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กรณศีกึษาบรษิทั โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์จ ากดั นี้ โดยมวีตัถุประสงค ์  1 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ
กระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับปจัจยัที่ท าให้ยอดขายขององค์กรลดลง   2.ศึกษาปจัจยั
ภายในและปจัจยัภายนอก ทีม่ผีลกระทบต่ออตัราการเตบิโตขององคก์ร    3.เพื่อท าการพฒันา
และก าหนดกลยทุธเ์พื่อการแขง่ขนัในระยะยาว  
 
        เมื่อศกึษาปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ที่มผีลกระทบต่ออตัราการเตบิโตขององค์กร 
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รถจกัรยานยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัยอดขายทัง้ประเทศ ดงันัน้
องคก์รจงึควรตอ้งหาสาเหตุของปญัหา และแนวทางวธิแีกไ้ขกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
 
        โดยมกีารศกึษาจากขอ้มลูปฐมภูม ิคอืจากการเกบ็แบบสมัภาษณ์จากผูบ้รหิารทีเ่คยมาใช้
บรกิาร ถึงความพงึพอใจต่างๆ และพฤตกิรรมในการซื้อ รวมถึงสอบถามขอ้มูลจากลูกค้า ถึง
สภาวะปจัจุบนัขององค์กร และมกีารศกึษาขอ้มลทุตยิภูม ิคอืมกีารเก็บขอ้มลูต่างๆทัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิ สภาพอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ งานวจิยั บทความต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง  เพื่อน ามา



จ 

 

ประกอบการวเิคราะห์ และเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธใ์นการแก้ปญัหา นอกจากน้ียงัมี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น SWOT TOWS 5FORCE PEST เป็นต้น                              

 กลยุทธ์การพฒันาองค์กร เพื่อเป็นการปรบัปรุงพฒันา ระบบโครงสร้างการท างาน

ภายในองค์กรให้เป็นอย่างระบบมากขึน้ และพรอ้มทัง้การสรา้งแรงจูงใจให้กบัพนักงาน ที่เป็น

บุคคลที่จะสามารถขบัเคลื่อนองคก์รให้ประสบความส าเรจ็ได้ เพื่อให้มรีะบบการที่ชดัเจน และ

พนักงานสามารถท างานได้ตรงตามความรู้ความถนัดของตรงเอง และสามารถให้บริการแก่

ลกูคา้เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจสูงสุด พรอ้มทัง้ จะช่วยท าใหก้ารท างานมคีวามผดิพลาดน้อยลง 

และประสิทธิภาพในการท างาน และให้บรกิารแก่ลูกค้าดีขึ้น เมื่อองค์กรมรีะบบการท างาน

ภายในทีเ่ขม้แขง็ กจ็ะท าใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในการแข่งขนั ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

องคก์ร 
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ก าลงัใจในการท าการศกึษาคน้คว้าด้วยตนเอง รวมทัง้ อาจารย์ ดร.พรีพงษ์ ฟูศริ ิและอาจารย ์
ดร.สุทธาวรรณ จรีะพนัธุ ที่กรุณารบัเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงาน
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนี้  รวมถงึคณะอาจารยห์ลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการ
จดัการธุรกจิทุกท่านทีไ่ดก้รุณาถ่ายทอดวชิาความรู ้ให้สามารถน าวชิาการต่างๆมา ประยุกต์ใช้
ในการศกึษาครัง้นี้  ทางผูศ้กึษาจงึขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
        ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครวั ที่เป็นก าลงัใจให้การสนับสนุน และ

ขอบคุณเพื่อนๆ รวมถงึพี่ๆน้องๆ ในชัน้เรยีนทุกคนที่ไดใ้ห้ก าลงัใจเสมอมาตลอดระยะเวลาใน

การท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้ และขอขอบคุณบุคลากรบรษิทั บรษิทั โค้วโต๊ะฮุย 

มอเตอรท์ีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืในขอ้มลูต่างๆเป็นอยา่งด ี

        สุดท้ายนี้ทางผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิง่ว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัท่านทีส่นใจเพื่อน าไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
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บทท่ี 1                                                                                                           
บทน า 

องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

        หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร์ เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ยีห่้อ 
ฮอนดา้ ศูนยบ์รกิารทีม่มีาตรฐาน พรอ้มมอีะไหล่ตกแต่งทีม่คีุณภาพมาตรฐานไวบ้รกิาร 
 
        ภาพรวมและประวติัความเป็นมาของธุรกิจ  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โค้วโต๊ะฮุย 
มอเตอร ์จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย โดยจดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ประเภทหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที ่0613527000016 เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 
2527 โดยมสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่ 2-4 ถนนท่าชา้ง ต าบลอุทยัใหม่ อ าเภอเมอืงอุทยัธานี 
จงัหวดัอุทยัธานี โดยคุณ ขวญัชยั สารคุณ เป็นผูก่้อตัง้ หจก.โคว้โต๊ะฮุยมอเตอร ์โดยมหีลกั
ในการด าเนินธุรกจิคอื ลูกคา้คอืผูม้พีระคุณ จะให้บรกิารลูกคา้ทุกคนเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะ
แต่งตวัดหีรอืไม ่บรกิารดว้ยรอยยิม้ เป็นกันเอง และไม่เอาเปรยีบลูกคา้ และใหค้วามส าคญั
กบัพนักงานทุกคน โดยอยู่กนัแบบครอบครวั ได้จดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ พร้อมทัง้มี
ศูนยบ์รกิารและอะไหล่ทีไ่ด้มาตรฐานองค์กร พรอ้มทัง้มพีนักงานที่ไดร้บัการฝึกอบรมจาก
บริษัทใหญ่ ทุกคนจะมีประกาศนียบัตรรับรอง จึงมัน่ใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความ
เชีย่วชาญ และจะไดร้บัทัง้สนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน จากศูนยบ์รกิารแห่งนี้ 
ปจัจุบัน มีจ านวนพนักงานทัง้หมด ประกอบไปด้วยพนักงานขาย 3 คน 
พนักงานซ่อมบ ารุง 4 คน พนักงานธุรการ 2 คน  แม่บ้าน 2 พนักงานเก็บเงิน 2 คน  
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โครงสร้างขององคก์ร  

 

                                     

                                  กรรมการผูจ้ดัการ 

 
  

                                                ผูจ้ดัการทัว่ไป 

  

 

 

 

ฝา่ยขาย                            ฝา่ยศูนยบ์รกิาร                                   ฝา่ยธุรการ 

 

แผนภูมทิี1่. แสดงโครงสรา้งองคก์ร 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โคว้โต๊ะฮุยมอเตอร ์เป็นกจิการทีจ่ดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ 

ซึง่มรีุน่ต่างๆ ดงันี้  

 

-PCX 250 

-CBR 250 

-Dream 110 

-Wave 125 

-Wave 100 

-Scoopy i 110 
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ขัน้ตอนในการจดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์โดยแบ่งลกูคา้ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื  

ลูกค้ าซื้ อ เ งินสด  ลู กค้าที่ ซื้ อ ผ่ อนช า ระ  โดยมีขั ้นตอนการด า เนิ นการดังนี้ 

        1.  ลูกค้าเงินสด  บรษิทัรถจกัรยานยนต์จากบรษิทัแม่ เมื่อลูกค้ามดีูและตดัสนิใจจาก

ลูกค้า พนักงานก็จะท าหนังสอืสญัญาเช่าซือ้ต่างๆ และท าการส่งมอบกนัวนันัน้เลย หากลูกค้า

ตอ้งการรถทีท่างรา้นไมม่ ีทางบรษิทักจ็ะสัง่ไปยงับรษิทัแม ่เมื่อไดร้บัสนิคา้ กจ็ะนัดลูกคา้มรีบัรถ

แ ล ะ ท า สั ญ ญ า  โ ด ย ลู ก ค้ า ที่ จ อ ง ต้ อ ง จ่ า ย เ งิ น มั ด จ า แ ก่ ท า ง ร้ า น ด้ ว ย 

        2.  ลูกค้าซ้ือผ่อนช าระ  เช่นเดยีวกบัลูกคา้ทีซ่ือ้เงนิสด แต่ลูกคา้ซือ้ผ่อนช าระ จะต้องมผีู้

ค ้าประกนัที่น่าเชื่อถอืมารบัรองค ้าประกนัด้วย 1 คน เมื่อมกีารตกลงราคากนัเรยีบรอ้ยทางรา้น

จะคดิราคาทีล่กูคา้ตอ้งส่งในแต่ละงวดและงวดรวมทัง้หมด เมือ่ตกลงจะท าสญัญา แต่สนิคา้จะยงั

เป็นชื่อของทางรา้น เมือ่มกีารช าระหมด ทางรา้นจะโอนใหเ้ป็นชื่อของลกูคา้ทนัท ี  

        นอกจากเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายแล้ว ยังมีบริการ ต่ างๆไว้บริการให้แก่ลูกค้า 
ดงัต่อไปนี้  

        1.  บริการซ่อมบ ารงุ จะมศีูนยบ์รกิารไวใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้ เช่น หากรถมปีญัหา เปลีย่น
ถ่ า ย น ้ า มั น เ ค รื่ อ ง ต่ า ง ๆ  โ ด ย ช่ า ง มื อ อ า ชี พ ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
        2.   บริการตีแลกรถจกัรยานยนต์  เป็นกลยุทธ์อกีอย่างของบรษิทั คอืการน า
รถจกัรยานยนตค์นัเก่ามาเปลีย่นเป็นคนัใหม ่โดยเสยีค่าส่วนต่างระหว่างคนัเก่าและคนัใหม่ 
 

องค์ประกอบธุรกิจเ ก่ียวข้องกับอะไร มีสินค้าอะไรบ้าง  หรือบริการอะไรบ้าง                            

 บรษิทัตวัแทนจดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ยีห่อ้ ฮอนดา้ และมศีูนยบ์รกิารทีม่มีาตรฐาน 

พ ร้ อ ม กั บ  มี อ ะ ไ ห ล่ แ ต่ ง ที่ มี คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น ไ ว้ บ ริ ก า ร อี ก ด้ ว ย                                               

กลุ่มลกูค้าหลกั และส่วนแบ่งการตลาดขององคก์รคืออะไร    

  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โคว้โต๊ะฮุย ตัง้อยู่ในตวัจงัหวดัอุทยัธานี ซึ่งเป็นจงัหวดัเลก็ๆ เป็น

ตวัแทนจดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ลูกคา้ขององคก์รคอืลูกคา้ทีอ่ยู่จงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดั

ใกลเ้คยีง โดยสวนมากจะเป็นพนักงานบรษิทั และเกษตรกร ส่วนคู่แข่งทางตรงมอียู่ประมาณ 3 

ราย เป็นกิจการที่เปิดใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากทผี่านมาไม่มคีู่แข่ง เมื่อ

ลูกค้าต้องการรถจกัรยานยนต์จะนึกถงึองค์กรของเรา ท าให้กจิการเจรญิเตบิโตเป็นอย่างมาก

และสามารถสร้างผลก าไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง เมื่อมคีู่แข่งท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหนัมาเลือกซื้อ

รถจกัรยานยนตจ์ากคู่แขง่ อาจเพราะอยากลองของใหม่ มรีา้นทีส่วยงาม ราคาทีถู่กกว่า มสีนิคา้
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ใหเ้ลอืกมากกว่า เป็นตน้ แต่หา้งเราเป็นกจิการทีก่่อตัง้มายาวนานและน่าเชื่อถอื จงึยงัคงมลีูกคา้

ทีย่งัมคีวามจงรกัภกัดหีนัมาซือ้ต่อ 

องคก์รอยู่ในอตุสาหกรรม หรือเก่ียวข้องอตุสาหกรรมใดบ้าง 

  1.  บริษทัประกนัภยั เนื่องจากการจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์จะตอ้งมบีรกิาร ท า
ประกนัภยัใหแ้ก่ลกูคา้ทีอ่อกรถจกัรยานยนตด์ว้ยทุกคนั ดงันัน้ ธุรกจิประกนัภยัจงึมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัองคก์รเป็นอย่างมาก                                                                                                           
 2.  น ้ามนั รถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะทีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิในการขบัเคลื่อน ถอืได้
ว่าเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัเป็นอยา่งมากต่อองคก์ร น ้ามนัยงัเป็นปจัจยัหน่ึงทีผ่ลต่อการ
ตดัสนิใจในการเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต ์                                                                                  
 3.  อะไหล่ ชดแต่ง ถอืไดว้า่เป็นองคป์ระกอบหลกัในการประกอบชิน้ส่วน
รถจกัรยานยนต ์องคก์รจ าเป็นตอ้งอาศยัอุตสาหกรรมอะไหล่ต่างๆ เช่น หากลกูคา้ตอ้งการ
ซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์กจ็ าเป็นตอ้งมอีะไหล่ไวเ้พื่อบรกิารแก่ลกูคา้                               
 4.  ไฟแนนซ์ องคก์รมกีารท าธุรกรรมทางการเงนิ การใหส้นิเชื่อ การช าระเงนิใหแ้ก่
ลกูคา้ 
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ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร 
  

ยอดขายรถจกัยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2007-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่2 จ านวนขายรถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทยปี 2007-2011 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนขายรถจกัรยานยนตแ์ละเมือ่เทยีบเป็น % ตัง้แต่ปี 2550-2554 

 

 
 
 
 
 
 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 

จ านวนยอดขาย 1,598,613 1,703,376 1,535,461 1,845,997 1,884,703 

%เมือ่เทยีบกบัปีก่อน - 6.55% -9.86% 20.22% 2.10% 
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แผนภมูทิี ่3 แสดงยอดแสดงจ านวนขายรถจกัรยานยนต์ 

        จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยอดจ าหน่ายรวมรถจกัรยานยนต์ทัง้ประเทศมอีตัราการ

เตบิโตอย่างต่อเนื่อง จะเหน็ไดช้ดัจากปี 2553 มอีตัราส่วนสูงขึน้จากปี 2552 ถงึ 20.22 % และ

เมื่อพจิารณาในปี 2554กพ็บว่ามอีตัราทีสู่งขึน้ 2.10% ซึง่มอีตัราการเตบิโตมากขึน้ เป็นในการ

ตรงกนัขา้มกบัยอดขายรถจกัรยานยนตข์ององคก์ร 

 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

         เมื่อท าการศกึษารายไดร้วมยอ้นหลงั ตัง้แต่ปี 2552-2554 พบว่า รายได้ลดลงในอตัราที่

สูงขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากตารางที ่1 เหน็ไดว้่า รายไดปี้ 2553 มอีตัราส่วนทีล่ดลง 10.34% และ

เมือ่พจิารณาในปี 2554 กพ็บว่ามอีตัราส่วนทีล่ดลงถงึ 18.34% ซึง่เป็นแนวโน้มทศิทางรายไดท้ี่

ลดลงอยา่งต่อเนื่อง และก าไรก่อนภาษเีงนิไดปี้ 2554  ลดลงจากปี 2553 ถงึ 15.85%  

 

ตางรางที ่2 แสดงงบการเงนิของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์

  

 

 

 

 

 

 

     ปี 2550      ปี 2551     ปี 2552      ปี 2553      ปี 2554 

จ ำนวนยอดขำย 1,598,613.00 1,703,376 1,535,461 1,845,997 1,884,703

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00
ชื่อ
แก
น 
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ตารางที ่3 แสดงงบการเงนิของหา้งหุน้ส่วน โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์โดยเทยีบเป็น % 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4 แสดงยอดขายรถจกัรยานยนตข์องหา้งหุน้ส่วน จ ากดั โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์ตัง้แต่ปี 

2552-2555(ม.ค - ส.ค) 

 

 

ปี จ านวนคนั อตัราส่วน 

2552 1,264 - 

2553 1,180 -6.64 

2554 1,010 -14.40 

2555 ม.ค - ส.ค 854 -15.44 
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แผนภูมทิี ่4 แสดงยอดขายรถจกัรยานยนตข์องบรษิทั โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะกระบวนการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปจัจยัทีท่ าใหย้อดขายขององคก์ร
ลดลง 

2. เพื่อศกึษาปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ทีม่ผีลกระทบต่ออตัราการเตบิโตขององคก์ร 
3. เพื่อท าการพฒันาและก าหนดกลยทุธเ์พื่อการแขง่ขนัในระยะยาว 

  

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 
รถจกัรยานยนต ์2 จงัหวะ เป็นการเครื่องยนต์ทีใ่ช้การดงึและจุดระเบดิ เตมิน ้ามนัเครื่อง 

เครื่องยนต์ปจัจุบนัไม่ได้ผลติแล้ว เพราะก่อให้เกดิมลพษิทาง
อากาศ เช่นรุน่ Tena Dash LS125 เป็นตน้ 

รถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ ตวัเครื่องจะใช้วาวล์ แคม ในการควบคุมจ่ายน ามนัเชื้อเพลงิ 
และควบคุมการคลายเชือ้เพลงิในการเผาใหม่ จะเป็นระบบการ 
ดงึ ชกั พกั คลาย เช่น wave Dream  

เครือ่งยนตร์ะบบสายพาน เป็นระบบเครื่องยนต์ที่ขบัเคลื่อนด้วยโซ่ ผสมผสานกบัชุดส่ง
ก าลังที่เป็นสายพาน ท าให้ขับขี่ง่าย โดยไม่ต้องเข้าเกียร ์
ประหยดัน ้ ามนั และลดไอเสีย สมรรถนะการขับขี่ที่ดี เช่น 
Scoopy I PCX Wave A.T 

0

500

1000

1500

2552 2553 2554 2555 

1264 1180 
1010 

854 

ยอดขาย 

ยอดขาย 
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รถยนตอ์โีค่คาร ์ คอืรถยนตข์นาดเลก็ มเีครื่องยนต์ ไม่เกนิ 1500 ซซี ี เป็นรถที่
ประหยดัน ้ามนั 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1.ไดท้ราบถงึสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร และทราบถงึลกัษณะกระบวนการท างาน 
เกีย่วขอ้งกบัปจัจยัทีม่ผีลท าใหย้อดขายลดลง 

2.สามารถสรา้งความเปรยีบไดใ้นการแข่งขนั และแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด และสามารถ
ท าก าไรเพิม่ขึน้ใหแ้ก่องคก์รและในขณะเดยีวกนักส็ามารถลดตน้ทุนในการด าเนินงานลงได้ 

3.ท าใหอ้งคก์รสามารถพฒันาแนวทางในการด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มัน่คง 
และสามารถแข่งขนัไดร้ะยะยาว 
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บทท่ี 2                                                                                                                     
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

         

        การศกึษาเรือ่ง การก าหนดกลยทุธ ์เพื่อเพิม่ผลประกอบการของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

 โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์ผูศ้กึษาไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

 
 1. ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ ์(strategic management) 
  1.1 การวเิคราะหก์ารแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 
  1.2 การวเิคราะหจ์ดุอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค (SWOT  Analysis) 
  1.3 การวเิคราะห ์TOWS Matrix 
  1.4 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Environment  
       Analysis)    
 2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธก์ารตลาด 
  4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 
        Pearce and Robinson (อ้างถงึใน สาโรจน์ โอพทิกัษ์ชวีนิ, ม.ป.ป.: 17) การบรหิาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) คือ ชุดของการตัดสินใจและการกระท าที่ก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ ในการจดัสรา้งแผนและการปฏบิตัติามแผนที่ไดอ้อกแบบมา เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของบรษิทั 
 บุญเกยีรต ิชวีะตระกูลกจิ (2547: 67) กล่าวว่า การวเิคราะห ์Five Force Analysis หรอื
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การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม โดยมแีรงบบี 5 ประการ ซึง่เป็นแนวความคดิของ Michael E. Porter 
ซึง่อธบิายถงึสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัทีม่ผีลต่อธุรกจิทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรม 
 
 
1.1 การวิเคราะห์การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 
 
 

 
ภาพท่ี 1 The Five Forces Model 
ทีม่า: http://y28.wikidot.com 
        1.  ภยัคุกคามจากผูเ้ขา้มาใหม ่(Threat of New Entrants) ผูเ้ขา้มาใหมใ่นอุตสาหกรรม
จะน าก าลงัการผลติเขา้มา มคีวามตอ้งการทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ความ
รนุแรงของการคุกคามของผูเ้ขา้มาใหม่ขึน้อยูก่บัอุปสรรคขวางกัน้และการตอบโตจ้ากคู่แขง่ขนัที่
มอียูเ่ดมิ ซึง่ผูเ้ขา้มาใหมส่ามารถคาดการณ์ได้ 
 2.  อ านาจต่อรองของผูข้าย (Bargaining Power of Suppliers) ผูข้ายสามารถใชอ้ านาจ
ต่อรองกบัผู้มสี่วนร่วมในอุตสาหกรรมได้ หากมจี านวนผู้ขายจ านวนน้อยราย อุตสาหกรรมก็มี
อ านาจในการต่อรองสูงกว่า เช่น โรงแรมมจี านวนผู้ขายมาก ที่ต้องการส่งสนิค้าให้กบัโรงแรม 
ท าใหโ้รงแรมสามารถคดัสรร ผูข้ายที่เสนอราคาทีถู่ก และมคีุณภาพได ้โดยการขึน้ราคาหรอืลด
คุณภาพของสนิคา้และบรกิาร ดว้ยเหตุนี้อ านาจต่อรองของผูข้ายจงึมผีลต่อความสามารถในการ
ท าก าไรของอุตสาหกรรม ซึง่จะท าใหต้น้ทุนของสนิคา้เพิม่ขึน้ ส่งผลใหธุ้รกจิในอุตสาหกรรมต้อง
มกีารเพิม่ราคาสนิคา้เพื่อใหค้รอบคลุมต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

http://y28.wikidot.com/
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        3. อ านาจต่อรองของผูซ้ือ้ (Bargaining Power of Buyers) ลูกคา้จะมอี านาจการต่อรอง
จากอุตสากรรมกต่็อเมือ่มอุีตสาหรรมทีเ่หมอืนกนัหลายราย ลกัษณะสนิคา้ทีเ่หมอืน ท าใหลู้กคา้
มทีางเลอืกมาก และส่งผลใหร้าคาสนิคา้ลดลงได ้หรอืใหม้คีุณภาพทีส่งูขึ้นหรอืบรกิารทีม่ากขึน้  
        4. ภยัคุกคามจากสนิคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) สนิคา้
ทดแทนอาจสรา้งแรงกดดนัใหก้บัผูท้ี่อยู่ในอุตสาหกรรมได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะในกรณีที่สนิค้ามี
ราคาทีต่ ่ากว่า และมคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัสนิคา้หลกัในอุตสาหกรรม 
        5. การเพิม่ขึน้ของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมที่มคีวามรุนแรงมากขึน้ (Rivalry among 
Existing Competitors) การต่อสู้ในอุตสาหกรรมจะรุนแรงเพยีงใดขึ้นอยู่หลายปจัจยั เช่น 
จ านวนคู่แขง่ขนั อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรม ลกัษณะของสนิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้ 
   
 1.2   การวิเคราะหจ์ดุอ่อน จดุแขง็ โอกาส และอปุสรรค (SWOT  Analysis)  
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็น
ภาพรวมขององค์กรได้ง่ายและรวดเรว็ ทัง้ด้านสถานภาพหรอืสภาวะของตนเองเสยีก่อน เพื่อ
สามารถน ามาก าหนดกลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัองคก์รมากทีสุ่ด การวเิคราะห ์SWOT จะท าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการท างาน จุดแขง็เป็นความสามารถทีจ่ะต้องใชเ้พื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนเป็นลักษณะที่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้น โอกาสเป็นสถานการณ์ซึ่งมี
ศกัยภาพข้อได้เปรยีบที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ส่วนอุปสรรคเป็นปญัหาที่จะท าให้
องคก์รไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายได ้
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ภาพท่ี2 :  การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค 
ทีม่า: www.businessteacher.org.uk 
        1.  การวเิคราะหจ์ุดแขง็ (S: Strengths) จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยัเชงิ
บวกภายใน เป็นขอ้ดคีวามสามารถทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เช่นดา้นการเงนิ การ
ผลติ ทรพัยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งองค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยุทธ์
เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 
         2.  การวเิคราะหจ์ดุอ่อน (W: Weaknesses) จดุดอ้ยหรอืจุดอ่อน ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยั
เชงิลบภายใน เป็นปญัหาหรอืข้อด้อยที่เกดิจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร การ
ด าเนินงานภายในทีไ่ม่ด ีซึง่องคก์รจะตอ้งหาวธิใีนการแกไ้ขปญัหาเหล่านัน้ 
        3.  การวเิคราะหโ์อกาส (O: Opportunities) โอกาส ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นผล
จากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรที่เอื้อประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของ
องคก์ร ท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้
        4.  การวเิคราะหอุ์ปสรรค (T: Threats) อุปสรรค ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นอุปสรรค
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่กีดขวางไม่ให้องค์กรประสบผลส าเร็จ ดังนัน้องค์กร
จ าเป็นตอ้งพยายามปรบักลยุทธเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ด้ 
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1.3  การวิเคราะหT์OWS Matrix 
 
  TOWS Matrix เป็นตารางการวเิคราะห์ที่น าขอ้มูลที่ได้จากการวเิคราะหจ์ุดแขง็ (Strength) 
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคก์รมาท าการ
การก าหนดกลยทุธป์ระเภทต่างๆ ซึง่แบ่งเป็น 4 ประเภท คอื 

 
ภาพท่ี 3 TOWS Matrix Model 
ทีม่า: http://www.mof.or.th/web/about.php?type=5 
 1. กลยุทธ์เชงิรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง (Strength) เป็นความสามารถภายในขององค์กร และโอกาส 
(Opportunities) ทีเ่ป็นปจัจยัภายนอกทีช่่วยส่งเสรมิองคก์ร เป็นการพจิารณาดา้นบวกร่วมกนั 
เพื่อน ามาก าหนดกลยทุธใ์นเชงิรกุ 
        2.  กลยุทธเ์ชงิป้องกนั (ST Strategy) ได้มาจากการน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดแขง็ (Strength) และอุปสรรค (Threats) สิง่นอกเหนือการควบคุมของ
องค์กรได้ ดงันัน้จงึน ามาพจิารณาร่วมกนั โดยใช้จุดแขง็ขององค์กรที่จะหลกีเลี่ยงกบัอุปสรรค
เพื่อก าหนดหากลยทุธใ์นเชงิป้องกนั 
        3.  กลยุทธ์เชงิแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าขอ้มูลที่ได้จากการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) ขอ้ด้อยขอ้บกพร่องที่เกดิภายในองค์กร และ
โอกาส (Opportunities) สิง่ทีส่นับสนุนองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายได ้เพื่อน าโอกาสขององคก์รมา
แกไ้ขจดุดอ้ยขององคก์ร กจ็ะไดก้ลยทุธใ์นเชงิแกไ้ข 
         4.  กลยุทธ์เชงิตัง้รบั (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจดุอ่อน (Weaknesses) ขอ้บกพร่องภายในองคก์ร และอุปสรรค (Threats) 
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สิง่ทีท่ าใหอ้งคก์รไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายได ้เมือ่น าทัง้จุดอ่อนและอุปสรรคมาพจิารณาร่วมกนั 
เพื่อก าหนดกลยทุธใ์นเชงิตัง้รบั 
 
 1.4  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร (External Environment 
Analysis) 
 
  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวเิคราะห์ปจัจยัภายนอกที่มอีทิธพิลต่อทศิทาง 
การกระท า โครงสรา้งองคก์รและกระบวนการภายในขององคก์ร ซึง่สภาพแวดลอ้มภายนอกจะ
ประกอบไปดว้ยปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การเมอืง (Politics) เศรษฐกจิ (Economics) สงัคม (Social) 
เทคโนโลย ี(Technology) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “PEST Analysis” 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4 องคป์ระกอบการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 
ทีม่า: webhost.cpd.go.th 
 
 1. ปจัจยัดา้นการเมอืง (Political) เป็นการวเิคราะหท์ศิทางและความมัน่คงทางการเมอืง
เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัส าหรบัองคก์รที่จะต้องพจิารณาไม่ว่าจะเป็นนโยบายและกฎเกณฑต่์างๆ 
ทีจ่ะส่งผลต่อองคก์รทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบต่อการด าเนินงาน เช่น นโยบายของรฐับาล ความ
มัน่คงของรฐับาล ความขดัแยง้และความรนุแรงทางการเมอืง เป็นตน้ 

External Environment External Environment 

องค์การ องค์กร 

Operational Environment Operational Environment 
ตลาดแรงงาน ตลาด 

ลูกค้า 

ผู้ส่งวัตถุดบิ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คู่แข่ง 

Social 
  สังคม 

Technology 

เทคโนโลย ี

Economic 

เศรษฐกิจ 

Political 
การเมือง 

International 
ต่างประเทศ 

ชุมชน 

?  ?  โอกาส โอกาส ? ? ภัยคุกคาม อุปสรรค 
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 2. ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ (Economic) เป็นการวเิคราะหร์ะบบเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและ
ระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราดอกเบีย้ อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกจิ อตัราการว่างงาน ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน เป็นตน้ 
 3. ปจัจยัด้านสงัคม (Social) เป็นการวเิคราะห์สภาพทางสงัคมและวฒันธรรมหรอื
โครงสร้างทางสังคมต่างๆที่มีผลกระทบต่อองค์กร ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม รูปแบบการ
ด ารงชวีติ การศกึษา ศาสนา ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
 4. ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technology) เป็นการวเิคราะหส์ภาพการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ีเพื่อใหอ้งคก์รกา้วทนัตามเทคโนโลย ีและเป็นการส่งเสรมิการคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ 
เพื่อใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนัในอุตสาหกรรมได ้
 
        การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในองคก์ร (Internal Environment Analysis) 
 
  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร จะพจิารณาโดยใชห้ลกัของ McKinsey’s 7S 
Model ซึง่ประกอบไปดว้ยปจัจยั 7 ปจัจยั ไดแ้ก่ 

 
ภาพท่ี 5 McKinsey’s 7S Model 
ทีม่า: http://babousrini.blogspot.com/2008/01/strategy-mckinsey-7s-framework-intro.html 

 
        โครงสร้างองค์กร (Structure)  เป็นการพิจารณาถึงลักษณะโครงสร้างองค์กรมี
ประโยชน์ต่อการจดัท ากลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจาก ถ้าโครงสรา้งองคก์รมคีวามเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อกลยุทธท์ี่เลอืกใช้ก็จะเป็นจุดแขง็ขององค์กร แต่ถ้าโครงสรา้งองค์กรไม่เหมาะสม
และสอดคล้องกบักลยุทธ์ที่เลอืกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร เช่น ในอดตี(Intel) มปีญัหาใน
เรื่องความเหมาะสมระหว่างโครงสรา้งองค์กรกบักลยุทธ ์เนื่องจากบรษิทัใช้กลยุทธก์ารเตบิโต

http://babousrini.blogspot.com/2008/01/strategy-mckinsey-7s-framework-intro.html
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เจ้าของกิจการ 

ลกูจ้าง 

ผู้บริหารระดบัสงู 

ตลาด ผลติ บญัชี  บคุคล การเงิน 

และประสบความส าเรจ็อย่างมากแต่ทว่าลกัษณะโครงสรา้งองคก์รยงัคงเป็นลกัษณะรวมอ านาจ
ในการตดัสนิใจ ท าใหก้ารบรหิารและควบคุมเป็นไปอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 
 ถงึแมล้กัษณะของโครงสรา้งองค์กรจะมไีด้มากมายหลายแบบ แต่ลกัษณะโครงสร้าง

พืน้ฐานทีอ่งคก์รส่วนใหญ่มอียู่ไม่กี่แบบ และลกัษณะแต่ละแบบกส็นับสนุนกลยุทธ์ขององคก์รที่

ไมเ่หมอืนกนั โดยมโีครงสรา้งองคก์รแบบพืน้ฐาน คอื 

        โครงสร้างแบบง่าย  เหมาะส าหรบัองค์กรขนาดเลก็ เจา้ของกจิการด าเนินเอง อาจจะมี

สนิคา้แค่หนึ่งหรอืสองชนิด และพนักงานทีม่อียู่ไม่กี่คนแต่จะสามารถท างานไดห้ลายอย่าง ไม่มี

การจดัโครงสรา้งหรอืการแบ่งงานต่างๆอย่างเป็นทางการ ซึง่โครงสรา้งในลกัษณะนี้ในประเทศ

ไทยมจี านวนมาก แต่เมือ่องคก์รมกีารขยายตวั มจี านวนพนักงานเพิม่มากเป็นสบิคน ควรมีการ

จดัโครงสรา้งองคก์รและการแบ่งสายงานอย่างชดัเจน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 โครงสรา้งแบบงา่ย 

        โครงสร้างท่ีแบ่งตามหน้าท่ี  เหมาะส าหรบัธุรกิจขนาดกลางที่มจี านวนสินค้าไม่มาก 

ด าเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว พนักงานจะมีความช านาญเฉพาะอย่าง จะมีการแบ่ง

โครงสรา้งตามหน้าทีง่าน เช่น แผนกการผลติ แผนกการตลาด แผนกการเงนิ แผนกการบุคคล 

เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 7 โครงสรา้งทีแ่บ่งตามหน้าที ่

        โครงสร้างท่ีแบ่งตามฝ่ายงาน   เหมาะกบัองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มสีนิค้าและบรกิาร

หลายชนิดใน อุตสาหกรรมหลายประเภททีม่คีวามสมัพนัธก์นั พนักงานจะมคีวามช านาญเฉพาะ

ทาง การจดัแบ่งองค์กรจะเป็นฝ่าย ไปตามลกัษณะสนิค้า ตลาด ภูมภิาค หรอืตามลกัษณะของ

ลูกค้า เช่น ลูกค้าที่เป็นผู้บรโิภค ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ หรอื ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 

เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 8 โครงสรา้งทีแ่บ่งตามฝา่ยงาน 

        กลยทุธข์ององคก์ร (Strategy)  กลยทุธอ์งคก์ร ไดแ้ก่กจิกรรมหรอืการด าเนินงานต่างๆ

ภายในองคก์รทีไ่ดถู้กวางแผนขึน้มา เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของ

สภาวะภายในและภายนอกองคก์ร กลยทุธอ์งคก์รจดัท าขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้

องคก์รมคีวามสามารถในการแขง่ขนัเหนือกว่าคู่แขง่อื่นๆ กลยทุธข์ององคก์รนัน้มคีวามสมัพนัธ์

กบัโครงสรา้งองคก์รอย่างมาก เนื่องจากการตดัโครงสรา้งองคก์รนัน้จะตอ้งเป็นไปตามกลยุทธ์

ขององคก์รนัน้ๆ 

ผู้บริหารระดบัสงู 

สินค้า ก. สินค้า ข.  

ตลาด ผลิต การเงิน 

สินค้า ค. บริหารงานกลาง 
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        ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems)  ระบบภายในองค์กร คอืระบบหรอื

ขัน้ตอนการด าเนินงานภายในองค์กรทัง้ทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กร

สามารถด าเนินไปได้ เช่น ระบบด้านงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและ

คดัเลอืกพนกังาน ระบบในการฝึกอบรม ระบบในการตดิต่อสื่อสาร ระบบหรอืขัน้ตอนการท างาน

เหล่านี้จะบ่งบอกถงึวธิกีารท างานต่างๆขององคก์ร 

        ลกัษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดบัสูง (Style)  

โดยรวมถึงบุคลิกภาพของผู้บริหารระดับสูงด้วย เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของ

ผูบ้รหิารระดบัสูงจะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึนึกคดิของพนักงานภายในองคก์รมากกว่าค าพูดของ

ผูบ้รหิาร 

        สมาชิกในองค์กร (Staff)  ประกอบด้วยพนักงานทุกระดบัภายในองค์กร รวมทัง้แบบ

แผนและพฤติกรรมต่างๆที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กร เช่น การ

มอบหมายใหฝ้า่ยบุคคลเป็นผูด้แูลเกีย่วกบัดา้นการพนกังานทัง้หมด หรอืการทีผู่บ้รหิารระดบัสูง

เขา้มาเกีย่วกบัการจงูใจและพนกังานพนกังาน 

        ความรู้ ความสามารถขององคก์ร (Skills)  สิง่ทีอ่งคก์รสามารถท าไดด้กีว่าองคก์รอื่นถอื

ว่าเป็นความรู้ ความสามารถของพนักงาน เช่น ความสามารถและทกัษะขององค์กรในการ

ให้บริการลูกค้า ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด 

ความสามารถดา้นการเงนิ 

        ค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ร (Shared Values)  ไดแ้ก่แนวคดิร่วมกนั ค่านิยม 

ความคาดหวงัขององค์กร ซึ่งมกัจะไม่ได้เขยีนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานของ

องค์กรธุรกจิแต่ละแห่ง รวมทัง้สิน้ทีต่้องเป็นในอนาคตขา้งหน้า องคก์รทีม่คีวามเป็นเลศิในการ

บริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันที่ก่อให้เกิดปจัจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมนัน้ๆ 
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        การสร้างกลยทุธ ์(Strategy Formulation    

        การสรา้งกลยุทธ์นัน้ การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์และแนวทางการปฏบิตัิ

ต่างๆ ที่องค์กรจะใช้ต้องเป็นไปในทศิเดยีวกนั เพื่อให้แนวทางในการด าเนินการไปในทางที่

ถูกตอ้ง กลยทุธแ์ต่ละระดบัสามารถทีจ่ะก าหนดทศิทางของแต่ละองคก์รในอนาคตได ้ซึง่จะแบ่ง

กลยทุธอ์อกไดเ้ป็น 3 ระดบัคอื 

        1.  กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate-level Strategy) การก าหนดกลยทุธใ์นระดบันี้จะเป็น
การมองภาพรวมทัง้หมดขององคก์ร การก าหนดวตัถุประสงค ์การจดัสรรทรพัยากร การก าหนด
วธิกีารในการท าใหอ้งคก์รบรรลุวสิยัทศัน์ขององคก์รทีต่ ัง้ไว ้และยงัเป็นตวัก าหนดทศิทางส าหรบั
การวางแผนกลยทุธใ์นระดบัอื่นๆ ขององคก์รอกีดว้ย กลยทุธร์ะดบัองคก์รประกอบไปดว้ย 
กลยทุธห์ลกั 4 กลยทุธค์อื 
  1.1  กลยุทธเ์ตบิโต (Growth Strategy) ทัว่ไปทุกองคก์รนิยมทีจ่ะเลอืกกลยุทธ์
นี้ในการด าเนินธุรกจิ คอื กลยทุธใ์นการเพิม่ส่วนแบ่งตลาดและยอดขาย แบ่งเป็น  

     Intensive Growth เป็นกลยทุธท์ีมุ่ง่เน้นการเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑเ์ดมิ 
 Market Penetration เพิม่ส่วนแบ่งตลาดโดยใชผ้ลติภณัฑเ์ดมิใน

ตลาดเดมิดว้ยวธิกีารทางการตลาด 
 Market Development การขยายตลาดของผลติภณัฑเ์ดมิในตลาด

ใหม ่
 Product Development การเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑ์เดมิดว้ย

วธิกีารปรบัปรงุคุณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์หด้ขีึน้ 
     Integrative Growth คอื กลยุทธ์การขยายธุรกจิด้วยการซื้อหรอืควบรวม

กิจการกับซัพพลายเออร์ คู่แข่งขันหรือผู้จ ัดจ าหน่าย/ลูกค้าหรือขยายธุรกิจเพื่อแข่งขัน 
วตัถุประสงคใ์นการใชก้ลยทุธน์ี้เพีอ่ท าใหอ้งคก์รมอี านาจทางการตลาดเพิม่มากขึน้ แบ่งเป็น 

 Forward Integration การซือ้กจิการของผูจ้ดัจ าหน่าย/ลกูคา้ 
 Backward Integration การซือ้กจิการซพัพลายเออร ์
 Horizontal Integration การซือ้กจิการของคู่แขง่ 

     Diversification Growth กลยุทธก์ารขยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิใหม่ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัผลติภณัฑใ์หม ่ซึง่องคก์รจะตอ้งตดัสนิใจว่าจะมุง่เน้นกจิกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดมิ หรอื
จะขยายธุรกจิไปสู่อุตสาหกรรมอื่น 

 Concentric Diversification การท าธุรกจิเกี่ยวกบัผลติภณัฑใ์หม่ที่
อาศยัเทคโนโลยหีรอืองคค์วามรูข้องผลติภณัฑเ์ดมิ 
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 Horizontal Diversification การท าธุรกจิเกี่ยวกบัผลติภณัฑช์นิด
ใหมท่ีมุ่ง่จ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้กลุ่มเดมิ 

 Conglomerate Diversification การท าธุรกจิเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์
ชนิดใหมท่ีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑช์นิดเดมิ 

