณ์
ยอดขาย จดัซื้อสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้า คดัเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามา
จ าหน่าย สรรหาสินค้าใหม่ ๆ รกัษาผลก าไรของบริษทัให้เป็นไปตามเป้าที่ก าหนด ควบคุม
ปรมิาณสนิคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม หลกัในการคดัเลอืกคู่คา้ : เลอืกคู่คา้ทีม่สีนิคา้ตรง
ตามความต้องการของตลาด และเป็นแบรนด์ที่มชีื่อเสยีงมคีวามแขง็แกร่ง สนิค้ามคีุณภาพด ี
ราคาเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้ ใหผ้ลก าไร และเงื่อนไข อยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ มศีกัยภาพทุกด้าน 
มคีวามรบัผดิชอบในตวัสนิคา้ ส่งสนิคา้ตรงเวลา มกีารสนบัสนุนการส่งเสรมิการขาย หลกัในการ
คดัเลอืกสนิคา้ : เลอืกตามความนิยมของตลาด แบรนดด์งั คุณภาพของสนิค้าด ีราคาเหมาะสม 
ค้นหาแบรนด์ที่เป็นที่นิยมทัว่โลก โดยการค้นข้อมูลจากเวบ็ไซด์อนิเตอร์เน็ต การจดัรายการ
ส่งเสริมการขาย : ท าการวางแผน และเสนอรายการส่งเสริมการขาย ชกัชวนคู่ค้าเข้าร่วม
รายการส่งเสรมิการขายตามเทศกาล หาเปอร์เซนต์ส่วนลด และของแถม การบรหิารสนิค้าคง
คลงั : ดแูนวโน้มปรมิาณการขายในปีก่อนเพื่อน ามาพยากรณ์ปรมิาณสนิค้าคงคลงั ตรวจสอบ
ปรมิาณสนิค้าคงคลงัต่อวนัต่อสปัดาห์ พยากรณ์การสัง่ซื้อสนิค้าให้สนิค้าเขา้ทนัเวลา ควบคุม
ระดบัสนิคา้คงคลงัไม่ใหส้งูเกนิเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ท าการศกึษาขอ้มูลเศรษฐกจิ แนวโน้มตลาด และ 
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดนิทางเขา้ประเทศ ปญัหาของส่วนงานจดัซื้อ : การพยากรณ์ยอดการ
สัง่ซือ้สนิคา้ไม่เป็นไปตามเป้า การควบคุมปรมิาณสนิคา้คงคลงั ความไม่พร้อมของสนิค้าที่คู่ค้า
ท าการจดัส่ง ไม่สามารถควบคุมปรมิาณสนิคา้ทีข่ายดไีดเ้นื่องจากคู่ค้าบางรายมนีโยบายในการ
จ ากดัปรมิาณสนิคา้เพื่อเพิม่คุณค่าใหก้บัแบรนด์ท่านมสี่วนร่วมในการช่วยพฒันาองค์กรอย่างไร
เพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่งมัน่คง : รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัในเรื่องของผลก าไร ท ายอดขาย
ขององคก์รใหเ้กนิเป้าทีก่ าหนดพฒันาการจดัซื้อสนิค้าให้มปีระสทิธภิาพ จดัหาสนิค้าใหม่ ๆ ที่
น่าสนใจ ตดิต่อแบรนด์ช ัน้น าของโลกเขา้มาจ าหน่าย ดูแลปรมิาณสนิค้าคงคลงัให้เพยีงพอกบั
ความตอ้งการของลกูคา้  

 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร Corporate Level Strategy กลยทุธท่ี์เลือก  ผูศ้กึษาเหน็วา่กล

ยุทธ์เติบโต Growth Strategy การสร้างการสร้างการเติบโตภายในแบบ Concentric 

Diversification การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัองค์กร โดยท า CSR ช่วยเหลือสงัคม การคดั

สรรค์แบรนด์ และสนิค้าใหม่ ๆ ให้มคีวามหลากหลาย บรหิารจดัการระบบภายในองค์กรให้มี
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ประสิทธภิาพ เป็นการสร้างความแขง็แกร่งจากภายในองค์กร และเพิ่มผลก าไรให้กบักิจการ  

โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้  

-  สรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร โดยท า CSR ในเรื่องของการบรจิาค และ การดแูล 

สิง่แวดลอ้ม  

-  ท าการคดัสรรค์แบรนด์และสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนอง

ความ 

ต้องการของลูกค้า เช่น คดัเลือกแบรนด์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาด จากทัว่โลก เข้ามา

จ าหน่าย 

-  ท าการบรหิารจดัการกระบวนการและระบบภายในองคก์ร โดยการหาเทคโนโลย ี

ใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพทัง้กระบวนการ  

 

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level Strategy) กลยุทธ์ท่ีเลือก ผู้ศกึษาเหน็ว่ากล

ยุทธ์ระดบัธุรกจิ Quick Response Strategy กลยุทธ์การตอบสนองที่รวดเรว็ ท าให้สามารถ

สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า และท าให้ธุรกจิมชีื่อเสียงเป็นที่รู้จกัของตลาด และสามารถ

ตดิต่อสื่อสารกบัลกูคา้ไดส้ะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ สามารถเพิม่ผลก าไรให้กบักจิการ โดยมแีนวทาง

ปฏบิตัดิงันี้ 

-  เพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายสนิคา้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้าค้าเก่า และ

เป็นการเพิม่ลกูคา้ใหม่ อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่โอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้ไดม้ากขึน้ท าให้กจิการ

มรีายไดแ้ละก าไรเพิม่ขึน้ 

-  ท าการเพิม่งบประมาณในการส่งเสรมิการขายท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อให้

องคก์รเป็นทีรู่จ้กั เพิม่เทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการสื่อสารตดิต่อกบัลกูคา้ จะท าใหล้กูคา้เกดิการรบัรู้

ทีเ่พิม่ขึน้ ตอบสนองไดท้นัเวลา จะก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

 

กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategy) กลยุทธ์ท่ีเลือก กลยุทธ์ส่วน

