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กลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนกัถงึคุณประโยชน์และความสอดคลอ้งของบรกิารเสยีงรอสายกบั

ความตอ้งการในชวีติประจ าวนั       
 วตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมในการใชง้าน ปจัจยัต่างๆทีม่ผีลต่อการใช ้และไม่ใช ้

รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้โดยเกบ็ขอ้มลู จากการศกึษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คุน้เคย 

และเคยใชบ้รกิารเสยีงรอสายรอ้ยละ 72 ส าหรบัผูท้ ีไ่ม่เคยใชบ้รกิารเสยีงรอสายเลย รอ้ยละ 28 

ส าหรบัการตดิต่อแจง้ขา่วสารเกีย่วกบับรกิารเสรมิ ช่องทางทีไ่ดร้บัความนิยม คอืการรบัขอ้ความ

SMS จากผูใ้หบ้รกิาร นอกจากนี้ปจัจยัการตลาดทีช่่วยสนบัสนุนและส่งเสรมิการใชบ้รกิารเสยีงเพลง

รอสายใหม้มีากขึน้ คอื การจดัโปรโมชัน่ใหส้่วนลดร่วมกบัสนิคา้อื่นๆ ความชื่นชอบในตวัศลิปินและ

บทเพลง จุดประสงคก์ส็ าคญักเ็พื่อใหผู้ท้ ีโ่ทรเขา้ไดฟ้งัขณะรอสาย ส าหรบัปญัหาและอุปสรรคทีพ่บ

จากการใชง้าน คอื ปญัหาเรื่องราคาสงูเกนิไป 
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สมบรูณ์ทีสุ่ด  ท่านที่ สองคอื อาจารย ์ ดร .พรีพงษ์ ฟูศริิ  ทีใ่หค้ าแนะน า ตรวจทาน และแกไ้ข
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
องคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 

        การด าเนินธุรกจิเพลงของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นการด าเนินงานทีค่รบวงจร ครอบคลุมตัง้แต่

การสรา้งสรรคผ์ลงานเพลง การผลติเป็นสนิคา้เพลงในรปูแบบเทป ซดี ีวซีดี ี และดวีดีไีปจนถงึ

การบรหิารจดัเกบ็ค่าลขิสทิธิ ์นอกจากนี้ในกลุ่มบรษิทัยงัมกีารด าเนินธุรกจิทีต่่อเนื่องมาจาก

ธุรกจิเพลงอาทเิช่น ธุรกจิดจิติอล ธุรกจิโชวบ์ซิ และธุรกจิการบรหิารศลิปิน เพื่อเป็นการต่อยอด

และสนบัสนุนธุรกจิเพลงอกีดว้ย 

        บรษิทัฯ มกีารน าคอนเทนตเ์พลงมาแปลงเป็นรปูแบบดจิติอลเพื่อกระจายไปสู่เครอืขา่ย

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่อนิเตอรเ์น็ต และผูป้ระกอบการภายนอก โดยมกีารใหบ้รกิารดาวน์โหลดใน

รปูแบบต่าง ๆ เช่น เสยีงเรยีกเขา้(Ringtone) เสยีงรอสาย(Ring Back Tone) เพลงเตม็      

(Full Song) และมวิสคิวดิโีอ (Full MV) ทัง้แบบรายเพลง (A la carte) และแบบจ่ายรายเดอืน 

(Subscription Service) ผ่านช่องทาง *123 นอกจากนี้ ยงัมเีวบ็ไซตw์ww.gmember.com ซึง่

เป็นศนูยก์ลางรวบรวมขอ้มลูเพลง ขา่วสารศลิปิน การดาวน์โหลดเพลง และกจิกรรมต่าง ๆ อกี

มากมาย และบรกิารจ าหน่ายซดีแีละดวีดีผี่านช่องทาง Call Center และ Online ที ่

www.shopping8000.com 

 

ภาพรวมองคก์ร 

        กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิภายใตป้รชัญาการท างานอยา่งสรา้งสรรค ์มคีุณภาพและพฒันา

เทคโนโลยอียา่งต่อเนื่อง ส่งผลใหส้ามารถส่งมอบความสุขใหแ้ก่ทุกกลุ่มผูบ้รโิภคตัง้แต่อดตี

จนถงึปจัจุบนั ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายแบ่งการด าเนินงานตามประเภทและลกัษณะของธุรกจิ 

โดยปจัจุบนัไดแ้บ่งธุรกจิออกเป็น 4 กลุ่มธุรกจิหลกั คอื         

1.  ธรุกิจเพลงและธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเพลง  ซึง่ประกอบดว้ย 

 

 

http://www.shopping8000.com/
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1.1 ธรุกิจสินค้าเพลง และลิขสิทธ์ิ       

 - ธุรกจิสนิคา้เพลง (Physical Products)       

 - ธุรกจิการจดัเกบ็ค่าลขิสทิธิ ์(Rights Management Business) 

1.2 ธรุกิจดิจิตอล เป็นการน าคอนเทนตเ์พลงมาแปลงเป็นรปูแบบดจิติอลเพื่อการกระจายไปสู่

เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีอ่นิเตอรเ์น็ตและ ผูป้ระกอบการภายนอก โดยบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิาร

ดาวน์โหลดประเภทต่าง ๆ เช่น เสยีงเรยีกเขา้ (Ringtone) เสยีงรอสาย (Ringback Tone) เพลง

เตม็ Full Song และมวิสคิวดีโีอ (Full MV) 

1.3 ธรุกิจโชวบิ์ซ (Show Business) ด าเนินธุรกจิรบัจา้งจดักจิกรรมและงานแสดงต่าง ๆ โดย

หน่วยงาน จเีอม็เอม็ไลฟ์ และบรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จ ากดั (มหาชน )ตัง้แต่งานคอนเสริต์ ละคร

เวท ีและงานแสดงอื่น ๆ โดยด าเนินงานครอบคลุมถงึการสรา้งสรรคง์านแสดงหรอืเฉพาะการ

รบัจา้งผลติ การด าเนินธุรกจิรบัจดักจิกรรมและคอนเสริต์นี้ท าใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถใชท้รพัยากร

ทีม่อียู ่เช่นผลงานเพลง นกัรอ้ง นกัแสดง และศลิปินอื่น ๆ ใหเ้กดิประโยชน์เพิม่ขึน้ 

1.4 ธรุกิจบริหารศิลปิน ด าเนินงานโดย หน่วยงานอราทสิท ์โดยท าธุรกจิคดัสรร พฒันาศลิปิน

ใหม่ รวมถงึการดแูลและจดัหางานใหศ้ลิปินในสงักดั โดยมบีรกิารคลอบคลุมทัง้ประเภท Music 

Services ซึง่เป็นการใชศ้ลิปินในงานเกีย่วกบัดนตร ีเช่น รอ้งเพลง เล่นดนตร ีแสดงออเคสตรา้ 

รอ้งคอรสั และบรกิารประเภท Non-music Service เป็นการใชศ้ลิปินไปแสดงความสามารถดา้น

อื่น เช่น เดนิแบบ นกัแสดง MC พธิกีรงาน และ Celebrities 

2.  ธรุกิจส่ือ (Media Business) ประกอบไปดว้ย ธุรกจิสื่อวทิย ุธุรกจิสื่อโทรทศัน์ ธุรกจิสื่อ

สิง่พมิพ ์ธุรกจิสรา้งสรรคแ์ละบรหิารกจิกรรมทางการตลาดแบบครบวงจร 

3.  ธรุกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คอื               

3.1  จ าหน่ายกล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม “GMM Z”                  

3.2  ใหบ้รกิารโทรทศัน์แบบเสยีค่ารบัชม (Pay TV) และแบบรบัชมเป็นรายครัง้ (Pay-per-view)  

3.3  ผลติรายการโทรทศัน์ ส่งผ่านดาวเทยีมระบบ Free to Air ออกอากาศ 24 ชัว่โมง 

4. ธรุกิจภาพยนตร ์เป็นการผลติภาพยนตรเ์พื่อฉายตามโรงภาพยนตร ์(Feature Films) 
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ภาพที1่ งบก าไรขาดทุน 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยและกิจการที่ควบคมุร่วมกนั

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม

2554 2553 2552

พนับาท % พนับาท % พนับาท %

รายได้

รายได้ธรุกิจเพลงและดจิิตอล 2,855,040   30.4        2,717,736   30.8     3,060,342    37.7     

รายได้ธรุกิจโชว์บิซ 731,949 7.8         628,842      7.1      539,380       6.6      

รายได้ธรุกิจภาพยนตร์ 305,263      3.3         289,090      3.3      376,318       4.6      

รายได้ธรุกิจโทรทัศน์ 2,053,763   21.9        1,919,856   21.8     1,591,276    19.6     

รายได้ธรุกิจโทรทัศน์ผา่นดาวเทียม 569,914      6.1         359,904      4.1      117,046       1.4      

รายได้ธรุกิจวิทยุ 764,174      8.1         693,503      7.9      612,424       7.5      

รายได้ธรุกิจบริการรับจัดและบริหารกิจกรรม 1,308,463   13.9        1,612,894   18.3     1,244,787    15.3     

รายได้ธรุกิจสือ่สิง่พิมพ์ 199,305      2.1         195,393      2.2      208,119       2.6      

รายได้ธรุกิจอ่ืน 311,944      3.3         220,115      2.5      170,902       2.1      

รายได้อ่ืน    

   รายได้จากการบริหารงานและคา่ที่ปรึกษา 2,750         0.0         2,261         0.0      2,303           0.0      

   ดอกเบีย้รับ 29,761       0.3         14,635       0.2      18,661         0.2      

   เงินปันผลรับและสว่นแบง่ก าไรจากกิจการที่ควบคมุร่วมกนั 54,408       0.6         44,149       0.5      48,509         0.6      

   ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 35,082       0.4         -                -      -                  -      

   อ่ืน ๆ 166,140      1.8         113,957      1.3      134,261       1.7      

รวมรายได้อ่ืน 288,142      3.1         175,002      2.0      203,734       2.5      

รวมรายได้ 9,387,956   100.0      8,812,335   100.0   8,124,327    100.0   

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทุนขายและบริการ 5,396,654   57.5        5,118,941   58.1     4,709,243    58.0     

คา่ใช้จ่ายในการขาย 505,548      5.4         478,999      5.4      367,251       4.5      

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 2,508,027   26.7        2,403,388   27.3     2,348,767    28.9     

รวมค่าใช้จ่าย 8,410,228   89.6        8,001,328   90.8     7,425,261    91.4     

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และภาษีเงินได้นิตบุิคคล 977,728      10.4        811,007      9.2      699,066       8.6      

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 57,212       0.6         51,634       0.6      36,555         0.4      

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิตบุิคคล 1,034,940   11.0        862,640      9.8      735,621       9.1      

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (54,880)      (0.6)        (42,287)      (0.5)     (55,196)        (0.7)     

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิตบุิคคล 980,060      10.4        820,354      9.3      680,425       8.4      

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (295,994)     (3.2)        (229,265)     (2.6)     (139,264)      (1.7)     

ก าไรส าหรับปี 684,066      7.3         591,089      6.7      541,161       6.7      

   

การแบ่งปันก าไร  

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 625,544      523,311      510,794       

สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 58,522       67,779       30,367         

684,066      591,089      541,161       

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.18           บาท 0.99           บาท 0.97            บาท
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การจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์เพ่ือจ าหน่าย 

องคป์ระกอบส าคญัในการสรา้งสรรคแ์ละจดัจ าหน่ายผลงานเพลงมดีงันี้ 

1. เน้ือร้องและท านอง 

กลุ่มบรษิทัฯ ม ี Producer บุคลากรฝา่ยผลติเพลงทีม่คีวามสามารถทีท่ าหน้าทีผ่ลติผลงานทีม่ี

คุณภาพและมถีนดัในแนวเพลงทีห่ลากหลาย โดยมบุีคลากรทีเ่กีย่วกบัการสรา้งสรรคเ์พลง

ทัง้หมด มากกวา่  200 คน นอกจากนี้ยงัมผีลงานเพลงอกีประมาณกวา่ 20,000 เพลงทีเ่ป็น

ลขิสทิธิข์องบรษิทัฯ อยูใ่น Music Library ซึง่เป็นผลงานเพลงทีม่คีุณภาพสามารถน ามาผลติและ

สรา้งสรรคเ์ป็นผลงานใหม่ในรปูแบบต่าง ๆ ได้ 

2. ศิลปิน 

มศีลิปินมากมายทัง้ชาย หญงิและกลุ่มศลิปิน ณ สิน้ปี 2554 กลุ่มบรษิทัฯ มศีลิปินในสงักดั

มากกวา่ 300 คน 

3. สตดิูโอ 

มหีอ้งอดัเสยีง และหอ้งตดัต่อ บรหิารโดย บรษิทั จเีอม็เอม็ สตดูโิอ จ ากดั ซึง่เน้นการควบคุม

คุณภาพการผลติทัง้มาสเตอรเ์พลงและรายการโทรทศัน์ต่าง ๆ 

4. คลงัและศนูยก์ระจายสินค้า 

กลุ่มบรษิทัฯ มคีลงัสนิคา้และศนูยก์ระจ ายสนิคา้บนัเทงิ (Distribution Center) เป็นของตวัเอง 

และสามารถควบคุมการกระจายสนิคา้ และการบรหิารสต๊อกไดเ้องอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. ระบบการจดัเกบ็ข้อมลูในรปูแบบดิจิตอล (Digital Library) 

กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารทัง้ในเรื่องของระบบ และขนาดการจดัเกบ็ข้ อมลูใน

แบบ Digital library ทีส่ามารถรองรบัการจดัเกบ็ Content ประเภทต่างๆ ใน format ต่างๆ 

เพื่อใหร้องรบัการใหบ้รกิารลกูคา้ทีใ่ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีต่่างรุ่น ต่างยีห่อ้ โดยมทีมีงาน Digital 

Content Production ทีเ่ชีย่วชาญการบรหิาร และบรกิารดา้นนี้ ท ัง้นี้กลุ่ มบรษิทัรบับรหิารเพลง

ของค่ายพนัธมติรอื่นๆ ทีใ่หค้วามไวว้างใจใหเ้ป็นผูจ้ดัการใหบ้รกิาร Content ไปถงึเครอืขา่ย

ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทัอื่นดว้ย 
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สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งหลกัขององคก์ร 

ส าหรบัแนวโน้มการแขง่ขนัในปี 2556 นัน้ บรษิทัฯ คาดวา่การแขง่ขนัของธุรกจิเพลงจะ

ยงัคงเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัปีทีผ่่านมา และธุรกจิดจิติอลยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้จากการ

ทีผู่บ้รโิภคหนัมาใชบ้รกิารเพลงเพลงผ่านโทรศพัทม์อืถอื และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ มาก

ขึน้ นอกจากนี้ จะมกีารจดัการแสดงสดของศลิปินในกลุ่มบรษิทัฯ อยา่งต่อเนื่องตลอดทัง้ปี เพื่อ

เป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บักลุ่มธุรกจิเพลงอกีทางหนึ่ง เช่น สถานีวทิยุ  สายการบนิ  และ

หา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้        

 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งธุรกจิเพลงครบถ้วน รวมถงึมธีุรกจิสื่อในเครอื ธุรกจิเพลงเตบิโตขึน้

จากช่องทาง การขายในรปูแบบดจิติอลคอนเทนต ์ เพราะการเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  

และพฒันาการของเทคโนโลยกีารสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะการสื่อสารแบบไรส้ายทีท่ าให้

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถดาวน์โหลดดจิติอลคอนเทนตไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็และสะดวกขึน้ 

ความสามารถหลกัในการแข่งขนั      

 Ring back Tone เป็นการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วกบัการใชเ้สยีงดนตรแีทนเสยีงสญัญาณ ใน

การต่อสายโทรศพัทใ์นระหวา่งทีโ่ทรหาเบอรป์ลายทาง ไดแ้ก่ เสยีงดนตรใีนท่อนสรอ้ย โดยผูใ้ช้

ทีเ่ป็นเจา้ของเลขหมายสามารถเลอืกเพลงทีต่อ้งการใช ้ในเวลาทีคู่่สนทนา โทรเขา้มา แลว้ไดย้นิ

เสยีงดนตร ีเสยีงเพลง        

 บรกิารเสยีงเพลงรอสายมจีุดแขง็ส าคญัประการหนึ่ง คอื  เป็นบรกิารทีย่ากต่อการ

เลยีนแบบหรอืท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต  ดงัเช่นบรกิารเพลงในรปูแบบอื่นๆ ทีม่กัจะเผชญิ

ปญัหาการละเมดิลขิสทิธิ ์เช่น  เสยีงเพลงเรยีกเขา้ (Ring Tone) คลปิเพลง (Song Clip) เพลง

เต็มฉบบั (Full Song) เป็นตน้ ซึง่จะส่งผลต่อยอดจ าหน่ายได้  แต่บรกิารเสยีงเพลงรอสาย

จ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดหรอืขอใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารทีถู่กตอ้งเท่านัน้  อกีทัง้บรกิารเสยีงเพลง

รอสายไม่มขีอ้จ ากดัในดา้นของประเภทหรอืรุ่นของโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีจ่ะสามารถใชบ้รกิารได้  

ท าใหท้ีผ่่านมาตลาดบรกิารเสยีงเพลงรอสายมแีนวโน้มเตบิโตมากขึน้ตามล าดบัส าหรบัลกัษณะ

การด าเนินธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารในตลาดเสยีงเพลงรอสายนัน้  ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ะ

สรา้งความร่วมมอืเป็นพนัธมติรทางธุรกจิระหวา่งกนักบับรษิทัผลติเพลง โดยผูใ้หบ้รกิารจะไดร้บั

รายไดจ้ากผูใ้ชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสายใน 2 ส่วน คอื ค่าบรกิารรายเดอืนและค่าบรกิารรายเพลง 

นอกจากนี้ ผูใ้ชบ้รกิารจะสามารถเลอืกบรกิารเสยีงเพลงรอสายไดส้งูสุดประมาณ 8-10 เพลงต่อ 
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1 หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ท ัง้นี้ รายไดจ้ากบรกิารเสยีงเพลงรอสายจะถูกแบ่งแก่ผูใ้หบ้รกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละบรษิทัผลติเพลงตามสดัส่วนทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

ปัญหาและความส าคญัของปัญหา       

 การแขง่ขนัของตลาดบรกิารเสยีงรอสายของโทรศพัทม์อืถอืในปจัจุบนั มกีารแขง่ขนั

ทางดา้นราคาทีค่่อนขา้งรุนแรง ประกอบกบัตลาดเริม่เขา้สู่ภาวะอิม่ตวั การขยายฐานลกูคา้ใหม่

เป็นไปไดช้า้ลงและค่อนขา้งยากกวา่ในอดตี ดงันัน้ธุรกจิการใหบ้รกิารเสยีงรอสายในปจัจุบนั จงึ

มุ่งเน้นในการส่งเสรมิการตลาดการใหบ้รกิารรปูแบบอื่นๆทีน่อกเหนือจากการใหบ้รกิารพืน้ฐาน 

อาทเิช่น บรกิารรบัส่งขอ้มลูในรปูแบบต่างๆมากขึน้ ซึง่ช่วยเพิม่ปร ะสทิธภิาพในการใชง้าน

ใหก้บับรกิารเสยีงรอสาย ทัง้ยงัช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป        

 บรกิารเสยีงรอสายในปจัจุบนัไม่เป็นทีน่ิยมในกลุ่มลกูคา้ทัว่ไป มคีวามนิยมค่อนขา้ง

จ ากดั การตลาดเพื่อเขา้ถงึและเจาะกลุ่มลกูคา้ยงัค่อนขา้งมอุีปสรรคอยูม่าก เนื่องจากกลุ่มลกูคา้