1.2   กลยุทธค์งที ่(Stabilization Strategy) คอื กลยุทธท์ีมุ่่งรกัษาสถานะเดมิ
ของธุรกิจไว้ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการลงทุนเพิ่ม หรือจะขยายขนาดของธุรกิจก็
เพยีงแต่เลก็น้อย เช่น องคก์รไม่สามารถเตบิโต สภาพแวดลอ้มภายนอกต่างๆไม่เอื้ออ านวยต่อ
การด าเนินกลยุทธเ์ตบิโต หรอืผู้บรหิารอาจมคีวามพอใจในสถานะทีเ่ป็นอยู่ของกจิการ เป็นต้น 
ซึ่งการด าเนินกลยุทธ์คงที่เป็นเวลานานจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรใน
ระยะยาวลดลงได ้

1.3   กลยุทธถ์ดถอย (Retrenchment Strategy) คอื กลยุทธท์ีมุ่่งลดขนาดหรอื
การลงทุนของธุรกิจ เพื่อแก้ปญัหาที่องค์กรก าลังเผชิญ ซึ่งอาจเกิดจากแรงกดดันจาก
สิง่แวดลอ้มภายในและสิง่แวดลอ้มภายนอก โดยแบ่งเป็น 

     Retrenchment การขายสนิทรพัยบ์างส่วนขององคก์รเพื่อน าเงนิทีไ่ดไ้ปใช้
ในการด าเนินกจิการ 

     Divestiture การขายกจิการบางกจิการขององค์กรทีไ่ม่สรา้งผลก าไรหรอืที่
ไมส่ามารถแขง่ขนักบัผูอ้ื่นได ้เพื่อน าเงนิมาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 

     Liquidation การเลกิกจิการทัง้หมดขององคก์ร เมื่อองคก์รประสบปญัหาที่
รนุแรงจนเกนิความสามารถในการแกไ้ข 

1.4  กลยุทธผ์สมผสาน (Combination Strategy) เป็นการผสมผสานกลยุทธ์
ตามแนวทางทัง้สามขา้งต้น มกีารใช้กลยุทธ์ที่ควบคู่กนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัองค์กรที่มี
ผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายตอ้งมกีารผสมผสานกนั 
        2.  กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business-level Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ภายใต้
วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์ทีร่ะบุไวใ้นแผนกลยทุธข์ององคก์ร กลยุทธใ์นระดบันี้จะเป็นการแสดงให้
เหน็ถงึวธิกีารทีธุ่รกจิจะมุ่งสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิแข่งขนัใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิารขององคก์รให้
เหนือกว่าคู่แขง่ได ้กลยทุธร์ะดบัธุรกจิประกอบไปดว้ย 
  2.1.  Cost Leadership เป็นกลยุทธท์ีมุ่่งเน้นการมตี้นทุนสนิคา้หรอืบรกิารทีต่ ่า
และมุง่เน้นในตลาดขนาดใหญ่ 
  2.2.  Differentiation เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มหรอืสนิค้าเฉพาะอย่าง 
และการใชค้วามแตกต่างของสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่ธุรกจิสามารถตัง้ราคาไดสู้งโดยลูกคา้ยนิดทีีจ่ะ
จา่ยเงนิเพื่อซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 
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  2.3.  Focus เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในตลาดเฉพาะส่วน ซึ่งแข่งขนักนัในด้าน
ตน้ทุนและความแตกต่างในสนิคา้หรอืบรกิาร 
        3.  กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ (Functional-level Strategy) เป็นการน ากลยุทธ์มาใช้ในระดบั
ปฏบิตัิการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร และกลยุทธ์นี้จะต้องครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ภายในองค์กรใหม้ทีศิทางเดยีวกนั โดยมุ่งเน้นไปที่หน่วยปฏบิตังิานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด 
การเงนิ การผลติ การวจิยัและพฒันา เป็นต้น เพื่อใช้ในการท าหน้าที่ของตนในการตอบสนอง 
กลยทุธใ์นระดบัองคก์รและระดบัธุรกจิ 
การด าเนินกลยทุธ ์(Strategy Implementation) 
        หลงัจากมกีารก าหนดกลยุทธท์ีเ่หมาะสมกบัองคก์รแลว้ ขัน้ตอนต่อไปกค็อืแปลงกลยุทธ์
ไปสู่การด าเนินงาน ออกมาในรปูของการปฏบิตังิานขององคก์ร เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี่
องคก์รไดต้ัง้ไว ้การวางแผนกลยทุธม์าเป็นอย่างด ีไม่ไดห้มายความว่าผลทีอ่อกมาจะดตีามทีไ่ด้
วางแผนไว้เสมอไป สิง่ส าคญัคอืองค์กรจะต้องน าสิง่ทีว่างแผนไว้ไปปฏบิตัไิด้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมดว้ยจงึจะท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ 
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการน าแผนกลยทุธไ์ปปฏิบติั 

1. การจดัโครงสรา้งขององคก์ร 
 มกีารจดัโครงสรา้งก าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบ มกีารมอบหมายงาน อยา่งเหมาะสม 

 2. การจดัสรรทรพัยากร 
 การน าทรพัยากรทีม่อีย่างจ ากดัในองคก์รมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

 3. การพฒันาความสามารถบุคลากรและจดัต าแหน่งหน้าทีใ่หม้คีวามเหมาะสม  
 มกีารเพิม่ทกัษะความสามารถอยา่งสม ่าเสมอ  
4. การจดัระบบผลตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม การมอบผลตอบแทนตามผลงาน หรอื
ระยะเวลาการท างาน ใหเ้ป็นกลาง เพื่อเป็นการจงูใจในการท างานต่อพนกังาน 
5. การสรา้งวฒันธรรมภายในองคก์ร การสรา้งวฒันธรรมทีม่แีนวปฏบิตัริ่วมกนั เพื่อให้
งา่ยต่อการด าเนินงาน 
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การประเมินผลและการควบคมุกลยทุธ ์(Evaluation and Control) 
        การควบคุมกลยทุธ ์เป็นการใหค้วามส าคญักบัการตดิตามกลยทุธท์ีอ่งคก์รวางแผนไวแ้ลว้
น าไปปฏบิตั ิซึง่จะมกีารตรวจสอบปญัหาและปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์มื่อพบว่ากลยุทธท์ีน่ าไปใชน้ัน้
มขีอ้ผดิพลาด ส่วนการประเมนิผลจะเป็นการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการด าเนินกลยุทธก์บั
เป้าหมายทีว่างไว ้ซึง่องคก์รอาจจะมกีารประเมนิผลทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 

  

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด       

ซึ่งนักการตลาดสามารถที่จะควบคุมได้ และต้องน ามาใช้ร่วมกนั เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง

ความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องมอืดงัต่อไปน้ี (ศิรวิรรณ   

เสรรีตัน์และคณะ, 2551) 

1.1 ผลิตภณัฑ ์(Product)  หมายถงึ เป็นสิง่ทีธุ่รกจิเสนอขาย เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ ดงันัน้ผลติภณัฑธ์รกจิเสนอทีเ่สนอขาย จงึอาจจะ

มตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ประกอบไปดว้ย สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานทีอ่งคก์ร หรอืบุคคล 

ผลติภณัฑ์ต้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า เพื่อจะให้

ผลติภณัฑส์ามารถขายได ้การก าหนดกลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์จะตอ้งพยายามค านึงถงึสิง่ต่อไปนี้  

(1) ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์(Product differentiation) และ
ความแตกต่างทางการแขง่ขนั (Competitive differentiation) 

(2) พจิารณาองค์ประกอบ (คุณสมบตัิ) ของผลิตภณัฑ์ (Product 
component) เช่น ประโยชน์พืน้ฐาน รปูร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์
และตราสนิคา้ เป็นตน้ 

(3) การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์(Product positioning) เป็น
การออกแบบผลติภณัฑข์องบรษิทั เพื่อแสดงต าแหน่งทีแ่ตกต่าง และมคีุณค่า
ในจติใจของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

(4) การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product development) เป็นการพฒันา
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีล ักษณะใหม่ และปรบัปรุงให้ดีขึ้น (New and 
improve) ซึ่งต้องค านึงถงึความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ 

(5) กลยทุธเ์กีย่วกบัส่วนประสมผลติภณัฑ ์(Product mix) และสาย
ผลิตภณัฑ์ (Product line) ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ คอื สายผลิตภณัฑ ์
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(Product Line) และรายการผลติภณัฑท์ุกชนิด (Product Item) ทีผู่ข้ายเสนอ
ขาย ส่วนประสมผลติภณัฑ ์ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว ความลกึ 
และความสอดคลอ้งของผลติภณัฑ ์

(5.1) ความกว้าง (Width) ของส่วนประสมผลติภณัฑ์ หมายถงึ จ านวนสาย

ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัมอียูท่ ัง้หมด 

(5.2) ความยาว (Length) ของส่วนประสมผลติภณัฑ ์หมายถงึ จ านวนรายการ 

ผลติภณัฑท์ัง้หมดในส่วนประสมผลติภณัฑ ์

   (5.3) ความลกึ (Depth) ของส่วนประสมผลติภณัฑ ์หมายถงึ ความหลากหลาย     

ของผลติภณัฑ์ภายในแต่ละตราสนิค้า หรอืแต่ละรายการผลติภณัฑภ์ายในสาย

ผลติภณัฑ ์

  (5.4) ความสอดคล้อง (Consistency) ของส่วนประสมผลติภณัฑ ์หมายถึง

ความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิของสายผลติภณัฑ ์ในแง่ของการใช้ร่วมกนั การผลติ ช่องทางการ   

จดัจ าหน่าย หรอือื่นๆ 

มติิทัง้ 4 ของส่วนประสมผลิตภณัฑ์ ท าให้บรษิัทขยายธุรกิจได้ 4 วิธี ดงันี้       

การเพิม่สายผลติภณัฑใ์หม่ โดยการขยายความกวา้งของส่วนประสมผลติภณัฑ ์การเพิม่ความ

ยาวของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ การเพิ่มความหลากหลายให้แต่ละรายการผลิตภณัฑ์มากขึ้น    

การขยายความลกึของส่วนผสมผลติภณัฑ ์และสุดทา้ยบรษิทัสามารถเพิม่ความสอดคลอ้งใหก้บั

สายผลติภณัฑม์ากขึน้ 

6) ระดบัของผลติภณัฑ ์(Product Levels) ผูบ้รโิภคจะมคีวามคาดหวงัต่อผลติภณัฑใ์น

หลากหลายลกัษณะ ทัง้ในเชงิกวา้งและเชงิลกึ นกัการตลาดจะแบ่งระดบัของผลติภณัฑอ์อกเป็น 

5 ระดบั ดงันี้ (อุไรวรรณ แยม้นิยม, 2546:520-523)  

(6.1) ประโยชน์หลกั (Core Benefit) เป็นประโยชน์หรอืบรกิารส าคญัที่ทางลูกคา้

ต้องการได้รบัจากการซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร เช่น ผู้ที่ซื้อบรกิารจากโรงแรม จะต้องการการพกั

อาศยั เพื่อพกัผ่อนนอนหลบั เป็นตน้ นกัการตลาดจงึตอ้งมองตนเองในฐานะผูใ้หป้ระโยชน์  

(6.2) ผลิตภณัฑ์พื้นฐาน (Generic Product) นักการตลาดจะต้องเปลี่ยน

ประโยชน์หลกัไปสู่ผลติภณัฑ์พื้นฐาน เช่น บรกิารห้องพกัของโรงแรม จะต้องมเีตยีง ห้องน ้า 

ผา้เชด็ตวั และตูเ้สือ้ผา้ เป็นตน้ 
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(6.3) ผลติภณัฑค์าดหวงั (Expected Product) เป็นคุณลกัษณะ (Attributes)     

ของผลติภณัฑท์ีผู่้ซื้อคาดหวงั เมื่อได้ท าการซื้อ นักการตลาดจะต้องจดัเตรยีมผลติภณัฑ์ ซึ่งมี

คุณสมบตัิ และเงื่อนไขตรงตามที่ผู้ซื้อคาดหวงัไว้ตามปกติ เมื่อซื้อผลติภณัฑ์นัน้ เช่นลูกค้า   

ของทางโรงแรมคาดหวงัว่า จะพบกบัเตยีงนอนทีส่ะอาด ผา้เชด็ตวัทีซ่กัสะอาดแล้วเตรยีมไวใ้ห ้  

เป็นตน้ 

(6.4) ผลติภณัฑค์วบ (Augmented Product) เป็นผลติภณัฑห์รอืบรกิารเพิม่เตมิ

จากผลติภณัฑพ์ืน้ฐาน ซึง่จะท าใหส้นิคา้หรอืบรกิารของทางบรษิทั มคีวามแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

นักการตลาดจะต้องจดัเตรยีมผลติภณัฑ์ควบ ซึ่งอยู่เหนือความคาดหวงัปกติของลูกค้า เช่น 

ผลติภณัฑค์วบของห้องพกัในโรงแรม คอื การมรีายการโทรทศัน์ช่องต่างประเทศให้ได้รบัชม 

เป็นตน้ 

(6.5) ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นไปได ้(Potential Product) เป็นผลติภณัฑท์ีร่วมการขยาย

คุณค่าทัง้หมดที่เป็นไปได้ แล้วแปลงเพิม่เข้าไปเป็นผลติภณัฑ์ หรอืข้อเสนอที่อาจเป็นไปได้    

ในอนาคต หรอือาจกล่าวไดว้่า เป็นการมองแนวโน้มทีผ่ลติภณัฑจ์ะสามารถพฒันาไปในอนาคต 

เช่น บริการโรงแรม อาจมองแนวโน้มในอนาคต ที่จะท าให้บริการห้องพักในโรงแรม มีทัง้

ห้องรับแขก ห้องท างาน ห้องนอน ห้องครัว เบ็ดเสร็จรวมอยู่ใน 1 Unit เป็นต้น                         

 1.2  ราคา (Price) หมายถงึ เป็นตวัทีธุ่รกจิเป็นคนก าหนดคุณค่าของผลติภณัฑซ์ึง่จะ

อยูใ่นรปูของตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกคา้ เมื่อผูบ้รโิภคเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า 

(Value) ผลติภณัฑ ์กบัราคา (Price) ของผลติภณัฑน์ัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บรโิภคจะ

ตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้กลยทุธด์า้นราคาจะตอ้งค านึงถงึ 

(1) คุณค่าทีร่บัรู ้(Perceived value) ในสายตาของลกูคา้ ซึง่ต้องท าการพจิารณาว่า การ

ยอมรบัของลกูคา้ในคุณค่าของผลติภณัฑ ์สงูกว่าราคาของผลติภณัฑน์ัน้หรอืไม ่ 

(2) ตน้ทุนสนิคา้ และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) การแขง่ขนั 

(4) ปจัจยัอื่นๆ 

        1.3  การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution)  หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทางจะ

ประกอบดว้ยสถาบนั และกจิกรรม ใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑ ์และบรกิารจากบรษิทัไปยงัตลาด 

สถาบนัทีน่ าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย กค็อื สถาบนัการตลาด ส่วนกจิกรรม เป็นกจิกรรม
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ทีช่่วยในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงั สนิคา้ และการเกบ็รกัษาสนิคา้

คงคลงั การจดัจ าหน่าย จงึประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี้  

        (1) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution)  คอื เป็นการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑ ์    

และ (หรอื) กรรมสทิธิผ์ลติภณัฑ์จากธรกินไปยงัผู้บรโิภค ในระบบช่องทางจดัจ าหน่ายจงึ

ประกอบด้วยผู้ผลติ คนกลาง ผู้บรโิภค หรอืผู้ใช้อุตสาหกรรม ช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรบั

สนิคา้บรโิภค หมายถงึ เสน้ทางทีส่นิคา้ไดเ้คลื่อนยา้ยจากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย บรษิทั

จ านวนมากเลอืกใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรง โดยไม่ใช้คนกลางหรอืใช้ช่องทางอ้อม   

โดยอาศยัคนกลาง  

1) ช่องทางตรง 
     ผูผ้ลติ  ผูบ้รโิภค 

2) ช่องทาง 1 ระดบั 
      ผูผ้ลติ  ผูค้า้ปลกี  ผูบ้รโิภค 

3) ช่องทาง 2 ระดบั 
      ผูผ้ลติ  ผูค้า้ส่ง  ผูค้า้ปลกี ผูบ้รโิภค 

4) ช่องทาง 3 ระดบั 
ผูผ้ลติ  ผูค้า้ส่ง  ผูค้า้ส่งอสิระ        ผูค้า้ปลกี           ผูบ้รโิภค 

5) ช่องทาง 1 ระดบั 
ผูผ้ลติ  ตวัแทน  ผูบ้รโิภค 

6) ช่องทาง 2 ระดบั 
ผูผ้ลติ  ตวัแทน   ผูค้า้ปลกี    ผูบ้รโิภค 

7) ช่องทาง 3 ระดบั 
ผูผ้ลติ  ตวัแทน  ผูค้า้ส่ง  ผูค้า้ปลกี  ผูบ้รโิภค 

 

ภาพท่ี 9: ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้บรโิภค 

ทีม่า: การบรหิารการตลาดยุคใหม่ (หน้า 271), โดย ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 2552, 

กรงุเทพมหานคร: บรษิทั ธรรมสาร จ ากดั. 
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การปรบัปรุงช่องทางการจดัจ าหน่าย (Modifying Distribution Channels) เป็นการ

พฒันาโครงสรา้งช่องทางการจดัจ าหน่ายทีไ่ดอ้อกแบบ และไดใ้ชไ้ปแลว้นัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และภาวะการแข่งขัน รวมทัง้สิ่งแวดล้อม           

ทีเ่ปลีย่นแปลง การปรบัปรงุช่องทางการจดัจ าหน่ายม ี3 แบบ ดงันี้  

1. การเพิม่หรอืลดจ านวนคนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่าย (Adding or Dropping 

Individual Channel Number) ในการที่ธุรกจิจะเพิม่หรอืลดจ านวนคนกลางนัน้ จะต้องยดึหลดั

เกณฑ์ที่ว่า การเปลี่ยนแปลงนัน้สามารถท าให้มีก าไรเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ รวมทัง้พิจารณาถึง

ความสามารถในการอ านวยความสะดวกและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ด ีและการขยายตลาดใน

อนาคต 

2. การเพิ่มหรือลดจ านวนช่องทางการจัดจ าหน่าย (Dropping Distribution 

Channel) เป็นการพิจารณาถึงการเพิม่หรอืลดช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบต่างๆ ที่ใช้อยู ่    

โดยพจิารณาถงึความสามารถในการให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ นโยบายบรษิทั การต่อสู้กบัคู่แข่ง

ขนั และสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การพฒันาวธิกีารขายใหม่ (Developing a New Way to Sell Goods) เป็นการ

คน้หาถงึช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบใหม ่ทีแ่ตกต่างจากบรษิทัหรอืคู่แขง่ขนัทีใ่ชอ้ยูเ่ดมิ 

(2) การกระจายตวัสนิคา้ (Physical Distribution) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

เป็นการวางแผน และปฏบิตัติามแผน และควบคุมในการเคลื่อนยา้ยตวัผลติภณัฑ ์จากผูผ้ลติไป

ยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  

 (3) การเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่าย  ธุรกจิควรพจิารณาในแง่ของผลก าไรเป็นส าคญั 

ช่องทางใดที่สามารถสร้างผลก าไรให้ผู้ผลติได้มากกว่า นัน่กค็อื ช่องทางการ จดัจ าหน่ายที่ดี

ที่สุด อย่างไรก็ตาม ยงัต้องพจิารณาว่า ช่วงเวลาเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบใด ในช่วง

เวลาหนึ่ง หลงัจากที่ได้ตดัสนิใจเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบหนึ่งแล้ว ธุรกิจควรที่จะเริม่มี

การปรับเปลี่ยน เพราะเมื่อเวลาผ่านไป อาจจะมีการการพฤติกรรมผู้บริโภคอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดเ้สมอ ดงันัน้ ช่องทางทีเ่คยเลอืกไวน้ัน้อาจจะไม่เหมาะสม บรษิทัจงึควรใส่ใจกบั

ช่องทางการจดัจ าหน่ายทีต่นไดเ้ลอืกไวแ้ลว้ โดยเปรยีบเทยีบกบัช่องทางอื่น อยูต่ลอดเวลา 

        1.4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสร้างความพึง     

พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ โดยใช้เพื่อจูงใจ เพราะการใช้เครื่องมือทางการตลาดทัง้            
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3 องค์ประกอบข้างต้น ซึ่งได้แก่ผลติภณัฑ์ ราคา และการจดัจ าหน่าย อาจจะยงัไม่เพยีงพอ

ส าหรบัการตลาดในยุคใหม่ เนื่องจากผลติภณัฑท์ี่วางจ าหน่ายในท้องตลาดมอียู่มากมาย จนผู้

ซื้อไม่สามารถที่จะรู้จกั หรือจดจ าผลิตภณัฑ์ได้หมดทุกชนิด นักการตลาดจงึจ าเป็นต้องใช้

เครื่องมือทางการตลาดอีกอย่างหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่ในการกระตุ้นลูกค้า ชี้แจงให้เขารู้จ ัก

ผลติภณัฑ์ ชกัจูง และเชญิชวนให้ซื้อ รวมไปถึงการเตือนให้จดจ า ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวนี้รวม

เรยีกว่า การส่งเสรมิการตลาด หรอืการสื่อสารทางการตลาด ทัง้นี้ แนวคดิเกี่ยวกบัการส่งเสรมิ

การตลาดสรปุ ไดด้งันี้ 

การส่งเสรมิการตลาด เป็นส่วนประสมทางการตลาดตวัหนึ่งของทางองคก์รทีใ่ชเ้พื่อแจง้

ข่าวสาร (Inform) จงูใจ (Persuade) และย ้าเตอืนความทรงจ า (Remind) เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์

และบรกิารของทางองคก์าร โดยหวงัว่าจะชกัน าผูร้บัข่าวสาร ใหเ้กดิความรูท้ีด่เีกดิความเชื่อถอื 

หรอืเกิดพฤติกรรมในการซื้อ การส่งเสรมิการตลาดที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายดงักล่าว

ขา้งตน้ได ้จ าเป็นจะตอ้งอาศยักจิกรรมหลายอย่าง เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิการตลาด 

ซึง่นักการตลาดจะเรยีกเครื่องมอืเหล่านี้ว่า Promotion Tools ซึง่ประกอบดว้ยเครื่องมอื ไดแ้ก่ 

การโฆษณา การใหข้่าว และการประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใช้พนักงาน

ขาย เครื่องมอืต่างๆ เหล่านี้ รวมเรยีกว่า ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด (Promotion Mix) 

หรอืส่วนผสมการสื่อสารการตลาด(Marketing Communications Mix) นอกจากน้ีในปจัจุบนั   

ยงัมเีครื่องมอืการส่งเสรมิการตลาดอีกมากมาย เช่น การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นต้น ซึง่ธุรกจิอาจเลอืกใชห้นึ่งเครื่องมือ หรอืหลาย

เครื่องมอืร่วมกนักไ็ด้ ทัง้นี้เครื่องมอืต่างๆ แต่ละเครื่องมอื ต่างมทีัง้ขอ้ด ีขอ้เสยี และมขีอ้จ ากดั  

ทีแ่ตกต่างกนัดงันัน้ เมื่อน ามาใช้ร่วมกนั จ าเป็นจะต้องน ามาประสมประสานกนัอย่างรอบคอบ 

เพื่อใหก้ารสื่อสารการตลาดมคีวามชดัเจน และกลมกลนืเป็นหน่ึงเดยีวกนั  

(1) การโฆษณา (Advertising)  

 สมาคมการตลาดแห่งสหรฐัอเมรกิา ไดใ้หค้ านิยามของการโฆษณาไวว้่า หมายถงึ “การ

น าเสนอและการส่งเสรมิอันเกี่ยวกับความคิด สินค้า หรอืบรกิาร โดยผ่านสื่อต่างๆ ที่ไม่ใช่     

ตวับุคคล โดยมผีูอุ้ปถมัภใ์นการออกค่าใชจ้า่ยให้” (พบิลู ทปีะปาล, 2545:262) 

 ส่วนความหมายของการโฆษณา ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2552 

แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2541 ใหค้วามหมายไวว้่า “การโฆษณา เป็นการท าให้ขอ้ความปรากฏแก่

ประชาชน เช่น ลงพมิพ์ในหนังสอืพมิพ์ หรอืเผยแพร่ตดิต่อกบัสิง่ก่อสรา้ง หรอืสิง่ที่ประชาชน
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มองเห็นได้ ติดกับเรือ รถยนต์ พาหนะอื่นๆ ที่เป็นสาธารณะ การเผยแพร่เสียงทางวิทย ุ

โทรทศัน์ การแสดงดว้ยประการใดๆ ซึง่ประชาชนสามารถทีจ่ะมอง เหน็หรอืทราบได้” 

จากขอ้ความขา้งตน้สรปุไดว้่า ในการโฆษณานัน้ ธุรกจิทีท่ าการเผยแพร่ข่าวสารของตน 

จะต้องใช้สื่อกลางที่ไม่ใช่ตัวบุคคล อันได้แก่ วิทยุ โทรทศัน์ แผ่นภาพโปสเตอร์  ภาพยนตร ์

หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร แผ่นปลวิ โฆษณากลางแจง้ การโฆษณาที่ยานพาหนะ เป็นต้น การใช้

สื่อกลางเหล่านี้ ธุรกจิจะตอ้งเสยีค่าเช่า หรอืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการลงโฆษณา 

(2) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) 

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการส่งเสริม         

การตลาดอยา่งหนึ่งของบรษิทั โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัสาธารณชนต่างๆ 

ที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง อันได้แก่ ลูกค้า ผู้จ าหน่ายวัตถุ ดิบ ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน รฐับาล ตลอดจนสงัคม ซึ่งบรษิทัด าเนินกจิการอยู่ (Boone and Kurtz, 1995:574) 

โดยการออกข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อให้ได้รบัข่าวสารในทางด ีทัง้นี้เพื่อเป็นการ

สรา้ง “ภาพลกัษณ์ของบรษิทั” (Corporate Image) ในแงด่ ีตลอดจนการป้องกนัขา่วลอื เรื่องราว   

และเหตุการณ์ทีไ่มด่ ีอนัอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายอกีดว้ย การประชาสมัพนัธ ์ถอืเป็น

เครือ่งมอืส่งเสรมิการตลาดมวลชน (Mass promotion Tool) ทีส่ าคญัอยา่งหนึ่ง 

        จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การประชาสัมพันธ์นัน้ ไม่ได้มีว ัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสรมิการขายผลติภณัฑข์องบรษิทัโดยตรง แต่เป็นการมุ่งสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทั เพื่อให้

เกิดความรู้สึกที่ดีในสายตาของสาธารณชนโดยทัว่ ไปมากกว่า  ดังนั ้น กิจกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์บางอย่าง จงึไม่ได้กระท าเพื่อสนับสนุนผลติภณัฑ์ของบริษัท ซึ่งกิจกรรมการ

ประชาสมัพนัธโ์ดยทัว่ไป จะมดีงันี้  

        1. สื่อสารมวลชนสมัพนัธ ์(Press Relations)  โดยการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีก่นักข่าว 

โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหส้ื่อมวลชนต่างๆ มกีารน าเสนอข่าวสารขอ้มลูในเชงิบวก เพื่อใหบุ้คคล 

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัไดร้บัความสนใจ 

        2. ประชาสมัพนัธส์นิคา้ (Product Publicity)  เกี่ยวขอ้งกบัการใหข้อ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบั

สนิคา้โดยตรง เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลาย 

        3.  สื่อสารองคก์ร (Corporate Communication)  โดยการจดัใหม้กีารตดิต่อสื่อสารของ

บรษิทัขึน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจทีด่เีกี่ยวกบัองค์กร โดยผ่านการสื่อสารทัง้ภายใน และภายนอก

องคก์ร 
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        4.  หาเสยีงสนับสนุน (Lobbying)  เป็นการประสานงานกบัผูอ้อกกฎหมายหรอืเจา้หน้าที่

ของรฐัต่างๆ เพื่อสนับสนุนใหอ้อกกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืระงบั

กฎหมาย ขอ้บงัคบั อนัจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกจิของตน 

        5. ใหค้ าแนะน าปรกึษา (Counseling)  เป็นการใหค้ าแนะน าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิาร    ของ

บรษิัท เกี่ยวกบัประเด็นและจุดยนืที่เด่นชดั รวมไปถงึต าแหน่ง และภาพลกัษณ์ของบรษิัทใน

ช่วงเวลาปกต ิและในกรณีทีเ่กดิปญัหาต่างๆ ในช่วงวกิฤต เพื่อให้ผูบ้รหิารไดร้บัทราบ     เพื่อ

จะไดห้าแนวทางปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ 

        (3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

 การส่งเสรมิการขาย หมายถึง สิ่งจูงใจต่างๆ (Incentive) ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมอื       

ในระยะสัน้ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการซือ้ หรอืการขายผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารใหไ้ดม้ากขึน้ ในขณะที่

การโฆษณาจะเป็นเพยีงการน าเสนอเหตุผล (Reason) เพื่อใหต้ดัสนิใจซือ้สนิคา้ เครื่องมอืที่จะ

น ามาใชใ้นการส่งเสรมิการขายในปจัจุบนั มใีชก้นัอย่างกวา้งขวางแตกต่างกนัไป ซึง่มเีครื่องมอื

ต่างๆ ดงันี้ 

        1) การส่งเสรมิการขายต่อผูบ้รโิภค (Consumer Promotion) เช่น การแจกสนิคา้ตวัอย่าง 

บตัรหรอืคูปองส่งเสรมิการขาย การลดราคา การให้แสตมป์การค้า การจ่ายเงนิคนื   และการ

สาธติ เป็นตน้ 

        2) การส่งเสรมิการขายต่อคนกลางผูจ้ดัจ าหน่าย (Trade Promotion) เช่น การลดการซือ้

สินค้า สินค้าให้เปล่า การโฆษณาร่วม การให้เงนิสนับสนุนผลิตภัณฑ์ การแข่งขนัการขาย

ระหว่างผูจ้ดัจ าหน่าย เป็นตน้ 

        3) การส่งเสรมิการขายต่อพนักงานขายหรอืหน่วยขาย (Sales-force Promotion) เช่น 

การใหข้องสมนาคุณ หรอืโบนสั การแขง่ขนัการขายระหว่างพนกังานขาย เป็นตน้ 

 เครือ่งมอืส่งเสรมิการขาย ดงักล่าวขา้งต้นนี้ องคก์รต่างๆแทบทุกองคก์รเป็นทีน่ิยมและ

ได้มกีารน ามาใช้กนัอย่างกว้างขวาง   รวมทัง้ผู้ประกอบการผลติ ผูจ้ดัจ าหน่าย สมาคมการค้า

ต่างๆ โดยมจีุดมุ่งหมายในการใชต่้างๆ กนั คอื เพื่อดงึดูดความสนใจ และใหข้อ้มูลข่าวสารแก่

ผู้บรโิภค ให้หนัมาสนใจในผลติภณัฑท์ี่วางจ าหน่าย เพื่อให้สิง่จูงใจ หรอืให้คุณค่าแก่ผู้บรโิภค 

และเพื่อเชญิชวนให้ผูบ้รโิภค ตัดสนิใจซือ้โดยเรว็ อย่างไรกต็าม เครื่องมอืส่งเสรมิการขายทีใ่ช ้          

จะบรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคไ์ดม้ากน้อยเพยีงใด จะต้องมกีารพจิารณาตดัสนิใจเลอืกใชใ้ห้
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เหมาะสม โดยจะต้องพจิารณาถงึชนิดของตลาด วตัถุประสงค์ของการส่งเสรมิการขาย สภาวะ

การแขง่ขนั และค่าใชจ้่ายของแต่ละเครือ่งมอื  

        (4) การขายโดยบคุคล (Personal Selling) 

  การขายโดยบุคคล หมายถงึ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกบับุคคล เพื่อการเสนอขายหรอืการ

สนทนากบัผู้ซื้อมุ่งหวงั คนหนึ่ง หรอืหลายคน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายใหซ้ือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

 จากความหมายดงักล่าวข้างต้น การขายโดยบุคคล ผู้ขายจะเป็นผู้ติดต่อขายสินค้า  

โดยเผชญิหน้ากบัลูกคา้เป็นการส่วนตวั เพราะเป็นการเสนอขายดว้ยวาจา และไดม้กีารสนทนา

ติดต่อตกลงซื้อขายกนั การติดต่อซื้อขายกันโดยตรงแบบตวัต่อตวัในลกัษณะนี้  จงึเป็นการ

ตดิต่อกนัแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) คอืลกคา้สามารถโต้ตอบหรอืสามารถถาม

ขอ้สงสยัแก่พนักงานขายได้ทนัท ีซึ่งในขณะทีก่ารโฆษณาเป็นการตดิต่อแบบทางเดยีว (One-

way Communication) ดงันัน้ บางครัง้การโฆษณาแต่เพยีงอย่างเดยีว จงึไม่อาจท าใหผู้ซ้ือ้เกดิ

ความสนใจซื้อได้ ด้วยเหตุนี้การส่งเสรมิการตลาด จงึจ าเป็นจะต้องใช้         ตวับุคคล หรอื

พนักงานขาย เขา้มาท าการส่งเสรมิอกีแรงหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลดทีี่สุด ในหน้าที่ของพนักงานขาย

หรอืผู้แทนขายแต่ละคน พบว่า พนักงานขายแต่ละคน จะปฏบิตัิหน้าที่หนึ่งอย่าง หรอืหลาย

อยา่งของงาน 7 ประการ ดงันี้ 

        1.  การแสวงหาลกูคา้ใหม ่(Prospecting)  เป็นหน้าทีข่องพนกังานทีจ่ะตอ้งแสวงหาลูกคา้

ใหม่ๆ  ใหเ้พิม่ขึน้เสมอ 

        2.  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)  เป็นหน้าทีข่องพนักงานขายทีจ่ะต้องรูจ้กัการ

จดัแบ่งเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อตดิต่อกบัลกูคา้ในอนาคต และลกูคา้ประจ า 

        3.  การติดต่อสื่อสาร (Communicating)  เป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะต้องท าการ

ตดิต่อสื่อสาร ใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั เพื่อใหลู้กคา้ทราบ 

        4. การขาย (Selling)  เป็นหน้าทีข่องพนกังานขายทีจ่ะต้องเรยีนรูศ้ลิปะการขาย กล่าวคอื 

เรียนรู้เทคนิคในการเข้าพบเพื่อเสนอขาย (Approaching) เรียนรู้เทคนิคการเสนอขาย 

(Presenting) การตอบขอ้โตแ้ยง้ (Answering objections) และการปิดการขาย (Closing sales) 
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5. การให้บรกิาร (Servicing)  เป็นหน้าทีข่องพนักงานขายทีจ่ะต้องจดัหาบรกิารให้

ลูกคา้ เช่น ค าปรกึษาต่างๆ ต่อลูกคา้ทีม่ปีญัหา ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคนิคต่างๆ ช่วยเหลอื        

ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการช าระเงนิ และช่วยเรง่การส่งมอบสนิคา้ใหเ้รว็ขึน้   

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Information gathering) เป็นหน้าที่ของพนักงานขาย        

ทีจ่ะตอ้งท าหน้าทีว่จิยัตลาด และสบืหาขา่วสาร เพื่อรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ 

7. การแบ่งสนัปนัส่วน (Allocating) เป็นหน้าทีข่องพนักงานขายทีจ่ะต้องท าการประเมนิ

คุณภาพของลกูคา้แต่ละราย และจดัแบ่งสนิคา้ใหต้ามความเหมาะสมในยามทีม่สีนิคา้จ ากดั 

 (5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  

 เป็นการตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรง หรอืหมายถงึ 

วธิีการต่างๆ ที่นักการตลาดใช้สื่อสารโดยตรงกับผู้ซื้อ และท าให้เกิดการตอบสนองในทนัท ี

เครือ่งมอืนี้ ประกอบดว้ย  

(1) การขายทางโทรศพัท ์        
(2) การขายโดยใชจ้ดหมาย            
(3) การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ค              
(4) การขายทางวทิยโุทรทศัน์ วทิย ุหรอืหนงัสอืพมิพ์ 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธก์ารตลาด 
 
          กลยทุธส่์วนผสมทางการตลาด  กลยทุธส์่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixes) 
โดย Philip Kotler ประกอบไปดว้ยปจัจยัทางการตลาดทัง้หมด 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการขาย (Promotion) 

1.  Product หรอื Marketing Entity (ผลติภณัฑ)์  เป็นสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ราจะเสนอ
ขายแก่ลูกค้า เป็นสิ่งที่ธรกิจจะต้องทราบเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และเสนอขาย
ผลติภณัฑท์ี่มคีุณสมบตั ิ และคุณค่า เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าใหไ้ด้รบัความพงึพอใจ
จากผลติภณัฑน์ัน้ ๆ (Adrian Sargeant, 1999: 14)  

2.  Price (ราคา)  คอืคุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูของตวัเงนิ เป็นสิง่ทีค่่อนขา้งส าคญั ลูกคา้
จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) และราคา (Price) ของบรกิารนัน้ หากการบรกิารนัน้มี
คุณค่าสูงกว่าราคา ลูกคา้จะตดัสนิใจซื้อหรอืใชบ้รกิาร ดงันัน้ ควรก าหนดราคาสนิค้าให้มคีวาม
เหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน (Kotler, 2003: 15-16) 
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3.  Place หรอื Distribution (สถานที)่  คอืการน าสนิคา้ไปสู่ผูบ้รโิภค ดงันัน้สถานทีท่ี่
สามารถจ าหน่ายสนิคา้เป็นสิง่ทีส่ าคญั และอาจรวมถงึช่องทางการจดัจ าหน่าย หรอืสิง่แวดลอ้ม
ต่างๆ ควรเป็นสถานทีท่ี่สรา้งแรงจูงใจให้กบัลูกคา้ พรอ้มทัง้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ใหไ้ดร้บัความพงึพอใจ (McCarthy, 1960) 

4.  Promotion (การส่งเสรมิการตลาด)  เป็นเครื่องมอืตวัสุดทา้ยของส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหล้กคา้รูจ้กัและเขา้ใจในสนิคา้ และตวักระตุ้นความสนใจของ
ลกูคา้ เป็นตวัดงึดดูในการตดัสนิใจซือ้ (McCarthy, 1960)  
 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10: The Four P Components of the Marketing Mix 
ทีม่า: Kotler, Philip, 2003: 16. 
 
