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บทคดัย่อ 
 
 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ผล
ประกอบการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีครัง้นี้มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
 วตัถุประสงคข์องการศกึษา 1.) เพื่อศกึษาถงึสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของผลประกอบการทีล่ดลง 
ว่ามสีาเหตุมาจากอะไร 2.) เพื่อท าการปรบัปรุงแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ให้ลดลงหรอืหมดไปจาก
องค์กร 3.) เพื่อท าการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการจดัการและการตลาด เพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถทางการแขง่ขนัในอนาคตการศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ จากกลุ่มตวัอย่าง
ทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีรวมทัง้สิน้ 40 คน การเกบ็ขอ้มลูท าโดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืกระจายไปตามลูกค้าต่างๆ  และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้   
รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นค่าสถติิเชงิบรรยาย ส่วนในขัน้ตอนการทดสอบ
สมมตฐิาน ใช้ค่าการทดสอบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรสนั และการใชแ้บบสมัภาษณ์
ในการส ารวจข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง 5 คนและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
สอาดการช่าง ลพบุร ี1 คนและน าขอ้มลูจากการสมัภาษณ์มาท าการวเิคราะหโ์ดยอาศยัเครื่องมอื
ทางการจดัการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
(SWOT Analysis) และน ามาท าการวเิคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ โดยอาศยัการวเิคราะห ์
TOWS Matrix ซึง่ผลการศกึษาสรปุได ้ดงันี้ 
 ผลการศกึษาที่ได ้พบว่า หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีไม่พบปญัหาทีม่ผีลต่อ
ผลประกอบการที่ลดลง แต่ข้อมูลที่ได้นัน้สามารถน ามาใช้เพื่อท าการสร้างกลยุทธ์ทางการ -



จดัการที่เหมาะสมให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุรี กลยุทธ์ที่ห้างหุ้นส่วนฯ  
น ามาใช ้คอื  
 กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์การเจรญิเตบิโตที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ เพราะผู้บรหิารมี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานดา้นเหลก็และสเตนเลสมากว่า 20 ปี จงึท าใหเ้กดิการยอมรบัจาก
ลูกคา้และคู่คา้ และท าการเพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายสนิคา้ใหม้คีวามทัว่ถงึ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
 กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรยีบ
ทางการแข่งขนั เพราะปจัจุบนัมกีารแข่งขนัทางธุรกจิเพิม่ขึน้ มกีารลงทุนในการใชก้ลยุทธ์น้อย
กว่ากลยุทธ์อื่น กลยุทธ์นี้นอกจากช่วยสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัได้แล้ว ยงัสามารถ
ช่วยสรา้งก าไรใหแ้ก่หา้งหุน้ส่วนฯ  และช่วยป้องกนัการเขา้มาของธุรกจิไดด้ ี
 กลยุทธ์ระดบัหน้าที ่เป็นการมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบให้กบัพนักงานทุกคน 
มสี่วนร่วมในการบ ารุงรกัษาและดูแลท าความสะอาด มสี่วนช่วยให้เกดิการสร้างคุณค่าให้กบั
สนิค้าและบรกิารและช่วยลดต้นทุนที่จะเกดิต่อความเสยีหายในสนิค้า และเมื่อน ามาใช้ร่วมกบั
การบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ (CRM)  ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการบรหิารคุณภาพ   
(5 ส.) ยิง่เป็นการเพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนัใหม้เีขม้แขง็ในการแข่งขนัทางธุรกจิและช่วย
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่องค์กร เพื่อให้เกดิการจูงใจลูกค้า บรษิทัและบุคคลทัว่ไปเขา้มาร่วม
งานและใชบ้รกิารกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี
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 ขอขอบพระคุณเจ้าของสถานประกอบการทุกท่านที่เ ป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ในครัง้นี้ และขอขอบพระคุณพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สอาดการช่าง ลพบุรทีุกท่าน ที่กรุณาให้ความร่วมมอืในการทดลองใช้เครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู และทีล่มืไมไ่ดผู้ศ้กึษาขอขอบพระคุณเจา้ของผลงานวจิยั หนังสอื ต าราทีผู่ศ้กึษา
ไดใ้ชใ้นการอา้งองิในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเล่มนี้ทุกท่าน  
 ทา้ยนี้ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณท่านคุณพ่อ คุณแม่ เพื่อนๆ  พี ่น้องทีค่อยใหก้ าลงัใจ
ในการจดัท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนี้ การด าเนินชวีติประจ าวนั การเรยีนและคอย
ผลกัดนัและใหค้ าปรกึษาจนผูท้ าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองส าเรจ็การศกึษา 
 
 

 



บทท่ี 1 
บทน า 

 
องคก์รและลกัษณะของธรุกิจองคก์ร   
 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีด าเนินธุรกจิจ าหน่ายเหลก็และสแตนเลส ผลติ
และจ าหน่ายประตูมว้นและซลีายเส้นเพื่อใช้ในการต่อเตมิตกแต่งบ้าน โดยตลอดระยะเวลาที่
ด าเนินกจิการมานัน้ยดึมัน่ในการใหบ้รกิารแก่ลูกค้าใหไ้ดร้บัความสะดวกสบายในการรบับรกิาร 
โดยการสรรหาและพฒันารูปแบบการบริการให้มีความก้าวหน้าและทันสมยัอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร 
 กจิการด าเนินการมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เดมิชื่อ “รา้นสอาดการช่าง” โดยเริม่กจิการใน   
ปี 2534 เกดิขึน้จากรา้นท าเหลก็ดดั รบัตดิตัง้เหลก็ดดัและรบัต่อเตมิรัว้บ้าน งานมุง้ลวด งาน
กระจก หลงัจากทีร่บัเพยีงงานเหลก็เพยีงอยา่งเดยีว 
 ในปี 2542 ไดม้กีารน างานสแตนเลสเขา้มาเป็นเจา้แรกๆ  ของจงัหวดัลพบุร ีเป็นผูบุ้กเบกิ
งานสแตนเลส ซึง่ท าใหก้จิการเตบิโตขึน้เป็นอย่างมากจากการท างานสแตนเลส จากนัน้ปี 2544 
ทางหา้งหุน้ส่วนฯ  ไดย้า้ยจากสถานทีเ่ดมิซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณวดัดงสวอง ต าบลเขาสามยอด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัลพบุร ีมาอยู่สถานที่ตัง้ ณ ปจัจุบนั คอื เลขที ่94/10 หมู่ 4 ต าบลเขาสามยอด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ีและไดม้กีารขยายกจิการจากงานรบัตดิตัง้เพยีงอย่างเดยีวมาเป็นการ
สัง่สนิคา้มาเพื่อจ าหน่าย โดยเริม่จากการสัง่ซือ้เหลก็เสน้มาจ าหน่ายก่อนเป็นเวลา 3 ปี หลงัจาก
นัน้มกีารสัง่อุปกรณ์เหลก็มาจ าหน่ายและมกีารขยายกจิการมาโดยตลอด 
 ในปี 2544 ไดท้ าการจดทะเบยีนหา้งหุน้ส่วนและทะเบยีนการคา้ดว้ยเงนิลงทุน 1,000,000 
บาท ซึ่งมนีายสอาด เพ็งชื่นและนางทวาย เพ็งชื่นเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการและได้เปลี่ยนชื่อจาก 
“ร้านสอาดการช่าง” เป็น “ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรี” จนถึงปจัจุบนั จากนัน้ใน    
ปี 2548 ทางหา้งหุ้นส่วนฯ  ได้ท าการซื้อที่ดนิซึง่เป็นสถานที่ตัง้ ณ ปจัจุบนั คอื 94/10 หมู่ 4 
ถนนพหลโยธนิ ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุรแีละท าการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง 
เพื่อท าการขยายกจิการให้พรอ้มสมบูรณ์และมคีวามมัน่คง เริม่ท าการขยายสถานที่ส าหรบัการ
ผลติงานและสถานทีส่ าหรบัการจ าหน่ายสนิคา้เพิม่ขึน้ จดัท าสถานทีเ่กบ็สนิคา้ใหเ้ป็นสดัส่วน มี
สถานที่รองรบัการให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและบรหิารงานด้วยความ
ซื่อสตัย ์
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 ในปี 2548 หา้งหุน้ส่วนฯ  ไดม้กีารสัง่ซือ้สนิคา้สแตนเลสมาเพื่อจ าหน่ายทัง้สแตนเลสเสน้
และอุปกรณ์สแตนเลส เนื่องจากคุณสอาดไดเ้ลง็เหน็ว่าตลาดงานสแตนเลสก าลงัเป็นทีน่ิยมมาก
ในกรงุเทพฯ  จงึไดท้ าการศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัการผลติประตูและช่องรัว้ต่างๆ  เพื่อเป็นการ
ท าตลาดเป็นรายแรกของจงัหวดัลพบุร ีซึง่ปรากฏว่าไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากกลุ่มลูกคา้
ทีเ่ป็นเจา้ของบ้าน หลงัจากเริม่น างานสแตนเลสเขา้มาในจงัหวดัลพบุร ีท าให้เริม่มจี านวนช่าง
งานสแตนเลสเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นช่องทางให้ห้างหุ้นส่วนฯ  เริ่มมีการน าสแตนเลสเส้นมา
จ าหน่ายให้แก่ช่างสแตนเลสในจงัหวดัลพบุรแีละมกีารน าสนิค้าและอุปกรณ์งานสแตนเลสมา
จ าหน่ายเพิม่ขึน้จนถงึปจัจบุนั 
 ในปี 2549 หา้งหุน้ส่วนฯ  ไดท้ าการขยายกจิการในส่วนของการผลติเพิม่ขึน้ คอื การเป็น
ผูผ้ลติประตูมว้นรายแรกในพื้นที่จงัหวดัลพบุร ีซึง่ปจัจุบนัด าเนินการผลติมาได้ 5 ปี และมผีล
การตอบรบัทีด่จีากลกูคา้ในจงัหวดัลพบุรแีละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
 ปจัจบุนัหา้งหุน้ส่วนฯ  มสีนิคา้จ าหน่ายหลายรายการทัง้เหลก็เสน้ กลม แบน เหลีย่ม ฉาก
และอุปกรณ์เหลก็ สแตนเลสเสน้ กลม แบน เหลีย่ม ฉากและอุปกรณ์สแตนเลส มงีานผลติและ
จ าหน่ายประตูมว้นและการผลติซลีายเสน้ เริม่ด าเนินการผลติมาได้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อท าการ
ขยายตลาดการจ าหน่ายสนิคา้ใหก้วา้งขึน้ นอกจากงานจ าหน่ายแลว้ทางหา้งหุน้ส่วนฯ  ยงัมงีาน
ดา้นบรกิารตดิตัง้งานประตูมว้นและงานสแตนเลสอกีดว้ย 
 
 ประเภทสินค้าและบริการ 
 
 งานขาย 

-  เหลก็เสน้และอุปกรณ์เหลก็ 
-  สแตนเลสเสน้และอุปกรณ์สแตนเลส 
-  อุปกรณ์เหลก็อติาล ี
-  แผ่นโพลคีารบ์อเนต 
-  ประตูมว้น 
-  ซลีายเสน้ 
-  เครือ่งมอืและอุปกรณ์ช่าง 

 งานบริการ 
-  ตดิตัง้งานเหลก็และสแตนเลส 
-  ตดิตัง้งานประตูมว้น 
-  ตดิตัง้กนัสาดโพลคีารบ์อเนต 
-  บรกิารตดั ดดั และพบัเหลก็และสแตนเลส 
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 ทุนจดทะเบียน  1,000,000  บาท 
 

1.  นายสอาด  เพง็ชื่น  เงนิทุนจดทะเบยีน 600,000  บาท 
2.  นางทวาย  เพง็ชื่น  เงนิทุนจดทะเบยีน 400,000  บาท 

 
 สดัส่วนการลงทุน 
 

 
 

แผนภมิูท่ี  1.1  แสดงสดัส่วนการลงทุนของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี
 
 โครงสร้างองคก์ร 
 

โครงสรา้งการจดัการองคก์รของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีมดีงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมิูท่ี  1.2  แสดงโครงสรา้งการจดัการองคก์รของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร  ี

600,000 

400,000 
สดัส่วนการลงทุน 

นายสอาด  เพง็ชื่น 

นางทวาย  เพง็ชื่น 
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 จากแผนภูมิที่ 1.2 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการจดัองค์กรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
สอาดการช่าง ลพบุร ีซึ่งแสดงให้เหน็ว่าในโครงสร้างองค์กร มผีู้มอี านาจการตดัสนิใจเป็นไป
ตามล าดบัขัน้ตอน ซึง่อ านาจการตดัสนิใจส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัผูจ้ดัการและรองลงมา คอื หวัหน้า
สายงาน 
 
 จ านวนพนักงาน 
 
 พนกังานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1. พนกังานฝา่ยผลติ 16  คน 
2. พนกังานฝา่ยบรหิาร   6  คน 

               รวม 22  คน 
 
 วิสยัทศัน์ (Vision) 
 

มุง่มัน่สู่การเป็นผูน้ าในการใหบ้รกิารงานตดิตัง้และจ าหน่ายเหลก็และสแตนเลสในภูมภิาค
พรอ้มมุ่งสู่ความส าเรจ็ในการให้บรกิารของพนักงาน คู่คา้และลูกคา้ควบคู่ไปกบัการรบัผดิชอบ
ต่องานบรกิารแก่ผูร้บับรกิารในระดบัสงูสุด 
 
 พนัธกิจ (Mission) 
 
 “เราจะกา้วหน้าสู่การเป็นผูน้ า ดา้นการบรกิารงานสแตนเลส” 
 
 กลุ่มลกูค้าหลกั 
 
 กลุ่มลกูคา้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม 
 1. กลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นช่างเหลก็และสแตนเลสต้องการซือ้สนิคา้เพื่อน าไปประกอบเป็นประตู
ร ัว้หรอืช่องรัว้บา้น 
 2. กลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นเจา้ของบา้นตอ้งการตกแต่งหรอืต่อเตมิบา้นใหม้คีวามมัน่คง สวยงาม 
กลุ่มลูกค้าหลกัของห้างหุ้นส่วนฯ  ร้อยละ 70 เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นช่างรบัท างานเหล็กและ   
สแตนเลส ในกลุ่มของลกูคา้ทีเ่ป็นช่างเหลก็และสแตนเลสแบ่งเป็นรอ้ยละ 30 ของลูกคา้กลุ่มช่าง
เป็นช่างงานเหลก็และรอ้ยละ 40 ของลกูคา้กลุ่มช่างเป็นช่างงานสแตนเลส ลูกคา้ในกลุ่มของช่าง
เป็นลกูคา้ทีม่คีวามประสงคเ์ลอืกซือ้สนิคา้และผลติภณัฑง์านเหลก็และสแตนเลสไปประกอบและ
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ตดิตัง้เอง สนิค้าที่ช่างงานตดิตัง้ซื้อ เช่น เหลก็เส้นกลม แบน เหลี่ยม ฉาก สแตนเลสเส้นกลม 
แบน เหลี่ยม ฉาก แผ่นสแตนเลส แผ่นโพลีคาร์บอเนต ประตูม้วน อุปกรณ์งานเหล็กและ   
สแตนเลส รวมถงึเครือ่งมอืในการท างานเหลก็และสแตนเลสต่างๆ  ดว้ย ส่วนอกีรอ้ยละ 30 เป็น
ลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้าน ที่มคีวามประสงค์ในการว่าจ้างติดตัง้งานเหล็กและสแตนเลส เช่น    
ราวบนัไดสแตนเลส ประตูร ัว้สแตนเลส ช่องรัว้สแตนเลส ประตูมว้นเหลก็ ประตูมว้นสแตนเลส
และโครงหลงัคา เป็นตน้ จะแสดงใหเ้หน็ในแผนภมูทิี ่1.3 
 

 
 
แผนภมิูท่ี  1.3  สดัส่วนลกูคา้หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี
ทีม่า : ขอ้มลูลกูคา้หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี
 
 ส่วนแบ่งทางการตลาดขององคก์ร 
 
 ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกจิ ปจัจุบนัธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้งานเหลก็และสแตนเลส 
มกีารขยายตวัเพิม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากว่ามกีารพฒันาฝีมอืการท างานเหลก็และสแตนเลส 
จากการเป็นลูกจ้างตามร้านต่างๆ  ทัง้ในจงัหวดัลพบุรแีละจงัหวดัใกล้เคียง มาเป็นเจ้าของ
กจิการมากขึน้จาก 10 ปีทีผ่่านมา ท าใหเ้กดิคู่แขง่ในธุรกจินี้เป็นจ านวนมาก โดยรายไดห้ลกัของ
กจิการ คอื การจ าหน่ายสนิค้าและบรกิารเหลก็และสแตนเลส รองลงมา คอื การบรกิารตดิตัง้
งานเหล็กและสแตนเลส คู่แข่งส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งที่ เ ป็นผู้ประกอบการรายใหญ่จาก
กรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั ซึง่พอจะจ าแนกไดต้ามรายชื่อ ดงัต่อไปนี้ 
 
 
 

30% 

40% 

30% 

ลกูค้า หจก.สอาดการช่าง ลพบรีุ 

ลกูคา้เหลก็ 

ลกูคา้สเตนเลส 

เจา้ของบา้น 
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 1. บริษทั เกรทเซน็ทรลั (อินเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั 
 ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2539 บรหิารงานโดยนายอดศิกัดิ ์แจม่จริาศยั ประสบการณ์มากกว่า 
20 ปี ด าเนินธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์แตนเลส 
 ปจัจบุนับรษิทัฯ  เป็นผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑร์ายใหญ่ทัง้ปลกี-ส่ง ดว้ยขนาดของ
โรงงานและสต๊อกสนิค้าที่กว้างขวางบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ สามารถผลติสนิค้าได้มากว่า 100 
รายการ เช่น ท่อสแตนเลสกลมเงา  ท่อสแตนเลสด้าน  ท่อสี่เหลี่ยมจตุัรสั  ท่อสี่เหลี่ยมผนืผ้า  
ท่อเกลียว  ท่อรูปไข่  แผ่นสแตนเลส  เพลาสแตนเลส  ฉากสแตนเลส  แบนสแตนเลส      
สแตนเลสตวัย ู อุปกรณ์สแตนเลส เป็นตน้ 
 ด้วยความหลากหลายของสนิค้าและเครื่องจกัรที่ทนัสมยัตลอดจนบรกิารรบัตดัและการ
ขนส่งสนิคา้อย่างต่อเนื่อง จงึสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีลูกคา้จงึ
สามารถมัน่ใจไดว้่าไม่เพยีงแต่ได้รบัสนิคา้ทีม่คีุณภาพและมคีวามหลากหลายแลว้ ยงัได้รบัการ
บรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ ครบครนัอกีดว้ย เพราะสแตนเลสตอ้งเกรทเซน็ทรลัเท่านัน้ 
(ทีม่า : www.greatcentral.co.th/about_history : วนัทีเ่ขา้ถงึ 11/01/55) 
 
 2. บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 
 ได้เริม่ก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยคุณประชา ลีลาประชากุลเป็นบรษิัทฯ  แรกใน
ประเทศไทยที่ท าการผลติท่อสแตนเลส อนัประกอบด้วย  ท่ออุตสาหกรรม  ท่อแลกเปลี่ยน 
ความรอ้น  ท่อน ้าตาล  ท่อตกแต่ง  รวมถงึแผ่นสแตนเลสทีไ่ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานสากลดว้ย
เทคโนโลยทีี่มปีระสทิธภิาพสูงสุดจากประเทศเยอรมนันี อกีทัง้ยงัเป็นผู้ผลติสนิค้ารายเดยีวใน
ภูมภิาคเอเซยีที่ใช้ระบบการผลติท่อแบบออโตเมตกิส์ร่วมกบัการเชื่อมท่อแบบเลเซอร ์ปจัจุบนั
บรษิทัฯ  มคีวามสามารถในการผลติสูงสุดได้มากกว่า 50,000 ตนัต่อปีและส่งออกไปกว่า 20 
ประเทศทัว่โลก อาทเิช่น สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป ออสเตรเลยี สงิคโปร์ เป็นตน้ 
 บรษิทัฯ  ได้ใหค้วามส าคญัต่อการท างานในทุกๆ  จุดไม่ว่าจะเป็นด้านการผลติหรอืด้าน
การบรหิาร เพื่อให้เกดิประโยชน์และประสทิธภิาพสูงสุด รวมถงึประสบการณ์อนัยาวนานและ
การร่วมมอืร่วมใจของเจา้หน้าทีทุ่กหน่วยงาน ท าใหบ้รษิทัฯ  สามารถก้าวเขา้สู่มาตรฐานสากล 
และได้รบัใบรบัรองการท างานตามมาตรฐานสากลต่างๆ  อาทิเช่น Quality Management 
System ISO 9001 : 2000 และ Total Quality Management  หรอื TQM. เป็นตน้ 
(ทีม่า :www.tgpro.co.th : วนัทีเ่ขา้ถงึ11/01/55) 
 
 3. บริษทั ไทยยนีูคคอยลเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 เดิมชื่ อบริษัท ไทยยูนีค  เมทอล จ ากัด ได้จดท ะเบียน จัดตั ้งบริษัทเมื่ อวันที่                
31 พฤษภาคม 2532 (โดยเริม่ก่อสรา้งโรงงานในปี 2538 และด าเนินการผลติในปี พ.ศ.2539) 

http://www.greatcentral.co.th/about_history%20:%20วันที่เข้าถึง%2011/01/55
http://www.tgpro.co.th/
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ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่าย ผลติภณัฑส์แตนเลสทัง้ในรูปแบบของวตัถุดบิทีย่งัมไิดแ้ปรรูป
และแปรรปูแลว้ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑท์่อ ประเภทท่ออุตสาหกรรม  ท่อเฟอรน์ิเจอรแ์ละผลติภณัฑ์
แผ่นสแตนเลสชนิดต่างๆ  ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ   และบริษัทย่อย           
บรษิทั ไทยนิชเช่ จ ากดั ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเพลาสแตนเลส  แผ่นสแตนเลสเจาะร ู
แผ่นสแตนเลสป ัม๊ลายนูนและบรกิารรบัจา้งตดัโลหะทุกชนิด 
(ทีม่า :www.tuccplc.com : วนัทีเ่ขา้ถงึ 11/01/55) 
 บรษิทัต่างๆ  ทีเ่ขา้มาท าตลาดในจงัหวดัลพบุร ีมผีลกระทบกบัหา้งหุน้ส่วนฯ  พอสมควร 
เพราะลูกค้าบางรายที่มคีวามสามารถในการจ่ายเงนิเพื่อซื้อสนิค้าในปรมิาณมากก็จะท าการ
สัง่ซือ้สแตนเลสโดยตรงกบับรษิทัใหญ่ เพราะจะไดใ้นราคาทีถู่กกว่ามาซือ้ทีห่า้งหุน้ส่วนฯ  จงึท า
ให้ห้างหุน้ส่วนฯ  ต้องเสยีลูกค้าที่มกี าลงัซื้อสูงไปบางส่วน แต่ลูกค้าบางกลุ่มใหค้วามเชื่อใจใน
หา้งหุน้ส่วนฯ  จงึยงัเป็นลกูคา้ทีด่ตีลอดจนถงึปจัจบุนั 
 

 
 
แผนภมิูท่ี  1.4  ส่วนแบ่งทางการตลาด 
ทีม่า : ขอ้มลูการสัง่ซือ้สนิคา้หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี
 
 สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งหลกัขององคก์ร 
 
 ในปี 2554 กลุ่มกจิการงานสแตนเลสไดม้กีารขยายตวัเพิม่ขึน้จากเดมิเป็นอย่างมาก เพราะมี
การพฒันาฝีมอืจากการเป็นช่างตามหา้งรา้นต่างๆ  ในจงัหวดัลพบุรมีาเป็นเจา้ของกจิการรบัตดิตัง้
งานสแตนเลสและมกีลุ่มของช่างทีม่าจากต่างจงัหวดัเขา้มาเปิดกจิการในจงัหวดัลพบุรเีพิม่ขึน้อกี
หลายราย ในดา้นการจ าหน่ายสนิค้าและบรกิาร ถอืได้ว่าในปจัจุบนัแนวโน้มทางการแข่งขนัมี
มากขึน้ เนื่องจากมกีารแขง่ขนัจากบรษิทัและหา้งสรรพสนิคา้รายใหญ่ขยายฐานการตลาดเขา้มา

52% 

20% 

16% 

12% 
ส่วนแบ่งทางการตลาด 

เกรทเซน็ทรลัฯ 

ไทย-เยอรมนัฯ 

ไทยยนูีคคอยลฯ์ 

หจก.สอาดการช่าง ลพบุร ี

http://www.tuccplc.com/
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ในจงัหวดัลพบุรมีากขึน้ มกีารจ าหน่ายสนิค้าประเภทเดยีวกนัในราคาที่ถูกกว่า และมโีอกาสที่
ลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปใช้บรกิารจากห้างร้านอื่นๆ  ท าให้ห้างหุ้นส่วนฯ  ต้องหาวธิป้ีองกนัและ
แกไ้ข เพื่อเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัใหแ้ก่ธุรกจิ 
 
ปัญหาและความส าคญัของปัญหา 
 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรไีดด้ าเนินกจิการมา 20 ปี ซึง่ผลการประกอบการ
ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา ผลการประกอบการขององคก์รมอีตัราการเปลีย่นแปลงทีล่ดลงและมี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ  ทัง้น้ี เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในหลายปจัจยั ทัง้ในด้านของต้นทุน
วตัถุดิบ ราคาขาย การควบคุมต้นทุน คู่แข่งทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกจิทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้ซึง่เป็นประเดน็ทีค่น้พบและปจัจยัส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานขององคก์ร ซึง่จะแสดงใหเ้หน็ดงัต่อไปนี้  

 
แผนภมิูท่ี  1.5  แสดงยอดขายของกจิการ 
 
 แผนภูมทิี่ 1.5 แสดงยอดขายของกิจการปี 2550-2553 พบว่า ยอดขายของกิจการมี
ทศิทางเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องทุกปี ซึง่จะสามารถเปรยีบเทยีบไดใ้นแต่ละปีดงันี้ ปี 2551 กจิการมี
ยอดขายเพิม่ขึน้จากปี 2550 รอ้ยละ 46.11 ในปี 2552 มยีอดขายเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 26.82 และใน
ปี 2553 มยีอดขายเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 39.49 ซึง่ดูจากยอดขายในแต่ละปีจะสงัเกตไดว้่ายอดขายมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ในทุกๆ  ปี 
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แผนภมิูท่ี  1.6  แสดงตน้ทุนขายของกจิการ 
 
 แผนภูมทิี ่1.6 เป็นกราฟแสดงต้นทุนสนิคา้ปี 2550-2553 พบว่า ในปี 2551 มกีารลงทุน
ลดลงจากปี 2550 เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงนิของกจิการ ณ ขณะนัน้ยงัอยู่ในสภาวะ
ฝืดเคอืง เนื่องจากกจิการอยู่ในช่วงของการปรบัปรุง โดยในปี 2551 กจิการท าการลงทุนลดจาก
เดมิ รอ้ยละ 37.50 ในปี 2552 มกีารลงทุนเพิม่ขึน้จากเดมิเป็น รอ้ยละ 48.94 และปี 2553 ลงทุน
เพิม่เป็น รอ้ยละ 2.08 เนื่องจากกจิการมกีารขยายกจิการในการซื้อเครื่องมอื เครื่องจกัรและ
ลงทุนในการซือ้ทีด่นิ จากการลงทุนเพิม่ขึน้ดงักล่าวไดส้่งผลใหผ้ลประกอบการในแต่ละปีลดลง 

 

แผนภมิูท่ี  1.7  แสดงก าไรสุทธขิองกจิการ 
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 แผนภูมทิี ่1.7 แสดงการเปลีย่นแปลงก าไรสุทธติัง้แต่ปี 2550-2553 พบว่า จากปี 2550- 
2551 มกีารเปลีย่นไปในแนวทางทีเ่พิม่ขึน้ รอ้ยละ 168.54 ในปี 2552 มกีารเปลีย่นแปลงไปใน
ทศิทางทีล่ดลงจากปี 2551 รอ้ยละ 29.64 และก าไรสุทธขิองกจิการมกีารเปลีย่นแปลงลดลงในปี 
2553 รอ้ยละ 38.46 ถอืไดว้่ากจิการมปีญัหาในเรื่องของผลประกอบการทีล่ดลงและจะส่งผลให้
กจิการมปีญัหาในเรือ่งของการบรหิารจดัการในอนาคต 

 
ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 
 จากปญัหาทีเ่กดิขึน้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกจิการ ดงัน้ี 
 1.  ผลประกอบการทีล่ดลงอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบรหิารงานของกจิการในระยะยาว 
 2. กจิการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ ท าใหก้ารลงทุนในสนิคา้เกดิความล่าช้าหรอืเกิด
ความไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของตลาด 
 3.  ท าใหเ้กดิภาระค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้เกนิกว่ากจิการจะบรหิารงบการเงนิได้ 
 4.  ความสามารถในการจ่ายช าระค่าสนิค้าแก่บรษิัทคู่ค้ามคีวามล่าช้าลง ส่งผลให้ขาด
ความน่าเชื่อถอื ทางดา้นการเงนิจากบรษิทัคู่คา้ทีเ่ป็นผูส้่งสนิคา้ (Supplier) 
 ผลกระทบของปญัหาทีม่ต่ีอธุรกจิอาจจะแบ่งได ้2 ระยะ ดงันี้ 
 ผลกระทบระยะสัน้  เมื่อผลประกอบการปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้กดิปญัหา
สภาพคล่องทางการเงิน ท าให้การลงทุนมสีภาวะช้าลงกว่าเดิมคู่ค้าเกิดความไม่เชื่อมัน่ใน
ความสามารถในการช าระค่าสนิคา้และบรกิารของผูส้่งสนิคา้ (Supplier)  
 ผลกระทบระยะยาว  เมื่อเกดิการลดลงของผลประกอบการ อาจจะส่งผลให้กจิการไม่มี
ความสามารถในการลงทุนในสนิคา้และบรกิารที่ทนัสมยั และอาจไม่เพยีงพอต่อความต้องการ
ของลูกคา้ ผลทีเ่กดิตามมาจากนัน้ คอื ความสามารถในการแข่งขนัลดลง เกดิคู่แข่งทางธุรกจิที่
แข็งแรงกว่า ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้บรกิารที่อื่น เนื่องมาจากสินค้าและบรกิารที่มคีวาม
ครบถว้น และท าใหผู้ร้ว่มงานเกดิความไมแ่น่นอนต่อความมัน่คงของกจิการอกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  

 
 1.   เพื่อศกึษาถงึสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของผลประกอบการทีล่ดลงว่ามสีาเหตุมาจากอะไร 
 2.   เพื่อท าการปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ใหล้ดลงหรอืหมดไปจากองคก์ร 
 3.  เพื่อท าการวางแผนและท าก าหนดกลยุทธ์ทางการจดัการและการตลาด เพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถทางการแขง่ขนัในอนาคต 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  
 สแตนเลส  สแตนเลสหรอืตามศัพท์บัญญัติเรยีกว่า เหล็กกล้าไร้สนิม เป็นเหล็กที่มี
ปรมิาณคาร์บอนต ่า (น้อยกว่า 2%) ของน ้าหนัก มสี่วนผสมของโครเมยีมอย่างน้อย 10.5% 
ก าเนิดขึน้ในปี พ.ศ.1903 เมื่อนักวทิยาศาสตรพ์บว่า การเตมินิเกลิ  โมบดินิัม  ไททาเนียม    
ไนโอเนียมหรอืโลหะอื่นแตกต่างกนัไปตามชนิดของคุณสมบตัเิชงิกลและการใชล้งในเหลก็กล้า
ธรรมดา ท าใหเ้หลก็กลา้มคีวามตา้นทานการเกดิสนิมได้ 
(ทีม่า : www.shaikranchang.com/s2.htm) 
 
 แผ่นโพลีคารบ์อเนต  โพลคีารบ์อเนต คอื ผลติภณัฑว์ศิวกรรมพลาสตกิคุณภาพสูงที่มี
ต้นก าเนิดจากทวปียุโรปโดย  Dr. H Schnell  แห่งบรษิทั ไบรเ์ออร ์ ประเทศเยอรมนันีและ         
Mr. D.W. Fox แห่งบรษิทั เจเนอรลั อเิลคทรคิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในปี ค.ศ. 1953 โดยใน
ครัง้แรกได้น าไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค ต่อมานิยมน าไปใช้กับ
ผลติภณัฑ์หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นวสัดุที่ใช้ทดแทนแก้วได้ด ีเนื่องจากมคีุณสมบตัิเฉพาะตวั 
ไดแ้ก่ มคีวามแขง็แรงทนทานต่อแรงกระแทกไดด้กีว่า น ้าหนกัเบากว่า มคีวามยดืหยุ่นดกีว่า ท า
ให้สามารถขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบมากกว่า ซึ่งปจัจุบันเราจะเห็นผลิตภัณฑ์จาก            
โพลคีาร์บอเนตในรูปแบบต่างๆ  อาทเิช่น แผ่นซดีี-ดวีดี ีขวดน ้า หน้ากากหมวกกนัน็อคหรอื
แม้แต่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็นิยมน าโพลีคาร์บอเนตไปใช้เป็นชิ้นส่วนต่างๆ  มากมาย      
อาทิเช่น โคมไฟหน้ารถยนต์ กันชน แคชบอร์ดและในปจัจุบนัได้มกีารน าไปแทนกระบงัลม
ดา้นหลงัในรถยนตห์ลายยีห่อ้อกีดว้ย  
(ทีม่า : http://www.tngroup-th.com) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
 1.  กจิการไดร้บัทราบถงึสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของผลประกอบการทีล่ดลง 
 2.  กจิการไดท้ าการวางแผนเพื่อท าการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัองคก์รไดอ้ยา่งตรงประเดน็ 
 3.  กิจการได้มกีารวางแนวทางและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขดีความสามารถทางการแข่งขนัใน
อนาคต 

http://www.shaikranchang.com/s2.htm
http://www.tngroup-th.com/


บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรือ่ง การศกึษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธเ์พื่อเพิม่ผล