งานจดัซ้ือสินค้าโดยมีแนวทางปฎิบติัดงัน้ี 

-  ด้านผลิตภณัฑ์ ท าการคดัเลอืกสนิคา้แบรนดร์ะดบัโลก เป็นทีต่อ้งการของตลาด 

เขา้มาจ าหน่าย เลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพด ีราคาเหมาะสมกบักลุ่มลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้ 
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-  ด้านราคา ท าการต่อรองราคาผลก าไร และเงื่อนไขต่างๆ กบัคู่คา้ ใหบ้รษิทัไดร้บั 

ผลก าไรและผลประโยชน์สงูสุด  

-  ด้านการส่งเสริมการตลาด ท าการชกัชวนคู่คา้ ใหเ้ขา้ร่วมการส่งเรมิการขาย  

ต่าง ๆ ทีท่างบรษิทัจดัขึน้ ท าการขอของแถมเพื่อตอบแทนลูกค้า ท าการเสนอการส่งเสรมิการ

ขายใหห้น้ารา้น และจดักจิกรรมเพื่อดงึลกูคา้กลุ่มใหม่ ๆ เพิม่ฐานลกูคา้ จดักจิกรรมส่งเสรมิการ

ขาย ท าการลดราคาสนิคา้ในเทศกาลพเิศษ  

-  ด้านการบคุลากร ท าการฝึกอบรมบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ในเรื่อง 

ทกัษะ และความรูเ้กีย่วงานทีท่ า ในเรื่องของการเจรจาต่อรอง และการวางกลยุทธ์ในการจดัซื้อ 

เป็นการเพิม่ศกัยภาพใหก้บัพนกังานและองคก์ร 

 

การควบคมุกลยทุธ ์(Strategic Control) 

ด้านการเงิน (Financial) ตัง้เป้าหมายยอดขายในแต่ละปี ให้มปีรมิาณเป้าที่สูงทุกปี 

20% จากเป้าหมายปีก่อน เพื่อเป็นการพฒันาการน าเขา้สนิคา้แบรนดใ์หม่ ๆ  การบรหิารสนิค้า

คงคลงั ใหม้ปีระสทิธภิาพ  

ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ท าการส ารวจความพึง

พอใจของลกูคา้วดัไดจ้ากส ารวจความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในรา้นคา้ 

ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) ท าการก าหนดมาตรฐานปรมิาณสนิค้า

คงคลังของแต่ละประเภทสินค้า ท าการก าหนดตวัชี้วดัในการด าเนินงาน หากไม่สามารถ

ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามตวัชีว้ดัได ้จะส่งผลต่อการปรบัเงนิเดอืน และโบนสัประจ าปี 

 

4.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 การก าหนดกลยทุธอ์งค์กร ของบรษิทั คงิ เพาเวอร์อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพื่อเพิม่

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกจิคา้ปลกีผลติภณัฑท์ีเ่น้นตราสนิค้า พบว่าตามที่ประดิษฐ ์

ภญิโญสกุล,(ไม่ระบุปี) กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์ระดบัองค์กร ผู้บรหิารองค์กร จะเป็นผู้ก าหนดว่า

ทศิทางขององคก์รจะเตบิโตไปทางไหน และจะสร้างคุณค่าสูงสุดให้กบัองค์กรในภาพรวมเพื่อ

บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างไรนัน้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ตรงที่ ข้อมูล

อุตสาหกรรมของธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ การเมอืง มคีวามจ าเป็นและ 
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ส าคญัที่จะท าให้ธุรกจิเตบิโตหรอืคงที่ หรอืจะไปในทศิทางไหน ควรประเมนิสถานการณ์และ

วเิคราะห์ควบคู่ไปด้วย จากการวเิคราะห์เรื่องจุดเขง็ ของบรษิทักเ็ป็นสิง่ส าคญัผู้ศกึษาเหน็ว่า

ควรน ามาปรบัใชก้บั Vision Mision ของบรษิทัทีไ่ดต้ัง้ไวเ้พื่อใหบ้รรลุกบัวตัถุประสงค์ควรน าเอา

จุดแขง็ทีว่เิคราะหไ์ดไ้ปพฒันาใหบ้รษิทัรกัษาฐานลกูคา้เก่า และสรา้งความแตกต่างกบัคู่แข่งข ัน้

อื่น ๆ ได ้

 ผลการวเิคราะหท์ฤษฎ ีValue Chain โดยใชท้ฤษฎ ีValue Chain ของศริวิรรณ ศริริตัน์, 

2542 ซึง่จากผลการวเิคราะห์สามารถก าหนดหน้าที่ของพนักในองค์กรแต่ละฝ่ายให้ชดัเจนให้

ความร่วมมอืกนัเพื่อสรา้งคุณค่าจากกระบวนการจดัการภายในใหแ้ขง็แกร่งมรีากฐานมัน่คง เพื่อ

เพิม่ศกัยภาพขององคก์รใหพ้ฒันา มัน่คงอยา่งย ัง่ยนื 

 ผลการวเิคราะหท์ฤษฎ ีTOWS Matrix ของดร. ทรรศนะ บุญขวญั และ ดร.เอกชยั อภิ

ศกัดิก์ุล. 2549 สามารถน าสิง่ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหท์ัง้หมดน ามาก าหนดกลยทุธเ์พื่อสรา้งโอกาส

ในการขยายธุรกจิ และลดความเสีย่งของธุรกจิใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ผูศ้กึษาเหน็ว่า

การศกึษาคน้ควา้วจิยัในครัง้นี้ไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั รวมถงึบทความและผล การ 

วจิยัสอดคลอ้งกบัการศกึษาเป็นอยา่งยิง่ 

 

4.3  ข้อจ ากดั 

1)  ขอ้จ ากดัในดา้นเวลาในการศกึษา เนื่องจากระยะเวลาในการศกึษา การคน้ควา้อสิระ

มจี ากดั จงึท าใหก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่จะน ามาศกึษานัน้ไม่ดเีท่าที่ควร อกีทัง้การสมัภาษณ์

ผูบ้รหิาร เขา้ถงึไดย้ากและมเีวลาจ ากดัจงึท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูล่าชา้ 

2)  ขอ้จ ากดัด้านขอ้มูลธุรกจิเนื่องจากธุรกจิของบรษิทัเป็นธุรกจิค้าปลกีสนิค้าปลอด

อากรจึงไม่มีคู่แข่งขนั จึงท าให้การค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจมีปริมาณน้อยที่จะ

