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บทคัดยอ 
 

 การศึกษานี้ เปนการสํารวจความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอสินคา และบริการของบริษัทฯ 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการจัดซื้อ และความตองการของลูกคา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้คือลูกคาในประเทศจํานวน 200 ราย การเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแกคา
รอยละ คาเฉลี่ย  รวมถึงการศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการนําขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหประกอบดวย 
การประเมินสถานการณการดําเนินงานขององคกร  สภาวะการแขงขัน สภาพความนาสนใจของ
อุตสาหกรรม กลุมตลาดเปาหมาย ตลอดจนปญหาและอุปสรรค ที่มีผลตอการเติบโตขององคกร                           
 
 วัตถุประสงค  เพ่ือทําการศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลกําไรของบริษทั เพ่ือศึกษา
ลักษณะและผลกระทบตอปญหาที่มีตอองคกร เพ่ือกําหนดกลยุทธในการหาแนวทางแกไข
ปญหาของบริษัท เพ่ือใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายที่วางไว และเพื่อ
กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการดําเนินงานเพื่อรักษาลูกคาเกา และหากลุมลูกคาใหม 
 

จากการศึกษาพบวา  สาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจาก 
 ขาดเปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานทางการตลาด อาจสูญเสียสวนแบงทาง

การตลาดหากไมสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวได และไมมีการขยายฐานลูกคาใหมเพ่ิมเติม 
สงผลตอการดําเนินงาน และกําไรของบริษัท 

 
 
 



   

  

 
 
การศึกษาครั้งน้ีเสนอแนะให  บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด  

บริษัทควรเลอืกทั้ง 3 แนวทางที่กลาวมา แตจะเลือกแนวทางที่ 1 กอนเน่ืองจากสามารถ
ดําเนินการไดเลย และแนวทางที่ 2 - 3 ควบคูกันไป  
 แนวทางเลือกที่ 1 การทํากลยุทธการตลาด และสงเสริมการขาย (WO strategy) ใช
คาใชจายมาก เปนการลงทุนในระยะสัน้แตไดผลในระยะยาว บรษิัทฯอาจทํา 2-3 ป เพ่ือให
บริษัทฯเปนทีรู่จัก 
 แนวทางเลือกที่ 2 ทางเลือกกลยทุธพันธมิตร (WT strategy) คือ กลยุทธพันธมิตร แตมี
คาใชจายนอยกวาทางเลือกที่ 1 แตตองสรางความสัมพันธอยางสม่ําเสมอ เปนวิธีทีไ่ดผลใน
ระยะยาวเชนกัน 
 แนวทางเลือกที่ 3 การทํากลยุทธการเจริญเติบโต (SO Strategy) ใชทฤษฏีการจัดการ
ลูกคาสัมพันธ หรือ CRM คือ เก็บขอมูลลูกคาเกา และลูกคาใหมที่ติดตอเขามา เปนวิธีทีไ่ดผล
ในระยะยาว 
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บทคัดยอ 
 บริษทั ไทยเอฟฟอรด จํากัด มีการจําหนายสินคา และใหบริการ เกีย่วกับผลติภัณฑเคลือบพ้ืนผิว
ดวยสารเคมีทีมี่ชื่อเรียกวา อีพ็อกซี่ เรซ่ิน (Epoxy Resin) ซ่ึงบริษัทมีความชํานาญงานดานนี้มากวา 10 
ป กลุมลูกคาหลักของบรษิทั คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญทีต่องการยกระดับคุณภาพเพือ่เขาสู
มาตรฐาน ISO 9001,Haccp และ GMP โชวรูมรถยนต และศูนยบรกิารรถยนต รวมทั้งหางสรรพสินคา 
คูแขงขันของบริษทั คือ บรษิัททีท่ําธุรกิจเชนเดียวกับบริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด ปญหาที่พบในป 
2547- 2548 คือเกิดการลดลงของยอดขายของบริษทั มีผลเนื่องมาจากดานการขาย และดานการตลาด 
ซ่ึงผูบริหารมีการบริหารในรูปแบบเกาๆ จึงไมมีแผนกลยุทธทางการตลาด อีกทั้งไมมีนโยบายในการ
ริเริ่มผลติภัณฑใหมออกสูตลาดเพื่อเพ่ิมศกัยภาพใหกับบริษทั ทําใหคูแขงขันไดชวงชิงฐานลูกคาเกา 
และลูกคาใหมของบริษทัไป จึงทําใหเกิดการแขงขันมีความรุนแรงเพิม่มากขึ้น 
 และมีการศึกษาแนวทางในการเพิ่มกําไรของบริษทั ศกึษาลักษณะ และผลกระทบของปญหา 
เพ่ือกําหนดกลยุทธในการหาแนวทางแกไขปญหา เพ่ือใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว และเพื่อกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการดําเนินงานเพื่อรักษาลกูคาเกา และหากลุม
ลูกคาใหม โดยนําทฤษฎีตางๆ มาใชเพ่ือชวยในการวเิคราะหปญหาที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบกบับรษิัท
คูแขงที่มีอยู โดยนําผลที่ไดมาทํากลยุทธตางๆ อยางถกูตองและเหมาะสม  
   
1. บทนํา  

บริษทั ไทยเอฟฟอรด จํากัด เปนบริษทัที่รับเคลือบพ้ืน Epoxy ผลิตภํณฑของบริษัทมีทั้งหมด 
11 รูปแบบซ่ีงตางกันไปตามความเหมาะสมของการใชงาน ลูกคาหลกัของบริษทั     คือ โรงงาน
อุตสาหกรรม โชวรูมรถ และหางสรรพสินคา จากผลการวิเคราะหยอดขายในป 2547-2548 ไดพบวา
บริษทัมียอดขายต่ําลงเปนเวลา 2 ปและในอนาคตมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ในขณะที่ยอดขายของ
คูแขงที่นํามาเปรียบเทียบอีก 4 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึน้อยางตอเน่ืองทุกป บริษทัพบปญหาที่จะตองหา
แนวทางแกไขเพ่ือเพ่ิมผลกําไรใหกับบรษิัท และศึกษาลกัษณะผลกระทบตอปญหา ศึกษากลยุทธในการ



หาแนวทางแกไขปญหา รวมถึงศึกษากลยุทธที่เหมาะสมในการดําเนินงานเพื่อรักษาลูกคาเกา และหา
กลุมลูกคาใหม  

 
2. ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ  
 จากการศึกษาในครั้งน้ีไดใชทฤษฎีที่เกีย่วของในดานตางๆ เพ่ือใหทราบถึงสาเหตทุี่มีผลกระทบ
ตอยอดขายทีเ่กิดขึ้นโดยใชทฤษฎีดังน้ี 

ทฤษฎีการจดัการลูกคาสมัพันธ (Customer relationship management หรือ CRM) ใน
ทฤษฎีน้ีทําใหบริษทัคนพบวาใครคือลูกคาและมีพฤติกรรมอยางไร ตองการอะไร และบรษิัทตองมีการ
จัดการทรัพยากรภายในทีดี่เพ่ือบูรณาการเขากับกระบวนการทางธรุกิจ CRM เปนแนวคิดทีบ่อกวา
บริษทัไมเพียงแตใหความสาํคัญกับลูกคาเทานั้น แตตองมองความสัมพันธกับลูกคาเปนทรัพยสินมีคา 
ความสัมพันธที่ดีจะนํามาซึ่งยอดขาย และการเตบิโตของธุรกิจ เทคโนโลยีที่จําเปนตองใชในการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ ไดแก คลังขอมูล (Data Warehousing) อินเทอรเน็ต ระบบศูนยบริการลูกคา (Call 
Center) โทรศัพทมือถือ เปนตน 

ทฤษฎีสวนผสมการตลาด (Marketing Mix) เปนการกําหนดวิธกีารในเครื่องมือการตลาด 
(4P’s) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย (Place) การสงเสริมการขาย 
(Promotion) เพ่ือสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบรโิภคยอมรับได 
รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคา 
ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

ทฤษฎีการวเิคราะหถึงผลกระทบที่มีปจจัยตอบริษัททั้ง 5 ดาน (Five Forces – Michael 
Porter’s Competitive Force Framework) ในการวิเคราะหระดับอุตสาหกรรม Porter เสนอวา มี
ปจจัยสําคัญ 5 ประการที่เปนตวักําหนด Competitiveness ของอุตสาหกรรม ซ่ึงไดแก Customers, 
Suppliers, New Entrants, Product/Services Substitutes, และ Rivalry ซ่ึง Five Forces Model น้ีจะ
ถูกใชเพ่ือการวิเคราะห สภาพโดยทั่วๆ ไปของอุตสาหกรรมตางๆ 

ทฤษฎีการวเิคราะหสถานการณทางการตลาด คือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณซ่ึงชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออน
จากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี
ศักยภาพจากปจจัยเหลานีต้อการทํางานขององคการเปนการทําแผนกลยุทธ ซ่ึงเปนหัวใจหลักของการ
วางแผนธุรกิจ ทําใหทราบถงึทิศทาง เปาหมาย และแนวทางดําเนินธรุกิจประกอบดวย จุดแข็ง 
(Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

แมททริกซอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (TOWS MATRIX) เปนแมททรกิซที่แสดง
ความสัมพันธระหวางอุปสรรค [Threats (T)] และโอกาส [Opportunities (O)] กับจุดแข็ง [Strengths 
(S)] และจุดออน [Weaknesses (W)] จะแสดงถึงกลยทุธทางเลือก 4 ประการ คือ SO, WO, ST และ 
WT โดยการจับคูระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 
 



3. ผลการศึกษา   
จากการศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยจํากัดศึกษาเฉพาะในสวน

ของการจัดซื้อ พฤติกรรม และความตองการของลูกคาเพื่อมุงถึงประเด็นปญหาหลกัขององคกรที่พบ 
และเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ ตลอดจนศีกษาถึงกลยุทธการเพิ่ม
กําไรของบริษทั ไทยเอฟฟอรด ประชากร คือ กลุมลูกคาเดิม และกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท  
การศึกษาสามารถรวบรวมรายชื่อกลุมลกูคาไดทั้งหมด 380 ราย กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามกับลกูคาเกา และลูกคาใหมจํานวน 200 ราย และไดนํา
แบบสอบถามที่รวบรวมมาไดดําเนินการตรวจสอบของแบบสอบถาม และนํามาวเิคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows และใชสถติิการหาความถี่และรอยละ การเสนอผลการศึกษา
ครั้งน้ีไดแบงการนําเสนอออกเปน 4 สวนไดแก สวนที่ 1 ดานขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ดานขอมูลการจัดซื้อ
เกี่ยวกบัการเคลือบพ้ืน สวนที่ 3 ดานความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาเคลือบพ้ืน สวนที่ 4 การ
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลที่ไดจากการวิเคราะหทฤษฎ ีCRM ใน บทที่ 2 ทั้งหมด คือ ทางบริษทัไมมีการติดตามลูกคา
เกาอยางตอเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไมมีพนักงานขาย และไมมีการหากลุมลูกคาใหมมาเปนเวลานาน มี
เฉพาะลูกคาทีใ่ชสินคาเคลือบพ้ืนแนะนําลกูคารายอื่นตดิตอมายังบริษทัเทานั้น  

สวนผลการวเิคราะห Five Forces Model ไดแก  
1.อํานาจการตอรองของลูกคา (Customer) การเปดกวางในการใหโอกาสเขาประมลูงาน สงผล

ใหลูกคามีทางเลือกสูงขึ้น ทัง้ทางดานราคา และการใหบริการดังน้ันบริษทัจึงพยายามสรางความพึง
พอใจสูงสุดใหกับลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการกับลูกคาใหดีทีสุ่ด  

2.อํานาจการตอรองของผูจัดหาวัตถุดิบ (Supplier) บรษิัทพยายามหาทางเพื่อสรรหา Supplier 
รายใหมเพ่ือเขามาเปน Partner ทางการคาแตเราพบวาการมี connection ที่เริ่มใหมอาจจะสงผลกระทบ
กับบรษิัทบางไมมากก็นอย เชน ดานคุณสมบัตขิองตัวสินคา บริการ และการเงิน  

3.การเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหมๆ (New Entrants) ปจจุบันมีการเปดเสรีใน
การทําธุรกิจคอนขางมาก และงายในการประกอบธุรกจิ เพราะธุรกิจประเภทนีใ้ชเงินลงทุนไมมากนัก คู
แขงขันรายใหมจึงเกิดขึ้นมากมาย จึงตองหาทางแกไขเพื่อกําจัดคูแขงประเภทนีใ้หออกจากตลาด   

4.สินคาทดแทน (Substitutes) จะไมมีการแขงขันธุรกิจการบริการอื่นๆโดยตรงที่มีลักษณะ
ของสินคา และบริการในลักษณะทีท่ดแทนกันได คือ พ้ืน Epoxy แตมีสินคาบางประเภทที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดเชนกัน คือ พ้ืน Polyurethane   

5. สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry) จากการแขงขันในดานราคากับทาง
คูแขงขันแลว ทางดานผลิตภัณฑจะมีความแตกตางดานคุณภาพ  และการเจาะตลาดใหตรงกบัความ
ตองการของลกูคาโดยเฉพาะ เพ่ือความอยูรอดขององคกรที่ยั่งยืน   

ผลการวเิคราะหสวนผสมการตลาด ( Marketing mix) Product เน่ืองจากสินคาของบริษัทมี
คุณภาพ จึงทําใหบริษทัมีลกูคาที่ใชสนิคาเคลือบพ้ืนแนะนํา Price เน่ืองจากบริษทัฯสามารถจัดหา
วัตถุดิบไดราคาต่ํา จึงทําใหบริษัทไมมีปญหาทางดานราคากับคูแขงขัน Place ลักษณะของธรุกจิ



ประเภทนี้ ไมมีผลตอสถานที่ เพราะมีพนักงานขายเขาพบลูกคา Promotion บริษทัไมมีการสงเสริมการ
ขาย จึงทําใหบริษทัมีรายไดลดลงเปนเวลา 2 ปติดตอกัน  

ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง ไดแก ผลิตภัณฑและคุณภาพเปนเครื่องยืนยันถงึความสําเร็จ, ผูบริหารมีประสบการณ

ในการทํางานยาวนาน,ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในดานการเคลือบพ้ืน  
จุดออน ไดแก ผูบรหิารมีการบริหารในรูปแบบเกา ทําใหไมมีการพัฒนา และทันตอสถานการณ

ทางการแขงขนั,บุคลากรในองคกรมีศักยภาพไมเพียงพอ, กลุมลูกคาลดลง,บรษิัทไมมีการสงเสริมทาง
การตลาด,ขาดแผนการตลาด  

โอกาส ไดแก ลูกคาทีใ่ชสินคาเคลือบพ้ืนแนะนําลูกคารายอื่นๆ,โอกาสสรางพันธมิตรทางการคา,
แนวโนมอุตสาหกรรมการกอสรางเพิ่มขึ้น 

อุปสรรค ไดแก  การกําหนดเงื่อนไขของการประมูลงาน,คูแขงขันเพ่ิมมากขึ้น,คูแขงขนัมีการ
สงเสริมการตลาดที่หลากหลายกวา,ผูบรโิภคมีทางเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น  

ผลการวเิคราะห TOWS Matrix ไดผลวิเคราะหเปน 
ทางเลือกที่ 1 คือ การทํากลยุทธการพัฒนาตลาด และสงเสริมการขาย WO Strategy บริษัท

สามารถทํากลยุทธทางการตลาดไดโดยการลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ, การทําแบบสอบถามสงทาง
จดหมายใหลูกคา,ลงโฆษณาในหนังสือไทยแลนดบิซิเนส,ลงWebsite,ลงโฆษณาหนังสือพิมพ
ฐานเศรษฐกิจ,เงินเดือนพนักงานขาย  

ทางเลอืกที่ 2 ทางเลือกกลยทุธ พันธมิตร (WT strategy) บริษัทเพิ่มแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจโดยใชพันธมิตรมาชวย เน่ืองจากสภาวะการแขงขันของคูแขงรายใหญ สงผลใหบรษิัทไมสามารถที่
จะเขาประมลูงานหรือชนะการประมูล บริษัทจะใชการสรางพันธมิตรกับคูแขงรายใหญแทน  

ทางเลือกที่ 3 การทํากลยุทธการเจริญเตบิโต (SO Strategy) บริษทัใชทฤษฏีการจัดการ
ลูกคาสัมพันธ หรือ CRM  โดยเก็บขอมูลลูกคาเกาและลูกคาใหมทุกรายที่ติดตอเขามาโดยบันทึกไวใน
คอมพิวเตอร  เม่ือลูกคาไดติดตอเขามาอีกครั้ง บริษทัจะมี record เดิมของลูกคาที่เคยติดตอไว และทาง
บริษทัเคยไดเสนอราคาไว บริษทัจะรูวาลกูคาเปนใครและมีความตองการอะไร บรษิัทสามารถพดูคุยให
คําปรึกษาโดยมีบริการ Call Center , E-Mail , MSN messenger ตอบคําถามตางๆ  เพ่ือทําใหลูกคา
เกิดความประทับใจ นอกจากนี้จะมีการตดิตามผลงานหลังการบริการโดยการโทรศัพทไปสอบถามหรือ
เขาไปพบลูกคาเกาที่บรษิทัเคยไดบริการเคลือบพ้ืนอยางสม่ําเสมอ   เม่ือบริษัทมีโอกาสสําคัญใหมีการ
แจงลูกคาทางจดหมาย เชน วันครบรอบบริษทัมี Promotion ลดราคา, วันสําคัญตางๆ เชนวันปใหม มี
การสงกระเชาใหลูกคาเปนประจํา 

การตัดสินใจเลือกแนวทาง บริษทัควรเลอืกทั้ง 3 แนวทางที่กลาวมา แตควรจะเลอืกแนวทางที่ 
1 เปนอันดับแรกเนื่องจากสามารถดําเนินการไดทันท ีสวนแนวทางที่ 2 - 3 ใหกระทําควบคูกันไป  

แนวทางเลือกที่ 1 การทํากลยุทธการตลาด และสงเสรมิการขาย (WO strategy) ใชคาใชจาย
มาก เปนการลงทุนในระยะสั้นแตไดผลในระยะยาว บริษัทอาจทํา 2-3 ป เพ่ือใหบริษัทเปนที่รูจัก  



แนวทางเลือกที่ 2 ทางเลือกกลยุทธพันธมิตร (WT strategy) คือ กลยทุธพันธมิตร แตมี
คาใชจายนอยกวาทางเลือกที่ 1 แตตองสรางความสัมพันธอยางสม่ําเสมอ เปนวธิีที่ไดผลในระยะยาว
เชนกัน  

แนวทางเลือกที่ 3 การทํากลยุทธการเจรญิเตบิโต (SO Strategy) ใชทฤษฏีการจัดการลูกคา
สัมพันธ หรือ CRM คือ เก็บขอมูลลูกคาเกา และลูกคาใหมที่ติดตอเขามา 
 
4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  
 การศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการเพิ่มกําไรของบริษทั ไทยเอฟฟอรด จํากัด” เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey research) โดยศึกษาถึงกลยุทธการเพิ่มกําไรของ บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด โดย
ศึกษาเฉพาะในสวนของการจัดซื้อ พฤติกรรม และความตองการของลูกคา เพ่ือมุงถึงประเด็นปญหา
หลักขององคกร การวิเคราะหแบบสอบถามพบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญ ประกอบธุรกิจที่มี
ลักษณะการจดัตั้งธุรกิจเปนบริษทัจํากัด มีทุนจดทะเบียนต่ํากวา 10 ลานบาท ในการดําเนินธุรกิจ
ลักษณะเปนการลงทุนในการประกอบธุรกจิขนาดกลาง   บุคคลที่มีอํานาจตัดสินใจสวนใหญคือผูจัดการ
บริษทั ทําใหพนักงานขายของบริษทัสามารถเขาไปเสนอสินคาไดถูกเปาหมาย สวนดานขอมูลการ
จัดซื้อพบวางบประมาณการจัดซื้อเฉลี่ยตอครั้งมีจํานวนมากที่สุดเทากับ 300,001- 500,000 บาท ทําให
บริษทัสามารถรูงบประมาณของลูกคาและเสนอสินคาไดตรงตามความตองการ สวนดานขอมูลการหา
ลูกคาพบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญไดมาจากลูกคาที่ใชสนิคาเคลือบพ้ืนแนะนํากันตอมา ทําให
บริษทัรูวาคุณภาพและบริการหลังการขายเปนสิ่งทีลู่กคาใหความสําคัญ ดานการประเมินการจดัซื้อของ
ประชากรกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญผูบริหารมอบใหผูจัดการแตละคนสามารถตัดสินใจซื้อไดเลย ดาน
ลักษณะการจดัซื้อในลูกคา  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญใชวิธีการประมูลราคา 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษานี้ เปนการสํารวจความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอสินคา และบริการของบริษัทฯ 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการจัดซื้อ และความตองการของลูกคา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้คือลูกคาในประเทศจํานวน 200 ราย การเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแกคา
รอยละ คาเฉลี่ย  รวมถึงการศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการนําขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหประกอบดวย 
การประเมินสถานการณการดําเนินงานขององคกร  สภาวะการแขงขัน สภาพความนาสนใจ
ของอุตสาหกรรม กลุมตลาดเปาหมาย ตลอดจนปญหาและอุปสรรค ที่มีผลตอการเติบโตของ
องคกร                                                                                                                                  
 