ประกอบการห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศกึษา โดยเสนอตามล าดบั ดงันี้ 

 

1. แนวความคิดการวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค  

    (SWOT Analysis) 

2. แนวความคิดการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมองคก์รเพ่ือการก าหนดกลยทุธ ์ 

    (TOWS Matrix) 

3. แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

4. กลยทุธ ์(Strategy) 

5. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์

6. การบริหารคณุภาพ (Quality Management)   

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1.  แนวความคิดการวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT Analysis) 
 
 พรสริ ิ ทวิาวรรณวงศ์ (2546) กล่าวว่า SWOT Analysis เป็นเครื่องมอืทีอ่งคก์รใชใ้น   
การวิเคราะห์และประเมนิว่าธุรกิจมจีุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) อย่างไร เพื่อทีจ่ะน าไปใชใ้นการวางแผนและก าหนด  
กลยทุธท์างการตลาดต่อไป 
 1.1  S = จดุแขง็ (Strengths) หมายถงึ สิง่ทีด่ขีองบรษิทัและตวัสนิคา้จากสภาพแวดลอ้ม

ภายใน เช่น มทีกัษะในการท าธุรกจิ  ทรพัยากรทีม่คีุณค่าของบรษิทั  คุณสมบตัทิีท่ าใหบ้รษิทัได ้
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เปรยีบคู่แขง่ในทอ้งตลาด เช่น มสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากกว่าค าว่า จุดแขง็ ไม่ไดห้มายความว่าสนิคา้

ของบรษิทัดอีย่างเดยีว อาจจะหมายถงึการจดัจ าหน่าย (Distribution) ของบรษิทัทีด่กีว่าหรอื

การโฆษณาทีเ่น้นต าแหน่งผลติภณัฑท์ีด่ ีซึง่เป็นจุดแขง็ของบรษิทัทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จากผลติภณัฑ์

อยา่งเดยีวเท่านัน้แต่เกดิจากการโฆษณาทีเ่น้นจดุขายเน้นต าแหน่งผลติภณัฑท์ีด่ ี

 1.2  W = จดุอ่อน (Weakness)  หมายถงึ ส่วนไม่ดขีองบรษิทัและของตวัสนิคา้เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนัจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น แพงกว่า ขนาดหรอืจ านวนน้อยกว่า   
มสีใีหเ้ลอืกน้อยกว่า ชื่อเสยีงดอ้ยกว่า เป็นตน้ 
 1.3  O = โอกาส (Opportunities)  หมายถงึ ปจัจยัภายนอกทีอ่ยู่รอบๆ  ธุรกจิจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกและไมส่ามารถควบคุมไดท้ีเ่ป็นโอกาสของธุรกจิและผูป้ระกอบการ เกดิ
จากความแขง็แกร่งของบรษิทัทีเ่หนือกว่าคู่แข่ง จุดอ่อนของคู่แข่งและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่
สอดคลอ้งกนักบัธุรกจิ 
 1.4  T = อปุสรรค (Threats)  หมายถงึ ปจัจยัภายนอกทีร่ายลอ้มธุรกจิทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบการและไม่สามารถควบคุมไดจ้ากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตวัอย่างเช่น การที่มี
คู่แข่งทีม่ศีกัยภาพสูงมสี่วนแบ่งทางการตลาดสูง สภาพเศรษฐกจิไม่ด ีสภาวะเงนิตงึตวั สภาวะ
ทางการเมอืงไม่มเีสถียรภาพ อตัราเงนิเฟ้อสูงขึ้นและอตัราการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจ
ถดถอย 
 จากแนวความคดิการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
พบว่า การวเิคราะห์ดงักล่าวจะช่วยให้เขา้ใจได้ว่า สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็น
ความสามารถภายในที่ถูกใชป้ระโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะทีจุ่ดอ่อนขององค์กรจะ
เป็นคุณลกัษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุ เ ป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ทีข่ดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ซึง่เราสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาครัง้นี้โดยน าผลจากการวิเคราะห์นี้ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
กจิกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ภายนอกและลกูคา้ภายใน 
 
2.  แนวความคิดการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมองคก์รเพ่ือการก าหนดกลยทุธ ์ 
     (TOWS Matrix) 
 
 TOWS Matrix คอื การก าหนดกลยุทธห์รอืเลอืกใชก้ลยุทธท์ีเ่หมาะสมกบัปจัจยัแวดลอ้ม
ทัง้ภายในและภายนอกจากการวเิคราะห์ SWOT โดยน าขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหใ์นรูปแบบ
ความสมัพนัธแ์บบแมตรกิซ์ โดยใชต้ารางทีเ่รยีกว่า TOWS Matrix  โดย TOWS Matrix เป็น
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ตารางการวเิคราะหท์ี่น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมา
วเิคราะห์เพื่อก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ในการน าเทคนิคที่
เรยีกว่า TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธน์ัน้ มขีัน้ตอน
การด าเนินการทีส่ าคญั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 2.1  การระบจุดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค  โดยทีก่ารประเมนิสภาพแวดลอ้มที่
เป็นการระบุให้เหน็ถงึจุดแขง็และจุดอ่อนจะเป็นการประเมนิภายในองค์กร  ส่วนการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและอุปสรรคจะเป็นการประเมนิภายนอกองค์กร กล่าวได้ว่า 
ประสทิธผิลของการก าหนดกลยุทธท์ีใ่ชเ้ทคนิค TOWS Matrix นี้ขึน้อยู่กบัความสามารถในการ
วเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ละเอยีดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวเิคราะห์ไม่
ละเอยีดหรอืมองไมทุ่กแงม่มุ จะส่งผลท าใหก้ารก าหนดกลยทุธท์ีอ่อกมาขาดความแหลมคม 
 2.2  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจดุแขง็กบัโอกาส  จุดแขง็กบัอปุสรรค  
จดุอ่อนกบัโอกาสและจดุอ่อนกบัอปุสรรค  ซึง่ผลของการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ในขอ้มูล   
แต่ละคู่ดงักล่าว ท าใหเ้กดิยทุธศ์าสตรห์รอืกลยทุธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 
   2.2.1 กลยทุธเ์ชิงรกุ (SO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นจดุแขง็และโอกาสมาพจิารณารว่มกนั เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นยทุธศาสตรห์รอืกลยุทธใ์น
เชงิรกุ 
   2.2.2  กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแขง็และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็น
ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธใ์นเชงิป้องกนั ทัง้นี้เนื่องจากองคก์รมจีุดแขง็ ขณะเดยีวกนัองคก์รกเ็จอ
กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นขอ้จ ากดัจากภายนอกทีอ่งคก์รไม่สามารถควบคุมได ้แต่องคก์รสามารถ
ใชจ้ดุแขง็ทีม่อียูใ่นการป้องกนัขอ้จ ากดัทีม่าจากภายนอกได ้
   2.2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน  เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็น
ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์ในเชงิแก้ไข ทัง้นี้ เนื่องจากองค์กรมโีอกาสที่จะน าแนวคดิหรอืวธิใีหม่ๆ  
มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนทีอ่งคก์รมอียูไ่ด ้
   2.2.4 กลยุทธ์เชิงรบั (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็น
ยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธใ์นเชงิรบั ทัง้นี้เนื่องจากองคก์รเผชญิกบัทัง้จดุอ่อนและขอ้จ ากดัภายนอก
ทีอ่งคก์รไมส่ามารถควบคุมได ้
 จากแนวความคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อการก า หนดกลยุทธ ์      
(TOWS Matrix) จะเหน็ไดว้่าสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ส าหรบัการก าหนดกลยุทธข์ององคก์ร 
เป็นการน าปจัจยัต่างๆ  ทัง้ 4 ดา้นมาวเิคราะห์พจิารณาร่วมกนั โดยการพจิารณาจุดแขง็และ
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โอกาส เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธใ์นเชงิรุก การน าจุดแขง็และอุปสรรค
มาพจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์ในเชงิป้องกนั การน า
จุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์ในเชงิ
แกไ้ข การน าจดุอ่อนและอุปสรรคมาพจิารณารว่มกนั เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตรห์รอื
กลยทุธใ์นเชงิรบั 
 
3.  แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
 
 ธรีกติ ินวรตัน ณ อยธุยา (2549: 78-79) กล่าวถงึส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั (7P’s) ดงัต่อไปนี้ 

1. The  Service  Product  (ผลิตภณัฑบ์ริการ)  สิง่หนึ่งสิง่ใดทีน่ าเสนอแก่ตลาดเพื่อ
การตอบสนองความต้องการของลูกคา้และต้องสรา้งคุณค่าใหเ้กดิขึน้ ผลติภณัฑบ์รกิารจะใชก้บั
ธุรกจิทุกประเภททีม่กีารใหบ้รกิาร เช่น  ธุรกจิโรงแรม  ธุรกจิท่องเทีย่ว  ธุรกจิรา้นอาหาร เป็น
ตน้ ธุรกจิเหล่านี้จะใหบ้รกิารตามความต้องการของลูกคา้ทีม่าขอรบับรกิาร ซึง่จะแตกต่างกนัไป
ขึน้อยูก่บัประเภทของธุรกจิ 
 2.  Pricing  the  Services  (การก าหนดราคาบริการ)  ต้นทุนทัง้หมดทีลู่กคา้ต้องจ่าย
ในการแลกเปลีย่นกบัผลติภณัฑห์รอืผลติภณัฑบ์รกิาร ซึง่รวมถงึระยะเวลาทีต่้องใชใ้นการผลติ
หรอืใหบ้รกิาร  ค่าจา้งแรงงาน  การใชค้วามคดิการสรา้งสรรค์  นวตักรรม  จ านวนการผลติ  
ความยากง่ายในการจดัหาวตัถุดบิและผลตอบแทนที่ต้องการ ด้วยสิง่ต่างๆ  เหล่านี้จะน ามา
ค านวณต้นทุน แลว้ก าหนดเป็นราคาทีเ่ป็นตวัเงนิ ซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเพื่อแลกกบัผลติภณัฑท์ี่
ตอ้งการ 
 3.  Place  (การจดัจ าหน่าย)  เป็นกระบวนการท างานทีจ่ะท าใหส้นิคา้หรอืบรกิารไปสู่
ตลาด เพื่อให้ผู้บรโิภคสนิค้าหรอืบรกิารตามต้องการได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและมตี้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต ่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายมหีลายรปูแบบ เช่น การตดิต่อทาง
โทรศพัท ์ การตดิต่อ ณ สถานทีท่ีผู่ค้นนิยม  การตดิต่อไมจ่ ากดัเวลา เป็นตน้ 
 4.  Promotion: Communication of the Services  (การส่ือสารการตลาดบริการ)  
เป็นการสื่อสารการตลาด เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและทราบถงึคุณค่า
ของสนิคา้ทีเ่สนอขาย เป็นความพยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอย่าง
ถูกต้อง การส่งเสรมิการตลาดประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิ     
การขาย การขายโดยพนกังานขายและการตลาดทางตรง 
 5.  Processes  (กระบวนการในการให้บริการ)  หมายถงึ ขัน้ตอนหรอืกระบวนการใน 
การใหบ้รกิาร รวมถงึวธิกีารท างานซึง่เกีย่วขอ้งกบัการผลติและน าเสนอบรกิารใหก้บัลกูคา้ 
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 6.  Physical  Evidence  (หลกัฐานทางกายภาพ)  หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทีเ่กี่ยวกบัการ
ใหบ้รกิาร สถานทีท่ีล่กูคา้และกจิการมปีฏสิมัพนัธก์นัและองคป์ระกอบต่างๆ  ทีจ่บัต้องได้ ซึง่ท า
หน้าทีช่่วยอ านวยความสะดวกหรอืสื่อสารบรกิารนัน้ 
 7.  People  (บุคคล)  หมายถงึ ปจัจยัทางดา้นบุคคลทัง้หมดทีม่สี่วนร่วมในการส่งมอบ
บรกิาร ซึง่จะมผีลกระทบต่อการรบัรูข้องลกูคา้ดว้ย ซึง่ในทีน่ี้ไดแ้ก่ ทรพัยากรบุคคลของกจิการ 
ลกูคา้และลกูคา้คนอื่นๆ  ทีอ่ยูใ่นสถานบรกิารแห่งนัน้ดว้ย 
 
4.  แนวคิดเก่ียวกนัการจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategy) 
 
 4.1  ความหมายของกลยทุธ ์  
 ความหมายของค าว่ากลยทุธ ์(Strategy) ทีม่ผีูน้ิยามไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงันี้ 
 Carl Von Clausewitz  นกัทฤษฎดีา้นยุทธการแห่งศตวรรษที ่19 ไดอ้ธบิายถงึกลยุทธไ์ว้
ว่า “กลยุทธ์เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการร่างแผนการท าศกึสงครามและการก าหนดรูปแบบ
การต่อสู่ในแต่ละสมรภมู ิซึง่จะตอ้งตดัสนิใจว่าจะเขา้ยดึสมรภูมแิต่ละแห่งดว้ยวธิใีด” 
 Edwaed Mead Earle (1943)  เป็นอกีผูห้นึ่งทีอ่ธบิายกลยุทธไ์วว้่า “เป็นศลิปะในการ
ควบคุมและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรของชาติหรอือาณานิคมต่างๆ  รวมถงึกองทพั เพื่อสรา้งและ
เกบ็เกีย่วผลประโยชน์จากกระบวนการแปรสภาพของทรพัยากรเหล่านี้อย่างยัง่ยนื” 
 Michael E. Porter (1980)  ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวทิยาลบัฮารด์วารด์ไดใ้หค้ าจ ากดั
ความกลยทุธไ์ดช้ดัเจนยิง่ขึน้ว่าเป็น “หลกัการพืน้ฐานทัว่ไปในการแขง่ขนัของธุรกจิ” 
 David R. Hampton  (1986)  กล่าวว่า “กลยุทธ ์หมายถงึ แผนรวม แผนสรุป หรอืแผน
บูรณาการผสมผสาน ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัความไดเ้ปรยีบของธุรกจิในการทา้ทายต่อสภาพแวดลอ้ม 
และเป็นสิง่ทีก่ าหนดขึน้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีไ่ดว้างไว้” 
 Bruce Henderson (1989)  ทีป่รกึษทีม่ชีื่อเสยีงแห่ง Boston Consulting Group (BCG) 
ได้นิยามกลยุทธ์ว่า “กลยุทธ์เป็นการค้นหาอย่างไตร่ตรองและรอบคอบ เพื่อจดัท าแผนปฏบิตัิ
การทีส่ามารถน าไปพฒันาความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและความสามารถใหแ้ก่ธุรกจิ” 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ใหค้ าจ ากดัความว่า “กลยุทธ ์หมายถงึ 
การรบทีม่เีล่หเ์หลีย่มหรอืวธิกีารต่อสู่ทีต่อ้งใชอุ้บายต่างๆ  ซึง่เป็นความหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
สงครามหรอืการต่อสูท้ีต่อ้งใชค้วามคดิและชัน้เชงิ” 
 ธงชยั  สนัตวิงศ ์(2539) กล่าวไวว้่า “กลยทุธ ์หมายถงึ เป้าหมายต่างๆ  และวตัถุประสงค์
พืน้ฐานทัง้หลายขององคก์าร รวมทัง้แผนงานหลกัต่างๆ  ทีซ่ึง่ไดม้กีารจดัท าขึน้มาเพื่อจะน ามา
ปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต่์างๆ  ดงักล่าว ตลอดจนแบบวธิกีารทีส่ าคญัเกี่ยวกบั
การแบ่งสรรทรพัยากรทัง้หลายทีน่ ามาใช ้เพื่อท าใหอ้งคก์ารปรบัตวัสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม” 
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 สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์  (2540) กล่าวไว้ว่า “กลยุทธ์ หมายถงึ การตดัสนิใจทีส่มัพนัธ์
กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เป็นการตัดสิน ใจบนพื้นฐานของ
สมมตฐิานการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มในอนาคต” 
 กิ่งพร  ทองใบ  (2549) กล่าวไว้ว่า “กลยุทธ์ หมายถึง วิธกีารที่องค์การเลือก เพื่อจะ
ด าเนินการจากจดุทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนัไปยงัจดุหมายปลายทางในอนาคตทีอ่งคก์ารก าหนดไว”้ 
 จากการศกึษาท าใหผู้้เขยีนสามารถก าหนดความหมายของกลยุทธใ์นเชงิของธุรกจิไดว้่า 
กลยทุธ ์หมายถงึ รปูแบบหรอืแผนการทีมุ่ง่สรา้งองคก์ารใหม้คีวามได้เปรยีบในการแข่งขนัเหนือ
คู่แข่งจากความแตกต่างที่เป็นเอกลกัษณ์ โดยการมุ่งเน้นไปที่แผนการในการบรรลุเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไว ้
 ดงันัน้ จงึกล่าวได้ว่า กลยุทธ์จะเป็นตัวก าหนดขอบเขตของวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้
องคก์าร ซึง่กลยุทธท์ีด่ทีีม่กีารน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเชีย่วชาญนัน้ จะต้องมกีารก าหนดเป้าหมาย
และทศิทาง โดยพนักงานทุกระดบัสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจได้ ทัง้น้ีเพื่อที่จะแปลงเป้าหมายและ
ทศิทางดงักล่าวนัน้ใหไ้ปสู่การลงมอืปฏบิตั ิเพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามทีอ่งคก์ารตอ้งการนัน่เอง 
 4.2  ความหมายของการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 การจดัการเชงิกลยุทธ์(Strategic Management)  ไดม้ผีูท้ ีใ่หค้วามหมายอย่างหลากหลาย 
ดงันี้ 
 Glueck (1984) ให้ความหมายของการจดัการเชงิกลยุทธ์ว่า “หมายถงึแนวทางหรอื
แผนการด าเนินงานทัง้หมดขององค์การที่ถูกก าหนดขึ้น โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีไ่ดก้ าหนดไว้” 
 ธงชยั  สนัตวิงษ์ (2532) ให้ความหมายของการจดัการเชงิกลยุทธ์ว่า “เป็นการปรบัปรุง
โดยสนใจพจิารณาถงึวตัถุประสงค ์นโยบายและแผนงานต่างๆ  ทีไ่ดม้กีารคดิออกมาอย่างดแีละ
ได้จดัระเบยีบเป็นเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานทัง้องค์การตามกลยุทธ์ของแผนงาน
ทัง้หลายทีด่ าเนินการเป็นขัน้ๆ  เป็นล าดบัก่อนหลงั” 
 สมยศ  นาวกีาร (2539) กล่าวว่า “การจดัการเชงิกลยุทธ์จะมุ่งที่การตรวจสอบและการ
ประเมนิจุดแขง็ จุดอ่อนภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์การ โดยการมุ่งใช้ทรพัยส์นิ
ขององคก์ารอยา่งมปีระสทิธภิาพ” 
 เสนาะ  ติเยาว์ (2546) กล่าวว่า “การจดัการเชิงกลยุทธ์หมายถึง การตัดสินใจและ
ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลตามที่องคก์ารก าหนดไว ้ซึ่งเน้นกระบวนการตัง้แต่การก าหนดกลยุทธ ์
การน าเอากลยทุธไ์ปใชแ้ละประเมนิผลกลยุทธ”์ 
 กลยุทธ์  หมายถึง  การตัดสินใจที่ส ัมพันธ์กับการคาดการณ์เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มและเป็นการตดัสนิใจบนฐานของสมมตฐิานการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดลอ้มในอนาคต 
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 การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยการตัดสินใจ การวาง
แนวทางและการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่ อที่สร้างความมัน่ใจว่าองค์การสามารถที่จะ
ด าเนินการไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยทีก่าร
จดัการเชงิกลยทุธจ์ะค านึงถงึปจัจยัต่อไปน้ี 
 1.  ลกัษณะของธุรกจิทีด่ าเนินอยู่ 
 2.  ลกัษณะของธุรกจิในอนาคต 
 3.  สภาพแวดลอ้ม 
 4.  การจดัสรรทรพัยากร 
 5.  การปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 โดยที่การจดัการเชงิกลยุทธ์มเีป้าหมายส าคญั 2 ประการ คอื การสร้างและด ารงรกัษา
ความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งคุณค่าแก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง  การจดัการเชงิกลยุทธจ์ะมปีระโยชน์
ต่อองคก์าร 4 ประการ ดงัต่อไปนี้ 
 1.  ก าหนดทศิทางขององคก์าร 
 2.  สรา้งความสอดคลอ้งในการปฏบิตั ิ
 3.  สรา้งความพรอ้มใหแ้ก่องคก์าร 
 4.  สรา้งประสทิธภิาพในการแขง่ขนั 
 4.3  ระดบัของกลยทุธธ์รุกิจ 
 ผูบ้รหิารขององค์การสมยัใหม่ทีต่้องการความมัน่คงและการเจรญิเตบิโตในอนาคต ควร
จะต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อลดข้อเสียเปรียบและสร้างความ
ได้เปรียบในการด าเนินงาน อีกทัง้องค์การธุรกิจในอนาคตต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดงันัน้ การก าหนดกลยุทธ์จงึเป็นหน้าทีส่ าคญั
ของผู้บรหิาร เพราะเป็นงานที่ละเอยีดอ่อน ซบัซ้อนและเกี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและการ
ด ารงอยูข่ององคก์าร ซึง่ตอ้งจดัท าโดยอาศยัความรู ้ประสบการณ์และความเขา้ใจในสภาพความ
เป็นไปของปจัจยัแวดลอ้มทางธุรกจิ ประการส าคญั ผู้บรหิารในทุกองค์การต้องก าหนดกลยุทธ์
เพื่อเป็นแนวทางของการบรรลุพนัธกจิ เป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีต่้องการ โดยเฉพาะเพื่อการ
เอาชนะคู่แข่งการลดการคุกคามของสภาพแวดล้อม การสรา้งความเขา้ใจและการรวมพลงัของ
สมาชกิ ซึ่งสามารถแบ่งกลยุทธ์ตามล าดบัขัน้การด าเนินงานภายในองค์การออกเป็น 3 ระดบั
ต่อไปนี้ 
 1. กลยุทธ์ระดบัองคก์ารหรือระดบับริษทั (Corporate  Strategy)  เป็นกลยุทธร์วม
ขององคก์าร ซึง่ถูกก าหนดโดยผูบ้รหิารระดบัสูงและคณะทีป่รกึษาทางธุรกจิ ซึง่จะเกี่ยวขอ้งกบั
แนวทางการด าเนินงานขององค์การ การเจรญิเตบิโตและการวางรากฐานของธุรกจิในอนาคต 
โดยกลยทุธร์ะดบัองคก์ารจะใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงาน 4 ดา้น ดงัต่อไปนี้ 
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 1.1  การก าหนดต าแหน่งทางธรุกิจ  ผูบ้รหิารหรอืนักกลยุทธจ์ะต้องพจิารณาโครงสรา้ง
ว่าประกอบด้วยหน่วยธุรกจิใด กระจายธุรกจิสู่อุตสาหกรรมใด ต้องการขยายตวัเขา้ด าเนินการ
ในอุตสาหกรรมใดและก าหนดต าแหน่งอุตสาหกรรมอยา่งไร 
 1.2  การบริหารกลุ่มธุรกิจ  ก าหนดแนวทางที่กลุ่มธุรกิจจะด าเนินงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 1.3  การเสริมความเข้มแขง็ในกลุ่มธรุกิจ  สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัโดยการ
เปลี่ยนหรือการใช้ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน เช่น เทคโนโลยี เทคนิคการด าเนินงาน     
(Know How ) หรอืทรพัยากรมนุษย ์เป็นตน้ 
 1.4  การก าหนดล าดบัความส าคญั  เนื่องจากแต่ละธุรกจิจะมทีรพัยากรทีจ่ ากดั มคีวาม
เขม้แขง็และจุดอ่อนทีแ่ตกต่างกัน ตลอดจนขอ้จ ากดัของสภาพแวดลอ้มที่มเีฉพาะตวั ท าใหน้ัก
กลยุทธ์ต้องจดัล าดบัความส าคญัในการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิ โดยการจดัสรรทรพัยากรไป
ยงัหน่วยธุรกจิทีเ่ขม้แขง็หรอืมอีนาคต 
 2. กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy)  หมายถงึ แนวทางการด าเนินงานและ
การแข่งขนัของหน่วยธุรกจิ (Busineaa Unit) หรอืทีเ่รยีกว่า BU โดยปกตกิลยุทธร์ะดบัองคก์าร
และระดบัธุรกจิอาจมคีวามใกล้เคยีงกนัหรอืเป็นส่วนเดยีวกนั ส าหรบัองค์การที่ไม่ได้แยกการ
ด าเนินการออกเป็นหลายหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี กลยุทธ์ระดับธุรกิจให้
ความส าคญักบัการสรา้งฐานการแข่งขนัขององคก์ารในแต่ละอุตสาหกรรม โดยทีก่ลยุทธ์ระดบั
ธุรกจิมลีกัษณะส าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 2.1  ตอบสนองการเปล่ียนแปลงภายในอตุสาหกรรม  กลยุทธร์ะดบัธุรกจิต้องปรบัตวั
ให้ตอบสนองต่อทศิทางของอุตสาหกรรมอย่างรวดเรว็ เนื่องจากมขีอบเขตความรบัผดิชอบใน
การด าเนินงานทีไ่มใ่หญ่เกนิไป 
 2.2  ก าหนดสถานการณ์ด าเนินงานของหน่วยธุรกิจ  โดยเฉพาะการสรา้งกลยุทธ์ที่
สอดคลอ้งกบัจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 2.3  ลดความเสียเปรียบและสร้างความได้เปรียบในการด าเนินงานแก่หน่วยธรุกิจ  
เพราะกลยุทธ์ระดบัธุรกิจจะให้ความส าคญักบัการแข่งขยั และการสร้างความเหนือกว่าเชิง     
กลยทุธ ์
 3.  กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) ใหค้วามส าคญักบัการจดัสรรทรพัยากร
ของหน่วยงานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยแต่ละองค์การมขีอ้จ ากดัด้านทรพัยากรและจดัสรรลงสู่
หน่วยงานตามล าดบัความส าคญั ดงันัน้ ผู้บรหิารในแต่ละหน่วยงานต้องก าหนดส่วนผสมของ
ทรพัยากรทีม่อียู่และแนวทางปฏบิตัใิหเ้กดิผลตอบแทนสูงสุดแก่องคก์าร กลยุทธร์ะดบัหน้าทีจ่ะ
ด าเนินการภายใต้กรอบของกลยุทธ์ในระดบัองค์การและระดบัธุรกิจ เพื่อให้สอดประสานใน
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ทิศทางที่เหมาะสม เช่น การวางแผนควบคุมทางการเงิน การวางแผนการเพิ่มยอดขาย       
การวางแผนการผลติและการพฒันาประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ เป็นตน้ 
 ผู้บริหารนับว่าเป็นบุคคลส าคัญที่จะน าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จในอนาคต 
เนื่องจากผูบ้รหิารเป็นผูก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานของธุรกจิ ถ้าผูบ้ริหารตดัสนิใจผดิพลาด
อาจก่อให้เกดิผลเสยีหายต่ออนาคตขององค์การและระบบเศรษฐกิจ การก าหนดกลยุทธ์เป็น
กจิกรรมที่ผูบ้รหิารในทุกระดบัควรต้องมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ เนื่องจากผู้บรหิารเป็นบุคคลที่
ท าหน้าที่ส าคญัทางกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์อย่างเหมาะสมกบัการ
ด าเนินงานขององคก์าร 
 4.4.  กลยทุธร์ะดบัองคก์าร 
 กลยทุธร์ะดบัองคก์ารหรือระดบับริษทั (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธท์ีพ่จิารณา
ถึงภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มการด าเนินงานในอนาคต เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่
องค์การต้องการว่าควรขยายตัว ตัดทอนหรือด าเนินการในรูปเดิมหรือไม่ ถ้าต้องการ
เจรญิเตบิโตและขยายตวั ควรใชก้ารพฒันาจากภายในหรอืภายนอก เช่น การซื้อบรษิทั การรวม
บรษิทั หรอืการรว่มลงทุน เป็นต้น เราควรใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการในอุตสาหกรรมหรอื
ขยายตัวสู่อุตสาหกรรมอื่น ซึ่งโดยทัว่ไปกลยุทธ์ระดับองค์การแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ดงัต่อไปนี้ 
 1.  กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เมื่อการด าเนินงานขององค์การ
บรรลุผลส าเรจ็มาได้ในระดบัหนึ่ง ผู้บรหิารจะพจิารณาใช้กลยุทธ์นี้ในการด าเนินงานเพื่อสรา้ง
การเจรญิเตบิโตให้ธุรกจิ เช่น การเพิม่ส่วนแบ่งตลาด การเพิม่ยอดขาย การลดต้นทุนและการ
เพิม่ก าไร เป็นต้น โดยเฉพาะการลดต้นทุนซึง่มคีวามส าคญัส าหรบัอุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตอย่าง
รวดเรว็และคู่แขง่ขนัใชก้ลยทุธด์า้นราคาเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด โดยกลยุทธก์ารเจรญิเตบิโต
จะมอียู ่2 ลกัษณะหลกั ดงัต่อไปนี้ 
 1.1  กลยุทธ์การเจริญเติบโตท่ีมุ่งด้านความเช่ียวชาญ (Concentration Growth-
Strategy)  องคก์ารจะใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานทีต่นช านาญในแต่ละธุรกจิ โดยองคก์าร
จะทุ่มเททรพัยากรทางธุรกจิลงไปในการด าเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดยีว สายผลติภณัฑ์
เดยีว ตลาดเดยีว หรอืใช้เทคโนโลยเีดยีว เพื่อให้เกิดความเป็นเลศิในด้านนัน้ๆ  โดยสามารถ
จ าแนกออกเป็น 2 กลยทุธ ์ดงัต่อไปนี้ 
     1.1.1  กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy)  
เป็นการขยายธุรกจิในอุตสาหกรรมเดมิ โดยการขยายสู่ตลาดใหม่ดว้ยผลติภณัฑเ์ดมิ การขยาย
สาขาไปพื้นที่อื่นหรือประเทศอื่น การรวบรวมกิจการกับธุรกิจอื่น หรือซื้อกิจการอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่เรียกว่า “กลยุทธ์การรวบรวมธุรกิจตามแนวนอน (Horizontal 
Integration Strategy) 
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     1.1.2  กลยทุธก์ารเจริญเติบโตตามแนวด่ิง (Vertical Growth Strategy)  เป็นการ
ขยายธุรกจิไปสู่การจดัหาวตัถุดบิเองที่เรยีกว่า “กลยุทธ์การรวมธุรกจิไปขา้งหลงั (Bank-ward- 
Integration Strategy)” โดยกลยทุธน์ี้จะช่วยใหล้ดตน้ทุนในระยะยาวได ้และช่วยองคก์ารควบคุม
การด าเนินงานไดด้ขีึน้ 
 1.2  กลยุทธ์การเจริญเติบโตท่ีมุ่งด้านการกระจายธรุกิจ  (Diversification Growth- 
Strategy)  องค์การกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ สร้างความหลากหลายและความ
แตกต่างในการด าเนินงาน ซึ่งอาจเกี่ยวพนัหรอืไม่เกี่ยวพนักบัผลติภณัฑเ์ดมิขององค์การก็ได ้
โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลยทุธ ์ดงัต่อไปนี้ 
     1.2.1  กลยุทธ์การกระจายธรุกิจแบบเกาะกลุ่ม (Concentric Diversification)  
เป็นการขยายธุรกจิไปสู่ผลติภณัฑช์นิดอื่นที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิ กลยุทธ์นี้เหมาะ
ส าหรบัองค์การที่มตี าแหน่งทางการแข่งขนัที่เขม้แขง็ ซึ่งการใช้กลยุทธ์การกระจายธุรกจิแบบ
เกาะกลุ่มจะสรา้งผลก าไรไดม้ากกว่ากลยุทธก์ารกระจายธุรกจิแบบไมเ่กาะกลุ่ม 
     1.2.2 กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม  (Conglomerate- 
Diversification Strategy)  เป็นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่มสี่วนเกี่ยวเนื่องกับ
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเดิม องค์การที่เลือกใช้กลยุทธ์นี้ เนื่องจากธุรกิจเดิมมีแนวโน้มของการ
เจรญิเติบโตลดลง จงึต้องมองหาธุรกิจอื่นที่มี่โอกาสเจรญิเติบโตได้มากกว่าหรอืองค์การที่มี
ยอดขายตามฤดูกาลจงึต้องหาธุรกิจที่จะสร้างยอดขายตามฤดูกาลให้สอดคล้องกบัผลติภณัฑ์
เดมิ 
 กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตสามารถขยายธุรกจิทัง้จากภายในองค์การดา้นพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 
พฒันาตลาดใหม่และขยายตลาดใหม่ ส่วนภายนอกองคก์ารสามารถท าได้โดยการซื้อธุรกจิอื่น 
(Acquisition) การรวมธุรกจิกบัองค์การอื่น (Mergers) และการร่วมลงทุน (Joint Venture)     
ซึง่กลยุทธ์การเจรญิเตบิโตเป็นกลยุทธท์ี่นิยมใชก้นัมาก เนื่องจากองคก์ารส่วนใหญ่มคีวามเหน็
ว่า เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความส าเรจ็ และเป็นเสน้ทางน าไปสู่ความส าเรจ็ยิง่ขึน้ 
 1.3  กลยุทธ์การรกัษาเสถียรภาพ (Stability Strategy)  องคก์ารทีม่คีวามเจรญิเตบิโต
ระดบัปานกลาง อยูใ่นอุตสาหกรรมทีม่กีารเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมปานกลาง มคีวามดงึดูด
ของอุตสาหกรรมปานกลางและสภาพแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลงน้อย สามารถคาดคะเน
สถานการณ์ได ้โดยทีก่ลยทุธก์ารรกัษาเสถยีรภาพแบ่งออกเป็น 3 กลยทุธด์งันี้ 
     1.3.1  กลยุทธ์การยบัยัง้หรือการด าเนินการด้วยความระมดัระวงั (Pause or- 
Proceed with Caution Strategy)  ภายหลงัทีอ่งคก์ารไดก้ลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต โดยการเพิม่
หน่วยธุรกิจ ท าให้องค์การอาจขาดทรพัยากรหรอืเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐับาล การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับ สภาพเศรษฐกิจตกต ่ าหรือการเปลี่ยนแปลงของ