ส่วนใหญ่ยงัไม่มกีารตระหนกัถงึคุณประโยชน์และความสอดคลอ้งของบรกิารเสยีงรอสายกบั

ความตอ้งการในชวีติประจ าวนั รวมถงึความคุม้ค่าของการใชง้านบรกิารเสยีงรอสายมาก

เท่าทีค่วร 
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ปัญหาส าคญัคือ จ านวนลกูคา้ใชเ้สยีงรอสายลดลงอยา่งต่อเนื่อง 

 

แผนภมูทิี1่ จ านวนผูใ้ชบ้รกิารเสยีงรอสายบรษิทั แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

ตารางที1่ แสดงจ านวนผูใ้ชเ้สยีงรอสายของเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอื 

   Month AIS DTAC TRUE Total RBT 

Jan-12      5,000,000       3,100,000       1,200,000          9,300,000  

Jul-12      4,500,000       2,500,000       1,200,000          8,200,000  

    

Register ลกูคา้ทีเ่ขา้มาเป็นสมาชกิ 

Cancel ลกูคา้ทีย่กเลกิดว้ยตวัเอง 

Expired ลกูคา้ทีโ่ดนระบบยกเลกิใหเ้นื่องจากไม่มเีงนิ 
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แผนภมูทิี2่ สถานะการใชบ้รกิารของลกูคา้บรษิทัแอดวานซ ์อนิโฟรเ์ซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
แผนภมูทิี3่ สถานะการใชบ้รกิารของลกูคา้บรษิทั โทเทิล่แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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แผนภมูทิี4่ แสดงสถานะการใชบ้รกิารของลกูคา้บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
แผนภมูทิี5่ สถานะภาพรวมการใชบ้รกิารเสยีงรอสายของลกูคา้ 
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ตารางที2่ รายไดธุ้รกจิโดยภาพรวมบรษิทั แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

        จากตารางรายไดส้่วนใหญ่ขององคก์รมาจากรายไดธุ้รกจิเพลงและดจิติอลสงัเกตไดว้า่มี

แนวโน้มลดลงผูใ้หบ้รกิารยงัมโีอกาสในตลาดบรกิารเสยีงเพลงรอสายอยูอ่กีมาก เนื่องจาก

ปจัจุบนัจ านวนผูใ้ชบ้รกิารยงัอยูใ่นวงจ ากดัและกระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นเป็นส่วนใหญ่ โดยมี

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารประมาณรอ้ยละ 22-23 ของจ านวนเลขหมายโทรศพัทท์ัง้หมดเท่านัน้ ท าให้

ยงัมโีอกาสในการขยายตลาดใหก้วา้งมากขึน้ไดอ้กี แต่ปญัหาส าคญัประการหนึ่งในการขยาย

ตลาดของผูใ้หบ้รกิาร คอื การขยายตลาดไปสู่กลุ่มลกูคา้ในช่วงอาย ุ40 ปีขึน้ไป ซึง่อาจจะไม่ได้

ชื่นชอบการดาวน์โหลดเสยีงเพลงรอสายตามกระแสนิยมทัว่ไป ซึง่ผูใ้หบ้รกิารจ าเป็นจะตอ้งท า

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใหเ้ขา้ใจอยา่งถี่ถ้วน เพื่อน าไปสู่การวางกลยทุธใ์นการ

ขยายตลาดต่อไป โดยปจัจุบนัผูใ้หบ้รกิารกไ็ดเ้ริม่มแีนวทางการปรบัเปลีย่นบรกิารเพื่อให้

สามารถตอบสนองกลุ่มลกูคา้อื่นๆ ไดม้ากขึน้ เช่น เพลงลกูกรุง เพลงลกูทุ่ง บทสวดธรรมมะ 

เป็นตน้ จากการส ารวจของส านกังานสถติแิห่งชาต ิพบวา่ ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นช่วงอาย ุ40 

ปีขึน้ไปกวา่รอ้ยละ 95 ไม่เคยใชบ้รกิารเสรมิ ซึง่หากผูใ้หบ้รกิารสามารถขยายฐานลกูคา้ในช่วง

อายนุี้ไดม้ากขึน้ กจ็ะเป็นโอกาสส าคญัในการช่วยเพิม่มลูค่าตลาดใหเ้พิม่มากขึน้ไดอ้กีดว้ย โดย

จ านวนผูม้โีทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นช่วงอาย ุ40 ปีขึน้ไป คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 37.7 ของผูม้ี

โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้หมด 

 

 

 

รายได้ 

2554 2553 2552 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายไดธุ้รกจิเพลงและดจิติอล      2,855,040  30.4      2,717,736  30.8      3,060,342  37.7 

รายไดธุ้รกจิโชว์บชิ          731,949  7.8          628,842  7.1          539,380  6.6 

รายไดธุ้รกจิภาพยนตร ์          305,263  3.3          289,090  3.3          376,318  4.6 

รายไดธุ้รกจิโทรทศัน์      2,053,763  21.9      1,919,856  21.8      1,591,276  19.6 

รายไดธุ้รกจิโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม          569,914  6.1          359,904  4.1          117,046  1.4 

รายไดธุ้รกจิวทิยุ          764,174  8.1          693,503  7.9          612,424  7.5 

รายไดธุ้รกจิบรกิารรบัจดัและบรหิารกจิกรรม      1,308,463  13.9      1,612,894  18.3      1,244,787  15.3 

รายไดธุ้รกจิสือ่สิง่พมิพ์          199,305  2.1          195,393  2.2          208,119  2.6 

รายไดธุ้รกจิอื่น          311,944  3.3          220,115  2.5          170,902  2.1 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาปญัหาและอุปสรรคของการใชบ้รกิารเสรมิเสยีงรอสายของผูใ้ชบ้รกิาร  

2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารเสรมิเสยีงรอสายของกลุ่มลกูคา้  

3. เพื่อก าหนดกลยทุธใ์นการเพิม่รายไดแ้ละสามารถรกัษาฐานผูใ้ชบ้รกิารเดมิใหแ้ก่ผูก้บัองคก์ร 

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า      

 กลุ่มเป้าหมายจะตอ้งเป็นผูท้ ีม่คีวามเขา้ใจในดา้นเทคโนโลยดีา้นการสื่อสารเบือ้งตน้เป็น

บุคคลทัง้ทีเ่คยใชแ้ละไม่เคยใชบ้รกิารเสยีงรอสายมาก่อน เพื่อทราบถงึปญัหาทีท่ าใหร้ายไดข้อง

ธุรกจิเสยีงรอสายลดลง เนื่องจากมขีอ้จ ากดัในเรื่องเวลาในการเกบ็ขอ้มลู ท าใหเ้กบ็ขอ้มลูลกูคา้

ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืตอ้งอาศยัการสอบถามออนไลน์เท่านัน้ โดยเน้นความคดิเหน็ 

พฤตกิรรมการบรโิภคบรกิารเสรมิของกลุ่มคนวยัรุ่นและวยัท างาน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ระยะสัน้  

1.ท าใหเ้กดิการกระตุน้ยอดขาย  

2.ดงึดดูลกูคา้เก่าใหก้ลบัมาเปิดใชบ้รกิารเสยีงรอสาย  

ระยะกลาง  

1.สามารถเพิม่มลูค่าตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและจดจ าของลกูคา้ได ้

2.สรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้กบัลกูคา้ สามารถรกัษาฐานลกูคา้เดมิเอาไวไ้ด ้ 

ระยะยาว  

1.สรา้งรายไดแ้ละการเจรญิเตบิโตทีถ่าวรใหก้บัผูใ้หบ้รกิารเสรมิเสยีงรอสาย 

2.ท าใหว้งจรชวีติผลติภณัฑย์าวนานขึน้ 
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บทท่ี 2                                                                                                                      
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

        ในบทนี้จะกล่าวถงึ ทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารเสรมิ

เสยีงเพลงรอสายส าหรบัมอืถอื ซึง่ประกอบไปดว้ยทฤษฎกีระบวนการส าหรบัการจดัการเชงิ   

กลยทุธ ์ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎทีศันคตขิองผูบ้รโิภค รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งใน

อดตี 

 

2.1 ทฤษฎีกระบวนการส าหรบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management Process) 

 

        องคก์รตอ้งมกีารก าหนดกลยทุธเ์พื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคต โดยไดร้บั

ความร่วมมอืจากผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย การวางแผน การก าหนด การด าเนินการ การ

ควบคุมและทบทวนกลยทุธ ์ชึง่ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งและปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัใหอ้งคก์ร 
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2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

การตอบสนองของ

ผู้ซ้ือ 

การเลอืกผลติภณัฑ์ 

การเลอืกตรา 

การเลอืกผูข้าย 

เวลาในการซือ้ 

ปรมิาณการซือ้ 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด ส่ิงกระตุ้น

อ่ืนๆ 

ผลติภณัฑ์ 

ราคา 

การจดัจ าหน่าย 

การส่งเสรมิมการตลาด 

เศรษฐกจิ 

เทคโนโลย ี

การเมอืง 

วฒันธรรม 

อื่นๆ 

กล่องด า หรอืความรูส้กึนึกคดิของผู้

ซือ้ 

ขัน้ตอนการตดัสินใจของผู้ซ้ือ 

การรบัรู ้

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมนิผลทางเลอืก 

การตดัสนิใจเลอืก 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

ลกัษณะของผู้ซ้ือ 

ปจัจยัดา้นวฒันธรรม 

ปจัจยัดา้นสงัคม 

ปจัจยัส่วนบุคคล 

ปจัจยัดา้นจติวทิยา 

1.ปัจจยัทางวฒันธรรม 

1.1 วฒันธรรมพืน้ฐาน 

1.2 วฒันธรรมยอ่ย 

1.3 ชัน้สงัคม 

2. ปัจจยัทางสงัคม 

2.1 กลุ่มอา้งองิ 

2.2 ปจัจยัทางสงัคม 

2.3 บทบาทและ

สถานะ 

3. ปัจจยัทางวฒันธรรม 
3.1 อาย ุ
3.2 วงจรชวีติครอบครวั 
3.3 อาชพี 
3.4 โอกาสทางเศรษฐกจิ
หรอืรายได้ 
3.5 ค่านิยมและรูปแบบ

การด ารงชวีติ 

4.ปัจจยัด้านจิตวิทยา 

4.1 การจูงใจ 

4.2 การรบัรู้ 

4.3 การเรยีนรู้ 

4.4 ความเชื่อถอื 

4.5 ทศันคติ 

4.6 บุคลกิภาพ 

4.7 แนวคดิของตนเอง 
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        จากรปูแสดงทศิทางการไหลของขอ้มลูตามลกูศร ภายในโมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคซึง่เป็น

โมเดลทีใ่ชศ้กึษาถงึเหตุจงูใจทีท่ าใหซ้ือ้สนิคา้ หรอืบรกิารนัน้ๆโดยมกีระบวนการเริม่ตน้จากการ

มสีิง่กระตุน้(Stimulus) ทีท่ าใหเ้กดิความตอ้งการผ่านเขา้มายงัความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ ซึง่

เปรยีบเสมอืนกล่องด า ซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถคาดเดาไดว้า่ผูซ้ ือ้คดิอยา่งไร แต่ความรูส้กึ

นึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ือ้ ทัง้นี้ข ัน้ตอนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ถูก

รวมเขา้ไวใ้นกล่องด าดว้ย หลงัจากทีข่อ้มลูต่างๆทีม่าจากสิง่กระตุน้ไดผ้า่นเขา้ไปในกล่องด าของ

ผูซ้ือ้ ผ่านการประมวลผลต่างๆแลว้จงึมกีารตอบสนองของผูซ้ือ้ หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้

เกดิขึน้ 

        พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบั

การจดัหาใหไ้ดม้า และการใชซ้ึง่สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจซึง่มอียูก่่อนแลว้

และมสี่วนในการก าหนดพฤตกิรรมดงักล่าว สรุปแลว้จงึเป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมของมนุษย์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความนึกคดิ การรบัรู ้หรอืการแสดงออกของมนุษย ์(ธงชยั สนัตวิงษ)์ 

        พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื กจิกรรมต่างๆทีบุ่คคลกระท าเมื่อไดร้บั บรโิภค สนิคา้หรอืบรกิาร

รวมไปถงึการขจดัสนิคา้หรอืบรกิารหลงัการบรโิภคดว้ย กล่าวโดยง่ายคอื พฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคเป็นเรื่องเกีย่วกบั “ท าไมคนจงึซือ้” (อดุลย ์จาตุรงคกุล) 

คณุลกัษณะท่ีส าคญัของพฤติกรรมผู้บริโภค มี 6 ประการดงัน้ี 

        1. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นพฤตกิรรมจงูใจ โดยมุ่งทีจ่ะใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีค่ดิเอาไว้

โดยเฉพาะ เป็นทางไปสู่จุดหมายปลายทางในการตอบสนองต่อความตอ้งการและความ

ปรารถนาของบุคคล 

        2. พฤตกิรรมผูบ้รโิภครวมไปถงึกจิกรรมมากมาย ในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รโิภคจะตอ้งคดิ รูส้กึ 

วางแผน ตดัสนิใจซือ้ และไดป้ระสบการณ์จากกจิกรรมต่างๆมากมาย เช่น ถกปญัหา ตกลงใจ

ซือ้ ประเมนิทางเลอืก ใชส้นิคา้ จ่ายเงนิ บ ารุงรกัษา ขจดัทิง้ เป็นตน้ 

        3. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นกระบวนการ โดยเป็นกระบวนการทางความนึกคดิและอารมณ์ 

และรวมไปถงึการเลอืก การซือ้ และการใชส้นิคา้ดว้ย 
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        4. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคแตกต่างกนัในเรื่องจงัหวะเวลา และความสลบัซบัซอ้น จงัหวะเวลา

หมายถงึ ช่วงเวลาตัง้แต่เริม่ตน้ตดัสนิใจจนกระทัง่จบกระบวนการทัง้หมดโดยปกตยิิง่การ

ตดัสนิใจสลบัซบัซอ้นเพยีงใด เวลาทีใ่ชก้จ็ะยิง่มากขึน้เท่านัน้ 

        5. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเกีย่วขอ้งกบับทบาทมากมาย ในกระบวนการพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมี

หลายหน้าที ่ทีผู่บ้รโิภคกระท า เช่น ผูซ้ ือ้ ผูใ้ช ้ผูต้ดัสนิใจ ผูก้่ออทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 

        6. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคเป็นพฤตกิรรมปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทีห่อ้มลอ้มรอบตวัเขา การตดัสนิใจไดร้บั

พลงัจากภายในและภายนอก ดงันี้ 

                6.1 พลงัทางจติวทิยา เป็นเรื่องเกีย่วกบัความนึกคดิของมนุษย ์

                6.2 พลงัทางจติวทิยาสงัคม ช่วยใหรู้ว้ธิที ีส่ ิง่แวดลอ้มทางสงัคม บดิามารดา ครู 

เพื่อน และสถาบนั มอีทิธพิลในการปรบัแต่งพฤตกิรรมและก่ออทิ ธพิลต่อกระบวนการเรยีนรู้

ต่างๆ 

                6.3 สงัคมวทิยา เกีย่วพนักบัพฤตกิรรมทางสงัคม การรวมตวั โครงสรา้งและหน้าที่

ของกลุ่มสงัคม มอีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 

                6.4 เศรษฐศาตร ์เกีย่วพนักบัความเคลื่อนตวัของสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การผลติ

จดัจ าหน่ายและการบรโิภค นอกจากนี้ยงัเกีย่วกบัเรื่องสงัคมใชท้รพัยากรอนัจ ากดัอยา่งไร 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

        1. ปจัจยัทางวฒันธรรม เป็นปจัจยัข ัน้พืน้ฐานทีสุ่ดในการก าหนดความตอ้งการและ

พฤตกิรรมของ มนุษย ์เช่น การศกึษา ความเชื่อ ยงัรวมถงึพฤตกิรรมส่วนใหญ่ทีไ่ดร้บัการ

ยอมรบัภายในสงัคมใดสงัคมหนึ่งโดยเฉพาะ 

        2. ปจัจยัทางสงัคม เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ าวนัและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้ ซึง่ ประกอบดว้ยกลุ่มอา้งองิ ครอบครวั บทบาท และสถานะของผูซ้ือ้ 

                2.1 กลุ่มอา้งองิ หมายถงึกลุ่มใด ๆ ทีม่กีารเกีย่วขอ้งกนั ระหวา่งคนในกลุ่ม 

แบ่งเป็น 2 ระดบั 

                        - กลุ่มปฐมภมู ิไดแ้ก่ครอบครวั เพื่อนสนิท มกัมขีอ้จ ากดัในเรื่องอาชพี 

ระดบัชัน้ทางสงัคม และช่วงอาย ุ

                        - กลุ่มทุตยิภมู ิเป็นกลุ่มทางสงัคมทีม่คีวามสมัพนัธแ์บบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย 

มคีวามเหนียวแน่นน้อยกวา่กลุ่มปฐมภมู ิ
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                2.2 ครอบครวั เป็นสถาบนัทีท่ าการซือ้เพื่อการบรโิภคทีส่ าคญัทีสุ่ด นกัการตลาด

จะพจิารณา ครอบครวัมากกวา่พจิารณาเป็นรายบุคคล 

                2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครวั กลุ่ม

อา้งองิ ท าให ้บุคคลมบีทบาทและสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

        3. ปจัจยัส่วนบุคคล การตดัสนิใจของผูซ้ือ้มกัไดร้บัอทิธพิลจากคุณสมบตัสิ่วนบุคคลต่าง 

ๆ เช่น อาย ุอาชพี สภาวะการณ์ทางเศรษฐกจิ การศกึษา รปูแบบการด าเนินชวีติ วฏัจกัรชวีติ

ครอบครวั 

        4. ปจัจยัทางจติวทิยา การเลอืกซือ้ของบุคคลไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัทางจติวทิยา ซึง่จดั

ปจัจยัในตวั ผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้และใชส้นิคา้ ปจัจยัทางจติวทิยา

ประกอบดว้ยการจงูใจ การรบัรู ้ความเชื่อและเจตคต ิบุคลกิภาพและแนวความคดิของตนเอง 

กระบวนการตดัสินใจของผู้ซ้ือ 

        ขัน้ท่ี 1 การรบัรู้ถึงปัญหา กระบวนการซื่อจะเกดิขึน้เมื่อผูซ้ ือ้ตระหนกัถงึปญัหาหรอืความ

ตอ้งการของตนเอง 

        ขัน้ท่ี 2 การค้นหาข้อมลู ในขัน้นี้ผูบ้รโิภคจะแสวงหาขอ้มลูเพื่อตดัสนิใจ ในขัน้แรกจะ

คน้หาขอ้มลูจากแหล่งภายในก่อน เพื่อน ามาใชใ้นการประเมนิทางเลอืก หากยงัไดข้อ้มลูไม่

เพยีงพอกต็อ้งหาขอ้มลูเพิม่จากแหล่งภายนอก 

        ขัน้ท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้รโิภคจะน าขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมไวม้าจดัเป็น

หมวดหมู่และวเิคราะหข์อ้ด ีขอ้เสยี ทัง้ในลกัษณะการเปรยีบเทยีบหาทางเลอืกและความคุม้ค่า

มากทีสุ่ด 

        ขัน้ท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ หลงัการประเมนิ ผูป้ระเมนิจะทราบขอ้ด ี

ขอ้เสยี หลงัจากนัน้บุคคลจะตอ้งตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการแกป้ญัหา มกัใช้

ประสบการณ์ในอดตีเป็นเกณฑ ์ทัง้ประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ื่น 

        ขัน้ท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซ้ือ เป็นข ัน้สุดทา้ยหลงัจากการซือ้ ผูบ้รโิภคจะน า