 วัตถุประสงค  เพ่ือทําการศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลกําไรของบริษทั เพ่ือศึกษา
ลักษณะและผลกระทบตอปญหาที่มีตอองคกร เพ่ือกําหนดกลยุทธในการหาแนวทางแกไข
ปญหาของบริษัท เพ่ือใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายที่วางไว และเพื่อ
กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการดําเนินงานเพื่อรักษาลูกคาเกา และหากลุมลูกคาใหม 
 

จากการศึกษาพบวา  สาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจาก 
 ขาดเปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานทางการตลาด อาจสูญเสียสวนแบงทาง

การตลาดหากไมสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวได และไมมีการขยายฐานลูกคาใหมเพ่ิมเติม 
สงผลตอการดําเนินงาน และกําไรของบริษัท 

 



   

 

จ 

 

การศึกษาครั้งน้ีเสนอแนะให  บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด  
บริษัทควรเลอืกทั้ง 3 แนวทางที่กลาวมา แตจะเลือกแนวทางที่ 1 กอนเน่ืองจากสามารถ
ดําเนินการไดเลย และแนวทางที่ 2 - 3 ควบคูกันไป  
 แนวทางเลือกที่ 1 การทํากลยุทธการตลาด และสงเสริมการขาย (WO strategy) ใช
คาใชจายมาก เปนการลงทุนในระยะสัน้แตไดผลในระยะยาว บรษิัทฯอาจทํา 2-3 ป เพ่ือให
บริษัทฯเปนทีรู่จัก 
 แนวทางเลือกที่ 2 ทางเลือกกลยุทธพันธมิตร (WT strategy) คือ กลยุทธพันธมิตร แตมี
คาใชจายนอยกวาทางเลือกที่ 1 แตตองสรางความสัมพันธอยางสม่ําเสมอ เปนวิธีทีไ่ดผลใน
ระยะยาวเชนกัน 
 แนวทางเลือกที่ 3 การทํากลยุทธการเจริญเติบโต (SO Strategy) ใชทฤษฏีการจัดการ
ลูกคาสัมพันธ หรือ CRM คือ เก็บขอมูลลูกคาเกา และลูกคาใหมที่ติดตอเขามา เปนวธิีที่ไดผล
ในระยะยาว 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. ชื่อองคกร (Optional) และลักษณะธรุกิจขององคกร 
 
สภาพแวดลอมองคกร 
 บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2535 สถาน

ประกอบการจดทะเบียนตั้งอยู เลขที่ 57/106,108 หมูที่ 1 หมูบานพนาสนธิ์ 7 ถนนนิมิตใหม 
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียนจํานวนสองลานบาท 
วัตถุประสงคหลักของบริษทัฯ คือ ขายสินคา และใหบริการ เกี่ยวกบัผลติภัณฑเคลือบพ้ืนผวิ 

 บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด เปนบริษทัฯที่รับเคลือบพ้ืนผิวดวยสารเคมีที่มีชื่อ
วา อีพ็อกซี่ เรซ่ิน (Epoxy Resin) ซ่ึงทางบริษัทฯรับเคลือบพ้ืน Epoxy เคลือบบอทนกรดดาง , 
PU Waterproof ตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ, โชวรูมรถ และศูนยบริการ ,หางสรรพสินคาตางๆ 
,สนามกีฬา , ดาดฟา ซ่ึงบริษัทฯ มีความชํานาญงานดานนี้มากวา 10 ป ทางบริษัทฯเนน
คุณภาพ และมาตรฐานเปนหลักสําคัญ นํ้ายา Epoxy ที่ใชไดมาจากโรงงานผลิตทีไ่ดมาตรฐาน 
ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 นํ้ายาที่ใชในการเคลือบพ้ืน Epoxy จะมีคณุสมบัติทนตอ
นํ้า และน้ํามัน แข็งแรง ทนตอสารเคมทีุกชนิด ไมมีรอยตออันเกิดจากการสะสมของสิ่งสกปรก 
เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ผวิที่เคลือบเงาจะละเอียด สวยงาม งายตอการทําความสะอาด ปราศจาก
ฝุน และทนตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซ่ึงนําเขามาจากประเทศไตหวนั และในปจจุบันนี้
ความตองการทางคานสุขลกัษณะของสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ไดมีการรณรงค
เกี่ยวกับความสะอาด 5ส เปนอยางมาก   
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โครงสรางองคกร 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 

  
ผลิตภัณฑของบริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด 

1. TPS-01 : Epoxy Painting System ใชสําหรับพ้ืนเรียบไมมีรอง หรือรอยตอ ปองกัน
ฝุน สะดวกในการรักษาความสะอาด ใชงานสําหรับพ้ืนที่ที่รับนํ้าหนักโดยปกติทั่วไป  

2. TCS-02 : Epoxy Spreading Mortar Floor Coating System ใชสําหรับพ้ืนที่ปองกัน
การแตกราว ไมมีรอยขูดขีด ไมลื่น สะดวกในการรักษาความสะอาด ใชงานสําหรับพ้ืนโรงงาน
อุตสาหกรรมทอผา การไฟฟา โรงงานพลาสติก คลังอะไหล สถานทีต่ั้งเครื่องจักร อูซอมรถยนต  

3. TCS-03 : Fiber Glass Laminate with Resin Mortar Coating System ใชสําหรับ
พ้ืนที่ปองกันการสั่นสะเทือน ความเปนกรด ดาง การรับนํ้าหนักการกดดันมาก การแตกราว ใช
สําหรับพ้ืนโรงครัวในรานอาหาร โรงอาหาร หองควบคุมไฟฟา หองเย็นแชแข็ง โรงงานทั่วไป  

4. TCS-04 : Fiber Glass Laminate Coating System ใชสําหรับพ้ืนทีป่องกันการ
แตกราว การกัดเซาะของน้ํา ปองกันการรั่วซึม ใชสําหรับแทงคนํ้าทัว่ไป หรือแทงคนํ้าที่มีปญหา
ร่ัวซึม อางอาบน้ํา และสระน้ํา 

5. TCS-05 : Epoxy Self Smoothing Floor Coating System ลักษณะงานเปนพ้ืนที่
เคลือบดวย Epoxy Self Smoothing เปนพ้ืนที่ตองการความทนทานมาก และเปนสถานที่ดึงดูด
ความสนใจของผูคน สะดวกในการรักษาความสะอาด เหมาะสําหรับโรงงานที่มีพ้ืนที่มากๆ เชน 
ทางเดินระหวางอาคาร สถานที่ทํางาน คลังอะไหล หองเก็บอาหารสด โรงพยาบาล 
หางสรรพสินคา รานขายยา 

6. TCS-06 : Epoxy Colorquatz Seamless Floor Coating System ใชสําหรับพ้ืนที่
ปองกันการขูดขีด ปองกันฝุน นํ้ามัน ไมลื่น และสามารถรับนํ้าหนักไดมาก ใชสําหรับพ้ืนที่
โรงงาน ศูนยอาหาร หองเตรียมอาหาร หองที่เปยกชืน้อยูเสมอ สระวายน้ํา  

         กรรมการผูจัดการ 

                ผูจัดการ 

ฝายธุรการ   ฝายขาย   ฝายชาง 
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7. TCS-07 : Fiber Glass Laminate Coating System ใชสําหรับพ้ืนทีป่องกันความเปน
กรด ดาง การกัดเซาะ นํ้าหนักกดดันของเครื่องจักร ปองกันการขูดขีด นํ้ายาเคมี กรด ดาง ที่
รุนแรง ใชสําหรับถังที่บรรจุสารเคมี โรงงานสารเคมีที่มีชั้นใตดิน หองทดสอบ โรงสี บอนํ้า 

8. TCS-08 : Epoxy Anti-Static Floor ใชสําหรับพ้ืนหองควบคุม Electronic หอง
คอมพิวเตอร 

9. TPS-201 : Polyurethane-Water Proof Coating ใชสําหรับพ้ืนดาดฟา 
10. TPS-202 : Polyurethane-Water Proof Coating ใชสําหรับพ้ืนที่ทําเกี่ยวกับสนาม

กีฬา เชน สนามบาส ลูวิ่ง  
11. TPS-203 : Polyurethane-Foam Insulation ใชสําหรับพนโฟมกันความรอน 
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ขั้นตอนการทาํพื้น Epoxy มีดังน้ี 
1. Epoxy Resin ชั้นที่ 1 จะชวยยืดอายุของพื้นปูนน้ํายาชั้นแรกเรยีกวา ไพรเมอร 

(Primer) นํ้ายาตัวน้ีจะซึมเขาไปทําหนาที่เหมือนกาว จะชวยทําใหเน้ือปูนมีความแข็งแรง และ
ยึดติดเหนียวแนน 

2. Epoxy Resin ชั้นที่ 2 จะชวยในการรบันํ้าหนักแทนพื้นปูนไดดี และไมทําใหพ้ืนปูน          
แตกราว นํ้ายาชั้นที่ 2 เรียกวา มอรตา (Mortar) นํ้ายาตัวน้ีจะชวยรบันํ้าหนักแทน 

พ้ืนปูนไดดีมากจะไมทําใหพ้ืนปูนมีรอยแตกราวเมื่อมีการสั่นสะเทือนหรือรับนํ้าหนัก
ของสิ่งของ พ้ืนที่ที่เคลือบนํ้ายาตัวน้ี จะมีความแข็งแรงกวาพื้นธรรมดาถึง 99% 

3. Epoxy Resin ชั้นที่ 3 จะชวยในการปรับพ้ืนที่ใหเรียบงายตอการใชงาน และขน สง  
สิ่งของตางๆ นํ้ายาชั้นที่ 3 เรียกวา พุตตี ้(Putty) จะชวยในการปรบัพ้ืนใหเรียบ 

4. Epoxy Resin ชั้นที่ 4 จะมีความคงทนตอสารเคมีทุกชนิด และที่สําคญัอีกประการ 
หน่ึงก็คือ สามารถทนตอนํ้า นํ้ามัน ชวยปองกันการผุกรอน ปองกันเชื้อรา เชือ้แบคทีเรีย และ
เปนฉนวนปองกันไฟฟาไดเปนอยางดี ขั้นตอนสุดทายนี้เรียกวา Top Coating สีที่ใชเคลือบน้ีจะ
มีความคงทน และแข็งแรง เกาะติดดีเยี่ยม ความคงทนของสีจะอยูในระดับสูง ไมมีรอยตอ หรือ
เปนรอง ผิวที่เคลือบจะเปนเงางาย การทําความสะอาด และทนตอความแตกตางของอุณหภูมิ 
ตั้งแต –20 องศาเซลเซยีส ถึง +150 องศาเซลเซียส 
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ขอดีของพื้น Epoxy มีดังน้ี 

• มีความตานทานตอนํ้าไดดี 

• มีความสามารถในการยึดเกาะพื้นผิวไดดี 

• มีความตานทานตอสารเคมไีดดี 

• มีความตานทานตอดางไดดีมาก 

• ทนทานตอแรงขัดถูไดสูงมาก 

• มีความทนทานสูง 

• ทนอุณหภูมิไดสูงถึง 120 องศาเซลเซียส (อาจจะทนไดสูงหรือต่ํากวานี้ ขึ้นอยูกับ
ระบบสทีี่ใช 

• บางระบบไดรับการรับรองใหใชกับถังนํ้าดื่มและสามารถใชสัมผัสกบัอาหารได 

• มีเน้ือสีสูง จึงทําใหมีสารละลายอินทรียต่าํ 
 
ขอจํากัดของพื้น Epoxy มีดังน้ี 

• ตองขึ้นกับอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส 

• เปนสีสองสวนผสม 

• ฟลมสีแหงมีความหนา 20-50 ไมครอน (20-30 ไมครอนสําหรับงานใตนํ้า) 

• สามารถทนทานตอความรอนแหง 120 องศาเซลเซียส 

• ไมสามารถทนตอกรด และดาง (ตานทานที่ระดับ pH 5-9) 
 
บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด จะรับประกนัผลงานของบริษัทฯ ดังน้ี 

1. บริษัทรบัประกันการยึดเกาะของน้ํายาที่เคลือบวาผวิปนูบริเวณที่มีการ
เคลือบจะยึดตดิกับผิวปูน ไมรอน หรือหลุดออกจากปูน ยกเวนกรณีพ้ืนปูนมีความชื้นจากใตผิว
ปูน ซ่ึงไมมีการปูพลาสติกหรือนํ้ายากันซึมในชั้นรากฐานของโครงสราง 

2. บริษัทรบัประกันความแข็งแกรงของคุณภาพน้ํายา ยกเวน การใชงานที่มี
ของตกกระแทกจากการใชงานอยางแรงที่ทําใหผวิปูนแตกออก ในกรณีน้ี บริษัทฯยินยอม
ซอมแซมให แตตองคิดคาใชจายในการซอมแซม โดยจะคิดเฉพาะคาน้ํายาที่ใชซอม โดยไมคิด
คาแรง ซ่ึงจะตองแจงใหทราบลวงหนา 7 วัน 

3. บริษทัไมรับประกันในกรณีที่มีการแตกราวของปูน หรือการทรุดตัวของปูน 
รวมทั้งความแข็งแกรงของปูนในการรับนํ้าหนัก 

4. บริษัทไมรับประกันการใชงานที่มีการขูดลากของจนทําใหผิวเกิดรอยขูดขีด 
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กลุมลูกคาหลกั และสวนแบงทางการตลาด 
กลุมลูกคาหลกัของบริษัท   
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ตองการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพใน

การผลิตอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะโรงงานที่ตองการเขาสูระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 , Haccp 
และ GMP  

- โชวรูมรถยนต และศูนยบริการยี่หอตางๆ เชน เมอซิเดสเบนซ , วอลโว, 
บีเอ็มดับเบิ้ลยู ,โตโยตา , ฮอนดา ,อีซุซุ , มาสดา ฯลฯ   

- หางสรรพสินคา 
 
สวนแบงทางการตลาด 
จากการสืบคนขอมูลธุรกิจประเภทนี้พบวา สวนแบงทางการตลาดของธุรกิจมี 

แตไมชัดเจน เน่ืองจากบริษัททําธุรกิจเฉพาะดาน สวนใหญไมมีการบันทึกขอมูลเปนลายลักษณ
อักษร และเขียนเปนวัตถปุระสงคในการทําธุรกิจที่แนชัด และไมพบขอมูลการประเมินความ
ตองการทางการตลาดแตอยางไร 
   

สภาพการแขงขัน และคูแขงขันหลักขององคกร 
บริษัทฯมีคูแขงขัน คือ บรษิัททีท่ําธุรกิจเชนเดียวกบับริษัท ไทยเอฟฟอรด ซ่ึง

ในประเทศไทยคูแขงที่ทําธรุกิจเหมือนบริษัทมีจํานวนไมมาก ประมาณ 19 แหง อีกทั้งใน
ปจจุบันมีสินคาทดแทนการเคลือบพ้ืน Epoxy คือ การเคลือบพ้ืน Polyurethane ซ่ึงมีคุณสมบัติ 
และลักษณะทีใ่กลเคยีงกับการเคลือบพ้ืน Epoxy กําลังไดรับความนยิมจากโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ 

 
2. ปญหา และสภาพความสาํคัญของปญหา 

ภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และการแขงขันทางธุรกิจที่ทวคีวามรุนแรง
ยิ่งขึ้น  ทําใหธุรกิจแตละบริษัทตองปรับตวัมากยิ่งขึ้น การที่บริษทัจะสามารถดํารงอยูไดภายใต
สภาวะดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารจัดการการขาย และการตลาดที่ดีเพ่ือให
ไดการบริการที่ดีกวาคูแขงขัน เพ่ือเปนการสรางความไดเปรียบในเรื่องความสามารถของการ
แขงขัน และเพื่อการเพิ่มกาํไรของบริษัท  

จากกรณีของบริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด ซ่ึงประเด็นปญหาหลักของบริษัทที่
พบ  และเปนปจจัยสําคัญทีส่งผลตอการดําเนินงาน คือ ดานการขาย และการตลาด ซ่ึงบริษัทฯ
มีผูบริหารซึ่งมีการบริหารในรูปแบบเกาๆ ยึดติดกับกรอบการทํางานแบบเดิม จึงไมมีแผนกล
ยุทธทางการตลาด เชน การสงเสริมและอบรมพนักงานขาย, การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ,การทํา 
Website, การออกบูธ เพ่ือประชาสัมพันธ และสรางฐานลูกคาใหมเพ่ิมเติม อีกทั้งไมมีนโยบาย
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ในการริเริ่มผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดเพื่อเพ่ิมศักยภาพใหกับบรษิทั และฐานลกูคาเกาที่บรษิัท
มีอยูก็ไดถูกคูแขงขันใหมๆ ชวงชิงลูกคาไป เน่ืองจากคูแขงขันไดมีการทํากลยุทธการตลาด และ
ผลิตภัณฑใหมที่ทางบริษทัไมมี จากปญหาดังกลาว จึงทําใหรายไดของบริษัทไมเติบโตเหมือน
คูแขง ดังจะเห็นไดจากภาพที่ 1  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 1 :  กราฟแสดงรายได ของแตละบริษัท ในป พ.ศ. 2544 – 2548 
  จากภาพที่ 1 : กราฟที่แสดงรายไดของแตละบริษทั จะเห็นไดวา รายไดของบริษทั ไทย
เอฟฟอรด จํากัดต่ําที่สุด รายไดของบริษทัฯ ป 2544 จาก 12.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเปน 13.4 
ลานบาทในป 2545 และป 2546 รายไดยังคงเพิ่มขึ้นเปน 14.1 ลานบาทจากป 2545 แตในป 
2547 รายไดของบริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด ลดลงเหลอื 12.3 ลานบาท จนกระทั่งถึงป 
2548 รายไดลดลงอยางเหลือเพียง 9 ลานบาท และในอนาคตมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง 
ในขณะที่รายไดของทั้ง 4 บริษัทคูแขงขนั มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป ตั้งแตป 2544-
2548 
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  ภาพที่ 2 : กราฟแสดงตนทุนขาย ของแตละบริษัท ในป พ.ศ. 2544-2548 
จากภาพที่ 2 : กราฟที่แสดงตนทุนขายของแตละบรษิทั  
 

 จากการดูกราฟตนทุนขายของทั้ง 5 บริษทั ปรากฏวาตนทุนขายของบริษัท ไทยเอฟ
ฟอรด จํากัด นอยที่สุดเนื่องจากมียอดขายต่ําที่สุด แตตนทุนของวตัถุดิบที่ทั้ง 5 บริษัทซื้อ
ใกลเคยีงกัน จึงทําใหราคาขายตอหนวยใกลเคยีงกันดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 : กราฟแสดงคาใชจายในการขายและบริหาร ของแตละบริษัท ในป  
     พ.ศ. 2544-2548 
จากภาพที่ 3 : กราฟแสดงคาใชจายในการขาย และบริหารของแตละบริษทั 
บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด มีคาใชจายในการขาย และการบริหาร เฉลี่ยแตละปเปน

อัตราสวนในระดับเดียวกันกับรายได ดังจะเห็นไดกราฟจากป 2544-2548 สวนทางบริษัทคูแขง
ขัน เชน บรษิทั โพลีการด จํากัด ในชวงปแรก คือ ป 2545-2546 มีสัดสวนของคาใชจายในการ
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ขาย และการบริหารมีคอนขางสูง เม่ือเทียบกับรายได ในป 2547-2548 ซ่ึงรายไดยังคงเพิ่ม
ขึ้นอยูเรื่อยๆ แตคาใชจายในการขาย และการบริหาร มีสัดสวนที่นอยลงมาก เม่ือเทียบกับ
รายได เน่ืองจากบริษัท โพลีการด จํากัด มีฐานลูกคาเดิมจากชวงแรกที่ทําการตลาดมาก จึง
สงผลใหรายไดเพ่ิมขึ้น แตคาใชจายไมเพ่ิมขึ้นตาม 