น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนการวเิคราะห ์การคน้ควา้อสิระ  

3)  เนื่องจากธุรกจิของบรษิทัเป็นธุรกจิครอบครวัขอ้มูลบรษิทัส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผย 

การค้นหาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัในบางขอ้มูลจะค้นหาได้ยาก อกีทัง้ข้อมูลที่ต้องการเป็น

ขอ้มลูซึง่เป็นความลบัของบรษิทั 
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4.4ข้อเสนอแนะ 

 1)  การศกึษาในครัง้นี้จะประสบผลส าเรจ็ได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ กต่็อเมื่อ มกีารน า

แผนกลยทุธท์ีบ่รษิทัไดว้างไวไ้ปปฎบิตั ิควบคุมอยา่งใกลช้ดิ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่าง

เคร่งครดั และควรมกีารตดิตามประเมนิผลเพื่อน าไปปรบัปรุง และพฒันากลยทุธต่์อไป 

 2)  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูศ้กึษามมีุมมองวา่ธุรกจิคา้ปลกีสนิค้าปลอด

อากรในอนาคตมีโอกาสขยายธุรกิจ และมโีอกาสเติบโตได้อีกมาก หากได้มกีารพฒันาและ

ปฎบิตัติามผลการวเิคราะหใ์นภายภาคหน้าธุรกจิจะสามารถน ากลยทุธ์เตบิโต หรอืกลยุทธ์สร้าง

ความแตกต่าง แบบตอบสนองอย่างรวดเร็วมาปรบัให้ เหมาะสมกบัสถานการณ์เพื่อน าไป

ประยกุตใ์ชใ้หก้จิการสามารถเตบิโตต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
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         บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วนัวสิา  แสงทองพราว. 2549 “โครงสรา้งตลาดและพฤตกิรรมการแขง่ขนัของธรุกจิคา้ปลกี กรณี 

         ซุปเปอรเ์ซนตเ์ตอร”์ การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหลกัสตูรเศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ 

         มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

ศริวิรรณ  เสรรีตัน์, 2542 การบริหารเชิงกลยทุธ ์

สยาม  แสงสอาด. 2552. “กลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธก์ารตลาดของธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน       

         การณีศกึษากลุ่มลกูคา้ประเภทองคก์รของศนูยเ์บาหวาน โรงพยาบาลพญาไท 2”  
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         การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติสาขาการตลาด   

         มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2542) การบรหิารการตลาด : จดัจ าหน่ายโดยศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลยั  

         ธรรมศาสตร ์ 
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ภาคผนวก ก 
สรปุการสมัภาษณ์ 

 

สรปุผลการสมัภาษณ์เชิงลึกคณุ การสมัภาษณ์ คณุ สมนึก  เลิศวิจิตรโสภณ ต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส่วนจดัซ้ือ เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2554 ได้ข้อสรปุดงัน้ี 

 

ภาพรวมบริษัทขณะนี้มีการขยายงานทัง้องค์กรเพื่อปรบัให้สอดรบักบันโยบายการ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งบรษิทัในปี 2554 โดยภาพรวมทางธุรกจิดวิตี้ ฟร ียงัคงมอีตัราการเตบิโต
มากกวา่ปรมิาณผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางเขา้-ออกตามเป้าหมายก าหนดของการท่าอากาศยาน ในปี 
2554 เป้าหมายองคก์ร ขณะนี้ยงัไม่เปลีย่นแปลง ยงัคงสานต่อนโยบายการเป็นผู้น าด้านร้านค้า 
ดิวตี้ฟรี ในภูมิภาคเอเชียที่น าเสนอสินค้าแบรนด์ช ัน้น าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีต่อ
นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในส่วนงานจดัซื้อ กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรได้ผล
รบัตามเป้าหมายในปี 2554 ทีต่ ัง้ไว ้คอืการปรบัปรุงพืน้ทีร่า้นคา้ และเพิม่แบรนดส์นิคา้ใหม่ๆ ให้
เหมาะสมกบัตลาดนกัท่องเทีย่วในปจัจุบนั ซึ่งค่อนขา้งเน้นตลาดหลกัไปยงักลุ่มนักทวัร์ชาวจนี  
รสัเซยี  อนิเดยี  เป็นตน้ ทัง้นี้กย็งัไม่ทิง้กลุ่มตลาดหลกัเดมิ คอื ไทย  ญี่ปุ่น  เกาหล ีและยุโรป  
เป้าหมายองคก์รปจัจุบนัมุ่งเน้นไปทางการใหจ้ าหน่ายสนิคา้แบรนดช์ ัน้น าระดบัโลก ทีม่คีุณภาพ
และราคาเหมาะสม สามารถแข่งขนักบัคู่ค้าในภูมิภาค เช่น ร้านค้า ดิวตี้ฟรใีน Hong Kong  
Singapore โดยตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
นโยบายเร่งด่วนทีไ่ดร้บัมอบหมาย คอื การปรบัปรุงพืน้ทีร่า้นคา้ใหส้อดคลอ้งกบัตลาดหลกั เพื่อ
เพิม่ยอดขายและความหลากหลายในตวัสินค้าในร้านสนามบนิและร้านค้าในเมือง บรษิัทใช้
หลกัการคดัเลอืกคู่คา้ ควรจะเป็น คู่คา้ทีด่แูลแบรนดส์นิคา้ชัน้น า โดยเฉพาะตลาดสนิค้าดวิตี้ฟร ี
หรอืสนิค้าส าหรบัตลาดนักท่องเที่ยว รวมถึงสนิค้านวตักรรมใหม่ๆ หรอืก าลงัอยู่กระแสของ
ตลาด ดวิตีฟ้รหีรอืนกัท่องเที่ยวในปจัจุบนั ทัง้นี้ต้องเป็นบรษิทัฯ ที่มคีวามน่าเชื่อถือและมัน่คง 
หรอืเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายแต่งตัง้โดยเจ้าของแบรนด์สนิค้าบรษิทัใช้นโยบายการควบคุมปรมิาณ
สนิคา้คงคลงั ท าการวางแผนการสัง่ซือ้สนิคา้ โดยแยกประเภทของกลุ่มสนิค้า ซึ่งมลีกัษณะการ
สัง่ซื้อ ระยะเวลาการผลิตที่แตกต่างกนั รวมถึงมีการก าหนดจุดขาย ต่อเป้าหมายยอดขาย
เพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายการขายขององค์กร  ซึ่งมีระบบการสัง่ซื้อทัง้เชิงวเิคราะห์จาก
รายงานของระบบบริษทั และการส ารวจตรวจสอบข้อมูลทัง้จากทางร้านค้าและคู่ค้า เพื่อเพิ่ม 
และ ลดตวัสนิคา้ให้อยู่ในปรมิาณที่ต้องการของตลาดกลุ่มลูกค้าภายใต้สภาพแวดล้อมปจัจุบนั
ปจัจัยใดบ้างกระทบการด าเนินงานของ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 
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ผลกระทบทีส่่งผลระยะยาวต่อธุรกจิรา้นคา้ปลอดอากร คอื ปญัหาทางดา้นการเมอืงและความไม่
สงบภายในประเทศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท าให้ปรมิาณนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งถือเป็นกลุ่ม
ลกูคา้หลกัของธุรกจินี้ ความสามารถหลกัและความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัของบรษิทัการทีเ่ป็น
ธุรกจิรา้นคา้ปลอดภาษอีากร บรษิทัแสดงภาพลกัษณ์องค์กรต่อสาธารณะชน โดยการเป็นผู้น า
ทางดา้นรา้นคา้ปลอดอากรทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิเป็นผูน้ ารายไดเ้ขา้ประเทศปีละหลายพนัล้าน
บาท ส่วนสื่อที่ใช้ปจัจุบนักใ็ช้เกอืบทุกช่องทาง เนื่องจากเทคโนโลยกีารสื่อสารแบบ On-Line  
TV  Media Magazine ท่านมบีทบาทความรบัผดิชอบที่มต่ีอการพฒันาองค์กรอย่างไรเพื่อให้
องคก์รเตบิโตอย่างมัน่คง การสร้างทมีงานที่สามารถพฒันาปรบัปรุงงานที่ได้รบัมอบหมายให้
เสร็จสิ้นตามก าหนดและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการวางแผนงานพตันา
ระบบงานจดัซือ้ใหม้ปีระสทิธภิาพต่อผูท้ างานและองคก์ร 
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ภาคผนวก ข 
สรปุการสมัภาษณ์ 