ผลติภณัฑท์ีซ่ ือ้นัน้มาใช ้และในขณะเดยีวกนักจ็ะท าการประเมนิผลติภณัฑน์ัน้ไปดว้ย ซึง่จะเหน็

ไดว้า่ กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ไดห้ยดุตรงทีก่ารซือ้ 
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2.3 ทฤษฎีทศันคติของผู้บริโภค      

 ทศันคต ิคอืลกัษณะแนวโน้มตามปกตขิองตวับุคคลในการทีจ่ะชอบหรอืเกลยีดสิง่ของ

บุคคล และปรากฏการณ์ต่างๆเป็นลกัษณะของระบบทีม่แีนวโน้มทีจ่ะประเมนิสิง่ใดสิง่หนึ่งเสมอ 

โดยทศันคตเิป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นความนึกคดิของผูบ้รโิภค ซึง่มผีลกระทบโดยตรงต่อการแสดงออก ซึง่

ประกอบขึน้จากส่วนส าคญั 2 ส่วนคอื บุคลกิลกัษณะท่าทาง สิง่จงูใจและขอ้มลูทีเ่กบ็สะสมมา 

ประสบการณ์ในอดตี 

คณุลกัษณะท่ีส าคญัของทศันคติ 

  ทศันคตเิป็นสิง่ทีอ่ยูภ่ายใน เป็นระเบยีบความนึกคดิทีเ่กดิขึน้ภายในของแต่ละคน 

ทศันคตไิม่ใช่สิง่ทีม่มีาแต่ก าเนิด เป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูเ้รื่องราวต่างๆโดยเป็นผลทีเ่กดิ

จากกระบวนการเรยีนรูโ้ดยตรง มกัเกดิจากอทิธพิลของกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย ทีบุ่คคลนัน้ๆไดร้บั

ขา่วสารขอ้มลูมา กลุ่มทีส่ าคญักค็อื กลุ่มครอบครวั และกลุ่มเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ 

ทศันคตมิลีกัษณะมัน่คงถาวร ภายหลงัจากทีท่ศันคตไิดก้่อตวัขึน้แลว้ จะมคีวามมัน่คงถาวรตาม

สมควร และไม่เปลีย่นแปลงในทนัททีนัใดทีไ่ดร้บัตวักระตุน้ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ทัง้นี้การ

เปลีย่นแปลงทศันคตจิะตอ้งใชเ้วลาเพื่อปรบัตามกระบวนการคดิวเิคราะห ์ประเมนิ และสรุปจดั

ระเบยีบเป็นความเชื่อ 

ทศันคตจิะมคีวามหมายองิถงึตวับุคคลและสิง่ของเสมอ โดยทศันคตเิป็นสิง่ทีก่่อตวัมาก จากสิง่ที่

มตีวัตนอา้งองิได ้สิง่ทีใ่ชอ้า้งองิเพื่อการสรา้งทศันคตอิาจเป็นกลุ่มบุคคล ตวับุคคล สถาบนั 

สิง่ของ ค่านิยม เรื่องราวทางสงัคม รวมถงึความนึกคดิต่าง  ๆ

องคป์ระกอบของทศันคติ       

 ทศันคติ ตอ้งมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 3 ประการ คอื 

        1.  องคป์ระกอบดา้นสตปิญัญา หมายถงึ ความรูข้องคนทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่น หาก

ตอ้งการวดัทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารเสรมิเสยีงรอสายนัน้ กจ็ะตอ้งตรวจสอบให้

แน่ใจก่อนวา่บุคคลนัน้รูจ้กั หรอืมคีวามรูเ้รื่องบรกิารเสรมิเสยีงรอสาย 

        2.  องคป์ระกอบดา้นอารมณ์หรอืความรูส้กึ สามารถแสดงออกดว้ยความรูส้กึ รกัหรอื

เกลยีด ชอบหรอืไม่ชอบ เป็นตน้ 
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         3.  องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรมทีจ่ะแสดงออก คอื ความโน้มเอยีงของพฤตกิรรมทีจ่ะ

กระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

ทศันคติ สามารถสื่อออกมาได ้3 รปูแบบดว้ยกนั คอื     

 1.  ทศันคตเิชงิบวก คอื ความรูส้กึหรอือารมณ์ทีอ่อกมาจากสภาพจติใจในดา้นทีด่ต่ีอ

บุคคลอื่นๆ             

 2.  ทศันคตเิชงิลบ คอื ความรูส้กึทีอ่อกมาเนื่องจากผลชองความไม่ชอบ หรอืเกลยีดชงั

ทีม่ต่ีอสิง่นัน้ๆ          

 3.  ทศันคตสิายกลาง คอื ความเหน็ทีบุ่คคลผูน้ัน้ไม่แสดงความคดิเหน็ในเรื่องราวนัน้ๆ 

เป็นความรูส้กึเฉยๆต่อสิง่นัน้ 

2.4 การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมด้วย Five Force Model 

 

        Five Forces Model เป็นเครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มปจัจยั

ต่างๆทีส่่งผลต่อบรรยากาศการแขง่ขนัของธุรกจิ คดิคน้ขึน้โดย Michael E. Porter โดย

ประกอบดว้ยปจัจยัส าคญั 5 ปจัจยั ไดแ้ก่       

 1.  ข้อจ ากดัในการเข้าสู่อตุสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ (Threat of New Comer) 

ในส่วนนี้จะวเิคราะหค์วามยากง่ายในการเขา้สู่ตลาด อุปสรรคต่างๆไม่วา่จะเป็นเรื่องของเงนิ

ลงทุน กฎระเบยีบ นโยบายของรฐับาล การเขา้ถงึช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบ

โอกาสทจีะเกดิคู่แขง่ขนัรายใหม่ขึน้ 
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 2.  อ านาจต่อรองของผู้ขายหรือซพัพลายเออร ์(Bargaining power of Supplier) 

จะพจิารณาวา่ผูข้ายมอี านาจต่อรองมากน้อยเพยีงไรโดยดจูาก จ านวนผูข้ายในตลาด ระดบัการ

รวมตวักนัของผูข้าย ปรมิาณวตัถุดบิมมีากหรอืน้อย ความแตกต่างของวตัถุดบิวา่แต่ละชนิดมี

มากหรอืน้อย          

 3.  อ านาจต่อรองของลกูค้า (Bargaining power of Customer)  

พจิารณาจากปรมิาณการซือ้ ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้รบัรู ้ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ของผู้

ซือ้ ความยากง่ายในการรวมตวักนัของผูซ้ือ้ ตน้ทุนในการเปลีย่นไปใชส้นิคา้ของคู่แขง่รายอื่น

ของผูซ้ือ้          

 4.  แรงผลกัดนัจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitution)     

เป็นการวเิคราะหถ์งึสนิคา้ทีส่ามารถใชแ้ทนกนัได ้โดยวเิคราะหร์ะดบัการทดแทน ตน้ทุนในการ

เปลีย่นของลกูคา้ ราคา คุณสมบตัอิื่นๆ       

 5.  การแข่งขนัท่ีเกิดขึ้นภายในอตุสาหกรรม (Internal Rivalry)     

จะวเิคราะหป์จัจยัต่างๆทีม่ผีลต่อการแขง่ขนั เช่น จ านวนคู่แขง่ขนั อตัราการเตบิโตของตลาด 

ความแตกต่างของสนิคา้ เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะโครงสรา้งของตลาดและความรุนแรง

ของการแขง่ขนั 

2.5 SWOT ประกอบด้วย 

=’  
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 

        สภาพแวดลอ้มภายในประกอบดว้ย ปจัจยัทีอ่ยูภ่ายในองคก์ร ไดแ้ก่ โครงสรา้งวฒันธรรม 

และทรพัยากรขององคก์ร โครงสรา้งจะแสดงใหเ้หน็ถงึการรวมกลุ่มงาน ความสมัพนัธท์าง

อ านาจหน้าที ่การไหลเวยีนของงาน การตดิต่อสื่อสารภายใน ซึง่วฒันธรรมองคก์รจะหมายถงึ

ความเชื่อ ความคาดหวงั และค่านิยมร่วมกนั โดยทัว่ไปจะปรากฏขึน้มาเป็นบรรทดัฐานทีร่ะบุถงึ

พฤตกิรรมทีย่อมรบักนัของบุคคลตัง้แต่ผูบ้รหิารลงมาจนถงึพนกังานระดบัล่างสุด 

จดุแขง็ Strengths หมายถงึ การวเิคราะหก์ารด าเนินงานภายใน เช่น การบรหิารการเงนิ 

การตลาด การวจิยัและพฒันาเพื่อการพจิารณาถงึจุดแขง็ของการด าเนินงานภายในเหล่านี้เป็น

ระยะ และใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ของการด าเนินงานเหล่านี้อยูเ่สมอ 

จดุอ่อน Weakness หมายถงึ การด าเนินงานภายในองคก์รทีไ่ม่สามารถกระท าไดด้ ีเช่น การ

บรหิาร การเงนิ การตลาด การวจิยัและพฒันา จะเป็นอุปสรรคต่อความส าเรจ็ 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 

        สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ยปจัจยัทีอ่ยูภ่ายนอกและไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ระยะสัน้ของผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่สภาพแวดลอ้มภายนอกจะมอียูส่องส่วนคอื สภาพแวดลอ้มการ

ด าเนินงานและสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป สภาพแวดลอ้มการด าเนินงาน (Task environment) 

จะประกอบดว้ย ปจัจยัทีก่ระทบและถูกกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงาน ปจัจยัเหล่านี้ไดแ้ก่ ผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยี รฐับาล ผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิ ชุมชน คู่แขง่ขนั และกลุ่มผลประโยชน์ 

        สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป (General environment) จะประกอบดว้ยปจัจยัทีไ่ม่กระทบ

โดยตรงต่อการด าเนินงานระยะสัน้ ปจัจยัเหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจระยะยาวไดแ้ก่ 

เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีการเมอืงและกฎหมาย (สมยศ นาวกีาร .2544  :24 – 

25 และสุพานี สฤษฏว์านิช .2544  :136 )ซึง่การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย  

โอกาส Opportunities หมายถงึ สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

ขององคก์าร ซึง่ตอ้งคาดคะเนการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น เศรษฐกจิ 

สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีและการแขง่ขนัเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงของ
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สภาพแวดลอ้มเหล่านี้ เช่น การพฒันาของคอมพวิเตอร ์การเปลีย่นแปลงของประชากร และการ

เปลีย่นแปลงค่านิยมและทศันคต ิและการแขง่ขนัจากต่างประเทศ ซึง่การเปลีย่นแปลงเหล่านี้

อาจจะท าใหค้วามตอ้งการของลกูคา้เปลีย่นแปลงไป 

อปุสรรค Treats หมายถงึ สภาพแวดลอ้มภายนอกทีคุ่กคามต่อการด าเนินงานขององคก์าร 

สภาพแวดลอ้มเหล่านี้ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยแีละการแขง่ขนั 

2.6 TOWS ประกอบด้วย 

                     ปจัจยัภายใน 

ปจัจยัภายนอก 
S = ระบุจุดแขง็ภายใน W = ระบุจุดอ่อนภายใน 

O = ระบุโอกาสภายนอก SO = ยทุธศาสตรเ์ชงิรุก WO = ยทุธศาสตรเ์ชงิพฒันา 

T = ระบุอุปสรรคภายนอก ST = ยทุธศาสตรเ์ชงิรบั WT = ยทุธศาสตรเ์ชงิถอย 

        จากตารางแสดงใหเ้หน็วา่ยทุธศาสตรท์างเลอืกขององคก์ารจะมอียู ่ 4 อยา่ง คอื    

1) กลยทุธเ์ชิงรกุ (SO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุด

แขง็และโอกาสซึง่เป็นปจัจยัเชงิบวกทัง้คูม่าพจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์

ในเชงิรุก เพื่อก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั        

2) กลยทุธเ์ชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น

จุดแขง็และอุปสรรคมาพจิารณาร่วมกนั ซึง่ม ีS เป็นปจัจยัเชงิบวก และม ี T เป็นปจัจยัเชงิลบ 

เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นอกลยทุธใ์นเชงิป้องกนั ทัง้นี้เนื่องจากองคก์ารมจีุดแขง็ ขณะเดยีวกนั

องคก์ารกเ็จอกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอุปสรรคจากภายนอกทีอ่งคก์ารควบคุมไม่ได ้แต่องคก์าร

สามารถใชจุ้ดแขง็ทีม่อียูใ่นการป้องกนัอุปสรรคทีม่าจากภายนอกได ้      

3) กลยทุธเ์ชิงแก้ไข (WO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น

จุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนัซึง่ม ี W เป็นปจัจยัเชงิลบ แต่ม ี O เป็นปจัจยัเชงิบวก 

เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นกลยทุธใ์นเชงิแกไ้ข ทัง้นี้เนื่องจากองคก์ารมโีอกาสทีจ่ะน าแนวคดิหรอื

วธิใีหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนทีอ่งคก์ารมอียูไ่ด ้        

4) กลยทุธเ์ชิงรบั (WT Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น

จุดอ่อนและอุปสรรคมาพจิารณาร่วมกนัซึง่เป็นปจัจยัเชงิลบทัง้คู ่เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นกล

ยทุธใ์นเชงิรบั ทัง้นี้เนื่องจากองคก์ารเผชญิกบัทัง้จุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกทีอ่งคก์ารไม่

สามารถควบคุมได ้
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2.7 แนวความคิดการแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่ง

ผลิตภณัฑ์ (STP Marketing) 

 
เป็นเครื่องมอืทีอ่งคก์รใชใ้นการวเิคราะหก์ารจดัผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดที่

แตกต่างกนั เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดทีม่ลีกัษณะและความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั ซึง่

ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงันี้ 

- การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 

- การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) 

- การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์(Market Positioning) 

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)หมายถงึ การแบ่งลกูคา้ออกเป็นกลุ่มยอ่ยที่

แตกต่างกนัโดยใชเ้กณฑค์วามตอ้งการ บุคลกิลกัษณะ หรอืพฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นแต่ละ

กลุ่มเดยีวกนั จะมคีวามตอ้งการในสนิคา้หรอืบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนั หรอืส่วนประสมทาง

การตลาดทีแ่ตกต่างกนั แบ่งออกเป็น 4 ระดบัดว้ยกนั คอื 

- การตลาดรวม (Mass marketing) ใชก้ลยทุธก์ารผลติผลติภณัฑแ์บบไม่แตกต่าง คอืเน้นการ

ผลติจานวนมาก และขายใหก้บัลกูคา้ทุกคนเหมอืนกนั          

- การตลาดแบบแบ่งส่วน (Segment marketing) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ ตาม

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั เพื่อผลติสนิคา้หรอืบรกิารตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่ม              

- การตลาดส่วนย่อย (Niche marketing) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเฉพาะกลุ่ม           

- การตลาดเฉพาะบคุคล (Micro marketing) เป็นการแบ่งส่วนตลาดทีม่คีวามสมบรูณ์มาก

ทีสุ่ด คอืเป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเฉพาะ

บุคคล 
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การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) หมายถงึกระบวนการในการประเมนิความ

น่าสนใจของแต่ละส่วนตลาดและเลอืกเขา้สู่ตลาดเพยีงหนึ่งหรอืหลายส่วนตลาด ส่วนตลาด

เป้าหมาย ( Target Market หรอืTarget Group) หมายถงึ กลุ่มผูบ้รโิภคหรอืส่วนตลาดทีน่กัการ

ตลาดสนใจและเลอืกทีจ่ะเขา้ไปด าเนินกจิกรรมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคกลุ่มนัน้ๆ 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Market Positioning) เป็นการจดัผลติภณัฑใ์หม้คีวาม

แตกต่างชดัเจนและตรงกบัความตอ้งการโดยการเปรยีบเทยีบผลติภณัฑข์องบรษิทักบั

ผลติภณัฑข์องคู่แขง่ขนัใหอ้ยูใ่นจติใจของผูบ้รโิภคโดยในขัน้นี้จะตอ้งมกีารระบุความไดเ้ปรยีบ 

หรอืความแตกต่างทางการแขง่ขนั ( Competitive Advantages) ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

 ความแตกต่างด้านผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation) เช่น รปูแบบ คุณสมบตั ิ

ความคงทน ราคา ความน่าเชื่อถอื คุณภาพ      

 ความแตกต่างด้านบริการ (Service Differentiation) เช่น ความรวดเรว็ การ

รบัประกนั การบรกิารตดิตัง้ การบรกิารจดัส่งสนิคา้ การฝึกอบรมหรอืใหค้ าปรกึษาแก่ลกูคา้ การ

บรกิารบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม        

 ความแตกต่างด้านบคุคล (Personnel Differentiation) เช่นความรูค้วามสามารถ

ของบุคลากรประสบการณ์และความช านาญ ความน่าเชื่อถอื ความซื่อสตัยส์ามารถไวว้างใจได ้

การดแูลเอาใจใส่ลกูคา้ การตดิต่อสื่อสารกบัลกูคา้     

 ความแตกต่างด้านภาพลกัษณ์(Image Differentiation) เช่น สญัลกัษณ์ สื่อ 

บรรยากาศการจดัเหตุการณ์พเิศษทีม่าของผลติภณัฑ ์     

 จากแนวความคดิการแบ่งส่วนการตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่ง

ผลติภณัฑ ์(STP Marketing) พบวา่การ วเิคราะห ์ดงักล่าวท า ใหท้ราบถงึส่วนแบ่งการตลาด 

กลุ่มเป้าหมายและต าแหน่งของผลติภณัฑเ์พื่อน ามาก าหนดกลยทุธท์ีส่นองความตอ้งการของ

ตลาดทีม่ลีกัษณะและความตอ้งการทีแ่ตกต่าง เราสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้

โดยการน า ผลวเิคราะหท์ีท่ราบถงึความตอ้งการและขอบเขตความพอใจของแต่ละส่วนตลาด 

รวมทัง้ทราบโอกาสทางการตลาดเพื่อทีส่ามารถปรบัปรุงการบรกิารใหต้อบสนองความพอใจของ

ผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัใหด้ขี ึน้ 
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2.8  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ ์และระดบักลยทุธ ์                

สมยศ นาวกีาร (2539:16) กล่าววา่การบรหิารเชงิกลยทุธ ์หมายถงึการตดัสนิใจและการบรหิารทีม่ี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานระยะยาวของบรษิทัการบรหิารกลยทุธป์ระกอบดว้ยการก าหนดกลยทุธ ์

การด าเนินกลยทุธ ์การควบคุมกลยทุธ ์และการศกึษาการบรหิารกลยทุธเ์พื่อตรวจสอบและการ

ประเมนิโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอ้มภายในบรษิทั              

การก าหนดกลยทุธ ์Strategic Formulation หมายถงึ การน าทศิทางขององคก์รทีก่ าหนดไวอ้ยา่ง

กวา้งๆ มาพฒันาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานอนาคตขององคก์ร โดยการน าเป้าหมายโดยรวมของ

องคก์ร และการน าขอ้มลูจากการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธม์าก าหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร กลยทุธร์ะดบั

ธุรกจิและกลยทุธร์ะดบัหน่วยงานต่อไป 

1.  กลยทุธร์ะดบับริษทั (Corporate level strategies)     

 เป็นการก าหนดทศิทางโดยรวมของบรษิทัในรปูของทศันคตทิัว่ไป เพื่อจะไดน้ าไปสู่การ

เจรญิเตบิโตและการบรหิารจดัการในธุรกจิและสายผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายของ หรอืเป็นกลยทุธ์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขยายกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อการเจรญิเตบิโตทางดา้น

