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บทคดัย่อ 

 
        การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปญัหาและสภาพแวดลอ้มการ
แข่งขนั กลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจของบรษิัท รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั (มหาชน) ใน
การศกึษาไดม้กีารออกแบบการวจิยัแบบเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) มกีารเกบ็ขอ้มลู
แบบทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยศกึษาคน้ควา้จากขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งภายในบรษิทัรอยลั 
ปอร์ซเลน จํากดั (มหาชน) และข้อมูลภายนอกจากเอกสารวิชาการบทความและงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้ง และมกีารเกบ็ขอ้มลูแบบปฐมภมู ิ(Primary Data) เพือ่นํามาวเิคราะหป์ระมวลผล 
 จากการศึกษาพบว่า ปญัหาของบรษิัท รอยลัปอร์ซเลน จํากดั (มหาชน) คือ เกิดจาก
ปจัจยัภายนอก ซึง่เกดิจากสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศษรฐกจิ
ทีช่ลอตวัมผีลทําใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป คอืผูบ้รโิภคมกีารระมดัระวงัในการ
จบัจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบถึงยอดขายที่ลดลงของบริษัทฯ ทําให้บริษัทไม่
สามารถทาํยอดขายไดต้ามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึเสนอกลยทุธใ์นการดาํเนินงานของ
บรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี  
 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) เลอืกใชก้ลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตแบบเขม้ขน้ 
(Intensive growth strategy) โดยใชก้ลยทุธก์ารเจาะตลาด กลยทุธก์ารพฒันาตลาด และกลยทุธ์
การพฒันาผลติภณัฑ ์ควบคูก่นั เน่ืองดว้ยธุรกจิเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ เป็น
ธุรกจิทีม่กีลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัในความตอ้งการเลอืกซือ้สนิคา้ การทีจ่ะมุง่เน้นทีก่ลยทุธใ์ด



                                                                                                                                                                                                                                        จ 

กลยทุธห์น่ึงจะทาํใหไ้มส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์ จงึ
ควรใชก้ลยทุธก์ารเจาะตลาด กลยทุธก์ารพฒันาตลาด และกลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑ ์ควบคู่
กนั  
 กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business Strategy) เลอืกใชก้ลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) ทีป่ระกอบดว้ย การสรา้งความแตกต่างดา้นรปูรา่งของผลติภณัฑใ์ห้
มคีวามแตกต่างจากคู่แข่ง ความแตกต่างด้านการบรกิารหลงัการขายเป็นการสร้างความพงึ
พอใจใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ รูส้กึถงึความใสใ่จทีบ่รษิทัมใีห ้ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์
ที่พึงปรารถนาเป็นสิ่งที่ลูกค้าจดจําไปตลอดกาล ความแตกต่างด้านนวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยทีี่บรษิัทมมีากกว่าคู่แข่งขนั ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีามามรถที่จะตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากกว่าคู่แขง่ขนั ความแตกต่างดา้นชื่อเสยีงของกจิการทําใหลูกคา้
เกดิความเชื่อมัน่ เกดิความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ของบรษิทั และความแตกต่างดา้นมาตรฐาน
การผลติทีม่คีุณภาพเทา่เทยีมกนัทาํใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้่าสนิคา้ทีเ่คยซือ้เมื่อปีทีผ่า่นมากบัสนิคา้ที่
ซือ้ปจัจุบนัสามารถทีจ่ะนํามาใชง้านรว่มกนับนโต๊ะอาหารไดเ้ป็นอยา่งด ี
 กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Function Strategy) เลอืกใชก้ลยุทธก์ารตลาดทีม่กีารกําหนดใหก้าร

แบ่งสว่นตลาดอยู่ในปจัจยัดา้นภูมศิาสตร ์(Geographic Factors) ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์

(Demographic Factor) ปจัจยัดา้นจติวทิยา (Psychographic Factors) และปจัจยัดา้น

พฤตกิรรมศาสตร ์(Behaviorist Factor) โดยกลุ่มเป้าหมาย ทีม่กีําหนดใชก้ลยุทธก์ารตลาดที่

แตกต่าง และมกีารวางตําแหน่งผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพผลติภณัฑเ์หมาะสมกบัราคา และส่วน

ประสมทางการตลาดกําหนดใหใ้ชก้ลยุทธ์ผลติภณัฑ ์กลยุทธด์า้นราคา กลยุทธช์่องทางการจดั

จําหน่าย และการส่งเสรมิการขาย กลยุทธน้ี์จะมคีวามสอดคลอ้งกนัเพื่อไปสู่เป้าหมายเดยีวกนั 

ล้วนมีความสําคัญในการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้และยังมี

ความสามารถในการแขง่ขนั 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ช่ือองคก์าร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 
       บรษิทั รอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) เลขที ่ 888/90-92 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 9 
ถนนเพลติจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทร ) .662 (253-6823-38  โทรสาร  )662 (254-4093-4   
E-mail: info@royalporcelain.co.th   Website: www.royalporcelain.co.th 
  
ประวติัความเป็นมา การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 
  
       บรษิทั รอยลัปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) ก่อตัง้เมือ่วนัที ่ 4 มนีาคม พ.ศ. 2526 ภายใตช้ื่อ 
บรษิทั ทจี ีเซรามคิส ์จาํกดัโดยการรว่มลงทุนของ บรษิทั 2 แหง่ (บมจ.ไทย-เยอรมนั เซรามคิส ์
และ บจ.รวมจดักาธนกจิ) และกลุ่มนกัธุรกจิ 4 ทา่น (นายสมเกยีรต ิลมิทรง นายวรีะพนัธ ์  ทปี
สวุรรณ  นายวงศว์ุฒ ิ  วุฒนินัท ์  และนายสนัต ิ  โอปนายกุิล) ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 100 
ลา้นบาท โดยถอืหุน้ในสดัสว่น 25:15:15:15:10 ตามลาํดบั เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่าย
ผลติภณัฑด์นิเผาชนิดเคลอืบทีใ่ชบ้นโต๊ะอาหาร 
ปี 2528 บรษิทัเริม่ดาํเนินการผลติสนิคา้ประเภทปอรซ์เลน ดว้ยกาํลงัการผลติ 3,000 ตนั/ปี 
ปี 2529 เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 260 ลา้นบาท โดยบรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จาํกดั 

(มหาชน) ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
ปี 2530 ขยายกาํลงัการผลติเป็น 5,500 ตนั/ปี 
ปี 2531 เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 300 ลา้นบาท และเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั รอยลั ปอรซ์เลน 

จาํกดั  
ปี 2532 ขยายกาํลงัการผลติเป็น 8,400 ตนั/ปี 
ปี 2540 เพิม่ทุนจดทะเบยีน เป็น 467.93 ลา้นบาท และลงทุนในหุน้สว่นสามญัของบรษิทั 

สยามไฟน์ ไชน่า จาํกดั โดยซือ้หุน้จาก บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 
และผูถ้อืหุน้รายอื่นคเิป็นมลูคา่เงนิลงทุน 357 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้
ในบรษิทัสยามไฟน์ ไชน่า จาํกดั รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว 
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ซึง่มกีาํลงัการผลติ 6,800 ตนั/ปี สาํหรบัการผลติผลติภณัฑป์ระเภท โบนไชน่า และ 
สโตนแวร ์

ปี 2541 ลงทุนเป็นมลูคา่ 200 ลา้นบาทในการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั สยามไฟน์ไชน่า 
จาํกดั จากทุนจดทะเบยีน 800 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นการ
ถอืหุน้สว่นในบรษิทัดงักล่าว รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้ 

ปี 2542 เริม่ดาํเนินการผลติผลติภณัฑป์ระเภทอลัตรา้สตรอง 
ปี 2543 บรษิทัเขา้ซือ้สนิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และเครือ่งจกัร ซึง่ใชป้ระกอธุรกจิของ 

บรษิทั สยามไฟน์ไชน่า จาํกดั และโอนการผลติสนิคา้ทัง้หมดมายงับรษิทั จงึทาํให้
สนิทรพัยด์งักล่างกลายเป็นโรงงานแหง่ที ่ 2 ของบรษิทั พรอ้มกบัรบัโอนพนกังาน
ทัง้หมดของบรษิทั สยามไฟน์ไชน่า จาํกดั มาเป็นพนกังานของบรษิทัฯ แปรสภาพเป็น
บรษิทัเป็นบรษิทัมหาชน 

ปี 2544 ขายหุน้สามญัของบรษิทั สยามไฟน์ไชน่า จาํกดั ใหแ้ก่บุคคลภายนอก และลดการ
ผลติในสว่นของเตาเผาผลติภณัฑส์โตนแวรท์ีห่มดอายกุารใชง้านลง พรอ้มทัง้ได้
ปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการใหใ้ชท้รพัยากรต่างๆ รว่มกนั เชน่ การยบุรวม
หน่วยงานต่างๆทาํใหบ้รษิทั สามารถลดจาํนวนพนกังานลงประมาณ 580 คน 

ปี 2545 รว่มลงทุนกบับรษิทั Cristallerie Livellara S.R.L ในประเทศติาล ี เพือ่ก่อตัง้บรษิทั 
Royal Porcelain Public Europ S.R.L เพือ่ดาํเนินธุรกจิซือ้ผลติภณัฑข์องบรษิทัไป
จาํหน่ายแก่ประเทศในกลุ่มยโุรป ดว้ยทนุจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ 0.05 ลา้นยโูร ซึง่
บรษิทัและบรษิทัดงักล่าวถอืหุน้ในสดัสว่นฝา่ยละรอ้ยละ 49 และมนีายวนัชยั โตสมบุญ 
ซึง่เป็นกรรมการบรษิทัและนางสนุนัท ์ มหาสนัทะ ซึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัถอืหุน้ใน
สดัสว่นคนละรอ้ยละ 1  

 เริม่ดาํเนินการผลติผลติภณัฑป์ระเภทแมกซาดรูา่ 
ปี 2547 เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 600 ลา้นบาท โดยจะทาํการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน 

และยนําบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยต่อไป 
 ปรบัปรงุประสทิธภิาพและกระบวนการผลติสนิคา้ รวมทัง้ปรปัปรงุเครือ่งจกัรและเตา

ในการผลติทาํใหส้ามารถลดจาํนวนพนกังานในการผลติลงไดป้ระมาณ 200 คน ทัง้น้ี
การลดจาํนวนพนกังานในแต่ละครัง้ ตัง้แต่ปี 2544 จนถงึปี 2547 เป็นการใหพ้นกังาน
ยืน่ความจาํนงโดยสมคัรใจ 

 บรษิทั ปนูซเีมนต ์ นครหลวง จาํกดั (มหาชน) ขายหุน้ทีถ่อืในบรษิทัในสดัสว่น
ประมาณรอ้ยละ 51.73 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้ใหแ้ก ่ กองทุนเปิดไทยทวี
ทุน กองทุนบาํเหน็จบาํนาญชา้ราชการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  
Raven Capitals และ Asia Prestiges Investment รวมทุนทัง้บุคคลรายยอ่ยอื่นๆ ทาํ
ใหโ้ครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหญ่มกีารเปลีย่นแปลง 
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ปี 2548  บรษิทั ปนูซเีมนต ์ นครหลวง จาํกดั (มหาชน) ขายหุน้ทีเ่หลอืทัง้หมดทีถ่อืในบรษิทั 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.7 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชะระแลว้ ทาํใหบ้รษิทั ปนูซเีมนตน์คร
หลวง จาํกดั (มหาชน)  ไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอกีต่อไป 

 เริม่ดาํเนินการผลติผลติภณัฑป์ระเภทอนิเทอรแ์วร ์
 
ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 บรษิทั รอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั เริม่ก่อตัง้ในปี พ.ศ.2526  และไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพ
เป็น บรษิทั รอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) เมือ่ปี พ.ศ.2543  โดยบรษิทัฯ มโีรงงานตัง้อยูท่ี่
อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีมกีาํลงัการผลติ 30 ลา้นชิน้ / ปี มจีาํนวนพนกังาน 2,000 คน 
โดยแบ่งสว่นแบ่งการตลาดออกเป็น 2 สว่นคอื สง่ออกต่างประเทศ 80% และตลาด
ภายในประเทศ 20% ปจัจุบนั บรษิทัฯ  ไมเ่คยหยดุยัง้ในเรือ่งของการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ
ใหม่ๆ   และไดนํ้าเทคโนโลยแีละเตาเผาอนัทนัสมยัจากประเทศเยอรมนันี ประเทศองักฤษ 
ประเทศญีปุ่น่ และประเทศฝรัง่เศส เพือ่ใหท้นักบัการพฒันาทัง้ในดา้นการผลติและกาํลงัการ
ผลติ ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของตลาดโลกทีเ่พิม่ขึน้  พรอ้มทัง้ความชาํนาญในการ
จดัการและทกัษะในการทาํงานทีส่งู   ทาํใหเ้ป็นทีม่ ัน่ใจวา่ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นผลติภณัฑ์
ทีม่คีุณภาพทดัเทยีมกบับรษิทัชัน้นําในต่างประเทศ ณ วนัน้ี  สามารถกล่าวไดว้า่ บรษิทั รอยลั 
ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูนํ้าในการผลติ ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารในประเทศ
ไทยทีม่คีุณภาพมาตรฐานระดบัโลก 
 
เป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ 
 บรษิทักาํหนดวสิยัทศัน์ (Vision) ทีจ่ะไดเ้ป็นบรษิทัชัน้นําในภมูภิาคเอเชยี บรษิทัมี
เป้าหมายทีจ่ะเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑด์นิเผาชนิดเคลอืบ หรอืเซรามกิทีใ่ชบ้นโต๊ะอาหาร โดยการ
นําเสนอสนิคา้ทีส่นองการใชช้วีติทีท่นัสมยั ใหค้วามรูส้กึคุม้คา่เกนิราคา และมคีุณภาพสงูใน
ระดบัเดยีวกนักบัผูผ้ลติชัน้นําในต่างประเทศ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัในตลาด
ต่างประเทศทีเ่น้นผลติภณัฑใ์นเชงิคุณภาพ โดยมเีครือ่งหมายการคา้เป็นของตนเอง ทัง้น้ี
นอกจากเป็นการขยายการเจรญิเตบิโตของยอดขายและผลกาํไรของบรษิทัเองแลว้ บรษิทัยงั
มุง่เน้นทีจ่ะเป็นผูนํ้าในธรกจิเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามกิ โดยนําเสนอสนิคา้ทีม่ี
คุณภาพและตรงต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
 
 
 



 4 

 ซึง่การประกอบธุรกจินัน้ บรษิทัจะยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาลตามมาตรฐานสากล โดย
ใหค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มอนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน สิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และหุน้สว่นทางธุรกจิ เป็นตน้ และใหค้วามสาํคญัดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

- ผลติสนิคา้คุณภาพ รปูแบบลํ้าสมยั (Quality Products) 
- สรา้งมลูคา่ตราสนิคา้ (Branding) 
- พฒันาบุคคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ (Effective Employees) 
- ดาํเนินงานดว้ยความโปรง่ใสเป็นธรรม (Good Corporate Governance) 
- รบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม (Good Citizenship) 

 
 
การประกอบธรุกิจขององคก์ร 
   บรษิทั  รอยลั ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) ผูผ้ลติและจําหน่ายเครื่องใชบ้นโต๊ะอาหาร
ประเภท Bone China / Fine China / Porcelain โดยมตีราผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ดงัน้ี 
 
 
 
 

 
ผลติภณัฑ ์ Porcelain ทีเ่ป็น Hard Porcelain มี
ความแขง็แกรง่ เน้ือของผลติภณัฑอ์อกสขีาวอมฟ้า 
ผวิเคลอืบทนต่อการขดูขดีไดด้ ี
 
 
 
 
 

 
 
 

 
เป็นผลติภณัฑร์ะดบัสงูของบรษิทัฯ จุดเดน่ของ
ผลติภณัฑ ์ คอื ดบูอบบาง แต่มคีวามแขง็แกรง่ มสีี
ขาวนวล เวลาเคาะมเีสยีงดงักงัวาน ผวิเคลอืบแวว
วาว มคีวามโปรง่แสงดมีาก 
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 ผลติภณัฑ ์ Fine China หรอื Ultra Strong จุดเดน่
จะมลีกัษณะคลา้ย กบั Bone China แต่มคีวามขาว
และโปรง่แสงน้อยกวา่ เป็นการเพิม่คุณสมบตัดิา้น
ความแขง็แกรง่  
 
 
 
เป็นผลติภณัฑท์ีพ่ฒันามาจาก Porcelain ทาํใหม้ี
จุดเดน่ในสว่นของ Body จะมคีวามแขง็แกรง่และ
ขาวมากขึน้ ทนต่อแรงกระแทกไดด้ ีผวิเคลอืบมี
ความแขง็แกรง่เทา่ Hard Porcelain และทนต่อการ
ขดูขดีไดส้งู 
 
 
 

       

DEVA เป็นตราผลติภณัฑใ์หมท่ีพ่ฒันามาจาก Bone 
China มจุีดเด่นเหมอืน Bone China แต่เน้นการ
ออกแบบทีท่นัสมนัหรหูรา 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างองคก์ร 
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ภาพท่ี 1.1 โครงสร้างองคก์รของบริษทัรอยลัปอรซ์เลน ฝ่ายบริหาร ปี 2552  
กลุ่มลกูค้าหลกั 
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        1.  ลกูคา้ในกลุ่ม Hotel Industry (โรงแรมและรา้นอาหาร) 
        2.  ลกูคา้ในกลุ่ม Household industry (ครวัเรอืน) 
 
อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 อุตสาหกรรมดา้นธุรกจิเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมหลกั ๆ ดงัน้ี 
        1.  อุตสาหกรรมเกีย่วกบัวตัถุดบิ ในกระบวนการผลติจาํเป็นตอ้งใชว้ตัถุดบิเช่น China 
Clay, Quartz sand, Feldspar, Bone Ash และ Alumina   
        2.  อุตสาหกรรมเกีย่วกบับรรจุภณัฑ ์เชน่ กล่องกระดาษ 
        3.  อุตสาหกรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์เชน่ โรงแรม, รา้นอาหารและหมูบ่า้น 
 
สภาพการแข่งขนั และคู่แข่งขององคก์ร  
 ผลติภณัฑเ์ครื่องใชบ้นโต๊ะอาหารมหีลายประเภททีข่ายอยู่ในตลาด เช่น ประเภทเซรามคิ 
ประเภทเมลามนี ประเภทสเตเลส ประเภทแกว้ และประเภทกระดาษ 
 คูแ่ขง่โดยตรงกบับรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) คอืผูผ้ลติผลติภณัฑเ์ครื่องใชบ้น
โต๊ะอาหาร ประเภทเซรามคิ เทา่นัน้ สว่นประเภทอื่น ๆ จะเป็นคูแ่ขง่โดยออ้ม  
 เมื่อวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย จากสถาบนัพฒันาการ
บรหิารจดัการระหว่างประเทศได้จดัลําดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในปี 
2553  อยู่ในอนัดบัที่   26  เท่ากบัปี   2552  ที่ไทยอยู่ในอนัดบั   26  โดยปจัจยัองค์ประกอบด้าน
ศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ  (Economic Performance) ปี   2553  ปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ทีอ่นัดบั   6 
จากอนัดบั   14  ในปี   2009  ในขณะทีด่า้นประสทิธภิาพของรฐัปรบัตวัลดลง โดยสรุปแลว้ประเทศ
ไทยต้องเร่งพฒันาในด้านโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ทยีบเท่ากบัประเทศในอาเซยีนถึงจะส่งผลให้
ประเทศไทยสามารในการแขง่ขนัไดด้ใีนอนาคต (สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย,2553) 
 เมือ่วเิคราะหถ์งึภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมเซรามคิตามทีศู่นยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร สรุปว่า ภาวะ
เศรษฐกจิอุตสาหกรรมไทยแนวโน้มปี 2552 (อุตสาหกรรมเซรามคิ) ผลติภณัฑเ์ซรามคิ ในปี 
2552 มแีนวโน้มลดลงในตลาดหลกั ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการเงนิที่เกดิขึน้ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา และลุกลามไปยงัสหภาพยโุรป ทาํใหภ้าวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวั สง่ผลกระทบต่อ
การส่งออกผลติภณัฑเ์ซรามคิของไทย นอกจากน้ี ผลติภณัฑเ์ครื่องใชบ้นโต๊ะอาหาร และของ
ชําร่วยเครื่องประดบั ซึ่งมผีู้ผลิตส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัลําปาง   ยงัได้รบัผลกระทบ จากมติ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตทิีใ่หป้รบัราคาก๊าซแอลพจี ีซึง่เป็นพลงังานในการผลติ
เซรามคิ ทาํใหข้ดีความสามารถในการแขง่ขนัลดลง จากภาระตน้ทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้  
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        (ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความ
รว่มมอืจากกรมศุลกากร,2552)  

   
 ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สรุปสถิติ

อุตสาหกรรมเครื่องใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิใหเ้หน็ถงึมูลค่าจําหน่ายในประเทศ เมื่อ
นํามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัมูลค่าการจําหน่ายของบรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) 
สามารถเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ดงัภาพที ่1.2 ต่อไปน้ี 

 

เปรยีบเทยีบมูลคา่จําหน่ายในประเทศของอตุสาหกรรมเครอืงใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ

648.56 657.90

768.68
705.79 677.15 686.34
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มูลค่าจําหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมเครอืงใช่บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ (ลา้นบาท)
มูลค่าจําหน่ายในประเทศของบรษัิทรอยัล ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) (ลา้นบาท)  

ภาพท่ี 1.2 เปรียบเทียบมูลค่าจาํหน่ายในประเทศของอตุสาหกรรมเครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหารประเภทเซรามิค 

   
  จากภาพที ่1.2 แสดงใหเ้หน็ว่ามลูค่าจาํหน่ายทัง้หมดในอุตสาหกรรมเครื่องใชบ้นโต๊ะ

อาหารประเภทเซรามคิ ตัง้แต่ปี 2550 จนถงึเดอืนตุลาคม 2552 มแีนวโน้มลดลงจากมลูค่า
จําหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิค ปี 2550 เป็น 
768.68 ลา้นบาท ,ปี 2551 จาํหน่าย 705.79 ลา้นบาท ปี 2552 จาํหน่าย 677.15 ลา้นบาท  
เช่นเดยีวกบัมลูค่าจําหน่ายในประเทศของบรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) กม็แีนวโน้ม
ลดลงเช่นกนั คอื ปี 2550 จาํหน่าย 352 ลา้นบาท ,ปี 2551 จาํหน่าย 327 ลา้นบาท , ปี 2552 
จาํหน่าย 281 ลา้นบาท 
 การแข่งขนัในประเทศเป็นการช่วงชงิส่วนแบ่งทางการตลาดทีคู่่แข่งขนัยอมขายไดก้ําไร
น้อย เพื่อทีจ่ะไดส้ว่นแบ่งในพืน้ทีน่ัน้ ๆ และไมย่อมใหใ้ครมาช่วงชงิไปได ้แต่ถงึอย่างไรปจัจุบนั
น้ี บริษัท รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั (มหาชน) ยงัเป็นผู้นําอยู่ การมุ่งเน้นการขายในประเทศ 
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นอกจากตอ้งการสว่นแบ่งการตลาดแลว้ยงัเป็นการลดความเสีย่งในเรื่องของอตัราแลก เปลีย่นที่
ผนัผวนไดอ้กีทางหนึ่ง เมื่อวเิคราะหส์ภาพการแข่งขนั และคู่แข่งในประเทศแลว้มคีู่แข่งหลกัที่
สําคญัคือ บริษัท ภทัรา พอร์ซเลน จํากดั ศกัยภาพของ บริษัท ภทัรา พอร์ซเลน จํากดั มี
ผลติภณัฑท์ีเ่น้นลูกคา้ระดบักลาง และระดบัล่าง เพราะผลติภณัฑท์ีด่ทีีสุ่ดคอื Porcelain ทาํให้
กลุ่มลูกคา้ทีม่กีําลงัซือ้น้อย ก่อนทีจ่ะพจิารณาตดัสนิใจซือ้ จะตอ้งเปรยีบเทยีบกบั บรษิทั รอยลั 
ปอร์ซเลน จํากดั (มหาชน) ในขณะที่บรษิทั รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั (มหาชน) มผีลติภณัฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตัง้แต่ระดบับนจนถึงระดบัล่าง การพิจารณา
เปรยีบเทยีบของผูบ้รโิภคอาจจะเปลีย่นแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกจิ ถา้เศรษฐกจิดผีูบ้รโิภคกม็ี
กําลงัซือ้ไม่ต่อรองเรื่องราคา กลุ่มลูกคา้ระดบับนกอ็ยากจะซือ้สนิคา้ทีเ่หมาะสมกบัฐานะของตน 
แต่ถา้เศรษฐกจิไมด่ ีกลุ่มลกูคา้ระดบับนกอ็าจจะลดระดบัสนิคา้ลงมาใหใ้นราคาทีถู่กลง 

   
1.2  ปัญหา และลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึนภายในองคก์ร 
 
       บรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) กําลงัประสบปญัหา ยอดขายลดลง ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย ส่งผลใหผ้ลประกอบการมแีนวโน้มขาดทุน ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิ ทัง้ในและ
ประเทศและต่างประเทศ การแข็งค่าของเงนิบาท ค่าใช้จ่ายด้านวตัถุดิบและค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงานทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหบ้รษิทัมรีายจา่ยทีส่งูมากขึน้ ซึง่สวนทางกบัรายไดท้ีไ่ดร้บัในปจัจุบนัทีล่ด
น้อยลง  บรษิทัมคีวามพยายามทีจ่ะเพิม่ยอดขาย แต่กย็งัไม่สามารถทําไดเ้ตม็ที ่เน่ืองจากการ
แขง่ขนัในตลาดมสีงูมาก บรษิทัตอ้งเผชญิกบัการแข่งขนัดา้นราคา เน่ืองจากสนิคา้ในปจัจุบนัมี
คู่แขง่หลายประเทศ เช่นจนี อนิโดนีเซยี ซึง่สามารถผลติสนิคา้ไดใ้นราคาต้นทุนทีต่ํ่ากว่าทาํให้
บรษิทัไม่สามารถเพิม่ราคาขายไดท้ัง้ๆที่ต้นทุนการผลติสูงขึน้ นอกจากน้ีบางกรณีไม่สามารถ
เพิม่ราคาขายไดแ้ลว้ ยงัตอ้งลดราคาลงเพื่อแขง่ขนักบัคู่แขง่ ทาํใหก้ารขายสนิคา้บางรายการไม่
มกีาํไร  
 
 
 
 
 
 
 ปญัหาทีบ่รษิทั กาํลงัเผชญิคอื ยอดขายทีล่ดลง เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบขอ้มลูการขาย
ตัง้แต่ปี 2548 ถงึ เดอืนตุลาคม 2553 สรปุไดต้ารางที ่1.1 ต่อไปน้ี 
         
                (ลา้นบาท) 
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 2548 2549 2550 2551 2552 ม.ค.-ต.ค.2553 
เป้าหมาย 320 350 350 330 300 250 
รายได ้ 325 353 352 327 281 222 
รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของรายได้
ต่อเป้าหมาย 

2% 1% 1% -1% -6% -11% 

รอ้ยละของผลประกอบการที่
บรรลุเป้าหมาย 

102% 101% 101% 99% 94% 89% 

ตารางท่ี 1.1 ยอดขายในประเทศของบริษทั รอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) 
 
