
 
 

การศึกษาปัจจัยด้านการตลาดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 

กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

 

 

 

 

 

ปวิตรา ทวีอุชุกร 

 

 

 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา 2554 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     การศึกษาปัจจัยด้านการตลาดเพื่อใช้เป็น   
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ กรณีศึกษา 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

ชื่อผู้ศึกษา          นางสาว ปวิตรา ทวีอุชุกร 

ปริญญา          บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ 

สาขาวิชา          การประกอบการ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา         อาจารย์ ฐานติา ฆ้องฤกษ ์

ปีการศึกษา           2554 
_______________________________________________________________________ 

 

บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาปัจจัยด้านการตลาดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ กรณีศึกษา : 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการตลาดทีม่ีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อวัสดุส านักงาน 

และศึกษาพฤติกรรมการซื้อวัสดุส านักงานของหน่วยงานราชการ ตลอดจนการศึกษาหา

แนวทางในการบริหารและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์

ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและศักยภาพในการแข่งขัน รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้า

ใหม่โดยใช้หลักการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาพบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ การใช้กลยุทธ์การเจาะตลาดเชิงรุกเพื่อใช้ในการพัฒนายอดขาย

และการเพิ่มลูกค้า กลยุทธ์การสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคคลากร

ที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กร และกลยุทธ์การปรับตัวเป็น one stop service มี

ความส าคัญในการที่จะเพิ่มยอดขาย ซึ่งบริการ one stop service สามารถรองรับความต้องการ

ของลูกค้าในทุกด้านรวมถึง การบริการหลังการขายอันมีคุณภาพด้วย 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 

 

1. ชื่อองค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาลได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุ

ส านักงาน เริ่มด าเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517ก่อตั้งโดยนายพิชาญพล ทวีอุชุกร ผู้มี

ประสบการณ์ที่สร้างสมมาเกินกว่า 40 ปี ในด้านธุรกิจการค้าขายเครื่องเขียน เครื่องใช้

ส านักงาน โดยผู้ก่อตั้งมีแนวคิดที่ จะเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการขายอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้

ส านักงาน เป้าหมายหลักส าคัญของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล ซึ่งทางห้างฯ ยังคง

ยึดถือและปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน คือ ขอรับรองว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับสินค้าที่มี

คุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลโดยจะรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและการบริการและปรับปรงุ

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงๆข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหน่วยงานราชการทั้ง

ขนาดเล็ก,กลาง,ใหญ่ ที่มีการขยายตัวมากข้ึน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล ทุ่มเท พัฒนา 

สรรหาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ลูกค้าสามารถ

โทรศัพท์ติดต่อกับพนักงาน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ราคาและจ านวนสินค้าที่ต้องการ 

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกช าระค่าสินค้าโดยเงินสดหรือเครดิต ลักษณะของลูกค้าเป็นหน่วยงาน

ราชการ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

วิสัยทศัน์  

        เรามุ่งมั่นจะเป็นผู้น าที่เป็นเลิศในการจ าหน่าย และให้บริการสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้

ส านักงาน รวมทั้งมุ่งที่จะขยายธุรกิจไปสู่สินค้า และบริการใหม่ตามโอกาสและทรัพยากรที่

เหมาะสมโดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินกิจการ  
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ภารกิจ 

มุ่งมั่นในการด าเนินการและพัฒนา เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ ที่ได้มาตรฐานอัน

ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

 

วตัถุประสงค์ขององค์กร    

1. มีการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยอย่างต ่า 20% ต่อปี 

2. กระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. มีจ านวนลูกค้าเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 10% ต่อปี 

 

1.2 รูปแบบสินค้า 

     1.กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องเขียนและวัสดุส านักงาน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ 

แฟ้ม กาวแท่ง กระดาษโน้ต ปากกาลบค าผิด สก็อตเทป เป็นต้น 

     2.กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรทศัน์ เครื่องเลน่วีซีดี เครื่องเลน่

ดีวีดี ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องคิดเลขไฟฟ้า เป็นต้น 

     3.กลุ่มสินค้าประเภทหมึกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ เช่น หมึกพิมพ์ 

โทนเนอร์ และแผ่นดิสเก็ต เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น 

     4.กลุ่มสินค้าประเภทงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษช าระชนิดม้วน กระดาษช าระ

ชนิดกล่อง ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า สบู่เหลวล้างมือ  เป็นต้น 

               5.กลุ่มสินค้าประเภทกระดาษ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารสี 

กระดาษโรเนียว กระดาษต่อเนื่อง กระดาษแฟ็กซ์ กระดาษโฟโต้ เป็นต้น 

               6.กลุ่มสินค้า MCE สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สื่อหลายชนิดใน

คอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น USB Flash Drive, Flash Card, MP3, เครื่อง

ฉายภาพ (Projector), อุปกรณ์ GPS, และโทรศัพท์ GPS + PDA เป็นต้น 
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               7.กลุ่มสินค้าประเภทเน็ทเวิร์ก สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเน็ท

เวิร์กซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น Switch, UPS, Server, Network Cabling System, 

Wireless LAN, Hub และ Router เป็นต้น 

รูปภาพที่ 1 ภาพแสดงสัดส่วนสินค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

 

ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายการตลาด ปี 2553 

 จากภาพแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของสินค้าในแต่ละกลุ่ม กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องเขียน

และวัสดุส านักงานมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาเป็นกลุ่มสินค้าประเภทหมึก

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มสินค้าประเภทงานบ้านงานครัว 

คิดเป็นร้อยละ 15 กลุ่มสินค้าประเภทกระดาษ คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มสินค้า MCE คิดเป็นร้อย

ละ 6 กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ และกลุ่มสินค้าประเภทเน็ท

เวิร์กมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4 

1.3 ลักษณะธุรกิจ 

ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องเขียน เครื่องใช้ส านักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์  และมีฐานลูกค้าที่เป็น

หน่วยงานราชการ ค้าปลีกและค้าส่งในกรุงเทพมหานคร จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่

38% 

5% 
20% 

15% 

12% 

6% 4% 

สินค้าของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่1 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่2 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่3 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่4 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่5 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่6 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่7 
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น าเสนอแบบครบวงจรและความน่าเชื่อถือของห้างฯ ท าให้ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้า

ของห้างฯ มั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าจากห้างฯ เนื่องจากความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและ

การบริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว  

 

1.4 กลุ่มลูกค้า 

            ลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล เป็นหน่วยงานราชการแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 

ดังนี้ 

1.ทหาร เช่น  กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

2.ต ารวจ เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด กองบังคับ

การต ารวจสันติบาล 

3.โรงเรียน เช่น ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนเพชรถนอม 

4.โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา

รักษ์โรงพยาบาลกลาง 

5.หน่วยงานทั่วไป เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร 

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมโยธาธิการ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานอัยการ

สูงสุด สภาพัฒนาผู้แทนราษฏร สภาพัฒนาการเมือง ส านักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรม

อนามัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักโบราณคดี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 

กรมสรรพากร กองควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วชิรพยา

บาล กระทรวงกลาโหม ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมป่าไม้ กรมการศาสนา กรมธนา

รักษ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กรมการแพทย์ ส านักการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข 
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รูปภาพที่ 2 ภาพแสดงสัดส่วนลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

 

ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายการตลาด ปี 2553 

จากภาพแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของลูกค้าในแต่ละประเภท ลูกค้าหน่วยงานราชการที่

เป็นหน่วยงานทั่วไปมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือ ทหาร คิดเป็นร้อยละ 25 

ต ารวจคิดเป็นร้อยละ 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8 และหน่วยงานที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 

โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ 

 

1.5 คู่แข่ง 

1. คู่แข่งรายใหญ่ ได้แก่ ออฟฟิศดีโป, ออฟฟิศเซ็นเตอร์, ออฟฟิศเมท, ศึกษาภัณฑ์
พานิชย์ 

 2.   คู่แข่งรายย่อย ด าเนินกิจการลักษณเดียวกับทางห้างฯ แต่มีความแตกต่างกันใน

ส่วนของราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ๆ ได้แก่ ร้านอาทรพาณิชย์, ร้านวี.เค.เค.เท

รดด้ิง, ร้านกฤตสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนสามัญดับเบ้ิลพี, ร้านส.พัฒนภัณฑ์ ร้านขายเครื่องเขียน,

อุปกรณ์ส านักงานในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้าตามหน้าโรงเรียน ร้านกิ๊ฟช็อป 

 

25% 

20% 

8% 6% 

41% 

กลุ่มลูกค้า 

ทหาร 

ต ารวจ 

โรงเรียน 

โรงพยาบาล 

หน่วยงานทั่วไป 
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ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล กับ ร้านอาทร

พาณิชย ์

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
แสงวัฒนไพศาล 

ร้านอาทรพาณิชย ์

ราคา 
 

สินค้าส่วนใหญ่มีราคาถูกกว่า
เมื่อเทียบกับสินค้าชนิด
เดียวกัน ย่ีห้อเดียวกัน 

ตั้งราคาสนิค้าถูกกว่าเป็นบาง
รายการ 

ความหลากหลายของสินค้า 
 

ขายสินค้าครบวงจร ขายเฉพาะเครื่องเขียนวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานและหมึก
พิมพ์ 

ระดับการบริการ 
 

มีความใกล้เคียงกัน มีความใกล้เคียงกัน 

ความรวดเร็วในการจัดส่ง
สินค้า 
 

ห ลั ง จ า ก ไ ด้ รั บ ใ บ สั่ ง ซื้ อ
ประมาณ 3-5 วันท าการ 

ห ลั ง จ า ก ไ ด้ รั บ ใ บ สั่ ง ซื้ อ
ประมาณ 2-3 วันท าการ 

การบริการหลังการขาย 
 

มีการบริการหลังการขาย ไม่มีการบริการหลังการขาย 

 

ร้านอาทรพาณิชย์ เป็นคู่แข่งที่ส าคัญ เพราะมีลักษณะการบริหารงานและขนาด

ใกล้เคียงกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาลมากที่สุด เมื่อเทียบกับร้านอ่ืนๆ ที่อยู่ในเขต

บางกอกน้อยเหมือนกัน ด้วยราคา ความหลากหลายของสินค้า และการให้บริการ อยู่ในระดับที่

ไม่แตกต่างกันมากนักท าให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะท าให้ลูกค้าจะหันไปใช้บริการกับทางร้านอาทร

พาณิช 

 ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร 

ในการประกอบธุรกิจนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการด าเนิน

ธุรกิจ เพราะธุรกิจจะสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงหรือประสบกับปัญหาย่อมข้ึนอยู่กับจ านวน

ลูกค้า ซึ่งจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจ หาก
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ปริมาณลูกค้าในตลาดเป้าหมายมีมาก ย่อมส่งผลให้ธุรกิจมียอดขายในปริมาณมากและ

ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

ผลการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล ตั้งแต่ปี 2552 ไม่มีการ

เติบโตและมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันที่มีลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการที่

ใกล้เคียงกันถือว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดที่น้อยมากไม่สามารถเทียบกับคู่แข่งได้ จากปัญหาที่

เกิดข้ึนของห้างฯ ในเรื่องยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อธุรกิจใน

อนาคต ในเรื่องของความสามารถในการเติบโตของห้างฯและจากสถานการณ์ของตลาดที่มีการ

แข่งขันรุนแรงมากข้ึนในปัจจุบัน โดยมีทั้งคู่แข่งขันหลักที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มี

ช่องทางในการจ าหน่ายหลากหลาย ท าให้ห้างฯยอดขายคงที่อย่างต่อเนื่อง กิจการขาดสภาพ

คล่องทางการเงินในบางช่วง และไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ จึงท าให้ไม่มีการขยาย

งาน ซึ่งยอดขายที่คงที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานว่าไม่มีการเติบโต และในอนาคตคาดว่า

การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จะทวีความรุนแรงมากข้ึน  

ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญของการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้กับทางห้างฯ ซึ่งจะ

ส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มข้ึน โดยขยายตลาดผลิตภัณฑ์เดิมในพื้นที่ใหม่และการเพิ่มกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายใหม่และหาแนวทางในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดเดิม

ด้วยวิธีท าการตลาด โดยเพิ่มการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อห้างหุ้นส่วนจ ากัด

แสงวัฒนไพศาล 

   งบก าไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่
ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการนั้นมาส่วนใด เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
และ คาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต จากงบก าไรขาดทุนย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2552 – พ.ศ. 2554 จะแสดงให้เห็นถึงปัญหาว่าทางห้างฯ ไม่มีการเติบโตอย่างที่กล่าวมาข้างต้น 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 

รายได้           บาท 

 รายได้จากการขาย        24,900,706.10 

 ดอกเบ้ียรับ               55,068.49 

รวมรายได้          24,955,774.59 

ค่าใช้จ่าย 

 ต้นทุนขาย        22,919,827.92 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร           610,495.78 

รวมค่าใช้จ่าย         23,530,323.70 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้      1,425,450.89 

ต้นทุนทางการเงิน            117,560.97 

ภาษีเงินได้             205,586.33 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ          1,102,303.59 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฏาคม 2553 

รายได้           บาท 

 รายได้จากการขาย        25,562,032.87 

 ดอกเบ้ียรับ               26,850.00 

รวมรายได้          25,588,882.87 

ค่าใช้จ่าย 

 ต้นทุนขาย        23,486,250.06 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร           626,380.02 

รวมค่าใช้จ่าย         24,112,630.08 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้          1,476,252.79 

ภาษีเงินได้             247,870.62 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ          1,228,382.17 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฏาคม 2554 

รายได้           บาท 

 รายได้จากการขาย        23,257,269.47 

 ดอกเบ้ียรับ             150,000.00 

รวมรายได้          23,407,269.47 

ค่าใช้จ่าย 

 ต้นทุนขาย        21,388,058.54 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร           608,529.12 

รวมค่าใช้จ่าย         21,996,587.66 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้      1,410,681.81 

ต้นทุนทางการเงิน              62,374.13 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       1,348,307.68 

ภาษีเงินได้              231,501.43 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ          1,116,806.25 
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รูปภาพที่ 3 ภาพแสดงรายได้ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล ปี 2552 - 2554 

 

ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายการเงิน ปี 2552-2554 

 

สภาพตลาดและแนวโน้มธุรกิจ 

 เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงานเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการศึกษาและการประกอบ

อาชีพ จึงจัดเป็นสินค้าประเภทสินค้าจ าเป็นที่ทุกคนต้องอุปโภค ตลาดของสินค้าประเภทเครื่อง

เขียนและเครื่องใช้ส านักงานยังสามารถขยายตัวได้ แม้ว่าตลาดในประเทศจะเริ่มอ่ิมตัว ส่งผลให้

ผู้ประกอบการรายใหญ่เร่งปรับตัวมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศมากข้ึนด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลาย 

 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่มีต่อธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงานถือว่าไม่

รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอีกหลายประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์  

ท่องเที่ยว เป็นต้น  เพราะธุรกิจเครื่องเขียนเป็นสินค้าที่ขายได้เรื่อยๆ ทั้งในแวดวงการศึกษา 

การท างาน ชีวิตประจ าวัน เพราะทุกคนต้องใช้เครื่องเขียน นอกจากนั้นสินค้าเครื่องเขียนยังมี

ความหลากหลายทั้งในรูปแบบและระดับราคา ดังนั้นไม่เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ธุรกิจเครื่อง

เขียนจึงยังมีแนวโน้มของการเติบโตได้ 

22,000,000 

22,500,000 

23,000,000 

23,500,000 

24,000,000 

24,500,000 

25,000,000 

25,500,000 

26,000,000 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได ้ 24,900,706 25,562,033 23,257,269   

รายได้ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 
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 ในปี 2554 สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส านักงานไทยคาดการณ์ว่าตลาดเครื่อง

เขียนและอุปกรณ์จากการแข่งขันของตลาดเครื่องเขียนในประเทศที่ค่อนข้างรุนแรงมากข้ึน ส่วน

หนึ่งเป็นผลจากการเข้ามาแข่งขันของเครื่องเขียนน าเข้า ภายใต้ผลของการเปิดเสรีการค้าของ

ไทยหลายฉบับ ดังนั้นผู้ประกอบการของไทยจึงเร่งพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง ด้วย

คุณสมบัติเฉพาะตัว มีรูปลักษณ์ที่จับสะดวกง่ายต่อการใช้งาน ลวดลายสวยงาม ควบคู่กับ

คุณภาพที่คงทน ส่วนผสมของวัตถุที่เน้นความปลอดภัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค 

รวมถึงการพัฒนาระบบการสั่งซื้อ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่จัดวางจ าหน่ายตามร้านค้า /ร้านค้า

ปลีกทั่วไป เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค การปรับปรุงรูปแบบสถานที่จ าหน่ายให้ครบ

วงจรมากข้ึน การจัดโปรโมชั่นส าหรับการสั่งซื้อ หรือบริการจัดส่งสินค้าฟรีตามเงื่อนไขเป็นต้น 

ตลาดเครื่องเขียนในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าในตลาดกลาง-ล่าง มีแนวโน้มขยายตัว

จากปัจจัยบวกหลายประการ ได้แก่ นโยบายสนับสนุนการศึกษาของภาครัฐ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการ รวมทั้งการเพิ่มข้ึน

ของช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ซึ่งจากปัจจัยบวกดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าตลาด

เครื่องเขียนในประเทศมีมูลค่าประมาณ 33,000 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 10-12 (YoY) 

อย่างไรก็ตาม ตลาดเครื่องเขียนในประเทศ ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบที่

เพิ่มข้ึนประกอบกับการแข่งขันทั้งจากสินค้าในประเทศ และสินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าจาก

จีนและอินเดีย ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันในตลาดระดับกลาง-ล่างรุนแรงย่ิงข้ึน โดยในปี 2554 กล

ยุทธ์หลักในการด าเนินธุรกิจยังคงเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางด้านราคาและการพัฒนา

คุณภาพสินค้า ควบคู่ไปกับการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า และตราสินค้าของตน รวมทั้งควรให้

ความส าคัญกับการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ในพื้นที่ ต่างจังหวัดเพื่อรองรับกับ

แนวโน้มความต้องการเครื่องเขียนที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 
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รูปภาพที่ 4 ภาพแสดงสัดส่วนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทย 

ที่มา : ส านักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

            อุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทยในกลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่งนั้นมีผู้ประกอบการเป็นจ านวน

มาก หากแต่ต่างกันด้วยท าเลที่ตั้งร้าน ส่วนกลุ่มผู้ผลิตยังคงมีจ านวนน้อยและมักเป็นผู้ผลิตราย

ใหญ่ๆ ที่มีการผลิตและระบบการให้บริการที่ครบวงจร 

 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  

การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ 

 การเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า แม้ว่าปัจจุบันการท าเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่อง

ยากอีกต่อไป ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการรายใหม่มีเงินทุน ก็ท าให้สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ แต่การที่

จะสามารถอยู่รอดได้ในธุรกิจออนไลน์นั้นอาจจะท าได้ยาก เนื่องจากการท าธุรกิจออนไลน์จะต้อง

มีระบบอ่ืน ๆ รองรับด้วย เช่น บุคลากรที่มีความพร้อมและมีความช านาญในการให้บริการลูกค้า 

การปรับปรุงเว็บไซด์ เพราะหากผู้ที่เข้ามาในธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงานรูปแบบ

แคทิกอรี่ คิลเลอร์  แต่ไม่มีการให้บริการด้านเว็บไซต์ ก็จะเป็นการเสียเปรียบบริษัทคู่แข่งราย

เดิมที่มีการให้บริการที่เต็มรูปแบบมากกว่า เพราะการให้บริการที่ดี และมีความหลากหลายจะ