ยอดขาย สนิทรพัย ์ก าไรหรอืหลายๆ ดา้นรวมกนั      

 1.1  กลยทุธเ์ติบโต (Growth Strategies)  เป็นกลยทุธท์ีใ่ชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ทางดา้นความเจรญิเตบิโต โดยการเพิม่ระดบัการปฏบิตักิารขององคก์ร หรอืเป็นกลยทุธท์ี่

เกีย่วกบัการขยายกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อการเจรญิเตบิโตของยอดขาย รายได ้

ก าไร และผลประกอบการ        

  1.1.1 กลยทุธก์ารขยายตวัแบบเข้มข้น (Intensive growth strategies) 

เป็นการพจิารณาโอกาสในการเพิม่ยอดขายใหเ้ขม้ขน้ยิง่กวา่ผลติภณัฑเ์ดมิ (Same product) 

และตลาดเดมิ (Same market) ที ่ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คอื    

   - กลยทุธก์ารเจาะตลาด (Market penetration strategy) เป็นความ

พยายามทีจ่ะเพิม่ยอดขายจากผลติภณัฑเ์ดมิ ในตลาดเดมิ โดยใชค้วามพยายามในการ

ด าเนินงานทีม่ากขึน้กวา่เดมิ ซึง่จะเหมาะส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุงต าแหน่งของธุรกจิ 

   - กลยทุธก์ารพฒันาตลาด (Market development strategy) เป็น

ความพยายามในการเพิม่ยอดขายจากผลติภณัฑเ์ดมิ โดยการแสวงหาผลติภณัฑใ์หม่ เป็นกล

ยทุธท์ีเ่หมาะส าหรบัใชเ้พื่อเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดจ านวนมากจากผลติภณัฑใ์นปจัจุบนัในตลาด

ทีม่กีารอิม่ตวั หรอืใชเ้พื่อการพฒันาตลาดใหม่ ส าหรบัผลติภณัฑใ์นปจัจุบนั  
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   - กลยทุธก์ารพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development strategy) 

เป็นความพยายามในการเพิม่ยอดขายโดยการปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หม ่(New product) จาก

ตลาดเดมิหรอืเป็นการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ส าหรบัตลาดในปจัจุบนั โดยกลยทุธน์ี้จะเหมาะเพื่อ

ใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ส าหรบัตลาดในปจัจุบนัหรอืพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ส าหรบัตลาด

ใหม ่

                 1.1.2  กลยทุธก์ารเจริญเติบโตแบบรวมตวั (Integrative growth strategy)  

เป็นการคน้หาโอกาสการขยายตวัจากระบบการด าเนินงานขององคก์ร ดงันี้  

   - การขยายกิจการตามแนวด่ิง (Vertical Integration) เป็นการเขา้

ครอบครองกจิการ ทีอ่ยูใ่นธุรกจิหรอือุตสาหกรรมต่อเนื่องกนั เพื่อเพิม่ความสามารถในการ

ควบคุม สรา้งผลก าไร เพิม่ยอดขาย แบ่งเป็นการขยายกจิการแบบไปขา้งหลงั (Backward 

Integration) กบัการขยายกจิการแบบไปขา้งหน้า (Forward Integration)   

   - การขยายกิจการตามแนวราบ (Horizontal Integration) เป็นการ

เขา้ครอบครองกจิการคู่แขง่ขนัทีอ่ยูใ่นธุรกจิเดยีวกนั เพื่อเพิม่ขนาดของกจิการ เพิม่ยอดขาย 

เพิม่ผลก าไร และเพิม่สดัส่วนการครองตลาด      

   - การขยายกิจการแบบกระจายตวั (Diversification) เป็นการเขา้

ครอบครองกจิการเพื่อตอ้งการ การผลติ เทคโนโลย ีผลติภณัฑ ์และ ช่องทางการจ าหน่าย 

สาเหตุเพราะตอ้งการเขา้ซือ้กจิการทีม่กีารเตบิโตเรว็กวา่ มเีงนิสดมากเกนิไป ตอ้งการกระจาย

ความเสีย่งตอ้งการความช านาญพเิศษ หรอื ตอ้งการแหล่งการเงนิหรอืเทคโนโลย ี  

   - การควบรวมกิจการ และกิจการร่วมค้า (Mergers & Joint 

Ventures) การควบรวมกจิการ เกดิจากกจิการตัง้แต่สองกจิการสลายตวั และรวมตวัเป็นกจิการ

องคก์รใหม่ขึน้มา ส่วนกจิการร่วมคา้ เกดิจากกจิการตัง้แต่สองกจิการร่วมมอืกนัสรา้งองคก์ร

ธุรกจิใหม่ขึน้มา          

  1.1.3  กลยทุธพ์นัธมิตร (Strategy alliance)  การเป็นหุน้ส่วนกนัระหวา่ง 2 

บรษิทัหรอืมากกวา่ เพื่อน าขอ้ไดเ้ปรยีบของแต่ละแห่งมาเป็นจุดแขง็ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ทางดา้นกลยทุธท์ีส่ าคญัและไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกลยทุธพ์นัธมติรจะช่วยธุรกจิในดา้น

การปรบัต าแหน่งทางการตลาดใหม้คีวามเขม้แขง็ในทนัท ีการลดตน้ทุน ประหยดัจากการผลติ 

การลดความเสีย่ง 
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 1.2 กลยทุธค์งท่ี (Stability Strategy) เป็นกลยทุธท์ีเ่กีย่วกบัการรกัษาสภาพเดมิใน

ปจัจุบนั โดยการเสนอบรกิารเดมิ (Same Product) ต่อไปเพื่อใหบ้รกิารในตลาดเดมิ (Same 

market) หรอืเป็นกลยทุธท์ีบ่รษิทัใชเ้พื่อรกัษาขนาดและระดบัการด าเนินการของธุรกจิใน

ปจัจุบนั กลยทุธน์ี้จะไม่ใชก้ารขยายตวั ลดหรอืเลกิกจิการ แต่จะเสนอสนิคา้หรอืบรกิารเดมิใน

ตลาดเดมิ เพื่อรกัษาสภาพเดมิ (Status quo) โดยมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย 

 1.3 กลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment Strategies) หรือกลยทุธก์ารป้องกนั 

(Defensive strategy) เป็นกลยทุธท์ีเ่กีย่วกบัการลดกจิกรรมการด าเนินงานในปจัจุบนัของ

บรษิทัหรอืเป็นกลยทุธร์ะยะสัน้ส าหรบับรษิทัทีม่คีวามอ่อนแอในการด าเนินงานหรอืมผีลการ

ด าเนินงานทีล่ดลง (Coulter. 2002:275) ผูบ้รหิารตอ้งลดการด าเนินงานของบรษิทัลงเมื่อประสบ

ปญัหาดา้นการเงนิ มอุีปสรรคจากคู่แขง่ขนัใหม่ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม ซึง่

กลยทุธก์ารตดัทอนประกอบดว้ย        

  1.3.1  กลยทุธป์รบัเปล่ียนธรุกิจ (Turnaround Strategy) เป็นกลยทุธ์

เพื่อใหธุ้รกจิอยูร่อดเมื่อเขา้สู่ภาวะวกิฤต โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อยบัย ัง้และเปลีย่นความอ่อนแอ

ทางดา้นทรพัยากรทางการแขง่ขนัและดา้นการเงนิใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ขี ึน้ หรอืเน้นใหค้วามส าคญั

ทีก่ารปรบัปรุงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กดิความดงึดดูใจมากขึน้  

  1.3.2  กลยทุธก์ารไม่ลงทุน (Divestment Strategy) เป็นกลยทุธเ์มื่อบรษิทั

ด าเนินธุรกจิหลายสายในธุรกจิ เลอืกทีจ่ะยตุกิารด าเนินงานในส่วนทีข่าดประสทิธภิาพ หรอืมี

การเจรญิเตบิโตของยอดขายต ่า หรอืเป็นกลยทุธเ์กีย่วกบัการขายกจิการไปบางส่วนหรอืทัง้หมด

ของบรษิทั เมื่อผลติภณัฑห์รอืสายธุรกจินัน้ไม่สามารถทีจ่ะแกป้ญัหาได ้   

  1.3.3  กลยทุธก์ารเลิกกิจการ (Liquidation Strategy) เป็นการสิน้สุดของ

ธุรกจิเนื่องจากอุตสาหกรรมนัน้ไม่เป็นทีด่งึดดูใจและบรษิทัมคีวามอ่อนแอในการด าเนินงาน

อยา่งมาก ไม่สามารถทีจ่ะพฒันาใหเ้จรญิเตบิโตต่อไปได ้     

  1.3.4  กลยทุธก์ารเกบ็เก่ียวผลประโยชน์ (Harvest) เป็นกลยทุธเ์กีย่วกบั

การลดค่าใชจ้่ายใหต้ ่าทีสุ่ดและพยายามท าก าไรในระยะสัน้ใหส้งูทีสุ่ด เพื่อวางแผนการขายหรอื

เลกิด าเนินงานในระยะยาว เมื่อบรษิทัอยูใ่นช่วงทีต่กต ่า กลยทุธน์ี้ผูบ้รหิารอาจเพิม่ราคาเพื่อให้

ไดก้ าไรสงู ในขณะเดยีวกนักล็ดโฆษณาหรอืค่าใชจ้่ายทางการตลาด 
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                1.3.5  กลยทุธก์ารล้มละลาย (Bankruptcy) เป็นกลยทุธท์ีใ่ชเ้มื่อบรษิทัประสบ

ความลม้เหลวในการด าเนินงานและไม่สามารถทีจ่ะแกป้ญัหาหรอืปรบัองคก์รใหม่ได ้ซึง่อยู่

ภายใตก้ฎหมายการลม้ละลาย 

1.4 กลยทุธแ์บบผสม (Combination Strategies) เป็นการผสมผสานกลยทุธต่์างๆ 

ในเวลาเดยีวกนั 

2. กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business level Strategies)      

เป็นกลยทุธท์ีก่ าหนดขึน้ในระดบัหน่วยธุรกจิหรอืระดบัผลติภณัฑ ์โดยมุ่งความส าคญัทีก่าร

ปรบัปรุงต าแหน่งการแขง่ขนั (Competitive position) ของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัใน

อุตสาหกรรมหรอืส่วนตลาดทีเ่ฉพาะเจาะจงของหน่วย หรอืเป็นแผนการบรหิารจดัการเพื่อให้

ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินในหนึ่งหน่วยทีเ่ฉพาะเจาะจง จะเป็นการหาวธิกีารทีจ่ะท าการ

แขง่ขนัในแต่ละหน่วยธุรกจิ ซึง่บรษิทัตอ้งพยายามทีจ่ะสรา้งต่อไปนี ้   

 2.1 การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนั  เป็นกลยทุธท์ีมุ่่งการผลติสนิคา้และ

บรกิารใหม้คีุณภาพเหนือกวา่คู่แขง่ขนัโดยค านึงถงึความเป็นเอกลกัษณ์ในอุตสาหกรรม มุ่งที่

ผูบ้รโิภคโดยไม่ค านึงถงึราคามากนกัความเสีย่งของการใชก้ลยทุธค์วามแตกต่าง ไดแ้ก่ การ

เสนอคุณค่าทีล่กูคา้ไม่ตอ้งการ หรอืลกูคา้รูส้กึวา่ไม่คุม้กบัราคา การเลยีนแบบจากคู่แขง่ 

 2.2  การเป็นผู้น าด้านต้นทุน  กลยทุธท์ีมุ่่งการผลติทีม่มีาตรฐาน ดว้ยตน้ทุนต่อหน่วย

ทีต่ ่า โดยมเีป้าหมายส าหรบัผูบ้รโิภคทีม่คีวามอ่อนไหวต่อราคา ความเสีย่งของการใชก้ลยทุธ์

ผูน้ าดา้นตน้ทุน ไดแ้ก่ ง่ายต่อการลอกเลยีนแบบ การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีหรอืความ

นิยมของลกูคา้          

 2.3  กลยทุธก์ารพฒันานวตักรรมใหม่  ซึง่แยกออกเป็น Operational Innovation ที่

มุ่งนวตักรรมในการลดตน้ทุน เพิม่คุณภาพ เพิม่ประสทิธภิาพ และ Strategic Innovation ทีมุ่่ง

นวตักรรมในการเพิม่คุณค่า บรษิทัทีเ่ลอืกใชก้ลยทุธน์ี้จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและ

พฒันา           

 2.4  กลยทุธร์าคาต า่  เหมาะกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ขีอ้จ ากดัในการสรา้งความ

แตกต่างในคุณสมบตั ิและคุณภาพ โดยการเสนอราคาต ่ากบัลกูคา้ตอ้งพจิารณาทัง้ห่วงโซ่คุณค่า 

เช่น หากบรษิทัมตีน้ทุนในการผลติต ่า แต่ค่าขนส่งสงูจะไม่ประสบความส าเรจ็ในการใชก้ลยทุธน์ี ้
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 2.5  การตอบสนองอย่างรวดเรว็  ในระดบันี้ธุรกจิจะตอ้งเผชญิกบัคู่แขง่ขนัในดา้น

แสวงหาลกูคา้และยอดขาย บรษิทัจะแขง่ขนักบับรษิทัอื่นทีม่ธีุรกจิคลา้ยคลงึกนัและการน าเสนอ

ผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยคลงึกนัในตลาดทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 2.6  การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน  เป็นกลยทุธซ์ึง่มุ่งการผลติสนิคา้และบรกิารทีต่อบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเลก็ มุ่งสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัดว้ยการเน้นความ

ช านาญในตลาดบางตลาด (Niche Market) เช่น กลุ่มลกูคา้เฉพาะ สนิคา้เฉพาะ หรอืพืน้ทีบ่าง

พืน้ที ่และองคก์รสามารถสรา้งคุณค่าดว้ยการผสมผสานการมุ่งเน้นกบัการสรา้งความแตกต่าง

และการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 

3.  กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategies) 

 กลยทุธร์ะดบัหน้าที่ เป็นวธิกีารทีแ่ต่ละหน้าทีใ่ชเ้พื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์อง

บรษิทัและหน่วยธุรกจิ โดยการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด หรอืเป็นการสรา้งใหเ้กดิ           

ขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ซึง่เป็นสาเหตุใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ขึน้อยูก่บัคุณค่า ซึง่

องคก์รสามารถสรา้งลกูคา้ได ้งานของการสรา้งคุณค่าเกดิขึน้ภายในหน้าทีต่่างๆ ซึง่อยูภ่ายใน

ธุรกจิ ซึง่ทุกหน้าทีม่สี่วนสรา้งคุณค่าส าหรบัลกูคา้ (Customer Value) และขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ

แขง่ขนัโดยค านึงถงึคุณภาพ ประสทิธภิาพ และการส่งมอบคุณค่าใหก้บัลกูคา้ กลยทุธร์ะดบั

หน้าทีป่ระกอบดว้ย 5 ดา้นทีส่ าคญั       

 3.1  กลยทุธด้์านวิจยัและพฒันา (Research and development strategy)  เป็น

หน้าทีข่องฝา่ยวชิาการทีจ่ะตอ้งด าเนินกจิกรรมคน้ควา้หาวธิผีลติสนิคา้ใหม่ หรอืรปูแบบการ

บรกิารใหม่ทีม่คีุณภาพดกีวา่ทดแทน หรอืด าเนินกจิกรรมปรบัปรุงสนิคา้เดมิ หรอืปรบัปรุง

รปูแบบบรกิาร ซึง่มที ัง้การประดษิฐค์ดิคน้สิง่ใหม่ๆ ขึน้มาเอง และการลอกเลยีนแบบจากองคก์ร

อื่น            

  3.2  กลยทุธด้์านปฏิบติัการ (Operations strategy)  เป็นหน้าทีข่องฝา่ยผลติโดย

ด าเนินกจิกรรมควบคุมกระบวนการผลติ โดยพจิารณาในดา้นการควบคุมค่าใชจ้่าย (Controlling 

costs) และดา้นการจดัการกระบวนการผลติ (Efficient plant operations) ซึง่จะตอ้งพจิารณา

องคป์ระกอบทางการปฏบิตักิาร และการวเิคราะหล์กัษณะของผลการปฏบิตัดิงันี้  

 1)  การพจิารณาองคป์ระกอบทางการปฏบิตักิาร ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
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  - การใชส้มรรถนะของทรพัยากร (Capacity utilization) เช่น ความตอ้งการ

สมรรถนะทีเ่พิม่ขึน้ของเครื่องจกัรและแรงงานและวธิกีารใชส้มรรถนะทีม่อียูใ่นการปฏบิตักิาร

เพื่อใหก้ระบวนการผลติและบรกิารมคีุณภาพมากขึน้ ผลติไดร้วดเรว็ขึน้ลดตน้ทุนมากขึน้ 

  - การก าหนดสถานทีป่ฏบิตักิาร เช่น แหล่งผูร้บับรกิาร ความพรอ้มดา้นแรงงาน

ทอ้งถิน่ การจดัหาวสัดุ รายจ่ายจากเงนิทุน และการกระจายสนิคา้และบรกิารเพื่อเป็นปจัจยัใน

การสนบัสนุนการผลติและบรกิารทีม่คีุณภาพมากขึน้ส่งมอบไดเ้รว็ขึน้และลดตน้ทุนมากขึน้ 

  - กระบวนการผลติทีเ่หมาะสม เช่น การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีความรวดเรว็ในการ

เรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลย ีคุณภาพของอุปกรณ์การผลติ ความยดืหยุน่ในกระบวนการผลติ และ

การควบคุมคุณภาพของปจัจยัการผลติ เพื่อการผลติและบรกิารทีม่ปีรมิาณมากขึน้ มคุีณภาพ

มากขึน้ผลติไดร้วดเรว็ขึน้และลดตน้ทุนไดม้ากขึน้      

  - การจดัหาและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ เช่น การวางแผนและจดัซือ้อุปกรณ์ทดแทนการ

บ ารุงรกัษาซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อใหก้ระบวนการผลติและบรกิารมคีุณภาพมากขึน้ผลติได้

รวดเรว็และลดตน้ทุนไดม้ากขึน้ 

 2)  การวเิคราะหล์กัษณะของผลการปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย ประสทิธภิาพดา้นตน้ทุน 

คุณภาพการจดัการ ความเชื่อถอืไดใ้นกระบวนการผลติ และความยดืหยุน่ในการใชท้รพัยากร

   - ประสทิธภิาพดา้นตน้ทุน เช่น การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต ่า อุปกรณ์เหมาะสม

กบักจิการ สมรรถนะสงู ประสทิธภิาพในการผลติสงู และค่าแรงต ่า เป็นตน้ เพื่อลดตน้ทุนและ

เพิม่ผลผลติ           

  - คุณภาพของการจดัการ เช่น การจดัหาพนกังานทีม่ทีกัษะสงู การส่งเสรมิ 

ความกา้วหน้าของพนกังาน การสรา้งแรงจงูใจในการผลติผลงานทีม่คีุณค่าสงู การให้

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และการควบคุมมาตรฐานของงานเป็นตน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีุณภาพ

  - ความเชื่อถอืไดใ้นกระบวนการผลติ เช่น ผลผลติทีไ่ดต้ามเวลาทีก่ าหนด 

เครื่องจกัรไม่เสยีหาย การลาออกของพนกังานต ่า และพนกังานอุทศิตนตามขอ้ผกูพนั เป็นตน้ 

เพื่อใหไ้ดผ้ลงานในระยะเวลาทีก่ าหนด       

  - ความยดืหยุน่ในการใชท้รพัยากร เช่น การจดัหาวสัดุทนัตามเวลามสีมรรถนะ

ส่วนเกนิ มคีนงานทีม่ทีกัษะหลายดา้น มกีารควบคุมการไหลเวยีนของงาน มเีครื่องจกัรทีใ่ช้

ประโยชน์ไดห้ลายอยา่ง และมกีารออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ๆ อยูเ่สมอ เพื่อไดผ้ลงานทีม่ปีรมิาณ