 

3. วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือทําการศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลกําไรของบริษทั 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะและผลกระทบของปญหาที่มีตอบริษทั 
3. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการหาแนวทางแกไขปญหาของบริษัท เพ่ือใหผลการ

ดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 
4. เพ่ือกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการดําเนินงานเพื่อรักษาลูกคาเกา และหา

กลุมลูกคาใหม 
 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  การเพิ่มกําไร หมายถึง การทําความเขาใจพฤติกรรมของลูกคา เชน การจัดซื้อ 

ของลูกคาลูกคา  การศึกษาความตองการของลูกคา  
2.  Epoxy   หมายถึง ชื่อเคมีภัณฑชนิดหนึ่งที่ใชสําหรับการเคลือบพ้ืน 
3.  Polyurethane หมายถึง ชื่อเคมีภัณฑชนิดหนึ่งที่ใชสําหรับการเคลือบพ้ืน 
4.  การเคลือบพ้ืน    หมายถึง การนําเคมีภัณฑชนิดหนึ่งมาเคลือบพ้ืนปูน เพ่ือ    

ปองกันการเสียหาย และมีความสวยงาม คงทน            
5.  กลยทุธ หมายถึง กรอบของเรื่องราวที่ใชนําทางเลอืกทั้งหลายซึ่งจะเปน             

ตัวกําหนดลักษณะและทิศทางของบริษทัโดยทางเลือกเหลานั้นก็คอื เรื่องที่ เกี่ยวกับขอบเขต
ความกวางของผลิตภัณฑ หรือบริการที่บริษัทเสนอขาย ตลาดที่บรษิัทกําลังทุมเททําการคาอยู 
ความสามารถหรือจุดเดนของบริษัทที่มีอยู การเติบโต ผลตอบแทนที่ไดรับจากการดําเนินการ
และการแบงสรรทรัพยากร ขององคการ 

 
5. แนวทางการศึกษา 

1. เก็บขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการออกแบบสอบถามลูกคาจํานวน 200 ราย เพ่ือ
ทราบปญหาของบริษัทที่มีผลกระทบตอกาํไร รวมทั้งความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ และแนวทาง
แกไข  

2. เก็บขอมูลทตุยิภูมิจากงบการเงินของบริษัทยอนหลัง 5 ป (2544-2548) 
เปรียบเทียบยอดขายเพื่อทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท 
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3. กําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันของบริษัท 
 
ขอจํากัดทางการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง กลยุทธการเพิ่มกําไรของ บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด ครั้งน้ีเปน

การศึกษาเฉพาะการเพิ่มกําไร ดวยวิธกีารทางการตลาด การสงเสริมการขาย โดยศึกษาเฉพาะ
ในสวนของการจัดซื้อ พฤติกรรม และความตองการของลูกคาจากแบบสอบถามทีเ่ก็บชวง
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 10/12/49 ถึง 10/01/50กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคือกลุมลูกคาเดิม 
และกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท รวม 200 บริษทั ซ่ึงไดจากการการสุมตัวอยางอยางงาย 
(Sample Random Sampling) จากรายชื่อกลุมลูกคาเดิม และกลุมลกูคาเปาหมายของบริษัท 

 
6. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนและกําหนดนโยบายของบริษัทใหสอดคลองกับ
รูปแบบการจดัซื้อ และความตองการของผูบริโภค ตลอดจนเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
และแนวทางสาํหรับผูบริหาร ผูประกอบการ และเจาหนาที่ในบรษิัททีมี่สวนเกี่ยวของ เพ่ือการ
กําหนดนโยบาย การกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพ่ือการเพิ่มกําไรใหกับบรษิัท 

 
 



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ (Literature Review) 
  
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการแขงขัน 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการแขงขนั (Competitive environment) ทําใหทราบถึง
สภาวะความเปนไปในการแขงขันในอุตสาหกรรม เพ่ือใหทราบถึงจุดแข็ง และจุดออนของ
องคกร และคูแขงขันสําหรบัใชในการวางแผนเชิงกลยทุธ ซ่ึง Michael E.Porter นักกลยุทธที่มี
ชื่อเสียง กลาววา ปจจุบันธรุกิจตองใหความสําคัญกับความรุนแรงของการแขงขันภายใน
อุตสาหกรรมมากที่สุด โดยระดับความรนุแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรมจะถูกกําหนด
โดยแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces) 

ซ่ึงความเขมแขง็ของพลังทัง้ 5 จะกําหนดความเปนไปไดของการทํากําไรขององคกร 
ซ่ึงเรียกรวมกนัวา แบบจําลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model) โดยสามารถ
บริหารรายละเอียดของแตละปจจัยได ดังน้ี 

1. Rivalry among Current Competitors: การแขงขันกันระหวางคูแขงภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกันจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมจํานวนมากในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมมีการ
แขงขันที่รุนแรงมากขึ้นการแขงขันน้ีโดยทั่วไปสามารถเพิ่มการแขงขนัดานราคาความแตกตาง
ดานผลิตภัณฑผูบริหารตองระลึกวาธุรกจิในรูปแบบการแขงขันเหลานี้ไมสามารถแยกจากกันได 

 
2. Bargaining Power of Suppliers: อํานาจตอรองของ Supplier วิธีซ่ึงผูขายปจจัย

ผลิตจะมีผลกระทบตอศักยภาพดานกําไรของอุตสาหกรรม ทําใหราคาปจจัยการผลิต และราคา
สินคาสูงขึ้น หรือลดคุณภาพสินคา และลดบริการ 

 
3. Bargaining Power of Customers: อํานาจตอรองของลูกคา ลูกคาผลิตภัณฑของ

อุตสาหกรรม จะสรางอํานาจตอรองดานราคา หรือตองการคุณภาพที่ดีขึ้นสําหรับราคาเดิม 
ลูกคาเปนบุคคลสําคัญตอการอยูรอด และเสถียรภาพธรุกิจทั้งทางตรง และทางออม ศักยภาพ
ในการตอรองของลูกคา มีสวนในการผลกัดันของผูขายตองปรับราคาต่ําลง และพัฒนาคุณภาพ
ของสินคา และบริการใหดียิง่ขึ้น 
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 4. Threat of Substitute Products or Services: ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน 
ความสามารถในการหาผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได จะทําใหเกิดขอจํากัดของราคาของผลิตภัณฑ
ในอุตสาหกรรม เม่ือราคาของผลิตภัณฑที่มีอยูสูงขึ้นเหนือจากผลิตภัณฑที่ทดแทนได ลูกคาจะ
เปลี่ยนแปลงไปใชสินคาที่ทดแทนกันไดทั้งน้ัน ธุรกิจที่มีการแขงขันทีท่ดแทนกันได ตอง
พยายามสรางความแตกตางทางการแขงขัน ทางเลือกก็คือ ธุรกิจที่ตองการเพิ่มตนทุนของการ
ซ้ือ โดยการเปลี่ยนระหวางผลิตภัณฑของคูแขงขันซึ่งผลิตภัณฑทีท่ดแทนกันได ซ่ึงจะตอง
ติดตามอยางใกลชิด ประกอบดวยลักษณะการพัฒนาปรับปรุงผลติภัณฑของการบริหาร และลด
ราคาลง 
 
          5. Threat of New Entrance: ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม ผูแขงขันหนาใหมใน
อุตสาหกรรมทําใหกําลังการผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และมีความตองการสวนแบงการตลาด 
และทรัพยากรในการผลติ ทําใหคุกคามตอสถานะ และความมั่นคงของผูอยูในอุตสาหกรรมเดิม 
ผูบริหารตองพิจารณาถึงปจจัยที่จะสามารถสรางความเขมแข็ง เพ่ือปองกันการเขาตลาดของผู
เขามาใหม ซ่ึงธุรกิจสามารถทําไดโดยสรางความเขมแข็งในปจจัย ดังตอไปน้ี 
 5.1 ขอเสียเปรียบทางดานตนทุนที่ไมไดขึ้นอยูกับขนาด ผูเขามาใหม อาจมีขอ
เสียเปรียบตอผูที่อยูในตลาดเดิมที่มีปจจัยการดําเนินงานที่มีจุดแข็ง และสงเสริมศกัยภาพของ
องคกรและเปนโอกาสอันเอ้ืออํานวยมาจากสิ่งแวดลอมอ่ืน 
 5.2 อุปสรรคตอการเขาสูชองทางการจําหนาย การหาชองทางการจําหนายที่เหมาะสม
แกผลิตภัณฑเปนงานสําคญัของผูเขามาใหม สําหรับผูที่อยูในอุตสาหกรรมเดิมตองพยายาม
สรางความเขมแข็งของตน และอุปสรรคในชองทางการจัดจําหนาย เพ่ือปองกันการเขาสูตลาด
ของผูเขาตลาดรายใหม 
 5.3 ตนทุนการเปลี่ยนผูขาย ตนทุนซ่ึงเกิดโดยผูใชจะเปลี่ยนแปลงจากผูขายปจจัยการ
ผลิตหนึ่งไปยงัอีกฝายหนึ่ง สิ่งน้ีจะประกอบดวยตนทุนทางจิตวิทยา และตนทนุดานจํานวนเงิน 
 5.4 ความตองการเงินทุน จํานวนของการลงทุนทีต่องใชในการเขาสูอุตสาหกรรม
ประกอบดวย โรงงาน และเครื่องมือลงทุนตางๆตลอดจน เงินทุนหมุนเวียน 
 5.5 ความแตกตางของผลติภัณฑ เปนลกัษณะความแตกตางดานกายภาพ และการรับรู 
ซ่ึงจะทําใหผลติภัณฑมีเอกลักษณในสายตาผูบริโภค 
 5.6 การประหยัดโดยขนาด การลดลงในภาระในการตนทุนในการผลติจํานวนมาก 
 
 การจัดการลูกคาสัมพันธ  (Customer relationship management หรือ CRM) 

การจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) ทําใหบรษิัทคนพบวาใครคือลูกคาและมีพฤติกรรม
อยางไร ตองการอะไร และบริษัทตองมีการจัดการทรัพยากรภายในที่ดีเพ่ือบูรณาการเขากับ
กระบวนการทางธุรกิจ  การจัดการลูกคาสัมพันธ  มีแนวปฏิบตัิทางธุรกิจที่มีการทํามานาน 
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อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการทําธุรกิจในประเทศแถบเอเชียแตไมเห็นเดนชัดเพราะกลมกลืนกบั
วัฒนธรรม CRM เปนการผูกใจลูกคาดวยวิธีการตางๆ เชน เจาของรานคาชําจะรูจักลูกคาทุก
คน สามารถพูดคุยใหคําปรกึษากัน รานขายจักรยานยนตออกใบรบัประกันใหลกูคา แลวนํา
ขอมูลที่ไดไปบันทึกในคอมพิวเตอรเพ่ือทาํการวิเคราะหการขายและลูกคา  

 การจัดการลูกคาสัมพันธ เริม่มีผูใหความสนใจที่จะทําใหเดนชัดมากขึ้นเม่ือ
เศรษฐกิจเขาสูสภาวะทีเ่ปนโลกาภิวัฒน (Globalization) ทั้งน้ีเพราะบริษทัตางๆ พบวาตลาด
การซื้อขายเริ่มเปลี่ยนไป ลกูคามีทางเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น มีคูแขงทั้งจากภายในและ
ตางประเทศ รวมทั้งการเตบิโตและพัฒนาการอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทําใหลูกคามีขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินคาไดมากขึ้น สามารถคนหาวามีผูคาราย
ใดในตลาดบาง และราคาเปรียบเทียบเปนอยางไร 

 CRM เปนแนวคิดที่บอกวาองคกรไมเพียงแตใหความสาํคัญกับลูกคาเทานั้น แต
ตองมองความสัมพันธกับลกูคาเปนทรัพยสินมีคา ความสัมพันธที่ดีจะนํามาซึ่งยอดขายและการ
เติบโตของธุรกิจความสัมพันธประกอบดวย การหาลูกคาใหม และการรักษาลูกคาเกาไปไวโดย
เลือกใชปฏสิมัพันธที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาแตละราย 

ประโยชนจะไดรับจากความสัมพันธที่ดี  

• สรางความจงรักภักดี (Loyalty)  ของลูกคาในระยะยาว ซ่ึงบริษทัจะตองถือเปน
ทรัพยสินที่มีคาและตองดูแลรักษาเปนอยางดี 

• เพ่ิมยอดขายในระยะยาว จากการศึกษาพบวาคาใชจายในการหาลูกคาใหมน้ัน
มากกวา  5 เทา ลูกคาเกามีแนวโนมที่จะซื้อสินคาและบริการจากบริษัทในอนาคตสูง 

• สราง ประวัต ิชื่อเสียงและภาพพจนที่ดีของบริษัท เพราะลูกคาจะบอกกันปาก
ตอปากถึงบรกิารหรือสินคาที่ดี  อยางไรก็ตามถาสรางความไมพอใจใหกับลกูคากจ็ะเสียลูกคา
จํานวนมากทั้งลูกคาปจจุบนัและอนาคต 

• เพ่ิมโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 
 การบริหารความสัมพันธกบัลูกคา จะมีหลักการบริหารงานโดยทั่วไปๆ ไดแก  

• การระบุ (identify) ลักษณะจําเพาะของลูกคาแตละราย และจัดกลุม (Segment)  

• กําหนดรูปแบบความสัมพันธ และการดูแลลูกคาตามกลุม (Segment) ตาม
คานิยมและความตองการเฉพาะของลูกคา การกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง
นโยบายที่เหมาะสมเพื่อสรางประสบการณที่ดีใหกับลกูคา 

• การปรับปรุงองคกร ขั้นตอนการทํางาน และเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
ดําเนินตามกลยทุธที่กําหนดไว 
 แนวคิดและกลยุทธในการบริหารความสัมพันธกับลูกคาจะเกี่ยวของโดยตรงกับ
การตลาด การขาย การใหบริการหลังการขาย และการบริหารจัดการ  การบริหารลูกคาสัมพันธ
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ไมจําเปนตองมีการจายเงินจํานวนมากเพื่อการลงทุนดานเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนเพียงเครื่องมือที่จะชวยใหหนวยงานตางๆ ทํางานไดมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลมากขึ้น  
 เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนาํมาใชในการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในงานตอไปน้ี 

• ระบบการตลาดอัตโนมัติ (Market Automation) เปนการนําเทคโนโลยีมาชวย
วิเคราะหขอมูลเฉพาะบุคคล (Personalization) ประวตัิลูกคา (ประเภทของสินคาที่ซ้ือ จํานวน
มูลคาในการซือ้ ความถี่ในการซื้อ) การตลาดทางไกล (Tele-Marketing)  พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เปนการนําเสนอสินคาหรือบริการที่เหมาะสมใหกับลกูคาในเวลาทีเ่หมาะสม การ
ใชเทคนิคการชุดคนขอมูล (Data Mining) จะชวยในเรื่องของการวิเคราะหไดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

• การขายอัตโนมัติ (Sales automation) กระบวนการขายเปนกระบวนการที่ทํา
ใหสินคาไปสูมือลูกคา หรือการใหบริการกับลูกคา กระบวนการจะเริม่ตั้งแตการใหขอมูลของ
สินคาและราคา ลักษณะเดน การจัดสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา การ
ตอรองราคา การตรวจสอบวงเงินของลูกคา การทําสัญญา และการบริหารสัญญา ระบบการ
ทํางานรวมกันเปนทีม การนําเทคโนโลยมีาใชจะทําใหผูขายสามารถเขาถึงขอมูลของสินคา 
ลูกคา ติดตอกับบุคคลทีเ่กีย่วของไดทั้งในที่ทํางาน หรือแมในขณะทีอ่ยูกับลูกคา 

• บริการ (Service) เปนงานใหบริการลูกคา ไดแก ระบบ call center การตอบ
คาํถามของลกูคา ศูนยบรกิาร การจัดทําเว็บไซต เพ่ือใหบริการดาวนโหลดไฟล รับ แจงปญหา
การใหขอมูลผานทางโทรศพัทมือถือ 

• พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) เปนการทําธุรกรรมผานระบบ
อินเทอรเน็ต ตั้งแตการใหขอมูลสินคา การทํารายการซื้อขาย และระบบการชําระเงิน ความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีที่จําเปนตองใชในการบริหารลูกคาสัมพันธไดแก 

• คลังขอมูล (Data Warehousing) เปนการรวมฐานขอมูลหลายฐานจาก
ระบบปฏิบตัิการเชนระบบขาย ผลิต บัญชี มาจัดสรุปใหมหรือเรียบเรียงใหมตามหัวขอตางๆ 
เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ขอมูลจะเก็บในลักษณะสรปุ ประวตัิการทําธุรกรรม  และ
แนวโนมตางๆ เชนรูปแบบทางธุรกิจ ยอดขาย การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

• การจัดการเหมืองขอมูล (Data Mining and OLAP) เปนเครื่องมือหรือ
ซอฟทแวรที่ดึงขอมูล และวเิคราะหจากขอมูลปฏิบัติการ จากระบบฐานขอมูลตางๆ เพ่ือนํามา
วิเคราะหทางสถิติ การหาพฤติกรรมของลูกคา เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดมากขึ้น รวมทั้งการแบงแยกตลาดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกบัธุรกิจ 
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• การใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (Internet Technology) เปนการนําเทคโนโลยีมา
ใชปรับปรุงปฏิสัมพันธกับลูกคาเชน การใช  เว็บเทคโนโลยี การใช  e-mail การใชระบบสง
ขอความ เชน MSN messenger  

• ระบบศูนยบรกิารลูกคา (Call-center) การใชระบบ PC telephony รวมถึง 
Internet telephony ซ่ึงเปนการรวมระบบโทรศัพทเขากับระบบงานตางๆ เชน ฐานขอมูลของ
ลูกคา การขาย การเงิน และผลิตภัณฑ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว 

• ระบบโทรศัพทมือถือความสามารถที่เพ่ิมขึ้นของโทรศัพทมือถือทําใหสามารถ
รับสงขอมูลไดทั้งในรูปแบบของ ภาพ เสียง ขอมูล ภาพเคลือ่นไหว เน่ืองจากจํานวนผูใช
โทรศัพทมือถอืทั้งที่มีอยูและอัตราการเตบิโตที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วทาํใหโทรศัพทมือถือมีบทบาท
สําคัญในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

 
การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทําใหธรุกิจสามารถใหบริการดีขึ้นโดยใชตนทุนที่

ลดลง สามารถใชชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมกับการทําธุรกิจ ดังน้ันธุรกิจขนาดใหญใน
ปจจุบันเริ่มใหความสนใจในการปรับปรุงระบบการจัดการลูกคาสัมพันธแบบเกาเปนระบบที่มี
การนําเทคโนโลยีมาใชมากขึ้นเรียกวาระบบการจัดการลูกคาสัมพันธออนไลน (Electronic 
Customer Relationship Management หรือ e-CRM) 

การนํา e- CRM มาใชใหประสบความสําเร็จอาจจะแบงกลุมเทคโนโลยีหลักไดดังน้ี 

• เทคโนโลยีการจัดการฐานขอมูล (Database Technology) ใชสําหรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บขอมูลและการวเิคราะหขอมูลจํานวนมาก 

• เทคโนโลยีทีส่ามารถโตตอบได (Interactivity) เชนเวบ็ไซต ศูนยบรกิารขอมูล
ขาวสาร หรือวิธีการอื่นๆทีลู่กคาสามารถติดตอกับบริษทัไดทันทีทีต่องการ 

• เทคโนโลยีการผลิตสินคาทีไ่ดมาตรฐานเดียวกันเปนจํานวนมากแตสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม (Mass Customization Technology) เพ่ือให
บริษัทเสนอขายสินคาและบริการแตกตางกันออกไปตามความตองการของลูกคา  