 

การสมัภาษณ์ คณุปัทมา  ลีนุวฒัน์  ต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 

2554 ได้ข้อสรปุดงัน้ี 

 

ภาพรวมของบริษัทตอนนี้ ธุรกิจก าลงัด าเนินเข้าสู่ภาวะปกติ ดงันัน้โครงการที่เคย

วางแผนที่จะท าในปีที่ผ่านมา จงึรวมเขา้มาท าพร้อมกันในช่วงเวลานี้ ทัง้นี้การเปลี่ยนแปลงที่

รวดเรว็เป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดในทุกสภาวะการณ์ เป้าหมายขององคก์รการเตบิโตของยอดขาย เป็น

สิง่ทีเ่ขา้ใจ และเขา้ถงึไดไ้ม่ยากนกัหากเพยีงแต่ตอ้งมแีผนในการไปสู่เป้าหมายเดยีวกนัทีช่ดัเจน 

ในส่วนตวัเองเป็นหนึ่งในทีมงานที่ต้องพลกัดนังานในส่วนจดัซื้อสินค้าให้รองรบัการเติบโต

ดงักล่าว รวมถงึการสื่อสารใหท้มีงานทีเ่หลอืเขา้ใจ และผลกัดนัในรปูแบบเดยีวกนั และท าดว้ยใจ

เสมอืนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายองค์กรปจัจุบนัมุ่งเน้นไปสู่นวตักรรมใหม่ ๆ และการ

เขา้ถงึลกูคา้ในหลากหลายรปูแบบมากขึน้ นโยบายเร่งด่วน คอื การพฒันารา้นค้าปรบัปรุงพื้นที ่

และการขยายช่องทางจดัจ าหน่ายสนิคา้ในรปูแบบใหม่ ๆ เช่น การขายสนิค้าบนเครื่องบนิ หรอื

การเพิ่มร้านค้าในจงัหวดัอื่น ๆ เช่นพทัยา บรษิัทใช้หลกัการคดัเลอืกคู่ค้า เลอืกจากความมี

ชื่อเสยีงเป็นทีต่อ้งการของตลาด มคีวามน่าเชื่อถือ นโยบายในการควบคุมสนิค้าคงคลงั ดูจาก

ปรมิาณสนิคา้คงคลงัเฉลีย่ในแต่ละเดอืน ไม่ใหเ้กนิระดบัทีก่ าหนดไวโ้ดยมาตรฐาน ISO ปจัจยัที่

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ สภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ 

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นระดบัมหภาค ความสามารถหลกัและความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

การเป็นผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญในธุรกจิที่มคีวามเฉพาะเจาะจง เป็นเวลาหลายปี และเป็น

ผูป้ระกอบการรายเดยีวเท่านัน้ในธุรกจิดวิตี้ฟรใีนประเทศไทย บรษิทัแสดงภาพลกัษณ์องค์กร

ต่อสาธารณชน มลูนิธคิงเพาเวอร ์เป็นสปอนเซอร์รายการทวี ีและมนีิตยสารของตนเอง รวมถึง

การจดักจิกรรมในรา้น เช่น งานครบรอบวนัเกดิเป็นประจ าทุกปี บทบาทและความรบัผดิชอบทีม่ี

ต่อการพฒันาองคก์ร พฒันาสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายในเรื่องของ แบรนดท์ีน่ าเขา้มาโดยเน้น
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ที่ความต้องการของตลาด ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพ และการบริการ รวมถึงการ

ฝึกอบรมพนกังานในทมีใหม้คีวามรกัองคก์ร พฒันาตนเองทัง้ความรูใ้นงาน และทศันคติ 
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ภาคผนวก ค 
สรปุการสมัภาษณ์ 

 

การสมัภาษณ์ คณุรสสคุนธ ์ ย่ิงด ารงค ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ เม่ือวนัท่ี 6 