มคีุณภาพเพิม่ขึน้ ลดตน้ทุนไดม้ากขึน้และผลติไดร้วดเรว็ขึน้    
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 3.3  กลยทุธด้์านการเงิน (Financial strategy)  เป็นหน้าทีข่องฝา่ยการเงนิโดย

ด าเนินกจิกรรมดา้นการประเมนิผลกระทบทีเ่น้นความคุม้ค่าในการลงทุนก่อนทีจ่ะตดัสนิใจให้

ด าเนินการและด าเนินกจิกรรมดา้นการประเมนิผลสถานะทางการเงนิเพื่อการปรบัแผนโดย

พจิารณาดงันี้          

  1.  การพจิารณาองคป์ระกอบทางการเงนิ ครอบคลุมประเดน็ทีเ่กีย่วกบัโครงสรา้ง

ของเงนิทุน การจดัหาและจดัสรรเงนิทุน และการจดัการเงนิปนัผล    

  2.  การวเิคราะหท์างการเงนิ เช่น การวเิคราะหส์ถานภาพทางการเงนิ การ

วเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน และการวเิคราะหม์ลูค่าปจัจุบนั     

 3.4  กลยทุธด้์านการตลาด (Marketing strategy)  เป็นหน้าทีข่องฝา่ยการตลาด โดย

ด าเนินกจิกรรมดา้นการก าหนดแผนการตลาดทีน่ าเรื่องราคา ผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิ และ

ช่องทางการกระจายตลาดมาพจิารณาประกอบกนั     

 3.5  กลยทุธด้์านทรพัยากรมนุษย ์(Human resource strategy)  เป็นหน้าทีข่อง

ฝา่ยบุคคลโดยด าเนินกจิกรรมศกึษาปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในทีเ่กีย่วขอ้ง โดยทีป่จัจยั

ภายนอก เน้นเรื่องการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ของรฐัในดา้นแรงงาน และ

ภาวะตลาดแรงงาน และปจัจยัภายในเน้นในเรื่องประสทิธภิาพของบุคลากร การเขา้ออกของ

พนกังาน และความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้     

 ในกรณีศกึษานี้ใชแ้นวคดิเกีย่วกบัการบรหิารเชงิกลยทุธ ์และระดบักลยทุธ ์เพื่อใชใ้น

การสรา้งกลยทุธใ์นแต่ละระดบัเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในองค ์และสามารถน ากลยทุธ์

ทีส่รา้งขึน้มาไปใชใ้นการแขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่เพื่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในธุรกจิ 

2.9  แนวคิดการจดัการลกูค้าสมัพนัธ ์(Customer relationship management หรือ CRM)  

เป็นกลยทุธท์างธุรกจิเพื่อสรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาว กบัลกูคา้ เรยีนรูค้วามตอ้งการทีแ่ตกต่าง

กนัของลกูคา้ และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยสนิคา้ หรอืบรกิารทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้

แต่ละคนมากทีสุ่ด       

 องคป์ระกอบหลกัทัว่ไปของ CRM ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วน คือ  

        1)  Market Automation  การสรา้งระบบการตลาดอตัโนมตันิี้จ าเป็นตอ้งอาศยัฐานขอ้มลู

ทีม่ลีกัษณะทีเ่ป็น Dynamic และมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลาโดยทัว่ไปแลว้ MA นี้จะมุ่งเน้นใน

การก าหนด Functions ส าคญัๆดา้นการตลาด อาทเิช่น การก าหนด Ranking ของลกูคา้, การ

จดัการในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย, การสรา้งและบรหิารดา้น Campaign ต่างๆในส่วนนี้ถอืไดว้า่ 
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องคก์รธุรกจิทัว่ไปมกัจะไม่ไดน้ าระบบการตลาดเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร ์และมกัก าหนดและท า

การ Track ผลโดยใช ้Manual System อกีทัง้ขอ้มลูการตลาดบางส่วนทีอ่าจอยูใ่นระบบ

คอมพวิเตอรม์กัเป็นขอ้มลูทีม่ลีกัษณะเป็น Static คอื ไม่ค่อยเปลีย่นแปลงยากทีอ่งคก์รธุรกจิที่

หนัมาใชร้ะบบ CRM จะพฒันาหรอืเปลีย่นรปูแบบฐานขอ้มลูจากระบบ Traditional Database 

มาเป็น MA  

        2)  Sales Automation  องคก์รธุรกจิใหค้วามส าคญัเรื่องของรายการขายทีเ่กดิขึน้แลว้ 

และน าขอ้มลูมาท าการวเิคราะห ์โดยเทยีบกบัเป้าหมายทางธุรกจิทีว่างไวเ้ปรยีบเทยีบกบั

ยอดขายในแต่ละช่วงเวลา แต่ในระบบ CRMเริม่ตัง้แต่การสรา้งกลุ่มเป้าหมายการตดิตาม 

(Tracking) การจดัการในดา้นค าส ัง่ซือ้และการตอบสนองต่อค าส ัง่ซือ้ (Order Fulfillment) สิง่ที่

องคก์รธุรกจิทัว่ไปด าเนินอยูแ่ละมขีอ้มลูในดา้นการขายเพยีงพอ กลบัพบวา่เมื่อน าเอาระบบ 

CRM มาใช ้ขอ้มลูในส่วนขัน้ตอนก่อนการขายกลบัไม่มใีนระบบคอมพวิเตอร ์ 

        3)  Customer Service  คอืการตดิตามเรื่องต่างๆทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการขายเช่น รายการ

ดา้นบรกิารหลงัการขายการ Complaint ต่างๆในเรื่องนี้องคก์รธุรกจิส่วนใหญ่ยงัขาดระบบทีท่ า

การตดิตาม (Tracking), การวเิคราะห ์และสรุปผลเพื่อน าขอ้มลูไปเป็นประโยชน์ในการสรา้งการ

ขายครัง้ต่อๆไป 

เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารลกูค้าสมัพนัธไ์ด้แก่   

 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-commerce)  เป็นการท าธุรกรรมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต

ตัง้แต่การใหข้อ้มลูสนิคา้ การท ารายการซือ้ขาย และระบบการช าระเงนิ ความปลอดภยั 

 คลงัข้อมลู (Data Warehousing) เป็นการรวมฐานขอ้มลูหลายฐานจาก

ระบบปฏบิตักิาร เช่น ระบบขาย ผลติ บญัช ีมาจดัท าสรุปใหม่หรอืเรยีบเรยีงใหม่ตามหวัขอ้

ต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย ขอ้มลูจะเกบ็ในลกัษณะสรุป ประวตักิารท า

ธุรกรรมและแนวโน้มต่างๆ เช่นรปูแบบทางธุรกจิ ยอดขาย การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

 การขดุค้นข้อมลู (Data Mining and OLAP) เป็นเครื่องมอืหรอืซอฟทแ์วรท์ีด่งึขอ้มลู

และวเิคราะหจ์ากขอ้มลูปฏบิตักิาร จากระบบฐานขอ้มลูต่างๆ เพื่อน ามาวเิคราะหท์างสถติ ิการ

หาพฤตกิรรมของลกูคา้ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ รวมทัง้การ

แบ่งแยกตลาดเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัธุรกจิ 
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การใช้เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต (Internet Technology) เป็นการน าเทคโนโลยมีาใช้

ปรบัปรุงปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ เช่น การใชเ้วบ็เทคโนโลย ีการใช ้e-mail การใชร้ะบบส่งขอ้ความ 

(Instant messaging) เช่น MSN messenger หรอื ICQ    

 ระบบศนูยบ์ริการลกูค้า (Call-center) การใชร้ะบบ PC telephony รวมถงึ Internet 

telephony ซึง่เป็นการรวมระบบโทรศพัทเ์ขา้กบัระบบงานต่างๆ เช่น ฐานขอ้มลูของลกูคา้ การ

ขาย การเงนิ และผลติภณัฑ ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งรวดเรว็ 

 ระบบโทรศพัท์มือถือ ความสามารถทีเ่พิม่ขึน้ของโทรศพัทม์อืถอื ท าใหส้ามารถรบัส่ง

ขอ้มลูไดท้ ัง้ในรปูแบบของ ภาพ เสยีง ขอ้มลู ภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากจ านวนผูใ้ช้

โทรศพัทม์อืถอืทัง้ทีม่อียูแ่ละอตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้อยา่งรวดเรว็ท าใหโ้ทรศพัทม์อืถอื มี

บทบาทส าคญัในการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้          

ลกัษณะการท างาน ระบบการจดัการลกูค้าสมัพนัธมี์ 4 ขัน้ตอนดงัน้ี       

1.  Identify  เกบ็ขอ้มลูวา่ลกูคา้ของบรษิทัเป็นใคร เช่น ชื่อลกูคา้ ขอ้มลูส าหรบัตดิต่อกบัลกูคา้

2.  Differentiate  วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของลกูคา้แต่ละคน และจดัแบ่งลกูคา้ออกเป็นกลุ่มตาม

คุณค่า ทีล่กูคา้มต่ีอบรษิทั            

3.  Interact  มปีฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ เพื่อเรยีนรูค้วามตอ้งการของลกูคา้และเพื่อสรา้งความพงึ

พอใจใหก้บัลกูคา้ในระยะยาว            

4.  Customize  น าเสนอสนิคา้หรอืบรกิารทีม่คีวามเหมาะสมเฉพาะตวักบัลกูคา้แต่ละคนมกีาร

น าระบบไอทมีาใชก้บั CRM เพื่อช่วยในการจดัการฐานขอ้มลูลกูคา้ วเิคราะหข์อ้มลู และเป็น

ช่องทาง ในการตดิต่อกบัลกูคา้ โดย สถาปตัยกรรมของซอฟทแ์วรด์า้น CRM มกัแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดงันี้ 

                4.1  Operational CRM  เป็นซอฟทแ์วร ์front office ทีใ่ชช้่วยจดัการกระบวนการ

ทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง กบัลกูคา้ ไม่วา่จะเป็น sales, marketing หรอื service เช่น การจดัการ

ขอ้มลูตดิต่อลกูคา้ การเสนอราคา การบรหิารฝา่ยขาย การเกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมลกูคา้ ระบบ

บรกิารลกูคา้ เป็นตน้ 

                4.2  Analytical CRM  ระบบวเิคราะหข์อ้มลูลกูคา้ทีร่วบรวมไดจ้ากส่วน Operational 

CRM หรอืจากแหล่งอื่นๆ เพื่อแบ่งลกูคา้ออกเป็นกลุ่มและคน้หากลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีบ่รษิทั

สามารถ น าเสนอสนิคา้หรอืบรกิารเพิม่เตมิได ้
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                4.3  Collaborative CRM  ระบบช่วยสนบัสนุนในการตดิต่อปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ผ่าน

ทางช่องทางต่างๆ เช่น ตดิต่อส่วนตวั จดหมาย แฟกซ ์โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์อเีมล ์เป็นตน้ รวมถงึ

ช่วยจดัการทรพัยากรทีบ่รษิทัมคีอืพนกังาน กระบวนการท างาน และฐานขอ้มลูลกูคา้เพื่อน าไป

ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้และช่วยรกัษาฐานลกูคา้ของบรษิทัไดด้ขี ึน้ 

ประโยชน์ของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์(CRM) ต่อองคก์ร    

 1.  การเพ่ิมรายได้จากการขาย (Sale Revenue Increase)     

การมุ่งเน้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้เพื่อท าใหล้กูคา้เกดิความภกัดกีารใชส้นิคา้หรอื

บรกิาร (Customer Loyalty) การน าหลกัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) มรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

ปรบัปรุงกระบวนการท างานในองคก์ร ลดรายจ่ายในการด าเนินงาน และตน้ทุนการหาลกูคา้

ใหม่ๆ  หรอื ดงึลกูคา้กลบัมาใชส้นิคา้หรอืบรกิารอกีครัง้     

 2.  การบริหารของวงจรการท าธรุกิจของลกูค้า (Customer Life Cycle 

Management)          

  2.1  การหาลกูค้าใหม่เข้าองคก์ร (Customer Acquisition) โดยการสรา้ง

ความเด่น (Differentiation) ของสนิคา้หรอืบรกิารทีใ่หม่ (Innovation) และเสนอความความ

สะดวกสบาย (Convenience)ใหก้บัลกูคา้ 

                 2.2  การเพ่ิมความพึงพอใจให้กบัลกูค้าเพ่ือท าการซ้ือสินค้าและบริการ 

โดยผ่านขัน้ตอนการท างาน ทีก่ระชบัเพื่อการสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ไดร้วดเรว็และ

ถูก ตอ้ง และ การท างานทีส่นอง ตอบสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการหรอืเสนอสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ โดยผ่าน

หน่วยงาน ลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer Service) 

                 2.3  การรกัษาลกูค้า (Customer Retention) ใหอ้ยูก่บัองคก์ารนานทีสุ่ด และ

การดงึลกูคา้ใหก้ลบัมา ใชส้นิคา้หรอืบรกิาร โดยฟงัความคดิเหน็จากลกูคา้และพนกังานใน

องคก์ร (Listening) รวมถงึการเสนอสนิคา้และบรกิารใหม ่(New Product)   

 3.การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการตดัสินใจ (Improving Integration of 

Decision Making Process)          

การเพิม่การประสานงานในฝา่ยต่างๆของบรษิทั โดยเฉพาะการใชร้ะบบฐานขอ้มลูของลกูคา้

ร่วมกนั และผูบ้รหิารสามารถดงึขอ้มลูจากระบบต่างๆมาประกอบการตดัสนิใจ เช่น รายละเอยีด

ของลกูคา้ทีต่ดิต่อเขา้มาในฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์(Call Center), รายละเอยีดของการจ่ายเงนิของ

ลกูคา้จากฝา่ยขาย (Sales), กจิกรรมทางการตลาดทีเ่สนอใหล้กูคา้แต่ละกลุ่มหรอืแต่ละบุคคล
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จากฝา่ยการตลาด(Marketing) และ การควบคุมปรมิาณของสนิคา้ในแต่ละช่วงจากฝา่ยสนิคา้คง

คลงั (Inventory Control) เป็นตน้           

 4.  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Enhanced Operational Effiency) 

การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของฝา่ยต่างๆของบรษิทั 

โดยขอ้มลูต่างนัน้ไดม้าจากช่องทางการสื่อสาร เช่น Fax, โทรศพัท ์และ อเีมล ์(Email) เป็นตน้ 

ซึง่การเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานขององคก์รมปีระโยชน์กบัฝา่ยต่างๆขององคก์รได้

ดงัต่อไปนี้          

  - ฝ่ายขาย Telesales, Cross-sellingและUp-selling  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝา่ยขาย เช่น ในการขายสนิคา้แบบ Cross-selling และ Up-selling 

เพิม่ความสามารถในการคาดเดาแนวโน้มการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร รวมถงึการใชข้อ้มลูของ

ลกูคา้ เช่น ขอ้สญัญา (Contract) ระหวา่งองคก์รกบัลกูคา้ ระบบยงัช่วยระบุรายละเอยีดของ 

สนิคา้หรอืบรกิารใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้แต่ละราย, การเกบ็ขอ้มลูทาง ดา้นการขาย และการ

ตรวจสอบ สถานภาพของการส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 

                 - ฝ่ายการตลาด (Marketing)  ระบบการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) มสี่วน

ช่วยใหบ้รษิทั สามารถวเิคราะหว์า่วธิใีดทีค่วรจดั จ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางการขาย (Sales 

Channels) ต่างๆ เช่น ตวัแทนการขาย (Sales Representatives) และ ผ่านทางเวบ็ไซด ์

(Website) ระบบการบรหิารลกูคา้สมัพนัธย์งัมบีทบาทส าคญักบัช่องทางการสื่อสาร 

(Communication Channels) เช่น ระบุช่องทางการสื่อสาร ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบัการขาย

สนิคา้ชนิดนัน้หรอืลกูคา้แต่ละราย หรอื การระบุพนกังานทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการใหบ้รกิารหรอื

ตดิต่อกบัลกูคา้รายนัน้ๆ         

  - ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ(์Customer Service) และฝ่ายสนับสนุน (Support) ที่

ส าคญัคอืดา้นการดแูลลกูคา้ (Customer Care Service) เช่น ระบบการจดัการเกีย่วกบัขอ้มลู 

รายละเอยีดของลกูคา้ในองคก์ร (Account management) และ ระบบแสดงรายละเอยีดของ ขอ้

สญัญาระหวา่งองคก์รกบัลกูคา้ (Detail Service Agreement) นอกจากนี้แลว้ระบบจดัการ

ทางดา้นอเีมลล ์(Email Management System) ถอืวา่เป็นส่วนส าคญัในการสรา้งกลยทุธ์

ทางดา้นการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) เช่น สามารถยอ้นหลงัดอูเีมลลข์องลกูคา้ในอดตีได ้

และระบุผูแ้ทนฝา่ยขายทีเ่หมาะสมทีสุ่ดกบัลกูคา้รายนัน้ไดโ้ดยขอ้มลูทีใ่ชอ้าจจะมาจากขอ้มลู

ต่างๆทีล่กูคา้เคยตดิต่อดว้ย        
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 5.รายละเอียดของการช าระค่าสินค้าหรือบริการให้กบัลกูค้า (Customer Billing) 

ธุรกจิสามารถใชร้ะบบการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) ในออกรายละเอยีดการจ่ายเงนิของ

ลกูคา้ (Bill Payment) และทีผ่่านการจ่ายเงนิระบบอนิเตอรเ์น็ต (Electronic Bill) และการ

ใหบ้รกิาร ในการตอบขอ้สงสยัต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ในระบบออนไลน์ 

 6.การขายและให้บริการในสถานท่ีท่ีลกูค้าต้องการ (Field Sales and Service) 

การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายและใหบ้รกิารในสถานทีท่ีล่กูคา้ตอ้งการ

(Field Sales and Service) ท าใหพ้นกังานสามารถช่วยในการดงึขอ้มลูมาใชใ้นขณะทีท่ าการ

ขายหรอืการ ใหบ้รกิารกบัลกูคา้ โดยสามารถใชข้อ้มลูดงักล่าวร่วมขอ้มลูขององคก์ารร่วมกนัได ้

การบรหิาร ลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) ยงัมสี่วนการจดัการเกีย่วกบัการท ารายงานทางการขาย การ

สรา้งใบเสนอ ราคาใหก้บัลกูคา้และเงื่อนไขพเิศษใหก้บัลกูคา้แต่ละรายแบบอตัโนมตั,ิการเสนอ

สนิคา้ทีม่คีวามพเิศษเฉพาะตามตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย (Customized Products) ระบบที่

ท างานประสานกบัสนิคา้คงคลงั (Inventory System),ระบบการสัง่ซือ้ (Ordering System) ,การ

ส่งและรบัสนิคา้หรอืบรกิาร (Logistic System), การจดัตารางใหก้บัพนกังานทีจ่ะใหบ้รกิาร ,การ

ออกใบแจง้หนี้ และ การจดัการระบบโควตาในการขาย     

 7. กิจกรรมท่ีสร้างความภกัดีและการรกัษาลกูค้า (Loyalty และ Retain Program)

การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) ทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้อยูก่บัการแยกความแตกต่างเหล่านี้ตาม

กลุ่มลกูคา้ (Customer Segmentation) เช่น การจ าแนกประเภทของลกูคา้ออกตามความ

ตอ้งการของลกูคา้, ประวตั ิส่วนตวัของลกูคา้ และประวตักิารซือ้ นอกจากนี้ยงัสามารถกจิกรรม

ลกูคา้ยอ้นหลงั เพื่อบรษิทัจะไดน้ าขอ้มลูเหล่านี้ไปวเิคราะหห์าขอ้มลูเชงิลกึ เช่น ช่องทางการ