 22 

พฤติกรรมผู้บรโิภค เป็นต้น ดงันัน้ องค์การจงึควรใช้กลยุทธ์การยบัยัง้การเจรญิเติบโตหรอื
ด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั 
     1.3.2  กลยุทธ์การไม่เปล่ียนแปลง (No Change Strategy)  เป็นการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์เดมิเนื่องจากกลยุทธเ์ดมิที่วางแผนไวป้ระสบความส าเรจ็ดว้ยดแีละสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ารไมเ่ปลีย่นแปลง องคก์ารอาจปรบัเป้าหมายขององคก์ารตามอตัราเงนิเฟ้อเท่านัน้ 
     1.3.3  กลยุทธ์การท าก าไร (Profit Strategy)  เป็นกลยุทธท์ีอ่งค์การพยายามลด
ค่าใชจ้า่ยต่างๆ  เช่น ค่าใชจ้่ายในการท าการวจิยัและการพฒันา ค่าบ ารุงรกัษา ค่าโฆษณา และ
ค่าจ่ายในการบรกิารลูกค้า เป็นต้น การพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  ลง ส่งผลให้ก าไรของ
องคก์ารสงูขึน้ เงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้สงูขึน้ในระยะสัน้ แต่การเตบิโตในระยะยาวจะหยดุชะงกั 
 1.4  กลยุทธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategy)  เป็นทางออกในการแก้ปญัหา
ขององค์การทีไ่ม่ประสบผลส าเรจ็หรอืส าหรบัธุรกจิทีเ่ขา้สู่ช่วงตกต ่าของวงจรชวีติ กลยุทธก์าร
ตดัทนจงึเป็นทางเลอืกสุดทา้ยขององคก์าร ซึง่แบ่งออกเป็น 4 กลยทุธด์งัต่อไปนี้ 
     1.4.1 กลยุทธ์การฟ้ืนฟู (Turnaround Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งปรบัการ
ด าเนินงานให้กลบัสู่สภาวะปกติ โดยการแก้ปญัหาต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  ลง เช่น  
การไม่ร ับพนักงานเพิ่ม การลดค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมค่าใช้จ่ายใน
ส านักงาน และการลดการโฆษณา เป็นต้น กลยุทธก์ารฟ้ืนฟูสามารถท าไดโ้ดยการพยายามลด
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ลงและท าการปรบัโครงสร้างองค์การ (Reengineering) โดยการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการด าเนินงานในระยะยาว กลยุทธน์ี้เหมาะสมกบัองคก์ารทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมทีม่ ี
ความดงึดดูสงู 
     1.4.2  กลยุทธ์บริษทัเชลย (Captive Company Strategy)  หมายถงึ การทีอ่งคก์าร
จ าหน่ายผลติภณัฑส์่วนใหญ่ให้แก่ลูกคา้เพยีงรายเดยีว ท าให้สถานภาพขององค์การขึน้อยู่กบั
ความเขม้แขง็ของลกูคา้ ซึง่จะสามารถใชก้ลยทุธน์ี้ควบคู่กบักลยทุธอ์ื่นได้ 
     1.4.3  กลยุทธ์การขายท้ิงหรือการถอนการลงทุน (Sell-out or Divestment- 
Strategy)  เป็นการแกป้ญัหาขององคก์ารทีม่ธีุรกจิทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัองคก์ารโดยรวมหรอืธุรกจิ
มคีวามอ่อนแอหรอืมทีรพัยากรไม่เพยีงพอ จงึถอนการลงทุนจากการร่วมลงทุนกบัธุรกจิอื่นหรอื
ขายธุรกจินัน้ทิง้ไป 
     1.4.4  กลยุทธ์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation- 
Strategy)  กลยุทธน์ี้เป็นวธิสีุดทา้ยขององคก์ารทีป่ระสบความลม้เหลวในการด าเนินงาน การ
เลกิด าเนินงานจะเป็นหนทางทีจ่ะท าใหธุ้รกจิขาดทุนน้อยทีสุ่ดและยงัสามารถรกัษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นได้ดกีว่าการปล่อยให้ล้มละลาย กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับองค์การที่อยู่ในต าแหน่ง
ทางการแขง่ขนัทีอ่่อนแอและอยูใ่นอุตสาหกรรมทีไ่ม่มคีวามดงึดดู 
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 4.5  กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
 กลยุทธ์ระดบัธุรกิจหรอื “กลยุทธ์แข่งขนั (competitive Strategy)” ใช้ในการด าเนินงานที ่     
มุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของแต่ละองค์การภายในอุตสาหกรรม
หรอืส่วนของตลาดทีอ่งคก์ารมสี่วนรว่มอยู ่ซึง่แบ่งออกเป็นกลยทุธต่์างๆ  ดงัต่อไปนี้ 
 1.  กลยุทธ์ต้นทุนต า่ (Low Cost Strategy)  เป็นการใชค้วามสามารถดา้นการมตี้นทุน
ต ่ามาเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
 2.  กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  เป็นการใชค้วามสามารถดา้นการ
สร้างมูลค่าที่เหนือกว่าในการตอบสนองความต้องการของตลาดมาเป็นข้อได้เปรยีบในการ
แขง่ขนั 
 นอกจากนี้ Michael E. Porter ไดแ้บ่งกลยุทธก์ารแข่งขนัออกตามขอบเขตการแข่งขนัที่
เป็นเป้าหมายกว้าง (Board Target) หรอืการมตีลาดเป้าหมายเป็นตลาดมวลชน (Mass- 
Market) และเป้าหมายแคบ (Narrow Target) หรอืการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) ซึง่
สามารถแบง่ออกเป็น 4 กลยทุธ ์ดงัต่อไปนี้ 
 2.1  การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership)  เป็นกลยุทธก์ารแข่งขนัขององคก์าร
ที่มตีลาดเป้าหมายกว้างโดยการสรา้งประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ในขณะที่ควบคุมต้นทุน
ต ่าสุด ท าใหอ้งคก์ารมกี าไรสูงขึน้และสามารถอยู่รอดในสถานการณ์การแข่งขนัทีรุ่นแรงได ้การ
มตีน้ทุนต ่าจะเป็นการกดีกนัการเขา้สู่อุตสาหกรรมของผูเ้ขา้รายใหมไ่ดด้ว้ย  
 2.2  การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)  เป็นกลยุทธก์ารแข่งขนัขององคก์ารที่
มุ่งตลาดเป้าหมายกว้างโดยการสร้างมูลค่าต่างๆ  ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั เช่น คุณภาพ   
ตราผลติภณัฑ ์เทคโนโลยหีรอืการบรหิาร เป็นต้น การมคีวามแตกต่างที่โดดเด่นจะสรา้งความ
ภกัดขีองลกูคา้ต่อตราผลติภณัฑ ์ซึง่จะลดความไวต่อราคาของลูกคา้ลง สามารถสรา้งผลก าไรที่
สงูใหแ้ก่องคก์ารและป้องกนัการเขา้สู่อุตสาหกรรมของผูเ้ขา้มารายใหม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ขา้มาราย
ใหมต่อ้งใชต้น้ทุนสงูในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑท์ีด่กีว่า เพื่อดงึความภกัดต่ีอตราผลติภณัฑ์
ของลกูคา้จากองคก์ารทีใ่ชก้ลยทุธน์ี้ไป 
 2.3  การมุ่งท่ีต้นทุน (Cost Focus)  เป็นการใชค้วามสามารถในการลดต้นทุน ณ ระดบั
การผลติหนึ่งขององค์การ ที่มุ่งตลาดส่วนแคบด้วยคุณภาพของผลติภณัฑ์ที่ได้มาตรฐานและ
สามารถเชื่อถอืไดใ้นราคาทีถู่กกว่าคู่แขง่ขนั 
 2.4  การมุ่งท่ีความแตกต่าง (Focused Differentiation)  เป็นการมุง่ทีค่วามตอ้งการของลูกคา้
ในตลาดย่อยที่มคีวามแตกต่างจากตลาดรวม การสร้างผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่มคีวามแตกต่างที่
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะได้ จะเป็นการสรา้งความภกัดใีนตราผลติภณัฑ์
ของลูกคา้ในตลาดย่อยนัน้ และจะสามารถสรา้งผลก าไรสูงใหแ้ก่องค์การทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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เนื่องจากองค์การจะได้รบัความเชื่อถือจากลูกค้า มฐีานขอ้มูลในการค้นคว้า วจิยั และพฒันา
สนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัตลาดไดด้กีว่า 
 กลยุทธร์ะดบัธุรกจิจะถูกพฒันาระหว่างการพจิารณาและการประเมนิผลสภาพทางธุรกจิ
ระดบัโลก (Global Business Condition) และศกัยภาพเฉพาะ (Distinctive Competence) 
ตลอดจนจดุแขง็และจดุอ่อนของแต่ละหน่วยธุรกจิ โดยสภาพทีท่างธุรกจิระดบัโลกจะรวมถงึการ
วเิคราะหต์ลาด สภาพกการแขง่ขนั เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีและพฒันาการของสงัคม 
 4.6  กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 
 ดงัทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้นว่า กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Functional Strategy) จะเป็นกลยุทธข์อง
แต่ละหน้าทีท่างธุรกจิ ซึง่สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงันี้ การจดัหาวตัถุดบิ เทคโนโลย ี
การผลติ การตลาด การเงนิ และการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ (กิ่งพร ทองใบ,2549) ซึ่งการ
ด าเนินหน้าทีท่างธุรกจิทัง้ 6 ดา้นมคีวามสมัพนัธก์นัและต่างกเ็ป็นองคป์ระกอบของกระบวนการ
การสรา้งคุณค่าเพิม่ของธุรกจิ เพราะต่างกม็ุ่งบรรลุวตัถุประสงคข์องกจิการโดยส่วนรวมเพื่อให้
องคก์ารบรรลุผลในการท าก าไรของธุรกจิ 
 จะเหน็ว่า กลยุทธ์ระดบัหน้าที่จะให้ความส าคญักบัการบรรลุเป้าหมายของหน่วยธุรกิจ
หรอืขององค์การอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การลดต้นทุนการผลติ การพฒันาผลติภณัฑ์ หรอื
การเพิม่ยอดการขายขององคก์าร โดยเฉพาะการเป็นผูน้ าหรอืผูต้ามดา้นเทคโนโลย ีซึง่ส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์และการด าเนินงานองค์การ โดยองค์ประกอบหลกัของการวางแผนกลยุทธ์ระดบั
หน้าที่ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การโดยส่วนรวม ประกอบด้วยกจิกรรมตามขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ (กิง่พร ทองใบ,2549) 
 1.  ก าหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์าร  เพื่อเป็นแนวทางส าคญัทีจ่ะก าหนดความต้องการพืน้ฐานว่า 
กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ควรจะก าหนดขอบเขตและเป้าหมายเฉพาะเรื่องใด จงึจะตอบสนองต่อ  
พนัธกจิหลกัขององคก์าร 
 2.  ก าหนดกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ  โดยจะต้องเป็นเรื่องเดยีวกนักบักลยุทธร์ะดบัองคก์ารมี
ความชดัเจนและมรีายละเอยีดมากกว่า 
 3.  ก าหนดหน่วยงานตามหน้าที ่ เพื่อใหร้บัผดิชอบในการพฒันากลยทุธร์ะดบัหน้าที่ 
 4.  ประเมนิสภาพแวดล้อมในระดบัหน้าที่ทางธุรกจิ  จากสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในขององคก์าร แลว้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามหน้าทีอ่ย่างกว้างๆ  ในระยะเวลา 
2-5 ปี 
 5.  สรา้งกลยุทธ์ระดบัหน้าที่  ซึ่งต้องค านึงถงึกลยุทธ์ระดบัองคก์ารและกลยุทธร์ะดบั
ธุรกจิเป็นหลกั 
 6.  ก าหนดแผนปฏบิตักิารกลยุทธ์ระดบัหน้าที่  โดยการก าหนดกจิกรรมรายละเอยีดตาม  
กลยทุธร์ะดบัหน้าทีเ่พื่อการด าเนินงานระยะ 6-18 เดอืน 
 7.  ก าหนดแผนการเงนิทีจ่ะใชใ้นการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารกลยทุธร์ะดบัหน้าที่ 
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 8.  ก าหนดวธิกีารในการวดัผลการปฏบิตังิาน  เพื่อควบคุมใหเ้ป็นไปตามกลยุทธร์ะดบั
หน้าที ่
 จากขัน้ตอนของการวางแผนกลยุทธ์ระดบัหน้าที่ตามที่กล่าวมา การสร้างกลยุทธ์ระดบั
หน้าทีจ่ะตอ้งค านึงถงึกลยุทธร์ะดบัองค์การและกลยุทธร์ะดบัธุรกจิเป็นหลกั เพื่อก าหนดกลยุทธ์
ระดบัหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของกลยุทธ์ระดบัองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่
ครอบคลุมอยู่และต้องค านึงถึงความสมัพนัธ์ของหน้าที่ทางธุรกิจแต่ละด้านเพื่อป้องกนัปญัหา
ความขดัแยง้ทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 จากการพลวตัของสภาพแวดล้อมท าให้ผู้บรหิารที่ดตี้องตื่นตวัต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของลูกค้า การพฒันาของเทคโนโลย ีแนวโน้มทางการเมอืง หรอืการเปลี่ยน
เงื่อนไขการด าเนินงานระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยองค์การต้องสามารถคาดคะเนการ
เปลีย่นแปลงของลกูคา้ ตลาด และมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ปญัหาส าคญัของผูบ้รหิารระดบัสูง
คอื การจดัสรรเวลาส าหรบัการด าเนินงานเชงิกลยทุธ ์เนื่องจากเราต้องใชเ้วลาในการด าเนินงาน
ประจ าวนั ท าให้การก าหนดแนวทางขององค์การถูกละเลยและไม่ได้ปรบัปรุงให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ 
 
5. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์

 

 5.1  ความหมายของการบริหารความสมัพนัธ ์

 รศ.ดร.กุณฑล ีรืน่รมยแ์ละคณะ (2547 : 117-133)  ไดใ้หค้วามหมายพรอ้มอธบิายไวด้งันี้ 

 CRM ( Customer Relationship Management )  คอื การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

เป็นการสานสมัพนัธ์กบัลูกคา้อย่างต่อเนื่องดว้ยการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัตวัลูกคา้ ความต้องการและ

พฤตกิรรมของลูกค้าในทุกด้านจากการมปีฏสิมัพนัธก์บัลูกค้า ท าใหส้ามารถทราบขอ้มูลลูกค้า

และน าข้อมูลเหล่านัน้มาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบรกิาร ตลอดจนโปรแกรมการตลาดให้

เหมาะสมกบัลกูคา้แต่ละรายหรอืแต่ละกลุ่มเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างตรงใจ 

ดว้ยค่าใชจ้่ายทีต่ ่ากว่า อนัจะส่งผลใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้น ยัง่ยนืและความจงรกัภกัดี

ให้เกิดขึ้นในหมู่ลูกค้าและก่อให้เกิดผลก าไรในระยะยาวแก่ธุรกิจ การเรยีนรู้ดงักล่าว จะเน้น

ลกูคา้เป็นศูนยก์ลางของธุรกจิ ( Customer Centric ) แลว้ท าการเกบ็ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และ

น าข้อมูลนัน้มาช่วยในการตดัสนิใจวางกลยุทธ์ CRM ได้ถูกน ามาใช้มากขึ้นเพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัเนื่องจากสภาพการแข่งขนัทีรุ่นแรงท าใหเ้กดิการแย่งชงิลูกคา้ ประกอบ

กบัลกูคา้เองกม็คีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้น้อยลง ขณะเดยีวกนัการสรา้งความแตกต่างใหก้บั
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กลยุทธก์ารตลาดดา้นอื่น ๆ กท็ าไดน้้อยลง ท าให ้CRM ถูกน ามาใชเ้ป็นอาวุธส าคญัในสงคราม

การตลาดยคุใหม ่

 5.2  สาเหตท่ีุ CRM มีบทบาทส าคญัต่อธรุกิจในปัจจบุนั 

 เหตุผลหลายประการทีท่ าให ้CRM มบีทบาทและมคีวามส าคญัต่อธุรกจิยคุใหมด่งัต่อไปนี้ 

 1.  ลกูคา้มขีอ้มลูมากขึน้ มคีวามเป็นมอือาชพีมากขึน้ มกีารเปรยีบเทยีบสนิคา้และบรกิาร

หลากหลายยีห่อ้มากขึน้และจะเปลีย่นจากตรายีห่อ้หนึ่งไปอกียีห่อ้หนึ่งอยู่เสมอ ท าใหธุ้รกจิต้อง

หาวธิกีารทีจ่ะดงึดดูใจลกูคา้ไวไ้มใ่หเ้ปลีย่นไปใชต้รายีห่อ้อื่น 

 2.  จากผลการส ารวจพบว่า ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่สูงกว่าต้นทุนในการรกัษาลูกค้า

เดมิถึง 5 เท่า จงึมคีวามจ าเป็นที่ธุรกจิต้องรกัษาลูกค้าเดมิไว้อย่างเหนียวแน่น เพราะการหา

ลกูคา้ใหมน่อกจากจะยากแลว้ยงัเสยีค่าใชจ้่ายสงูอกีดว้ย 

 3.  ด้วยการวเิคราะห์ขอ้มูลลูกค้าจากฐานข้อมูลที่มอียู่ ท าให้ธุรกิจมโีอกาสสูงขึน้ในการ

เพิม่ยอดขายในกลุ่มลูกค้าเดิมด้วยการเสนอสนิค้าหรอืบรกิารใหม่ๆ  ที่ลูกค้ายงัไม่เคยซื้อมา

ก่อนดว้ยวธิทีีเ่รยีกว่า Cross Selling 

 4.  การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ให้มนีวตักรรมเพื่อใช้เป็นสื่อดงึดูดใจท าได้น้อยลง เพราะ

ผลิตภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาถึงจุดที่ เกือบจะถึงทางตัน การรักษาลูกค้าไว้ด้วยการบริหาร

ความสมัพนัธจ์งึถูกน ามาใชไ้ดม้ากกว่าเดมิ 

 5.  แนวคดิของกลยุทธ์รปูแบบเดยีวส าหรบัลูกคา้ทุกคน ( One Size Fits All ) ไม่

สามารถน ามาใชไ้ด ้เพราะลกูคา้มพีฤตกิรรมและความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัมาก 

 6.  การแขง่ขนัในตลาดมคีวามรนุแรงขึน้มากทัง้จากคู่แขง่ภายในประเทศและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคที่อนิเทอรเ์น็ตเป็นส่วนหนึ่งของชวีติผูบ้รโิภคยุคใหม่ ผู้ซื้อจงึสามารถ

เขา้ถงึผูข้ายทัว่โลกไดโ้ดยง่าย นอกจากนี้บางเวบ็ไซต์ เช่น Compare.com ยงัช่วยเปรยีบเทยีบ

เงือ่นไขและขอ้เสนอของผูข้ายแต่ละรายใหผู้บ้รโิภคทราบไดท้นัท ี

 สิง่ที่เกดิกบัธุรกจิข้างต้นท าให้ CRM ถูกน าเขา้มาใช้เพื่อที่จะสรา้งกลยุทธ์ที่เหมาะสม

ส าหรบัลูกค้าแต่ละราย อนัจะน ามาซึ่งความพอใจของลูกค้าและสร้างความได้เปรยีบในการ

แขง่ขนัใหแ้ก่ธุรกจิ 

 5.3  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า 

 การทีธุ่รกจิจะสรา้งความสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนืกบัลูกคา้ได ้ย่อมต้องอาศยัความรูเ้กี่ยวกบัลูกคา้

ทีไ่ดเ้กดิจากการเกบ็ขอ้มลู ซึง่ธุรกจิในอดตีและปจัจบุนัมคีวามแตกต่างกนัหลายประการ คอื 



 27 

ตารางท่ี 1 เปรยีบการน าเทคโนโลยมีาใชร้ะหว่างธุรกจิหรอืรา้นคา้ในอดตีกบัธุรกจิปจัจุบนั 

 ธรุกิจหรือร้านค้าในอดีต ธรุกิจปัจจบุนั 
สถานที่ๆ   พบลกูคา้ ในร้านค้าโดยการพบปะตัว

ต่อตวั 
ทุกหนแห่ง รวมทัง้เว็บไซต์
ผ่านทาง E-mail ทาง
โทรศัพท์  โทรสาร การส่ ง
พนกังานไปพบ 

การเกบ็ขอ้มลู ดว้ยการจดจ า ในระบบและเอกสารต่าง ๆ 
ผูท้ีพ่บลกูคา้ เจา้ของรา้น พนักงานขาย ฝ่ายดูแลลูกค้า 

พนักงานส่งของ เจ้าหน้าที่
จดัการฐานขอ้มลู ตู ้ATM 

 

 การที่ธุรกิจสามารถพบลูกค้าได้หลายช่องทางมากขึ้น ตวัอย่างเช่น ลูกค้าธนาคารราย

หนึ่งอาจโอนเงนิทีธ่นาคารหรอืโอนผ่านตู้ ATM หรอืทางบรกิาร Electronic Banking หรอื ทาง

บรกิาร Tele-Banking ผ่านทางโทรศพัท ์ท าใหข้อ้มูลของลูกคา้จ านวนมากสามารถผ่านเขา้มา

ได้หลายช่องทางเช่นกนั ขณะเดยีวกนัลูกค้าก็ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ธุรกจิไม่

สามรถจะใชก้ารจดจ ามาบรหิารขอ้มูลได้อกีต่อไป ธุรกิจจงึจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

เขา้มาบรหิารขอ้มลูของลกูคา้ดว้ยการเกบ็ขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู ใหร้ะบบวเิคราะหข์อ้มลู และ

น าขอ้มลูมาใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจของธุรกจิ รวมทัง้ปรบัปรุงการใหบ้รกิารลูกคา้ใหด้ขีึน้ 

ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้มากขึน้ดว้ย ดงันัน้ หวัใจของ CRM กค็อื 

 1.  เพื่อเพิม่ความพอใจและความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ ดว้ยการน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิาร

ทีต่รงตามความตอ้งการของลกูคา้ การใหบ้รกิารทีด่เียีย่ม และการเอาใจใส่ทีด่ต่ีอลกูคา้ 

 2.  เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างาน เนื่องจากมกีารท างานอตัโนมตัโิดย

ระบบเขา้มาเพื่อช่วยในการท างานบางอย่างได ้นอกจากนี้หากมกีารน า CRM ทีม่คีวามสามรถ

ดา้นเหมอืงขอ้มลู ( Data Mining ) มาใช้ กจ็ะสามารถช่วยวเิคราะหผ์ลการเสนอสนิคา้หรอื

บรกิารแก่ลกูคา้ เพื่อหาลกัษณะพเิศษของลูกคา้ทีส่ามารถเสนอขายสนิคา้อย่างไดผ้ล ซึง่จะเป็น

การลดตน้ทุนในการขายใหแ้ก่ผูท้ีม่ศีกัยภาพในการซือ้ไดอ้ย่างด ี

 3.  ส่งเสรมิภาพพจน์ของสนิคา้และองคก์ร เมื่อลูกคา้ขององคก์รไดร้บัความพงึพอใจและ

มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอสนิคา้และบรกิารขององคก์ร จะส่งผลใหลู้กคา้กล่าวถงึสนิคา้และองคก์รในทาง

ทีด่ที าใหเ้กดิภาพพจน์ทีด่ต่ีอสนิคา้และองคก์ร 
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 4.  เพิม่ความรูเ้กี่ยวกบัตลาด คู่แข่งและลูกคา้ เนื่องจากเมื่อน า CRM มาใชจ้ะท าใหเ้กดิ

การประสานงานกันระหว่างแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานทัง้หมดของ

องคก์รในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลูกคา้ ท าใหทุ้กคนทีท่ างานเกี่ยวขอ้งกบัลูกคา้ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบั

ลูกค้าอย่างครบถ้วน ส่งผลให้การบรกิารลูกค้าท าได้ดแีละตรงความต้องการของลูกค้ามากขึน้

ดว้ย นอกจากนี้ระบบ CRM ทีด่จีะตอ้งมกีารเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัการตลาดและ

คู่แข่งด้วย ซึ่งขอ้มูลเหล่านี้จะถูกส่งให้กบัพนักงานทุกคน ท าให้พนักงานมคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกีย่วกบัสภาพการแขง่ขนัและสถานะของบรษิทัดขีึน้ 

 5.  เพิม่คุณค่าของลูกคา้ในระหว่างวฏัจกัรชวีติของลูกคา้ ( Customer Life Time Value ) 

จากการทีลู่กค้ามคีวามพงึพอใจต่อสนิคา้และบรกิารขององคก์ร ท าใหเ้ป็นการง่ายที่จะน าเสนอ

สนิคา้ใหม่ ๆ หรอืท าให้ลูกคา้ใชส้นิค้าเดมิในปรมิาณที่มากขึน้ ส่งผลใหคุ้ณค่าของลูกคา้ทีม่ต่ีอ

บรษิทัเพิม่มากขึน้ไปดว้ย 

 5.4  ผลของการใช้ CRM ในการบริหารงาน 

        จากการที ่CRM เป็นการเน้นใหลู้กคา้เป็นศูนยก์ลางของธุรกจิ (Customer Centric) และ

เนื่องจากการที่ลูกค้ามคีวามต้องการและพฤตกิรรมที่แตกต่างกนั ธุรกจิจงึต้องสร้างกลยุทธ์ที่

เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละรายโดยการใช้ CRM มาช่วยวเิคราะหข์อ้มลูของลูกคา้ จงึท าใหธุ้รกจิ

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจยิง่ขึ้น และท าให้ธุรกิจได้ผลลพัธ์

ต่อเนื่อง ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ผลของการใช ้CRM ในการบรหิารคน 

ลกูคา้เกดิความพอใจ 
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 5.5  กระบวนการท างานของ CRM 

 การท างานของ CRM แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

 1.  รวบรวมขอ้มลูของลูกคา้จากทุกๆ  ช่องทาง เช่น E-mail  Call Center  โทรสาร 

อนิเทอรเ์น็ต พนกังานขาย ขอ้มลูทีร่วบรวมไว ้ประกอบดว้ย ขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์ประวตัิ

การซือ้ ประวตักิารให้บรกิาร ความชอบพอ และขอ้มลูอื่นๆ  ทีว่เิคราะหแ์ลว้ว่ามคีวามจ าเป็นใน

การท างานของธุรกจิเพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ เช่น วนัและเวลาทีส่ะดวกในการส่งของ 

 2.  จดัแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสรา้งกจิกรรมที่เหมาะสมกบัลูกค้า ซึ่งอาจแบ่งด้วยเกณฑท์าง

ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรม หรือแบ่งตามคุณค่าของลูกค้า (Valued-Based- 

Segmentation) การจะแบ่งกลุ่มลกูคา้ตามเกณฑใ์ดนัน้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะและนโยบายของแต่ละ

ธุรกจิ ซึง่ธุรกจิประเภทเดยีวกนัอาจแบ่งกลุ่มลกูคา้ตามเกณฑเ์ดยีวกนัหรอืไมก่ไ็ด้ 

 3.  วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาว่าอะไรเป็นสิง่ที่ส าคญัส าหรบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม เพื่อวางกลยุทธ์

ทางการตลาดทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้ 

 4.  การแบ่งกลุ่มลูกคา้ดว้ยเกณฑท์างประชากรศาสตร ์จติวทิยาและพฤตกิรรม ส่วนการ

แบ่งกลุ่มลูกค้าตามคุณค่าของลูกค้า (Valued-Based Segmentation) มาจากแนวคดิที่ว่า 

ในทางการตลาดซึ่งถือคติว่าลูกค้าคอืพระเจ้า และลูกค้าเป็นสิง่ที่มคี่าสูงสุดขององค์กร แต่ใน

ความเป็นจรงิลูกค้าแต่ละรายก็มคีุณค่าไม่เท่ากัน ดงันัน้ องค์กรจงึต้องปฏบิตัิต่อลูกค้าตาม

คุณค่าทีล่กูคา้รายนัน้ๆ  มอียูเ่พื่อทีจ่ะใชท้รพัยากรของตนอย่างคุม้ค่าทีสุ่ด ทัง้นี้ ลูกคา้แต่ละราย

จะมวีฏัจกัรของความเป็นลกูคา้ ดงัภาพท่ี  2.2  แสดงกระบวนการท างานของ CRM 
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การทีล่กูคา้แต่ละรายอยูใ่นวฏัจกัรชวีติของความเป็นลกูคา้ในช่วงทีแ่ตกต่างกนั กลยทุธ์ 

ทีใ่ชก้บัลกูคา้แต่ละกลุ่มกต็้องมคีวามแตกต่างกนัตามสถานการณ์ ซึง่ CRM สามารถช่วยในการ

พจิารณาว่าลูกค้าแต่ละรายอยู่ในช่วงใดของวฏัจกัร เพื่อที่จะหาทางพฒันาความสมัพนัธ์กับ

ลกูคา้ใหด้ขีึน้ได ้

 ในส่วนของการวเิคราะหข์อ้มลู CRM จะช่วยท าใหท้ราบถงึรายละเอยีดขอ้มลูของลูกคา้ใน

ด้านต่างๆ  ว่า ลูกค้าเป็นใคร มกีารติดต่อกกนอย่างไร ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ฝ่ายขาย

สามารถวางแผนการขายและการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้ยงัเป็นการเพิม่ยอดขายใหอ้งคก์ร

โดยการน าเสนอสนิคา้ใหมไ่ดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากนี้ CRM ยงัช่วยลดความ

ซบัซ้อนในการท างานและช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน จงึท าใหส้ามารถบรหิารไดอ้ย่าง

สะดวกรวดเรว็ ท าใหเ้กดิภาพพจน์ที่ดขีององค์กรต่อลูกค้า ขณะเดยีวกนัก็ยงัช่วยลดค่าใช้จ่าย

ภายในองคก์รดว้ย 

 5.6  องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศของ CRM 

 จากการที ่CRM มเีป้าหมายหลกั คอื เพื่อใหธุ้รกจิสามารถบรกิารลูกคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ ดงันัน้ 

องค์ประกอบต่างๆ  ของ CRM จงึถูกออกแบบให้รองรบัขัน้ตอนต่างๆ  ในกระบวนการ

ด าเนินงานของธุรกจิ ตัง้แต่แสวงหากลุ่มเป้าหมาย (Lead) น าเสนอกลยุทธท์ีเ่หมาะสมในแต่ละ

รายเพื่อให้มโีอกาสในการขายเพิม่ขึน้ จากนัน้จงึเสนอสนิค้าและราคาเพื่อให้ลูกค้าได้ตดัสนิใจ

สัง่ซือ้และสนบัสนุนดว้ยบรกิารหลงัการขาย 

 ตวัอย่างขององคป์ระกอบระบบสารสนเทศใน CRM 

 ตวัอย่างขององคป์ระกอบระบบสารสนเทศใน CRM ประกอบดว้ย ระบบสารสนเทศใหญ่ 

4 กลุ่ม คือ กลุ่มของการตลาด กลุ่มของการให้บรกิาร กลุ่มของ E-Commerce และกลุ่ม

องคป์ระกอบพืน้ฐานของระบบ ซึง่แต่ละระบบประกอบดว้ยระบบยอ่ยหลายระบบ ดงันี้ 

 1.  ระบบสารสนเทศกลุ่มของตลาด (Marketing Family)  จะช่วยสนับสนุนการ

ด าเนินการของธุรกจิในส่วนการวางแผนและด าเนินการโฆษณา เผยแพร่สนิคา้หรอืบรกิารไดใ้น

หลายช่องทาง เพื่อหาลกูคา้กลุ่มเป้าหมายทีม่โีอกาสทีจ่ะขายได ้การใหข้อ้เสนอต่างๆ  แก่ลูกคา้

และรับใบสัง่ซื้อจากลูกค้า ระบบงานในกลุ่มนี้ช่วยพนัก งานการตลาดในการหาลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายที่มคีุณภาพและมโีอกาสในการขายสูง เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินการหาลูกค้า 

นอกจากนี้ ยงัมคีวามสามารถในการเชื่อมต่อกบัระบบงานในกลุ่มการขาย การให้บรกิาร และ
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การวางแผนทรพัยากรขององคก์ร (ERP) ดว้ย ตวัอย่างของระบบงานทีส่นับสนุนงานในกลุ่มนี้ 

เช่น 

     1.1  Marketing Online  เป็นระบบงานที่ช่วยอ านวยความสะดวกส าหรบัฝ่าย

การตลาดในการสรา้ง ตดิตาม และวเิคราะห์โปรแกรมการตลาดที่ด าเนินการผ่านทางช่องทาง

ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทางเวบ็ไซต์ ทาง E-mail หรอื Tele-Marketing กต็าม โปรแกรมการตลาด

จะถูกสรา้งขึน้และน าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกดิการรบัรูแ้ละสนใจ เพื่อท าให้พนักงาน

ของบรษิัทสามารถเปิดการขายสินค้าหรอืบรกิารแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเหล่านัน้ได้ง่ายขึ้น 

โปรแกรมการตลาดที่ถูกพฒันาขึน้มานี้จะต้องได้รบัการอนุมตัใิห้ใช้และอนุมตังิบประมาณโดย