 จากตารางที ่1.1 แสดงใหเ้หน็วา่ 
 ในปี 2548 บรษิทัฯ มเีป้าหมายรายไดจ้ากการขายในประเทศเท่ากบั 320 ลา้นบาท มี
รายไดจ้รงิ 325 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของรายไดต่้อเป้าหมายเท่ากบั 2% คดิเป็น
รอ้ยละของผลประกอบการทีบ่รรลุเป้าหมายเทา่กบั 102% 
        ในปี 2549 บรษิทัฯ มเีป้าหมายรายไดจ้ากการขายในประเทศเท่ากบั 350 ลา้นบาท มี
รายไดจ้รงิ 353 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของรายไดต่้อเป้าหมายเท่ากบั 1% คดิเป็น
รอ้ยละของผลประกอบการทีบ่รรลุเป้าหมายเทา่กบั 101% 
        ในปี 2550 บรษิทัฯ มเีป้าหมายรายไดจ้ากการขายในประเทศเท่ากบั 350 ลา้นบาท มี
รายไดจ้รงิ 352 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของรายไดต่้อเป้าหมายเท่ากบั 1% คดิเป็น
รอ้ยละของผลประกอบการทีบ่รรลุเป้าหมายเทา่กบั 101% 
        ในปี 2551 บรษิทัฯ มเีป้าหมายรายไดจ้ากการขายในประเทศเท่ากบั 330 ลา้นบาท มี
รายไดจ้รงิ 327 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละทีล่ดลงของรายไดต่้อเป้าหมายเท่ากบั 1% คดิเป็นรอ้ย
ละของผลประกอบการทีบ่รรลุเป้าหมายเทา่กบั 99% 
        ในปี 2552 บรษิทัฯ มเีป้าหมายรายไดจ้ากการขายในประเทศเท่ากบั 300 ลา้นบาท มี
รายไดจ้รงิ 281 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละทีล่ดลงของรายไดต่้อเป้าหมายเท่ากบั 6% คดิเป็นรอ้ย
ละของผลประกอบการทีบ่รรลุเป้าหมายเทา่กบั 94% 
        ในเดอืนมกราคม ถงึ ตุลาคม 2553 ระยะเวลา 10 เดอืน บรษิทัฯ มเีป้าหมายรายไดจ้าก
การขายในประเทศเท่ากบั 250 ลา้นบาท มรีายไดจ้รงิ 222 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละทีล่ดลงของ
รายไดต่้อเป้าหมายเท่ากบั 11% คดิเป็นรอ้ยละของผลประกอบการทีบ่รรลุเป้าหมายเท่ากบั 
89% 
 
จากตารางที ่1.1 สามารถเปรยีบเทยีบยอดขายในรปูของกราฟไดด้งัภาพที ่1.3 ต่อไปน้ี 
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เปรยีบเทียบยอดขายในประเทศบรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน)
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เป้าหมาย รายได้
 

ภาพท่ี 1.3 เปรียบเทียบยอดขายในประเทศบริษทั รอยลัปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) 
 
 เมื่อเปรยีบเทยีบแนวโน้มยอดขายภายในประเทศแต่ละปีแสดงใหเ้หน็รอ้ยละการขายมี
อตัราการขายทีล่ดลงไดด้งัภาพที ่1.4 

 

รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายไดต้่อเป้าหมาย

2% 1% 1%
-1%

-6%

-11%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

2548 2549 2550 2551 2552 ม.ค.-ต.ค.2553

ปี

%

ร้อยละทีเ่พิม่ข ึน้ของรายไดต้อ่เป้าหมาย

ภาพท่ี 1.4 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึนของรายได้ต่อเป้าหมายภายในประเทศของบริษทั รอยลั ปอร์
ซเลน จาํกดั (มหาชน) 
 
จากตารางที ่1.1 ภาพที1่.2 และภาพที ่1.3 สรปุไดด้งัน้ี  
       โดยสรุปของปญัหาน้ีคอื บรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัผลกระทบจากการ
ขายในประเทศทีล่ดลงอยา่งต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2551 ถงึเดอืนตุลาคม 2553 ยอดขายลดลง ไม่
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เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดว้างแผนไว ้ ผูศ้กึษาไดท้ราบถงึปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิปญัหา เชน่ ตน้ทุน
การผลติ ภาวะเศษรฐกจิ และกลยทุธก์ารตลาด ซึง่ผูศ้กึษาตอ้งการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพือ่
ศกึษากลยทุธธุ์รกจิ และกลยทุธก์ารตลาด เพือ่เพิม่ยอดขายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวใหก้บั
บรษิทัฯ  
   
1.3  ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึนกบัองคก์ร 
 
       จากปญัหายอดขายทีล่ดลงทาํใหบ้รษิทัรอยลัปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) พยายามทีจ่ะเพิม่
ยอดขายและลดคา่ใชจ้า่ยดา้นต่างๆ ซึง่ผลกระทบดา้นหน่ึง คอื ลดจาํนวนพนกังานในสว่นของ
แรงงานทางออ้มในกระบวนการผลติ ในดา้นราคาขายทีบ่รษิทัไมส่ามารถเพิม่ราคาขายไดท้าํให้
การขายสนิคา้มกีาํไรน้อย ในบางกรณ ี บรษิทัตอ้งลดราคาสนิคา้ลงเพือ่ตอ้งการใหไ้ดก้ารขายที่
มากขึน้ซึง่ไมไ่ดเ้น้นเรือ่งของกาํไร การขายในลกัษณะน้ี กเ็พือ่ใหบ้รษิทัฯ มเีงนิหมนุเวยีนในการ
ดาํเนินธุรกจิ 
       เพือ่ใหผ้ลประกอบการของบรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) เป็นไปตามเป้าหมาย
และเป็นการลดผลกระทบของปญัหา ตลอดจนเป็นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัทัง้ใน
ปจัจุบนัและในอนาคต จงึเหน็ความสาํคญัทีจ่ะทาํการศกึษา กลยทุธธุ์รกจิ และกลยทุธก์ารตลาด 
เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิใหเ้ตบิโต ยัง่ยนืในระยะยาวได ้
1.4  วตัถรุะสงคข์องการศึกษา 
  

1. เพื่อศึกษาปญัหาและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัของธุรกิจเครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหารประเภทเซรามคิ บรษิทัรอยลัปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ระดบัองค์กร ธุรกิจ หน้าที่ และกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของ
บรษิทั รอยลัปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) 
 

1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
         
 ระยะสนั 

- เพิม่ยอดขายไดต้ามเป้าหมาย 
  
 ระยะกลาง 

- วางแผนกาํหนดกลยทุธก์ารตลาด 
- ผลประกอบการมกีาํไรสงูขึน้สามารถลดตน้ทุนของบรษิทัฯใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม     
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  กบัการดาํเนินธุรกจิ   
  
 ระยะยาว 

- วางแผนกาํหนดกลยทุธธุ์รกจิ 
- บรษิทัฯ มขีดีความสามารถในการพฒันาบุคลากร และการปรบัปรงุประสทิธภิาพ   
  การทาํงาน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัได ้
- เป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ ในประเทศไทย 

 
   
 
 
 



 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

       ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัศกึษาถงึแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมาวเิคราะหห์าแนวทางใน
การแก้ไขปญัหา รวมถึงผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การศกึษาปญัหา และการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิ โดยนําเสนอตามหวัขอ้ดงัน้ี 
       2.1 การจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 
            2.1.1 การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 

     - การวเิคราะหป์จัจยัภายนอก (PEST Analysis) 
     - ทฤษฎกีารวเิคราะห ์จุดแขง็ จุดออ่น โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
     - วเิคราะหก์ารแขง่ขนัในอุตสาหกรรม ดว้ยแบบจาํลองแรงกดดนั 5 ประการ 

            2.1.2 การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation)  
     - กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
     - กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ 
     - กลยทุธร์ะดบัหน่วยงาน 
     - เครือ่งมอืการกาํหนดกลยทุธ ์
     - แมททรกิซอุ์ปสรรค – โอกาส – จุดออ่น - จุดแขง็ (TOWS Matrix) 

            2.1.3 การประเมนิผล ควบคุมกลยทุธ ์(Strategic Implementation & Control) 
       2.2 การจดัการการตลาดและกลยทุธก์ารตลาด 

     - การตลาดแบบองคร์วม 
     - เครือ่งมอืวเิคราะหก์ลยทุธก์ารตลาด 

- กลยทุธก์ารตลาดเป้าหมาย STP : Marketing 
- การวเิคราะห ์4P 
- กลยทุธช์อ่งทางการจดัจาํหน่าย 

       2.3 บทความและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.1 การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 
       2.1.1 การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Analysis) (ศริวิรรณ   เสรรีตัน์ และคณะ,2546) 
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การวิเคราะหปั์จจยัภายนอก (PEST Analysis) 
 

 

 
  ภาพท่ี 2.1 แสดงโมเดล PEST Analysis 
  ทีม่า : http://pornthiwa.blogspot.com,2552 
 
 คาํวา่ PEST เป็นตวัยอ่ปจัจยั 4 ตวัทีเ่ป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในระดบัมหพัภาค 
หรือภาพรวมใหญ่ ทําให้สามารถทําความเข้าใจว่าตลาดกําลังเติบโต หรือกําลังหดตัว 
สถานภาพ แนวโน้ม และทศิทางในธุรกจิเป็นอยา่งไร ประกอบดว้ย 
 
 ปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย (P = Political – Legal Factor)  
ปจัจยัทางดา้นการเมอืง เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อองคก์รเป็นอย่างมากทัง้ในแงก่ฎเกณฑส์าํหรบั
ภาคธุรกจิ กาํลงัการซือ้ของผูบ้รโิภค และอื่นๆ ซึง่มปีระเดน็ทีจ่าํเป็นตอ้งพจิารณา เชน่ 

- สิง่แวดลอ้มทางการเมอืงมคีวามมัน่คงเพยีงใด 
- นโยบายของรฐับาลมผีลต่อกฏหมายทีเ่กยีวกบัองคก์รอยา่งการเกบ็ภาษหีรอืไม ่
- รฐับาลมนีโยบายทางดา้นเศรษฐกจิอยา่งไร 
- รฐับาลน้ีสนใจเรือ่งวฒันธรรมและศาสนามากแคไ่หน 
- รฐับาลกาํลงัทาํสญัญาทางการคา้บา้งหรอืไม ่เชน่ กบั EU, NAFTA, ASEAN และ  
  อื่นๆ 
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        ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (E = Economic Factors)  
ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ นักการตลาดจะต้องพจิารณาสถานการณ์เศรษฐกจิการคา้ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว โดยเฉพาะเมือ่ตอ้งการทาํการตลาดระหวา่งประเทศ โดยตอ้งมกีารพจิารณา 

- อตัราดอกเบีย้ 
- ระดบัเงนิเฟ้อ, อตัราการวา่งงาน 
- GDP และอื่นๆ 
- การเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยรวม และแยกแต่ละภาคธุรกจิ 

 
        ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม (S = Sociocultural Factors)  

ปจัจยัทางด้านสงัคมและวฒันธรรม ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมมอีิทธิพล
แตกต่างกนัตามแต่ละประเทศ จาํเป็นตอ้งมกีารพจิารณา เชน่ 

- ศาสนาหลกัของประชากรคอืศาสนาอะไร 
- ผูค้นมทีศันคตต่ิอสนิคา้หรอืบรกิารจากต่างชาตอิยา่งไร 
- ภาษามผีลต่อสนิคา้ในตลาดหรอืไม ่
- ผูบ้รโิภคมเีวลาวา่งมากแคไ่หน 
- บทบาทของชายและหญงิเป็นอยา่งไร 
- อายขุยัของประชากรกีปี่ คนรุน่เก่าสรา้งรายไดไ้ดม้ากกวา่หรอืไม ่
- ประชากรมคีวามใสใ่จสิง่แวดลอ้มมากน้อยแคไ่หน 
- การเปลีย่นไลฟ์สไตล ์
- ระดบัการศกึษา 
- สวสัดกิาร 
- โครงสรา้งประชากร ขนาดครอบครวั 

 
       ปัจจยัทางเทคโนโลยี (T = Technological Factors)  

ปจัจยัทางดา้นเทคโนโลย ีเป็นสิง่สาํคญัสาํหรบัการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
เป็นแรงผลกัทีส่าํคญัของโลกภวิฒัน์ โดยใหพ้จิารณาประเดน็ต่อไปน้ี 

- มเีทคโนโลยอีะไรชว่ยใหผ้ลติสนิคา้หรอืบรกิารไดถู้กลงและมมีาตรฐานดขีึน้หรอืไม ่
- มเีทคโนโลยทีีท่าํใหล้กูคา้หรอืองคก์รเองมนีวตักรรมใหมข่ึน้หรอืไม ่เชน่ ธนาคาร 
   ทางอนิเตอรเ์น็ต หรอืโทรศพัทร์ุน่ใหม ่เป็นตน้ 
- เทคโนโลยทีีม่ผีลต่อชอ่งทางการจดัจาํหน่ายใหมเ่ชน่ การขายหนงัสอืผา่น 
   อนิเตอรเ์น็ต ระบบการจองตวั การประมลู เป็นตน้ 
- เทคโนโลยทีีช่ว่ยใหอ้งคก์รสือ่สารกบัลกูคา้ดว้ยเครือ่งมอืใหม ่เชน่ ระบบลกูคา้   
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 สมัพนัธ ์
- การพฒันาของวตัถุดบิ 

 
ทฤษฎีการวิเคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT) 
 
       SWOT Analysis เป็นการวเิคราะหส์ภาพของบรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) เพื่อ
คน้หาจุดแขง็ จุดเดน่ จุดดอ้ย หรอืสิง่ทีอ่าจเป็นปญัหาสาํคญัในการดาํเนินงานสูส่ภาพทีต่อ้งการ
ในอนาคต  
        SWOT เป็นตวัยอ่ทีม่คีวามหมายดงัน้ี  

-  Strengths – จุดแขง็หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบ 
-  Weaknesses - จุดออ่นหรอืขอ้เสยีเปรยีบ  
-  Opportunities - โอกาสทีจ่ะดาํเนินการได ้ 
-  Threats - อุปสรรคขอ้จาํกดัหรอืปจัจยัทีคุ่กคามการดาํเนินงานขององคก์าร  

        หลกัการสาํคญัของ SWOT  กค็อืการวเิคราะหโ์ดยการสาํรวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คอื 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก    ดงันัน้การวเิคราะห ์SWOT  จงึเรยีกไดว้่าเป็น
การวเิคราะหส์ภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึง่เป็นการวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน เพื่อใหรู้้
ตนเอง (รูเ้รา) รูจ้กัสภาพแวดลอ้ม (รูเ้ขา) ชดัเจน และวเิคราะหโ์อกาส-อุปสรรค   การวเิคราะห์
ปจัจยัต่างๆทัง้ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยใหผู้้บรหิารขององค์กรทราบถึงการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายนอกองคก์ร ทัง้สิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้และแนวโน้มการปลีย่นแปลง
ในอนาคต รวมทัง้ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีทีม่ต่ีอองคก์รธุรกจิ และจุดแขง็ จุดอ่อน 
และความสามารถดา้นต่างๆ ทีอ่งคก์รมอียู่ ซึ่งขอ้มลูเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
กําหนดวสิยัทศัน์ การกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดบัองค์กรที่
เหมาะสมต่อไป  

ขัน้ตอน  / วธิกีารดาํเนินการทาํ SWOT Analysis การวเิคราะห ์ SWOT จะครอบคลุม
ขอบเขตของปจัจยัทีก่วา้ง ดว้ยการระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร ทําใหม้ี
ขอ้มลู ในการกาํหนดทศิทางหรอืเป้าหมายทีจ่ะถูกสรา้งขึน้มาบนจุดแขง็ขององคก์ร และแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถ กาํหนดกลยุทธท์ีมุ่ง่เอาชนะอุปสรรคทาง
สภาพแวดลอ้มหรอืลดจุดอ่อนขององคก์รใหม้น้ีอยทีสุ่ดได ้ ภายใตก้ารวเิคราะห ์ SWOT นัน้ 
จะตอ้งวเิคราะหท์ัง้สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก องคก์ร โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 
        1.  การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร จะเกี่ยวกบัการวเิคราะห ์และการ
พจิารณาทรพัยากรและความสามารถภายในองคก์ร ทุกๆ ดา้น เพื่อทีจ่ะระบุจุดแขง็และจุดอ่อน
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ขององคก์รแหล่งทีม่าเบือ้งตน้ของขอ้มลูเพื่อการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายใน คอืระบบขอ้มลู
เพื่อ การบรหิารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วธิปีฎิบตัิงาน 
บรรยากาศในการทํางานและทรพัยากรในการบรหิาร  )คน เงนิ วสัดุ การจดัการ รวมถงึการ
พจิารณาผลการดําเนินงานทีผ่่านมาขององคก์รเพื่อทีจ่ะเขา้ใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อน
หน้าน้ีดว้ย  
 - จุดแขง็ขององคก์ร (S-Strengths) เป็นการวเิคราะหป์จัจยัภายในจาก 
มุมมองของผูท้ีอ่ยู่ภายในองคก์รนัน้เองว่าปจัจยัใดภายในองคก์รทีเ่ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืจุดเด่น
ขององคก์รทีอ่งคก์รควรนํามาใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้ และควรดํารงไวเ้พื่อการ เสรมิสรา้ง
ความเขม็แขง็ขององคก์ร   
 - จุดอ่อนขององคก์ร (W-Weaknesses) เป็นการวเิคราะห ์ปจัจยัภายในจากมุม มอง
ของผูท้ีอ่ยูภ่ายในจากมุมมองของผูท้ีอ่ยูภ่ายในองคก์รนัน้ ๆ เองว่าปจัจยัภายในองคก์รทีเ่ป็นจุด
ดอ้ย ขอ้เสยีเปรยีบขององคก์รทีค่วรปรบัปรุงใหด้ขีึน้หรอืขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร  
        2.  การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก สามารถคน้หาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ดําเนิน งานขององค์กรที่ได้รบัผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิทัง้ในและระหว่าง
ประเทศทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ นโยบาย 
การเงนิ การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสงัคม  
 - โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม (O-Opportunities) เป็นการวเิคราะหว์่าปจัจยัภาย นอก
องค์กร ปจัจยัใดที่สามารถส่งผลกระทบ ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อการดําเนิน การ
ขององคก์รในระดบัมหาภาค และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดเีหล่าน้ีมาเสรมิสรา้งใหห้น่วย งาน
เขม็แขง็ขึน้ได ้ 
 - อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T-Threats) เป็นการวเิคราะหว์่าปจัจยัภายนอกองคก์ร
ปจัจยัใดทีส่ามารถสง่ผล กระทบในระดบัมหภาคในทางทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ทางตรง
และทางออ้ม ซึง่องคก์รจาํตอ้งหลกีเลีย่ง หรอืปรบัสภาพองคก์รใหม้ ี ความแขง็แกรง่พรอ้มทีจ่ะ
เผชญิแรงกระทบดงักล่าวได ้
        3.  ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม เมื่อไดข้อ้มลูเกีย่วกบั จุดแขง็-
จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวเิคราะหป์จัจยัภายใน และปจัจยัภายนอกดว้ยการประเมนิ
สภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแลว้ ใหนํ้าจุดแขง็-จุดอ่อนภายในมา
เปรยีบเทยีบกบั โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดวู่าองคก์ร กําลงัเผชญิสถานการณ์เช่นใด
และภายใตส้ถานการณ์ เช่นนัน้ องคก์รควรจะทําอย่างไร โดยทัว่ไป ในการวเิคราะห ์ SWOT 
ดงักล่าวน้ี องคก์ร จะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รปูแบบดงัน้ี   
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         3.1 สถานการณ์ที ่ 1 (จุดแขง็-โอกาส)   สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ทีพ่ึง่ปรารถนา
ทีส่ดุ เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งจะมหีลายอยา่ง ดงันัน้ ผูบ้รหิารขององคก์รควรกําหนดกลยุทธใ์น
เชงิรุก (Aggressive - Strategy) เพื่อดงึเอาจุดแขง็ทีม่อียูม่าเสรมิสรา้งและปรบัใชแ้ละฉกฉวย
โอกาสต่างๆ ทีเ่ปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ที ่   

3.2 สถานการณ์ที ่2 (จุดอ่อน – ภยัอุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ย
ทีสุ่ด เน่ืองจากองคก์รกําลงัเผชญิอยูก่บัอุปสรรคจากภายนอกและมปีญัหาจุดอ่อนภายในหลาย 
ประการ ดงันัน้ ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดคอืกลยุทธ ์การตัง้รบัหรอืป้องกนัตวั (Defensive Strategy) 
เพื่อพยายามลดหรอืหลบหลกีภยัอุปสรรค ต่างๆทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ตลอดจนหามาตรการทีจ่ะ
ทาํใหอ้งคก์รเกดิความสญูเสยีทีน้่อยทีส่ดุ       

3.3 สถานการณ์ที ่ 3 (จุดอ่อน - โอกาส) สถานการณ์องคก์รมโีอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ
ดา้นการแขง่ขนัอยู่หลายประการ แต่ตดิขดัอยู่ตรงทีม่ปีญัหาอุปสรรคทีเ่ป็นจุดอ่อนอยู่ หลาย
อยา่งเชน่กนั ดงันัน้ ทางออกคอืกลยุทธก์ารพลกิตวั  (Turnaround - Oriented Strategy) เพื่อจดั
หรอืแกไ้ขจุดออ่นภายในต่างๆ ใหพ้รอ้มทีจ่ะฉกฉวยโอกาสต่างๆทีเ่ปิดให ้   

3.4 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแขง็ - อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกดิขึน้จากการที่
สภาพแวดลอ้มไม่เอือ้อาํนวยต่อการดําเนินงาน แต่ตวัองคก์รมขีอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่ป็นจุดแขง็หลาย
ประการ ดงันัน้แทนทีจ่ะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไป กส็ามารถทีจ่ะเลอืกกลยุทธ์
การแตกตวั หรอืขยายขอบขา่ยกจิการ (diversification Strategy) เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ที่
มสีรา้งโอกาสในระยะยาวดา้นอื่นๆแทน  
 
       ข้อพิจารณาในการวิเคราะห ์SWOT มดีงัน้ี     
 
        1.  ควรวเิคราะหแ์ยกแยะควรทาํอย่างลกึซึง้ เพื่อใหไ้ดป้จัจยัทีม่คีวามสาํคญัจรงิๆ เป็น
สาเหตุหลกัๆ ของปญัหาทีแ่ทจ้รงิ กล่าวคอื เป็นปจัจยัทีม่ปีระโยชน์ในการนําไปกําหนดเป็น
นโยบาย ตลอดจนสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ ์ทีจ่ะทาํใหอ้งคก์าร /ชุมชนบรรลุเป้าหมายทีเ่ป็น
ผลลพัธข์ ัน้สดุทา้ย (Result) ไดจ้รงิ           
        2.  การกาํหนดปจัจยัต่างๆ ไมค่วรกาํหนดของเขตของความหมายของปจัจยัต่าง ๆ ไมว่่า
จะเป็น จุดอ่อน (W) หรอื จุดแขง็ (S) หรอื โอกาส (O) หรอื อุปสรรค (T) ใหม้คีวามหมายคาบ
เกีย่วกนั จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งตดัสนิใจ และชีช้ดัว่าปจัจยัทีก่ําหนดขึน้มานัน้เป็นปจัจยัในกลุ่ม
ใด ทัง้น้ีเพราะปจัจยัทีอ่ยูต่่างกลุ่มกนั กต็อ้งสมควรทีจ่ะนําไปกาํหนดกลยทุธท์ีต่่างกนัออกไป   
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ปัจจยัภายใน / ปัจจยั
ภายนอก 

S จดุแขง็ภายในองคก์ร W จดุอ่อนภายในองคก์ร 

O โอกาสภายนอก SO การนําขอ้ไดเ้ปรยีบของ
จุดแขง็ภายในและโอกาส
ภายนอกมาใช ้

WO การแกไ้ขจุดออ่นภายใน
โดยพจิารณาจากโอกาส
ภายนอกทีเ่ป็นผลดต่ีอองคก์ร 

T อปุสรรคภายนอก ST การแกไ้ขหรอืลดอุปสรรค
ภายนอกโดยนําจุดแขง็
ภายในมาใช ้

WT การแกไ้ขหรอืลดความ
เสยีหาย ของธุรกจิอนัเกดิจาก
จุดออ่นภายในองคก์รและ
อุปสรรคภายนอก 

ตารางท่ี 2.1 : ข้อพิจารณาในการวิเคราะห ์SWOT 
ทีม่า:ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ,2546 

 
       4.  ข้อดี – ข้อเสีย ของการทาํ SWOT Analysis   
         

ข้อดี    
        เทคนิคการวเิคราะห ์ SWOT  ถูกนํามาใชอ้ย่างแพร่หลายในการวเิคราะหส์ถานการณ์
ต่างๆ ทางธุรกจิและการบรหิารเชงิกลยุทธ ์เน่ืองจากเป็นเทคนิคทีเ่ขา้ใจงา่ย ไม่ซบัซอ้น ให้
ความสะดวกเป็นอย่างมากสําหรบัผูท้ีนํ่า SWOT มาใช ้ และสามารถนําไปประยุกต์ใชใ้น
สถานการณ์ดา้นต่างๆ มากมาย เชน่ 

- การตดัสนิใจเลอืกเมือ่มทีางเลอืกหลายๆ ทาง  
- การกาํหนดความสาํคญัก่อนหลงัของเหตุการณ์  
- การบรหิารความเปลีย่นแปลงทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้  
- การวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาในการดาํเนินการ  
- การวเิคราะหโ์ครงการเริม่ใหม ่ 
- การเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานใหส้งูขึน้  
- การสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หม ่ฯลฯ  

 
        ข้อเสีย   
        ขอ้เสยีของการใช ้ SWOT กม็อียูไ่มน้่อยเช่นกนั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประโยชน์และความ
หลากหลายในการประยกุตใ์ชง้าน เชน่ 
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 - โอกาสผดิพลาดเกดิจาก คุณภาพของขอ้มลูทีนํ่ามาใชว้เิคราะห ์ทกัษะประสบการณ์ 
และความเขา้ใจในความรูพ้ืน้ฐานของเทคนิค SWOT ของผูว้เิคราะห ์
 - ตอ้งทบทวน SWOT เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์และปจัจยัต่างๆ
ทีนํ่ามาใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานยงัเหมอืนเดมิหรอืมกีารเปลีย่นแปลงไปแลว้หรอืไม ่              
 
วิเคราะหก์ารแข่งขนัในอตุสาหกรรม ด้วยแบบจาํลองแรงกดดนั 5 ประการ  
 
        แรงกดดนั 5 ประการจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม Michael E. Porter ไดพ้ฒันา
เครื่องมอืในการวเิคราะหท์ีม่ปีระโยชน์ในการสาํรวจสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั โดยอธบิาย
ถงึสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนัในรปูแบบของแรงกดดนัพืน้ฐานทางการแขง่ขนั 5 ประการ คอื 
 
 1.  สภาพการณ์ของการแข่งขนั (Rivalry)  โดยการวเิคราะหเ์กีย่วกบัคู่แขง่ขนัทัง้หมดที่
มอียู่ในธุรกิจเดียวกนัโดยอาจต้องวเิคราะห์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้น้ีเพราะกลไก
การค้าเสรีในยุคโลกาภิวฒัน์ที่มีการเคลื่อนไหวทุนได้อย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจที่เป็นอยู่ การวิเคราะห์ขนาดของคู่แข่งขนั –กําลังการผลิต เงินทุน ส่วนแบ่ง
การตลาด กลยทุธข์องคูแ่ขง่ขนั รวมถงึสภาพเศรษฐกจิทีม่ผีลกระทบต่อการแขง่ขนั 

 
 2.  อาํนาจการต่อรองของผูบ้ริโภค (Bargaining Power of Customers) โดยการ
วเิคราะห์เพื่อให้ทราบอํานาจการต่อรองของผู้บรโิภคว่ามมีากน้อยเพยีงใด ถ้ามกีารแข่งขนั
ในทางธุรกจิสูงและผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ กอ็าจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัโดยเฉพาะในแงข่องรายได ้และสว่นแบ่งการตลาดทีล่ดลง 

 
 3.  อาํนาจการต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการ
วเิคราะหเ์กี่ยวกบั ผูผ้ลติทีข่ายวตัถุดบิต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัเรา โดยการวเิคราะหก์ารพึง่พาจาก
ผูผ้ลติ ถา้ธุรกจิเราตอ้งมกีารพึง่พาผูผ้ลติรายหน่ึง ๆ สงูกจ็ะมคีวามเสีย่งของการประกอบธุรกจิ
มากขึน้ เพราะถา้ผูผ้ลติรายนัน้ไมส่ามารถส่งวตัถุดบิไดไ้มว่่าจะดว้ยสาเหตุใด กจ็ะสง่ผลกระทบ
ต่อการดาํเนินธุรกจิของเราทนัท ี
 