43% 

15% 

1% 

41% 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องเขียนของไทย 

ผู้ส่งออก 

ผู้ผลิตและน าเขา้ 

ตัวแทนจ าหน่ายและค้าส่ง 

ผู้ค้าปลีก 
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ท าให้ลูกค้ายอมรับได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ บริษัทรายเดิมที่อยู่ในตลาดจะพยายามสร้างความ

ภักดีต่อบริษัท (Store Loyalty) ให้กับลูกค้าโดยการให้บริการต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้าสั่งซื้อ

สินค้ากับทางบริษัทอย่างสม่ าเสมอ  การที่บริษัทเดิมมีกลุ่มลูกค้ารองรับอยู่แล้ว ท าให้อ านาจใน

การสั่งซื้อสินค้ามีมากกว่าบริษัทที่เพิ่งเข้ามาใน  

 

 สภาพการแข่งขัน คู่แข่ง   

 สภาพการแข่งขันภายในธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงานนั้นจัดเป็นธุรกิจที่มีการ

แข่งขันสูงมาก ดังนั้น ธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงานรูปแบบแคทิกอรี่ คิลเลอร์ ได้เพิ่ม

วิธีการสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับลูกค้า นอกเหนือจากการ

สั่งซื้อโดยทั่วไป เช่นการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือ การสั่งซื้อทางโทรสาร  นอกจากนี้ยังใช้กล

ยุทธ์การแข่งขันในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อความรู้สึกของลูกค้า เช่น จัดท าแคต

ตาล๊อกให้มีรูปสีสันสวยงาม จัดท าเว๊บไซต์ดึงดูดลูกค้า  

นอกจากนี้การแข่งขันของธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงานเน้นท าตลาดสินค้ า

โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาโดยตรง เนื่องจากผู้ประกอบการพบว่าการขายตัดราคา

กับคู่แข่งจะส่งผลเสียต่อธุรกิจโดยรวมเพราะสินค้าในธุรกิจนี้มีลักษณะเหมือนกันหรืออาจ

ทดแทนกันได้ดี ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจจะเน้นไปที่การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคาแทน เช่นการ

จัดส่งสินค้าฟรี การบริการสั่งซื้อทางออนไลน์ มีบริการจัดส่งสินค้าด่วน รับประกันความพึงพอใจ 

เป็นต้น  

สินค้าทดแทน    
  สินค้าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน เป็นสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้สูง อีกทั้งยัง

สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าเครื่องเขียนทั่วไปที่มิได้น าระบบออนไลน์มาใช้ ดังนั้นธุรกิจเครื่อง

เขียนและอุปกรณ์ส านักงานรูปแบบแคทิกอรี่ คิลเลอร์ อาจจะต้องเสียลูกค้าให้กับร้านค้าเครื่อง

เขียนทั่วไป หรืออาจไม่สามารถแย่งลูกค้าบางกลุ่มจากร้านค้าเครื่องเขียนทั่วไปได้  โดยพบว่า

ลูกค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน รูปแบบแคทิกอรี่ คิลเลอร์  จะเป็น

ลูกค้าประเภทส านักงานออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ร้านเครื่องเขียนทั่วไปสามารถเข้าถึง

กลุ่มลูกค้าได้ง่ายกว่า 
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อ านาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ  

 เมื่อธุรกิจรายเดิมมีความสามารถในการสั่งซื้อมาก ท าให้ความสามารถในการต่อรอง

สินค้าได้สูง ท าให้ต้นทุนของสินค้าถูกกว่า และสามารถกระจายสินค้าได้เร็วและง่ายกว่า เป็น

การสร้างอุปสรรคในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ อ านาจในการต่อรองของผู้ขายหรือผู้

จ าหน่าย พบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ผู้ผลิตสินค้าที่มีสินค้าเป็นที่นิยม

ของลูกค้า จะมีอ านาจในการต่อรองกับผู้ประกอบการได้ค่อนข้างสูง ในขณะที่กลุ่มที่สอง ผู้ผลิต

สินค้าที่เพิ่งออกใหม่ และยังไม่เป็นที่รู้จัก จะมีอ านาจในการต่อรองกับผู้ประกอบการต่ ากว่า แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตทั้งสองกลุ่มต่างก็ยินดีช าระค่าลงโฆษณาในแคตตาล็อก เพราะถือว่าเป็น

การลงโฆษณาที่เข้าตรงสู่กลุ่มลูกค้า เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และมี

ค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าวิธีอ่ืนอ านาจในการต่อรองของผู้ซื้อที่มีต่อบริษัทสูงมาก เนื่องจาก สินค้า

เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าเครื่องเขียนทั่วไป หรือตาม

ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย 

(Switching cost ต่ า)  

อ านาจต่อรองของลูกค้า 
 อ านาจในการต่อรองของผู้ซื้อที่มีสูงมาก เนื่องจาก สินค้าเครื่องเขียนและอุปกรณ์

ส านักงาน สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าเครื่องเขียนทั่วไป หรือตามห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย (Switching cost ต่ า)  

 

ความส าคญั และผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร  

ปัญหาที่เกิดข้ึนแสดงถึงว่าองค์กรไม่มีการเติบโต เมื่อมองในภาพระยะยาวแล้วอาจจะ

ส่งผลให้ยอดขายลดลงและจ านวนของลูกค้าลดลงได้ ดังนั้นห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงวัฒนไพศาล 

จึงมีความจ าเป็นต้องท าการวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบและก าหนดกลยุทธ์ที่จะมาแก้ไข

ในระดับองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับห้างฯในอนาคต 
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           3.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุส านักงาน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อวัสดุส านักงานของหน่วยงานราชการ 

3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการบริหารและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. สามารถน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและ

ศักยภาพในการแข่งขัน 

2. สามารถน ามาใช้ในการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่โดยใช้หลักการ

บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

 

 

 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

จากการศึกษาปัญหาของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล ผู้ศึกษาได้มีการรวบรวม 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา 

พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาห้างฯ ให้สามารถแข่งขัน

ภายในอุตสากรรมต่อไปได้  และเพื่อน ามาประกอบการสนับสนุนการค้นคว้า และน าเสนอผล

ของการศึกษา เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับบริษัท ระดับธุรกิจและระดับหน้าที ่

3. แนวคิดการบริหารจัดการลูกค้าสัมพนัธ ์

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสนิใจซื้อ 

5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน 

6. ทฤษฏีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

7. ทฤษฏีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่

สามารถควบคุมได้ซึ่งบริษัทจะใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย 

ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของ

ลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบ

ไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 

(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า 



 

 

บทท่ี 3 

 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 

การศึกษาปัจจัยด้านการตลาดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ให้กับ ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุส านักงานและเพื่อศึกษา

พฤติกรรมการซื้อวัสดุส านักงานของหน่วยงานราชการ โดยได้ท าการศึกษาข้อมูลทั้งส่วนที่เป็น

ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

1. ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาการปัจจัยด้านการตลาดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ : 

กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล มีประเด็นในการศึกษาตามหัวข้อ ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าปัจจุบันของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาลที่อยู่

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยจะสุ่มตัวอย่าง

จากลูกค้าปัจจุบันของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล จ านวน 120 ราย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้

ก าหนดโควต้าในการสุ่งตัวอย่างโดยจ าแนกตามประเภทของลูกค้าออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของหน่วยงานราชการ 

ที่มา : จ านวนโควต้าน ามาจากสัดส่วนจ านวนลูกค้าทั้งหมดของปี 2553 

หน่วยงานราชการในกรุงเทพฯ จ านวนแบบสอบถาม ร้อยละ 

ทหาร 10 20 

ต ารวจ 10 20 

โรงเรียน 5 10 

โรงพยาบาล 5 10 

หน่วยงานทั่วไป 20 40 

รวม 50 100 
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โดยแบบสอบถามที่แจกทั้งหมดจ านวน 50 ชุด แบบสอบถามที่เก็บได้จ านวน 50 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่เก็บได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2555 

จนถึง 3 ก.พ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วันที่ 30 ม.ค. 2555 เวลา  9.30 น. สถานที่ กองทัพบก,กองทัพไทย 

 วันที่ 31 ม.ค. 2555 เวลา 13.30 น. สถานที่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

วันที่  1 ก.พ. 2555 เวลา 13.30 - 17.00 น. สถานที่ โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนสตรี

นนทบุรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชันและบางกอกน้อย 

วันที่   2 ก.พ. 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. สถานที่  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสงฆ์ 

วันที่  3 ก.พ. 2555 เวลา 9.00 น. สถานที่ ศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ)  

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในครั้งนี้จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาดังนี้ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นข้อมูลที่ได้โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ทางผู้จัดทา ได้จัดทา ข้ึนมาโดยมีลักษณะปลายปิดแล้วน าไปสุ่มตัวอย่างลูกค้าหน่วยงาน

ราชการต่างๆที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒน

ไพศาลโดยเป็นการสอบถามในเรื่องปัจจัยด้านการตลาดและความคิดเห็นของผู้บริโภค เพื่อเป็น

การส ารวจปัจจัยที่จะท าให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒน

ไพศาลและ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับความต้องการของลูกค้า 

ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม

ข้อมูลจากต าราทางด้านการตลาด ต าราด้านการจัดการ และ ด้านอ่ืนๆ จากแหล่งค้นคว้าต่างๆ 

ได้แก่ เอกสาร วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยและเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
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จัดจ าหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดอ่ืนๆ รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการ

วิจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม  

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อ

การสั่งซื้ออุปกรณ์ส านักงานของหน่วยงานราชการ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 

 

ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

 

ส่วนที่  2 เป็นค าถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานของ

หน่วยงานราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นลักษณะค าถามปลายปิดที่มีค าตอบไว้ให้เลือก 

(Multiple Choice) 

 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามให้เลือกระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการตลาด ที่มีผลต่อการ

เลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงานของลูกค้าหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหาครโดยแบ่ง

ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย 

ด้านการให้บริการของพนักงาน ด้านกระบวนการ  และด้านสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวยความ

สะดวกทั่วไป  ว่าปัจจัยต่อไปนี้มีความส าคัญมากน้อยเพียงใด 

 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามให้เลือกระดับความส าคัญของการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดย

แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้านเทคโนโลยี ด้านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ด้านการ

รักษาฐานลูกค้า ว่าลูกค้าให้ระดับความส าคัญของแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด 
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3. การวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของแบบสอบถาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้คือ การหา

ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการ

สั่งซื้ออุปกรณ์ส านักงานของลูกค้า  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายข้อมูลการวัดระดับ

ความส าคัญของปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานของ

ลูกค้า  โดยการสรุปวิเคราะห์จะใช้สถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistic) และน าเสนอข้อมูล

ในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย โดยการให้คะแนน (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่ง

แทนค่าด้วยตัวเลขดังนี้ 

ระดับความสาคัญ คะแนน 

มากที่สุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

น้อย 2 

น้อยที่สุด 1 

 

การค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) ของค าตอบแต่ละด้าน 

และแต่ละข้อ แล้วแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993 ) ซึ่งมีค่าคะแนน

ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00  หมายถึงระดับความส าคัญมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึงระดับความส าคัญมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึงระดับความส าคัญปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึงระดับความส าคัญน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  0.00-1.50  หมายถึงระดับความส าคัญน้อยทีสุ่ด 

 

 

 



56 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.ค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ตูรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2538) 

 

เมื่อ    P แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

   f แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

2. สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean หรือ  X ) ใช้สตูรดังนี ้(กัลยา วานิชย์บัญชา

, 2552)  

 

                                             X   =    x  

                                 n 

 

เมื่อ       X         แทน       ค่าคะแนนเฉลี่ย 

    X       แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                                n         แทน        ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

100
N

f
p
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3.สูตรความเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard  Deviation)  หรือ S.D.  ใช้สตูรดงันี้  

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) 

 

   

       S = nX2  -  (X)2 

              n(n – 1)  

 

เมื่อ       S         แทน      ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของคะแนนของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

    (X)2    แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

                                    X2     แทน       ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

    n        แทน       ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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4.การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ผลการวิจัยจากแบบสอบถามซึ่งสามารถแบ่งการ

วิเคราะห์ข้อมูลและผลของการศึกษาออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1.ผลการวิจัยแบบสอบถาม 

2.กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย 

3.การวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาด 

4.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

5.การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์และการสร้างกลยุทธ ์

6.แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

7.การวางแผนกลุยทธ ์

 

ผลการวิจัยแบบสอบถาม 

            ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า จ านวน ร้อยละ 
1.ประเภทของหน่วยงานราชการ   
     ทหาร 10 20 
     ต ารวจ 10 20 
     โรงเรียน 5 10 
     โรงพยาบาล 5 10 
     หน่วยงานทั่วไป 20 40 
รวม 50 100 
2.เป็นลูกค้ามานานเท่าใด   
     น้อยกว่า 1 ปี 4 8 
     1 - 2 ปี 7 14 
     2 - 3 ปี 12 24 
     3 ปีข้ึนไป 27 54 
รวม 50 100 
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จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง เป็นทหาร จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ต ารวจ จ านวน 10 

ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ผู้ที่ท างานอยู่ในโรงเรียน จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 ผู้ทีท่ างานอยู่

ในโรงพยาบาล จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 และผู้ทีท่ างานอยู่ในหน่วยงานราชการทั่วไป 

จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 

 จากการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาที่เป็นลูกค้าพบว่า ลูกค้าที่เป็นลูกค้า 3 ปีข้ึน

ไป มีมากทีสุ่ด จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา คือ 2-3 ปี จ านวน 12 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 24 และเป็นลูกค้าน้อยกว่า 1 ปี ต่ าที่สุด จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 

     ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บรโิภค 

พฤติกรรมการซื้อ จ านวน ร้อยละ 
วิธีการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใชส้ านักงาน   
     ผ่านทางโทรศัพท์         12 24 
     ผ่านทางแฟกซ์               23 46 
     ผ่านพนักงานขาย         14 28 
     ซื้อเองโดยตรง 1 2 
รวม 50 100 
แหล่งในการสัง่ซื้ออุปกรณ์เครื่องใชส้ านักงาน   
     ร้านค้าปลีก            5 10 
     ร้านค้าส่ง 30 60 
     ห้างสรรพสินค้า 6 12 
     ศึกษาภัณฑ์            4 8 
     ออฟฟิศเมท ดโีป้ 5 10 
รวม 50 100 
รอบระยะเวลาในการสัง่ซื้ออุปกรณ์เครื่องใชส้ านักงาน   
     เดือนละครั้ง 17 34 
     3 เดือน / ครั้ง               16 32 
     6 เดือน / ครั้ง               3 6 
     12 เดือน / ครั้ง               - - 
     ไม่แน่นอน 14 28 

รวม 50 100 
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พฤติกรรมการซื้อ จ านวน ร้อยละ 
เหตผุลทีส่ั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานจากคู่ค้า ณ ปัจจุบัน   
     ราคาถูก 8 16 
     บริการด ี 9 18 
     สนิค้าและบริการครบถ้วน 27 54 
     สง่สนิค้าเร็ว 6 12 
รวม 50 100 
มีการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานเมื่อใด   
     เมื่อมงีบประมาณ                     23 46 
     เมื่อสนิค้าหมด                  7 14 
     เมื่อสนิค้าใกลห้มด 13 26 
     เมื่อพนักงานขายไปพบท่าน      6 12 
     เมื่อพนักงานขายโทรไปพบท่าน       1 2 
รวม 50 100 
ยอดการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่อครั้ง   
     ต่ ากว่า 10,000 บาท 3 6 
     10,001-30,000 บาท 9 18 
     30,001-50,000 บาท 12 24 
     50,001-70,000 บาท 13 26 
     70,001-99,999 บาท 7 14 
     ไม่แน่นอน 6 12 

รวม 50 100 
ผู้มีอ านาจในการตัดสนิใจสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน   
     เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ             34 68 
     ผู้บังคับบัญชา 16 32 
รวม 50 100 
เคยเปลี่ยนร้านซื้อหรือไม ่   
     เคย 22 44 
     ไม่เคย 28 56 
รวม 50 100 
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จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสั่งซื้อดังนี้ วิธีการสั่งซื้ออุปกรณ์

เครื่องใช้ส านักงานผ่านทางแฟกซ์มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.00 และ

ผ่านทางโทรศัพท์มีจ านวนต่ าที่สุด จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.00  

 แหล่งในการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน กับร้านค้าส่ง มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 

30 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานกับศึกษาภัณฑ์มีจ านวนต่ า

ที่สุด จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00  

 รอบระยะเวลาในการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน เดือนละครั้ง มีจ านวนมากที่สุด 

จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 และ 6 เดือน / ครั้ง มีจ านวนต่ าทึ่สุด จ านวน 3 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 6.00  

 เหตุผลที่สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานจากคู่ค้า ณ ปัจจุบัน คือ มีสินค้าและบริการ

ครบถ้วน มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 54 และ การส่งสินค้าเร็ว มีจ านวน

ต่ าที่สุด จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.00 

 มีการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน เมื่อมีงบประมาณ มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 23 

ราย คิดเป็นร้อยละ 46.00 และ เมื่อพนักงานขายโทรไปพบท่าน มีจ านวนต่ าที่สุด จ านวน 1 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 1.00 

 ยอดการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่อครั้ง 50,001-70,000 บาท มีจ านวนมาก

ที่สุด จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.00 และ ต่ ากว่า 10,000 บาทมีจ านวนต่ าที่สุด 3 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 6.00 

 ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อมี 

จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.00 และ ผู้บังคับบัญชา จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อบละ 32.00  
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานของลูกค้า

หน่วยงานราชการในการเลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงาน  

ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มผีลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์

เครื่องใชส้ านักงาน 

x S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ ์   

     ราคาของสนิค้า 4.36 0.63 

     คุณภาพของสนิค้า 4.46 0.50 

     ชื่อเสียงของตราย่ีห้อ 3.86 0.72 

     อายุการใชง้าน ความคงทน 4.04 0.72 

     ความสวยงามของสินค้า 3.64 0.80 

ด้านราคา   

     ราคาถูกที่สุด 3.48 0.95 

     ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ 4.30 0.67 

ด้านการจัดจ าหน่าย   

     ระยะเวลาในการส่งสินค้ารวดเร็ว 4.48 0.57 

     ความคุ้นเคยกับคู่ค้า 4.42 0.68 

     ชื่อเสียงของคู่ค้า 4.06 0.71 

     มสีินค้าให้เลือกอย่างครบถ้วน 4.64 0.56 

ด้านการส่งเสริมการตลาด   

     มีการลดราคาสินค้า 3.28 0.75 

     มีของแถม 3.30 0.78 

     มีบริการหลังการขาย 4.02 0.62 

     มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 3.02 0.82 

     มสี่วนลดสินค้าเมื่อซื้อตามเงื่อนไข 2.74 1.02 
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ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มผีลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์

เครื่องใชส้ านักงาน 

x S.D. 