• เทคโนโลยีดานโทรคมนาคม (Telecommunication) เพ่ือตอบสนองดานการ
ติดตอสื่อสาร  

อยางไรก็ตามการบริหารงานลูกคาสัมพันธออนไลน (e-CRM) จะประสบ
ความสําเร็จไดจําเปนตองใหความสําคัญในดานการบริหาร จัดการ และการตลาด การเลือกสรร
ผลิตภัณฑและบริการ การฝกอบรมและการพัฒนา การเลือกใชเทคโนโลยีและเครื่องมือที่
เหมาะสม ตองมีการออกแบบระบบอยางรัดกุม เหมาะสมกับธุรกิจ และเทคโนโลยีซอฟแวรที่
เลือกใช รวมทั้งตองกาวทนัตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีโทรคมนาคมในอนาคต 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ดร. เศรษฐพงค มะลสิุวรรณ [17-4-2002]  
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     คุณคาของลูกคา(Customer Value) 
          การเคลื่อนยายกระบวนทัศนสําคัญทั้งเกาประการและผูบริโภคใหม ตลอดจน
ความสามารถใหมๆ ทางธุรกิจไดเปลี่ยนปรัชญาธุรกิจจากการเนนผลิตภัณฑ(product-centric) 
ไปสูการเนนลกูคา(customer-centric) ปฏิบัติการในฐานะบริษทัที่เนนลูกคา บรษิทัตระหนักดวีา
จะมีคุณคามากหากเปนเจาของลูกคาแทนที่จะเปนเจาของผลิตภัณฑ โรงงานหรือเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ  บริษัทตองไมคิดวาลูกคาจะซ้ือสินคาประเภทเดียวของบริษัทอีกตอไปแลว 
บริษัทตองสรางสายผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือนําเสนอใหกับกลุมลูกคาปจจุบัน (cross-selling) ใน
เชิงการจัดองคกร ผูที่ดูแลผลิตภัณฑของบริษัทสมควรถูกมองวาเปนซัพพลายเออรแกผูจัดการ
กลุมลูกคา (customer group manager) ซ่ึงมีอํานาจในการจัดซื้อสินคาที่ใดก็ไดหากสินคา
ภายในมีราคาแพงเกินไปจนรับไมไหว สิง่ที่ทาทายสําหรับผูจัดการลูกคาก็คือเรยีนรูสิ่งที่ลูกคา
ตองการและจดัหาผลิตภัณฑที่เหมาะสมมาสนองความตองการตอไป โฟกัสที่คุณคาของลูกคา
และความตองการของลูกคา บริษัทสามารถทําเงินจํานวนมากในระยะสั้นโดยการขายแบบที่มี
การกดดันสูง (high-pressure selling) พนักงานตองเรงปดการขายโดยใชวธิีการรบัปากมาก
เกิน (over promise) แตทําไมไดตามสัญญา (under deliver) แตยุทธวธิีสรางความผิดหวังแก
ลูกคาเอามากๆ ลูกคาชั้นดีหนีหนาหมดและตองใชตนทุนสูงในการหาลูกคารายใหม บริษัทที่
ชาญฉลาดจะพัฒนาแบรนดที่ทําตามสัญญาแกลูกคา นอกจากนี้บริษัทยังเสาะแสวงหาคุณคา
ใหมอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความพอใจแกลูกคา 
               พัฒนาชองทางการจัดจําหนายเพื่อใหสอดคลองกับความนิยมของลูกคา บริษัทมัก
พิทักษและปกปองรูปแบบชองทางการจัดจําหนายแบบเดียวแมวาลูกคาตองการสินคาจาก
ชองทางใหมๆพัฒนาและจดัการโดยตัวชีว้ัดทางการตลาด (Marketing Scorecard) ผูบริหาร
สูงสุดชี้นําธุรกิจโดยดูบัญชีกําไรขาดทุนและงบดุล ซ่ึงเปนตวัชีว้ัดทางการเงิน (financial 
scorecard) แตทวาผลประกอบการของบริษัทเปนผลงานในตลาด บริษัทตองชาญฉลาดพอใน
การพัฒนาตัวชี้วัดตลาด (marketing scorecard) ที่สามารถติดตามตวัแปรผันทางการตลาดได
อยางทันทวงที เชน สวนแบงในใจของลกูคา (share of mind), การสนองความพอใจของลูกคา
,อัตราการสูญเสียลูกคา คุณภาพสินคาและดัชนีอ่ืนที่ทําใหผูบริหารสูงสุดตื่นตวัตอความทาทาย
และโอกาสที่อยูขางหนา 
               ทํากําไรจากชวงชีวิตของลูกคา (Customer Lifetime Value) บริษทัตองคิดใหพน
จากกรอบความคิดเฉพาะเรือ่งขายระยะสัน้ บริษัททั้งหลายตองคิดเกีย่วกับกําไรที่ไดมาจากการ
สรางคุณคาตลอดชวงชวีิตที่ลูกคาอยูกับเราซึ่งก็คือมูลคาปจจุบันของกําไร ที่คาดหวังตลอดชวง
ชีวติที่ลูกคาอยูกับเรา (present value of the expected future profit) บริษัททั้งปวงตองคิดถึง
วิธีไดมาซึ่งสวนแบงของลูกคาในแตละกลุมธุรกิจ จุดมุงหมายก็คือการสงมอบคุณคาระยะยาว
และสรางลูกคาที่จงรักภักดีอยูกับเรายืนยาว (long-lasting customer) ขึ้นมา 
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               เศรษฐกิจยุคดจิิตอล ความไดเปรียบเชิงการแขงขันสวนใหญมาจากทุนสัมพันธ 
(relational capital) และสวนนอยจากทุนทางกายภาพแบบดั้งเดิม (traditional physical 
capital) บริษทัตองคิดหาทางเพิ่มสวนแบงลูกคา (share of customer) แตละคนเชนเดียวกบัคดิ
เรื่องการเพิ่มสวนแบงตลาด การไดสวนแบงตลาดเพิม่มากขึ้นเทียบไมไดกับการมีลูกคาที่
จงรักภักดี จริงๆ แลว บรษิทัมักรักษาสวนแบงตลาดขณะเดียวกันกลับสูญเสียลูกคาและกวาจะ
หามาทดแทนไดก็ตองใชตนทุนมหาศาล แตทวาการโฟกัสที่การขยายสวนแบงลกูคา บริษัทจัก
ตองกําหนดนิยามสวนผสมผลิตภัณฑ (product mix), สวนผสมการบริการ (service mix), 
สวนผสมชองทางการกระจายสินคา (distribution mix) และสวนผสมการสื่อสารกันใหมหมด 
แทนที่จะทําตวัเปนนายพรานยอดนักลาลกูคา บริษัททีช่าญฉลาดตองทําตัวเปนชาวสวน เลี้ยงดู
ฟูมฟกลูกคา 
 
             ความเชี่ยวชาญเฉพาะ(Core Competencies) 
             พลังขับเคลื่อนทีส่องในธุรกิจปจจุบันคือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในเศรษฐกิจอนาล็อก 
บริษัทสวนใหญปฏิบตัิการธรุกิจที่แตกตางกันสามประการ น่ันคือนวัตกรรมทางผลิตภัณฑและ
ธุรกิจเชิงพาณิชย(commercialization business) ธุรกิจลูกคาสัมพันธ(customer relationships 
business) และธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานและการผลิต (operation and infrastructure 
business) ในบริบทของเศรษฐกิจดิจิตอล แตละธุรกิจมีลักษณะที่แตกตางกันและตองการทักษะ
ที่ไมเหมือนกันดวย การเคลื่อนยายที่สาํคัญตลอดจนความสามารถใหมไดเปลี่ยนกรอบคิดทาง
ธุรกิจจาก ทําใหใหญ และ ทําใหดีขึ้น ไปสูการทําใหเรว็และ ทําใหแตกตาง กิจการที่บริษทันอก
ทําไดดีกวา, เร็วกวาและถูกกวา ใหจางบริษัทนอกทํา ไมมีบริษัทใดทําทุกอยางไดเปนเลิศหมด  
เทียบเคียงบริษัททีเ่ปนเลศิจากทั่วโลก อยางนอยที่สุด บริษัททั้งหลายทั้งปวงตองวัดผล
ประกอบการของตนใหอยูในระดบัเดียวกบัของคูแขง แตทวาบรษิัทกส็ามารถเรียนรูอยาง
มหาศาลโดยการมองหาอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีชื่อเสยีงในแงของการดําเนินกิจกรรมตางๆ เปน
เลิศ สรางความไดเปรียบเชงิการแขงขันอยางตอเน่ือง ตัวอยางของกระบวนการตางๆ เชน 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม, กระบวนการสั่งซ้ือ-จายเงินและกระบวนการหาและรักษา
ลูกคา โดยปกติกระบวนการตางตองการ input มากกวาหนึ่งหรือสองแผนก บริษทัตองจัดตั้งทมี
ทํางานกระบวนการประสานงานหลายแผนก(multidepartmental process team) เพ่ือจัดการแต
ละกระบวนการและดําเนินการไปเพื่อที่ทํางานไดอยางราบรื่นซ่ึงจะเปนประโยชนตอลูกคา 
Reengineering มีจุดมุงหมายเพื่อทลายกําแพงที่คั่นกลางระหวางแผนกตางๆ ปฏิบัติการใน 
Market space ควบคูกับ Markets place ปจจุบันบรษิัทตระหนักถงึความไดเปรียบของการ
พัฒนาเว็บไซตเพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับบรษิัทและโปรโมทสินคาและบริการดวย บางบริษัทถึงกับ
เปลี่ยนเว็บไซตของตนไปเปนชองทางการขายตรง อยางไรก็ตาม บริษัทที่พ่ึงพาการคาปลีกให
ความสนใจการขายสินคาผานอินเตอรเน็ตคอนขางนอย บริษัทคาปลีกไมคอยตอนรับการ
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แขงขันที่มาจากซัพพลายเออรและเม่ือเผชิญการแขงขันเหลานี้ก็มักจะยกเลิกผลติภัณฑที่ทน
แรงเสียดทานจากการแขงขันไมไดออกจากตลาดไป ถึงแมวาบริษทัจะตอตานการใช
อินเตอรเน็ตเปนชองทางการขาย แตทวาอยางนอยก็ควรใช market space สําหรับ 
procurement,การรับสมัครงาน, ฝกอบรม, การสื่อสารภายในและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
กลยุทธการตลาด (4Ps) 

 

   

กลยุทธการตลาด (Marketing mix) เปนการใชเครือ่งมือการตลาด (สวนผสม
การตลาด) เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา 
            สวนผสมการตลาด ( Marketing mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบรโิภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจาย
เพราะมองเห็นวาคุม รวมถงึมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อ
หาเพื่อใหความสะดวกแกลกูคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิด
พฤติกรรมอยางถูกตอง ที่เรียกวา สวนผสมการตลาด (Marketing mix) 
             สวนผสมทางการตลาด (Marketing  Mix)   

การกําหนดสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนการกําหนดวิธีการใน
เครื่องมือการตลาด (4P’s) เพ่ือสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ประกอบดวย 

          1. การวางแผนสินคา   นโยบายทางดานการวางแผนสินคาของธุรกิจขนาดยอม
กําหนดถึงสายผลิตภัณฑทีธุ่รกิจจะทําการจําหนายหรือผลิต (ความหลากหลายของผลิตภัณฑ , 
คุณภาพ , ตราสินคา , รูปลักษณ , การออกแบบ , การรับประกัน , การบริการ) นโยบายควรจะ
รวมถึงแนวทางในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการเพิ่มหรือการยกเลิกสินคาหรอืบริการชนิดใดชนิด
หน่ึง หรือสายผลิตภัณฑหรือบริการทั้งหมด นอกจากนี้ นโยบายควรจะใหแนวทางในการระบุถงึ
ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาของธุรกิจ (ขนาดของตลาด รายได อายุ  ทําเลทีต่ั้ง ฯลฯ) 

                      1.1 แนวความคิดและกลยุทธสินคา สินคา (หรือบริการ) อาจจะไดรับการ
พิจารณาจากมุมมองที่แตกตางกันสองดาน ในแงของผูขาย สินคาจะแสดงใหเห็นสิ่งที่เสนอ
ใหกับตลาดเปาหมาย คุณลักษณะตางๆ เชน สี ลักษณะ การออกแบบเครื่องหมายการคาหรือ
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ตรายี่หอ และการหีบหอเปนสิ่งที่จับตองไดและไดรับการยอมรับในตลาดแลวอยางไรก็ตาม 
คุณสมบัติของสินคาเหลานีอ้าจจะมีหรือไมมีความสําคญัโดยเฉพาะตอตลาดเปาหมาย ในแงของ
ผูบริโภค สินคาประกอบดวยสิ่งที่นอกเหนือจากคุณสมบัติทางกายภาพเมื่อผูซ้ือซ้ือสินคา พวก
เขากําลังซ้ือประโยชนและความพอใจที่สนิคาเสนอให ดังน้ัน คุณสมบัติที่จับตองไดของสินคา
อาจจะมีความสําคัญรองลงมา  

                  

                1.2 วงจรชวีติสินคา สินคาและตรายี่หอมักจะดําเนินไปตามวงจรชวีติ 

ขั้นตอนวงจรชีวติสินคา และเหตุผลที่รองรับขั้นตอนเหลานี้ สรุปไดดังตอไปน้ี 

  ข้ันที่ 1: การแนะนําสินคา– สินคาใหมไมเปนที่รูจักและยังไมเปนทีย่อมรับของ
ผูบริโภคมากนัก ดังน้ัน ยอดขายจึงต่ํา 

ข้ันที่ 2: ความเติบโตของสินคา – ยอดขายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เน่ืองจาก
ตลาดเปาหมายยอมรับสินคา 

ข้ันที่ 3: ชวงอ่ิมตัวของสินคา – ความเตบิโตของยอดขายลดลงเรื่อยๆและเริ่ม
ที่จะคงที่ เน่ืองจากสินคาไดรับการยอมรับจากผูที่คาดวาจะเปนลูกคาสวนใหญ 

ข้ันที่ 4: การลดลงของสินคา – ยอดขายตกลงเนื่องจากสินคาใหมๆออกมา
ทดแทนสินคาเกา หรือความตองการสินคาหมดไป 

           สินคาทุกชนิดไมไดเปนไปตามวงจรนี้ สินคาเปนจํานวนมากไมเคยออกจากขั้นของการ
แนะนํา ทั้งน้ีเน่ืองจากสินคาเหลานั้นไมไดรับการยอมรับ นอกจากนี้ ชวงเวลาทีแ่ทจริงของแตละ
ขั้นตอนจะผันแปรไปโดยขึน้อยูกับลักษณะของสินคาและคุณลักษณะของตลาด 

           2. การกําหนดราคา คือ จํานวนเงินที่ลูกคาจายซื้อสินคาหรือบริการ เปนคาของสินคา
ที่ถูกกําหนดขึน้ในรูปของจํานวนเงิน ในฐานะผูจําหนายสินคายอมจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ราคาในแงหน่ึง ในขณะที่ลกูคาหรือผูซ้ือจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาในอีกแงหน่ึง เชน ราคา
ขายปลีก , การลดราคา , สวนยอมใหกับลูกคา , ระยะเวลาชําระเงิน , เง่ือนไขเงินเชื่อ 

           ตนทนุของสินคาคอื ราคาของสินคาที่ธุรกจิซ้ือมาเพื่อจําหนายตอ ตนทุนน้ีอาจจะ
แตกตางจากคูแขงขัน เน่ืองจากความแตกตางของสวนลดที่ไดรับเม่ือซ้ือสินคาเปนจํานวนมาก 
อยางไรก็ตาม ธุรกิจสวนใหญจะซื้อสินคาในราคาเดียวกัน 
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          ในการพิจารณากําหนดราคา ธุรกิจจะใชตนทุนของสินคาที่ซ้ือมาเพื่อจําหนายตอเปน
ฐาน ถาหากวาธุรกิจกําหนดราคาต่ํากวาฐานนี้จะตองตกอยูในภาวะขาดทุนอยางแนนอน แต
บางครั้งผูประกอบธุรกิจขนาดยอมตองการกําหนดราคาต่ําเพื่อดึงดูดลูกคาใหซ้ือสนิคาอ่ืนๆที่
สามารถทํากําไรไดมากกวา อยางไรก็ตาม ผูประกอบธุรกิจขนาดยอมจะตองแนใจวายอดขาย
สินคาอ่ืนๆคุมกับตนทุนดําเนินงาน 

                      2.1 การวิเคราะหจุดคุมทุน  ผูประกอบธุรกจิขนาดยอมจะตองวิเคราะห
สถานการณดานกําไรอยางแทจริง ในธุรกิจคาปลีก หรือกิจกรรมทางธุรกิจประเภทอ่ืนๆไมวาจะ
เปนประเภทใด ผูประกอบธุรกิจขนาดยอมจะตองทราบวาธุรกิจของเขาตองการสดัสวนระหวาง
รายไดและตนทุนเทาใดเพื่อทําใหเกิดจุดคุมทุน และ ณ จุดใดที่ธุรกิจจะตองหยุดการดําเนินงาน
ที่มีผลขาดทุนและเร่ิมตนทํากําไร  

                               2.2    นโยบายการกําหนดราคา   กําหนดราคาพอคาปลีก พอคาปลีก
มักจะกําหนดแนวทางหรือนโยบายซึ่งจะชวยใหการตัดสินใจเกี่ยวกบัการกําหนดราคาทําไดงาย
และเปนเรื่องของงานประจํา การพิจารณาทางดานนโยบายที่เปนปกติธรรมดา  การกําหนด
ราคาที่จะใหคุมกับตนทุนนัน้จะบรรลุผลสําเร็จไดโดยการใชวธิีการบวกเพิ่มจากตนทุน  (cost - 
plus approach)  หรือวิธีสวนเพ่ิม (mark- up approach) ราคาขายปลีกสวนใหญถกูกําหนดขึ้น
โดยการใชสวนเพ่ิมที่เปนประเพณีปฏิบตั ิการใชวธิีการนี้พอคาปลีกจะบวกสวนเพิม่เขาไปใน
ตนทุนสินคาทีจั่ดสงไปให 

                         กําหนดราคาของพอคาสง พอคาสงมักจะกําหนดราคาสินคาโดยยึดถือ
ตนทุนของสินคา (รวมคาขนสงในการนําสินคาจากผูผลิตไปยังพอคาสง) บวกดวยสวนเพิ่มซ่ึง
รวมตนทุนอ่ืนๆทั้งหมดบวกดวยกําไร พอคาสงจะตองพิจารณาตนทุนทั้งหมดในการคิดสวน
เพ่ิม 

                        การกําหนดราคาธุรกิจผลิต ในการกําหนดราคาของธุรกิจการผลิตขนาด
ยอมมีปจจัยสองปจจัยที่มีความสําคัญ ปจจัยแรกคือ ธุรกิจจะตองตระหนักวาเปนเรื่องของตลาด 
ไมใชตนทุนทีก่ําหนดราคาซึ่งสินคาจะตองถูกจําหนายในราคานั้น ปจจัยที่สองคือ ธุรกิจจะตอง
ตระหนักวาตนทุนและกําไร ซ่ึงเปนที่ตองการเทานั้นที่กําหนดฐานขั้นต่ําของราคาโดยที่ธุรกิจไม
สามารถจําหนายสินคาในราคานี้ไดหากตองการที่จะทํากาํไร 

                             การกําหนดราคาของธุรกิจใหบริการ การกําหนดราคาของธุรกิจ
ใหบริการอาจจะซับซอนมากกวาการกําหนดราคาของการคาปลีก อยางไรก็ตาม ธุรกิจก็จะ
บรรลุผลสุดทายดวยวธิีการเดียวกันคือ ตนทุนบวกกบัคาใชจายดําเนินงานบวกดวยกําไรซึ่งเปน
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ที่ตองการ แตการใหบริหารอาจจะมีความยุงยากในการกําหนดราคามากกวา ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
ประมาณตนทนุทําไดยากกวา หรือการเปรียบเทยีบการแขงขันอาจจะทําไดยาก  การใหบริการ
ทุกประเภทจะมีตนทุนที่แตกตางกัน ตนทุนรวมในการผลิตบริการใดๆ ก็ตามจะประกอบดวย
สามสวนคือ สิ่งของที่ใช แรงงาน และโสหุย ตนทุนสิง่ของที่ใชคือ ตนทุนสิ่งของที่ถูกใชโดยตรง
กับสินคาในขัน้สุดทาย           

  3. การจําหนายสินคา การตัดสินใจทีส่ําคัญเรื่องหน่ึงของผูประกอบการเกี่ยวกับการ
เลือกใชชองทางการจําหนายสินคาชองทางการจําหนายหรือที่เรียกวาชองทางการคาคือ 
เสนทางที่สินคาเคลื่อนที่จากผูผลิตไปยังผูบริโภค สิ่งสําคัญที่สุดคือ ชองทางการจําหนายสินคา
จะตองจัดสงสินคาและบริการซึ่งลูกคาตองการในเวลาอันสมควรและ ณ สถานที่ที่ถูกตอง กล
ยุทธดานสถานที่ (Place) คือ ชองทางการขาย , การเสนอผลิตภัณฑ , การคลอบคลุม , ทําเล
ที่ตั้ง , การขนสง , สินคาคงคลัง 

                       3.1 การเลือกชองทางการจําหนายสินคาที่ถูกตอง เม่ือผูประกอบการ
ตัดสินใจวาจะใชชองทางการจําหนายสินคาประเภทใดแลวก็จะตองกําหนดตลาดเปาหมายขึ้น
กอน คําถามหาขอที่มีความเกี่ยวของเปนพิเศษคือ 

                                1. ใครคือลูกคา? 