 4.  การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) โดยการ
วเิคราะหว์่ามคีวามยากงา่ยในการเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหมม่ากน้อยเพยีงใด ถา้การเขา้
มาของผูป้ระกอบรายใหม่สามารถทําดง้า่ยและสะดวกกจ็ะตอ้งทําใหบ้รษิทัอาจไดร้บัผลกระทบ
จากการดาํเนินธุรกจิไดง้า่ย 
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 5.  การมีสินค้าและบริการอ่ืนทดแทน (Threat of Substitute) โดยการวเิคราะหว์่า
สนิคา้และบรกิารทีบ่รษิทัมอียูน่ัน้ มโีอกาสหรอืไมท่ีจ่ะมสีนิคา้และบรกิารอื่นเขา้มาทดแทนสนิคา้
และบรกิารเดมิของบรษิทั ซึ่งอาจทําใหร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารลดลง รวมถงึส่วน
แบ่งการตลาดทีล่ดลงในอนาคต 

 
 อทิธพิลเหล่าน้ีจะพจิารณาถงึลกัษณะและขอบเขตในการแขง่ขนัไดด้งัภาพที ่2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 แสดงโมเดลผลกระทบจากแรงกดดนั 5 ประการ 
ทีม่า:ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ,2546 
    
 2.1.2 การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) (ศริวิรรณ   เสรรีตัน์ และคณะ, 2550) 
 
        การกําหนดกลยุทธ์เป็นการพฒันาระยะยาวบนพืน้ฐานของจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของบรษิทั การกําหนดกลยุทธ ์จะตอ้งระบุภารกจิ การกําหนดเป้าหมายก่อน และการ
กําหนดนโยบายของบรษิทั การกําหนดกลยุทธ์เป็นการนําเป้าหมายโดยรวมขององค์กร และ
ปจัจยัทางยุทธ์ศาสตร์ที่ได้มาพจิารณา เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดบัทัง้กลยุทธ์ในระดบั
องคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ และระดบัหน่วยงาน การตดัสนิเลอืกทางเลอืก จากกระบวนการศกึษา
ตามหลกัการจดัการเชงิกลยทุธ ์สามารถกาํหนดกลยทุธท์างเลอืกไว ้3 ระดบัดงัต่อไปน้ี 

Five forces model การเขา้มาของ
ผูป้ระกอบการรายใหม ่
(Threat of new Entrants) 

อาํนาจการต่อรองของ
ผูผ้ลติ (Bargaining 
Power of Suppliers) 

 

สภาพการณ์ของการ
แขง่ขนั (Rivalry) 

อาํนาจการต่อรองของ
ผูบ้รโิภค (Bargaining 
Power of Customers) 

การมสีนิคา้และบรกิาร
อื่นทดแทน (Threat of 
Substitute) 
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กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Level) 
 
        1.  มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) 
            1.1 โตในอุตสาหกรรมเดมิ Growth แบบ Concentration กจิการจะต้องมคีวาม
แขง็แรงพอสมความอุตสาหกรรมมคีวามเยา้ยวนสงูอยู ่
   - โตครบวงจรในแนวดิง่ (Vertical Integration) เป็นการขยายตวัของธุรกจิตามแกน
ตัง้ใน Value Added Chain 
  - โตครบวงจรในแนวระนาบ (Horizontal Integration) เป็นการขยายตวัในธุรกจิ
เดมิขยายไปยงัตลาดใหม ่
           1.2 โตในอุตสาหกรรมใหม ่Growth แบบ Diversification อุตสาหกรรมเริม่อิม่ตวัขณะที่
องคก์รยงัมคีวามแขง็แรงอยูม่าก จงึเริม่ผนัตวัเองอุตสาหกรรมอื่นทีเ่ยา้ยวนมากกวา่ 
 
        2.  การคงท่ีหรืออยู่กบัท่ี (Stable Strategy) กจิการไมม่กีารลงทุนเพิม่ เคยเป็นอยา่งไร
กย็งัคงรกัษาสภาพเดมิไว ้ต้องมผีลตอบแทนเป็นทีพ่งึพอใจ กบักจิการทีม่ปีจัจยัแวดลอ้มทัง้ใน
แง่โอกาสและอุปสรรค ไม่มกีารเปลี่ยนแปลง ขอ้ด ีประหยดัการลงทุน ต้นทุนตํ่า เป็นการเพิม่
ความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว เพิม่ความแขง็แกร่งใหก้บัองค์กร เป็นกลยุทธ์ดงึดูด
ลูกคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจ ขอ้เสยี กลยทุธต่์างๆตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ ถา้หยุด
น่ิงนานๆ คูแ่ขง่ลอกเลยีนแบบไดง้า่ย จะทาํไมแ่ตกต่างจากคูแ่ขง่ 
 
        3.  การตดัทอน (Retrench Strategy) เป็นทศิทางขององคก์รทีม่ขีดีความสามารถใน
การแข่งขนัตํ่าหรอือ่อนแอ เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ขนั จะไม่ทุ่มเททรพัยากรลงไป ขอ้ด ีสามารถตดั
คา่ใชจ้า่ยต่างๆและไดเ้งนิทุนคนื ขอ้เสยี หาคนมาซือ้ต่อยากถงึหาไดก้อ็าจขายในราคาทีข่าดทุน 
  
กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level) 
 
  คอืกลยุทธท์ีอ่งคก์รนํามาใชเ้พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบและชยัชนะเหนือคูแ่ขง่ทางธุรกจิการ
แขง่ขนัทางหน่วยธุรกจิเกดิขึน้อยู ่
 
 1.  กลยทุธผ์ูนํ้าด้านต้นทุน (Cost – Leadership Strategy) มุง่เน้นการมตีน้ทุนตํ่า ลด
ตน้ทุนในทุกๆดา้น 
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 2. กลยุทธ์ผู้นําด้านความแตกต่าง (Differentiation Strategy) การสรา้งความ
แตกต่าง 

 
 3.  กลยทุธข์ายของถกู – สนามเลก็ (Focus Group Strategy) กลยุทธท์ีเ่น้นการขาย 
ของถูก ใน niche market ซึง่ทาํไมง่า่ยเพราะตลาดไมใ่หญ่พอ ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ
กลุ่ม ขอ้ด ีประหยดัต้นทุนและค่าใชจ้่าย หากลยุทธ์เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดง้่าย ขอ้เสยี ตลาด
เลก็มาก รายไดไ้มพ่อกบัคา่ใชจ้า่ยทีม่อียู ่

 
 4.  กลยทุธข์ายความแตกต่าง – สนามเลก็ (Differentiation focus strategy) เน้น
การขาย ความแตกต่างให ้niche market ขอ้ด ีบรกิารเฉพาะกลุ่มสรา้งความพงึพอใจไดง้า่ย
สามารถเรยีกราคาได้สูง ขอ้เสยีเป็นการจํากดักลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากเกินไป ทําให้รายได้
น้อยลงอาจไมพ่อกบัคา่ใชจ้า่ย 
        
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Level) 
 
        หน้าที่งานมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของระดับธุรกิจ
(Business Strategy) และระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) เพื่อใหบ้รรลุภารกจิและ
วตัถุประสงคจ์ากการวเิคราะหต์ามหลกัการจดัการเชงิกลยุทธพ์บว่าเป็นระดบัทีเ่ป็นจุดอ่อนของ
องคก์ร จงึมคีวามสาํคญัในการเลอืกกลยุทธเ์พื่อแกจุ้ดอ่อนนัน้ใหม้คีวามแขง็แกร่ง และแตกต่าง
จากคูแ่ขง่ 
 
เครื่องมือการกาํหนดกลยทุธ ์
 
 แมททรกิซอุ์ปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแขง็ (TOWS Matrix) มขีัน้ตอนการดาํเนินการที่
สาํคญั 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 
        1.  การระบุจดุแขง็   จดุอ่อน   โอกาส   และข้อจาํกดั   โดยทีก่ารประเมนิสภาพ 
แวดลอ้ม ทีเ่ป็นการระบุใหเ้หน็ถงึจุดแขง็และจุดอ่อนจะเป็นการประเมนิภายในองคก์าร สว่นการ
ประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นโอกาสและขอ้จํากดัจะเป็นการประเมนิภายนอกองคก์าร กล่าวได้
ว่า ประสทิธผิลของการกําหนดกลยุทธท์ีใ่ชเ้ทคนิค TOWS Matrix น้ีจะขึน้อยูก่บัความสามารถ
ในการวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั ทีล่ะเอยีดในทุกแงมุ่ม เพราะถา้วเิคราะห์
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ไม่ละเอยีดหรอืมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลทําใหก้ารกําหนดกลยุทธ์ทีอ่อกมาจะขาดความแหลม
คม 
 
        2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง จุดแขง็กบัโอกาส   จุดแขง็กบัข้อ 
จาํกดั จุดอ่อนกบัโอกาส และจุดอ่อนกบัข้อจาํกดั ซึ่งผลของการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ใน
ขอ้มลูแต่ละคูด่งักล่าว ทาํใหเ้กดิยทุธศ์าสตรห์รอืกลยทุธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 
            2.1 กลยทุธเ์ชิงรกุ (SO Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณารว่มกนัเพือ่ทีจ่ะนํามากาํหนดเป็นยทุธศ์าสตร ์หรอืกลยทุธใ์น
เชงิรกุ 
            2.2 กลยทุธเ์ชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิ สภาพ 
แวดลอ้มทีเ่ป็นจุดแขง็และขอ้จํากดัมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์
หรอืกลยุทธใ์นเชงิป้องกนั ทัง้น้ีเน่ืองจากองคก์ารมจุีดแขง็ ขณะเดยีวกนัองคก์ารกเ็จอกบัสภาพ 
แวดลอ้มทีเ่ป็นขอ้จาํกดัจากภายนอกทีอ่งคก์ารควบคุมไมไ่ด ้แต่องคก์ารสามารถใชจุ้ดแขง็ทีม่อียู่
ในการป้องกนัขอ้จาํกดัทีม่าจากภายนอกได ้ 
            2.3 กลยุทธเ์ชิงแก้ไข (WO Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มูลการประเมนิ สภาพ   
แวดลอ้มทีเ่ป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณารว่มกนั เพื่อทีจ่ะนํามากําหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รอื
กลยุทธใ์นเชงิแกไ้ข ทัง้น้ีเน่ืองจากองคก์ารมโีอกาสทีจ่ะนําแนวคดิหรอืวธิใีหม ่ๆ มาใชใ้นการ
แกไ้ขจุดออ่นทีอ่งคก์ารมอียูไ่ด ้
           2.4 กลยทุธเ์ชิงรบั (WT Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นจุดออ่นและขอ้จาํกดัมาพจิารณารว่มกนั เพือ่ทีจ่ะนํามากาํหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธ์
ในเชงิรบั ทัง้น้ีเน่ืองจากองคก์ารเผชญิกบัทัง้จุดอ่อนและขอ้จํากดัภายนอกทีอ่งคก์ารไม่สามารถ
ควบคุมได ้ 

 
2.1.3 การประเมนิผล ควบคุมกลยทุธ ์(Strategic Implementation & Control) 

 โดยดําเนินงานตามแผนกลยุทธท์ีก่ําหนดไวใ้หเ้ป็นไปอย่างเรยีบรอ้ย ซึง่ตอ้งอาศยัปจัจยั
ทางดา้นการจดัการโครงสรา้งองคก์ร ซึง่มติขิองโครงสรา้งองคก์รทีส่าํคญัทีสุ่ดม ี3 ประการคอื 
ความสลบัซบัซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอํานาจสู่ศูนยก์ลาง และปจัจยัทางดา้นการ
จดัการอกีดา้นกค็อืการสรา้งวฒันธรรมทีด่ภีายในองคก์ร เพื่อนําไปสูค่วามสาํเรจ็และการตดิตาม
ผลปฎบิตังิานโดยเปรยีบเทยีบกบัผลการปฎบิตังิานทีเ่กดิขึน้จรงิกบัเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ี่
กําหนดไว ้การปฎบิตักิารแกไ้ขและการประเมนิผลสําเรจ็ขององค์กร เป็นขัน้ตอนทีส่ําคญัมาก 
เน่ืองจากตอ้งใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิปะและเป็นสว่นหน่ึงของการบรหิารงาน 
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2.2  การจดัการการตลาดและกลยทุธก์ารตลาด 
 
การตลาดแบบองคร์วม (Holistic Marketing)  
        เป็นทฤษฎกีารจดัการการตลาดแบบองคร์วมพจิารณาปจัจยัหลกัๆไวท้ัง้สิน้ 4 ปจัจยั ซึ่ง
ประกอบดว้ย 
 

1.  การตลาดภายในองคก์ร (Internal Marketing) ซึง่มใีจความสาํคญัอยูท่ีก่ารสรา้งให้
หน่วยงานในองคก์รแต่ละหน่วยงานดูแลซึง่กนัและกนัเสมอืนหน่ึงดูแลลูกคา้ เพื่อจุดประสงคใ์น
การนําสง่คุณค่าของสนิคา้และบรกิารไปสู่ลูกคา้อย่างไมต่ดิขดั การตลาดภายในองคก์ร  ยงัมผีล
ครอบคลุมไปถงึ การเลอืกจดัจา้งบุคลากร การอบรมและพฒันาความสามารถของบุคลากร การ
กระตุน้ใหบุ้คลากรในองคก์ร สามารถปฎบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
2. การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing) ซึ่งใหค้วามสําคญัทีก่าร

พจิารณา ผลของกจิกรรมแต่ละกจิกรรมทางการตลาดต่อปจัจยัทางการตลาดอื่นๆและภาพรวม
ขององคก์ร ตวัอย่างเช่น การพจิารณาภาพรวมทีเ่กดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงกจิกรรมทางการ
ตลาดพืน้ฐานในแง ่Marketing Mix หรอืทีเ่รยีกกนัว่า 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) 
เพื่อใหป้จัจยัแต่ละปจัจยัมคีวามสอดคลอ้งซึ่งกนัและกนั ทัง้น้ีใจความสาํคญัของการตลาดแบบ
ผสมผสานคอืการมองประโยชน์ของความสมัพนัธข์องแต่ละกจิกรรมและประสานประโยชน์นัน้ๆ
เพือ่ก่อใหเ้กดิแรงบวกในผลลพัธห์รอืทีเ่รยีกกนังา่ยๆวา่ Synergy 

 
3. การตลาดสมัพนัธ์ (Relationship Marketing)  ทัง้น้ีการตลาดสมัพนัธ์ให้

ความสําคญัในการพฒันาความรูแ้ละความเขา้ใจต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (CRM: Customer 
Relationship Management) และกลุ่มทีม่สี่วนช่วยสนับสนุน เช่น ตวัแทนจําหน่าย ผูจ้ดัหา
วตัถุดบิ องคก์รการศกึษา ฯลฯ (PRM: Partner Relationship Management) เพื่อประโยชน์แก่
ทุกๆฝา่ย ซึง่จะเกดิจากผลของความสมัพนัธร์ะยะยาว 

 
4.  ความรบัผิดชอบทางการตลาดต่อสงัคม (Socially Responsible marketing) 

ทัง้น้ีมุมมองดงักล่าวอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลของการกระทําทางการตลาดอาจจะครอบคลุมไม่
เพยีงแต่ผู้ซื้อและผูข้าย แต่ยงัส่งผลกระทบแก่บุคคลอื่นๆที่อยู่ร่วมกนัในสงัคมอกีด้วย  ดงันัน้ 
บรษิทัผูผ้ลติควรจะใหค้วามคํานึงถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อชุมชน โดยใหค้วามสาํคญัใน
ปจัจยั เช่น ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการผลติ จําหน่าย บรโิภค และการทิ้งหลงัจากใช้
ผลติภณัฑข์องผูผ้ลติ ผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม 
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เครื่องมือวิเคราะหก์ลยทุธก์ารตลาด 
 
กลยทุธต์ลาดเป้าหมาย STP : Marketing 
 กลยทุธ ์STP (STP Analysis) 
 การแบ่งสว่นตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดตําแหน่งผลติภณัฑ ์ การ
ตดัสนิใจขายสนิคา้ในตลาด ไมว่า่จะเป็นตลาดผูบ้รโิภค หรอืตลาดอุตสาหกรรม จะตอ้งระลกึอยู่
เสมอวา่ โดยทัว่ไปแลว้บรษิทัไมส่ามารถผลติสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ในทุก ๆ ตลาดได้
เน่ืองจากลกูคา้มจีาํนวนมากทีอ่ยูก่ระจดักระจาย และมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั บรษิทัจงึตอ้ง
ทาํการแขง่ขนัเฉพาะตลาดทีบ่รษิทัมคีวามชาํนาญมากทีส่ดุ       
       STP Marketing หมายถงึ การจดัผลติภณัฑแ์ละสว่นประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 
เพือ่สนองความตอ้งการของตลาดทีม่ลีกัษณะและความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั ซึง่แบ่งออกเป็น 3 
สว่นดว้ยกนัคอื 
        1.  การแบ่งสว่นตลาด (Market Segmentation)  
        2. การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Market targeting)  
        3. การกาํหนดตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Market positioning)  
 
ลาํดบัขัน้ตอนของ STP Marketing 
  

การแบ่งสว่นตลาด (Market Segmentation) หมายถงึ การแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่มยอ่ยที่
แตกต่างกนั โดยใชเ้กณฑค์วามตอ้งการ บุคลกิลกัษณะ หรอืพฤตกิรรม ซึง่ผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นแต่
ละกลุ่มเดยีวกนั จะมคีวามต้องการในสนิคา้หรอืบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนั หรอืส่วนประสมทาง
การตลาดทีแ่ตกต่างกนั  
 
ระดบัของการแบง่ส่วนตลาด 
 
การแบ่งสว่นตลาดแบ่งออกเป็น 4 ระดบัดว้ยกนั คอื 

1.  การตลาดรวม (Mass marketing) ใชก้ลยทุธก์ารผลติผลติภณัฑแ์บบไมแ่ตกต่าง 
คอืเน้นการผลติจาํนวนมาก และขายใหก้บัลกูคา้ทุกคนเหมอืนกนั ถอืไดว้า่ไมม่กีารแบ่งสว่น
ตลาดเลย ตวัอยา่งเชน่ รองเทา้ยีห่อ้นนัยางผลติรองเทา้แบบเดยีวสาํหรบัลกูคา้ทุกกลุ่ม 

 
2.  การตลาดแบบแบ่งส่วน (Segment marketing) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นสว่นๆ 

ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั เพือ่ผลติสนิคา้หรอืบรกิารตอบสนองความตอ้งการ
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ของผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่ม ตวัอย่างเช่น รองเทา้ยีห่อ้ไนกี ้ทาํการผลติรองเทา้สาํหรบักฬีาประเภท
ต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็นวิง่ บาสเกตบอล เทนนิส ฟุตบอล เป็นตน้   

 
3.  การตลาดส่วนย่อย (Niche marketing) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนย่อย ๆ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเฉพาะกลุ่ม ตวัอยา่งเช่น การผลติรองเทา้สาํหรบัผูท้ี่
ชอบปีนเขา ตกีอลฟ์ เป็นตน้ 

 
4.  การตลาดเฉพาะบุคคล (Micro marketing) เป็นการแบ่งส่วนตลาดทีม่คีวาม

สมบูรณ์มากทีสุ่ด คอืเป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคเฉพาะบุคคล 
 
ลกัษณะของการแบง่ส่วนตลาดท่ีดี 
 

1.  สามารถวดัได้ (Measurable) ในแต่ละสว่นตลาดตอ้งสามารถวดัออกมาในรปูเชงิ
ปรมิาณได ้

 
2.  สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดนัน้ได ้
 
3.  มีขนาดของส่วนตลาดท่ีใหญ่เพียงพอ (Substantial) ในแต่ละสว่นตลาดนัน้จะตอ้ง

มคีวามตอ้งการซือ้ทีม่ากพอ 
 
4.  สามารถดาํเนินการได้ (Actionable) สามารถใชโ้ปรแกรมการตลาดเพือ่จงูใจได ้
 
5.  มีลกัษณะแตกต่าง (Differentiable) เป็นสว่นตลาดทีล่กูคา้มองเหน็ความแตกต่าง 

ของผลติภณัฑแ์ละสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างจากคูแ่ขง่ขนั   
 
ประโยชน์ของการแบง่ส่วนตลาด 
 

1. ทาํใหท้ราบถงึความตอ้งการและขอบเขตความพอใจของแต่ละสว่นตลาด  
2. ทาํใหท้ราบถงึโอกาสทางการตลาดหรอืตําแหน่งผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัตลาด  
    เป้าหมาย 
3. ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเลอืกตลาดเป้าหมายทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของบรษิทั 
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4. ทาํใหส้ามารถปรบัปรงุผลติภณัฑใ์หต้อบสนองความพอใจของผูบ้รโิภคใหด้ขีึน้ 
5. ทาํใหส้ามารถปรบัปรงุแผนการตลาด และงบประมาณการตลาดไดเ้หมาะสม  

        
การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market targeting )  
 
        การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) หมายถงึ กระบวนการในการประเมนิความ
น่าสนใจของแต่ละสว่นตลาดและเลอืกเขา้สูต่ลาดเพยีงหน่ึงหรอืหลายสว่นตลาด 
        สว่นตลาดเป้าหมาย (Target Market หรอื Target Group) หมายถงึ กลุ่มผูบ้รโิภคหรอื
สว่นตลาดทีน่กัการตลาดสนใจและเลอืกทีจ่ะเขา้ไปดาํเนินกจิกรรมทางการตลาด เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มนัน้ ๆ  
  
การประเมินส่วนตลาด  
        เป็นการประเมนิความแตกต่างของสว่นตลาด โดยพจิารณาถงึปจัจยัต่าง ๆ 3 ปจัจยั คอื  
   1. ขนาดและการเจรญิเตบิโตของสว่นตลาด 

2. ความน่าสนใจของสว่นตลาด 
3. วตัถุประสงคแ์ละทรพัยากรของบรษิทั 

 กลยทุธก์ารเลือกส่วนตลาด ม ี3 กลยทุธ ์คอื  
 
 1.  ตลาดรวมหรือตลาดไม่แตกต่าง (Undifferentiated Marketing) 

- การเลอืกตลาดรวมเป็นตลาดเป้าหมายเพยีงตลาดเดยีว โดยถอืว่าตลาดมคีวาม
ตอ้งการทีค่ลา้ยกนัหรอืไมแ่ตกต่างกนั 

- ใชส้ว่นประสมทางการตลาดเพยีง 1 ชุด ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
จาํนวนมาก 

- มุง่ความสาํคญัทีก่ารผลติ ทาํใหเ้กดิการประหยดัจากขนาดของการผลติ 
- นิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาดสาํหรบัสนิคา้ หรอืบรกิารขัน้พืน้ฐานสาํหรบัการครองชพี

ของผูบ้รโิภค เชน่ ขา้วสาร เกลอื น้ําตาล เป็นตน้ 
     

2.  การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) 
- เป็นการเลอืกตลาดเป้าหมายเพยีงสว่นเดยีวจากตลาดรวม 
- ใชส้ว่นประสมทางการตลาด 1 ชุดทีส่ามารถสนองความตอ้งการในสว่นตลาดทีเ่ลอืก 

 
3.  การตลาดแตกต่าง (Differentiated Marketing) หรือกลยทุธต์ลาดมุ่งหลายส่วน 
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- เป็นการเลอืกกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัสองกลุ่มขึน้ไป 
- พฒันาสว่นประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั เพื่อสนองความตอ้งการในแต่ละสว่น

ตลาดทีเ่ลอืกเป็นเป้าหมาย  
( http://www.idis.ru.ac.th, 2554) 

 
การวิเคราะห ์4P 
 
        1.  ผลิตภณัฑ ์  (Product)  หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิ เพื่อตอบสนองความ

จําเป็นหรอืความต้องการของลูกคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจ ประกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสั

ไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์ ส ีราคา คุณภาพ ตราสนิคา้ บรกิารและชื่อเสยีงของผูข้าย ผลติภณัฑ์

อาจจะเป็นสนิค้า บรกิาร สถานที่  บุคคล หรอืความคดิ ผลติภณัฑท์ี่เสนอขายอาจจะมตีวัตน

หรอืไม่มตีวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จงึประกอบด้วย สนิค้า บรกิาร ความคดิ สถานที่ องค์กรหรอื

บุคคล ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ (Utility)มคีุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จงึจะมผีล

ทาํใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้ 

          

2.  ราคา (Price) หมายถงึ จาํนวนเงนิหรอืสิง่อื่นๆ ทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ด้

ผลติภณัฑ์หรอืหมายถึง คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ ราคาเป็น P ตวัที่สองที่เกดิขึน้ถดัจาก 

Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) 

ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่าราคา ผูบ้รโิภคกจ็ะตดัสนิใจ

ซือ้ 

          

3.  การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทางซึง่

ประกอบด้วยสถาบนัและกจิกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑ์และบรกิารจากองค์การไปยงั

ตลาด สถาบนัทีนํ่าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคอื สถาบนัการตลาด ส่วนกจิกรรมทีช่่วยใน

การกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนสง่ การคลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั  

          

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสรา้งความพงึ

พอใจต่อตราสนิคา้หรอืบรกิารหรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจงูใจ (Persuade) ใหเ้กดิ

ความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลติภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมอีทิธพิลต่อ



31 
 

ความรูส้กึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ หรอืเป็นการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่าง

ผูข้ายกบัผูซ้ือ้ หรอืเป็นการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพื่อสรา้งทศันคติ

และพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย 

และการตดิต่อสื่อสารโดยไมใ่ชค้น (Nonperson selling) เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลาย

ประการ องค์การอาจเลอืกใชห้น่ึงหรอืหลายเครื่องมอืซึ่งต้องใชห้ลกัการเลอืกใชเ้ครื่องมอืการ

สือ่สาร 

 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 
        วธิกีารจดัจาํหน่าย จะตอ้งพจิารณาถงึ 
         1.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of distribution) เป็นเสน้ทางทีส่นิคา้
เคลื่อนยา้ยจากผูผ้ลติหรอืผูข้ายไปยงัผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ช ้ซึ่งอาจจะผ่านคนกลางหรอืไม่ฝ่ายคน
กลางกไ็ด ้
         

2.  ประเภทของร้านค้า (Outlets) ในทุกวนัน้ีจะพบไดว้า่ววิฒันาการของการจดัจาํหน่าย
นัน้เป็นสิง่ทีเ่จรญิเตบิโตรวดเรว็มาก ประเภทของรา้นคา้มมีากมาย จนแทบจะตามไมท่นั จะขอ
เรยีงลาํดบัประเภทของรา้นคา้จากใหญ่ไปหาเลก็ 
         2.1 รา้นคา้สง่ (Wholesale store) เป็นรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้ในปรมิาณมาก ลูกคา้สว่น
ใหญ่เป็นคนกลาง 
         2.2 รา้นคา้ขายของถูก (Discount store) เป็นรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้ราคาพเิศษ 
         2.3 รา้นหา้งสรรพสนิคา้ (Department store) 
         2.4 ซูเปอรม์ารเ์กต็ทีอ่ยูเ่ดีย่ว ๆ (Stand alone supermarket) เป็นรา้นทีม่ทีาํเลเดีย่ว
ไมต่ดิกบัรา้นคา้ใดๆ 
         2.5 ชอ้ปป้ิงชุมชน (Community mall) เป็นรา้นคา้ทีอ่ยูใ่นยา่นชุมชน 
         2.6 Minimart จะเหน็ไดจ้ากรา้นคา้เลก็ๆ ตามตกึอาคารสงูๆ ในโรงพยาบาล ซึง่ตัง้ฮัว่
เสง็เริม่บุกตลาด Minimart พอสมควร 
         2.7 รา้นคา้สะดวกซือ้ (Convenience store) เป็นรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
หรอืสนิคา้สะดวกซือ้ บางรา้นจะเปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง 
         2.8 รา้นคา้ในปมัน้ํามนั 
         2.9 ซุม้ขายของ (Kiosk) เป็นรา้นทีจ่ดัเป็นซุม้ขายของ บางครัง้จดัเป็นบทู 
         2.10 เครื่องขายอตัโนมตั ิ(Vending machine) เป็นการขายสนิคา้ผ่านเครื่องจกัร
อตัโนมตั ิ
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         2.11 การขายทางไปษณีย ์(Mail order) เป็นการขายสนิคา้ซึง่ใชจ้ดหมายส่งไปยงั
ลกูคา้ มกีารลงในหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร ถา้พอใจกส็ง่ขอ้ความสัง่ซือ้ทางไปรษณยี ์
         2.12 ขายโดยแคตตาลอ็ก (Catalog sales) 
         2.13 ขายทางโทรทศัน์ (T.V. Sales) 
         2.14 ขายตรง (Direct sales) การขายโดยใชพ้นกังานขายออกเสนอขายตามบา้น 
         2.15 รา้นคา้สวสัดกิาร เป็นรา้นคา้ทีต่ ัง้ขึน้เพื่ออํานวยความสะดวกกบัพนักงานตาม
หน่วยงานราชการต่างๆ ของบรษิทั หรอืสาํนกังานต่างๆ 
         2.16 รา้นคา้สหกรณ์ เป็นรา้นคา้ทีต่ ัง้อยูต่ามมหาวทิยาลยั และโรงเรยีนต่างๆ 
 3.  จาํนวนคนกลางในช่องทาง (Number of intermediaries) หรอืความหนาแน่นของ
คนกลางในช่องทางการจดัจําหน่าย (Intensity of distribution) ในการพจิารณาเลอืกช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายจะมกีระบวนการ 3 ขัน้ตอนดงัน้ี 
 3.1 การพจิารณาเลอืกลกูคา้กลุ่มเป้าหมายวา่เป็นใคร 
 3.2 พฤตกิรรมในการซื้อของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ซื้อเงนิสดหรอืเครดติ ต้องจดัส่ง
หรอืไม ่ซือ้บ่อยเพยีงใด 
 3.3 การพจิารณาทีต่ัง้ของลกูคา้ตามสภาพภมูศิาสตร ์
        4. การสนับสนุนการกระจายตวัสินค้าเข้าสู่ตลาด (Market logistics) เป็นกจิกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยปจัจยัการผลติ และตวัสนิคา้จากแหล่งปจัจยัการผลติผ่านโรงงาน
ของผูผ้ลติ แลว้กระจายไปยงัผูบ้รโิภค 
 