สื่อสารเหมาะสมทีสุ่ดของลกูคา้ แต่ละราย (Effective Communitication Channel), พฤตกิรรม

การซือ้ของลกูคา้ (Customer Behavior) และสนิคา้ทีม่คีวามพเิศษเฉพาะตวั (Customised 

Product) ส าหรบัลกูคา้แต่ละราย        

 8. เพ่ิมความรวดเรว็ในการให้บริการ (Speed of Service)    

มุ่งเน้นทีก่ารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้จะตอ้งรวดเรว็และถูกตอ้ง โดยเฉพาะการ

ตอบสนองแบบใหบ้รกิาร หรอืตอบสนองกบัลกูคา้ทนัท ี(Real Time) เช่น ระบบการสัง่สนิคา้มี

การเชื่อมโยงระบบต่างๆ ทัง้ในฝา่ยรบัการสัง่ซือ้ (Order Fulfillment), ฝา่ยขาย (Sales 

Department), ฝา่ยบญัช ี(Accounting Department), ฝา่ยสนิคา้คงคลงั (Inventory) และ ฝา่ยที่

เกีย่วขอ้งกบัการใหเ้ครดติกบัลกูคา้ (Credit Authorization)    
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 9.  การรวบรวมรายละเอียดต่างของลกูค้า (Gathering More Comprehensive 

Customer Profiles)             

การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) ไดช้่วยใหเ้พิม่ประสทิธภิาพการท างานของฝา่ยต่างๆในบรษิทั 

ไดม้าก ขึน้ เพราะวา่การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) ช่วย การจดัการเกีย่วกบัขอ้มลูของ ลกูคา้

ทีม่อียู ่ไดม้ากขึน้ท าใหข้อ้มลูเกบ็อยา่งเป็นระบบอยา่งเชื่อมโยงขึน้ บรษิทัสามารถน าฐานขอ้มลู 

นี้มาใชใ้น ระบบต่างๆ ได ้        

 10.  การลดต้นทุนในด้านการขายและการจดัการ (Decrease General Sales and 

Marketing Administration Costs)        

การลดลงของตน้ทุนการด าเนินงานนัน้ มาจากใชห้ลกัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์เนื่องจากบรษิทั

มรีะบบการจดัการทีเ่น้นในเรื่องการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ เขา้ใจความตอ้งการของ

ลกูคา้และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ ท าใหบ้รษิทัไม่สญูเสยีตน้ทุนในการดงึ

ลกูคา้กลบัเป็นลกูคา้ขององคก์รอกีและตดักระบวนการทีไ่ม่จ าเป็นและกจิกรรมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ

รายไดแ้ก่บรษิทั          

 11.  การสร้างมลูค่าเพ่ิม ( Value Added)      

ใหก้บัลกูคา้ในปจัจุบนัลกูคา้นัน้พยายามแสวงหาความพงึพอใจสงูสุดจากสนิคา้และบรกิาร สิง่ที่

ลกูคา้ตอ้งการจงึไม่ใช่แค่คุณค่า (Value) อกีต่อไป แต่ตอ้งการคุณค่าเพิม่ทีท่ าใหล้กูคา้มี

ความรูส้กึมากกวา่ความพอใจ ซึง่ผูป้ระกอบการควรสรา้งคุณค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิาร โดย

ผ่าน Value Chain ทัง้ในส่วนของคู่คา้ (Supply Chain) และในส่วนของ ความตอ้งการของลกูคา้ 

(Demand Chain) เพื่อท าใหเ้กดิการบรูณาการทีท่ าใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ใหก้บัลกูคา้ อยา่งครบวงจร

ทัง้ระบบ จากหลายหน่วย งานเขา้มาเกีย่วขอ้งทัง้ ภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร (Internal 

and External Organization) นบัตัง้แต่ผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิ (Raw Materials Suppliers),

กระบวนการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุดบิ (Material Procurement), การออกแบบผลติภณัฑ ์

(Product Designers), การจดัหาอุปกรณ์ชิน้ส่วน (Spare Parts Suppliers) ,การขาย (Sales) 

และการตลาด(Marketing), ผูท้ีท่ าการจดัจ าหน่าย (Distributors) และ หน่วยงานลกูคา้สมัพนัธ ์

(Contact Center) เป็นตน้       

 กระบวนการสรา้งความสมัพนัธล์กูคา้ หรอืการท า CRM นัน้ ส่วนหนึ่งกค็อื การสรา้ง

ความภกัดขีองลกูคา้ทีม่ต่ีอองคก์รของเรา สนิคา้ของเรา ฉะนัน้ ขบวนการวเิคราะห ์วจิยั และ

การวางรปูแบบของยทุธศาสตรใ์นการสรา้งความภกัดขีองลกูคา้ทีม่ต่ีอองคก์รนัน้ ขอ้มลูต่างๆที่
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ไดน้ัน้ จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึส่วนลกึของลกูคา้ (Insightful) และตอ้งเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งจาก

แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้มกีารท าการวจิยัทีถู่กหลกัวธิ ีจงึจะน าขอ้มลูนัน้มาท า CRM เพื่อสรา้ง

ความภกัดไีด ้

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง         

 ในปี 2546 ไดม้งีานวจิยัของนิสติปรญิญาโท นางสาวยลวด ีคุณาวฒุ ิคณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชขีอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในหวัเรื่อง “การส ารวจทศันคตแิละ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ ีต่อการใชบ้รกิารเสรมิส าหรบัโทรศพัทม์อืถอืในเขตกรุงเทพมหานคร” 

งานวจิยัดงักล่าวไดท้ าการเกบ็ขอ้มลู 300 ราย ในอาย ุ12-36 ปี โดยเป้าหมายอยูท่ ีน่กัศกึษา 

นกัเรยีน และคนท างาน โดยพบวตัถุประสงคข์องการใชบ้รกิารเสรมิเหล่านัน้เพื่อความบนัเทงิ

เป็นหลกั และไดใ้หค้วามสนใจในเรือ่งของคุณภาพของบรกิาร ราคาของบรกิารทีต่อ้งมกีารแจง้

ใหช้ดัเจน ในงานวจิยัดงักล่าวไดพ้ดูถงึการศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชว้า่รูจ้กับรกิารเสรมิใดๆ

เหล่านัน้วา่เคยใชห้รอืไม่ ใชท้ าไม รวมถงึความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง โดยงานวจิยันี้มี

ขอ้เสนอแนะวา่ หากผูใ้หบ้รกิารเสรมิสามารถสรา้งความแตกต่างใหก้บับรกิารเสรมิอยา่งชดัเจน 

อาจท าใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายมกีารรบัรูบ้รกิารเสรมิใหม่ๆและใชบ้รกิารเสรมิมากกวา่เครอืขา่ย

อื่นๆได ้นอกจากนี้ความตอ้งการบรกิารเสรมิในอนาคตเน้นเรื่องคุณภาพเป็นอยา่งมาก ถอืเป็น

ปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดปจัจยัหนึ่งในการสรา้งความพงึพอใจส าหรบัการใชบ้รกิารเสรมิ และการตัง้

ราคาควรต ่ากวา่ทีเ่ป็นอยูเ่พื่อกระตุน้ใหเ้กดิการใชง้านมากขึน้ โดยควรใชเ้ครื่องมอืทางการตลาด 

ทีเ่ป็นการตลาดแบบผสมผสาน ใชก้ารสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing 

Communication : IMC) เน้นการสื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบวา่บรกิารเสรมินี้คอือะไร ใชง้าน

อยา่งไร กระตุน้ใหเ้กดิความอยารูแ้ละสนใจ เปลีย่นแปลงทศันคตใินเชงิบวก ทัง้นี้จะตอ้งใชส้ื่อ

โฆษณาใหเ้หมาะสมเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายนัน้ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวถิกีารด าเนินชวีติ 

(Lifestyle) ของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายดว้ย       

 จากการส ารวจ “พฤตกิรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องคนกรุงเทพฯ” (ศนูยว์จิยักสกิร

ไทย, 2548) โดยมเีป้าหมายของการส ารวจเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นเขตกรุงเทพฯ เนื่องจากมี

การกระจุกตวัของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ป็นจ านวนมาก และมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการใช้

บรกิารเสรมิทีห่ลากหลาย พบวา่ ลกัษณะส าคญัของกลุ่มตวัอยา่งคอื เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 59.1 

ส าหรบัอาชพีส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 26.2 รองลงมา คอื

นกัเรยีนนกัศกึษา รอ้ยละ 22.4 และขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 19.7 ส าหรบั
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ประเดน็ของบรกิารเสรมิส าหรบัโทรศพัทเ์คลื่อนทีน่ัน้ พบวา่ บรกิารเสรมิทีก่ลุ่มตวัอยา่งเคยใช้

บรกิารมากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรกคอื การส่งขอ้ความสัน้ SMS การดาวน์โหลดรงิโทน การดาวน์

โหลดรปูภาพ การเล่นเกมส ์และการเล่นอนิเตอรเ์น็ตผ่าน WAB/GPRS ส าหรบักลุ่มทีม่อีตัรา

การใชบ้รกิารเสรมิมากไดแ้ก่กลุ่มวยัรุ่นและคนท างาน โดยอายกุบัการใชบ้รกิารเสรมิจะมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนั กล่าวคอื ในกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายมุากขึน้จะมกีารใช้

บรกิารเสรมิต่างๆน้อยลง โดยสาเหตุทีท่ าใหบ้รกิารเสรมิไม่เป็นทีน่ิยมนกั มาจากปญัหาเรื่อง

อตัราค่าบรกิารซึง่อยูใ่นระดบัสงูในสายตาของผูบ้รโิภค 
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 บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

ระเบียบวิธีการศึกษาของปัญหา 

การศกึษาในครัง้นี้ไดด้ าเนินการศกึษาทัง้ในส่วนของการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิ

(Secondary Study) โดยศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยท าการศกึษา

วเิคราะหข์อ้มลูตามกรอบของกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์และท าการศกึษาขอ้มลูปฐมภมู ิ

(Primary Study) โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ผลการศกึษาของทัง้สองส่วนไดว้เิคราะหแ์ละ

ประมวลเขา้ดว้ยกนั ดงัผลการศกึษาซึง่ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื  

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิกลยทุธ ์( Strategic Analysis ) 

- ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบบปฐมภมู ิ(Primary Study) 

- ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบบทุตยิภมู ิ(Secondary Study)  

2. การก าหนดกลยทุธแ์ละทางเลอืก ( Strategic Formulation & Alternative )  

3. การตดัสนิใจเลอืกกลยทุธ ์( Strategic Choice ) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1.  เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็น โดยแหล่งขอ้มลูปฐมภมูไิดจ้ากการตอบแบบสอบถามออนไลน์

กบับุคคลทีม่คีวามเขา้ใจถงึบรกิารเสยีงเพลงรอสาย ทัง้นี้เพื่อน าขอ้มลูมาวเิคราะหถ์งึสาเหตุของ

ปญัหา 

2.  เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็น โดยขอ้มลูทุตยิภมูมิาจากบทความต่างๆในรปูสิง่พมิพ ์เวบ็ไซต ์

งานวจิยัและสื่ออื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.  น าขอ้มลูทีไ่ดม้าศกึษาและวเิคราะหป์จัจยัภายนอกเพื่อใหท้ราบถงึโอกาสและอุปสรรคของ

ธุรกจิ รวมทัง้ปจัจยัภายในเพื่อทราบถงึจุดแขง็และจุดอ่อนของธุรกจิโดยใชท้ฤษฎทีางการตลาด

ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิช่น SWOT Analysis, TOWS Matrix, STP  

4.  เขยีนรายงานผลการศกึษา
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การวิเคราะหข้์อมลู 

การศกึษาครัง้นี้ประกอบดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลู 2 ส่วน คอื การวเิคราะหข์อ้มลูแบบปฐมภมูแิละ 

การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมูดิงันี้ 

ตารางที4่ ขอ้มลูปฐมภมูจิากการสรุปผลจากแบบสอบถามจ านวน 60 ชุด 
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ตารางที4่ ขอ้มลูปฐมภมูจิากการสรุปผลจากแบบสอบถามจ านวน 60 ชุด 
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ตารางที4่ ขอ้มลูปฐมภมูจิากการสรุปผลจากแบบสอบถามจ านวน 60 ชุด 
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ตารางที4่ ขอ้มลูปฐมภมูจิากการสรุปผลจากแบบสอบถามจ านวน 60 ชุด 
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ตารางที4่ ขอ้มลูปฐมภมูจิากการสรุปผลจากแบบสอบถามจ านวน 60 ชุด 

 

 
 

- การวิเคราะหข้์อมลูแบบปฐมภมิู ( Primary Study ) 

ประชากรเป้าหมายในการศกึษาการคน้ควา้ดว้ยตนเองครัง้นี้ ผูศ้กึษาใชก้ลุ่มตวัอยา่ง

จ านวน 60 ราย โดยเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยใชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสายแต่ปจัจุบนัไม่ไดใ้ชบ้รกิาร

แลว้และกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่เคยใชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสาย เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นปญัหา

ทีท่ าใหร้ายไดข้องเสยีงรอสายลดลง ทัง้นี้เป็นกลุ่มผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืของ AIS DTAC TRUE 

คละกนั  
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1. เพศ 

 

แผนภมูทิี6่ กลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามเพศ เพศชายคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 48 และเพศหญงิ

คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52 โดยมปีระชากรเพศหญงิมากกวา่เพศชายไม่มาก 

 

2. อายุ 

 

แผนภมูทิี7่ กลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามอาย ุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ25-30 ปีคดิ

เปนรอ้ยละ 38 รองลงมาคอืช่วงอาย1ุ9-24 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 30 ถอืวา่กลุ่มคนส่วนใหญ่

เป็นบุคคลทีเ่ริม่เขา้สู่วยัท างาน โดยมกีลุ่มเดก็วยัรุ่นและผูส้งูอายคุ่อนขา้งน้อย 

 

 

 

ชาย
48%

หญงิ
52%

9

18

23

4

6

13-18 ปี

19-24 ปี

25-30 ปี

31-36 ปี

36 ปีขึน้ไป
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3. ระดบัการศกึษาสงูสุด 

 

แผนภมูทิี8่ กลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามระดบัการศกึษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 55 รองลงมาคอืต ่ากวา่ปรญิญาตร ีคดิเป็นสดัส่วนรอ้ย

ละ27 

 

4. อาชพี 

 

แผนภมูทิี9่ กลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามอาชพี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีน/นกัศกีษา 

คดิเป็นรอ้ยละ 39 เนื่องจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพื่อนร่วมชัน้เรยีนหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติCEO MBA รุ่น8 

 

27%

55%

18%

ต ่ากว่าปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า

39%

20%

13%

25%

3% นกัเรยีน/นกัศกึษา

คา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั

รบัราชการ รฐัวสิาหกจิ

พนกังานบรษิทัเอกชน

Other
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5. รายไดต่้อเดอืน 

 
แผนภมูทิี1่0 กลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามรายไดต่้อเดอืน ระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เท่ากบั 10,000-20,000 บาทต่อเดอืน มอียูม่ากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 42 รองลงมา

รายไดน้้อยกวา่ 10,000 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 33 โดยกลุ่มคนทีม่รีายไดใ้นระดบัค่อนขา้ง

สงูคอื 40,000-50,000 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 2 ซึง่น้อยทีสุ่ด 

 

6. ระบบผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอื 

 

แผนภมูทิี1่1 กลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามระบบผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืทีเ่ลอืกใช ้กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้ครอืขา่ยระบบ AIS คดิเป็นรอ้ยละ 47 รองลงมาใชเ้ครอืขา่ย DTAC 

คดิเป็นรอ้ยละ 33 และน้อยทีสุ่ดคอืเครอืขา่ย TRUE คดิเป็นรอ้ยละ 20 

 

20

25

6

5

1

3

น้อยกวา่ 10,000 บาท

10,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,001 บาทขึน้ไป

AIS
47%

DTAC
33%

TRUE
20%
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7. ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืนในการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืหมายเลขประจ า(ไม่รวมการใชบ้รกิาร

เสรมิ) 

 

แผนภมูทิี1่2 แสดงค่าบรกิารเฉลีย่ต่อเดอืนในการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืเครื่องหลกั กลุ่ม

ตวัอยา่งแบ่งตามกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคี่าบรกิารโทรศพัทม์อืถอืต่อเดอืนของเครื่อง

หลกัทีใ่ชเ้ป็นประจ าอยูใ่นช่วง 301-600 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 38 

 

8. สถานะความคุน้เคยในการใชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสาย 

 

แผนภมูทิี1่3 แสดงถงึความคุน้เคยในการใชบ้รกิารกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยใชบ้รกิาร

เสยีงรอสายและปจัจุบนัไดย้กเลกิการใชบ้รกิารไปแลว้ คดิเป็นรอ้ยละ 72 ส าหรบัผูท้ ีไ่ม่

เคยใชบ้รกิารเสยีงรอสายเลย คดิเป็นรอ้ยละ 28 

16

23

10

5

6

ต ่ากว่า 300 บาท

301-600 บาท

601-1,000บาท

1,001-1,500บาท

1,501 บาทขึน้ไป

72%

28%

การใช้บริการเสียงเพลงรอสาย

เคยใช้

ไม่เคยใช้
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9. สาเหตุทีล่กูคา้เลกิใชง้านบรกิารเสยีงเพลงรอสาย 

 

แผนภมูทิี1่4 กลุ่มตวัอยา่งแสดงถงึสาเหตุทีเ่ลกิใชเ้สยีงรอสายส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลการ

เลกิใชเ้สยีงเพลงรอสายเนื่องจากเป็นบรกิารทีฟุ่ม่เฟือย คดิเป็นรอ้ยละ 32 รองลงมาเหน็

วา่บรกิารเสยีงเพลงรอสายเป็นสิง่ไม่จ าเป็นคดิเป็นรอ้ยละ 26 

10. ปญัหาทีล่กูคา้พบในการใชบ้รกิารเสรมิเสยีงเพลงรอสาย 

 

แผนภมูทิี1่5 กลุ่มตวัอยา่งแสดงถงึปญัหาทีพ่บในการใชเ้สยีงรอสายส่วนใหญ่เหน็วา่

บรกิารเสยีงเพลงรอสายมรีาคาแพงเกนิไปเป็นสิง่ฟุม่เฟือย คดิเป็นรอ้ยละ 69 รองลงมา

คอืเสยีค่าต่อสายในการเลอืกเพลงและควบคุมค่าใชจ้่ายยาก คดิเป็นรอ้ยละ 27 และ 24 

ตามล าดบั 

32

14

26

5

7

0 5 10 15 20 25 30 35

ฟุ่มเฟือย

เบือ่

ไมจ่ าเป็น

ขาดการรบัรูข้า่วสารการอพัเดตเพลงใหม่

ตกเทรนด์ ไมน่ิยม

31

11

5

12

9

0 5 10 15 20 25 30 35

ราคาแพงเกนิไป/ฟุ่มเฟือย

ควบคมุค่าใชจ้่ายยาก

ไมไ่ดร้บัขา่วสารโปรโมชัน่ใหม่ๆ

เสยีคา่ต่อสายในการเลอืกเพลง

ขัน้ตอนในการสมคัรยุ่งยาก



50 
 

11. ช่องทางทีล่กูคา้ตอ้งการไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบับรกิารเสยีงเพลงรอสาย 

 

แผนภมูทิี1่6 กลุ่มตวัอยา่งแสดงถงึช่องทางในการรบัขา่วสารเกีย่วกบับรกิารเสยีงรอสาย

ส่วนใหญ่จะไดร้บัขอ้ความ SMS เชญิชวนจากผูใ้หบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 78 ส่วนทีน้่อย

