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บทคัดยอ 

 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้ เปนการศึกษาเรื่องการศึกษาปญหาและการกําหนด
กลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ บริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
เนื่องจากรอยละของการเติบโตของ บริษัท สยามนิสสัน บางกอกอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขง (บริษัทโตโยตามหานคร จํากัด สาขาXXX) จะเห็นไดวารอยละ
ของการเติบโตของบริษัทในป พ.ศ. 2549–2550 มีการเติบโตท่ีนอยกวาบริษัทคูแขง และในป 
พ.ศ. 2551–2552 รอยละการลดลงของยอดขายของบริษัทมีมากกวาของคูแขง จากปญหาดังกลาว
ทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสในการแขงขันทางดานอุตสาหกรรมยานยนต โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปน้ีคือ  

1. เพ่ือศึกษาภาวะการณการแขงขันในอุตสาหกรรมยานยนต 
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3. เพ่ือกําหนดแนวทางแกไขและกําหนดกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทาง 

การแขงขัน  
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกร จะเห็นไดวายอดขายรถยนตและอัตราการเติบโต ในป 

2549–2550 ของ บริษัท สยามนิสสัน บางกอกอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีอัตราการเติบโตท่ี
นอยกวาบริษัทคูแขงอยางบริษัทโตโยตาYYY จํากัด สาขาXXX และในป 2551-2552 บริษัท
สยามนิสสัน บางกอกอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีอัตราการเติบโตท่ีลดลงมากวาบริษัทโตโยตา
YYY สาขาXXX 



  จ 

จากขอมูลท่ีไดทําการวิเคราะห SWOT และTOWS สามารถแบงการออกเปน 3 กลยุทธ
ดังตอไปนี้คือ 1. กลยุทธการเติบโต การพัฒนาตลาด (Market Development) เปนการหา
กลุมลูกคาเพ่ิมเติมจากลูกคากลุมเดิมโดยเปนผลิตภัณฑเดิม เชน งานมอเตอรโชว งานมอเตอร 
เอ็กโปร งานอีเวนท เปนตน 2. กลยุทธ CRM (CRM Strategy) โดยการใชซอฟแวร CRM 
(Customer Relationship Management) เขาชวยเพิ่มความสามารถในการใหบริการลูกคาได 
ดีข้ึน ชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาใหดีข้ึน เปนกลยุทธเพ่ือการปรับเปล่ียนและ
เปนการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 3. กลยุทธการพัฒนาทีมขาย เปนการปรับปรุง
และพัฒนาทีมขายของบริษัท เพ่ือสามารถเขาถึงลูกคาใหตรงกับความตองการมากที่สุด พนักงานขาย
ทุกคนตองมีการพัฒนามีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนอ เพ่ือการขายอยางมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 

การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหา มีแนวทางเลือกท้ังหมด 3 แนวทาง ไดมี
การตัดสินใจเลือกแนวทางท่ี 2 คือ กลยุทธ CRM เปนการนําเทคโนโลยีทางดาน CRM เขามา
ใชเพื่อเพ่ิมความสามารถในการใหบริการลูกคา เพื่อใหบริษัทสามารถรักษาลูกคาไดมากขึ้น 
เพิ่ม Value ใหกับลูกคาใหมากกวาคุณคาท่ีลูกคาคาดหวังสามารถชวยพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางบริษัทกับลูกคาไดในระยะยาว และหลังจากทํากลยุทธ CRM ไดครบถวนและประสบ
ความสําเร็จแลว ตอมาควรพิจารณาทางเลือกท่ี 3 คือ กลยุทธการสรางทีมขาย โดยการสราง
ทีมขายใหมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงลูกคาใหตรงกับความตองการมากที่สุด เปนแนวทาง
ตอจากแนวทางที่ 2 ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันคือ เมื่อเราใชระบบ CRM แลวเราก็จะสามารถ
ทราบความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง จากนั้นการเราก็จะสามารถสรางทีมขายไดอยาง 
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยการวิเคราะหขอมูลตางๆ เพ่ือท่ีจะนําเสนอขายกับลูกคาตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 องคกรและลกัษณะธุรกิจขององคกร 

 
ชื่อองคกร: บริษัท สยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 

22/20 หมู 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210  
ลักษณะธุรกิจขององคกร : เปนบริษัทตัวแทนจัดจําหนายรถยนต ย่ีหอ Nissan 

และมีศูนยบริการที่มีมาตรฐาน 
 

1.2 ประวัติความเปนมาของบริษัท (Company Profile) 
 
บริษัท สยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดกอตั้งและจดทะเบียนเปน

บริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2547 มีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท โดยคุณเดน นิลพัฒน 
เปนผูกอตั้งบริษัท ภายใตสโลแกน “การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากที่สุด” และปจจุบัน
ดํารงตําแหนงเปน กรรมการผูจัดการ โดยเริ่มตนจากธุรกิจรถยนตมือสองคือ บริษัท มินิคาร 
เซ็นเตอร จํากัด ตอมาจึงไดเปดบริษัท สยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัท
ตัวแทนจัดจําหนายรถยนต ย่ีหอ Nissan ดวยระบบบริการของศูนยบริการที่ไดรับมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังพนักงานซอมบํารุงมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึงม่ันใจกับการบริการ
ซอมบํารุงของท่ีศูนยบริการแหงนี้ ปจจุบันมีพนักงานท้ังหมด 50 คน ประกอบไปดวย พนักงานขาย 
22 คน พนักงานซอมบํารุง 20 คน พนักงานธุรการ 8 คน  
 
1.3 โครงสรางขององคกร 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1  โครงสรางขององคกรของบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

ฝายขาย ฝายศูนยบริการ ฝายธุรการ 
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1.4 ลักษณะการประกอบของธุรกิจ 
 
บริษัท สยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนบริษัทตัวแทนจัดจําหนาย

รถยนตนิสสัน ซ่ึงมีรุนตางๆ ดังนี้ 
 

 
Nissan March 

 
Nissan Teana 

 
Nissan X-Trail 

 
Nissan Tida 

 
Nissan Navara 

 
Nissan Urvan 
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ข้ันตอนในการซื้อ-ขายรถยนตของบริษัท บริษัทจะแบงลูกคาออกเปน 2 กลุมคือ 
ลูกคาซื้อเงินสดและลูกคาซื้อเงินผอน โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ลูกคาซ้ือเงินสด เม่ือลูกคาทําการสั่งรถยนตท่ีจองแลว ทางบริษัทจะดําเนินการ
สงคําสั่งซื้อไปยังบริษัทแม จากน้ันจะนัดวนัสงมอบรถยนตใหกับลูกคา 

2. ลูกคาซ้ือเงินผอน เม่ือลูกคาทําการจองรถยนตแลว บริษัทจะนัดวันทําสัญญา 
ซ่ึงทางบริษัทจะดําเนินการสงคําส่ังซื้อไปยังบริษัทแม จากนั้นจะนัดวันสงมอบรถยนตใหกับลูกคา 
 

นอกจากทางบริษัทเปนตัวแทนจัดจําหนายรถยนต Nissan แลว ไดมีบริการตางๆ
ดังตอไปน้ีเพ่ือบริการลูกคา คือ 

1. บริการซอมบํารุง  
 บริการซอมบํารุงของบริษัทแบงออกเปนแผนกซอมสี และแผนกซอมบํารุง 

พรอมบริการตรวจเช็คท่ัวไป ตรวจเช็คฟรีในระยะประกัน เปล่ียนถายน้ํามันเครื่อง กรองเคร่ือง
ไสกรองตางๆ ระบบเครื่องยนต ชวงลาง เบรก คลัทช ระบบไฟ ตั้งศูนยถวงลอ เสริมและติดตั้ง
อุปกรณตกแตงทุกชนิด บริการและจัดจําหนายอะไหลแทนิสสัน 

2. บริการแลกรถยนต  
 เปนกลยุทธอยางหนึ่งของบริษัท เพื่อใหลูกคาสามารถนํารถยนตท่ีใชงานอยูมา

แลกกับรถยนตนิสสันของบริษัทเพ่ือไปใชงานได จากการทําบริการแลกรถยนตนี้ สามารถเพิ่ม
ยอดขายใหบริษัทอีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

3. บริการรับซ้ือรถยนตมือสอง 
 เนื่องจากทางบริษัทไดเปดบริษัท มินิคาร เซ็นเตอร จํากัด ควบคูกับ บริษัท

สยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัทจึงไดรับซื้อรถยนตมือสองจากลูกคาท่ี
ตองการซื้อรถยนตใหมจากบริษัทดวยในราคาท่ีสูง 

4. กลุมลูกคาและสวนแบงตลาด 
 ลูกคาท่ีเขามาซื้อรถยนตของบริษัทในป 2552 แบงออกเปน 3 กลุม คือ  
 4.1 ลูกเขามาซื้อเอง ( Walk in) รอยละ 65 
 4.2 ลูกคาจากงาน Event รอยละ 20  
  4.3 ลูกคาบริษัท รอยละ 15 
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แผนภูมิที่ 1  สัดสวนของลูกคาแตละประเภท 

 
1.5 ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต 

 
ภาพรวมธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย ในชวงเวลา 4 ปที่ผานมานั้น

อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจนั้นติดลบมาโดยตลอด และติดลบมากที่สุดในป พ.ศ. 2552  
ท่ีผานมา รวมทั้งปริมาณการผลิตรถยนตไดมีการชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจาก
ไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงผลใหสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย
ชะลอตัวดวย โดยตลาดรถยนตภายในประเทศมีการชะลอตัว ตามสภาพเศรษฐกิจท่ีสงผลตอ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภค ประกอบกับในชวงตนป พ.ศ. 2552 สถาบันทางการเงินมีความเขมงวด
ในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ในขณะท่ีตลาดสงออกสําคัญ เชน ออสเตรเลีย และเอเชีย  
ก็ชะลอตัวเชนกัน อยางไรก็ดี ในชวงครึ่งปหลังของป พ.ศ. 2552 กาจําหนายรถยนตในประเทศ
เริ่มฟนตัว สวนหนึ่งเนื่องจากผูประกอบการมีการแนะนํารถยนตรุนใหมออกสูตลาด ดังแสดงขอมูล
ยอดขายรถยนต ในชวงป พ.ศ. 2548-2552 ตามแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2  ยอดขายรถยนตในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2548–2552 
ท่ีมา : กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน (2552) 

 
จากแผนภูมิที่ 2 แสดงถึงยอดขายรถยนตในประเทศไทย นับตั้งแตป พ.ศ. 2548 

จนถึงป พ.ศ.2552 ยอดขายรถยนตลดลงอยางตอเน่ือง และรอยละของยอดขายรถยนตติดลบ
สูงสุดในป พ.ศ. 25552 คิดเปนรอยละ 18 หรือลดลงจํานวน 116,102 คัน 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 3  สวนแบงตลาดของยอดขายรถยนตในประเทศไทย ป 2552 
ท่ีมา : กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน (2552) 

 
จากแผนภูมิที่ 3 แสดงถึงภาพรวมยอดขายรถยนตของประเทศไทย ในป 2552 

สวนแบงการตลาดมีดังนี้คือ อันดับท่ี 1 Toyota รอยละ 41 อันดับท่ี 2 Isuzu รอยละ 21 อันดับท่ี 3 
Honda รอยละ 17 อันดับท่ี 4 Nissan รอยละ 5 และอ่ืนๆ รอยละ 16  

‐3
‐2

‐0.3

‐18
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แผนภูมิท่ี 4  ยอดขายรถยนต Nissan ของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2548-2552 
ท่ีมา : กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน (2552) 
 

จากแผนภูมิท่ี 4 แสดงถึงยอดขายรถยนต Nissan ของประเทศไทย นับตั้งแตป 
พ.ศ. 2548 จนถึงป พ.ศ.2552 ยอดขายรถยนตมีแนวโนมลดลง แตมีเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในป พ.ศ.2551 
รอยละของยอดขายรถยนตติดลบสูงสุดในป พ.ศ.25552 คิดเปนรอยละ 24 หรือลดลงจํานวน 
8,566 คัน ซ่ึงสอดคลองกับภาพรวมของยอดขายรถยนตในประเทศไทย แตรอยละของยอดขาย
รถยนตโดยภาพรวมติดลบรอยละ 18  

 
1.6 แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนต ป 2553 

 
ภาวะอุตสาหกรรมยานยนตในป 2553 คาดวานาจะมีการขยายตัวประมาณรอยละ 

5-10 เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ี 2552 ตามการฟนตัวของสภาพเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ 
สําหรับตลาดรถยนตในประเทศไทย มีปจจัยบวกจากนโยบายสงเสริมการใชงานรถยนตเล็กประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) ซึ่งจะมีผูประกอบการรถยนตเปดตัว Eco Car อีกทั้ง
ผูประกอบการหลายรายมีการแนะนํารถยนตรุนใหมออกสูตลาดในชวงปลายป 2552 ซ่ึงจะเปน
การกระตุนตลาดไดอีกทางหน่ึง อีกท้ังนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลผานแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง นาจะเห็นผลท่ีเปนรูปธรรมได ในสวนของการสงออกรถยนต คาดวาจะเปนไปตาม
สภาพเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลัก อยางไรก็ตาม ปจจัยดานราคาน้ํามัน อัตราดอกเบี้ย  
อาจสงผลตอความตองการเลือกซื้อรถยนต ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

‐21
8

0.3

‐24
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บริษัทนิสสัน มอเตอร จํากัด ไดมีการตั้งเปาหมายสงออกรถยนตนิสสัน มารช  
ซ่ึงเปนรถยนตประหยัดพลังงานหรืออีโคคาร (Eco Car) จากโรงงานผลิตในไทย 70,000 คัน  
ไปขายในญี่ปุนเอเชีย และโอเชียเนีย (ไมรวมจีน) โดยโรงงานนิสสันในไทยสามารถผลิตรถยนต
ทุกรุนไดปละ 200,000 คัน ในจํานวนนี้แบงเปนจําหนายในประเทศ 33% ท่ีเหลือจะสงออก และ
เมื่อนิสสันเปดตัวไดเต็มประสิทธิภาพคาดวาจะมียอดขายรถยนตน่ังรวมในตลาดโลกสูงถึง 1 ลานคัน  
(ศูนยสารสนเทศยานยนต, 2553) 
 

บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด มีนโยบายดังน้ี 
บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด มีการเปลี่ยนแปลงครั้งย่ิงใหญ “Nissan 