ด้านบุคลากร   

     พนักงานขายสามารถแนะน าสินค้าได้เป็นอย่างดี 4.18 0.56 

     พนักงานรับโทรศัพทต์อบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน 4.28 0.57 

     พนักงานสง่ของสุภาพ 4.04 0.63 

ด้านกระบวนการ   

     การเสนอราคารวดเร็วและถูกต้อง 4.40 0.60 

     การจัดส่งเอกสารรวดเร็วและถูกต้อง 4.34 0.51 

ด้านลักษณะทางกายภาพ   

     ท าเลที่ตัง้สะดวกในการเดินทาง 3.66 0.82 

     หน้าร้านชัดเจน ดูน่าเชื่อถือ 3.64 0.89 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน

ของลูกค้าหน่วยงานราชการในการเลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงาน โดยคิดจากค่าเฉลี่ยและส่วน

เบ่ียงเบนมาตราฐาน ดังนี้  

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานโดยเรียงล าดับ

ของแต่ละปัจจัยย่อยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ คุณภาพของสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.50 ราคาของสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.63 และ 

อายุการใช้งาน ความคงทน ค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.72 

 ปัจจัยด้านด้านราคา ราคาถูกที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.48 ส่วนเบีย่งเบนมาตราฐาน 0.95 และ 

ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.67 

 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย โดยเรียงล าดับของแต่ละปัจจัยย่อยจากมากไปหาน้อย       

3 ล าดับ ได้แก่ มีสินค้าให้เลือกอย่างครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.56 

ระยะเวลาในการส่งสินค้ารวดเร็ว 4.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.57 ความคุ้นเคยกับคู่ค้า 

ค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.68 
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 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยเรียงล าดับของแต่ละปัจจัยย่อยจากมากไปหาน้อย 

3 ล าดับ ได้แก่ การมีบริการหลังการขาย ค่าเฉลี่ย 4.02  ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.62 มีของ

แถม ค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.78 มีการลดราคาสินค้า ค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.75 

 ปัจจัยด้านบุคลากร โดยเรียงล าดับของแต่ละปัจจัยย่อยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ 

ได้แก่ พนักงานขายสามารถแนะน าสินค้าได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

พนักงานรับโทรศัพท์ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

0.57 พนักงานส่งของสุภาพ ค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.63 

 ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การเสนอราคารวดเร็วและถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.40  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.60  การจัดส่งเอกสารรวดเร็วและถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 0.51  

 ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ ท าเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง ค่าเฉลี่ย 3.66 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.82  หน้าร้านชัดเจน ดูน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

0.89 

ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มผีลต่อการเลือกซื้อ

อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 

     x S.D. ระดับความส าคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.07 0.67 มาก 

ด้านราคา 3.89 0.81 มาก 

ด้านการจัดจ าหน่าย 4.40 0.63 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.27 0.79 ปานกลาง 

ด้านบุคลากร 4.16 0.59 มาก 

ด้านกระบวนการ 4.37 0.55 มาก 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.65 0.85 มาก 

รวม 3.97 0.69 มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่า ความส าคัญของปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์

เครื่องใช้ส านักงานมีระดับความส าคัญมากทุกปัจจัย ยกเว้นปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ 

มีระดับความส าคัญปานกลาง 
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 สรุป ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานของ

ลูกค้าหน่วยงานราชการในการเลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงาน มี 7 ปัจจัย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลการ ด้านกระบวนการ ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งทั้ง 7 ด้านมีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานทั้งสิ้น แต่

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าให้ระดับความส าคัญน้อยที่สุด เนื่องจาก ลูกค้าที่เป็น

หน่วยงานราชการไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาด แต่ให้ความส าคัญกับการจัด

จ าหน่ายและการบริการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ต้องส่ง

สินค้าอย่างรวดเร็ว ความคุ้นเคยกับร้านค้า ชื่อเสียงของร้านค้า ตลอดจนมีสินค้าให้เลือกอย่าง

ครบครัน 

 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการรับรู้การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วน

จ ากัด แสงวัฒนไพศาล 

การรับรู้การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ ์ x S.D. 

ด้านฐานข้อมูล   

     ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบการสัง่ซื้อสนิคา้ 3.66 0.89 

พนักงานขายมีความถูกต้องแม่นย าในการจดจ าประวัติ 

การสั่งซื้อ 

3.38 0.75 

     ความถูกต้องของเอกสารการจัดส่งสินค้า 4.00 0.67 

ด้านเทคโนโลยี   

สามารถติดต่อโทรศัพทม์ือถือของพนักงานขายได้ อย่าง

รวดเร็วเมื่อต้องการสัง่ซื้อสินค้า 

3.78 0.70 

     สามารถติดต่อโทรศัพทม์ือถือของพนักงานขายได้อย่าง

รวดเร็วเมื่อต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ 

3.76 0.62 

     สามารถรับเอกสารผ่านทางโทรสารได้อย่างรวดเร็ว 4.18 0.48 
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การรับรู้การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ ์ x S.D. 

ด้านกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ ์   

     มีการแจง้รายการสง่เสรมิการขาย 3.18 0.62 

     มีการรับประทานอาหารร่วมกัน 2.46 0.76 

     มีการมอบของขวัญตามเทศกาลทีส่ าคัญ 3.42 0.70 

ด้านการรักษาฐานลูกค้า   

     การให้ข้อมูลสนิค้าครบถ้วนของพนักงานขาย 3.14 0.88 

     ความถีใ่นการพบลูกค้าของพนักงานขาย 2.38 0.72 

     ความสุภาพและความมีอัธยาศัยดีของพนักงานขาย 4.10 0.70 

     ความกระตือรือล้นในการให้บริการของพนักงานขาย 3.54 0.70 

 

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้านฐานข้อมูล

โดยเรียงล าดับของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ความถูกต้องของเอกสารการ

จัดส่งสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.67 ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ

การสั่งซื้อสินค้า ค่าเฉลี่ย 3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.89 และ  พนักงานขายมีความ

ถูกต้องแม่นย าในการจดจ าประวัติการสั่งซื้อ ค่าเฉลี่ย 3.38  ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.75 

 ด้านเทคโนโลยี โดยเรียงล าดับของแต่ละ ด้านจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ 

สามารถรับเอกสารผ่านทางโทรสารได้อย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

0.48 สามารถติดต่อโทรศัพท์มือถือของพนักงานขายได้ อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้า 

ค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.70 และ สามารถติดต่อโทรศัพท์มือถือของพนักงาน

ขายได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

0.62 

 ด้านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ โดยเรียงล าดับของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย 3 

ล าดับ ได้แก่ มีการมอบของขวัญตามเทศกาลที่ส าคัญ ค่าเฉลี่ย 3.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

0.70 มีการแจ้งรายการส่งเสริมการขาย ค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.62 และมีการ 

รับประทานอาหารร่วมกัน ค่าเฉลี่ย 2.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.76 
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  ด้านการรักษาฐานลูกค้า โดยเรียงล าดับของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ 
ความสุภาพและความมีอัธยาศัยดีของพนักงานขาย ค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
0.70 ความกระตือรือล้นในการให้บริการของพนักงานขาย ค่าเฉลี่ย 3.54  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 0.70 และ การให้ข้อมูลสินค้าครบถ้วนของพนักงานขาย ค่าเฉลี่ย 3.14 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.72 
 

การรับรู้การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ ์       x S.D. ระดับความส าคัญ 

ด้านฐานข้อมูล 3.68 0.77 มาก 

ด้านเทคโนโลยี 3.91 0.60 มาก 

ด้านกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ ์ 3.02 0.69 ปานกลาง 

ด้านการรักษาฐานลูกค้า 3.29 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.70 ปานกลาง 

จากตารางที่ 8 พบว่า การรับรู้การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงวัฒน
ไพศาล เมื่อพิจารณาจากทั้ง 4 ด้าน กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญไม่เท่ากัน โดยให้ระดับ
ความส าคัญด้านฐานข้อมูลกับด้านเทคโนโลยีในระดับมาก และด้านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับด้านการรักษาฐานลูกค้าในระดับปานกลาง 
 

สรุป การรับรู้การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล มี

ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยี ด้านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ด้านการ

รักษาฐานลูกค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีมากที่สุด เนื่องจากการ

บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั้น จะต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ดี คือ ต้องสามารถติดต่อพนักงาน

ขายหรือเจ้าหน้าที่ของทางห้างฯ ได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการทราบข้อมูลหรือต้องการสั่งซื้อ

สินค้า ตลอดจนการรับส่งเอกสาร ต้องรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ให้ลูกค้าหลายๆ ทางเลือกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างเช่น ปัจจุบันช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารของทางห้างฯกับลูกค้า มีสองช่องทางคือ การส่งแฟ็กซ์กับโทรศัพท์ ควรเพิ่มการส่ง 

e-mail เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ลูกค้า จะท าให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและสามารถ

ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน 
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ตารางที ่9 พฤติกรรมการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน จ าแนกตามประเภทของหน่วยงานราชการ 

 

จากตารางที่ 9 แบบสอบถามพฤติกรรมการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน ของลูกค้าหน่วยงานราชการพบว่า ลูกค้าหน่วยงานราชการแต่ละ

ประเภทมีลักษณะการสั่งซื้ออุปกรณ์ส านักงานที่แตกต่างกัน คือ ทหารจะมีลักษณะการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานเมื่อมีงบประมาณ จ านวน 8 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16.00 ต ารวจจะมีลักษณะการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานเมื่อมีงบประมาณ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 โรงเรียนจะมีลักษณะ

การสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานเมื่อมีงบประมาณ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 หรือเมื่อสินค้าใกล้หมด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

โรงพยาบาลจะมีลักษณะการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานเมื่อสินค้าใกล้หมด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และหน่วยงานราชการทั่วไปจะมี

ลักษณะการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานเมื่อมีงบประมาณ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

 

ประเภทของหน่วยงานราชการ เมื่อมีงบประมาณ เมื่อสินค้าหมด เมื่อสินค้าใกลห้มด 
เมื่อพนง.ขาย 
ไปพบท่าน 

เมื่อพนง.ขาย 
โทรไปพบท่าน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
  ทหาร 8 16 - - 1 2 1 2 - - 10 
  ต ารวจ 6 12 2 4 2 4 - - - - 10 
  โรงเรียน 2 4 1 2 2 4 - - - - 5 
 โรงพยาบาล 1 2 - - 3 6 1 2 - - 5 
 หน่วยงานทั่วไป 6 12 4 8 5 10 4 8 1 2 20 
 รวม 23 46 7 14 13 26 6 12 1 2 50 
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กลยุทธ์ตามตลาดเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาด (Segmenting)  

 การแบ่งส่วนตลาดตามหลักภูมิศาสตร์ กลุ่มลูกค้าจะเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลเนื่องจากเป็นแหล่งของหน่วยงานราชการที่มีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้

ส านักงานจ านวนมาก  

การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)   

            หน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการช าระเงินท า

ให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของหนี้สูญ และมีพฤติกรรมการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อีกทั้งยัง

มีงบประมาณการสั่งซื้อที่ค่อนข้างแน่นอนและมีกระบวนการสั่งซื้ออย่างมีแบบแผน ทางห้างฯ จึง

เลือกหน่วยงานราชการที่อยู่ในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล เช่น โรงพยาบาลของรัฐ 

โรงเรียนในการดูแลของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของข้าราชการต ารวจ หน่วยงานของ

ข้าราชการทหาร หน่วยงานข้าราชการพลเรือน และ กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆ ที่ต้องการ

วัสดุส านักงานไว้ใช้ในหน่วยงาน โดยได้รับความสะดวกสบายและการบริการที่ดี ส่งสินค้ าถึง

หน่วยงาน 

การก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Position ) 

             เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานราชการ จึงวางต าแหน่งของห้างให้อยู่ในระดับ
การบริการและความหลากหลายและราคาของสินค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 

ความหลากหลาย 

  หสม.ดับเบิ้ลพ ี                
  ร้านวี.เค.เค.เทรดดิ้ง 

 ร้านส.พัฒนภัณฑ์ 

  ร้านอาทรพานิชย์ 

 หจก. แสงวัฒนไพศาล 

 

1.  
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 จากกราฟ จะแสดงให้เห็นถึงราคาและความหลากหลายของสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับ

คู่แข่งขันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาด โครงสร้างและการบริหารงานที่ใกล้เคียงกัน 

คู่แข่งที่ส าคัญที่สุดของทางห้างฯ คือ ร้านอาทรพานิชย์ เนื่องจากมีการก าหนดราคาและความ

หลากหลายของสินค้าที่ใกล้เคียงกับทางห้างฯมากที่สุด  

 

ส่วนประสมการตลาด 7’Ps 

ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) 

 มีความตระหนักถึงสภาวะตลาดและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค วัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานจาก หจก. แสงวัฒนไพศาล เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐาน 

เนื่องจากเป็นสินค้าที่มาจากฐานการผลิตจากโรงงานโดยตรง มีการคัดสรรย่ีห้อและคุณภาพเป็น

อย่างดี สินค้าจาก หจก. แสงวัฒนไพศาล มีให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด หลายย่ีห้อ หลายชนิด 

สามารถเลือกซื้อได้อย่างครบวงจร เหมาะแก่การซื้อเพื่อใช้ในหน่วยงานราชการ และทางห้างฯ 

มีนโยบายที่จะสรรหาและเพิ่มประเภทของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มาก

ย่ิงข้ึน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งท าให้ลูกค้าสามารถหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ

เครื่องเขียน อุปกรณ์ส านักงานได้ทุกประเภทจากหจก.แสงวัฒนไพศาล นอกจากความหลาย

หลายแล้ว ยังเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

 

 ราคา (Price) 

 ก าหนดราคาให้มีความเหมาะสมและให้มีความสามารถในแข่งขันได้ อย่างไรก็ตามจะไม่

ใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน หากแต่จะเน้นที่คุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของ

สินค้าและการให้บริการที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ 
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การจัดจ าหน่าย (Place) 

 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าหน่วยงานราชการ ช่องทางการจัดจ าหน่ายของ หจก. 

แสงวัฒนไพศาล จึงมี 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ ทางแฟกซ์ ทางพนักงานขาย ทางห้างฯจะ

จัดส่งสินค้าให้โดยไม่มีเงื่อนไขทางด้านปริมาณในการสั่งซื้อ และทางห้างฯมีนโยบายการเพิ่ม

พื้นที่การจัดจ าหน่าย หรือ การขยายตลาดสู่พื้นที่ใหม่ 

 

การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 

          ใช้การสง่เสริมการตลาดแบบบูรณาการณ์ (Integrated Marketing Communication : 

IMC)  

- ท าการส่งเสริมการขาย มีการวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเดิมและส่งเสริมเพื่อให้ซื้อ

สินค้าในปริมาณมาก เช่น ซื้อสินค้าครบตามยอดจะได้รับตั๋วชมภาพยนตร์ หรือ บัตรของขวัญ

โลตัส/บ๊ิกซี โดยให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกเอง 

- ท าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง value added ให้กับตัวสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่

ดี ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน  

- ท าการตลาดทางตรง โดยการส่งจดหมายให้แก่ลูกค้าตามหน่วยงานราชการต่างๆ 

เพื่อประหยัดเงินในการลงสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

     ด้านบุคลากร ( People )  

ต้องอาศัยการคัดเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่การตลาด/เซลล์และ

ลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล  โดยพนักงานขายทุกคนต้องมีความสามารถ มี

ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์หลากหลาย สามารถเปรียบเทียบกับราคาท้องตลาดได้  มีทัศนคติที่

สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มีความคิดริเริ่ม  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา   
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ด้านกระบวนการ ( Process)  

ต้องมีกระบวนการจัดซื้อและจัดส่งสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสามารถมอบสินค้า
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อน ามาวิเคราะห์ในการน าเสนอสนิค้าเพื่อให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence)   

เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้าให้เกิดความประทับใจดังนั้น
จึงต้องให้ความส าคัญไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การใส่ชุด Messenger หรือ 
ยูนิฟอร์มที่ชัดเจน การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการที่รวดเร็ว  หรือผลประโยชน์
อ่ืน ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

Strengths 

1. ให้ความส าคัญในทุกข้ันตอนของทุกกระบวนการ ตั้งแต่คัดสรรสินค้าจนสินค้าถึงมือ
ลูกค้า 

2. มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ มีสินค้าครบวงจรและมีการบริการหลังการขาย 
3.  มีการบริการที่ดี รวดเร็ว พนักงานมีความสุภาพ  จะน ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

และน าไปสู่การซื้อซ้ า 
4. กิจการเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นผลให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานอย่างมาก 
5. มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบราชการ รู้ระบบและข้ันตอนต่างๆ เป็นอย่างดี 
6. สินค้ามีคุณภาพ ได้รับมาตราฐานตามข้อก าหนดของหนว่ยงานราชการ 

 
 
Weaknesses 

1. พนักงานขายมีน้อยและมีอัตราการลาออกสูง 
2. ขาดสภาพคล่องทางการเงินในบางเดือนเนื่องจากลูกค้าให้จัดสง่สินค้าก่อนทางห้างฯ
ได้รับใบสั่งซื้อ 
3. เป็นธุรกิจครอบครัวจึงขาดการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
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Opportunities 

1. มีการขยายหน่วยงานราชการเป็นจ านวนมากและมีการรวมหน่วยงานราชการไว้ใน
พื้นที่เดียวกัน คือ ศูนย์ราชการท าให้สะดวกในการติดต่อลูกค้า 

2. หน่วยงานราชการมีการจัดตั้งงบประมาณในการสั่งซื้อสินค้าที่ค่อนข้างแน่นอน 
 

Threats 

1. สินค้าทดแทนมีจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างความแตกต่างของร้านให้เด่นชัด 
รวมทั้งสื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างแท้จริง 

2. ในภาวะราคาน้ ามันแพงและค่าครองชีพสูงข้ึนจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาสินค้าและ
ต้นทุนแรงงาน 

3. ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า เนื่องจากเป็นผู้ค้ารายเล็ก 
4. การแข่งขันในอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนและการที่สินค้าของผู้ขายแตล่ะ

รายนั้นไม่มีความแตกต่างกนัมากนัก ท าให้ลูกค้านัน้สามารถเปลี่ยนผู้ขายได้ง่าย  
5. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันยังอยู่ในภาวะซบเซา ซึ่งสง่ผลกระทบต่อ

งบประมาณการจัดซื้อวัสดุส านักงานของภาครัฐ 
6. คู่แข่งจากต่างประเทศทีท่ าการผลติและการจัดจ าหน่ายสนิค้าถึงผู้บริโภคโดยตรง 

 

การสร้างกลยทุธ ์

 โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT มาก าหนดกลยุทธ์ด้วย Matrix การประเมิน

อุปสรรค โอกาส จากปัจจัยภายนอก และจุดอ่อน จุดแข็ง จากปัจจัยภายใน  
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                Internal Factors 
 
 
 
   External Factors 

จุดแข็ง (S : Strengths) 
1.ให้ความส าคัญในทุกขั้นตอนของ
ทุกกระบวนการ 
2. มีสินค้าครบวงจรและมีการ
บริการหลังการขาย 
3. มีการบริการที่ดี รวดเร็ว 
4. มีความยืดหยุ่นในการ
บริหารงาน 
5. มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบ
ราชการ 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
1.พนักงานขายมีน้อยและมีอัตรา
การลาออกสูง 
2.ขาดการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบ 
3.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
 

โอกาส (O : Opportunities) 
1. มีการขยายหน่วยงานราชการ
เป็นจ านวนมาก 
2. หน่วยงานราชการมีการจัดตั้ง
งบประมาณในการสั่งซื้อสินค้าที่
ค่อนข้างแน่นอน 
 

กลยุทธ์ SO ใช้ความเข้มแข็ง
ภายในแสวงประโยชน์จาก
โอกาสภายนอก 
1.การเจาะตลาดเชิงรุก  โดยให้
พนักงานขายเข้าไปน าเสนอสินค้า
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น 
ในช่วงเดือน พ.ย. เป็นช่วงที่
เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ว่าทาง
ห้างฯมีสินค้าอะไรจ าหน่ายบ้าง 
และให้พนักงานขายหาลูกค้าราย
ใหม่เพิ่ม ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม
เพื่อเป็นการปูทางก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณใหม่ 