        ส่วน Booms & Bitner (1981) ไดเ้สนอเพิม่เตมิจาก Kotler and Keller อกี 3P’s  เป็น 
7P’s ทีเ่หมาะส าหรบัธุรกจิการบรกิาร (Adrian Sargeant, 1999: 14-15, Lovelock, 1996: 37-
233 และ Angela Hatton, 2000: 169-199) นัน่คอื  

 

        5. People  หมายถงึบุคคลทีเ่ขา้ไปมปีฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้ ทัง้แบบทีต่้องเจอกบัลูกคา้
โดยตรงหรอืทางอ้อมคอือยู่เบื้องหลงั ซึ่งการผลติและการบรโิภคมคีวามเกี่ยวขอ้งกนั ดงันัน้ 
การคดัสรร ฝึกอบรบ การจูงใจ เป็นสิง่ทีส่ าคญั เพราะฉะนัน้ความอยู่รอดของธุรกจิ ขึน้อยู่กบั
การที่พนักงานของธุรกิจนัน้ส่งมอบการบรกิารที่ดีเยี่ยมและสร้างความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า 
(Booms and Bitner, 1981: 47-51) 
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6.  Process   หมายถงึ เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใิน
ดา้นการบรกิาร กระบวนการผลติและการส่งมอบบรกิารระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร ซึง่ก็
คอืลูกคา้ ถ้าองคก์รมกีระบวนการจดัการทีด่ ีการส่งมอบบรกิารกจ็ะมปีระสทิธภิาพ ถูกต้องตรง
เวลา มคีุณภาพสม ่าเสมอ กจ็ะท าให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจ แต่ถ้ากระบวนการนัน้ไม่ดพีอ ก็
จะท าใหล้กูคา้ไมพ่อใจ จนท าใหเ้ลกิใชบ้รกิารไป (Adrian Sargeant, 1999: 15) 

7.  Physical Evidence  คอื เป็นการสรา้งและน าเสนอใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจจาก
สิง่ทีเ่หน็ ทัง้จากสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ซึง่จะมสี่วนในการช่วยท าใหลู้กคา้รูส้กึ
ว่าบริการนัน้มีคุณภาพ เป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ได้แก่ อาคารส านักงานสถานที่ที่
ให้บริการ เครื่องมือที่ใช้ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การแต่งกายของพนักงานที่สะอาด
เรยีบรอ้ย เหมาะสม การฝึกอบรม และการจูงใจของพนักงาน รวมถงึการพจิารณาการสื่อสารทาง
การตลาดดว้ย (Booms and Bitner, 1981: 47-51) 

ในขณะที ่Ian Fenwick ทีป่รกึษาสถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ใหค้วามเหน็ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาว่า แบรนด์จ าเป็นต้องเรยีนรูก้ลยุทธ ์4Ps 
แบบใหม่ เพื่อท าการตลาดผ่านสื่อดจิติอล เนื่องจากแนวทางการตลาด 4Ps แบบเดมิไม่เพยีงพอ
ส าหรับการตลาดในยุคปจัจุบัน ซึ่งได้แก่ ความเห็นชอบ (Permission) การมีส่วนร่วม 
(Participation) การสรา้งรปูแบบ (Profile) และการสรา้งลกัษณะเฉพาะ (Personalization) ซึง่จะ
ช่วยให้แบรนดเ์ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพไดด้ยีิง่ขึน้ (Prapasri Vasuhirun, 2010: 
B4) 

การตลาด ไมต่อ้งยดึส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4Ps หรอื 7Ps เพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงั
ตอ้งพฒันาส่วนประสมทางการตลาด และกลยุทธข์ององคก์รไปดว้ย ซึง่ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้เป็น
เพยีงส่วนหนึ่งของการตลาดที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเรจ็เท่านัน้ (Adrian Sargeant, 
1999: 15) ซึง่การปรบัปรงุคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารจงึกลายเป็นกลยุทธท์ีส่ าคญัในการเพิม่
ส่วนแบ่งทางการตลาดใหแ้ก่องคก์ร และลูกค้าแต่ละรายต้องการสนิคา้หรอืบรกิารที่มคีุณภาพที่ด ี
วธิกีารปรบัปรุงคุณภาพจงึเป็นการตรวจสอบอย่างเขม้งวดกบัสนิค้าหรอืบรกิารก่อนที่ลูกค้าจะ
ได้รบัสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ ๆ ซึ่งในปจัจุบนั การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็น
กระบวนการทีม่มีาตรฐานสรา้งความมัน่ใจเกี่ยวกับสนิคา้และบรกิารว่าจะไม่เกดิขอ้ผดิพลาดอกี
ดว้ย (Reichheld & Sasser, 1990: 105-111) 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง การแสดงออกของผู้บรโิภคท าการ

คน้หา     การซือ้ การใช ้การประเมนิผล การใชส้อยผลติภณัฑ ์และการบรกิาร และมอีกีหลาย

ปจัจยั ซึ่งทัง้หมดจะสามารถสนองความต้องการของเขา รวมถงึสิง่ที่เขาซื้อ เหตุผลในการซื้อ 

ความจ าเป็นในการซือ้ สถานทีใ่นการซือ้ ความบ่อยในการซือ้ หรอืหมายถงึการศกึษาพฤตกิรรม 

การตดัสนิใจ และการกระท าของผู้บรโิภคที่เกี่ยวกบัการซื้อและใช้สนิคา้ ดงันัน้ธุรกจิจงึจ าเป็น

จะตอ้งศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคอื (1) พฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคมผีลต่อ    กลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิ และมผีลท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ ถ้า

กลยทุธท์างการตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ (2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

แนวคดิทางการตลาด (Marketing Concept) ทีว่่าการท าใหลู้กคา้พงึพอใจ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์

และคณะ, 2546) 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หา   

หรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้การใชข้องผู้บรโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะพฤตกิรรมการซื้อ

และการใช้ของผู้บรโิภค และเป็นค าตอบที่จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด  

(Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างเหมาะสม     

ซึง่ท าใหล้กูคา้เตม็ใจซือ้ และมคีวามจงรกัภกัดทีีจ่ะซือ้ซ ้าในครัง้ต่อๆ ไป 

ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย 

Who? , What? , Why? , Whom? , When? , Where? และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ  7 

ประการ หรอื 7OS ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, 

Occasions, Outlets และ Operations ซึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ (พบิลู ทปีะปาล, 2543) 

1.  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)  เป็นค าถามเพื่อทราบ 

ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้น (1) ประชากรศาสตร ์ (2) ภูมศิาสตร ์ (3) 

จติวทิยา (4) พฤตกิรรมศาสตร ์

2.  ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?)  เป็นค าถามเกี่ยวกบัสิง่ที่       

ผูบ้รโิภคต้องการซือ้ (Objects) ต้องการคุณสมบตัหิรอืองค์ประกอบของผลติภณัฑ ์และความ

แตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ 

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why does the consumer buy?)  เป็นค าถามเพื่อทราบ

วตัถุประสงคใ์นการซื้อ (Objectives) ต้องการศกึษาถงึปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ   
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คอื (1) ปจัจยัภายในหรอืปจัจยัทางจติวทิยา (2) ปจัจยัทางสงัคมและวฒันธรรม (3) ปจัจยั

เฉพาะบุคคล 

4.  ใครมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจซือ้ (Whom participates in the buying?)  เป็นค าถาม

เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ใครที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

ประกอบดว้ย (1) ผูร้เิริม่ (2) ผูม้อีทิธพิล (3) ผูต้ดัสนิใจซือ้ (4) ผูซ้ือ้ (5) ผูใ้ช ้

5.  ผูบ้รโิภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?)  เป็นค าถามเกี่ยวกบัโอกาส 

ในการซือ้ (Occasions) เช่น ช่วงเดอืนใดของปี หรอืช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดอืน 

ช่วงเวลาใดของวนั โอกาสพเิศษหรอืเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

6.  ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where does the consumer buy?)  เป็นค าถามเพื่อทราบถงึ

ช่องทางหรอืแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บรโิภคไปซื้อ เช่น ห้างสรรพสนิค้า ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ใกล้บ้าน 

ใกลท้ีท่ างาน เดนิทางสะดวกหรอืไม่ 

7. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) หมายถงึ ขัน้ตอนในการ

ตดัสนิใจซือ้ (Operations) ประกอบดว้ย (1) การรบัรูป้ญัหา (2) การค้นหาขอ้มลู (3) การ

ประเมนิผลทางเลอืก (4) ตดัสนิใจซือ้ (5) พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

 (1) แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

แบบจ าลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถงึเหตุ  

จงูใจต่างๆ โดยมจีะเริม่จากการเกดิสิง่กระตุ้น เพื่อในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์เป็นการกระตุ้น

ทีท่ าใหเ้กดิความต้องการ ในความรูส้กึของผูซ้ือ้ (Buyer’s Black Box)  ผู้ผลติหรอืผูข้ายไม่

สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผู้ซือ้ ซึ่งจะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ 

แลว้จะมกีารตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Purchase Response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s Purchase Decision)  
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  ส่ิงกระตุ้นภายนอก                                 การตอบสนองของผูซ้ื้อ 

  

           สิง่กระตุน้             สิง่กระตุน้    การเลอืกผลติภณัฑ ์

        ทางการตลาด        อื่น ๆ            กล่องด า      การเลอืกตรา 

    ผลติภณัฑ ์                 เศรษฐกจิ                 หรอื                  การเลอืกผูข้าย 

    ราคา                      เทคโนโลย ี      ความรูส้กึนึกคดิ      เวลาในการซือ้ 

    การจดัจ าหน่าย            การเมอืง          ของผูซ้ือ้                ปรมิาณการซือ้ 

    การส่งเสรมิการตลาด    วฒันธรรม 

 

 

    ลกัษณะของผูซ้ื้อ                       ขัน้ตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

 

        ปจัจยัดา้นวฒันธรรม การรบัรูป้ญัหา 

        ปจัจยัดา้นสงัคม การคน้หาขอ้มลู 

    ปจัจยัส่วนบุคคล การประเมนิผลทางเลอืก 

    ปจัจยัดา้นจติวทิยา การตดัสนิใจซือ้  

             พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

 

ภาพที.่11 :  ตวัแบบพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ทีม่า: (ศริวิรรณ และคณะ, 2546: 110)  

        จุดเริม่ต้นของตวัแบบอยู่ทีม่สี ิง่กระตุ้น (Stimulus) เพื่อใหเ้กดิความต้องการก่อน แลว้ท า

ให้เกดิการตอบสนอง (Response) ดงันัน้ตวัแบบนี้ จงึอาจเรยีกว่า S-R Theory โดยมี

รายละเอยีดของทฤษฏดีงันี้  

        1.  สิง่กระตุ้น  เป็นสิง่ทีท่ าให้ผูบ้รโิภคเกดิความต้องการผลติภณัฑ ์สิง่กระตุ้นถอืว่าเป็น

เหตุจงูใจใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ ซึง่อาจจะเกดิขึน้เองจากภายในรา่งกาย และเกดิจากสิง่กระตุ้นจาก

ภายนอก ดงันัน้ นกัการตลาดจงึจ าเป็นจะต้องสนใจ และจดัสิง่กระตุ้นภายนอก ซึง่อาจใชเ้หตุจงู
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ใจซือ้ดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจงูใจซือ้ดา้นจติวทิยากไ็ด ้สิง่กระตุ้นภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน 

คอื 

 (1.1) สิง่กระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นที่นักการตลาด

สามารถควบคุมได้ และต้องจดัให้มขีึน้ เป็นสิง่กระตุ้นที่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing mix) ซึง่ประกอบดว้ย  

- สิง่กระตุ้นดา้นผลติภณัฑ์ (Product) เช่น โดยการออกแบบผลติภณัฑใ์หส้วยงาม

เพื่อกระตุน้ความตอ้งการ มคีุณสมบตั ิตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

- สิง่กระตุ้นดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพ

ผลติภณัฑ ์โดยพจิารณาลกูคา้เป้าหมาย 

- สิง่กระตุ้นด้านการจดัช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรอื Place) เช่น

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทัว่ถึง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค มกีารพัฒนาช่องทางการจดั

จ าหน่าย เพื่อเป็นการดงึดดูความสนใจจากผูบ้รโิภค ถอืว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

- สิง่กระตุ้นด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาอย่าง

สม ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนักงานขาย การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น การลด 

แลก แจก แถม การสรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีบับุคคลทัว่ไป เหล่านี้ถือว่าเป็นสิง่กระตุ้นความ

ตอ้งการซือ้ 

 (1.2) สิง่กระตุ้นอื่นๆ (Other stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นความต้องการของผูบ้รโิภคทีอ่ยู่

นอกองค์กร ซึ่งเป็นสิง่นอกเหนือการควบคุมจากบรษิทั สิง่กระตุ้นเหล่านี้ ได้แก่ (ศริวิรรณ เสรี

รตัน์ และคณะ, 2546) 

 - สิง่กระตุ้นทางเศรษฐกจิ (Economic stimulus) เช่น ภาวะเศรษฐกจิ รายได ้ ของ

ผูบ้รโิภค เหล่านี้มอีทิธพิลต่อความตอ้งการของบุคคล 

- สิง่กระตุ้นทางเทคโนโลย ี(Technological stimulus) เช่น เทคโนโลยใีหม่    ของ

ผงซกัฟอกสตูรนาโน  สามารถกระตุน้ความตอ้งการใชใ้หม้ากขึน้ 

- สิง่กระตุน้ทางกฎหมายและการเมอืง (Law and Political stimulus) เช่น กฎหมาย

เพิม่ขึน้ หรอืลดภาษสีนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง จะมอีทิธพิลต่อการเพิม่ หรอืลดความตอ้งการของผูซ้ือ้  

- สิง่กระตุ้นทางวฒันธรรม (Cultural stimulus) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ในเทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั ้น 
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ตวัอยา่งเช่น วนัพระต่างๆ คนมกัจะถวายเครื่องอุปโภคบรโิภคต่างๆ ท าใหส้นิคา้เหล่านัน้ขายดี

เป็นตน้ 

2.  กล่องด าหรอืความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อ (Buyer's black box) เปรยีบเสมอืน

กล่องด า ทีผู่้ผลติหรอืผู้ขายไม่สามารถที่จะทราบได ้ดงันัน้จงึต้องพยายามค้นหาความรูส้กึนึก

คดิของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคดิของผู้ซื้อได้รบัอิทธิพลจากลกัษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการ

ตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2546) 

 (2.1) ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer Characteristics) มอีทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ คอื 

ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา 

 (2.2) กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

(1) การรบัรูป้ญัหาและรบัรูค้วามต้องการ (Problem Recognition) ซึง่ความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค จะเกดิขึน้ไดจ้ากสิง่กระตุน้ทัง้ภายในและภายนอกร่างกาย 

(2) การคน้หาขอ้มลูก่อนการซือ้ (Pre-purchase Search) ปรมิาณของขอ้มลู   

ทีผู่บ้รโิภคสามารถคน้หา ขึน้อยูก่บับุคคลเผชญิกบัการแกไ้ขปญัหามากหรอืน้อย 

(3) การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of the Alternatives) ผูบ้รโิภครบัขอ้มลู

จนเกดิความเขา้ใจแลว้ จงึท าการประเมนิผลเหล่านัน้ เพื่อพจิารณาหาทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

(4) การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) เมื่อท าการประเมนิผลแลว้ ผูบ้รโิภค

จะตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีเ่ขาชอบทีสุ่ด  

(5) การประเมนิภายหลงัการซือ้ (Post-purchase Evaluation) หลงัการซื้อ 

หรอืทดลองใชส้นิคา้ ผูบ้รโิภคจะมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัความพอใจหรอืไม่พอใจในสนิคา้ ซึง่จะ

ส่งผลออกไปในทางบวกหรอืลบนัน่เอง 

 (2.3) การตอบสนองของผู้ซื้อ หรอืการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภคหรอืผู้ซื้อ 

ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจซือ้ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้  

- การเลอืกผลติภณัฑ ์(Product Choice)  

- การเลอืกตราสนิคา้ (Brand Choice)  

- การเลอืกผูข้าย (Dealer Choice)  

- การเลอืกเวลาในการซือ้ (Purchase Timing)  

- การเลอืกปรมิาณการซือ้ (Purchase Amount) 
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 (2) แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

การซื้อสนิค้านัน้ ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่างๆ หลายขัน้ตอน ผูซ้ือ้จะต้องผ่านขัน้ตอน

ต่างๆ ดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนเหล่านี้ มทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. การตระหนักถงึความต้องการ (Need Recognition) ผูซ้ื้อจะตระหนักถงึปญัหา    

หรอืความต้องการ เมื่อผู้ซื้อรูส้กึถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผู้ซื้อเป็นอยู่จรงิ กบัสภาวะ   

ที่เขาปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยตวักระตุ้นจากภายใน  (internal Stimulus) 

ไดแ้ก่ ความต้องการทางดา้นร่างกายและจติใจ ในระดบัสูงพอทีจ่ะกลายเป็นแรงขบัดนั  (Drive) 

ท าให้ผู้ซื้อเกิดพฤติกรรมตอบสนอง นอกจากนัน้ความต้องการอาจถูกกระตุ้นด้วยตวักระตุ้น

ภายนอก (External Stimulus) ไดแ้ก่ ความต้องการทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง    

ซึ่งบุคคลสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเหล่านี้  โดยอาศัยการเรียนรู้         

และประสบการณ์ในอดตี 

2.  การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้รโิภคทีถู่กกระตุ้นแลว้ เมื่อมี

ความต้องการในตวัสนิคา้นัน้ อาจจะหรอือาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากขึน้ ถ้าแรงผลกัดนั

ของผูบ้รโิภคแขง็แกรง่ และสนิคา้ทีจ่ะตอบสนองสามารถซือ้ไดโ้ดยง่าย ผูบ้รโิภคมกัจะท าการซือ้

มนั มฉิะนัน้แล้วผู้บรโิภคอาจจะเก็บความต้องการนัน้ไว้ในความทรงจ า หรอืไม่ก็ท าการเสาะ

แสวงหาข่าวสารที่เกี่ยวกบัความต้องการดงักล่าว ผู้บรโิภคอาจหาข่าวสารได้จากหลายแหล่ง 

เช่น 

- แหล่งขา่วส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน เพื่อนบา้น ผูคุ้น้เคย 

- แหล่งขา่วพาณชิย ์ไดแ้ก่ โฆษณา พนกังาน ตวัแทนจ าหน่าย หบีห่อ การตัง้แสดง 

สนิคา้ 

- แหล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน องคก์ารเพื่อผูบ้รโิภค 

- แหล่งทีเ่กดิจากความช านาญ ไดแ้ก่ การจบัมอื การตรวจสนิคา้ และการใชส้นิคา้ 

3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัรูส้นิคา้ยีห่อ้

ต่างๆ แลว้ จะน ามาประเมนิว่า สนิคา้ใดดกีว่ากันในแง่ใด ความส าคญัในขัน้ตอนนี้กค็อื เราต้อง

พยายามศึกษาถึงความต้องการผู้บรโิภค เพื่อสร้างสินค้าให้มจีุดเด่น (Feature) ตรงกับ

มาตรการ (Criteria) และความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพื่อทีจ่ะท าใหเ้กดิการเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภค  

และถา้หากจดุเด่นของสนิคา้นัน้ ไมต่อ้งตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคต้องการแลว้ ผูบ้รโิภคจะ

ไม่ซื้อสนิค้าของเรา แต่ถ้าหากเกดิจุดที่เราเด่นสอดคล้องกบัมาตรการที่เขาใช้ในการตดัสนิใจ
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เลอืกซือ้สนิคา้เรากม็โีอกาสทีจ่ะขายได ้ดงันัน้นกัการตลาดทีด่ ีจงึควรตอ้งเรยีนรูก่้อนว่าผูบ้รโิภค

นัน้ใชม้าตรการอะไรในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แต่ละประเภท 

4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision)  หลงัจากขัน้ตอนการประเมนิ ผูบ้รโิภคจะ

จดัล าดบัความชอบตรายีห่้อต่างๆ และจะเรยีงล าดบัไว้ในรายการสนิค้าที่ตนสนใจ และสร้าง

ความตัง้ใจซื้อขึ้น โดยทัว่ไปการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค มกัจะท าการซื้อตราที่ชอบมากที่สุด 

แต่ทว่ามปีจัจยั 2 ประการ ทีอ่าจจะเขา้มาท าใหเ้กดิความลงัเลใจ ระหว่างความตัง้ใจ และการ

ตดัสนิใจ ซึง่ก่อนทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ ผูบ้รโิภคจะตอ้งพจิารณาปจัจยั 3 ประการ ดงันี้  

(1) ปจัจยัทัศนะคติของผู้อื่น เป็นอิทธิพลจากคนใกล้ตัว ที่อาจจะเสนอมความ

คดิเห็นต่างๆ ซึ่งมทีัง้ทศันะคติด้านบวกและด้านลบ เช่น ถ้าสนิค้าดีมคีุณภาพ ก็ยิง่เสรมิให้

ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อเรว็ขึน้ หากเป็นทศันะคติด้านลบ เช่น สนิค้าม ีข้อบกพร่อง ช ารุด ท าให้

ผูบ้รโิภคเกดิลงัเล และอาจยกเลกิการซือ้ได ้

(2) ปจัจยัสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ สิง่ที่คาดว่าจะเกดิขึน้เป็นอุปสรรคในการซื้อ 

ซึ่งจะได้รบัอิทธพิลจากระดบัรายได้ ขนาดของครอบครวั ภาวะเศรษฐกิจ หรอืการคาดคะเน

ตน้ทุน และการคาดคะเนประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากสนิคา้ 

(3) ปจัจยัสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ ขณะที่ผู้บรโิภคก าลงัจะซื้อ อาจมปีจัจยั

บางอย่างมากระทบต่อความตัง้ใจซือ้ เช่น ไม่พอใจในความใส่ใจของพนักงาน หรอืไม่มสีนิคา้ที่

ตอ้งการ 

5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post purchase Behavior)  หลงัการซือ้หรอืทดลองใช้

สนิค้า ผู้บรโิภคจะมปีระสบการณ์ เกี่ยวกบัความพอใจ หรอืไม่พอใจในสนิค้า โดยความพอใจ

ภายหลงัการซือ้ จะเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ซ ้าในภายหน้า และการบอกต่อคนอื่นๆ แต่หาก

ไม่ได้รบัความพอใจภายหลงัการซื้อหรอืใช้สินค้า ก็จะหนัไปซื้อผลติภณัฑ์ยี่ห้ออื่น และบอก

ต่อไปในทางลบ 
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 (3) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

การศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการ

ของผูบ้รโิภคทางดา้นต่างๆ และเพื่อทีจ่ะจดัสิง่กระตุ้นทางการตลาดใหเ้หมาะสม เมื่อผูซ้ือ้ไดร้บั

สิง่กระตุ้นทางการตลาดหรอืสิง่กระตุ้นอื่นๆ ผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อ  ซึ่งเปรยีบ 

เสมอืนกล่องด าทีผู่ข้ายไมส่ามารถคาดคะเนได ้งานของผูข้ายและนักการตลาด คอื คน้หาสิง่ทีม่ ี

อทิธพิลต่อลกัษณะของผู้ซื้อ และความรูส้กึนึกคดิ การศกึษาลกัษณะของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมาย 

จะมปีระโยชน์ส าหรบันักการตลาด คอื ทราบความต้องการ และลกัษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัด

ส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมาย       

ไดถู้กตอ้ง  

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ โดยพจิารณา

จากสิ่งแวดล้อมภายนอก จนถึงสิ่งที่อยู่ภายในจติใจของผู้บรโิภค ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรรีตัน์     

และคณะ, 2546) 

(3.1) ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural factors) สามารถแยกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ

ย่อย คอื  วฒันธรรมหลกั (Core culture) เป็นปจัจยัพืน้ฐานที่ก าหนดพฤตกิรรม และความ

ตอ้งการของกลุ่มชน ซึง่เป็นความตอ้งการทีไ่ปโดยธรรมชาต ิความรูส้กึนึกคดิต่างๆ หรอืเป็นไป

โดยสญัชาตญาณ เช่น เมือ่หวิตอ้งออกไปหาอาหาร เมื่อเหนื่อยลา้จะต้องการชัว่โมงพกัผ่อน แต่

เมื่อในสงัคมที่มลี าดบัขัน้ของการเรยีนรู้ และมกีารศกึษา วฒันธรรมตลอดจนธรรมเนียมนิยม  

ท าใหส้งัคมไทยเป็นประเทศเปิดมากขึน้ และเปิดยอมรบัการหลัง่ไหลเข้ามา ของวฒันธรรม

ต่างชาตมิากขึน้ การด าเนินชวีติแบบเดมิจงึค่อยๆเปลีย่นแปลงไป  ซึง่การเปิดรบัเอาวฒันธรรม

ต่างชาติมานัน้ นับวนัยิง่เพิม่มากขึ้น จงึมอีิทธพิลต่อทศิทางการตลาดเป็นอย่างมาก นักการ

ตลาดที่เลง็เหน็โอกาส ย่อมสามารถพฒันารูปแบบสินค้าหรอืบริการ ให้ตอบรบักับความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดไ้มย่าก 

1. วฒันธรรมย่อย (Sub culture) นอกจากวฒันธรรมหลกัของคนส่วน
ใหญ่แลว้ ยงัมวีฒันธรรมของชนกลุ่มยอ่ย ซึง่แต่ละกลุ่มจะมกีรอบก าหนดอนัส่งผลถงึวถิี
การด าเนินชีวิตด้วย เช่น วฒันธรรมกลุ่มย่อยของชาวมุสลิมในศาสนาอิสลามจะไม่
บรโิภคเนื้อหม ูหรอืกลุ่มคนทีน่บัถอืเจา้แมก่วนอมิ จะไมบ่รโิภคเนื้อ เป็นตน้ 

2. ชนชัน้ทางสงัคม (Social class) เป็นอกีวฒันธรรมหนึ่งทีป่รากฏอยู่ใน
ทุกสงัคม สามารถก าหนดชนชัน้ทางสงัคมไดจ้าก ชาตติระกูล การศกึษา อาชพี รายได ้
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ความมัง่คัง่ ตลอดจนทศันคตใินการด าเนินชวีติ ชนชัน้ทางสงัคมแบ่งออกกวา้งๆ ได ้3 
ระดบั คอื ชนชัน้สงู ชนชัน้กลาง และชนชัน้ต ่า 

        (3.2) ปัจจยัทางสงัคม (Social factors) มอีงคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 

1.  ครอบครวั (Family) เป็นหน่วยของสงัคมทีเ่ลก็ทีสุ่ด แต่มคีวามส าคญั
ที่สุด เพราะเป็นสงัคมที่มอีทิธพิลต่อการก าหนดพฤติกรรม และการตดัสนิใจซือ้ การ
เกดิพฤตกิรรมเลยีนแบบหรอืคลอ้ยตาม กเ็ริม่ไดง้่ายทีสุ่ดจากครอบครวั 

2. กลุ่มอ้างองิ (Reference group) หมายถึง กลุ่มที่มอีทิธพิลต่อการ
ก าหนดพฤตกิรรม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น กลุ่มอ้างองิอย่างไม่เป็นทางการ (Informal 
group) กลุ่มอ้างอิงอย่างเป็นทางการ (Formal Group) กลุ่มอ้างอิงที่ใฝ่ฝนัถึง 
(Aspirational group) และกลุ่มผูน้ าทางความคดิ (Opinion leader) 

3.  บทบาทสถานภาพ (Role and status) เมื่อมนุษยม์ชีวีติทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่
ในสงัคม  เดยีวกนั จงึส่งผลใหแ้ต่ละคน ตอ้งมบีทบาทด ารงไวอ้ยา่งน้อย 1 บทบาท ไม่มี
ใครจ ากดัชวีติไวเ้พยีงบทบาทเดยีว ส่วนสถานภาพเป็นเรือ่งเกี่ยวกบัต าแหน่งหน้าทีก่าร
งานและอาชพี จะเหน็ว่าบทบาทของผูใ้ด กต็อ้งวางสถานภาพใหส้อดคลอ้งกนั 

(3.3) ปัจจยัส่วนบคุคล (Personal factors) ประกอบดว้ย  
 1. อายุ (Age) เป็นตวัก าหนดความต้องการในสนิคา้นัน้ๆ สนิคา้ชนิดหนึ่งที่เหมาะกบั

ผูบ้รโิภควยัหน่ึง ไมไ่ดห้มายความว่าจะเหมาะกบัผูบ้รโิภควยัอื่นดว้ย 

 2. วฏัจกัรของผูบ้รโิภค (Life cycle stage) วฏัจกัรแต่ละช่วงชวีติจะหมุนเวยีนเปลีย่นไป

ตามอาย ุและบทบาททีด่ ารงอยู ่ช่วงจงัหวะชวีติจะเป็นตวัก าหนดความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัไป 

 3. อาชพีของผูบ้รโิภค (Occupation) หากผูบ้รโิภคเป็นผูใ้ชแ้รงงาน มเีงนิในการใชจ้่าย

ไม่มาก ปจัจยั 4 ในเรื่อง ข้าวปลาอาหาร ที่พกั เครื่องนุ่มห่ม ยารกัษาโรค ก็น่าจะเพียงพอ

ส าหรบัพวกเขาแลว้  แต่หากผูบ้รโิภคเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน อาจจ าเป็นต้องแต่งกายใหดู้ดี

สมสถานภาพ และยิง่หากผู้บรโิภคอยู่ในสถานภาพที่สูงขึน้ไปอีก สญัลกัษณ์ของความส าเรจ็

ทัง้หลาย จะยิง่มคีวามจ าเป็นมากขึน้ อาชพีของผู้บรโิภค จงึเป็นขอ้มลูพื้นฐานเบือ้งต้นที่สุด ที่

นกัการตลาดสามารถน ามาวเิคราะหเ์พื่อคาดคะเนถงึความต้องการได ้เพราะอาชพีจะบ่งบอกถงึ

สถานภาพ การยอมรบัจากสงัคม รายไดพ้งึประเมนิ เป็นตน้ 

 4. สภาวะการเงนิ (Economic circumstance) ในทีน่ี้ นอกจากหมายถงึ เงนิเดอืนจาก

การท างานแลว้ ทีม่าของรายได้ ยงัสามารถมาไดจ้ากหลายทาง เช่น รายไดอ้ื่นๆ ด้วยทีม่าจาก 

เงนิค่าจา้งพเิศษ เงนิโบนัส เงนิออม เงนิที่ได้จากการให้เช่าทรพัยส์นิ เมื่อผู้บรโิภคที่มสีภาวะ
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การเงนิที่ม ัน่คง ย่อมมโีอกาสเลอืกซื้อผลติภณัฑไ์ด้มากกว่า ผู้ที่มสีภาวะการเงนิไม่มัน่คง ใน

สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ผู้บรโิภคไม่ต้องการจ่ายเงนิในสิง่ที่แพงเกนิความจ าเป็น ส่งผลให้

นักการตลาดต้องท างานหนักมากขึ้นด้วย การปรบัปรุง และพฒันาผลติภณัฑ์ให้มตี้นทุนการ

ผลิตต ่า เพื่อจะได้ก าหนดราคาได้เหมาะสมกบัจ านวนเงนิ   ในกระเป๋าของผู้บรโิภค หากไม่

สามารถรกัษาราคาให้ต ่าได้ บรษิัทอาจต้องมบีรกิารเสรมิ เพื่อให้ผู้บรโิภคมศีักยภาพเพียง

พอทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑข์องบรษิทั 

 5. รปูแบบการด าเนินชวีติ (Life style) เพราะแต่คนจะจะมกีารด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป ซึง่มอีทิธพิลท าใหเ้กดิความตอ้งการผลติภณัฑ ์    ทีแ่ตกต่างกนั รปูแบบการด าเนินชวีติ

จะสะท้อนในหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บรโิภคนัน้ๆ     ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนชัน้ทางสงัคม 

บุคลกิภาพ ความรูส้กึนึกคดิ การใชเ้วลาว่าง การจบัจ่าย     ใชส้อย การเลอืกสิง่บนัเทงิ หรอืสิง่

อ านวยความสะดวกสบาย บทบาทของรปูแบบการด าเนินชวีติ จงึช่วยใหน้ักการตลาดสามารถ

ก าหนดทศิทางในการท างานได ้

6. บุคลกิภาพ (Personality) หมายถงึ ปจัจยัด้านอุปนิสยัแต่ละบุคคล ซึ่งมคีวาม

แตกต่างกนั และมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ บรษิัทควรก าหนดกลุ่มผู้บรโิภคอย่าง

ชดัเจน เพื่อให้ทราบบุคลกิภาพของผูบ้รโิภคเป้าหมาย และจะสามารถก าหนดภาพลกัษณ์ ของ

ผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัผูบ้รโิภคได ้

(3.4) ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological factors) ประกอบดว้ย 

1. แรงกระตุน้ (Motivation) มทีฤษฎขีองนกัจติวทิยาหลายท่าน ไดอ้ธบิาย
ถงึแรงกระตุ้น ที่สรา้งความต้องการให้เกดิขึน้กบัผู้บรโิภค แต่ทฤษฎทีี่สามารถสรา้ง
ความชดัเจนมากที่สุดคอื ทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการ (Hierarchy of needs) ของอบั
ราฮมั มาสโลว ์ซึง่ระบุว่า ความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัในแต่ละล าดบัขัน้ 
ตัง้แต่ล าดบัที ่1 คอื ความตอ้งการทางกาย ไดแ้ก่ ปจัจยั 4 ล าดบัที ่2 คอื ความต้องการ
ความมัน่คงปลอดภยั ล าดบัที่ 3 คอื ความต้องการความรกั ล าดบัที่ 4 คอื ความ
ต้องการการยอมรบันับถอื และล าดบัที ่5 คอื ความต้องการความส าเรจ็ในชวีติ ทฤษฎี
ของมาสโลว์ ช่วยให้นักการตลาดสามารถวางแผนงานได้ว่าผลติภณัฑ์ของบรษิัทจะ
ตอบสนองความตอ้งการในล าดบัขัน้ใด 

2.  การรบัรูแ้ละการเรยีนรู ้(Perception and learning) การรบัรู ้หมายถงึ 
ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและความรูจ้กัของผู้บรโิภคที่มตี่อผลติภณัฑ ์ก่อนหน้าที่
จะมกีารใช้ผลติภณัฑ ์ส่วนการเรยีนรูน้ัน้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลงัจากที่



45 
 

ผูบ้รโิภคไดท้ดลองใชผ้ลติภณัฑ ์ มคีวามรูส้กึอยา่งไร ประทบัใจหรอืไม่ หากประทบักจ็ะ
กลบัมาใช ้หากไมพ่อใจกจ็ะเลกิใช ้ผลติภณัฑด์งักล่าว เพราะผูบ้รโิภคต้องการสนิคา้ทีม่ ี
คุณภาพด ีและเหมาะสม สอดคลอ้งตรงกบัทีไ่ดร้บัรูม้าก่อนการใชผ้ลติภณัฑห์รอืไม่ 

3.  ความเชื่อที่ยดึมัน่ (Belief) ความเชื่อดงักล่าวเป็นสิ่งที่ผู้บรโิภคมี
ทศันคติต่อสนิค้านัน้  อาจจะเป็นทัง้ที่มเีหตุผลสนับสนุน เช่นจาก คนใกล้ชดิ ข่าวลอื
ต่างๆ  หรอืปราศจากเหตุผลที่คิดมาเองก็ได้ ความเชื่อที่ยดึมัน่ดงักล่าวนี้  ส่งผลให้
ผู้บรโิภคมคีวามรูส้กึต่อผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ หากเป็นความ
เชื่อในแง่บวกอยู่แล้ว  นักการตลาดต้องหาวิธีด ารงความเชื่อนี้  ตลอดจนรักษา
ภาพลกัษณ์ที่ดไีว้ ตรงกนัข้ามหากเป็นความเชื่อในแง่ลบ จะต้องหาทางเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อนัน้ 

 

การจดัการการตลาดและกลยทุธก์ารตลาด  

แนวความคดิเกีย่วกบัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM)  

   CRM ย่อมาจาก customer relationship management เป็นเครื่องมอืในการสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั โดยการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทีด่ขี ึน้ จาการเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหเ์พื่อหา
ความต้องการของลูกค้า ท าให้เกดิประโยชน์ในการพฒันาผลติภณัฑห์รอืการบรกิารรวมไปถงึ
นโยบายในดา้นการจดัการ เพื่อสรา้งฐานลูกคา้ ทีม่มีลูค่าเหนือคู่แข่ง และเป็นเครื่องมอืทีอ่งคก์ร 
สามารถสรา้งผลก าไรในระยะยาว   

 CRM คอื การสรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้ และสรา้งผลก าไร ทีต่่อเนื่องดว้ยการรกัษาความ 
พอใจนัน้ ให้คงอยู่นานเท่านาน ด้วยวธิ ีการและช่องทาง การสรา้งความสมัพนัธ์ทุกชนิดจาก
องคก์รเหมาะสม   

  ในการบรหิารความสมัพนัธ์ลูกค้า เป็นโมเดลขัน้พื้นฐานของการบรหิารงาน CRM เพื่อให้
นักการ ตลาดเขา้ใจ กระบวนการท างาน ของ CRM ซึ่งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 4 อย่าง 
คอื  

Database ( การสรา้งฐานขอ้มลู )   

Electronics ( การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม )   

Action  ( การก าหนดโปรแกรม เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ )  
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Retention ( การรกัษาลกูคา้ )   

CRM  ไดร้บัการเผยแพร่และยอมรบัอย่างกวา้งขวางนัน้ มาจาก 3 เหตุผล  คอื  1. การสรา้ง
ความแตกต่าง เพื่อความได้เปรยีบในการแข่งขนั  2. ความคาดหวงัของลูกค้าที่สูงขึน้  3. 
ความกา้วหน้าของเทคโนโลย ี  

  การสรา้งความแตกต่าง CRM เป็นเครื่องมอืที่ส าคญั ในการสรา้งความแตกต่าง ในภาวะที่
ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลน้อยลงทุกทีๆ  นักการตลาดพบว่าคู่แข่ง 
สามารถออกสนิคา้ ชนิดเดยีวกนัไดอ้ย่างรวดเรว็ การแข่งขนักนัทีรุ่นแรงของเซล โปรโมชัน่ มี
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ใหม่ๆ  เกดิขึน้มากมาย สนิคา้และบรกิารใหม่ๆ สามารถแทรกตวัเขา้ไป
ในตลาดไดไ้ม่ยาก วธิกีารมดั ใจลูกคา้ ในยุคนี้ จงึไม่สามารถใชก้ารตลาดแบบธรรมดาๆ ไดอ้กี
ต่อไป แต่ต้องใช้ความเขา้ใจ และ ผูกใจลูกค้า น าเสนอสิง่ที่ลูกค้าต้องการ ความสามารถของ
เทคโนโลยใีนปจัจุบนั ท าให ้CRM เป็นไปไดใ้นต้นทุนทีต่ ่ากว่าเดมิ ทัง้ความก้าวหน้า ในการคดิ
ซอฟต์แวร ์ใหม่ๆ การจดัการศูนยโ์ทรศพัท์ (Call-Centre) อนิเทอรเ์น็ตที่ส่งผลท าให้ CRM 
ขยายตวัอย่าง รวดเรว็เกนิคาด ดงันัน้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นองคก์รใหญ่เท่านัน้ทีจ่ะสามารถท าได ้
ธุรกจิทุกประเภท ทุกขนาด สามารถใชป้ระโยชน์จาก CRM ไดเ้สมอเพราะ CRM ไม่ไดต้ัง้ต้นที่
การมเีทคโนโลยแีพงๆ โดยหลกัการ ของ CRM ทีใ่หค้วามส าคญักบัการรกัษา ลูกคา้นัน้ ถอืได้
ว่าเป็นการรกัษาลูกคา้ บนฐานการวเิคราะห์ ความสามารถในการท าก าไรของลูกคา้ แต่ละราย 
แนวคดิทางการตลาดแบบ CRM จงึท าใหธุ้รกจิต่างๆ ไดป้รบัท าความเขา้ใจเสยีใหม่ก่อน ทีจ่ะ
สายว่า "ไม่ใช่ลูกคา้ทุกคน ที่ควรค่าทีจ่ะเกบ็รกัษาเอาไวเ้สมอไป ทัง้นี้เพราะว่า "ก าไร"  ยงัคง 
เป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของธุรกจิอยูน่ัน่เอง 
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5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดข้อ้มลูดงันี้ 
 

 1.การศึกษากลยุทธ์ในการเพิม่ยอดขายรถยนต์นัง่เครื่องยนต์ไม่เกิน 1800 ซีซ ีของ

บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง  จ ากัด (สาขาบางพลี)เพื่อหาวิธีการพัฒนากลยุทธ์เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อสรา้งยอดขาย โดยวเิคราะหก์ลยุทธ์ คอื กลยุทธก์ารเจาะตลาด

เพิม่ เจาะไปในกลุ่มลูกค้าที่มคีวามต้องการรถยนต์ที่ประหยดัน ้ามนั มกีารประชาสมัพนัธ์ให้

ความรูใ้นเรือ่งเครือ่งยนต ์1800 ซซี ีว่ามคีวามประหยดัน ้ามนั มสีมรรถนะทีด่กีว่า  

 กลยทุธก์ารส่งเสรมิการตลาด (Promotion Strategy) 

  เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายรถยนตข์องบรษิทั ใหม้ยีอดขายเป็นไปตามเป้าหมายทีว่าง

ไว้  ต้องสรา้งความน่าเชื่อมัน่ให้แก่ผู้บรโิภคใหม้คีวามน่าเชื่อถอืไหนตวัผลติภณัฑ ์ต้องท าการ

เพิม่ในเรื่องการส่งเสรมิการตลาดเพื่อให้ผู้บรโิภครบัรูผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารมากขึน้ให้ด้านการ

บรกิาร รวมถงึกจิกรรมทางโชวร์ูม เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธโ์ชวร์ูม สาขาบางพลใีหรู้จ้กัมาก

ยิง่ขึน้ 

 กลยทุธบ์รกิารส าหรบัการขายผลติภณัฑ ์(Product Support Service Strategy) 

 ให้บรกิารของก่อนการขาย จะช่วยเพิม่ข้อมูลที่ถูกต้องและมปีระโยชน์แก่ลูกค้า โดย

ผลิตภณัฑ์รถยนต์เป็นผลิตภณัฑ์ที่จะต้องท าการดูแลรกัษายาวนานหลงัจากที่ซื้อ และการ

บรกิารหลงัการขาย โดยลูกคา้ใหม่ๆ อาจจะไดร้บัขอ้มลูการบรกิารก่อนและหลังการขายทีด่จีาก

ลกูคา้เก่าทีใ่ชร้ถยนตน์ิสสนั และเป็นทางเลอืกในการเลอืกซือ้รถยนตข์องนิสสนั 

  

2. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้รถจกัรยานยนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามใหค้วามส าคญัในดา้นปจัจยัทางการตลาดโดยรวมในระดบั

ส าคญัมาก  และเมือ่พจิารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดในดา้น

ความแขง็แรงและความคงทนของรถจกัรยานยนต์ และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากใน

ด้านการประหยดัเชื้อเพลิงในการขบัขี่  อัตราการเร่งเครื่องยนต์ดี ความสวยงามและความ

ทนัสมยัของการออกแบบรถจกัรยานยนต์ ระยะเวลาการรบัประกันสนิค้า  ชื่อเสียงของยี่ห้อ
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รถจักรยานยนต์ การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เ ช่น ปุ่มสตาร์ท  ระดับราคาของ