2.3 บทความและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
เทยีมแข พทุธอุปถมัภ ์(2552 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง “ปญัหาและการกาํหนด 

กลยทุธเ์พือ่เพิม่ผลประกอบการในธุรกจิกระดาษทีใ่ชบ้นโต๊ะอาหาร” กรณีศกึษา บ. Disposable 
Goods Supply จาํกดั เป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ของมหาวทิยลยัหอการคา้ไทยโดยมี
วตัถุประสงค ์คอื 1)  เพือ่คน้หาสาเหตุหลกั ๆ ทีท่าํใหย้อดขายลดลง ทาํใหส้ามารถสรุปปญัหาที่
เกดิขึน้ และใชเ้ป็นแนวทางในการแกป้ญัหา 2)  เพื่อศกึษาภาพรวมของจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส
และ อุปสรรค ของบรษิทัโดยการใช ้SWOT Analysis ซึง่จะเกีย่วกบัการศกึษาสภาวะแวดลอ้ม
ทางการตลาดทัง้ภายในและภายนอกเพื่อนําขอ้มูลที่ได้จากการวเิคราะหม์าใช้ในการวางแผน
การตลาดและวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม หาปจัจยั5 ประการForces Modelทีม่ี
ผลต่อการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ  3) เพื่อกําหนดและวางแผนกลยุทธร์ะดบัองคก์ร ,ระดบั
ธุรกจิ , ระดบัหน้าที ่ในการแกไ้ขปญัหาของบรษิทั ดสิโพซะเบลิ กูดส ์ซพัพลายจํากดั เพื่อเพิม่
ผลประกอบการของธุรกิจ และติดตามผลการดําเนินงาน การสมัภาษณ์และสิ่งจูงใจในการ
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ทํางานต่างๆ โดยได้ออกแบบการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่  การศึกษาปฐมภูม ิ(Primary 
Study) จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารและผูเ้กี่ยวขอ้งในระดบัต่างๆ ที่มอีํานาจในการ
ตดัสนิใจและมสีว่นรว่มในการกาํหนดกลยทุธโ์ดยตรง รวมถงึกาํหนดนโยบายของบรษิทัโดยรวม
ที่เหมาะสม โดยใช้รูปแบบการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) การศกึษาทุตยิภูม ิ
(Secondary Study) ศกึษาเอกสาร งานวจิยั ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคา้, คู่แขง่ และสภาพ
ตลาดโดยรวม  รวบรวม ประมวลขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และสรุปประเมนิแนวทางแกป้ญัหา 
ตามกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์ 

       เอกลกัษณ์ จนัทรท์วลีาภ (2552 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรื่อง “ปญัหาและการจดัการเชงิกล
ยทุธเ์พือ่เพิม่ผลประกอบการในธุรกจิเครือ่งใชใ้นครวัเรอืนพลาสตกิ กรณีศกึษา บรษิทั พาสทนิา 
จาํกดั” เป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยมวีตัถุประสงค ์คอื 
1) เพื่อศกึษาวเิคราะหป์ญัหา และปจัจยัสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 2) เพื่อกําหนดกลยุทธร์ะดบั
องค์กร ระดบัธุรกจิ และระดบัปฎิบตัิงาน รวมทัง้ กลยุทธ์การจดัการห่วงโซ่คุณค่า โดยได้
ออกแบบการวจิยัเป็นแบบเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) มรีะเบยีบวธิกีารศกึษาวจิยัคน้
วา้ คอื การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบทุตยิภมูแิละปฐมภมู ิโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูมไิดท้า 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการคน้ควา้ขอ้มลูของบรษิทั ทฤษฎ ีเอกสารงานวจิยัและขอ้มลูอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัเอกสารลกูคา้ ตลาดของคูค่า้แขง่ขนั และอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ สว่นการ
เกบ็ขอ้มลูปฐมภูมจิะเป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในระดบั
ต่างๆของบรษิทัคู่คา้จาํนวน 1 ท่าน และบุคคลในระดบัต่างๆของบรษิทัพาสทนิา จา กดั 1 ท่าน 
โดยการวจิยัเชงิคุณภาพน้ีไดน้าเอาแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการเชงิกลยุทธ ์แนวคดิทฤษฎี
เกีย่วกบักลยุทธท์างการตลาด และแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบังานวจิยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาทําการ
ประมวล และผลการศกึษาพบว่า 1) กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) คอื กลยุทธ์
เตบิโต (Growth Strategy) แบบ Horizontal Growth Strategy 2) กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ 
(Business – Level Strategy) คอื กลยุทธค์วามแตกต่าง (Differentiation Strategy) 3) กลยุทธ์
ระดบัปฏบิตังิาน (Functional Strategy) คอื กลยุทธ์การตลาด โดยมุ่งเน้นการสรา้งความ
แตกต่างในตวัผลติภณัฑ ์4) กลยุทธ์อื่นๆ คอื การจดัการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain 
Management) ไดถู้กนามาใชเ้พือ่ใหบ้รรลุถงึการแกไ้ขปญัหาขององคก์รไดใ้นระยะยาว 

  



 
 

 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 
 การศกึษาในครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ตามกรอบของ
กระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์ การศกึษาแบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ การศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิ
(Secondary Data) เป็นการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยูภ่ายในและภายนอก 
บรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ 
เชน่ ขอ้มลูขา่วสาร สภาพแวดลอ้มภายนอก เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีคูแ่ขง่ ลกูคา้ ผูผ้ลติ 
และเวบ็ไซต ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิแครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหาร ประเภทเซรามคิ โดยใชก้รอบของ
กระบวนการจดัการเชงิกลยทุธใ์นการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู หลงัจากนัน้จงึทาํการศกึษาขอ้มลู
ปฐมภมู ิ (Primary Data) โดยเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ ทาํการสอบถามสบืเสาะเจาะลกึถงึ
ความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ และประสบการณ์ของผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบัผูจ้ดัการ ของ
บรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) รวมทัง้ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ ของบรษิทัรอยลั ปอร์
ซเลน จาํกดั (มหาชน) การศกึษาทัง้สองสว่น ไดว้เิคราะหแ์ละประมวลเขา้ดว้ยกนั ดงัผล
การศกึษาดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 การออกแบบวิจยั (Research Design) 
3.2 การเกบ็ข้อมลู (Data Collection) 

           3.2.1 การเกบ็ขอ้มลูทตุยิภมู ิ
              3.2.2 การเกบ็ขอ้มลูปฐมภมู ิ
 3.3 การวิเคราะหข้์อมลู (Data Analysis) 
   3.3.1 การวเิคราะหข์อ้มลูทตุยิภมู ิ
   3.3.2 การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิ
 3.4 การสรปุประมวลผล ตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 
3.1  การออกแบบวิจยั (Research Design) 
 
 ในการศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาไดท้าํการออกแบบวจิยั (Research Design) เป็นแบบบรูณ
การวกิารศกึษาขอ้มลูทตุยิภมู ิ(Secondary Data) และขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) จากนัน้จงึ
นําขอ้มลูทัง้สองมาทาํการวเิคราะห ์โดยใชท้ฤษฎกีระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic 
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Management Process) ในการสรปุประมวลผล โดยใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ในการวเิคราะห์
ประมวลผลเพือ่สรปุเลอืกกลยทุธท์ัง้สามระดบั คอื กลยทุธร์ะดบัองคก์ร กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ และ
กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร 
 
3.2  การเกบ็ข้อมลู (Data Collection) 
 
 3.2.1 การเกบ็ข้อมลูแบบทุติยภมิู (Secondary Data) โดยไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทีอ่ยูภ่ายใน และภายนอก บรษิทั รอยลัปอร์
ซเลน จาํกดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ เชน่ ขอ้มลู
ขา่วสาร สภาพแวดลอ้มภายนอก เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ี คูแ่ขง่ ลกูคา้ ผูผ้ลติ และ
เวบ็ไซต ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิแครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหาร ประเภทเซรามคิ เพือ่นําปจัจยัต่างๆทีม่ี
ผลกระทบต่อบรษิทัมาวเิคราะหแ์ละกาํหนดกลยทุธต่์อไป 
 
        3.2.2 การเกบ็ข้อมลูแบบปฐมภมิู (Primary Data) การวจิยัเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดทาํการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทีม่อีาํนาจในการ
ตดัสนิใจและมสีว่นรว่มในการกาํหนดกลยทุธโ์ดยตรงโดยใชร้ปูแบบการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth 
Interview) โดยการสอบถามสบืเสาะเจาะลกึถงึความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ และ ประสบบการณ์
ของผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบัผูจ้ดัการ ของบรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) นอกจากน้ี
ยงัมกีารสมัภาษณ์กลุ่มตวัแทนจาํหน่ายของบรษิทั มอีาํนาจในการตดัสนิใจซือ้และอาํนาจในการ
ต่อรอง เพือ่นําความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัต่างๆ มากาํหนดปญัหาและกลยทุธต่์อไป โดยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึทัง้หมด 8 ทา่น ระยะเวลาตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2553 ถงึเดอืนมกราคม 2554 
จากบทสมัภาษณ์ทัง้หมดอยูใ่นภาคนวก ข และทาํการสรปุการสมัภาษณ์ของทุกคน เพือ่ทาํการ
วเิคราะหเ์ชงิกลยทุธต่์อไป  
 
3.3 การวิเคราะหข้์อมลู (Data Analysis) 
 
 3.3.1 การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู 
 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก  
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง (Political environment) 
 การเมอืงมผีลกระทบต่อธุรกจิต่างประเทศ รวมทัง้ของบรษิทัดว้ย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บันโยบาย
ของรฐับาลว่าจะมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบและมากน้อยเพียงใด เช่น นโยบาย
ทางดา้นภาษ ีนโยบายทางดา้นการสง่เสรมิการสง่ออก นโยบายการคา้เสรกีบัต่างประเทศต่างๆ 
รวมทัง้นโยบายทางด้านราคาของเชื้อเพลิงหรอืไฟฟ้าที่รฐับาลกําลงัพจิารณาอยู่ในปจัจุบนั 
นอกจากนัน้ขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมทางการเมอืง ถ้าการเมอืงไม่น่ิง มคีวามขดัแยง้ระหว่าง
พรรคการเมืองทําให้มีการประท้วงหรือการเดินขบานปิดกัน้ถนนและสถานที่สําคญัต่างๆ 
อย่างเช่นที่เกดิในปี 2553 กจ็ะมผีลกระทบของธุรกจิบรษิทัทางดา้นการขนส่งภายในประเทศ 
และการสง่สนิคา้ออกนอกประเทศ ตลอดจนสรา้งความไมเ่ชื่อมัน่ของลกูคา้ต่างประเทศต่อบรษิทั 
เพราะไมแ่น่ใจวา่จะสง่สนิคา้ไดท้นัเวลาหรอืไม ่ลกูคา้อาจเปลีย่นไปซือ้สนิคา้จากประเทศอื่นกไ็ด ้
   
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic environment) 
       เศรษฐกจิมผีลกระทบมากทีสุ่ดต่อธุรกจิของบรษิทั โดยเฉพาะเศรษฐกจิของต่างประเทศ 
เพราะรายไดส้่วนใหญ่ (ประมาณรอ้ยละ 80) ของบรษิทัไดม้าจากการส่งสนิคา้ไปต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป ส่วนเศรษฐกิจในประเทศก็มีผล
เชน่เดยีวกนั เมือ่เศรษฐกจิไมด่รีายไดข้องคนทัว่ไปกจ็ะลดลง หรอืคนตกงานมากขึน้ ทุกคนกจ็ะ
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของ โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิค้าของบรษิทั เพราะไม่ใช่สิง่จําเป็นต่อการ
ดํารงชวีติประจําวนั ดงันัน้จงึถอืไดว้่าเศรษฐกจิมผีลกระทบอย่างมากต่อธุรกจิของบรษิทัพอๆ 
กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  

การผลติและจําหน่ายเซรามกิ ในปี 2553 มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดัจากการ
ปรบัตวัของภาวะเศรษฐกจิในประเทศ การฟ้ืนตวัของตลาดอสงัหารมิทรพัยท์ีม่แีนวโน้มดขีึน้จาก
มาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ ทีม่กีารเร่งโอนกรรมสทิธจิํานวนมากใหท้นัเวลา
สิน้สุดในเดอืนมถุินายน 2553 และการปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นหลงัน้ําลด สาํหรบัแนวโน้มในปี 
2554 การผลติและจาํหน่ายเซรามกิจะขยายตวัเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย เน่ืองจาก ในปี 2553 มกีาร
เตบิโตเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็จากมาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดส้ิน้สุดลง และการปรบัปรุง
ซ่อมแซมบา้นหลงัน้ําลด ซึ่งความต้องการจากการปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นหลงัน้ําลดอาจมผีล
ต่อเน่ืองถงึตน้ปี 2554 แต่ความตอ้งการอาจจะไมส่งูมากนกัเมือ่เทยีบกบัปี 2553 

ในสว่นของการสง่ออกผลติภณัฑเ์ซรามกิ ในปี 2553 เตบิโตเพิม่ขึน้จากการขยายตวัของ
เศรษฐกจิโลก แต่การเตบิโตเป็นการเปรยีบเทยีบจากฐานตวัเลขทีต่ํ่า จงึทําใหก้ารส่งออก
ขยายตวัสงูขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั สาํหรบัการส่งออกผลติภณัฑเ์ซรามกิ ในปี 2554 มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยแมว้่าเศรษฐกจิโลกจะขยายตวัเพิม่ขึน้ แต่ผูส้ง่ออกประสบปญัหาการแขง็
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ค่าของเงนิบาท จงึทําใหส้นิคา้ของไทยมรีาคาสงูกว่าคู่แข่ง และมผีลใหก้ารส่งออกของไทย
อาจจะขยายตวัไดไ้มม่ากนกั (สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,2553) 

 
สภาพแวดล้อมทางสงัคม (Social environment) 

สงัคมมีผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทไม่มาก การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมส่วนใหญ่ใช้
เวลานาน บรษิทัสามารถปรบัสภาพธุรกจิใหเ้ขา้กบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไดไ้ม่ยาก เช่นสงัคมใน
ประเทศเรา ผูค้นมกันิยมใชภ้าชนะใสอ่าหารประเภทพลาสตกิ เพราะราคาถูกและไมแ่ตกหกังา่ย 
โดยเฉพาะร้านอาหารทัว่ไป แต่ปจัจุบนัผู้คนคํานึงถึงสุขภาพมากขึ้น บางคนเกรงว่าการใช้
ภาชนะพลาสตกิจะไม่ปลอดภยั จงึเปลีย่นไปใชภ้าชนะเซรามคิแทน ซึ่งกจ็ะเพิม่จํานวนมากขึน้
แต่ตอ้งใชเ้วลานาน เป็นตน้ 

 
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technology environment) 

เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการผลิต 
จําเป็นต้องใช้เครื่องจกัร อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด แม้ว่าต้องใช้ต้นทุนเพิ่มก็ตาม แต่ก็
สามารถลดตน้ทุนการผลติไดคุ้ม้ค่า เช่น ลดการใชเ้ชือ้เพลงิ ลดการใชแ้รงงาน ลดความสญูเสยี
ระหว่างกระบวนการผลติ ตลอดจนเพิม่ผลผลติและคุณภาพ สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ได ้
ทางงด้านการตลาด เทคโนโลยกี็มสี่วนช่วยได้มาก ทําให้สามารถติดต่อกบัลูกค้าได้สะดวก 
รวดเรว็ตลอดเวลา การออกแบบผลติภณัฑแ์ละการนําเสนอสนิคา้ทาํไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
รวดเรว็ นอกจากนัน้เทคโนโลยยีงัมผีลต่อธุรกจิของบรษิทัในดา้นประสทิธภิาพโดยรวมไม่ว่าจะ
เป็นดา้นการบญัช ีการเงนิ ดา้นบุคลากร ดา้นประชาสมัพนัธต์ลอดจนภาพภาพพจน์ของบรษิทั
ดว้ย 
 
ภาพรวมอตุสาหกรรมเซรามิค   
 
การผลิต 
 การผลติเซรามกิ ในปี 2553 มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัจากการปรบัตวัของภาวะ
เศรษฐกจิในประเทศ และการฟ้ืนตวัของตลาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่แีนวโน้มดขีึน้ ประกอบกบัมกีาร
ผลติเพือ่รองรบัการเรง่โอนกรรมสทิธจิาํนวนมาก เพือ่ใหท้นักบัมาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัย์
ทีส่ ิน้สุดลงในเดอืนมถุินายน 2553 ทําใหม้กีารผลติเซรามกิเพิม่ขึน้ โดยการผลติกระเบือ้งปพูืน้ 
บุผนงัมปีรมิาณ 162.76 ลา้นตารางเมตร และการผลติเครื่องสุขภณัฑ ์มปีรมิาณ 7.10 ลา้นชิน้ 
เมือ่เทยีบกบั ปีก่อนเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 14.81 และ 21.01  
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การตลาด (ตลาดในประเทศ) 
การจําหน่ายเซรามกิ ในปี 2553 เตบิโตเพิม่ขึน้จากการปรบัตวัของภาวะเศรษฐกจิใน

ประเทศ การฟ้ืนตวัของตลาดอสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารเรง่โอนกรรมสทิธจิาํนวนมาก เพื่อใหท้นั
กบัมาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ และการปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นหลงัน้ําลด ทาํให้
ความตอ้งการใชเ้ซรามกิในประเทศเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการผลติเซรามกิ โดย
การจาํหน่ายกระเบือ้งปพูืน้ บุผนงั มปีรมิาณ 166.02 ลา้นตารางเมตร และการจาํหน่ายเครื่อง
สขุภณัฑ ์มปีรมิาณ4.35 ลา้นชิน้ เพิม่ขึน้จากปีก่อนในอตัรารอ้ยละ 13.95 และ 11.93 ตามลาํดบั  

 
การส่งออก 

การสง่ออกผลติภณัฑเ์ซรามกิสว่นใหญ่จะสง่ไปยงัประเทศญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิาออสเตรเลยี 
จนี เยอรมนี และประเทศในกลุ่มอาเซยีน โดยในปี 2553 การสง่ออกผลติภณัฑเ์ซรามกิมมีลูค่า
รวม 612.64 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เมื่อเทยีบจากปีก่อนเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 12.55 ซึง่เป็นไป
ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก และเป็นการเปรยีบเทยีบกบัฐานตวัเลขการสง่ออกในปี 2552 
ทีต่ํ่า เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากปญัหาเศรษฐกจิโลก จงึทาํใหก้ารสง่ออกผลติภณัฑเ์ซรามกิที่
สาํคญั โดยเฉพาะเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหาร เครือ่งสุขภณัฑ ์และลูกถว้ยไฟฟ้า เพิม่ขึน้อยา่งเหน็ได้
ชดัในปี 2553 

 
การนําเข้า 
 การนําเขา้ผลติภณัฑเ์ซรามกิ ในปี 2553 มมีลูค่ารวม 364.20 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เมื่อ
เทยีบจากปีก่อนเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 60.07 ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้จากการขยายตวัของเศรษฐกจิ
ในประเทศ ส่งผลใหภ้าคอุตสาหกรรมมกีารลงทุนเพิม่ขึน้ และเป็นการเปรยีบเทยีบกบัฐาน
ตวัเลขการนําเขา้ ในปี 2552 ทีต่ํ่า จงึทาํใหก้ารนําเขา้ผลติภณัฑเ์ซรามกิเพิม่สงูขึน้อยา่งเหน็ได้
ชดัสําหรบัการนําเขา้ผลติภณัฑเ์ซรามกิส่วนใหญ่จะนําเขา้จากประเทศจนี ญี่ปุ่น มาเลเซยี 
อนิโดนีเซยี และเยอรมนี โดยผลติภณัฑเ์ซรามกิสาํหรบัใชต้ามหอ้งปฏบิตักิารจะนําเขา้จากญีปุ่น่ 
และมาเลเซยี เป็นหลกัและผลติภณัฑเ์ซรามกิอื่นจะนําเขา้กระเบือ้งปพูืน้ บุผนงั ทีม่รีาคาถูกจาก
จนี เป็นสาํคญั 
 
สรปุและแนวโน้ม 

การผลติและจําหน่ายเซรามคิ ในปี 2553 มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดัจากการ
ปรบัตวัของภาวะเศรษฐกจิในประเทศ การฟ้ืนตวัของตลาดอสงัหารมิทรพัยท์ีม่แีนวโน้มดขีึน้จาก
มาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ ทีม่กีารเร่งโอนกรรมสทิธจิํานวนมากใหท้นัเวลา
สิน้สุดในเดอืนมถุินายน 2553 และการปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นหลงัน้ําลด สาํหรบัแนวโน้มในปี 
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2554 การผลติและจาํหน่ายเซรามคิจะขยายตวัเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย เน่ืองจาก ในปี 2553 มกีาร
เตบิโตเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็จากมาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดส้ิน้สุดลง และการปรบัปรุง
ซ่อมแซมบา้นหลงัน้ําลด ซึ่งความต้องการจากการปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นหลงัน้ําลดอาจมผีล
ต่อเน่ืองถงึตน้ปี 2554 แต่ความตอ้งการอาจจะไมส่งูมากนกัเมือ่เทยีบกบัปี 2553 

ในสว่นของการสง่ออกผลติภณัฑเ์ซรามคิ ในปี 2553 เตบิโตเพิม่ขึน้จากการขยายตวัของ
เศรษฐกจิโลก แต่การเตบิโตเป็นการเปรยีบเทยีบจากฐานตวัเลขทีต่ํ่า จงึทําใหก้ารส่งออก
ขยายตวัสงูขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั สาํหรบัการส่งออกผลติภณัฑเ์ซรามคิ ในปี 2554 มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยแมว้่าเศรษฐกจิโลกจะขยายตวัเพิม่ขึน้ แต่ผูส้ง่ออกประสบปญัหาการแขง็
ค่าของเงนิบาท จงึทําใหส้นิคา้ของไทยมรีาคาสงูกว่าคู่แข่ง และมผีลใหก้ารสง่ออกของไทย
อาจจะขยายตวัไดไ้มม่ากนกั (ทีม่า: สรุปภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมไทยปี 2553 และแนวโน้ม
ปี 2554(อุตสาหกรรมเซรามกิ)  
 
การวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม (Industry analysis) 
ด้วยแบบจาํลอง Five Force Model) 
 1.  การเข้ามาของผูป้ระกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) มน้ีอยเน่ืองจาก
อุตสาหกรรมเครื่องใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิเป็นอุตสาหกรรมทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้งา่ยๆ ตอ้ง
ใชป้ระสบการณ์ เทคนิค แรงงาน รวมทัง้เทคโนโลยทีีพ่รอ้มในการดาํเนินธุรกจิ ดงันัน้ จงึเป็นสิง่
ทีคู่แ่ขง่ขนัใหมท่ีจ่ะเขา้มาแขง่ขนัในอุตสาหกรรมน้ีจะตอ้งมคีวามพรอ้มสงู 
 2.  สภาพการณ์ของการแข่งขัน  (Rivalry) มีปานกลางเน่ืองจากการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนัเริม่มกีารขยายตวั ในการแข่งขนัส่วนใหญ่ตลาดจะแข่งขนัดา้นราคา จงึ
สง่ผลใหม้กีาํไรน้อยลง อุตสาหกรรมใดทีม่เีงนิทุนหมนุเวยีนไมม่ากพอกจ็ะขาดสภาพคล่องจนถงึ
ปิดกจิการ 
 3.  การมีสินค้าและบริการอ่ืนทดแทน (Threat of Substitute) มน้ีอย ถงึแมว้่า
ผลติภณัฑเ์ครื่องใชบ้นโต๊ะอาหารมสีนิคา้ทดแทนจํานวนมาก มหีลายประเภททีท่ดแทนกนัได ้
เชน่ พลาสตกิ เมลามนี เครือ่งแกว้ สงักะสเีคลอืบ เมือ่พจิารณาทีต่ลาดในระดบักลางถงึระดบับน
ถอืวา่เครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิเป็นทีต่อ้งการมากทีส่ดุ เช่น โรงแรมระดบัสดีาวขึน้
ไป และปจัจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามสําคญักบัเรื่องสุขภาพมากขึน้ ทําใหผ้ลติภณัฑท์ีม่สีารตกคา้ง
ไมเ่ป็นทนิียม 
 4.  อาํนาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers) มมีาก
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบรษิัทเป็นสนิค้าที่มคีุณภาพสูง และบรษิัทแสดงให้เหน็ว่า บรษิทัไม่
สามารถอยู่ได้ถ้าลดราคาสนิค้าลงในขณะที่ความต้องการของตลาดเริม่ลดน้อยลง ทําใหผู้ซ้ื้อ
เปลีย่นไปซือ้ผลติภณัฑท์ีร่าคาถูกกวา่ 
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 5.  อาํนาจการต่อรองของผูผ้ลิต (Bargaining Power of Suppliers) มมีากเน่ืองจาก
วตัถุดบิหลกัทีม่ผีูข้ายน้อยราย และไดร้บัผลกระทบจากผูข้ายวตัถุดบิในการต่อรองมมีาก เพราะ
เป็นบรษิทัทีข่ายวตัถุดบิทีม่คีุณภาพตรงตามทีบ่รษิทักําหนด ในขณะเดยีวกนับรษิทัพยายามหา
ผูข้ายวตัถุดบิรายใหม่ๆ  เพิม่มากขึน้ 
 
  3.3.2   การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู  
 
การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมูทิาํไดโ้ดย 
 1. สมัภาษณ์ผูบ้รหิารบรษิทั รอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู ที่
มอีาํนาจในการตดัสนิใจ และมสีว่นรว่มในการกาํหนดกลยทุธแ์ละนโยบาย การสมัภาษณ์เป็น
รปูแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) จาํนวน 4 ทา่น ไดแ้ก่ 
 - คุณธนารกัษ ์สลีวานิช ตําแหน่ง ประธานกรรมการ และเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 - คุณกมลพฒัน์ ทปีสวุรรณ ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝา่ยขายและฝา่ยการตลาด 
 - คุณบุษฎา เจรญิพงษ์ ตําแหน่ง ผูจ้ดัการฝา่ยขายในประเทศ 
 - ดร.สโุรจน์ ศุภสวสัดกุิล ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. สมัภาษณ์ผู้บรหิารที่เป็นตวัแทนจําหน่ายสนิค้า บรษิัท รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั 
(มหาชน) การสมัภาษณ์เป็นรปูแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) จาํนวน 4 ทา่น ไดแ้ก่  
 - คุณชวูงศ ์เจรญิรตันวงศ ์ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั รอยลัเทเบิล้แวร ์จาํกดั 
 - คุณขวญัตา เลศิเธยีรดาํรง ตําแหน่ง กรรมการบรษิทั ยนิูเวอรแ์ซล เซรามคิจาํกดั 
 - คุณอุษณยี ์ เรีย่วแรงกุศล ตําแหน่ง ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เอสแอนดย์ ู เทเบิล้แวร ์
จาํกดั 
 - คุณสภุกัด ิสวุรรณดษิฐกุล ตาํแหน่ง เจา้ของกจิการ หสม.เอสดปีอรซ์เลน 
 