Quality After sales and Service (NQAS)” โดยการใชกลยุทธทางการตลาดดานบริการ 
หลังการขายและอะไหลแท 100% ดวยคุณภาพท่ีสูง เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชรถยนต
นิสสันทุกรุน สรางความนาเชื่อถือใหกับนิสสันมากขึ้น การเตรียมความพรอมคร้ังนี้ถือเปนนโยบาย
สําคัญท่ีนิสสันใสใจใหความสําคัญมาก โดยเฉพาะในชวงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 การแขงขัน
ในตลาดรถยนต เริ่มมีการแขงขันที่สูงข้ึน ตามแนวโนมการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกและ 
ในประเทศไทย โดยบริษัทผูผลิตและจําหนายรถยนตตางๆ เริ่มเปดตัวรถยนตรุนใหมออกตลาด 
โดยในสวนของบริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด นอกจากการเปดตัวรถยนตรุนใหม
ออกสูตลาดอยางตอเน่ือง บริษัทใหความสําคัญกับนโยบายบริการหลังการขายในดานตางๆ 
เพ่ือตอบสนองความตองการในทุกๆ ดานของผูใชรถยนตนิสสันมากย่ิงข้ึน ลาสุดบริษัทไดปรับ
นโยบายและแนวการบริหารในดานตางๆ เพ่ือเตรียมพรอมกาวสูการเปล่ียนแปลงครั้งนี้ในอนาคต 
โดยเริ่มเปดกลยุทธดานการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาทุกคน เชน รูปแบบการบริการ “นิสสัน เอ็กซเพรส เซอรวิส” 
(Nissan Express Service) ซ่ึงเปนการใหบริการซอมรถยนตแบบเรงดวน สําหรับลูกคารถยนต
นิสสัน โดยสามารถรอรับรถยนตไดภายในครึ่งช่ัวโมง ซ่ึงเนนการบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ือง 
ไสกรองน้ํามันเคร่ือง การเปลี่ยนแบตเตอรี่ และการตรวจสภาพระบบ ซ่ึงบริการ “นิสสัน เอ็กซเพรส 
เซอรวิส” ไดดําเนินการใหบริการมานานหลายปแลว และไดพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ 
รวมท้ังไดนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาใชในการบริการ รวมถึงฝกอบรมบุคลากรชางผูชํานาญการ
ใหมีความรูความสามารถตลอดระยะเวลา พรอมท้ังขยายการบริการใหครอบคลุมทุกศูนยบริการ
ของนิสสันท่ีมีอยู 155 แหงท่ัวประเทศไทย ซ่ึงสามารถรองรับการใหบริการแกรถยนตนิสสัน 
ทุกรุนทุกโมเดล ขณะเดียวกันยังสรางความม่ันใจใหแกผูใชรถยนตนิสสันทุกรุนดวยบริการพิเศษ 
“นิสสัน โมบาย เซอรวิส” (Nissan Mobile Service) หรือ “ศูนยบริการนิสสันเคลื่อนท่ี” 
เปนบริการพิเศษที่มอบใหแกลูกคา เพ่ือเสริมการใหบริการปกติของศูนยบริการและโชวรูมนิสสัน
ท่ีมีอยูกวา 155 แหงท่ัวประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถใหกับผูจําหนายรถยนตนิสสันในการ
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ใหบริการแกลูกคานอกสถานที่ และใหความชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉิน “นิสสัน โมบาย 
เซอรวิส” สามารถออกใหบริการท่ีครบวงจร ในกรณีท่ีลูกคาตองการรับการดูแลรักษา ตรวจสภาพ
รถยนตเบ้ืองตน เชน เปล่ียนถายน้ํามันเครื่อง เช็คตามระยะ เปล่ียนสายพานฯลฯ โดยภายใน
รถยนต “นิสสัน โมบาย เซอรวิส” จะบรรจุอุปกรณซอมแซม เครื่องมือ อะไหลแทคุณภาพ 100% 
และสวนประกอบท่ีจําเปนในการใหบริการเบ้ืองตน เชน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันหลอล่ืนตางๆ ยาง 
แบตเตอรี่ หัวเทียน เปนตน พรอมดวยชางผูชํานาญท่ีพรอมใหคําปรึกษา รวมถึงบริการแกไข 
เปล่ียนถาย ซอมแซม ติดตั้งอะไหล และอุปกรณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลูกคารถยนต 
นิสสันสามารถเรียกใชบริการจาก “นิสสัน โมบาย เซอรวิส” ไดโดยโทรศัพทไปท่ี Call Center 
ของศูนยบริการชวยเหลือฉุกเฉิน ของนิสสันหมายเลข 02-305-8432 ซ่ึงศูนยฯ จะชวยติดตอ
ประสานงานให Nissan Mobile Service แตละพ้ืนท่ีเดินทางไปใหบริการตอไป นอกจากนี้
สําหรับผูท่ีเปนเจาของรถยนตระดับพรีเมียม ท้ังนิสสัน ทีดา และนิสสัน เทียนา บริษัท นิสสัน 
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ยังเพ่ิมความอุนใจตลอดระยะเวลาในการเดินทาง ดวยโปรแกรม 
“นิสสัน โรด ไซด เซอรวิส 24 ช่ัวโมง” (Road Side Service 24 Hr.)” หรือศูนยบริการ 24 ชม. 
และใหการบริการชางซอมรถยนตในกรณีฉุกเฉินรถยนตของลูกคาเสียหาย หรือไมสามารถ
ขับเคล่ือนได อันเปนผลเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายของเครื่องยนตขณะขับข่ีบน 
ทองถนน Nissan Road Side Service 24 Hrs. จะจัดสงชางซอมรถยนตเพ่ือชวยเหลือในการ
ซอมรถยนต ณ จุดเกิดเหตุขอความชวยเหลือ 24 ชม.ท่ัวไทย รวมถึงการใหบริการเคล่ือนยาย
รถยนตท่ีเกิดจากความเสียหายหรือขับเคล่ือนตอไปไมได เพ่ือนําไปซอมบํารุงตอไป นโยบาย
ทางการตลาดที่สําคัญในสวนของบริการหลังการขายดังกลาวนี้ ถือเปนการรองรับความพรอมใน
การเปดตัวยนตรกรรมรุนใหมของนิสสันท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลน้ี และเปนการเตรียม 
พรอมกาวสูการเปล่ียนแปลงครั้งย่ิงใหญ Nissan Quality After sales and Service (QAS)” คือ 
การใหบริการอะไหลรถยนตตางๆ ท่ีนอกจากจะมีคุณภาพสูง 100% ตามมาตรฐานของนิสสันแลว 
การบริหารจัดการสต็อกอะไหล รวมถึงการจัดสงอะไหล ไปยังศูนยบริการทั่วประเทศจํานวน 
155 แหงนั้น สามารถใหความเชื่อมั่น และเชื่อถือไดแกผูใชรถยนตนิสสันทุกรุนทุกโมเดล 
(บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด, 2553) 

 
1.7 สภาพการแขงขันและคูแขงหลักขององคกร 

 
ในป พ.ศ. 2553 ธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนตเริ่มมีการฟนตัวและเติบโตเพิ่มขึ้น

ประมาณรอยละ 10–20 ท้ังในกลุมของสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึงสินคาฟุมเฟอยท้ังหลาย
สําหรับตลาดรถยนต ซ่ึงถือวาเปนสินคาท่ีมีราคาสูง ท่ีผานมาอัตราการซื้อรถยนตเปนดัชนีหน่ึง
ท่ีสามารถบงชี้ถึงกําลังซื้อและอํานาจการจับจายของผูบริโภคไดเปนอยางดี จากปจจัยตางๆ ท่ี
เก่ียวของไมวาจะเปน รถยนตรุนใหมๆ ท่ีจะออกในปนี้ รวมไปถึงปญหาทางดานคุณภาพของ
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คายรถยนตขนาดใหญท้ังหลาย ซ่ึงอาจสงผลตอความเชื่อม่ันและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได
เหมือนกัน รวมถึงกําลังซื้อและความเชื่อม่ันของผูบริโภค ซ่ึงยังไมแนนอนรวมไปถึงจากสภาพ
เศรษฐกิจภายนอก อยางในตางประเทศ ทั้งยุโรปและอเมริกา ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค
ลดลงต่ําสุดในอเมริกาและเยอรมัน และในยุโรปอีกหลายประเทศ สงผลถึงกําลังซื้อและราคา
สินคาอุปโภค บริโภครวมถึงอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทยดวย  

 
คูแขงหลักขององคกร  
จากการที่ไดทําการสอบถามและสํารวจบริเวณท่ีอยูของบริษัท จะมีโชวรูม Toyota 

(บริษัท โตโยตาYYY จํากัด สาขาXXX) ท่ีอยูใกลเคียงกับบริษัทและเปนคูแขงหลักทางตรงของ
บริษัท โดยเฉล่ียแลวบริษัทจะขายรถยนตได 20-25 คัน/เดือน สวนบริษัทคูแขงหลักขาย
รถยนตไดอยูที่ประมาณ 100-130 คัน/เดือน ทําใหยอดขายของคูแขงเหนือกวาบริษัทเปน
อยางมาก เนื่องมาจากรถยนต Nissan จะผลิตสินคาก็ตอเม่ือมีคําส่ังซื้อเทาน้ัน เปนสาเหตุหน่ึง
ท่ีตองทําใหลูกคาตองรอการผลิตจากบริษัทเปนเวลานานหลายเดือน ทําใหลูกคาเปล่ียนใจหัน
มาซื้อรถยนตของบริษัทคูแขงได อีกท้ังรูปโฉมของรถยนตและสมรรถนะในการขับข่ีแตกตางกัน 
การโฆษณาตามสื่อตางๆของรถยนตคูแขงขันมีมากกวา อาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหลูกคา
เลือกซื้อรถยนตของบริษัทคูแขงได คูแขงบริษัท โตโยตาYYY จํากัด สาขาXXX ไดเปดดําเนินการ
มานานกวา 10 ป มีประสบการณและลูกคามายาวอีกดวย 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบรถยนตคูแขงแตละรุน 
 

รุนของ Nissan รถยนตคูแขง เครื่องยนต 

NissanTeana Toyota Camry 2,000-2,300 CC 

Nissan Navara Toyota Vigo 2,500-3,000 CC 

Nissan March Toyota Yaris 1,300-1,500 CC 

Nissan Urvan Toyota Hiace 2,700-3,000 CC 

Nissan Tida Toyota Altis 1,600-2,000 CC 
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จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบรถยนตของนิสสันและคูแขงแตละรุน โดยใชเครื่องยนต
เปนหลักในการเปรียบเทียบ โดยเริ่มจาก  

1. Nissan Teana คูแขงหลักคือ Toyota Camry เครื่องยนต 2,000-2,300 CC  
ท้ัง 2 คันนี้เปนรถยนตระดับหรู ราคาเริ่มตนท่ี 1.2 ลานบาท  

2. Nissan Navara คูแขงหลัก Toyota Vigo เครื่องยนต 2,500-3,000 CC  
เปนรถยนตกระบะไวใชงาน ขายดีในตางจังหวัด ราคาเริ่มตนท่ี 5 แสนบาท 

3. Nissan March คูแขงหลักคือ Toyota Yaris เครื่องยนต 1,300-1,500 CC  
เปนรถยนตเล็กประหยัดน้ํามัน ราคาเริ่มตนท่ี 4.5 แสนบาท 

4. Nissan Urvan คูแขงหลักคือ Toyota Hiace เปนรถยนตตู เครื่องยนต 2,700-
3,000 CC ราคาเริ่มตนท่ี 1 ลานบาท 

5. Nissan Tida 4 ประตู คูแขงหลักคือ Toyota Altis เครื่องยนต 1,600-2,000 CC 
เปนรถยนตน่ังขนาดกลาง ราคาเริ่มตนท่ี 7 แสนบาท 

 
1.8 ปญหาและลกัษณะปญหาท่ีเกิดข้ึน  

 
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกร จะเห็นไดวายอดขายรถยนตและอัตราการเติบโต ในป 

2549-2550 ของบริษัทสยามนิสสัน บางกอกอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีอัตราการเติบโตท่ีนอยกวา
บริษัทคูแขงอยางบริษัทโตโยตาYYY จํากัด สาขาXXX และในป 2551-2552 บริษัทสยามนิสสัน 
บางกอกอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีอัตราการเติบโตท่ีลดลงมากวาบริษัทโตโยตาYYY สาขาXXX 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 2 ยอดขายรถยนตของ บริษัทสยามนิสสัน บางกอกอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และ
บริษัทโตโยตาYYY สาขาXXX 

 

ป 
 บ.สยามนิสสัน  บ.โตโยตาYYY สาขาXXX 

จํานวน 
(คัน) 

อัตราการเติบโต  
รอยละ 

จํานวน 
(คัน) 

อัตราการเตบิโต  
รอยละ 

2549 316 5.9 1,473 12.2 

2550 330 4.4 1,553 5.3 

2551 307 -10.2 1,494 -3.7 

2552 282 -8.1 1,406 -5.9 
 

ท่ีมา : ฝายบัญชีของบริษัทสยามนิสสัน บางกอกอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พ.ศ.2553 และ 
ฝายขายของบริษัทโตโยตาYYY สาขาXXX พ.ศ.2553 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 รอยละการเติบโตของบริษัทสยามนิสสัน บางกอกอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และ
บริษัทโตโยตาYYY จํากัด สาขาXXX 

ท่ีมา : ฝายบัญชีของบริษัทสยามนิสสัน บางกอกอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พ.ศ.2553 และ 
ฝายขายของบริษัทโตโยตาYYY สาขาXXX พ.ศ.2553 
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จากแผนภูมิที่ 5 รอยละของการเติบโตของ บริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอร-
เนช่ันแนล จํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขง จะเห็นไดวารอยละของการเติบโตของบริษัท
ในป พ.ศ. 2549–2550 มีการเติบโตท่ีนอยกวาบริษัทคูแขง และในป พ.ศ. 2551–2552 รอยละ
การลดลงของยอดขายของบริษัทมีมากกวาของคูแขง  
 

1.9 ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 
 

ภาพรวมของสวนแบงการตลาดในอุตสาหกรรมยานยนต จะเห็นไดวารถยนตโตโยตา
มียอดขายเปนอันดับท่ี 1 สวนรถยนตนิสสันมียอดขายเปนอันดับท่ี 4 จึงไดมีการเปรียบเทียบ
เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับบริษัท จากปญหาขางตนเปนการเปรียบเทียบ
อัตราการเติบโตของบริษัทสยามนิสสันกับบริษัทโตโยตาYYY จะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของ
บริษัทสยามนิสสันต่ํากวาบริษัทโตโยตาYYY สงผลกระทบตอการแขงขันของบริษัททําใหศักยภาพ
ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันลดลง ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทมีอัตรา
ท่ีลดลงและมีความไมแนนอน สงผลกระทบตอการเติบโตของบริษัทในระยะยาว 
 

1.10 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาภาวะการณการแขงขันในอุตสาหกรรมยานยนต 
2. เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบริษัท 
3. เพ่ือกําหนดแนวทางแกไขและกําหนดกลยุทธในการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน  
 

1.11 ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ  
 

ระยะสั้น (6 เดือน – 1 ป) 
1. ไดรับทราบปญหาที่เกิดข้ึนกับบริษัท 
2. นําขอมูลท่ีไดมากําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจในอนาคต 
 