เจา้หน้าทีร่ะดบัสูงขึน้ต่อไป นอกจากนี้ นักการตลาดสามารถก าหนดใหร้ะบบแสดงโฆษณาบน

เวบ็ไซต์แบบเฉพาะตวั (Personalized) ตามลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซต์ โดยอาจพจิารณา

จากคุณสมบตัิของลูกค้า ประวตักิารซื้อและอื่นๆ  เช่น ลูกค้าที่เขา้มาในเวบ็ไซต์และเลอืกหา

หนังสอืเกี่ยวกบัการตลาดอยู่เป็นประจ า ระบบก็จะแสดงหนังสอืการตลาดเล่มใหม่ในหน้าแรก

ทนัททีีล่กูคา้ผูน้ี้เขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซตใ์นคราวถดัไป 

     1.2  Marketing Intelligence  เป็นระบบที่ช่วยวเิคราะห์และออกรายงานทางการ

ตลาด โดยผู้ใช้สามารถสรา้งรายงานตามความต้องการได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้สามารถตดิตามผล

การด าเนินการของโปรแกรมการตลาดไดท้นัท ีโดยไมจ่ าเป็นตอ้งใหก้ารด าเนินการสิน้สุดลงก่อน

กไ็ด ้ท าให้ทราบผลการด าเนินการไดต้ลอดเวลาและสามารถปรบัเปลีย่นโปรแกรมการตลาดได้

อยา่งรวดเรว็ เป็นการเพิม่ความยดืหยุน่ในการท างานและช่วยลดตน้ทุนได้ 

     1.3  Marketing Encyclopedia  เป็นศูนยก์ลางทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูในรปูแบบต่างๆ  เช่น 

HTML , Digital Video , Power Point เป็นต้น ตวัอย่างของขอ้มลูทีเ่กบ็ไว้ใน Marketing 

Encyclopedia เช่น รายละเอียดของสินค้า คู่มือการใช้งาน รายการราคาสินค้า เป็นต้น 

พนกังานขายและพนกังานการตลาดสามารถน าขอ้มลูเหล่านี้ส่งใหลู้กคา้เมื่อมกีารรอ้งขอไดท้นัท ี

นอกจากนี้พนักงานในบริษัทยงัสามารถเก็บข้อมูลใดๆ  ไว้ใน Marketing Encyclopedia      

เพื่อพนกังานทุกคนสามารถใชง้านรว่มกนัไดด้ว้ย  

     1.4  Telesales  เป็นระบบทีใ่ชโ้ดยพนักงานทีท่ าหน้าทีข่ายผ่านทางโทรศพัทเ์ป็นหลกั 

โดยระบบจะมคีวามสามารถในการตรวจสอบคุณสมบตัิของลูกค้าเป้าหมายและจดัอนัดบัตาม

ศกัยภาพของลูกค้า เพื่อช่วยให้พนักงานขายท างานง่ายและรวดเรว็ขึน้ ลูกค้าที่มศีกัยภาพ คอื 

ลูกค้าที่มคีวามเป็นไปได้ที่จะซื้อสนิค้าหรอืบรกิารของเราในระดบัหนึ่ง พนักงานขายจะด าเนิน
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กระบวนการน าเสนอสนิค้าให้กบัลูกค้าในกลุ่มนี้ต่อไป เมื่อลูกค้าตกลงใจซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร

แล้วระบบจะท าการส่งข้อมูลใบสัง่ซื้อต่อให้กับระบบวางแผนทรพัยากรขององค์กร (ERP 

Application) เพื่อใชใ้นการจดัส่งสนิคา้และออกใบก ากบัภาษต่ีอไป ระบบจะใชค้วามสามารถใน

การรวบรวมบทสนทนาทีเ่ตรยีมไว ้(Scripting) เพื่อช่วยบอกพนักงานในการสนทนากบัลูกค้า

เพื่อลดการตัดสินใจโดยพนักงาน โดยการลดความผิดพลาดและช่วยให้พนักงานท างานได้

รวดเรว็ขึน้ ในกรณีทีลู่กคา้โทรศพัท์เขา้มาขอรายละเอยีดขอ้มูลต่างๆ  พนักงานสามารถค้นหา

ขอ้มลูจาก Marketing Encyclopedia และส่งขอ้มลูกลบัไปใหโ้ดยใช ้Interaction Center ช่วยใน

การส่งขอ้มลูตามช่องทางทีล่กูคา้ตอ้งการ เช่น E-mail หรอื โทรสาร เป็นตน้  

     1.5  Sales Online  เป็นระบบส าหรบัพนักงานขายและหวัหน้าพนักงานขาย ซึ่งมี

หน้าที่ช่วยตดิตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของกลุ่มเป้าหมาย จากลูกค้าเป้าหมายมาเป็นผู้ที่มี

ศกัยภาพในการซือ้จนถงึขัน้ตอนการรบัใบสัง่ซือ้ นอกจากนี้ Sales Online ยงัท าหน้าทีเ่กี่ยวกบั

การพยากรณ์ยอดขาย ตดิตามผลการขายว่าเป็นไปตามที่พยากรณ์ไวห้รอืไม่ และเชื่อมต่อกบั

ระบบผลตอบแทนทีจ่งูใจเพื่อใหพ้นกังานขายสามารถดูขอ้มลูคอมมชิชัน่ในอดีต คอมมชิชัน่ทีท่ า

ไดใ้นปจัจบุนัและปรมิาณการคอมมชิชัน่ทีค่าดว่าจะไดใ้นอนาคตดว้ย 

     1.6  Mobile Field Sales  เป็นระบบที่สนับสนุนการขายโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนที ่เช่น Laptop , Palm เป็นต้น พนักงานขายสามารถตดิต่อกบัระบบผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนทีด่งักล่าวเมื่อออกไปพบลูกค้าได้ นอกจากนี้พนักงานขายยงัสามารถดาวน์โหลดขอ้มูล

ต่างๆ  มาไวใ้นอุปกรณ์ เพื่อท างานแบบ Offline ไดแ้ละท าการ Synchronize ขอ้มลูเมื่อกลบัไป

ถงึส านกังานแลว้ 

  1.6.1  Store  เป็นระบบทีม่หีน้าทีช่่วยในการขายผ่านทางเวบ็ไซต์ โดยมคีวามสามารถ

เกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัในการรบัส่งขอ้มลูส าคญั เช่น หมายเลขบตัรเครดติ เป็นตน้ 

  1.6.2  Incentive Compensation  เป็นระบบที่ช่วยในการคดิค่าตอบแทนให้แก่

พนักงานขาย พนักงานผู้ให้บรกิาร และผู้เกี่ยวขอ้งต่างๆ  เช่น บรษิทัขนส่ง โดยระบบสามารถ

เกบ็ขอ้มลูจากระบบอื่นๆ  เพื่อน ามาคดิค่าตอบแทนใหต้ามกฏเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนดขึน้เอง เช่น 

ก าหนดค่าคอมมชิชัน่แก่พนักงานขายเป็นเปอรเ์ซน็ต์ตามยอดขายทีท่ าได ้และน าเปอรเ์ซน็ต์ค่า

คอมมชิชัน่ไปค านวณจากยอดขายที่เก็บเงนิได้จากลูกค้า เพื่อหาจ านวนเงนิค่าคอมมชิชัน่

ส าหรบัพนักงานขายหรอืในกรณีของพนักงานขายหรอืในกรณีของพนักงานให้บรกิารลูกค้า  
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อาจได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและมคี่าตอบแทนเพิม่เตมิส าหรบัการใหบ้รกิารลูกค้าแต่ละ

ครัง้ เป็นตน้ 

  1.6.3  Sales Intelligence  เป็นระบบทีช่่วยผูบ้รหิารวเิคราะหข์อ้มลูการขายในดา้น

ต่างๆ  เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงานขาย วิเคราะห์ผลการขาย วิเคราะห์

ยอดขายตามลูกค้า ตามสนิค้า ตามช่องทางการขาย เป็นต้น ขอ้มูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บรหิาร

สามารถประเมนิสถานการณ์และปรบัปรงุกลยทุธต่์างๆ  ไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี

 2.  ระบบสารสนเทศกลุ่มของการให้บริการ (Service Family)  เป็นระบบทีส่นับสนุน

กจิกรรมในส่วนการบรกิารลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบัความพงึพอใจโดยใช้ต้นทุนต ่า เพื่อรกัษา

ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัท เมื่อเกิดปญัหาขึ้น ลูกค้าและพนักงานสามารถค้นหา

วธิกีารแก้ไขทีร่ะบบเกบ็รวบรวมไว ้ท าใหส้ามารถแก้ไขปญัหาไดด้ว้ยตวัเองเลยหากเป็นปญัหา

ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว กรณีที่เป็นปญัหาใหม่ที่ไม่มีระบบมาก่อน ก็สามารถสร้างเป็น Service 

Request เขา้สู่ระบบ และระบบจะมกีารเตอืนไปยงัพนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อท าการหาค าตอบ

และมกีารตดิตามปญัหาตามระดบัความส าคญัอยู่เสมอจนกระทัง่สามารถแก้ไขปญัหาเรยีบรอ้ย 

ตวัอยา่งของระบบงานทีส่นบัสนุนงานในกลุ่มนี้ อาท ิ

     2.1  I Support  เป็นระบบทีลู่กคา้สามารถใชเ้มื่อพบปญัหา เพื่อหาขอ้มลูและวธิกีาร

แก้ไขได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ ระบบก็จะเก็บปญัหาที่ลูกค้าเคยถามเข้ามา ตลอดจน

วธิกีารแก้ไขรวบรวมไว้ ในกรณีที่ไม่พบวธิกีารแก้ไขใน I Support ลูกค้าสามารถสรา้งเป็น 

Service Request เขา้มาในระบบเพื่อขอรบัการบรกิารจากพนกังานได ้

     2.2  Scheduier  เป็นระบบทีช่่วยในการจดัตารางการท างานเมื่อมงีาน (Task) เขา้มา 

โดยระบบสามารพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ  เช่น เขตการดูแล ทกัษะที่ต้องการ ช่วงเวลาที่

สามารถท างานได้ เวลาที่ใช้ในการเดนิทาง เช่น เมื่อลูกค้าโทรมาขอให้ช่างไปซ่อมอุปกรณ์ 

ระบบจะนัดเวลาให้กบัลูกคา้ โดยพจิารณาจากตารางเวลาว่างของช่างทีม่คีวามสามารถตรงกบั

ปญัหาและความพรอ้มของเครื่องมอืทีต่้องใช ้ทัง้น้ี สามารถก าหนดให ้Scheduler ลงตารางการ

ท างานใหโ้ดยอตัโนมตักิไ็ด ้

     2.3  Field Service  เมื่อ Scheduler มอบหมายงานใหพ้นักงานแลว้แจง้ใหพ้นักงาน

ทราบผ่าน Field Service ซึ่งพนักงานสามารถดูงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามระดบัความส าคญั 

เมื่อออกไปบรกิารแก่ลูกค้าแล้วพนักงานสามารถบนัทกึการท างานและต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

เช่น ค่าแรง ค่าใชจ้่ายต่างๆ  ผ่านระบบ Field Service ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นอะไหล่กส็ามารถ



 34 

เบกิชิ้นส่วนที่ต้องการได้จากระบบ Deport Repair นอกจากนี้ พนักงานสามารถใช้ Mobile 

Field Service เพื่อท างานต่างๆ  ทัง้หมดนี้ผ่านอุปกรณ์ไรส้ายไดท้ัง้แบบเชื่อมต่อกบัระบบแบบ 

Online และดาวน์โหลดขอ้มลูมาท างานแบบ Offline และ Synchronize กบัระบบเมื่อกลบัเขา้

ออฟฟิศแลว้ 

     2.4  Spares Management  เป็นระบบทีจ่ดัการคลงัอะไหล่ทีใ่ชบ้รกิารลูกค้า เก็บ

ขอ้มลูของอะไหล่และปรมิาณอะไหล่ทีม่ใีนรถบรกิาร ระบบนี้จะเชื่อมต่อกบัระบบควบคุมสนิค้า

คงคลงัเพื่อการวางแผนปรมิาณสนิคา้ในคลงัอะไหล่ซึง่อยูต่่างสถานทีก่นั 

     2.5  Quality Online  เป็นระบบทีใ่ชต้รวจสอบคุณภาพของสนิคา้โดยมผีูใ้ชท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

คอื พนักงานให้บรกิารลูกค้า ผู้พฒันาผลติภณัฑ์และผู้ควบคุมคุณภาพผลติภณัฑ์ นอกจากนี้ 

ลกูคา้สามารถเสนอค าแนะน าเกี่ยวกบัการปรบัปรุงผลติภณัฑเ์ขา้มาเพื่อใหท้มีพฒันาผลติภณัฑ์

พิจารณาและเพิ่มเติมความสามารถดงักล่าวในสินค้ารุ่นใหม่ ช่วยให้บรษิัทสามารถพัฒนา

ผลติภณัฑท์ีม่คีวามสามารถใหม่ๆ  ตามทีล่กูคา้ตอ้งการได ้และเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั

ใหก้บับรษิทั 

 3.  กลุ่มของอีคอมเมอรซ์ (E-Commerce Family) 

     3.1  I Store  เป็นระบบทีม่หีน้าทีช่่วยในการขายผ่านทางเวบ็ไซต์ โดยมคีวามสามารถ

เกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัในการรบัส่งขอ้มลูทีส่ าคญั เช่น หมายเลขบตัรเครดติ เป็นต้น 

และสามารถปรบัเปลีย่นหน้าจอไดต้ามความตอ้งการ 

     3.2  I Pay  สนบัสนุนการช าระเงนิผ่านเวบ็ไซต์ 

     3.3  I Support  เป็นระบบทีลู่กค้าสามารถใชเ้พื่อคน้หาขอ้มลูต่างๆ  ได ้เช่น วธิกีาร

แก้ไขปญัหา เป็นต้น ในกรณีทีพ่บปญัหาที่ไม่สามารถหาวธิแีก้ไขได้ดว้ยตนเอง ลูกค้าสามารถ

สรา้ง Service Request ขึน้บนระบบเพื่อใหพ้นกังานของบรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืได้ 

 4.  องคป์ระกอบพื้นฐาน (Foundation Component) 

     4.1  Resource Management  เป็นศูนยก์ลางส าหรบัเกบ็ขอ้มลูเกี่ยวกบัทรพัยากร

ต่างๆ  ทัง้หมดขององคก์ร เช่น รายละเอยีดเกี่ยวกบัวศิวกรผูใ้ห้บรกิาร สถานที ่อุปกรณ์ต่างๆ 

เป็นตน้ ขอ้มลูทรพัยากรเหล่านี้จะถูกใชเ้ป็นเงือ่นไขในการจองทรพัยากรเพื่อการท างาน 

     4.2  Territory Management  มหีน้าทีช่่วยในการมอบหมายงานใหก้บัพนักงานขาย 

พนกังานบรกิาร และพนักงานเกบ็เงนิ โดยตรวจสอบตามเขตการรบัผดิชอบของพนักงานแต่ละ
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คน ซึ่งอาจก าหนดเขตโดยแบ่งตามรหสัไปรษณีย์จงัหวดั ความเชี่ยวชาญในตัวสินค้า และ

เงือ่นไขอื่นๆ 

     4.3  Calendar  ช่วยในการตรวจสอบจ านวนทีใ่ชไ้ดข้องทรพัยากรต่างๆ  ขององคก์ร

ในแต่ละช่วงเวลา 

     4.4  Task Manager  เป็นระบบทีเ่กบ็ขอ้มลูงานทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในการท า CRM เมื่อมี

งานใดเกดิขึน้งานนัน้ๆ  จะถูกมอบหมายให้กบัพนักงานหรอืหน่วยงานโดยระบบ Assignment 

Manager 

     4.5  Assignment Manager  ท าหน้าทีม่อบหมายงานต่างๆ  ทีเ่กดิขึน้ โดยพจิารณา

จากเงื่อนไขต่างๆ  เช่น ทรพัยากรทีม่แีละบุคลากรทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมส าหรบังานนัน้ การ

ท างานของ Assignment Manager สามารถท าไดท้ัง้แบบอตัโนมตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว ้หรอื

จะใหท้ าเพยีงแค่เสนอแนะทางเลอืกใหเ้ท่านัน้กไ็ด ้

     4.6  Interaction History  คอื ระบบทีท่ าหน้าทีเ่กบ็ประวตัวิ่าองคก์รมปีฏสิมัพนัธก์บั

ลูกคา้แต่ละคนอย่างไร เพื่อให้พนักงานสามารถให้บรกิารและสนทนากบัลูกคา้ได้อย่างต่อเนื่อง 

ไม่จ าเป็นต้องถามในสิง่ที่มพีนักงานคนอื่นเคยถามแล้ว หรอืถามลูกค้าถึงการปฏสิมัพนัธ์ครัง้

ก่อนๆ  เช่น ลูกคา้เขา้มาใน I Store คน้หาและดูขอ้มลูต่างๆ  แลว้วนัต่อมาลูกคา้โทรศพัทเ์ขา้

มาใน Call Center เพื่อสอบถามขอ้มลูต่างๆ  เพิม่เตมิ พนักงานทีร่บัโทรศพัทส์ามารถทราบได้

ว่าลูกค้าเคยเขา้มาใน I Store เมื่อวานนี้โดยดูจากขอ้มูลใน Interaction History เป็นต้น 

นอกจากนี้ บรษิทัสามารถน าขอ้มลูเหล่านี้มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อหาขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรม

ของลกูคา้ได ้

     4.7  to 1 Fulfillment  เป็นระบบทีช่่วยรองรบัการส่งขอ้มลูต่างๆ  ใหก้บัลูกคา้ โดยอาจ

เป็นไดท้ัง้การส่งใหลู้กคา้ทลีะมากๆ  เช่น กรณีทีส่่งเอกสารเกี่ยวกบัโปรแกรมการตลาดใหก้ลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายทาง E-mail เป็นต้น หรอือาจส่งใหลู้กค้าเพยีงรายเดยีว เช่น กรณีที่ลูกค้าขอ

รายละเอยีดสนิค้าเพิม่เตมิ เป็นต้น เอกสารทีส่่งจะอยู่ใน Electronic Format โดยอาจส่งทาง     

E-mail หรอื Fax 

     4.8  Escalation Manager  เป็นระบบทีช่่วยใหบ้รษิทัสามารถตอบสนองต่อปญัหาของ

ลูกคา้ทีเ่กดิขึน้แลว้หรอืทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้หลกัการท างานของ Escalation Manager จะมกีาร

สรา้งกฎของธุรกจิ ( Business Rules ) ขึน้มาและท าการตดิตามงาน และเมื่อมเีหตุการณ์ใดที่

ผดิปกตไิปจาก Business Rules นัน้ ระบบสามารถเตือนให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบได้ทนัท ีเช่น 
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องคก์รก าหนดว่าจะตอ้งส่งพนกังานไปใหบ้รกิารลกูคา้ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัจากรบัแจง้ ถ้าหาก

เกินก าหนดเวลานั ้นแล้วยังไม่มีผู้ใดรายงานว่ าได้ไปให้บริการลูกค้า ระบบจะแจ้งเตือน

ผูเ้กีย่วขอ้งทนัท ี

 5.7  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์

 ภาณุ ลิมมานนท,์ (2548 : 43-55) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิการบรหิารลกูคา้สมัพนัธไ์วด้งันี้ 

 แนวคดิหลกัประการที ่1 คอื การสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value Creation) จุดประสงค์ไม่ได้

เป็นไปเพื่อการสร้างรายได้สูงสุดจากการติดต่อเพียงครัง้เดียว แต่เป็นไปเพื่อการสร้าง

ความสมัพนัธ์ที่ย ัง่ยนืกบัลูกค้า การสร้างความสมัพนัธ์ที่ย ัง่ยนืกบัลูกค้าจ าเป็นที่จะต้องอาศยั

ความคุน้เคยทีล่ะเอยีดอ่อนกบักระบวนการทีลู่กคา้สรา้งคุณค่าขึน้ดว้ยตวัของพวกเขาเอง เมื่อมี

การพจิารณาถึงกระบวนการทัง้หมด ความส าคญัของปฏสิมัพนัธ์เดยีวก็จะหมดไป แต่ทัง้สอง

ฝ่ายจะต้องมกีารปรบักระบวนการเขา้หากนัเพื่อทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ร่วมกนั ตามหลกัการน้ีแล้ว 

ข้อได้เปรยีบของการแข่งขนัไม่ได้ขึ้นอยู่กบัราคาเพยีงอย่างเดยีว แต่อยู่ที่ความสามารถของ

บรษิทัในการทีจ่ะช่วยลกูคา้สรา้งคุณค่าเพิม่เพื่อตวัลกูคา้เอง 

 แนวความคดิหลกัประการที ่2 คอื ใหบ้รษิทัมองว่าสนิคา้เป็นกระบวนการ (Product as- 

Process) ในภาวะเช่นนี้ขอ้แตกต่างดัง้เดมิระหว่างสนิคา้และบรกิารกห็มดความหมายไป สนิคา้

กลายเป็นหน่วยหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปลีย่นระหว่างกระบวนการของบรษิทักบัลูกคา้และ

จากการแลกเปลีย่นนี้เอง ความสามารถของบรษิทัก็จะเปลีย่นไปเป็นการสรา้งคุณค่าของลูกค้า 

ดงันัน้ การสร้างความแตกต่างทางสินค้าได้เปลี่ยนไปเป็นการสร้างความแตกต่างระหว่าง

กระบวนการและได้เปิดโอกาสให้กับการสร้างรูปแบบความสมัพนัธ์อย่างไร้ขดีจ ากดั แม้แต่  

คอมโมดิตี้เองก็สามารถท าให้เกิดความแตกต่างได้ โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ความสมัพนัธ ์

 แนวความคดิหลกัประการที ่3 คอื  มคีวามเกีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

(Accountability) ของบรษิทั จากการทีบ่รษิทัตอบสนองความต้องการของลูกคา้เพยีงอย่างเดยีว

หรอืแมแ้ต่ลกูคา้จะมคีวามพงึพอใจอยูแ่ลว้นัน้กย็งัไม่เพยีงพอ บรษิทัสามารถสรา้งความสมัพนัธ์

ที่แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ ถ้าบรษิทัพฒันาความสมัพนัธ์น้ีและเสนอความเป็นไปได้ในการสรา้งคุณค่า

ใหก้บับรษิทัเองและลกูคา้ 
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 5.7.1 กระบวนการสร้างคณุค่าเพ่ิมของลูกค้า(The Process of Customer Value- 

Creation) 

 หวัใจหลกัของการบรหิารลูกคา้สมัพนัธ์ กค็อื ความเขา้ใจในกระบวนการสรา้งคุณค่าของ

ลูกค้าอย่างถ่องแท้ ความสมัพนัธ์ที่ผลกัดนับรษิทัอยู่นี้จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเพิม่ความรู้

เกีย่วกบัวธิทีีล่กูคา้สามารถสรา้งคุณค่าใหก้บัตนเอง บรษิทัจะสามารถประเมนิไดว้่าจะสนับสนุน

ลกูคา้ตามความสามารถทีม่อียูไ่ดง้า่ยขึน้ไดอ้ยา่งไร 

 หากบริษัทไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเรื่อ งของการสร้างคุณค่าการพัฒนา

ความสมัพนัธท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อทัง้บรษิทัและลกูคา้กส็ามารถท าไดย้ากเช่นกนั 

 5.7.2 กระบวนการตามธรรมชาติของลูกค้าสมัพนัธ์ (The Nature of Customer- 

Relationship) 

 เมื่อใดก็ตามที่บรษิัทต้องการสนับสนุนลูกค้าในการสร้างคุณค่า บรษิทัจะต้องพจิารณา

ความสมัพนัธ์ในแง่ของการเป็นกระบวนการเนื่องจากความสมัพนัธ์ประกอบด้วยบุคคลหลาย

ฝ่าย เครื่องมอืทางการตลาดถูกจ าแนก โดยการเน้นย ้าถงึแง่มุมที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดิต่อของ

ลกูคา้สมัพนัธบ์่อยครัง้ทีล่กูคา้สมัพนัธจ์ะเปรยีบเสมอืนการตดิต่อทางธุรกจิ 

 แนวความคดิทีใ่ช้กนัอย่างกวา้งขวางในตลาดการบรกิารหรอื Service Marketing กค็อื 
“Moment of Truth” หรอื “ช่วงเวลาแห่งความจรงิ” ซึ่งก็คอืปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบรษิัท        
(หลายฝ่าย) กบัลูกคา้อย่างต่อเน่ืองบนพืน้ฐานการปฏสิมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิและผลประโยชน์ร่วมกนั
ซึง่ถอืเป็นสิง่จ าเป็นที่จะท าให้ความสมัพนัธ์ประสบความส าเรจ็ โดยจุดมุ่งหมายควรเป็นไปเพื่อ
การหาโอกาสในการพฒันาความสมัพนัธแ์บบยัง่ยนื 
 นอกจากนัน้การมุ่งเน้นลูกคา้สมัพนัธม์คีวามเกี่ยวขอ้งกบัความใกล้ชดิกบัลูกค้าทีเ่พิม่ขึน้

เพื่อใหบ้รษิทัเขา้ไปอยูเ่ป็นส่วนหนึ่งในชวีติของลกูคา้ 

 ดงันัน้ เมื่อมกีารมองว่าความสมัพนัธก์บัลูกคา้เป็นกระบวนการ สถานการณ์การซือ้ไม่ได้

เป็นปจัจยัส าคญัอยา่งเดยีวและการคา้ขายเป็นเพยีงอกีปจัจยัหน่ึงของลูกคา้สมัพนัธ ์แมว้่าแผนก

ขายจะมองขา้มแนวโน้มการขายของความสมัพนัธ ์แต่กจิกรรมของแผนกอื่นกม็คีวามส าคญัต่อ

ลูกค้าสัมพันธ์มากเท่าๆ  กัน ในปจัจุบันแผนกผลิตสินค้ามีการติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

เช่นเดยีวกนักบับุคคลทีร่บัค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ 

 จากการขายสู่การบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์(From Sales to CRM) 

 ลกูคา้สมัพนัธก์ลายเป็นการซือ้อยา่งต่อเนื่อง เมือ่ลกูคา้ซือ้สนิคา้ของบรษิทัดว้ยความภกัดี

เขาก็จะกลายเป็นลูกคา้ประจ าของบรษิทั ในโลกของการขายในความสมัพนัธ์แบบธุรกจิสู่ธุรกจิ 



 38 

สมมตฐิานก็คอืว่าแผนกจดัซื้อเป็นตวัแปรกระบวนการสรา้งคุณค่าให้กบัลูกค้าที่ดทีี่สุด แผนก

จดัซือ้จงึเป็นผูต้ดัสนิความตอ้งการของลูกคา้ใหม้คีวามเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

รวมทัง้ต้องพยายามหาผูผ้ลติในตลาดทีจ่ะสามารถสนองความต้องการทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงนี้

ใหไ้ด ้แผนกนี้จะมกีารวดัประสทิธผิลโดยพจิารณาจากส่วนลดทีไ่ดจ้ากการจดัซือ้ บรษิทัทีอ่ยู่ ใน

โลกของการขายต้องยอมรบัความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าและเสนอสนิค้าให้ตรงกบั

ความตอ้งการนัน้ เนื่องจากความเฉพาะเจาะจงจะถูกก าหนดอย่างเขม้งวด ขอ้แตกต่างทีป่รากฏ

ในลูกค้าสมัพนัธ์ก็คอืราคา แผนกจดัซื้อและแผนกขายจะพูดถึงว่าพวกเขามอีิทธพิลต่อราคา

อยา่งไรเป็นหลกั 

 ในโลกของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทจะต้องให้ความส าคัญกับการโอน

ความสามารถไปยงัลูกค้า ความสามารถของบรษิทัจะช่วยพฒันากระบวนการสรา้งคุณค่าของ

ลูกค้า แต่ความสามารถนี้จะไม่ได้ปรากฏให้เหน็ในโลกของการขายเนื่องจากการสื่อสารเป็นไป

แบบฝ่ายเดยีวและฝ่ายที่ท าการตดิต่อสื่อสาร (ผู้ซื้อและผู้ขาย) ไม่ได้เป็นตวัแทนที่ดทีี่สุดของ

บรษิทัของพวกเขา 

 จดุมุง่หมายของการบรหิารลกูคา้สมัพนัธก์ค็อื การปรบักระบวนการของลูกคา้กบับรษิทัให้

เขา้กนั ผลกค็อืกระบวนการจะมปีระสทิธภิาพมากขึน้และกม็คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารประหยดั

เกดิขึน้มากกว่าที่แผนกจดัซื้อจะได้จากส่วนลด สิง่นี้จะเกดิขึน้ได้บนเงื่อนไขทีว่่ามคีวามเป็นไป

ไดท้ีจ่ะกา้วไปสู่การปฏบิตักิารทางความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิ 

 ในโลกของการขาย การมุง่เน้นทีล่กูคา้สามารถท าใหลู้กคา้ชื่นชอบบรษิทันัน่ หมายถงึการ

ที่บรษิัทปรบักระบวนการให้เข้ากบัความชอบเฉพาะของลูกค้าและท าให้การปฏิบตัิการของ

บรษิัทมีประสิทธิผลมากขึ้นในการที่จะคงไว้ซึ่งการแข่งขนัทางด้านราคาที่มีความเพียงพอ 

ในทางกลบักนัการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ที่พยายามปรบักระบวนการเข้าหากนัของทัง้สองฝ่าย

เพื่อทีว่่าคุณค่า เช่น การประหยดั ประสทิธภิาพ และคุณภาพทีด่กีว่าจะถูกสรา้งขึน้ใหก้บัทัง้สอง

ฝา่ย 

 จากมุมมองของการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ ทัง้บรษิทัและลูกค้าควรไดร้บัผลประโยชน์จาก

ทุกความสมัพนัธใ์นทางปฏบิตั ิผลประโยชน์จะหมายถงึลกูคา้ทีด่จีะสรา้งผลลพัธท์ีด่กีว่าใหก้บัทัง้

สองฝา่ย 
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 จากกระบวนการผลิตสู่กระบวนการสร้างคุณค่า (From Production to Value- 

Creation) 

 ตามแบบฉบบัดัง้เดมิแล้วความสมัพนัธ์กบัลูกค้าจะถูกมองว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมทัง้

สามของสามเหลี่ยมก็คือ สินค้า ลูกค้า และการผลิต มุมๆ  หนึ่ งจะได้ร ับการเน้นย ้า

ความสามารถของบรษิัทที่มุ่งเน้นสนิค้าเป็นหลกั เช่น บรษิัทที่รูปแบบบรษิัทถูกสร้างขึ้นจาก

สนิคา้ บรษิทัในลกัษณะน้ีจดัเป็นรปูแบบขององคก์รสนิคา้/ผลติภณัฑ ์(Product Organization) 

 บรษิัทที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลกั (Customer Organization) จะมองการปฏบิตัิการจาก

มุมมองของลูกค้า บรษิทัในลกัษณะนี้จะให้พนักงานตดิต่อลูกค้าส่วนบุคคลเป็นผู้รบัผดิชอบใน

การมปีฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ 

 บรษิทัทีมุ่ง่เน้นทีส่นิคา้เป็นหลกั (Product Organization) จะเน้นทีก่ารพฒันากระบวนการ

ผลติ และการพฒันาประสทิธภิาพของกระบวนการ 

 ลูกค้าสมัพนัธ์จะถูกพิจารณาจากกระบวนการสร้างคุณค่าของทัง้บรษิัทและลูกค้าการ

บรหิารลูกค้าสมัพนัธจ์ะครอบคลุมทุกสิง่รวมถงึแนวความคดิดัง้เดมิ เช่น สนิค้า ลูกค้า และการ

ผลติ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  2.3  มมุมองหลกัของลกูคา้สมัพนัธ ์ 
 

 สินค้าในฐานะกระบวนการ (Product as Process) 

 ค านิยามของสินค้าเป็นเรื่องที่ได้รบัความนิยมในธุรกิจหลายธุรกิจ บรษิัทที่ขายสนิค้า

ก าลงัพจิารณาว่าพวกเขาจะเพิม่บรกิารเขา้ไปในขอ้เสนอเพื่อให้บูรณาการเขา้กบักระบวนการ

ของลูกค้าได้อย่างไร และเช่นกนับรษิทัที่ขายการบรกิารก็ก าลงัพจิารณาว่าจะท าให้การบรกิาร

ของพวกเขากลายเป็นสนิคา้ไดอ้ยา่งไร เพื่อทีว่่าจะไดข้ายไดง้า่ยขึน้ 

ลูกค้า 

สินค้า การผลิต 

ลูกค้าสมัพนัธ ์
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 การแบ่งสินค้าออกจากบริการก็ดูมีความเหมาะสมจากมุมมองของการบริหารลูกค้า

สมัพนัธจ์ะไม่มบีรษิทัใดเป็นบรษิทัสนิคา้หรอืบรษิทับรกิารอย่างแทจ้รงิ บรษิทัเหล่านี้จะมคีวาม

แตกต่างกนัในแงข่องลกูคา้สมัพนัธเ์ท่านัน้ ไม่ว่าลูกคา้จะไดร้บัขอ้เสนอทีเ่ป็นสนิคา้หรอืบรกิารก็

ไม่ได้มคีวามแตกต่างกนัเลย แต่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัการที่ข้อเสนอบางอย่างท าให้ลูกค้าสร้าง

คุณค่าใหเ้กดิขึน้จากความสมัพนัธท์ีม่กีบับรษิทั 

 การบรหิารลูกคา้สมัพนัธเ์ริม่ต้นจากสมมตฐิานที่ว่า คุณค่าจะถูกสรา้งขึน้ในกระบวนการ

ของลูกค้า ดงันัน้ ความสมัพนัธ์กับลูกค้าประกอบด้วยทุกกิจกรรมที่บรษิัทและลูกค้ากระท า

ร่วมกนัซึง่ท าใหท้ัง้สองฝ่ายสามารถสรา้งคุณค่าได้ ความสมัพนัธจ์งึเป็นกระบวนการตอบสนอง