กลยุทธ์ WO ขจัดความอ่อนแอ
ภายในโดยฉวยประโยชน์จาก
โอกาสภายนอก 
1.จัดท าระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีการวาง
แผนการพัฒนาคน ตั้งแต่การคัด
สรรบุคลากรจนถึงการวาง
แผนการพัฒนาคนโดยจัดการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านการขายต่าง ๆ หรือ
เทคนิคการน าเสนอสินค้า รวม 
ทั้งความรู้เก่ียวกับสินค้าและ
บริการทั้งหมดของทางห้างฯ 
 

อุปสรรค (T : Threats) 
1.สินค้าทดแทนมีจ านวนมาก 
2.น้ ามันแพงและค่าครองชีพสูงขึ้น
จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคา
สินค้าและต้นทุนแรงงาน 
3.ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคา
สินค้า 
4.การแข่งขันในอุตสาหกรรมทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
5.ภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน
ปัจจุบันยังอยู่ในภาวะซบเซา 

กลยุทธ์ ST ใช้ความเข้มแข็ง
ภายในหลีกเสี่ยงสิ่งกีดขวาง
ภายนอก 
1.ปรับตัวเป็น one stop service 
กล่าวคือ จะมีสินค้าที่จะตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่าง
ครบถ้วนรวมทั้งการบริการทั้ง
ระหว่างการขายและหลังการขาย 
ดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร  

กลยุทธ์ WT ลดความอ่อนแอ
ภายในและหลีกเลี่ยงสิ่งกีด
ขวางภายนอก 
1.มีการวางแผนการตลาดโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าแต่ละ
รายเคยซื้อ และท าการประเมิน
สถานการณ์ไว้ล่วงหน้า ท าให้มี
การจัดส่งเอกสารและส่งของ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ท าให้การเบิกเงิน
จากทางราชการเร็วขึ้นท าให้
กิจการมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น 
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จากการวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกของกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix จากการ

วิเคราะห์องค์กรโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ท าให้สามารถสร้างทางเลือกในการก าหนด

กลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 เนื่องจากทางห้างฯมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าหน่วยงาน

ราชการ ท าให้ทราบระบบและข้ันตอนในการสั่งซื้ออย่างละเอียด และอีกทั้งยังมีสินค้าที่

หลากหลายสามารถตอบสนองลูกค้าได้ กลยุทธ์ ที่ใช้ คือ การเจาะตลาดเชิงรุก  โดยการน าเสนอ

สินค้า คือจะต้องให้พนักงานขายเข้าไปพบลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม เข้าไปก่อนที่ลูกค้าจะซื้อไป

น าเสนอว่าทางห้างฯ มีสินค้าและบริการอะไรบ้าง เช่น ในช่วงเดือน พ.ย. เป็นช่วงที่เริ่มต้น

ปีงบประมาณใหม่ก็จะให้พนักงานขายไปหาลูกค้ารายใหม่ ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเพื่อเป็นการปู

ทางก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปัจจุบันมีคู่แข่งขันมากราย ทั้งบริษัทที่มีกลุ่มลุกค้าเป้าหมายเดียวกับทาง

ห้างฯ และคุ่แข่งขันรายใหม่ อีกทั้งผู้ผลิตก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวมาเป็นคู่แข่งขันทางตรงมากข้ึน 

จุดแข็งของห้างฯ คือจะปรับตัวเป็น one stop service กล่าวคือ จะมีสินค้าที่จะตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้ารวมทั้งการบริการทั้งระหว่างการขายและหลังการขาย ดูแลลูกค้าอย่างครบ

วงจร ใช้กลยุทธ์การเจาะตลาดให้เข้มข้นย่ิงข้ึน โดยใช้ความรุ้และประสบการณ์ที่ได้ใกล้ชิดกับ

ลูกค้ากลุ่มราชการมานาน ท าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าราชการอย่างแท้จริง ท าให้

สามารถน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้นมาแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ และน ามาพัฒนาให้มีการบริการ

ดีย่ิงข้ึน ท าให้ลูกค้าพึงพอใจมากข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบ โดยการจัดท าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวาง

แผนการพัฒนาคน ตั้งแต่การคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับคุณสมบัติของพนักงานขาย มีการจ่าย

ค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าในธุรกิจเดียวกัน มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น มีการให้สวัสดิการต่างๆ แก่

พนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน มีการ

จ่ายค่าท างานล่วงเวลา ซึ่งการบริหารจัดการทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฏหมายแรงงาน และมีการ

ป้องกันการลาออกโดยท าสัญญาการจ้างงาน มีการวางแผนการพัฒนาคนโดยจัดการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการขายต่าง ๆ หรือเทคนิคการน าเสนอสินค้า รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ

สินค้าและบริการทั้งหมดของทางห้างฯ 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงถึงวิธีการเลือกกลยุทธท์ี่เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาผ่านเกณฑ์ประเมิน

ที่ก าหนด 

 

จากการวิเคราะห์และถ่วงน้ าหนักเพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหา
ผ่านเครื่องมือแผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (Matrix Data Analysis) นี้ โดยผู้ที่ให้คะแนนมาจาก
บุคคลต่างๆ ในองค์กร พบว่ากลยุทธ์ที่ 1 การตลาดเชิงรุก มีคะแนนมากที่สุด คือ 4.05 ด้วย
เหตุผลจากผู้ที่ให้คะแนนว่า เป็นกลยุทธ์ที่สามารถน ามาใช้ได้เลย โดยจะเน้นการตลาดทางตรง
เข้าไปยังกลุ่มลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วย โดยการจัดการส่งเสริมการ
ขายและการจัดกิจกรรมร่วมกัน ทางห้างฯ มุ่งเน้นการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจ และบอกต่อแบบปากต่อปาก ร่วมกับการท าการสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและเหตุผลส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือความคุ้มค่าของกลยุทธ์นี้ ที่ใช้งบประมาณในการด าเนินงานน้อยแต่ได้ผลประโยชน์
กลับคืนมาสูง  

 
แต่กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 2 มี

คะแนนน้อยกว่าล าดับที่ 1 อยู่เพียง 0.15เท่านั้น ซึ่งการจัดท าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

มีความส าคุญอย่างย่ิงต่อการเติบโตขององค์กร หากมีการวางแผนที่ดีน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง

ย่ังยืน จึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาคน ตั้งแต่การคัดสรรบุคลากร มีการวางแผนการพัฒนา

เกณฑ์การพิจารณา 
ถ่วง

น้ าหนัก 

กลยุทธ์ที่ 1 
การตลาดเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 2 
การปรับเป็น one 

stop service  

กลยุทธ์ที่ 3 
การสร้างระบบ
ทรัพยากรบุคคล 

Rating 
(1-5) 

คะแนน 
Rating 
(1-5) 

คะแนน 
Rating 
(1-5) 

คะแนน 

1. ยอดขายเพิ่มข้ึน 0.30 4 1.20 3 0.90 4 1.20 
2. จ านวนลูกค้าเพิ่มข้ึน 0.30 5 1.50 4 1.08 4 1.20 
3. ความร่วมมือของ

พนักงาน 
0.15 4 0.60 2 0.30 5 0.75 

4. สามารถประเมินและ
ติดตามผล 

0.15 3 0.45 4 0.60 3 0.45 

5. ความย่ังยืนของการ
แก้ไขปัญหา 

0.10 3 0.30 4 0.40 3 0,30 

รวม 1.00  4.05  3.28  3.90 
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คนโดยจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการขายต่าง ๆ หรือเทคนิคการน าเสนอสินค้า 

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งหมดของทางห้างฯ รวมถึงความกระตือรือล้นในการ

ให้บริการ  

ส่วนกลยุทธ์ที่ 2 การปรับตัวเป็น one stop service เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานใน

การให้บริการ และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนที่จะท าการใช้กลยุทธ์นี้ได้ 

ต้องมีรากฐานทางการตลาดและการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเสียก่อน เพราะ

ต้องใช้ความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกๆ ฝ่าย ตั้งแต่นโยบายของบริษัท มาจนถึงการ

ปฏิบัติงาน  

 กล่าวโดยสรุปผู้ศึกษาเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ที่ 1และกลยุทธ์ที่ 2 มาใช้ในการแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน โดยวางแผนให้กลยุทธ์ที่ 1 เป็นแผนกลยุทธ์ที่สามารถเริ่มท าได้ในทันที ส่วนกลยุทธ์ที่ 2 

จะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปในการด าเนินการ เพราะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้เวลาในการสร้างระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคล และใช้กลยุทธ์ที่ 3 มาเป็นกลยุทธ์เสริมเมื่อกลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์

ที่ 2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 

แนวทางการแก้ปัญหา 

จากการศึกษาที่ผ่านมา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล ได้มีการวางกลยุทธ์ระดับ

ต่าง ๆ ไว้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต ดังนี้ 

กลยุทธร์ะดับองค์กร  

  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พบว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาลมี

ความสามารถที่จะแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้และสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน โดยการใช้

กลยุทธ์การเจริญเติบโตที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy) โดยเน้น

การให้บริการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดิมที่เป็นหน่วยงานราชการ แต่เพิ่มสินค้าและบริการให้มาก

ย่ิงข้ึนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการใด 

ทางห้างฯก็จะสามารถด าเนินการให้ได้ทุกอย่างเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและยอดขาย

ให้แก่องค์กร ประกอบกับผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า สภาพธุรกิจและความสามารถใน

การแข่งขันของห้างฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็ยังให้ความส าคัญในเรื่องของ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7’P) อยู่ในระดับสูง  
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กลยุทธร์ะดับธุรกิจ  

  ใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Focus) โดยจะเน้นการบริการที่ดีกว่า 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ปัจจุบัน CRM มีบทบาทอย่างย่ิง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ได้มากย่ิงข้ึน จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ความ

ประทับใจ จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ลูกค้ามีความเห็นว่าทางห้างฯ ยังคงขาดใน

เรื่องของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และด้านการรักษาฐานลูกค้า พนักงานขายจึงจ าเป็นที่

จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างดี สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ เป็นมิตรกับลูกค้า 

สามารถแนะน าลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางห้างฯได้อย่างละเอียดและถูกต้องครบถ้วน และ

แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อมีการบริการที่ดีและรวดเร็วเพื่อ

สร้างให้เกิด Brand Awareness  

  ใช้กลยุทธ์ Cost leadership ท าให้เกิดต้นทุนต่ า ย่อมสามารถท าให้ก าหนดราคาสินค้า

ต่ ากว่าคู่แข่งขันได้เพราะส่วนใหญ่สินค้าเครื่องเขียน อุปกรณ์ส านักงานมีระดับมาตราฐาน

คุณภาพใกล้เคียงกันและมีแนวคิดที่จะน านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดซื้อ

ตลอดจนส่งสินค้าถึงมือลูกค้าด้วยความรวดเร็วและได้คุณภาพ รวมถึงการลดต้นทุนโดยเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Supply chain และการควบคุมค่าใช้จ่าย อันเป็น

หนทางท าให้หจก.สามารถท าก าไรได้เพิ่มข้ึน และสามารถขยายตลาดได้ เพื่อที่จะท าให้ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล เติบโตและขยายสาขาต่อไปได้ในอนาคต 

 

กลยุทธร์ะดับหน้าที่  

ด้านการตลาด ในส่วนของการตลาดทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาลจะใช้

การตลาดเชิงรุก ควบคู่กับนโยบายการจ าหน่ายสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ ทางห้างฯ 

จะเน้นการตลาดทางตรงเข้าไปยังกลุ่มลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วย 

โดยการจัดการส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมร่วมกัน ทางห้างฯ มุ่งเน้นการส่ งมอบการ

บริการที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และบอกต่อแบบปากต่อปาก ร่วมกับการ

ท าการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

ด้านกระบวนการในการให้บริการ  จะปรับตัวให้เป็น one stop service เพื่อให้เกิด

ความเป็นมาตรฐานในการให้บริการ และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ   

จะมีสินค้าที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งการบริการทั้งระหว่างการขายและหลัง
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การขาย ดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ใกล้ชิดกับลูกค้ากลุ่ ม

ราชการมานาน ท าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าราชการอย่างแท้จริงท าให้สามารถน า

ประสบการณ์ ต่างๆ เหล่านั้นมาแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ และน ามาพัฒนาให้มีการบริการดีย่ิงข้ึน 

ท าให้ลูกค้าพึงพอใจมากข้ึน 

ด้านทรัพยากรบุคคล จัดท าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนการ

พัฒนาคน ตั้งแต่การคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับคุณสมบัติของพนักงานขาย มีการให้สวัสดิการ

ต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการ

ปฏิบัติงาน มีการจ่ายค่าท างาน มีการวางแผนการพัฒนาคนโดยจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะทางด้านการขายต่าง ๆ หรือเทคนิคการน าเสนอสินค้า รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับสินค้าและ

บริการทั้งหมดของทางห้างฯ รวมถึงความกระตือรือล้นในการให้บริการ 
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2. ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า 

ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูง

กว่าราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ

กิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลติภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาด ประกอบด้วย การขนส่ง 

การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)  เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขาย

และผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารมทีั้งใช้พนักงานขาย ท าการ

ขาย (Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น (Nonpersonal Selling) เครื่องมือใน

การติดต่อสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชห้นึง่หรือหลายเครื่องมือ ต้องใชห้ลักการเลือกใช้

เครื่องมือแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication), IMC โดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลติภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดหมายร่วมกันได้ 

การด าเนินการด้านการตลาดในปัจจุบันธุรกิจได้ให้ความส าคัญกับความต้องการของ

ลูกค้า  (Customer  Orientated)  เป็นหลัก  โดยจะค้นหาความต้องการของลูกค้า  ติดตาม

ตรวจสอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและสนองความต้องการของลูกค้า  ดังนั้น  ธุรกิจจึงมี

เป้าหมายเพื่อสนองความพอใจของลูกค้าและท ายอดขายให้มีก าไร  โดยผ่านการใช้โปรแกรม

การตลาดที่ใช้ส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ  คือ  ผลิตภัณฑ์  ราคา  การจัดจ าหน่ายและการ

ส่งเสริม  หรือ  4P’s  (The  Four  Ps  of  the  Marketing  Mix)  ดังนี้ 

 Product  ผลิตภัณฑ์  หมายถึง  ตัวสินค้าและบริการที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการ

ของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ  ซึ่งผลิตภัณฑ์ยังมีความหมายมากกว่ารูปร่างลักษณะภายนอก

ที่มองเห็นได้  แต่ยังรวมถึงความคาดหวังถึงประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้นด้วย  ผลิตภัณฑ์

จึงท าหน้าที่แจ้งข้อมูล  สื่อความหมายและความเข้าใจให้ผู้บริโภคทราบ  ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏ  

เช่น  ตราสินค้า  รูปแบบ  สีสัน  บรรจุภัณฑ์  ขนาดรูปร่าง  เครื่องหมายการค้า  ฯลฯ  เหล่านี้จึง

มีความส าคัญที่เห็นได้ง่ายและชัดเจนเป็นอย่างย่ิง 

 Price  ราคา  หมายถึง  สิ่งที่บุคคลจ่ายส าหรับสิ่งที่ได้มาในรูปของเงินตรา  ซึ่งแสดง

เป็นมูลค่า  (Value)  ของผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคจะใช้ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ  
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และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่คาดหมายว่าจะได้รับ  การก าหนดราคาที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งใน

การจูงใจ  ให้เกิดการซื้อ  บางครั้งการตั้งราคาสูงอาจเป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริโภคบางกลุ่มที่

ต้องการได้รับความภูมิใจจากการเป็นเจ้าของหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพง  ที่บางครั้งสินค้ามี

การโฆษณาถึงคุณสมบัติต่างๆ  มากมายจนผู้บริโภคไม่สามารถแยกความแตกต่างได้  ท าให้

ราคากลายเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อ 

 Place  สถานที่  หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย  (distribution)  หมายถึง  การน าสินค้า

นั้นออกสู่ตลาดเป้าหมาย  ซึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย

ประกอบด้วย  2  หน้าที่  คือ  งานที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายตัว

สินค้า 

 สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความส าคัญ  เนื่องจากเมื่อผู้บริโภครับทราบ

ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จนเกิดความสนใจ  และมีความต้องการในการทดลองใช้  หากไม่

สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกแล้ว  ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมักจะล้มเลิกความตั้งใจแล้ว

เปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอ่ืนที่ให้ความสะดวกมากกว่า 

 Promotion  การส่งเสริม  หมายถึง  ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อ

สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  ใช้เพื่อนแจ้งข่าวสารและจูงใจผู้บริโภคในเรื่องเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 นอกจากนี้  เจอโรม  แมคคาร์ทที  (E.Jerome  McCarthy)  ยังได้กล่าวถึง  4P’s  ของ

ส่วนผสมการตลาด  4  ด้าน  ที่จ าเป็นต้องน ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  เพื่อมุ่งสนใขตอบสนอง

ลูกค้า  ส่วนผสมทางการตลาดแต่ละด้านมีความหมายและรายละเอียดดังนี้ 

 1.  Product  หรือ  ผลิตภัณฑ์  ที่จะต้องมีการพิจารณาออกแบบหรือพัฒนาข้ึนมาได้

ตรงกับความต้องการของตลาดและลูกค้า  ความหมายของผลิตภัณฑ์นี้จะหมายถึงแบบรูปร่าง

ของผลิตภัณฑ์และ/หรือรวมไปถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ส่วนส าคัญที่สุดของ

เรื่องผลิตภัณฑ์ คือ  การมุ่งพยายามพัฒนาให้มีสิ่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้ 

 2.  Place  หรือ  สถานที่  โดยปกติการเคลื่อนตัวของสินค้าและบริการจะไม่ด าเนินไป

ได้ด้วยดีด้วยตัวเอง  แต่จะข้ึนอยู่กับช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ  
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มากมายเกี่ยวข้องอยู่  ทั้งจากสถาบันที่ท าหน้าที่ค้าขาย  (Institutions)  และคนกลาง  (middle 

men)  หลายฝ่ายด้วยกันว่าจะถึงมือผู้บริโภคสุดท้าย  ทั้งสถาบันการค้าและคนกลางต่างก็เป็น

ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (channel  of  distribution)  ซึ่งนักการตลาดต้องเกี่ยวข้องอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 3.  Promotion  หรือ  การส่งเสริมการจ าหน่าย  การแจ้ง  การบอกกล่าว  และการขาย

ความคิดความเข้าใจให้ลูกค้าได้รู้  การส่งเสริมการจ าหน่ายจะเกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ  ที่ใช้

ส าหรับสื่อความ  (Communicate)  ให้ถึงตลาดเป้าหมาย  ให้ได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องการว่า

ได้มีจ าหน่าย ณ ที่ใด  ณ  ระดับใด 

 4.  Price  หรือ  ราคา  ที่ต้องมีการก าหนดให้ถูกต้องเหมาะสม  ในเรื่องราคานี้จะเป็นใจ

กลางของส่วนผสมการตลาดทั้งหมด  และเป็นตัวกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เกิดข้ึนมา

ได้ในการก าหนดราคานี้จะต้องมีการพิจารณาทั้งลักษณะของการแข่งขันในตลาด  และปฏิกิริยา

ของลูกค้าต่อราคาที่แตกต่างกัน 

 ชูศักด์ิ  เดชเกรียงไกรกุล  และคณะ  กล่าวว่า  นอกจากเราจะเน้นการตั้งตลาด

เป้าหมาย  (Target  Market)  แล้วเราก็จะปรับส่วนผสมการตลาดให้สอดคล้องกับตลาด

เป้าหมายเน้นสิ่งที่เรียกว่า 4P’s  คือ 

 1.  Product  กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารสายของผลิตภัณฑ์  สร้างแบรนด์

ฯให้ผลิตภัณฑ์  มองผลิตภัณฑ์เหมือนสิ่งมีชีวิต  พีแอนด์จีเป็นบริษัทแรกที่น าการบริหารแบรนด์