ระยะกลาง (1 ป- 3 ป) 
1. บริษัทมีรายไดเพ่ิมมากขึ้นจากการขาย 
2. บริษัทจะไดรองรับการขยายตัวธุรกิจในอนาคต 
 

ระยะยาว (3 ป- 5 ป) 
1. บริษัทสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
2. ทําใหบริษัทเติบโตอยางมีศักยภาพในอนาคต  



 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ บริษัท สยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด น้ี 
เพ่ือใหสามารถจัดการปญหาและกําหนดกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูศึกษาจึง
ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. การจัดการเชงิกลยุทธ (Strategic Management) 
 1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Five Forces Analysis)  
 1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis) 
 1.3 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) 
 1.4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 1.5 การวิเคราะห TOWS Matrix 
2. ทฤษฎีการเทียบเคียง (Benchmarking) 
3. งานวิจัย และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  
 

2.1  การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ คือ กระบวนการซึ่งผูบริหารระดับสูงกําหนดวัตถุประสงคท่ี
จะบรรลุแลวกําหนดกลยุทธเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนกําหนดแผนระยะสั้น เพ่ือความม่ันใจ
วากลยุทธน้ีถูกนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง (ชัยยุทธ  ชิโนกลุ, 2539) 

การจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบเปนรูปแบบทางการจัดการที่ตอง
อาศัยวิสัยทัศนของผูนําขององคการเปนสวนประกอบ และอาศัยการวางแผนอยางมีขั้นตอน 
การบริหารกลยุทธเปนการบริหารองครวม ดังนั้นผูนําที่มีความสามารถจะตองอาศัยกลยุทธใน
การจัดการองคการเพื่อใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองคกร และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
เนื่องจากกลยุทธท่ีดีแตลมเหลวจะไมสามารถนําความสําเร็จมาสูองคการได ดังนั้นท้ังกลยุทธและ
นักบริหารท่ีเปนผูตัดสินใจเลือกใชกลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติจึงมีความสําคัญเทาเทียมกัน  

การจัดการเชิงกลยุทธประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกองคกร การกําหนดพันธกิจและเปาหมายเชิงกลยุทธ การสรางกลยุทธ การนํา
กลยุทธไปใช และควบคุมและประเมินผล 
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แผนภาพที ่2  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
 

ลักษณะที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ คือ การจัดการเชิงกลยุทธเปนเคร่ืองมือ
ในการบริหารงาน เพ่ือเปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน การบริหาร
เชิงกลยุทธจะเนนและใหความสําคัญตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (Strategic decision making) 
ท่ีไมเหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอ่ืนๆ เน่ืองจากการบริหารเชิงกลยุทธจะเก่ียวของกับอนาคต
ในระยะยาวขององคกรท้ังหมด ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ คือ  

1. เปนการบริหารท่ีเนนการสรางกลยุทธตางๆ เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ใหกับองคกรในระยะยาวตอไป  

2. เปนกระบวนการของการบริหารองคกรโดยรวม 
3. เปนการตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิงไมมีวิธีการที่สําเร็จรูป  
4. ตองอาศัยความรวมมือ พันธะผูกพัน และทรัพยากรในองคกร 
5. มีทิศทางที่ชัดเจนตอทางเลือก และแสดงใหทุกคนในองคกรมีความเขาใจตรงกัน 
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หลักการสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ 
การจัดการเชิงกลยุทธจะมุงไปสูการเพิ่มโอกาสเพื่อไปสูความสําเร็จ และความลมเหลว

ขององคกรไดอยางไรนั้นมีหลักสําคัญดังนี้ 
1. การจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือเปนการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค

ขององคกรอยางเปนระบบ การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนส่ิงท่ีกําหนดทิศทางขององคกร และชวย
ใหผูบริหารไดมีการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม การตระหนักถึงความเปลี่ยน 
แปลงนั้นทําใหผูบริหารสามารถที่จะกําหนดวัตถุประสงคและทิศทางการดําเนินงานไดงายขึ้น 
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได  

2. การจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือนําไปสูการจัดการความเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนขององคกร 
เนื่องจากมีการเตรียมรับกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ทําใหองคกรไดมีการคนหา
แนวทางที่เหมาะสมที่สุดตอองคกร ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของ 
เนื่องจากการจัดการเชิงกลยุทธเปนการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและ
กิจกรรมตางๆ ขององคกร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรอืวัตถุประสงคขององคการที่ตั้งไว 

3. การจัดการเชิงกลยุทธ เปนการนําแนวทางในการดําเนินองคการเพื่อที่คิดคน
สรางสรรคใหเกิดข้ึน และสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตอไป ดังนั้นความคิด
สรางสรรคจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูริหาร  

4. การวางแผนกลยุทธเปนหนาท่ีหลักของของผูบริหาร เน่ืองจากตองมีการวางแผน
และปรับใชมีการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององคการ การจัดทําและปฏิบัติใหตอง
สอดคลองตามแผนกลยุทธ ดังนั้นความสามารถในการกําหนดกลยุทธของผูบริหาร และความสามารถ
ในการควบคุมใหการปฏิบัติเปนไปตามกลยุทธท่ีวางไวได จึงเปนสิ่งสะทอนศักยภาพและสะทอน
ของผูบริหารไดเปนอยางดี 

5. การจัดการเชิงกลยุทธชวยในการทํางานใหเกิดความสอดคลองในการปฏิบัติ
หนาที่เนื่องจากมีการกําหนดกลยุทธ การประยุกตใชและการตรวจสอบควบคุมไวอยางชัดเจน
ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและเกิดความรวมมือ เพื่อความเขาใจในวัตถุประสงคขององคกร 
และทั้งจะชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการบริหาร
องคกรในสวนตางๆ ขององคกร 

 
การกําหนดกลยุทธสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ  
1. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 
 เปนการกําหนดหนาท่ีของผูบริหารระดับสูง เปนกระบวนการกําหนดลักษณะ

ท้ังหมดและจุดหมายขององคกร สามารถสรางและจัดการกลุมธุรกิจในการขยาย เพ่ือการสราง
ความแข็งแกรงหรือการตัดธุรกิจท่ีมีปญหา มีกลยุทธดังตอไปน้ี 
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แผนภาพที ่3  กลยุทธระดบัองคกร (Corporate Strategy) 
 

1.1 กลยุทธการเติบโตหรือการขยายตัว (Growth strategy) 
 องคกรธุรกิจจะเลือกกลยุทธเพ่ือการขยายตัวในการดําเนินธุรกิจ ถาพิจารณา

แลวเห็นวาองคกรมีความพรอมขององคกรอันเหมาะสมตอการขยายตัว เชน ความพรอมในดาน
กําลังคน กําลังเงิน ความไดเปรียบทางดานเทคโนโลยี ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคา
หรือบริการขององคกร การขยายตัวขององคกรตางๆ เหลานี้ สามารถเลือกใชกลยุทธรองในลักษณะ
ตางๆ ไดดังนี้ 

1.1.1 กลยุทธการขยายตัวแบบกระจุกตัว (Intensive Growth strategy) 
หมายถึง เปนการการมุงเนนการขยายตัวขององคกรในดานใดดานหนึ่งเปนการเฉพาะ ซ่ึงสามารถ
ทําไดโดยวิธีดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาตลาด (Market Development) หมายถึง การท่ี
องคกรมุงเนนแสวงหาลูกคา กลุมตางๆ เพ่ิมเติมจากลูกคากลุมเดิม โดยยังใชผลิตภัณฑท่ีมีอยู
ขององคกร เปนกลยุทธท่ีควรเลือกใชเม่ือบริษัทพยายามจะขยายตลาดใหกวางออกไป โดยการ
พัฒนาชองทางการจัดจําหนาย เพื่อท่ีจะทําใหสินคาท่ีมีอยูสามารถไปถึงมือผูบริโภคได 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) หมายถึง การที่
องคกรมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณลักษณแตกตางจากผลิตภัณฑเดิม มีคุณภาพ และ 
มีคุณสมบัติ หรือมีการพัฒนาสินคาชนิดใหมๆ เพ่ือใหผูบริโภคกลุมเดิมสามารถใชผลิตภัณฑท่ี 
ดีกวาเดิม หรือมีทางเลือกในการใชผลิตภัณฑเพ่ิมมากข้ึน กลยุทธการพัฒนาสินคาเกิดจากการ
ท่ีลูกคาเริ่มลดความนิยมในตัวสินคาลง ดังนั้นบริษัทจึงตองทําการพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง
เพ่ือรักษาความนิยมตอไป 
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3. การเจาะตลาด (Market Penetration) หมายถึง การที่องคกร
ตองการเพิ่มยอดขายสําหรับผลิตภัณฑเดิมจากกลุมลูกคาเดิม และการท่ีองคกรเนนการทําการตลาด
เชิงรุกกับกลุมเปาหมายที่เคยใชสินคาอยูแลว ใหเกิดการใชมากขึ้น หรือกลุมท่ียังเขาไมถึงก็ให
หันมาลองใชสินคาขององคกร  

1.1.2 กลยุทธการขยายตัวแบบรวมตัว (Integrative Growth strategy) 
หมายถึง การขยายตัวโดยเขาไปดําเนินธุรกิจท่ีลูกคา (Customer) หรือผูจัดจําหนาย (Supplier) 
ของกิจการดําเนินอยู หรือควบรวมกิจการกับคูแขง (Competitor) ซึ่งสามารถทําไดโดยวิธี
ดังตอไปน้ี 

1. การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) หมายถึง การที่
องคกรเขาไปดําเนินธุรกิจท่ีลูกคา (Customer) ของกิจการดําเนินอยู เปนรูปแบบการสรางความ
เติบโตและมั่นคงใหกับธุรกิจวิธีหน่ึง องคกรตองการควบคุมหรือเปนเจาของระบบการจัดจําหนาย
เองบาง 

2. การรวมตัวแบบยอนหลัง (Backward Integration) หมายถึง 
การที่องคกรเขาไปดําเนินธุรกิจผูจัดจําหนาย (Supplier) ของกิจการดําเนินอยู องคกรตองการ
ขยายธุรกิจโดยการเปนเจาของกิจการวัตถุดิบท่ีจําเปนในการผลิตสินคานั้น 

3. การรวมตัวในระนาบ (Horizontal Integration) หมายถึง การที่
องคกรขยายตัวในธุรกิจประเภทเดิมโดยการเขาไปซื้อกิจการของคูแขง หรือควบรวมกิจการกับ
ผูประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการที่องคกรพยายามเปนเจาของหรือควบคุม
กิจการของคูแขงขันบางแหง โดยการขอซื้อหรือรวมกิจการ 

1.1.3 กลยุทธการขยายตัวแบบกระจายตัว (Diversification Growth 
strategy) หมายถึง การขยายกิจการเขาไปสูธุรกิจอ่ืน นอกเหนือจากธุรกิจเดิมขององคกร โดย
ธุรกิจใหมน้ัน อาจมีความเกี่ยวเน่ืองหรือไมเก่ียวเนื่องกับองคกรเลยก็ได ซ่ึงมีวิธีการตางๆ ดังนี้ 

1. การกระจายโดยมีความเกี่ยวเน่ือง (Concentric Diversification) 
หมายถึง การที่องคกรขยายกิจการเขาไปสูธุรกิจอื่น ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องจากองคกรเดิมโดย
อาจเปนความเกี่ยวเนื่องในดานตางๆ ไดแก เทคโนโลยี ประเภทสินคา และกลุมลูกคา เปนตน 

2. การกระจายโดยไมมีความเกี่ยวเนื่อง (Conglomerate Diversification) 
หมายถึง การที่องคกรขยายกิจการเขาไปสูธุรกิจอ่ืน ซ่ึงไมมีความเกี่ยวเน่ืองจากองคกรเดิม 

1.2 กลยุทธรักษาเสถียรภาพหรือกลยุทธคงตัว (Stability Strategy) 
กลยุทธคงตัว หมายถึง เปนกลยุทธท่ีองคกรไมสามารถที่จะปรับหรือจัดสรร

ทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือแสวงหาโอกาสจากภายนอกได หรือแตสถานการณภายนอกไมเอ้ืออํานวย
ตอการเติบโตของที่จะมุงรักษาสถานะเดิมของธุรกิจ ซึ่งสาเหตุที่ทําใหองคเลือกกลยุทธแบบนี้ 
อาจมีสาเหตุตางๆ กัน เชน ผูบริหารหรือเจาของธุรกิจไมตองการความเสี่ยงในการขยายตัว 
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สภาพแวดลอมทางธุรกิจไมเอ้ืออํานวยโดยอาจอยูในชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสภาพท่ี
เปนอยูสามารถทํากําไรในระดับท่ีเหมาะแลว  

1. Leadership คือ เปนกลยุทธของการผูนําตลาดดวยการดึงดูดลูกคา
จากลูกคาท่ีถดถอย เนื่องจากในสภาวะการตกต่ําของอุตสาหกรรมทําใหบริษัทท่ีเปนผูนําตลาด
เทานั้นท่ีสามารถทํากําไรและดาํเนินธุรกิจตอไป 

2. Niche คือ เปนกลยุทธสําหรับการมุงเนนสรางการแขงขันในบางตลาด
ท่ีมีความชํานาญและมีตําแหนงการแขงขันท่ีทํากําไรได 

3. Quick divest คือ เปนกลยุทธการขายธุรกิจท้ิง เน่ืองจากธุรกิจเริ่ม
ประสบกับปญหา คือ เริ่มมีการตกต่ําของอุตสาหกรรม 

4. Harvest คือ กลยุทธมุงทํากําไรระยะสั้นไมไดมรการลงทุนเพิ่มหรือลด
คาใชจายตางๆ ลง จะชวยลดปญหาการมียอดขายที่ลดลง และในอนาคตจะตองขายธุรกิจ หรือ
ออกจากอุตสาหกรรม 

1.3 กลยุทธปองกันหรือกลยุทธหดตัว (Retrenchment Strategy) 
กลยุทธหดตัว หมายถึง กลยุทธท่ีมุงลดขนาดหรือการลงทุนของธุรกิจโดย

องคกรเลือกใชเฉพาะในกรณีท่ีองคกรประสบปญหาจึงตองแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือใช
ในสภาวะท่ีโอกาสทางธุรกิจไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ หรือกรณีท่ีถูกบีบบังคับจากสถานการณ
และสภาพแวดลอมตางๆ ซ่ึงกลยุทธการหดตัวสามารถดําเนินการไดหลายวิธีดังตอไปน้ี 

1.3.1 กลยุทธการเก็บเกี่ยว (Harvest Strategy) หมายถึง การที่องคกร
ดําเนินธุรกิจโดยการเก็บเก่ียวผลประโยชนจากสิ่งท่ีลงทุนไปแลวเทานั้นโดยจะงดการลงทุนใหม
เพ่ิมเติม และจํากัดการใชจายใหนอยท่ีสุดเพียงเพ่ือใหกิจการสามารถประคองตัวในการเก็บเก่ียว
ผลประโยชนท่ีพ่ึงไดเทานั้น 