รถจกัรยานยนต์ การมพีนักงานขายคอยแนะน าสนิค้าอย่างละเอยีด ความสะดวกในการซื้อ มี

การส่งเสรมิการขาย มกีารบรกิารหลงัการขาย  และในการศึกษาผลวิเคราะห์พฤติกรรมซื้อ

รถจกัรยานยนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่ซื้อรถจกัรยานยนต์

จากรา้นจ าหน่ายรถจกัรยานยนตท์ัว่ไป ใชว้ธิกีารช าระเงนิผ่อน ซือ้รถจกัรยานยนต์ในระดบัราคา 

30,000-40,000 บาท  

ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุอาชพี รายไดป้ระเภทของรถจกัรยานยนต์ และยีห่อ้รถจกัรยานยนต์ทีแ่ตกต่าง

กนัให้ความส าคญักบัปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการซื้อรถจกัรยานยนต์แตกต่างกนั และใน

ส่วนของพฤตกิรรมการซื้อพบว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้และประเภทรถจกัรยานยนต์แตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้ดา้นราคาจกัรยานยนตแ์ตกต่างกนัไป 

 

3.ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์ของผู้ขบัขีใ่นเขต

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 จากการวจิยั เมื่อพจิารณาจากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า  กลุ่มตวัอย่างให้

ความส าคญัต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลติภณัฑ์ ราคา และช่องทางการจดั

จ าหน่ายมาก และจะให้ความส าคญัในด้านการส่งเสรมิทางการตลาดน้อย ทางด้านผลติภณัฑ ์

กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบั การรบัประกนัคุณภาพ ขนาดและรูปร่างของรถจกัรยานยนต ์

ส่วนด้านราคาของรถจกัรยานยนต์กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากที่สุด และกลุ่มตวัอย่างที่มี

รายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามเหน็แตกต่างในเรื่องเงื่อนการผ่อนช าระเงนิ อตัราดอกเบี้ย ระยะเวลา

การผ่อนช าระต่างๆ  ทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  จะให้ความส าคัญในเรื่อง ร้านที่มี

ชื่อเสยีงและน่าเชื่อถอื และสะดวกต่อตนเอง ใกลบ้า้นใกลท้ีท่ างาน อยู่ในแหล่งชุมชน ต่างๆ และ

กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัด้านการส่งเสรมิทางการตลาดในเรื่องพนักงานขาย ที่มีความ

เชีย่วชาญ สามารถใหค้ าแนะน าได ้และดารส่งเสรมิการขาย ในระดบัมาก 

 กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ว่าเพื่อใช้เดินทางใน

ชวีติประจ าวนั ท าการตดัสนิใจซือ้จากตวัแทนที่จ าหน่ายหลายยีห่อ้ ส่วนมากเป็นเงนิผ่อน และ

ส่วนมากจะเลอืกยีห่อ้ ฮอนดา้ เพราะมรีปูลกัษณ์สวยงาม และมคีวามจงรกัภกัดต่ีอตรายีห่อ้เดมิ 
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บทท่ี 3                                                                                                              

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 
        การศกึษาคน้ควา้ ปญัหาต่างๆของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์เพือ่ท าการ
พฒันาและก าหนดกลยุทธใ์นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัต่อคู่แขง่โดยมรีะเบยีบวธิี
การศกึษาดงัต่อไปนี้ 
 
        1.  ศึกษาข้อมลูปฐมภมิู  โดยท าการศกึษาลกัษณะของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร
จากผูบ้รหิารพนกังานในบรษิทั และศกึษาความพงึพอใจจากลกูคา้ 
         2.  ศึกษาของข้อมลูทุติยภมิู  โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางดา้นการเงนิ 
การตลาด และสภาพแวดลอ้มของธุรกจิ ทัง้สภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์
และสภาพการแขง่ขนัของบรษิทั 
 

3.2 แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษา 
        3.2.1  ขอ้มลูปฐมภูม ิ  ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั และ
การใชแ้บบสอบถามท าการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.2.2  ขอ้มลูทุตยิภูม ิ  ใชว้ธิกีารศกึษาโดยการคน้ควา้จากหนงัสอื บทความทาง
อนิเตอรเ์น็ต และเอกสารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
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        เม่ือท าการศึกษาข้อมลูทุติยภมิู พบว่าอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนตไ์ทยควรเร่ง   
สร้างความได้เปรียบในอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนตห์ลงัการเปิดเสรีอาเซียน” 
เนื่องด้วยกลุ่มประเทศอาเซยีนนับเป็นกลุ่มประเทศที่มปีรมิาณการใช้รถจกัรยานยนต์ในหมู่
ประชากรอยูใ่นระดบัสูง ทัง้นี้นอกจากตลาดอาเซยีนจะมปีระชากรรวมกนัถงึประมาณ 600 ลา้น
คนแลว้ ดว้ยเหตุผลอกี 2 ประการทีส่ าคญัทัง้เรือ่งความไมพ่รอ้มของระบบขนส่งมวลชนในแต่ละ
ประเทศ รวมถงึประชากรส่วนใหญ่ในภูมภิาคนี้ยงัคงมรีายได้อยู่ในระต ่า ท าใหร้ถจกัรยานยนต์
กลายมาเป็นปจัจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนส่วนใหญ่ในภูมภิาค 
อุตสาหกรรมการผลติรถจกัรยานยนตจ์งึก้าวขึน้มามบีทบาทส าคญัในหลายประเภท 
ในกลุ่มอาเซยีน  ท าใหจ้กัรยานยนตก์ลายมาเป็นตวัเลอืกทีเ่หมาะสมกบัความสามารถในการถอื
ครองของประชากรในภมูภิาค 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนประชากร รายได้ จ านวนรถจกัรยานยนต์และสดัส่วนการถือครอง
รถจกัรยานยนตใ์นกลุ่มอาเซยีน2551-2552 
 

ประเทศ 

จ านวน
ประชากร 
ถึงกลางปี 
2552 

(ล้านคน) 

รายได้ต่อบคุคล
ปรบัฐานอ านาจซ้ือ
ระหว่างประเทศ 
ปี2551 (US$) 

จ านวน
รถจกัรยานยนต์ 
ปี 2552 (1,000 

คนั) 

จ านวนคนต่อการ
ถือครอง

รถจกัรยานยนต ์1 
คนั 

อินโดนีเซีย 243.3 3,830 28,000* 9 
ฟิลปิปินส ์ 92.2 3,900 2,983* 31 
เวียดนาม 87.3 2,700 20,366* 4 
ไทย 67.8 5,990 16,549 4 
พมา่ 50.0 1,290 1,630 31 
มาเลเซยี 28.3 13,740 8,903 3 
กมัพชูา 14.8 1,820 751** 20 
ลาว 6.3 2,060 n.a. n.a. 
สงิคโปร ์ 5.1 47,940 147 35 
บรไูน 0.4 50,200 12* 33 
อาเซียน 596 4,520 80,000 

(โดยประมาณ) 
7 

ทีม่า: Population Reference Bureau, CEIC รวบรวมและค านวณโดย ศูนยว์จิยักสกิรไทย 
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        จะเห็นว่าประเทศที่มปีระชากรมรีายได้อยู่ในระดบัปานกลาง จะมสีดัส่วนการถือครอง
รถจกัรยานยนต์สูง เนื่องจากเป็นช่วงระดบัรายได้ที่สามารถถือครองรถจกัรยานยนต์ได้ไม่
ล าบากนัก นอกจากนี้การพฒันาระบบขนส่งมวลชนที่ยงักระจายไปไม่ทัว่ถึง เป็นอีกปจัจยั
ผลกัดนัใหค้วามจ าเป็นในการใชร้ถจกัรยานยนต์ในชวีติประจ าวนัเพิม่สูงขึน้ ทัง้การเดนิทางไป
ท างาน ไปเรยีน และการขนส่งสนิคา้เกษตร เป็นต้นซึง่สดัส่วนการถอืครองในภูมภิาคทีย่งัอยู่ใน
ระดบัต ่า ประกอบกบัระบบขนส่งมวลชนในประเทศที่ยงัต้องอาศยัระยะเวลาในการพฒันา ท าให้
โอกาสในการขยายตลาดในภมูภิาคนี้ยงัมสีูง 
 
        ผลกระทบจากการเปิดเส รีการค้าต่อทิศทางการลงทุนในอุตสาหกรรม
รถจกัรยานยนตอ์าเซียน 
  ตัง้แต่ตน้ปี 2553 จะเหน็ไดว้่าประเทศในกลุ่มก่อตัง้อาเซยีน 6 ประเทศ ไดล้ดภาษนี าเขา้สนิคา้
ส่วนใหญ่ระหว่างกนัลงเหลอืรอ้ยละ 0 ซึ่งรถจกัรยานยนต์กจ็ดัอยู่ในกลุ่มดงักล่าว ท าให้ต้นทุน
ภาษีศุลกากรระหว่างกนัหมดลงไป นอกจากนี้ในอกี 5 ปีขา้งหน้า หรอืตัง้แต่ต้นปี 2558 สนิค้า
ส่วนใหญ่ในอกี 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กมัพูชา และพม่า ก็จะลดภาษีน าเขา้ลงเหลอืรอ้ยละ 0 
เช่นกนั อยา่งไรกต็าม สนิคา้รถจกัรยานยนตย์งัคงเป็นสนิคา้อ่อนไหวสงูของเวยีดนาม เวยีดนาม
จงึจะยงัคงภาษทีีร่อ้ยละ 60 ต่อไป  
 
ตารางที ่6: แสดงการลดภาษกีลุ่มสนิคา้รถจกัรยานยนต(์CBU&CKD) ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 
ประเทศ ภาษีน าเข้าในกลุ่มอาเซียน 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
กลุ่มประเทศก่อตัง้ 6 ประเทศ 
(ไทย, อนิโดนีเซยี, มาเลเซยี, ฟิลปิปินส์
, สงิคโปร,์ บรไูน) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

เวียดนาม (ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าในกลุ่ม
อ่อนไหวสงู) 
- ชิ้นส่วนครบชุดรถจกัรยานยนต์ความ

จกุระบอกสบู ≦ 125cc.   
- รถจักรยานยนต์ส า เร็จรูปความจุ

กระบอกสบู≦ 250cc.        
- อื่นๆ 

 
90% 
90% 
5% 

 
90% 
90% 
5% 

 
75% 
75% 
5% 

 
60% 
60% 
5% 

 
60% 
60% 
5% 

 
60% 
60% 
0% 

ลาว 1% - 
5% 

1% - 
5% 

1% - 
5% 

1% - 
5% 

1% - 
5% 

0% 
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กมัพชูา 5% 5% 5% 5% 5% 0% 
พมา่ 5% 5% 5% 5% 5% 0% 
 ทีม่า: www.aseansec.org 
        ตลาดทีเ่ปิดกว้างขึน้อย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งผลดต่ีอบรษิทัเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการ
เพิม่ก าไร โดยการใช้ประโยชน์จากการที่ลดภาษีน าเข้าสนิค้าในอาเซยีนทัง้ 6 ประเทศ หรอื
ความสามารถในการลดตน้ทุนจากการผลติสนิคา้จ านวนมากขึน้ ท าใหค้วามจ าเป็นทีบ่รษิทัผลติ
รถจกัรยานยนตจ์ะตอ้งมฐีานการผลติในแต่ละตลาดเพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะภาษนี าเขา้ ดงัเช่น
ในอดตีลดลง และเปิดโอกาสใหบ้รษิทัผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ใชแ้นวนโยบายการหาฐานการผลติ
ทีเ่หมาะสมส าหรบัภมูภิาคเพื่อใชท้ าการตลาดในอาเซยีน  
        แมป้ระเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศทีม่ขีนาดตลาดรถจกัรยานยนต์ทีใ่หญ่ แต่เนื่องจาก
สดัส่วนการถอืครองรถจกัรยานยนต์ปจัจุบนัที่ 4 คนต่อคนั ประกอบกบัรายไดต่้อบุคคลทีอ่ยู่ใน
ระดบัที่สามารถครอบครองรถยนต์ได้ ซึง่ปจัจุบนัรถยนต์ในไทยเริม่มรีุ่นทีร่าคาประหยดัออกมา
ท าตลาด ท าให้โอกาสในการขยายตลาดเพิม่ขึน้ในประเทศเริม่ลดลง เพราะยอดขายในปจัจุบนั
ส่วนหน่ึงจงึเป็นการซือ้เพื่อทดแทนคนัเก่า  
 
ไทยควรย า้จดุแขง็และลดจดุอ่อน เพ่ือรกัษาฐานการผลิตรถจกัรยานยนตใ์นประเทศ 
 
ตารางที ่7: แสดงจดุแขง็และจดุอ่อนของไทยส าหรบัการลงทุนในอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ 
 

จดุแขง็ จดุอ่อน 
 ระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่งใน

ประเทศทีม่คีวามพรอ้มมากกว่า 
 ปญัหาด้านแรงงาน เช่น การประท้วง

หยดุงาน มน้ีอย 
 สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ได้ร ับ

จากภาครฐั 
 ฐานการผลติรถจกัรยานยนต์ทีต่้องการ

คุณภาพและเทคโนโลยี เพื่ อการ
ส่งออก 

 กฎหมายเอื้อต่อการลงทุนและการท า
ธุรกจิในประเทศมากกว่า 

 ขนาดตลาดรถจกัรยานยนต์ในประเทศ
ทีเ่ลก็กว่า และเขา้สู่ภาวะอิม่ตวั 

 เสถียรภาพด้านสงัคมและการเมอืงที่
ลดลง 

 ค่าจา้งแรงงานทีส่งูกว่า 
 การขาดแคลนแรงงานระดบัช่างเทคนิค 

http://www.aseansec.org/


54 
 

ตารางที ่7 แสดงจดุแขง็และจดุอ่อนของประเทศไทย พบว่า หลงัจากปจัจุบนัประเทศใน
กลุ่มอาเซียนได้เปิดเสรีการค้าต่อกันมากขึ้น ท าให้ความจ าเป็นที่จะต้องลงทุนการผลิต
รถจกัรยานยนต์ในประเทศเพื่อลดต้นทุนดา้นภาษลีดลง แนวโน้มการลงทุนจากบรษิทัต่างชาติ
โดยเฉพาะญีปุ่น่ ซึง่เป็นกลุ่มผูผ้ลติทีม่สี่วนแบ่งส่วนใหญ่ในตลาดรถจกัรยานยนต์ในอาเซยีน จงึ
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม โดยมีแนวโน้มที่จะรวมฐานการผลิตไปยงัแหล่งที่
สามารถสรา้งก าไรใหบ้รษิทัไดสู้งขึน้ ซึง่ลกัษณะของฐานการผลติทีน่ักลงทุนใหค้วามส าคญั คอื 
การมขีนาดตลาดในประเทศทีใ่หญ่ ทว่าตลาดรถจกัรยานยนต์ในประเทศของไทยขณะนี้ เริม่เขา้
สู่ภาวะอิม่ตวั ท าใหโ้อกาสขยายตลาดในประเทศมน้ีอย เมื่อเทยีบกับประเทศคู่แข่งทีม่ศีกัยภาพ
สูงกว่าในการขยายตลาดในประเทศ เช่น อนิโดนีเซยี และเวยีดนาม จงึท าให้ไทยอาจต้องหา
แนวทางสรา้งความน่าดงึดูดในดา้นอื่นๆ ส าหรบัการลงทุนในอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ของ
ไทย 

แม้ว่าปจัจุบนัไทยจะยงัมจีุดแขง็ส าคญัที่ท าให้ยงัคงความเป็นฐานการผลติที่น่าสนใจ
หนึ่งในภูมภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะความพรอ้มของระบบสาธารณูปโภคที่เหนือกว่าคู่แข่ง และ
ปญัหาดา้นแรงงานทีน้่อยกว่า ซึง่ไทยต้องพยายามรกัษาจุดแขง็ดงักล่าวและพฒันาใหเ้หนือกว่า
คู่แข่งยิง่ขึน้ ทว่าจุดอ่อนของไทยที่ส าคญั คอื ความไม่มเีสถยีรภาพทางสงัคมและการเมอืงใน
ปจัจบุนั ซึง่มโีอกาสส่งผลกระทบทีส่ าคญัต่อความเชื่อมัน่นักลงทุนและการพฒันาประเทศต่อไป
ในอนาคต ยงัคงเป็นประเดน็ส าคญัทีน่ักลงทุนค านึงถงึ และเป็นจุดอ่อนส าคญัทีไ่ทยยงัดอ้ยกว่า
ประเทศคู่แข่งพอสมควร ดังนัน้ภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรพยายามสร้าง
เสถยีรภาพในสงัคมและการเมอืงให้เพิม่สูงขึน้ เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ของนักลงทุนในระยะยาว
ต่อไป   
 

ตารางที ่8 แสดงจ านวนรถทีจ่ดทะเบยีนสะสม ณ วนัที่  30  กนัยายน  2554 
 Number of Vehicle Registered in Thailand as of 30 September 2011  

 (คนั : Unit)  
ประเภทรถ ทัว่ประเทศ 

 Type of Vehicle   Whole Kingdom  

รวมทัง้ส้ิน 
                           
29,950,682  

 Grand Total    

ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
                           
28,970,249  

     Total Vehicle under Motor Vehicle Act    
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รย.12 รถจกัรยานยนต ์Motorcycle  
                           
17,897,524  

          กลุ่มสถิติการขนส่งกองแผนงานกรมการขนส่งทางบก 
          (Transport Statistics Sub-Division, Planning Division, Department of Land 

Transport)  
   จากขอ้มลูสถติกิารขนส่ง จะเหน็ไดว้่ายอดจดทะเบยีนรถจกัรยานยนต์จากยอดยานพาหนะทุก
ชนิดอยู่ ในจ านวนที่สูงมาก คือยอดจดทะเบียนทัง้หมด 29 ,950 ,682 คัน และจ านวน
รถจกัรยานยนต์ สูงถงึ 17,897,524 ถอืเป็นจ านวนทีสู่งมาก ท าใหอุ้ตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์
มโีอกาสในการสรา้งยอดจ าหน่ายได ้อาจเนื่องจากจ านวนประชากรทีม่รีายได้ต ่าถงึปานกลางมี
อยูจ่ านวนมาก ท าใหร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นสนิคา้ทีส่ามารถครอบครองไดง้า่ยกว่ารถประเภทอื่น 
 
         ฮอนด้าอ่วมน ้าท่วมไทย หยดุผลิตไม่มีก าหนด 
  จากปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกบัปญัหาอุทกภยัครัง้ใหญ่ ซึ่งฮอนด้าเป็นผลติภณัฑ์ ที่
น าเขา้ชิน้ส่วนทีจ่ะใชผ้ลติ ส่วนโรงงานรถยนต์ทีอุ่ตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา กไ็ดร้บัก าปญัหาน ้า
ท่ ว ม  จึ ง ไ ม่ ส าม รถด า เ นิ นก า รผลิต ไ ด้  จึ ง ป ร ะก าศหยุ ด ผลิต อ ย่ า ง ไ ม่ มีก า หนด                         
ซึง่ผลกระทบจากอุทกภยัในประเทศไทยที่มต่ีอธุรกจิของฮอนด้า  โรงงานผลติรถจกัรยานยนต ์
และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนดา้ บรษิทั ไทยฮอนดา้แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั แม้ว่าไม่ได้รบัความเสียหายจากเหตุการณ์น ้าท่วม อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัได้รบัผลกระทบจากการที่ผู้ผลติชิ้นส่วนประสบปญัหาน ้าท่วม ไม่สามารถจดัส่งชิ้นส่วน
เพื่อการผลติให้ได้ ซึ่งในส่วนของรถจกัรยานยนต์ ทัง้นี้ บรษิทัคาดว่าจะหยุดการผลติไปจนถงึ
วนัที่ 4 พฤศจกิายน 2554และฮอนด้าจะมกีารด าเนินธุรกจิของฮอนด้าในการผลติและจะมกีาร
ประเมนิสถานการณ์อยา่งรอบคอบ 

กสิกรไทยช้ีนโยบายรฐักระตุ้นตลาดมอเตอรไ์ซดปี์ 54 โต 11-16% 

ทางบริษัทศูนย์วิจ ัยกสิกรไทย ได้มีการวิเคราะห์ถึง  "นโยบา ยรัฐกระตุ้นตลาด

รถจกัรยานยนต์ปี 54 ขยายตัวร้อยละ 11 ถึง 16" ระบุว่า ทิศทางตลาดรถจกัรยานยนต์ใน

ประเทศยงัคงขยายตวัดต่ีอเนื่องในช่วง 7 เดอืนแรกของปี โดยสามารถท ายอดจ าหน่ายไปแล้ว

ถงึ 1,258,674 คนั หรอืขยายตวัประมาณรอ้ยละ 15.5 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ถงึแมว้่าตลาดรถจกัรยานยนตล์่าสุดในเดอืนกรกฎาคมจะมยีอดจ าหน่ายลดลงมาที ่178,050 

คนั หรอืหดตวัลงถึงร้อยละ 19.7 จากที่ท าสถิติยอดจ าหน่ายสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ในเดอืน

มถุินายนที่ 221,818 คนั ซึ่งเป็นผลมาจากปญัหาฝนตกหนักตดิต่อกนั และน ้าท่วมที่เกดิขึน้ใน
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หลายจงัหวดั ท าให้ผู้บรโิภคมกีารชะลอการซื้อรถจกัรยานยนต์ลง ในขณะที่ฐานที่ต ่าในเดอืน

เดยีวกนัช่วงปีที่แล้ว แต่ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์เดอืนกรกฎาคมนี้ยงัคงแสดงทศิทางที่

ขยายตวัต่อเน่ืองทีร่อ้ยละ13.8 และแมว้่าช่วงต่อจากน้ีไป ตลาดจะต้องเผชญิกบัปจัจยัลบจากทัง้

ผลของฤดกูาล และอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจปรบัสงูขึน้อกี 

แต่เนื่องดว้ยรฐับาลมนีโยบาย กจ็ะช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกร และประชาชนในกลุ่มราก

หญ้า เพื่อกระตุ้นการจบัจ่ายใช้สอย นโยบายการปรบัลดราคาน ้ามนั รวมถึงฐานที่ต ่าในช่วง

เดยีวกนัในปีก่อน ท าใหต้ลาดรถจกัรยานยนต์ช่วงต่อจากนี้ไปยงัมโีอกาสจะขยายตวัไดต่้อเนื่อง

เกอืบตลอด แมอ้าจจะเป็นไปในระดบัต ่ากว่าช่วงหลายๆเดอืนก่อนหน้านี้ 

        ยอดขายรถจกัรยานยนตใ์นประเทศและอตัราการขยายตวั (ท่ีมา: สถาบนัยาน

ยนต์, บริษทั เอ.พี.ฮอนด้า จ ากดั) 

  ในส่วนของตลาดรถจกัรยานยนต์ช่วงต่อจากน้ีไป คาดว่าอาจจะต้องเผชญิกบัปจัจยัเสี่ยงที่

เพิม่ขึ้น ดงัต่อไปนี้  เน่ืองจากในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ตลาดมกัจะซบเซาลง ซึ่งเป็นปจัจยัทาง

ฤดกูาลทีม่กัเกดิขึน้เกอืบทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ขณะเดยีวกนัฝนทีต่กชุกกว่า

ในปีที่ผ่านมา อาจท าให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวพชืผลทางการเกษตรบางชนิดได้น้อยลง 

รวมถงึท าใหก้ารเดนิทางยากล าบากขึน้ ขณะทีม่โีอกาสเกดิปญัหาอุทกภยัขึน้ไดอ้ยู่เสมอ ท าให้

ผู้บรโิภคมแีนวโน้มชะลอการซื้อรถจกัรยานยนต์ โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม

ออกไปก่อน 

อตัราเงนิเฟ้อทีย่งัมโีอกาสทรงตวัในระดบัสงู แมว้่าราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคและราคาน ้ามนั

จะมกีารปรบัลดลงบา้ง แต่ก็ยงัทรงตวัอยู่ในระดบัสูง ทัง้นี้เนื่องจากเศรษฐกจิไทยยงัมทีศิทางที่

ขยายตวัได้ด ีขณะทีผ่ลของแนวนโยบายของรฐับาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกจิในระยะต่อไป อาจจะ

ส่งผ่านมายงัราคาสนิค้าอื่นๆนอกเหนือจากราคาสนิค้าเกษตรมากขึน้ โดยต้นทุนในการด าเนิน

ชวีติทีส่งูขึน้น้ีอาจส่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้ของประชาชนบางกลุ่มทีไ่มไ่ดร้บัอานิสงสโ์ดยตรงจาก

นโยบายรฐับาล 

อตัราดอกเบี้ยทีย่งัมกีารปรบัขึน้ โดยที่แมว้่าอตัราดอกเบี้ยนโยบายปจัจุบนัจะมรีะดบัเกอืบ

ถงึจุดสูงสุด ท าให้อตัราดอกเบี้ยนโยบายอาจปรบัขึ้นไปอีกไม่มากจากนี้ แต่ทิศทางของอตัรา

ดอกเบีย้นโยบายทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัต้นทุนทางการเงนิของธนาคารพาณิชย ์และบรษิทัผู้ให้
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สนิเชื่อทีป่รบัเพิม่สูงขึน้มาตลอดก่อนหน้านี้ จะส่งผลท าใหอ้ตัราดอกเบี้ยเช่าซือ้ยงัอยู่ในช่วงขา

ขึน้ ซึง่จะส่งผลท าใหต้น้ทุนการถอืครองรถจกัรยานยนตเ์พิม่สงูขึน้ตาม 

ภาวะเศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มชะลอตวัและยงัมคีวามไมแ่น่นอนสูง ซึง่ทศิทางดงักล่าวอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อการผลติภาคอุตสาหกรรม การส่งออก และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศของ

ไทยได ้ท าใหผู้บ้รโิภคบางกลุ่มอาจมรีายไดล้ดลง 

อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงต่อจากน้ีไปจะมปีจัจยัเสี่ยงต่อตลาดรถจกัรยานยนต์ในประเทศ

เพิ่มขึ้น แต่ตลาดก็ยงัมีปจัจยับวกที่เข้ามาสนับสนุนให้สามารถขยายตัวได้อยู่ โดยเฉพาะ 

นโยบายของภาครฐั ในการกระตุ้นการบรโิภคในประเทศ ด้วยการเพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกร 

และประชาชนในกลุ่มรากหญ้า ซึง่เป็นผูบ้รโิภคหลกัของตลาดรถจกัรยานยนต์ รวมถึงฐานทีต่ ่า

ในช่วงเดยีวกนัในปีก่อน 

         นโยบายส่งเสริมการบริโภคของรฐับาลชุดใหม่ปัจจยัหลกักระตุ้นตลาด  

  หลงัจากรฐับาลชุดใหม่ไดป้ระกาศแนวนโยบายเศรษฐกจิออกไป นโยบายเร่งด่วนที่รฐับาลจะ
เริม่ด าเนินการในปีแรกนัน้ มหีลายนโยบายทีมุ่ง่เน้นในการส่งเสรมิใหป้ระชาชนในกลุ่มเกษตรกร
และประชาชนในกลุ่มรากหญ้ามรีายได้ที่เพิม่สูงขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจบัจ่ายใช้สอยใน
ประเทศเพิม่มากขึ้น โดยนโยบายเหล่านี้คาดว่าอาจจะส่งผลบวกทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่
ตลาดรถจกัรยานยนตใ์นประเทศในช่วงทีเ่หลอืของปีนี้ เช่น 

-การพกัหนี้ส าหรบัผู้มรีายได้น้อยทีม่หีนี้ต ่ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี รวมถงึการ

ปรบัโครงสรา้งหนี้ส าหรบัผูม้หีนี้เกนิ 500,000 บาท 

- การปรบัค่าแรงขัน้ต ่าให้เพิม่ขึ้นเป็น 300 บาทต่อวนั รวมถึงนักศึกษาปรญิญาตรตี้องมี

รายไดไ้มต่ ่ากว่า 15,000บาท 

- การส่งเสรมิให้ประชาชนเขา้ถงึแหล่งเงนิของเกษตรกรรายย่อยและผู้มรีายได้น้อยทีม่หีนี้

ต ่ากว่า โดยเฉพาะสนิเชื่อเพื่อประกอบอาชพี ดว้ยการเพิม่เงนิทุนกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืง

อกีแห่งละ 1 ลา้นบาท  

- การยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรและใหเ้กษตรกร เช่น การน าระบบรบัจ าน าสนิคา้เกษตรมา

ใช ้โดยจะเริม่ต้นจากการรบัจ าน าขา้วเปลอืกเจา้และขา้วเปลอืกหอมมะลก่ิอน พรอ้มทัง้จดัให้มี

การเยยีวยาความเสยีหายจากภยัธรรมชาตใิหแ้ก่เกษตรกร  
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- การจดัท าระบบทะเบยีนครวัเรอืนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และการออกบตัรเครดติส าหรบั

เกษตรกร 

- การเพิม่รายไดจ้ากการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทัง้ในและนอกประเทศ ซึง่จะช่วยเพิม่รายได้

ใหก้บักลุ่มแรงงานในธุรกจิท่องเทีย่ว 

ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมรีายได้เพิม่ขึน้ เป็นกลุ่มผู้บรโิภคหลกัของตลาดรถจกัรยานยนต์มี

ก าลงัซือ้และความเชื่อมัน่ต่อรายไดท้ีเ่พิม่สูงขึน้ ซึง่กน่็าจะช่วยกระตุ้นยอดขายรถจกัรยานยนต์

ในประเทศได้ในช่วงที่เหลอืของปีนี้ นอกจากน้ี ตลาดรถจกัรยานยนต์ยงัได้รบัปจัจยัสนับสนุน

จากการท ากจิกรรมส่งเสรมิการตลาดอยา่งต่อเนื่องของค่ายรถจกัรยานยนต์ รวมถงึนโยบายการ

ปรบัลดราคาน ้ามนั ประกอบกบัยอดขายรถจกัรยานยนต์ในประเทศที่ต ่าของช่วงเดยีวกนัในปี

ก่อน ซึง่จะเป็นปจัจยัทีท่ าใหย้อดขายรถจกัรยานยนตย์งัมโีอกาสขยายตวัไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

        อตัราการขยายตวัของยอดขายรถจกัรยานยนต์ในประเทศของไทย                               

แ  แนวโน้มยอดขายรถจกัรยานยนต์ในประเทศช่วงต่อจากนี้ไป แมจ้ะยงัคงมทีศิทางขยายตวั

ต่อเนื่อง แต่จะเป็นไปในทิศทางที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาจากปจัจยัเสี่ยงหลาย

ประการ เน่ืองจากปจัจยัหลกัทีจ่ะช่วยกระตุ้นตลาดนับจากน้ีคาดว่าจะเป็นผลทีม่าจากการเริม่ใช้

นโยบายกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยรปูแบบต่างๆของรฐับาล ซึง่มุ่งเพิม่รายไดใ้หก้บักลุ่มผูบ้รโิภค

ที่เป็นผู้ซื้อหลกัของตลาดรถจกัรยานยนต์ เช่น เกษตรกร เป็นต้น ดงันัน้ เพื่อให้สอดรบักับ

ทศิทางความต้องการของกลุ่มเกษตรกรทีเ่พิม่สูงขึน้ คาดว่าอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์คงจะ

ใชโ้อกาสนี้ในการท ากจิกรรมส่งเสรมิการตลาดรถจกัรยานยนต์รุ่นราคาประหยดั และเหมาะสม

กบัการใช้งานในพื้นที่ต่างจงัหวดั เช่น รถจกัรยานยนต์แบบครอบครัว มากขึน้ นอกเหนือจาก

กจิกรรมกระตุน้ตลาดรถจกัรยานยนต์เกยีรอ์ตัโนมตัทิีไ่ดเ้น้นท าอยู่อย่างสม ่าเสมออยู่แลว้ พรอ้ม

กนันี้ก็ควรพฒันาและให้ความส าคญักบัรถจกัรยานยนต์รุ่นที่สามารถประหยดัน ้ามนัเชื้อเพลงิ

ได้มาก ท่ามกลางสภาวะราคาน ้ามนัที่ยงัอยู่ในระดบัสูง แม้ว่าภาครัฐจะมมีาตรการช่วยเหลอื

ออกมากต็าม 
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สถิติรถใหม่(ป้ายแดง)ท่ีจดทะเบียนแยกย่ีห้อรถ ประเภทรถจกัรยานยนตส่์วนบคุคล 

(รอ.12) ปีพ.ศ. 2552-2554 

 

 

แผนภูมทิี ่5: แสดงสถติริถจดทะเบยีนแยกยีห่อ้รถ ประเภทรถจกัรยานยนตส์่วนบุคคลจงัหวดั

อุทยัธานี 

        เมื่อท าการศกึษาแผนภูมจิะเหน็ได้ว่า ยอดจดทะเบยีนเฉพาะรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าใน

จงัหวดัอุทยัธานี ตัง้แต่ปี 2552-2554 มอีตัราการเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วง 2553 มี

อัตราลดลงเล็กน้อย อาจเป็นผลอันเนื่องมาจากภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ท าให้ปรมิานความ

ตอ้งการลดลง แต่ในปี 2554 มอีตัราทีเ่พิม่ขึน้อยา่งชดัเจน 

        และเช่นเดยีวยอดจดทะเบยีนรถจกัรยานยนต์ทกยีห่อ้กม็อีตัราที่เพิม่สูงขึน้ จะเหน็ได้ชดั

จากปี 2553-2554 จาก 7,272 คนั ปรมิาณเพิม่ขึน้ไปเป็น 8,922 คนั ซึง่เป็นไปในทศิทางตรงกนั

ขา้มกบัยอดขายรถจกัรยานยนตข์อง หจก. โคว้โต๊ะฮุยมอเตอร ์ทีม่อีตัราทีล่ดลงอยา่งต่อเนื่อง 
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จ านวนประชากรในจงัหวดัอทุยัธานี ตัง้แต่ปี 2551-2555 

 

 
 
แผนภมิูท่ี 6: แสดงจ านวนประชากรในจงัหวดัอทุยัธานี ตัง้แต่ปี 2551-2555 
http://th.wikipedia.org/wiki 

        เมื่อศกึษาขอ้มลูจากจ านวนประชากรจงัหวดัอุทยัธานี ตัง้แต่ปี 2551-2555 พบว่า จ านวน
ประชากรมอีตัราทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง ถงึแมว้่าอตัราการเตบิโตในแต่ละปีเพยีงเลก็น้อย โดยจะ
เหน็ไดจ้าก ปี 2551-2555 มจี านวนเพิม่ขึน้เพยีงแค่ 762 คน แต่กไ็ม่ไดส้่งผลกระทบต่อจ านวน
ยอดขายรถจักรยานยนต์ขององค์กร อีกทัง้ เมื่ อ เปรียบเทียบกับจ านวนจดทะเบียน
รถจกัรยานยนต์ของจงัหวดัอุทยัธานีและจ านวนจ าทะเบยีนรถจกัรยานยนต์ของทัง้ประเทศ ซึ่ง
เป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้มกนั  
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ฮอนด้ามัน่ใจ เศรษฐกิจไทย ดนัตลาดรถจกัรยานยนต์ 

http://www.naewna.com/business/36911โลกธุรกจิ 

        นายจอิาก ิคาโต ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เอ.พ.ีฮอนดา้ จ ากดั กล่าวถงึ เศรษฐกจิ

ในช่วงตันปี 2555ว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้าง จากความซบเซาของภาคการส่งออก และ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว เช่นเดยีวกบัราคาสนิคา้เกษตรทีป่รบัตวัลดลง ส่งผลกระทบต่อเนื่อง

ที่เกดิขึน้จากวกิฤตอุิทกภยัในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิต่างๆ ของ

ภาครฐั ตลอดจนความมุ่งมัน่ในการร่วมกนัแก้ปญัหาของทุกภาคส่วนในประเทศไทย เศรษฐกจิ

ไ ท ย ก็ ส า ม า ร ถ ก ลั บ ม า ฟ้ื น ตั ว ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว เ ห นื อ ค ว า ม ค า ด ห ม า ย                                          

 โดยรายงานล่าสุดจากสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พบว่าในปี 2555 นัน้ 

ตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จดีพี)ี มกีารเตบิโตสูงขึน้ถงึ 5.5% สิง่นี้ได้ส่งผลให้

ตลาดรถจกัรยานยนต์ไทยกลบัมาคกึคกัอกีครัง้ ซึง่ในปี 2555 ที่ผ่านมา ตลาดรถจกัรยานยนต์

ไทยมยีอดจดทะเบยีนรวมสูงถงึ 2.13 ล้านคนั เตบิโตจากปี 2554 ถงึ 6% ในขณะที่ฮอนด้ามี 

ยอดจดทะเบยีนทัง้สิน้ 1.485 ลา้นคนั เตบิโต 7% จากปี 2554 โดยยอดตวัเลขดงักล่าวถอืเป็น

การท าสถติทิีส่งูทีสุ่ดในประวตัศิาสตรข์องบรษิทัเป็นปีที ่2 ตดิต่อกนั ทัง้ยงัส่งผลใหฮ้อนดา้ครอง

ส่ ว น แ บ่ ง ต ล า ด ที่ 7 0 % เ ติ บ โ ต ขึ้ น จ า ก ปี 2 5 5 4 ที่ ผ่ า น ม า 1 %                                     

 นอกจากนี้ยงัส่งผลให้ฮอนด้าสามารถสร้างยอดจ าหน่ายสะสมได้มากถึง 20 ล้านคนั 

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ท าใหฮ้อนดา้ในประเทศไทยกลายเป็นประเทศที ่4 ของโลก รองจากญี่ปุ่น, 

อิ น เ ดี ย  แ ล ะ อิ น โ ด นี เ ซี ย  ที่ ส า ม า ร ถ ท า ล า ย ส ถิ ติ ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้                                                   

 ส าหรบัในปีพ.ศ. 2556 นี้  คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมี

เสถยีรภาพ ในขณะที่การปรบัตวัที่สูงขึน้ของรายได้ของผู้บรโิภค เมื่อรวมกบัสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการซื้อขาย ยอดจ าหน่ายในตลาดรถจกัรยานยนต์ไทยตลอดทัง้ปี 2556 น่าจะอยู่ที่

ประมาณ 2.15 ลา้นคนั โดยบรษิทัในฐานะผูน้ าตลาดไดต้ัง้เป้าการจ าหน่ายในปี 2556 ไวท้ี ่1.55 

ลา้นคนั ถอืเป็นเป้าหมายทีม่คีวามทา้ทายอย่างยิง่ 

 

 

 

 

http://www.naewna.com/business/36911โลกธุรกิจ
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ตารางที9่: แสดงยอดจดทะเบยีนรถจกัรยานยนต ์ของทุกยีห่อ้ 

http://www.ryt9.com/s/nnd/1556349ตลาดรถจกัรยานยนต์ 

          นายสุชาต ิอรุณแสงโรจน์ กรรมการบรหิาร บรษิทั เอ.พ.ีฮอนดา้ จ ากดั ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบั

ยอดจดทะเบยีนรวมตลาดรถจกัรยานยนต์ในไทยเดอืนพฤศจกิายน 2555 อยู่ที่ 165 ,774 คนั 

เตบิโตจากเดอืนเดยีวกนัของปี 2554 ที ่29% แบ่งเป็นรถแบบเอ.ท.ี 85,409 คนั คดิเป็นสดัส่วน 

52%, รถแบบครอบครวั 72,521 คนั สดัส่วน 44%, รถแบบออนโรด-ออฟโรด 3,424 คนั 

สดัส่วน 2%, รถแบบสปอรต์ 2,705 คนั สดัส่วน 2% และส่วนทีเ่หลอืเป็นรถแบบอื่นๆ รวมกนั

อกี 1,715 คนั 

        โดยมฮีอนด้าเป็นผู้น าในตลาดที่ 117,793 คนั เติบโต 47% ครองส่วนแบ่งตลาด 71% 

ตามดว้ย ยามาฮ่า35,139 คนั มสีดัส่วนครองตลาด 21%, ซูซูก ิ5,587 คนั ครองตลาด 3% และ

คาวาซากิ 3,433 คนั ครองตลาด 2% ในขณะที่ยี่ค่ายอื่นๆที่เหลอืมยีอดจดทะเบยีนรวมกนัที ่

3,822 คนั มสีดัส่วนครองตลาด 2% ทัง้นี้ตวัเลขดงักล่าวบอกไดถ้งึการกลบัมาเตบิโตอย่างเต็ม

ตวัของตลาด หลงัจากทีไ่ดร้บัผลกระทบในปี 2554 จากน ้าท่วม 

        ส่วนรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าที่มยีอดจดทะเบยีนสูงสุด 3 อนัดบัแรก ประกอบไปด้วย 

Honda Wave110i 49,679 คนั, Honda Scoopy i 27,141 คนั และ Honda Click125i 17,113 

คนั โดย Honda Wave110i ครองอนัดบั 1 ทัง้ในตลาดรวมและรถแบบครอบครวั จากตวัเลข

ดงักล่าวส่งผลใหย้อดจดทะเบยีนสะสมของรถจกัรยานยนต์ในตระกูล Wave ตลอด 15 ปีทีผ่่าน

มา มมีากถงึ 10 ลา้นคนัแลว้ ?ล่าสุดยอดจ าหน่ายสะสมของรถในตระกูล Wave ทัง้หมดรวมทุก