ขัน้ตอนในการศึกษา 
 
 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสูง บรษิทั รอยลั 
ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) และผูบ้รหิารตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ บรษิทั รอยลั ปอรซ์เลน จํากดั 
(มหาชน) ผูศ้กึษาไดก้าํหนดขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
 1. เตรยีมขอ้มลูคาํถามทีจ่ะใชใ้นการสมัภาษณ์ และเตรยีมอุปกรณ์เครือ่งบนัทกึเสยีง 
 2. ตดิต่อขอความอนุเคราะหใ์นการขอสมัภาษณ์ 
 3. นดัหมาย วนั เวลา ทีจ่ะเขา้พบ เพือ่ทาํการสมัภาษณ์ เกบ็ขอ้มลู นดัสมัภาษณ์แบบ
เผชญิหน้า (Face to face) 
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 4. บนัทกึการสมัภาษณ์ จดประเดน็สาํคญัระหวา่งการสมัภาษณ์ 
 
เครื่องมือในการศึกษา 
 
 ผูศ้กึษาตอ้งการขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์อยา่งครบถว้น สมบรูณ์ ดงันัน้จงึมี
เครือ่งมอืในการศกึษา ดงัน้ี 
 1. ผูศ้กึษา 
 2. เครือ่งบนัทกึเสยีง 
 3. คาํถามในการสมัภาษณ์ 
 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา จึงดําเนินการ
สมัภาษณ์เป็นคาํถามปลายเปิด (Open ended question) เพื่อใหผู้บ้รหิารไดแ้สดงความคดิเหน็
ต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอยีดและเกดิความยดืหยุน่ในการสมัภาษณ์ 
 
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 
 
  1.  การสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษทั รอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั 
(มหาชน)  
 
ลกัษณะแนวโน้มธรุกิจของบริษทัเป็นอย่างไรบา้ง? 
 - จากภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยและค่าเงนิบาททีม่กีารแขง็ค่า สง่ผลกระทบต่อการดาํเนิน
ธุรกจิของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัเน้นการสง่ออกประมาณ 80% ในตลาดยโุรปและอเมรกิา ทาํให้
บรษิทัต้องพยามหาตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะตลาดเอเชยี โดยนําผลติภณัฑใ์หม่ๆ มานําเสนอ 
หรอืนําเสนอความแปลกใหม ่อาจจะเป็น pattern ใหม่ๆ  ทีใ่นตลาดยงัไมม่ ีเขน่ ของตกแต่ง ซึง่
ตลาดเริม่มคีวามตอ้งการมากขึน้ และคุณภาพของสนิคา้ทีม่มีาตรฐาน ถา้เปรยีบเทยีบกบัเจา้อื่น
ของเราดกีว่าซึ่งบรษิทัผลติสนิค้าให้กบั brand ดงัๆ ทัว่โลกอยู่แล้วด้วย ทําให้ลูกค้าเหน็
ศักยภาพของบริษัทที่คุณภาพของสินค้าเทียบเท่ากับผู้ผลิตระดับโลกในเชิงของ ceramic 
tableware ซึ่งบริษัทจะเน้นในด้านน้ี และจากการที่คู่แข่งที่ผลิตในประเทศเหมือนกนั 
เพราะฉะนัน้ มผีลกระทบใกล้เคยีงกนั เพราะว่าผลกระทบก็คอืว่าลูกค้าเอง เช่น ผลกระทบ
เน่ืองจากจาํนวนนกัท่องเทีย่วทีล่ดลง ทาํให ้project ต่างๆ ของโรงแรมใหญ่ ตอ้งเลื่อนออกไป
ดว้ย ทําใหย้อดการสัง่ซือ้ลดลงบา้ง ทําใหบ้รษิทัตอ้งพยายามเพิม่ยอดขายใหม้ากขึน้กว่าเดมิ
และใช้จุดแขง็ของบรษิทั คอื การบรกิาร และคุณภาพของสนิค้าที่มมีาตรฐาน เพื่อลูกค้าส่วน
ใหญ่เลกืซื้อสนิค้าของรอยลัปอร์ซเลน และ เน่ืองจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามสําคญักบัเรื่อง
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สุขภาพมากขึน้ อาจจะหนัไปใชภ้าชนะทีผ่ลติจากวสัดุธรรมชาตมิากขึน้สง่ผลบรษิทัเราจงึตอ้งมี
การพฒันาขัน้ตอนการผลติสนิคา้ใหป้ราศจากสารตกคา้งประเภทตะกัว่ หรอืสารตกคา้งประเภท
อื่นๆ เพือ่ทีจ่ะทาํใหผู้บ้รโิภคหนักลบัมาเลอืกใชส้นิคา้ของเรา 
 
บริษทัมีการวางแผนดาํเนินการอย่างไรกบัสถานการณ์ปัจจบุนั? 
 - เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั ส่งผลใหบ้รษิทัหลายบรษิทัปิดกจิการลงไป ทําให้
บรษิทัรอยลัปอรซ์เลน มโีอกาสสอดแทรกเขา้ไปในตลาด ทัง้ทางดา้นขายเองโดยตรงและรบัจา้ง
ผลติสนิคา้ใหก้บัแบรนดอ์ื่นๆ (OEM) และ ต้องขยายตลาดลงไประดบักลาง – ระดบัล่าง 
พยายามหาตลาดใหม่ๆ  เพิม่จากตลาดยโุรปและอเมรกิาทีเ่ริม่ชะลอตวัจากภาวะเศษฐกจิถดถอย 
เชน่ ตลาดเอเชยี  
 
ในอนาคตมีแผนการดาํเนินธรุะกิจอย่างไร ทัง้ทางด้านธรุกิจ และ การตลาด?                                
ระยะสัน้  
 - บรษิทัตอ้งหา order ผลติใหส้มํ่าเสมอ และพยายามเน้นเรื่องการผลติสนิคา้ lot ใหญ่ๆ 
มากขึน้ เพื่อลดตน้ทุนการผลติ และขยายจุดวางสนิคา้ใหม้ากขึน้ โดยการใหต้วัแทนจาํหน่ายไป
หาร้านค้า ที่เป็นร้านค้าเหมือนร้านโชว์ห่วยตามต่างจงัหวดั ตัวแทนหน่ึงที่อยู่ในพื้นที่ 4-5 
จงัหวดั ซึง่ตวัแทนจาํหน่ายตอ้งไปดแูต่ละจงัหวดัทีร่บัผดิชอบอยูว่่ามรีา้นคา้ทีข่ายสนิคา้ประเภท
เครือ่ง ครวัอยูก่ีร่า้น แลว้ใหนํ้าเสนอนําสนิคา้ของบรษิทัไปวางทีร่า้นพวกน้ี แลว้เรากจ็ะมกีารตดิ
ตราสนิคา้ บรษิทัรอยลัปอรซ์เลน เพื่อใหเ้ป็นทีร่บัรูแ้ละสามารถหาซือ้ไดใ้นทุกพืน้ที ่และตวัแทน
จําหน่ายขยายสาขาเพิม่ บรษิทัพยายามเพิม่สนิคา้ในตลาดใหม้ากขึน้ เน่ืองจากว่าบรษิทัไม่มี
งบประมาณในการโฆษณา เพราะฉะนัน้วธิกีารของบรษิทั คอื พยายามวางสนิคา้ในตลาดใหค้น
เหน็มากกวา่ทีส่ดุ 
  
ระยะกลาง-ระยะยาว 
 - บรษิทัจะเพิม่ครื่องจกัรมากขึน้ ลดการใชแ้รงงานลง เพื่อใหส้นิคา้มคีุณภาพสมํ่าเสมอ 
และ พยายามเขา้ไปในตลาดระดบักลางและระดบัล่างใหม้ากขึน้ เน้นผลติสนิคา้ทีป่ลอดภยั เป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 
สาํหรบัตวัแทนจาํหน่าย ท่านมีการประเมินตวัแทนจาํหน่ายอย่างไร 

 - บรษิทัจะประเมนิจากยอดขาย ฐานะการเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของบรษิทั
(ตามทีร่ะบุในสญัญาการเป็นตวัแทนจาํหน่าย) และจากการขยายตลาด เพื่อใหส้นิคา้เป็นทีรู่จ้กั
มากขึน้  
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2. การสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายของ บริษทั 
รอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั (มหาชน)  
 
ลกัษณะแนวโน้มทัว่ไปของธรุกิจเป็นอย่างไรบา้ง? 
 - จากภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอย และภาวะการเมอืงภายในประเทศ เหตุการชุมนุมทาง
การเมอืง ทาํใหย้อดขายลดลงบางสว่น แต่ดว้ยสนิคา้ของบรษิทัรอยลัปอรซ์เลน เป็นผลติภณัฑท์ี่
มคีุณภาพ และตราสนิคา้สามารถทีจ่ะแข่งขนักบับรษิทัทีผ่ลติสนิคา้ประเภทเดยีวกนัไดอ้ย่างด ี
จงึทําใหต้วัแทนจําหน่ายของบรษิทัรอยลัปอรซ์เลน ยงัสามารถรกัษายอดขายอยู่ในระดบัปาน
กลางสามารถดาํเนธุรกจิอยูไ่ด ้ต่างจากเมือ่ 2-3 ปีทีผ่า่นมา 
 
จากการดาํเนินธรุกิจประสบปัญหาอย่างไรบา้ง ปัญหาท่ีเกิดจากลกูค้า ,ปัญหาท่ีเกิดจาก
บริษทัรอยลัปอรซ์เลน? 
 
ปัญหาท่ีเกิดจากลกูค้า 
 - ปญัหาทีเ่กดิจากลกูคา้โดยตรงคอื การทีลู่กคา้ตอ้งการสนิคา้เรง่ด่วน แลว้ ทาง Supplier 
ไมส่ามารถผลติหรอืส่งของไดท้นัตามกําหนด ทัง้จากการทีลู่กคา้ชาํระเงนิล่าชา้ และระยะเวลา
การผลติทีน่านเกนิไป ซึ่งลูกคา้ไม่เขา้ใจวธิกีารผลติและขัน้ตอนการทํางาน เน่ืองจากการผลติ
ตอ้งใชร้ะยะเวลา  
 
ปัญหาท่ีเกิดจากบริษทัรอยลัปอรซ์เลน. 
 - จากการทีบ่รษิทัรอยลัปอรซ์เลน มรีะเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัทีอ่อกใหม่บางประการ
เป็นอุปสรรคต่อการขาย และนโยบายทีอ่อกใหม ่ไมส่นนัสนุนงานขายเท่าทีค่วร เช่น เรื่องการ
ขอ Credit ใหเ้วลาน้อยเกนิไป สนิคา้บางรายการ dead stock เรว็ ทาํใหท้างตวัแทนจาํหน่าย
ต้องรบัภาระในเรื่องของ stock สนิคา้ เพื่อที่จะสามารถ support ลูกคา้ไดใ้นกรณีที่ลูกคา้
ตอ้งการซือ้ไปทดแทนของเดมิทีแ่ตกหรอืชาํรดุ 

 
ในอนาคตมีแผนการดาํเนินธรุกิจอย่างไร? 

 - ในอนาคตทางตวัแทนจาํหน่ายตอ้งพยายามหา Product คลอบคลุม Table ware ให้
ไดม้ากทีสุ่ด และเพิม่การขายส่ง เพื่อรองรบัการเตบิโตของธุรกจิรา้นอาหารและโรงแรมขนาด
เลก็  
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มีความต้องการท่ีจะให้ทางบริษทั รอยลัปอรซ์เลนฯ ให้ความร่วมมืออย่างไรบา้ง? 
 - ทางตวัแทนจาํหน่ายอยากใหท้างบรษิทัใหก้ารสนบัสนุนเรื่องการขายใหม้ากกว่าน้ี เช่น 
สนับสนุนเรื่องรายการสนิคา้ (catalog) การทําโปรโมชัน่ต่างๆ การใหส้่วนลดรวมถงึเรื่องของ
การใหเ้ครดติ และอยากใหม้กีารสนิค้าคงคลงั เพื่อรองรบัความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ
สนิคา้ทีเ่รง่ดว่น 
 
ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายของบริษทั รอยลัปอรซ์เลน ฯ ท่านได้รบัการช่วยเหลือ
อย่างไรบา้ง? 
 - ในส่วนของฝา่ยขาย ไดใ้หค้วามร่วมมอืในดา้นขอ้มลูผลติภณัฑ ์และการประสานงาน
ขายเป็นอย่างด ีและในส่วนของการตลาด ไดร้บัการสนับสนุนในเรื่องการออกบูธ การจดัแสดง
สนิคา้ 
 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารของบริษทั รอยลัปอรซ์เลน จาํกดั มหาชน และ
ตวัแทนจาํหน่ายของบริษทั ฯ 
 
การวิเคราะหปั์จจยัภายใน 
 จดุแขง็ (Strengths) 
 - บรษิทัรอยลัปอรซ์เลนฯ เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีง มตีราสนิคา้(Brand name) เป็นทีรู่จ้กั 
มานานและมตีวัแทนจาํหน่ายอยูท่ ัว่โลก 
 - มบุีคคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการผลติทาํใหผ้ลติภณัฑม์คีณุภาพ เป็นไปตาม 
มาตรฐาน 
 - มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการทาํการวจิยัและพฒันาใหผ้ลติภณัฑม์คีวามปลอดภยั 
กบัผูบ้รโิภค 
 - มกีารออกแบบผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายใหเ้ป็นทีต่อ้งการของตลาด 
 - มกีารใหบ้รกิารทีด่ ี 
         
 
 
 
 
 
 



 45 

 จดุอ่อน (Weaknesses) 
 - มตีน้ทุนการผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ทัง้ในดา้นแรงงาน และพลงังาน 
 - บรษิทัรอยลัปอรซ์เลนฯ ยงัไมไ่ดเ้ป็นผูนํ้าตลาด 
 - วตัถุดบิทีส่าํคญัและไดม้าตรฐานมจีาํนวนผูข้ายน้อย 
 - เน่ืองจากมคีวามหลากหลายของตราสนิคา้ทาํใหล้กูคา้เกดิความสบัสนในตราสนิคา้ 
 - งบประมาณทางดา้นการตลาดในการโฆษณาประชาสมัพนัธม์ไีมม่ากพอ 
 - กระบวนการผลติใชเ้วลานาน 
 - การพฒันาสนิคา้ใชเ้วลานาน 
 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) 
 - ทาํตลาดไดม้ากขึน้ เพราะคูแ่ขง่ลดลง เน่ืองจากภาวะเศษฐกจิมปีญัหา ทาํใหคู้แ่ขง่
ตอ้งปิดกจิการลง 
 - เพิม่ยอดขายในธุรกจิโรงแรมทีเ่ปิดใหมห่ลายแหง่ เน่ืองจากนโยบายรฐับาลสรา้ง
ความเชื่อมัน่ใหผู้ป้ระกอบการ 
 - ลกูคา้สว่นมากเป็นลกูคา้ทีจ่งรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
 - บรษิทัมคีูค่า้ทีด่ทีีช่ว่ยเสนอขอ้มลูและชว่ยเสนอความคดิใหบ้รษิทั 
 - เน่ืองจากกระแสนิยมของผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัผลติภณัฑท์ีป่ลอดสารเคมเีป็น
สิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ และใสใ่จเรือ่งสขุภาพมากขึน้ 
 
 อปุสรรค (Threats) 
 - เศรษฐกจิถดถอย ทาํใหช้ลอการสัง่ซือ้ 
 - อาํนาจต่อรองจากลกูคา้มมีาก เพราะความตอ้งการของตลาดเริม่ลดน้อยลง 
 - พฤตกิรรมลกูคา้ทีไ่มเ่หน็ความจาํเป็นตอ้งซือ้จาน ชาม ประเภทเซรามคิ 
 - สถานการณ์ทางการเมอืงทีไ่มแ่น่นอน 
 - คา่เงนิบาททีแ่ขง็ขึน้มผีลต่อกาํไร 
 - ลกูคา้ตอ้งการบรกิารทีร่วดเรว็ 
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การวิเคราะหท์างเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร(Corporate Strategy) 
 
การวิเคราะห ์แมททริกซอ์ปุสรรค – โอกาส – จดุอ่อน - จดุแขง็ (TOWS Matrix) 
 
ตารางท่ี 3.1 การกาํหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร โดยใช้ Tows Matrix 
 
      
                ปัจจยัภายใน  
              (Internal Factor) 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก 
(External Factor) 

จดุแขง็ (Strengths) จดุอ่อน (Weaknesses) 
1.บรษิทัมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัมา
นานและมตีวัแทนจาํหน่ายอยูท่ ัว่
โลก 
2.มบีุคคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ดา้นการผลติทาํใหผ้ลติภณัฑไ์ด้
มาตรฐาน 
3.มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั ในการ
วจิยัและพฒันาสนิคา้ทีค่วาม
ปลอดภยักบัผูบ้รโิภค 

1.บ.ยงัไมไ่ดเ้ป็นผูนํ้าตลาด 
2.ตราสนิคา้มมีากทาํใหล้กูคา้
เกดิความสบัสน 
3.งบประมาณการตลาดการ
โฆษณามไีมม่าก 
4.การผลติใชเ้วลานาน 
5.การพฒันาสนิคา้ใชเ้วลานาน 

โอกาส (Opportunities) กลยทุธ ์SO(SO Strategy) กลยทุธ ์WO (WOStrategy) 
1.ลกูคา้มคีวามจงรกัภกัดต่ีอ
ตราสนิคา้ 
2.บรษิทัมคีูค่า้ทีด่ทีีช่ว่ยเสนอ
ขอ้มลูและชว่ยเสนอ
แนวความคดิ 
3.เน่ืองจากกระแสนิยมของ
ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบั
ผลติภณัฑท์ีป่ลอดสารเคม ี

กลยทุธก์ารเตบิโต (Groth 
Strategy) SO   
1.ใชช้ือ่เสยีงทีม่มีานานสรา้ง
ความจงรกัภกัดเีพิม่ (S1 O1) 
2. พฒันาความสมัพนัธอ์นัดกีบั
ตวัแทนจาํหน่ายใหเ้ป็นคูค่า้ทีด่ ี
(S1 O2) 
3. ใชค้วามเชีย่วชาญผลติสนิคา้ที่
ลกูคา้ตอ้งการ (S2 O3) 
4. ใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัพฒันา
สนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการ (S3 O3) 

กลยทุธค์วามคงที ่(Stability 
Strategy) WO 
1.เน้นตราสนิคา้ใหล้กูคา้ทีม่ ี
ความจงรกัภกัด ี(W2 O1) 
2.พฒันาสนิคา้ตามทีคู่ค่า้ชว่ย
เสนอขอ้มลู (W5 O2) 
 

อปุสรรค (Treats) กลยทุธ ์ST (ST Strategy) กลยทุธ ์WT (WT Strategy) 
1.ลกูคา้มอีาํนาจต่อรองมาก 
2.พฤตกิรรมลกูคา้ไมเ่หน็
ความจาํเป็นตอ้งซือ้สนิคา้ 
3.ลกูคา้ตอ้งการบรกิารที่
รวดเรว็ 

กลยทุธค์วามคงที ่(Stability 
Strategy) WO 
1.วจิยัพฒันาสนิคา้ใหเ้ป็นที่
ตอ้งการของลกูคา้ (S3 T1) , (S3 
T2) 

กลยทุธก์ารตดัทอน 
(Retrenchment Strategy) 
1.พฒันาสนิคา้ทีม่รีาคาถูก 
(W5 T1) , (W5 T3) 
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   การเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
   
 กลยุทธ์ของบรษิัทเป็นกลยุทธ์ที่จะกําหนดทศิทางโดยรวมของบรษิัท เพื่อที่จะช่วยให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายในระยะยาวและเป็นกลยุทธ์ทีใ่ชเ้พื่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเซรามคิ
โดยแนวทางเลอืกกลยทุธร์ะดบัองคก์รม ี3 กลยทุธด์ว้ยกนัคอื 
 1.  กลยทุธก์ารเจริญเติบโต (Growth Strategy) บรษิทัมชีื่อเสยีงในอุสาหกรรมเซรามคิ
มายาวนานมเีครือ่งจกัรทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีม่นัสมยั เพื่อรองรบัการเจรญิเตบิโตในอนาคต ประกอบ
กบับุคลากรที่มคีวามชํานาญในการผลิตทําให้สนิค้ามคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มคีวาม
ปลอดภยั ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

ขอ้ด ี บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น  ทํา ให้สินค้าตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายเหมาะสมกบัการใชง้าน ลูกคา้ไดใ้ชส้นิคา้ที่มคีวาม
ปลอดภยัในสขุอนามยัทาํใหม้คีวามจงรกัภคัด ี 

ขอ้เสยี  บรษิทัตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงู และใชเ้วลานานในการบรหิารจดัการ  
   
 2.  กลยทุธค์วามคงท่ี (Stability Strategy) บรษิทัทาํการรกัษาสภาพเดมิในปจัจุบนั ที่
มอีตัราการเจริญเตบิโต และสว่นแบ่งทางการตลาดของบรษิทัไว ้โดยเสนอสนิคา้ และบรกิารเดมิ
ต่อไป เพือ่ป้องกนัความเสยีงทีจ่ะเกดิขึน้ 

ขอ้ด ี บรษิทัลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
และชะลอการขยายตวัทีเ่รว็เกนิไป 

ขอ้เสยี  บรษิัทมคีวามเสยีงต่อการเสยีส่วนแบ่งทางการตลาดให้คู่แข่ง และ
สญูเสยีความน่าเชื่อถอื 

 
 3.  กลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment Strategy) บรษิทัลดกจิกรรมการดาํเนินงาน
ในปจัจุบนัทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้เพื่อนําไปสนับสนุนกจิกรรมอื่นที่ก่อใหเ้กดิรายได ้ซึ่งเป็นการ
รกัษาสภาพของบรษิทัใหค้งอยู ่

ขอ้ด ี ลดคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมทีไ่มก่่อรายได ้ทาํใหบ้รษิทัมกีาํไร 
ขอ้เสยี  บรษิัทมีความเสี่ยงเสียส่วนแบ่ง และส่งผลให้ภาพลกัษณ์บรษิัทไม่

มัน่คง 
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การตดัสินใจในการเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
 
จากการวเิคราะห ์Tows Matrix พบวา่ 
1. บรษิทัใชช้ือ่เสยีงทีม่มีานานสรา้งความจงรกัภกัดใีหเ้พิม่ขึน้ (S1 O1) 
2. บรษิทัพฒันาความสมัพนัธอ์นัดกีบัตวัแทนจาํหน่ายใหเ้ป็นคูค่า้ทีด่ ี(S1 O2) 
3. บรษิทัใชค้วามเชีย่วชาญผลติสนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการ (S2 O3) 
4. บรษิทัใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัพฒันาสนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการ (S3 O3) 
5. บรษิทัเน้นตราสนิคา้ใหล้กูคา้ทีม่คีวามจงรกัภกัดมีากขึน้ (W2 O1) 
6. บรษิทัพฒันาสนิคา้ตามทีคู่ค่า้ชว่ยเสนอขอ้มลูทาํใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย (W5 O2) 
7. บรษิทัทาํการวจิยัพฒันาสนิคา้ใหเ้ป็นทีต่อ้งการของลกูคา้ (S3 T1), (S3 T2) 
8. บรษิทัพฒันาสนิคา้ทีม่รีาคาถูก (W5 T1), (W5 T3) 
 
ตารางท่ี 3.2 วิเคราะหท์างเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
 
ระดบักล
ยทุธ ์

ทางเลือกกล
ยทุธ ์

ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธท่ี์ดี
ท่ีสดุ 

1.ระดบั
องคก์ร  
(Corporate 
Strategy) 

1. กลยทุธก์าร
เจรญิเตบิโต 
(Growth 
Strategy) 
 

1. ยอดขายสงูจากการขาย
ในตลาดใหม ่
2. ลกูคา้มคีวามจงรกัภกัด ี
3. มสีนิคา้หลากหลายที่
เหมาะสมกบัการใชง้าน 
4. ลกูคา้มคีวามปลอดภยั
ในสขุภาพ อนามยั 

1. ใชง้บประมาณใน
การดาํเนินงานสงู 
2. การทาํใหล้กูคา้
ประทบัใจอาจจะใช้
เวลานาน 

เลอืกกลยทุธ์
การ
เจรญิเตบิโต 
(Growth 
strategy) 
เพือ่เพิม่
รายไดแ้ละ
เป็นผูนํ้าใน
ตลาด 
 

2.กลยทุธค์วาม
คงที ่(Stability 
Strategy) 

1. ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิ
จากการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม  
2. ชะลอการขยายตวัทีเ่รว็
เกนิไป 

1. มคีวามเสีย่งต่อ
การเสยีสว่นแบง่
การตลาดใหคู้่แขง่ 
2. สญูเสยีความ
น่าเชือ่ถอื 

3. กลยทุธก์าร
ตดัทอน 
(Retrenchment 
Strategy) 

1. ลดคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรม
ทีไ่มก่่อรายได ้ 
2. ทาํใหบ้รษิทัมกีาํไร 

1. มคีวามเสีย่งเสยี
สว่นแบง่ 
2. สง่ผลให้
ภาพลกัษณ์บรษิทั
ไมม่ัน่คง 
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บรษิทัควรเลอืกกลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth Strategy)ประกอบไปดว้ยกลยทุธล์กัดงัน้ี 
 - กลยทุธก์ารจรญิเตบิโตแบบเขม้ขน้(Intensive growth strategy) 
 - กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตแบบกระจายธุรกจิ(Diversificaton Growth Strategy) 
 
  1.  กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตแบบเขม้ขน้ (Intensive growth strategy) เป็นการพจิารณา
โอกาสในการเพิม่ยอดขายใหเ้ขม้ขน้กว่าเดมิจากผลติภณัฑแ์ละตลาดในปจัจุบนัทีบ่รษิทัทําการ
แขง่ขนัอยูป่ระกอบดว้ย 3 กลยทุธด์งัน้ี 
 

1.1 กลยุทธก์ารเจาะตลาด บรษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะเจาะกลุ่มตลาดระดบักลางและ
ระดบับนได ้และเพือ่ความตอ้งการทีจ่ะเพิม่ยอดขาย จงึตอ้งเจาะกลุ่มตลาดระดบัล่างดว้ยเพื่อให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ขอ้ด ี สามารถเพิม่ยอดขายใหส้งูขึน้จากการขายในตลาดใหม ่
ขอ้เสยี  ตอ้งใชง้บประมาณในการดาํเนินการสงู 
 

1.2 กลยุทธก์ารพฒันาตลาด บรษิทัมโีอกาสทีจ่ะพฒันาตลาดใหม่ได ้เพราะคู่แขง่ลด
น้อยลงหลงัจากได้รบัผลกระทบจากการแข่งขนัด้านราคา ทําใหข้าดทุนและปิดกจิการ ทําให้
บรษิทัมุ่งที่จะพฒันาตลาดโดยการแสวงหาตลาดที่มศีกัยภาพ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยการเขา้ร่วมงานแสดงสนิค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศใหม้ากขึน้ เพื่อใหส้นิค้าเขา้ถึง 
และเป็นทีพ่บเหน็มากยิง่ขึน้ รวมทัง้การจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ใหด้กีบับรษิทั 

ขอ้ด ี เพิม่ยอดขายใหส้งูขึน้ และทาํใหล้กูคา้มคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
ขอ้เสยี ต้องงบประมาณมากในการพฒันาตลาดใหม่ และการแข่งขนัจะมี

ความรนุแรงมากขึน้เพือ่แยง้พืน้ทีต่ลาด 
 

1.3 กลยุทธก์ารพฒันาผลติภณัฑ ์บรษิทัมคีวามสามารถเป็นอยา่งดใีนการออกแบบ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทําให้การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นการนํา
สนิค้าที่มคีวามหลากหลายออกสู่ตลาด เพื่อเป็นการเพิม่ยอดขาย และบรษิทัสามารถพฒันา
ผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มตลาดเป้าหมายไดท้ัง้ระดบัล่าง ระดบักลาง และระดบับน 