1.3.2 กลยุทธพลิกฟน (Turnaround Strategy) หมายถึง กลยุทธในการ
ดําเนินการเพ่ือทําใหองคกรท่ีประสบปญหาสามารถพลิกฟนกลับมาดําเนินธุรกิจและการแขงขัน
ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 กลยุทธตัดท้ิงบางสวน (Divestiture Strategy) หมายถึง กลยุทธใน
การดําเนินการเพื่อทําใหองคกรท่ีประสบปญหาสามารถรักษาตัวรอดโดยการเลือกเฉพาะสวน
ธุรกิจท่ีตองการดํารงไวและขายสวนธุรกิจหรือขายทรัพยสินบางสวนออกไป การดําเนินการดังนี้
อาจสรางประโยชนใหเกดิข้ึนหลายประการ อาทิ ทําใหกิจการไดรับเงินสดจากการขายทิ้งบางสวน 
ทําใหกิจการลดภาระการบริการบริหารและภาระการเงินจากการตัดทิ้ง ทําใหองคกรสามารถ
มุงเนนเฉพาะธุรกิจท่ีตนเองถนัดหรือมีความสามารถในการแขงขันท่ีแทจริง เปนตน 

1.3.4 กลยุทธการขอความคุมครองตามกระบวนการลมละลาย (Bankruptcy 
Strategy) หมายถึง กรณีท่ีองคกรมีหน้ีสินลนพนตัว ซ่ึงหากปลอยไวอาจโดนเจาหนี้เขายึดครอง
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กิจการหรือยืดทรัพยสินท่ีมีอยูเพ่ือชําระหนี้ องคกรสามารถยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหดําเนินการ
ตามศาลเพื่อดําเนินการตามกระบวนการลมละลาย ซ่ึงหากไดรับความเห็นชอบ ศาลจะใหความ
คุมครองมิใหเจาหนี้เขายืดกิจการหรือยืดทรัพยสิน แตจะเปดโอกาสใหมีการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ
ตอไป กฎหมายวาดวยการลมละลายที่ครอบคลุมเร่ืองการคุมครองลูกหนี้ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 

1.3.5 กลยุทธการขายทิ้งกิจการ (liquidation Strategy) หมายถึง การที่
องคกรไดพิจารณาแลวเห็นวาไมมีหนทางในการทําใหกิจการดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 
หรือไมสามารถแขงขันไดในธุรกิจ วิธีท่ีดีท่ีสุดอยูไดแคการขายทิ้งทรัพยสินท้ังหมดของกิจการ
ออกไป เพื่อใหไดผลตอบแทนกอนสุดทายจากการลงทุนในกิจการดังกลาว 

2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
เปนในสวนภาระรับผิดชอบของผูบริหารทั่วไป หัวหนาหนวยธุรกิจ มีหนาท่ีคิด

วิธีการแขงขันและรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน กําหนดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมภายนอก การวางแผนกลยุทธระดับธุรกิจจะมีการวางแผนกลยุทธดังตอไปน้ี 

2.1 การสรางสวนครองตลาด (Build Share) วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มสวนแบง
ตลาดของธุรกิจ เปนการยอมสละรายไดปจจุบันเพื่อใหสวนครองตลาดดีข้ึน การสรางครองตลาด
เหมาะสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีสวนครองตลาดต่ําในตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูง และจะประสบ
ความสําเร็จเปนผูนําตลาดท่ีมีการเติบโตสูง ข้ึนอยูกับขอพิจารณา 3 ประการ ขอที่ 1 บริษัท
สามารถลงทุนไดมากนอยเพียงใด ขอท่ี 2 หนวยธุรกิจมีโอกาสสรางขอไดเปรียบจนบริษัทมี
ความแตกตางอยางชัดเจน จนสามารถทําใหลูกคาเปล่ียนมาซื้อสินคาจากผูนําตลาดมาซื้อสินคา
ของเราหรือไม ประการที่ 3 คูแขงสามารถโจมตีไดรุนแรงและไดผลเพียงใดการรักษาสวนครองตลาด 
(Hold Share) วัตถุประสงคเพ่ือรักษาสวนครองตลาด กลยุทธน้ีเหมาะกับสินคาท่ีมีสวนครองตลาด
สูงในตลาด ตลาดที่มีการเติบโตท่ีต่ํา 

2.2 เก็บเกี่ยวผลประโยชน (Harvest) เปนกลยุทธท่ีไมคํานึงผลในระยะยาว 
เปนการตัดสินใจถอนธุรกิจออกจากตลาดการตัดลดตนทุนลง เหมาะกับสินคาท่ีมีสวนครองตลาด
ในตลาดสูง มีการเติบโตท่ีต่ํา 

2.3 การยุบกิจการ (Divest) วัตถุประสงคนี้คือ เพื่อขายหรือยุบเลิกกิจการ 
เนื่องจากสามารถใชทรัพยากรไดดีกวากับทีอ่ืน กลยุทธน้ีเหมาะกับสินคาท่ีมีสวนครองตลาดต่ํา 
ในตลาดท่ีมีการเติบโตต่ํา และสินคามีท่ีสวนครองตลาดต่ํา ในตลาดที่การเติบโตสูง 

ในการวางแผนกลยุทธ เปนแผนปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย Michael Porter 
ไดแนะกลยุทธไว 3 ประเภท คือ 
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แผนภาพที ่4  กลยุทธระดบัธุรกิจ (Business Strategy) 
 
1) กลยุทธการเปนผูนําดานการมีตนทุนต่ํา (Overall cost leadership) 

ธุรกิจสามารถที่จะผลิตสินคาและบริการที่มีตนทุนต่ํากวาคูแขง ทําใหมี
ความไดเปรียบในการแขงขัน หรือสามารถผลิตสินคาท่ีมีมูลคาสูงกวาแกลูกคา หรือผลิตสินคาท่ี
มีคุณภาพทัดเทียมกันไดในราคาตนทุนท่ีต่ํากวา จึงควรพัฒนาระบบท่ีสนับสนุนกิจกรรมที่
สามารถเพิ่มมูลคาใหแกสินคาและบริการใหมากที่สุด 

2) กลยุทธการสรางความแตกตางในตัวสินคาและบริการ (differentiation) 
ธุรกิจจะมีการสรางสินคา และบริการท่ีเหนือกวาคูแขง มีการกําหนดคุณลักษณะ

ตลาดเปาหมายสําหรับสินคาหรือบริการท่ีตองการความโดดเดนเหนือสินคาอื่น จะเปนตลาดท่ี
แคบลงหรือมีคูแขงท่ีนอยลง การสรางความแตกตางที่เปาหมาย จะเปนการวิเคราะหขอมูลจําเพาะ
ในจุดท่ีตองการเนนสินคาและบริการ หรือลูกคา เชน การคนหา รูปแบบ รสนิยม ความชอบ 
เพ่ือจะไดทราบถึงความตองการของลูกคา 

3) กลยุทธมุงเนนตลาดสวนเล็ก (Focus)  
ธุรกิจมุงเฉพาะตลาดสวนหนึ่งมากกวาท่ีจะเปนตลาดใหญ บริษัทรูความ

ตองการของตลาดดี และใชความเปนผูนําตนทุนต่ํากับสวนท่ีเปนเปาหมายความเฉพาะ ทําให
สามารถทุมเททรัพยากร และดําเนินงานตอบสนองกับกลุมลูกคาไดดีกวาคูแขงท่ีมีตลาด 

3. กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional Strategy) 
เปนภาระรับผิดชอบผูจัดการตามหนาที่ การตัดสินใจอนุมัติโดยหัวหนาธุรกิจ 

มีหนาท่ีสรางความชํานาญในการสนับสนุนกลยุทธหนวยธุรกิจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของกลยุทธ
ระดับองคกรและหนวยธุรกิจ 
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2.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมอุตสาหกรรมภายใน (Five Forces Analysis) 
 Michael E. Porter ไดกําหนด Five Forces Analysis เปนการวัดแรงผลักดัน

ใหทราบถึงสมรรถนะของคูแขงรายใหม คูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน สินคาทดแทน ผูซ้ือ และ 
Suppliers 

 

 
 

แผนภาพที่ 5  การวิเคราะหสะภาพแวดลอมอุตสาหกรรม Five Forces Analysis 
 

1. ภัยคุกคามจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน  
 ตลาดสวนนี้ถามีคูแขงมีจํานวนมากก็จะไมนาเขามาลงทุน ย่ิงถาสินคา

ไมมีความโดดเดนดวยแลวรวมท้ัง การออกจากอุตสาหกรรมทําไดยากหรือคูแขงมีสวนไดสวน
เสียมาก เง่ือนไขนี้กอใหเกิดสงครามราคา (Price war) มีการแขงขันทางการโฆษณาและแขงกัน
แนะนําผลิตภัณฑใหม ทําใหตนทุนสูงเพ่ิมสูงข้ึน 

2. ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม  
 การเขาสูอุสาหกรรมของคูแขงรายใหม ทําใหเกิดการแขงขันกันสูงข้ึนใน

อุตสาหกรรมสงผลทําใหเกิดการถูกแยงในสวนแบงการตลาด และถาอุปสงคมากกวาอุปทาน
ดวยแลวกออาจมีการทําใหเกิดการตัดราคาเกิดข้ึน 

3. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน 
 สินคาท่ีอยูในประเภทเดียวกันท่ีสามารถทดแทนกันได มีราคาและคุณภาพ

ท่ีใกลเคียงกัน จะทําใหผูซ้ือเปล่ียนมาใชสินคาทดแทนไดงาน การทําธุรกิจท่ีไมมีความโดดเดน
และมีสินคาทดแทนไดงาย ทําใหเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจ 
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4. ภัยคุกคามจากการเพิ่มอํานาจตอรองของผูซ้ือ 
 อุตสาหกรรมนี้ถาผูซ้ือมีอํานาจตอรองสูง ผูซ้ือมีอํานาจตอรองเพ่ิมมากขึ้น

เม่ือ 1. ผูซ้ือรวมตัวกัน 2. ไมมีความตางกันในสินคา 3. ตนทุนการเปลี่ยนแปลงของตนทุนต่ํา  
4. ผูซ้ือมีความไวตอราคา 5. ผูซ้ือสามารถทําสินคาไดเอง ดังนั้นผูขายควรเลือกผูซ้ือท่ีมีอํานาจ
ตอรองนอยท่ีสุด 

5. ภัยคุกคามจากการเพิ่มอํานาจตอรองของ Suppliers 
 อุตสาหกรรมนี้ไมนาลงทุนถา Suppliers สามารถข้ึนราคาสินคา หรือลด

คุณภาพของสินคา Suppliers มักมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมอํานาจตอรองเม่ือกลุมของ Suppliers รวมตัว
กันได เม่ือสินคาทดแทนมีนอย 
 

2.1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis) 
 สภาพแวดลอมภายนอกประกอบไปดวย สภาพแวดลอมดานการเมืองและ

กฎหมาย (Political and legal) สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic) สภาพแวดลอมดาน
สังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural) สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology) 
สภาพแวดลอมดานประชากร (Demographic) สภาพแวดลอมดานโลกาภิวัตน (Globalization) 

 

 
 

แผนภาพที่ 6  สภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis) 
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1. สภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal)  
 การเปลี่ยนแปลงของทางดานการเมืองและกฎหมาย ท่ีมีผลตอธุรกิจของ

บริษัท เชน กฎหมายภาษี นโยบายของภาครัฐ นโยบายการศึกษา นโยบายผอนคลายกฎระเบียบ 
เปนตน 

2. สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic)  
 สภาวะทางดานเศรษฐกิจมีผลตออํานาจซื้อของของบุคคล โดยมีปจจัยท่ี

เก่ียวของคือ การเปล่ียนแปลงของรายได ภาวะหนี้สินท่ีเพิ่มมากข้ึน เชน อัตราดอกเบ้ีย เงินเฟอ 
ดุลการคาแผนดิน เปนตน 

3. สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural)  
 วัฒนธรรมจะกําหนดความเชื่อ บรรทัดฐานและคานิยม ของแตละบุคคล

อีกท้ังท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค เชน ศาสนา ทัศนะคติ เปนตน 
4. สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology)  
 เปนการวิเคราะหสภาพการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีท่ีจะมีผลตอการ

ดําเนินงาน เชน การผลิตคิดคนเทคโนโลยีตางๆ ความรูและวิทยาการแขนงตางๆ การใช
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรูระหวางองคกร ความกาวหนาในการวิจัยและ
พัฒนาในสาขาที่เก่ียวของ รวมถึงการเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตและการใหบริการ 

5. สภาพแวดลอมดานประชากร (Demographic)  
 การศึกษาถึงเรื่องจํานวนประชากร โครงสรางอายุ จํานวนของประชากร 

การกระจายตัวของรายได การกระจายตัวตามภูมิภาค เพ่ือนํามาใชในการกําหนดกลยุทธ 
6. สภาพแวดลอมดานโลกาภิวัตน (Globalization)  
 จะเกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจตางชาติ ตองศึกษาเกี่ยวกับขอตงลงรวมใน

การทําธุรกิจ ตลาดโลก ขอตกลง FTA ความแตกตางของแตละประเทศ 
 

2.1.3 หวงโซคุณคา Value Chain Management  
 เปนแนวคิดท่ีวาดวยคุณคาหรือราคาสินคาท่ีลูกคายอมจายใหกับตัวสินคาใด

ตัวหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมาจากการโยงคุณคาตางๆ ของกระบวนการผลิตหรือการดําเนินงานที่เกิดข้ึน
และสัมพันธกันคลายลูกโซท่ีตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมที่สนับสนุน เน่ืองจากการเพิ่ม
อํานาจตอรองของลูกคาบริษัทตองสรางและสงมอบคุณคาท่ีเหนือกวา ซ่ึงตองอาศัยความสามารถ 
5 ประการ  

 1. ทําความเขาใจคุณคาเพ่ือลูกคา  
 2. สรางคุณคานั้นข้ึนมา  
 3. สงมอบคุณคาเพ่ือลูกคา 
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 4. ยึดถือปฏิบัติ 
 5. รักษาคุณคานัน้ไวใหดีข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่7  เครือขายในการสรางคุณคา (The Generic Value Chain) 
 

 การศึกษาวิเคราะหหวงโซคุณคา เปนทฤษฎีท่ีพยายามเขาใจในธุรกิจสราง
คุณคาใหกับลูกคาอยางไรเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและความพึงพอใจท่ีเหนือกวา
คูแขง ไดมีการแบงธุรกิจออกเปน 2 ชุด คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ กิจกรรม
สนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภทมีสวนในการชวยเพ่ิมคุณคาใหกับสินคา
หรือบริการของบริษัท  