ขนาดเครื่องยนต์ คอื 100cc., 110cc. และ 125cc. ตัง้แต่เริม่วางจ าหน่ายเป็นครัง้แรกในเดอืน

มกราคมปีค.ศ. 1997 จนถงึเดอืนพฤศจกิายน 2555 อยูท่ี ่10,056,899 คนั 

 

 Honda Yamaha Suzuki Kawazaki อื่นๆ 
ยอดจดทะเบยีน 117,793 35,139 5,587 3,433 3,822 
การเตบิโต 47%     
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

71% 21% 3% 2% 2% 
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3.3 เครื่องมือการศึกษา 
 

        เครื่องมอืทีใ่ชใ้นในการศกึษาในครัง้นี้ คอืแบบสอบถาม (Questionnaire)  ทีผู่ศ้กึษาได้

สรา้งขึน้โดยอาศยัแนวคดิและทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้ง จากการคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา ขอ้มลูจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณค่าตรงสินค้ามาใช้ประกอบใน

การศึกษา  ซึ่ ง แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น แบ่ ง ออก เ ป็น  3  ส่ ว นมีร ายล ะ เอียดดังนี้                                                                

ส่        ส่วนท่ี1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจยัทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 

ประกอบด้วย เพศ อายุสถานะอาชีพ รายได้ เฉลี่ย ต่อ เดือน และระดับการศึกษ า                                            

ส่        ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเรื่องพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์และขอ้มูล

โดยทัว่ไปเกีย่วกบัรถจกัรยานยนตท์ีเ่ลอืกซือ้ประกอบไปดว้ย การเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต์, การ

ตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์, ความสนใจรูปแบบรถจกัรยานยนต์ความสนใจด้านเครื่องยนต์

ความสนใจด้านราคาของรถจักรยานยนต์ผู้ส่วนรวมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์

แหล่งข้อมูลระยะเวลาในการตัดสนิใจซื้อสถานที่ในการเลอืกซื้อและประเภทของการ โดยใช้

โครงสร้างจากทฤษฎี 6W 1H ในการท าแบบสอบถาม ซึ่งมีค าถามทัง้หมด 16 ข้อ                         

ส่        ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเรื่องปจัจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์ของท่านปจัจยัดา้นผลติภณัฑ,์ ปจัจยัด้านราคา, ปจัจยัด้านการจดั

จ าหน่าย, ปจัจยัดา้นส่งเสรมิการตลาด, ปจัจยัดา้นบุคคลหรอืพนักงาน, ปจัจยัดา้นการสรา้งและ

การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปจัจยัดา้นกระบวนการ ซึง่มคี าถามทัง้หมด 35 ขอ้ 

         ส าหรบัค าถามทัง้ 2 ส่วนนี้ เป็นค าถามแบบสเกลวดัทศันคต ิ(Likert scale) เป็นค าถาม

เชงิบวก (Positive) หรอืเชงิสนบัสนุน ซึง่ก าหนดระดบัคะแนนไวด้งันี้ 

   5      หมายถงึ       มากทีสุ่ด 

4      หมายถงึ        มาก 

3      หมายถงึ        ปานกลาง 

 2      หมายถงึ        น้อย 

1      หมายถงึ        น้อยทีสุ่ด 

วเิคราะหค์่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแบ่งระดบัการวดัตาม

ความส าคญัออกเป็น 5 ระดบัคอื   
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ผูท้ าการศกึษาจะก าหนดเกณฑใ์นการวดัทศันคตขิองผูต้อบแบบสอบถามโดยน า

ค่าเฉลีย่เลขคณติ(Arithmetic mean) ของคะแนนเป็นตวัชีว้ดัความหมายของคะแนนซึง่แต่ละ

คะแนนมคีวามหมายดงันี้ (บุญชมศรสีะอาด, 2545, หน้า 102-103) 

ค่าเฉลีย่ 4.21 - 5.00 หมายถงึ ส าคญัมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 3.41 - 4.20 หมายถงึ มาก 

ค่าเฉลีย่ 2.61 - 3.40 หมายถงึ ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 1.81 - 2.60 หมายถงึ น้อย 

ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.80 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเกบ็ขอ้มลูจากการเกบ็แบบสอบถาม โดยเริม่จากการคดิหวัขอ้แบบสอบถาม โดยใช้

โครงสรา้งแบบสอบถามจากทฤษฎ ี6W1Hและ 7P เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตามทีเ่ราต้องการ  โดยการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ขอ้มลูจาก

ผู้บริหารบรษิัท และการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดไว้คือ 50

ตวัอย่าง ซึ่งในการท าแบบสอบถามนัน้ผู้ศกึษาจะเริม่ท าการเก็บขอ้มูลทัง้หมดในระหว่างเดอืน

พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 

-ส่วนแบบสอบถามส าหรบัผู้บรหิาร มกีารนัดวนักบัผูบ้รหิารเพื่อไปสอบสมัภาษณ์ โดย

คดิหวัขอ้และศกึษาขอ้มลูต่างๆเพื่อท าเป็นแบบสอบถาม  
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3.4 การวิเคราะหข้์อมลู 
 3.4.1 การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู 
  3.4.1.1 การวิเคราะหข้์อมูลจากบทสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 
  3.4.1.2การวิเคราะหข้์อมูลจากบทสมัภาษณ์เจ้าของร้านค้าตวัแทนจดั
จ าหน่าย 

 3.4.1.3 การวิเคราะหข้์อมูลจากแบบสอบถาม 
 
ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ตารางที1่0: แสดงลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตรจ์ าแนกตามเพศ 
 

 
 
 
 
 

        จากตารางที1่0 จะเหน็ไดว้่าลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ60 และทีเ่หลอืจะเป็น
ผูห้ญงิรอ้ยละ40 ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกนัแลว้สดัส่วนใกลเ้คยีงกนั 

 
ตารางที1่1: แสดงลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตรจ์ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า15-25 ปี 2 4 

21-35 ปี 15 30 

26-30 ปี 7 14 

31-35 ปี 9 18 

36-40 ปี 10 20 

41-45 ปี 5 10 

มากกว่า 46 ปีขึน้ไป 2 4 

รวม 50 100 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 30 60 

หญงิ 20 40 

รวม 50 100 
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        จากตารางที1่1 จะเหน็ไดว้่าลกูคา้บรษิทัส่วนมากจะมอีายประมาน 21-35ปี โดยมจี านวน
ถงึรอ้ยละ30 รองลงมาจะเป็นกลุ่มลูกคา้ทีม่อีายประมาณ36-40 ปีรอ้ยละ20 และกลุ่มลูกคา้ทีม่ ี
อายตุ ่ากว่า15-25 ปีและมากกว่า 46 ปีขึน้ไป มน้ีอยทีสุ่ดคอื รอ้ยละ4  

 
ตารางที1่2: แสดงลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตรจ์ าแนกตามสถานภาพ

สมรส 
 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 26 52 

สมรส 24 48 

รวม 50 100 
        จากตารางที1่2 จะเหน็ไดส้ถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งจะมสีถานภาพโสดและสมรสมี
สดัส่วนใกลเ้คยีงกนั คอื โสดรอ้ยละ52 และสมรสรอ้ยละ48 

 
ตารางที1่3: แสดงลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตรจ์ าแนกตามระดบั

การศกึษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
        จากตารางที1่3 จะเหน็ไดส้่วนระดบัการศกึษากลุ่มลกคา้ส่วนใหญ่จะมกีารศกึษาในระดบั
ปรญิญาตร ีคอื 31 คน หรอืรอ้ยละ 62 รองลงมาคอืในระดบัมธัยม คอืจ านวน 11คน เมื่อคดิ
เป็นรอ้ยละ 22 ส่วนระดบัการน้อยสุดคอื ระดบัปรญิญาเอก คอืจ านวน 2 คน หรอื คดิเป็นรอ้ย
ละ 4 

 
 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มธัยม 11 22 

ปรญิญาตร ี 31 62 

สงูปรญิญาโท 6 12 

ปรญิญาเอก 2 4 

รวม 50 100 
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ตารางที1่4: แสดงลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตรจ์ าแนกตามอาชพี 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ 4 8 

พนกังานบรษิทั 16 32 

ลกูจา้ง 4 8 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 9 18 

ธุรกจิส่วนตวั 10 20 

เกษตรกร 7 14 

รวม 50 100 
        จากตารางที่14 จะเหน็ได้กลุ่มลกค้าส่วนมากจะประกอบอาชพีพนักงานบรษิทั ซึ่งมอียู่
ถงึรอ้ยละ 32   และรองลงมาจะประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั และนักเรยีนนักศึกษา ส่วนอาชพี
ทีม่น้ีอยทีสุ่ดคอื อาชพีลกูจา้ง 

 
ตารางที1่5: แสดงลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตรจ์ าแนกตามระดบัเงนิเดอืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        จากตารางที่15 จะเหน็ไดร้ะดบัเงนิเดอืนส่วนมากของกลุ่มลกค้าตวัอย่างจะอยู่ประมาน 
10,000-20,000 บาท มจี านวน 21 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 42 และรองลงมาคอืระเงนิเดอืน 
20,000-30,000 บาท มอียู่12 คน เมื่อคดิเป็นรอ้ยละ 24  และเมื่อมาดูจ านวนเงนิทีม่น้ีอยทีสุ่ด 
คอื 40,000-50,000 บาท คอื 1 คน 

เงินเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า5,000 - 10,000 บาท 6 12 

10,001-20,000  บาท 21 42 

20,001-30,000  บาท 12 24 

30,001-40,000 บาท 6 12 

40,001-50,000 บาท 1 2 

มกกว่า 50,000 บาท 4 8 

รวม 50 100 
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ส่วนท่ี 2พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์และข้อมลูโดยทัว่ไป
เก่ียวกบัรถจกัรยานยนต์ท่ีเลือกซ้ือ 

 

ตารางที1่6: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกลกัษณะตามบ่งบอกความเป็นตวัคุณ 
 

บ่งบอกความเป็นตวัคณุ จ านวน ร้อยละ 

น้อยทีสุ่ด 1 2 

น้อย 2 4 

ปานกลาง 17 34 

มาก 20 40 

มากทีสุ่ด 10 20 

รวม 50 100 
  

         จากตารางที1่6 จะเหน็ไดพ้ฤตกิรรมในการเลอืกซือ้ลกคา้กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญั
กบัรถจกัรยานยนตท์ีบ่่งบอกความเป็นตวัเอง ในระดบัมาก และระดบัปานกลาง เป็นจ านวน
มากทีสุ่ด คอื20 คน17 คน คดิเป็นรอ้ยละ40 และ 34ตามล าดบั 

 
 

         ตารางที1่7: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกลกัษณะตามความคุม้ค่าของเงนิ 
 

ความคุ้มค่าของเงิน จ านวน ร้อยละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 10 20 

มาก 18 36 

มากทีสุ่ด 21 42 

รวม 50 100 
        จากตารางที ่17 จะเหน็ไดว้่ากลุ่มลกูคา้จะค านึงถงึความคุม้ค่าของเงนิมากทีส่ด ถงึ 21 คน 
เมื่อคิดเป็นร้อยละ 42และรองลงมาคือระดบัมาก18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และลูกค้าที่ให้
ความส าคญักบัความคุม้ค่าของเงนิน้อยทีสุ่ดม ี1 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 2 

 
 



69 
 

ตารางที1่8: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามการใหค้วามสะดวกสบาย 

การให้ความสะดวกสบาย จ านวน ร้อยละ 

ปานกลาง 14 28 

มาก 23 46 

มากทีสุ่ด 13 26 

รวม 50 100 
   
 จากตารางที่18  จะเห็นได้จากตารางลูกค้าจะให้เน้นรถจักรยานยนต์ที่ให้ความ
สะดวกสบายในระดบัมากเป็นจ านวนทีม่ากทีสุ่ด คอื 23 คนคดิเป็นรอ้ยละ 46รองลงมาจะเป็น 
ระดบัปานกลาง 14 คนคดิเป็นรอ้ยละ 28 และจากกลุ่มลกูคา้ตวัอย่างไม่คนใดทีไ่ม่ค านึงถงึความ
สะดวกสบายจากการใชร้ถจกัรยานยนต์ 

 
ตารางที1่9: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามความเหมาะสมในการ

ใชง้าน 
 

ความเหมาะสมในการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 

ปานกลาง 13 26 

มาก 23 46 

มากทีสุ่ด 14 28 

รวม 50 100 
 

        จากตารางที่19  จะเห็นได้จากตารางลูกค้าจะค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานใน
ระดบัมากทีสุ่ด คอื 23 คนคดิเป็นรอ้ยละ 46และรองลงมาคอื ในระดบัมากทีสุ่ด 14 คนคดิเป็น
รอ้ยละ 24 จากกลุ่มลกูคา้ไมม่ที่านใดทีไ่มค่ านึงถงึความเหมาะสมในการใชง้าน 
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ตารางที2่0: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามรปูแบบรถจกัรยานยนต์ 
 

รปูแบบรถจกัรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 

ปานกลาง 13 26 

มาก 24 48 

มากทีสุ่ด 13 26 

รวม 50 100 
 

        จากตารางที่20 จะเห็นได้จากตางรางรูปแบบรถจกัรยานยนต์ที่ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก มอียู่24 คนคดิเป็นรอ้ยละ48และระดบัมากและปานกลาง เป็นระดบั
การใหค้วามส าคญัในดา้นรปูแบบรถจกัรยานยนตร์องลงมา 

 
ตารางที2่1: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามการใหค้วามส าคญัในดา้นราคา 

 

การให้ความส าคใัในด้านราคา จ านวน ร้อยละ 

ปานกลาง 14 28 

มาก 15 30 

มากทีสุ่ด 21 42 

รวม 50 100 
 

        จากตารางที่21  จะเหน็ได้จากตารางลูกค้าให้ความส าคญัในด้านราคามากที่สุด โดยมี
จ านวนถงึ 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42ส่วนระดบัรองลงมาคอื ระดบัมาก คอื 15 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 30 

 
 
 
 
 
 
 



71 
 

ตารางที2่2: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามการใหค้วามส าคญักบัมาตรฐานความ
ปลอดภยั 

 

การให้ความส าคใัมาตรฐานความปลอดภยั จ านวน ร้อยละ 

น้อย 2 4 

ปานกลาง 14 28 

มาก 21 42 

มากทีสุ่ด 13 26 

รวม 50 100 
 

        จากตารางที่ 22 จะเห็นได้จากตารางลูกค้าให้ความส าคญักบัมาตรฐานความปลอดภยั
ของรถจกัรยานยนต์ ในระดบัมาก มจี านวนถงึ 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42 และรองมา คอืระดบั
ปานกลาง 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28  ส่วนระดบัน้อยที่คอืระดบัน้อยที่สุด คอืไม่มผีู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
ตารางที2่3:แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามความตอ้งการของแถมต่างๆ 

 

ของแถมต่าง จ านวน ร้อยละ 

น้อย 4 8 

ปานกลาง 16 32 

มาก 24 48 

มากทีสุ่ด 6 12 

รวม 50 100 
 
        จากตารางที2่3  จะเหน็ว่า ลกูคา้ใหค้วามส าคญักบัในเรื่องของแถมต่าง มาก ถงึ 24 คน
หรอืรอ้ยละ48 รองลงมาคอืระดบัปานกลาง มจี านวนอยู่ที ่16 คน คดิเป็นรอ้ยละจะได ้32  
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ตารางที2่4: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามรปูแบบรถจกัรยานยนต์ 
 

 
 

 
 จากตารางที3่.20 จะเหน็ไดจ้ากตารางรปูแบบรถจกัรยานยนตท์ีลู่กคา้นิยมมากทีสุ่ด คอื รถสปอรต์ โดย มจี านวน 19 คน หรอื 38% แต่เมือ่ดจูากรปูแบบรถจกัรยานยนตแ์บบอื่นๆ มจี านวนทีไ่มต่่างกนัมาก 

 
 
 

        จากตารางที่24 จะเหน็ว่า ลกูคา้เลอืกซื้อแบบรถสปอรต์มากทีสุ่ดถงึ 19 คนคดิเป็นรอ้ยละ 
38 รองลงมาคอืรถแบบครอบครวั จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละจะได ้32  

 
ตารางที2่5: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามชนิดเครือ่งยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
         จากตารางที่25 จะ เห็นได้ว่ า  ชนิด เครื่ อ งยนต์ที่ลู กค้านิยมมากที่สุ ดจะเ ป็น
รถจกัรยานยนต์ที่ใชเ้ครื่องยนต์แบบสายพาน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72รองลงมาทีลู่กคา้สนใจ
คอืรถจกัรยานยนตท์ีใ่ชเ้ครือ่งยนตแ์บบ 4 มจี านวน 11 คนเมือ่คดิเป็นรอ้ยละ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบรถจกัรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 

รถแบบครอบครวั 16 32 

รถสปอรต์ 19 38 

รถแบบครอบครวัสปอรต์ 15 30 

รวม 50 100 

ชนิดเคร่ืองยนต์ จ านวน ร้อยละ 

รถจกัรยานยนตท์ีใ่ชเ้ครือ่งยนตแ์บบ 2 จงัหวะ 3 6 

รถจกัรยานยนตท์ีใ่ชเ้ครือ่งยนตแ์บบ 4 จงัหวะ 11 22 

รถจกัรยานยนตท์ีใ่ชเ้ครือ่งยนตแ์บบสายพาน 36 72 

รวม 50 100 
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ตารางที2่6: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามราคารถจกัรยานยนต์ 
 

ราคาของรถจกัรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 

20,001-30,000 บาท 2 4 

30,001-40,000 บาท 19 38 

40,001-50,000 บาท 24 48 

50,001-60,000 บาท 5 10 

รวม 50 100 
 
         จากตารางที่26 จะเหน็ได้ว่าลูกค้ากลุ่มตวัอย่าง นิยมรถจกัรยานยนต์ที่มรีาคาอยู่ใน
ระดับ  40,000-50,000 บาทมากที่สุด เมื่อคิดเป็นร้อยละ 48 และรองลงมาจะเป็น
รถจกัรยานยนตร์าคา 30,000-40,000บาท เมือ่คดิเป็นรอ้ยละ 38 

 
ตารางที2่7: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามผูม้สี่วนรว่มในการ

ตดัสนิใจซือ้ 
 

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

สมาชกิในครอบครวั 24 48 

เพื่อน 15 30 

แฟน/สาม/ีภรรยา 9 18 

ตวัเอง 2 4 

รวม 50 100 
 
        จากตารางที2่7 จะเหน็ไดจ้ากว่าบุคคลทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนต์ คอื
สมาชกิในครอบครวั โดยมจี านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48รองลงมาคอื เพื่อน จ านวน 15 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 30 น้อยทีสุ่ดคอื ตวัเองจ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 
 

 
 
 



74 
 

ตารางที2่8: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามแหล่งขอ้มลู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        จากตารางที2่8 จะเหน็ไดว้่าแหล่งขอ้มลู รายละเอยีด เกี่ยวกบัรถจกัรยานยนต์ ส่วนมาก
จะทราบได้จากบุคคลที่ลูกค้าเชื่อถอื หรอืเป็นคนใกล้ชดิ โดยมจี านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
48 และทราบจากนิตยสารรถจกัรยานยนตต่์างๆจ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20   

 
ตารางท่ี29: แสดงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือจ าแนกตามระยะเวลาในการ

ตดัสินใจ 
 

ระยะเวลาในการตดัสินใจ จ านวน ร้อยละ 

1 เดอืน 30 60 

2 เดอืน 14 28 

3 เดอืน 6 12 

รวม 50 100 
        จากตารางที2่9 จะเหน็ว่า ระยะเวลาในการตดัสนิใจเมื่อลูกคา้มคีวามต้องการในการซือ้จะ
ใชเ้วลา 1เดอืน จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 รองลงมา คอื 2 เดอืน มจี านวน 14 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 28 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมลู จ านวน ร้อยละ 

บุคคลทีท่่านเชื่อถอื / ใกลช้ดิ 24 48 

พนกังานขาย / สถานทีจ่ าหน่าย 5 10 

เวบ็ไซดเ์กีย่วกบัรถจกัรยานยนต์ 4 8 

นิตยสารรถจกัรยานยนต์ 10 20 

โบวช์วัร ์/ แคตตาลอ็ค 3 6 

ดารา / พรเีซน็เตอรโ์ฆษณาต่างๆ 4 8 

รวม 50 100 
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ตารางที3่0: แสดงพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้จ าแนกตามสถานที ่
 

สถานท่ีเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 

ผูแ้ทนจ าหน่าย Dealer 38 76 

Motor Show 9 18 

รา้นขายรถจกัรยานยนตท์ัว่ไป 3 6 

รวม 50 100 
 
        จากตารางที่30 จะเหน็ว่าสถานที่ทีลู่กค้าเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต์ส่วนมากจะเลอืกซื้อที่
รา้นผูแ้ทนจ าหน่ายโดยตรงจากบรษิทัใหญ่โดยตรง มจี านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76 

 
ตารางที3่1: แสดงลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตรจ์ าแนกตามประเภทของการจ่ายซือ้
รถจกัรยานยนต์ 
 

ประเภทของการจ่ายซ้ือรถจกัรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 

เงนิสด 30 60 

เงนิผ่อนดาวน์มาก ส่งน้อย 18 36 

เงนิผ่อนดาวน์น้อย ส่งมาก 2 4 
รวม 50 100 

  
         จากตารางที่31 จะเห็นได้ว่า ลูกค้านิยมซื้อรถจกัรยานยนต์ด้วยวธิกีารจ่ายเป็นเงนิสด
มากที่สุด โดยมจี านวน30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 และรองลงมาจะนิยมการซื้อแบบเงนิผ่อนที่
ช าระเงนิดาวน์มาก และผ่อนส่งน้อยๆ เพราะไมต่อ้งการเสยีค่าดอกเบีย้มาก 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
             รถจกัรยานยนตด้์านพฤติกรรม 

 
ตารางที3่2: แสดงตดัสนิใจซือ้โดยใชอ้ารมณ์และความรูส้กึส่วนบุคคล 

ตดัสินใจซ้ือโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนบคุคล จ านวน 
ร้อย
ละ 

ปานกลาง 18 36 

มาก 30 60 

มากทีสุ่ด 2 4 

รวม 50 100 
         จากตารางที3่2: จะเหน็ไดว้่าการตดัสนิใจโดยอารมณ์และความรูส้กึส่วนบุคคลในระดบั 
มากมจี านวนถงึ 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 
 
ตารางที3่3: แสดงการตดัสนิใจซือ้โดยค่านิยมของบุคคล 

  
ตดัสินใจซ้ือโดยค่านิยมของบคุคลหรือสงัคมท่ีอยู่อาศยั จ านวน 

ร้อย
ละ 

ปานกลาง 22 44 

มาก 26 52 

มากทีสุ่ด 2 4 

รวม 50 100 
         จากตารางที่33  จะเห็นได้ว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างบุคคลหรอืสงัคมที่อยู่
อาศยัมสี่วนในการตดัสนิใจเลอืกซื้อรถจกัรยานยนต์ระดบัมากถงึ 26 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 52  
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ตารางที3่4 : แสดงการตดัสนิใจซือ้โดยโอกาส 

ตดัสินใจซ้ือโดยโอกาสเช่น ได้ในราคาท่ีถกู , มีคนสนับสนุน แนะน า จ านวน 
ร้อย
ละ 

ปานกลาง 18 36 

มาก 29 58 

มากทีสุ่ด 3 6 

รวม 50 100 
           
           จากตารางที่34  จะเห็นได้ว่า ลูกค้าถือโอกาสต่างๆ เป็นส่วนในการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้รถจกัรยานยนตใ์นระดบัมาก 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ  58 

 
ตารางที3่5: แสดงการตดัสนิใจซือ้โดยถอืเกณฑเ์ศรษฐกจิในปจัจบุนั 

  
ตดัสินใจซ้ือโดยถือเกณฑเ์ศรษฐกิจในปัจจบุนั จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 10 20 

มาก 34 68 

มากทีสุ่ด 5 10 

รวม 50 100 
        จากตารางที่35 จะเหน็ได้ว่า ด้านเศรษฐกจิในปจัจุบนัเป็นปจัจยัที่ลูกค้าจะ
ค านึงถงึเมื่อต้องการจะซือ้รถจกัรยานยนต์ อยู่ในระดบัมากมจี านวนถงึ 34คนคดิ
เป็นรอ้ยละ  68 
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ตารางที3่6: แสดงการตดัสนิใจซือ้โดยความเขา้ใจในตวัของสนิคา้ 
 

ตดัสินใจซ้ือโดยความเข้าใจในตวัของสินค้า จ านวน 
ร้อย
ละ 

ปานกลาง 20 40 

มาก 26 52 

มากทีสุ่ด 4 8 

รวม 50 100 
        จากตารางที่36 จะเหน็ได้ว่าในด้านผลติภณัฑ์ลูกค้าจะมคีวามเขา้ใจในตวั
ของสนิคา้ในระดบัมาก โดยมจี านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 
 

  ตารางที3่7: แสดง การค านึงถงึการออกแบบตกแต่ง รปูทรง 
  

การออกแบบตกแต่ง รปูทรง จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 19 38 

มาก 24 48 

มากทีสุ่ด 6 12 

รวม 50 100 
        จากตารางที่37 จะเห็นได้ว่า ในด้านการออกแบบตกแต่งรูปทรงของตัว
รถจกัรยานยนต ์จะค านึงถงึในระดบัมาก 24 คน และรองลงมาเป็นระดบัปานกลาง 
19 คน เมือ่คดิเป็นรอ้ยละ 48 และ 38 ตามล าดบั 
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ตารางที3่8: แสดง การค านึงถงึอุปกรณ์มาตรฐานดา้นความปลอดภยั 

อปุกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภยั จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 15 30 

มาก 25 50 

มากทีสุ่ด 9 18 

รวม 50 100 
         จากตารางที่38  จะเห็นได้ว่า อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภยัของ
จกัรยานยนต์ลูกคา้กไ็ดใ้หค้วามส าคญัในระดบัมาก โดยอยู่ที ่25 คน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 50  
 
ตารางที3่9: แสดงการค านึงถงึขนาดของเครือ่งยนต์ 

  
ขนาดของเครื่องยนต์ จ านวน 

ร้อย
ละ 

ปานกลาง 20 40 

มาก 28 56 

มากทีสุ่ด 2 4 

รวม 50 100 
        จากตารางที่39 จะเห็นได้ว่า ขนาดของเครื่องยนต์ได้ให้ความส าคัญ
เช่นเดยีวกนั อยูใ่นระดบัมากถงึ28 คน และในระดบัปานกลาง  20 คน เมื่อคดิเป็น
รอ้ยละ 56 และ40 ตามล าดบั 
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ตารางที4่0: แสดงการค านึงถงึชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิทัผูผ้ลติ 

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัผู้ผลิต จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 12 24 

มาก 28 56 

มากทีสุ่ด 9 18 

รวม 50 100 
        จากตารางที่ 40 จะเห็นได้ว่ า  ในด้านชื่อ เสียงและภาพลักษณ์ของ
บรษิทัผู้ผลติมคีวามส าคญัต่อปจัจยัในการเลอืกซื้อรถจกัรยานยนต์ โดยในระดบั
มากถงึ 28 คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56 
 
ตารางที4่1: แสดงการค านึงถงึราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพ 

  
ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัคณุภาพ จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 19 38 

มาก 26 52 

มากทีสุ่ด 4 8 

รวม 50 100 
        จากตารางที่41 จะเห็นได้ว่า ส่วนในด้านราคาเมื่อมกีารเปรยีบเทยีบกับ
คุณภาพจากตารางจะเหน็ไดว้่า อยู่ในระดบัมากถงึ 26 คนคดิเป็นรอ้ย 52 ซึง่กลุ่ม
ลกคา้ตวัอยา่งนี้ใหค้วามส าคญัในดา้นราคาเป็นอย่างมาก 
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ตารางที4่2: แสดงการค านึงถงึราคาถูกกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรถทีม่ขีนาด
เครือ่งยนตใ์กลเ้คยีงกนั 
 

ราคาถกูกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัรถท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตใ์กล้เคียงกนั จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 19 38 

มาก 27 54 

มากทีสุ่ด 3 6 

รวม 50 100 
        จากตารางที่42 จะเหน็ไดว้่า ลกูคา้ใหค้วามส าคญักบัราคารถจกัรยานยนต์
เมื่อเทยีบกบัรถจกัรยานยนต์ที่เครื่องยนต์ใกล้เคยีงกนัที่มรีาคาถูกกว่า โดยอยู่ใน
ระดบัมาก 27 คน คดิเป็นรอ้ย 54 รองลงมาคอื ปานกลาง 19 คนคดิเป็นรอ้ย 38 
 
ตารางที4่3: แสดงการค านึงถงึใหบ้รกิารสนิเชื่อทางดา้นรถจกัรยานยนต์ 

  
ให้บริการสินเช่ือทางด้านรถจกัรยานยนต์ จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อยทีสุ่ด 2 4 

น้อย 3 6 

ปานกลาง 19 38 

มาก 22 44 

มากทีสุ่ด 4 8 

รวม 50 100 
        จากตารางที4่3 จะเหน็ไดว้่า การบรกิารทีเ่กี่ยวกบัสนิเชื่อต่างๆ เป็นปจัจยัที่
ลูกค้าค านึงถึงในระดบัมาก และปานกลางคือ 22คนและ19 คน หากคิดเป็น
เปอรเ์ซน็ตจ์ะได ้ 44%และ 38% ตามล าดบั 
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ตารางที4่4: แสดง การค านึงถงึค่าใชจ้่ายในบ ารงุรกัษาเครือ่งยนตแ์ละซ่อมแซม 

ค่าใช้จ่ายในบ ารงุรกัษาเคร่ืองยนตแ์ละซ่อมแซม จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อยทีสุ่ด 1 2 

น้อย 3 6 

ปานกลาง 23 46 

มาก 20 40 

มากทีสุ่ด 3 6 

รวม 50 100 
        จากตารางที่44 จะเห็นได้ว่า ลูกค้าจะให้ความส าคญักับค่าใช้จ่ายในการ
บ ารงุรกัษาหลงัจากซือ้รถจกัรยานยนต์และ ในระดบัปานกลาง 23 คน และเมื่อคดิ
เป็นเปอรเ์ซน็ต ์คอื46%จากกลุ่มลกคา้ทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 50 คน 
 
ตารางที4่5: แสดงการค านึงถงึราคาขายของรถจกัรยานยนต์ 

  
ราคาขายของรถจกัรยานยนต์ จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 20 40 

มาก 24 48 

มากทีสุ่ด 5 10 

รวม 50 100 
        จากตารางที่45 จะเห็นได้ว่า ราคาขายของรถจกัรยานยนต์จากตารางจะ
เหน็ได้ว่าลูกค้ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัราคาในระดบัมากถงึ 24 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 48  
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ตารางที4่6: แสดงการค านึงถงึสถานทีต่ ัง้โชวร์มูและศูนยบ์รกิารมเีพยีงพอ 

สถานท่ีตัง้โชวร์มูและศนูยบ์ริการมีเพียงพอ จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อย 2 4 

ปานกลาง 16 32 

มาก 31 62 

มากทีสุ่ด 1 2 

รวม 50 100 
        จากตารางที่46 จะเหน็ได้ว่า สถานที่ตัง้และศูนยบ์รกิารมเีพยีงพอ ต่อการ
ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เป็นสิง่ที่ลูกคา้กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญั โดยอยู่ในระดบัมาก
สงูถงึ 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62 
 
ตารางที4่7: แสดงการค านึงถงึมาตรฐานและความน่าเชื่อถอืของตวัแทนจ าหน่าย 

  
มาตรฐานและความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 12 24 

มาก 31 62 

มากทีสุ่ด 6 12 

รวม 50 100 
        จากตารางที่47 จะเหน็ไดว้่า ส่วนในด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถอืของ
ตวัแทนจ าหน่าย ทีจ่ะท าใหลู้กคา้มัน่ไดว้่าจะไดร้บัทัง้สนิคา้และบรกิารทีไ่ดคุ้ณภาพ 
โดยค านึงในระดบัมากถงึ 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62 
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ตารางที4่8: แสดงการค านึงถงึการตกแต่งโชวร์มู 

การตกแต่งโชวร์มู จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อย 4 8 

ปานกลาง 13 26 

มาก 26 52 

มากทีสุ่ด 7 14 

รวม 50 100 
        จากตารางที่48 จะเหน็ไดว้่า ในดา้นการตกแต่งโชวท์ีส่วยงาม ไดม้าตรฐาน
เป็นสิง่ที่ลูกค้าให้ความส าคญัเช่นกนั โดยอยู่ที่ ระดบัมาก 26 คน คดิเป็นร้อยละ 
52 
 
ตารางที4่9: แสดงการค านึงถงึใหส้่วนลดหรอืของแถม 

  
ให้ส่วนลดหรือของแถม จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อย 3 6 

ปานกลาง 25 50 

มาก 16 32 

มากทีสุ่ด 6 12 

รวม 50 100 
        จากตารางที4่9 จะเหน็ไดว้่า เมือ่ซือ้รถจกัรยานยนตล์ูกคา้ใหค้วามส าคญักบั
ส่วนลดหรอืของแถมที่จะได้ไปด้วย อยู่ในระดบัปานกลาง 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
50 
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ตารางที5่0: แสดงการค านึงถงึการรบัประกนัหลงัการขาย 

การรบัประกนัหลงัการขาย จ านวน 
ร้อย
ละ 

ปานกลาง 14 28 

มาก 29 58 

มากทีสุ่ด 7 14 

รวม 50 100 
        จากตารางที่ 50 จะเหน็ได้ว่า ส่วนรบัประกนัหลงัการขายที่ลกค้าจะได้รบั
หลงัจากทีซ่ื้อรถจกัรยานยนต์ จากตารางจะเหน็ว่า มใีนระดบัมาก สูงถงึ 29 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 58 
 
ตารางที5่1: แสดงการค านึงถงึการใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัรถของพนกังานขาย 
 

  
การให้ข้อมลูท่ีชดัเจนเก่ียวกบัรถของพนักงานขาย จ านวน 

ร้อย
ละ 

ปานกลาง 20 40 

มาก 24 48 

มากทีสุ่ด 6 12 

รวม 50 100 
        จากตารางที่51  จะเห็นได้ว่า ในด้านพนักงานลูกค้าต้องการพนักงานที่
พรอ้มจะใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัรถจกัรยานยนต์ เพื่อประกอบการตดัสนิซือ้  ใน
ระดบัมาก โดยม ี24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 
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ตารางที5่2: แสดงการค านึงถงึการรบัข่าวสารรถจกัรยานยนต์จากสื่อต่างๆ 

การรบัข่าวสารรถจกัรยานยนตจ์ากสื่อต่างๆ จ านวน 
รอ้ย
ละ 

น้อย 4 8 

ปานกลาง 27 54 

มาก 14 28 

มากทีสุ่ด 5 10 

รวม 50 100 
        จากตารางที่52 จะเห็นได้ว่า ลูกค้าให้ความส าคญักับการรบัรบัข่าวสาร
รถจกัรยานยนตจ์ากสื่อต่างๆ ในระดบัปานกลาง 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54 
 
ตารางที5่3: แสดงการค านึงถงึขอ้เสนอเงนิดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผ่อน
ช าระใหก้บัลกูคา้ 

  
ข้อเสนอเงินดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผอ่นช าระให้กบัลูกค้า จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อยทีสุ่ด 1 2 

น้อย 6 12 

ปานกลาง 18 36 

มาก 20 40 

มากทีสุ่ด 5 10 

รวม 50 100 
        จากตารางที่53 จะเห็นได้ว่า การที่องค์กรมขี้อเสนอเงนิดาวน์และอัตรา
ดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหก้บัลกูคา้  จากตารางจะเหน็ไดว้่า อยู่ในระดบัมากและ
ปานกลางมจี านวนใกลเ้คยีงกนัคอื 20คนและ  18 คน ตามล าดบั 
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ตารางที5่4: แสดงการค านึงถงึการจดังานแสดงสนิคา้ตามสถานทีต่่างๆ 

การจดังานแสดงสินค้าตามสถานท่ีต่างๆ จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อย 5 10 

ปานกลาง 22 44 

มาก 17 34 

มากทีสุ่ด 6 12 

รวม 50 100 
        จากตารางที่54  จะเห็นได้ว่า การจดังานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ 
ลกูคา้กลุ่มตวัอยา่งมคีวามสนใจในระดบัปานกลาง 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44 
 
ตารางที5่5: แสดงการค านึงถงึใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจรวดเรว็ 

  
ให้บริการด้วยความเตม็ใจรวดเรว็ จ านวน 

ร้อย
ละ 

ปานกลาง 17 34 

มาก 30 60 

มากทีสุ่ด 3 6 

รวม 50 100 
        จากตารางที5่5  จะเหน็ไดว้่า ในดา้นการใหบ้รกิารจากพนักงาน ที่ใหบ้รกิาร
ดว้ยความเตม็ใจ รวดเรว็ มอียู่ถงึ 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 
 
ตารางที5่6: แสดงการค านึงถงึใหค้ าแนะน าและตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน 

  
ให้ค าแนะน าและตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจน จ านวน 

ร้อย
ละ 

ปานกลาง 18 36 

มาก 28 56 

มากทีสุ่ด 4 8 

รวม 50 100 
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        จากตารางที่56 จะเห็นได้ว่า เมื่อลูกค้ามขี้อสงสยั สามารถสอบถาม และ
พนกังานกพ็รอ้มทีจ่ะใหค้ าแนะน าและตอบขอ้ซกัถามไดอ้ย่างชดัเจน ในระดบัมาก 
28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56 

 
ตารางที5่7: แสดงการค านึงถงึมทีกัษะในการสื่อสารไดอ้ยา่งกระชบั ชดัเจนด ี

  
มีทกัษะในการส่ือสารได้อย่างกระชบั ชดัเจนดี จ านวน 

ร้อย
ละ 

ปานกลาง 23 46 

มาก 24 48 

มากทีสุ่ด 3 6 

รวม 50 100 
       จากตารางที่57 จะเหน็ได้ว่า พนักงานทคีวามสามารถ ทกัษะในการสื่อสาร 
ได้อย่างกระชบั ชดัเจน อยู่ในระดบัมากและปานกลาง มจี านวนใกล้เคยีงกนั คอื 
24, 23 คนตามล าดบั 
 
ตารางที5่8 การค านงึถงึใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น 

  
ให้ข้อมูลท่ีถกูต้อง ครบถ้วน จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 20 40 

มาก 22 44 

มากทีสุ่ด 7 14 

รวม 50 100 
        จากตารางที่58 จะเหน็ไดว้่า พนักงานสามารถใหข้อ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
แก่ลูกค้า อยู่ในระดบัมากและปานกลาง ซึ่งมจี านวนใกล้เคยีงกนั 22 และ 20 
ตามล าดบั 
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ตารางที5่9: แสดงการค านึงถงึความประทบัใจในภาพรวมในการใหบ้รกิาร 

ความประทบัใจในภาพรวมในการให้บริการ จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 19 38 

มาก 23 46 

มากทีสุ่ด 7 14 

รวม 50 100 
        จากตารางที่59 จะเห็นได้ว่า ความประทบัใจโดยรวมในการให้บรกิารจาก
ลกูคา้ อยูใ่นระดบัมาก 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46 
 
ตารางที6่0: แสดงการค านึงถงึโชวร์มูมสีถานทีร่องรบัลูกคา้ทีส่ะอาดเพยีงพอ 

  
โชวร์มูมีสถานท่ีรองรบัลูกค้าท่ีสะอาดเพียงพอ จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อย 2 4 

ปานกลาง 14 28 

มาก 31 62 

มากทีสุ่ด 3 6 

รวม 50 100 
        จากตารางที่60  จะเหน็ได้ว่า ภายในโชว์รูมมมีุมที่เป็นสถานรองรบัลูกค้า 
เมือ่ลกูคา้ ทีส่ะอาด และเพยีงพอ อยู่ในระดบัมาก ถงึ 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62 
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ตารางที6่1: แสดงการค านึงถงึการมอีนิเตอรเ์น็ตอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
ทนัสมยั 

มีอินเตอรเ์น็ตอปุกรณ์อ านวยความสะดวก ทนัสมยั จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อยทีสุ่ด 2 4 

น้อย 4 8 

ปานกลาง 18 36 

มาก 24 48 

มากทีสุ่ด 2 4 

รวม 50 100 
        จากตารางที่61 จะเหน็ได้ว่า ภายในศูนยบ์รกิาร โชว์รม มสีิง่อ านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้า  พร้อมทัง้มรีะบบอินเตอร์เน็ตไว้รองรบัส าหรบัลูกค้า จาก
ตารางเหน็ไดว้่า อยู่ในระดบัมากถงึ 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 
 