ขอ้ด ี มสีนิคา้ทีห่ลากหลายใหเ้ลอืกและเหมาะสมกบัการใชง้าน และลูกคา้มี
ความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัจากสารตะกัว่ 

ขอ้เสยี ตอ้งใชเ้งนิลงทุนในระยะแรกมาก และการพฒันาใชเ้วลานาน 
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 2.  กลยุทธ์การเจรญิเตบิโตแบบกระจายธุรกจิ (Diversificaton Growth Strategy) 
ประกอบดว้ย 
 
 2.1 กลยุทธก์ารกระจายธุรกจิในแนวนอน (Horizontal diversification strategy) 
บรษิทัไดเ้ลง็เหน็การกระจายธุรกจินสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ 
นัน้คอืสนิคา้ประเภทอุปกรณ์ทีใ่ชบ้นโต๊ะอาหาร เช่น มดี ชอ้น ซ่อม ซึง่ทําใหบ้รษิทัขายสนิคา้ที่
เกีย่วกบัเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารไดค้รบวงจร 
  ขอ้ด ี บรษิทัสามารถทีจ่ะขายสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้บบครบวงจร และเป็น 
   การเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ อกีทางหน่ึงดว้ย 

ขอ้เสยี สนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นสนิคา้ใหม่ซึ่งทําใหไ้ม่ชํานาญในการขาย อกีทัง้
ตอ้งใชเ้วลาและใชเ้งนิลงทุนสงูขึน้ในการเพิม่สายผลติเขา้มา 

 
 จากทางเลอืกทีจ่ะใช ้กลยุทธก์ารจรญิเตบิโตแบบเขม้ขน้ (Intensive growth strategy) 
และกลยุทธก์ารกระจายธุรกจิในแนวนอน (Horizontal diversification strategy) ทัง้ 2 กลยุทธน้ี์ 
เมื่อนํามาพจิารณาร่วมกบัวสิยัทศัน์ (Vision) ของบรษิทัทีต่อ้งการเป็นบรษิทัชัน้นําในภูมภิาค
เอเชยี มเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑด์นิเผาชนิดเคลอืบ หรอืเซรามกิทีใ่ชบ้นโต๊ะอาหาร 
โดยมสีนิคา้ทีต่อบสนองการใชช้วีติทีท่นัสมยั ใหค้วามรูส้กึคุม้ค่าเกนิราคา และมคีุณภาพสูงใน
ระดบัเดยีวกนักบัผูผ้ลติชัน้นําในต่างประเทศนัน้ กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตแบบเขม้ขน้ (Intensive 
growth strategy) เป็นกลยุทธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดของบรษิทั โดยใชก้ลยุทธก์ารเจาะตลาด กลยุทธ์
การพฒันาตลาด และกลยุทธ์การพฒันาผลติภณัฑ ์ควบคู่กนัไป เพราะปจัจุบนัเครื่องใชบ้นโต๊ะ
อาหารประเภทเซรามคิเป็นที่นิยมของลูกค้าเพราะลูกค้าต้องการสนิค้าที่มคีุณภาพ มคีวาม
สวยงาม และปลอดภัยต่อสุขอนามยั เมื่อบริษัทมีการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแล้ว ทําใหบ้รษิทัสามารถพฒันาตลาดใหใ้นพื้นที่ใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างด ีใน
ขณะเดยีวกนัตลาดยงัมชีอ่งวา่งทีจ่ะทาํการเจาะตลาดใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 
การวิเคราะหท์างเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ(Business Strategy) 
 
 การวางแผนกลยุทธ์ระดบัธุรกจิของหน่วยธุรกจิสนิค้าเพื่อมุ่งเน้นใหห้น่วยธุรกจิมคีวาม
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ซึง่ตอ้งมคีวามยัง่ยนืเพื่อความอยู่รอดและผลกําไรระยะยาวของบรษิทั 
โดยวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
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การวิเคราะห ์แมททริกซอ์ปุสรรค-โอกาส-จดุอ่อน - จดุแขง็ (TOWS Matrix) 
 
ตารางท่ี 3.3 การกาํหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจโดยใช้ Tows Matrix 
 
       
                     ปัจจยัภายใน  
                   Internal Factor 
 
 
    ปัจจยัภายนอก 
    External Factor 

จดุแขง็ (Strengths) จดุอ่อน (Weaknesses) 
1. บรษิทัมชีือ่เสยีง มตีวัแทน
จาํหน่ายอยูท่ ัว่โลก 
2. มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัใน
การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ใหค้วามปลอดภยั 
3. มกีารออกแบบผลติภณัฑท์ี่
หลากหลายใหเ้ป็นทีต่อ้งการ
ของตลาด 

1. มตีน้ทุนการผลติทีเ่พิม่สงูขึน้
ทัง้ในดา้นแรงงาน และพลงังาน 
2. วตัถุดบิทีส่าํคญัและได้
มาตรฐานมจีาํนวนผูข้ายน้อย 

โอกาส (Opportunities) กลยทุธ ์SO (SO Strategy) กลยทุธ ์WO (WO Strategy) 
1. ทาํตลาดไดม้ากขึน้ เพราะคูแ่ขง่
ลดลง เน่ืองจากภาวะเศษฐกจิมี
ปญัหา  
2. ลกูคา้สว่นมากเป็นลกูคา้ที่
จงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
3. บรษิทัมคีูค่า้ทีด่ทีีช่ว่ยเสนอ
ขอ้มลูและชว่ยเสนอความคดิให้
บรษิทั 
4. ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบั
ผลติภณัฑท์ีป่ลอดสารเคม ี

1.พฒันาผลติภณัฑม์คีุณภาพ 
เขา้สูต่ลาดใหม ่(S2 O4) ,(S3 
O1) 
2.จดักจิกรรมบง่บอกถงึ
ภาพลกัษณ์บรษิทัใหล้กูคา้
จดจาํ (S1 O2) 
 

1.ทาํตลาดในพืน้ทีใ่หม ่ที่
ตน้ทุนตํ่า (W1 O1) 

อปุสรรค (Treats) กลยทุธ ์ST (ST Strategy) กลยทุธ ์WT (WT Strategy) 
1. อาํนาจต่อรองจากลกูคา้มมีาก
เพราะความตอ้งการของตลาดเริม่
ลดน้อยลง 
2. พฤตกิรรมลกูคา้ทีไ่มเ่หน็ความ
จาํเป็นตอ้งซือ้จาน ชาม ประเภท
เซรามคิ 
3. ลกูคา้ตอ้งการบรกิารทีร่วดเรว็ 

1.ทาํการออกแบบผลติภณัฑ์
ใหมใ่หเ้ป็นทีต่อ้งการของ
ลกูคา้ (S3 T2) 
2.วจิยัและพฒันาสนิคา้มคีวาม
ปลอดภยัจากสารเคม ีให้
ลกูคา้เหน็ความจาํเป็นซือ้
สนิคา้ (S2 T3) 

1.ผลติสนิคา้ราคาถูก (W1 T1) 
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การเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
 
 กลยุทธร์ะดบัธุรกจิของหน่วยธุรกจิสนิคา้ โดยมุ่งความสําคญัทีก่ารปรบัปรุงตําแหน่งการ
แข่งขนัของสินค้าเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขนั องค์ประกอบที่ประสบความสําเร็จในการ
แขง่ขนัมกัจะมขีอ้ไดเ้ปรยีบทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการแขง่ขนั โดยมทีางเลอืก 3 ทางเลอืกไดแ้ก่  
 1.  กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  เป็นการสรา้งความ
แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง ทําให้สนิค้าของบรษิทัมลีกัษณะแตกต่างจากคู่แข่ง ทําใหเ้กดิการ
สรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ไดม้ากกวา่ 

ขอ้ด ี ผลติภณัฑม์คีวามหลากหลาย สนิคา้มคีวามปลอดภยัจากสารเคม ีทํา
ใหล้กูคา้เกดิความสนใจและมัน่ใจในสนิคา้ 

ขอ้เสยี  ใชง้บประมาณในการพฒันาสงู 
 

 2.  กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) บรษิทัมตีน้ทุนทีต่ํ่า
กวา่ยอ่มสามารถกาํหนดราคาสนิคา้ไดต้ํ่ากวา่คูแ่ขง่ ทาํใหบ้รษิทัไดร้บักาํไรมากขึน้ 
  ขอ้ด ี ผลติสนิคา้ราคาถูกได ้สามารถแขง่ขนัดา้นราคาได ้มกีาํไรเพิม่สงูขึน้ 
  ขอ้เสยี  ลูกคา้ขาดความเชื่อมัน่ใจในสนิคา้ และยงัแสดงถงึภาพลกัษณ์บรษิทั
ในทางลบ 

 
 3.  กลยุทธก์ารตอบสนองอย่างรวดเรว็  (Quick Response Strategy) บรษิทัที่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดร้วดเรว็กว่ายอ่มสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ได้
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นดา้นการนําเสนอสนิคา้ใหม่ปรบัปรุงสนิคา้หรอืการตดัสนิใจในการบรหิาร
จดัการ เชน่ 
 1. การพฒันาสนิคา้ใหม ่บรษิทัไดอ้อกแบบและพฒันารปูทรงสนิคา้และลวดลายใหม ่ๆ 
อยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่เป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทัง้น้ีเพื่อใหท้นักบั
การเปลีย่นแปลงของฟงักช์ัน่การใชง้าน 
 2. การผลติตามคําสัง่ลูกคา้ เป็นกลยุทธ์การผลติตามคําสัง่ลูกคา้ เพื่อใหบ้รษิทัมกีาร
ผลติในขณะทีก่าํลงัการผลติมเีพยีงพอ  
  ขอ้ด ี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม และยงัเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์งานทีล่กูคา้วา่จา้งผลติ 
  ขอ้เสยี  ใชง้บประมาณในการดาํเนินงานสงู และในกรณีทีร่บัผลติใหผู้ว้่าจา้งจะ
มคีวามเสีย่งสงูเมือ่ผูว้า่จา้งยกเลกิการผลติ 
การตดัสินใจในการเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิ 
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จากการวเิคราะห ์Tows Matrix พบวา่ 
1.  บรษิทัควรพฒันาผลติภณัฑม์คีุณภาพ เขา้สูต่ลาดใหม ่(S2 O4) ,(S3 O1) 
2.  บรษิทัควรจดักจิกรรมบ่งบอกถงึภาพลกัษณ์บรษิทัใหล้กูคา้จดจาํ (S1 O2) 
3.  บรษิทัควรทาํตลาดในพืน้ทีใ่หม ่ทีต่น้ทุนตํ่า (W1 O1) 
4.  บรษิทัควรทาํการออกแบบผลติภณัฑใ์หมใ่หเ้ป็นทีต่อ้งการของลกูคา้ (S3 T2) 
5.  บรษิทัควรวจิยัและพฒันาสนิคา้มคีวามปลอดภยัจากสารเคม ีใหล้กูคา้เหน็ความจาํเป็นซือ้
สนิคา้ (S2 T3) 
6.  บรษิทัควรผลติสนิคา้ราคาถูก (W1 T1) 
 
ตารางท่ี 3.4 วิเคราะหท์างเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
 

ระดบักล
ยทุธ ์

ทางเลือกกล
ยทุธ ์

ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธท่ี์ดี
ท่ีสดุ 

1.ระดบัธุรกจิ  
(Business 
Strategy) 

1. กลยทุธก์ารสรา้ง
ความแตกต่าง 
(Differentiation 
Strategy)   

1. ผลติภณัฑม์ ี
ความหลาก หลาย 
2. สนิคา้มคีวาม
ปลอดภยัจาก
สารเคม ี
3. ลกูคา้เกดิความ
สนใจและมัน่ใจใน
สนิคา้ 

1. ใช้
งบประมาณใน
การพฒันาสงู 

เลอืก กลยทุธ์
การสรา้งความ
แตกต่าง 
(Differentiatio
n Strategy)   
เพือ่หลกีเลีย่ง
การแขง่ขนัใน
ลนิคา้ทีม่ี
รปูแบบ
เดยีวกนั ทาํให้
บรษิทัสามารถ
กาํหนดราคา
และสรา้งผล
กาํไรได ้
 

2. กลยทุธก์ารเป็น
ผูนํ้าดา้นตน้ทุน 
(Cost Leadership 
Strategy) 

1.ผลติสนิคา้ราคา
ถูกได ้
2. แขง่ขนัดา้นราคา
ได ้

1. ลกูคา้ขาด
ความเชื่อมัน่ 
2. ภาพลกัษณ์
บรษิทั 

2.กลยทุธก์าร
ตอบสนองอยา่ง
รวดเรว็  (Quick 
Response 
Strategy) 

1. ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้
ไดทุ้กกลุม่ 
2. เพิม่
ประสบการณ์งานที่
ลกูคา้วา่จา้งผลติ 

1. ใช้
งบประมาณใน
การพฒันาสงู  
2. มคีวามเสีย่ง
สงูเมือ่ผูว้า่จา้ง
ยกเลกิการผลติ 

ดงันัน้บรษิทัควรเลอืกกลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง(Differentiation Strategy) เพราะเป็นกล
ยุทธท์ีเ่สมาะสมเน่ืองจาก กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง(Differentiation Strategy) เป็นการ
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นําเสนอผลติภณัฑท์ี่แตกต่างจากคู่แข่งขนั ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มคีุณค่าแก่ลูกค้า เป็นการ
สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ประกอบ ดว้ย 
 1. รปูรา่งของผลติภณัฑ ์บรษิทัควรสรา้งความแตกต่างดว้ยการพฒันาผลติภณัฑต่์างจาก
คู่แขง่ ทัง้ในดา้นรปูทรง และลวดลาย โดยเน้นความหลากหลายสาํรบัลูกคา้ทีแ่ต่ละระดบั ทัง้ที่
เป็นลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร และแม่บ้าน การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องคํานึงถึงศิลป 
วฒันธรรมประจาํชาต ิเพือ่เป็นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
เชน่ รปูทรงและลวดลายจาน ชาม เป็นแบบจนี เป็นแบบญีปุ่น่ เป็นตน้ 
 2. การบรกิารหลงัการขาย เป็นการสรา้งความแตกต่างอยา่งเหน็ไดช้ดั เพราะผลติภณัฑ์
ประเภทเซรามิค เมื่อใช้ไปนาน ๆ จะดูเก่าไม่สวยงาม หรอืถ้าใช้ไม่ระมดัระวงัอาจตกแตก
เสยีหายได ้การอาํนวยความสะดวกและการใหบ้รกิารทีป่ระทบัใจจะเป็นกลยุทธท์ีส่าํคญั บรษิทั
ควรนํากลยทุธน้ี์มาใชใ้นดา้นการใหค้าํแนะนําการใชง้านอยา่งถูกวธิ ี 
 3. ภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา เป็นความแตกต่างทีลู่กคา้จะจดจาํไปตลอดกาล บรษิทัควร
เน้นการสรา้งชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ โดยเน้นใหล้กูคา้รบัรูถ้งึความแตกต่างในแต่
ละตราสนิคา้ทีผ่่านการออกแบบใหด้สูวยงาม หรหูรา มรีะดบั และคุณภาพทีส่งู หรอืรบัรูถ้งึการ
นําไปใช้งานที่ทนทานแขง็แรง ปลอดภยัจากสารเคม ีผู้บรโิภคมัน่ใจในความปลอดภยัด้าน
สขุอนามยัได ้
 4. นวตักรรมทางดา้นเทคโนโลย ีบรษิทัมเีทคโนโลยกีารผลติสมยัใหม่ทีท่นัสมยัทีสุ่ดใน
ประเทศไทย ทําให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 5. ชื่อเสยีงของกจิการ บรษิทัเป็นผูผ้ลติรายเดยีวในประเทศไทยทีม่คีวามสามารถผลติ
สนิคา้ประเภท Bone China ไดท้าํใหเ้กดิความไวว้างใจจากลูกคา้ และผูว้่างจา้งผลติทัง้หลาย 
ประกอบกบัคุณภาพสนิคา้ทีส่ง่ออกมากถงึ 80% ทัว่โลกทาํใหลู้กคา้นิยม และมคีวามจงรกัภกัดี
ต่อตราสนิคา้ของบรษิทั 
 6. มาตรฐานการผลิตที่มคีุณภาพเท่าเทยีมกนั เป็นการเน้นการผลิตที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 9001 ซึง่มกีารควบคุมกระบวนการทุกขัน้ตอน เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตรงตามที่
ลกูคา้ตอ้งการ 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) 
 
 กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Functional Strategy) เพือ่สง่เสรมิการขาย การรบัรูใ้หก้บัผลติภณัฑ ์
ของรอยลัปอรซ์เลน คอืกลยทุธท์างดา้นการตลาด ซึง่ประกอบไปดว้ย 
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การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional strategy) 
 
 กลยุทธ์ทางระดบัหน้า (Functional strategy) เพื่อส่งเสรมิการขาย การรบัรู้ให้กบั
ผลติภณัฑข์อง รอยลัปอรซ์เลน คอื กลยุทธ์ทางดา้นการตลาด ซึ่งประกอบดว้ยการเลอืกส่วน
แบ่งตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายการกําหนดตําแหน่งผลิตภณัฑ์และการพฒันาส่วนแบ่ง
ตลาดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย 
 
การวิเคราะห ์STP 
 
การแบง่ส่วนตลาด (Market Segmentation) 
 

หลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด ไดแ้ก่ปจัจยัดา้นภูมศิาสตร ์(Geographic Factors) 
ปจัจยัดา้นประชาการศาสตร ์(Demographic Factor) ปจัจยัดา้นจติวทิยา (Psychographic 
Factors) และปจัจยัดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์(Behaviorist Factor) โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1. ปจัจยัดา้นภูมศิาสตร ์(Geographic Factors) ทาํเลทีต่ ัง้สาํหรบัโชวร์มูของบรษิทัตัง้อยู่
ในตวัเมอืง อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ และใกลแ้หล่งธุรกจิ การเดนิทางสะดวก 

2. ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic Factor) 
 - เพศ ชาย,หญงิ 
 - อาย ุ25 ปีขึน้ไป 
 - รายไดป้านกลางถงึสงู 

3. ปจัจยัดา้นจติวทิยา (Psychographic Factor) 
- ค่านิยมและรปูแบบการดาํรงชวีติ ตระหนักในการเขา้ถงึความปลอดภยั ใสใ่จเรื่อง

สขุภาพของตนเองและครอบครวั 
4. ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์(Behaviorist Factor) 

- Brand Loyalty 
- ชอบความหรหูรา ทนัสมยั 

 
การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Market Targeting) 
 

1.  กลยุทธก์ารตลาดทีไ่มแ่ตกต่าง (Undifferentiated market strategy) ลกัษณะของ
ตลาดเป็นตลาดมคีวามคลา้ยคลงึกนั เป็นตลาดใหญ่หรอืตลาดมวลชน ใชก้ลยุทธต์ลาดรวม ใช้
ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละสว่นผสมทางการตลาดแบบเดยีว 
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 ขอ้ด ี ทาํใหป้ระหยดัตน้ทุนการผลติ และประหยดัตน้ทุนการตลาด 
 ขอ้เสยี ไมต่อบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
 

2. กลยุทธก์ารตลาดทีแ่ตกต่าง (Differentiated market strategy) เป็นการเลอืกกลุ่ม
ลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างการสองกลุ่มขึน้ไป ลกัษณะตลาดเป็นตลาดทีม่คีวามตอ้งการที่
แตกต่างกนั  

ขอ้ด ี กระจายความเสี่ยง มโีอกาสเป็นผู้นําตลาด ได้ส่วนครองตลาดเพิม่
มากขึน้ 

 ขอ้เสยี มคีา่ใชจ้า่ยสงู ตอ้งใชเ้วลาในการบรหิารจดัการ 
 

3. กลยุทธก์ารตลาดเฉพาะสว่น (Concentrated market strategy) เป็นการเลอืกตลาด
เป้าหมายสว่นเดยีว จากตลาดรวม โดยตลาดมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั  

ขอ้ด ี เขา้ใจลกูคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งด ีตอบสนองความตอ้งการได ้ทาํให้
เกดิความไดเ้ปรยีบ 

 ขอ้เสยี มคีวามเสีย่งสงูเพราะเป็นการผกูมดัตลาดทีเ่ลอืกไวเ้พยีงตลาดเดยีว 
 

การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย บรษิัทควรเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่าง เน่ืองจาก
บรษิทัมสีนิคา้ 5 ตราสนิคา้หลกั ในแต่ละตราสนิคา้ไดก้ําหนดกลุ่มเป้าหมายตัง้แต่ระดบับน ลง
มาถึงระดบัปานกลาง ซึ่งเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ที่ต้องการทําการตลาดให้เข้าถึงลูกค้า 
เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบรษิทั รอยลัปอรซ์เลน มอีายุ 25 ปีขึน้ไป มรีายไดป้านกลาง
ถงึสงู ทีใ่สใ่จเรือ่งสขุภาพ และชอบความหรหูรา 

 
การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) 
 

บริษัทเลือกการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของ รอยลัปอร์ซเลน เป็นการวางตําแหน่ง
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพผลติภณัฑเ์หมาะสมกบัราคา เพื่อเป็นการใหลู้กคา้ไดต้ดัสนิใจเลอืกซือ้ให้
เหมาะสมกบัการใชง้าน ซึ่งผลติภณัฑท์ุกประเภทมคีุณภาพที่ด ีมคีวามสวยงาม หรูหรา และ
เหมาะสมกบัการใชง้าน 
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การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ ์รอยลัปอรซ์เลน 
 
กลยทุธผ์ลิตภณัฑ ์ 
 เน่ืองจากผลติภณัฑเ์ป็นหวัใจหลกัของบรษิทั ซึง่ตอ้งมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา
ซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 สว่นใหญ่ๆคอื 
 1. ชนิดของผลติภณัฑซ์ึง่ขึน้อยูท่ีส่ว่นผสมของของวตัถุดบิ เชน่ Bone China , Porcelain 
 2. รปูแบบของผลติภณัฑ ์Shape คอืรปูทรงของผลติภณัฑ ์จะตอ้งมกีารออกมาเป็นพเิศษ
เพื่อทีจ่ะใหเ้หมาะสมกบัประเทศทีจ่ะใชง้าน เช่น จนี ไทย ฝรัง่ จะตอ้งมกีารออกใหเ้หมาะสมกบั
กบัความตอ้งการ 
 3. ลวดลายและสสีนั Patten จาํเป็นมากทีจ่ะตอ้งมฝีา่ยพฒันา เน่ืองจากตอ้งมกีารพฒันา
ในส่วนน้ีอยู่ตลอดเวลา เพื่อสําหรบันําเสนอ และนําไปแสดงในงานแสดงสนิคา้ต่อไปและดูผล
ตอบรบัจากลูกคา้ว่ารปูแบบไหนทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด ซึง่ในส่วนน้ีจะตอ้งไดร้บัการพฒันา
อยูต่ลอดเพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการตามยคุสมยั 
 การพฒันาผลติภณัฑเ์ป็นการพฒันาผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่น
ลกูคา้โรงแรม รา้นอาหารนอกจากความสวยงามแลว้ ยงัตอ้งการความแขง็แรงทนทาน ถา้ลูกคา้
อยูใ่นกลุ่มระดบัล่างทีต่อ้งการสนิคา้ราคาถูก การออกแบบสนิคา้จะตอ้งเป็นสนิคา้ทีใ่ชต้น้ทุนการ
ผลติทีต่ํ่า 

ระดบัผลติภณัฑ ์5 ระดบั (Five product levels) ของรอยลัปอรซ์เลน มดีงัน้ี 
 1. ประโยชน์หลกั (Core benefit) เป็นภาชนะสาํหรบัใสอ่าหาร 
 2. ลกัษณะผลติภณัฑ ์(Tangible product) มดีงัน้ี 

- คุณภาพ (Quality) มกีระบวนการผลติทีท่นัสมยั ผา่นการทดสอบสารตะกัว่ใน
ระดบัทีพ่อรบัได ้
- รปูรา่งลกัษณะ (Feature) มลีกัษณะทรงกลม ทรงเหลีย่ม วงร ี
- ตราสนิคา้ (Brand) ตราสนิคา้รอยลัปอรซ์เลน เป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัด ีและมี

ชื่อเสยีงมานาน 
- ลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ (Others physical product) มลีวดลาย สสีนัสวยงาม 

3. ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expected product) การเสนอผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัจะ
คาํนึงถงึความพงึพอใจลกูคา้เป็นหลกั  
  

4. ผลติภณัฑค์วบ (Augmented product) ผลประโยชเ์พิม่เตมิทีลู่กคา้จะไดร้บัควบคู่
กนัไปการซือ้สนิคา้ ไดแ้ก่ บรกิารจดัสง่ การรบัประกนัสนิคา้ และการให ้Credit กบั Agent 

5. ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Potential product) มคีวามแขง็แรง ทนทาน  
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กลยทุธด้์านราคา 
 ธุรกจิเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร มกีารแข่งขนัสูงมากโดยเฉพาะประเทศที่พฒันาแล้วหรอื
ประเทศทีก่ําลงัพฒันา โดยเฉพาะประเทศจนีซึ่งมคี่าแรงทีถู่ก ฉะนัน้เราจงึไม่ผลติสนิคา้ที่เป็น
สนิคา้ระดบัล่างซึง่ไมส่ามารถแขง่ขนัไดเ้น่ืองจากคา่แรงในประเทศแพงมากเมือ่เทยีบกบัประเทศ
จนี ซึง่ปจัจยัในการกาํหนดราคาคอื ตน้ทุนการผลติ ความนิยมของรปูแบบสนิคา้ และคูแ่ขง่ขนั 
แต่การตัง้ราคาสามารถยดืหยุน่ได ้ขึน้อยูก่บั ปรมิาณการผลติ และความยากงา่ยในการผลติ คอื
จะตัง้ราคาไม่ใหข้าดทุนแต่กจ็ะไม่สูงมากอยู่ในระดบัทีลู่กคา้สามารถรบัได ้โครงสรา้งราคาจะมี
การกําหนดเป็นกลุ่มสนิคา้ เพื่อใหเ้หมาะกบักลุ่มลูกคา้ในแต่ละระดบัของตลาด หากสถาวะการ
แขง่ขนัทีรุ่นแรงมาก บรษิทัจะใชก้ลยุทธใ์นดา้นการปรบัราคาใหใ้กลเ้คยีงกบัคู่แขง่ขนัในสนิคา้ที่
มลีกัษณะเดยีวกนั 
 การกําหนดราคาโดยคํานึงถงึตน้ทุนการผลติ และตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยว ขอ้ง 
การแขง่ขนั และปจัจยัอื่นๆ โดยใชก้ลยุทธ ์ส่วนลดปรมิาณเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้ แต่การตัง้
ราคาสามารถยดืหยุ่นได้ ขึ้นอยู่กบั ปรมิาณการผลิต และความยากง่ายในการผลิต คอืจะตัง้
ราคาไมใ่หข้าดทุนแต่กจ็ะไมส่งูมากอยูใ่นระดบัทีล่กูคา้สามารถรบัได ้
 กลยุทธ์ด้านราคาที่นํามาใช้คือกลยุทธ์การรกัษาเสถียรภาพของราคาสินค้า โดยการ
กาํหนดราคาสนิคา้ใหค้อ่นขา้งคงทีห่รอืเปลีย่นแปลงไมม่ากนกั 
 