 1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการผลิต
หรือสรางสรรคสินคาหรือบริการ การตลาดและการขนสงสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภค ประกอบดวย 
5 กิจกรรม 
Inbound Logistics เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ การขนสง การจัดเก็บและการแจกจาย

วัตถุดิบตางๆ  
Operations  เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง หรือกการแปรรูปวัตถุดิบ

ใหออกมาเปนสินคา เปนข้ันตอนการผลิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource) 

การพัฒนาทางเทคโนโลยี (Technology Development) 

การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) 

โครงสรางพ้ืนฐานของกิจการ (Firm Infrastructure) 

การดําเนินการ 

(Operations) 

การนําวัตถุดิบ 

เขาสูกิจการ 

  (Inbound) 

การจัดสง

สินคา

สําเร็จรูป 

การตลาด 

(Marketing 

and Sales) 

 การใหบริการ 

 (Services) 

    กําไร 

(Margin) 

กิจกรรม

สนับสนุน 

กิจกรรมพ้ืนฐาน (Primary Activities) 

กําไร 

(Margin) 
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Outbound Logistics เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดเก็บ การรวบรวม จัดจําหนายสินคา
และบริการไปยังลูกคา 

Marketing and Sales เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงใหลูกคาซื้อสินคาและบริการ  
Customer Services  เปนกิจกรรมท่ีครอบคลุมถึงการใหบริการเพื่อเพ่ิมคุณคาใหกับสินคา

รวมถึงการบริการหลังการขาย 
 2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริม

และสนับสนุนใหกิจกรรมหลักสามารถดําเนินไปได ประกอบดวย 4 กิจกรรม 
Procurement  กิจกรรมในการจัดซื้อ–จัดหา input เพ่ือมาใชในกิจกรรมหลัก  
Technology Development  กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีชวยในการเพิ่ม

คุณคาใหสินคาและบริการหรือกระบวนการผลิต  
Human Resource Management กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต

วิเคราะหความตองการ สรรหาและคัดเลือก ประเมินผล 
พัฒนา ฝกอบรมระบบเงินเดือนคาจาง และแรงงานสัมพันธ  

Firm Infrastructure  โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร ไดแก ระบบบัญชี ระบบ
การเงิน การบริหารจัดการขององคกร 

 ซ่ึงกิจกรรมหลักขางตนจะทํางานประสานงานกันไดดีจนกอใหเกิดคุณคาไดน้ัน 
จะตองอาศัยกิจกรรมสนับสนุนท้ัง 4 กิจกรรม และนอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะทําหนาท่ีสนับสนุน
กิจกรรมหลักแลว กิจกรรมสนับสนุนยังจะตองทําหนาท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกันอีกดวย และ 
จะเห็นไดวา ระบบสารสนเทศจะเปนองคประกอบหนึ่งในหวงโซคุณคาในสวนของการพัฒนา
เทคโนโลยี ท่ีจะนํามาใชในการวางแผน การดําเนินงาน การตัดสินใจ และการควบคุม โดยจะตอง
ทําหนาท่ีสนับสนุนเชื่อมตอกิจกรรมในทุกๆ องคประกอบของหวงโซคุณคา เปนการสรางความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขันขององคกรเปนอยางดี  
 

2.1.4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค

ของบริษัท เปนเครื่องมือท่ีใชวิเคราะหสภาพแวดลอมของบริษัท ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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แผนภาพที่ 8  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

1. จุดแข็ง (Strengths) เปนองคประกอบของขอดีหรือจุดเดนของบริษัท 
เปนผลมาจากปจจัยภายในของบริษัท เชน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานผลิตภัณฑ จุดแข็ง
ดานราคา จุดแข็งดานการบริการ/การผลิต เปนตน บริษัทตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนด
กลยุทธการตลาด เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

2. จุดออน (Weaknesses) เปนองคประกอบของขอเสียหรือจุดดอยของ
บริษัท เปนผลมาจากปจจัยภายในของบริษัท ซึ่งตองมาวิเคราะหขอตางๆ เชน จุดออนทาง
การตลาด จุดออนดานการเงิน จุดออนดานราคา จุดออนดานการบริการ/การผลิต เปนตน ซ่ึงบริษัท
ตองหาทางในการแกไขตอไป 

3. โอกาส (Opportunities) เปนการวิเคราะหขอไดเปรียบจากปจจัยภายนอก
ของบริษัท เชน ประชากรศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย เปนตน  
เปนขอไดเปรียบท่ีจะทําใหบริษัทไปสูเปาหมายของบริษัท 

4. อุปสรรค (Threats) เปนการวิเคราะหขอเสียเปรียบจากปจจัยภายนอก
ของบริษัท เชน ประชากรศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย เปนตน 
ดังนั้นบริษัทตองปรับกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสอดคลองและขจัดอุปสรรคตางๆ 

 
2.1.5 การวิเคราะหโดย TOWS Matrix 
 เปนการจับคูระหวาง ปจจัยภายในระหวางจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน 

(Weaknesses) และจับคูปจจัยภายนอกระหวางโอกาส (Opportunities) กับอุปสรรค (Threats)  
เพ่ือมาใชในการดําเนินกลยุทธดังนี้ 
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ปจจัยภายใน/นอก จุดแข็งภายใน(S) จุดออนภายใน(W) 

 โอกาสจากภายนอก
(O) 

กลยุทธ SO กลยุทธ WO 

เปนการใชจุดแข็งขององคการ

เพ่ือสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

เปนการเอาชนะจุดออนเพ่ือ

สรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

 อุปสรรคจาก
ภายนอก (T) 

กลยุทธ ST กลยุทธ WT 

เปนการใชจุดแข็งเพื่อเอาชนะ 
หรือหลีกเล่ียงอุปสรรค 

เปนการแกไขหรือลดความ

เสียหายที่เกิดจากจุดออน

ภายในและอุปสรรคภายนอก 

 
แผนภาพที ่9  TOWS Matrix สําหรับการกําหนดกลยุทธ 

 
1. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) เปนกลยุทธท่ีกําหนดขึ้นโดยการนําจุดแข็งของ

องคกรมาเปนองคประกอบสําคัญในการเขาไปสรางความไดเปรียบจากปจจัยภายนอกท่ีเอ้ืออํานวย 
2. กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) เปนกลยุทธท่ีกําหนดขึ้นโดยการนําจุดแข็ง

ขององคกรมาเปนองคประกอบสําคัญในการลบลางอุปสรรคจากสภาวะแวดลอมภายนอก 
3. กลยุทธแกไข (WO Strategy) เปนกลยุทธท่ีกําหนดข้ึนโดยการพยายามแกไข

จุดออนขององคกร และพยายามสรางโอกาสจากปจจัยภายนอกท่ีเอ้ืออํานวย 
4. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) เปนกลยุทธท่ีกําหนดขึ้นโดยการพยายามแกไข

จุดออนขององคกร เพ่ือลบลางอุปสรรค 
 
2.2 ทฤษฎีการเทียบเคียง (Benchmarking) 

 
เปนกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีปฏิบัติ กับองคกรท่ี

สามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเองเพื่อ
มุงสูความเปนเลิศ  

Robere,P.J. (2000) ใหอธิบายความหมายของ Benchmarking วาเปนกลยุทธและ
กระบวนการวิเคราะหสําหรับการเปรียบเทียบอยางตอเน่ืองของ ผลิตภัณฑ บริการ และการ
ปฏิบัติงานขององคกร เทียบกับหนวยงานที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูนําในวงการนั้นๆ การทํา 
Benchmarking ไมไดเปนเพียงการเปรียบเทียบองคกรหนึ่งกับองคกรอื่นเพื่อปรับปรุงขั้นตอน
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การทํางานเทานั้น แตการทํา Benchmarking เปรียบเสมือนการนําขอมูลเชิงตัวเลขมาวิเคราะห
เพื่อตัดสินใจถึงแนวทางที่จะผลักดันองคกรพัฒนากิจกรรมหลักตางๆ ไปสูการเปนผูนําดานคุณภาพ
ท่ียอมรับกันท่ัวโลก (World – class Quality) และการทํา Benchmarking เปนกิจกรรมที่ตองทํา
อยางตอเน่ือง เพ่ือจะคนหาเปาหมายใหมสําหรับการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง (Continuous 
Improvement) และถาการทํา Benchmarking เปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว จะชวยสนับสนุน
การทํางานเปนทีมและความคิดเห็นสวนตัวท่ีอาจเกิดขึ้นในการตัดสินใจที่มีความสําคัญกับภารกิจ 

พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ (2542) ใหความหมายของ Benchmarking วาเปนกระบวนการ
ในการดําเนินธุรกิจท่ีทําใหเรารูจักตัวของเราเอง พิจารณาวิเคราะหวาตัวของเราเองเปนอยางไร 
อยูท่ีใด เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรมหรือในโลกวาตางกันราวฟากับดินเพียงใด 
แลวกําหนดการเดินทาง กรรมวิธีท่ีจะปรับสภาพกระบวนการตางๆ ทางธุรกิจ เพ่ือทําใหอยูใน
แนวหนาเทากับหรือดีกวาคนท่ีเกงท่ีสุดในปจจุบัน 

Macneil et al (1995) ใหความหมายของ Benchmarking วาเปนวิธีการปรับปรุง
งานอยางตอเน่ืองเกี่ยวของกับระบบการประเมินผล และการใชหนวยงานภายนอกที่ดีท่ีสุดดาน
ผลผลิต การบริการ และกระบวนการ โดย Benchmarking นั้นเปนกระบวนการที่พัฒนาตอ
เนื่องมาจาก TQM (Total Quality Management) และไมสามารถแยกจากกันได กลาวคือ 
Benchmarking เกิดในบริบทของ TQM เปนการริเริ่มกระบวนการ TQM และใชกระบวนการ 
TQM ในเรื่องการรวบรวมขอมูล ดังนั้น Benchmarking จึงเปนกลวิธีหรือเคร่ืองมือเชนเดียวกับ 
TQM ท่ีเปนวิธีการจัดการคุณภาพโดยกระทําเปนกระบวนการที่เปนระบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง ประยุกตและควบคุมกระบวนการและทีมในการทํางาน 

 
ประเภทของการเทียบเคียง (Benchmarking) มี 3 ประเภท คือ  
1. การเทียบเคียงภายใน (Internal Benchmarking) เปนการเทียบเคียง หรือ

เปรียบเทียบกันระหวางหนวยงานตางๆ ภายในองคการเดียวกัน 
2. การเทียบเคียงภายนอก (External Benchmarking) เปนการเทียบเคียงหรือ 

เปรียบเทียบกันระหวางเรากับองคการอื่นๆ เปนกระบวนการที่มีลักษณะปฏิบัติงานใกลเคียงกับ
บริษัทเรา โดยมากคูเปรียบเทียบในลักษณะนี้มักจะเปนบริษัทคูแขงโดยตรง หรืออาจจะเปน
บริษัทท่ีเปนแนวทางการคาเหมือนกับเรา แตมีกลุมเปาหมาย (Target Customer) แตกตางกับ
บริษัทของเราเปนท่ีนิยมใชกัน 

3. การเทียบเคียงตามหนาที่งาน (Functional Benchmarking) เปนการ
เทียบเคียงหรือเปรียบเทียบตัวสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ หนาท่ีงาน รวมท้ังกระบวนการกับ
องคการอ่ืนๆ จะเนนเพียงแตวาถาเราสามารถเทียบเคียงกันไดก็ถือวาเพียงพอ 
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กระบวนการทํา Benchmarking 
ในกระบวนการทํา Benchmarking จะมีการพัฒนาอยางหลากหลาย ข้ึนอยูกับวา

องคกรจะมีตนแบบท่ีนําไปใชน้ันตองการเนนรายละเอียดในดานใด แตทุกรูปแบบและกระบวนการ
ท่ีทําก็ยังอยูบนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งรูปแบบที่ไดรับความนิยมของบริษัทชั้นนําในระดับโลก
ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. ข้ันตอนการวางแผน (Planning stage) 
2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล (Analysis Stage) 
3. ข้ันตอนการบูรณาการ (Integration Stage)  
4. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Action Stage)  

 
1. ข้ันตอนการวางแผน (Planning stage)  

1.1 การกําหนดหัวขอการทํา Benchmarking เราสามารถทําไดหลากหลาย
วิธี โดยวิธีท่ีเหมาะสมที่สุด คือเราควรที่จะเริ่มจากการวิเคราะหกระบวนการตนเองกอน คือ 
มุมมองภายในท่ีเปนเรื่องสําคัญท่ีตองการปรับปรุงในองคกร และมุมมองภายนอกท่ีมาจากสิ่งท่ี
ลูกคาตองการ ในปจจุบันสวนใหญเริ่มจากมุมมองลูกคากอน โดยวิเคราะหวาลูกคาคาดหวังใน
เรื่องใด จากน้ันจึงพิจารณาวากระบวนการทํางานใดที่มีผลกระทบตอความคาดหวังของลูกคา 
จัดลําดับหรือเกณฑในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกหัวขอหรือระบวนการนั้นๆ เพื่อนํามาทํา 
Benchmarking ตอไป 

1.2 การกําหนดองคกรเพ่ือเปรียบเทียบ การคัดเลือกคูเปรียบเทียบ หรือผูท่ี
องคกรตองการเทียบเคียง จะมีแนวทางในการปฏิบัติหลักๆ ดังนี้คือ การจัดทํารายชื่อขององคกร
ท่ีตองการเปรียบเทียบและคัดเลือกองคกร ซ่ึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกท่ี ท้ังนี้
อาจจะพิจารณาจากขนาดของโครงสรางองคกร ประเภทสินคา หรือการบริการประเภทอุตสาหกรรม
ตางๆ สถานที่ตั้ง ระดับเทคโนโลยี และการไดรับการยอมรับ เปนตน เพ่ือเลือกองคกรท่ีเหมาะสม
ในการทํา Benchmarking 

1.3 การกําหนดวิธีการเก็บและการรวบรวมขอมูล การไดมาซึ่งขอมูลจะ
เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตองใหความสําคัญ โดยทั่วไปองคกรจะสามารถไดขอมูลท้ังขอมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการกําหนดวิธีเก็บและการรวบรวมขอมูล คือ องคกรจะตอง
ศึกษากระบวนการของตนเองอยางถูกตอง เพ่ือพิจารณาวาควรจะมีปรับปรุงในรายละเอียดเร่ือง
ใดบาง หรือตองการปรับปรุงนั้น ๆ ไปสรางเปนแบบสอบถามหรือประเด็นคําถาม เพื่อใชในการ
รวบรวมขอมูลท่ีตองการจาก Benchmarking  
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2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล  
2.1 การวิเคราะหชวงหางระหวางเรากับ Benchmarking Partner เปนการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือใหทราบถึงความแตกตางของประสิทธิภาพ หรือความสามารถขององคกรเรา 
ในปจจุบันการคาดคะเนมีความแตกตางในอนาคต นอกจากนั้นในการวิเคราะหมุงเนนคนหาและ
ตอบคําถามใหไดวา Benchmarking Partner น้ัน ๆ ทําอยางไรจึงสามารถสราง Best practices 
ในองคกรไดและมี Enabler ท่ีสนับสนุนอยางไรบาง ผลจากการวิเคราะหชวงหาง จะทําใหเรา
ตอบคําถามไดวามี Gap เทาไร และ Practices ใดบางที่เราเรียนรูและสามารถนํามาประยุกตใช
กับเราได 

2.2 การคาดคะเนชวงหางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนการประมาณการที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือเปนการประมาณไดวาเม่ือใดเราจึงจะสามารถปดชวงหางได หรือ
อาจกลาววาสามารถปรับปรุงบริษัทตนเองใหดีเทาหรือสูงกวาคูเปรียบเทียบไดดีข้ึน 

3. ข้ันตอนการบูรณาการ (Integration Stage)  
3.1 การสื่อสารผลใหผูเกี่ยวของทราบและสรางการยอมรับ เปนขั้นตอน

ของการสื่อสารเปนผลจากการทํา Benchmark เพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบ เพื่อใหเกิดการมี 
สวนรวมในการปรับปรุงองคกร และการยอมรับ โดยตองการกําหนดกลุมเปาหมายวาตองสื่อสาร
ใหใครรับรูบาง วิธีการและชองทางในการสื่อสารขึ้นอยูกับเนื้อเรื่องท่ีตองการสื่อ และกลุมผูท่ีรับ
ส่ือโดยตองเลือกใหเหมาะสมกับองคกร  

3.2 การตั้งเปาหมาย เปนการนําผลที่ไดมาจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
มาใชพิจารณาตั้งเปาหมายที่เปนอยูในปจจุบัน และกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต
เพ่ือใหแขงขันได ท้ังนี้การตั้งเปาหมายตองไดรับการเห็นชอบจากผูบริหาร และการไดรับการ
ยอมรับจากผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริงดวย ดังนั้นจะตองเปนการกําหนด
เปาหมายโดยความเห็นชอบรวมกันจากทุกฝายที่เก่ียวของและมีผลกระทบในการปรับปรุง 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติ  
4.1 การจัดทําแผนดําเนินการ เปนการนําผลการรวบรวมขอมูลทั้งหมดมา

จัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ซึ่งตอระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคของแผน กิจกรรม 
ระยะเวลาของแตละกิจกรรม ผูรับผิดชอบผูดําเนินการงบประมาณและการติดตามผล ท้ังนี้แผน
ดังกลาวควรไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารกอนนําไปดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

4.2 การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการควบคุมกํากับดูแล ใหเปนไปตาม
ข้ันตอนท่ีไดวางแผนเพื่อจะไดปฏิบัติการที่กําหนดไว และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารเพ่ือ
นําไปปฏิบัติทําการควบคุมและกํากับความคืบหนาของการดําเนินการ ในการนําแผนไปปฏิบัติ
ผูบริหารอาจทดลองปฏิบัติในบางพื้นท่ี แลวขยายผลไปสูหนวยงานอื่นๆ และท่ัวท้ังองคกร หลังจาก
ดําเนินการตามแผนแลว ควรมีการสรุปผลการติดตามและรายงานใหผูบริหารทราบทุกคร้ัง 
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4.3 การทบทวนผลโดยเทียบคากับผูที่ดีที่สุด เปนคูเปรียบเทียบหลักจาก
การดําเนินงานตามแผนแลวองคกรตองทบทวนผลการดําเนินการโดยตอบคําถามวา องคกรบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ตองทบทวนเปาหมายใหมหรือไม Benchmarking ดีข้ึนหรือไมสิ่งท่ี
เรียนรูจากการทํา Benchmarking ครั้งนี้คืออะไร และหากจะทําอีกครั้งในคราวหนาควรปรับปรุง
เรื่องใดบาง อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวาผลสําเร็จของการดําเนินการเรื่องใดๆ ก็ตาม การยอมรับ
และสนับสนุนจากผูนําองคกรเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิง การทํา Benchmarking ก็เชน 
เดียวกันทางปฏิบัติผูบริหารระดับสูงจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ประโยชนท่ี
จะไดรับ และกระบวนการทําใหเขาใจอยางถองแท รวมทั้งใหความสนับสนุนดานทรัพยากร เชน 
บุคลากร งบประมาณ เวลา และเครื่องมือตางๆ ดังนั้น การเตรียมความพรอมกอนการทํา 
Benchmarking จึงเปนอีกข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ ดังนั้น กอนเริ่มดําเนินการทํา Benchmarking 
ควรมีการเตรียมความพรอมขององคกร เชน แตงตั้งผูรับผิดชอบระดับสูง (Benchmarking Sponsor) 
การจัด Benchmarking Team การฝกอบรมใหความรู เปนตน เพ่ือใหทีมงานเขาใจและสามารถ
ทํา Benchmarking ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ขอดีของการทํา Benchmarking 
Benchmarking เปนเคร่ืองมอืท่ีใชในการปรับปรุงองคกรท่ีไดรับความนิยมเปนอยาง

มากในปจจุบัน เนื่องจากทําใหมีการปรับปรุงองคกรอยางกาวกระโดดจึงขยายผลอยางตอเนื่อง 
จนกระทั่งปจจุบันมีการทํา Benchmarking ท่ัวท้ังองคกร ปจจุบัน Benchmarking ไดรับการ
ยอมรับและนํามาใชมากข้ึน เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 

1. เพ่ือเปนการปรับปรุงองคกรอยางกาวกระโดด ความเร็วในการปรับปรุงตนเอง
เปนเง่ือนไขสําคัญขอความไดเปรียบในการแขงขัน Benchmarking เปนเครื่องมือท่ีชวยกระตุน
นวัตกรรมในองคกร ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปรับปรุงในระยะเวลาอันสั้น เน่ืองจาก
เปนการเรียนรู วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดจากภายนอกองคกรทําใหสามารถ “เรียนเร็ว” เพ่ือกาวใหทัน
องคกรอื่นๆ จึงเปนการปรับปรุงแบบกาวกระโดด 

2. เพ่ือความยั่งยืนขององคกร คือ สภาพการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนการที่องคกรจะย่ังยืน
จําเปนตองรักษาและยกระดับความสามารถของตนเองเพื่อใหแขงขันได จึงตองมีการเรียนรูและ
ปรับปรุงตนเองอยางตอเน่ืองโดยเครื่องมือหน่ึงท่ีนิยมใชคือ Benchmarking 
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2.3 งานวิจัย และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการส่ือสารการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูใชรถยนตในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ และใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลขอมูล 
ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล
ของผูใชรถยนตในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการสื่อสารการตลาด
กับพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูใชรถยนตในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต
น่ังสวนบุคคลของผูใชรถยนตในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางไดแก ผูท่ีมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต
ท่ีออก ใบอนุญาตขับข่ีในกรุงเทพมหานครและเปนผูใชรถยนตในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 
20 ป ข้ึนไป จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม การสุมตัวอยาง
ของการวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายข้ัน (Multi Stage Sampling) ในการสุมตัวอยาง 
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถาม ขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลและวิเคราะห
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลดวยคอมพิวเตอร เพื่อคํานวณหาคา รอยละ คาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test 
และเปรียบเทียบ ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยท่ีมากกวา 2 กลุม โดยใชสถิติ F-test และหาคา
ความสหสัมพันธ Pearson Correlation เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปล ผลการวิเคราะห
ของการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20–29 ป สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีรายไดอยูระหวาง 10,001–20,000 บาท 
และกลุมตัวอยางใชรถยนตประเภทรถยนตน่ังสวนบุคคล กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
กลยุทธการสื่อสารการตลาดดานโฆษณา ดานประชาสัมพันธ ดานการใชพนักงานขาย และดาน 
สงเสริมการขายมีความสําคัญในระดับมาก ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล 
พบวา กลุมตัวอยางรูจักตรายี่หอรถยนตน่ังสวนบุคคลจากงาน Motor Show สาเหตุท่ีซ้ือรถยนต
น่ังสวนบุคคล เพราะมีศูนยบริการทั่วประเทศและทันสมัยเปนสาเหตุในการซื้อรถยนตสวนบุคคล 
กลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อรถยนตท่ีมีเครื่องยนตขนาด 1,800–2,000 ซีซี และกลุมตัวอยางตัดสินใจ
ซ้ือจากยี่หอรถยนตท่ีเคยไดยิน ไดชมหรือรูจักเปนหลัก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนตน่ังสวนบุคคล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลยุทธการสื่อสารการตลาดดานโฆษณาสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลดานการรูจักตรายี่หอ สาเหตุในการเลือกซื้อ 
ประเภทของรถยนตท่ีเลือกซื้อและการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กลยุทธการสื่อสาร การตลาดดานการประชาสัมพันธสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลดานการรูจักตราย่ีหอ สาเหตุในการเลือกซื้อ ประเภทของ
รถยนตท่ีเลือกซื้อและการตัดสินใจซ้ือรถยนตน่ังสวนบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 กลยุทธการสื่อสารการตลาดดานการใชพนักงานสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนตน่ังสวนบุคคลดานการรูจักตราย่ีหอ สาเหตุในการเลือกซื้อ ประเภทของรถยนตท่ีเลือก
ซ้ือและการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และกลยุทธการสื่อสารการตลาดดานการใช การสงเสริมการขายสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลดานการรูจักตรายี่หอ สาเหตุในการเลือกซื้อ ประเภทของรถยนต
ท่ีเลือกซื้อและการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 (ณรงค แซตั้ง, 2550) 
 



 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิเคราะหขอมูลในบทนี้ โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือนํามา
ประกอบในการวิเคราะหหาแนวทางแกไขปญหา มีวิธีการและขั้นตอนในการเก็บรวบรวม วิเคราะห
ขอมูล ดังตอไปน้ีคือ 
 
3.1  ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
1. ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลจากบริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอร-

เนช่ันแนล จํากัด และบริษัทคูแขง 
2. สัมภาษณผูบริหารและพนักงานขายของบริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอร-

เนช่ันแนล จํากัด 
3. ทําการวิเคราะหยอดขายและขอมูลของบริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอร-

เนช่ันแนล จํากัด 
4. นําทฤษฎี Benchmarking มาเปรียบเทียบกับคูแขง เพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน 
5. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต PEST Analysis 
6. ศึกษาสถานการณการแขงขันทางดานธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต ดวยทฤษฎี 

Five Forces Analysis 
7. วิเคราะหหวงโซคุณคา Value Chain Management 
8. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) และ (TOWS) 
9. รวบรวมขอมูลท่ีไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา เพ่ือไปกําหนดกลยุทธ

ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
 
3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากบริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
โดยการเขาไปเก็บขอมูล จะมีการแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ขอมูลปฐมภูมิ เชน ยอดขายของ
บริษัท ประวัติบริษัท จํานวนพนักงาน โครงสรางขององคกร และปฐมภูมิ เชน ขอมูล
อุตสาหกรรมยานยนต ขาวสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลตางๆ ของบริษัทคูแขง (บริษัทโตโยตา
YYY สาขาXXX) เพ่ือนําไปวิเคราะหข้ันตอนตอไป 
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2. สัมภาษณผูบริหารระดับสูง 1 ทาน และพนักงานขาย 5 ทาน ของบริษัทสยามนิสสัน 
บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยจะทําการสรุปและวิเคราะหเพ่ือการดําเนินข้ันตอนตอไป 

3. ทําการวิเคราะหยอดขายของ บริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
เพ่ือท่ีจะวิเคราะหแนวโนมใหกับบริษัทและหาปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 6 ยอดขายรถยนตของ บ.สยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

ตั้งแตป 2549-2552 
ท่ีมา : ฝายบัญชีของบริษัทสยามนิสสัน บางกอกอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (2553) 

 
4. นําทฤษฎี Benchmarking มาเปรียบเทียบคูแขง เพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน ของ

บริษัท จะเห็นไดวาการอัตราการเติบโตของบริษัทสยามนิสสัน เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทโตโยตา 
YYY มีอัตราที่นอยกวาอยูมาก 
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แผนภูมิท่ี 7 ยอดขายรถยนตของ บ.สยามนิสสัน และบ.โตโยตาYYY สาขาxxx  
ตั้งแตป 2549-2552 

 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 8 อัตราการเติบโตของ บ.สยามนิสสัน และบ.โตโยตาYYY สาขาxxx  

ตั้งแตป 2549-2552 
 ท่ีมา : ฝายบัญชีของบริษัทสยามนิสสัน บางกอกอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และฝายขายของ

บริษัทโตโยตาYYY สาขาXXX (2553) 
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5. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต โดยใชทฤษฎี
PEST Analysis ประกอบดวย สภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal) 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic) สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Culture) สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology) 

6. ศึกษาสถานการณการแขงขันทางดานธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต ดวยทฤษฎี 
Five Forces Analysis นําขอมูลท่ีไดจาก งานวิจัย ขาวสารตางๆ การสัมภาษณผูบริหารและ
พนักงาน มาประยุกตกับทฤษฎี Five Forces Analysis ประกอบดวย ภัยคุกคามจากคูแขง
ภายในธุรกิจเดียวกัน ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน ภัยคุกคามจาก
การเพิ่มอํานาจตอรองของผูซ้ือ ภัยคุกคามจากการเพิ่มอํานาจตอรองของ Suppliers 

7. วิเคราะหหวงโซคุณคา Value Chain Management ประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก 
(Primary Activities) คือ Inbound Logistics, Operations, Outbound Logistics, Marketing 
and Sales, Customer Services และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) คือ Procurement, 
Technology Development, Human Resource Management, Firm Infrastructure 

8. ทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) และ (TOWS) 
โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ งานวิจัย ขาวสารตางๆ มาทําการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค ของบริษัท เพ่ือท่ีจะไดนําไปกําหนดกลยุทธตอไป 

9. รวบรวมขอมูลท่ีไดไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา เพ่ือไปกําหนดกลยุทธ
ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับบริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 
3.3  การวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูลในหัวขอ “การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันของ บริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด” 
สามารถแบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ  
สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ  
สวนท่ี 3 การนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหตามทฤษฎี 

 
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ  
การเก็บรวบรวมขอมูล แนวโนมสภาพแวดลอมอุตสาหกรรมยานยนต สภาวะเศรษฐกิจ

ในปจจุบัน การตลาด บทความ เอกสารตางๆ ขาวสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมยานยนต 
เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห ดังตอไปน้ี 
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สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต 
จากสภาพเศรษฐกิจท่ีฟนตัวของท้ังประเทศไทย และประเทศคูคาท่ีสําคัญ สงผลให

สภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมยานยนตไทย ในไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2553 มียอดผลิตรถยนต
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมากกวาไตรมาสท่ี 2 รอยละ 10 สําหรับตลาดในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบ
กับไตรมาสที่ 2 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กนอย รอยละ 5 โดยเฉพาะตลาดรถยนตนั่งมียอดขาย
ใกลเคียงกับไตรมาสท่ีผานมา สวนรถยนตปกอัพขนาด 1 ตัน มียอดขายเพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 
รอยละ 10 สําหรับตลาดตางประเทศ มีปริมาณการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 22 เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสท่ี 2 แมในชวงไตรมาส 3 น้ี ผูประกอบการจะไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทแข็งคา  
แตมูลคาสงออกรถยนตกลับเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ใกลเคียงกับปริมาณรถยนตท่ีสงออก คือ รอยละ 20 

 
การจําหนายรถยนตในประเทศ 
การจําหนายยานยนตในประเทศไทยไตรมาสท่ี 3 ป 2553 การจําหนายรถยนตใน

ประเทศจํานวน 199,657 คัน เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ป 2553 มีอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 5 
และเม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาสท่ี 3 ป 2552 มีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 48 สําหรับตลาดรถยนตน่ัง
มียอดจําหนายจํานวน 92,604 คัน เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ป 2553 มีปริมาณใกลเคียงกัน 
และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2552 มีอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 57 ตลาดรถยนตปกอัพ 1 ตัน 
มียอดจําหนายจํานวน 85,304 คัน มีปริมาณเพิ่มข้ึนรอยละ 10 เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2553 
และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2552 มีอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ40 ตลาดรถยนตเพ่ือการ
พาณิชยอ่ืนๆ ซ่ึงหมายถึง รถตู รถโดยสาร และรถบรรทุก มียอดจําหนาย 12,175 คัน มีปริมาณ
ใกลเคียงกับไตรมาสที่ 2 ป 2553 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2552 มีอัตราเพิ่มข้ึน
รอยละ 40 ตลาดรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV มียอดจําหนาย 9,574 คัน เปรียบเทียบกับ 
ไตรมาสที่ 2 ป2553 มีอัตราลดลงรอยละ 8 และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2552 มีอัตรา
เพ่ิมข้ึน รอยละ 50 (สถาบันยานยนต, 2553) 

 
งานวิจัยที่นํามาประกอบในการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
สรุปขอมูลพฤติกรรมทางดานการตัดสินใจซื้อรถยนต (ณรงค  แซตั้ง, 2550) 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลดานการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่ง 

สวนบุคคล เมื่อพิจารณาพบวา การตัดสินใจซื้อยี่หอรถยนตที่เคยไดยิน ไดชม หรือรูจัก เปน
อันดับท่ี 1, การตัดสินใจซื้อจากตัวแทนจําหนายท่ีนาเชื่อถือ เปนอันดับท่ี 2, มีรายการสงเสริม
การขายที่นาสนใจ คุมคากับคุณภาพ เปนอันดับท่ี 3, ใชความรูและประสบการณเดิมตัดสินใจซื้อ 
เปนอันดับท่ี 4, เคยทดลองขับแลวเกิดความพึงพอใจเปนอันดับท่ี 5, มีการวางแผนกอนการ
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ตัดสินใจซื้อ เปนอันดับท่ี 6 และการตัดสินใจซื้อจากโชวรูมใกลบานหรือเดินทางสะดวก เปน
อันดับท่ี 7 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล มีดังตอไปนี้ 
1. ดานการรูจักตรารถยนตน่ังสวนบุคคล ผลการศึกษาเกี่ยวกับ การรูจักตรายี่หอ

รถยนตนั่งสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางรูจักตรายี่หอรถยนตน่ังสวนบุคคลจากงาน Motor show 
มากที่สุด เนื่องจากงาน Motor show มีบริษัทรถยนตนํารถยนตยี่หอตางๆ มาแสดงใหชมเปน
จํานวนมาก และยังเปนงานที่นําเสนอขอมูลท่ีทันสมัยเก่ียวกับรถยนต ย่ีหอตางๆ ดังนั้นผูบริโภค
จะไดรับทราบเกี่ยวกับตราย่ีหอรถยนตจากงานดังกลาว  

2. ดานสาเหตุในการเลือกซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล ผลการศึกษาเก่ียวกับสาเหตุใน
การซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล พบวา การที่บริษัทรถยนตมีศูนยบริการทั่วประเทศและทันสมัยเปน
สาเหตุในการซื้อรถยนตสวนบุคคลมากที่สุด เนื่องจากรถยนตเปนสินคาราคาสูง และมีอายุการใช
งานนาน จึงจําเปนตองมีการตรวจเช็คสภาพและซอมแซม ดังนั้นการมีศูนยบริการอยูทั่วประเทศ 
ทําใหผูซ้ือรถยนตเกิดความมั่นใจวาจะสามารถนํารถไปตรวจสภาพ หรือซอมแซมไดโดยสะดวก  

3. ดานประเภทของรถยนตที่เลือกซื้อ ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของรถยนต
น่ังสวนบุคคลที่เลือกซื้อ พบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อรถยนตท่ีมีเครื่องยนตขนาด 1,800–
2,000 ซีซี มากที่สุด ซ่ึงอาจอภิปรายไดวาเครื่องยนตขนาด 1,800–2,000 ซีซี เปนเคร่ืองยนตท่ีมี
สมรรถนะในการขับข่ีปานกลาง และไมสิ้นเปลืองน้ํามันมากเกินไป ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อรถยนต
ท่ีมีเครื่องยนตขนาด 1,800–2,000 ซีซี มากท่ีสุด  

4. ดานการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล ผลการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
รถยนตนั่งสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อจากยี่หอรถยนตที่เคยไดยิน ไดชมหรือ
รูจักเปนหลักมากที่สุด ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา เนื่องจากรถยนตเปนสินคาที่มีราคาสูง ผูซื้อ
ตองใชการไตรตรองอยางดีกอนตัดสินใจซื้อ และจะซ้ือรถย่ีหอท่ีเคยไดยินและรูจักเทานั้น เพ่ือให
เช่ือม่ันไดวาจะไดรถยนตท่ีดี และไมมีปญหาในการใชงาน 
 

ผลการวิจัยสามารถสรุป ดานการโฆษณา ดานการประชาสัมพันธ ดานการใช
พนักงาน และดานการใชการสงเสริมการขาย 

การศึกษาในข้ันตอนนี้ เพ่ือตองการทราบถึงขอเสนอแนะและปจจัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให
ทราบถึงความตองการของลูกคา และการปรับปรุงคุณภาพซึ่งประกอบดวย ดานการโฆษณา 
ดานการประชาสัมพันธ ดานการใชพนักงาน และดานการใชการสงเสริมการขาย ซึ่งจากการ
ประมวลผลขอมูลท่ีจัดเก็บรวบรวม ดังนี้ตอไปน้ี 
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ดานการโฆษณา  
กลยุทธดานโฆษณาโดยรวมมีความสําคัญในระดับท่ีมาก เนื่องจากการโฆษณาเปน

การสงสารที่ผูจําหนายรถยนตสงไปยังผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคเกิดการรับรูในตัวสินคา กระตุน
ใหเกิดความสนใจในตัวสินคา โดยจากผลการศึกษาพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับการโฆษณา
ทางโทรทัศนมากที่สุด เนื่องจากเปนสื่อท่ีมีท้ังภาพเคลื่อนไหวและเสียง ท่ีทําใหเห็นภาพสินคาท่ี
เหมือนจริง นอกจากน้ีแลวจากการผลการทดสอบสมมติฐานยังพบวา กลยุทธการสื่อสารการตลาด
ดานโฆษณามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล ดานการรูจักตรา
ย่ีหอ สาเหตุในการเลือกซื้อ ประเภทของรถยนตท่ีเลือกซื้อ และการตัดสินใจซ้ือรถยนตน่ังสวนบุคคล  

ขอเสนอแนะ ควรบอกขอมูลใหละเอียด และควรบอกราคาชัดเจน ไมควรเสนอเกิน
ความเปนจริง เนื่องจากจะเปนการทําใหผูบริโภคเขาใจผิด และอาจถือเปนการหลอกลวงผูบริโภคดวย  

 
ดานการประชาสัมพันธ  
กลยุทธดานการประชาสัมพันธโดยรวมมีความสําคัญในระดับมาก เนื่องจากการ

ประชาสัมพันธ อาทิ การเขารวมแสดงรถยนตในงานมหกรรมรถยนตตางๆ ในปจจุบันไดรับ
ความสนใจจากประชาชน เนื่องจากบริษัทรถยนตตางใชกลยุทธในการตบแตงราน และใชพริตตี้
เปนผูประชาสัมพันธใหกับรถยนตเพ่ือดึงดูดผูชม นอกจากนี้ในงานดังกลาวยังมีการใหขอเสนอ
ตางๆ ท่ีนาสนใจแกผูท่ีซ้ือรถยนตในงาน ไดแกของแถมตางๆ หรือการประกันรถยนตฟรี จึงมัก
ทําใหมีผูสนใจซื้อรถยนตในงานเหลานี้เปนจํานวนมาก ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา กลยุทธการ
ส่ือสารการตลาดดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ัง
สวนบุคคลดานการรูจักตรายี่หอ สาเหตุในการเลือกซื้อ ประเภทของรถยนตท่ีเลือกซื้อและการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล  

ขอเสนอแนะ ควรบอกรายละเอียดทั้งหมด และใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจาก
ผูบริโภคตองการขอมูลท่ีเปนความจริง และขอมูลท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจซื้อ 

 
ดานการใชพนักงาน  
กลยุทธดานการใชพนักงานขายมีความสําคัญในระดับท่ีสําคัญมาก ซ่ึงพนักงานขาย

เปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากพนักงานขายสามารถใหขอมูลแก 
ผูท่ีสนใจซื้อรถยนตโดยตรง นอกจากนี้ผูซ้ือยังสามารถซักถามรายละเอียดในทุกเรื่องท่ีตองการรู 
ในรายละเอียดท่ีสื่ออ่ืนๆ ไมสามารถใหได ไมวาจะเปนดวยขอจํากัดทางดานเวลา หรือคาใชจาย
ก็ตาม กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดโดยใชพนักงานขายจึงเปนการสื่อสารแบบสองทาง ทําให
ผูบริโภคไดรับขอมูลในทุกเรื่องที่ตองการสรางความมั่นใจ ในการตัดสินใจซื้อสินคา ซ่ึงจาก 
ผลการศึกษาพบวา กลยุทธการสื่อสารการตลาดดานการใชพนักงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
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การตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลดานการรูจักตราย่ีหอ สาเหตุในการเลือกซื้อ ประเภทของ
รถยนตท่ีเลือกซื้อและการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล  

ขอเสนอแนะ ควรเอาใจใสลูกคา และมีความซื่อสัตย ท่ีสําคัญควรมีประสบการณใน
ย่ีหอน้ันๆ เนื่องจากการที่พนักงานขายมีประสบการณในการขายรถย่ีหอน้ัน ทําใหสามารถให
รายละเอียด และตอบขอสงสัยตางๆ แกผูบริโภคไดดีกวาพนักงานขายที่ไมมีประสบการณ 

 
ดานการใชการสงเสริมการขาย  
กลยุทธดานการใชการสงเสริมการขายโดยรวมมีความสําคัญในระดับมาก เนื่องจาก

ในปจจุบันตลาดรถยนตมีการแขงขันคอนขางสูง ดังนั้นบริษัทท่ีจําหนายรถยนตจึงตองใชกลยุทธ
การสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการขาย อันไดแก การเพิ่มอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ 
ในรถการประกันภัยรถยนตชั้นหนึ่ง หรือสวนลดพิเศษ เปนตน เพื่อเปนการจูงใจและกระตุนให
ผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อเร็วข้ึน ดังจะเห็นจากผลการศึกษาในครั้งนี้ท่ีแสดงวา กลยุทธการ
ส่ือสารการตลาดดานการใชการสงเสริมการขาย สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต
น่ังสวนบุคคลดานการรูจักตราย่ีหอ สาเหตุในการเลือกซื้อ ประเภทของรถยนตท่ีเลือกซื้อและ
การตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล  

ขอเสนอแนะ ควรมีสวนลดสวนแถมและการรับประกัน มีบริการหลังการขายและ 
มีการสงเสริมการขายอยางตอเนื่องเปนการจูงใจให ผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดเร็วข้ึน 
 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ  
จากการสัมภาษณผูบริหารขอมูลเชิงลึกจากผูบริหารและพนักงานฝายขายของบริษัท 

เพ่ือนําไปกําหนดกลยุทธการแกไขปญหา 
สรุปการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานขายของบริษัท 
1. ดานผลิตภัณฑ 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีของคายรถยนตแตละยี่หอตางก็ดึงกลยุทธตางๆ ออกมา

แขงขันกัน ทําใหลูกคามีสิทธิ์ที่จะเลือกรถ รุน ย่ีหอ สี ขนาด ตามความพึงพอใจของลูกคาของ
แตละราย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตในดานผลิตภัณฑ ลูกคาใหความสําคัญดาน
คุณภาพของรถยนต สมรรถนะของเครื่องยนต รูปลักษณภายในและภายนอกรถยนต ความสวยงาม
รวมถึงการประหยัดน้ํามัน อุปกรณและระบบความปลอดภัยของรถยนต  

2.  ดานราคา 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตในดานราคา ลูกคาจะใหความสําคัญใน

เรื่องของอัตราดอกเบี้ยและการซื้อแบบผอนชําระ แตถาพูดถึงราคารถยนตก็ไมแตกตางจากคูแขง
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มากนัก ทางบริษัทไดมีการตั้งเงินดาวนและเงินผอนหลายรูปแบบเพื่อใหลูกคาเลือกตามความ
เหมาะสมของลูกคา รวมถึงอุปกรณของแถมท่ีมีใหกับลูกคา 

3. ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย 
 ทางบริษัทมีทําเลสถานที่ตั้งท่ีดี เห็นไดชัดเจน ลูกคาสามารถหาไดงาย สะดวก 

สวนในดานของชองทางการจัดจําหนาย ทางบริษัทฯเนนความสําคัญในเรื่องศูนยตัวแทนจําหนาย
และศูนยบริการท่ีไดมาตรฐาน ไดแก ความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมถึงการบริการท่ีดีของพนักงานจะใหความสําคัญเปนพิเศษ 

4. ดานสื่อประชาสัมพันธ 
 ในดานของสื่อประชาสัมพันธ ส่ือโฆษณาของนิสสันยังถือวานอยมาเมื่อเทียบ

กับโตโยตา หรือแมแตฮอนดา และคิดวาถาบริษัทแม (นิสสัน) เพ่ิมสื่อและประชาสัมพันธมากข้ึน
ก็จะชวยใหลูกคาไดรับรูตัวสินคาไดมากขึ้นเชนกัน 