                                2. ลูกคาอยูทีใ่ดบาง? 

                                3. ธุรกิจสามารถเขาถึงลูกคาไดอยางไร? 

                                4. ลูกคาชอบทีจ่ะใหธุรกิจเขาถึงดวยวธิีการอยางไร? 

                                5. ลูกคาซื้อสินคาเม่ือใด? 

                คําตอบของคาํถามเหลานี้จะทําใหทางเลอืกตางๆแคบลงโดยการคํานึงถึงชองทาง
การจําหนายสินคาที่ถูกตองซึ่งธุรกิจจะนํามาใช  

                การเลือกชองทางการจําหนายซึ่งจะชวยใหผูผลิตขนาดยอมเขาถึงตลาดโดยมีกําไร
น้ันมักจะจํากัดอยูในทางเลอืกสามทางตอไปน้ี 

                                1. จําหนายไปยังผูบริโภคโดยตรง 

                                2. จําหนายไปยังพอคาปลีก 
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                                3. จําหนายไปยังพอคาสง หรือใชผูแทนจําหนายอิสระ 

                            การประเมินชองทางการจําหนาย  ธุรกิจควรจะตรวจสอบชองทางการ
จําหนายเปนระยะๆเพื่อทราบถึงจุดออนตางๆชองทางการจําหนายอาจจะนําสินคาไปสูตลาด
เปาหมายในเวลาทีส่มควรและในสถานที่ที่ถูกตอง หรือชองทางการจําหนายอาจจะนําสินคาออก
มาจากเปาหมาย ในการใชขอมูลเกี่ยวกับลูกคาในปจจุบันและผูที่คาดวาจะเปนลูกคากบั
ชองทางการจําหนาย   

4. การสงเสรมิการขาย  หมายถึง ลักษณะของการนําเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับสนิคา
และบริการ หรือเปนความคดิที่ไมไดกระทําเปนการเฉพาะตัวแกบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงและ
จะตองเสียคาใชจาย บางครั้งกิจกรรมอ่ืนๆ การแสดงสินคาไมใชการโฆษณา เน่ืองจากไมใชเปน
การแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกบัสินคา แตเปนเพียงการแสดงเพื่อใหเห็นดวยตาเทานัน้ กลยุทธ
ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) คอื การสาธิตสนิคา , การจัดรายการพิเศษ , การแจก
ของ , การโฆษณา เปาหมายของการโฆษณาการโฆษณาตอบสนองเปาหมายที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกิจ เชน การโฆษณาของผูผลิตน้ันตองการที่จะกระตุนความสนใจและ
เพ่ิมยอดขายในสายผลิตภัณฑ พอคาปลีกวางแผนการโฆษณาเพื่อทีจ่ะใหบรรลุเปาหมายในการ
ตอบสนองลูกคาและการสรางยอดขายใหแกรานของตน ภายในขอบเขตที่กวางนี้ 

                          

 

   4.1 การโฆษณาเพื่อการสงเสริม เปาหมายของการโฆษณาเพือ่การสงเสริม 

                             - เพ่ิมยอดขายเพื่อทําใหลูกคาซื้อสินคาซึ่งจะเปนการเพิม่ยอดขาย ใน
การพยายามที่จะทําใหเปาหมายนี้เปนจริง การโฆษณาของผูประกอบธุรกจิขนาดยอมจะให
ความสําคัญกบัสิ่งดึงดูดใจ 

                                - สรางความสนใจ ใหลูกคาทราบเกี่ยวกบัสนิคาหรือบริการและจูงใจ
ใหซ้ือ 

                                - ดึงดูดลูกคารายใหม 

                                - รักษาปริมาณการอุดหนุนของลูกคาในปจจุบัน 
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                                - สงเสริมการเสนอหรือการขายแบบพิเศษ  

                             4.2 หนาที่ของการโฆษณา 

                        การแจงขาวสาร โฆษณาหรือใบปลิวทีผู่ผลติไดจัดเตรียมไวใหสินคาชนิดใด
ชนิดหนึ่งเปนการแจงขาวสารเชนกัน พนักงานมีสวนชวยในการโฆษณาสินคาเม่ือพวกเขาแจก
สิ่งตีพิมพน้ีแกลูกคาที่สนใจ 

                       การชักชวน คือ ศิลปะในการชักจูงบุคคลใหกระทําสิ่งที่ตองการและในเวลา
ที่ตองการ พนักงานขายอาจจะชักชวนลูกคาใหสนใจการเสนอขาย แตการชักชวนในการ
โฆษณาไมไดทําเปนการเฉพาะตัว สิ่งดึงดูดใจจะอยูในรูปสิ่งตีพิมพ คําพูด หรือรูปภาพ 

   การเตือนความจํา คือ การเตือนความจําของผูที่เคยถูกชักชวนใหซ้ือ
มาแลวครั้งหนึ่งวาสินคาชนิดเดียวกันยงัคงใหความพอใจอยู การโฆษณายังเตอืนความจําของ
ลูกคาเกี่ยวกบัลักษณะของสินคาที่ไดซ้ือไปแลวและสถานที่ที่ซ้ือสินคานั้น  

4.3 สื่อโฆษณา  ผูประกอบธุรกิจขนาดยอมจะตองตัดสินใจวาสื่อโฆษณาแบบ
ใดที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจของตนและไมมีสูตรหนึ่งเพียงสูตรเดียวที่ใหคําตอบได การ
เลอืกสื่อโฆษณาที่ถูกตองเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอผลที่จะไดรับจากการโฆษณา การที่ธรุกิจ
จะไดรับผลตอบแทนที่ดีทีสุ่ดจากคาใชจายในการโฆษณาผูประกอบธุรกิจขนาดยอมจะตองเลือก
สื่อโฆษณาที่เจาะเขาถึงตลาดที่ตองการ วัตถปุระสงคประการหนึ่งคือ เพ่ือใหมีขาวสารโฆษณา
ไปถึงผูที่คาดวาจะเปนลูกคาซึ่งธุรกิจอาจจะใชสื่อโฆษณาในการกระจายขาวสารใหบอยครั้งและ
สมํ่าเสมอ สื่อโฆษณาที่ธุรกิจใชจะสงผลมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความถี่ของการโฆษณาดวย
โดยสื่อที่สามารถเลือกใชสาํหรับธุรกิจขนาดยอมไดแก  หนังสือพิมพ ,การสงทางไปรษณีย
โดยตรงวิทยุ ,โทรทัศน, ใบปลิวปาย,   การโฆษณาบนยานพาหนะ,นิตยสาร เปนตน 

การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 

SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ ซ่ึงชวยผูบริหารกาํหนดจุดแข็งและ
จุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกตลอดจน
ผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร 
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SWOT มาจากตัวยอภาษาอังกฤษ 4 ตวั ไดแก 

• S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดน จุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน  

• W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอย จุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน  

• O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก  

• T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก  

จุดแข็ง (Strengths) เปนความแข็งแกรง (ขอดี) ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน
บริษัท เชน จุดแข็งดานสวนประสม (4Ps) จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดาน
ทรัพยากรบุคคล บรษิัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธการตลาด 

จุดออน (Weaknesses) เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน
ตางๆ ของบรษิัท ซ่ึงบรษิัทจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น 

โอกาส (Opportunities) เปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอ้ือ
ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปน
ผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งน้ันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน นักการ
ตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

อุปสรรค (Threats) เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงธุรกิจ
จําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ทีเ่กิดขึ้น 

เมตริกซ Tows (TOWS Matrix) จะแสดงถึงกลยุทธทางเลือก 4 ประการ คอื SO WO 
ST WT โดยการจับคูระหวางปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน  

โดยทั่วไป บรษิัทไดกําหนดจุดแข็ง และจุดออน ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอม แตสิ่งที่มองขามไป คือ การเชื่อมปจจัยเหลานี้ตองเลอืกลยุทธที่แตกตางกันเพ่ือ
จัดระบบทางเลือกเหลานี้ เมตริกซ TOWS ไดเสนอ T แทนอุปสรรค (Treats) O แทนโอกาส 
(Opportunities) W แทนจุดออน (Weakness) S แทนจุดแข็ง (Strengths) Model TOWS 
เริ่มตนที่อุปสรรค (Treats) เพราะในหลายสถานการณบริษัทมีการวางแผนกลยุทธเปนผลจาก
วกิฤติดานปญหา หรืออุปสรรค 
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กลยุทธทางเลอืก 4 ประการ (Four alternative strategies) แสดงทางเลือก 4 ประการ

ของ อุปเมตริกซ TOWS กลยุทธถือเกณฑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก อุปสรรค 
โอกาส และสภาพแวดลอมภายใน จุดออน จุดแข็ง ดังน้ี 
 1. กลยุทธ WT (WT strategy) อยูในมุมขวาตอนลาง มีเปาหมายที่สรางใหเกิดจุดแข็ง 
และอุปสรรคต่ําสุด ซ่ึงตองการใหบริษทัใชรูปแบบการรวมทุน (Joint Venture) การลดคาใชจาย 
(Retrench)  
 2. กลยุทธ WO (WO strategy) พยายามที่จะใหเกิดจุดออนต่ําสุด และโอกาสสูงสุด 
ดังน้ันธุรกิจที่มีจุดออนบางกรณีอาจจะพัฒนาองคกร หรือความตองการความสามารถเฉพาะ
อยาง 
 3. กลยุทธ ST (ST strategy) ถือเกณฑจุดแข็งขององคกรที่เกี่ยวกบัอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอม เปาหมาย คือ ทําใหเกิดจุดแข็งสูงสุด และจุดออนต่ําสุด 

กลยุทธ WT : นอย-นอย 
(WT strategy : mini-mini) 
เชน การตัดทอน การเลิกดําเนินงาน 

กลยุทธ ST : มาก-นอย  
(ST strategy : maxi-mini) 
เชนการใชจุดแข็งเพ่ือเอาชนะ 
หรือ หลีกเล่ียงอุปสรรค 

อุปสรรคอุปสรรค  
((EExxtteerrnnaall  tthhrreeaattss  ((TT))))  
เชน การขาดแคลนพลังงาน 
คูแขงแข็งแกรง 

กลยุทธ WO : นอย-มาก 
(WO strategy : mini-maxi) 
เชนกลยุทธพัฒนาเพ่ือเอาชนะจุดออน 

กลยุทธ SO : มาก-มาก  
(SO strategy : maxi-maxi) 
เชนการใชจุดแขงขององคกร เพ่ือสราง
ขอไดเปรียบจากโอกาส 

โอกาสโอกาสจากภายนอกจากภายนอก  
((EExxtteerrnnaall  OOppppoorrttuunniittiieess  ((OO))))  
เชน ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเชน ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  
อนาคต การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑอนาคต การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ  
บริการบริการ  

จุดออนจุดออนภายในภายใน  

((IInntteerrnnaall  WWeeaakknneesssseess  ((WW))))  
เชน ปญเชน ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นภายในบริษัทหาตางๆที่เกิดขึ้นภายในบริษัท  

จุดแข็งภายใน  จุดแข็งภายใน    
((IInntteerrnnaall  SSttrreennggtthhss  ((SS))))  
เชนจุดแข็งเชนจุดแข็งดานการจัดการดานการจัดการ  

            ปจจัยภายใน 
                     (Internal Factor) 
 
 
ปจจัยภายนอก  
(External Factor) 
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 4. กลยุทธ SO (SO strategy) เปนสถานการณที่ตองการสูงสุด โดยบริษทัใชจุดแข็งขอ
ไดเปรียบจากโอกาส โดยทั่วไปเปาหมายขององคกรจะเปลี่ยนจากตําแหนงอ่ืนของเมตริกซน้ี 
ถามีจุดออนพยายามแกไขปญหา เพ่ือเปลี่ยนใหเปนจุดแข็ง ถาเผชญิอุปสรรคพยายามเปลี่ยน
ใหเปนโอกาส 
 



 
 

บทที่ 3 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยศกึษาถึงกลยทุธการ
เพ่ิมกําไรของ บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด โดยศึกษาเฉพาะในสวนของการจัดซื้อ พฤติกรรม 
และความตองการของลูกคาเพื่อมุงถึงประเด็นปญหาหลักขององคกรที่พบและเปนปจจัยที่
สําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการโดยมีระเบียบวิธีการวิจัยและผลการศึกษา 
ดังน้ี 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ กลุมลูกคาเดมิ และกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท ซ่ึง
ผูวิจัยไดนํารายชื่อกลุมลูกคาดังกลาวมาจากฐานขอมูลของพนักงานขายในบรษิัทสามารถ
รวบรวมรายชือ่กลุมลูกคา หรือประชากรที่ใชในการวิจัยไดทั้งหมด 380 ราย  

กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย(Simple Random Sampling) 
จากรายชื่อกลุมลูกคาเดิม และกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท และหาขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane. 1967: 580-581) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ± 
5% ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ195 รายทั้งน้ีเพ่ือปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตอบแบบสอบถามผูวิจัยจึงไดสํารองกลุมตัวอยางไวอีก 5 รายรวมไดกลุมตัวอยางทั้งสิน้ 
200 ราย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสาํหรับการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามทีผู่วิจัย
สรางขึ้นจากการศึกษาขอมูล จากตํารา งานวิจัย และการสอบถามผูมีประสบการณ นอกจากนี้
ผูวิจัยยังไดนําแบบสอบถามไปใหทานอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุม
เน้ือหาอีกครั้งหน่ึงดวยทั้งน้ี แบบสอบถามที่ใชในการวจัิย สามารถแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

1.สวนขอมูลทัว่ไปเปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ลักษณะ
การจัดตั้งธุรกจิ ทุนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจที่ดําเนินงานอยู ตําแหนง บคุคลผูมีอํานาจ
ตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาแบบสอบถามดังกลาวเปนแบบเลอืกตอบตามรายการ (Check list) รวม 5 
ขอ 
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2. สวนขอมูลการจัดซื้อ เปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อ การหา
ขอมูลของสินคา เหตุผลทีต่ัดสินใจซื้อ ลกัษณะการตัดสินใจ และลักษณะการจัดซื้อในหนวยงาน 
โดยแบบสอบถามดังกลาวเปนแบบเลือกตอบตามรายการ (Check list) รวม 5 ขอ 

3. สวนขอมูลความตองการของลูกคาทมีีตอสินคาเคลือบพ้ืน เปนการสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับ ความตองการกอนและหลังการขาย พ้ืนที่ทีต่องการรับบริการ ขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม 
และเหตุผลของการตัดสินใจสั่งซื้อ แบบสอบถามดังกลาวเปนแบบเลือกตอบตามรายการ (Check list) 
รวม 5 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจัิยไดศึกษาขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทตุิยภูมิ โดยขั้นตอน

ดังน้ี 
1. ขอมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาจากขอมูลเอกสาร บทความ ตํารา 

และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ รวมถึงการศึกษาจากงบการเงินของบริษัทยอนหลัง 5 ป (2544-2548) 
เปรียบเทียบยอดขาย เพ่ือทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัทในปจจุบัน 

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการศกึษาภาคสนาม ดวยวธิีการวิจัยเชิงสํารวจ 
โดยใชวธิีการออกแบบสอบถามกลุมลูกคาเดิม และกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท เพ่ือศึกษา
ลักษณะการจดัซื้อ พฤติกรรม และความตองการของลูกคา โดยมีวิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล
ประกอบดวย 

2.1 การนํารายชื่อกลุมลูกคาเกา และกลุมลูกคาเปาหมาย 380 ราย มาจาก
ฐานขอมูลของบริษัท 

2.2 การสุมรายชื่อกลุมลกูคาดังกลาว โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) เพ่ือใหไดจํานวนกลุมตัวอยางครบ 200 ราย 

2.3 การนําสงแบบสอบถามผานทางจดหมาย และพนักงานขายของบริษัท 
ในชวงวันที ่10/12/49 ถึงวนัที่ 10/01/50 และไดรับแบบสอบามกลับคืนมาทั้งสิ้น 200 ฉบับ ครบ
ตามกลุมเปาหมายที่ตองการ 
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมมาได ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for 
Windows และใชสถติิการหาความถี่ และรอยละ*Yamane, Taro. (1967). Statistics: an 
Interdictory Analysis. 2nd.Ed. New York: Harper & Row. 
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ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 
 การศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการเพิ่มกําไรของ บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด” จาก
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับประชากรกลุมตวัอยาง ไดแก กลุมลูกคาเกาและ
กลุมลูกคาเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 200 ราย การเสนอผลการศึกษาครั้งน้ี ผูศกึษาไดแบงการ
นําเสนอออกเปน 4 สวน โดยนําเสนอสามารถนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการพรรณา 
พรอมทั้งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 
 สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 
 สวนที่ 2   ขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืน 
 สวนที่ 3   ความตองการของลูกคาทีมี่ตอสินคาเคลือบพ้ืน 
 สวนที่ 4   การอภิปรายผลการศึกษา 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 ในสวนนี้เปนการนําเสนอขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยาง  ไดแก ลักษณะการ
จัดตั้งธุรกิจ ทุนจดทะเบียนบริษัท  ประเภทธุรกิจทีดํ่าเนินงานอยู ตําแหนงงาน  ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาเคลือบพ้ืน โดยปรากฏผลดังน้ี 
 
ขอมูลทั่วไป 
 ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบธุรกิจที่มีลักษณะการจัดตัง้ธุรกิจเปนบรษิัท
จํากัด รอยละ 49.00 รองลงมามีลักษณะการจัดตั้งธุรกิจเปนเจาของคนเดียว รอยละ 26.50 
รองลงมามีลักษณะการจัดตัง้ธุรกิจเปนบรษิัทจํากัดมหาชน รอยละ 12.50 และนอยที่สุดมี
ลักษณะการจดัตั้งธุรกิจเปนหางหุนสวนจํากัด รอยละ 12.00 สวนดานทุนจดทะเบียนบริษัท 
พบวา ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีทุนจดทะเบยีนต่ํากวา 10 ลานบาท รอยละ 72.50 
รองลงมามีทุนจดทะเบียน 10 – 20 ลานบาท รอยละ 25.00 รองลงมามีทุนจดทะเบียน 21 – 30 
ลานบาท รอยละ 2.00 สวนที่นอยที่สุดมีทุนจดทะเบยีนมากกวา 31 ลานบาทขึ้นไป รอยละ 
0.50   สวนดานประเภทธุรกิจที่ดําเนินงานอยู พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญดําเนินงาน
ธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต รอยละ 40.50  รองลงมาดําเนินงาน
ธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผา รอยละ 25.00 รองลงมาดําเนินงานธุรกิจประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมยา รอยละ 17.00  รองลงมาดําเนินงานธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติก รอยละ 16.50 และที่นอยที่สุดดําเนินงานธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
รอยละ 1.00  สวนดานตาํแหนงงาน พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญมีตําแหนงงานเปน
ผูจัดการโรงงาน  รอยละ  72.00  รองลงมามีตําแหนงงานเปนผูจัดการฝายจัดซื้อ  รอยละ 19.50 และ
นอยที่สุดมีตําแหนงงานเปนผูจัดการฝายวิศวกรรม รอยละ 8.50  สวนดานผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือ
สินคาเคลือบพ้ืน พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูจัดการบริษัททีเ่ปนผูมีอํานาจตัดสินใจ
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สั่งซ้ือสินคา รอยละ 36.00  รองลงมาเปนหัวหนาฝายโรงงานทีเ่ปนผูมีอํานาจตัดสนิใจสั่งซ้ือสินคา 
รอยละ 28.00 รองลงมาเปนหัวหนาฝายจัดซื้อที่เปนผูมีอํานาจตัดสินใจสัง่ซ้ือสินคา รอยละ 22.50 และ
นอยที่สุดทีเ่ปนผูมีอํานาจตดัสินใจสั่งซ้ือสนิคาคือเจาของธุรกิจ รอยละ 13.50  (ตารางที่ 3.1) 
 