ตารางที6่2: แสดงการค านึงถงึสนิคา้จดัเป็นหมวดหมูม่ป้ีายแสดงสนิคา้ชดัเจน 

  
สินค้าจดัเป็นหมวดหมู่มีป้ายแสดงสินค้าชดัเจน จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อย 2 4 

ปานกลาง 19 38 

มาก 25 50 

มากทีสุ่ด 4 8 

รวม 50 100 
        จากตารางที่62  จะเห็นได้ว่า สนิค้าภายในโชว์รมมกีารจดัเป็นหมวดหมู่ 
พรอ้มทัง้มป้ีายแสดงสนิคา้ทีช่ดัเจน จากตารางจะเหน็ไดว้่า อยูใ่นระดบัมาก 25คน 
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ตารางที6่3: แสดงการค านึงถงึขัน้ตอนการบรกิารทีไ่ม่มขีอ้ผดิพลาดและถูกตอ้ง 

ขัน้ตอนการบริการท่ีไม่มีข้อผิดพลาดและถกูต้อง จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อย 1 2 

ปานกลาง 20 40 

มาก 26 52 

มากทีสุ่ด 3 6 

รวม 50 100 
        จากตารางที่63 จะเหน็ไดว้่า ระบบการท างานทีม่ขี ัน้ตอนในการบรกิารทีไ่ม่
มขีอ้ผดิพลาดและถูกต้อง จากตารางจะเหน็ไดว้่า ในระดบัมจี านวน26คน คดิเป็น
รอ้ยละ 52 
 
ตารางที6่4: แสดงการค านึงถงึระยะเวลาในการใหบ้รกิารเหมาะสม 

  
ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม จ านวน 

ร้อย
ละ 

น้อย 3 6 

ปานกลาง 16 32 

มาก 27 54 

มากทีสุ่ด 4 8 

รวม 50 100 
        จากตารางที6่4 จะเหน็ไดว้่า ระยะเวลาในการบรกิารเหมาะสม เมื่อลูกคา้มา
รบับรกิารจากทางโชว์รูม ลูกค้ามคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ถงึ27 คน คดิเป็น
รอ้ยละ  54  
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ตารางที6่5: แสดงการค านึงถงึสามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ทีม่ปีญัหา 

สามารถติดต่อได้ทุกครัง้ท่ีมีปัใหา จ านวน 
ร้อย
ละ 

น้อย 2 4 

ปานกลาง 16 32 

มาก 28 56 

มากทีสุ่ด 4 8 

รวม 50 100 
        จากตารางที่65 จะเห็นได้ว่า เมื่อลูกค้ามขี้อสงสยัหรอืมปีญัหาต่างๆ สามารถติดต่อ
บรษิทัได้ทุกครัง้ จากแบบสอบถามเหน็ว่า ลูกค้ามคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มากที่สุด อยู่ที ่
28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56 

 
ตารางที6่6 แสดงค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นพฤตกิรรม 
    

คะแนน ระดบั 

1 
ตดัสนิใจซือ้โดย อารมณ์และความรูส้กึส่วนบุคคล เช่นชอบยีห่อ้หรอื
คาดหวงัว่าดกีว่ายีห่อ้อื่น 

3.68 มาก 

2 ตดัสนิใจซือ้โดย ค่านิยมของบุคคลหรอื สงัคมทีอ่ยูอ่าศยั 3.60 มาก 
3 ตดัสนิใจซือ้โดย โอกาส เช่น ไดใ้นราคาทีถู่ก, มคีนสนบัสนุน แนะน า 3.70 มาก 
4 ตดัสนิใจซือ้โดย ถอืเกณฑเ์ศรษฐกจิในปจัจบุนั 3.86 มาก 
5 ตดัสนิใจซือ้โดย ความเขา้ใจในตวัของสนิคา้ 3.68 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.70 มาก 
         จากตารางที่66 พบว่า ในด้านพฤตกิรรมผู้บรโิภค กลุ่มลูกค้าตวัอย่างให้ใช้เกณฑ์การ
ตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์โดยค านึงถึงเศรษฐกิจในปจัจุบนัมากที่สุด โดยมคีะแนนโดยรวม 
3.86คะแนน 
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ตารางที6่7 แสดงค่าเฉลีย่ดา้นผลติภณัฑใ์นการตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นผลติภณัฑ ์
    

คะแนน ระดบั 
1 การออกแบบตกแต่งรปูทรง 3.70 มาก 
2 อุปกรณ์มาตรฐานดา้นความปลอดภยั 3.84 มาก 
3 ขนาดของเครือ่งยนต ์ 3.64 มาก 
4 ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิทัผูผ้ลติ 3.93 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.78 มาก 
 
        จากตารางที่67 พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าตัวอย่างค านึงถึงชื่อเสียงและ
ภาพลกัษณ์ของบรษิทัผูผ้ลติมากทีสุ่ด โดยมคีะแนน 3.93 คะแนน 
 

ตารางที6่8 แสดงค่าเฉลีย่ดา้นราคาในการตดัสนิใจซือ้ 
 

ดา้นราคา 
    

คะแนน ระดบั 
1 ราคามคีวามเหมาะสมเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคุณภาพ 3.66 มาก 
2 ราคาถูกกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรถทีม่ขีนาดเครือ่งยนต์ใกลเ้คยีงกนั 3.64 มาก 
3 ใหบ้รกิารสนิเชื่อทางดา้นรถจกัรยานยนต์ 3.46 มาก 
4 ค่าใชจ้่ายในบ ารงุรกัษาเครือ่งยนต ์และซ่อมแซม 3.42 มาก 
5 ราคาขายของรถจกัรยานยนต์ 3.66 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.57 มาก 
 
        จากตารางที่68 พบว่า ทางด้านราคา ลูกค้าจะค านึงถงึราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัคุณภาพและราคาขายของรถจกัรยานยนต ์โดยจะคะแนนสูงสุดเท่ากนั อยูท่ี ่3.66 คะแนน 
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ตารางที6่9 แสดงค่าเฉลีย่ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
    

คะแนน ระดบั 

1 สถานทีต่ ัง้โชวร์มูและศูนยบ์รกิารมเีพยีงพอ 3.62 มาก 
2 มาตรฐานและความน่าเชื่อถอืของตวัแทนจ าหน่าย 3.84 มาก 

3 
การตกแต่งโชวร์มูและความเหมาะสมในการรองรบัการใหบ้รกิาร
แก่ลกูคา้ 

3.72 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.73 มาก 
 

        จากตารางที่69 พบว่า ลูกค้ากลุ่มตวัอย่าง ให้ความส าคญัมาตรฐานและความน่าเชื่อถอื
ของตวัแทนจ าหน่ายเป็นสิง่ทีค่ านึงในการตดัสนิใจ หากต้องการเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต์ โดยมี
คะแนน 3.84 คะแนน 
 

ตารางที7่0 แสดงค่าเฉลีย่ดา้นช่องส่งเสรมิการตลาดในการตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นส่งเสรมิการตลาด 
    

คะแนน ระดบั 
1 ใหส้่วนลด หรอืของแถม 3.50 มาก 
2 การรบัประกนัหลงัการขาย 3.86 มาก 
3 การใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัรถของพนกังานขาย 3.72 มาก 

4 
การรบัข่าวสารรถจกัรยานยนตจ์ากสื่อต่างๆ 

3.40 
ปาน
กลาง 

5 
ขอ้เสนอเงนิดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหก้บั
ลกูคา้ในอตัราทีต่ ่า 

3.44 มาก 

6 การจดังานแสดงสนิคา้ตามสถานทีต่่างๆ เช่นMotor show 3.48 มาก 
คะแนนเฉลีย่ 3.57 มาก 

 
        จากตารางที7่0 พบว่า ในดา้นส่งเสรมิการตลาด สิง่ที่ลกูคา้ใหค้วามส าคญัและจะค านึงถงึ 
เมือ่ซือ้รถจกัรยานยนต ์คอืการไดร้บัประกนัหลงัการขาย มคีะแนนอยู่ที ่3.86 คะแนน 
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ตารางที7่1 แสดงค่าเฉลีย่ดา้นพนกังานในการตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นพนกังาน 
    

คะแนน ระดบั 
1 ใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจรวดเรว็ 3.72 มาก 

2 
ใหค้ าแนะน าและตอบขอ้ซกัถามอย่างชดัเจน 

2.72 
ปาน
กลาง 

3 มทีกัษะในการสื่อสาร ไดอ้ย่างกระชบั ชดัเจนด ี 3.60 มาก 
4 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น 3.70 มาก 
5 ความประทบัใจในภาพรวมในการใหบ้รกิาร 3.72 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.49 มาก 
 

        จากตารางที่71 พบว่า ในด้านของพนักงาน สิง่ทีลู่กคา้กลุ่มตวัอย่างจะค านึงถงึในการให้
ได้รบัการให้บรกิารต่างๆ จากพนักงาน โดยจะมกีารให้บรกิารด้วยความเต็มใจ รวดเรว็ และ
ความประทบัใจในภาพรวมในการใหบ้รกิารมคีะแนนมากทีสุ่ด โดยอยูท่ี ่3.72 คะแนน 
 

ตารางที7่2 แสดงค่าเฉลีย่ดา้นกายภาพในการตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นกายภาพ 
    

คะแนน ระดบั 
1 โชวร์มมสีถานทีร่องรบัลูกคา้ทีส่ะอาด เพยีงพอ 3.70 มาก 

2 
มอีนิเตอรเ์น็ต อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ทนัสมยั 

3.40 
ปาน
กลาง 

3 สนิคา้จดัเป็นหมวดหมู่ มป้ีายแสดงสนิคา้ชดัเจน 3.62 มาก 
คะแนนเฉลีย่ 3.57 มาก 

 
        จากตารางที่72 พบว่า ทางด้านกายภาพ การที่มโีชวร์ูมที่มสีถานทีร่องรบัลูกค้าที่สะอาด 
และเพยีงพอ เป็นสิง่ทีลู่กคา้ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด โดยมคีะแนนรวมอยูท่ี ่3.70 คะแนน 
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ตารางที7่3แสดงค่าเฉลีย่ดานกระบวนการในการตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นกระบวนการ 
    

คะแนน ระดบั 
1 ขัน้ตอนการบรกิารทีไ่ม่มขีอ้ผดิพลาด และถูกตอ้ง 3.62 มาก 
2 ระยะเวลาในการใหบ้รกิารเหมาะสม 3.64 มาก 
3 สามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ทีม่ปีญัหา 3.68 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.65 มาก 
        จากตารางที7่3 พบวา่ ในดา้นกระบวนการสิง่ทีลู่กคา้กลุ่มตวัอยา่งค านึงถงึมากทีสุ่ด และ
ตอ้งการไดร้บัจากองคก์ร คอืการทีส่ามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ทีม่ปีญัหา 

 
แบบสอบถามส าหรบัผู้บริหาร 

        เมื่อท าการสมัภาษณ์จากผู้บรหิารถึงสภาวะอุตสาหกรรมเกี่ยวกบัรถจกัรยานยนต์ และ

ปจัจยัต่างๆทีส่ามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ และทางดา้นคู่แขง่ต่างๆ  

        รถจกัรยานยนต์ถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัในชวีติประจ าวนั เพราะเป็นยานพาหนะทีร่าคาไม่สูง

มากนกั และยงัใชง้านไดง้า่ย สามารถใชใ้นการเดนิทางระยะสัน้ และรวดเรว็  

        ในดา้นแนวโน้มเศรษฐกจิรถจกัรยานยนต ์มอีตัราทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จะมากหรอืน้อย

ขึน้อยูก่บัเศรษฐกจิในแต่ละปี ดงันัน้องคก์รจงึตอ้งมกีารตื่นตวั และปรบัตวั อยูต่ลอดเวลา เพื่อให้

ทนักบัเศรษฐกจิทีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องก าหนดกลยุทธ์ทีม่คีวามเหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์ 

ในด้านการเงนิขององค์กร ในปจัจุบนัจะมกีารหมุนเงนิไม่ทนั เพราะองค์กรใหญ่ไม่ให้

เครดติให้กบัองค์กรอย่างที่ผ่านมา ดงันัน้ หากเมื่อสัง่สนิค้า ก็จ าเป็นต้องช าระเงนิเลย ดงันัน้

องคก์รจะใชว้ธิลีดตน้ทุน โดยลดกระบวนการต่างๆทีท่ าใหเ้ป็นต้นทุน รายจ่ายสิน้เปลอืงที่ไม่เกดิ

ประโยชน์ต่างๆ ต้องพยายามประหยดัทรพัยากร และใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อ

บรษิทัสามารถสรา้งผลก าไรใหไ้ดม้ากที่สุดและมกีารจดักจิกรรมเพื่อสงัคมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ

ความสามารถในการแขง่ขนั 

และในปจัจุบนัจ านวนคู่แข่งก็มเีพิม่ขึน้ ท าใหม้กีารแข่งขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ท าให้องคก์ร

ต้องหากลยุทธต่์างๆ และต้องควบคุม บรหิารจดัการระบบต้นทุนของบรษิทัเป็นอย่างด ีคอืการ
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เพิม่รายได้ และลดรายจ่าย เพื่อให้เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั เช่น จะมสีถาบนัการเงนิ

ต่างๆมาช่วยในการเช่าซือ้และมกีารจดักจิกรรมเพื่อสงัคมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อความสามารถใน

การแขง่ขนั 

3.4.2การวิเคราะหข้์อมูลเชิงทุติยภมิู 
 

3.4.2.1 การวิเคราะหจ์ดุอ่อน จดุแขง็ โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 

Strengths (จดุแขง็) 

        1. เป็นหา้งรา้นทีเ่ปิดมาอยา่งยาวนาน เกอืบ 20 ปี เป็นทีน่่าเชื่อถอืของคนในจงัหวดั และ

จงัหวดัใกลเ้คยีง 

        2. ต าแหน่งร้านอยู่ในท าเลที่ด ีเป็นที่สงัเกตเห็นได้ง่าย มโีชว์รูมที่สวยงาม ทนัสมยั 

สะอาด ไดม้าตรฐาน ท าใหล้กูคา้สามารถมัน่ใจไดว้่าจะไดร้บัสนิคา้และบรกิารทีคุ่ณภาพ 

        3. ผู้บรหิารมปีระสบการณ์ความรอบรู ้ความซื่อสตัยแ์ละมคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรื่อง

อุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตเ์ป็นอยา่งด ี

        4. เน้นที่จะส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลอืสนับสนุน

กิจกรรมที่มคีุณค่าทุกประเภท เพื่อตอกย ้าตราสินค้าและสร้างความภักดีแก่ผู้บริโภคอย่าง

ต่อเนื่อง 

        5.รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีชื่อเสียง เป็นที่รู้ จ ักอย่าง

ยาวนาน ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถมัน่ใจในคุณภาพ 

Weakness (จดุอ่อน)  

        1. ยงัมปีญัญาในการจดัสรรเงนิหมนุเวยีนในบรษิทั  

        2. สนิคา้ยงัมคีวามหลากหลายน้อยกว่าคู่แขง่ ท าใหเ้กดิความเสยีเปรยีบได้ 

        3.พนักงานขาดแรงจูงใจในการท างาน ไม่มคีวามกระตือรอืร้นในการท างาน ไม่สร้าง

ผลงานใหม่ๆ  

        4.โครงสรา้งงานภายในองคก์รไมช่ดัเจน หน้าทีย่งัไมช่ดัเจน  

Opportunity (โอกาส)  

        1.สภาวะเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มเตบิโตขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคมกี าลงัการใชจ้า่ยมากขึน้ 
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        2.เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้ามี

ประสทิธภิาพมากขึน้จงึเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัและพฒันาสนิคา้ใหม่ ๆ ออกมาเพื่อสนองตอบ

ต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

        3.วฒันธรรมของคนไทยนิยมใหร้างวลัตวัเองดว้ยการซือ้ของใหม่ หรอืว่าในโอกาสพเิศษ

ต่างๆ เช่น ปีใหม ่วนัเปิดเทอมของลกๆ ท าใหม้ยีอดขายเพิม่ขึน้ 

        4.รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะนาดเล็กสามารถเคลื่อนตัวไปได้แม้ในยามที่การจราจร

ตดิขดั ช่วยยน่ระยะเวลาในการเดนิทางไปไดม้าก ท าใหร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นทีน่ิยมมาก ทัง้ในตวั

เมอืงและชนบท 

        5.เทคโนโลยี ทางด้านการสื่อสาร มีอินเตอร์เ น็ต ท าให้ติดต่อสื่อสาร โฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์ไดส้ะดวก รวดเรว็มาก 

        6.รฐับาลมนีโยบายเพิม่รายไดใ้หเ้กษตรกรและประชาชนรากหญา้ ท าใหป้ระชากรกล่มนี้มี

ก าลงัในการซือ้เพิม่มากขึน้ 

Threat (อปุสรรค)  

        1.มรีา้นจ าหน่ายรถจกัรยานยนตเ์ปิดใหมห่ลายแห่ง ท าใหก้ารแขง่ขนักนัรนุแรงมากขึน้  

        2.คู่แข่งมสีนิคา้ให้เลอืกหลากหลายกว่าและสามารถตอบสนองลกคา้ไดด้กีว่าท าให้คู่แข่ง

แยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดไป 

        3.กระแสแนวโน้ม และข่าวอุบตัิเหตุต่างๆ มผีลท าให้อัตราการซื้อรถจกัรยานยนต์ลด

น้อยลง 

        4.ราคาน ้ ามันที่มีแนวโ น้มสูงขึ้นตลอดเวลา มีผลท าให้อัตราการตัดสินใจซื้ อ

รถจกัรยานยนตล์ดน้อยลง 

        5.อตัราดอกเบีย้มแีนวโน้มสงูขึน้ 

        6.เศรษฐกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา อาจจะเกดิผลเสยีต่อองคก์ร 
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3.4.2.2  วิเคราะห ์7s 

1. กลยทุธข์ององคก์ร (Strategy)  

        เดมิบรษิทั โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์อุทยัธานี ด าเนินธุรกจิโดยใชก้ลยุทธ(์Pull Strategy) เป็น

กลยุทธ์การดงึลูกค้า ที่เน้นถึงสื่อสารถึงผู้บรโิภค โดยมุ่งเน้นการท าตลาด โฆษณาต่างๆ ท า

กจิกรรมส่งเสรมิการขายกบัลูกคา้ เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหลู้กคา้เกดิความต้องการ โดยทางบรษิทั

ได้ จัดกิจกรรมบริการเปลี่ยนถ่ายน ้ ามันเครื่องฟรีให้แ ก่ลู กค้า การตรวจเช็คสภาพ

รถจกัรยานยนต ์ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านวทิยุในชุมชน ซึง่เมื่อไดม้กีารปรบัใหเ้ขา้กบักล

ยทุธเ์พิม่ยอดการขายแลว้ องคก์รควรน ากลยุทธก์ารโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสื่ออนิเตอรเ์น็ต 

เพราะสงัคมออนไลน์(Social network)  เป็นสื่อทีม่กีารสื่อสารไดอ้ย่างรวดเรว็ เข้าถงึผูบ้รโิภคได้

ง่าย และมคี่าใช้จ่ายในการด าเนินเงนิถูก เป็นโอกาสให้บรษิัทเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ ์

เพื่อสรา้งความสนใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

2. โครงสร้างองคก์ร (Organization)  

• โครงสรา้งของบรษิทั โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูม ิ7 แสดงโครงสรา้งของบรษิทั โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์
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        โครงสรา้งองค์กรของบรษิัท โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์จะจดัเป็นแบบองค์กรทีแ่บ่งตามหน้าที ่

โดยจะแบ่งเป็นแผนกๆ ฝ่ายขาย ฝ่ายศูนยบ์รกิาร ฝ่ายธุรการ โดยจะแยกเป็นหมวดหมู่อย่าง

ชัดเจนโดยจะแบ่ง ตามหน้าที่ ความสามารถ ซึ่ง ข้อดีก็จะช่วยให้สามารถติดตามงาน 

ประสิทธิภาพ มาตรฐานต่างๆ และเป็นการฝึกให้พนักงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่ตน

รบัผดิชอบ ท าใหก้ารท างานง่ายขึน้ และในเรื่องของการตดัสนิใจต่างๆได้ง่าย การประสานงาน

ในแต่แผนกสะดวก และรวดเรว็          

       ส่วนในดา้นของขอ้เสยี จะพบว่าการจดัโครงสรา้งทีแ่บ่งตามหน้าทีจ่ะท าให ้พนักงานในแต่

ละหน่วยงานกจ็ะใหค้วามส าคญักบัหน่วยงานของตนมากกว่าภาพรวมขององคก์ร และอาจจะท า

ให้เกดิความขดัแยง้ในแต่ละฝ่ายได้ง่าย หรอือาจจะท าใหเ้กดิการแบ่งพกัแบ่งพวกในองคก์รได ้

และอกีทัง้ผูจ้ดัการจะไมไ่ดร้บัความรูเ้กีย่วกบังานในดา้นอื่นๆ 

         จากการที่บรษิัทได้ใช้โครงสร้างองค์กรเดิม เป็นผลดีต่อองค์กรอยู่แล้ว การแบ่งแยก

หน้าที ่ความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน เนื่องจากเป็นองค์กร ขนาดเลก็จงึท าให้สามารถสัง่งานได้

งา่ย และการท างานทีส่ะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ                   

3. ระบบงาน (System) 

        ระบบการท างานขององคก์ร ทัง้เป็นระบบทีม่กีารกฎเกณฑก์ าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร

อย่างชดัเจน คอื เป็นงานทีเ่ป็นทางการ  ยกตวัอย่างเช่น ระบบการสัง่สนิค้าทัง้รถจกัรยานยนต ์

และอะไหล่ต่างๆ ดว้ยระบบออนไลน์ เป็นระบบทีเ่ชื่อมต่อกบับรษิทัแม่ เพื่อความสะดวกต่อการ

สัง่ซือ้สนิคา้ หลกัฐานในการจดทะเบยีน หลกัฐานการสัง่รถ การสัง่อะไหล่ การท าหนังสอืสญัญา 

และระบบทีไ่มม่กีารก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน เป็นงานทีไ่มเ่ป็นทางการ ว่ากล่าว

ตกัเตอืน การสัง่งานทัว่ไป  

4. บคุลากร (Staff) 

        ทางด้านบุคลากรภายในองค์กร ถอืว่ามจี านวนพนักงานเพยีงพอต่อการท างาน แต่จะมี

พนักงานช่างจะขาดแคลนในบางช่วง เนื่องจากหากพนักงานนัน้ ลาออก การที่จะหาคนที่มี

ทกัษะการดา้นช่าง จะไดย้าก เนื่องจากเป็นงานทีเ่ป็นความสามารถเฉพาะ หากรบัพนักงานใหม่

กจ็ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการฝึกอบรม  

        ส่วนในดา้นความขดัแยง้ภายในองคก์ร มกัพบไดบ้่อย เนื่องจากพนักงานต่างคนต่างทีม่า 

การทีจ่ะใหเ้ขา้ใจหรอืท างานร่วมกนัได ้ต้องใชเ้วลาในการปรบัตวั และยงัมกีารเกี่ยงงานกนั ท า
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ใหพ้นกังานคนอื่นเกดิความไม่พอใจ และมพีนักงานบางคนทีช่อบประจบผู้บรหิารออกนอกหน้า 

จงึท าใหเ้กดิความขดัแยง้ภายในองค์กรได้ และยงัมปีญัหาเกี่ยวกบัพนักงานต่างวยั การเคารพ

นบัถอืต่างๆ  

5. ทกัษะ (Skills) 

        เนื่องจากพนกังานของบรษิทัทกคนจะไดร้บัการฝึกอบรม ใหค้วามรูเ้พิม่ทกัษะ การท างาน

จากบรษิัทแม่ที่มมีาตรฐาน โดยเฉพาะแผนกช่าง หรอืแผนกศูนยบ์รกิารจะเป็นแผนกที่มกีาร

อบรมบ่อยที่สุด เพราะเพื่อให้พนักงานมเีชี่ยวชาญ และกับก้าวทนักับเทคโนโลยีและระบบ

เครื่องยนต์ต่างๆของรถจกัรยานยนต์ที่มกีารพฒันาอย่างต่อ และเพื่อความปลอดภยัแก่ลูกค้า 

พนกังานจงึไดม้กีารพฒันาความรู ้ความสามารถอยา่งต่อเนื่อง  เพื่อน ากลบัมาใชก้บัองคก์ร 

6. รปูแบบการบริหาร (Style) 

        รูปแบบการบรหิารของบรษิัทเป็นแบบ Top Down การบรหิารจากบนลงล่าง โดย

ผูบ้รหิารจะสัง่การ พนักงานต่างๆมหีน้าที่ปฏบิตัติามค าสัง่ที่ไดร้บัมอบหมาย ขอ้ด ีคอื ง่ายต่อ

การวางแผนงาน และควบคุมในการงบประมานต่างๆได ้เพราะผูบ้รหิารคดิไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ส่วน

ขอ้เสยี เพราะผูบ้รหิารไมไ่ดเ้ป็นคนทีเ่ผชญิกบังานดว้ยตนเอง ดงันัน้จงึไม่ทราบถงึปญัหาในการ

ท างานต่างๆ หรอืความต้องการของลูกคา้ ในการท ากลยุทธ ์หรอืงานแผนงานต่างๆ อาจจะไม่

สะทอ้นถงึปญัหา ความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นไปไดย้ากทีอ่งคก์รจะประสบความส าเรจ็ ดงันัน้

องค์กรควรน ารูปแบบการท างานแบบbottom upควบคู่กนั รบัฟงัความคดิเหน็จากพนักงาน 

เพราะเขาจะทราบว่าปญัหาคอือะไร เพื่อจะไดจ้ดัท ากลยทุธท์ีเ่หมาะสมส าหรบัองคก์รได ้

7.ค่านิยมร่วม (Share Value) 

         วฒันธรรมหรอืค่านิยมร่วม เป็นข้อก าหนดท่ีใช้ร่วมกนัของคนในองค์กรเพ่ือเป็นการกระตุ้น

และโน้มน้าวให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมในทิศทาง

เดียวกนั ซึ่งองค์กร จะมนีิยามในการท างานคอื การต้อนรบัลูกค้าทุกคนด้วยความเต็มใจ อ่อน

น้อม ไม่จ าเป็นต้องแต่งตัวดี เพราะถือว่าหากเขาเข้ามาก็เป็นโอกาสที่เขาอาจจะเป็นลูกค้า

องค์กร โดยมนีิยามว่า ลกค้าคอืผู้มพีระคุณ เพราะพวกเขาเป็นปจัจยัที่จะให้องค์กรประสบ

ความส าเรจ็ และท าให้ทุกคนในองค์กรสามารถด าเนินต่อไปได้ และวฒันธรรมอีกอย่างของ

องค์กรคือการมาท างานตรงต่อเวลา มีความวินัย การแต่งตัวสภาพ สะอาดเรียบร้อย เป็น

ระเบยีบมาตรฐานทีทุ่กคนตอ้งถอืปฏบิตั ิ 
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3.4.2.3การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) 

        การเมือง  

        1.  รฐับาลมนีโยบายสนบัสนุน ช่วยจา่ยใหก้บัรถยนตค์นัแรก ท าใหผู้บ้รโิภคตอ้งการ 

  รถยนตม์ากขึน้ 

        2.  แนวโน้มดอกเบีย้ ทีส่งูขึน้ 

        3.  นโยบายรฐับาล ในการเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกรและประชาชนกลุ่มรากหญ้า 

 

        เศรษฐกิจ 

        1.  เมือ่เศรษฐกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา และค่าครองชพีสูงขึน้ท าใหก้ าลงัในการ

  ซือ้สนิคา้ถูกจ ากดัการซือ้ ลกูคา้จงึน้อยลง 

        2.  การชะลอสภาวะเศรษฐกจิโลก จากปญัหาราคาน ้ามนัสงูขึน้ ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิ 

  โดยรวมขอประเทศไดร้บัผลกระทบเชงิลบมากขึน้ 

        3.ปญัหาค่าจา้งแรงงานทีส่งูขึน้ ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อองคก์ร  

 

        สงัคม  

        1.  ในสงัคมปจัจุบนัน้ี ในการประกอบธุรกจิ กต็้องมกีจิกรรมเพื่อตอบแทนสงัคม องคก์ร

  ของเราไดร้ว่มมอืกบั เอ พ ีฮอนดา้ จดักจิกรรมเพื่อสงัคมอยา่งต่อเนื่อง 

        2.  ปจัจุบนัการด าเนินชวีติที่เร่งรบี รถจกัรยานยนต์จงึเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกส าคญัใหก้บั

  ผูบ้รโิภค ในการยน่เวลาในการเดนิทาง 

        3.  สภาพอากาศทีร่อ้นขึน้ท าใหผู้บ้รโิภคอาจจะใชร้ถจกัรยานยนตน้์อยลง 

  ตราสนิคา้ ทีไ่ดม้าตรฐานช่วยใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจในสนิคา้และบรกิาร 

        4.  การโฆษณาประชาสมัพนัธม์สี่วนช่วยทีท่ าใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่ลูกคา้ และเกดิความ 

  ตอ้งการ 

        5.  วถิชีวีติของคนต่างจงัหวดันิยมใชร้ถจกัรยานยนตม์ากกว่า 

 

        เทคโนโลยี  

        1.  เทคโนโลยทีี่มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มกีารพฒันาสนิค้าได้อย่างรวดเร็ว 

  ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี
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        2.  การมรีะบบการขนส่งทีร่วดเรว็ 

        3.  ทางด้านสงัคมออนไลน์ถอืเป็นช่องทางส าคญัในการสื่อสาร ขอ้มูลข่าวสารต่างๆได้

  เป็นอย่างดแีละรวดเรว็ เพราะพูดไดว้่าอนิเตอรเ์น็ตมทีุกบ้าน ท าใหล้ดค่าใช้จ่ายในการ

  โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์แก่องคก์รไดม้าก 

 

3.4.2.4 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Five Forces Analysis) 

        Rivalry Among Current Competitors: การแข่งขนักันระหว่างคู่แข่งภายใน

อุตสาหกรรมเดยีวกนั 

        -จากการแข่งขนัของธุรกจิรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดัอุทยัธานี มอียู่ประมาณ 3-5แห่ง จงึ

ท าใหม้รีะดบัความรุนแรงของการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เพราะเป็นจงัหวดัเลก็ จ านวนประชากรไม่

มากนัก ทุกแห่งกม็สีนิคา้ทีเ่หมอืนกนั และลกัษณะของโชวร์มูทีค่ล้ายคลงึกนั แต่จะแตกต่างกนั

ตรงที่การบรกิารแต่ละองค์กร ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าการแข่งขนัระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม

ส่งผลกระทบต่อการแขง่ขนัต่อองคก์รค่อนขา้งสงู 

Bargaining Power of Suppliers: อ านาจต่อรองของ Supplier 

   -อ านาจการต่อรองจากผูส้่งสนิคา้มมีาก เพราะผูส้่งสนิคา้มเีพยีงรายเดยีว คอื บรษิทั เอ 

พ ีฮอนดา้ เป็นผูจ้ดัส่งสนิคา้ใหก้บัผูแ้ทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ ท าใหอ้งคก์รไม่มคีวามสามารถใน

การต่อรองจากผูส้่งสนิคา้ไดม้ากนัก ดงัจะเหน็ไดว้่าผูส้่งสนิคา้มเีพยีงรายเดยีวจงึส่งผลต่อความ

เขม้ขน้ทางการแขง่ขนัในธุรกจิรถจกัรยานยนตส์งู เพราะองคก์รไม่สามารถเลอืกผูส้่งสนิคา้ใหแ้ก่

องคก์รได ้

        Bargaining Power of Customers: อ านาจต่อรองของลกูคา้ 

        -ธุรกจิรถจกัรยานยนต์ไม่เพยีงแต่จ าหน่ายสนิค้าเพยีงอย่างเดยีว การบรกิารเป็นเรื่องที่

ส าคญัควบคู่กนัไปดว้ย เช่น งานซ่อม การใหข้อ้มลต่างๆแก่ลูกคา้ เป็นต้น ดงันัน้จงึถอืว่าลูกคา้

เป็นหวัใจส าคญัที่จะท าให้ธรกิจอยู่รอดได้ และในจงัหวดัอุทยัธานี ก็มธีุรกิจรถจกัรยานยนต์

หลายแห่ง ดงัจะเห็นได้ว่าลูกค้ามทีางเลอืกมากที่เลอืกร้านที่ตนเองพอใจ ทัง้ด้านบรกิาร หรอื

ราคาต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการแขง่ขนัในธุรกจิรถจกัรยานยนตส์งู 
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          Threat of Substitute Products or Services: ภยัคุกคามจากสนิคา้ทดแทน 

    -สนิค้าทดแทนของรถจกัรยานยนต์ ได้แก่ รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์

อโีค่คาร์ ซึ่งในปจัจุบนัสนิค้าทดแทนเหล่านี้มจี านวนเพิม่ขึ้นเป็นอย่างมาก และเนื่องด้วยการ

สนบัสนุนจากรฐับาลทีช่่วยจา่ยเงนิใหก้บัผู้ทีซ่ ือ้รถยนต์ขนาดเลก็เป็นคนัแรก และการรณรงคป์ ัน่

จกัรยานต่างๆ แต่สนิคา้ทดแทนนัน้กท็ดแทนกนัไดไ้ม่หมด เนื่องจากรถยนต์ก็มคีวามสะดวกไม่

เท่ากบัรถจกัรยานยนต ์หรอืจะรถจกัรยานยนต์กไ็ม่รวดเรว็เท่า ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าสนิคา้ทดแทน

ส่งผลกระทบต่อการแขง่ขนัในระดบัปานกลาง 

 Threat of New Entrance: ภยัคุกคามจากผูแ้ขง่ขนัหน้าใหม่ 

 -คู่แขง่รายใหมน่ัน้สามารถเขา้มาในธุรกจิไดง้่ายพอสมควร เนื่องจากการใชเ้งนิลงทุนไม่

สูงมาก ส่วนของท าเลที่ตัง้ก็มรีาคาไม่สูงมาก และเรื่องของบุคลากร เพราะสามารถหาได้ง่าย 

เพราะจ านวนคนว่างงานกม็อียู่มาก แต่จะต้องสรรหาและ คดัสรร บุคลากรทีม่คีวามพรอ้ม และ

ต้องหาคนที่เหมาะสมกบังาน และต้องพาไปเรยีนรู้ และฝึกฝนประสบการณ์ พอสมควร เพราะ

บางทกีารเปิดรา้นไม่จ าเป็นต้องเปิดรา้นใหญ่ กส็ามารถด าเนินกจิการได ้ดงันัน้จงึส่งผลกระทบ

ต่อการแขง่ขนัค่อนขา้งสูง 

3.4.2.5การวิเคราะห ์7P 

Product 

    บรษิทั โคว้โต๊ะฮุย มอเตอร ์จ ากดั จดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์  ซึง่สนิคา้แต่ละองคก์รก็

ไม่มคีวามแตกต่างกนั  เพราะเป็นสนิค้ามาตรฐานเดยีวกนั รบัจากผู้ส่งสนิค้ารายเดยีวกนัทัง้

ประเทศ ภายในบริษัทก็มีสินค้าหลากหลายรุ่น หลายประเภท เช่น รถจกัรยานยนต์แบบ

ครอบครวั รถจกัรยานยนต์สปอร์ต หรอืรถจกัรยานยนต์ครอบครวัสปอร์ต เพื่อที่จะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการ ของลูกคา้ทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัได ้ 

และในส่วนการบริการพนักงานทุกคนจะต้องได้รบัการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการท างาน 

เพื่อทีจ่ะสามารถตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งความพงึพอใจใหแ้กลูกคา้ เช่นการซ่อม เมื่อ

ลูกค้ามาที่ศูนย์บริการ ก็จะสามารถมัน่ใจได้ว่ารถจักรยานยนต์ของท่านจะได้รบัการซ่อม 

ตรวจเชค็จากช่างผูช้ านาญงาน และมคีวามปลอดภยัสูงสุด พรอ้มทัง้ยงัมกีารการรบัประกนัหลงั
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การขาย ลูกคา้สามารถมาตรวจเชค็สภาพรถจกัรยานยนต์ของท่าน 10,000 กโิลเมตร หรอื 1 ปี 

พรอ้มทัง้จะยงัมกีารกจิกรรมพเิศษต่างๆ ใหล้กูคา้อยา่งต่อเนื่อง 

Price  

        ทางดา้นราคาเป็นปจัจยัทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัทีสุ่ด  การทีจ่ะสามารถจ าหน่ายสนิคา้ได้

ในราคาทีพ่เิศษกว่าคู่แขง่องคก์รจะต้องมรีะบบการบรกิารจดัการภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ใช้ทรพัยากรที่มอียู่อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต ่าที่สุด องค์กรจงึจะสามารถจ าหน่าย

สนิค้าที่ราคาพเิศษ โดยไม่ขาดทุนได้ เพราะการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคถือได้ว่าราคา

เป็นปจัจยัส าคญั 

Place 

        ช่องทางการจดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ของโชว์รูมบรษิทั โค้วโต๊ะฮุย มอเตอร ์จ ากดั มี

ท าเลที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงจงัหวดัอุทยัธานี มคีวามโดดเด่น เห็นได้อย่างชดัเจน สนัจรไปมา

สะดวก สถานที่ใกล้เคียงเป็นห้างสรรพสินค้า และคิวรถตู้  โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าในจงัหวัด

อุทยัธานี อ าเภอใกล้เคยีง และกลุ่มลูกค้าในจงัหวดัใกล้เคยีง การเดนิทางสะดวก เพราะท าเล

ทีต่ ัง้กเ็ป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีล่กูคา้ไดใ้หค้วามส าคญัเช่นกนั  ธุรกจิจะด าเนินต่อไปไดห้รอืไม่  ท าเล

ที่เป็นปจัจยัที่ส าคญั หากมสีนิค้าที่ด ีอย่างไร หากที่ตัง้ลบัตาคน ไม่มจีุดเด่น หรอือยู่ในแหล่ง

ชุมชน หรอืงา่ยต่อการเดนิทาง กเ็ป็นการยากทีจ่ะประสบความส าเรจ็ได้ 

Promotion  

         เมื่อศกึษาแบบสอบในเรื่องการท าโปรโมชัน่ ผู้บรโิภคไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก หาก

ตอ้งการซือ้ในเวลาทีพ่รอ้ม ก าลงัทรพัยพ์รอ้ม ในราคาทีย่อมรบัได ้กจ็ะตดัสนิใจซือ้ โดยไม่ไดใ้ห้

ความส าคัญกับโปรโมชัน่ ของแถมต่างๆ แต่องค์กรก็ไม่ควรที่จะมองข้าม แต่ก็มีการจัด

โปรโมชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการดงึดูดใจผู้บรโิภค เช่น การแจกของรางวลั การโฆษณา

ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ การจดักจิกรรมตอบแทนลูกคา้ เป็นตน้ 
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People   

        ในดา้นพนกังาน กจ็ าเป็นตอ้งมทีกัษะ ความรู ้สามารถแนะน าขอ้มลต่างๆ ตอบขอ้ซกัถาม

ของลกูคา้ได ้ เพื่อช่วยใหลู้กคา้สามารถตดัสนิใจซือ้ไดเ้รว็ขึน้ ถอืไดว้่าพนักงานเป็นปจัจยัส าคญั

ในการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้

Physical Evidence 

        สภาพแวดล้อมในบรษิัท หรอืบรเิวณใกล้เคยีงจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 

ภายในศูนยม์โีชวร์มูทีด่ ีไดม้าตรฐาน มกีารจดัวางสนิคา้ไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่ มสีถานทีเ่พยีงพอ

ต่อการรบัรองลกูคา้ทีเ่ขา้มาตดิต่อ สะอาด พรอ้มทัง้มรีะบบอนิเตอรเ์น็ตไวบ้รกิารอกีดว้ยเพื่อท า

ใหล้กูคา้มคีวามมัน่ใจมากยิง่ขึน้ 

Process  

เนื่องจากยงัเป็นองคก์รขนาดเลก็ กระบวนการจดัการต่างๆ จงึยงัไมช่ดัเจนเท่าทีค่วร 

ท าใหผ้ลงานต่างๆในแต่ละเดอืน ไมค่่อยแน่นอน หลายครัง้ยงัมปีญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการ

ท างานอย่างไมเ่ป็นระบบ เช่น เมือ่ลูกคา้มาซือ้รถจกัรยานยนต ์ทางบรษิทัจะตอ้งท าทะเบยีน

ใหแ้ก่ลกูคา้ แต่กม็กีารผดิพลาดคอื รายชื่อลูกคา้ตกหล่น ท าใหไ้ดร้บัป้ายทะเบยีนล่าชา้ หรอื

ระบบการเงนิทีไ่มโ่ปรง่ใส ท าใหม้เีงนิรัว่ไหล เนื่องจากการยกัยอก  
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3.5 การก าหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัใหา (Strategic alternatives) 

3.5.1 กลยทุธ ์แมทริกซก์ารประเมินปัจจยัภายใน – การประเมินภายนอก 
(Internal – External (IE) Matrix หรือ IE Matrix) 

ทฤษฎีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (TOWS Matrix) 

ตารางท่ี74 แสดงการก าหนดกลยทุธโ์ดยใช้ TOWS Matrix 

 Internal Strengths 
(S) 
S1เป็นรา้นเก่าแก่ 
น่าเชื่อถอื 
S2ท าเลทีต่ ัง้ 
สงัเกตเหน็งา่ย 
S3ผูบ้รหิารมคีวามรู ้
ประสบการณ์ 
S4ใส่ใจการท า
กจิกรรมเพื่อสงัคม 
S5สนิคา้มคีุณภาพ 
มาตรฐาน 
 

Internal 
Weaknesses (W) 
W1ปญัหาการจดัสรร
เงนิทนหมุนเวยีน 
W2พนกังานขาด
แรงจงูใจในการท างาน 
W3โครงสรา้งหน้าที่
งานไมช่ดัเจน 
W4สนิคา้ทีข่ายมี
ปรมิาณน้อยกว่าคู่แขง่ 
 

External 
Opportunities(O) 
O1มเีทคโนโลยทีี่
กา้วหน้า 
O2วฒันธรรมคนไทย
ชอบใหร้างวลักบั
ตวัเองและคน
ใกลเ้คยีง 
O3สะดวกต่อการ
เดนิทางทีเ่รง่รบี 
O4วถิชีวีติคน

SO  
 
กลยทุธเ์ติบโต 
S1,O1,O4,O5 

WO 
 
กลยทุธก์ารพฒันา
องคก์ร 
O5,W2,W3 
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3.2 ทางเลือกในการแก้ไขปัใหา และการตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัใหา 

แนวทางเลือกท่ี 1: กลยทุธเ์ตบิโต 

        บรษิัทโค้วโต๊ะฮุย มอเตอร์ อุทยัธานี จ ากัด เป็นบรษิัทที่เปิดยาวนาน ถือได้ว่าเป็นเจ้า

แรกๆในจงัหวดัอุทยัธานีเลยก็ว่าได้ ท าให้บรษิัทเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จกัดขีองคนใน

จงัหวดั เพราะเป็นโชวร์มูและศูนยบ์รกิารทีไ่ดม้าตรฐาน ซึง่ในปจัจุบนักลุ่มของลูกคา้ส่วนใหญ่จะ

เป็นคนในจงัหวดั ในอ าเภอ และจงัหวดัใกล้เคยีง ดงันัน้หากองค์กรต้องการที่จะเพิม่ยอดขาย 

เพื่อสรา้งผลประกอบทีด่ขี ึน้และเพื่อเป็นการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดใหม้ากขึน้ ดงันัน้องคก์ร

จ าเป็นต้องมกีารท าโฆษณาประชาสมัพนัธต่์างๆ หรอืการจดัท ากจิกรรมส่งเสรมิการขายต่างๆ 

การท ากิจกรรมเพื่อสงัคมเพิ่มมากขึ้น หรอืมกีารให้บรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขาย เพื่อให้

องค์กรเป็นที่รู้จกั และสร้างแรงจูงใจให้กบัผู้บรโิภค เป็นการกระตุ้นให้เกดิความต้องการมาก

ยิง่ขึน้  และเนื่องดว้ยองคก์รไม่มเีวบ็ไซดข์ององค์กรโดยตรง มเีพยีงแต่เวบ็ไซด์ของบรษิทัใหญ่

เท่านัน้ ดงันัน้บรษิทัจงึควรท าเวบ็ไซดเ์ฉพาะ เพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้เพื่อรบัข่าวสารขอ้มลูของ

ต่างจงัหวดันิยมใช้
รถจกัรยานยนต์ 
O5เศรษฐกจิมี
แนวโน้มดขีึน้ 
o6นโยบายรฐับาล
เพิม่รายไดใ้ห้
เกษตรกรและ
ประชาชนรากหญ้า 
External Threats 
(T) 
T1มคีู่แขง่เพิม่ขึน้ 
T2คู่แขง่มสีนิคา้ใน
การขายมากกว่า 
T3กระแสอุบตัเิหตุ
รถจกัรยานยนต์ 
T4แนวโน้มราคา
น ้ามนัสงู 

ST 
 
กลยทุธก์ารสร้าง
ความแตกต่าง 
T1,T2S1,S2,S3,S5 

WT 
 
กลยทุธก์ารท า  
CRM 
ลกค้าสมัพนัธ์ 
T1,W1 



109 
 

องคก์รไดง้า่ยขึน้ และปจัจบุนัผูบ้รโิภคนิยมใชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อหาขอ้มลูมากยิง่ขึน้ และ กลุ่ม

ลูกค้าของบรษิัทส่วนมากจะมอีาชีพเป็นพนักงานบรษิัท นักเรยีนนักศึกษา และด้วยจังหวดั

อุทยัธานีประชากรส่วนมากจะประกอบอาชพีเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา หากองค์กรต้องการเพิม่

ยอดขายโดยองค์กรอาจจะมกีารจดักจิกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการใช้รถใช้ถนน การขบัขีอ่ย่าง

ปลอดภยั กจิกรรมสนัทนาการต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์รเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ และเนื่องดว้ยโอกาสที่

วถิชีวีติของคนต่างจงัหวดันิยมใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการเดนิทาง  รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะช่วยเพิม่

รายได้ใหก้บัเกษตรและประชาชนกลุ่มรากหญ้า ท าให้ประชากรกลุ่มนี้มกี าลงัจ่ายมากขึน้พรอ้ม

กบัสภาพเศรษฐกิจมแีนวโน้มที่ดขี ึ้น ท าให้ผู้บรโิภคกล้าที่จะจบัจ่ายใช้สอยมากยิง่ขึ้น อีกทัง้

เทคโนโลยใีนปจัจบุนัมกีารพฒันาสนิคา้ใหม้คีวามทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการขายลูกคา้ ซึง่ถอื

ว่าเป็นโอกาสทีด่ทีีอ่งคก์รจะสามารถเพิม่ยอดขายใหก้บัองคก์รอกีดว้ย 

ท่ีมาของทางเลือก 

 SO จุดแข็งขององค์กรเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าพร้อมทัง้มี

ศูนยบ์รกิารที่ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จกัมายาวนาน ถอืไดว้่าเป็นแห่งแรกในจงัหวดั จงึท าให้มี

ฐานลกูคา้เก่าอยู่พอสมควร และลกูคา้สามารถมัน่ใจ และเป็นทีรู่จ้กัของลูกคา้ โอกาสคอืวถิชีวีติ

ของคนในจงัหวดันิยมใช้รถจกัรยานยนต์ พร้อมทัง้สภาพเศรษฐกิจที่มแีนวโน้มดีขึ้น และมี

นโยบายรฐับาลทีช่่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกร และประชาชนกลุ่มรากหญ้า และมเีทคโนโลยทีี่

ทนัสมยั สามารถพฒันาสนิคา้ใหต้รงกบัความต้องการของลูกค้าไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้องคก์รจะ

น ากลยทุธร์ะดบัองคก์ร  

ข้อดี 

1. ท าใหอ้งคก์รสามารถเพิม่ยอดขายได้ 

2. ท าใหอ้งคก์รเพิม่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายมากยิง่ขึน้ 

3. เพิม่ส่วนแบ่งทางตลาด 

4. มคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ข้อเสีย 

1. ตอ้งมคี่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมต่างๆ 

2. ไมท่ราบว่าผลลพัธจ์ะมปีระสทิธภิาพมากเพยีงใด 
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3. กจิกรรมต่างๆตอ้งใชเ้วลาในการท า  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

        องคก์รสามารถสรา้งผลก าไร เพิม่ยอดขายได ้เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั  

แนวทางเลือกท่ี 2 : กลยทุธส์รา้งความแตกต่าง เปิดรา้นอุปกรณ์ตกแต่งรถจกัรยานยนต์ 

        เนื่องด้วยจากการเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์มาเป็นเวลานาน ท าให้ผู้บรหิารมี

ความรู ้ประสบการณ์ในธุรกจิรถจกัรยานยนตม์าก และดว้ยท าเลทีต่ ัง้ทีอ่ยู่ในใจกลางเมอืง เป็นที่

ส ังเกตเห็นได้ง่าย พร้อมทัง้มีโชว์ที่ได้มาตรฐาน จึงท าให้เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ บริโภคแต่

เน่ืองจากในปจัจุบนัองค์กรมจี านวนคู่แข่งเพิม่มากขึน้ ท าให้มกีารแข่งขนัที่รุนแรง และในส่วน

สนิค้าและบรกิารที่มอียู่ในตลาดรถจกัรยานยนต์ปจัจุบนัมคีวามคล้ายคลงึกนัมาก ทัง้ทางด้าน

สนิคา้ โชวร์มู การใหบ้รกิารต่างๆ องคก์รจงึจ าเป็นต้องสรา้งสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามแตกต่าง

จากคู่แขง่เพื่อตอบสนองความตอ้งการนัน้ เพื่อในการสรา้งใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจสูงสุดและ

เนื่องด้วยการแข่งในตลาดที่สูงมาก ท าให้ที่ผ่านมาองค์กรต้องประสบกบัปญัหายอดขายที่ลด

น้อยลง ซึง่เป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้มกบัยอดขายรถจกัรยานยนต์ทัง้หมดในประเทศ  ดงันัน้

องคก์รจงึจ าเป็นตอ้งสรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อเป็นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร ซึง่โดย

ปกตแิล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อซื้อรถจกัรยานยนต์ไปแล้ว นิยมน ามาปรบัแต่งต่างๆ เพื่อให้ตรง

ตามความชอบ รสนิยมแต่ละคนต่างๆ ทีไ่ม่เหมอืนกนั และจะมลีูกคา้น ามาปรบัแต่งในภายหลงั

เมื่อรถจกัรยานยนต์เก่าหรอืช ารุด ดงันัน้องค์กรจะถือโอกาสนี้ เปิดเป็นร้านประดบั ตกแต่ง

รถจกัรยานยนต ์เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ เมื่อมาซือ้ทีร่า้นเรา แทนทีจ่ะจ าหน่ายและ

ซ่อมตวัเครือ่งอยา่งเดยีว เมือ่องคก์รมบีรกิารเสรมิเพิม่ขึน้ กอ็าจจะท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ

มากยิง่ขึน้ เป็นการสรา้งความแตกต่างเพราะคู่แขง่ใดใหบ้รกิารประดบัรถจกัรยานยนต์ 

ท่ีมาของแนวทางเลือก 

ST จุดแขง็ขององค์กรคือเป็นบรษิทัที่เปิดมาอย่างยาวนาน พรอ้มทัง้ผู้บรหิารก็มคีวามรู้

ความเชี่ยวชาญในตลาดรถจกัรยานยนต์ ท าให้ทราบถงึความต้องการของลูกค้า องค์กรมี

สถานที่ตัง้ที่ด ีสามารถเดนิทาง หรอืเป็นที่สงัเกตเห็นได้ง่าย และในด้าน อุปสรรค คอื มี

จ านวนคู่แข่งที่มากขึ้น ท าให้การแข่งขันสูงขึ้น พร้อมทัง้คู่แข่งยังมีสินค้าให้เลือกได้
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หลากหลายกว่า เพราะเหตูจากองคก์รมปีญัหาทางดา้นการหมุนเวยีนเงนิ จงึไม่สามารถสัง่

สนิคา้มาไดจ้ านวนมาก 

ข้อดี 

          1.มบีรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 

2.สามารถเพิม่ยอดขายแก่องคก์รได้ 

ข้อเสีย 

1. มงีบประมานในการจดักจิกรรมค่อนขา้งสูง 

2. มคีวามเสีย่งสงูเนื่องจากไม่ทราบว่าจะสรา้งผลก าไรใหแ้ก่องคจ์รงิหรอืไม่ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

องค์กรสามารถมบีรกิารที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิง่ขึ้น พร้อมทัง้

สามารถเพิม่ยอดขายใหก้บัองคก์ร และเพิม่รายไดแ้ก่องคก์รได ้

แนวทางเลือกท่ี 3 : กลยทุธก์ารพฒันาองคก์ร 

        บุคลากรถือว่าเป็นหวัใจส าคญัในการประกอบธุรกิจ เพราะเป็นตวัขบัเคลื่อนให้องค์กร

สามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได ้ดงันัน้องค์กรจงึจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัพนักงานเป็นอย่าง

มาก เน่ืองจากปญัหาขององคก์รคอืพนักงานขาดแรงจงูใจในการท างาน ท าใหผ้ลงานออกมาไม่

เป็นทีน่่าพอใจ  อกีทัง้ระบบการท างานทีท่ างานกนัอย่างไม่เป็นระบบ ท าใหร้ะบบการท างานยงั

ไม่ชดัเจนเท่าที่ควร เพราะคดิว่าเป็นสิง่ที่ไม่จ าเป็น การท างานจงึซ ้าซ้อน  เกิดการผดิพลาด

บ่อยครัง้ ดงันัน้องคก์รจงึควรรบีเร่งในการพฒันาระบบการท างานใหท้ างานอย่างเป็นระบบมาก

ยิง่ขึ้น ก าหนดหน้าที่งานแต่ละคนอย่างชดัเจน และก าหนดขอบเขตงานของแต่ละบุคคลให้

ชดัเจนมากยิง่ขึน้ พร้อมทัง้มกีารสรา้งแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมี

ความกระตือรอืร้นในการสร้างผลงานให้มากขึ้น เช่น การให้เปอร์เซ็นต์ส าหรับพนักงานที่

สามารถขายสนิค้าได้ หรอืหากมผีลงานที่ดจีะได้รบัการพจิารณาขึน้เงนิเดอืนเป็นพเิศษ การมี

การเลีย้งด ูพนกังานใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ ีเช่นการเลีย้งอาหารกลางวนั หรอืส าหรบัพนักงานทีไ่ม่

มบีา้นพกั หรอืบา้นพกัอยู่ไกล องคก์รอาจจะมกีารสรา้งบา้นเพื่อเป็นทีพ่กัอาศยั ไม่เพยีงแต่ดูแล
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พนกังานเอง เรากด็แูลไปถงึครอบครวัพวกเขาดว้ย หากพนกังานรกัและมคีวามภกัดต่ีอองคก์รก็

จะเป็นผลดอียา่งมากต่อการแขง่ขนั และซึง่ในปจัจบุนัเศรษฐกจิต่างๆมแีนวโน้มดขีึน้ เป็นโอกาส

ให้องค์กรสามารถรบีกอบโกยไว้ หากองค์กรสามารถปรบัตวัได้เรว็ ก็จะยิง่ เป็นผลให้องค์กรมี

ความสามารถเรว็เท่านัน้ 

ท่ีมาของแนวทางเลือก 

WO จุดอ่อนขององค์กรคอืกระบวนการท างานภายองค์กรยงัไม่เป็นโครงสรา้งหน้าที่

งาน ระบบการท างานต่างๆยงัไมช่ดัเจน และพนักงานกย็งัขาดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้

ไม่น าความรู้ความสามารถ ทุ่มเทกบังานเท่าที่ควร ผลการด าเนินงานต่างๆก็ไม่ค่อยเป็นที่

น่าพอใจ ไม่มคีวามแน่นอน เพราะเขาคดิว่าจะขายไดห้รอืไม่ กไ็ม่เกี่ยวกบัเขา ส่วนโอกาส

คอืปจัจุบนัเศรษฐกจิมแีนวโน้มดขีึน้ ผู้บรโิภคมกี าลงัจ่ายมากขึน้ ดงันัน้องค์กรควรที่จะน า 

กลยุทธ์การเตบิโตการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน เพื่อให้พนักงานมคีวามกระตอืรอืร้น 

มากขึน้ เช่น ใหเ้ปอรเ์ซน็ต์ส าหรบัพนักงานที่สามารถขายสนิคา้ได ้หรอืหากมผีลงานทีด่จีะ

ได้รบัการพจิารณาขึน้เงนิเดอืนพเิศษ เป็นต้นเป็นโอกาสที่ดทีี่องค์กรจะเพิม่ยอดขาย และ

แยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดกลบัคนืมา 

ข้อดี 

1. องคก์รมรีะบบการท างานทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

2.ลดความซบัซอ้นในการท างาน 

3.พนกังานเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

4.ระบบภายในมคีวามมัน่คง กจ็ะสามารถเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

ข้อเสีย 

1.เป็นเรือ่งทีย่ากทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของพนกังานไดทุ้กคน 

2.จะท าใหเ้กดิแรงตา้นต่างๆ หากตนไมไ่ดร้บัรางวลัหรอืน้อยกว่าพนกังานทีไ่ดร้างวลั 

เช่น องคก์รจะมอบรางวลัพนกังานดเีด่นใหค้นใดคนหนึ่ง ทีพ่นกังานทีเ่หลอืกอ็าจจะไม่

พอใจ  
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3.ใชง้บประมานค่อนขา้งสง หากจะสรา้งบา้นพกัใหแ้ก่พนกังาน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ระบบการท างานภายในองค์กรมกีารท างานที่เป็นระบบมากยิง่ขึ้น พนักงานทุกคนมี

ความพร้อมและเต็มใจในการท างาน น าความรู้ ศักยภาพต่างออกมาใช้อย่างเต็มที่ เมื่อ

ระบบภายในเขม้แขง็ กจ็ะสามารถน าพาองคก์รใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนั และประสบ

ความส าเรจ็มากทีสุ่ด 

แนวทางเลือกท่ี 4: กลยทุธก์ารท า CRM กลยทุธล์กูคา้สมัพนัธ ์

        เนื่องจากการรกัษาฐานลูกค้าเดิม เป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  

เพราะว่าหากมคีวามผูกพนัที่ดต่ีอองคก์รก็จะไม่คดิเปลีย่นใจจากองคก์ร ลูกคา้เดมิมโีอกาสใน

การกลับมาซื้อซ ้า หรือมีการบอกต่อปากต่อปาก มากกว่า การหาลู กค้าใหม่ พร้อมยงัมี

ค่าใชจ้า่ยทีน้่อยกว่าอกีดว้ย จะท าใหอ้งคก์รมฐีานลกูคา้ทีม่ ัน่คงอกีดว้ย  

       ดงันัน้เนื่องจากการเงนิทางบรษิัทขาดสภาพคล่องการน ากลยุทธ์การท า CRM หรอืกล

ยุทธ์ลูกค้าสัมพนัธ์ การที่บรษิัทมีการดูแลให้ความส าคญักับลูกค้าเก่า จึงเป็นทางเลือกที่

น่าสนใจ และในด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มกีารแข่งขนัที่รุนแรง เนื่องจาก มคีู่แข่งที่

เพิม่ขึน้ในจงัหวดัถงึ 3-4 แห่ง ทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายเหมอืนกนั มโีชวร์ูมทีค่ลา้ยคลงึกนั และยงั

มรีา้นขายรถจกัรยานยนต์ทัว่ไปอกี 1-2แห่ง เพราะอุทยัธานีเป็นจงัหวดัเลก็ มปีระชากรเพยีง

183,503 คน ท าใหอ้งคก์รจ าเป็นตอ้งรบีหากลยุทธเ์พื่อความสามารถในการแขง่ขนั  

        กลยุทธ์ลูกค้าสมัพนัธ์นัน้ จ าเป็นต้องศกึษาพฤตกิรรมของลูกค้าต่างๆ เพื่อจะท าให้เรา

ทราบถงึความต้องการของลูกค้าได้ อนัดบัแรก องค์กรจะต้องเก็บขอ้มูลลูกค้า ข้อมูลส าหรบั

ตดิต่อ จากนัน้มาวเิคราะหว์่าพฤตกิรรมของลูกคา้  และมกีารตดิต่อลูกคา้เพื่อเป็นการเรยีนรูถ้งึ

ความตอ้งการ และจะใหส้นิคา้หรอืบรกิารทีเ่หมาะสม เพื่อเป็นการสรา้งความพงึพอใจกบัลกคา้

ในระยะยาว ยกตวัอย่างเช่น การมอบของขวญัเนื่องในโอกาสพเิศษ มกีารตามลูกค้าหากถึง

ระยะเวลาที่ต้องมาตรวจเชค็สภาพรถจกัรยานยนต์ การจดังานเลี้ยงสงัสรรค์ลูกค้า ต่างๆเป็น

ตน้ 
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ท่ีมาของแนวทางเลือก 

WTจดุอ่อนขององคก์รคอืเงนิทุนหมนุเวยีนภายในองคก์รขาดสภาพคล่อง อกีทัง้ องคก์ร

มคีู่แข่งเพิม่ขึน้ ท าใหถู้กแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไป จงึเป็นเหตุใหอ้งคก์รมยีอดขายลดลง 

ดงันัน้ เราจะตอ้งจดัการระบบภายในองคก์รใหเ้ขม้แขง็เสยีก่อน เพื่อใหอ้งคก์รมคีวามพรอ้มที่

จะมคีวามสามารถในการแข่งขนัภายนอก ซึ่งนอกเหนือการควบคุมได้ คอืเราจะต้องท ากล

ยุทธก์ารสรา้งแรงจงใจใหก้บัพนักงาน เพื่อให้มกี าลงัใจในการท างาน และเกดิประสทิธภิาพ

สงูสุด เช่น ใหร้างวลักบัพนกังานทีม่ผีลงานดเีด่น เป็นตน้ 

ข้อดี 

1.มฐีานลกูคา้ทีม่ ัน่คง ส่งผลถงึความมัน่คงของบรษิทั 

2.องคก์รสามารถใหบ้รกิารหลงัการขายใหต้รงความตอ้งการของลูกคา้ 

3.เป็นสรา้งใหล้กคา้เกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

4. สรา้งภาพพจน์ทีด่ต่ีอองคก์ร 

5. เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

ข้อเสีย 

1.ตอ้งใชเ้วลาในการทราบถงึความตอ้งการของลูกคา้  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ภาพลกัษณ์ที่เป็นองคก์รทีใ่หค้วามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอลูกคา้ ลูกค้าเกดิความจงรกัภกัด ีมมีุมมองที่ดี

ต่อลกูคา้ส่งผลถงึการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในธรกจิทีม่กีารแขง่ขนัทีรุ่นแรง 
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การก าหนดกลยุทธ์ด้วยวิธีการถ่วงน ้าหนักการตดัสนิใจเลอืกแนวทางแก้ปญัหาของกลยุทธ์

เมือ่ท าการวเิคราะหแ์นวทางเลอืก ทัง้ 4 แนวทาง ถงึขอ้ดขีอ้เสยีในแต่ละแนวทางเลอืกแลว้ โดย

ใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจในการแก้ปญัหาของกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การ

ตดัสนิใจโดยการแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบัดงันี้ 

     5   คอื เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด    

   4   คอื เหน็ดว้ยมาก      

   3   คอื เหน็ดว้ยปานกลาง    

   2   คอื เหน็ดว้ยน้อย                                                          

   1  คอื เหน็ดว้ยน้อยสุด 

ตารางที ่75 แสดงการตดัสนิใจเพื่อเลอืกแนวทางการแก้ไขปญัหาดว้ยการถ่วงน ้าหนัก 

 

 

 
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ถ่วง
น ้า 
หนกั 

ทางเลอืกที1่ 
กลยทุธเ์ติบโต 

 

ทางเลอืกที2่ 
กลยทุธส์ร้าง
ความแตกต่าง 

ทางเลอืกที3่ 
กลยทุธก์าร
พฒันาองคก์ร 

ทางเลอืกที4่ 
กลยทุธก์ารท า 

CRM 

  คะแนน  ผลรวม คะแนน  ผลรวม คะแนน  ผลรวม คะแนนผลรวม 
1.การเพิม่ขึน้ของ
ยอดจ าหน่าย และมี
ผลประกอบการเพิม่ 

 
0.35 

 
5          1.75 

 
3           1.50 

 
 3           1.50 

 
3          1.50 

2.ความสามารถใน
การแขง่ขนั 

0.30 4           1.20 4           1.20 4           1.20 4          1.20 

3.ประสทิธภิาพการ
ท างานขอพนกังาน 

0.10 2          0.20 3           0.30 5         0.50 3          0.30 

4.งบประมาณใน
การด าเนินกลยทุธ ์

0.25 2          0.50 1          0.25 3         0.75 2          0.50 

รวม 1.0 13         3.65 11         3.25 15        3.95 12         3.50 
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แนวทางเลือกท่ี 1 กลยทุธ์การเติบโต 

        แนวทางเลอืกนี้จะท าใหอ้งคก์รสามารถเพิม่ยอดขาย และท าใหผ้ลประกอบการเพิม่สงูขึน้

ในระดบัที่มาก เพราะเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิม่ยอดขายโดยตรง โดยจากการจดักจิกรรม

ส่งเสรมิการขายต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า และกระตุ้นความให้เกดิความต้องการ

ต่างๆ และยงัส่งผลใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในการแข่งขนัทีด่ขี ึน้ แต่ในดา้นของงบประมานการ

ลงทุนในการด าเนินกลยุทธ์ จะการใช้งบประมานค่อนข้างสู ง เพราะในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธต่์างๆ รวมถงึการจดักจิกรรมต่างๆ มคี่าใชจ้า่ยค่อนขา้งสูง แต่หากกจิกรรมในการ

ด าเนินกลยุทธน์ี้ประสบความส าเรจ็องคก์รสามารถเพิม่ยอดขาย และท าใหอ้งคก์รสรา้งผลก าไร

จากการขายไดม้าก 

แนวทางเลือกท่ี 2 กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง 

        แนวทางเลอืกนี้จะสามารถสรา้งผลก าไรและเพิม่ผลประกอบการใหแ้ก่องค์กรไดใ้นระดบั

ปานกลาง แต่จะยงัสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัในระดบัทีค่่อนขอ้งสูง เนื่องจากมี

การบรกิารที่เพิม่เติมซึ่งยงัไม่มคีู่แข่งขนัรายอื่นให้ความส าคญักบัเรื่องนี้ ดงันัน้องค์กรจงึควร

ด าเนินงานในดา้นนี้ เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่นิยมน ารถจกัรยานยนต์ของตนมาปรบัแต่งใหม้คีวาม

สวยงามตามความตอ้งการ การทีอ่งคก์รเปิดรา้นประดบัรถจกัรยานยนต์ ทีอุ่ปกรณ์แต่งรถต่างๆ 

พรอ้มทัง้มบีรกิารท าส ีเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างด ีแต่เนื่องด้วยในการ

ด าเนินงานที่มคี่าใช้จ่ายที่สูงมาก เพราะต้องมกีารลงทุนในการเปิดรา้น รวมถงึอุปกรณ์ต่างๆ 

พรอ้มทัง้ต้องมกีารรบัพนักงานใหม่ที่มคีวามสามารถในการแต่งรถ และการฝึกอบรมพนักงาน 

เป็นค่าใชจ้า่ยทีอ่ยูใ่นระดบัสงู แต่จะท าใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในการแขง่ขนัไดม้ากขึ้น 

แนวทางเลือกท่ี 3 กลยทุธ์การพฒันาองคก์ร 

        จากแนวทางเลอืกนี้จะเหน็ได้ว่า ความสามารถในการเพิม่ยอดขาย และผลประกอบการ

ต่างๆจะอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่องคก์รจะไดเ้ปรยีบในดา้นของประสิทธภิาพในการท างานของ

พนักงาน ซึ่งแนวทางนี้จะเหน็ผลในระยะยาว ปรบัปรุงระบบการท างาน ในแต่ละส่วนงานให้มี

ความชดัเจนมากขึน้ การสร้างแรงจูงใจต่างๆ จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ส่วนใน

ดา้นงบประมาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินกลยุทธก์อ็ยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากการสรา้งความ

พงึพอใจใหแ้ก่พนกังาน จ าเป็นต้องมรีางวลัต่างๆ เป็นแรงจูงใจ  ซึง่หากประสบความส าเรจ็กจ็ะ
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ท าให้องคก์รมรีะบบการจดัการภายใน รวมถงึการท างานที่มปีระสทิธภิาพของพนักงาน ท าให้

การองคก์รสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัไดใ้นระยะยาว 

แนวทางเลือกท่ี 4 กลยทุธ์ลกค้าสมัพนัธ ์CRM (Customer relationship management) 

        แนวทาเลอืกนี้จะสามารถสร้างผลก าไรให้แก่องค์กรได้ในระดบัปานกลาง แต่องค์กรจะมี

ความได้เปรยีบในการแข่งขนั เนื่องจากการสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดแีก่ลูกค้าเก่า จะท าให้ลูกค้า

รู้สึกผูกพนั และก่อให้เกิดความจงรกัภกัดีต่อองค์กรและอาจจะมกีารบอกปากต่อปาก การ

โฆษณาทีด่ทีี่สุดคอืการที่ผู้บรโิภคมกีารแนะน าผู้บรโิภคด้วยกนัเอง เป็นอทิธพิลในการเลอืกซื้อ

เป็นอย่างมาก และในดา้นงบประมาณ ก็มไีม่ค่อยสูงมากนัก เพราะองคก์รไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย

ในการโฆษณามาก แต่จะมคี่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรม การส่งมอบของช ารวยในโอกาสพเิศษ

ต่างๆ ซึง่ถอืว่าน้อยมากหากเทยีบกบัการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์แต่จะต้องใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินงานพอสมควร เพราะองคก์รจ าเป็นต้องเรยีนรู้ ศกึษาถงึความต้องการของลูกคา้ เพื่อให้

เกิดความพงึพอใจสูงสุด จงึท าให้องค์กรสามารถสร้างความจงรกัภกัดีแก่ลูกค้า และเพิ่มขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั และเพิม่ผลก าไรใหแ้ก่องคก์รได ้

        จากตางรางในการเลอืกแนวทางเลอืกเพื่อน าไปแก้ปญัหา จะเหน็ไดว้่า แนวทางเลอืกที ่3 

คอืกลยุทธก์ารพฒันาองคก์ร เป็นแนวทางเลอืกทีม่ผีลคะแนนสูงสุด อยู่ที ่15 คะแนนเมื่อเทยีบ

เป็นเปอรเ์ซน็ตจ์ะอยูท่ี ่ 3.95%เพราะเป็นแนวทางเลอืกทีส่ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในเชงิการ

แขง่ขนัไดใ้นระยะยาวโดยการมโีครงสรา้งทีเ่หมาะสม การท างานอย่างเป็นระบบ พนักงานต่างมี

ความตัง้ใจในการท างาน ท าใหอ้งคก์รมรีะบบงานทีเ่ขม้แขง็ กจ็ะส่งใหผ้ลการด าเนินงานต่างๆมี

ประสทิธภิาพ สามารถเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั อาจใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานนาน

แต่องค์กรสามารถด าเนินควบคู่ไปกบักลยุทธ์อื่นๆได้ ด้งนัน้ จะเลอืกเอาแนวทางเลอืกที่ 3คอื 

กลยุทธ์การพฒันาองค์กรมาด าเนินงานก่อน เพราะจากตารางถ่วงน ้าหนักมคีะแนนมากที่สุด 

และการทีอ่งคก์รจะสามารถมผีลการด าเนินงานทีด่ไีดน้ัน้ ระบบการท างานภายในองค์กรต้องดี

เสยีก่อน และสามารถสรา้งประสทิธภิาพในการท างานไดใ้นระยะยาว เนื่องจากองค์กรสามารถ

ด าเนินงานในด้านการจดัระบบงานตามโครงสรา้งที่มอียู่แล้ว โดยจะต้องมกีารมอบหมายงาน

ตามต าแหน่งหน้าทีใ่หอ้ย่างชดัเจน เพ่อใหก้ารท างานเป็นไปอย่างมรีะบบระเบยีบ การท างานก็

จะง่ายขึน้และมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึ้นด้วย และนอกจากนี้องค์กรให้ความส าคญักบัพนักงาน 

เพราะพนักงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถน าพาองค์กรแประสบความส าเรจ็ได้หรอืไม่ เช่นกนั 
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ดงันัน้ องคก์รสรา้งควรแรงจงูใจในการท างานของพนักงาน เพราะเมื่อพนักงานมคีวามรกั ความ

ภกัด ีผลงานและประสทิธภิาพในการท างานต่างๆทีอ่อกมากจ็ะดตีามไปดว้ย ดงันัน้องคก์รควร

สร้างแรงจูงใจโดยการมอบรางวลั ต่างๆแก่พนักงานที่สามารถสร้างผลงานที่ด ีการดูแลการ

เป็นอยู่ต่างๆ การมอบสวสัดกิารแก่พนักงาน ความเป็นกนัเองระหว่างพนักงานและผู้บรหิาร 

เพื่อใหพ้นกังานมคีวามมุง่มัน่ มเีป้าหมาย เพื่อทีจ่ะสรา้งผลงานดีๆ  หากองคก์รด าเนินงานพรอ้ม

กบัการพฒันาระบบการท างานดว้ยจะท าให ้ระบบโครงสรา้ง ระบบการท างานงานภายในองคก์ร 

พรอ้มกบัพนักงานที่มคีวามตัง้ใจในการท างาน จะท าใหอ้งคก์รสามารถสรา้งระบบการท างานที่

เป็นระบบ ระเบยีบชดัเจน และส่งผลใหผ้ลประกอบการขององคก์รดขีึน้ในระยะยาว ซึง่ทางเลอืก

นี้เป็นแนวทางเลอืกทีส่ามารถแก้ปญัหาใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างมัน่คงถาวร  

        จากการศกึษาถงึปญัหาและสภาพการแข่งขนัต่างๆ เพื่อเป็นการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนัในระยะยาว ในอุตสาหกรรมที่มกีารแข่งขนัทัง้จากอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

เดยีวกนั หรอืจะเป็นอุตสาหกรรมสนิค้าทดแทนต่างๆ องค์กรควรน าแนวทางในการแก้ปญัหา

ทัง้หมดมาปฏิบัติ โดยเรียงล าดับความส าคัญจากปจัจัยต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถมี

ความสามารถในการแข่งขนัได้สูงสุด โดยเริม่จากแนวทางเลอืกที่ 3 คอืการน าเอากลยุทธ์การ

พัฒนาองค์กรเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม มอบหมายงานตาม

ความสามารถของพนักงาน พร้อมทัง้สร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อให้พนักงานน าความรู้

ความสามารถมาใช้ในการท างานอย่างเต็มที่ เป็นกลยุทธ์ที่จะเห็นผลได้ในระยะยาวและ

ทางเลอืกต่อมาทีอ่งคก์รควรด าเนินงานต่อ คอื แนวทางเลอืกที่ 1 คอืกลยุทธ์เตบิโต เพราะตรง

กบัวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รตอ้งการ เป็นการแกไ้ขปญัหาไดใ้นระยะสัน้ ถงึอาจจะมกีารลงทุนทีม่าก

พอสมควร แต่ก็คุ้มค่ากบัผลลพัธ ์เป็นการกระตุ้นความต้องการของลูกค้า และจะท าให้องค์กร

สามารถเพิม่ยอดขายได ้ส่วนแนวทางเลอืกที ่4 เป็นแนวทางเลอืกต่อมาทีอ่งคก์รควรด าเนินงาน 

คอืกลยุทธ์ลูกค้าสมัพนัธ์ เป็นการรกัษาฐานลูกค้าเดมิ มคีวามสมัพนัธ์ที่ดต่ีอองค์กร จะท าให้

องค์กรมภีาพลกัษณ์ที่ดอีกีด้วย สามารถเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องค์กรได้ และ

สุดท้ายเป็นแนวทางเลือกที่ 2 คือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เป็นการตอบสนองความ

ต้องการจากลูกค้า การมสีนิค้าและบรกิารที่มคีรบวงจร ซึง่ท าให้องค์กรความแตกต่างคู่ แข่งได ้

ท าใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระยะยาว แต่เพราะเนื่องดว้ยเป็นแนวทางเลอืก

ทีม่คี่าใชจ้่ายในการด าเนินสูง จงึท าให้เป็นแนวทางเลอืกสุดท้าย เพื่อใหอ้งค์กรมคีวามสามารถ
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ในการแข่งขนัไดอ้ย่างเตม็ที ่ดงันัน้องคก์รจงึควรทีจ่ะน ากลยุทธต่์างๆเหล่านี้ มาด าเนินเพื่อเป็น

แนวทาง ในการน าใหอ้งคก์รไปสู่ความส าเรจ็ 
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ตารางที ่76 ตารางปฏบิตังิาน (Action Plan) 
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บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรปุผลการศึกษา 

 การศกึษาเรื่อง การก าหนดกลยุทธเ์พื่อเพิม่ผลประกอบการของห้างหุ้นส่วนจ ากดั โค้ว

โต๊ะฮุย มอเตอร ์ (จงัหวดัอุทยัธานี) ผู้ศกึษาได้ด าเนินการศกึษา โดยใช้วธิกีารวจิยัแบบเชงิ

คุณภาพ โดยแบ่งวธิกีารศกึษาออกเป็น 2 ส่วน คอื การศกึษาคน้ควา้ในส่วนทีเ่ป็นขอ้มลูทุตยิภูม ิ

และขอ้มลูปฐมภมู ิจากนัน้จงึน าขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหป์ระมวลผล โดยใชท้ฤษฎกีระบวนการ

จดัการเชงิกลยุทธ ์เพื่อสรุปเป็นกลยุทธ ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัใิหแ้ก่องคก์ร ในการเพิม่

ยอดขายใหแ้ก่บรษิทั และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั ดงัสรปุผลการศกึษาดงันี้ 

        4.1 ผลการศกึษา 

  การศึกษาถึงปญัหาของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โค้วโต๊ะฮุย มอเตอร์ พบว่ามอีตัราการจ าหน่าย

รถจกัรยานยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2552-2555 ซึ่งเป็นไปในทศิทางที่ตรงกนัขา้มกบั

อตัราการจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์รวมทัง้ประเทศ และยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดั

อุทัยธานี ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีจ านวนคู่แข่งเพิ่มขึ้น ท าให้การแข่งขนัสูงมากขึ้น ดังนัน้จึง

ท าการศกึษาเพื่อจดัท าแผนกลยุทธ ์โดยเริม่ต้นจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร 

รวมถงึวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงนิต่างๆ ของบรษิทั พบว่าผลประกอบการมอีตัราที่ลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง ดงันัน้จงึน าปญัหามาวเิคราะห์เพื่อหาถงึสาเหตุ โดยมกีารศกึษาจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกองคก์ร สภาวะแนวโน้มเศรษฐกจิ สภาพอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ สภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ เพราะรถจกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่สามารถครอบครองได้ง่าย มรีาคาไม่สูงมากนัก 

และยงัเป็นยานพาหนะที่เดนิทางสะดวก รวดเรว็ และสภาวะที่น ้ามนัแพง บวกกบัประชากร

จ านวนมากในประเทศไทยมรีายได้ไม่สูงมากนัก ท าให้รถจกัรยานยนต์เป็นที่นิยมของคนไทย 

ซึ่งท าให้ต้องกลบัมาวเิคราะห์สภาพการแข่งขนัโดยตรงขององค์กร ซึ่งในไม่กี่ปีที่ผ่านมจี านวน

ของคู่แข่งทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหส้ภาพวะการแข่งขนัตลาดรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดัอุทยัธานีมคีวาม

รนุแรงมากขึน้ จงึท าใหส้่วนแบ่งทางการตลาดลดน้อยลง และยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตจ์งึ 
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  ลดลง เพราะเมือ่พจิารณาจากยอดจดทะเบยีนรถจกัรยานยนตท์ัง้ยีห่อ้เดยีวกนั และทัง้หมด ใน

จงัหวดัอุทยัธานี กม็อีตัราทีเ่พิม่ขึน้ และเนื่องจากรถจกัรยานยนต์ไม่มคีวามแตกต่างกนั ทุกรา้น

จะมสีนิค้าเหมอืนกนั พร้อมทัง้ ได้รบัการฝึกอบรมจากบรษิทัใหญ่เช่นเดยีวกนั ดงันัน้องค์กร

จ าเป็นต้องมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรภายในองค์กรให้ดี เพื่อให้องค์กรมตี้นทุนที่ต ่าที่สุด 

รวมถงึตอ้งมกีารบรกิาร พนกังานทุกคนมคีวามสามารถ องคก์รจ าเป็นต้องแข่งขนัทางดา้นราคา 

การใหส้นิเชื่อ การบรกิาร ต่างๆ เพื่อใหม้คีวามสามารถเหนือกว่าคู่แข่ง เพราะลกูคา้มโีอกาสใน

การตดัสนิใจเลอืกซือ้มาก องคก์รจ าเป็นตอ้งสรา้งแรงจงใจใหก้บัลูกคา้ 

  เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ทัง้สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรแล้ว 

สามารถก าหนดกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัใิหแ้ก่องค์กร เพื่อเป็นการเพิม่ยอดขาย

ให้แก่องค์กร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยบริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงาน ดงันัน้ 

กลยทุธก์ารพฒันาองคก์ร 

        บรษิทัจดัท ากลยุทธ์การพฒันาองค์กร เพื่อเป็นการปรบัปรุงพฒันา ระบบโครงสร้างการ

ท างานภายในองคก์รใหเ้ป็นอยา่งระบบมากขึน้ และพรอ้มทัง้การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนักงาน ที่