มกราคม 2554 ได้ขอสรปุดงัน้ี 

 

งานประจ าของพนักงานจดัซื้อ : เลอืกสินค้าที่น่าสนใจเพื่อน ามาขาย  และจะต้องหา
สนิค้าที่ท าให้เกดิผลก าไรสูงสุด บรหิารจดัการสนิค้าคงคลงั ให้มเีพยีงพออย่างน้อยต้องตาม
ปรมิาณขัน้ต ่าทีก่ าหนด เปรยีบเทยีบราคาของสนิค้า  คุณภาพของสนิค้ากบัคู่แข่งอื่น  ๆ  ศกึษา
สนิคา้ใหเ้ขา้ใจอยา่งละเอยีด เลอืกสนิคา้ทีต่รงกลุ่มลกูคา้ 

หน้าทีห่ลกัทีส่ าคญัมดีา้นใด : รกัษาผลก าไรของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามเป้าทีก่ าหนดไ้ ้ 
ค้บคุมปรมิาณสนิคา้คงคลงั สนิคา้ใหอ้ยูใ่นจ าน้นทีเ่หมาะสม  

ท่านมหีลกัการในการคดัเลอืกคู่คา้ อยา่งไร : เลอืกคู่ค้า ที่มสีนิค้าที่สามารถเสนอสนิค้า
ไดต้รงตามค้ามตอ้งการของตลาด และตอ้งไดก้ าไรตามทีต่ ัง้ไ้ ้

สนิค้าแฟชัน่จ าพ้กใดตอบสนองค้ามต้องการของผู้บรโิภคได้ต่อเนื่อง : กระเป๋าถือ 
กระเป๋าสตางค ์พ้งกุญแจ เครื่องประดบั 

ท่านมี้ ธิอียา่งไรในการคดัเลอืกสนิค้าประเภทแฟชัน่เพื่อตอบสนองค้ามต้องการของ
ผูบ้รโิภคในช่้งทีผ่่านมา : เลอืกสนิคา้ตามค้ามนิยมของตลาดเช่น ส ีแบบ แต่ละปีสนิค้าแฟชัน่
กจ็ะมสีทีีจ่ะเป็นสปีระจ าฤดกูาล ฉะนัน้  การคดัเลอืกสนิค้ากต็้องดู  ค้ามต้องการของตลาดเป็น
หลกั ้สัดุของสนิคา้นัน้ด้้ ยเช่น กระเป๋าหนงัแก้้  กระเป๋าหนงักลบั 

ท่านมสี่้นร่้มในการตกแต่งรา้นคา้หรอืไม่อย่างไร  และมสี่้นร่้มท าอะไร : เจ้าหน้าที่
จดัซือ้ ตอ้งมกีารศกึษาการ ตกแต่งหน้ารา้นเพื่อท าให้สนิค้าน่าสนใจ  เนื่องจากการตกแต่ง เป็น
ส่้นส าคญั ถ้าซือ้สนิคา้มาถ้าไม่มกีารจดัหน้ารา้นทีด่ ีกอ้ไม่เกดิประโยชน์ 

ท่านมสี่้นร่้มในการจดัการส่งเสรมิการขาย ของบรษิทัหรอืไม่ และมสี่้นร่้มท าอะไร 
เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้มสี่้นร่้มในการเสนอรายการส่งเสรมิการขาย ในแต่ละช่้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่

จดัซือ้เป็นผู ้ท าการคดัเลอืก และสัง่ซือ้สนิคา้ ดงันัน้เจ้าหน้าที่จดัซื้อจะรู้จกัสนิค้าที่จะน ามาขาย

มากทีสุ่ด ดงันัน้ เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ จงึค้รมสี่้นร่้มในรายการส่งเสรมิการขายด้้ ย 
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ท่านมี้ ธิบีรหิารจดัการกบัสนิคา้คงคลงัอยา่งไรเพื่อใหม้สีนิคา้เพยีงพอต่อค้ามต้องการ
ของลูกค้า : ดูจากยอดขายต่อเดอืน  และดูจากแน้โน้มการขายในปีก่อน  ๆ  ใช้เป็นขอ้มูลเพื่อ
พยากรณ์ยอดขายในปีต่อไป 

ปญัหาของการจดัซือ้มอีะไร และ ท่านมี้ ธิแีก้ไขอย่างไร : การคาดคะเนยอดการสัง่ซื้อ
เนื่องจากมปีจัจยัหลายดา้นทีไ่ม่สามารถค้บคุมได ้การค้บคุมปรมิาณสนิคา้คงคลงัการจดัหน้า
รา้นทีบ่างครัง้จะตอ้งอาศยัค้ามร่้มมอืจากพนกังานขายในรา้นด้้ ย 

ท่านมสี่้นร่้มในการช่้ยพฒันาองคก์รอยา่งไรเพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่งมัน่คง : รกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทัในเรื่องของผลก าไร การต่อรองกบั  คู่ค้า ในเรื่องของการซื้อขายสนิค้า 
การดแูลค้บคุมปรมิาณสนิคา้คงคลงัใหม้ปีรมิาณสนิคา้เพยีงพอต่อค้ามตอ้งการของลกูคา้ 
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ภาคผนวก ฉ 
สรปุการสมัภาษณ์ 

 

การสมัภาษณ์ คณุเกตน์ปภา  พิทกัษ์รตัน์โยธิน ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีจดัซ้ือเม่ือ วนัท่ี 7

มกราคม 2554 ได้ขอสรปุดงัน้ี 

 

งานประจ าของพนักงานจดัซื้อ : สัง่ซื้อสินค้า ประสานงานเรื่องสินค้าเสยีหาย ท า
งบประมาณการสัง่ซื้อ วเิคราะห์ยอดขาย จดัท ารายการส่งเสริมการขายของสินค้าที่ส ัง่ซื้อ 
ประสานงานดา้นประชาสมัพนัธข์องสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ 

หน้าที่หลกัที่ส าคญัมีด้านใด : ตดิตามดูปริมาณสินค้าคงคลงั และท าการสัง่ซื้อให้มี
ปรมิาณเพยีงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