ทีสุ่ดคอืจากใบแจง้ค่าบรกิารทางไปรษณียแ์ละไดร้บัการแจกแผ่นพบั โบรชวัร ์คดิเป็น

รอ้ยละ 8 ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนั 

 

12. ความถี่ในการรบัขอ้มลูขา่วสารทีล่กูคา้พอใจ 

 

แผนภมูทิี1่7 กลุ่มตวัอยา่งแสดงถงึความถี่ในการรบัขอ้มลูขา่วสารทีล่กูคา้พอใจ ส่วน

ใหญ่มคีวามพอใจทีจ่ะรบัขา่วสารจากผูใ้หบ้รกิารเพยีงเดอืนละครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 45 

และน้อยทีสุ่ดคอืตอ้งการรบัขา่วสารทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 7 

47

17

9

5

5

13

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ไดร้บัขอ้ความ SMS เชญิชวนจากผูใ้หบ้รกิาร

จากเวป็ไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร หรอืเวป็ไชตอ์ื่นๆ

อ่านพบเจอตามหนงัสอืพมิพ์ นิตยสารต่างๆ

จากขอ้มูลประชาสมัพนัธท์ี่แนบมากบัใบแจง้… 

ไดร้บัแจกแผน่พบั โบรชวัร์ ตามสถานที่สาธารณะ

ไดย้นิโฆษณาทางสื่อวทิยุ

4

10

9

10

27

ทุกวนั

2 ครัง้/อาทติย์

อาทติยล์ะครัง้

2 ครัง้/เดอืน

เดอืนละครัง้
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13. สาเหตุทีท่ าใหล้กูคา้เลอืกใชบ้รกิารเสยีงรอสายเนื่องจาก 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญัเพื่อใหผู้ท้ ีโ่ทรเขา้ไดฟ้งัขณะรอสายเป็นอนัดบั

หนึ่งค่าเฉลีย่ขอ้มลูคอื 3.9 รองลงมาคอืตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ค่าเฉลีย่ขอ้มลูคอื 

3.8 ส่วนอนัดบัสามเป็นการเพิม่สสีนัใหก้บัโทรศพัทม์อืถอืค่าเฉลีย่ขอ้มลูคอื 3.38 

14. ปจัจยัส าคญัทีท่ าใหล้กูคา้เลอืกใชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสาย 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชื่นชอบในตวัศลิปินและบทเพลงเป็นอนัดบัหนึ่งค่าเฉลีย่คอื 3.98 

รองลงมาคอืการทดลองใชบ้รกิารฟร ี1 เดอืนค่าเฉลีย่ขอ้มลูคอื 3.75 อนัดบัสามมี

โปรโมชัน่โดนใจ/แพค็เกจคุม้ค่า ค่าเฉลีย่ขอ้มลูคอื 3.6 

15. กจิกรรมส่งเสรมิการตลาดทีล่กูคา้ใหค้วามส าคญั 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลอืกกจิกรรมทีจ่ดัโปรโมชัน่ใหส้่วนลดร่วมกบัสนิคา้อื่น  ๆ

16. ขอ้เสนอแนะจากทางลกูคา้ 

17.1 บางครัง้รูส้กึร าคาญ SMS ทีส่่งมาเชญิชวน 

17.2 เสยีงเพลงรอสาย สิน้เปลอืงโดยใช่เหตุ คนใชไ้ม่ไดฟ้งั คนฟงัไม่ไดใ้ช ้การโทรหา

ใครสกัคน ไม่ไดอ้ยากฟงัเพลง และไม่ชอบการฟงัเพลงระหวา่งรอสายอยูแ่ลว้ ถ้าอยาก

ฟงัเพลง เปิด Mp3 เองเป็น และเลอืกเพลงฟงัเองได ้และทีส่ าคญั ฟร ี

17.3 ม ีsms ส่งใหใ้ชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสายมากไป บางครัง้กเ็กดิความร าคาญค่ะ 

- การวิเคราะหข้์อมลูแบบทุติยภมิู (Secondary Study) 

การศกึษาคน้ควา้ทฤษฎ ีดา้นการจดัการเชงิกลยทุธ ์( Strategic Management ) และ

ต าราอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเชงิกลยทุธ ์การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและ

ภายนอก เพื่อศกึษาถงึปญัหาของบรษิทัทีจ่ะตอ้งแกไ้ขเร่งด่วนและการก าหนดกลยทุธข์อง

กจิการในระยะยาว  

ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค และต าราอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาประกอบ โดยไดท้ าการศกึษา

ถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค เพื่อน าหลกัทฤษฏมีาวเิคราะหใ์ชก้บั

สภาพการณ์ของบรษิทัในปจัจุบนั 
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การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม Five force model of industry competition      

ความรนุแรงของการแข่งขนัระหว่างบริษทัในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Industry 

Competitors)           

การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเพลงเป็นการแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงชดัเจนเพราะบรษิทัหลกัใน 

อุตสาหกรรมเพลงมเีพยีง 2 บรษิทัคอื บรษิทัอารเ์อส จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั แกรมมี ่

จ ากดั (มหาชน) โดยทัง้ 2 บรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิและโครงสรา้งทีค่ลา้ยกนัมาก เช่น การ

บรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิแบบครบวงจรมกีารใชส้ื่อประเภทเดยีวกนั ท าใหเ้กดิการแยง่ชงิลกูคา้และ

สื่อกนัอยา่งรุนแรง อกีทัง้ปจัจุบนัไดม้บีรษิทัอื่น ๆ อกีมากมาย เช่น เลฟิ อสี โซนี่ มวิสคิ บอีซี ี

เทโร และค่ายใตด้นิ (อนิดี)้ต่าง ๆ ถงึแมจ้ะไม่ใช่คู่แขง่ขนัอยา่งชดัเจนแต่มผีลกระทบในการแยง่

ส่วนแบ่งทางการตลาด ท าใหเ้กดิทางเลอืกใหม่ ๆใหก้บัผูบ้รโิภค ดงันัน้ บรษิทัจงึตอ้งพฒันา

ศกัยภาพ ของสนิคา้ช่องทางจดัจ าหน่ายการบรกิารและการประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้และรวดเรว็ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค        

การคกุคามของผู้แข่งขนัรายใหม่ (Threat of New Entrants)          

ธุรกจิบนัเทงิดา้นเพลงในปจัจุบนัเป็นธุรกจิทีเ่น้นการธุรกจิแบบครบวงจรบรษิทัทีจ่ะสามารถท า

ธุรกจิแบบครบวงจรไดต้อ้งมปีระสบการณ์ เพราะจะสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหล้กูคา้และความ

ซื่อสตัยข์องผูบ้รโิภคต่อสนิคา้ (brand loyalty) การบรหิารการจดัการดา้นต่างๆ การจดัจ าหน่าย

ทรพัยากรทีม่ศีกัยภาพซึง่แกรมมี ่และบรษิทัคู่แขง่ทีม่แีลว้ในตลาดมศีกัยภาพต่าง ๆ 

เช่นเดยีวกนั ดงันัน้การคุกคามของคู่แขง่ขนัรายใหม่ทีจ่ะเขา้มาแขง่ขนัค่อนขา้งท าไดล้ าบาก 

เนื่องจากบรษิทัคู่แขง่รายใหม่จะตอ้งแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัเก่าทีม่แีลว้ในตลาด ซึง่มศีกัยภาพ

ครอบคลุมดา้นต่าง ๆ ในขณะทีคู่่แขง่ขนัใหม่ตอ้งใชเ้วลาในการเรยีนรู ้โดยธรรมชาตขิองธุรกจิ

เพลงตอ้งใชเ้วลาในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคถงึแมบ้างครัง้สนิคา้ของคู่แขง่ใหม่จะเป็นสิง่ทีท่ าให้

ผูบ้รโิภคหนัมาสนใจ ถ้าไม่มกีารบรหิารการจดัการทีด่ซีึง่ตอ้งอาศยัประสบการณ์เป็นอุปสรรค

ส าคญัส าหรบัคู่แขง่ขนัรายใหม ่     

อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers)               

ผูซ้ือ้สนิคา้ในอุตสาหกรรมเพลงมทีางเลอืกไม่มากนกั เพราะบรษิทัทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเพลงมี

น้อยและสนิคา้แบ่งแยกกนัอยา่งค่อนขา้งชดัเจน ท าใหท้างเลอืกของผูซ้ือ้มอียูอ่ยา่งจ ากดัดว้ยผู้

ซือ้สนิคา้ประเภทเพลงเป็นสนิคา้ทีอ่ยูก่บัความชื่นชอบโดยส่วนตวัถงึจะมกีารนิยมตามกระแสแต่

จะเป็นเพยีงระยะหนึ่งเท่านัน้ ดงันัน้อ านาจการต่อรองของผูซ้ือ้อยูใ่นค่อนขา้งต ่า ซึง่ไม่นบั
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รวมถงึผลกระทบทางออ้มในดา้นสนิคา้ทดแทนไดง้่าย เพราะผูซ้ ือ้สนิคา้เหล่านี้ไม่นบัรวมใน

กลุ่มเป้าหมายของบรษิทั 

การคกุคามของผลิตภณัฑ์ทดแทน (Threat of Substitutes)         

สนิคา้ในอุตสาหกรรมเพลงเป็นสนิคา้ทีส่ามารถทดแทนกนัได ้เพราะมสีนิคา้ทีผ่ดิกฎหมาย

ละเมดิลขิสทิธิม์อียูอ่ยา่งแพร่หลายสามารถหาซือ้ไดง้่ ายและราคาถูกกวา่สนิคา้ถูกลขิสทิธิ ์เช่น 

แผ่น mp3 และดว้ยเทคโนโลยทีีก่า้วหน้า สนิคา้เพลงจงึสามารถใชว้ธิกีารดาวน์โหลด ผ่าน

ช่องทางอนิเตอรเ์น็ต อยา่งแพร่หลายโดยไม่เสยีเงนิอกีทัง้ยงัสามารถคดัลอกแผ่นจากเครื่อง

เขยีน ซดี ีซึง่ปจัจุบนัราคาลดลงมาก และสามารถท าไดเ้องทีบ่า้น ดงันัน้ แผ่น mp3 และการ

ดาวน์โหลด จงึเป็นสนิคา้ทีส่รา้งผลกระทบโดยตรงใหอุ้ตสาหกรรมเพลงอยา่งชดัเจน 

อ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจยัการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 

อุตสาหกรรมเพลงส าหรบัผูข้ายปจัจยัการผลติและมอี านาจในการต่อรองต ่า เพราะมผีูผ้ลติ

จ านวนมากในตลาดอกีทัง้ราคาวตัถุดบิยงัต ่า ดงันัน้บรษิทัสามารถเลอืกผูผ้ลติที่ ไดคุ้ณภาพและ

ราคาทีต่อ้งการ ถ้าหากเกดิปญัหาผูผ้ลติมกีารต่อรองบรษิทัสามารถเปลีย่นผูผ้ลติไดง้่าย 

เนื่องจากมผีูผ้ลติใหเ้ลอืกจ านวนมากในตลาดและราคาถูก 

 

3.4 ผลการศึกษา                 

ผลการศึกษาตามกระบวนการวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategies Analysis)         

 ผลการศกึษาครัง้นี้พบวา่ ปญัหาทีท่ าใหย้อดขายลดลง มสีาเหตุมาจากปจัจยัภายในและ

ปจัจยัภายนอกองคก์ร ปจัจยัภายในคอื พฤตกิรรมของลกูคา้ ปจัจยัการรบัรูแ้ละการตดัสนิใจของ

ผูบ้รโิภคเปลีย่นไป โดยใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑท์ีม่คีวามจ าเป็นทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั และ

มองวา่บรกิารเสรมิเสยีงเพลงรอสายเป็นบรกิารทีฟุ่ม่เฟือย ส าหรบัปจัจยัภายนอกซึง่ยากทีจ่ะ

สามารถปรบัเปลีย่นได ้ไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกจิทีอ่ยา่งไรกต็ามกย็งัมโีอกาสพอทีจ่ะสามารถ

เตบิโตได ้ซึง่สอดคลอ้งกบับรกิารเสรมิเสยีงรอสายของบรษิทั 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ผูศ้กึษาไดน้ าขอ้มลูต่าง ๆ มที าการวเิคราะห ์SWOT Analysis และ

น ามาสรา้งทางเลอืกกลยทุธด์ว้ย TOWS Matrix ดงันี้ 
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ตารางที5่ การวเิคราะห ์SWOT Analysis 

 

 
 

ตารางที6่ การวเิคราะห ์TOWS Matrix 
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จากการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิและขอ้มลูแบบสอบถาม สามารถประมวลผลสรุปรวม

ทัง้หมดเป็นแนวทางเลอืกส าหรบัการก าหนดกลยทุธข์องบรษิทั เพื่อเพิม่ความสามารถทางการ

แขง่ขนัของกจิการในอนาคต โดยใชท้ฤษฎ ีSWOT Analysis ในการวเิคราะห ์และใชท้ฤษฎ ี

TOWS Matrix ในการก าหนดทางเลอืกกลยทุธ ์ไดข้อ้สรุปเพื่อก าหนดแนวทางเลอืกในการ

แกป้ญัหา 4 ทางเลอืก ดงันี้ 
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ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา  

ทางเลือกท่ี1          

 กลยทุธก์ารบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM Strategy) ช่วยใหอ้งคก์รสามารถเพิม่

ความสมัพนัธอ์นัดใีหก้บัลกูคา้ เพิม่รายไดล้ดค่าใชจ้่ายต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องค่าใชจ้่ายในการ

แสวงหาลกูคา้ และเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ ( Customer Satisfaction ) โดยการสรา้ง

กระบวนการท างานและพฒันาผลติภณัฑต์ามความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ใน

ปจัจุบนั สามารถน าแนวทางการบรหิารลกูคา้สมัพนัธโ์ดยจะตอ้งเน้นการสรา้งตราสนิคา้ การ

เลอืกเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมจะท าใหธุ้รกจิสามารถใหบ้รกิารดขีึน้โดยใชต้น้ทุนทีล่ดลงสามารถใช้

ช่องทางการตดิต่อสื่อสารทีเ่หมาะสมกบัการท าธุรกจิ ใหค้วามสนใจการปรบัปรุงระบบการ

จดัการลกูคา้สมัพนัธแ์บบเก่าเป็นระบบทีม่กีารน าเทคโนโลยมีาใชม้ากขึน้เรยีกวา่ ระบบการ

จดัการลกูคา้สมัพนัธอ์อนไลน์ (Electronic Customer Relationship Management หรอื e-

CRM) โดยหาตลาดเฉพาะกลุ่มใหเ้ขา้กบัไลฟ์สไตลข์องลกูคา้เพื่อใหล้ดตน้ทุนในการลงทุนต่างๆ

อกีทัง้ยงัเป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง มกีารเกบ็บนัทกึขอ้มลูลกูคา้ไวเ้พื่อประโยชน์ในการ

ท ากจิกรรมส่งเสรมิการตลาดและการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ Customer Relation 

management ( CRM ) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหล้กูคา้เกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

 ขอ้ด ี          

 - สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีนระยะยาวระหวา่งบรษิทักบัผูใ้ชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสาย 

 - เป็นการเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร    

 ขอ้เสยี          

 - องคก์รจะตอ้งจดัสรรงบประมาณการลงทุนทีส่งู     

 - ใชร้ะยะเวลานานกวา่คนในองคก์รจะตอบสนองต่อระบบ 

ทางเลือกท่ี2          

 กลยทุธก์ารสรา้งนวตักรรมใหม ่(Innovation Strategy) ธุรกจิจะตอ้งสรา้งผลติภณัฑห์รอื

การบรกิารในลกัษณะทีไ่ม่เหมอืนใครเพื่อใหเ้กดิคุณค่าทีส่งูขึน้แก่ลกูคา้เพราะพฤตกิรรมลกูคา้

เปลีย่นไป เราสามารถเปลีย่น Change ผสม Hybrid ผลติภณัฑเ์ทคโนโลย ีตลาดและความ

ตอ้งการของลกูคา้ได ้ ขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดว้ยการสรา้งนวตักรรมซึง่ถอืเป็นจุดแขง็ของ

บรษิทั เสยีงรอสายเป็นบรกิารทีไ่ม่สามารถลอกเลยีนได ้ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีามารถ

น าไปใชเ้ป็นส่วนส าคญัของขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเพื่อสรา้งขอบเขตของธุรกจิใหข้ยาย



57 
 

กวา้งขวางขึน้โดยขยายธุรกจิไปสู่ผลติภณัฑช์นิดอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเดมิ โดยการท า

แอพพลเิคชัน่ GMM Ring back Tone ในมอืถอืสมารท์โฟนใหล้กูคา้โหลดใชส้ าหรบัผูท้ ีส่นใจจะ

ใชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสายในโทรศพัทไ์ดส้ามารถเลอืกเพลงเองหรอืเปลีย่นเพลงเองตามความ

ตอ้งการไดต้ลอดเวลา ผูใ้หบ้รกิารกท็ าการอพัเดตขอ้มลูเพลงใหม่ๆ และเมื่อมกีารสมคัร

เสยีงเพลงรอสายทางผูใ้หบ้รกิารกใ็หส้ทิธิพ์เิศษกบัลกูคา้เพิม่โดยการใหโ้หลดตวัการต์นู

แอพพลเิคชัน่ในไลน์ทีก่ าลงัเป็นกระแสนิยมเพิม่เตมิ   

ขอ้ด ี          

 - ถอืเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตลข์องลกูคา้ในปจัจุบนั    

 - เพิม่ช่องทางในการจ าหน่ายใหเ้ขา้ถงึลกูคา้ไดง้่ายขึน้    

 ขอ้เสยี          

 - จ ากดัเฉพาะลกูคา้ทีใ่ชม้อืถอืสมารท์โฟนเท่านัน้ทีส่ามารถใชบ้รกิารได ้

ทางเลือกท่ี3          

 กลยทุธก์ารเตบิโตโดยเป็นการมุ่งเน้นปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Re-

branding Strategy) เพื่อใหม้คีวามเป็นสากลมากขึน้ เมื่อองคก์รธุรกจิมสีนิคา้และบรกิารที่

แตกต่าง สามารถสรา้งมลูค่าใหเ้กดิขึน้กบัสนิคา้และบรกิารของตนได ้ผลทีต่ามมากค็อื ตรา

สนิคา้หรอืสนิคา้จะมกีารเตบิโตทีย่ ัง่ยนื เพราะลกูคา้ใหก้ารยอมรบั และยอมทีจ่ะจ่ายแพงหาก

สนิคา้และบรกิารนัน้เป็น สิง่ทีล่กูคา้พงึพอใจ จะท าใหล้กูคา้เขา้ใจตราสนิคา้เหมอืนกบัที่

บรษิทัผูผ้ลติตอ้งการใหเ้ป็นใหม้ากทีสุ่ด การทีจ่ะสรา้งใหล้กูคา้มคีวามเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ของ

สนิคา้นัน้ๆ เจา้ของตราสนิคา้ตอ้งสามารถท าใหล้กูคา้สมัผสัไดใ้นมาตรฐานของตราสนิคา้นัน้ๆ 

ไม่วา่จะเป็นเรื่องของคุณภาพ นวตักรรม การออกแบบ ในทุกช่องทาง เช่น แผ่นพบั เวบ็ไซต ์กา

รพรเีซนต ์ทุกอยา่งจะตอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัใหล้กูคา้สมัผสัไดถ้งึมาตรฐานทีผู่ใ้หบ้รกิาร

ตอ้งการใหไ้ปถงึลกูคา้ การสรา้งภาพลกัษณ์ใหม่ดว้ยการท า Brand Awareness ประกอบดว้ย 

การโฆษณา,การส่งเสรมิการขาย,การประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึความคุม้ค่าทีไ่ดร้บั