เนม  แบบเบ็ดเสร็จหรือแบบบูรณาการมาใช้โดยผู้บริหารแบรนด์เนมมีสิทธิเต็มที่ในการบริหาร 

 2.  Price  กลยุทธ์การก าหนดราคา  เพื่อให้มีก าไรสูงสุดและเหมาะสมกับก าลังซื้อของ  

ผู้ซื้อหรือลูกค้า 

 3.  Place  กลยุทธ์การหาช่องทางจัดจ าหน่ายให้สามารถขนส่งสินค้าไปยังปลายทางถึง

มือผู้ซื้อได้อย่างทั่วถึง 

 4.  Promotion  คือ  การสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย  สร้างความต้องการ

ให้กับผลิตภัณฑ์  ทั้งโฆษณาจูงใจที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง  คนพูดถึงกัน  การลด  แลก  แจก  

แถม  ผลิตภัณฑ์  เพื่อให้เกิดการทดลองซื้อและสร้างยอดขาย 
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 ในทัศนะของ  ฟิลลิป  คอตเลอร์  (Philip  Kotler)  การส่งเสริมประกอบด้วยเครื่องมือ

หลัก  5  ประการ  คือ 

 1.  การโฆษณา  (Adverting)  เป็นรูปแบบการเสนอขาย  ความคิด  สินค้าหรือบริการ

โดยการใช้สื่อ  และต้องการจ่ายเงินค่าสื่อ  ถือเป็นการสื่อสารแบบไม่ใช้บุคคล  (Non-Personal)  

ที่ผ่านสื่อประเภทต่าง  เช่น  สื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ป้ายโฆษณา  เป็น

ต้น 

 2.  การขายโดยใช้พนักงาน  (Personal  Selling)  เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบ

เผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและลูกค้าเป้าหมาย  การขายโดยใช้พนักงานขาย  ถือเป็นการ

ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง  (Two  Way  Communication)  ท าให้สามารถใช้การจูงใจเพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการซื้อและทราบถึงปฏิกิริยาการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ 

 3.  การส่งเสริมการขาย  (Sales  Promotion)  ต้องใช้ร่วมกับการโฆษณาหรือการขาย

โดยพนักงานขาย  เพื่อกระตุ้นการซื้อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกระตุ้ นประสิทธิภาพของ

พนักงานขาย  เช่น  การประกาศลดราคาสินค้า  การแจกของแถม  การส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

เพื่อจับรางวัล  เป็นต้น 

 4.  การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์  (Publicity  and  Public  Relations)  เป็นความ

พยายามที่มีการวางแผนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  จึงเป็น

กิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือส่งเสริมการตลาดแต่ละประเภท

ได้ดีย่ิงข้ึน 

 5.  การตลาดทางตรง  (Direct  Marketing)  เป็นวิธีการต่างๆ  ที่ใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์

โดยตรงและสร้างให้เกิดการตอบสนองในทันทีทันใด  ประกอบด้วยการขายทางโทรศัพท์  

จดหมายทางตรง  แคทตาล็อก  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  ที่จูงใจผู้ซื้อให้

ตอบกลับมาเพื่อการซื้อ  เพื่อรับของตัวอย่างหรือน าคูปองจากสื่อไปใช้ 

 การตลาดทางตรงช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  เป็นไปอย่างถูกต้อง  และแม่นย า

มากย่ิงข้ึนตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี  ท าให้สามารถ  ส่งข่าวสาร  (Newsletter)  

รายการโปรโมชั่น  หรือ  กิจกรรมพิเศษที่จัดข้ึนได้ทันที 
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 เครื่องมือสื่อสารการตลาดทั้ง  5  ประการข้างต้น  ถือเป็นเครื่องมือหลักที่นักการตลาด

น ามาใช้เพื่อการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ  ดังนั้นในการน าเครื่องมือดังกล่าวมา

ใช้ร่วมกัน  เพื่อให้ได้ส่วนประสมการส่งเสริมที่เหมาะสม  นักการตลาดจ าเป็นต้องพิจารณาถึง

เครื่องมือการสื่อสารแต่ละอย่างให้รอบคอบ  เพื่อที่จะน ามาใช้ร่วมกัน  รวมทั้งวิธีการประสม

ประสานกับเครื่องมืออย่างอ่ืนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  และวัตถุประสงค์การ

ส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนตลาด  ที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจาก

ผู้บริโภคมีความต้องการและความพึงพอใจแตกต่างกัน  โดยแต่ละตราสินค้ามีต าแหน่งการ

แข่งขันแตกต่างกันในความรู้สึกของผู้บริโภค 

แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธร์ะดับบรษิัท ระดับธุรกิจและระดับหน้าที ่

   กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถึง

กลยุทธ์โดยรวม  และทิศทางในการแข่งขันขององค์การว่า องค์การจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด

จะด าเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยขององค์การอย่างไร  เช่น  การ

ด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร  การขยายตัวไปในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เป็นต้น ตัวอย่าง

เครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์การ เช่น Boston Consulting Group 

Matrix, McKinsey 7 - S Framework เป็นต้น 

กลยุทธ์การเติบโต 

(Growth  Strategies) 

กลยุทธ์การคงที ่

(Stability  Strategies) 

กลยุทธ์การหดตัว 

(Retrenchment  Strategies) 

การมุ่งเน้นขยายภายใน 

 การเติบโตเน้นความ

เข้มข้น 

 การเจาะตลาด 

 การพัฒนาตลาด

ใหม ่

 การพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์

 การเติบโตจากการ

รวมตัว 

หยุดชั่วคราว/ด าเนินต่อไป

ด้วยความรอบคอบ 

 

 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

ท าก าไร 

การฟื้นฟู 

บริษัทเชลย 

การขยายทิ้งและเลิกการ

ลงทุน 

การล้มละลาย  และ 

การด าเนินงาน 
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 การเติบโตแนวด่ิง 

 การเติบโตแนวนอน 

การมุ่งขยายสู่ภายนอก 

 สัมพันธ์กับธุรกจิ

เดิม 

 ไม่สัมพนัธ์กับธุรกิจ

เดิม 

 

1.  กลยุทธ์การเจริญเติบโต  (growth  strategies) 

 โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์ที่ผู้บริหารส่วนใหญ่เลือกใช้มากที่สุด  คือ  กลยุทธ์ที่จัดท าข้ึนเพื่อ

ช่วยให้ยอดขาย  ก าไร  และสินทรัพย์เพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริษัทที่ด าเนินธุรกิจอยู่ใน

อุตสาหกรรมที่ก าลังขยายตัว  บริษัทจ าเป็นจะต้องด้ินรนเพื่อความเจริญเติบโต  เพื่อความอยู่

รอดเป็นส าคัญ  การสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีส่วนส าคัญที่จะท าให้ยอดขายสูงข้ึน  

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  อันเป็นผลเนื่องจากประสบการณ์ในการผลิต  และเป็นผลท าให้ก าไร

สูงข้ึนด้วย 

 บริษัทสามารถสร้างความเจริญเติบโตข้ึนจากภายใน  ด้วยการขยายการด าเนินงานทั้ง

ระดับในประเทศหรือระดับโลก  หรืออาจขยายตัวข้ึนจากภายนอกด้วยการควบกิจการ  การซื้อ

กิจการและการเข้าไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธุรกิจอ่ืน 

 การควบกิจการ  (merger)  หมายถึง  การรวมบริษัทตั้งแต่สองบริษัทหรือมากกว่าซึ่ง

มีขนาดพอๆ  กัน  และเป็นมิตรกันเข้าเป็นบริษัทเดียวกันภายใต้ชื่อเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น  

บริษัท  เคเบิลทีวี  UTV  รวมกับ  IBC  กลายเป็น  UBC  เป็นต้น 

 การซ้ือกิจการ  (acquisition)  หมายถึง  การซื้อบริษัทโดยเด็ดขาดเพื่อเข้ามารวม

เป็นแผนกหนึ่งของบริษัทที่ เข้าไปซื้อ  ปกติการซื้อกิจการเกิดข้ึนระหว่างบริษัทซึ่งมีขนาด

ต่างกัน  และการซื้ออาจเป็นได้ทั้งเป็นมิตรกัน  หรือไม่เป็นมิตรกันก็ได้  การซื้อกิจการที่ไม่เป็น

มิตร  (hostile  acquisition)  มักจะเรียกว่า  “การเข้ายึดกิจการ”  (takeovers) 
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 การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ  (strategic  alliance)  หมายถึง  การจับมือเป็นมิตรกัน

ทางการค้าของบริษัท  หรือหน่วยธุรกิจตั้งแต่  2  บริษัทข้ึนไป  เพื่อบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ส าคัญบางอย่าง  อันก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

  
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน 

(Current  Product) 

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(New  Products) 

 

 
ตลาดปัจจุบัน 

(Current  Markets) 

 

1.  การเจาะตลาด 

(Market  Penetration) 

 

 

3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(Product  Development) 

 

 

 
ตลาดใหม่ 

(  Markets) 

 

2.  การพัฒนาตลาด 

(Market  Development) 
 

 
(การมุ่งขยายสู่ภายนอก) 

(Diversification) 

 

 

    

 

 2.  กลยุทธ์การคงที่  (stability  strategies) 

 บางบริษัทรู้สึกจะพอใจกับการด าเนินงานไปตามปกติ  ไม่มีความตั้งใจจะขยายธุรกิจให้

เจริญเติบโตมากไปกว่านั้น  (หรือให้เติบโตแต่น้อยมาก)  จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการ

ด าเนินงานแต่อย่างใด  นั่นคือ  บริษัทยึดถือกลยุทธ์การคงที่  (stability  หรือ  stabilization  

strategy)  นั่นเอง  กลยุทธ์แบบนี้ได้รับความนิยมกันในหมู่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก  เช่น  

ภัตตาคาร  ธุรกิจการประกัน  หรือบริษัทผู้ประกอบการผลิตขนาดเล็กทั่วไป  กลยุทธ์การคงที่มี

ประโยชน์มากในระยะสั้น  แต่หากจะใช้กลยุทธ์นี้นานๆ  ก็จะมีอันตรายมากเช่นเดียวกัน  เพราะ

จะเป็นจุดอ่อนให้คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้ง่าย  กลยุทธ์การคงที่ประกอบด้วย  กลยุทธ์หยุด

ชั่วคราว/ด าเนินงานต่อไปด้วยความรอบคอบ  กลยุทธ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  และกลยุทธ์ท า

ก าไร  ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 



25 
 

 2.1  กลยุทธ์หยุดชั่วคราว/ด าเนินต่อไปด้วยความรอบคอบ  (pause/proceed  

with  caution  strategy)  เป็นกลยุทธ์หยุดชั่วขณะ  ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการแข่งขันกีฬาก็คือ  

การขอเวลานอก  (timeout)  เพื่อบริษัทจะได้มีโอกาสพักเพื่อดูสถานการณ์แวดล้อมทั่วไป  

ก่อนที่จะพิจารณาด าเนินต่อไปด้วยการลงทุนเพิ่มข้ึน  เพื่อขยายการเติบโตหรือหดตัวลง  ใน

ระหว่างเวลาพัก  บริษัทจะพยายามปรับปรุงสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องบ้าง  เพื่อรอจนกว่าสาถน

การณ์ทางสภาพแวดล้อมบางอย่างเปลี่ยนไป  และเอ้ืออ านวยให้กับบริษัทจึงจะด าเนินงานเพื่อ

ความก้าวหน้าต่อไป  สิ่งที่ปรับปรุงในช่วงเวลาพักอย่างเช่น  การหาผู้จัดการคนใหม่  การ

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  และการปรับปรุงทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เป็นต้น 

 2.2  กลยุทธ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  (no-change  strategy)  เป็นกลยุทธ์ที่บริษัท

ตัดสินใจด าเนินงานไปตามปกติตามที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มี

อะไรใหม่  บริษัทจะใช้กลยุทธ์นี้ เมื่อบริษัทมองเห็นว่าสถานการณ์ในอนาคตไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  และบริษัทก็มีความพอใจที่จะท าก าไรอยู่ในระดับนี้  เพราะเป็นก าไรใน

ระดับพอสมควร  รวมทั้งตลาดที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ซึ่งเป็นขนาดเล็ก  (niche)  แต่มีความ

มั่นคงก็เหมาะกับธุรกิจของบริษัท  และทั้งโอกาสที่คู่แข่งหน้าใหม่จะบุกรุกเข้ามาในตลาดส่วน

นั้นก็น้อยมาก  ในสภาวการณ์อย่างนี้บริษัทจะใช้กลยุทธ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 2.3  กลยุทธ์ท าก าไร  (profit  strategy)  เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทตัดสินใจไม่มีการลงทุน  

เพื่อขยายตัวหรือหดตัวในสถานการณ์เลวร้าย  แต่จะพยายามควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามปกติ  ท าทีเสมือนหนึ่งว่าปัญหาที่เกิดข้ึนกับบริษัทเป็นเพียงปัญหาที่เกิดข้ึนเพียงชั่วคราว

เท่านั้น  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  กลยุทธ์การท าก าไรเป็นความพยายามของบริษัทที่จะสร้างภาพ  

เพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าบริษัทยังคงมีก าไร  เมื่อยอดขายของบริษัทลดลงด้วยการลดการ

ลงทุน  และตัดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นต่างๆ  ลง  แทนที่จะประกาศสถานะที่ตกต่ าของบริษัทให้ผู้

ถือหุ้นได้รับทราบบางครั้งบริษัทอาจขายสายผลิตภัณฑ์บางสายไป  เพื่อน าเงินมาใช้ในการ

ด าเนินงาน  หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า  อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การท าก าหรใน

ลักษณะนี้อาจจะมีประโยชน์เฉพาะในช่วงระยะสั้นเท่านั้น  หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดข้ึนนานๆ  ก็

จะน าไปสู่สภาพที่ตกต่ าที่รุนแรงให้กับบริษัทและฐานะทางการแข่งขันที่ไม่ดีได้ 
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 3.  กลยุทธ์การหดตัว  (retrenchment  strategies) 

 กลยุทธ์การหดตัวถือเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับหรือป้องกันตัว  (defensive  strategy)  

บริษัทจะเลือกใช้กลยุทธ์นี้เมื่อพบว่า  ฐานะทางการแข่งขันของบริษัทตกต่ าอันเนื่องมาจาก  

SBU  บางหน่วยหรือสายผลิตภัณฑ์บางสายหรือทั้งหมดไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน  

เป็นผลให้ยอดขายและก าไรหดตัว  ฝ่ายบริหารจ าเป็นจะต้องหาทางปรังปรุงการด าเนินงานใหม่

ให้ดีข้ึน  เพื่อก าจัดจุดอ่อนบางอย่างให้หมดไป  เพราะมิฉะนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวจะฉุดบริษัทให้

เลวร้ายลงไปมากกว่านี้  ส าหรับกลยุทธ์การหดตัวที่ฝ่ายจัดการเลือกน ามาใช้มีหลายวิธี  ดังนี้ 

 3.1  กลยุทธ์การฟื้นฟู  (turnaround  strategy)  เป็นกลยุทธ์มุ่งเน้นการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดีข้ึน  หรือเพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมมากที่สุด  ในขณะที่

บริษัทก าลังเผชิญกับปัญหาแต่ยังไม่ถึงข้ันวิกฤต  ซึ่งอาจกระท าได้ด้วยการลดขนาดของธุรกิจ  

และค่าใช้จ่ายลงทุกด้าน  ธุรกิจเก่าที่อ่อนแอก็จะพิจารณาตัดออกหรือเลิกไป  เพื่อน าทรัพยากร

ไปใช้ทางด้านอ่ืน  ปรับปรุงโครงสร้างและปรับรื้อระบบธุรกิจใหม่  เพื่อให้การบริหารงานมีความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  หากพนักงานทั้งหมดได้รับการกระตุ้นจูงใจ  เพื่อให้มีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานใหม่  ก็จะมั่นใจได้ว่าบริษัทจะกลับมาเข้มแข็ง

อีกครั้งหนึ่ง  และจะสามารถขยายการเติบโตได้ต่อไป 

 3.2  กลยุทธ์บริษัทเชลย  (captive  company  strategy)  เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทยอม

เสียอิสรภาพเพ่ือความอยู่รอด  บริษัทจะใช้กลยุทธ์นี้เมื่อพบว่า  ฐานะทางด้านการแข่งขันของ

บริษัทอ่อนแอ  ในระดับที่ไม่สามารถใช้กลยุทธ์ฟื้นฟูแก้ไขได้  รวมทั้งอุตสาหกรรมไม่เอ้ืออ านวย

ไม่สามารถให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอ  ที่ฝ่ายบริหารในปัจจุบันจะสามารถท างานประสบ

ผลส าเร็จได้  ซึ่งหากปล่อยบริษัทด าเนินต่อไปเรื่อยๆ  เช่นเดิม  โดยไม่จัดการท าอะไรบางอย่าง  

บริษัทจะต้องเผชิญกับภาวการณ์ขาดทุน  ยอดขายตกต่ าอย่างแน่นอน  เมื่อบริษัทตกอยู่ใน

สภาพหมดหวังเช่นนี้  บริษัทจะแสวงหาบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้ากัน  ให้ช่วยโอบอุ้มโดย

เสนอตัวเป็นบริษัทเชลยเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด  ด้วยการท าสัญญาทางการค้า

ระยะยาว  (long-term  contract)  โดยวิธีนี้จะท าให้บริษัทสามารถลดขอบข่ายหน้าที่กิจกรรม

บางอย่างลงได้  โดยไม่ต้องเป็นห่วงกังวลอีกต่อไป  เช่น  หน้าที่ทางด้านการตลาด  เป็นต้น  ซึ่ง

จะท าให้สามารถลดต้นทุนได้อย่างมากทีเดียว  ผลที่ได้รับตามมาก็คือ  ท าให้บริษัทมีความมั่นใจ

ทางด้านการขายและการผลิต 
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 3.3  กลยุทธ์ขายทิ้งและการเลิกการลงทุน  (sell-out/divestment  strategy)  เมื่อ

บริษัทตกอยู่ในสภาวะเลวร้าย  หนักย่ิงกว่าสองกรณีแรกดังกล่าวข้างต้น  คือไม่สามารถใช้กล

ยุทธ์ฟื้นฟู  รวมทั้งไม่สามารถมองหาบริษัทใหญ่หรือลูกค้ารายใหญ่มาช่วยโอบอุ้ม  ด้วยการใช้

กลยุทธ์บริษัทเชลย  ก็ไม่มีทางเป็นไปได้  เมื่อถึงข้ันนี้บริษัทก็จะไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอ่ืน  

นอกจาก  “การขายกิจการทิ้ง”  หรือ  “sell  out” 

 3.4  กลยุทธ์ล้มละลายและการเลิกด าเนินงาน  (bankruptcy/liquidation  

strategy)  เมื่อบริษัทตกอยู่ในสภาวะเลวร้ายมากที่สุด  ฝ่ายจัดการมองไม่เห็นทางเลือกที่ดี  

แม้แต่จะขายกิจการทิ้งก็ไม่มีใครสนใจซื้อ  เพราะไม่มีใครสนใจที่จะซื้อบริษัทที่ตกอยู่ในฐานะ

ตกต่ าย่ าแย่  ในอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครสนใจ  ในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์

ล้มละลายหรือเลิกการด าเนินงาน  “การล้มละลาย”  หรือ  “bankruptcy”  เป็นการยินยอม

ยกหน้าที่การจัดการทั้งหมดของบริษัทให้ข้ึนต่อศาล  เพื่อให้ศาลเข้ามาจัดการภายใต้กฎหมาย