ท่านมหีลกัการในการคดัเลอืกคู่ค้า : เลอืกคู่ค้า ที่มีสนิค้าตรงตามความต้องการของ
ตลาด และต้องได้ ก าไรตามที่ตัง้ไว้ และต้องมคีวามรบัผดิชอบในตวัสนิค้า ส่งสินค้าตรงตาม
เวลาทีก่ าหนด  

สนิคา้แฟชัน่จ าพวกใดตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต่้อเนื่อง : สนิค้าประเภท
กระเป๋า และเสือ้ผา้  
ท่านมวีธิอียา่งไรในการคดัเลอืกสนิคา้ประเภทแฟชัน่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค
ในช่วงทีผ่่านมา : ดจูากความนิยมของตลาด และ การท าตลาดของสนิคา้ชัน้น า 

ท่านมสี่วนร่วมในการตกแต่งรา้นคา้หรอืไม่อยา่งไร และมสี่วนร่วมท าอะไร : มสี่วนร่วม
ในการประสานงานให้ข้อมูล ด้านขนาดของสินค้า , ประเภทของภาพที่จะน ามาแต่งร้าน , 
ประสานงานจดัอบรม เพื่อใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจดา้นการจดัวางสนิคา้ 

ท่านมสี่วนร่วมในการจดั การส่งเสรมิการขาย ของบรษิทัหรอืไม่ และมสี่วนร่วมท าอะไร:
มสี่วนร่วมในการตดิต่อ และน าเสนอสนิคา้ ทีต่อ้งท าการส่งเสรมิการขาย ใหก้บัรา้นคา้รบัทราบ 

ท่านมวีธิบีรหิารจดัการกบัสนิคา้คงคลงัอยา่งไรเพื่อใหม้สีนิคา้เพยีงพอต่อความต้องการ
ของลกูคา้ : พจิารณายอดขายต่อเดอืน ดูแนวโน้มการขายในปีก่อน เนื่องจากสนิค้าแฟชัน่เป็น
สนิคา้ทีล่า้สมยัไดง้่ายมกีารเคลยีสนิคา้ทีต่กรุ่นเพื่อท าการส่งเสรมิการขาย ลดราคาสนิคา้ทีต่กรุ่น 

ปญัหาของการจดัซื้อมอีะไร และ ท่านมวีธิแีก้ไขอย่างไร : ความไม่พร้อมของสนิค้าที่
จดัส่ง สนิคา้ทีส่ ัง่มปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ในบางช่วงทีส่นิคา้ขายดี 



108 

 

ท่านมสี่วนร่วมในการช่วยพฒันาองคก์รอยา่งไรเพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่งมัน่คง : รกัษา
ผลประโยชน์ในเรื่องของก าไร หาสนิค้าที่ตรงกบัความต้องการของตลาดมาขายให้ได้ ควบคุม
สนิคา้คงคลงัใหม้เีพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้  

 
 



ภาคผนวก จ 
สรปุการสมัภาษณ์ 

 

การสมัภาษณ์ คณุยงศกัด์ิ  คงธนารตัน์  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีจดัซ้ือเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 

2554 ได้ขอสรปุดงัน้ี 

 

งานประจ าของพนักงานจดัซื้อ : วางแผนซื้อสนิค้าให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
ลกูคา้ จดัหาและเลอืกสนิคา้ใหม่ ๆ ใหเ้ขา้กบัแนวโน้มของตลาด ตัง้ราคาสนิคา้ทีส่ามารถแขง่ขนั
กบัคู่แขง่ได ้และใหผ้ลก าไรแก่บรษิทั มากทีสุ่ด ตดิตามดแูนวโน้มตลาดเพื่อมาพฒันาสนิคา้ทีเ่รา
ดแูล ท าการจดัสรรงบประมาณจดัซือ้ใหเ้หมาะสม 

หน้าทีห่ลกัทีส่ าคญัมดีา้นใดบา้ง : วางแผนและจดัซือ้สนิคา้ใหเ้พยีงพอต่อความต้องการ 
และ ตอ้งไม่ใหม้ปีรมิาณทีม่ากเกนิไป จดัซือ้สนิคา้ทีต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

สนิคา้แฟชัน่จ าพวกใดตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต่้อเนื่อง : สนิค้าประเภท 
กระเป๋า เสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย 

ท่านมหีลกัในการคดัเลอืก คู่ค้า อย่างไร : สนิค้าที่มาน าเสนอเป็นสนิค้าที่อยู่ในความ
ตอ้งการของลกูคา้ ใหผ้ลก าไรกบับรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ 

ท่านมวีธิอียา่งไรในการคดัเลอืกสนิค้าประเภทแฟชัน่เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคในช่วงทีผ่่านมา : ตรวจดจูากในเวบ็ไซด ์อนิเทอรเ์น็ต สอบถามจาก คู่คา้ และหน้ารา้น 

ท่านมสี่วนร่วมในการตกแต่งรา้นคา้หรอืไม่อยา่งไร และมสี่วนร่วมท าอะไร : เรื่องการจดั
กลุ่มสนิคา้ทีอ่ยูใ่นหมวดหมู่เดยีวกนั 

ท่านมสี่วนร่วมในการจดัการส่งเสรมิการขาย ของบรษิทัหรอืไม่ และมสี่วนร่วมท าอะไร : 
ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมจดั การส่งเสรมิการขาย จาก คู่ค้า มากกว่า แต่การท าการส่งเสรมิการ
ขาย ส่วนใหญ่จะเป็นของทางหน้ารา้น 

ท่านมวีธิบีรหิารจดัการกบัสต๊อค สนิคา้อยา่งไรเพื่อใหม้สีนิคา้เพยีงพอต่อความต้องการ
ของลกูคา้ : มกีารวางแผนที่ด ีและการคาดคะเนความต้องการของลูกค้าที่แม่นย า โดยต้องน า
ปจัจยัหลาย ๆ ดา้นมาประกอบการพจิารณา เช่น ฤดกูารท่องเทีย่วแต่ละชาต ิ

ปญัหาของการจดัซื้อมอีะไร และ ท่านมวีธิแีก้ไขอย่างไร : บางรายเจรจายาก จงึอาจ
ตอ้งหาคู่คา้ ทีม่สีนิคา้ทดแทนมาขาย 