ความต้องการซึ่งกนัและกนัในด้านการกระท า ความรู้ และอารมณ์ความรู้สกึ ซึ่งได้กลายเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการสรา้งคุณค่าใหก้บัลกูคา้โดยตรง 

 ส่วนเรื่องการบรหิารการบริการท าให้ทราบว่าลูกค้ามสี่วนร่วมในกระบวนการบรกิาร 

บรษิทัทีใ่หก้ารบรกิารนัน้จะมคีวามชดัเจนมากกว่าบรษิทัที่ท าการผลติ แมว้่าการมสี่วนร่วมของ

ลูกค้ามคีวามส าคญัในการผลติสนิค้าเช่นกนั แต่เราไม่สามารถเหน็บทบาทของลูกคา้ได้ชดัเจน

ผูผ้ลติส่วนใหญ่จะไม่ใหค้วามส าคญักบัความจรงิทีว่่าสนิคา้ถูกสรา้งขึน้เพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ

อย่าง คุณค่าไม่อาจถูกก าหนดไดโ้ดยลกัษณะของสนิคา้บนชัน้วางสนิคา้ แต่คุณค่าจะอยู่ในการ

ใช้งานเท่านัน้ ตวัอย่างก็คอืเจ้าของรถจะรู้ถึงคุณค่าของยางล้อรถหลงัจากที่ได้ใช้งานมนัมา

หลายพนักโิลเมตรแลว้เท่านัน้ 

 5.8  มิติแห่งการบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์( The Dimension of CRM ) 

 การบรหิารลูกคา้สมัพนัธจ์ะพยายามพจิารณาสนิคา้ว่าเป็นกระบวนการ ผลกค็อื ลูกคา้จะ

ไมไ่ดร้บัคุณค่าจากการซือ้ แต่จะไดร้บัคุณค่าจากการแลกเปลีย่นระหว่างลูกคา้กบัผูข้าย สนิคา้ที่

ซื้อมาในราคาต ่ าอาจน าไปสู่สิ่งที่ไม่ได้คาดหมาย บางครัง้อาจท าให้การใช้สินค้ามีผลต่อ

ความสมัพนัธท์ีด่ขี ึน้กไ็ด ้

 สินค้าก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของความสัมพนัธ์ ความสมัพันธ์จะหมายรวมถึงสินค้า

บริการและการแลกเปลี่ยน ดังนั ้น เราจึงไม่ควรแยกการให้ค านิยามสินค้าออกมาจาก

ความสมัพนัธบ์รษิทัควรเน้นทีก่ารพฒันาความสมัพนัธม์ากกว่าการพฒันาสนิคา้ 

 การบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ได้เพิม่มติิใหม่ให้กบัการสร้างความแตกต่างทางสนิค้า ดงันัน้ 

การสร้างความแตกต่างทางด้านผลติภณัฑ์จงึไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัว่าจะท าให้รูปร่างและ

ลักษณะสินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งได้อย่างไร หรือจะสร้างความแตกต่าง
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ทางดา้นราคาไดอ้ยา่งไรเท่านัน้ แต่การบรหิารกระบวนการทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกบัความสมัพนัธ์

ไดเ้ขา้มามบีทบาทแทน เมื่อใดกต็ามทีส่นิคา้คอืกระบวนการการสรา้งความแตกต่างทางสนิคา้ก็

คอืการสรา้งความแตกต่างทางกระบวนการ 

 การแสดงความแขง็แกร่งของบริษทั 

 ในลูกคา้สมัพนัธค์วามสามารถของบรษิทัจะสนับสนุนกระบวนการสรา้งคุณค่าของลูกค้า

การระบุถึงความสามารถที่จ าเป็นต่อการรกัษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัมีความส าคัญ

มากกว่าสนิค้า บรษิทัต้องพจิารณาว่าจะสามารถถ่ายโอนความสามารถทีม่ไีปสู่ลูกคา้  เพื่อให้มี

คุณค่าเกดิขึน้ได้อย่างไร การตลาดแบบดัง้เดมิคาดหวงัว่าบรษิัทจะมกีารกระจายคุณค่าในรูป

ของสนิค้า แต่จากมุมมองของการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ บรษิัทและลูกค้าสร้างคุณค่าร่วมกัน 

ดงันัน้ การมุ่งเน้นลูกค้าสมัพนัธ์จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงจากการกระจายคุณค่า

ไปสู่การสรา้งคุณค่า 

 การสรา้งคุณค่าจะต้องอาศยัมุมมองการแลกเปลีย่นทีก่วา้งขึน้ การสรา้งคุณค่าจะมคีวาม

เกี่ยวข้องกบัการแลกเปลี่ยนที่กว้างขึ้นในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกและการกระท า ตลอด

ระยะเวลาของความสมัพนัธ์ การแลกเปลี่ยนที่ช่วยเพิม่การสรา้งคุณค่าของลูกค้าควรเป็นส่วน

หนึ่งของข้อเสนอ แนวคดินี้จะเน้นเรื่องความจ าเป็นในการพจิารณาความสามารถในแนวทาง

ใหม่ธุรกิจไม่ได้เกี่ยวข้องกบัการขายสนิค้า แต่เกี่ยวกบัการใช้ความสามารถในการสนับสนุน

ความสมัพนัธต์ลอดระยะเวลาของความสมัพนัธ ์

 ดงันัน้ การบรหิารลูกค้าสัมพนัธ์จึงเป็นการชี้ให้เห็นถึงมติิที่มีความส าคัญ 2 มิติ คือ     

การเปลีย่นแปลงจากความคดิทางการตดิต่อไปเป็นความคดิทางความสมัพนัธ ์และอกีมติหินึ่งก็

คอื การเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดที่มพีื้นฐานอยู่บนสินค้าไปเป็นแนวคดิที่อยู่บนพื้นฐานของ

ความสามารถ ทัง้ 2 มติดิงักล่าว จะอธบิายถงึหวัใจหลกัของการบรหิารลูกคา้สมัพนัธด์งัปรากฏ

ในภาพที ่2.4 
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ภาพท่ี  2.4  แสดงการพฒันาของการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์ 
 

 จุดมุ่งหมายของการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์คอืการสรา้งลูกค้าสมัพนัธ์ที่มปีระสทิธผิลมาก

ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้และเพื่อทีจ่ะพฒันาความสามารถซึง่จะน าไปสู่การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ด ี

จากการอาศยัเครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพบรษิทัไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาขดีความสามารถภายใน

ทีจ่ าเป็นอกีต่อไป ระบบสารสนเทศ (Information technology) ไดท้ าใหเ้กดิความช านาญเฉพาะ

ทางและความเป็นไปได้ที่จะรบัองค์ความรู้แนววิธีการ (Know-how)ที่จ าเป็นในการอธิบาย

ความสมัพนัธ ์และสรา้งคุณค่าเพิม่ใหก้บัลกูคา้อยา่งมรีะบบ 

 การบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ยงัมองว่าลูกค้าเป็นแหล่งของความสามารถอีกด้วย จากการ

เรยีนรู้ลูกค้าจากความสมัพนัธ์ได้อย่างมปีระสทิธผิล บรษิทัก็สามารถได้ผลประโยชน์จากการ

เรยีนรูใ้นความสมัพนัธ์อื่นอกีด้วย เมื่อใดก็ตามที่บรษิทัเลอืกลูกค้าและท าการประเมนิก็ย่อมมี

ความจ าเป็นทีจ่ะพจิารณาโอกาสการเรยีนรูท้ี่เกดิขึน้จากความสมัพนัธ ์ดงันัน้ ลูกค้าสมัพนัธ์จงึ

ควรเป็นทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการพจิารณาและขดัเกลาใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่งูทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

 ความรบัผิดชอบของผูข้าย 

 บรษิทัไม่ควรพจิารณาถงึสิง่ที่ลูกค้าต้องการหรอืสิง่ที่มคีุณค่าเพยีงอย่างเดยีวในปจัจุบนั 

แต่บรษิทัจะต้องพจิารณาถงึสิง่ที่ลูกค้าต้องการในอนาคตเป็นส าคญั ดว้ยสนิค้าและบรกิารเป็น

จ านวนมากจะไมป่ระสบกบัความส าเรจ็หากบรษิทัมกีารพฒันาสนิคา้และบรกิารเพื่อสนองความ

ตอ้งการในปจัจบุนัของลกูคา้เท่านัน้ ตวัอยา่งเช่น เครือ่งเล่นซดี ีและตูเ้อทเีอม็ 

 บรษิัทจะต้องค้นพบความต้องการที่ลูกค้าไม่ได้แสดงออกมา และที่ส าคัญก็คือความ

ต้องการในอนาคตของลูกค้า เนื่องจากความต้องการที่ลูกค้าแสดงออกที่ส่งผลให้มกีารพฒันา

เกดิขึน้ไมเ่พยีงพอและการทีบ่รษิทัคน้พบความตอ้งการทีไ่มไ่ดแ้สดงออกมานี้ 

 

ความสมัพนัธ ์

ลูกค้าสมัพนัธ ์

การบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์

การตลาดดัง้เดิม 
ความสามารถในการบริหาร 

สินค้าบริการ 

การติดต่อ 
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 จะท าให้บริษทัประสบผลส าเรจ็ระยะยาวได้ 

 “Customer Feedback” ทฤษฎทีีใ่หค้วามส าคญักบัการตอบรบัจากลูกคา้อาจมสี่วนท าให้

นวตักรรมใหม่ๆ   ถูกมองขา้ม นวตักรรมใหม่ๆ  อาจกลายเป็นสิง่ทีไ่ม่มคีวามจ าเป็น หากบรษิทั

ถามลูกค้าถงึความจ าเป็นดงักล่าวนี้ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าจะเป็นสิง่ที่มคีวาม

จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้การน าสนิค้าใหม่ออกสู่ตลาดจ าเป็นต้องใช้ต้นทุนและเวลาที่

มากทเีดยีว 

 แน่นอนว่าการระบุถงึความต้องการของลูกค้าเป็นสิง่ที่มคีวามจ าเป็น แต่บรษิทัก็ไม่ควร

คดิว่าสิง่นี้เพยีงพอแลว้ส าหรบัการผลกัดนัความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิใหเ้กดิขึน้ แมว้่าการมุ่งเน้นไปที่

ลูกค้าจะกลายเป็นเรื่องที่ได้รบัความนิยมในปจัจุบนัแต่บรษิทัก็ควรระมดัระวงัให้ด ีการมุ่งเน้น

อย่างผวิเผนิ การตีความอย่างผวิเผนิดงักล่าวจะเหน็ได้จากค าขวญัของบรษิัทที่ว่า “ลูกค้าคอื

ราชา” “ลูกค้าคือฝ่ายถูกเสมอ” “จุดมุ่งหมายคือการมีลูกค้าที่มีความพึงพอใจสูงสุด ” “การ

ปฏบิตัิการทางธุรกิจต้องเริม่จากลูกค้า” บรษิัททุกแห่งมคี าขวญัเป็นของตนเอง แต่ค าถามที่

ส าคญักค็อื ค าขวญัเหล่านี้หมายความว่าอยา่งไรในทางปฏบิตัิ 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการระบุถงึความต้องการของลูกค้านัน้ไม่เพยีงพอเลย การศกึษาตลาด

แบบดัง้เดมิสามารถเปิดเผยถงึมมุมองของลกูคา้ไดแ้งเ่ดยีว อยา่งไรกต็ามกระบวนการของลูกคา้

แต่ละรายทีส่ามารถน าบรษิทัไปสู่โอกาสใหม่ๆ   ส่วนใหญ่จะถูกมองขา้มโดยงา่ย ความคุน้เคยกบั

สถานการณ์ของลูกคา้อย่างถ่องแทจ้ะท าใหบ้รษิทัสามารถสรุปถงึโอกาสในอนาคตได ้การเสนอ

โอกาสจะกลายเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทีส่ าคญัของบรษิทัประการหนึ่งในอนาคต 

 การมีความรบัผิดชอบต่อความสมัพนัธ ์

 แมว้่าการระบุถงึความต้องการจะเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ด แต่บรษิทักไ็ม่สามารถอยู่รอดไดใ้นระยะ

ยาวจากเพียงแค่การระบุถึงความต้องการที่เป็นปจัจุบนัของลูกค้าและท าให้ลูกค้าพึงพอใจ

เท่านัน้ บรษิทัจะตอ้งเปลีย่นความเขา้ใจต่อความต้องการของลูกคา้เสยีใหม่ ยิง่ไปกว่านัน้บรษิทั

จะต้องท าให้มัน่ใจว่าลูกคา้ได้รบัการเสนอแนวทางใหม่ๆ  ในการสรา้งคุณค่าให้กบัพวกเขาเอง

ซึง่ส่วนใหญ่แลว้ลกูคา้จะไมส่ามารถจนิตนาการถงึแนวทางเหล่านี้ได ้

 ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าจะขึ้นอยู่กับบริษัทด้วย สิ่งนี้

หมายความว่าบริษัทต้องเป็นผู้ร ิเริ่มงานด้านการพัฒนาซึ่งควรได้ร ับผลการผลักดันโดย

ความสมัพนัธ์และลูกค้าก็ควรให้ความร่วมมอืในงานนี้ด้วย เมื่อความรบัผดิชอบในการพฒันา

ความสัมพันธ์ถูกส่งผ่านไปยังลูกค้า ความสามารถในการพัฒนาก็จะถูกจ ากัดอยู่ ใน
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ความสามารถของลูกคา้ บรษิทัส่วนใหญ่จะมคีวามรูถ้งึเรื่องความสามารถในการสรา้งคุณค่าใน

ธุรกจิแต่ละประเภทที่เหนือกว่าลูกค้า ดงันัน้ บรษิัทจงึควรให้ความส าคญักบัความรูด้งักล่าวนี้

เพื่อช่วยใหล้กูคา้คน้พบวธิสีรา้งคุณค่าใหก้บัตนเอง 

 คุณค่าความสมัพนัธ์ท่ีเหนือกว่า : หน่วยวดัความส าเรจ็ของการบริหารลูกค้า

สมัพนัธ ์

 วตัถุประสงคข์องการบรหิารความสมัพนัธก์ค็อื การเพิม่คุณค่าใหก้บัความสมัพนัธ ์บรษิทั

ควรตดัสนิใจว่าจะคน้พบความสมัพนัธท์ีม่คีุณค่ากบัลูกคา้ไดอ้ย่างไร งานดา้นการพฒันาทัง้หมด

ควรไดร้บัการประเมนิโดยมพีืน้ฐานบนผลกระทบของงานต่างๆ  นี้ต่อความสมัพนัธ ์

 คุณค่าความสมัพนัธ์คอือะไร เป็นค าถามที่จะต้องหาค าตอบเนื่องจากความสมัพนัธ์กบั

ลูกคา้มคีุณค่าต่อบรษิทัในหลายเหตุผลดว้ยกนั ตวับ่งชีท้ี่ส าคญัที่สุดกค็อื ความสามารถในการ

สร้างผลก าไรบนความสมัพนัธ์ ความยาวนานของความสมัพนัธ์ ความมสี่วนร่วมของลูกค้า 

รวมถงึความแขง็แกรง่ของความสมัพนัธซ์ึง่หมายรวมถงึความพงึพอใจของลูกคา้ คุณค่าการอ้าง

ถงึ และคุณค่าความสามารถ 

 มติิของคุณค่าความสมัพนัธ์กับลูกค้าจะเป็นไปในลกัษณะของความเฉพาะเจาะจงใน

บรษิทัแต่ละแห่งและธุรกจิแต่ละประเภท เมื่อใดที่บรษิทัจะเลอืกใช้กลยุทธ์หนึ่งๆ  บรษิทักต็้อง

ตัดสินใจเลือกวิธีที่จะใช้วดัคุณค่าความสมัพนัธ์และความสามารถในการสร้างผลก าไรของ

ความสมัพนัธ ์

 ความสามารถในการสรา้งผลก าไรของลูกค้าและกระบวนการทางความสมัพนัธ์มคีวาม

เกี่ยวขอ้งกนัอย่างใกล้ชดิ ความสมัพนัธ์ที่ไม่ก่อใหเ้กดิผลก าไรส่วนใหญ่จะมคีวามซบัซอ้นและ

ครอบคลุมถงึกจิกรรมและบุคคลเป็นจ านวนมากซึง่ไมไ่ดส้รา้งคุณค่าใหก้บัฝา่ยใดเลย ดงันัน้ การ

เพิม่คุณค่าความสมัพนัธส์่วนใหญ่จะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการออกแบบความสมัพนัธใ์หมท่ัง้หมด 

 ความสามารถในการสร้างผลก าไรของความสมัพนัธ์คอื ความสามารถในการสร้างผล

ก าไรของความสมัพนัธเ์ฉพาะความสมัพนัธใ์ดความสมัพนัธห์นึ่ง ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น 

 

รายได้จากความสมัพนัธ ์– ต้นทุนของความสมัพนัธ ์= ผลก าไร 
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 ช่วงเวลาทีใ่ชว้ดัผลก าไร คอื ปีการเงนิ ความสามารถในการสรา้งผลก าไรในความหมายนี้

ก็คอืปรมิาณเท่านัน้ ลูกค้าสมัพนัธ์ที่สร้างผลก าไรได้มากกว่าลูกค้าสมัพนัธ์อื่นท าให้มเีงนิสด

หมนุเวยีนทีม่ากกว่าใหก้บับรษิทัอยา่งแน่นอน 

 การสร้างความสมัพนัธแ์บบยัง่ยืน 

 ความยาวนานของความสมัพนัธม์อีทิธพิลต่อประเดน็ 3 ประเดน็ดว้ยกนั คอื 

 ประเดน็ที่ 1 ความยาวนานของความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการสรา้งผลก าไรของ

ความสมัพนัธจ์ะถอืเป็นจดุเริม่ตน้ของการค านวณคุณค่าตลอดชวีติของความสมัพนัธห์นึ่งๆ 

 ประเดน็ที่ 2 ก็คอื ความสมัพนัธ์ที่ด าเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ส่วนใหญ่จะมพีื้นฐานที่

แข็งแกร่งมาจากความผูกพนัที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีความสมัพนัธ์ ดงันัน้  บรษิัทอาจอาศัย

ความสมัพนัธช์นิดนี้ในการน ามาใชเ้ป็นการอ้างองิได้ 

 ประเด็นที่ 3 จะมีความเกี่ยวข้องกับปญัหาที่บริษัทจะต้องเผชิญ กล่าวคือ เมื่อ

ความสมัพนัธ์ด าเนินมาเป็นระยะเวลานานก็จะเปิดโอกาสให้บรษิัทพฒันาความสมัพนัธ์โดย

อาศยัเครื่องมอืในการบรหิารความสมัพนัธ์นัน้ๆ  ได้มากขึ้น จนกลายเป็นความสมัพนัธ์แบบ

ยัง่ยนื 

 บรษิทัจะมอีทิธพิลต่อความยาวนานของความสมัพนัธไ์ดอ้ย่างไรคอืค าถามทีบ่รษิทัจะต้อง

หาค าตอบ โดยความเชื่อพื้นฐานของเรื่องนี้ก็คอื ความยาวนานดงักล่าวจะเกดิขึน้จากความพงึ

พอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตามความเชื่อนี้จะเป็นความจรงิส าหรบัสถานการณ์บางสถานการณ์

และกลยุทธ์บางกลยุทธ์เท่านัน้ โดยทัว่ไปแล้วความยาวนานของความสมัพนัธ์จะขึน้อยู่กบัการ

เหนี่ยวรัง้ลูกค้าหรอื Customer Retention และการเหนี่ยวรัง้นี้จะไดร้บัอทิธพิลมาจากสิง่อื่น

นอกเหนือจากความพงึพอใจของลกูคา้ 

 การเพ่ิมคณุค่าของความสมัพนัธ ์

 ในธุรกจิบางประเภทความสมัพนัธจ์ะไดร้บัการประเมนิบนพืน้ฐานของความสามารถของ

ลูกคา้ ลูกคา้ทีม่ขีอ้เรยีกรอ้งและเป็นลูกคา้ทีบ่รษิทัต้องใชเ้วลามากในการตดิต่อส่วนใหญ่จะเป็น

ลกูคา้ทีม่คีุณค่าต่อบรษิทั เนื่องจากลกูคา้เหล่านี้ไดน้ าความสามารถมายงัความสมัพนัธซ์ึง่บรษิทั

ไมม่คีวามสามารถนี้เป็นของตนเอง และพวกเขากย็งัท าใหบ้ริษทัต้องมกีารพฒันาความสามารถ

ใหม่ๆ  ให้เพิม่มากขึน้ และจากสถานการณ์นี้เองลูกค้าได้ท าหน้าที่เป็นบุคคลที่ท าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงและกลายเป็นบุคคลทีอ่า้งถงึ 
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 เพื่อใหค้วามสมัพนัธม์แีนวโน้มทีจ่ะพฒันาไปในทางทีด่เีป็นสิง่จ าเป็นทีลู่กคา้จะต้องมสี่วน

ร่วมในความสามารถ แมแ้ต่ความสมัพนัธ์กบัลูกค้าในลกัษณะที่ไม่สรา้งผลก าไรให้กบับรษิทัก็

สามารถมคีุณค่าต่อบรษิทัได ้เนื่องจากความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงักล่าวจะกระตุ้นใหบ้รษิทัมกีาร

เรยีนรู้และพัฒนาตนเองให้มากขึ้น บรษิัทหนึ่งๆ  ไม่สามารถดีไปกว่าลูกค้าที่ดีที่สุดได้จาก

มมุมองของคุณค่าความสมัพนัธ ์การเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัระหว่างบรษิทักบัลูกคา้ถอืเป็นเรื่องทีม่ ี

ความจ าเป็นอยา่งมาก 

 คณุค่าการอ้างถึง 

 มติขิองคุณค่าความสมัพนัธท์ีก่ล่าวถงึสามารถดูไดจ้ากทัง้มุมมองของภาวะในปจัจุบนัและ

ภาวะทีต่อ้งการใหเ้ป็น ในความจรงิแลว้ประเดน็หลกัในการวดัคุณค่าความสมัพนัธไ์ม่ใช่เพื่อทีจ่ะ

ระบุถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นปจัจุบนัแต่เป็นการใช้คุณค่าใหเ้ป็นเครื่องมอืทางกลยุทธเ์พื่อใชใ้นการ

ผลกัดนัความสมัพนัธ ์

 จากการก าหนดแนวโน้มคุณค่าของความสมัพนัธ์ที่บรษิทัมต่ีอลูกค้าที่ เป็นปจัจุบนัความ

พยายามในการพฒันาความสามารถของบรษิทัจะท าใหม้ขีึน้ไดต้ามรายไดใ้นอนาคตทีค่าดการณ์

ไว้ สิง่ที่บรษิัทควรให้ความส าคญัก็คอื การเปลี่ยนจากการสร้างความสมัพนัธ์ใหม่ไปเป็นการ

เพิม่พนูความสมัพนัธท์ีบ่รษิทัมอียู่ 

 มิติการบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์

 ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ที่บรษิทัหนึ่งๆ  มจีะต้องการการบรหิารที่ดแีละการที่บรษิทัจะท า

ใหก้ารบรหิารประสบกบัความส าเรจ็ได้นัน้ บรษิทัก็มคีวามจ าเป็นที่จะต้องอาศยัความคดิใหม่ๆ

อยู่ตลอดเวลา ความสมัพนัธ์กับลูกค้าถือเป็นสิ่งที่มคีุณค่าต่อบรษิัท ดงันัน้ ยิง่บรษิัทพฒันา

ความสมัพนัธไ์ดม้ากขึน้เท่าใด สิง่ทีม่คีุณค่ากจ็ะมเีพิม่มากขึน้เท่านัน้ จุดมุ่งหมายของการบรหิาร

ความสัมพันธ์ก็คือ การเพิ่มคุณค่าให้กับความสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทจะสามารถท าได้โดยการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์จากมุมมองที่หลากหลาย และสร้างกลยุทธ์ส าหรับการพัฒนา

ความสมัพนัธน์ัน้ๆ  ขึน้ 

 ภาพที่ 2.5  จะแสดงให้เห็นถึงมติิของการบรหิารความสมัพนัธ์โดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่า

บรษิทัควรสรา้งกลยทุธค์วามสมัพนัธก์บัลูกคา้แบบใดขึน้ การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ของ

บรษิทัหนึ่งๆ  จะประกอบไปด้วยมติ ิ3 มติดิ้วยกนัคอื การแลกเปลี่ยนโครงสรา้งความสมัพนัธ ์

และขัน้ตอนของความสมัพนัธ ์
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ภาพท่ี 2.5 คุณค่าความสมัพนัธท์ีเ่พิม่ขึน้จากการเปลีย่น / โครงสรา้งและขัน้ตอน 
 

 สรปุ การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ( CRM ) เป็นกลยุทธท์ีถู่กน ามาใชเ้พื่อสรา้งความ

ได้เปรยีบในการแข่งขนัให้กับธุรกิจปจัจุบนัมากขึ้น เน่ืองจากการสร้างความได้เปรยีบด้วย

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ตลอดจนการส่งเสรมิทางหารตลาดท าได้น้อยลง 

ธุรกจิจงึต้องหาหนทางที่จะปฏบิตัต่ิอลูกค้าให้ “ตรงใจ” ลูกค้าแต่ละรายมากขึน้ ซึ่งการที่จะท า

เช่นนัน้ไดก้ต็้องอาศยัการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัตวัลูกคา้ ความต้องการและพฤตกิรรมของลูกคา้ในทุก

ดา้นแลว้น าขอ้มลูเหล่านัน้ มาวเิคราะหเ์พื่อวางกลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัลกูคา้แต่ละรายเพื่อใหเ้กดิ

ประสทิธิภาพสูงสุดในต้นทุนต ่าที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากลูกค้ามจี านวนมาก การเรยีนรู้

เกี่ยวกบัลูกค้าแต่ละรายนัน้จงึจ าเป็นที่ต้องอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยจดัเก็บและ

วเิคราะห์ขอ้มูล และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีนปจัจุบนั จงึมผีูพ้ฒันาระบบหลายราย

ผลติซอฟแวรส์ าหรบัช่วยงาน CRM เขา้สู่ตลาดซึง่ประกอบดว้ยระบบต่างๆ  ทีน่อกจากจะช่วย

เก็บและวเิคราะหข์อ้มลูแลว้ ยงัช่วยในการส่งสญัญาณเตอืน ประเมนิผล จดัสรรทรพัยากรและ

ออกรายงานต่างๆ  ตลอดจนช่วยใหข้อ้มลูแก่พนกังาน ช่วยใหพ้นักงานท างานไดร้วดเรว็ขึน้และ

มคีวามผดิพลาดน้อยลง ท าให้สามารถให้บรกิารลูกค้าได้ดขีึน้ รวดเรว็ขึน้ ทัง้หมดนี้เป็นความ

พยายามในการมุง่เน้นลกูคา้ของธุรกจิเพื่อทีจ่ะสรา้งความพอใจแก่ลูกคา้และผลก าไรในระยะยาว

แก่ธุรกจิ 

 

การเพ่ิมหุ้นส่วนของ

คณุค่าความสมัพนัธ์ 

ขัน้ตอนของ 

การสร้างความสมัพนัธ์ 

การแลกเปล่ียน โครงสรา้ง

ความสมัพนัธ ์
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6.  การบริหารคณุภาพ (Quality Management)   
 
 6.1  การบริหารคณุภาพ 
 การบรหิารคุณภาพ  หมายถงึ การบรหิารงานประเภทหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการใน
เรือ่งต่างๆ  ในองคก์ารโดย 
 1.  การก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์นโยบายที่ชดัเจน ว่าต้องการให้ได้สนิค้า/บรกิาร
ออกมามคีุณภาพอยา่งไร 
 2.  การวางแผน  จดัเตรยีมทีมงาน  ก าหนดวิธกีาร ขัน้ตอนการท างาน งบประมาณ  
อุปกรณ์เครือ่งใชต่้างๆทีจ่ะน ามาใชใ้นการด าเนินงานใหเ้กดิผลตามทีก่ าหนดไว้ 
 3.  การก าหนดเทคนิคหรอืกจิกรรมต่างๆ  ทีจ่ะต้องน ามาใชเ้พื่อก่อใหเ้กดิผลผลติ/บรกิาร
ทีม่คีุณภาพออกมา 
 การสร้างคุณภาพของสนิค้าหรอืบรกิารตามเป้าหมายขององค์การ สิง่ที่ส าคญัที่สุดคือ 
คุณภาพของคนในองคก์าร 
 องคก์ารตอ้งมบีุคลากร  ผูบ้รหิาร  พนกังาน  ผูป้ฏบิตังิานทีม่คีุณภาพ  มคีวามรบัผดิชอบ
ในการท างน มรีะเบยีบวนิยั มคีวามรู ้ทกัษะ ในการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งก่อน 
 ดงันัน้ การพฒันาคนให้มคีุณภาพ จงึเป็นพื้นฐานส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัการ
พฒันาคุณภาพงานเพื่อความอยูร่อดและความเจรญิก้าวหน้าขององคก์าร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.6 องคป์ระกอบของคุณภาพทัง้องคก์ร 

ความอยู่รอด 

คณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร 

(TQM/TQC) 

สู่ความเป็นเลิศ 

เจริญเติบโต 

 

QUALITY OF WORK 

LIFE 

QUALITY OF PRODUCTS & 

SERVICE 

QP Q

W
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 วิธีการที่ง่ายที่สุด คือการปฏิรูปคนและสถานที่ท างานด้วยกิจกรรม  5 ส เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพและคุณภาพของบุคลากรและองคก์ารไปพรอ้มๆ  กนั 
 5  ส  เป็นแนวทางในการฝึกคนให้มคีุณภาพ สร้างลกัษณะนิสยัให้คนท างานอย่างมี
มาตรฐาน มกีฎ กตกิา มคีวามพรอ้ม มรีะเบยีบวนิัย มคีวามเป็นระเบยีบในการท างาน เมื่อท า  
5 ส อยา่งจรงิจงัแลว้ จะพบว่า ทีท่ างานจะมบีรรยากาศ น่าท างาน สะอาด สะดวกสบาย มคีวาม
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ปลอดภยั ไม่มคีวามสูญเปล่า ไม่ว่าสูญเปล่าในการใชพ้ืน้ที ่สูญเปล่าดา้น
การท างานของคน  สูญเปล่าดา้นต้นทุน งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช ้สูญเปล่าทีเ่กดิ
จากอุบตัเิหตุหรอืการกระท าโดยประมาท 
 5 ส ประกอบดว้ยขัน้ตอนและเป้าหมายดงัน้ี 
 บุคลากรในองค์การให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มวีนิัย ในการปฏบิตังิานโดยยดึถือ
มาตรฐานการท างานที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครดั มคีวามพยายามท างานด้วยความตัง้ใจ เพื่อ
ความส าเรจ็ตามมาตรฐาน 
 6.2  ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม  5 ส 
 การด าเนินการตามกจิกรรม 5 ส ประกอบดว้ย  
 1.  สะสาง (Seiri) เป็นการจดัระเบยีบสถานทีท่ างาน โดย 
     1.1  ส ารวจสิง่ของต่างๆ  ทัง้หมดทีม่อียูใ่นหน่วยงานซึง่ตนเองรบัผดิชอบ 
     1.2  แยกของทีไ่มจ่ าเป็นในการท างานออกจากของทีจ่ าเป็น 
     1.3  ของทีไ่มจ่ าเป็นในการท างานใหเ้กบ็ตามระบบการจดัเกบ็ 
     1.4  ของทีไ่มจ่ าเป็นหรอืนานๆ  ใชท้ ีใหพ้จิารณา 
     1.5  ถา้ยงัใชไ้ดใ้หห้าทีจ่ดัเกบ็หรอืส่งใหฝ้า่ยอื่นทีต่อ้งใช ้
     1.6  ถา้แน่ใจว่าใชไ้มไ่ดห้รอืไมใ่ชแ้ลว้ใหก้ าจดัอยา่งถูกตอ้ง 
 2.  สะดวก (Seiton) จดัสิง่ของต่างๆ  ที่ต้องใช้ใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบยีบ
และสะดวกในการน าไปใช ้จดัวางผงัพืน้ที ่โดย 
     2.1  ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อลกูคา้ควรอยูด่า้นหน้า 
     2.2  ส่วนงานทีต่อ้งท าเกีย่วขอ้งกนัควรอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั 
     2.3  อุปกรณ์เครือ่งใชท้ีต่ดิตัง้ยาก ควรตัง้ในพืน้ทีท่ีไ่มเ่คลื่อนยา้ยบ่อย  
     2.4  มแีผนผงัพืน้ทีแ่สดงสถานทีท่ างาน  โดยมชีื่อ ชัน้ หอ้ง แผนก ต าแหน่ง ใหช้ดัเจน  
     2.5  จดัวางโต๊ะ  เกา้อี ้อุปกรณ์เครือ่งใชเ้ฉพาะทีใ่ชง้านไดด้ ี
     2.6  ตูเ้อกสารควรมหีมายเลขก ากบั 
     2.7  วางสิง่ของทีจ่ าเป็นต้องใชใ้หส้ามารถหยบิน าไปใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ รูว้่าอะไรอยู่ที่
ไหน มอียูเ่ท่าใด เมือ่ใชแ้ลว้น ามาเกบ็ไดง้า่ย 
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 3.  สะอาด (Seiso) การท าให้สถานที่ท างาน อุปกรณ์เครื่องใช้ ให้สะอาด ปราศจากสิง่
สกปรก ฝุน่ละออง ขยะ กลิน่ทีไ่มพ่งึประสงค ์
     3.1  จะตอ้งมกีารมอบหมายความรบัผดิชอบใหม้ผีูท้ าประจ า 
     3.2  อุปกรณ์เครือ่งใช ้ถา้ใชง้านรว่มกนั เมือ่ใชเ้สรจ็แลว้ ใหท้ าความสะอาดทนัท ี
     3.3  การมกีารก าหนดช่วงเวลาการท าความสะอาด สถานทีอุ่ปกรณ์เป็นประจ าทุกวนั 
     3.4  เมือ่ท าไดช้่วงระยะเวลาหนึ่งแลว้ควรมกีารก าหนด ใหม้วีนัท าสะอาดครัง้ใหญ่ทัว่ที่
ท างาน ทีเ่รยีกว่า “Big cleaning day” 
 4.  สุขลกัษณะ (Seiketsu) เป็นการรกัษาบรรยากาศและมาตรฐานที่ดขีอง การสะสาง 
สะดวก ความสะอาด ความเป็นระเบยีบในการท างานใหอ้ยู่ในสภาพทีด่แีละพยายามปรบัปรุงให้
ดขีึน้ตลอดเวลา วธิกีารคอื ต้องมกีารจดัท าคู่มอืของการด าเนินการขึน้มาเพื่อเป็นการตอกย ้าให้
ทุกคนตอ้งท าตาม กฎเกณฑ ์กตกิานัน้ๆ  เสมอ 
     4.1  ก าหนดใหม้กีารปฏบิตักิจิกรรมโดยเฉพาะ สะสาง สะดวก สะอาด อยา่งต่อเนื่อง 
     4.2  การก าหนดมาตรฐานหรอืแนวทางในการปฏบิตัิที่เกี่ยวข้องกบั 3 ส แรกอย่าง
ชดัเจน 
     4.3  แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามการด าเนินกจิกรรม 5 ส เพื่อรกัษามาตรฐานไว้ให้
ไดต้ลอดไป 
 5.  สร้างนิสยั (Shitsuke)  คอื การท าให้เกิดเป็นนิสยัในการท างานที่ด ีคือ การต้อง
รกัษา กฎ ระเบยีบ กตกิามาตรฐานในการท างานทีก่ าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั  
     5.1  ก าหนดมาตรฐานเพื่อสร้างความเป็นระเบียบในหน่วยงาน เพื่ อสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ี
     5.2  มกีารกระตุ้นให้พนักงานปฏิบตัิตามมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การใช้สื่อ
ต่างๆ  
     5.3  ก าหนดใหห้วัหน้าสถานทีร่บัผดิชอบตดิตามผลในการประชุมคณะกรรมการ 5 ส 
เป็นประจ า 
     5.4  จดัใหม้คีณะกรรมการตรวจเยีย่มและประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง 
     5.5  จดักจิกรรมส่งเสรมิ เช่นการประกวดพื้นที่และมอบรางวลัการท ากจิกรรม 5 ส   
จะประสบความส าเรจ็ไดด้ขีึน้ ดงันี้ 
   5.5.1  ถ้าทุกคนม ีService Mind คอื มจีติใจทีจ่ะใหบ้รกิารทีด่แีก่ผูอ้ื่น นัน่คอื สรา้ง
จติส านึกในการท างานของตนใหเ้อือ้อ านวยความสะดวกแก่คนทีต่อ้งมารบังานจากเราไปท าต่อ  
   5.5.2  การด าเนินกจิกรรม 5 ส ควรยดึหลกัการท างานแบบครบวงจร PDCA  หรอื 
วงจรเดมมิง่(Deming Cycle) เพื่อท าใหง้านส าเรจ็ลงอยา่งถูกตอ้ง สมบรูณ์ 
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7.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 7.1  งานวิจยัในประเทศ 
 