จากตวับรกิารเสยีงเพลงรอสายเพื่อทีจ่ะสามารถช่วยใหย้อดขายเพิม่สงูขึน้   

 ขอ้ด ี          

 - ส่งผลใหส้ามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเสยีงเพลงรอสายในประเทศไทยอยา่ง

แขง็แกร่ง 
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 - เขา้ถงึไดห้ลากหลายกลุ่มเป้าหมาย      

 - ท าใหมุ้มมองในดา้นภาพลกัษณ์ของลกูคา้ทีม่ต่ีอบรกิารเสยีงรอสายเป็นไปในทางทีด่ี

 ขอ้เสยี          

 - อาจใชร้ะยะเวลานานในการเปลีย่นแปลงทศันคตขิองลกูคา้ใหเ้หน็ถงึความคุม้ค่าที่

ไดร้บั 

ทางเลือกท่ี4          

 กลยทุธก์ารไม่ลงทุน (Divestment Strategy) เป็นกลยทุธเ์มื่อบรษิทัด าเนินธุรกจิหลาย

สายในธุรกจิ เลอืกทีจ่ะยตุกิารด าเนินงานในส่วนทีข่าดประสทิธภิาพ หรอืมกีารเจรญิเตบิโตของ

ยอดขายต ่า บรษิทัจะพยายามรกัษาระดบัขอบเขตธุรกจิของตนไว ้ไม่ท าการขยายตวัอยา่ง

รวดเรว็ เพื่อเน้นสรา้งความแขง็แกร่งของกจิการ โดยมกัจะมกีารเตบิโตในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบั

การเตบิโตเฉลีย่ของอุตสาหกรรมเท่านัน้ อาท ิบรษิทัจะมกีารก าหนดการเพิม่ของยอดขายใหอ้ยู่

ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราการขยายตวัของยอดขายทัง้อุตสาหกรรม เพื่อทีจ่ะสามารถอยูใ่น

ต าแหน่งทางการแขง่ขนัเดมิและส่วนครองตลาดเท่าเดมิในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ได ้เนื่องจาก

ตอ้งการประเมนิสถานการณ์การเปลีย่นแปลงรวมถงึการเคลื่อนไหวทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มที่

ส่งผลกระทบกบัธุรกจิอุตสาหกรรมนัน้เสยีก่อนใหเ้กดิความแน่ใจ จงึค่อยมกีารขยายตวัเพิม่เตมิ

ขึน้อกีครัง้หนึ่งโดยการเพิม่รปูแบบการใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย    

 ขอ้ด ี         

 - สามารถรกัษาส่วนครองตลาดเดมิไวไ้ด ้      

 ขอ้เสยี          

 - ท าใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รในระยะยาวลดลง 

3.5.2 การตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา ( Strategic Choice ) 

ในการแกไ้ขสถานการณ์ในปจัจุบนัทางเลอืกต่างๆทีไ่ดน้ าเสนอนัน้ลว้นมสี่วนช่วยแกไ้ข

ปญัหาในแต่ละช่วงเวลาแต่ในขัน้แรกควรใชท้างเลอืกที1่ ในการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

CRM ดว้ยการวเิคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้ในเชงิลกึ เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารมขีอ้มลูเพยีงพอใน

การประเมนิ แบ่งกลุ่มลกูคา้ และจดัโปรแกรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ทีเ่หมาะสม 

เพื่อใหส้ามารถรกัษาลกูคา้ไวไ้ดย้าวนาน ขัน้ทีส่องควรใชแ้นวทางเลอืกที3่ในการปรบั

ภาพลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นสากลมากขึน้ สามารถสรา้งความส าเรจ็ใหเ้กดิขึน้กบัสนิคา้ทุกชนิด
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และท าใหส้นิคา้ดมูคีุณค่าคุม้ราคามากกวา่เดมิ การปรบัภาพลกัษณ์เป็นส่วนส าคญัต่อการตลาด

จ าเป็นตอ้งใชท้กัษะและกลยทุธเ์พื่อสรา้งความส าเรจ็ ทัง้นี้เพราะในปจัจุบนัผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้

มากกวา่ในอดตี ขัน้ทีส่ามควรใชแ้นวทางเลอืกที2่ในการสรา้งสรรคแ์อพพลเิคชัน่เสยีงเพลงรอ

สายบนมอืถอืสมารท์โฟนขึน้มา เพื่อเป็นช่องทางใหม่ส าหรบัเขา้ถงึขอ้มลูเพลงจ านวนมากใน

เวลาอนัรวดเรว็เพื่อใหผู้ท้ ีใ่ชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสายทุกคน สามารถดาวน์โหลดเสยีงเพลงรอ

สายทีช่ ื่นชอบมาฟงัหรอืชมเอม็ว ีก่อนทีจ่ะตดัสนิใจดาวน์โหลดผา่นสมารท์โฟน  (ผูใ้ชส้ามารถ

เลอืก เปลีย่น ยกเลกิ เสยีงเพลงรอสายไดเ้องตลอดเวลา)  รวมทัง้ประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้ชบ้รกิาร

ทราบถงึการดาวน์โหลด เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ จะช่วยสรา้งความพงึพอใจใหก้บั

ผูใ้ชบ้รกิาร และก่อใหเ้กดิการใชบ้รกิารในระยะยาวเพิม่ขึน้ 

ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งพฒันาใหม้ชี่องทางในการกระจายบรกิารเสรมิใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึได้

สะดวกมากทีสุ่ด 
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ตารางที7่ Action Plan
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บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 

        ผูใ้หบ้รกิารเสยีงรอสายควรมุ่งเน้นในการสรา้งรายไดจ้ากการรกัษาฐานลกูคา้เก่าและ

ขยายฐานลกูคา้ใหม่ควบคู่กนัเพื่อใหล้กูคา้กลุ่มเป้าหมายมอีตัราการใชบ้รกิารเสยีงรอสายเพิม่

สงูขึน้ นอกจากนี้ยงัตอ้งรงัสรรคน์วตักรรมใหม่ๆอยูเ่สมอเพราะเป็นส่วนส าคญัในการสรา้ง

มลูค่าเพิม่ในการใชบ้รกิารโทรศพัท ์สามารถเป็นตวัช่วยดงึดดูลกูคา้ได ้ดงันัน้จะตอ้งมกีาร

พฒันาและปรบัปรุงเทคโนโลยเีกีย่วกบัเสยีงรอสายตลอดเวลา รวมทัง้พฒันากลยทุธท์าง

การตลาดเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการใชง้านในกลุ่มผูท้ ีไ่ม่เคยใช ้และท าใหเ้กดิการใชม้ากขึน้ในกลุ่มผู้

ทีใ่ชบ้รกิารเสยีงรอสายเป็นประจ า 

        ส าหรบักลุ่มทีไ่ม่เคยใช ้ตอ้งเน้นประชาสมัพนัธใ์หก้ลุ่มเป้าหมาย โดยสื่อทีอ่อกมาจะตอ้ง

ดงึดดูใจ เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา โดยกลุ่มนี้มกัคดิวา่บรกิาร เสยีงรอสายยุง่ยาก ฟุม่เฟือย และ

ไม่จ าเป็นต่อการใชง้าน ดงันัน้ตอ้งปรบัทศันคตขิองกลุ่มเป้าหมาย และกระกระตุน้ใหเ้กดิการใช้

งานแบบใหม่ๆ เช่น จดัใหม้กีารใชฟ้ร ี1 เดอืนแรก เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายรูจ้กับรกิารเสรมิดยีิง่ขึน้ 

และเกดิความเคยชนิในการใชง้าน 

        ส าหรบักลุ่มทีเ่คยใชบ้รกิารเสยีงรอสาย ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการไดร้บัขา่วสารทาง  SMS มาก

ทีสุ่ด อยา่งไรกต็ามจะตอ้งระมดัระวงัไม่ส่งบ่อยไปจนรบกวน ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความร าคาญ 

ข้อจ ากดัของการศึกษา 

        1.เนื่องจากมขีอ้จ ากดัในเรื่องการเกบ็ขอ้มลู ผูศ้กึษาจงึใชพ้ืน้ทีใ่นการส ารวจประชากรส่วน

ใหญ่ทางอนิเตอรเ์น็ต การเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจ าเป็นตอ้งพจิารณาสดัส่วนของประชากรในแต่ละ

ช่วงอายดุว้ย เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้ระจายไปในทุกช่วงอายอุยา่งทัว่ถงึ สามารถใหค้วามมัน่ใจ

ในการสรุปอา้งถงึ ประชากรทีศ่กึษาได้  หรอื สาม ารถเป็นตวัแทนของประชากรทีศ่กึษาได้  ตวั

แปรส าคญัทีต่อ้งการเกบ็ จะใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามออนไลน์ทัง้หมด  

        2.ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อทีจ่ะสามารถเหน็ภาพทีช่ดัเจนของกา รศกึษาวา่กลุ่มประชากรแต่

ละกลุ่มเป็นผูท้ ีเ่ขา้ใจเรื่องบรกิารเสยีงรอสายทัง้ทีเ่คยใชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสายวา่มลีกัษณะการ

 



 

ใชบ้รกิารเสรมิเสยีงเพลงรอสายเป็นอยา่งไรส่วนผูท้ ีไ่ม่เคยใช้ เสยีงรอสายจะไดท้ราบ วา่มปีจัจยั

ใดทีเ่ป็นสิง่จงูใจในการเลอืกใชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสาย 

ข้อเสนอแนะ 

        ในการก าหนดทศิทางใหม้กีารเตบิโต รกัษาและขยายฐานลกูคา้ได้  โดยการก าหนดราคา

ใหเ้หมาะสม ไม่สงูเกนิไป และมกีารแจง้ราคาใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารอยา่งชดัเจน ในปจัจุบนับรกิาร

เสยีงเพลงรอสายถูกมองวา่เป็นสิง่ฟุม่เฟือยไม่จ าเป็นต่อการใชง้าน หากตอ้งการใหก้ารใชบ้รกิาร

เสยีงเพลงรอสายแพร่หลายอาจจะตอ้งปรบัราคาลงมา เพื่อดงึดดูใหก้ลุ่มผูบ้ริ โภคทีม่รี ายไดต้ ่า

ซึง่มคีวามอ่อนไหวต่อราคาสงู เกดิการทดลองใชแ้ละกลบัมาใชอ้กีและเปลีย่นแปลงทศันคตเิป็น

เชงิบวกจนเกดิการใชง้าน จนการเลอืกใชส้ื่อจะตอ้งค านึงถงึความเหมาะสมกบั Life Style ของ

กลุ่มเป้าหมายดว้ย 

        กลยทุธร์ะดบัหน้าที่  (Functional Strategy) การปรบัรปูแบบคอลเซน็เตอรใ์หม่  โดยผู้

ใหบ้รกิารมกีารปรบัรปูแบบการใหบ้รกิารคอลเซน็เตอรใ์หม้คีวามทนัสมยั สะดวก รวดเรว็ และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากขึน้ โดยผูใ้หบ้รกิารบางรายไดป้รบัรปูแบบ

พนกังานใหบ้รกิารมาเป็นลกัษณะคลา้ยดเีจรายการวทิย ุโดยเรยีกวา่  CJ (Call Center Jockey) 

ซึง่จะคอยพดูคุยและใหบ้รกิารอยา่งเป็นกนัเองมากขึน้ ช่วยใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารวยัรุ่นไดอ้ยา่งตรงจุด หรอืผูใ้หบ้รกิารบางรายอาจปรบัรปูแบบคอลเซน็เตอร์

โดยน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใหบ้รกิาร 

        ในระยะยาว  ควรมีการจดับรกิารเสรมิเสยีงรอสายตวัใหม่เขา้มารองรบัความตอ้งการ

เพิม่เตมิของลกูคา้ทีต่อ้งการเป็นผูไ้ดฟ้งัเสยีงรอสายเองในการโทรไปหาปลายสาย สามารถ

ก าหนดไดเ้องวา่เพลงทีเ่ลอืกเป็นของเบอรโ์ทรออกเบอรใ์ดเพราะลกูคา้เป็นผูเ้สยีค่าบรกิารเอง 

จงึมคีวามตอ้งการทีจ่ะไดร้บัฟงัเสยีงเพลงทีต่นเองเป็นผูเ้ลอืก 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัญหาอตัราการลดลงของผู้ใช้บริการเสียงเพลงรอสาย(Ring back Tone) 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของหลกัสตูร CEO MBA 

สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยผูศ้กึษาขอรบัรองวา่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบ

แบบสอบถามชุดนี้จะน าไปใชเ้พื่อการศกึษาเท่านัน้ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งสงูทีก่รุณาตอบ

แบบสอบถาม 

_______________________________________________________________________ 

โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง[  ] หน้าค าตอบท่ีท่านเลือก 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

[  ] ชาย  [  ] หญงิ 

อาย ุ

[  ] 13-18 ปี [  ] 19-24 ปี [  ] 25-30 ปี [  ] 31-36 ปี [  ] 36 ปีขึน้ไป 

ระดบัการศึกษาสงูสดุของท่าน(ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปัจจบุนั) 

[  ] ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี  [  ] ปรญิญาตร ี   [  ] ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ 

อาชีพ 

[  ] นกัเรยีน/นกัศกึษา  [  ] คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั  [  ] รบัราชการ รฐัวสิาหกจิ 

[  ] พนกังานบรษิทัเอกชน [  ] อื่นๆ (โปรดระบุ)................................ 

รายได้ของท่านต่อเดือน 

[  ] น้อยกวา่ 10,000 บาท [  ] 10,001-20,000 บาท  [  ] 20,001-30,000 บาท 

[  ] 30,001-40,000 บาท  [  ] 40,001-50,000 บาท  [  ] 50,001 บาทขึน้ไป
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูด้านพฤติกรรมการใช้ท่ีเก่ียวข้องกบับริการเสริมเสียงเพลงรอสาย  

1.ระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ทีท่่านใชอ้ยูเ่ป็นประจ าทีสุ่ด                                                   

[  ] AIS    [  ] DTAC   [  ] TRUE 

2.ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืนในการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืหมายเลขประจ าของท่าน (ไม่รวมการใช้

บรกิารเสรมิ) 

[  ] ต ่ากวา่ 300 บาท  [  ] 301-600 บาท  [  ] 601-1,000บาท 

[  ] 1,001-1,500บาท  [  ] 1,501 บาทขึน้ไป 

3.ท่านเคยใชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสายหรอืไม ่

[  ] เคยใช ้

[  ] ไม่เคยใช ้(ขา้มไปตอบขอ้ 7) 

4.ท่านเคยใชบ้รกิารเสยีงเพลงรอสายแบบใด 

[  ] แบบรายเพลง (A la carte) 

[  ] แบบจ่ายรายเดอืน (Subscription Service) 

5.สาเหตุทีท่ าใหท้่านเลกิใชบ้รกิารเสรมิเสยีงเพลงรอสาย (เลอืกตอบไดม้ากกวา่1ขอ้) 

[  ] ฟุม่เฟือย 

[  ] เบื่อ 

[  ] ไม่จ าเป็น   

[  ] ขาดการรบัรูข้า่วสารการอพัเดตเพลงใหม ่

[  ] ตกเทรนด ์ไม่นิยม 

6.ปญัหาทีท่่านพบในการใชบ้รกิารเสรมิเสยีงเพลงรอสาย (เลอืกตอบไดม้ากกวา่1ขอ้) 

[  ] ราคาแพงเกนิไป/ฟุม่เฟือย 

[  ] ควบคุมค่าใชจ้่ายยาก 

[  ] ไม่ไดร้บัขา่วสารโปรโมชัน่ใหม่  ๆ

[  ] เสยีค่าต่อสายในการเลอืกเพลง 

[  ] ขัน้ตอนในการสมคัรยุง่ยาก 
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7.ท่านรบัขา่วสารการใชบ้รกิารเสรมิเสยีงเพลงรอสายจากทีใ่ด (เลอืกตอบไดม้ากกวา่1ขอ้) 

[  ] ไดร้บัขอ้ความ SMS เชญิชวนจากผูใ้หบ้รกิาร 

[  ] จากเวป็ไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร หรอืเวป็ไชตอ์ื่นๆ  

[  ] อ่านพบเจอตามหนงัสอืพมิพ ์นิตยสารต่างๆ 

[  ] จากขอ้มลูประชาสมัพนัธท์ีแ่นบมากบัใบแจง้ค่าบรกิารทางไปรษณีย ์

[  ] ไดร้บัแจกแผ่นพบั โบรชวัร ์ตามสถานทีส่าธารณะ 

[  ] ไดย้นิโฆษณาทางสื่อวทิย ุ

8.ความถี่ในการรบัขอ้มลูขา่วสารบรกิารเสยีงเพลงรอสายทีท่่านพงึพอใจ 

[  ] ทุกวนั  [  ] 2 ครัง้/อาทติย ์  [  ] อาทติยล์ะครัง้       

[  ] 2 ครัง้/เดอืน  [  ] เดอืนละครัง้ 

 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการเสริมเสียงเพลงรอสาย 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในตารางตามระดบัความส าคญั 
มากท่ีสุด = 5  มาก = 4  ปานกลาง = 3  น้อย = 2  น้อยท่ีสุด = 1 
9.ท่านจะเลือกใช้บริการเสริมเสียงเพลงรอสาย เน่ืองจาก มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
ทนัสมยั/อนิเทรนด์           
เพิม่สสีนัใหก้บัโทรศพัทม์อืถอื           
ใชต้ามเพื่อน           
ตรงกบัความตอ้งการ            
เพื่อใหผู้ท้ี่โทรเขา้ไดฟ้งัระหว่างรอสาย           
10.ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการเสริมเสียงเพลงรอสาย  มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
โฆษณาน่าสนใจ           
โปรโมชัน่โดนใจ/แพคเกจคุม้ค่า           
ชื่นชอบศลิปิน/เพลง           
มคีนแนะน า           
ปจัจยัทางสงัคม (เพื่อน/ครอบครวั)           
ใหท้ดลองใชฟ้ร ี1 เดอืน           
ม ีSMS ส่งขา่วสารใหท้ราบ           
สมคัรใชบ้รกิารสะดวก/ไม่ยุง่ยาก           
11.การส่งเสริมการตลาดท่ีท าให้ท่านตดัสินใจใช้ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
ยิง่ใชม้าก ยิง่ไดแ้ถมมาก           
แพคเกจเหมาจ่ายรายเดอืน           
ชงิโชค แจกของรางวลั           
มโีปรโมชัน่ร่วมกบัสนิคา้อื่นๆ เช่นการใหส้่วนลด           
ลุน้ Meet & Greet ไปกบัศลิปินนกัรอ้งที่ชื่นชอบ           



69 
 

12.หากมบีรกิารใหม่แอพพลเิคชัน่ GMM Ring back Tone (ผูใ้ชส้ามารถเลอืก เปลีย่น ยกเลกิ 

เสยีงเพลงรอสายไดเ้อง) ท่านสนใจหรอืไม ่

[  ] สนใจ   [  ] ไม่สนใจ 

ขอ้เสนอแนะ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  



ประวติัผูศึ้กษา 

นางสาวองิอร  ศริทิรพัยส์ุนทร เกดิเมื่อวนัพฤหสับด ีที1่9 พฤศจกิายน 2530 จงัหวดั

ยะลา ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรเีมื่อปีพ.ศ.2552 คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาด 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และไดศ้กึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตัง้แต่ปี

การศกึษา 2554 เคยเขา้ท างานเมื่อปีพ.ศ.2552 ทีธ่นาคารไทยพาณิชยเ์ป็นเวลา 1 ปี ใน

ต าแหน่ง พนกังานธนกจิ  
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