ท่านมสี่วนร่วมในการช่วยพฒันาองค์กรอย่างไรเพื่อให้องค์กรเตบิโตอย่างมัน่คง : ท า
ก าไรใหบ้รษิทัมากเท่าทีจ่ะท าได้ 



ภาคผนวก ซ 
สรปุการสมัภาษณ์ 

 

การสมัภาษณ์ คณุอรณีุ  ฐานันดรวิบลูย ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีจดัซ้ือเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 

2554 ได้ขอสรปุดงัน้ี 

 

งานประจ าของพนกังานจดัซือ้ : ท าการควบคุมปรมิาณสนิคา้คงคลงั และจดัซือ้สนิคา้ให้
มเีพยีงพอเพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ และสรรหาสนิคา้ใหม่ ๆ  

ท่านมหีลกัการในการคดัเลอืกคู่คา้อยา่งไร : ดขูอ้มลูสถิตสิ่วนแบ่งตลาดของคู่ค้าว่าเป็น
อยา่งไร  

สนิค้าแฟชัน่จ าพวกใดตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ต่อเนื่อง  : เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเทา้ จวิเวอรร์ี ่

ท่านมวีธิอียา่งไรในการคดัเลอืกสนิค้าประเภทแฟชัน่เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บรโิภคในช่วงที่ผ่านมา : คดัเลอืก ตราสนิค้า คุณภาพตวัสนิค้า เป็นที่นิยมของ ตลาด และ
ราคาเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้ 

ท่านมสี่วนร่วมในการตกแต่งร้านค้าหรอืไม่อย่างไร และมสี่วนร่วมท าอะไร : ไม่เพราะ
คดิวา่ส่วนงานดา้นรา้นคา้ หรอื ฝา่ยออกแบบมปีระสบการณ์มากกวา่ 

ท่านมสี่วนร่วมในการจดั การส่งเสรมิการขาย ของบรษิทัหรอืไม่ และมสี่วนร่วมท าอะไร 
มสี่วนร่วมเนื่องจากในเทศกาลต่าง ๆ ชกัชวนให้คู่ค้า  เขา้ร่วม การส่งเสริมการขายกบัทาง

บรษิทั ท าการจดัการส่งเสรมิการขายเพื่อตอบแทนลกูคา้ 

ท่านมวีธิบีรหิารจดัการกบัสนิคา้คงคลงัอยา่งไรเพื่อใหม้สีนิคา้เพยีงพอต่อความต้องการ
ของลกูคา้ : ท าการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั อยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงทีม่ลีกูคา้มาก 

ปญัหาของการจดัซือ้มอีะไร และ ท่านมวีธิแีก้ไขอย่างไร : การพยากรณ์ปรมิาณสนิค้า
ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอาจผิดพลาดได้เนื่องจากบางครัง้มีจ านวนลูกค้าไม่
แน่นอน จงึท าใหส้นิคา้ไม่พอขาย หรอื ส ัง่ซือ้เขา้มาในปรมิาณมากเกนิไป  

ท่านมสี่วนร่วมในการช่วยพฒันาองคก์รอยา่งไรเพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่งมัน่คง : 
ควบคุมสนิคา้ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า  เพื่อท าให้ยอดขายเพิม่ขึน้  และ

สรรหาสนิคา้ใหม่ ๆ เพื่อเพิม่ยอดขาย 
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ภาคผนวก ช 
สรปุการสมัภาษณ์ 

 

การสมัภาษณ์ คณุธนเสฎฐ ์ สืบศิริ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีจดัซ้ือเม่ือวนัท่ี 7มกราคม 2554 

ได้ขอสรปุดงัน้ี 

 

งานประจ าของพนักงานจดัซื้อ : ตรวจสอบราคาสนิค้า ตรวจสอบจ านวนสนิค้าคงคลงั 
ท าการพยากรณ์ยอดขาย จดัท าการส่งเสรมิการขายใหก้บัสนิคา้ที่ขายไดล้่าชา้ รกัษาผลก าไรให้
เป็นไปตามเป้าทีต่ ัง้ไว ้

หน้าทีส่ าคญัมดีา้นใดบา้ง : คดัเลอืกสนิค้ามคีุณภาพ และได้ระดบัราคาที่พอใจ เขา้มา
จ าหน่าย จดัการสต๊อคสนิคา้ใหม้สีนิคา้เพยีงพอต่อการขาย จดัรายการส่งเสรมิการขายสนิค้าที่
ขายไดล้่าชา้ 

ท่านมหีลกัในการคดัเลอืกคู่ค้าอย่างไร : คดัเลอืกคู่ค้าที่เป็นกนัเอง ให้ราคาเหมาะสม 
ช่วยแกป้ญัหาหากสนิคา้มปีญัหา 

สนิคา้แฟชัน่จ าพวกใดตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ต่อเนื่อง : แบรนด์ดงัที ่
ลกูคา้รูจ้กั เป็นทีน่ิยมของตลาด  ราคาถูกกวา่ทีอ่ื่น ๆ ในสนิคา้แบรนดเ์ดยีวกนั 

ท่านมวีธิอียา่งไรในการคดัเลอืกสนิค้าประเภทแฟชัน่เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บรโิภคในช่วงที่ผ่านมา : เป็นแบรนด์ ที่ได้รบัการยอมรบัในตลาด คุณภาพสนิค้าด ีราคา

เหมาะสม  

ท่านมสี่วนร่วมในการตกแต่งรา้นคา้หรอืไม่อยา่งไร และมสี่วนร่วมท าอะไร : ช่วยในการ
จดัวางชัน้ วางสนิค้าให้เหมาะสมกบั ต าแหน่งสนิค้า เช่น สนิค้าที่เป็นที่นิยม ควรอยู่หน้าร้าน 
สนิคา้ทีข่ายไดช้า้ ควรอยูต่รงไหนควรมอีะไรเป็นตวัดงึดดูใหล้กูคา้สนใจในสนิคา้ 

ท่านมสี่วนร่วมในการจดั การส่งเสรมิการขาย ของบรษิทัหรอืไม่ และมสี่วนร่วมท าอะไร 
ช่วยในการหาเปอรเ์ซนตส์่วนลด หรอื ของแถมจากคู่คา้ในการท าการส่งเสรมิการขายร่วมกนั 