 อมรรัตน์  สินวิริยะกุล (2547:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์หลก็กลา้ไรส้นิมของลกูคา้ในเขตกรงุเทพมหานคร  ผลการศกึษาพบว่า  
 1.  ความคดิเหน็ของลูกค้าเกี่ยวกบัปจัจยัในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์หลก็กล้าไรส้นิม
อยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัช่องทางจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ด้าน
ราคาผลติภณัฑแ์ละการส่งเสรมิการตลาดตามล าดบั 
 2.  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของลูกคา้ต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์หลก็กลา้ไร้
สนิมของลูกค้า พบว่า ลูกคา้ที่มรีะดบัการศกึษา ประสบการณ์การค้า ระยะเวลาการเป็นลูกค้า
ประเภทธุรกจิ และเลอืกซื้อสนิค้าหลกัต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิค้าใจซื้อผลติภณัฑ์
เหลก็กลา้ไรส้นิมโดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 อษัฎา  ปารฉิตัตกุ์ล (2549: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษา เรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อเหล็กพิเศษของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามี
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เหลก็กลา้ไรส้นิมโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยลูกค้าให้ความส าคญัด้านราคาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนดา้นการส่งเสรมิการตลาดเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 
 7.2  งานวิจยัต่างประเทศ 
 
 เคลน และ แลนซิง่ (Klein & Lansing, 1995: 89) ไดท าการศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจใน
การซื้อสินค้าคงทนที่ประกอบด้วย รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ตู้เย็น วทิยุ โทรทศัน์ และอุปกรณ์
ภายในบา้น 2000 ผลการศกึษาพบว่า รายไดเ้ป็นตวัแปรส าคญัในการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อกบัไม่ซือ้ก็
คือตัวแปรด้านสถานภาพหนี้สิน นัน้คือถ้าสดัส่วนของหนี้สินต่อรายได้มมีากในปีก่อน การ
ตดัสนิใจจะมสี่วนเกีย่วขอ้งอยา่งมาก ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้คงทนในปีต่อไป ส่วนตวัแปรดา้น
การคาดหวงัของผูบ้รโิภคนัน้ ผูท้ีม่กีารวางแผนในการซือ้มสี่วนในการตดัสนิใจซือ้จรงิสูงส่วนตวั
แปรดา้นผูบ้รโิภค พบว่า ผูท้ีส่มรสแลว้จะซือ้สนิคา้คงทนในสดัส่วนทีม่ากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็น
โสด ส่วนอายนุัน้ ผูบ้รโิภคจะมกีารซือ้ในสดัส่วนทีม่ากขึน้ตามอายุและจะลดลงหลงัอาย ุ45 ปี 
 ดบับลิเอส แอทกนิส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (WS Atkins International) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
อุตสาหกรรมที่มอียู่ในประเทศไทย แนวโน้มตลาดเหลก็ทัว่โลกปรมิาณและราคาของวตัถุดบิ 
พลงังาน 1990 ผลการศึกษาพบว่า ทางด้านการพฒันาอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย
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จ าเป็นต้องมพีื้นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมที่ด ีทัง้นี้  เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหลก็รวมถึง
อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไรส้นิมในประเทศไทยสามารถน าปจัจยัทีม่กีารพฒันาอุตสาหกรรมเหลก็
ของประเทศไทย คอื แหล่งลงทุน แหล่งทีต่ ัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ควรมที่าเรอืน ้าลกึที่เหมาะสม
ดว้ย และการประเมนิทางเลอืกต่างๆ  มาเป็นแนวทางในการศกึษาครัง้นี้ได ้
 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศกึษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่      
ผลประกอบการห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุรี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและ        
เชงิปรมิาณโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)และการสมัภาษณ์ (Interview) ผู้ศกึษาได้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการศกึษา เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ ซึง่สามารถอธบิายไดเ้ป็นขอ้
ดงัต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

1. ท าการศกึษาเชงิปรมิาณและคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามและการส้มภาษณ์ เพื่อหา
สาเหตุของผลประกอบการทีล่ดลงและก าหนดกลยทุธใ์นการเพิม่ผลประกอบการ 

2. ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีกลุ่มประชากร คือ กลุ่มลูกค้าเก่าหรือลูกค้าราย
ประจ าและผูบ้รหิารของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีโดยจะมกีารใชแ้บบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่ได้รบับรกิารจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุร ี    
จ านวน 40 ตวัอย่าง นอกจากนัน้เก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์จากลูกค้าเชงิลกึ 5 ตวัอย่างและ
การสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 1 คน เพื่อทราบมมุมองในการบรหิารองคก์ร 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 การศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 3 ส่วนประกอบกนั ไดแ้ก่  

1. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ การรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ แบบสอบถามและ    
การสงัเกตการณ์ในประเดน็ต่างๆ 

2. การเก็บข้อมูลทุติยภูม ิการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ จากสื่อสิง่พิมพ์  
ตัง้แต่ปี 2540-2553 โดยมรีะยะเวลาในการวเิคราะหข์อ้มลู 2 เดอืน (ธ.ค.2554–ม.ค.2555)  
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลู ผูศ้กึษาท าการวเิคราะหจ์ากแนวคดิ ทฤษฎ ีและเครือ่งมอืทางการ
จดัการต่างๆ  ช่วยในการศกึษาสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร ซึง่เป็นการวเิคราะห์ 



 54 

จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของการด าเนินธุรกจิ เพื่อท าการศกึษา
แนวทางในการก าหนดกลยุทธเ์พื่อการแข่งขนัและใชเ้ครื่องมอื TOWS Matrix  ในการวเิคราะห์
ทางเลือกเพื่อก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการปรบัปรุง พฒันาและเพิ่มขดีความสามารถ
ทางการแขง่ขนัในตลาด การวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกได ้4 แบบ ดงันี้ 
 

1. การวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ 
 จากผลการเกบ็แบบสอบถามจ านวน 40 ตวัอย่าง ผลปรากฏว่า ในเรื่องของงานบรกิาร
หรอืปจัจยัภายในองค์กรไม่มผีลในเรื่องของผลประกอบการที่ลดลง แต่ทว่าเป็นการชี้ให้เห็น
แนวทางในการปรบัปรุงพฒันางานบรกิารให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้นจากปจัจยัทัง้ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านสนิค้าและผลติภณัฑ ์ด้านราคาสนิค้า ด้านส่งเสรมิการขาย ด้านสถานที่ตัง้ 
ด้านการเข้าถึงหรือช่องทางการสื่อสาร ด้านการบริการ/พนักงาน และด้านความเอาใจใส่        
ต่อลูกค้าที่ได้ท าการส ารวจมา โดยใช้ปจัจยัทัง้ 7 ด้านร่วมกับการใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทาง
การตลาด (7P’s) และกลยทุธก์ารบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) เพื่อท าการส่งเสรมิการขายสนิคา้
และบรกิารของหา้งหุน้ส่วนฯ  และช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด อกีทัง้ยงัเป็น
การรกัษาลูกค้าเก่าไวแ้ละเพิม่จ านวนลูกค้าใหม่ทีม่าจากการบอกต่อหรอืการแนะน าของลูกค้า
เก่าของหา้งหุ้นส่วนฯ  อกีทัง้เป็นอกีหนึ่งกลยุทธ์ทีจ่ะช่วยเพิม่ผลประกอบการของกจิการได้อกี
ทางหนึ่ง 
 เมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามแหล่งขอ้มูลต่างๆ  เรยีบรอ้ยแลว้ จงึน ามาวเิคราะหข์อ้มลูโดย
ใชห้วัขอ้ในการวเิคราะหต์ามกรอบการวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามทีต่้องการศกึษาและ
สรปุเป็นประเดน็ในการวเิคราะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 1.  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้  
 ในการศกึษาครัง้นี้  ผูศ้กึษาไดก้ าหนดวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูไวด้งันี้ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัจากกลุ่มตวัอย่างมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 1.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัทีไ่ดร้บัคนืมาอย่างละเอยีด 
 2.  วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใชก้าร
วเิคราะหโ์ดยการหาค่ารอ้ยละ 
 3.  วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจ
เลือกซื้อสินค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยความคดิเหน็มาพจิารณาระดบัตามเกณฑเ์ป็น   
รายด้านและรายขอ้ แล้วน าค่าเฉลี่ยความต้องการที่ได้ไปเปรยีบเทยีบหลกัเกณฑใ์นการแปล
ความหมายของช่วงคะแนน ดงันี้ 
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 ค่าเฉลีย่  3.01 – 4.00  หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้มากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่   2.01 – 3.00  หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้มาก 
 ค่าเฉลีย่   1.01 – 2.00  หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้น้อย 
 ค่าเฉลีย่   0.00 – 1.00  หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้น้อยทีสุ่ด 
 
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 
 ผลการศึกษา เรื่อง การศึกษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ผลประกอบการ   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุรี การศึกษาใช้วิธีการออกแบบสอบถามโดยผู้ศึกษา 
แบบสอบถามทีน่ ามาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูไดท้ าการประยุกต์มาจากทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 
(7P’s) โดยเก็บขอ้มูลจ านวน 40 ชุด จากนัน้น าขอ้มูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติ ิมผีลการศกึษาทีส่ามารถอธบิายไดด้งันี้ 
 1.  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้  
 
ส่วนท่ี  1  ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไป  
 
 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระยะเวลาทีม่าใชบ้รกิาร 
1-3 ปี และยอดการซือ้ต่อครัง้อยูท่ี ่5,001-10,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 ดา้นเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.5 
รองลงเป็นเพศหญงิ จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5  
 ด้านระยะเวลาที่มาใช้บรกิาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรีะยะเวลาที่มาใช้บรกิาร     
1-3 ปี จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา มรีะยะเวลาที่มาใช้บรกิาร 3-5 ปี และ 
มากกว่า 5 ปี จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 27.5 และมรีะยะเวลาที่มาใช้บรกิารต ่ากว่า 1 ปี 
จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 
 ด้านยอดการซื้อต่อครัง้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมยีอดการซื้อต่อครัง้ 5,001-10,000 บาท    
จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 รองลงมามยีอดซื้อต่อครัง้ต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน      
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9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 มยีอดซื้อต่อครัง้ 10,001-15,000 บาท จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
50.0 และมยีอดซือ้มากกว่า 15,000 บาท จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 
 

ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ ระยะเวลาทีม่าใช ้
         บรกิารและยอดการซือ้ต่อครัง้  

ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 
เพศ 
 หญงิ 
 ชาย 

 
 7
 33 

 
 17.5 
 82.5 

ระยะเวลาทีม่าใชบ้รกิาร 
 ต ่ากว่า 1 ปี 
 1-3 ปี 
 3-5 ปี 
 มากกว่า 5 ปี 

 
 3 
 15 
 11 
 11 

 
 7.5 
 37.5 
 27.5 
 27.5 

ยอดการซือ้ต่อครัง้ 
 ต ่ากว่า 5,000 บาท 
 5,001-10,000 บาท 
 10,001-15,000 บาท 
 มากกว่า 15,000 บาท  

 
 9 
 16 
 8 
 7 

 
 22.5 
 40.0 
 20.0 
 17.5
  

รวม  40  100.0 
 
ส่วนท่ี  2  ปัจจยัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้า 
 

ปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี
ตามความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า จากระดบัความคิดเห็นต่อปจัจยัทัง้      
7 ด้าน (ด้านสนิค้าและผลติภณัฑ์ ด้านราคาสนิค้า ด้านส่งเสรมิการขาย ด้านสถานที่ตัง้ ด้าน   
การเขา้ถงึหรอืช่องทางการสื่อสาร ด้านการบรกิาร/พนักงาน และด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า)  
มคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยด้านที่มรีะดบัความคดิเหน็ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ 
ดา้นการเขา้ถงึหรอืช่องทางการสื่อสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32  ดงัรายละเอยีดในตารางที ่3 
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ตารางท่ี  3  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความคดิของกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้ 
                ประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

ความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย 

 
( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลความ 

ด้านสินค้าและผลิตภณัฑ ์    
1. สนิคา้มคีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ 3.05 0.552 มากทีสุ่ด 
2. มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายประเภท 3.43 0.549 มากทีสุ่ด 
3. มสีนิคา้ตรงตามมาตรฐานของลกูคา้ 3.05 0.639 มากทีสุ่ด 
 3.17 0.477 มากทีสุ่ด 
ด้านราคาสินค้า    
1. ราคาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน มคีวามเหมาะสมกบั 
    สนิคา้ 

3.27 0.554 มากทีสุ่ด 

2. ราคามคีวามยดืหยุ่นตามสถานการณ์ 2.90 0.672 มาก 
 3.08 0.529 มากทีสุ่ด 
ด้านส่งเสริมการขาย    
1. มกีารจดัท าโปรโมชัน่หรอืส่วนลดสนิคา้ใหล้กูคา้ 2.83 0.747 มาก 
2. มขีองแถมใหเ้มือ่ซือ้ครบตามยอดทีก่ าหนด 3.80 0.939 มากทีสุ่ด 
 3.31 0.627 มากทีสุ่ด 
ด้านสถานท่ีตัง้    
1. สถานทีต่ ัง้มคีวามเหมาะสม หางา่ย 3.43 0.594 มากทีสุ่ด 
2. สถานทีม่คีวามกวา้งขวางเพยีงพอต่อการจดั 
   สนิคา้ 

3.20 0.648 มากทีสุ่ด 

3. สถานทีต่ ัง้อยูไ่มไ่กลจากตวัเมอืงมาก 3.28 0.640 มากทีสุ่ด 
 3.30 0.470 มากทีสุ่ด 
ด้านการเข้าถึงหรือช่องทางการส่ือสาร    
1. มชี่องทางการตดิต่อสื่อสารเพยีงพอต่อการ 
   ตอ้งการในการสอบถามขอ้มลูสนิคา้และบรกิาร 

3.30 0.516 มากทีสุ่ด 

2. สามารถตดิต่อสอบถามไดส้ะดวกรวดเรว็ 3.48 0.554 มากทีสุ่ด 
3. สามารถใหค้ าแนะน าหรอืค าปรกึษาไดท้นัท ี 3.20 0.608 มากทีสุ่ด 
 3.32 0.436 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี  3  (ต่อ) 

ความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย 

 
( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลความ 

ด้านการบริการ/พนักงาน    
1. มขี ัน้ตอนในการใหบ้รกิารขายสนิคา้ทีร่วดเรว็ 3.32 0.474 มากทีสุ่ด 
2. ใหก้ารบรกิารดว้ยความเตม็ใจ 3.55 0.552 มากทีสุ่ด 
3. พนกังานใหค้ าแนะน าในการเลอืกซือ้สนิคา้ 3.05 0.783 มากทีสุ่ด 
4. การบรกิารจดัส่งสนิคา้ รวดเรว็ ครบถว้น 3.12 0.686 มากทีสุ่ด 
5. สามารถผลติหรอืจดัสนิคา้ไดต้รงตามค าสัง่ของ 
   ลกูคา้ 

3.13 0.686 มากทีสุ่ด 

6. มมีติรไมตรทีีด่ต่ีอลกูคา้ 3.33 0.730 มากทีสุ่ด 
 3.25 0.460 มากทีสุ่ด 
ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า    
1. มกีารตดิตามสอบถามลกูคา้เสมอ 3.30 0.687 มากทีสุ่ด 
2. มกีารแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ 3.00 0.716 มาก 
3. ใหค้วามส าคญัและใส่ใจลูกคา้เสมอ 3.28 0.679 มากทีสุ่ด 
 3.19 0.589 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 3.23 0.367 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางที่  3 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัด้านสนิค้าและ

ผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัมสีนิคา้ให้เลอืกหลากหลายประเภท
(ค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.549) และความคดิเหน็ที่มคี่ารองลงมา คอื สนิค้ามี
ความทนัสมยัอยูเ่สมอ (ค่าเฉลีย่ 3.05 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.552) 

กลุ่มตวัอย่าง  มรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัด้านราคาสนิค้าอยู่ในระดบัมากที่สุด 
โดยมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัราคาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานมคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้ (ค่าเฉลีย่ 3.08 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.529) และความคดิเหน็ที่มคี่ารองลงมา คอื ราคามคีวามยดืหยุ่นตาม
สถานการณ์ (ค่าเฉลีย่ 2.90 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.672) 

กลุ่มตวัอย่าง  มรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัด้านส่งเสรมิการขายอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัมขีองแถมให้เมื่อซื้อครบตามยอดที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย 3.80 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.939) และความคดิเหน็ทีม่คี่ารองลงมา คอื มกีารจดัท าโปรโมชัน่หรอื
ส่วนลดสนิคา้ใหล้กูคา้ (ค่าเฉลีย่ 2.83 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.747) 
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กลุ่มตวัอยา่ง  มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นสถานทีต่ ัง้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดย
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ตัง้มีความเหมาะสมหาง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.549) และความคดิเห็นที่มคี่ารองลงมา คอื สถานที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืงมาก   
(ค่าเฉลีย่ 3.28 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.640) 

กลุ่มตวัอย่าง  มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัด้านการเขา้ถงึหรอืช่องทางการสื่อสาร
อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับสามารถติดต่อสอบถามได้สะดวกรวดเร็ว 
(ค่าเฉลีย่ 3.48 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.554) และความคดิเหน็ทีม่คี่ารองลงมา คอื มชี่องทาง
การติดต่อสื่ อสารเพียงพอต่อความต้องการในการสอบถามข้อมู ลสินค้าและบริการ         
(ค่าเฉลีย่ 3.30 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.516) 

กลุ่มตวัอย่าง  มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัด้านการบรกิาร/พนักงานอยู่ในระดบั
มากที่สุด โดยมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ (ค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบีย่งเบน-
มาตรฐาน 0.552) และความคดิเห็นทีม่คี่ารองลงมา คอื มมีติรไมตรทีีด่ต่ีอลูกคา้ (ค่าเฉลีย่ 3.33 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.730) 

กลุ่มตวัอย่าง  มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้อยู่ในระดบั
มากที่สุด โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมีการติดตามสอบถามลูกค้าเ สมอ (ค่าเฉลี่ย 3.30        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.678) และความคดิเหน็ที่มคี่ารองลงมา คอื ให้ความส าคญัและใส่ใจ
ลกูคา้เสมอ (ค่าเฉลีย่ 3.28 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.679) 
 
ส่วนท่ี  3  ผลการทดสอบปัจจยัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าของ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบรีุ มีความสมัพนัธก์บัลกัษณะทางประชากร 
 
ตารางท่ี  4  แสดงความแตกต่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
                สอาดการช่างลพบุร ีดา้นสนิคา้และผลติภณัฑก์บัเพศ  

สนิคา้และผลติภณัฑ ์
เพศหญงิ 
(n = 7) 

เพศชาย 
(n = 33) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1. สนิคา้มคีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ 2.86 0.690 3.09 0.522 -.846 .423 
2. มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายประเภท 3.71 0.488 3.36 0.549 1.562 .127 
3. มสีนิคา้ตรงตามมาตรฐานของลกูคา้ 2.86 0.690 3.09 0.631 -.826 .432 

ภาพรวม 3.14 0.424 3.18 0.493 -.214 .835 
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 จากตารางที ่ 4  พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีในด้านสนิคา้และผลติภณัฑ ์แสดงให้เหน็ว่า ปจัจยัเรื่อง
ของสนิคา้และผลติภณัฑไ์มม่ผีลต่อเพศทีแ่ตกต่างกนั แต่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และ
บรกิารของลกูคา้ ฉะนัน้ หา้งหุน้ส่วนฯ  จงึควรรกัษามาตรฐานในการเลอืกสนิคา้และผลติภณัฑท์ี่
ดมีคีุณภาพมาใหแ้ก่ลกูคา้ของหา้งหุน้ส่วนฯ 
 
ตารางท่ี  5  แสดงความแตกต่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
                สอาดการช่าง ลพบุร ีดา้นราคาสนิคา้กบัเพศ  
 

ราคาสนิคา้ 
เพศหญงิ 
(n = 7) 

เพศชาย 
(n = 33) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1. ราคาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ม ี
    ความเหมาะสมกบัสนิคา้ 

3.14 0.690 3.30 0.529 -.579 .579 

2. ราคามคีวามยดืหยุ่นตาม 
    สถานการณ์ 

2.57 0.976 2.97 0.585 -1.04 .333 

ภาพรวม 2.85 0.801 3.13 0.455 -.891 .403 
 
 จากตารางที ่ 5  พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีในดา้นราคาสนิคา้ แสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัดา้นราคาสนิคา้
เป็นปจัจยัทีลู่กคา้ใหค้วามส าคญัเหมอืนกนั ฉะนัน้ ห้างหุน้ส่วนฯ  ควรทีจ่ะรกัษามาตรฐานเรื่อง
การตัง้ราคาขายสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสนิคา้และสถานการณ์ปจัจุบนั 
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ตารางท่ี  6  แสดงความแตกต่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
                สอาดการช่างลพบุร ีดา้นส่งเสรมิการขายกบัเพศ  
 

ส่งเสรมิการขาย 
เพศหญงิ 
(n = 7) 

เพศชาย 
(n = 33) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1.  มกีารจดัท าโปรโมชัน่หรอืส่วนลด 
     สนิคา้ใหล้กูคา้ 

2.71 0.951 2.85 0.712 -.353 .734 

2. มขีองแถมใหเ้มือ่ซือ้ครบตามยอด 
   ทีก่ าหนด 

3.29 1.113 3.91 0.879 -1.393 .203 

ภาพรวม 3.00 0.408 3.37 0.649 -1.980 .069 
 
 จากตารางที ่ 6  พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีในดา้นส่งเสรมิการขาย แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิการ
ขายเป็นอกีแนวทางหนึ่งทีม่ผีลต่อการกระตุ้นการขาย เพราะลูกคา้ใหค้วามสนใจในเรื่องการลด 
แลก แจก แถมเท่าๆ  กนั 
 
ตารางท่ี  7  แสดงความแตกต่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
                สอาดการช่าง ลพบุร ีดา้นสถานทีต่ ัง้กบัเพศ  
 

สถานทีต่ ัง้ 
เพศหญงิ 
(n = 7) 

เพศชาย 
(n = 33) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1.  สถานทีต่ ัง้มคีวามเหมาะสม หางา่ย 3.43 0.787 3.42 0.561 .017 .986 
2.  สถานทีม่คีวามกวา้งขวางเพยีงพอ

ต่อการจดัสนิคา้ 
2.86 0.690 3.27 0.626 -1.470 .179 

3.  สถานทีต่ ัง้อยูไ่มไ่กลจากตวัเมอืง
มาก 

2.86 0.900 3.36 0.549 -1.434 .195 

ภาพรวม 3.04 0.356 3.35 0.47 -1.932 .079 
 
 จากตารางที ่ 7  พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้สนิคา้ของ
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีในด้านสถานที่ตัง้ แสดงให้เหน็ว่า เรื่องของสถานที่ตัง้ 
ความสะดวกสบายเป็นสิง่ที่ลูกค้าเลอืกมองเป็นปจัจยัต้นๆ  เพราะการอ านวยความสะดวกใน
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เรือ่งสถานทีท่ีห่างา่ยและมสีถานทีเ่พยีงพอในการจอดรถ เป็นสิง่ส าคญัอกีสิ่งหนึ่งทีลู่กคา้เลอืกที่
จะมาใชบ้รกิารกบัหา้งหุน้ส่วนฯ 
 
ตารางท่ี  8  แสดงความแตกต่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
                สอาดการช่าง ลพบุร ีดา้นการเขา้ถงึหรอืช่องทางการสื่อสารกบัเพศ  
 

การเขา้ถงึหรอืช่องทางการสื่อสาร 
เพศหญงิ 
(n = 7) 

เพศชาย 
(n = 33) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1.  มชี่องทางการตดิต่อสื่อสาร

เพยีงพอต่อความตอ้งการในการ
สอบถามขอ้มลูสนิคา้และบรกิาร 

3.29 0.488 3.30 0.529 -.084 .935 

2.  สามารถตดิต่อสอบถามไดส้ะดวก
รวดเรว็ 

3.57 0.787 3.45 0.506 .502 .619 

3.  สามารถใหค้ าแนะน าหรอื
ค าปรกึษาไดท้นัท ี

3.14 0.690 3.21 0.600 -.247 .811 

ภาพรวม 3.33 0.430 3.32 0.444 .055 .957 
 
 จากตารางที ่ 8  พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีในดา้นการเขา้ถงึหรอืช่องทางการสื่อสาร แสดงใหเ้หน็ว่า 
ผูร้บับรกิารเรื่องของช่องทางการตดิต่อสอบถามทีส่ะดวก รวดเรว็ โดยไม่ต้องเดนิทางมายงัหา้ง
หุ้นส่วนฯ  สามารถโทรศพัท์สอบถามข้อมูลสนิค้าและบรกิารต่างๆ  ได้ทนัท ีปจัจุบนัช่องทาง
การสื่อสารที่ได้รบัความนิยมอกีทางหนึ่ง คอื Social Network อาทเิช่น Facebook Twitter   
เป็นต้น ซึง่ในอนาคตหา้งหุน้ส่วนฯ  จะได้พฒันาช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Social Network 
และ Internet เพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถเลอืกชมผลติภณัฑแ์ละสนิคา้ต่างๆ  ไดจ้ากทาง 
Internet ไดอ้กีช่องทางหนึ่ง 
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ตารางท่ี  9  แสดงความแตกต่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
                สอาดการช่าง ลพบุร ีดา้นการบรกิาร/พนกังานกบัเพศ  
 

การบรกิาร/พนักงาน 
เพศหญงิ 
(n = 7) 

เพศชาย 
(n = 33) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1.  มขีัน้ตอนในการใหบ้รกิารขาย

สนิคา้ทีร่วดเรว็ 
3.43 0.535 3.30 0.467 .631 .532 

2.  ใหก้ารบรกิารดว้ยความเตม็ใจ 3.43 0.787 3.58 0.502 -.475 .649 
3.  พนกังานใหค้ าแนะน าในการเลอืก

ซือ้สนิคา้ 
2.71 0.951 3.12 0.740 -1.066 .319 

4.  การบรกิารจดัส่งสนิคา้ รวดเรว็ 
ครบถว้น 

3.00 0.816 3.15 0.667 -.460 .658 

5.  สามารถผลติหรอืจดัสนิคา้ไดต้รง
ตามค าสัง่ของลกูคา้ 

2.86 0.690 3.18 0.683 -1.133 .288 

6.  มมีติรไมตรทีีด่ต่ีอลกูคา้ 3.57 0.535 3.27 0.761 .983 .332 
ภาพรวม 3.16 0.561 3.26 .444 -.447 .667 

 
 จากตารางที ่ 9  พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีในดา้นการบรกิาร/พนักงานกบัเพศ แสดงใหเ้หน็ว่า เรื่อง
ของการบรกิารหรอืพนักงานมผีลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหรอืเลือกใช้บรกิารของลูกค้าทุกเพศ 
เพราะเป็นสิง่แรกทีจ่ะสามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ทีเ่ขา้บรกิารจากหา้งหุน้ส่วนฯ  ฉะนัน้
ห้างหุ้นส่วนฯ  จงึเน้นให้ความส าคญัในเรื่องของการบรกิารที่ด ีมคีุณภาพ ทัง้พนักงานขายและ
พนักงานฝ่ายผลิตและติดตัง้ เพราะเป็นบุคคลที่มีโอกาสพบเจอและใกล้ชิดกับลูกค้ามากกว่า
ผูบ้รหิารของหา้งหุน้ส่วนฯ  
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ตารางท่ี  10  แสดงความแตกต่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
                  สอาดการช่าง ลพบุร ีดา้นความเอาใจใส่ต่อลกูคา้กบัเพศ 
 

ความเอาใจใส่ต่อลกูคา้ 
เพศหญงิ 
(n = 7) 

เพศชาย 
(n = 33) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1.  มกีารตดิตามสอบถามลูกคา้เสมอ 3.14 0.690 3.33 0.690 -.663 .524 
2.  มกีารแนะน าเกี่ยวกบัสนิคา้ 2.71 0.756 3.06 0.704 -1.114 .296 
3.  ใหค้วามส าคญัและใส่ใจลกูคา้เสมอ 3.14 0.378 3.30 0.728 -.839 .413 

ภาพรวม 3.00 0.509 3.23 0.603 -1.060 .314 
 
 จากตารางที่  10  พบว่า เพศที่แตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิค้า
ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีในด้านความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ แสดงใหเ้หน็ว่า การ
ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า เป็นหนึ่งในกระบวนการให้บรกิารทีส่ าคญัอกีเช่นกนั เพราะนอกจากลูกค้าจะให้
การเชื่อใจและไว้วางใจในการใชบ้รกิารจากห้างหุน้ส่วนฯ  แลว้ ห้างหุ้นส่วนฯ  ยงัคงให้ความส าคญั
กบัลูกคา้เหมอืนครอบครวัของเรา อย่างเช่น ช่วงปี 2554 เกดิอุทกภยัในจงัหวดัลพบุร ีซึง่ลูกค้า
ของห้างหุ้นส่วนฯ  ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย เราจึงให้พนักงานโทรศัพท์ติดตาม
สอบถามลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอและแสดงความช่วยเหลอืแก่ลกูคา้ทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น เป็นตน้ 
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ตารางท่ี  11  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ 
                  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีกบัระยะเวลาทีม่าใชบ้รกิาร 
 

ปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี

ระยะเวลาทีม่าใชบ้รกิาร 
Pearson 

Correlation 
Sig  

(2-tailed) 
1. ดา้นสนิคา้และผลติภณัฑ ์ 0.099 0.394 
2. ดา้นราคาสนิคา้ -0.057 0.855 
3. ดา้นส่งเสรมิการขาย -0.080 0.876 
4. ดา้นสถานทีต่ ัง้ 0.038 0.850 
5. ดา้นการเขา้ถงึหรอืช่องทางการสื่อสาร 0.138 0.138 
6. ดา้นการบรกิาร/พนกังาน 0.107 0.736 
7. ดา้นความเอาใจใส่ต่อลกูคา้ 0.103 0.487 
   ภาพรวม 0.060 0.164 
p> .05 
 
 จากตารางที ่ 11  พบว่า ปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัระยะเวลาที่มาใช้บรกิาร  แสดงให้เห็นว่า 
ระยะเวลาทีลู่กค้ามาใช้บรกิารกบัหา้งหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี ไม่มผีลต่อการเลอืกซื้อ
สนิคา้และบรกิารจากหา้งหุน้ส่วนฯ  แต่อย่างใด ฉะนัน้ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี
ควรที่จะท าการรกัษามาตรฐานการให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพต่อลูกค้าทุกคน โดยไม่
ค านึงถงึระยะเวลาทีล่กูคา้มาใชบ้รกิาร หรอืการสรา้งความประทบัใจตัง้แต่ครัง้แรกทีลู่กคา้เขา้มา
ใชบ้รกิาร เพื่อใหเ้กดิความประทบัใจและกลบัมาใชบ้รกิารอกีครัง้ 
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ตารางท่ี  12  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ 
        หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีกบัยอดการซือ้ต่อครัง้ 
 

ปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี

ยอดการซือ้ต่อครัง้ 
Pearson 

Correlation 
Sig  

(2-tailed) 
1. ดา้นสนิคา้และผลติภณัฑ ์ 0.178 0.072 
2. ดา้นราคาสนิคา้ 0.301 0.236 
3. ดา้นส่งเสรมิการขาย -0.082 0.595 
4. ดา้นสถานทีต่ ัง้ 0.005 0.610 
5. ดา้นการเขา้ถงึหรอืช่องทางการสื่อสาร 0.274 0.271 
6. ดา้นการบรกิาร/พนกังาน 0.150 0.566 
7. ดา้นความเอาใจใส่ต่อลกูคา้ 0.206 0.535 
   ภาพรวม 0.197 0.417 
p> .05 
 
 จากตารางที ่ 12  พบว่า ปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของหา้งหุน้ส่วน-
จ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีไมม่คีวามสมัพนัธก์บัยอดการซือ้ต่อครัง้ แสดงใหเ้หน็ว่ายอดการซือ้
ของลูกค้าไม่ได้ชี้ให้เห็นถงึความส าคญัในเรื่องของการตดัสนิใจเขา้ใช้บรกิารกบัห้างหุ้นส่วนฯ  
แต่ทว่าหา้งหุน้ส่วนฯ  ไม่มกีารเลอืกปฏบิตัหรอืเลอืกการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ ปฏบิตักิบัลูกคา้ทุก
คนเหมอืนกนั 
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณชี้ให้เห็นว่า ปจัจยัที่ใช้ประกอบการตัดสินซื้อสินค้าของห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีไม่มผีลกระทบต่อผลประกอบการของห้างหุ้นส่วนฯ  แต่
ประการใด แต่ผลการประเมนิทีไ่ดน้ัน้กลบัน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันา ปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานของหา้งหุน้ส่วนฯ  ไดอ้กีทางหนึ่ง เพื่อท าการรกัษามาตรฐานในกระบวนการท างานและ
การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่ยี ิง่ๆ  ขึน้ไป เพื่อรกัษาลูกคา้เก่าหรอื
รายประจ าของห้างหุ้นส่วนฯ  ไว้ เพราะการรกัษาลูกค้ารายเก่าหรอืรายประจ านัน้เป็นการช่วย
ลดต้นทุนมากกว่าการเสาะหาลูกคา้รายใหม่ไดถ้งึ 5 เท่า ดงัทีก่ล่าวในบทที ่2 เกี่ยวกบัทฤษฎี
การบรหิารลูกคา้สมัพนัธห์รอื CRM (หน้าที ่26) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรจีะไดม้ี
การพฒันา ปรบัปรุงกระบวนการต่างๆ  ตามแนวความคดิการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า 
(CRM)  
 โดยสรุปตามที่ภาณุ ลมิมานนท์, 2548 : 43-55 ได้กล่าวไว้ การบรหิารความสมัพนัธ์กบั
ลูกค้า (CRM) เป็นกลยุทธ์ที่ถูกน ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ
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ปจัจบุนัมากขึน้ เน่ืองจากการสรา้งความไดเ้ปรยีบดว้ยผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ตลอดจนการส่งเสรมิทางการตลาดท าไดน้้อยลง ธุรกจิจงึต้องหาหนทางที่จะปฏบิตัต่ิอลูกคา้ให ้
“ตรงใจ” ลกูคา้แต่ละรายมากขึน้ ซึง่การทีจ่ะท าเช่นนัน้ไดก้ต็อ้งอาศยัการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัตวัลูกคา้ 
ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าในทุกด้านแล้วน าข้อมูลเหล่านัน้ มาวิเคราะห์เพื่อ         
วางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในต้นทุนต ่าที่สุด 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลูกค้ามจี านวนมาก การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัลูกค้าแต่ละรายนัน้จงึจ าเป็นที่
ต้องอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยจดัเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล และด้วยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยใีนปจัจุบนั จงึมผีูพ้ฒันาระบบหลายรายผลติซอฟแวรส์ าหรบัช่วยงาน CRM เขา้      
สู่ตลาดซึง่ประกอบดว้ยระบบต่างๆ  ทีน่อกจากจะช่วยเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูแลว้ ยงัช่วยในการ
ส่งสญัญาณเตอืน ประเมนิผล จดัสรรทรพัยากรและออกรายงานต่างๆ  ตลอดจนช่วยใหข้อ้มูล
แก่พนักงาน ช่วยให้พนักงานท างานได้รวดเรว็ขึ้นและมคีวามผดิพลาดน้อยลง ท าให้สามารถ
ให้บรกิารลูกค้าได้ดขีึน้ รวดเรว็ขึน้ ทัง้หมดนี้เป็นความพยายามในการมุ่งเน้นลูกค้าของธุรกิจ
เพื่อทีจ่ะสรา้งความพอใจแก่ลกูคา้และผลก าไรในระยะยาวแก่ธุรกจิ 
 

2. การวิเคราะหข้์อมูลเชิงคณุภาพ 
 2.1  ผลการสมัภาษณ์กลุ่มลกูค้า 
 จากการสมัภาษณ์กลุ่มลูกค้าตวัอย่าง 5 ตวัอย่างที่เป็นลูกค้าประจ าของห้างหุ้นส่วนจ ากดั   
สอาดการช่าง ลพบุรทีี่เคยมาใช้บรกิารเป็นประจ าพบว่า ในระยะหลงัที่ลูกค้าลดลง เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกจิในช่วง 1-2 ปีทีผ่่านมาไมค่่อยด ีเกดิจากสถานการณ์ทางการเมอืงที่ไม่ค่อยเป็น
ปกต ิท าให้เจา้ของบ้านไม่มกีารจบัจ่ายใช้สอยหรอืใช้จ่ายในสิง่ที่ไม่จ าเป็น ท าให้ลูกค้าในกลุ่ม
ของช่าง สแตนเลสมกีารจา้งงานน้อยลง มกีารรบัท างานเลก็ๆ  น้อยๆ  และเลอืกทีจ่ะซือ้สนิค้า
ในบริเวณใกล้ๆ  มากกว่า เพราะกลุ่มลูกค้าตัวอย่างนี้ เป็นลูกค้าที่อยู่ในต่ างอ าเภอและ
ต่างจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ 
 กลุ่มลกูคา้ตวัอยา่งบางรายทีไ่ม่มกีารซือ้สนิคา้และบรกิารทีห่า้งหุน้ส่วนฯ  เนื่องจากมกีาร
ปิดกจิการลง อนัเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกจิ รวมถงึมปีญัหาเรื่องของการจา้งแรงงานในการ
ประกอบกจิการของลูกคา้ จงึท าใหต้้องปิดกจิการลง และลูกค้าบางรายท าการขยายกจิการจาก
เพยีงแค่รบัท างานตามค าสัง่ลูกค้ามาเป็นผู้ประกอบการในอ าเภอที่ลูกค้าอาศยัอยู่ มกีารสัง่ซื้อ
สนิคา้เพื่อจ าหน่ายเอง 
 
 2.2  ผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 
 จากการสอบถามความคดิเห็นของผู้จดัการห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีใน
เรือ่งของการบรหิารกจิการและแนวโน้มทางเศรษฐกจิ พบว่า 
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 การบรหิารจดัการงานภายในหา้งหุ้นส่วนฯมปีญัหาในเรื่องของการวางระบบที่ยงัไม่ค่อย
สมบูรณ์ เนื่องจากกจิการอยู่ในช่วงเริม่ต้นการวางระบบบรหิาร ฉะนัน้ ในเรื่องของการจดัเก็บ
เอกสาร ขอ้มูลและสนิค้ายงัไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะเรื่องของการเก็บสนิค้าคงคลงั เพราะไม่มี
การจดัแผนผงัในการจดัเก็บสนิค้าให้เป็นระบบ ท าให้เกดิปญัหาเรื่องของการสัง่สนิค้าซ ้าซ้อน 
เพราะไมส่ามารถนบัจ านวนสนิคา้ทีเ่กบ็ไวไ้ดต้รงกบัความเป็นจรงิ อนัเป็นสาเหตุใหเ้กดิต้นทุนที่
สูงขึ้นให้แก่กิจการ และน าไปสู่จ านวนรายได้ที่ลดลงได้ อีกทัง้ผู้จดัการให้ความเห็นว่า “ใน
ปจัจุบนัการแข่งขนัเรื่องของงานเหลก็และสแตนเลสมเีพิม่มากขึน้ เนื่องจากมกีารเปิดกจิการรบั
ท างานเหลก็และสแตนเลสมากขึน้ แต่ไม่มผีลกระทบอะไรกบัหา้งหุน้ส่วนฯ  มากนัก แต่ปจัจุบนั
เรากลบัต้องมกีารแข่งขนักบัหา้งสรรพสนิคา้ที่ขายวสัดุก่อสรา้งโดยเฉพาะทีก่ าลงัจะเปิดกจิการ
ในเรว็ๆ  นี้ เพราะหา้งสรรพสนิคา้มกี าลงัในการซือ้สนิคา้เป็นจ านวนมาก จงึท าใหม้ตี้นทุนทีถู่ก
กว่าและสามารถจ าหน่ายสนิคา้ใหม้รีาคาถูกกว่ากจิการเลก็ๆ  ในทอ้งถิน่ นอกจากนัน้ แนวโน้ม
อุตสาหกรรมเหล็กในมุมมองของผู้จดัการ ผู้จดัการมคีวามคิดเห็นว่า “การเติบโตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กเป็นไปอย่างช้าๆ  ไม่มกีารขยายตัวมาก แต่เราต้องเตรยีมรบัมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงของสถานการณ์ตลอดเวลา เพราะปจัจยัภายนอกเป็นเรือ่งทีค่วบคุมยาก ฉะนัน้ เรา
จะต้องเตรยีมพรอ้มกบัสถานการณ์ให้ดแีละพยายามสรา้งความเป็นมาตรฐานในการให้บรกิาร
แก่ลูกค้าและคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมาก เพราะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความ
น่าเชื่อถอืและความไวว้างใจจากลกูคา้ไดอ้กีเช่นเดยีวกนั” 
 

3. การวิเคราะห ์SWOT Analysis 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมใินด้านต่างๆ  ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง 
ลพบุรี และจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าและผู้บริหารของห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
สอาดการช่าง ลพบุร ีผู้ศกึษาได้น ามาท าการวเิคราะห์โดยใช้เครื่องมอืทางการจดัการ SWOT 
Analysis มาช่วยในการวเิคราะหป์จัจยัภายในและภายนอกทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิ 
 
 ปัจจยัภายใน 
 จดุแขง็ ( Strength ) 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารและจ าหน่ายสแตนเลสเป็นรายแรกของจงัหวดัลพบุร ี 
- ผูบ้รหิารมปีระสบการณ์ดา้นงานเหลก็และสแตนเลสกว่า 20 ปี 
- ช่างมปีระสบการณ์ดา้นงานสแตนเลสกว่า 10 ปี มคีวามตัง้ใจในการท างานและ

ท างานดว้ยความประณตี เรยีบรอ้ย 
- พนักงานมีความรู้สึกรกัและหวงแหนองค์กรมาก ส่งผลให้การท างานของ

พนกังานทุกคนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่ ี
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- มสีนิคา้มากมายหลายรายการ เพื่อสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ หรอื One stop 
service เพราะเราต้องการใหลู้กคา้นึกถงึเราเมื่อต้องการซือ้สนิคา้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

- มกีารแนะน าสนิค้าและบรกิารที่ดมีคีุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจและ
จรงิใจ 

 จดุอ่อน ( Weakness ) 
- ขาดแรงงานในการปฏบิตังิาน จงึท าใหง้านไมส่ าเรจ็ตามก าหนด 
- ระบบในการจดัเกบ็เอกสารไมม่คีวามเป็นระบบ ท าใหเ้อกสารบางฉบบัสญูหาย 
- การจดัเก็บสนิคา้คงคลงัไม่มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ไม่สามารถนับจ านวน

สนิคา้คงคลงัไดต้รงตามความเป็นจรงิ 
 ปัจจยัภายนอก 
 โอกาส ( Opportunity ) 

- ลกูคา้ใหค้วามไวว้างใจและเชื่อใจในการใหบ้รกิารของหา้งหุน้ส่วนฯ 
- ไดร้ว่มงานกบับรษิทัและหน่วยงานราชการหลายแห่ง 
- บรษิทัตวัแทนจ าหน่ายใหค้วามเชื่อถอืและไว้วางใจในการเป็นตวัแทนจ าหน่าย

สนิคา้ของบรษิทัต่างๆ 
- ขยายฐานลกูคา้ไปตามพืน้ทีใ่กลเ้คยีงและพืน้ทีอ่ื่น 
- ลูกค้ารายประจ าหรอืรายเก่าให้การแนะน า บอกต่อแก่ลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้

บรกิารทีห่า้งหุน้ส่วนฯ 
 อุปสรรค ( Threat ) 

- มีคู่ แ ข่ ง ในธุ รกิจหลายราย  โดย เฉพาะคู่ แ ข่ งที่ เ ป็นบริษัท ใหญ่จาก
กรงุเทพมหานครและหา้งสรรพสนิคา้จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 

- สแตนเลสมรีาคาค่อนขา้งสงู จงึไมส่ามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดทุ้กกลุ่ม 
- มกีารแขง่ขนักนัทางดา้นราคาเป็นจ านวนมาก เนื่องดว้ยเกรดสแตนเลสมหีลาย

เกรด จงึท าใหเ้กดิการแขง่กนัในเรือ่งของราคามากกว่าคุณภาพ 
 

4. การวิเคราะห ์TOWS Matrix 
 น าผลจากการวเิคราะห ์SWOT Analysis ทีไ่ดม้าท าการก าหนดกลยุทธโ์ดยใชเ้ครื่องมอื
ทางการจดัการ TOWS Matrix  
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ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1 เป็นผู้ให้บรกิารและจ าหน่าย 
สแตนเลสเป็นรายแรกของจงัหวดั
ลพบุร ี 
S2 ผู้บรหิารมปีระสบการณ์ด้าน
งานเหลก็และสแตนเลสกว่า 20 ปี 
S3 ช่างมปีระสบการณ์ด้านการ
ท างานสแตนเลสกว่า 10 ปี  
S4 พนักงานมีความรู้สกึรกัและ
หวงแหนองคก์รมาก  

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1 ขาดแรงงานในการปฏบิตังิาน  
W2 ระบบในการจดัเกบ็เอกสารไม่
มีความเป็นระบบ ท าให้เอกสาร
บางฉบบัสญูหาย 
W3 การจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัไม่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่
สามารถนบัจ านวนสนิคา้คงคลงัได้
ตรงตามความเป็นจรงิ 

โอกาส (Opportunities) 

O1 ลูกค้าให้ความไว้วางใจและ
เชื่อใจในการให้บริการของห้าง
หุน้สว่นฯ 
O2 มโีอกาสร่วมงานกบับรษิทัและ
หน่วยงานราชการหลายแห่ง 
O3 บรษิทัตวัแทนจ าหน่ายต่างให้
ความเชื่อถือและไว้วางใจในการ
เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของ
บรษิทัต่างๆ 
O4 ขยายฐานลูกค้าไปตามพื้นที่
ใกลเ้คยีงและพืน้ทีอ่ื่น 
O5 ลูกคา้รายประจ าหรอืรายเก่า
ใหก้ารแนะน าแก่ลูกคา้รายใหม่ให้
มาใชบ้รกิารทีห่า้งหุน้สว่นฯ 

SO 
 
 
 

กลยทุธม์ุ่งเน้นความ
เช่ียวชาญ 

รกัษาระดบัมาตรฐานในการผลิต
และการบรกิารใหม้คีุณภาพด ีเพื่อ
สร้างการยอมรับจากลูกค้าและคู่
คา้ทางธุรกจิ 

WO 
 
 
 

กลยทุธม์ุ่งท่ีต้นทุน 
1.ลดความเสยีหายของวตัถุในการ
ผลติใหเ้ท่ากบัศูนยท์ุกขัน้ตอนการ
ผลติ 
2.จัด เก็บสินค้าคงคลัง ให้ เ ป็น
ระเบยีบ 
3.จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร แ ย ก เ ป็ น
หมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการคน้หา 

อปุสรรค (Threats) 
T1 มคีู่แข่งเกดิขึน้ในธุรกจิหลาย
ราย โดยเฉพาะคู่แข่งทีเ่ป็นบรษิัท
ใหญ่ 
T2 สแตนเลสมีราคาค่อนขา้งสูง 
จึงไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุก
กลุ่ม 
T3 มกีารแข่งขนักนัทางดา้นราคา
มากกว่าคุณภาพสนิคา้ 

ST 
กลยทุธก์ารสร้างความ

แตกต่าง 
ส ร้ า ง ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ใ ห้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์และสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะขององคก์ร 

WT 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 

ก าหนดให้พนักงานทุกคนร่วมกนั
รับผิดชอบหน้าที่การดูแลรักษา
ความสะอาดเครื่องมอืและสถานที่
ปฏบิตังิาน 

ตารางท่ี 13  แสดงการวเิคราะห ์TOWS Matrix 
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ทางเลือกในการก าหนดกลยทุธ์ 
 

 จากการวเิคราะหโ์ดยใชเ้ครื่องมอืทางการจดัการ SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
รวมกบัขอ้มลูเชงิคุณภาพและปรมิาณ สามารถวเิคราะหก์ลยทุธไ์ดด้งันี้ 
 
 ทางเลือกท่ี 1  กลยทุธใ์นการเจาะตลาด 
 เนื่ องจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุรี เป็นองค์กรที่มีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานมากกว่า 20 ปี มพีนักงานที่มปีระสบการณ์ในการท างาน มผีู้บรหิารที่มคีวามรู ้
ความสามารถในการบรหิารงาน ท าให้ห้างหุ้นส่วนฯ  เลอืกที่จะวางกลยุทธ์ในการเจาะตลาด 
โดยมกีารเลอืกที่จะขยายฐานการตลาดไปยงัพื้นที่ใกล้เคยีง โดยมกีารบรกิารส่งสินค้าถึงมอื
ลูกค้า โดยการจดัส่งโดยห้างหุ้นส่วนฯ  การขนส่งโดยรถขนส่งหรอืรถประจ าทาง เพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ในต่างพืน้ที ่อกีทัง้เป็นวธิกีารสรา้งความประทบัใจอนัดใีหแ้ก่ลูกคา้ ใหม้ี
ความภกัดใีนการใชบ้รกิารจากหา้งหุน้ส่วนฯ  ต่อไปในอนาคต 
 
 ทางเลือกท่ี 2  กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง 
 เน่ืองจากปจัจุบนัจงัหวดัลพบุรมีกีารเกิดขึ้นใหม่ของผู้ประกอบการรายใหม่ ท าให้ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรจีะตอ้งมกีารสรา้งความแตกต่างในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
เพื่อสรา้งใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ใหเ้กดิความงา่ยต่อการจดจ าของลกูคา้ และเป็นการสรา้ง
โอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจส าหรบัการเข้ามาของผู้ประกอบการที่ เข้ามาในตลาด เพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัใหม้คีวามเขม้แขง็ต่อสภาวะการแข่งขนัในธุรกจิ 
 
 ทางเลือกท่ี 3  กลยทุธก์ารสร้างความรบัผิดชอบร่วมกนั 
 เนื่องจากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรียงัไม่มโีครงสรา้งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของพนักงานที่ชัดเจน จึงท าให้พนักงานไม่ทราบข้อควรปฏิบัติในงานและยังขาดความ
รบัผดิชอบในการจดัเก็บดูแลรกัษาเครื่องมอื เครื่องจกัรและสถานที่ปฏบิตังิาน รวมถึงการจดั
สถานทีใ่นการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัใหม้คีวามสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะดวกต่อการคน้หา
จดัเกบ็ ดงันัน้ หา้งหุน้ส่วนฯ  จงึจดัท าการก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหแ้ก่พนักงาน เพื่อฝึก
ใหเ้ป็นนิสยัและมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเองเป็นอยา่งด ี
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การก าหนดกลยทุธ ์
 
 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 
 กลยทุธก์ารเจริญเติบโต (Concentration Growth) 
  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีเป็นกจิการทีด่ าเนินธุรกจิมากว่า 20 ปี มคีวาม
เชีย่วชาญและช านาญในงานเหลก็และสแตนเลสเป็นอยา่งดแีละยงัไดร้บัการยอมรบัและไวว้างใจ
จากลกูคา้ หา้งรา้น หน่วยงานราชการและเอกชน ในการว่าจา้งตดิตัง้งาน ลูกคา้ใหค้วามเชื่อถอื
ในประสบการณ์ของผู้บริหารห้างหุ้นส่วนฯ  กลยุทธ์ท่ีองค์กรเลือกใช้ คือ กลยุทธ์การ
เจริญเติบโตท่ีมุ่งด้านความเช่ียวชาญ เนื่องจากผู้บรหิารมคีวามเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน
เหลก็และสแตนเลสและธุรกจิมกีารขยายตวัสู่ตลาดใหม่ด้วยผลติภณัฑเ์ดมิหรอืผลติภณัฑห์ลกั
ของหา้งหุน้ส่วนฯ  เพยีงแต่เป็นการขยายโอกาสทางธุรกจิไปสู่พืน้ทีใ่กล้เคยีง เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ใหม้คีวามสะดวกสบายในการซือ้สนิคา้มากขึน้ อีกทัง้มี
การขยายธุรกจิจากการรบัตดิตัง้งานเหลก็และสแตนเลสไปสู่การขยายงานการจดัหาวตัถุดบิเพื่อ
จ าหน่ายแก่ลกูคา้ของหา้งหุน้ส่วนฯ   
 
 แนวทางการแก้ไข 
 การบริหารงานลูกค้าสมัพนัธ์หรือ CRM เพื่อท าการรกัษาลูกคา้เก่าและเพิม่ลูกคา้ใหม่
ใหม้าใชบ้รกิารหา้งหุน้ส่วนฯ  ควรท าการรกัษาลูกคา้ไวค้อื ท าการลดก าไรในการขายสนิคา้และ
ต่อรองราคาตน้ทุนกบัผูจ้ าหน่ายใหม้รีาคาถูกลงกว่าเดมิ เพื่อใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการดงึลูกคา้ใหม้า
ใช้บรกิารและเน้นเรื่องของการให้บรกิารทีด่แีละจรงิใจต่อลูกค้าเสมอ” และพยายามสรา้งความ
เป็นมาตรฐานในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้และคุณภาพของสนิคา้เป็นอย่างมาก เพราะนี่กเ็ป็นส่วน
หนึ่งในการสรา้งความน่าเชื่อถอืและความไวว้างใจจากลกูคา้ไดอ้กีเช่นเดยีวกนั 
 1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลลูกค้า  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูลูกคา้ เพื่อใหท้ราบขอ้มลูของ
ลูกค้าแต่ละรายว่ามขีอ้มลูส าหรบัการตดิต่อสื่อสารอะไรหรอืทางใดได้บา้ง เพื่อเป็นช่องทางใน
การตดิต่อสื่อสารระหว่างหา้งหุน้ส่วนฯ  กบัลกูคา้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ เพราะปจัจุบนัลูกคา้มี
ขอ้มลูเพิม่มากขึน้ เช่น สถานทีต่ ัง้กจิการ หมายเลขโทรศพัท ์หรอื E-mail เป็นต้น หา้งหุน้ส่วนฯ  
ไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูลูกคา้ไวใ้นระบบคอมพวิเตอร ์เพื่อเป็นการสะดวกในการคน้หาและ
มกีารจดัเกบ็ไว้ในรูปแบบของเอกสาร ขอ้มูลลูกคา้ที่ไดห้า้งหุน้ส่วนฯ  น ามาใชป้ระโยชน์ในการ
ตดิตาม สอบถามลกูคา้เกีย่วกบัการด าเนินงานของลกูคา้หรอืการสอบถามการสัง่ซือ้สนิคา้ 
 2.  จดัแบ่งกลุ่มลูกค้าเพ่ือสร้างกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัลูกค้า  การแบ่งกลุ่มลูกคา้ใน
ที่นี้หมายถึง การแบ่งกลุ่มของลูกค้าตามประเภทหรอืความสนใจของลูกค้า เพราะลูกค้าของ 
ห้างหุ้นส่วนฯ  แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คอื กลุ่มช่างที่ประกอบกจิการเหล็ก กลุ่มช่างที่ประกอบ
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กจิการ สแตนเลส และกลุ่มลกูคา้สัง่จา้งผลติและตดิตัง้ ฉะนัน้ ในการจดักจิกรรมของลูกคา้แต่ละ
กลุ่มย่อมแตกต่างกนัออกไปตามสถานการณ์ปจัจุบนั หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี
ท าการจดักลุ่มลกูคา้เพื่อจดัสนิคา้หรอืบบรกิารใหต้รงใจกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มและเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู
ในรอบสิน้ปี เพื่อจดัของขวญัตอบแทนใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้แต่ละกลุ่ม 
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรบัลูกค้าแต่ละกลุ่ม  เพื่อวาง
กลยทุธท์างการตลาดทีเ่หมาะสมกบัลูกคา้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดต้รงจุดตรง
ประเดน็ในลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรอือกีนัยหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องของการส่งเสรมิการขายให้แก่ห้าง
หุ้นส่วนฯ  ได้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุรีใช้เป็นการประเมนิสถานการณ์ทาง
การตลาด เพื่อเป็นการศกึษาพฤตกิรรมของลกูคา้ว่าในแต่ละช่วงเวลา ลูกคา้ใหค้วามสนใจสนิคา้
ใดและตดิตามสถานการณ์ในปจัจุบนั เพื่อท าการวางแผนทางการตลาดให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งตรงตามความตอ้งการ 
 ข้อดี  
 1.เมื่อผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจจะเกิดความผิดพลาดในการ
บรหิารงานน้อย 
 2.  สามารถลดตน้ทุนในการบรหิารงานได ้เพราะเกดิความผดิพลาดในการท างานน้อยลง 
 3.  สรา้งความเขม้แขง็ทางการแขง่ขนัในธุรกจิ 
 ข้อเสีย 

1. อาจจะตอ้งลงทุนเพิม่ในเรือ่งของการเพิม่ช่องทางการตลาด 
2. ตอ้งลงทุนในการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเกบ็ขอ้มลูลกูคา้ 

 
 กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Competitive Strategy) 
 กลยทุธค์วามแตกต่าง (Differentiation) 
  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีเน่ืองจากในปจัจุบนัมคีู่แข่งทางธุรกจิเพิม่มาก
ขึน้ในจงัหวดัลพบุร ีมผีูป้ระกอบรายใหญ่เขา้มาท าการตลาดในจงัหวดัลพบุรแีละในเรว็ๆ  นี้จะมี
การเปิดห้างจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนัและมีสินค้าให้เลือก
มากมายหลายอย่าง กลยุทธ์ท่ีองค์กรเลือกใช้ คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เพราะ
เป็น      กลยุทธ์ที่ช่วยสรา้งโอกาสทางการแข่งขนัให้แก่ห้างหุ้นส่วนฯ  ได้ ให้มคีวามโดดเด่น
เหนือคู่แข่งขนั เช่น คุณภาพ ตราผลติภณัฑ ์เทคโนโลย ีหรอืการบรหิาร เป็นต้น เมื่อเราสรา้ง
ความแตกต่างของธุรกจิใหม้คีวามโดดเด่นเหนือคู่แขง่แลว้ ยงัสามารถสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิความ
ภักดีของลูกค้าต่อห้างหุ้นส่วนฯ  ไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อื่น ช่วยป้องกันการเข้ามาสู่
อุตสาหกรรมของผูค้า้รายใหมไ่ด ้
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 แนวทางการแก้ไข 
 ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)  ทีเ่ลอืกใช ้คอื หลกั 7 P’s ซึง่เป็นส่วนผสม
ทางการตลาดทีเ่หมาะสมและลงตวัทีสุ่ดส าหรบัการน ามาวางแผนการตลาดในการใหบ้รกิาร ซึง่
มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 1.  กลยุทธ์ผลิตภณัฑ ์(Product)  คอื การสรา้งตราสนิคา้ (Brand) หรอืการออกแบบ 
โลโก้ (Logo) ให้มเีอกลกัษณ์เฉพาะอย่าง เพื่อง่ายต่อการจดจ าของลูกคา้ เพราะเมื่อลูกค้าพบ
เหน็สญัลกัษณ์หรอืโลโกแ้ลว้กจ็ะทราบไดท้นัทวี่าเป็นสนิคา้ของหา้งหุน้ส่วนฯ 
 2.  กลยทุธท์างด้านราคา (Price)  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรมีกีารก าหนด
ราคาในลกัษณะทีเ่ป็นไปตามกลไกของตลาด เพราะหา้งงหุน้ส่วนฯ  ต้องการรกัษาจ านวนลูกคา้
เดมิไว้ และต้องการเพิม่จ านวนลูกค้าใหม่เขา้มา เนื่องจากในจงัหวดัลพบุรแีละจงัหวดัใกลเ้คยีง 
ห้างหุ้นส่วนฯ  มสีนิค้าและอุปกรณ์เหล็กและสแตนเลสจ าหน่ายหลายรายการ ลูกค้าของห้าง
หุน้ส่วนฯ  มทีัง้ลพบุร ีสระบุร ีสงิห์บุร ีชยันาท อ่างทอง เพชรบูรณ์ เป็นต้น ฉะนัน้ในเรื่องของ
การตัง้ราคา ห้างหุ้นส่วนฯ  จะตัง้ราคาที่มคีวามเหมาะสมและยุตธิรรม เพื่อใหเ้กดิการกระจาย
สนิคา้ใหม้ากทีสุ่ดและเป็นการไมเ่อาเปรยีบลกูคา้มากเกนิไป 
 3.  กลยุทธ์การจดัจ าหน่าย (Place)  ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
สอาดการช่าง ลพบุร ีปจัจบุนัม ี2 ช่องทาง คอื ลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นและการตดิต่อสื่อสาร 
สัง่ซื้อสนิค้าทางโทรศพัท์ ซึ่งในอนาคตห้างหุ้นส่วนฯ  จะท าการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย
ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและเป็นการอ านวยความสะดวกดา้น
ขอ้มลูสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ 
 4.  กลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาด (Promotion)  การส่งเสรมิการตลาดของหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรมีกีารโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ  ทัง้สื่อสิง่พมิพ์ สื่อวทิยุ มกีาร
ประชาสมัพนัธแ์ละการจดัท าโปรโมชัน่อยูเ่สมอ เพื่อเพิม่ความสนใจของลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร
กบัหา้งหุน้ส่วนฯ  อยูเ่สมอและเพื่อเป็นการรกัษายอดขายใหม้จี านวนคงทีไ่มล่ดลง 
 5.  บคุคลทางการตลาด หรือ พนักงานขาย (People) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง 
ลพบุร ีให้ความส าคญัต่อบุคคลทางการตลาดหรอืพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะพนักงานขาย
เป็นเสมอืนด่านแรกในการสร้างความรูส้กึประทบัใจหรอืมติรภาพอนัดแีก่ลูกค้าที่มาใช้บรกิาร 
หา้งหุน้ส่วนฯ  เน้นเรื่องการใหบ้รกิารดว้ยใบหน้าทีย่ ิม้แยม้ แจ่มใส เพื่อสรา้งความประทบัใจใน
การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ เมือ่ลกูคา้เกดิความประทบัใจ กจ็ะส่งผลใหล้กูคา้หลบัมาใชบ้รกิารของเรา
อกี 
 6. การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation)  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรีท าการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีก่องคก์ร 
การปฏบิตังิานทีด่ ีโดยสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดตีัง้แต่บุคคลภายในองค์กรให้มีการประพฤต ิปฏบิตัิ
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ตนทีด่ ีและมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ เมื่อลูกคา้หรอืบุคคลภายนอกองคก์รพบเหน็
ภาพลกัษณ์ทีด่ ีกจ็ะเกดิความเชื่อมัน่ในตวัของหา้งหุน้ส่วนฯ 
 7.  กระบวนการ (Process) ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรีมกีารพฒันา 
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการ
ปฏบิตังิานทีด่ต่ีอพนักงาน เพื่อสรา้งความมรีะบบ ระเบยีบ และการมวีนิัยในการปฏบิตังิานของ
พนกังานแต่ละคน รูห้น้าทีข่องตนเอง  
 ในกระบวนการงานบรกิาร พนักงานทุกคนทราบดีว่า ในการส่งมอบสินค้าแต่ละครัง้
จะต้องท าการตรวจสอบสนิค้าและจ านวนสนิค้าให้ถูกต้องตรงตามค าสัง่ของลูกคา้ และมคีวาม
เรียบร้อยสมบูรณ์ โดยจะมกีระบวนการตรวจรบังานหรือสินค้า เพื่อให้เกิดความครบถ้วน
สมบรูณ์ทีสุ่ด 
 ข้อดี  
 1.  สรา้งความโดดเด่นและความเขม้แขง็ทางการแขง่ขนัในธุรกจิ 
 2.  สามารถสรา้งก าไรใหก้บัธุรกจิเพิม่ขึน้ 
 3.  ป้องกนัการเขา้มาของผูค้า้รายใหม ่
 ข้อเสีย 

1. ตอ้งลงทุนในเรือ่งของการประชาสมัพนัธห์รอืการสรา้งตวัแทนจ าหน่าย 
2. ตอ้งลงทุนในการเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อใหเ้พยีงพอต่อลกูคา้ 
3. ตอ้งสัง่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณมาก เพื่อลดตน้ทุนในการจ าหน่ายสนิคา้ 

 
 กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) 

1. การจดัหาวตัถดิุบ  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรจีะท าการจดัหาสนิคา้หรอื
ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมาไว้รองรบัความต้องการของลูกค้า เพื่อท าการตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหต้รงใจทีสุ่ด 