เป็นบุคคลทีจ่ะสามารถขบัเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้

        เพราะพนักงานคอืหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกจิ ดงันัน้องค์กรจงึควรให้ความส าคญักบั

พนักงานเป็นอันดบัแรก เพราะถ้าหากพนักงานไม่มแีรงจูงใจท างานเพื่อองค์กร องค์กรก็จะ

ประสบความส าเรจ็ไดโ้ดยยาก  องคก์รไม่ใช่เพยีงองคก์รทีเ่พยีงจ าหน่ายสนิคา้เพยีงอย่างเดยีว 

แต่ยงัมศีูนยบ์รกิารทีต่้องให้บรกิารแก่ลูกค้า เพราะสนิค้าหรอืการบรกิารต่างๆ ขององค์กรและ

ของคู่แข่งขนัมคีวามคล้ายคลงึเป็นอย่างมาก ดงันัน้องค์กรจงึควรสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานมี

ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร เพื่อผลการด าเนินงานที่มปีระสทิธภิาพ ซึ่งอาจท าโดยการ การให้

เปอรเ์ซน็ต์ส าหรบัพนักงานที่สามารถขายสนิค้าได้ หรอืหากมผีลงานที่ดจีะได้รบัการพจิารณา

ขึ้นเงนิเดือนเป็นพเิศษ การมกีารเลี้ยงดู พนักงานให้มคีวามเป็นอยู่ที่ด ีเช่นการเลี้ยงอาหาร

กลางวนั หรอืส าหรบัพนักงานที่ไม่มบีา้นพกั หรอืบา้นพกัอยู่ไกล องคก์รอาจจะมกีารสรา้งบา้น

เพื่อเป็นที่พกัอาศยั ไม่เพยีงแต่ดูแลพนักงานเอง เราก็ดูแลไปถงึครอบครวัพวกเขาด้วย หาก

พนักงานรกัและมคีวามภกัดต่ีอองค์กรก็จะเป็นผลดอีย่างมากต่อการแข่งขนั และองค์กรควร

ปรบัเปลีย่น ระบบการท างาน ตามโครงสรา้งทีอ่งคก์รวางไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหก้ารท างานเป็น
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อยา่งเป็นระเบยีบ การแบ่งหน้าทีง่าน อย่างชดัเจน โดยการมอบหมายงาน และก าหนดขอบเขต

งานของแต่ละบุคคลให้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่การท างานให้ชดัเจนมาก

ยิง่ขึน้ โดยแบ่งการท างานตามแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายศูนยบ์รกิาร ฝ่ายธุรการ เพื่อให้มี

ระบบการที่ชดัเจน และพนักงานสามารถท างานได้ตรงตามความรู้ความถนัดของตนเอง และ

สามารถให้บรกิารแก่ลูกค้าเพื่อให้เกดิความพงึพอใจสูงสุด พรอ้มทัง้ จะช่วยท าใหก้ารท างานมี

ความผดิพลาดน้อยลง และประสทิธภิาพในการท างาน และใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ดขีึน้ เมื่อองคก์รมี

ระบบการท างานภายในที่เข้มแข็ง  ก็จะท าให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน ที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมขององคก์รได้ และซึง่ในปจัจุบนัแนวโน้มเศรษฐกจิดขีึน้ ดงันัน้องคก์รควร

ด าเนินเพื่อปรบัตวั เพื่อความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวได้ 

ข้อจ ากดัในการศึกษา 

        1.  เป็นการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูในระยะสัน้ ท าใหผ้ลการศกึษาไมค่รอบคลุม หรอืการ

เจาะลกึในประเดน็ต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน  

        2.  การเข้าถึงความต้องการกลุ่มลูกค้า เพราะเพยีงเก็บแบบสอบถามจากกล่มลกค้า

ตวัอย่างเพียง  50 ท่านดงันัน้ผลงานวิจยัต่างๆ อาจจะยงัไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร หรอืไม่ใช้

พฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิ 

        3.  การเขา้ถงึขอ้มูลบางอย่างที่องคก์รไม่สามารถเปิดเผยได ้เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ

การประกอบธรกจิ และท าใหง้านวจิยัไมส่มบรูณ์นกั 

        4.  การจ ากัดในระยะเวลาของการศึกษาอาจท าให้มกีารบกพร่องในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

        เมื่อท าการศึกษาวเิคราะห์ถึงปจัจยัและพฤติกรรมในการเลอืกซื้อรถจกัรยานยนต์ ของ

ผูบ้รโิภคจงัหวดัอุทยัธานี ซึง่ผู้ศกึษามขีอ้เสนอแนะจากการศกึษา เพื่ออาจเป็นแนวทางในการ

ปรบัปรงและพฒันาการตลาด รวมทัง้การก าหนดกลยุทธต่์างๆ แก่องคก์ร เพื่อใหส้อดคล้องกบั

ปจัจยัและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 



123 
 

         1.  ดา้นรถจกัรยานยนต์ ผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมรถจกัรยานยนต์ทีใ่ชร้ะบบ

สายพาน และรปูแบบรถจกัรยานยนต์ทีส่ามารถตอบสนองในดา้น ความเป็นตวัตนมากทีสุ่ด คอื

บ่งบอกถึงบุคลิกของผู้บรโิภคได้ และเน้นความสะดวกสบาย และจะให้ความส าคญักับการ

เหมาะสมกบัการใช้งาน ดงันัน้จงึควรจดัการส่งเสรมิรถจกัรยานยนต์ประเภทนี้ไว้ด้วย เพื่อ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้

         ทางด้านราคากลุ่มผู้บรโิภคตวัอย่างให้ความส าคญักบัราคาของสนิค้ามากที่สุด และจะ

ค านึงถงึสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั เมื่อหากจะตดัสนิใจต้องการซือ้รถจกัรยานยนต์  และบุคคล

ใกลช้ดิและสมาชกิในครอบครวัมอีทิธพิลอย่างมากต่อการตดัสนิใจซื้อ  เพราะลกคา้ส่วนใหญ่จะ

เป็นพนักงานบรษิทั และนักเรยีน องคก์รควรจดัโปรโมชัน่ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิแย่ลง หรอืการจดั

ของสมนาคุณ ส าหรบับุคคลทีพ่ามาซือ้ เป็นตน้ 

        ส่วนในดา้นการช าระเงนิ ผู้บรโิภคกลุ่มตวัอย่าง นิยมช าระเงนิดว้ยเงนิสด หรอืหากผ่อนก็
ตอ้งการ ดาวน์เงนิจ านวนมาก เพราะไมต่อ้งการทีจ่ะเสยีเงนิค่าดอกเบีย้ในราคาสูง ดงันัน้จ าเป็น

ตอ้งการบรษิทัเงนิทุนต่างๆ และเสนอเงื่อนไขการเช่าซือ้ใหง้่ายขึน้ หรอืการคดิอตัราดอกเบีย้ให้

ถูกลง เพราะหากลกูคา้ซือ้เป็นเงนิสด องคก์รกไ็มส่ามารถสรา้งผลก าไรได้ 

 2.  ปจัจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ชื่อเสียงและ

ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลติ อกีทัง้สนิคา้และอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภยัต่างๆ และสนิคา้ทีม่กีาร

ออกแบบตกแต่ง รปูทรงต่างๆ เมือ่ลกูคา้ใชร้ถจกัรยานยนต์กส็ามารถมัน่ใจในความปลอดภยัทัง้

ชวีติและทรพัยส์นิ และอกีทัง้รถจกัรยานยนต์มลีกัษณะที่คล้ายคลงึกบัยีห่อ้อื่นๆ ดงันัน้ องค์กร

จงึควรให้ความส าคญักับความต้องการของผู้บรโิภค โดยอาจท าการวิจยัพฤติกรรม ความ

ต้องการต่างๆ และน าเอาเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพื่อผลติและพฒันาสินค้าให้ดีกว่าคู่ แข่ง ทัง้

รูปลักษณ์ภายนอก และระบบเครื่องยนต์ภายใน เช่นการมีระบบที่ประหยัดน ้ ามัน รกัษา

สิง่แวดล้อมต่างๆ และเพื่อให้มคีวามเหมาะสมในการใช้งาน เพื่อกระตุ้นความต้องการของ

ผูบ้รโิภคใหส้งูขึน้ 

        3.  ทางดา้นราคารถจกัรยานยนต ์กลุ่มลกูคา้ตวัอยา่งจะค านึงถงึราคารถจกัรยานยนต์เป็น

อนัดบัแรก และต้องมรีาคาทีเ่หมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ ดงันัน้องค์กรจงึควรตัง้ราคาสนิค้า

ใหม้คีวามเหมาะสม และเพื่อใหอ้งคก์รสามารถ จ าหน่ายสนิคา้ในราคาทีต่ ่ากว่าคู่แข่ง และท าให้

ลกูคา้ตดัสนิใจซือ้กบัองคก์ร ซึง่จ าเป็นตอ้งมรีะบบการท างาน การจดัสรรทรพัยากร ตดัค่าใชจ้่าย
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ฟุ่มเฟือย เพื่อเป็นการลดต้นทุน ในการด าเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรยีบทางการ

แขง่ขนั 

        4.  ปจัจยัทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ก็มผีลต่อการตัดสินใจซื้อรถจกัรยานยนต์

เช่นกนั คอืการมโีชว์รูม พร้อมทัง้ศูนย์บรกิารที่ได้มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของตวัแทน

จ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์ดงันัน้องคก์รจงึควรพฒันา ปรบัปรุง ศูนยใ์หไ้ดม้าตรฐาน เพื่อใหลู้กคา้

มคีวามมัน่ใจ  

        5.  ส่วนในด้านการส่งเสรมิการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์ คอื การ

รบัประกนัหลงัการขาย และมกีารให้บรกิารเกี่ยวกบัการให้ความรู้  ในการใช้รถจกัรยานยนต์

อยา่งปลอดภยั และใหส้่วนลด หรอืของแถมต่างๆ ดงันัน้องคก์รจะต้องใชก้ลยุทธใ์นการส่งเสรมิ

การตลาดในหลายๆดา้น อยา่งสม ่าเสมอ ไมว่่าจะเป็นการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ การจดัท า

เวบ็ไซด์เพื่อเป็นการให้ลูกค้าสามารถรบัรู้ข่าวสารได้สะดวกมากขึน้ และการจดักจิกรรมต่างๆ

เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ัง้กบัลกูคา้เก่าเพื่อรกัษาฐานลูกคา้ และลกูคา้ใหมเ่พื่อเพิม่ลูกคา้และส่วน

แบ่งทางการตลาด 

        6.  ปจัจยัในด้านพนักงานที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์ คอื การให้บรกิาร

ด้วยความเต็มใจ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้าได้อย่างถูกต้อง ดงันัน้องค์กรควรมกีารจดั

ฝึกอบรมพนักงานให้มกีารพฒันาความรู้ความสามารถ อยู่ตลอดเวลา และสรา้งแรงจูงใจต่างๆ

แก่พนักงาน เพื่อให้เกดิความประทบับรกิารลูกคา้ไดอ้ย่างประทบัใจ และเป็นโอกาสทีลู่กคา้จะ

กลบัมาใชบ้รกิาร หรอืมกีารบอกต่อ 

        7.  ทางด้านกายภาพ ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนต์ คอื การมสีถานที่

รองรบัลูกคา้ทีส่ะอาด และเพยีงพอ ส าหรบัลูกคา้ เพราะลูกคา้เมื่อมาซือ้รถจกัรยานยนต์ มกัพา

คนรูจ้กั หรอื บุคคลที่ช่วยในการตดัสนิใจมาด้วย อาจท าให้ลกค้าไม่สะดวกสบาย หากองค์กร

สถานทีร่องรบัไม่เพยีงพอ การจดัสนิคา้อย่างเป็นหมวดหมู่และมป้ีายแสดงสนิคา้ใหช้ดัเจน เพื่อ

ภาพลกัษณ์ทีด่ ีดเูป็นระเบยีบ และงา่ยต่อการตดัสนิใจซือ้  

        8.  ทางด้านกระบวนการในการท างาน ปจัจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคือการ 

ใหบ้รกิารในระยะเวลาที่เหมาะสม ในการท างานจะต้องไม่มกีารผดิพลาด พรอ้มทัง้หากลูกคา้มี

ปญัหา จ าเป็นต้องติดต่อสอบถามได้ทุกครัง้ ดงันัน้องค์กรจงึควรจดัระบบการท างานให้เป็น
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ระบบ และพัฒนาพนักงานให้มคีวามสามารถ เพิ่มทักษะในการให้บรกิารต่างๆ ให้ทันกับ

เทคโนโลยทีีพ่ฒันาอยา่งต่อเนื่อง เช่น ควรจดัฝึกอบรมช่างใหม้ทีกัษะในการซ่อมอย่างสม ่าเสมอ 

เพราะสนิคา้ทีม่กีารพฒันาระบบเครือ่งยนต ์ต่างๆ เพื่อใหลู้กคา้สามารถมัน่ใจในการใหบ้รกิารแก่

ลูกค้า และอีกทัง้ในด้านการจดทะเบยีนรถจกัรยานยนต์มกัประสบปญัหาการตกหล่น ท าให้

ลกูคา้ตอ้งตาม หรอืรอนาน ดงันัน้องคก์รจงึควรน าระบบเทคโนโลยต่ีางๆเพื่อลดปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

เพื่อความพงึพอใจสงูสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

 
บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 
 
ขา่วยานยนต ์ ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตห์นงัสอืพมิพบ์า้นเมอืง -- เสารท์ี ่20 ตุลาคม 2555 
  00:00:02 น 
ทรรศนะ บุญขวัญ และ เอกชัย อภิศักดิกุ์ล. 2005. การจดัการเชิงกลยุทธ์. มหาวิทยาลัย

 หอการคา้ไทย. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บรษิทั ธรรมสาร จ ากดั.การจดัการเชงิกลยุทธแ์ละนโยบายธุรกจิ กรุงเทพ โดย พกัตรผ์จง วฒัน

 สนิธุ ์โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 2542 

ภาษาไทยการบรหิารการตลาดยคุใหม ่(หน้า 271), โดย ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 2552, 

 กรงุเทพมหานคร:                                                                                               

ยทุธนา ธรรมเจรญิ 2530 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรงุเทพมหานคร. ภาควชิาการตลาด

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                                                                                      

ศูนยว์จิยักสกิรไทย 2553 ไทยควรเรง่สรา้งความไดเ้ปรยีบในอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตห์ลงั

 การเปิด   เสรอีาเซยีน                                                                                                    

สาคร สุขศรวีงค ์มมุมองนกับรหิาร พมิพค์รัง้ที ่6 2553.                                                                                  

สมยศ นาวกิา. 2541. การบรหิารเชงิกลยทุธ.์ พมิพค์รัง้ที ่1 กรงุเทพมหานคร: ส านักพมิพ์

 บรรณกจิ                                                                                                                            

สาโรจน์ โอพทิกัษ์ชวีนิ, ม.ป.ป.: 17) การบรหิารเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management                              

อุไรวรรณ แยม้นิยม, 2546:520-523 ระดบัของผลติภณัฑ ์(Product Levels) 
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http://babousrini.blogspot.com/2008/01/strategy-mckinsey-7s-framework-intro.html
http://babousrini.blogspot.com/2008/01/strategy-mckinsey-7s-framework-intro.html
http://www.businessteacher.org.uk/
http://www.mof.or.th/web/about.php?type=5
http://y28.wikidot.com/


128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
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ภาคผนวก ก. 

รายช่ือบริษัทคู่แข่งขันในจังหวัดอุทัยธานี 

 

โชว์รูมรถจักยานยนต์ย่ีห้อฮอนด้า 

บริษัท ฮอนด้าแสงตะวัน จ ากัด 

90/31 เติบศิริ ถนนเติบศิริ อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 

056 571 507 

บริษัทฮอนด้าอุทัยธานี จ ากัด 

สนง ใหญ่ 250 ท่าช้าง ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 

โชว์รูมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 

บริษัท ยามาฮ่า แกรน์ 333 จ ากัด 

ท่ีตั้ง: 7/2-5 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 (สามแยกสะแกกรัง ก่อนถึง รพ.

อุทัยธานี 300ม.) www.grand333-yamaha.com 

บริษัทยามาฮ่า อุทัยธานี จ ากัด 

สนง ใหญ่ 2-4 ท่าช้าง อ าเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 

โชว์รูมรถจักรยานยนต์ซูซกูิ 

บริษัทอุทัยธานีซูซูกิ จ ากัด 

90/35 เติบศิริ ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 

บริษัทท่ีไม่ใช่ตัวแทนจ าหน่าย 

บริษัท พ. สหายยนต์ 

440/5 หมู่ 6 ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว นครสวรรค์ 60 
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ภาคผนวก ข. 
รูปภาพโชว์รูม หจก. โค้วโต๊ะฮุย มอเตอร ์

 
         เนื่องจากทางบริษัท ก าลังด าเนินงานปรับปรุงโชว์รูมและศูนย์บริการใหม่ เพื่อให้มีความ
ทันสมัย เป็นระบบ ระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยมีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณหน้าโชว์รูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในโชว์รูม 
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หน้าโชว์รูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานท่ีรับรองลูกค้า 
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สถานท่ีรองรับลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนกศูนย์บริการ 
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 ภาคผนวก ค. 
 สถิติจ านวนรถจักรยานยนต์(ป้ายแดง)ท่ีจดทะเบียนโดยแยกย่ีห้อ ประเภท

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(รอ.12) 
ส านักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี 

ปีพุทธศักราช 2554 
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สถิติจ านวนรถจักรยานยนต์(ป้ายแดง)ท่ีจดทะเบียนโดยแยกย่ีห้อ ประเภท
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(รอ.12) 
ส านักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี 

ปีพุทธศักราช 2553 
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สถิติจ านวนรถจักรยานยนต์(ป้ายแดง)ท่ีจดทะเบียนโดยแยกย่ีห้อ ประเภท
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(รอ.12) 
ส านักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี 

ปีพุทธศักราช 2552 
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 ภาคผนวก ง.  

ข้อมูลต่างๆเกี่ยวรถจักรยานยนต์ 
 
ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเป็นตลาดท่ีใหญ่ตลาดหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ตลาด
รถจักรยานยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นี้ได้รวบรวมข้อมูลยอดจ าหน่าย และยอดจดทะเบียน
ของรถจักรยานยนต์ ท่ีน ามาจากส่ือต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจทุกท่าน  

   

ป ี 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 
ยอดจดทะเบียน 
(คัน) 

1,835,091 1,535,613 1,703,376 1,598,876 2,061,610 2,108,078 2,039,394 

ป ี 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 
ยอดจดทะเบียน 
(คัน) 

1,755,297 1,332,744 900,925 788,854 598,541 523,617 911,195 

ป ี 2539 2538 2537 2536 2535 2534 2533 
ยอดจดทะเบียน 
(คัน) 

1,234,241 1,465,015 1,246,322 1,106,313 868,157 649,727 732,848 
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ตลาดจักรยานยนต์พ.ย.โต29% ฮอนด้าครองแชมป์มาร์เก็ตแชร์ 

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารท่ี 25 ธันวาคม 2555 06:00:00 น 

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด เปิดเผยว่า ยอด

จดทะเบียนรวมตลาดรถจักรยานยนต์ในไทยเดือนพฤศจิกายน 2555 อยู่ท่ี 165,774 คัน เติบโต

จากเดือนเดียวกันของปี 2554 ท่ี 29% แบ่งเป็นรถแบบเอ.ที. 85,409 คัน คิดเป็นสัดส่วน 52%, 

รถแบบครอบครัว 72,521 คัน สัดส่วน 44%, รถแบบออนโรด-ออฟโรด 3,424 คัน สัดาส่วน 2%, 

รถแบบสปอร์ต 2,705 คัน สัดส่วน 2% และส่วนท่ีเหลือเป็นรถแบบอ่ืนๆ รวมกันอีก 1,715 คัน 

โดยมีฮอนด้าเป็นผู้น าในตลาดท่ี 117,793 คัน เติบโต 47% ครองส่วนแบ่งตลาด 71% 

ตามด้วย ยามาฮ่า 35,139 คัน มีสัดส่วนครองตลาด 21%, ซูซูกิ 5,587 คัน ครองตลาด 3% และ

คาวาซากิ 3,433 คัน ครองตลาด 2% ในขณะท่ียี่ค่ายอ่ืนๆท่ีเหลือมียอดจดทะเบียนรวมกันท่ี 

3,822 คัน มีสัดส่วนครองตลาด 2% ท้ังนี้ตัวเลขดังกล่าวบอกได้ถึงการกลับมาเติบโตอย่างเต็ม

ตัวของตลาด หลังจากท่ีได้รับผลกระทบในปี 2554 จากน้ าท่วม 

ส่วนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าท่ีมียอดจดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบไปด้วย 

Honda Wave110i 49,679 คัน, Honda Scoopy i 27,141 คัน และ Honda Click125i 17,113 

คัน โดย Honda Wave110i ครองอันดับ 1 ท้ังในตลาดรวมและรถแบบครอบครัว จากตัวเลข

ดังกล่าวส่งผลให้ยอดจดทะเบียนสะสมของรถจักรยานยนต์ในตระกูล Wave ตลอด 15 ปีท่ีผ่าน

มา มีมากถึง 10 ล้านคันแล้ว ?ล่าสุดยอดจ าหน่ายสะสมของรถในตระกูล Wave ท้ังหมดรวมทุก
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ขนาดเคร่ืองยนต์ คือ 100cc., 110cc. และ 125cc. ตั้งแต่เร่ิมวางจ าหน่ายเป็นคร้ังแรกในเดือน

มกราคมปีค.ศ. 1997 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 อยู่ท่ี 10,056,899 คัน 

 ฮอตนิวส์: หงส์-ผี จับมือฮอนด้าช่วยลดอุบัติเหตุ 

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธท่ี 12 ธันวาคม 2555 00:00:26 น 

กรุงเทพฯ * นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ .พี.ฮอนด้า จ ากัด 

เปิดเผยว่า "หลุยส์ ซัวเรซ และไรอัน กิกส์ สองนักเตะช่ือดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และเพื่อน

ร่วมทีมลิเวอร์พูล และแมนฯ ยูไนเต็ด ได้ร่วมกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ในฐานะ Official 

Partner รณรงค์ให้คนไทยใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและไม่ประมาท เพื่อลดอัตราการเกิด

อุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ผ่านโฆษณาชุดใหม่ล่าสุดของโครงการ  "Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

เร่ิมท่ีตัวคุณ" มอบเป็นของขวัญให้กันและกันระหว่างชาวไทยกับนักเตะของท้ังสองสโมสร โดย

สามารถรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ท่ัวประเทศตั้งแต่วันท่ี 21 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ 

ฮอนด้ายังได้จัดกิจกรรม "Free Service ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ถึง 10 รายการ 

วันท่ี 21-22 ธ.ค. ท่ีศูนย์ "Honda Wing Center" ท่ัวประเทศ 

ฮอนด้าอ่วมน้ าท่วมไทย หยุดผลิตไม่มีก าหนด 

ท่ีมา - นสพ.ไทยรัฐ วันท่ี 31 ต.ค.54  

ฮอนด้า สะเทือนท่ัวภูมิภาค จากเหตุน้ าท่วมใหญ่ไทย เนื่องจากขาดแคลนช้ินส่วนท่ีจะ

ใช้ผลิต ส่วนโรงงานรถยนต์ท่ีอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา ประกาศหยุดผลิตไม่มีก าหนด 

เมื่อวันท่ี 31 ต.ค. บริษัท เอเช่ียนฮอนด้า มอเตอร์ จ ากัด ส านักงานใหญ่ของฮอนด้ า

ประจ าภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เปิดเผยผลกระทบจากอุทกภัยในประเทศไทยท่ีมีต่อธุรกิจ

ของฮอนด้า โดยสถานการณ์ล่าสุด โรงงานผลิตรถยนต์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หยุดผลิตตั้งแต่วันท่ี 

4 ตุลาคม 2554 เนื่องจากขาดแคลนช้ินส่วนท่ีใช้ในการผลิต ต่อมาในวันท่ี 8 ตุลาคม 2554 

โรงงานได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผลิตได้ และยังไม่สามารถ

ก าหนดว่า จะเร่ิมผลิตได้อีกคร้ังเมื่อใด 
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โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้า บริษัท ไทยฮอนด้า 

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ยังไม่ได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์น้ าท่วม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับผลกระทบจากการท่ีผู้ผลิตช้ินส่วนประสบปัญหาน้ า

ท่วม ไม่สามารถจัดส่งช้ินส่วนเพื่อการผลิตให้ได้ ซึ่งในส่วนของรถจักรยานยนต์  ได้หยุดผลิต

ตั้งแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2554 ส่วนของเคร่ืองยนต์อเนกประสงค์หยุดผลิตไปตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 

2554 

ท้ังนี้ บริษัทคาดว่าจะหยุดการผลิตไปจนถึงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2554 โดยโรงงานผลิต

ของฮอนด้าบางแห่งในภูมิภาคเอเชีย ได้ปรับจ านวนการผลิต หรือหยุดด าเนินการผลิตไปแล้ว 

เนื่องจากขาดแคลนช้ินส่วนจากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจของฮอนด้าใน

ภูมิภาคอ่ืนๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งแต่ละบริษัทก าลังประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจจากวันนี้ (31 ต.ค.) ฮอนด้าจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกท่ีเกิดขึ้นต่อลูกค้าทุกท่านมา ณ ท่ีนี้ ฮอนด้าและ

ผู้ผลิตช้ินส่วนจะทุ่มเทความพยายามในการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้กลับมา

ด าเนินการผลิตได้โดยเร็วท่ีสุด 
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ภาคผนวก จ                                                                                                    

แบบสอบถามส าหรับลูกค้า 

1.ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ                 ชาย                หญิง 

 

อายุ    ต่ ากว่า 15-20 ปี 21-25 ปี  26-30ปี  

   31-35ป ี  36-40ปี  41-45ปี 

   มากกว่า 46 ปีขึ้นไป 

 

สถานภาพ โสด   สมรส  หย่าร้าง

  

 

ระดับการศึกษา มัธยม  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

 

อาชีพ  ข้าราชการ  พนักงานบริษัท ลูกจ้าง 

  นักศึกษา/นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร 

  อ่ืนๆ.......... 

 

ระดับของรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า5000-10,000 10,001-20,000

    20,001-30,000  30,001-40,000 

40,001—50,000    มากกว่า 50,000 
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1. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและข้อมูลโดยท่ัวไปเก่ียวกับรถจักรยานยนต์ท่ีเลือกซื้อ 
 

การพิจารณาเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ท่านพิจารณาจากความเหมาะสมอย่างไรบ้าง 

 

ท่านค านึงถึงส่ิงใดในการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

รูปแบบรถจักรยานยนต์      

ราคา      

มาตรฐานความปลอดภัย      

ของแถมต่างๆ      

 

 

 

 

 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

บ่งบอกความเป็นตัวคุณ      

ความคุ้มค่าของเงิน      

เพื่อความสะดวกสบาย      

ความเหมาะสมในการใช้งาน      
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รูปแบบรถจักรยานยนต์ประเภทใดท่ีท่านให้ความสนใจมากท่ีสุด 

_____-รถแบบครอบครัว 

_____-รถสปอร์ต 

_____-รถแบบครอบครัวสปอร์ต 

ชนิดเคร่ืองยนต์ใดท่ีท่านให้ความสนใจมากท่ีสุด 

_____รถจักรยานยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์แบบ 2 จังหวะ 

_____รถจักรยานยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์แบบ 4 จังหวะ 

_____รถจักรยานยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์แบบสายพาน 

ราคาของรถจักรยานยนต์ท่ีท่านต้องการซื้อจะอยู่ในราคาเท่าใด 

_____- ต่ ากว่า 20,000 

_____- 20,001-30,000 

_____- 30,001-40,000 

_____- 40,001-50,000 

_____- 50,001-60,000 

_____มากกว่า 60,001 บาทขึ้นไป 

หากท่านต้องการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ใครมีส่วนรวมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์

มากท่ีสุด 

_____-สมาชิกในครอบครัว 

_____-เพื่อน 

_____-แฟน/สามี/ภรรยา 
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_____ไปเพียงคนเดียว 

_____พนักงานขาย 

แหล่งข้อมูลท่ีท่านใช้ในการศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์คร้ังนี้มากท่ีสุด 

_____-บุคคลท่ีท่านเช่ือถือ/ใกล้ชิด 

_____-พนักงานขาย/สถานท่ีจ าหน่าย 

_____-เว็บไซด์เก่ียวกับรถจักรยานยนต์ 

_____-นิตยสารรถจักรยานยนต์ 

_____-โบว์ชัวร์/แคตตาล็อค 

_____-ดารา/พรีเซ็นเตอร์โฆษณาต่างๆ 

ท่านใช้เวลานานเท่าใด ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ 

_____-1 เดือน 

_____-2เดือน 

_____-3เดือน 

_____มากกว่า 4 เดือน 

หากท่านต้องการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ท่านจะเลือกซื้อท่ีไหน 

_____ ผู้แทนจ าหน่าย Dealer 

_____-Motor Show 

_____ร้านขายรถจักรยานยนต์ท่ัวไป 

 

 



144 
 

 

หากท่านต้องการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ท่านจะซื้ออย่างไร 

_____-เงินสด 

_____-เงินผ่อน ดาวน์มาก ส่งน้อย 

_____ เงินผ่อน ดาวน์น้อย ส่งมาก 

3.ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน 

ด้านพฤติกรรม (Behavior) 

 
หัวข้อ 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
น้อย 

 
น้อยท่ีสุด 

ตัดสินใจซื้อโดย อารมณ์และ
ความรู้สึกส่วนบุคคล เช่น ชอบยี่ห้อ
หรือคาดหวังว่าดีกว่ายี่ห้ออ่ืน 

     

 
ตัดสินใจซื้อโดย ค่านิยมของบุคคล  
หรือ สังคมท่ีอยู่อาศัย 

     

 
ตัดสินใจซื้อโดย โอกาส เช่น ได้ใน
ราคาท่ีถูก , มีคนสนับสนุน แนะน า 

     

ตัดสินใจซื้อโดย ถือเกณฑ์
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

     

ตัดสินใจซื้อโดย ความเข้าใจในตัว
ของสินค้า 
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ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ยี่ห้อรถจักรยานยนต์และรุ่นของรถยนต์ 

ข้อมูล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

การออกแบบตกแต่ง รูปทรง      

อุปกรณ์มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย 

     

ขนาดของเคร่ืองยนต์      

ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิต 

     

ด้านราคา (Price) 

ข้อมูล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ราคามีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพ 

     

ราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถ
ท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต์ใกล้เคียงกัน 

     

ให้บริการสินเช่ือทางด้าน
รถจักรยานยนต์ 

     

ค่าใช้จ่ายในบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 
และซ่อมแซม 

     

ราคาขายของรถจักรยานยนต์      

 

 

 

 



146 
 

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) 

ข้อมูล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด 

สถานท่ีตั้งโชว์รูมและศูนย์บริการมี
เพียงพอ 

     

มาตรฐานและความน่าเช่ือถือของ
ตัวแทนจ าหน่าย 

     

การตกแต่งโชว์รูมและความ
เหมาะสมในการรองรับการ
ให้บริการแก่ลูกค้า 

     

 

ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ข้อมูล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ให้ส่วนลด หรือของแถม      

การรับประกันหลังการขาย      

การให้ข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับรถ
ของพนักงานขาย 

     

การรับข่าวสารรถจักรยานยนต์จาก
ส่ือต่างๆ 

     

ข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ย
ในการผ่อนช าระให้กับลูกค้าใน
อัตราท่ีต่ า 

     

การจัดงานแสดงสินค้าตามสถานท่ี
ต่างๆ เช่น Motor show 
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พนักงานขาย 

ข้อมูล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ท่ีสุด 

ให้บริการด้วยความเต็มใจ  รวดเร็ว      

ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม

อย่างชัดเจน 

     

มีทักษะในการส่ือสาร ได้อย่าง

กระชับ ชัดเจนดี 

     

ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน      

ความประทับใจในภาพรวมในการ

ให้บริการ 

     

 

ทางด้านกายภาพ 

ข้อมูล มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ท่ีสุด 

โชว์รูมมีสถานท่ีรองรับลกค้าท่ี

สะอาด เพียงพอ 

     

มีอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อ านวยความ

สะดวก ทันสมัย 

     

สินค้าจัดเป็นหมวดหมู่ มีป้ายแสดง

สินค้าชัดเจน 
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ด้านกระบวนการ 

ข้อมูล มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อย

ท่ีสุด 

ขั้นตอนการบริการท่ีไม่มี

ข้อผิดพลาด และถูกต้อง 

     

ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม      

สามารถติดต่อได้ทุกคร้ังท่ีมีปัญหา      

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน   

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร 

1.ภาพรวมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ และแนวโน้มของธุรกิจรถจักรยานยนต์ 

-มีแต่อัตราการการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะมากหรือน้อยแล้วแต่สภาพเศรษฐกิจ ในแต่ปี เพราะ

สินค้ารถจักรยานยนต์ถือเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้บริโภค และท้ังองค์กรใหญ่และ

ตัวแทนจ าหน่ายเองต่างก็หากลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มท่ี ท้ัง

คิดและพัฒนาสินค้าตัวใหม่ตลอดเวลา  ทางด้านผู้แทนจ าหน่ายก็มีกลยุทธ์ตนเองเพื่อเพิ่มการ

แข่งขัน เช่น ของสมนาคุณต่างๆ  

2.จ านวนและลักษณะของคู่แข่งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมีใครบ้าง และส่งผลต่อองค์กร

อย่างไร 

-มีการแข่งขันสูงท้ังการขายและการบริการ ท าให้องค์กรต้องหากลยุทธ์ต่างๆ และต้องควบคุม 

บริหารจัดการระบบต้นทุนของบริษัทเป็นอย่างดี คือการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย เพื่อให้เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขัน เช่น จะมีสถาบันการเงินต่างๆมาช่วยในการเช่าซื้อ 

3.เศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีผลต่อบริษัทหรือไม่ 

-สภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้องค์กรต้องมีการตื่นตัว และปรับตัว อยู่

ตลอดเวลา ให้ทันกับเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในธุรกิจท่ี

มีการแข่งขันท่ีรุนแรงได้  

4.การก าหนดค่าแรงขั้นต่ าของรัฐบาลส่งผลอย่างไรต่อองค์กรบ้าง 

-ส่งผลกระทบต่อองค์กร ต้องขยับค่อยเป็นค่อยไป ให้เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ทีเดียวไม่ได้ ค่อยๆ

เพิ่มให้พนักงานไปทีละน้อยก่อน และต้องปรับจ านวนบุคลากรในองค์กร โดยมีการลดจ านวนคน

พนักงานลง เน้นไม่ให้พนักงานล้นงาน  

5.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กรคือใคร 

กลุม่ลกูค้าขององค์กรก็จะเป็นลูกค้าท่ีอยู่ในตัวจังหวัด อ าเภอต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง และ

องค์กรก็มีการายส่งให้กับร้านขายรถมอเตอร์ไซด์ท่ีไม่ได้เป็นผู้แทนจ าหน่ายด้วย 

6.ภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรบ้าง 
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ในเมื่อท่ีแล้ว ท่ีมีน้ าท่วมใหญ่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อองค์เนื่องจาก 

โรงงานท่ีผลิตรถจักรยานยนต์ได้ถูกน้ าท่วมด้วย และต้องใช้เวลานานในการซ่อมบ ารุง ท าให้ไม่

สามารถผลิตรถจักรยานยนต์ได้ ส่งผลให้สินค้าขาดตลาด และองค์กรก็ไม่ได้กักตุนสินค้าไว้มาก

นัก จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ท่ีมีความต้องการมาก และองค์กรเองก็ได้รับ

ผลกระทบจากน้ าท่วม และประชาชนต่างๆก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ท าให้ในช่วงนั้น องค์กรขาด

รายได้ และเมื่อน้ าลด แล้วก็มีปริมาณความต้องการซื้อรถจักรยานยนต์มาก เพื่อทดแทนคันเก่า

ท่ีเสียหายไป แต่เนื่องด้วยองค์กรมีสินค้าไม่เพียงพอ จึงท าให้องค์กรสูญเสียผลประโยชน์นี้ไป 

7.ท่านมีปัญหาเก่ียวกับระบบการจัดการภายในองค์กรอย่างไรบ้าง   

-ปัญหาในการจัดการองค์กรส่วนมากจะเป็นในด้าน พนักงาน ระบบการท างาน และการแบ่ง

หน้าท่ีงานต่างๆ และไม่มีเกณฑ์ท่ีจะเป็นตัววัดประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ท าให้

บริษัทมีผลการท างานท่ีไม่แน่นอน  

8.ท่านได้มีการจัดท ากิจกรรมเพื่อสังคมบ้างหรือไม่ 

-เนื่องด้วยบริษัท เอ พี ฮอนด้า ได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็น

อย่างมาก ในแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยร่วมกับผู้แทนจ าหน่าย โดย เอ พี ฮอนด้า 

จะสนับสนุนเงินทนให้กับผู้แทนจ าหน่ายคร่ึงหนึ่ง ท าให้องค์กรได้มีการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เช่น การแจกอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา แก่เด็กนักเรียน การจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย 

การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ืองฟรี การซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์ ต่างๆ  

9.ท่านได้มีการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรอย่างไรบ้าง เพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

องค์กรของเราได้ส่งพนักงานในแต่ละแผนกไปอบรมกับ เอ พี ฮอนด้า เป็นประจ า จึงมั่นใจได้ว่า

พนักงานทุกคนจะมีความรู้มีทักษะในการท างานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่างจะมีการฝึกอบรม

บ่อยกว่าแผนกอ่ืนๆ เพราะช่างเป็นแผนกท่ีส าคัญ ให้ช่างได้เรียนรู้วิธีการซ่อมแบบใหม่ๆ และมี

ความช านาญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับรถจักรยานยนต์ท่ีปลอดภัย 

10. ท่านมีการจัดสรรเงินในการด าเนินธุรกิจอย่างไร มีปัญหาอย่างไรบ้าง และคิดว่าจะแก้ไข

อย่างไร 
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-ในปัจจุบัน บริษัทท่ีส่งสินค้าให้กับบริษัทไม่ได้ให้เครดิตในการจ่ายช าระสินค้าเหมือนแต่ก่อน 

คือ สามารถช าระเงินหลังจากรับสินค้าได้ 45 วัน ตอนนี้เมื่อบริษัทรับสินค้าจะต้องช าระเงินทันที 

ท าให้องค์กรมีปัญหาในเร่ืองการจัดสรรเงินทุนในการจ่ายช าระ เพราะส่วนมากลูกค้าจะช าระเป็น

เงินผ่อนแก่บริษัท เงินหมุนเวียนในบริษัทจึงน้อยลง ดังนั้นบริษัทจ าเป็นต้องดึงเงินจากส่วนอ่ืน 

หรือกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ 

11. ท่านมีแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอย่างไรบ้าง 

- บริษัทจะใช้วิธีการลดต้นทุน ลดกระบวนการต่างๆท่ีท าให้เป็นต้นทุน รายจ่ายส้ินเปลืองท่ีไม่

เปิดประโยชน์ต่างๆ ต้องพยายามประหยัดทรัพยากร และใช้อย่างคุ้มค่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อ

บริษัทสามารถสร้างผลก าไรให้ได้มากท่ีสุด  เพราะสินค้าของทุกบริษัทเหมือนกัน และรับสินค้า

มาราคาเท่ากัน ดังนั้นการท่ีองค์กรจ าเป็นต้องจัดการกระบวนการท างานภายในองค์กรจึงเป็นส่ิง

ท่ีส าคัญมาก 

12. มีการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือไม่อย่างไร คิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นท่ีจะท าให้ลูกค้า

เลือกซื้อสินค้าของเรามากกว่าของคู่แข่ง 

-ขณะนี้องค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมโชว์รูมใหม่ เพื่อความทันสมัย มีรูปแบบสวยงาม 

สะอาด และได้มาตรฐาน  

13.ท่านมีคิดว่าภายในบริษัทของท่านมีจุดแข็งจุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัทของ

ท่านมีโอกาสและอุปสรรคอะไรบ้าง 

จุดแข็งขององค์กร คือเป็นบริษัทท่ีเปิดเป็นแห่งแรก เป็นท่ีรู้จักของคนในจังหวัด และได้รับความ

เช่ือถือ ส่วนจุดอ่อน ก็น่าจะเป็นเร่ืองการจัดสรรเงินทุน และในด้านของพนักงานก็ไม่มีความ

ตั้งใจ ทุ่มเทในการท างาน ส่วนในเร่ือง โอกาส  คิดว่า และอุปสรรค คือการมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ท าให้

มีการแข่งขันรุนแรง 
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ประวัติผู้ศึกษา 

 นางสาวอภิญญา สารคุณ  เกิดเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2553 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 

2554 ปัจจุบันยังไม่ได้ท างาน 
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