ตารางที่ 3.1 
จํานวนรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง 

จําแนกตามขอมูลทั่วไป 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
ลักษณะธุรกิจ   
เจาของคนเดียว  53 26.50 
บริษัทจํากัด 98 49.00 
บริษัทจํากัด (มหาชน) 25 12.50 
หางหุนสวนจํากัด 24 12.00 

รวม 200 100.00 
ทุนจดทะเบียนของบริษัท   
ต่ํากวา 10 ลานบาท  145 72.50 
10-20 ลานบาท 50 25.00 
21-30 ลานบาท   4 2.00 
31 ลานบาทขึน้ไป 1 0.50 

รวม 200 100.00 
ประเภทธุรกิจที่ดําเนินการ   
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   2 1.00 
โรงงานอุตสาหกรรมยา  34 17.00 
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต 81 40.50 
โรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 50 25.00 
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก 33 16.50 

รวม 200 100.00 
ปจจุบันทานอยูในตําแหนง   
ผูจัดการโรงงาน          144 72.00 
ผูจัดการฝายวศิวกรรม  17 8.50 
ผูจัดการฝายจัดซื้อ          39 19.50 

รวม 200 100 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
บุคคลที่มีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือสินคา   
เจาของธุรกิจ       27 13.50 
ผูจัดการบริษทั 72 36.00 
หัวหนาฝายจัดซื้อ          45 22.50 
หัวหนาฝายโรงงาน 56 28.00 

รวม 200 100.00 
 

สวนที่ 2   ขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืน 
ขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืน 
 จากการศกึษาในเรื่อง ขอมูลการจัดซื้อเกีย่วกบัการเคลือบพ้ืน พบวาประชากรกลุมตวัอยาง
สวนใหญมีงบประมาณการจดัซื้อเฉลี่ยตอครั้ง 300,001- 500,000 บาท รอยละ 45.00 รองลงมามี
งบประมาณการจัดซื้อเฉลี่ยตอครั้ง 500,001-700,000 บาท รอยละ 21.50 รองลงมามีงบประมาณการ
จัดซื้อเฉลี่ยตอครั้ง 100,001- 300,000 บาท รอยละ 18.50 รองลงมามงีบประมาณการจัดซื้อเฉลี่ยตอ
ครั้ง 700,000 บาทขึ้นไป รอยละ 9.00 และนอยที่สดุมีงบประมาณการจัดซื้อเฉลีย่ตอครั้งต่าํกวา 
100,000 บาท รอยละ 6.00  สวนดานการหาขอมูลเกีย่วกบัการเคลอืบพ้ืน  พบวาประชากรกลุม
ตวัอยางสวนใหญไดมาจากลกูคาทีใ่ชสนิคาเคลือบพ้ืนแนะนํา รอยละ 50.50  รองลงมาไดมาจาก
พนักงานขายแนะนํา รอยละ 22.00  รองลงมาไดมาจากจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ รอยละ 15.00  และที่
นอยที่สุดคือไดมาจากตดิตอสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากบริษทั 12.50  สวนดานการตัดสนิใจ
เคลือบพ้ืนดวยสาเหตใุด  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญตดัสินใจเคลือบพ้ืนเพ่ือใหเขาสู
มาตรฐานตางๆ เชน ISO,GMP,HACCP รอยละ 82.50 รองลงมาตดัสนิใจเคลือบพ้ืนเพราะเปนสนิคา
ใหมที่มีคุณสมบัติดี สะอาด และสวยงาม รอยละ 11.00  และที่นอยทีสุ่ดในการตัดสนิใจเคลือบพ้ืน
เพราะไดรับคาํแนะนาํจากบรษิัทที่ปรึกษา รอยละ 6.50  สวนดานการประเมินการจัดสินใจซื้อทําโดย 
พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญใชวธิกีารโดยผูบริหารมอบใหผูจัดการแตละคนสามารถตัดสินใจ
ซ้ือไดเลย รอยละ 63.50 รองลงมาใชวิธกีารโดยผูบริหารหรือเจาของกิจการเปนผูตัดสินใจในการซื้อเอง 
รอยละ 29.00 และนอยที่สดุในเรื่องการประเมินการจัดสนิใจไดแกใชวธิีตั้งคณะกรรมการ 2-3 คน
รวมกันพิจารณา รอยละ 7.50  สวนดานลักษณะการจัดซื้อในหนวยงานเปนอยางไร  พบวาประชากร
กลุมตัวอยางสวนใหญใชวิธกีารประมลูราคา รอยละ 60.50  รองลงมาใชวิธกีารตกลงราคากันระหวาง
ทานกบัตวัแทนบรษิัท รอยละ 31.00  และนอยที่สุดคือวธิีเปดซอง สอบราคากนัหลายๆบริษัท รอยละ 
8.50  (ตารางที ่3.2) 
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ตารางที่ 3.2 
จํานวนรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง 

จําแนกตามขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืน 
 

ขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืน จํานวน (คน) รอยละ 
งบประมาณการจัดซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้ง   
ต่ํากวา 100,000 บาท 12 6.00 
100,001- 300,000 บาท    37 18.50 
300,001- 500,000 บาท  90 45.00 
500,001-700,000 บาท     43 21.50 
700,000 บาทขึ้นไป 18 9.00 

รวม 200 100.00 
การหาขอมูลเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืนโดยวธิีใด   
ลูกคาที่ใชสินคาเคลือบพ้ืนแนะนํา  101 50.50 
พนักงานขายนําเสนอสินคาเคลือบพ้ืน 44 22.00 
จากสื่อสิ่งพิมพตางๆ    30 15.00 
ติดตอสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากบริษัท 25 12.50 

รวม 200 100.00 
การตัดสินใจเคลือบพ้ืนใหกบัหนวยงานเพราะ
เหตุผลใด  

  

เพ่ือใหเขาสูมาตรฐานตางๆ  165 82.50 
ไดรับคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษา 13 6.50 
เปนสินคาใหมที่มีคุณสมบัติดี สะอาด และ
สวยงาม 

22 11.00 

รวม 200 100.00 
การตัดสินใจซื้อในหนวยงานใชวธิีการใด   
ใชวธิีตั้งคณะกรรมการ 2-3 คนรวมกัน
พิจารณา 

 
15 

 
7.50 

ผูบริหารหรือเจาของกิจการเปนผูตัดสินใจใน
การซื้อเอง 

 
58 

 
29.00 

ผูบริหารมอบใหผูจัดการแตละคนสามารถ
ตัดสินใจซื้อไดเลย 

 
127 

 
63.50 

รวม 200 100.00 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) 
 

ขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืน จํานวน (คน) รอยละ 
ลักษณะการจดัซื้อในหนวยงานเปนอยางไร   
ประมูลราคา   121 60.50 
ตกลงราคากันระหวางทานกบัตวัแทนบรษิทั 62 31.00 
เปดซอง สอบราคากันหลายๆบรษิัท  17 8.50 

รวม 200 100.00 
 

สวนที่ 3  ความตองการของลูกคาที่มีตอสนิคาเคลือบพ้ืน 
ความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาเคลอืบพ้ืน 

จากการศึกษาเรื่องความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาเคลือบพ้ืนในดานความตองการ
ใหมีบริการกอนการขายอยางไร  พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการตรวจสอบ
สภาพพื้นของทานพรอมกับใหคําเสนอแนะ รอยละ 52.50 รองลงมาทดลองทําตวัอยางเคลือบ
พ้ืน Epoxy รอยละ 33.00 และนอยทีสุ่ดใหคําแนะนําและรายละเอียดดานพื้น รอยละ 14.50 
สวนดานตองการใหมีบริการหลังการขายอยางไร พบวา ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
ตองการการรับประกันหลงัการขายการยดึเกาะของน้ํายา และความแข็งแกรงของคุณภาพ 
นํ้ายา 5 ป รอยละ 68.00 และนอยที่สุดคอืตรวจสอบสภาพพื้นของลูกคาปละหนึ่งครั้ง ภายใน 5 
ป นับจากการสั่งซ้ือ รอยละ 32.00  สวนดานพื้นที่โรงงาน  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพ้ืนที่
โรงงาน 100-300 ตารางเมตร รอยละ 68.50 รองลงมา 301-500 ตารางเมตร รอยละ 13.50  
รองลงมาต่าํกวา 100 ตารางเมตร  รอยละ 12.50 และนอยที่สุดมากกวา 500 ตารางเมตร รอยละ 
5.50  สวนดานตองการขอมูลเพ่ิมเตมิในเรื่องใด  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญตองการ
ขอมูลในเรื่องสงผูเชีย่วชาญเขาตรวจสอบ  รอยละ 54.00  รองลงมาตองการขอมูลในเรื่องสง
เอกสารเพิ่มเตมิ  รอยละ 31.50  และนอยที่สุดคือสงพนกังานเขาพบ  รอยละ 14.50  สวนในดาน
เหตผุลในการตัดสินใจซื้อ ดานคุณภาพสนิคา  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญเลือกเปน
เหตผุลที่ 1  รอยละ 45.50  รองลงมาเลอืกเปนเหตุผลที่ 3  รอยละ 26.00  รองลงมาเลือกเปน
เหตผุลที่ 2 รอยละ 23.50  และนอยที่สดุเลือกเปนเหตุผลที ่4  รอยละ 5.00  สวนดานเหตุผลใน
การตัดสินใจซือ้ ดานราคา  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญเลือกเปนเหตุผลที่ 2  รอยละ 
31.50  รองลงมาเลือกเปนเหตุผลที่ 4  รอยละ 27.50  รองลงมาเลือกเปนเหตุผลที่ 1 รอยละ 21.50  
และนอยที่สุดเลือกเปนเหตผุลที่ 3  รอยละ 19.50  สวนในดานเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานการ
บริการกอน-หลังการขาย  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญเลือกเปนเหตผุลที ่ 4  รอยละ 
34.00  รองลงมาเลือกเปนเหตุผลที ่ 3 รอยละ 30.50  รองลงมาเลือกเปนเหตผุลที่ 1 รอยละ 
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22.50  และนอยที่สุดเลือกเปนเหตุผลที่ 2  รอยละ 13.00  สวนในดานเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ 
ดานมารยาทและความรูของพนักงานพบวาประชากร 

กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกเปนเหตุผลที่ 4  รอยละ 33.50  รองลงมาเลือกเปนเหตุผลที ่
2 รอยละ 32.00  รองลงมาเลือกเปนเหตผุลที่ 3 รอยละ 24.00  และนอยที่สุดเลือกเปนเหตุผลที่ 
1  รอยละ 10.50  (ตารางที่ 3.3) 

 

ตารางที่ 3.3 
จํานวนรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง 

จําแนกตามขอมูลความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาเคลือบพ้ืน 
 

ขอมูลความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาเคลือบพ้ืน จํานวน (คน) รอยละ 
ทานตองการใหมีบริการกอนการขายอยางไร   
ตรวจสอบสภาพพื้นของทานพรอมกับใหคําเสนอแนะ 105 52.50 
ทดลองทําตวัอยางเคลือบพ้ืน 66 33.00 
ใหคําแนะนําและรายละเอียดดานพื้น 29 14.50 

รวม 200 100.00 
ทานตองการใหมีบริการหลังการขายอยางไร   
ตรวจสอบสภาพพื้นของลูกคาปละหนึ่งครั้ง ภายใน 5 ป 
นับจากการสั่งซ้ือ 

 
64 

 
32.00 

การรับประกันหลังการขายการยึดเกาะของน้ํายา และ
ความแข็งแกรงของคุณภาพ นํ้ายา 5 ป 

 
136 

 
68.00 

รวม 200 100.00 
พ้ืนที่โรงงานของทาน   
ต่ํากวา 100 ตารางเมตร 25 12.50 
100-300 ตารางเมตร 137 68.50 
301-500 ตารางเมตร 27 13.50 
มากกวา 500 ตารางเมตร 11 5.50 

รวม 200 100.00 
ทานตองการขอมูลเพ่ิมเตมิในเรื่องใด   
สงเอกสารเพิ่มเติม 63 31.50 
สงผูเชี่ยวชาญเขาตรวจสอบ 108 54.00 
สงพนักงานขายเขาพบ 29 14.50 

รวม 200 100.00 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

ขอมูลความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาเคลือบพ้ืน จํานวน (คน) รอยละ 
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานคุณภาพสินคา   
เลือกเปนเหตผุลที่ 1 91 45.50 
เลือกเปนเหตผุลที่ 2 47 23.50 
เลือกเปนเหตผุลที่ 3 52 26.00 
เลือกเปนเหตผุลที่ 4 10 5.00 

รวม 200 100.00 
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานราคา   
เลือกเปนเหตผุลที่ 1 43 21.50 
เลือกเปนเหตผุลที่ 2 63 31.50 
เลือกเปนเหตผุลที่ 3 39 19.50 
เลือกเปนเหตผุลที่ 4 55 27.50 

รวม 200 100.00 
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานการบริการกอน-หลังการ
ขาย 

  

เลือกเปนเหตผุลที่ 1 45 22.50 
เลือกเปนเหตผุลที่ 2 26 13.00 
เลือกเปนเหตผุลที่ 3 61 30.50 
เลือกเปนเหตผุลที่ 4 68 34.00 

รวม 200 100.00 
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานมารยาทและความรูของ
พนักงาน 

  

เลือกเปนเหตผุลที่ 1 21 10.50 
เลือกเปนเหตผุลที่ 2 64 32.00 
เลือกเปนเหตผุลที่ 3 48 24.00 
เลือกเปนเหตผุลที่ 4 67 33.50 

รวม 200 100.00 
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สวนที่ 4 การอภิปรายผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการเพิ่มกําไรของ บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด” ผล
การศึกษามีดังตอไปน้ี 
 ดานขอมูลทั่วไปประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบธุรกิจที่มีลักษณะการจัดตัง้
ธุรกิจเปนบรษิัทจํากัด คิดเปนรอยละ 49.00 นอยที่สุดมีลักษณะการจัดตั้งธุรกิจเปนหางหุนสวน
จํากัด คิดเปนรอยละ 12.00 ดานทุนจดทะเบียนบริษัท พบวา ประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญมี
ทุนจดทะเบียนต่ํากวา 10 ลานบาท คดิเปนรอยละ 72.50  สวนที่นอยที่สุดมีทุนจดทะเบยีน
มากกวา31ลานบาทขึ้นไปคดิเปนรอยละ0.50สวนดานประเภทธุรกิจทีดํ่าเนินงานอยูพบวา
ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญดําเนินงานธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
รถยนต คิดเปนรอยละ 40.50  นอยที่สุดดําเนินงานธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
คิดเปนรอยละ 1.00  สวนดานตําแหนงงาน พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนง
งานเปนผูจัดการโรงงาน คิดเปนรอยละ72.00นอยที่สดุมีตาํแหนงงานเปนผูจัดการฝายวิศวกรรม คดิ
เปนรอยละ 8.50 สวนดานผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาเคลือบพ้ืน  พบวาประชากรกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนผูจัดการบริษัทที่เปนผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือสินคา คิดเปนรอยละ 36.00  
นอยที่สุดที่เปนผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาคือเจาของธุรกิจ คิดเปนรอยละ 13.50   
 ดานขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืนจากการศึกษาในเรื่อง ขอมูลการจัดซื้อ
เกี่ยวกับการเคลือบพ้ืน พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญมีงบประมาณการจัดซื้อเฉลี่ยตอ
ครั้ง 300,001- 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.00 นอยที่สุดมีงบประมาณการจัดซื้อเฉลี่ยตอ
ครั้งต่ํากวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.00  สวนดานการหาขอมูลเกี่ยวกบัการเคลือบพ้ืน  
พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญไดมาจากลูกคาที่ใชสินคาเคลือบพ้ืนแนะนาํ คิดเปนรอย
ละ 50.50 นอยที่สุดคือไดมาจากติดตอสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากบริษัท คิดเปนรอยละ 
12.50  สวนดานการตัดสินใจเคลือบพ้ืนดวยสาเหตใุด  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญ
ตัดสินใจเคลือบพ้ืนเพ่ือใหเขาสูมาตรฐานตางๆ คิดเปนรอยละ 82.50 นอยที่สุดในการตัดสินใจ
เคลือบพ้ืนเพราะไดรับคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษา คิดเปนรอยละ 6.50  สวนดานการประเมิน
การจัดสินใจซื้อทําโดย พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญใชวธิีการโดยผูบริหารมอบให
ผูจัดการแตละคนสามารถตดัสินใจซื้อไดเลย คิดเปนรอยละ 63.50 นอยที่สุดในเรื่องการประเมิน
การจัดสินใจไดแกใชวธิีตั้งคณะกรรมการ 2-3 คนรวมกันพิจารณา คิดเปนรอยละ 7.50  สวน
ดานลักษณะการจัดซื้อในหนวยงานเปนอยางไร  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญใช
วิธีการประมูลราคา คิดเปนรอยละ 60.50  นอยที่สุดคอืวิธีเปดซอง สอบราคากันหลายๆบรษิัท 
คิดเปนรอยละ 8.50  

 ดานความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาเคลือบพ้ืนจากการศึกษาเรือ่งความตองการ
ของลูกคาที่มีตอสินคาเคลอืบพ้ืนในดานความตองการใหมีบริการกอนการขายอยางไร  พบวา
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ประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญมีความตองการตรวจสอบสภาพพืน้ของทานพรอมกบัใหคําเสนอแนะ 
คิดเปนรอยละ 52.50 นอยทีสุ่ดใหคําแนะนาํและรายละเอยีดดานพื้น คดิเปนรอยละ 14.50 สวนดาน
ตองการใหมีบริการหลังการขายอยางไร พบวา ประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญมีความตองการการ
รับประกนัหลังการขายการยึดเกาะของน้ํายา และความแข็งแกรงของคุณภาพ นํ้ายา 5 ป คิดเปนรอย
ละ 68.00 และนอยที่สุดคือตรวจสอบสภาพพื้นของลูกคาปละหนึ่งครั้ง ภายใน 5 ป นับจากการสั่งซื้อ 
คิดเปนรอยละ 32.00  สวนดานพื้นที่โรงงาน  พบวากลุมตวัอยางสวนใหญมีพ้ืนทีโ่รงงาน 100-300 
ตารางเมตร คดิเปนรอยละ 68.50 นอยที่สดุมากกวา 500 ตารางเมตร คดิเปนรอยละ 5.50  สวนดาน
ตองการขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องใด  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญตองการขอมูลในเรื่องสง
ผูเชี่ยวชาญเขาตรวจสอบ  คิดเปนรอยละ 54.00  นอยที่สุดคือสงพนักงานเขาพบ  คิดเปนรอยละ 
14.50  สวนในดานเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานคุณภาพสินคา  พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวน
ใหญเลือกเปนเหตุผลที่ 1  คิดเปนรอยละ 45.50  นอยที่สดุเลือกเปนเหตผุลที่ 4  คิดเปนรอยละ 5.00  
สวนดานเหตผุลในการตดัสินใจซื้อ ดานราคา  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญเลือกเปนเหตผุล
ที่ 2  คิดเปนรอยละ 31.50  นอยที่สุดเลือกเปนเหตผุลที่ 3  คิดเปนรอยละ 19.50  สวนในดานเหตุผล
ในการตัดสินใจซื้อ ดานการบริการกอน-หลังการขาย  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญเลือกเปน
เหตผุลที่ 4  คิดเปนรอยละ 34.00  นอยที่สดุเลือกเปนเหตผุลที่ 2  คิดเปนรอยละ 13.00  สวนในดาน
เหตผุลในการตัดสินใจซื้อ ดานมารยาทและความรูของพนักงานพบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญ
เลือกเปนเหตุผลที่ 4  คิดเปนรอยละ 33.50  นอยที่สุดเลือกเปนเหตผุลที่ 1  คิดเปนรอยละ 10.50  
     

  ผลการวเิคราะหขอมูล ROI   ROA   ROE 
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 2544 2545 2546 2547 2548  
ROI 2.42 2.19 5.02 5.36 1.93 % 
ROA 7.78 5.27 11.23 11.42 3.39 % 
ROE 17.83 14.43 25.72 19.4 4.85 % 
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อัตราผลตอบแทนจากลงทนุ หรือ ROI ซ่ึงเปนการวัดผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจวา
ไดมากนอยเพียงใด 