กลยทุธช่์องทางการจดัจาํหน่าย 
 โดยปกติสินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารไม่ใช่สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวนัและหาซื้อได้
โดยทัว่ไป สาํหรบัช่องทางการจดัจําหน่าย จะเน้นทีก่ารขยายรา้นคา้ทัว่ประเทศ โดยมอบหมาย
ให้ตวัแทนจําหน่ายหาร้านค้าที่เป็นร้านค้าในชุมชนเพิม่ขึ้น เพื่อที่จะให้สนิค้าสามารถเขา้ถึง
ผูบ้รโิภคไดส้ะดวกขึน้ รวมทัง้ใหต้วัแทนจําหน่ายเปิดรา้นคา้เองเพิม่ขึน้จากเดมิ ซึง่เป็นการเพิม่
พืน้ทีก่ารขายในตลาดใหม ่ๆ และยงัชว่ยใหล้กูคา้รูจ้กัและจดจาํตราสนิคา้ไดม้ากขึน้ดว้ย 
 -  ด้วยช่องทางการจดัจําหน่ายสนิค้าที่ครอบคลุมและมปีระสทิธภิาพช่วยใหผ้ลติภณัฑ์
ของบรษิทั รอยลัปอรซ์เลน มยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้เรื่อยๆ หลงัจากทีป่ระสบปญัหาขาดทุน ดงันัน้
ทางบรษิทัฯ ไดพ้ยายามเอาใจใส่ใกล้ชดิลูกค้า เป็นการพฒันาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในแต่ละ
ชอ่งทางเดมิทีม่ ี
 -  ในส่วนของโชวร์มู  และหา้งใหญ่ๆ จะเน้นการจดัวางสนิคา้ใหด้นู่าสนใจ เพื่อดงึดูดใจ
ลกูคา้ และเป็นการจดัวางสนิคา้ทีล่กูคา้สามารถเลอืกซือ้ไดง้า่ย 
 -  ช่องทางการจดัจําหน่ายทีท่ําใหลู้กคา้ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้รงตามความตอ้งการมาก
ที่สุดคอืการจําหน่ายโดยตรงใหแ้ก่ผูว้่าจา้งการผลติโดยตรง (OEM) ลูกคา้ต้องการสนิคา้แบบ
ไหนทีบ่รษิทัสามารถทาํได ้ลกูคา้จะไดร้บัสนิคา้ตรงตามความตอ้งการ 
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การส่งเสริมการขาย 
 - ในการสง่เสรมิการตลาด ทาํไดโ้ดยเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ทัง้ในและต่างประเทศ 
เพือ่เสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ เป็นประจาํ 
 - จดัใหม้กีารลดราคาสนิคา้ ทัง้ในโชวร์มู ศนูยก์ระจายสนิคา้ หา้งสรรพสนิคา้ เป็นครัง้ 
คราวตามเทศกาลสาํคญัๆ 
 - ลงโฆษณาตามนิตยสารทีแ่มบ่า้นชอบอา่น บางครัง้คราว 
 - มกีจิกรรมเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์บรษิทั เสรมิสรา้งตราสนิคา้ 
 - ตกแต่งจดัวางสนิคา้ใหน่้าสนใจเพือ่เป็นการดงึดดูลกูคา้ 
 - จดัทาํอุปกรณ์ และสือ่ต่างๆ ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
 - จดัทาํแคตตาล๊อกแนะนําผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ 
 
3.4 การสรปุประมวลผล ตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 
การสรปุประมวลผล 
 
 จากการศกึษาสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกของบรษิทั รอยลัปอรซ์เลนฯ ทัง้ที่
เป็นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและเป็นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงาน ประกอบกบัการวเิคราะหก์ล
ยุทธ์ในระดบัต่างๆดงัไดก้ล่าวไว้ขา้งต้นนัน้ ผูศ้กึษาพบว่าในการเลอืกกลยุทธ์นัน้ ไม่จําเป็นที่
จะตอ้งเลอืกกลยทุท์ีด่ทีีส่ดุ แต่ตอ้งเลอืกกลยุทธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ด เน่ืองจากตอ้งดปูจัจยัหลายดา้น
และความเป็นไปไดข้องกลยทุธแ์ละความสอดคลอ้งกนักบัเงือ่นไขขององคก์าร เพื่อทีจ่ะไดนํ้ามา
ปรบัใชภ้ายใตส้ถานการณ์การแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัได ้
 
 1. ขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากผูบ้รหิาร บรษิทั รอยลัปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) เน่ืองจากเป็นการ
เน้นส่งออก 80% ที่ตลาดอเมรกิา และยุโรปเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเศรษฐกิจโลกถดถอย ย่อมมี
ผลกระทบกบับรษิทัแน่นอน การวางแผนดําเนินงานถอืว่ามคีวามสําคญัอย่างมาก บรษิทัไดม้ี
การวางแผนไว ้3 ระยะ คอื 
  ระยะสัน้ 
 - เพิม่ยอดการสัง้ซือ้ ใหม้กีารผลติสมํ่าเสมอ ถงึจะมกีําไรน้อยกต็าม เพื่อเป็นการ
ลดตน้ทุน 
  - ขยายรา้นคา้ทัว่ประเทศ ทาํไดโ้ดยมอบหมายใหต้วัแทนจาํหน่ายหารา้นคา้ทีเ่ป็น
รา้นคา้ในชุมชน รวมทัง้ใหต้วัแทนจาํหน่ายเปิดรา้นคา้เองเพิม่ขึน้จากเดมิ 
  - ใชก้ลยทุธข์ยายจุดวางสนิคา้ใหม้ากขึน้ 
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 ระยะกลาง 
  - จดัสดัสว่นการผลติในตราสนิคา้ของบรษิทัใหม้ากกวา่การรบัจา้งผลติใหบ้รษิทัอื่น 
  - มุง่เน้นการขายในระดบักลางใหม้ากยิง่ขึน้ 
 - เน้นผลติสนิคา้ทีป่ลอดภยั และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 - เพิม่ตวัแทนจาํหน่าย 
  
 ระยะยาว 
 - เน้นการผลติในตราสนิคา้ของบรษิทัใหม้ากขึน้ 
 - เพิม่เครื่องจกัให้มากขึ้น โดยลดการใช้แรงงานลง เพื่อให้สนิค้ามคีุณภาพ
สมํ่าเสมอ 
 - สรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ และคู่คา้ รวมทัง้สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแทน
จาํหน่ายกนัเอง และระหวา่งตวัแทนจาํหน่ายและผูข้าย 

 
2. ขอ้สรุปไดจ้ากผูบ้รหิาร ตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ ของบรษิทั รอยลัปอรซ์เลน จํากดั 

(มหาชน) 
การแข่งขนัที่มมีากทําให้ตัวแทนจําหน่ายสินค้า ปรบัเปลี่ยนวิธีการขายให้สอดรบักบั

นโยบายของบรษิทั โดยมุ่งเน้นเพิม่การขายส่ง เพื่อรองรบัการเตบิโตของธุรกจิรา้นอาหารและ
โรงแรมขนาดเลก็ จะมกีารสต๊อกสนิคา้มากขึน้ เพื่อใหส้ามารถจดัส่งสนิคา้ไดร้วดเรว็มากยิง่ขึน้ 
และพร้อมที่จะดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย ของบรษิัทรอยลัปอร์ซเลน จํากดั (มหาชน) สิง่
สาํคญัคอืการพฒันาบุคคลากรโดยการส่งพนักงานไปอบรม เน้นการขายและบรกิาร ทีต่้องเขา้
พบลูกคา้โดยตรง และตดิตามการสัง่ซื้อจากลูกคา้อย่างใกลช้ดิ เพื่อใหค้รอบคลุมตลาดใหม้าก
ทีส่ดุ 
 
 3. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) ทีก่าํหนด คอื กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตแบบ
เขม้ขน้ (Intensive growth strategy) เป็นกลยุทธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดของบรษิทั โดยใชก้ลยุทธก์าร
เจาะตลาด กลยทุธก์ารพฒันาตลาด และกลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑ ์ควบคูก่นั  
 4. กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) ทีก่ําหนดคอืกลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) ประกอบดว้ย 
 - รปูรา่งของผลติภณัฑ ์
 - การบรกิารหลงัการขาย 
 - ภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา 
 - นวตักรรมทางดา้นเทคโนโลย ี
 - ชื่อเสยีงของกจิการ 
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 - มาตรฐานการผลติทีม่คีุณภาพเทา่เทยีมกนั 
 
 5. กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Function Strategy) คอื กลยทุธก์ารตลาด  
 สรุปตามหลัก  STP กําหนดให้การแบ่งส่วนตลาด  อยู่ ในปจัจัยด้านภูมิศาสตร ์
(Geographic Factors) ปจัจยัดา้นประชาการศาสตร ์(Demographic Factor) ปจัจยัดา้น
จติวทิยา (Psychographic Factors) และปจัจยัดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์(Behaviorist Factor) โดย
กลุ่มเป้าหมาย ทีม่กีาํหนดใชก้ลยทุธก์ารตลาดทีแ่ตกต่าง และมกีารวางตําแหน่งผลติภณัฑอ์ยูใ่น
ตลาดระดบักลาง ถงึระดบัสงูเป็นหลกั 

สรุปตามส่วนประสมทางการตลาดกําหนดใหใ้ชก้ลยุทธผ์ลติภณัฑ ์กลยุทธด์า้นราคา กล
ยทุธช์อ่งทางการจดัจาํหน่าย และการสง่เสรมิการขาย 
  



 
 

การปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธ ์(Strategic Implementation) 
 
ตารางที่ 3.5 แผนการปฎิบตัิงานเชิงกลยทุธ ์
 

ระดบักลยทุธ ์ กจิกรรม 
ปี2554 ปี 2555 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

กาํหนดนโยบายการใชก้ลยทุธ ์             ทุกระดบัดาํเนินงานทศิทางในเดยีวกนั 

มุง่พฒันาตลาดใหม ่             ไดต้ลาดใหม ่เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได ้
เพิม่งบประมาณทางการตลาด             สนิคา้เขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดท้ัว่ถงึ 
เพิม่งบประมาณการพฒันาผลติภณัฑ ์

            
มผีลติภณัฑท์ีต่อบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

กลยทุธร์ะดบั
ธุรกจิเป็นการ
สรา้งความ
แตกต่าง 
(Differentiation 
Strategy) และกล
ยทุธร์ะดบัหน้าที ่

พฒันาผลติภณัฑ ์
            

มผีลติภณัฑใ์หมต่ามความตอ้งการของ
ลกูคา้ 

รว่มงานแสดงสนิคา้ในประเทศ              

• Makro Horeca             เพิม่ยอดขาย มลีกูคา้ใหม ่

• IFHS             ไดภ้าพลกัษณ์บรษิทั และไดล้กูคา้ใหม ่

• บา้นและสวนแฟร ์             เพิม่ยอดขาย เจาะตลาด 

• Thailand Best Buy             เพิม่ยอดขาย เขา้ถงึลกูคา้ 
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ตารางที่ 3.5 แผนการปฎิบตัิงานเชิงกลยทุธ ์(ต่อ) 
 

ระดบักลยทุธ ์ กจิกรรม 
ปี2554 ปี 2555 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

กลยทุธร์ะดบั
ธุรกจิเป็นการ
สรา้งความ
แตกต่าง 
(Differentiation 
Strategy) และกล
ยทุธร์ะดบัหน้าที ่

Food Hotel Exhibition             สรา้งภาพลกัษณ์ แสดงสนิคา้ใหม ่

รว่มงานแสดงสนิคา้ต่างประเทศ              
Ambiente : German             สรา้งภาพลกัษณ์ แสดงสนิคา้ใหม ่
Fair in Milan : Italy             เพิม่ยอดขาย สรา้งภาพลกัษณ์ 
Fair in Switzerland             เพิม่ยอดขาย สรา้งภาพลกัษณ์ 
ลงโฆษณาตามนิตยสาร              

• แมบ่า้น             
สรา้งภาพลกัษณ์ ไดล้กูคา้เพิม่ขึน้ เพิม่
ยอดขาย 

• คูส่รา้งคูส่ม             
สรา้งภาพลกัษณ์ ไดล้กูคา้เพิม่ขึน้ เพิม่
ยอดขาย 

กจิกรรมเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์             สรา้งภาพลกัษณ์ 
ตกแต่งจดัวางสนิคา้ทีโ่ชวร์มู             สรา้งภาพลกัษณ์ ดงึดดูลกูคา้ 
จดัทาํอุปกรณ์สือ่ในการโฆษณา             สนบัสนุนการขาย 
จดัทาํแคตตาล๊อกแนะนําสนิคา้             สนบัสนุนการขาย 

 



 
บทท่ี 4 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่อง กลยุทธธุ์รกจิ และกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิเครื่องใช้
บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ บรษิัท รอยลัปอร์ซเลน จํากดั (มหาชน) ในบทน้ี จะกล่าวถึง
ประเดน็ทีส่รปุไดด้งัน้ี 
  4.1 สรปุและอภปิรายผลการศกึษา 
 4.1.1 สรปุผลการศกึษา 
 4.1.2 อภปิรายผลการศกึษา 
 4.2 ขอ้จาํกดัในการศกึษา 
 4.3 ขอ้เสนอแนะ 
 4.3.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
 4.3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัธุรกจิและการนําไปปฏบิตั ิ
 
4.1 สรปุและอภิปรายผลการศึกษา 
 
 4.1.1 สรปุผลการศึกษา 
 
 จากรายงานการศกึษาคน้ควา้เรื่อง กลยุทธ์ธุรกจิและกลยุทธ์ทางการตลาดเครื่องใชบ้น
โต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ กรณีศกึษา บรษิทั รอยลัปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) เพื่อศกึษาวเิค
ระหส์าเหตุของปญัหา สภาพแวดลอ้ม คู่แขง่ขนัและลูกคา้ และเพื่อหาแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธร์ะดบัองคก์ร กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ และกลยุทธร์ะดบัปฎบิตักิารโดยเฉพาะกลยุทธก์ารตลาด 
เพื่อหาแนวทางในการในการทีจ่ะเพิม่ยอดขายและเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร 
มกีารออกแบบวจิยั (Research Desigs) เป็นแบบบูรณาการวธิีการศึกษาขอ้มูลทุติยภูม ิ
(Secondary Data) และขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Independent Study) เป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึของผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ ของบรษิทั รอยลัปอร์
ซเลน จาํกดั (มหาชน) พบว่าปญัหาของบรษิทัฯ คอืยอดขายไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรฐกจิโลกทีถ่ดถอย ทาํใหก้ารสง่ออกมกีารชลอการสัง่ซือ้ และตลาดใน
ประเทศประสบปญัหาจากสภาวะทางการเมอืงในประเทศ ทําใหก้ระบวนการผลติตอ้งชลอตาม
ไปดว้ย ในการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารบรษิทัตวัแทนจําหน่าย ของรอยลัปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) 
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ไดใ้หข้อ้มลูถงึขายทีม่คีวามยากมากกว่าปีทีผ่่านมาดว้ยปจัจยัในดา้นความตอ้งการของลูกคา้ที่
ต้องการสินค้าที่แปลกใหม่ ต้องการสินค้าเร่งด่วน จาการสรุปประมวลข้อมูลทุติยภูม ิ
(Secondary Data) และขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) พบว่า ในการแกป้ญัหาหวัขอ้เรื่อง กล
ยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิค 
กรณศีกึษา บรษิทัรอยลัปอรซ์เลน (จาํกดั) มหาชน บรษิทัควรใชก้ลยุทธ ์3 ระดบัดว้ยกนัคอื กล
ยทุธร์ะดบัองคก์ร กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ และกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่
 
 กลยุทธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) กลยุทธ์การเจรญิเติบโตแบบเขม้ขน้ 
(Intensive growth strategy) โดยใชก้ลยทุธก์ารเจาะตลาด กลยทุธก์ารพฒันาตลาด และกลยทุธ์
การพฒันาผลติภณัฑ์ ควบคู่กนั เน่ืองด้วยธุรกจิเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ เป็น
ธุรกจิทีม่กีลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัในความตอ้งการเลอืกซือ้สนิคา้ การทีจ่ะมุง่เน้นทีก่ลยุทธใ์ด
กลยุทธ์หน่ึงจะทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพราะสนิคา้มคีวามจําเป็นทีต่้องพฒันาอยู่ตลอดใหม้คีวามทนัสมยั มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบั
การนําไปใชง้าน ตลาดต่างประเทศมกัจะมคีวามตอ้งการสนิคา้ทีม่รีปูแบบทีแ่ตกต่างออกไปตาม
วฒันธรรมของประเทศนัน้ ๆ บรษิทัควรที่จะพฒันาตลาดใหม้ากขึน้ ในขณะเดยีวกนัช่องว่าง
ของตลาดยงัมอียู ่บรษิทัควรทาํการเจาะตลาดใหเ้ขา้ถงึลกูคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 
 กลยุทธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) เพื่อมุง่เน้นใหห้น่วยธุรกจิมคีวามไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขนั ซึง่ตอ้งมคีวามยัง่ยนืเพือ่ความอยูร่อดและผลกาํไรระยะยาวของบรษิทั คอืกลยุทธ์
การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ทีป่ระกอบดว้ย การวจิยัและพฒันารปูรา่ง
ของผลติภณัฑใ์หม้คีวามแตกต่างจากคูแ่ขง่ ใหล้กูคา้ไดเ้ลอืกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ความแตกต่าง
ในเรื่องของการบรกิารหลงัการขาย เป็นการสรา้งความพงึพอใจใหลู้กค้าเกดิความประทบัใจ 
รูส้กึถงึความใสใ่จทีบ่รษิทัมใีห ้ความแตกต่างในเรือ่งภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาของลูกคา้เป็นสิง่
ทีลู่กคา้จดจําไปตลอดกาล ความแตกต่างของนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยทีีบ่รษิทัมมีากกว่า
คู่แข่งขนั ความพร้อมด้านเทคโนโลยน้ีีสามามรถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
มากกว่าคู่แข่งขนั ความแตกต่างทางด้านชื่อเสยีงของกจิการต้องยอมรบัว่าบรษิทัรอยลัปอร์
ซเลน จํากดั (มหาชน) มชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัทีส่ามารถผลติสนิคา้ประเภท Bone China ได้
เพยีงรายเดยีวในประเทศไทยทาํใหลกูคา้เกดิความเชื่อมัน่ เกดิความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ของ
บรษิทั ส่วนความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานการผลติที่มคีุณภาพเท่าเทยีมกนัเป็นการเน้นการ
ผลติทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีล่กูคา้ตอ้งการ ซึง่ความเป็นมาตรฐานเดยีวกนัในสนิคา้ทีส่ ัง่ผลติใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกนัน้ีทําให้ลูกค้ามัน่ใจได้ว่าสินค้าที่เคยซื้อเมื่อปีที่ผ่านมากบัสนิค้าที่ซื้อ
ปจัจุบนัสามารถทีจ่ะนํามาใชง้านรว่มกนับนโต๊ะอาหารไดเ้ป็นอยา่งด ี
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 กลยุทธร์ะดบัหน้าท่ี (Function Strategy) ใชก้ลยุทธก์ารตลาดทีม่กีารแบ่งส่วนตลาด 
อยูใ่นปจัจยัดา้นภูมศิาสตร ์(Geographic Factors) โดยการใชท้าํเลทีต่ ัง้โชวร์มูอยูใ่นตวัเมอืง ใน
ห้างสรรพสนิค้า และใกล้แห่งธุรกิจที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย การแบ่งส่วนตลาดด้วยปจัจยัด้าน
ประชาการศาสตร ์(Demographic Factor) ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายของบรษิทั การแบ่งสว่นตลาด
ด้วยปจัจยัด้านจติวทิยา (Psychographic Factors) และปจัจยัด้านพฤติกรรมศาสตร ์
(Behaviorist Factor) เพื่อให้สนิค้าของบรษิัทเขา้ถึงลูกค้าทุกกลุ่มปจัจยั ในการกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย กําหนดใชก้ลยุทธก์ารตลาดทีแ่ตกต่าง เพราะสนิคา้ม ี5 ตราสนิคา้หลกั ในแต่ละ
ตราสนิคา้ไดก้ําหนดกลุ่มเป้าหมายตัง้แต่ระดบับนลงมาถงึระดบัปานกลาง ทีเ่หมาะสมกบัการ
วางตําแหน่งผลิตภณัฑ์ให้ผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพผลิตภณัฑ์เหมาะสมกบัราคา ในการพฒันา
สว่นผสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัตลาด ใชก้ลยุทธผ์ลติภณัฑร์ะดบัผลติภณัฑ ์5 ระดบั คอื
ประโยชน์หลกัเป็นภาชนะใส่อาหาร ที่มลีกัษณะผลติภณัฑม์คีุณภาพ รูปทรงกลม ทรงเหลี่ยม
และวงรมีสีสีนัสวยงาม มศีกัยภาพเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ที่มคีวามแขง็แรง สวยงาม และมตีรา
สนิคา้ทีรู่จ้กัมานาน เป็นผลติภณัฑท์ีค่าํนึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ทีใ่หบ้รกิารจดัสง่ 
รบัประกนัสนิคา้ถอืวา่เป็นผลติภณัฑค์วบคูไ่ปกบัการซือ้ นอกจากกลยทุธผ์ลติภณัฑแ์ลว้ ยงัมกีล
ยุทธด์า้นราคา กลยุทธช์่องทางการจดัจาํหน่าย และการสง่เสรมิการขาย เพื่อนํามาประยุคใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัทสามารถเพิม่ยอดขายและมขีดีความสามารถในการ
แขง่ขนัมากยิง่ขึน้ 
  
 4.1.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากผลการศกึษาสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก รวมถงึปจัจยัต่างๆ ของธุรกจิ
เครื่องใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิพบว่าเป็นธุรกจิทีม่กีารแข่งขนัน้อยรายแต่มอีตัราการ
แขง่ขนัทีส่งู ดงันัน้บรษิทัควรวางแผนกลยุทธข์องบรษิทัใหเ้หมาะสม เพื่อใหก้ารดําเนินธุรกจิมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัทัง้ในระยะสัง้และระยะยาว จากการศกึษาขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary 
Data) และขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) แลว้นํามาวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ์พบว่ากลยุทธ์ระดบั
องคก์ร (Corporate Strategy) ทีเ่หมาะสมคอื กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตแบบเขม้ขน้ (Intensive 
growth strategy) เน่ืองด้วยธุรกิจเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิ เป็นธุรกิจที่มี
กลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัในความตอ้งการเลอืกซือ้สนิคา้ การทีจ่ะมุ่งเน้นทีก่ลยุทธใ์ดกลยุทธ์
หน่ึงจะทาํใหไ้มส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ จงึควรใช้
กลยุทธ์การเจาะตลาด กลยุทธ์การพฒันาตลาด และกลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ ควบคู่กนั 
สําหรบักลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business Strategy) บรษิทัควรเลอืกใชก้ลยุทธ์การสรา้งความ
แตกต่าง (Differentiation Strategy) ที่ประกอบดว้ย การสรา้งความแตกต่างดา้นรูปร่างของ
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ผลติภณัฑ ์ดา้นการบรกิารหลงัการขาย ดา้นภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา ดา้นนวตักรรมทางดา้น
เทคโนโลย ีดา้นชื่อเสยีงของกจิการ และดา้นมาตรฐานการผลติทีม่คีุณภาพเทา่เทยีมกนั สว่นกล
ยุทธ์ระดบัหน้าที่ (Function Strategy) เป็นสิง่ที่บรษิทัต้องการเพิม่ยอดขายนัน้ บรษิทัต้อง
กาํหนดกลยทุธแ์ละหน้าทีใ่หช้ดัเจนเ เพือ่ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งไดด้าํเนินการภายใตเ้ป้าหมายเดยีวกนั 
คือใช้กลยุทธ์การตลาดที่มีการกําหนดให้การแบ่งส่วนตลาดอยู่ในปจัจัยด้านภูมิศาสตร ์
(Geographic Factors) ปจัจยัดา้นประชาการศาสตร ์(Demographic Factor) ปจัจยัดา้น
จติวทิยา (Psychographic Factors) และปจัจยัดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์(Behaviorist Factor) โดย
กลุ่มเป้าหมาย ทีม่กีําหนดใชก้ลยุทธ์การตลาดทีแ่ตกต่าง และมกีารวางตําแหน่งผลติภณัฑท์ีม่ี
คุณภาพผลิตภณัฑ์เหมาะสมกบัราคา และมสี่วนประสมทางการตลาด กําหนดให้ใช้กลยุทธ์
ผลติภณัฑ ์กลยุทธด์า้นราคา กลยุทธช์่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสรมิการขาย กลยุทธ์
น้ีจะมคีวามสอดคลอ้งกนัเพื่อไปสู่เป้าหมายเดยีวกนั ลว้นมคีวามสาํคญัในการแขง่ขนัของธุรกจิ 
ซึง่จะสง่ผลใหย้อดขายเพิม่ขึน้ไดแ้ละยงัมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 
 
4.2 ข้อจาํกดัในการศึกษา  
 
         1.  ขอ้จาํกดัในเรื่องระยะเวลาในการดําเนินการศกึษา เน่ืองจากการนัดหมายผูบ้รหิาร
ตวัแทนจําหน่ายของบรษิทั ทําได้ยาก เพราะทุกท่านใหค้วามสําคญักบัการดําเนินธุรกจิเป็น
อนัดบัแรก เมือ่มเีวลาวา่งจงึรบันดัหมายใหเ้ขา้สมัภาษณ์ 
       2.  ผูใ้หส้มัภาษณ์ตอบไม่ตรงคําถามเท่าทีค่วร เน่ืองจากผูใ้หส้มัภาษณ์แต่ละท่านต่างมี
ประสบการณ์ในธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั คาํตอบทีไ่ดเ้ป็นลกัษณะภาพรวมของธุรกจิ 
       3.  ขอ้มลูเชงิลกึของบรษิทัทีไ่มส่ามารถเปิดเผยไดท้าํใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึและนําขอ้มลูมา
ศกึษาไดเ้ทา่ทีค่วร 

 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
 
4.3.1 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
   
       1.  การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาที่อยู่ภายใต้ขอ้จํากดัในเรื่องของเวลา ดงันัน้หากมกีาร 
ศกึษาเพิม่เตมิในครัง้ต่อไปควรมกีารกาํหนดเวลาและบรหิารเวลา ใหช้ดัเจนและรดักุม พรอ้มทัง้
เผือ่เวลาในกรณทีีม่ปีจัจยัภายนอกมากระทาํใหแ้ผนการศกึษาล่าชา้ 
       2.  เตรยีมคาํถามทีม่เีน้ือหาเขา้ใจงา่ยและครอบคลุม เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูอยา่งครบถว้น 
และสง่แบบสมัภาษณ์ใหก้บัผูใ้หส้มัภาษณ์ไดท้ราบคาํถามก่อน เพือ่เป็นการเตรยีมตวั 
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       3.  หลกีเลีย่งการใชข้อ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขมาประมาณการใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้อาจ
ใชข้อ้มลูอื่นทีม่เีน้ือหาทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูทีต่อ้งการทราบ      
 
4.3.2 ข้อเสนอแนะสาํหรบัธรุกิจและการนําไปปฏิบติั 
 

1.  การกาํหนดกลยทุธเ์พือ่ไปปฏบิตัจิรงิ สิง่สาํคญัตอ้งทาํการประเมนิและควบคุมกลยทุธ ์
ต่าง ๆ ทีไ่ดก้าํหนดไว ้จงึจะเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

2.  ทางบรษิทัฯ ตอ้งมกีารกําหนดแผนการนําไปปฏบิตั ิ(Action Plan) อย่างเหมาะสม
และ 
สามารถวดัผลไดจ้รงิ 

3.  ควรนํากลยทุธท์างดา้นการตลาดในการประชาสมัพนัธไ์ปใชอ้ยา่งจรงิจงั ซึง่จะชว่ยให ้
ลกูคา้รบัทราบถงึขอ้มลูของบรษิทัฯ  และสนิคา้ต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 
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ภาคผนวก ก. 