ท่านมวีธิบีรหิารจดัการกบัสนิคา้คงคลงัอยา่งไรเพื่อใหม้สีนิคา้เพยีงพอต่อความต้องการ
ของลกูคา้ : สัง่สนิคา้ตามปรมิาณทีก่ าหนด ยกเวน้ฤดกูาลพเิศษสัง่มากกวา่ทีก่ าหนดไว้ 
เมื่อมสีนิคา้ทีต่อ้งการตามปกต ิแต่ราคาถูลงตอ้งซื้อไว ้

ปญัหาของการจดัซื้อมีอะไร และ ท่านมีวธิีแก้ไขอย่างไร : แนวโน้มของลูกค้าที่
เปลีย่นแปลงไป ตอ้งท าการตดิตามขา่วสารขอ้มลูจากลกูคา้ และคู่คา้ ในอนิเทอรเ์น็ตตลอดเวลา 
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ท่านมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาองค์กรอย่างไรเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมัน่คง :
สนบัสนุนทุกกจิกรรมทีอ่งคก์รจดัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานใหบ้รษิทั 
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ภาคผนวก ฌ 
สรปุการสมัภาษณ์ 

 

การสมัภาษณ์ คณุภาคภมิู  สธุาวาศ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีจดัซ้ือเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2554 

ได้ขอสรปุดงัน้ี 

งานประจ าของพนักงานจดัซื้อ : สัง่ซื้อสนิค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และ
เป็นไปตามแนวโน้มของตลาด ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลงั เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ กบั
ยอดขาย ก าหนดงบประมาณในการสัง่ซือ้สนิคา้ พจิารณาคดัเลอืกสนิค้าใหม่อยู่เสมอ พจิารณา 
การส่งเสรมิการขาย เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขาย ทัง้สนิคา้ใหม่/เก่า ตดิต่อประสานงานกบั คู่คา้ 

หน้าทีห่ลกัทีส่ าคญัมอีะไร : สัง่สนิค้า ควบคุมปรมิาณสนิค้าคงคลงั ตดิต่อประสานงาน
กบัคู่คา้ พยากรณ์ยอดขายสนิคา้ และ งบประมาณในการสัง่สนิคา้ 

ท่านมหีลกัการในการคดัเลอืก คู่ค้า อย่างไร : เลอืกคู่ค้า  ที่มแีบรนด์เป็นที่นิยม เป็นที่
ตอ้งการของตลาด ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการซือ้ขาย ตรงความประสงคข์องทัง้ 2 ฝา่ย (ซือ้/ขาย) 
มกีารสนบัสนุนการขาย และใหค้วามร่วมมอื ในทุกเรื่องเป็นอยา่งด ี

ท่านมวีธิอียา่งไรในการคดัเลอืกสนิคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในช่วงที่
ผ่านมา : เลอืกสนิคา้ตามแนวโน้มของตลาด 

ท่านมสี่วนร่วมในการตกแต่งรา้นคา้หรอืไม่อยา่งไร และมสี่วนร่วมท าอะไร : มสี่วนร่วม 
ในการวางแผน ตกแต่งหน้ารา้น  และ การจดัวางสนิคา้โดยแบ่งเป็นประเภทของสนิคา้ 

ท่านมสี่วนร่วมในการจดั การส่งเสรมิการขาย ของบรษิทัหรอืไม่ และมสี่วนร่วมท าอะไร 
มสี่วนร่วม ในการอนุมตัใิหส้นิคา้ร่วมรายการส่งเสรมิการขาย กบัลกูคา้ทีเ่ป็นสมาชกิ มสี่วนร่วม 
ในการด าเนินการ ปรบัลดราคาสนิคา้ ตามทีคู่่คา้ก าหนด 

ท่านมวีธิบีรหิารจดัการกบัสนิคา้คงคลงัอยา่งไรเพื่อใหม้สีนิคา้เพยีงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า : ตรวจสอบยอดขายสนิค้า ทุกวนั/สปัดาห์ เพื่อ ควบคุมปรมิาณสนิค้าคงคลงัให้
เพยีงพอประสานงานกบัฝา่ยรา้นคา้ เพื่อสอบถามรายละเอยีดในการขายสนิคา้ และปญัหาต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ เพื่อร่วมกนัหาวธิแีกไ้ข พยากรณ์การสัง่ซื้อ ของสนิค้าแต่ละแบรนด์ เพื่อให้สนิค้าเขา้
มาทนัตามเวลา 

ปญัหาของการจดัซือ้มอีะไร และท่านมวีธิแีก้ไขอย่างไร : ปญัหาเรื่องการควบคุมราคา
สนิคา้กบั คู่แขง่ภายในประเทศ เช่น การปรบัราคาสนิค้า ที่จะท าการส่งเสรมิการขายแก้ไขโดย
ใหคู้่คา้ แจง้ราคาทีจ่ะปรบัล่วงหน้า ปญัหาเรื่องการไม่สามารถควบคุมปรมิาณของสนิค้าที่ขายดี
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ได ้เนื่องจากคู่คา้  บางรายมนีโยบายในการจ ากดัปรมิาณสนิค้า  เพื่อเพิม่คุณค่า ให้กบั 
แบรนด ์แกไ้ขโดย พยากรณ์การสัง่ซือ้ เพื่อก าหนดใหส้นิคา้มาตามก าหนด 

ท่านมสี่วนร่วมในการช่วยพฒันาองคก์รอยา่งไรเพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่งมัน่คง : 
คดัเลอืกสนิคา้แบรนดช์ ัน้น ามาขายอย่างต่อเนื่อง ควบคุมปรมิาณสนิค้าคงคลงั ให้เพยีงพอกบั 
การขายสนิคา้ พยายามสรา้งยอดขายใหเ้ตบิโตไดใ้นทุกๆปี 
 
 



ประวติัผูศึ้กษา 

 
 นางสาวชรนิันท์  วสวานนท์ เกดิเมื่อวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528  ส าเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาธุรกจิระหว่างประเทศ จากมหาวทิยาลยัหอการค้า

ไทย เมื่อปีการศกึษา 2549 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หลกัสูตรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศกึษา 

2552 ประสบการณ์ท างาน ปจัจุบนัท างานแผนก วางแผนงบประมาณการจดัซื้อสนิค้า บรษิทั 

คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 