ROI =     กําไรสุทธ ิ
   ยอดขายสุทธ ิ
 
จากผลการวิเคราะหขอมูล ROI ในป 2544 เทากับ 2.42 ในป 2545 เทากับ 2.19 จากป 

2544 สวนในป 2546 ไดเพ่ิมขึ้นเปน 5.02 จากป 2545 ในป 2547 เทากับ 5.36 จากป 2546 
และในป 2548 ไดลดลงเหลือ 1.93 จากป 2547 จากปญหา ROI ที่พบในป 2547 และ ป 2548 
ตนทุนขายมีมูลคาสูงขึ้น มีผลทําใหกําไรสทุธิต่ําลง ซ่ึงกอใหเกิดอัตราผลตอบแทนในการลงทุน
ต่ําลงจาก 5.36 ในป 2547 เปน 1.94 ในป 2548 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูบริหารไมสามารถจัดการ
บริหารผลตอบแทนจากการลงทุนไดมีประสิทธิภาพ 

 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย หรือ ROA ซ่ึงเปนการวัดผลที่ไดกอใหเกิดผลตอบแทนมาก

นอยเพียงใด 
ROA =     กําไรสุทธ ิ
   สินทรัพยรวม 
จากผลการวิเคราะหขอมูล ROA ในป 2544 เทากับ 7.78% ในป 2545 ลดลงเหลอื 5.27% 

จากป 2544 สวนในป 2546 ไดเพ่ิมขึ้นเปน 11.23% จากป 2545 ในป 2547 เทากับ 11.42% 
จากป 2546 และในป 2548 ไดลดลงเหลือ 3.39% จากป 2547 ผลการวิเคราะห ROA ในป 
2545 คา ROA เทากับ 5.27 และในป 2546 เทากับ 11.23 แสดงใหเห็นวาสินทรัพยในป 2546 
มีมูลคาลดลงเนื่องจากมีการขายสินทรัพยถาวร และสินคาคงเหลือมีปริมาณลดลงเนื่องจากมี
การขายลดสนิคาออกไป ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบรษิัทใชนโยบายการบรหิารสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชน  สวนในป 2547 มีคา ROA เทากับ 11.42 และในป 2548 เทากับ 3.39 แสดงใหเห็น
วาบรษิัทมีการซื้อสินทรัพยถาวรเขามาเพิ่ม และมีการสํารองสินคาคงเหลือเน่ืองจากนโยบาย
ดานราคา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบริษัทเลือกการบริหารสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิดประโยชนในระยะ
ยาวแทน จึงสงผลใหประสทิธิภาพในขณะนั้นลดลง 

   
อัตราผลตอบแทนสทุธิจากสวนของผูถือหุน หรือ ROE ซ่ึงผลลัพธจะบอกไดวาบริษัทไดนํา

เงินลงทุนในสวนของผูถือหุนมาใชในการบริหารงานและกอใหเกิดกําไรมากนอยเพียงใด 
ROE =     กําไรสุทธ ิ
   สวนของผูถือหุน 
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จากผลการวิเคราะหขอมูล ROE ในป 2544 เทากับ 17.83% ในป 2545 ลดลงเทากับ 
14.43% จากป 2544 สวนในป 2546 ไดเพ่ิมขึ้นเปน 25.72% จากป 2545 ในป 2547 ไดลดลง
เทากับ 19.40% จากป 2546 และในป 2548 ไดลดลงเหลือ 4.85% จากป 2547 ซ่ึงแสดงใหเห็น
วาบรษิัทไมสามารถนําเงินลงทุนในสวนของผูถือหุนมาบริหารงานใหมีกําไรมากยิ่งขึ้น 

 
ผลการวิเคราะห ทฤษฎี CRM (Customer Relationship Management) 
 ทางบริษัทฯ ไมมีการพบปะ ติดตามลูกคาเกาอยางตอเน่ือง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมี

พนักงานขาย และไมมีการหากลุมลูกคาใหมมาเปนเวลานาน มีแตเฉพาะลูกคาทีใ่ชสินคาเคลือบ
พ้ืนแนะนําลูกคารายอื่นติดตอมายังบริษทัเทานั้น 
 
      ผลการวิเคราะห Five Forces Model 
 ในการวิเคราะหขอมูลโดยนําเอา Model Five Force มาใชสามารถวิเคราะห และอธิบาย
ถึงผลกระทบไดดังน้ี 
 1.  อํานาจการตอรองของลูกคา (Customer)  
  1.1 การเปดกวางในการใหโอกาสเขาประมูลงาน สงผลใหลูกคามีทางเลือกสูงมาก
ขึ้น ทั้งทางดานของราคา และในการใหบริการดังน้ันบริษัทจึงพยายามสรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหกับลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการกับลูกคาใหดีที่สุด 
  1.2 ลูกคามีการกําหนดคุณสมบัติของตัวสินคาใหมีคุณภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตังิาน แตในดานราคามีการกําหนดราคาที่ต่ําซึ่งเปนอํานาจตอรองที่ผูขายหรือผูผลติ
หลายรายไมสามารถหลีกเลีย่งได 
  2.    อํานาจการตอรองของผูจัดหาวัตถุดิบ (Supplier) 
  บริษัทฯ พยายามหาทางเพื่อสรรหา Supplier รายใหมเพ่ือเขามาเปน Partner ทาง
การคาแตเราพบวาการม ี connection ที่เริ่มตนใหมน้ันอาจจะสงผลกระทบกับบริษทัฯบางไม
มากก็นอยอาทิเชน ทางดานคุณสมบัติของตัวสินคา และบริการ รวมถึงในเรื่องการเงิน 
  3.    การเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหมๆ (New Entrants)  
  การเขามาของคูแขงขันรายใหมอยางแทจริง เพราะปจจุบันมีการเปดเสรีในการทาํ
ธุรกิจคอนขางมาก และงายในการประกอบธุรกิจ เพราะธุรกิจประเภทนี้ใชเงินลงทุนไมมากนัก  
คูแขงขันรายใหมซ่ึงเปน New Entrants จึงเกิดขึ้นอยางมากมาย เราจึงตองหาทางแกไขเพ่ือ
กําจัดคูแขงประเภทนี้ใหออกจากตลาดหรือสกัดไมใหเกิดขึ้น  
  4.    สินคาทดแทน (Substitutes) 
  จะไมมีการแขงขันธุรกิจการบริการอื่นๆโดยตรงที่มีลักษณะของสินคา และบริการ
ในลักษณะทีท่ดแทนกันได คือ พ้ืน Epoxy แตก็มีสนิคาบางประเภทที่สามารถตอบสนองความ
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ตองการของลูกคาไดเชนกนั คือ พ้ืน Polyurethane แตอยางไรก็ตามนอกเหนือจากตัวสินคา
แลวทางบริษทัจะเนนไปทางดานการบริการ ซ่ึงการบริการนี้เปนสิ่งหน่ึงที่ไมสามารถทดแทนได 

1. สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry)  
จากการแขงขันในดานราคากับทางคูแขงขันแลว ทางดานผลิตภัณฑจะมีความ

แตกตางดานคุณภาพ  และการเจาะตลาดใหตรงกับความตองการของลูกคาโดยเฉพาะ  เพ่ือ
ความอยูรอดขององคกรที่ยั่งยืน  

 
         ผลการวิเคราะหสวนผสมการตลาด ( Marketing mix) 
 Product (ผลิตภัณฑ) 

  เน่ืองจากสินคาของบริษัทมีคุณภาพ จึงทําใหบริษทัมีลูกคาที่ใชสนิคาเคลือบ
พ้ืนแนะนํา 

 Price (ราคา) 
  เน่ืองจากบริษัทฯสามารถจัดหาวัตถุดิบไดราคาต่ํา จึงทําใหบริษทัฯไมมีปญหา
ทางดานราคากับคูแขงขัน 

 Place (ชองทางการจําหนาย) 
  ลักษณะของธุรกิจประเภทน้ี ไมมีผลตอสถานที่ เพราะมีพนักงานขายเขาพบลูกคา 

 Promotion (การสงเสริมการขาย) 
  บริษัทฯ ไมมีการสงเสริมการขาย จึงทําใหบริษัทฯเกิดมีรายไดลดลงเปนเวลา 2 
ปติดตอกัน  
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก (S W O T Analysis) 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง  
- ผูบริหารระดับสูงเปนเจาของกิจการการตัดสินใจทําไดอยางรวดเร็ว 
- ผลิตภัณฑและคุณภาพเปนเครื่องยืนยันถึงความสําเร็จ 
- ผูบริหารมีประสบการณในการทํางานยาวนาน 
- ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในดานการเคลอืบพ้ืน 

จุดออน 
      - ผูบริหารมีการบริหารในรูปแบบเกา ทําใหไมมีการพัฒนา และทันตอสถานการณ

ทางการแขงขนั   
- บุคลากรในองคกรมีศักยภาพไมเพียงพอ 
- แผนการดําเนินงานไมชัดเจนในแตละสวนงาน 
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- กลุมลูกคาลดลง 
- พนักงานขายขาดการติดตามงาน และลูกคา การมอบหมายงานแลวไมรายงาน

ผลตามกําหนดเวลา 
- บริษัทไมมีการสงเสริมทางการตลาด 
- ขาดแผนการตลาด 

  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
โอกาส 

- ลูกคาที่ใชสนิคาเคลือบพ้ืนแนะนําลูกคารายอื่นๆ 
- โอกาสสรางพันธมิตรทางการคา 
- แนวโนมอุตสาหกรรมการกอสรางเพิ่มขึ้น 

อุปสรรค   
- การกําหนดเงื่อนไขของการประมูลงาน    
- คูแขงขันเพ่ิมมากขึ้น 
- คูแขงขันมีการสงเสรมิการตลาดที่หลากหลายกวา 
- ผูบริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

 
 
 
 

ผลการวิเคราะหT O W S Matrix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข 
 แนวทางเลือกที่ 1 การทํากลยุทธการพัฒนาตลาด และการสงเสริมการขาย (WO 
Strategy) 
รายละเอียด 
 บริษัทสามารถทํากลยทุธทางการตลาดไดโดยการลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน 
ลงโฆษณาลงสมุดหนาเหลืองจะใชงบประมาณ 100,000 บาท, การทําแบบสอบถามสงทาง
จดหมายใหลูกคาจะใชงบประมาณ 20,000 บาทตอเดือน,ลงโฆษณาในหนงัสือไทยแลนด
บิซิเนส จะใชงบประมาณ 50,000 บาท,ลง Website บริษัทฯจะใชงบประมาณ 10,000 บาทตอ

 ST อุปสรรคอุปสรรค  
- การกําหนดเงือ่นไขของการประมูลงาน    
- คูแขงขันเพิ่มมากขึ้น 
- คูแขงขันมีการสงเสริมการตลาดที่หลากหลาย
กวา 
- ผูบริโภคมีทางเลอืกในการซื้อสินคามากขึ้น 

 
 
 

WO 
กลยุทธการพัฒนาตลาด 
 
 
 

 โอกาสโอกาส  
- ลกูคาที่ใชสินคาเคลือบพืน้แนะนํา 
- โอกาสสรางพันธมิตรทางการคา 
- แนวโนมอตุสาหกรรมการกอสรางเพิม่ข้ึน 

 
 

 

จุดออนจุดออน  
- บุคลากรในองคกรมีศักยภาพไมเพียงพอ 
- แผนการดําเนนิงานไมชดัเจนในแตละสวน
งาน 
- กลุมลูกคาลดลง 
- ขาดแผนการตลาด 

 
 

จุดแข็ง จุดแข็ง   
- ผลติภัณฑและคุณภาพเปนเครือ่งยืนยันถึง
ความสําเร็จ 
- ผูบริหารมีประสบการณในการทํางาน
ยาวนาน 
  

              ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

SO 
กลยุทธการเติบโตทางการตลาด 
 
 
 

WT  
 กลยุทธพันธมิตร 
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ป,ลงโฆษณาหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจจะใชงบประมาณ 15,000 บาทตอเดือน,เงินเดือน
พนักงานขายจะใชงบประมาณ 30,000 บาทตอคน 
 
ขอดี 

1. บริษัทสามารถขายสินคาไดเพ่ิมมากขึ้น 
2. บริษัทเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น 
3. มีบริการเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น 
4. มีรูปแบบการบริการที่หลากหลายที่สัมพันธกับการสงเสริมการขาย 

 
ขอเสีย 

1. บริษัทมีคาใชจายในการดําเนินงานสูง  
2. มีการลงทุนอุปกรณที่สนับสนุนในโปรแกรมการสงเสริมการขาย 
3. เปาหมายทางการตลาดดานการดําเนินงานของพนักงานขายไมชัดเจนในชวงแรก 

  
 แนวทางเลือกที่ 2 ทางเลอืกกลยุทธ พันธมิตร (WT strategy)  
รายละเอียด 
 บริษัทเพิ่มแนวทางในการดาํเนินธุรกิจโดยใชพันธมิตรมาชวยเนื่องจากสภาวะการ
แขงขันของคูแขงรายใหญ สงผลใหบริษัทไมสามารถที่จะเขาประมูลงานหรือชนะการประมลู 
บริษัทจะใชการสรางพันธมิตรกับคูแขงรายใหญแทน โดยใชงบประมาณ 10% ตองานในแตละ
งาน 
ขอดี 
        1. ไมจําเปนตองมีพนักงานขายก็ได 
ขอเสีย 
 1. ความสามารถในการหาลกูคาของบริษทัลดลงเนื่องจากไมมีพนักงานขายของตนเอง 
 2. มีความเสี่ยงสูง 
 3. บริษัทมีคาใชจายในการขายเพิ่มขึ้น 
  

 แนวทางเลือกที่ 3 การทํากลยุทธการเจริญเติบโต (SO Strategy) 
รายละเอียด 
 บริษัทใชทฤษฏีการจัดการลูกคาสัมพันธ หรือ CRM  เก็บขอมูลลูกคาเกา และลูกคาใหม
ที่ติดตอเขามา และทางบริษัทเคยไดเสนอราคาไว วาใครคือลูกคา และมีความตองการอะไร 
บริษัทสามารถพูดคุยใหคําปรึกษาโดยมีบริการ Call Center , E-Mail , MSN messenger ตอบ
คําถามตางๆ   เม่ือลูกคาไดติดตอเขามาอีกครั้ง บริษัทจะมี record ของลูกคาทุกรายที่ติดตอ
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เขามาแลวนําไปบันทึกไวในคอมพิวเตอร  เพ่ือทําการวิเคราะหการขาย และลูกคาจะทําใหลูกคา
เกิดความประทับใจ นอกจากนี้จะมีการติดตามผลงานหลังการบริการโดยการโทรศัพทไปสอบถาม
หรือเขาไปพบลูกคาเกาทีบ่ริษัทเคยไดบริการเคลือบพ้ืนอยางสม่ําเสมอ   เม่ือบริษัทมีโอกาส
สําคัญไดมีการแจงลูกคาทางจดหมาย เชน วันครบรอบบริษทัมี Promotion ลดราคา 10%, วันป
ใหมมีการสงกระเชาใหลูกคาทุกๆป 
ขอดี 

1. สรางความจงรักภักดี (Loyalty) ของลูกคาในระยะยาว 
2. เพ่ิมยอดขายในระยะยาว เน่ืองจากลูกคาเกามีแนวโนมที่จะซ้ือสินคาและบริการจาก
บริษัทในอนาคตสูง 

   3. สรางประวัติ ชื่อเสียงและภาพพจนที่ดีของบริษัท 
   4. เพ่ิมโอกาสในการเติบโตยอดขายของธุรกิจ 

ขอเสีย 
  1. บริษัทมีคาใชจายในการอบรมพนักงาน 

   2. เสียลูกคาจํานวนมากเนื่องจากถาบริษัทสรางความไมพอใจใหลูกคา ลูกคาจะบอก
ตอกัน  
 

การตัดสินใจเลือกแนวทาง 
 บริษัทควรเลอืกทั้ง 3 แนวทางที่กลาวมา แตจะเลือกแนวทางที่ 1 กอนเน่ืองจากสามารถ
ดําเนินการไดเลย และแนวทางที่ 2 - 3 ควบคูกันไป  
 แนวทางเลือกที่ 1 การทํากลยุทธการตลาด และสงเสริมการขาย (WO strategy) ใช
คาใชจายมาก เปนการลงทุนในระยะสัน้แตไดผลในระยะยาว บรษิัทฯอาจทํา 2-3 ป เพ่ือให
บริษัทฯเปนทีรู่จัก 
 แนวทางเลือกที่ 2 ทางเลือกกลยุทธพันธมิตร (WT strategy) คือ กลยุทธพันธมิตร แตมี
คาใชจายนอยกวาทางเลือกที่ 1 แตตองสรางความสัมพันธอยางสม่ําเสมอ เปนวิธีทีไ่ดผลใน
ระยะยาวเชนกัน 
 แนวทางเลือกที่ 3 การทํากลยุทธการเจริญเติบโต (SO Strategy) ใชทฤษฏีการจัดการ
ลูกคาสัมพันธ หรือ CRM คอื เก็บขอมูลลกูคาเกา และลูกคาใหมทีต่ดิตอเขามา 
 



 
 

         บทที่ 4 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการเพิ่มกําไรของบริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด” เปน
การวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey research) โดยศึกษาถึงกลยุทธการเพิ่มกําไรของ บริษัท ไทยเอฟ
ฟอรด จํากัด โดยศึกษาเฉพาะในสวนของการจัดซื้อ พฤติกรรม และความตองการของลูกคา 
เพ่ือมุงถึงประเด็นปญหาหลักขององคกรที่พบ และเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของกิจการผูศึกษาไดนํารายชือ่กลุมลูกคาดังกลาวมาจากฐานขอมูลของพนักงาน
ขายในบรษิัท สามารถรวบรวมรายชื่อกลุมลูกคา หรือประชากรที่ใชในการวิจัยไดทั้งหมด 380 
ราย  

โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) จากรายชื่อกลุมลูกคาเดิม และกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท และหาขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane. 1967 : 580-581) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได ± 5% ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 195 ราย ทั้งน้ีเพ่ือปองกันความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามผูวจัิยจึงไดสํารองกลุมตัวอยางไวอีก 5 ราย รวมไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิน้ 200 รายโดยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ
การวิจัยครั้งน้ี หลังจากนั้นผูศึกษานําแบบสอบถามที่รวบรวมมาได ดําเนินการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
SPSS for Windows และใชสถติิการหาความถี่ และรอยละ  โดยสามารถนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการพรรณนาพรอมทั้งการอภิปรายผลตามวตัถุประสงคการวิจัยในภาพรวม ดังน้ี 

 
1  ขอมูลทั่วไป 
 ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบธุรกิจที่มีลักษณะการจัดตัง้ธุรกิจเปนบรษิัท
จํากัด นอยที่สุดมีลักษณะการจัดตั้งธุรกจิเปนหางหุนสวนจํากัด สวนดานทุนจดทะเบียนบริษทั 
พบวา ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีทุนจดทะเบยีนต่ํากวา 10 ลานบาท นอยที่สุดมีทุนจด
ทะเบียนมากกวา 31 ลานบาทขึ้นไป สวนดานประเภทธุรกิจที่ดําเนินงานอยู พบวาประชากร
กลุมตัวอยางสวนใหญดําเนินงานธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต นอย
ที่สุดดําเนินงานธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สวนดานตําแหนงงานพบวาประชากร
กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงงานเปนผูจัดการโรงงาน  นอยที่สุดมีตําแหนงงานเปนผูจัดการ



 47 

ฝายวศิวกรรม สวนดานผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาเคลือบพ้ืน  พบวาประชากรกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนผูจัดการบริษทัที่เปนผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือสินคา นอยที่สุดที่เปนผูมีอํานาจ
ตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาคือเจาของธุรกิจ  
 