ล้มละลาย  โดยฝ่ายจัดการระดับสูงยังหวังว่าเมื่อศาลย่ืนมือเข้ามาจัดการ  บริษัทอาจเป็นไปได้ที่

จะกลับฟื้นตัวข้ึนมาใหม่  ในอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแห่งใด  ที่น่าสนใจต่อไป 

   กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลง

ไป  จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์การกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์การจะใช้ใน

การแข่งขัน  มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึน  โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่

คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเดียวกัน   กลยุทธ์ระดับธุรกิจจะมุ่งการเพิ่มก าไร 

(Improving Profitability)  และขยายการเติบโต (Growth) ให้มาก ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กล

ยุทธ์  คือ การเป็นผู้น า ด้านต้นทุนต่ า  (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง 

(Differentiation) และ การมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)  

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่

ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน  แก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน (Function)ต่าง ๆ   มุ่งเน้นให้

แผนกงานตามหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา  โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและกล

ยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น  แผนการผลิต  แผนการตลาด  แผนการด าเนินงานทั่วไป  แผนการด้าน

ทรัพยากรบุคคล  แผนการเงิน เป็นต้น  
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แนวคิดการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ ์  

ความหมายของการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ ์

กิตติ สิริพัลลภ (2541) การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมการตลาด

ที่กระท าต่อลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้านั้นอาจหมายถึงลูกค้าที่เป็นคนกลางใน

ช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือเป็นลูกค้าผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีการรับรู้ที่ ดี 

ตลอดจนรู้สึกชื่นชอบบริษัทและสินค้าของบริษัทโดยกิจกรรมการสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้า

นั้นจะต้องมีลักษณะเป็นกันเองตรงตามความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างประโยชน์

ให้กับทั้งบริษัทและลูกค้า  

มัลลิกา ต้นสอน (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ คือ 

“วิธีที่ครบเครื่องส าหรับการสร้าง การรักษา และขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า”  หรืออีกนัยหนึ่ง 

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทุกส่วนขององค์การ ถ้าหากมีการมอบหมายงาน 

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่เพียงหน่วยงานเดียวที่รับปิดชอบไป สัมพันธภาพกับ

ลูกค้าจะเป็นไปโดยยากล าบากจะเกิดความเสี่ยงต่อการสร้างและธ ารงรักษาสัมพันธภาพกับ

ลูกค้าข้ึนได้โดยง่าย 

วิทยา ด่านธ ารงกูล และ พิภพ อุดร (2547) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า  การบริหารจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ คือ วิธีการใดๆ ก็ตามที่ท าให้กิจการสามารถวัดและเพิ่มมูลค่าของลูกค้า ตลอดจน

สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อจูงใจลูกค้าเหล่านั้นอยู่กับกิจการอย่างยืดยาว 

 

ลักษณะส าคัญของการบริหารจดัการลูกค้าสัมพันธ ์

1.เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้บริโภคหรือคนกลางในช่องทาง

การตลาดแต่ละรายอย่างเป็นกันเอง 

2. วัตถุประสงค์ไม่จ าเป็นต้องเพิ่มยอดขายในทันที แต่ผลลัพธ์ของยอดขายจะเกิดข้ึน

ในระยะยาวจากการที่ลูกค้ารู้สึกประทับใจ มีความเข้าใจและการรับรู้ที่ดี สิ่งส าคัญของการบริหาร

จัดการลูกค้าสัมพันธ์ คือ การผูกสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
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3. จุดมุ่งหมายส าคัญของการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ คือ ต้องการให้ทั้งบริษัท

และลูกค้าได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย 

4. เน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางโดยการใช้เครื่องมือหรือสื่อตอบกลับโดยตรง 

เช่น เบอร์โทรศัพท์ ไปรษณียบัตร ที่สามารถให้ลูกค้าโทรกลับหรือตอบกลับทางไปรษณีย์ได้  

 

วัตถุประสงค์ของ CRM 

 การจัดกิจกรรมการตลาดด้วยระบบ  CRM  มีวัตถุประสงค์ส าคัญ  คือ  จัดการกับทุก

ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะที่ท าให้องค์กรสามารถสร้างส่วนแบ่งในลูกค้า  (Share  of  

customer’s  wallet)  ได้สูงสุด  ดังนั้น  องค์กรจึงต้องท าความเข้าใจและคาดการณ์เกี่ยวกับ

ความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต  เพื่อสร้างทัศนคตุที่ดีต่อสินค้า

หรือการบริการ  (เพียรชนะ,  2006)  และท าให้ลูกค้าทราบวิธีการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง  

สามารถจดจ าและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัทในระยะยาว  

รวมถึงเพื่อให้ลูกค้ามีความภักดีต่อบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัท 

 โดย  CRM  ได้มุ่งเน้นการให้คุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า  โดยผ่านวิธีการสื่อสาร  การตลาด

วิธีให้บริการ  ตลอดจนรวมวิธีการแบบด้ังเดิม  เช่น  สินค้า  ราคา  การส่งเสริมการขาย  และ

สถานที่การจัดจ าหน่าย  ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ได้มองเพียงแค่ตัวสินค้า  และราคาในการตัดสินใจซื้อ

สินค้าเท่านั้น  แต่จะมองถึงประสบการณ์โดยรวม  ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวสินค้า  และราคา  

ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ต่างๆ  กับผู้ขายสินค้า  หรือการให้บริการ  (Nykamp,  2003)  เหตุนี้เอง  

เราจึงต้องสร้างความต่อเนื่องในด้านการตลาด  การขาย  การให้บริการ  และลูกค้าสัมพันธ์ได้  

และเราก็จะได้รับความภักดี  และคุณค่าจากลูกค้าอย่างมหาศาล  เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐาน

ส าคัญ  ของการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  โดยจุดมุ่งหมายของการ  CRM  ในการ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  จ าเป็นที่จะต้องรู้ถึงความสนใจที่ตรงกัน 

 ซึ่งในขณะที่การรักษาความภักดีของลูกค้าเป็นหลักการของการขาย  และบริการมา

ตั้งแต่แรกเริ่ม  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ  CRM  จึงเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างแท่จริงใน

การสร้างระบบที่จะให้วิธีการรักษาความภักดีของลูกค้าแต่ละราย  ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจลูกค้ามี
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ความต้องการอะไร  และจะท าอย่างไรให้เกิดความภักดีอย่างย่ังยืน  (Sustainability  Loyalty)  

การเข้าใจความหมายของค าว่า  “ลูกค้า”  จึงมีความส าคัญย่ิง 

 

ประเภทของการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

1.การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ Traders คือ การบริหารจัดการลูกค้า

สัมพันธ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลางในช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก 

ตัวแทน นายหน้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเหล่านี้จึงอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมการให้

ความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกิจ การฝึกอบรมให้มีความรู้ในด้านการตลาด การเงิน การบัญชี 

การผลิต การบริหารงานบุคคล ฯลฯ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างประสบความส าเร็จ 

2. การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ Consumers คือ การบริหารจัดการลูกค้า

สัมพันธ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภค หัวใจส าคัญของการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการบริการ

ในปัจจุบัน คือ ผู้ขายต้องมีศิลปะในการโน้มน้าวใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ของบริษัทเท่านั้น และยังหมายถึงการพยายามสร้างความภักดีในตราสินค้าของบริษัทในช่วง

ระยะเวลาหนึ่งและท าให้ลูกค้ารู้สึกเกินค าว่าพอใจในที่สุด 

 

วัตถุประสงค์ของการใช้การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

การน ากลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์มาปรับใช้ในองค์กรต่าง ๆ มี

จุดมุ่งหมายแตกต่างกัน โดย รศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์และคณะ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1.เพื่อเพิ่มความพอใจและความภักดีของลูกค้า ด้วยการน าเสนอสินค้าและบริการที่

ตรงตามความต้องการของลูกค้า การให้บริการที่ดีและการเอาใจใส่ต่อลูกค้า 

2.เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน เนื่องจากมีการท างานอัตโนมัติ

โดยระบบเข้ามาช่วยงานบางอย่างได้ นอกจากนี้การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มี

ความสามารถด้านแหล่งข้อมูลมาใช้ จะสามารถช่วยวิเคราะห์ผล เพื่อหาลักษณะพิเศษของลูกค้า
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ที่สามารถเสนอขายสินค้าได้อย่างได้ผล ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการขายให้แก่ผู้ที่มีศักยภาพ

การซื้อได้เป็นอย่างดี 

3.ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กร เมื่อลูกค้าขององค์กรได้รับความพึงพอใจ 

มีความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการขององค์กร จะท าให้ลูกค้ากล่าวถึงในทางที่ดีส่งผลให้เกิด

ภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้าและองค์กรอีกด้วย 

4.เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการตลาดและคู่แข่ง เมื่อน าการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์มา

ใช้จะท าให้เกิดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานทั้งหมด

ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ท าให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ส่งผลให้มีการ

บริการลูกค้าที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากข้ึน 

5.เพิ่มคุณค่าของลูกค้าในระหว่างวัฏจักรชีวิตของลูกค้า จากการที่ลูกค้ามีความพึง

พอใจในสินค้าและบริการขององค์กร ท าให้ง่ายต่อการน าเสนอสินค้าใหม่ ๆ หรือท าให้ลูกค้าใช้

สินค้าเดิมในปริมาณที่มากข้ึน ส่งผลให้คุณค่าของลูกค้าที่มีต่อบริษัทเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 

นอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี จะต้องมีการเก็บและวิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดและคู่แข่งด้วยเพราะท าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสภาพการแข่งขันและสถานะของบริษัทดีข้ึน 

 

องค์ประกอบหลักของการสร้าง  CRM 

 การ์เนอร์  กรุ๊ป  (Gamer  Group)  ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับรับให้ปรึกษาทางธุรกิจ  

(Consultant)  และเป็นผู้น า ด้านการท า วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ใน

สหรัฐอเมริกา  ได้กล่าวถึงกรอบความคิด  ที่ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นภาพรวมของการ

สร้าง  CRM  ในการบริหารธุรกิจซึ่งมีองค์ประกอบหลักด้วยกัน  8  ประการ  ดังนี้  คือ 

 1.  วิสัยทัศน์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (CRM  Vision) 

      การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  หรือ  CRM  คือ  กลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างหนึ่ง  การมี

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถน า  CRM  มาใช้ในองค์กรประสบความส าเร็จมากย่ิงข้ึน 
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      วิสัยทัศน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เหมือนกับวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจ  การ

ก าหนดวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ชัดเจนจะสามารถสร้างช่วยให้องค์กร 

      1.1  มีความแตกต่างจากคู่แข่ง 

      1.2  กลุ่มเป้าหมายขององค์กรคาดหวังได้ว่าจะได้รับการบริการ  หรือความถฃพึง

พอใจจากสินค้าและบริการขององค์กรได้ 

      1.3  บุคลากรขององค์กรสามารถรู้ทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของตน 

 2.  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (CRM  Strategy) 

      ในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  ต้องน าทิศทางและเป้าหมาย

ทางด้านการเงินจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจโดยภาพรวมมาพิจารณาประกอบ  เพื่อค้นหากล

ยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าเพื่อรักษาให้ลูกค้าอยู่กับองค์กรได้ยาวนานข้ึน  

ซื้อสินค้าและบริการกับองค์กรมากข้ึน  แนะน าองค์กรให้กับคนอ่ืนได้รู้จัก  รวมถึงมีความเต็มใจ

ที่จะซื้อสินค้าและบริการอ่ืนๆ  ที่มีราคาสูงข้ึน  ซึ่งวัตถุประสงค์ของ  CRM  สามารถแบ่งเป็น  4  

ข้อดังนี้ 

      2.1  เพื่อก าหนดเป้าหมายที่องค์กรต้องการได้ 

      2.2  เพื่อให้องค์กรได้มาซึ่งลูกค้าเป้าหมาย 

      2.3  เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาลูกค้าขององค์กร  จากระดับผู้ซื้อหรือลูกค้าเป็น

ระดับผู้สนับสนุน  หรือผู้มีอุปการคุณต่อองค์กร  (Purchaser/client  to  Support/Advocate) 

      2.4  เพื่อรักษาไว้ซึ่งลูกค้าที่มีมูลค่ากับองค์กรไว้ 

 3.  ประสบการณ์ของลูกค้า  (Valued  Customer  Experience) 

      ประสบการณ์ของลูกค้า  ได้มาจากที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร  ซึ่งจะช่วย

ก าหนดมุมมองของลูกค้าที่มีต่อองค์กร  (Moment  of  Truth)  ประสบการณ์ของลูกค้าจะต้องมี

ความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่องค์กรตั้งเอาไว้  เพราะประสบการณ์ที่ดี

ของลูกค้าจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  ความชื่นใจ  และความจงรักภักดีต่อองค์กรใน

ระยะยาว 
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 4.  ความร่วมมือของคนในองค์กร  (Organizaation  Collaboration) 

      การที่บุคลากรทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับพนักงานปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารให้

ความสนใจ  และม่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า  มีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร  ได้แก่  การออกแบบระบบ  ค่าตอบแทน  แรงจูงใจของ

พนักงาน  การพัฒนาทักษาความช านาญของบุคลากร  และการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม

องค์กร  จะช่วยกระตุ่นให้เกิดการท างานที่ประสานสอดคล้องกันทั่วองค์กร 

 5.  กระบวนการขององค์กร  (Process) 

      การน าหลักการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  หรือ  CRM  เข้ามาใช้ในองค์กรจะช่วยให้

องค์กรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการหลักๆ  ที่มีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า  

และช่วยให้องค์กรทราบว่ากระบวนการใดมีความส าคัญกับลูกค้า  เพราะกระบวนการภายใน

องค์กรที่หลากหลายกระจัดกระจายและซับซ้อน  จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีในการ

ติดต่อสื่อสารกับองค์กร 

 6.  ข้อมูลลูกค้า  (Information) 

      ข้อมูลลูกค้าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด  ที่ท าให้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ประสบ

ความส าเร็จองค์กรมีความจ าเป็นต้องบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  เริ่มตั้งแต่การเก็บ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าให้อยู่ใน  “ฐานข้อมูลลูกค้ากลาง”  (Central  Customer  

Database/Customer  Repository)  เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูล  การส่งผ่าน  และการกระจาย

ข้อมูลไปสู่ส่วนหรือหน่วยงานต่างๆ  ที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้ทั่วถึงทั้งองค์กร  เพราะการที่

องค์การที่ข้อมูลที่เหมาะสม  ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ข้อมูลมีคุณค่าในเชิงธุรกิจมากข้ึน  

และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ  มากข้ึน  ซึ่งจะ

ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 7.  เทคโนโลยีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (Technology  CRM) 

      การพิจารณาน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

หรือ  CRM  จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการบริการลูกค้าสัมพันธ์ได้เร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 8.  การวัดผลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (CRM  Metrics) 

      องค์กรสามารถตั้งตัววัด  เพื่อติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์  CRM  โดยก าหนดตัว

วัดใน  4  ระดับ  ได้แก่ 

      8.1  ตัววัดระดับองค์กร 

      8.2  ตัววัดระดับกลยุทธ์ 

      8.3  ตัววัดการด าเนินงานและกระบวนการ 

      8.4  ตัววัดส าหรับปัจจัยน าเข้า 

 

กระบวนการท างานของ  CRM 

 การท างานของ  CRM  แบ่งออกได้เป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 

 1.  รวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากทุกๆ  ช่องทาง  เช่น  E-mail  Call  Center  โทรสาร  

อินเทอร์เน็ต  พนักงานขาย  ข้อมูลที่ราบรวมไว้  ประกอบด้วย  ข้อมูลทางประชากรศาสตร์  

ประวัติการซื้อ  ประวัติการให้บริการ  ความชอบพอ  และข้อมูลอ่ืนๆ  ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีความ

จ าเป็นในการท างานของธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า  เช่น  วันและเวลาที่สะดวกใน

การส่งของ 

 2.  จัดแบ่งกลุ่มลูกค้า  เพื่อสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้า  ซึ่งอาจแบ่งด้วยเกณฑ์

ทางประชากรศาสตร์  จิตวิทยา  พฤติกรรม  หรือแบ่งตามคุณค่าของลูกค้า  (Valued-Based  

Segmentation)  เช่นในการศึกษาครั้งนี้แบ่งตามข้อมูลของลูกค้า  เช่น  จ านวนการเช่าไม้พา

เล็ทประเภทธุรกิจ  ระยะเวลาในการเช่า  และประเภทของการเช่าไม้พาเล็ท  เป็นต้น  การจะ

แบ่งกลุ่มลูกค้าตามเกณฑ์ใดนั้น  ข้ึนอยู่กับลักษณะและนโยบายของแต่ละธุรกิจ  ซึ่งธุรกิจ

ประเภทเดียวกันอาจแบ่งกลุ่มลูกค้าตามเกณฑ์เดียวกันหรือไม่ก็ได้ 

 3.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม  เพื่อวางกล

ยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้า 
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ประโยชน์ของ  CRM 

 ส าหรับลูกค้า  CRM  ช่วยให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของพวกเขามาก

ย่ิงข้ึน  ง่ายข้ึน  และสะดวก  ในการติดต่อ  กับธุรกิจย่ิงข้ึน  โดยไม่ต้องกังวลถึงช่องทางในการ

ติดต่อกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต  พนักงานขาย  หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์  ลูกค้าจะ

ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพเหมือนกัน9  โดยเฉพาะผลประโยชน์ของลูกค้าจากความเชื่อ

ที่ว่าพวกเขาประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับการได้รับข้อมูลที่ดีกว่าและได้รับการ

ดูแลที่ดีกว่า  การน า  CRM  มาใช้ในองค์กรมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือต่อธุรกิจและลูกค้าซึ่งเรา

สามารถสรุปประโยชน์ของการสร้าง  CRM  ที่มีต่อธุรกิจและลูกค้าดังนี้11 

 1.  ประโยชน์ของ  CRM  ต่อธุรกิจ 

      -  ช่วยให้ทราบถึงข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า 

      -  สร้างและพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้า 

      -  ยกระดับการบริการของลูกค้า 

      -  สร้างความภักดีของลูกค้า 

      -  สร้างผลประโยชน์ที่แน่นอน 

      -  ดึงดูดลูกค้าทั้งเก่าและใหม่โดยการติดต่อสื่อสารโดยตรง 

      -  เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายต่อลูกค้าแต่ละราย 

      -  ลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ 

      -  ช่วยให้องค์การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด 

      -  การแบ่งข้อมูลทั่วทั้งองค์การ  ท าให้เกิดภาพรวมที่สมบูรณ์ของลูกค้า 

      -  เลือกกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง 

      -  การให้บริการมีสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

      -  บูรณาการสัมพันธภาพกับลูกค้าและซัพพลายเออร์เข้าด้วยกันในขั้นตอนเดียว 
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      -  สร้างหน่วยวัดในการวิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างของรูปแบบของลูกค้าแต่

ละราย 

      -  ขยายศักยภาพในการบริการตนเองและใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้า 

 2.  ประโยชน์ของ  CRM  ต่อลูกค้า 

      -  ได้ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของพวกเขามากย่ิงข้ึน 

      -  สะดวก  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

      -  ได้รับข้อมูลที่ดี 

      -  ได้รับความพึงพอใจจากการบริการที่ดีในระยะยาว 

 

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บรโิภคและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

            ในการศึกษาและท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ศึกษาต้องใช้โมเดลที่เรียกว่า 

โมเดล 6W’s 1H เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย Who What Why How 

When Where จะท าให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้ธุรกิจสามารถหาสินค้า

หรือบริการที่ดีและสอดคล้องกับพฤติกรรมนั้นๆของผู้บริโภค รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค เป็น

การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ม าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่ง

กระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ซื้อ และผู้ผลิตหรือผูข้าย

ไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ

แล้วจะมีการตอบสนองหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

 การเรียนรู้เรื่องการตัดสินใจจะท าให้เราสามารถตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ ได้อย่าง

รอบคอบ การตัดสินใจหมายถึง กระบวนการเลือกตัวเลือกที่มีอยู่ โดยมีกระบวนการการ

ตัดสินใจดังต่อไปนี้ 

       1. การระบุปัญหา เป็นข้ันตอนแรกที่มีความส าคัญที่สุด กล่าวคือ ต้องระบุปัญหาให้

ชัดเจน เพราะหากระบุปัญหาไม่ถูกประเด็นจ าท าให้เสียเวลาในการตัดสินปัญหาโดยเปล่า

ประโยชน์ 
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 2. การค้นหาและพัฒนาทางเลือก ข้ันตอนนี้ต้องการความคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิด

ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้อย่างหลากหลาย 

 3. การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือก โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละ

ทางเลือก สร้างเกณฑ์ในการพิจารณา 

 4. การเลือกตัวเลือก ในข้ันตอนนี้อาจเกิดปัญหา ถ้ามีทางเลือก 2 ทางน่าสนใจเท่า ๆ 

กัน ซึ่งกรณีนี้อาจต้องรวบรวมข้อมูลใหม่ หรือเพิ่มเกณฑ์อ่ืนในการตัดสินใจ แต่ในบางปัญหา

จะต้องปฏิบัติตามทั้ง 2 หรือ 3 ทางเลือก จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งข้ันเลือกตัวเลือกนี้เป็น

ข้ันตอนที่สิ้นสุดกระบวรการการตัดสินใจ (Decision Making Process) 

 5. การปฏิบัติตามทางเลือก เป็นข้ันตอนที่ต่อเนื่องจากกระบวนการการตัดสินใจ ซึ่ง

กระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) จะไม่สมบูรณ์ ถ้าทางเลือกที่ได้ตัดสินใจเลือกนั้น

ยังไม่ได้น ามาปฏิบัติ 

 6. การติดตามผล เป็นการส ารวจผลกระทบจากการตัดสินใจ และอาจปรับเปลี่ยน

แนวทางปฏิบัติใหม่หากจ าเป็น การติดตามผลจะช่วยให้ทราบว่าการตัดสินใจนั้นมีประสิทธิผล

มากน้อยเพียงใด หากปัญหายังคงอยู่อาจต้องตัดสินใจเปลี่ยนทางเลือกใหม่ 

ความหมายของพฤติกรรม 

 ค าว่า พฤติกรรม  (Behavior)  ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้ 

 Schiffman  (1991,  อ้างถึงใน  ศุภร  เสรีรัตน์,  2544)  ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค  

หมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซื้อ  การใช้  การประเมินและ

การจับจ่ายใช้สอย  ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่เขาคาดหวังว่าจะท าให้ความต้องการของเขาได้รับ

ความพอใจ 

 ไพบูลย์  เทวรักษ์  (2523,  อ้างถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2539)  ได้ให้ความหมายไว้

ว่า  พฤติกรรม  หมายถึง  อากัปกริยาทั้งมวลของบุคคลที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยประสาท

สัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อม  ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว  ได้แก่  การนั่ง  เดิน  นอน  อารมณ์โกรธ  

เกลียด  รักและฝัน  เป็นต้น 
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 ชุดา  จิตพิทักษ์  (2522,  อ้างถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2539)  ให้ความหมายไว้ว่า  

พฤติกรรม  หมายถึง  การกระท าของบุคคล  ไม่เฉพาะสิ่งที่แสดงปรากฏออกมาภายนอกเท่านั้น  

แต่รวมถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล  สังเกตเห็นไม่ได้โดยตรง  เช่น  คุณค่า  เจตคติ  ความ

คิดเห็น  ความเชื่อ  ค่านิยม  เป็นต้น 

 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (2526,  อ้างถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2539)  ให้ความหมายไว้

ว่า  พฤติกรรม  หมายถึง  ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดที่มนุษย์กระท าไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้

หรือไม่  เช่น  การท างานของหัวใจ  การท างานของกล้ามเนื้อ  การเดิน  การพูด  การเกิด

ความรู้สึก  ความชอบ  ความสนใจ  เป็นต้น 

 จากความหมายของพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า  พฤติกรรม  หมายถึง  การ

กระท าของมนุษย์ซึ่งตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอกร่างกาย  โดยการแสดงออก

ของบุคคล  อาจจะสังเกตได้หรือไม่สามารถสังเกตได้  แต่สามารถใช้เครื่องมือวัดได้  ซึ่งเป็นไป

เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2541) 

 อดุลย์  จาตุรงคกุล  และ  ดลยา  จาตุรงคกุล  (2546)  ได้ให้ค าจ ากัดความของ

พฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า  เป็นกิจกรรมต่างๆ  ที่บุคคลกระท าเมื่อได้รับ  บริโภคผลิตภัณฑ์หรือ

บริการรวมไปถึงการขจัดผลิตภัณฑ์หรือบริการหลังการบริโภคด้วย 

 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 พฤติกรรมของผู้บริโภค  (Cunsumer  behavior)  หมายถึง  พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท า

การค้นหา  การซื้อ  การใช้  การประเมินผล  การใช้สอยผลิตภัณฑ์  และการบริการ  ซึ่งคาดว่า

จะสนองความต้องการของ  (Schiffman  &  Kanuk,  1994)  หรือหมายถึง  การศึกษา

พฤติกรรม  การตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (Analyzing  consumer  behavior)  เป็นการค้นหา

หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ

พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกล

ยุทธ์การตลาด  ที่สามารถสนองตอบความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
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ลักษณะของผู้บริโภค  (Nature  of  Consumer) 

 ผู้บริโภค  (Consumer)  หมายถึง  บุคคลต่างๆ  ที่มีความสามารถในการซื้อ  (Ability  

to  buy)  หรือทุกคนที่มีเงิน  นอกจากนั้นในทัศนะของนักการตลาด  ผู้บริโภคจะต้องมีความเต็ม

ใจในการซื้อ  (Willingness  to  buy)  ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยลักษณะอ่ืนๆ  ของผู้บริโภคก็

คือผู้บริโภคบางคนซื้อผลิตภัณฑ์ไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวและในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้บริโภค

อีกหลายร้อยหลายพันคนซื้อไปเพื่อขายหรือใช้ในการผลิตอีกด้วย 

 

 ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 

 ผู้บริโภคที่มีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล  มักจะมีกฎเกณฑ์และข้อสมมติฐานในเรื่องต่างๆ  

ดังต่อไปนี้ 

 1.  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ  ผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ท าให้

ได้รับความใจมากที่สุด  (Maximize  Satisfaction)  บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เศรษฐกิจ  จะมี

การตัดสินใจในการเลือกซื้อและบริการที่ท าให้ได้รับความพอใจมากที่สุด  และได้รับประโยชน์

สูงสุดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์  และบริการนั้นในงบประมาณที่มีอยู่ 

 2.  งบประมาณของผู้บริโภค  ในกรณีที่ผู้บริโภครายได้จ านวนจ ากัด  จ าเป็นต้อง

ค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคา  และปริมาณของผลิตภัณฑ์  จะพบว่าในผู้บริโภคที่มีรายได้

ต่ าจะชอบเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก  และได้ของในปริมาณมากจึงใช้เวลาในการตัดสินใจเลือก

ซื้อนาน  ตรงข้ามกับผู้บริโภคที่มีงบประมาณอย่างไม่จ ากัด  มักจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

และบริการได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องค านึงถึงเรื่องราคา  และจ านวนปริมาณของ

ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นมักจะมุ่งสู่ความพอใจเป็นหลักส าคัญ 

 3.  ประโยชน์ส่วนเพิ่ม  ผู้บริโภคจะค านึงถึงประโยชน์ส่วนที่เพิ่มเข้ามา  นอกจากที่มีอยู่

แล้ว  หรือที่เรียกว่าผลพลอยได้  ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มข้ึนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์

นั้นเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกของผู้บริโภคจะลดลงตามล าดับ 

 4.  ผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกัน  ผู้บริโภคย่อมมีความพอใจที่จะได้บริโภคผลิตภัณฑ์หลาย

ชนิดแตกต่างกันไป  ตามจ านวนที่สามารถจะบริโภคได้  เป็นการแบ่งรายได้ใช้จ่ายในรายการ
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หลายๆ  รายการเพื่อการด ารงชีวิต  และปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจ  โดยได้รับความพอใจ

จากการบริโภค 

ทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน 

1. สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปัจจุบัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่งขันและอัตราการเติบโตของตลาด ถ้าอุตสาหกรรมยัง

เติบโตสูงการแข่งขันก็จะไม่รุนแรง นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมาก

จะมีต้นทุนคงที่สูง ซึ่งจ าเป็นต้องผลิตสินค้าจ านวนมากเพื่อให้มีต้นทุนคงที่ต่อหน่วยต่ าลง 

ลักษณะเช่นนี้จะท าให้มีอุปทานของสินค้าออกมามากและเกิดการแข่งขันที่รุนแรงตามมาได้ 

2. การคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่ 

ถ้าคู่แข่งขันเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ง่าย การแข่งขันในอุตสาหกรรมก็จะรุนแรง เป็น

อุปสรรคในการท าธุรกิจในอนาคต การลดแรงคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่สามารถท าได้ถ้า

อุตสาหกรรมนั้นมีการใช้เงินลงทุนมากในการเข้าสู่ธุรกิจ การใช้เวลาในการสร้างช่องทางการจัด

จ าหน่าย การสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ การมีท าเลที่ตั้งที่ดีกว่าและการได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐบาล เป็นต้น 

3. อ านาจต่อรองของลูกค้า  

ถ้าลูกค้ามีอ านาจต่อรองมากในอุตสาหกรรม ภาวการณ์แข่งขันจะรุนแรง เพราะอ านาจ

การต่อรองที่มากนี้ท าให้ลูกค้าสามารถต่อรองราคาและสามารถเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง

ได้ ปัจจัยที่จะท าให้ผู้ซื้อมีอ านาจต่อรองมาก ได้แก่ การที่ลูกค้าซื้อในปริมาณมาก กลุ่มลูกค้า

รวมตัวกันเพื่อสร้างอ านาจการต่อรอง ผลิตภัณฑ์ของผู้ขายแต่ละรายไม่มีความแตกต่างและ

ลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนขายของผู้ขาย 

4. อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ 

ถ้าผู้ขายวัตถุดิบมีอ านาจต่อรองมาก เช่น ข้ึนราคาวัตถุดิบหรือก าหนดเงื่อนไขการ

จ าหน่ายสินค้า ในกรณีที่ ผู้ขายวัตถุดิบมีน้อยราย หาสินค้าทดแทนได้ยาก ความส าคัญของ

สินค้าหรือบริการส าคัญต่อผู้ซื้อ ผู้ขายวัตถุดิบสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์สูงและการ

เปลี่ยนผู้ขายวัตถุดิบท าให้เกิดต้นทุนสูง  
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5. การคุกคามจากสินค้าทดแทน 

สินค้าทดแทน คือ สินค้าหรือบริการที่มีหน้าที่เดียวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร โดยสินค้า

ทดแทนจะน ามาซึ่งภัยคุกคามต่อองค์กร เมื่อลูกค้าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นุนและ

เมื่อราคาสินค้าทดแทนถูกกว่าหรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า  

 

ทฤษฏีเก่ียวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

การวิเคราะห์ SWOT เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดซึ่งถือว่ามี

อิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์การตลาด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง  (Strengths)  หมายถึง  ข้อได้เปรียบของบริษัทเหนือคู่แข่งขันที่บริษัท

สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานธุรกิจในตลาดหรืออุตสาหกรรมนั้น  ได้แก่สิ่งต่างๆ  ต่อไปนี้ 

 1.1  มีทีมงานบริหารที่เชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์สูง  และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

 1.2  มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม  และลูกค้าเป็นอย่างดี 

 1.3  มีความรู้  ความช านาญทางด้านเทคนิคหรือทักษะบางอย่างที่โดนเด่นเป็นพิเศษ 

 1.4  มีส่วนครองตลาดสูง  เป็นผู้น าทางการตลาด 

 1.5  มีฐานะทางการที่มั่นคง  เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจ 

 1.6  มีบุคลากรทางด้านการตลาดที่มีคุณภาพสูง 

 1.7  ขีดความสามารถทางด้านการผลิตสูง 

 1.8  มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดี 

 1.9  ประสบการณ์ด้านการขายสูง 

 1.10  มีช่องทางการจัดจ าหน่ายกว้างและมั่นคง 

 1.11  มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบได้ยาก 
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 1.12  มีชื่อเสียงดี  เป็นที่ครองใจลูกค้ามานาน 

 1.13  มีพนักงานที่ซื่อสัตย์  และจงรักภักดี 

 1.14  มีการบริหารบุคลากรที่ดี 

 1.15  มีความแข็งแกร่งด้านการโฆษณา  และการส่งเสริมการตลาด 

 1.16  มีชื่อเสียงด้านการบริการลูกค้าที่ดี 

 1.17  มีคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ดีกว่าของคู่แข่งขัน 

 1.18  มีความได้เปรียบด้านต้นทุน ฯลฯ 

 

จุดอ่อน  (weaknesses)  หมายถึง  สิ่งที่บริษัทยังขาดหรือมีแต่ด้อยกว่าของคู่แข่งขัน  

หรืออยู่ในสภาพที่เสียเปรียบ  อันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน  ได้แก่ 

 2.1  การขาดทรัพยากรด้านการเงิน 

 2.2  การขาดประสบการณ์ด้านการบริหารในอุตสาหกรรมนั้น 

 2.3  ส่วนแย่งตลาดน้อยกว่า 

 2.4  เครื่องมือด้านการผลิตมีคุณภาพด้อยกว่า 

 2.5  ชื่อเสียงไม่มี  เพราะเป็นบริษัทใหม่ 

 2.6  พนักงานไม่จงรักภักดี  ไม่ซื่อสัตย์ 

 2.7  ใช้แรงงานเด็ก 

 2.8  มีแหล่งวัตถุดิบจ ากัด  และขึ้นอยู่กับฤดูกาล 

 2.9  มีเครื่องจักรไม่ทันสมัย  และอายุการใช้งานนาน 

 2.10  วัฒนธรรมของบริษัทไม่เอ้ืออ านวย 
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 2.11  โครงสร้างขององค์การใหญ่  และเชื่องช้าเกินไป 

 2.12  ผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ 

 2.13  เป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก 

 2.14  ใช้ระบบครอบครัวในการบริหารงาน 

 2.15  ภาพลักษณ์ของบริษัทไม่ดี 

 2.16  ทิศทางกลยุทธ์ไม่ชัดเจน 

 2.17  มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ  ที่ล้าสมัย 

 2.18  มีต้นทุนต่อหน่วยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับของคู่แข่งขันหลัก 

 2.19  การวิจัยและพัฒนา  (R & D)  ยังล้าหลัง ฯลฯ 

 

โอกาส  (opportunities)  หมายถึง  ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอก  ที่มีส่วนช่วยให้

บริษัทสามารถใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  หรือมากกว่าที่มุ่งหวังไว้

อย่างมาก  โอกาสของบริษัทที่เป็นไปได้  (potential  company  opportunities)  ได้แก่ 

 3.1  การเพิ่มบริการให้กับกลุ่มลูกค้ามากข้ึน  หรือการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ 

 3.2  การขยายสายผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มี

ขอบเขตกว้างข้ึน 

 3.3  การน าความรู้ความช านาญ  หรือความรู้ด้านเทคโนโลยีของบริษัทมาใช้เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่  หรือธุรกิจใหม่ 

 3.4  การเปิดเกมเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งขัน 

 3.5  ความสามารถในการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  ในสภาวะที่ความต้องการของ

ตลาดเพิ่มข้ึนมาก 
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 3.6  การเลิกการกีดกันทางการค้า  ในตลาดต่างประเทศที่น่าสนใจ 

 3.7  การซื้อกิจการ  (acquisition)  ของบริษัทคู่แข่ง 

 3.8  การเป็นพันธมิตร  (alliances)  หรือการเข้าร่วมลงทุน  (joint  ventures)  ของ

ธุรกิจ  ซึ่งท าให้การครอบคลุมตลาดของบริษัท  และขีดความสามารถทางการแข่งขันขยายตัว

มากข้ึน 

 3.9  การเปิดตัวน าเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใหม่มาใช้ประโยชน์ก่อนคู่แข่งขัน 

 3.10  การเปิดตัวทางการตลาดเพื่อขยายชื่อตราผลิตภัณฑ์  หรือชื่อเสียงของบริษัทให้

กว้างขวางข้ึนในท้องที่ใหม่ๆ ฯลฯ 

 

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม  (threats)  หมายถึง  ปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลกระทบท า

ให้บริษัทประสบความล้มเหลว  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ส าหรับอุปสรรคหรือภัยคุกคาม

ภายนอกที่อาจเกิดข้ึนได้  (potential  external  threats)  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของ

บริษัท  ได้แก่ 

 4.1  ความเป็นไปได้ที่คู่แข่งหน้าใหม่ที่มีพลังจะเข้ามาเป็นคู่แข่งในอนาคต 

 4.2  การเกิดสินค้าทดแทน  ท าให้สูญเสียยอดขายไป  (loss  of  sales) 

 4.3  การเจริญเติบโตของตลาด  มีอัตราชะลอตัวลง  (slowdown) 

 4.4  การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลร้าย  ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  และ

นโยบายการค้าของรัฐบาลต่างประเทศ 

 4.5  การออกกฎระเบียบต่างๆ  ข้ึนใหม่  ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

 4.6  ความอ่อนแอต่อการเกิดภาวะซบเซาของธุรกิจ  (recession)  และวัฏจักรธุรกิจ  

(business cycle) 

 4.7  อ านาจต่อรอง  (bargaining  power)  ของลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ  

(suppliers)  มีมากข้ึน 
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 4.8  การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการ  และรสนิยมของผู้ซื้อต่อผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรม 

 4.9  การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลร้าย  ทางด้านประชากรศาสตร์ 

 4.10  ความอ่อนแอด้านพลังผลักดันของอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 

ทฤษฏีเก่ียวกับการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และข้อจ ากัด มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกยุทธ์ประเภทต่าง ๆ  

จะมีข้ันตอนการด าเนินการที่ส าคัญ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

         1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น

การระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ  กล่าวได้ว่า 

ประสิทธิผลของการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะข้ึนอยู่กับความสามารถใน

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

         2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับ

โอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรคซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ท า

ให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

             1.กลยุทธ์ เชิงรุก (SO Strategy) ไ ด้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก ตัวอย่าง กรมธนารักษ์ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิต

เหรียญ และมีโรงกษาปณ์ที่ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญ

ได้ ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก 

             2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์
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ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับ

สภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็ง

ที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดที่มาจากภายนอกได้  

             3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มา

ใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้  

             4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกที่

องค์การไม่สามารถควบคุมได้  

แมททริกซ์  TOWS  (The  TOWS  Matrix) 

ปัจจัยภายใน 

(Internal  Factors) 

(IFAS) 

ปัจจัยภายนอก 

(External  Factors) 

(EFAS) 

จุดแข็ง  (S) จุดอ่อน  (W) 

โอกาส  (O) 

กลยุทธ์  SO 

จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็ง  

เพื่อสร้างความได้เปรียบจาก

โอกาส 

กลยุทธ์  WO 

จัดท ากลยุทธ์โดยเอาชนะ

จุดอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์จาก

โอกาส 

อุปสรรค  (T) 