2. การตลาด  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรีจะท าการเพิม่ช่องทางการเขา้ถงึ
ของลกูคา้ ใหม้คีวามสะดวกสบายในการตดิต่อสื่อสารและการเลอืกซือ้สนิคา้ เช่น การขายสนิคา้
ผ่านทาง Internet หรอื Social Network ต่างๆ  เพราะสง้คมปจัจุบนัสามารถเขา้ถงึสื่อออนไลน์
ต่างๆ  ได้ง่ายขึน้ ฉะนัน้ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรจีะท าการเพิม่ช่องทางการจดั
จ าหน่ายเพิม่ขึน้ เพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ปจัจบุนั 

3. การผลิต  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรี มุ่งเน้นให้ความส าคญัในเรื่องของ
การผลติงานหรอืบรกิารที่ดีให้งานมคีุณภาพ ถูกต้องและเรยีบรอ้ยก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า 
อกีทัง้ยงัให้ความส าคญัในเรื่องของการจดัเก็บสนิคา้คงคลงัให้มคีวามเป็นระบบ เพื่อสะดวกใน
การใชแ้ละช่วยลดตน้ทุนในการจดัเกบ็สนิคา้ใหเ้กดิความเสยีหายน้อยที่สุด 
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4. การบริหารทรพัยากรมนุษย์  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุรีจะท าการ   
สรรหา จดัจา้งบุคคลเขา้ท างาน โดยใหค้่าตอบแทนตามฐานเงนิเดอืนขององคก์รและมสีวสัดกิาร
ต่างๆ  ให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม มีการปรบัเงนิเดือนตามฝีมอืและระยะเวลาการ
ท างาน เพื่อเป็นการจงูใจพนกังานใหม้คีวามรูส้กึรกัองคก์รและท างานกบัองคก์รไปนานๆ 
 
 แนวทางการแก้ไข 
 การบริหารคณุภาพหรือการท ากิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการลดต้นทุน
สนิคา้ ประกอบดว้ย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะและสรา้งนิสยั กระบวนการทัง้หมดนี้ จะ
ท าให้การจดัเก็บสนิคา้คงคลงัมคีุณภาพมากขึน้ สามารถตรวจนับสนิค้าคงคลงัไดอ้ย่างถูกต้อง
แม่นย า ช่วยประหยดัต้นทุนในการสัง่ซือ้สนิค้าซ ้าซอ้นและเป็นการสรา้งนิสัยใหแ้ก่พนักงานทุก
คนให้สรา้งลกัษณะนิสยัในการท างานที่ดอีกีด้วย เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บรหิารที่ได้
กล่าวว่า “ควรมกีารจดัการในเรื่องของการจดัเก็บสนิค้าคงคลงั โดยท าการวางแผนผงัการวาง
สนิคา้และตดิป้ายบ่งชี ้เพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการจดัเกบ็และการใชง้าน” 
 ส่วนเรื่องของการจดัการสนิค้าทีเ่สยีหายหรอืใชไ้ม่ไดแ้ลว้ ทางหา้งหุน้ส่วนฯมกีารจดัการ
กบัวสัดุเหลอืใช้ด้วยการขายเศษวสัดุให้กับร้านขายของเก่า โดยห้างหุ้นส่วนฯมผีู้รบัซื้อราย
ประจ าอยูแ่ลว้ จะมารบัซือ้ทุกๆ  6 เดอืนหรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อน าเงนิในส่วนทีข่าย
เศษวสัดุเหลอืใชม้าใชใ้นการลงทุนของหา้งหุน้ส่วนฯ  ต่อไป เพื่อเป็นหน่ึงในปจัจยัช่วยลดต้นทุน
ขายอกีทางหนึ่ง 
 1.  สะสาง (Seiri) ห้างหุ้นส่วนฯ  มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานทุกคนท าการส ารวจ
สิง่ของและสถานที่ในการจดัเก็บให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย จดัวางสนิค้าให้ถูกต้องตาม
ป้ายบ่งชี ้
 2.  สะดวก (Seiton)  เมื่อพนักงานท าการส ารวจสถานทีแ่ละท าการจดัเกบ็สนิคา้ถูกต้อง
ตามป้ายบ่งชีห้รอืสถานทีจ่ดัเกบ็สนิคา้คงคลงั กจ็ะก่อใหเ้กดิความสะดวกในการตรวจนับสนิคา้
และการหยบิใช ้
 3.  สะอาด (Seiso)  หา้งหุน้ส่วนฯ  ก าหนดใหม้กีารท าความสะอาดเครื่องมอืและสถานที่
ทุกวนั เพื่อเป็นการรกัษาความสะอาดของเครื่องมอืและสถานที ่และช่วยยดือายุการใชง้านของ
เครือ่งมอื เครือ่งจกัร เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการบ ารงุรกัษา 
 4.  สุขลกัษณะ (Seiketsu)  หา้งหุน้ส่วนฯ  มกีารจดัสถานทีใ่หม้คีวามเหมาะสมในการ
ปฏบิตั ิและแบ่งสดัส่วนการปฏบิตังิานให้เป็นระบบระเบยีบ เพื่อสะดวกต่อการจดัเก็บสถานที่
และการท าความสะอาด จดัสถานทีใ่นการรบัประทานอาหารใหห้่างจากสถานทีท่ีม่ฝีุ่นละออง จดั
สถานทีใ่นการสบูบุหรี ่เพื่อเป็นการสรา้งสุขลกัษณะทีด่แีก่พนกังานทุกคน 
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 5.  สร้างนิสยั (Shitsuke)  การมอบหมายหน้าที ่ความรบัผดิชอบใหแ้ก่พนักงานแต่ละ
คนใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสิง่ของหรอืสถานที ่เพื่อก่อใหเ้กดิการสรา้งนิสยัทีด่ใีนการดูแลรกัษา
ความสะอาดจนกลายเป็นนิสยั 
 ข้อดี  
 1.  สรา้งลกัษณะนิสยัทีด่ต่ีอพนกังาน 
 2.  สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร ใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื 
 3.  ลดตน้ทุนในการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงั 
 ข้อเสีย 

1. ต้องลงทุนในการจดัสถานที่ในการจดัเก็บสนิค้า เช่น การก่อสร้างสถานที่จดัเก็บ
สนิคา้ เป็นตน้ 

2. ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้สิง่อ านวยความสะดวกในการจดัเกบ็ เช่น ต้องสัง่ซื้อ
ชัน้จดัวางสนิคา้ หรอือุปกรณ์ในการจดัวางสนิคา้ เป็นตน้  
 
สรปุผลการศึกษา 
 
 จากการวเิคราะหด์ว้ยเครื่องมอืทางการจดัการ ท าใหเ้กดิแนวทางในการแก้ไขในหลายๆ
ด้าน ซึ่งผู้บรหิารห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีได้มีการพจิารณาจากการใช้ SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix เพื่อท าการตดัสนิใจเลอืกใช้กลยุทธท์ีม่คีวามเหมาะสมแก่องคก์ร 
และเมื่อผูบ้รหิารไดท้ าการพจิารณาจากเครื่องมอืทางการจดัการแลว้จงึตดัสนิใจเลอืกใชก้ลยุทธ์
ดงันี้ 

1. กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโตท่ีมุ่งเน้นความเช่ียวชาญ 
เพราะผูบ้รหิารมปีระสบการณ์ในการด าเนินงานดา้นเหลก็และสแตนเลสมากว่า 20 ปี จงึท าให้
เกดิการยอมรบัจากลกูคา้และคู่คา้ เป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั เพราะปจัจุบนัมี
การแขง่ขนัทางธุรกจิเพิม่ขึน้ มกีารลงทุนในการใชก้ลยทุธน้์อยกว่ากลยุทธอ์ื่น กลยุทธน์ี้นอกจาก
ช่วยสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัได้แล้ว ยงัสามารถช่วยสรา้งก าไรให้แก่ห้างหุ้นส่ วนฯ 
และช่วยป้องกนัการเขา้มาของธุรกจิได้ด ีและเมื่อน ามาใช้ร่วมกบัการบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์
(CRM) จะยิง่เป็นการเพิม่ความสามารถทางการแข่งขนัใหม้เีขม้แขง็ในการแข่งขนัทางธุรกจิและ
ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้แก่องค์กร เพื่อให้เกิดการจูงใจลูกค้า บรษิัท และบุคคลทัว่ไป เข้า
มารว่มงานและใชบ้รกิารกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี 

2. กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ คอื กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง เพราะต้องการสรา้งความ
โดดเด่นใหแ้ก่องคก์ร เพื่อเกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอการจดจ า และเป็นการวางรากฐานทีด่สี าหรบัใช้
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ในการแข่งขนัในธุรกจิ โดยใช้ร่วมกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) เพื่อส่งเสรมิ
กลยทุธท์างการตลาดใหม้คีวามสามารถในทางการแขง่ขนัในทุกๆ  ดา้น 

3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี มกีารมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหแ้ก่พนักงานทุกคน ใน
เรือ่งของการดแูลรกัษา ท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ สถานทีใ่หเ้กดินิสยัในการท างานและ
จดัเก็บเครื่องมอือย่างเป็นระบบ และจดัสถานที่ในการจดัเก็บสินค้าคงคลงัให้มคีวามสะอาด
เรยีบรอ้ย ง่ายต่อการค้นหาและจดัเก็บ โดยยดึหลกัการบริหารคุณภาพหรือ 5 ส เพื่อเป็น
แนวทางในการบรหิารจดัการสถานที่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนที่เกดิจากความเสยีหายของสนิค้า
และอุปกรณ์ต่างๆ  ของหา้งหุน้ส่วนฯ 
 
 
 



บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ผล
ประกอบการห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรี เป็นการศกึษาเพื่อศกึษาสาเหตุที่แท้จรงิ
ของผลประกอบการทีล่ดลงว่ามสีาเหตุมาจากอะไร เพื่อท าการท าการปรบัปรุงแก้ไขปญัหาที่
เกดิขึน้ใหล้ดลงหรอืหมดไปจากองคก์ร เพื่อท าการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการจดัการ
และการตลาด เพื่อเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัในอนาคต 
 ในการศึกษาครัง้นี้ เ ป็นการศึกษาเชิงส ารวจ จากกลุ่มตัวอย่างที่ เ ป็นกลุ่มลูกค้า           
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุรี รวมทัง้สิ้น 40 ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลท าโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืกระจายไปตามลกูคา้ต่าง ๆ  และน ามาวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชร้อ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เป็นค่าสถติเิชงิบรรยาย ส่วนในขัน้ตอนการทดสอบสมมตฐิาน 
ใชค้่าการทดสอบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรสนัและการใชแ้บบสมัภาษณ์ในการส ารวจ
ขอ้มูลเชงิลกึจากกลุ่มลูกคา้ตวัอย่าง 5 ตวัอย่างและผูบ้รหิารหา้งหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง 
ลพบุร ี1 คน ซึง่สามารถสรปุผลการศกึษาได ้ดงันี้ 
 
สรปุผลการศึกษา 
  
 1.  ลกัษณะทางประชากร กลุ่มตวัอยา่งทีท่ าการศกึษาทัง้หมด 40 คน ผลการศกึษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 82.5 มรีะยะเวลาที่มาใช้
บรกิารที่ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี 1-3 ปี จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 37.5 
และมยีอดการซือ้ต่อครัง้ 5,001-10,000 บาท จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00  
 2.  ปจัจยัที่ใช้ประกอบการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง 
ลพบุร ีผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านราคาสนิค้ากลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ว่า ราคาอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานมคีวามเหมาะสมกบัสนิค้ามากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย = 3.08 ปจัจยัด้านส่งเสรมิการ
ขาย กลุ่มตัวอย่างมคีวามเห็นว่า การมขีองแถมให้เมื่อซื้อครบตามยอดที่ก าหนดมากที่สุด     
คดิเป็นค่าเฉลี่ย = 3.80 ปจัจยัด้านการเขา้ถงึหรอืช่องทางการสื่อสาร พบว่ากลุ่มตวัอย่างเหน็
ด้วยกบัมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัสามารถติดต่อสอบถามได้สะดวกรวดเรว็มากที่สุด คดิเป็นค่า     
เฉลีย่ = 3.48 ปจัจยัดา้นสถานที ่พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ว่า สถานทีต่ ัง้มคีวามเหมาะสม
หาง่ายมากทีสุ่ด  คดิเป็นค่าเฉลีย่ = 3.43  ปจัจยัดา้นการบรกิาร/พนักงาน กลุ่มตวัอย่างมคีวาม
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คดิเห็น เกี่ยวกบัให้บรกิารด้วยความเต็มใจมากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย = 3.55 และปจัจยัด้าน
ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัมกีารตดิตามสอบถามลูกคา้
เสมอมากทีสุ่ด คดิเป็นค่าเฉลีย่ = 3.30  
 3.  ปจัจยัที่ใช้ประกอบการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง 
ลพบุร ีผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทัง้ 7 ด้าน ประกอบดว้ย ดา้นสนิคา้และผลติภณัฑ ์ด้านราคา
สนิค้า ด้านส่งเสรมิการขาย ด้านสถานที่ตัง้ ด้านการเขา้ถงึหรอืช่องทางการสื่อสาร ด้านการ -
บรกิาร/พนักงาน และด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ไม่มคีวามแตกต่างกนัเมื่อจ าแนกตามเพศ 
ระยะเวลาทีม่าใชบ้รกิารและยอดการซือ้ต่อครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมรรตัน์  สนิวริยิะ
กุล (2547: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์หลก็กลา้
ไร้สนิทของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของลูกค้าต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์หลก็กลา้ไรส้นิมของลกูคา้ พบว่า ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษา ประสบการณ์
การคา้ ระยะเวลาการเป็นลกูคา้ประเภทธุรกจิ และเลอืกซือ้สนิคา้หลกัต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อ
การตดัสนิค้าใจซื้อผลติภณัฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 4.  ผลการศกึษาทีไ่ด ้พบว่า หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีไม่พบปญัหาทีม่ผีล
ต่อผลประกอบการที่ลดลง แต่ขอ้มูลที่ได้นัน้สามารถน ามาใช้เพื่อท าการสรา้งกลยุทธ์ทางการ-
จดัการที่เหมาะสมให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุรี  กลยุทธ์ที่ห้างหุ้นส่วนฯ  
น ามาใช ้คอื  
 กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การเจริญเติบโตท่ีมุ่งเน้นความเช่ียวชาญ เพราะ
ผูบ้รหิารมปีระสบการณ์ในการด าเนินงานดา้นเหลก็และสเตนเลสมากว่า 20 ปี จงึท าใหเ้กดิการ
ยอมรบัจากลกูคา้และคู่คา้ และท าการเพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายสนิคา้ใหม้คีวามทัว่ถงึ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
 กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง เพื่อเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางการแข่งขนั เพราะปจัจุบนัมกีารแข่งขนัทางธุรกจิเพิม่ขึน้ มกีารลงทุนในการใชก้ลยุทธ์น้อย
กว่ากลยุทธ์อื่น กลยุทธ์นี้นอกจากช่วยสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัได้แล้ว ยงัสามารถ
ช่วยสรา้งก าไรใหแ้ก่หา้งหุน้ส่วนฯ  และช่วยป้องกนัการเขา้มาของธุรกจิไดด้ ี
 กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี เป็นการมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหก้บัพนักงานทุกคน 
มสี่วนร่วมในการบ ารุงรกัษาและดูแลท าความสะอาด มสี่วนช่วยให้เกดิการสร้างคุณค่าให้กบั
สนิค้าและบรกิารและช่วยลดต้นทุนที่จะเกดิต่อความเสยีหายในสนิค้า และเมื่อน ามาใช้ร่วมกบั
การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ (CRM)  ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการบริหาร
คุณภาพ (5 ส.) ยิง่เป็นการเพิม่ความสามารถทางการแข่งขนัให้มเีข้มแขง็ในการแข่งขนัทาง
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ธุรกิจและช่วยสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้แก่องค์กร เพื่อให้เกิดการจูงใจลูกค้า บรษิัทและบุคคล
ทัว่ไปเขา้มารว่มงานและใชบ้รกิารกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ี
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ   
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีจากการใชเ้ครือ่งมอืทางการจดัการ เพื่อท าการวเิคราะห์
และก าหนดกลยุทธ์ พบว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สอาดการช่าง ลพบุรี ไม่พบปญัหาในการ
บรหิารงานทัง้จากสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก (SWOT Analysis) และใช้
เครื่องมอืทางการจดัการ (TOWS Matix) ในการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขนัทางธุรกจิมี
ประเดน็ควรเสนอแนะทีน่่าสนใจดงันี้ 

1. การจดัการเชงิกลยุทธ์ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรี เป็นการวางกล
ยทุธเ์พื่อท าการรกัษามาตรฐานในการบรหิารจดัการทีด่อียูแ่ลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

2. การเกดิขึน้ของคู่แขง่ในธุรกจิ เป็นเรือ่งทีห่้างหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีควร
ท าการศกึษาขอ้มูลของคู่แข่งให้ละเอยีด เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาท าการวางกลยุทธท์างการตลาด 
เพื่อการแขง่ขนัในธุรกจิอยา่งยัง่ยนื 

3. การจดัเก็บสนิคา้คงคลงั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรี ควรมกีารก าหนด
ผงัการวางสนิคา้ใหช้ดัเจน โดยการจดัเตรยีมสถานทีแ่ละตดิป้ายบ่งชี ้เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการจดัเกบ็ ตรวจนบัและการคน้หา 

4. การบรหิารลูกคา้สมัพนัธ ์(CRM) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรี ควรมกีาร
จดัเก็บขอ้มูลลูกค้าตัง้แต่ขัน้ปฐมภูม ิคอื การเกบ็ขอ้มลูชื่อ-สกุล ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท์ ใหม้คีวาม
เป็นปจัจุบนั เพื่อสะดวกในการตดิต่อสื่อสาร จนถงึขัน้ตอนการเก็บขอ้มูลพฤตกิรรมลูกคา้ เพื่อ
ท าการวจิยัและพฒันาสนิคา้และบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

5. ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร  ี ควรให้
ความส าคญัทัง้ 7 ดา้น เพราะเป็นการส่งเสรมิการตลาดทีค่รอบคลุมในทุกส่วนของการใหบ้รกิาร 
  
ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 
 ในการศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาเชงิส ารวจและการสมัภาษณ์เชงิลกึ ประกอบกับห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีเป็นกจิการขนาดเลก็ ด าเนินกจิการแบบครอบครวัและมกีาร
ขยายตัวของห้างหุ้นส่วนฯ  อยู่ เรื่อยๆ  ท าให้เกิดการลงทุนในการปรับปรุงอยู่ เสมอ            
หา้งหุน้ส่วนฯ  มกีลุ่มลูกคา้ทัง้ภายในจงัหวดัลพบุรแีละจงัหวดัใกลเ้คยีงเพยีงไม่กี่ราย ท าใหผ้ล
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การศึกษาอยู่ในวงจ ากัด อีกทัง้จงัหวดัลพบุรเีป็นจังหวดัที่เกิดภัยพิบัติน ้ าท่วม ท าให้ภาวะ
เศรษฐกจิหยุดชะงกั กลุ่มลูกคา้ของหา้งหุน้ส่วนฯ  ไดร้บัผลกระทบเป็นจ านวนมาก จงึท าให ้ณ 
ช่วงเวลาประสบภยัพบิตันิ ้าท่วม กลุ่มลูกคา้ลดจ านวนลงและลูกค้าส่วนใหญ่จะสัง่ซื้อสนิค้าเพื่อ
น าไปซ่อมแซมมากกว่าการตกแต่งเพิม่เตมิเพื่อความสวยงาม  
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ภาคผนวก ก 

บทสมัภาษณ์ 

บทสมัภาษณ์ผูบ้ริหารห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุรี 

นายสอาด  เพง็ช่ืน  (อาย ุ49ปี) หุ้นส่วนผู้จดัการ 

1. ท่านด าเนินธรุกิจมาเป็นระยะเวลาก่ีปีแล้ว 

“หจก.สอาดการช่าง ลพบุร ีด าเนินธุรกจิมาแลว้กว่า 20 ปี เริม่ก่อตัง้กจิการประมาณปี 

2534 ซึง่ตอนนัน้เริม่ท าเพยีงแค่งานเหลก็และประตูมุง้ลวด เพราะในสมยันัน้งานดา้นเหลก็

และประตูมุง้ลวดก าลงัได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก โดยผนัตวัจากการท างานเป็นลูกน้อง 

มาสู่การเป็นเจ้าของร้านเอง โดยการสนับสนุนของเจ้านายที่เล็งเห็นถึงความตัง้ใจในการ

ท างาน จงึไดส้่งเสรมิใหม้าเปิดรา้นเอง” 

2. ท่านมีแนวทางในการบริหารงานอย่างไร 

“การท างานของทีน่ี่เป็นการท างานกนัแบบง่ายๆ  มากว่า 20 ปีแลว้ แต่ก่อนผมเองกล็ง

มอืท างานเองกบัลกูน้อง และเป็นคนสอนงานลูกน้องทุกคนดว้ยตวัผมเอง เพราะผมอยากให้

งานของเรามคีุณภาพ ผมต้องการแสดงความจรงิใจให้ลูกค้าได้เหน็ และผมอยากให้ลูกค้า

เชื่อใจและไว้วางใจการท างานของเรา ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ร้านของเรามกีารขยายกจิการ

ออกไปจากงานผลติและตดิตัง้ไปสู่การสัง่ซือ้สนิคา้มาจ าหน่ายอกีทาง เป็นการขยายสายงาน

ออกไปจากสายงานเดมิ เพื่อเพิม่โอกาสในการแข่งขนัทางธุรกจิ ปจัจุบนัเรามสีนิคา้ใหลู้กค้า

เลอืกมากมายหลายประเภท และยงัคงท าการพฒันาสนิค้าและบรกิารให้มคีวามทนัสมยัอยู่

เสมอ เรามุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพสนิคา้และบรกิารทีด่เีป็นอย่างมาก เพราะเราต้องการที่

จะไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ว่ามาใชบ้รกิารทีเ่ราแลว้ไม่มผีดิหวงั”  

3. ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานในปัจจบุนัหรือไม่ 

“ถา้ในเรือ่งของภาพรวม ผมพอใจนะทีร่า้นเราด าเนินธุรกจิมาไดน้านถงึ 20 ปี ซึง่ผมถอื

ว่าประสบความส าเรจ็ในระดบัหนึ่ง แต่ถ้ามองตามกระบวนการแลว้ผมคดิว่า การบรหิารงาน

มนัยงัไม่ค่อยสมบูรณ์ เนื่องจากการวางระบบการจดัการยงัไม่มแีบบแผนที่แน่นอนตายตัว 

เหมอืนยงัเป็นช่วงของการเริม่จดัการกระบวนการท างานในแต่ละงาน ซึ่งขณะนี้เราก าลงัอยู่

ในช่วงของการวางแผนการจดัการระบบใหม่ งานหลายๆ  อย่างยงัไม่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย



 

เพราะในอดตีเราท างานและจดัการระบบแบบง่ายๆ  เหมอืนร้านขายของทัว่ไป ไม่มกีาร

จดัเก็บอะไรให้เป็นระบบระเบยีบ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความส าคญัเป็นอย่างมากและ

จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ เพื่อจะไดด้ าเนินงานไดอ้ยา่งราบรืน่ในอนาคต” 

4. ท่านคิดว่ากระบวนการท างานจดุใดท่ียงัมีความบกพร่อง หรือเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไข 

“กระบวนการท างานที่บกพร่องจรงิๆ  แล้วมนัมทีุกจุด แต่ถ้าพูดถงึสิง่ที่เหน็ได้ชดั คอื 

เรื่องของกระบวนการจดัการภายในองค์กร ทัง้ในเรื่องของการจดัเก็บเอกสาร การจดัเก็บ

สนิค้า การตรวจนับสนิค้า และการบรกิาร ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิาร

จดัการทีย่งัคงมคีวามบกพร่อง แต่เป็นเรือ่งทีค่วรมกีารจดัก่อนสิง่อื่น เพราะหากระบบภายใน

ไม่ด ีผลที่ตามมาในอนาคตก็ไม่ดตีามไปด้วย โดยเฉพาะเรื่องของการจดัเก็บสนิค้าและการ

ตรวจนับสนิค้า มนัเป็นเรื่องทีแ่ก้ไขมานานแต่ไม่เคยประสบความส าเรจ็เลย เพราะไม่มกีาร

วางผงัในการจดัวางสนิคา้คงคลงั พอสนิค้าใหม่มากว็างทบั วางบงัเอาไว ้เวลาจะหาของใชท้ี

กห็าไมเ่จอ เวลาตรวจนบัสนิคา้กน็บัไดไ้มท่ัว่ อกีทัง้ยงัเกดิความเสยีหายต่อสนิคา้ทีเ่กบ็ไวอ้กี 

แทนทีเ่ราจะขายสนิคา้เหล่านัน้ไดก้ลบัตอ้งมาเสยีเปล่า เพราะการไม่ระมดัระวงัในการจดัเกบ็ 

และทางรา้นตอ้งแบกรบัภาระความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไวเ้อง” 

5. ท่านมีวิธีในการบริหารจดัการปัญหาดงักล่าวอย่างไร 

“การจดัเกบ็สนิคา้ ควรมกีารวางแผนผงัในการวางสนิคา้ในเป็นทีป่ระจ าและท าป้ายบ่งชี ้

เพื่องา่ยต่อการเกบ็และการหาสนิคา้เมือ่ตอ้งการใชง้าน และส าหรบัสนิคา้ทีเ่กดิความเสยีหาย

หรอืสนิค้าทีใ่ช่งานไมไ่ด้แลว้ เช่น เศษเหลก็และสแตนเลสต่างๆ  เราจะน าไปขายใหแ้ก่รา้น

รบัซื้อวสัดุ ซึ่งร้านเรามรี้านรบัซื้อวสัดุรายประจ าอยู่แล้ว เราจะท าการขายเศษวสัดุทุกๆ      

6 เดอืน เพื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายเศษวสัดุเหล่านี้มาใชใ้นการลงทุนในกจิการต่อไป” 

6. ปัจจบุนัในจงัหวดัลพบุรีมีคู่แข่งในธรุกิจเยอะหรือไม่ และท่านมีแนวทางในการรบัมือ

อย่างไร 

“ปจัจุบนัน้ี คู่แข่งทางธุรกจิมมีากมายหลายรูปแบบ ทัง้ในส่วนของคู่แข่งรายใหญ่ทีเ่ป็น

บรษิทัจากในกรุงเทพฯ  ทีเ่ขา้มาท าตลาดในการจ าหน่ายสนิคา้โดยตรงกบัลูกคา้หรอืจะเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ระดบัประเทศทีจ่ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งทีก่ าลงัจะเปิดจ าหน่ายสนิคา้ในเรว็ๆ  นี้ 

หรอืจะเป็นในระดบัธุรกจิในจงัหวดัทีม่กีารแข่งขนักนัเรื่องของราคาสนิคา้เป็นส่วนใหญ่ แนว

ทางการแก้ไขที่เราให้ความส าคญัมาตลอด คอื การใหบ้รกิารกบัลูกค้าด้วยความจรงิใจและ

เตม็ใจ เพราะเป็นสิง่หนึ่งทีเ่ราจะสามารถจงูใจใหล้กูคา้ยงัคงมาใชบ้รกิารของเราอย่างต่อเนื่อง 



 

ลูกค้ามสีทิธิท์ี่จะเปลี่ยนใจไปใช้บรกิารที่อื่นได้ง่ายกว่า ฉะนัน้ การรกัษาฐานลูกค้าของเรา

ไม่ให้ลดลงเป็นการแก้ไขที่ดทีี่สุด เพราะเราเชื่อว่าการบรกิารที่ดยี่อมส่งผลต่อการแนะน า

ลกูคา้รายใหม่ๆ   ใหม้าใชบ้รกิารจากเราไดอ้กีทางหนึ่ง 

7. แนวโน้มธรุกิจหรืออตุสาหกรรมเหลก็ในอนาคต ท่านมีความคิดเหน็อย่างไร 

“การเตบิโตของอุตสาหกรรมเหลก็เป็นการเตบิโตอย่างชา้ๆ  ไม่มกีารขยายตวัมาก เรา

ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ  ที่เปลี่ยนไป เพราะอุตสาหกรรมเหล็กมีความ

เกีย่วเน่ืองกบัปจัจยัภายนอกทีย่ากต่อการควบคุมหลายๆ  ปจัจยั ซึง่เราต้องปรบัตวัใหท้นัต่อ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปในแต่ละวนั” 



 

ภาคผนวก ข 

แบบสมัภาษณ์ลกูค้าห้างหุ้นส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบรีุ 

ชื่อลกูคา้

 ……………………………………………………………………………………… 

ชื่อกจิการ

 ……………………………………………………………………………………… 

โทรศพัท์

 ……………………………………………………………………………………… 

ค าถาม 

1. ปจัจบุนักจิการของท่านเป็นอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ปจัจบุนัท่านไดใ้ชก้จิการทีอ่ื่นหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



 

3. ท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไรเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั          

สอาดการช่าง ลพบุร ีในขณะทีท่่านเขา้มาใชบ้รกิาร 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านไดร้บัความพงึพอใจหรอืไม ่ในการเขา้รบับรกิารกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการ

ช่าง ลพบุร ี

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ท่านมคี าแนะน าหรอืตชิมใดบา้ง เพื่อใหห้า้งหุน้ส่วนฯน าไปพฒันาปรบัปรงุใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อไป 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

“ขอขอบพระคณุลกูค้าทุกท่านท่ีสละเวลาในการให้ข้อมลู” 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้ จดัท าขึน้เพื่อท าการศกึษาถงึปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าของหา้ง

หุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนักศกึษาระดบัปรญิญาโท 

สาขาประกอบการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ค าสัง่ กรณุาใส่เครือ่งหมาย   ลงในขอ้มลูทีต่รงกบัความเป็นจรงิ 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. เพศ     หญงิ  ชาย 

2. ระยะเวลาทีม่าใชบ้รกิาร          ต ่ากว่า 1 ปี     1-3 ปี                       

                      3-5 ปี      มากกว่า 5 ปี  

3. ยอดการซือ้ต่อครัง้   ต ่ากว่า   5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท  

10,001 – 15,000 บาท           มากกว่า 15,000 บาท  

ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้า 

ท่ี ตวัช้ีวดั 
มากท่ีสดุ 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

1 ด้านสินค้าและผลิตภณัฑ ์     
 1.1 สนิคา้มคีวามทนัสมยัอยู่เสมอ     
 1.2 มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายประเภท     
 1.3 มสีนิคา้ตรงตามมาตรฐานของลกูคา้     
2 ด้านราคาสินค้า     
 2.1 ราคาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน มคีวาม  

เหมาะสมกบัสนิคา้ 
    

 2.2 ราคามคีวามยดืหยุ่นตามสถานการณ์     
พลกิดา้นหลงั 



 

 

ท่ี ตวัช้ีวดั 
มากท่ีสดุ 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

3 ส่งเสริมการขาย     
 3.1 มกีารจดัท าโปรโมชัน่หรอืส่วนลดสนิคา้ให้

ลกูคา้ 
    

 3.2 มขีองแถมใหเ้มือ่ซือ้ครบตามยอดทีก่ าหนด     
4 สถานท่ีตัง้     
 4.1 สถานทีต่ ัง้มคีวามเหมาะสม หาง่าย     

 4.2 สถานทีม่คีวามกวา้งขวางเพยีงพอต่อการจดั
สนิคา้ 

    

 4.3 สถานทีต่ ัง้อยูไ่มไ่กลจากตวัเมอืงมาก     
5 การเข้าถึงหรือช่องทางการส่ือสาร     
 5.1 มชี่องทางการตดิต่อสื่อสารเพยีงพอต่อความ

ตอ้งการในการสอบถามขอ้มลูสนิคา้และบรกิาร 
    

 5.2 สามารถตดิต่อสอบถามไดส้ะดวกรวดเรว็     
 5.3 สามารถใหค้ าแนะน าหรอืค าปรกึษาไดท้นัท ี     
6 การบริการ/พนักงาน     
 6.1 มขีัน้ตอนในการใหบ้รกิารขายสนิคา้ทีร่วดเรว็     
 6.2 ใหก้ารบรกิารดว้ยความเตม็ใจ     
 6.3 พนกังานใหค้ าแนะน าในการเลอืกซือ้สนิคา้     
 6.4 การบรกิารจดัส่งสนิคา้ รวดเรว็ ครบถว้น     
 6.5 สามารถผลติหรอืจดัสนิคา้ไดต้รงตามค าสัง่

ของลกูคา้ 
    

 6.6 มมีติรไมตรทีีด่ต่ีอลกูคา้     
7 ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า     
 7.1 มกีารตดิตามสอบถามลูกคา้เสมอ     
 7.2 มกีารแนะน าเกี่ยวกบัสนิคา้     
 7.3 ใหค้วามส าคญัและใส่ใจลกูคา้เสมอ     
8 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อห้าง

หุ้นส่วนฯระดบัใด 
    

 



 

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................. 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามน้ี 

 



ประวติัผูศึ้กษา 

 นางสาวจริาภรณ์  เพง็ชื่น เกดิวนัที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2529 เกดิทีจ่งัหวดัลพบุร ีก าลงั

ศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญามหาบณัฑติ สาขาการประกอบการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2554 

ระดบัปรญิญาบณัฑติ คณะวทิยาการจดัการ สาขาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัราช

ภฏัเทพสตร ี2552 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนพบิูลวทิยาลยั 2547 ปจัจุบนัท างานอยู่

ทีห่า้งหุน้ส่วนจ ากดั สอาดการช่าง ลพบุร ีต าแหน่งฝ่ายบุคคล และหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.รุ่งกจิอลู

มนิัม่ ต าแหน่ง ผูช้่วยผูจ้ดัการ 
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