2   ขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืน 
 จากการศึกษาในเรื่อง ขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืน พบวาประชากรกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีงบประมาณการจัดซื้อเฉลี่ยตอครั้ง 300,001- 500,000 บาท นอยที่สุดมี
งบประมาณการจัดซื้อเฉลี่ยตอครั้งต่ํากวา 100,000 บาท สวนดานการหาขอมูลเกี่ยวกับการ
เคลือบพ้ืน พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญไดมาจากลูกคาที่ใชสินคาเคลือบพ้ืนแนะนํา 
นอยที่สุดคือไดมาจากติดตอสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากบริษทั สวนดานการตัดสินใจ
เคลอืบพ้ืนดวยสาเหตุใด  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญตดัสินใจเคลือบพ้ืนเพ่ือใหเขาสู
มาตรฐานตางๆ เชน ISO,GMP,HACCP นอยที่สุดในการตดัสินใจเคลือบพ้ืนเพราะไดรับ
คําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษา สวนดานการประเมินการจัดสินใจซื้อทําโดย พบวาประชากรกลุม
ตัวอยางสวนใหญใชวธิีการโดยผูบริหารมอบใหผูจัดการแตละคนสามารถตัดสินใจซื้อไดเลย 
นอยที่สุดในเรือ่งการประเมินการจัดสินใจไดแกใชวธิีตั้งคณะกรรมการ 2-3 คนรวมกนัพิจารณา 
สวนดานลักษณะการจัดซื้อในหนวยงานเปนอยางไร  พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญใช
วิธีการประมูลราคา นอยที่สุดคือวิธีเปดซอง สอบราคากันหลายๆบรษิัท  

 
3  ความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาเคลือบพ้ืน 

จากการศึกษาเรื่องความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาเคลือบพ้ืนในดานความตองการ
ใหมีบริการกอนการขายอยางไร  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญมีความตองการ
ตรวจสอบสภาพพื้นของทานพรอมกับใหคําเสนอแนะ นอยที่สุดใหคําแนะนําและรายละเอียด
ดานพื้น สวนดานตองการใหมีบริการหลังการขายอยางไร พบวา ประชากรกลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความตองการการรับประกันหลังการขายการยึดเกาะของน้ํายา และความแข็งแกรงของ
คุณภาพ นํ้ายา 5 ป และนอยที่สุดคือตรวจสอบสภาพพื้นของลูกคาปละหนึ่งครั้ง ภายใน 5 ป 
นับจากการสั่งซ้ือ สวนดานพื้นที่โรงงาน  พบวากลุมตวัอยางสวนใหญมีพ้ืนที่โรงงาน 100-300 
ตารางเมตร นอยที่สุดมากกวา 500 ตารางเมตร สวนดานตองการขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องใด  
พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญตองการขอมูลในเรื่องสงผูเชี่ยวชาญเขาตรวจสอบ นอย
ที่สุดคือสงพนักงานเขาพบ  สวนในดานเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานคุณภาพสนิคา  พบวา
ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกเปนเหตุผลที่ 1  นอยที่สุดเลือกเปนเหตุผลที่ 4  สวนดาน
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานราคา  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญเลอืกเปนเหตุผลที่ 
2  รอยละ   นอยที่สุดเลือกเปนเหตุผลที่ 3  สวนในดานเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานการ
บริการกอน-หลังการขาย  พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกเปนเหตผุลที่ 4  นอย
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ที่สุดเลือกเปนเหตุผลที่ 2  สวนในดานเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานมารยาทและความรูของ
พนักงานพบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกเปนเหตุผลที่ 4  นอยที่สุดเลือกเปนเหตุผล
ที่ 1 
 
4   การอภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการเพิ่มกําไรของ บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด” ผล
การศึกษามีดังตอไปน้ี 
 ดานขอมูลทั่วไปประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบธุรกิจที่มีลักษณะการจัดตัง้
ธุรกิจเปนบรษิัทจํากัด คิดเปนรอยละ 49.00 นอยที่สุดมีลักษณะการจัดตั้งธุรกิจเปนหางหุนสวน
จํากัด คิดเปนรอยละ 12.00 ดานทุนจดทะเบียนบริษัท พบวา ประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญมี
ทุนจดทะเบียนต่ํากวา 10 ลานบาท คดิเปนรอยละ 72.50  สวนที่นอยที่สุดมีทุนจดทะเบยีน
มากกวา 31 ลานบาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 0.50 สวนดานประเภทธรุกิจที่ดําเนินงานอยู พบวา
ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญดําเนินงานธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
รถยนต คิดเปนรอยละ 40.50  นอยที่สุดดําเนินงานธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
คิดเปนรอยละ 1.00  สวนดานตําแหนงงาน พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนง
งานเปนผูจัดการโรงงาน  คิดเปนรอยละ  72.00  นอยที่สุดมีตําแหนงงานเปนผูจัดการฝาย
วิศวกรรม คิดเปนรอยละ 8.50  สวนดานผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาเคลอืบพ้ืน  พบวา
ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูจัดการบริษัททีเ่ปนผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือสินคา คิดเปน
รอยละ 36.00  นอยที่สุดที่เปนผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาคือเจาของธุรกิจ คิดเปนรอยละ 
13.50   
 ดานขอมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืนจากการศึกษาในเรื่อง ขอมูลการจัดซื้อ
เกี่ยวกับการเคลือบพ้ืน พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีงบประมาณการจัดซื้อเฉลี่ยตอ
ครั้ง 300,001- 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.00 นอยที่สุดมีงบประมาณการจัดซื้อเฉลี่ยตอ
ครั้งต่ํากวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.00  สวนดานการหาขอมูลเกี่ยวกบัการเคลือบพ้ืน  
พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญไดมาจากลูกคาที่ใชสินคาเคลือบพ้ืนแนะนาํ คิดเปนรอย
ละ 50.50 นอยที่สุดคือไดมาจากติดตอสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากบริษัท คดิเปนรออยละ 
12.50  สวนดานการตัดสินใจเคลือบพ้ืนดวยสาเหตุใด  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญ
ตัดสินใจเคลือบพ้ืนเพ่ือใหเขาสูมาตรฐานตางๆ คิดเปนรอยละ 82.50 นอยที่สุดในการตัดสินใจ
เคลือบพ้ืนเพราะไดรับคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษา คิดเปนรอยละ 6.50  สวนดานการประเมิน
การจัดสินใจซื้อทําโดย พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญใชวิธีการโดยผูบริหารมอบให
ผูจัดการแตละคนสามารถตดัสินใจซื้อไดเลย คิดเปนรอยละ 63.50 นอยที่สุดในเรื่องการประเมิน
การจัดสินใจไดแกใชวธิีตั้งคณะกรรมการ 2-3 คนรวมกนัพิจารณา คดิเปนรอยละ 7.50  สวน
ดานลักษณะการจัดซื้อในหนวยงานเปนอยางไร  พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญใช



 49 

วิธีการประมูลราคา คิดเปนรอยละ 60.50  นอยที่สุดคือวิธีเปดซอง สอบราคากันหลายๆบรษิัท 
คิดเปนรอยละ 8.50    

ดานความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาเคลือบพ้ืนจากการศึกษาเรือ่งความตองการ
ของลูกคาที่มีตอสินคาเคลอืบพ้ืนในดานความตองการใหมีบริการกอนการขายอยางไร  พบวา
ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการตรวจสอบสภาพพื้นของทานพรอมกับใหคํา
เสนอแนะ คิดเปนรอยละ 52.50 นอยที่สุดใหคําแนะนําและรายละเอียดดานพื้น คิดเปนรอยละ 
14.50 สวนดานตองการใหมีบริการหลังการขายอยางไร พบวา ประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญ
มีความตองการการรับประกันหลังการขายการยึดเกาะของน้ํายา และความแข็งแกรงของ
คุณภาพ นํ้ายา 5 ป คิดเปนรอยละ 68.00 และนอยที่สุดคือตรวจสอบสภาพพื้นของลูกคาปละ
หน่ึงครั้ง ภายใน 5 ป นับจากการสั่งซ้ือ คิดเปนรอยละ 32.00  สวนดานพื้นที่โรงงาน  พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีพ้ืนที่โรงงาน 100-300 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 68.50 นอยที่สุด
มากกวา 500 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 5.50  สวนดานตองการขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องใด  
พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญตองการขอมูลในเรื่องสงผูเชี่ยวชาญเขาตรวจสอบ  คิด
เปนรอยละ 54.00  นอยที่สุดคือสงพนักงานเขาพบ  คิดเปนรอยละ 14.50  สวนในดานเหตุผล
ในการตัดสินใจซื้อ ดานคุณภาพสินคา  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญเลอืกเปนเหตุผล
ที่ 1  คิดเปนรอยละ 45.50  นอยที่สุดเลือกเปนเหตุผลที่ 4  คิดเปนรอยละ 5.00  สวนดาน
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานราคา  พบวาประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญเลอืกเปนเหตุผลที่ 
2  คิดเปนรอยละ 31.50  นอยที่สุดเลือกเปนเหตุผลที่ 3  คิดเปนรอยละ 19.50  สวนในดาน
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานการบริการกอน-หลังการขาย  พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวน
ใหญเลือกเปนเหตุผลที่ 4  คิดเปนรอยละ 34.00  นอยที่สุดเลือกเปนเหตผุลที่ 2  คิดเปนรอยละ 13.00  
สวนในดานเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ดานมารยาทและความรูของพนักงานพบวาประชากรกลุมตัวอยาง
สวนใหญเลือกเปนเหตุผลที่ 4  คิดเปนรอยละ 33.50  นอยที่สุดเลือกเปนเหตุผลที1่คิดเปนรอยละ10.50  
 
ขอจํากัดทางการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาพบปญหาในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อศึกษาและ
คนควาขอมูลในการทํา Individual Study ในครั้งน้ีนอยเกินไป 

 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยทุธการเพิ่มกําไรของ บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด” 
ในดานขอมูลทั่วไปประชากรกลุมตวัอยางสวนใหญประกอบธุรกิจที่มีลักษณะการจัดตั้งธุรกิจ
เปนบริษทัจํากัด น้ันอาจเปนเพราะวาการลงทุนในรูปแบบบริษัทจํากัดนั้น ใชทนุที่จดทะเบียน
บริษัท     มีทุนจดทะเบียนต่ํากวา 10 ลานบาท ซ่ึงตามความเปนจริงในดานการดําเนินธุรกิจ
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น้ัน การสรรหาทุนเพ่ือจดทะเบียนมูลคา  10 ลานบาท ถือวาเปนการลงทุนในการประกอบธุรกจิ
ขนาดกลาง  เจาของกิจการสามารถสรรหาเงินทุนในจํานวนนี้ไดเอง  แสดงวาสวนมากในการ
ประกอบธุรกจิประเภทนี้สวนใหญมักตองการเปนเจาของคนเดียวมากกวา การดําเนินธุรกิจใน
รูปแบบหางหุนสวนจํากัด  น่ันเปนเพราะหางหุนสวนบรษิัทนั้นมีทุนจดทะเบยีนมากกวา 31 
ลานบาทขึ้นไป  แตอยางไรก็ตามหากตองการใหการประกอบการธุรกิจประเภทนี้เจริญเติบโต  
และสามารถยนืหยัดอยูในวงการธุรกิจไดเราตองมีการดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี 

1. ใชหลักความรวมมือ  ในการดําเนินธุรกิจเราสามารถสรางเครือขายในการดําเนิน
ธุรกิจ  โดยหาสมาชิกหรือเครือขายพันธมิตรในการประกอบการธรุกิจ  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสราง
มาตรฐานราคา และยังเปนการปองกันการตอรองราคา หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการ
วาจาง  หรือหากมีการตองการซื้ออุปกรณตาง ๆ  ก็ยังสามารถปองกันการเอาเปรียบจากผูผลิต
อ่ืน  ๆ  อีกดวย  เน่ืองจากการมีสมาชิกหรือเครือขายพันธมิตรในการประกอบการธุรกิจ  น้ัน
เปนการเสริมสรางความเขมแข็งในกับการดําเนินธุรกิจ 

2. ใชหลักความซื่อตรงและเอาใจใส  สิ่งน้ีคือหัวใจในการดําเนินธุรกิจทุกประเภทกว็า
ไดบริษัทหรือองคกรควรรักษาความจริงใจกับลูกคาอยางตรงไปตรงมา ถึงแมวาการดําเนิน
ธุรกิจน้ันยอมตองการกําไรมากแคไหนก็ตามหากไมมีความซื่อตรงตอลูกคา การดําเนินธุรกิจ
ยอมพบอุปสรรคและไมประสบผลสําเร็จแนนอน  และถึงแมวาลูกคาจะใชบริการไปนานเทาใด     
แตธุรกิจก็ควรหมั่นเอาใจใสลูกคาเกา ๆ  เพราะสรางความประทบัใจไว และธรุกิจก็จะไดรับ
ประโยชนกลบัมาอยางมากมายมหาศาลในภายหลัง   

3. ใชหลักจริยธรรมและคุณธรรม  การดําเนินธุรกิจจึงควรจําเปนอยางยิ่งในการยึดถือ
ในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม เพ่ือรักษาชื่อเสียงของธรุกิจใหยั่งยืน 
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บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด 

งบกําไรขาดทนุ 
สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2544-2545 

 
        หนวย : บาท 

      2545       2544 
 

รายได 
 รายไดจากการขาย และใหบริการ      13,030,946   12,468,026 
 รายไดอ่ืน             416,832           392,389
      รวมรายได        13,447,778     12,860,415
    
คาใชจาย 
 ตนทุนขาย           9,654,597    9,297,710 
 คาใชจายในการขาย และบริหาร         3,340,117    3,004,328 
 ดอกเบี้ยจาย               27,150        26,647        

ภาษีเงินไดนิติบุคคล            130,343      219,288 
รวมคาใชจาย          13,152,207          12,547,973 

กําไรสุทธิ      295,571                 312,442 
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บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2546-2547 
 

        หนวย : บาท 
      2547       2546 

 
รายได 
 รายไดจากการขาย และใหบริการ      12,359,381   14,062,075 
 รายไดอ่ืน       3,632         48,625 
  รวมรายได        12,363,013   14,110,700 
 
คาใชจาย 
 ตนทุนขาย          8,349,405   10,359,746 
 คาใชจายในการขาย และบริหาร        3,077,410     2,830,395 
 ดอกเบี้ยจาย     31,020         27,264 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล                     241,416       184,201 
รวมคาใชจาย         11,699,251   13,401,606 

กําไรสุทธิ              663,762        709,094 
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บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 

        หนวย : บาท 
             2548 

 
รายได 
 รายไดจากการขาย และใหบริการ     8,869,264 
 รายไดอ่ืน          145,413 
  รวมรายได       9,014,677 
 
คาใชจาย 
 ตนทุนขาย        6,400,123 
 คาใชจายในการขาย และบริหาร      2,307,799 
 ดอกเบี้ยจาย             8,904 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล         123,293 
รวมคาใชจาย        8,840,119 

กําไรสุทธิ            174,558 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง “การศึกษากลยทุธการเพิ่มกําไรของ บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด” 

โปรดทําเครื่องหมาย ( √ ) ลงหนาขอความที่เกี่ยวของกับธุรกิจทีท่านดําเนินงานอยู 
สวนที1่ ขอมูลทั่วไป 
1.ลักษณะการจัดตั้งธุรกิจของทาน  
 (  ) เจาของคนเดียว  (  ) บริษทัจํากัด 
 (  ) บริษทัจํากัด (มหาชน) (  ) หางหุนสวนจํากัด 
2.ทุนจดทะเบยีนบริษทัทาน 
 (  ) ต่ํากวา 10 ลานบาท  (  ) 10-20 ลานบาท 
 (  ) 21-30 ลานบาท  (  ) 31 ลานบาทขึ้นไป 
3.ประเภทธุรกิจที่ดําเนินงานอยู  
 (  ) โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   
 (  ) โรงงานอุตสาหกรรมยา  

(  ) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต 
 (  ) โรงงานอุตสาหกรรมเสือ้ผา 
 (  ) โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก 
 (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………… 
4.ปจจุบันตําแหนงงานของทานอยูในระดบัใด 
 (  ) ผูจัดการโรงงาน         (  ) ผูจัดการฝายวิศวกรรม  
 (  ) ผูจดการฝายจัดซื้อ         (  ) อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………. 
5. บุคคลใดเปนผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาเคลือบพ้ืน  
 (  ) เจาของธรุกิจ      (  ) ผูจัดการบริษัท 
 (  ) หัวหนาฝายจัดซื้อ         (  ) หัวหนาฝายโรงงาน 
 

สวนที่ 2 ขอมูลการจัดซือ้เก่ียวกับการเคลือบพื้น 
6.งบประมาณการจัดซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
 (  ) ต่ํากวา 100,000 บาท      (  ) 100,001- 300,000 บาท    

(  ) 300,001- 500,000 บาท  (  ) 500,001-700,000 บาท     
 (  ) 700,000 บาทขึ้นไป   
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7.ทานหาขอมูลเกี่ยวกับการเคลือบพ้ืนโดยวิธใีด 
 (  ) ลูกคาทีใ่ชสินคาเคลือบพ้ืนแนะนํา  

(  )  พนักงานขายนําเสนอสนิคาเคลือบพ้ืน 
 (  ) จากสื่อสิ่งพิมพตางๆ   

(  )  ติดตอสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากบริษัท 
 (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………… 
8.ทานตัดสินใจเคลือบพ้ืน Epoxy ใหกับหนวยงานเพราะเหตุผลใด  
 (  ) เพ่ือใหเขาสูมาตรฐานตางๆ เชน ISO,GMP,HACCP   

(  ) ไดรับคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษา 
 (  ) เปนสินคาใหมที่มีคุณสมบัติดี สะอาด และสวยงาม 
 (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................... 
9.ลักษณะการประเมินการตดัสินใจซื้อในหนวยงานทานใชวธิีการใด 
 (  ) ใชวิธตีั้งคณะกรรมการ 2-3 คนรวมกนัพิจารณา 
 (  ) ผูบริหารหรือเจาของกิจการเปนผูตดัสินใจในการซื้อเอง 
 (  ) ผูบริหารมอบใหผูจัดการแตละคนสามารถตัดสินใจซื้อไดเลย 
 (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................... 
10.ลักษณะการจัดซื้อในหนวยงานทานเปนอยางไร 
 (  ) ประมูลราคา   

(  ) ตกลงราคากันระหวางทานกับตวัแทนบริษัท 
 (  ) เปดซอง สอบราคากันหลายๆบรษิัท  
 (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................... 
 
สวนที่ 3 ความตองการของลูกคาที่มตีอสินคาเคลือบพื้น 
11.ทานตองการใหทางบริษทัฯ มีบริการลกูคากอนการขายดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (  ) ตรวจสอบสภาพพื้นของทานพรอมกับใหคําเสนอแนะ 
 (  ) ทดลองทาํตัวอยางเคลอืบพ้ืน Epoxy   
 (  ) ใหคําแนะนําและรายละเอียดดานพื้น Epoxy เพ่ือใหไดมาตรฐาน GMP & HACCP 
12.ทานตองการใหทางบริษทัฯ มีบริการลกูคาหลังการขายดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (  ) ตรวจสอบสภาพพื้นของลูกคาปละหนึง่ครั้ง ภายใน 5 ป นับจากการสั่งซ้ือ 

(  ) การรับประกันหลังการขายการยึดเกาะของน้ํายา และความแข็งแกรงของคุณภาพ  
    นํ้ายา 5 ป 

13.พ้ืนที่โรงงานของทาน…………….ตารางเมตร 
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14.ทานมีความสนใจใหทางบริษัทฯใหขอมูลเกี่ยวกบัสนิคาเคลือบพ้ืนเพ่ิมเติมโดยวิธีใด 
 (  ) สงเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ 
 (  ) จัดสงผูเชีย่วชาญเขาทาํการสํารวจพื้นที่โรงงานของทาน 
 (  ) จัดสงพนักงานขายเขาพบ 
15.ทานคิดวาขอใดมีผลตอการตัดสินใจสัง่ซ้ือ (โปรดเรียงลําดับจาก 1-4) 
 (  ) คุณภาพสินคา 
 (  ) ราคา 
 (  ) การบริการกอน และหลงัการขาย 
 (  ) มารยาท และความรูในเรื่องสินคาเคลือบพ้ืนของพนักงานขาย 
 



 
 

ประวัติผูศึกษา 
 

นางสาว รักษิณา โชติพิศาล เกิดเม่ือวันที่ 10 พ.ย. พ.ศ. 2525 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ จาก มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เม่ือป
การศึกษา 2546 และ ศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2548 

เขาทํางานที่ บริษัท ไทยเอฟฟอรด จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทเคลือบพ้ืน Epoxy ในตําแหนง
พนักงานขาย ตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุปน 
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