 
แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร 

แบบสมัภาษณ์ สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (โดยการสมัภาษณ์) จาก
ผูบ้รหิารบรษิทัทีม่บีทบาทเกีย่วขอ้ง 
ช่ือผูใ้ห้สมัภาษณ์…………………..……………………………………………………………… 
ช่ือบริษทัหรือธรุกิจ..………………………………………………………………………………  
ตาํแหน่ง……………………………………………………………………………………………. 
คาํถามในการสมัภาษณ์ประกอบด้วย 

1. ลกัษณะแนวโน้มธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งไรบา้ง 
1.1 จากภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอย 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 จากคา่เงนิบาททีม่กีารแขง็คา่ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 คดิวา่ บรษิทั มจุีดแขง็ตรงไหนทีท่าํใหผ้า่นพน้อุปสรรคต่างๆ ไปได ้ถา้เป็น
ในสว่นของขายในประเทศ 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.4 กบัสถานการณ์แนวโน้มเช่นนี เราจะมโีอกาสอะไรที่จะสามารถเพิม่
ยอดขายไดบ้า้ง 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.5 จากคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ มผีลกระทบกบัยอดขายในแระเทศหรอืไม ่
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.6 จากธุรกจิประเภทเดยีวกนัเรามคีู่แขง่รายใหม่ๆ  มากน้อยเพยีงใด ทาํไมถงึ
มอียูเ่รือ่ยๆ เพราะอะไร 
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.7 เน่ืองจากต้นทุนของวตัถุดิบที่แพงขึน เรามีอํานาจต่อรองกับ Supplier 
อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.8 มคีวามคดิเหน็อย่างไรกบัสนิคา้ทดแทนที่มอียู่ในทอ้งตลาด และส่งผล
อยา่งไรกบัสนิคา้ของบรษิทั 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.9 คดิว่าปจัจุบนัลูกคา้อํานาจต่อรองกบัเรา มากน้อยแค่ไหน และเราควรทํา
อยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. บรษิทัมกีารวางแผนดาํเนินการอยา่งไรกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ในอนาคตมแีผนดาํเนินธุรกจิอยา่งไร ทงัทางดา้นธุรกจิ และการตลาด 
 ระยะสนั 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 ระยะกลาง – ระยะยาว 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4. สําหรบัตวัแทนจําหน่าย ท่านมเีกณฑก์ารคดัเลอืกและประเมนิตวัแทนจําหน่าย
อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหารตวัแทนจาํหน่าย 
แบบสมัภาษณ์ สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (โดยการสมัภาษณ์) จาก

ตวัแทนจาํหน่ายทีม่บีทบาทเกีย่วขอ้ง 
ช่ือผูใ้ห้สมัภาษณ์…………………..……………………………………………………………… 
ช่ือบริษทัหรือธรุกิจ..………………………………………………………………………………  
ตาํแหน่ง……………………………………………………………………………………………. 
จาํนวนปีท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย……………………………………..………………………….. 
คาํถามในการสมัภาษณ์ประกอบด้วย 

1. ลกัษณะทัว่ไปและแนวโน้มธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. จากการดาํเนินธุรกจิประสบปญัหาอยา่งไรบา้ง 
 2.1 ปญัหาทีเ่กดิจากลกูคา้ 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 2.2 ปญัหาทีเ่กดิจากบรษิทั รอยลั ปอรซ์เลนฯ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ในอนาคตมแีผนการดาํเนินธุรกจิอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ในฐานะทีเ่ป็นตวัแทนจําหน่ายท่านไดร้บัความร่วมมอืจากบรษิทั รอยลั ปอรซ์เลน
อยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ภาคผนวก ข. 

 
สรปุสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารขององคก์ร 
 
สรปุสมัภาษณ์ คุณธนารกัษ์ สลีวานิช 
1. ลกัษณะแนวโน้มธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งไรบา้ง 
 - จากเงนิบาททีแ่ขง็ค่า มผีลกระทบต่อบรษิทัแต่ไมรุ่นแรงนกั เน่ืองจากเราขายโรงแรม 
ร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่ ที่มผีลกระทบเนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ทําให้ project 
ต่างๆ ของโรงแรมใหญ่ ตอ้งเลื่อนออกไปดว้ย ทําใหย้อดการสัง่ซอืลดลงบา้ง ทําใหบ้รษิทัตอ้ง
พยายามเพิม่ยอดขายใหม้ากขนึกว่าเดมิและใชจุ้ดแขง็ของบรษิทั คอื การบรกิาร และคุณภาพ
ของสนิคา้ทีม่มีาตรฐาน เพื่อลูกคา้สว่นใหญ่เลกืซอืสนิคา้ของ รอยลั ปอรซ์เลน และ เน่ืองจาก
ปจัจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามสําคญักบัเรื่องสุขภาพมากขนึ อาจจะหนัไปใชภ้าชนะที่ผลติจากวสัดุ
ธรรมชาติมากขนึส่งผลบรษิัทเราจงึต้องมกีารพฒันาขนัตอนการผลิตสนิค้าให้ปราศจากสาร
ตกคา้งประเภทตะกัว่ หรอืสารตกคา้งประเภทอื่นๆ เพื่อทีจ่ะทําใหผู้บ้รโิภคหนักลบัมาเลอืกใช้
สนิคา้ของเรา 

 
2. บรษิทัมกีารวางแผนดาํเนินการอยา่งไรกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 
 - เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั ทาํใหม้หีลายบรษิทัปิดตวัลงไป ทาํใหบ้รษิทัโอกาส
สอดแทรกเขา้ไปในตลาด ทงัทางดา้นขายเองโดยตรง และรบัจา้งผลติสนิคา้ใหก้บั แบรนดอ์ื่นๆ 
(OEM)  

 
3. ในอนาคตมแีผนการดาํเนินธุระกจิอยา่งไร ทงัทางดา้นธุรกจิ และ การตลาด  
 - ระยะสนั 
  - พยายามเน้นเรือ่งการผลติสนิคา้ lot ใหญ่ๆ มากขนึ เพือ่ลดตน้ทนุการผลติ  
 
 - ระยะกลาง 

- พยาลยามเขา้ไปในตลาดระดบักลางใหม้ากขนึ 
- เน้นผลติสนิคา้ทีป่ลอดภยั เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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 - ระยะยาว 
 - ในเรือ่งการผลติ เพิม่ครือ่งจกัรมากขนึ ลดการใชแ้รงงานลง เพือ่ใหส้นิคา้มคีุณภาพ
สมํ่าเสมอ 
 
4. สาํหรบัตวัแทนจาํหน่าย ทา่นมกีารประเมนิตวัแทนจาํหน่ายอยา่งไร 

- ประเมนิจากยอดขาย 
- ประเมนิจากการขยายตลาด เพือ่ใหส้นิคา้เป็นทีรู่จ้กัมากขนึ  

 
 
สรปุสมัภาษณ์ คุณกมลพฒัน์  ทปีสวุรรณ 
1. ลกัษณะแนวโน้มธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งไรบา้ง 
 - เน่ือจากภาวะเศรษฐกจิถดถอย และความตอ้งการของตลาดเริม่อิม่ตวั จงึตอ้งมกีารปรบั
ในเรื่องของเรื่อง design ใหม่ๆ  หรอืนําเสนอความแปลกใหม ่อาจจะเป็น pattern ใหม่ๆ  ทีใ่น
ตลาดยงัไม่ม ีเขน่ ของตกแต่ง ซึง่ตลาดเริม่มคีวามตอ้งการมากขนึ และคุณภาพของสนิคา้ทีม่ี
มาตรฐาน ถา้เปรยีบเทยีบกบัเจา้อื่นของเราดกีว่าซึง่บรษิทัผลติสนิคา้ใหก้บั brand ดงัๆทัว่โลก
อยู่แล้วดว้ย ทําใหลู้กคา้เหน็ศกัยภาพของบรษิทัทีคุ่ณภาพของสนิคา้เทยีบเท่ากบัผูผ้ลติระดบั
โลกในเชงิของ ceramic tableware ซึง่บรษิทัจะเน้นในดา้นนี 
 
2. บรษิทัมกีารวางแผนดาํเนินการอยา่งไรกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 
 - รบัจา้งผลติใหก้บั brand อื่น (OEM) เพือ่ชว่ยในการลดตน้ทุนลง 
 
3. ในอนาคตมแีผนการดาํเนินธุระกจิอยา่งไร ทงัทางดา้นธุรกจิ และ การตลาด 
 - สรา้งตราสนิคา้ขนึมาใหม ่คอื DEVA เพือ่ทีจ่ะใหอ้พัมารเ์กต็ 
 - เน้นการตลาดและสรา้งความเขา้ใจกบัลกูคา้วา่ Diva, Bone china, Fine china, 
Maxadura, Royalporcelain เป็นตราสนิคา้จากผูผ้ลติรายเดยีวกนั คอื รอยลัปอรซ์เลน 
เน่ืองจากในปจัจุบนัลกูคา้ยงัไมท่ราบ 
 - พยายามบบีใหเ้หลอืตราสนิคา้เดยีวในอนาคต ซึง่ลกูคา้ไดไ้มส่บัสน แต่ชื่อบรษิทักย็งัคง
เป็น รอยลั ปอรช์เลน อยู ่
 - มองธุรกจิทีอ่าจจะไมใ่ชแ่คจ่าน ชาม อาจจะเป็นธุรกจิทีค่วบคูก่นัไปกบัเครือ่งใชบ้นโต๊ะ
อาหาร 

 
4. สาํหรบัตวัแทนจาํหน่าย ทา่นมกีารประเมนิตวัแทนจาํหน่ายอยา่งไร 
 - ประเมนิจากยอดขาย 
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 - ประเมนิจากการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของบรษิทั (ตามทีร่ะบุในสญัญาการเป็นตวัแทน
จาํหน่าย) 
 
สรปุสมัภาษณ์ คุณบุษฎา เจรญิพงษ ์
1. ลกัษณะแนวโน้มธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งไรบา้ง 
 - จากภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยส่งผลกระทบกบับรษิทั คอื มกีารการชะลอการสัง่ซอื ซึง่
การชะลอการสัง่ซือหลักๆ จะเกิดขึนภายในประเทศเป็นหลัก แต่ว่าในส่วนของตลาด
ต่างประเทศที่มีการสัง่ซือค่อนข้างมาก และจากการที่คู่แข่งปิดกิจการไปเยอะ ทําให้บรษิัท
สามารถเขา้ไปในตลาดของคู่แขง่ทีปิ่ดกจิการลงไปได ้แต่ว่าตลาดในประเทศเนื่องจากว่าคู่แข่ง
ของเราหลกัๆ จะเป็นคู่แข่งทีผ่ลติในประเทศเหมอืนกนั เพราะฉะนัน มผีลกระทบใกลเ้คยีงกนั 
เพราะว่าผลกระทบกค็อืว่าลูกคา้เอง เช่น โรงแรมเลื่อนการเปิดโรงแรมใหม่ แล้วในลูกคา้บาง
กลุ่มกย็งัไมม่คีวามมัน่ใจภาวะเศรษฐกจิ แต่ดว้ยตราสนิคา้ทีเ่ป็นจุดแขง็ เพราะสนิคา้รอยลั ปอร์
ชเลน ค่อนขา้งเป็นที่รู้จกัมานาน ทงัด้านคุณภาพ และการให้บรกิาร ทําให้ลูกค้ายงัเลือกใช้
สนิคา้ของรอยลั ปอรช์เลน เป็นอนัดบัแรกๆ และด้วยภาวะเศรษฐกจิที่ถดถอยคู่แข่งอยู่ไม่ได ้
บางตราสนิคา้หายไปในตลาด หรอืปรบักลวธิ ีปรบักลยทุธในการทีจ่ะขายเปลีย่นไป บรษิทัจงึได้
โอกาสตรงจุดนนัทีจ่ะเขา้ไปทดแทนได ้

 
2. บรษิทัมกีารวางแผนดาํเนินการอยา่งไรกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 
 - เขา้ไปตลาดของคูแ่ขง่ทีปิ่ดกจิการลงไป 
 - ขยายตลาดลงไประดบักลาง – ระดบัล่าง 

 
3. ในอนาคตมแีผนการดาํเนินธุระกจิอยา่งไร ทงัทางดา้นธุรกจิ และ การตลาด  
 - ระยะสนั 
 - ขยายรา้นคา้ทัว่ประเทศ การขยายทาํอยู ่2 วธิ ีคอื  
 1. ให้ตัวแทนจําหน่ายไปหาร้านค้า ที่เป็นร้านค้าเหมือนร้านโชว์ห่วยตาม
ต่างจงัหวดั ตวัแทนหน่ึงทีอ่ยู่ในพนืที ่4-5 จงัหวดั ซึง่ตวัแทนจําหน่ายตอ้งไปดูแต่ละจงัหวดัที่
รบัผดิชอบอยู่ว่ามรีา้นคา้ทีข่ายสนิคา้ประเภทเครื่องครวัอยู่กี่รา้น แลว้ใหนํ้าเสนอนําสนิคา้ของ
บรษิทัไปวางทีร่า้นพวกนีแลว้เรากจ็ะมกีารตดิตราสนิคา้ รอยลั ปอรซ์เลน เพื่อใหเ้ป็นทีร่บัรูแ้ละ
สามารถหาซอืไดใ้นทุกพนืที ่ 
 2. ตวัแทนจาํหน่ายขยายสาขาเพิม่  
 บรษิทัพยายามเพิม่สนิคา้ในตลาดใหม้ากขนึ เน่ืองจากว่าบรษิทัไมม่งีบประมาณใน
การโฆษณา เพราะฉะนันวธิกีารของบรษิทั คอื พยายามวางสนิคา้ในตลาดใหค้นเหน็มากกว่า
ทีส่ดุ กลยทุธร์ะยะสนั คอื การขยายจุดวางสนิคา้ใหม้ากขนึ 
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 - ระยะกลาง 
 - เพิม่ตวัแทนจาํหน่าย  
 - ระยะยาว 
 - จดัระบยีบพนืทีร่บัผดิชอบของตวัแทนจาํหน่ายใหช้ดัเจน เน่ืองจากปจัจุบนั ค่อนขา้ง
ประสบปญัหาเรื่องการแข่งขนักันเอง บริษัทจึงต้องสร้างรากฐานระยะยาว โดยการสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแทนจําหน่ายกนัเอง และระหว่างตวัแทนจําหน่ายและผูแ้ทนขาย รวม
ไปถงึการสรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาวกบัลกูคา้เราเอง 

 
1. การคดัเลอืกตวัแทนจาํหน่ายอยา่งไร 

- กรณคีดัเลอืก มปีระเดน็หลกั 3 เรือ่ง คอื  
1. ฐานะการเงนิ เพราะบรษิัทประสบปญัหาต้องยกเลิกตวัแทนจําหน่ายหลายราย

เพราะมปีญัหาเรือ่งการชาํระเงนิอยา่งมาก เพราะตรงนีเลยมองเป็นปจัจยัสาํคญั  
2. ความรูท้างดา้นการตลาด วแทนจาํหน่ายตอ้งมคีวามรู ้ ความสามารถทีจ่ะขายของ

กลุ่มนี ซึง่อยา่งน้อยทีส่ดุตอ้งอยูใ่นธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั ไมแ่ตกต่างกนัมาก ซึง่มคีวามรูแ้ละกลุ่ม
ของลกูคา้ระดบัหน่ึง ก่อนทีจ่ะเขา้มาเป็นตวัแทนจาํหน่ายของบรษิทันนัจะตอ้งผา่นการสมัภาษณ์
จากคณะกรรมการแต่งตงัตวัแทนจาํหน่ายก่อน 
 3. จริยธรรม จะมีเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการแต่งตังตัวแทนจําหน่าย
ระหวา่งการสมัภาษณ์ 
 
1. สาํหรบัตวัแทนจาํหน่าย ทา่นมกีารประเมนิตวัแทนจาํหน่ายอยา่งไร 

- ประเมนิตวัเลขวา่ยอดขายผา่นเป้าทีบ่รษิทักาํหนดไวห้รอืไม ่
- จากการขยายการตลาด 
- เรือ่งการชาํระเงนิ 
- ความรูค้วามเขา้ใจใรเรือ่งของผลติภณัฑ ์ 
- การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหบ้รษิทั 

 
2. ตวัแทนไมไ่ดข้ายเฉพาะสนิคา้เราอยา่งเดยีวใชไ่หม 
 - ตวัแทนจาํหน่ายจะขายสนิคา้หลายอยา่ง มขีอ้ดขีองตวัแทนจาํหน่ายทีข่ายสนิคา้หลาย
อยา่ง คอื สามรถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นทีเ่ดยีว ซึง่จะชว่ยอาํนวยความสะดวก
กบัลกูคา้ไดม้ากขนึ ทาํใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดม้ากขนึ 
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สรปุสมัภาษณ์ ดร.สโุรจน์  ศุภสวสัดกุิล 
1. ลกัษณะแนวโน้มธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งไรบา้ง 
 - จากภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยและคา่เงนิบาททีม่กีารแขง็คา่ สง่ผลกระทบต่อการดาํเนิน
ธุรกจิของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัเน้นการสง่ออกประมาณ 80% ในตลาดยโุรปและอเมรกิา ทาํให้
บรษิทัตอ้งพยามหาตลาดใหม่ๆ  โดยเฉพาะตลาดเอเชยี โดยนําผลติภณัฑใ์หม่ๆ  มานําเสนอ 
และรบัจา้งผลติสนิคา้ใหก้บั brand ดงัๆ (OEM) และจากภาวะเศษฐกจิถดทาํใหผู้ผ้ลติรายอื่นใน
ธุรกจิเดยีวกนัปิดกจิการลงไปพอสมควร จงึเป็นโอกาสทีบ่รษิทัสามารถหาลกูคา้ใหม่ๆ เพิม่ขนึได ้
เน่ืองจากคูแ่ขง่ขนัในธุรกจิมน้ีอย และในปจัจุบนัผูบ้รโิภคเริม่หนัมาใสใ่จในเรือ่งสขุภาพมากขนึ 
ทาํใหผู้บ้รโิภคหนัมาใชเ้ครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามคิมากขนึกวา่ประเภทพลาสตกิหรอื
เมลามนี 

 
2. บรษิทัมกีารวางแผนดาํเนินการอยา่งไรกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 
 - หาลกูคา้รายใหม่ๆ  เพิม่มากขนึ 
 - หาตลาดใหม่ๆ  เพิม่จากตลาดยโุรปและอเมรกิาทีเ่ริม่ชะลอตวัจากภาวะเศษฐกจิถดถอย 
เชน่ ตลาดเอเชยี  
 - นําเสนอผลติภณัฑร์ปูแบบใหม่ๆ  
 - เปลีย่นเครือ่งจกัรใหม่ๆ  เพือ่ลดการใชแ้รงงาน และตน้ทนุการผลติ 

 
3. ในอนาคตมแีผนการดาํเนินธุระกจิอยา่งไร ทงัทางดา้นธุรกจิ และ การตลาด  
 -  ระยะสนั 
 - หา order ผลติใหส้มํ่าเสมอ ถงึจะมกีาํไรน้อยกต็าม เพือ่ลดตน้ทุน 
 - ระยะกลาง และระยะยาว  
 - รบัจา้งผลติสนิคา้น้อยลง และผลติสนิคา้ในตราสนิคา้ของตวัเองใหม้ากขนึ 

 
4. สาํหรบัตวัแทนจาํหน่าย ทา่นมกีารประเมนิตวัแทนจาํหน่ายอยา่งไร 
 - ประเมนิจากยอดขาย และประสบการณ์ของตวัทนจาํหน่าย 
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สรปุสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารตวัแทนจาํหน่าย 
 
สรปุสมัภาษณ์  ชวูงศ ์ เจรญิรตันวงศ ์
1.  ลกัษณะแนวโน้มธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งไรบา้ง 
 - ยอ้นกลบัไป 2 – 3 ปีทีผ่า่นมา มบีางปีทีด่มีาก แต่เมือ่ปีทีแ่ลว้ ตน้ปีเริม่ด ีแต่พอเริม่มี
การชุมนุม กเ็ริม่แยล่ง โดยเฉพาะในชว่ง 3 เดอืน (เม.ษ. – ม.ิย.) โดยภาพรวมเฉลีย่ ม.ค. ผา่น
  
2.  จากการดาํเนินธุรกจิประสบปญัหาอยา่งไร 
 -  ปญัหาทีเ่กดิจากลกูคา้ 
  - การทีล่กูคา้ตอ้งการสนิคา้เรง่ดว่น แลว้ supplier ไมม่ขีอง หรอืไมส่ามารถสง่ของได้
ทนั  
  - ลกูคา้ชาํระเงนิชา้ 
 
 -  ปญัหาทีเ่กดิจากบรษิทั รอยลัปอรซ์เลนฯ 
 - Product Development ลา่ชา้ 
 - การเสนอราคาล่าชา้  
 - ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัทีอ่อกใหมเ่ป็นอุปสรรคต่องานขาย 
 
3.  ในอนาคตมแีผนการดาํเนินธุระกจิอยา่งไร 
 - พยายามคลอบคลุม table ware ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 - สง่บุคลากรไปฝึกอบรม  
 - เน้นการบรกิารใหม้ากยิง่ขนึ 
 
4. มคีวามตอ้งการใหบ้รษิทั รอยลัปอรซ์เลนฯ ใหค้วามรว่มมอือยา่งไรบา้ง 
 - อยากไดค้วามรว่มมอืาทงดา้นขอ้มลูลกูคา้ และการ complain จากลกูคา้ 
 
5. ในฐานะทีเ่ป็นตวัแทนจาํหน่าย ทา่นไดร้บัการชว่ยเหลอือยา่งไรบา้ง 
 - ในสว่นของฝา่ยขาย – ใหค้วามรว่มมอืในดา้นขอ้มลูผลติภณัฑ ์

- ในสว่นของการตลาด – สนบัสนุนในเรือ่งการออกบูธ การแสดงสนิคา้ 
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สรปุสมัภาษณ์  ขวญัตา เลศิเธยีรดาํรง 
1. ลกัษณะแนวโน้มธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งไรบา้ง 
 - ทางบรษิทัยนิูเวอรแ์ซล เซรามคิ เน้นการขายปลกีสนิคา้ประเภทจานชามหลากหลาย
ชนิด โดยกลุ่มลกูคา้คนไทยจะนิยมสนิคา้ brand : royal porcelain สว่นลกูคา้ต่างชาต ิจะนิยม 
brand : bone china  และของทีล่ะลกึ อกีกลุ่มหน่ึงทีข่ายดคีอืการซอืเป็นของขวญัเน่ืองใน
เทศกาลต่างๆ  
 
2. จากการดาํเนินธุรกจิประสบปญัหาอยา่งไร 
 -  ปญัหาทีเ่กดิจากลกูคา้ 
  - ลกูคา้ไมเ่ขา้ใจวธิกีารผลติ และขนัตอนการทาํงาน 
  - ลกูคา้ตอ้งการสนิคา้ดว่น 
 

-  ปญัหาทีเ่กดิจากบรษิทั รอยลัปอรซ์เลนฯ 
  - มขีนัตอนการปฏบิตังิานมาก ไมส่ามารถตอบสนองลกูคา้เรง่ดว่นได ้
  - การสง่สนิคา้ล่าชา้ 
  - อุปกรณ์ไดร้บัการสนบัสนุนน้อยลง เชน่ catalog ถุงกระดาษ ฯ 
 
3. ในอนาคตมแีผนการดาํเนินธุระกจิอยา่งไร 
 - เพิม่การขายสง่ เพือ่รองรบัการเตบิโตของธุรกจิรา้นอาหารและโรงแรมขนาดเลก็ 
 - stock สนิคา้เพิม่ขนึ เพือ่รองรบักลุ่มลกูคา้ทีต่อ้งการสนิคา้เรง่ดว่น 
  
4. มคีวามตอ้งการใหบ้รษิทั รอยลัปอรซ์เลนฯ ใหค้วามรว่มมอือยา่งไรบา้ง 
 - ตอ้งการใหบ้รษิทั รอยลั ปอรซ์เลนสนบัสนุนในเรือ่งสว่นลด และเครดติเพิม่ขนึ 
 
5. ในฐานะทีเ่ป็นตวัแทนจาํหน่าย ทา่นไดร้บัการชว่ยเหลอือยา่งไรบา้ง 
 - ในสว่นของฝา่ยขาย – ใหค้วามรว่มมอืในดา้นขอ้มลูผลติภณัฑ ์
 - ในสว่นของการตลาด – สนบัสนุนในเรือ่งการออกบูธ การแสดงสนิคา้ 
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สรปุสมัภาษณ์ อุษณยี ์เรีย่วแรงกุศล 
1.  จากการดาํเนินธุรกจิประสบปญัหาอยา่งไร 
 -  ปญัหาทีเ่กดิจากลกูคา้ 
  - สนิคา้ไมต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
  - ลกูคา้ชาํระเงนิชา้ 
  
 -  ปญัหาทีเ่กดิจากบรษิทั รอยลัปอรซ์เลนฯ 
  - สนิคา้ dead stock เรว็ไป เพราะตอ้งรบัภาระในเรือ่งของ stock สนิคา้ 
  - สนิคา้คุณภาพดอ้ยลง ทงัเรือ่งของลวดลาย และตวัสนิคา้ ถา้เทยีบกบัทีผ่า่นมา 
  - การสง่สนิคา้ล่าชา้  
   - ระบบการทาํงานล่าชา้ 
   - นโยบายทีอ่อกใหม ่ไมส่นนัสนุนงานขายเทา่ทีค่วร 
   - ไมค่อ่ยม ีProduct ใหม่ๆ  
   - Promotion ทาํยากนอกจากลดราคาไดเ้พยีงอยา่งเดยีว 
 
2.  ในอนาคตมแีผนการดาํเนินธุระกจิอยา่งไร 
 - ดาํเนินกจิการตามนโยบายของ บรษิทั รอยลัปอรซ์เลนฯ 
  
3. มคีวามตอ้งการใหบ้รษิทั รอยลัปอรซ์เลนฯ ใหค้วามรว่มมอือยา่งไรบา้ง 
 - สนบัสนุนเรือ่งการขายใหม้ากขนึ 
  
4.  ในฐานะทีเ่ป็นตวัแทนจาํหน่าย ทา่นไดร้บัการชว่ยเหลอือยา่งไรบา้ง 
 - สนบัสนุนเรือ่งงานขาย 
 - สนบัสนุนเรือ่งการออกบธู 

- สนบัสนุนเรือ่งอุปกรณ์ เช่น ถุงพลาสตกิ 
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สรปุสมัภาษณ์  สภุกัด ิ สุวรรณดษิฐกุล 
1.  ลกัษณะแนวโน้มธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งไรบา้ง 
 - รอยลั ปอรซ์เลน มผีลติภณัฑส์นิคา้ทีม่คีุณภาพสงู มาตรฐานสงู สามารถแขง่ขนักบั
บรษิทัทีผ่ลติสนิคา้ประเภทเดยีวกนัได ้ 
 
2.  จากการดาํเนินธุรกจิประสบปญัหาอยา่งไร 
      -  ปญัหาทีเ่กดิจากลกูคา้ 
 - สัง่สนิคา้แลว้ไมร่บัสนิคา้ หรอืเลื่อนเวลาการรบัสนิคา้ 
 - ตอ้งการสนิคา้หลายรปูแบบแตกต่างกนั 
       
 - ปญัหาทีเ่กดิจากบรษิทั รอยลัปอรซ์เลนฯ 
 - สัง่สนิคา้แลว้จดัสง่ล่าชา้ 
 - สนิคา้บางรายการ บางลวดลายปรบัเปลีย่นแบบเรว็ เชน่ ยกเลกิการผลติในชว่ง
ระยะเวลาสนัๆ ลกูคา้ซอืไปแลว้ จะซอืเพิม่เตมิไมไ่ดเ้มือ่สนิคา้เดมิแตก หรอืชาํรดุ 
 
3.  ในอนาคตมแีผนการดาํเนินธุระกจิอยา่งไร และมคีวามตอ้งการใหบ้รษิทั รอยลัปอรซ์เลนฯ 
ใหค้วามรว่มมอือยา่งไรบา้ง 
 - จะตอ้งไปพบลกูคา้โดยตรง และตดิตามการสัง่ซอืจากลกูคา้ 
 - จะตอ้งมสีนิคา้ใน stock ใหเ้พยีงพอทีล่กูคา้สัง่ซอืแลว้ ไดร้บัสนิคา้ทนัการใชง้าน 
 - ฝา่ยขายและฝา่ยการตลาด จะตอ้งดแูลในการดาํเนินการขายใหด้กีวา่นี เชน่ สนบัสนุน
เรือ่ง Catalog  
 
4.  ในฐานะทีเ่ป็นตวัแทนจาํหน่าย ทา่นไดร้บัการชว่ยเหลอือยา่งไรบา้ง 
 - ชว่ยสนบัสนุนทางการโฆษณา ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่หลายๆ ดา้น 



ประวติัผูศึ้กษา 
 
      นางสาวแพรวตา   แพงแสน เกดิเมอืวนัท ี 1 เดอืนพฤษภาคม 2521 สาํเรจ็การศกึษา
ปรญิญาตร ี สาขา การตลาด จาก มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ เมอืปีการศกึษา 2543 และไดเ้ขา้
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญามหาบณัฑติหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิา การตลาด 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตงัแต่ปีการศกึษา 2552 ขณะนียงัศกึษาอยูท่ี
หลกัสตูรดงักล่าวประสบการณ์ในการทาํงาน ปี 2548 ถงึปจัจุบนั บรษิทั รอยลั ปอรซ์เลน จาํกดั 
(มหาชน) ตําแหน่ง Admin 
  
 
                     
 
 
  
 
 
  