กลยุทธ์  ST 

จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็ง  

เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค  หรือ  

ภัยคุกคาม 

กลยุทธ์  WT 

จัดกลยุทธ์เพื่อลดจุดอ่อนและ

หลีกเลี่ยงอุปสรรค 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

อรพินท์ ออศิริชัยเวทย์ (2546) การศึกษาลักษณะและความสัมพันธ์ของรูปแบบ

ความคิดสร้างสรรค์ เชาวน์อารมณ์และความส าเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดย่อมเครื่องเขียน 

จากผลการศึกษาพบว่า 1.ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมเครื่องเขียนส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี เชื้อชาติจีน และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าจนถึงปริญญาตรี มีการเริ่มต้นกิจการด้วยตนเอง ด าเนินกิจการโดยเจ้าของคนเดียว มี

อายุกิจการ 31 ปีข้ึนไป และมีพนักงานไม่เกิน 10 คน 2. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมเครื่อง

เขียนมีความคิดสร้างสรรค์แบบปรับเปลี่ยนและแบบสร้างใหม่ ไม่แตกต่างกัน 3. ผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดย่อมเครื่องเขียน มีเชาวน์อารมณ์ในด้านการจูงใจตนเองมากที่สุด รองลงมาคือการ

จัดการอารมณ์ของตน ส่วนอันดับที่ 3 คือ การตระหนักรู้ในตนเอง การรับรู้อารมณ์ผู้อ่ืนและการ

รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  4. รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ไม่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการ

ประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมเครื่องเขียน แต่ผู้ประกอบการที่ประสบความ 

ส าเร็จสูงมีความคิดสร้างสรรค์แบบสร้างใหม่มากกว่าผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จต่ า     

5. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมเครื่องเขียนที่ประสบความส าเร็จสูงและประสบความส าเร็จต่ ามี

องค์ประกอบทางเชาวน์อารมณ์แตกต่างกันเพียง 1 ด้าน คือ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 

โดยผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จสูงมีการรักษาความสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้ อ่ืนสูงกว่า

ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จต่ า 

 

สุภชัย กอบกิจเจริญ (2548) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจขายส่งเครื่อง

เขียนและอุปกรณ์ส านักงาน : รูปแบบบริการส่งถึงที่ 

จากผลการศึกษาพบว่า โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุนในกรณีการประมาณ

ยอดขายแบบดีที่สุดและการประเมินยอดขายแบบปกติ โดยมีอัตราผลตอบแทนของโครงการ อยู่

ที่ร้อยละ 24.59 และ 9.55 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินกู้จากแหล่งเงินทุนของ

โครงการซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.5 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกเท่ากับ 7,258,309.76 บาท แบะ 

15,400.72 บาท ตามล าดับ มีระยะเวลาคืนทุน 4.23 ปี แบะ 7.24 ปี ตามล าดับ และพบว่าการ
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ลงทุนในธุรกิจขายส่งสินค้าเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส านักงานเป็นธุรกิจที่มีก าไรต่อหน่วยสินค้า

ค่อนข้างต่ า จึงจ าเป็นต้องมียอดขายสินค้าที่สูงเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งส่วน

ต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จในการลงทุนจึงต้อง

พยายามรักษายอดขายให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

 

โชติมา สุรเนตินัย (2550) โครงสร้างตลาดและพฏติกรรมการแข่งขันของธุรกิจแคทิกอรี่ 

คิลเลอร์ ประเภทเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงานที่มีการสั่งซื้อแบบออนไลน์ 

จากการศึกษาพบว่า สภาพการแข่งขันภายในธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน

เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นการที่ธุรกิจแคทิกอรี่ คิลเลอร์ ใช้วิธีการสั่งซื้อทางออนไลน์

มาเสริมเพิ่มเติม นอกเหนือจากการสั่งซื้อทั่วไปจึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้า พฤติกรรมการ

แข่งขันของธุรกิจร้านค้าแคทิกอรี่ คิลเลอร์ ประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน จะ

หลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาโดยตรง เนื่องจากนโยบายด้านราคาของผู้ประกอบการ

หลีกเลี่ยงการตัดราคากับคู่แข่งอันจะส่งผลเสียต่อธุรกิจโดยรวม เนื่องจากสินค้ามีลักษณะ

เหมือนกันหรืออาจทดแทนกันได้ดี โดยจะเน้นไปที่การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคาแทน เช่น การส่ง

สินค้าฟรี มีบริการจัดส่งสินค้าด่วน รับประกันความพึงพอใจ เป็นต้น ธุรกิจแคทิกอรี่ คิลเลอร์ 

ประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงานจ าเป็นต้องมีสินค้าในคลังสินค้าครบทุกรายการ 

ยกเว้นสินค้าสั่งท า หรือสินค้ากรณีพิเศษ เช่น ระบุสี ระบุลาย ดังนั้นจะมีระบบอันโนมัตที่ใช้

แสดงรายการสินค้าที่ขาดหรือต่ ากว่าจพนวนขั้นต่ าในคลังสินค้า ด้านการบริหารระบบขนส่ง เมื่อ

เกิดการสั่งซื้อจากลูกค้า ผู้รับค าสั่งซื้อจะท าการตรวจสอบลูกค้าและผู้มีอ านาจท าการอนุมัติใบสั่ง

ซื้อ ส่งต่อไปยังฝ่ายจัดสินค้า และออกใบก ากับภาษีตามล าดับ หลังจากมีการออกใบก ากับภาษี

แล้ว ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าจะถูกส่งไประบบซอฟท์แวร์โดยอัติโนมัติเพื่อท าการวางแผนเส้นทาง

การขนส่ง โดยจ าแนกลูกค้าตามแขวงและพิจารณาจ านวนและขนาดของสินค้า 
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พรทิภา งามทวีวุฒิ (2550) การศึกษาปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัท 

  จากการศึกษาพบว่า  รายได้ของบริษัทมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี  2547  -  2549  โดยมี

สาเหตุมาจากการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานประกอบกับการท างานของพนักงานใน

บางระดับขาดทักษะ  ความรู้  และความช านาญ  ตลอดจนขาดการวางแผน  และประเมินผล

การด าเนินงาน ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดแนวทางแก้ไข  โดยใช้ทางเลือกที่  1  คือ  กลยุทธ์

พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนในแนวนอน  (Horizontal  Complementary  Strategic  

Alliances)  และผู้บริหารยังเห็นสมควรว่าทางเลือกที่  3  กลยุทธ์ระดับหน้าที่  (Functional  

Strategy)  สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้  เพราะสามารถท าการพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้กับริษัท  

ตลอดจนรักษาเสถียรภาพขององค์กรให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร 

 

 จักรพันธ์ ตันเจริญ (2553) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

กรณีศึกษาลูกค้ากลุ่มคลินิกของบริษัท พี แอนด์ โอ. เฮลท์ตี้แคร์ จ ากัด 

 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยที่ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อความถูกต้องของสบู่เหลวและแชมพู และ

ความครบถ้วนเนื่องมาจากฐานข้อมูล ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อความถูกต้องของสบู่เหลวและ

แชมพูและความครบถ้วนเนื่องมาจากการรักษาฐานลูกค้า และความพึงพอใจด้านความถูกต้อง

ครบถ้วนของสบู่ก้อนเกิดข้ึนมาจากการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

 สุมาลี ยรรยงเวโรจน์ (2552) ปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการน ากลยุทธ์ CRM มา

ประยุกต์ใช้ในองค์กร กรณีศึกษา ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บริการรถจักรยานยนต์แห่ง

หนึ่ง 

 จากการศึกษาพบว่า มี  3 ปัจจัยจาก 6 ปัจจัยที่เ ป็นตัวผลักดันและมีอิทธิพลต่อ

ความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ CRM ขององค์กร คือปัจจัยด้าน Customize , Sale และ 

Customer service จากนั้นจึงน าผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหารขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการ
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ประยุกต์ใช้ CRM ในองค์กรให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ และท า

ให้ตัดสินใจได้ว่าควรทุ่มเททรัพยากรไปที่กลยุทธ์ข้อใดจึงจะได้ผลสูงสุดในระยะยาวต่อไป 

 

 ฐิติพงษ์ แย้มชื่น (2550) การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อแผนกลูกค้า

สัมพันธ์ บริษัท ลอสคัม(ประเทศไทย) จ ากัด 

 จากการศึกษาพบว่า ด้านข้อมูลทั่วไปของลูกค้า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจประเภทค้าปลีกมากที่สุด และประเภทบริการคลังสินค้ารองลงมา รูปแบบในการใช้บริการ

จากบริษัท ลอสคัม(ประเทศไทย) จ ากัด ที่พบมากที่สุดคือ ระบบการกระจายสินค้า และ

รองลงมาคือ ใช้ภายในบริษัท ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าพบมากที่สุดคือ 7 – 9 ปี รองลงมาคือ 

ระยะเวลา 4 – 6 ปี และจ านวนไม้พาเลทที่ท าการเช่าพบมากที่สุดคือ หลักหมื่น รองลงมาคือ 

หลักพัน ส าหรับการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ประเภทธุรกิจของบริษัทลูกค้าแตกต่างกัน ลูกค้ามี

ความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกลูกค้าสัมพันธ์แตกต่างกัน  จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความแตกต่างทางประเภทธุรกิจมีความพึงพอใจต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ไม่แตกต่าง

กัน สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการใช้บริการแตกต่างกัน ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการของ

แผนกลูกค้าสัมพันธ์แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างทาง

รูปแบบการใช้บริการมีความพึงพอใจต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน สมมติฐานที่ 3 

ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าแตกต่างกัน ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกลูกค้า

สัมพันธ์แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างทางระยะเวลาของการ

เป็นลูกค้ามีความพึงพอใจต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน สมมติฐานที่ 4 จ านวนไม้พา

เลทที่เช่าต่อเดือนแตกต่างกัน ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกลูกค้าสัมพันธ์

แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างทางจ านวนไม้พาเลทที่เช่า 

(เฉลี่ยต่อเดือน) มีความพึงพอใจต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์แตกต่างกัน โดยลูกค้าที่เช่าจ านวนหลัก

แสนมีความพึงพอใจมากกว่าลูกค้าที่เช่าหลักอ่ืน ๆ  
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 เกียรติสุภัค ศรีดโรมนต์ (2550) การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารงาน

ลูกค้าสัมพันธ์ของ บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทย เทรดด้ิง จ ากัด” 

 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่เกิดจากระบบการท างานด้าน

เทคโนโลยีที่เป็นตัวเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีความล่าช้าและยังท างานได้ไม่เต้มที่ เนื่องจาก

บริษัทนั้นยังไม่มีการท าฐานข้อมูลของลูกค้าเอง การดึงข้อมุลลูกค้าในแต่ละครั้ งต้องอาศัย

ฐานข้อมูลจากห้างที่มีการสร้างระบบเก็บข้อมูลของลูกค้าผู้บริโภคเอาไว้ อีกทั้งยังพบปัญหา

ระหว่างการด าเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเล็กน้อย และ

ปัญหาด้านการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัท

กับลูกค้าที่ไม่ตรงกัน แต่ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้  จากการศึกษา

นั้น ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการ

บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ยูนิลิเวอร์ไทย เทรดด้ิง จ ากัด ซึ่งเทคโนโลยีที่บริษัทได้ใช้อยู่

นั้นควรมีระบบฐานข้อมูลที่จะรองรับกับจ านวนลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งหากมีการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลได้ก็จะท าให้มีโอกาสที่จะน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
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เป็นการคว้าโอกาสเพื่อที่จะยังคงไว้ซึ่งฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการเข้าไป

ติดต่อขายสินค้าทันทีหลังจบปีงบประมาณเดิม ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งจาก

ทฤษฎี SWOT ในส่วนของโอกาส กล่าวว่า เป็นปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอก ที่มีส่วนช่วยให้

บริษัทสามารถใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือมากกว่าที่มุ่งหวังไว้อย่าง

มาก ดังนั้นผลการวิจัยได้สนับสนุนโดยยึดหลักของ SWOT เป็นตัวตั้ง เนื่องจากทุกคนในองค์กร

ลงความเห็นว่า กลยุทธ์การเจาะตลาดเชิงรุกเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของทางห้างฯ ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในองค์ประกอบของทฤษฏี SWOT 

ข้ันตอนที่ 2 กลยุทธ์การสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล หลังจากที่ทางห้างฯ ได้

ด าเนินกลยุทธ์การเจาะตลาดเชิงรุกแล้ว พนักงานและผู้บริหารได้มีการประเมินจุดอ่อนตาม

ทฤษฎี SWOT ซึ่งหมายถึง สิ่งที่บริษัทยังขาดหรือมีแต่ด้อยกว่าของคู่แข่งขันหรืออยู่ในสภาพที่

เสียเปรียบอันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานแล้วพบว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒน

ไพศาลมีจุดอ่อนในเรื่องของการที่พนักงานขายมีน้อยและมีอัตราการลาออกสูง 
ดังนั้นกลยุทธ์การสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอีก

อันหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังเช่นงานวิจัยของ พรทิวา งามทวีวุฒิ (2550) ที่ศึกษาหัวข้อ การศึกษาปัญหาและการก าหนด

กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัท แล้วพบว่า รายได้

ของบริษัทมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2547 – 2549 โดยมีสาเหตุมาจากการขาดประสิทธิภาพใน

การบริหารงานประกอบกับการท างานของพนักงานในบางระดับขาดทักษะ ความรู้และความ

ช านาญ ตลาดจนขาดการวางแผนและประเมินผลการด าเนินงาน เพราะฉะนั้นการพัฒนา

บุคคลากรจึงมีความส าคัญอย่างมาก 

ข้ันตอนที่ 3 กลยุทธ์การปรับตัวเป็น one stop service  หลังจากการด าเนินกลยุทธ์การ

สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว พนักงานทุกคนในองค์กรก็จะมีความรู้ความช านาญ 

รวมถึงประสบการณ์ในการจัดการหน้าที่ตามที่ทางห้างฯ ได้มอบหมาย กลยุทธ์ one stop 

service หมายถึง การบริการอย่างครบวงจร เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นแนวคิดที่ต้องการอ านวย

ความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถรับบริการในเรื่องต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียวท าให้ลูกค้าได้รับ

ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย กลยุทธ์ one stop service จึงมีความส าคัญใน
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การที่จะเพิ่มยอดขายให้กับทางห้างฯ ซึ่งบริการ one stop service สามารถรองรับความ

ต้องการของลูกค้าในทุกด้านรวมถึง การบริการหลังการขายอันมีคุณภาพด้วย ดังเช่น งานวิจัย

ของ จักรพันธ์ ตันเจริญ (2553) ได้เห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดย

ต้องการศึกษาเพื่อหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเพิ่ม

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งตรงกับความเห็นของพนักงานและผู้บริหารของ ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด แสงวัฒนไพศาล ดังนั้นกลยุทธ์ one stop service  สามารถถูกน ามาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อ

เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ โชติมา สุรเนตินัย (2550) ที่ศึกษาเรื่อง โครงสร้างตลาด

และพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจแคทิกอรี่ คิลเลอร์ ประเภทเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงานที่มี

การสั่งซื้อแบบออนไลน์ เนื่องจากธุรกิจเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน

สูงมาก ดังนั้นการที่ธุรกิจแคทิกอรี่ ใช้วิธีการสั่งซื้อทางออนไลน์มาเสริมเพิ่มเติม นอกเหนือจาก

การสั่งซื้อทั่วไปจึงเป้นทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้า พฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจร้านค้าแคทิกอ

รี่ คิลเลอร์ ประเภทเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงานจะหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาโดยตรง 

เนื่องจากนโยบายด้านราคาของผู้ประกอบการจะหลีกเลี่ยงการตัดราคากับคู่แข่งขันอันจะส่งผล

เสียต่อธุรกิจโดยรวม เนื่องจากสินค้ามีลักษณะเหมือนกัน หรืออาจทดแทนกันได้ดี โดยจะเน้น

ไปที่การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคาแทน เช่น การส่งสินค้าฟรี มีบริการจัดส่งสินค้าด่วน การรับประกัน

ความพึงพอใจ เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงการตัดราคาสินค้าจากคู่แข่ง การให้บริการ

ลูกค้าอย่างเต็มที่ ทั่วถึงและจริงใจ เช่นดัง กลยุทธ์ one stop service จึงถือเป็นทางออกที่ดีต่อ

การเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าและน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จได้ 
 

4.2 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

4.2.1  เวลำในกำรศึกษำมีจ ำกัด จึงท ำให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่เพียงพอ อำจท ำ

ให้ผลของกำรศึกษำคลำดเคลื่อนได้ 

  4.2.2  กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้โควต้ำอำจจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง และควรเลือก

กลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ใช่ลูกค้ำปัจจุบันขององค์กรด้วย 
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  4.2.3  กำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำมเพียงอย่ำงเดียวอำจยังไม่เพียงพอต่อกำร

วิเครำะห์ กำรสร้ำงกลยุทธ์ และแนวทำงแก้ไขปัญหำได้ อำจจะต้องมีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

เจ้ำของกิจกำรด้วย 

 

4.3 ข้อเสนอแนะกำรศึกษำ 

  4.3.1 ควรเพิ่มกำรศึกษำถึงกระบวนกำรท ำงำนทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เห็นถึงสภำพ

โดยรวมขององค์กร   

  4.3.2  ควรเก็บข้อมูลในส่วนของควำมพึงพอใจของลูกค้ำด้วย 

  4.3.3  ควรวำงแผนกำรศึกษำในระยะยำว เพื่อให้เห็นถึงผลของกำรเลือกแนวทำงกำร

แก้ไขปัญหำ 

  4.3.4  ในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไปสนจัยศึกษำเรื่อง “ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงยอดขำยกับกำร

ส่งเสริมกำรขำย”  

 

  



 

 

บทท่ี 4 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1.1  สรุปผลการศึกษา   

จากปัญหาของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล ซึ่งแสดงถึงว่าองค์กรไม่มีการเติบโต 

เมื่อมองในภาพระยะยาวแล้วอาจจะส่งผลให้ยอดขายลดลงและจ านวนของลูกค้าลดลงได้ ดังนั้น

ทางห้างฯ จึงมีความจ าเป็นต้องท าการวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบและก าหนดกลยุทธ์ที่

จะมาแก้ไขในระดับองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับห้างฯใน

อนาคต 

ซึ่งหลังจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

เพื่อน ามาวิเคราะห์ทางเลือกและทิศทางในการก าหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุส านักงาน  เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการซื้อวัสดุส านักงานของหน่วยงานราชการ และเพื่อศึกษาหาแนวทางในการบริหาร

และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 จากกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยได้มาจากการเก็บข้อมูล โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้เก็บจากกลุ่ม

ตัวอย่าง และอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT analysis มาก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS 

matrix การประเมิน โอกาส อุปวรรค จากปัจจัยภายนอก และจุดแข็ง จุดอ่อน จากปัจจัยภายใน 

จากผลการศึกษาและจากการลงความเห็นของพนักงานและผู้บริหารของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

แสงวัฒนไพศาล มีการให้ความส าคัญกับทั้ง 3 ส่วน และเล็งเห็นว่าควรจะมีการพัฒนายอดขาย

ตามกระบวนการของกลยุทธ์ ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 กลยุทธ์การเจาะตลาดเชิงรุก จากผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การเจาะตลาด

เชิงรุกมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในข้ันต้นส าหรับการพัฒนายอดขายและการเพิ่มลูกค้าของห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล เนื่องจากในการติดต่อซื้อขายกับทางหน่วยงานราชการจะมีเรื่อง

เวลาของปีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นการใช้กลยุทธ์การเจาะตลาดเชิงรุก จึงถือว่า  
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