5. ดานบุคคล 
 ทางบริษัทเนนใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานกัน และเนนการใหบริการกับ

ลูกคาท่ีดีและเปนมิตร รวมทั้งใหความสําคัญในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน และมีการผลักดัน
พนักงานท่ีมีความสามารถอีกดวย 

 
จากการสัมภาษณสามารถสรุปประเด็นไดตอไปนี้ 
1. จากปจจัยภายนอก  
 การแขงขันทางดานอุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบันมีการแขงขันท่ีสูง คายรถ

แตละคายตางดึงกลยุทธออกมาแขงขัน อีกทั้งความตองการของผูที่จะซื้อรถยนตยังคงมีสูงขึ้น
ตามไปดวย สวนแนวโนมในป 2554 คาดวานาจะดีข้ึนเปนลําดับ ดูไดจากยอดการสั่งจองท่ีผานมา 
มีการสั่งจองท่ีเพิ่มมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ภาพโดยรวมคิดวานาจะเปนทุกย่ีหอ 
ไมวาจะเปน โตโยตา ฮอนดา หรือมาสดา แตวาการสั่งจองของรถยนตนิสสันตองใชเวลาในการ
ส่ังจองคอนขางที่จะนาน บางคันใชเวลาเปนเดือน บางครั้งทําใหเสียโอกาสไดเหมือนกัน  

2. จากปจจัยภายใน  
 การพัฒนาและสรางทีมขายของบริษัท ตองการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รวมท้ังการบริการหลังการขายท่ีดีและไดรับมาตรฐาน เนนผลักดันการขายใหสามารถแขงขันกับ
คูแขงใหไดมากท่ีสุดเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขันตอไปในอนาคต เน่ืองจากพนักงานขาย
ในปจจุบันไมสามารถที่จะแยกกลุมลูกคาได คือทําการขายเพียงอยางเดียว สงผลทําใหเกิดการ
ปฏิเสธจากลูกคาได ส่ิงท่ีอยากใหมีปรับปรุงท่ีสุด คือ ในเรื่องของการระบบการจัดเก็บขอมูล
ลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากในปจจุบันทางบริษัทมีการบันทึกขอมูลลูกคาเปนเพียง
กระดาษเอกสารเทาน้ัน ทําใหยากตอการหารายชื่อลูกคา และเรื่องการติดตามลูกคาท่ียังไมท่ัวถึง  
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สวนที่ 3 การนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหตามทฤษฎีดังตอไปนี้ 
1. ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Five Forces Analysis)  
3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis) 
4. ทฤษฎีการเทียบเคียง (Benchmarking) 
5. การวิเคราะหหวงโซคุณคา ( Value Chain ) 
6. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
7. การวิเคราะห TOWS Matrix 

 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
การวิเคราะหเชิงกลยุทธใหมีประสิทธิภาพโดยจะมีการวางกลยุทธตอสภาพแวดลอม

ภายนอก การวางกลยุทธการบริหารภายในองคกร และการวางกลยุทธการบริหารใหสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน มีดังตอไปน้ี  

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 

 

 
 

แผนภาพที ่10  สภาพแวดลอมอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 
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1. ภัยคุกคามจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน 
 สภาพการแขงขันในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตมีการแขงขันท่ีสูง รถยนตย่ีหอ

ตางๆ ไมวาขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ มีการแขงขันทางดานราคา ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย 
สวนลด ดานผลิตภัณฑ รูปลักษณของตัวรถ สี ขนาด ดานเทคโนโลยี รวมถึงการบริการของ
พนักงาน จึงจําเปนตองจัดแคมเปญมาเพื่อเปนการจูงใจสนับสนุนการขายใหเกิดความคลองตัว 
หัวใจของแคมเปญจูงใจใหเกิดการตองการซื้อรถยังคงอยูท่ีวิธีการ “ลด แลก แจก แถม” 

2. ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม  
 การเขามาของคูแขงรายใหมถือวาต่ํา เนื่องจากสภาพการแขงขันทางดาน

อุตสาหกรรมรถยนตถือวามีการแขงขันในตลาดคอนขางสูง มีผูผลิตรายใหญเพียงไมกี่รายเทานั้น 
เชน TOYOTA, HONDA, ISUZU เปนตน การเขาประกอบธุรกิจน้ีคอนขางยากเนื่องจากตองใช
เงินลงทุนท่ีสูงมหาศาล ประกอบกับตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา 

3. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน 
 ภัยคุกคามจากสินคาทดแทนถือวาอยูในอัตราที่ปานกลาง เน่ืองจากสินคาประเภท

รถยนตสามารถทดแทนกันได ซึ่งสามารถตอบสนองการใชงานไดเหมือนกันขึ้นอยูกับทัศนคติ 
การรับรู รวมท้ังความพึงพอใจของผูซ้ือแตละบุคคลที่จะเลือกซื้อตามความตองการ ผูซ้ือจึงตอง
ศึกษาขอมูลโดยละเอียดของรถยนตเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ราคา เง่ือนไขการผอนชําระ ของแถม
ตางๆ เปนตน 

4. ภัยคุกคามจากการเพิ่มอํานาจตอรองของผูซ้ือ 
 อํานาจการตอรองของผูซ้ือคอนขางสูง เน่ืองจากการแขงขันการตลาด ทางดาน

ราคา ผลิตภัณฑ การบริการ เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ผูซ้ือมีโอกาสท่ีจะเลือก
ซ้ือสินคาราคาที่ถูกและบริการที่ดีตามความพึงพอใจ บริษัทจึงตองสรางความประทับใจในสินคา
และบริการตางๆ ใหครบถวน เพ่ือสรางความพอใจในตราสินคา (Brand loyalty) 

5. ภัยคุกคามจากการเพิ่มอํานาจตอรองของ Suppliers 
 อํานาจตอรองของ Suppliers ของบริษัทมีปานกลาง เน่ืองจากทางบริษัทยังคง

ตองใชผลิตภัณฑตางๆ ของนิสสัน เพ่ือความมีมาตรฐานของสินคาและบริการใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันนิสสัน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบการวิเคราะหการแขงขันของอุตสาหกรรม 
 

  ผลกระทบตอธุรกิจของ บ.สยามนิสสัน 

1. ภัยคุกคามจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกนั สูง 

2. ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม  ต่ํา 

3. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน ปานกลาง 

4. ภัยคุกคามจากการเพิ่มอํานาจตอรองของผูซ้ือ สูง 

5. ภัยคุกคามจากการเพิ่มอํานาจตอรองของ 
Suppliers 

ปานกลาง 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis) 
1. ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal)  
 จากสถานการณความไมม่ันคงทางการเมืองและความรุนแรงท่ีผานมา มีผลทําให

ผูบริโภคเกิดการชะลอตัว แตสถานการณในปจจุบันมีความมั่นคงมากขึ้น ทําใหผูบริโภคเกิด
ความมั่นใจย่ิงข้ึนท่ีจะซื้อสินคาจําพวกรถยนต อีกท้ังยังมีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีใชเรียก
เก็บกับรถยนตใหมในทองตลาด คือ มีการลดภาษีสรรพสามิตใหแกรถยนตน่ังท่ีมีขนาดไมเกิน 
2,000 ซีซี ซ่ึงเปนรถท่ีไมสิ้นเปลืองการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงมากนัก 

2. สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic)  
 ในปจจุบันสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจท่ีฟนตัวข้ึน สงผลใหสภาวะโดยรวมของ

อุตสาหกรรมยานยนตไทย ในไตรมาส 3 ป 2553 มีอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 48 สําหรับตลาดรถยนตน่ัง
มียอดจําหนายจํานวน 92,604 คัน เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2553 อีกท้ังความตองการ
รถยนตของผูบริโภคก็เพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน  

3. สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)  
 ในสังคมไทยยังคงมีคานิยมในการใชรถยนตสวนตัว อีกท้ังระบบการขนสงมวลชน

ยังไมสามารถเชื่อมโยงไดครบทุกเครือขาย จึงถือวายังเปนโอกาสที่ดีตอการจัดจําหนายรถยนต
ของบริษัท 

4. สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology) 
 เทคโนโลยีมีบทบาทมากในปจจุบัน บริษัทผูผลิตและจําหนายรถยนตย่ีหอตางๆ 

ไดมีการพัฒนาในดานผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนรูปลักษณภายนอกหรือการตกแตงภายใน โดยใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิตมีบริการหลังการขายเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจใหแกผูบริโภคมากขึ้น 
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โดยรถยนตน่ังในของประเทศไทยมีใหเลือกหลายระดับและราคา ใหเลือกตามความพึงพอใจของ
ผูบริโภค แมวาประเทศไทยจะประสบกับปญหาตางๆ มากมาย แตยังเห็นไดวาตลาดรถยนตใน
ประเทศไทยก็ยังมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลา 

 
ทฤษฎีการเทียบเคียง (Benchmarking) 
การทํา Benchmarking เพื่อทําการเปรียบเทียบระหวางบริษัทสยามนิสสัน และ

บริษัทคูแขงหลักคือ โตโยตา และฮอนดา เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคการ
ของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 

 
ตารางที่ 4 การเทียบเคียง (Benchmarking) ของบริษัทสยามนิสสัน และบริษัทคูแขงคือ  

โตโยตา และฮอนดา 
 

เกณฑการเปรียบเทียบ นิสสัน โตโยตา ฮอนดา 

ภาพลักษณ ด ี ดีมาก ดีมาก 

กลุมลูกคา วัยทํางาน วัยรุน-วัยทํางาน วัยรุน-วัยทํางาน 

คุณภาพ ด ี ดีมาก ด ี

ศูนยบริการ 155 272 172 

สงเสริมการตลาด ปานกลาง มาก มาก 

 
จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวา ภาพลักษณของโตโยตาจะมีมากที่สุด เนื่องจากวาทาง

โตโยตามีและฮอนดา มีการโฆษณาอยางเปนประจําและตอเนื่อง สวนนิสสันถือวามีโฆษณายัง
ไมมากนัก และสงมีผลตอการรับรูของผูบริโภคอีกดวย กลุมของลูกคา สวนใหญจะเปนวัยทํางาน
มากท่ีสุด เนื่องจากวาวัยการทํางานและมีกําลังท่ีจะซ้ือมากท่ีสุด คุณภาพของรถยนตจะเห็นได
วาโตโยตาจะมีคุณภาพดีมาก สวนฮอนดาและนิสสันถือวาดี ศูนยบริการของโตโยตาจะมีมากที่สุด 
ตามดวยฮอนดาและนิสสัน และสงเสริมการตลาดของโตโยตาและฮอนดาจะมีมาก สวนนิสสัน 
ถือวาปานกลาง เนื่องจากโตโยตาและฮอนดาเปนรถท่ีนิยมจึงมีสงเสริมการตลาดที่หลากหลาย 
เพ่ือสนองตามความตองการของลูกคา 
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หวงโซคุณคา (Value Chain Management)  
เปนแนวคิดท่ีวาดวยคุณคาหรือราคาสินคาท่ีลูกคายอมจายใหกับตัวสินคาใดตัวหนึ่ง 

ซ่ึงเปนผลมาจากการโยงคุณคาตางๆ ของกระบวนการผลิตหรือการดําเนินงานที่เกิดข้ึนและ
สัมพันธกันคลายลูกโซท่ีตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมที่สนับสนุนเนื่องจากการเพิ่ม
อํานาจตอรองของลูกคาบริษัทตองสรางและสงมอบคุณคาท่ีเหนือกวาซ่ึงตองอาศัยความสามารถ 
5 ประการ คือ ทําความเขาใจคุณคาเพื่อลูกคา สรางคุณคานั้นข้ึนมา สงมอบคุณคาเพ่ือลูกคา 
ยึดถือปฏิบัติ รักษาคุณคานั้นไวใหดีข้ึน  

 

 
 

แผนภาพที่ 11  หวงโซคุณคา (Value Chain Management) 
 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบไปดวย 
1. การนําเขาสู (Inbound)  
 ทางบริษัทฯ จะเปนผูดําเนินการสั่งรถยนตรุนตางๆ ท่ีมีการสั่งจองจากลูกคา

รวมถึงอะไหลรถยนตกับทางผูจัดจําหนาย และทําการนัดสงมอบสินคากันที่บริษัทหรือสถานที่
ลูกคาไดนัดหมาย โดยมีการกําหนดวนัและเวลากันอยางแนนอน 

2. การดําเนินการ (Operations) 
 ข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินงาน สั่งจองรถยนตและอะไหลรถยนตทางบริษัท 

มีข้ันตอนตามลําดับท่ีวางไว 
3. การสงมอบ (Outbound) 
 เปนการสงมอบรถยนตใหกับลูกคาท่ีไดสั่งจองไว ตามเวลาและสถานที่ไดนัดหมาย

ไวกับลูกคาของบริษัท 
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4. การตลาดและการขาย (Marketing and sales) 
 ทางบริษัทมีการจัดสงเสริมการตลาดตางๆ สวนลด หรือจะเปนของแถมใหกับ

ลูกคาท่ีส่ังไดจองรถยนตแตละรุน ตามขอเสนอตางๆ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคา 
5. การบริการ (Services) 
 ทางบริษัทไดเนนการบริการที่เปนมิตรกับลูกคา เปนกันเอง และไดมีการรับประกัน

รถยนตและสินคาตามที่ไดกําหนดไวในขอตกลง 
 
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบไปดวย 
1. การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) 
 กระบวนการในการจัดซื้อและจัดหาของบริษัทตองมีประสิทธิภาพ เปนลําดับ

เปนข้ันตอนสามารถจัดสงไดตรงเวลาที่ไดนัดหมายไวกับทางลูกคา และสามารถทํากิจกรรมได
ตอเนื่องไมเกิดการติดขัด 

2. การพฒันาทางเทคโนโลยี (Technology Development) 
 ในปจจุบันทางบริษัทไดนําเรื่องดานเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในระบบการ

ทํางานของบริษัทมากขึ้น ทําใหเกิดความรวดเร็วและแมนยําในการสั่งซื้อ และส่ังจองรถยนตและ
อะไหลมากยิ่งข้ึน  

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource) 
 ทางบริษัทไดมีการจัดหาพนักงานใหตรงตามความสามารถของแตละบุคคล 

เพ่ือความรวดและคุณภาพของงานในบริษัท รวมถึงคาตอบแทนที่เหมาะสมกับตําแหนงงานที่ไดทํา 
4. โครงสรางพื้นฐานของกิจการ (Firm Infrastructure) 
 โครงสรางพ้ืนฐานของบริษัท มีการวางโครงสรางใหเหมาะสมตอการทํางานแก

พนักงานภายในบริษัท และมีพนักงานเพียงพอตอการบริการลูกคา เชน มีพนักงานขาย 20 คน 
มีพนักงานซอมบํารุง 20 คน เปนตน 
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
วิเคราะห SWOT Analysis ของบริษัทสยามนิสสนั 

 
ตารางที่ 5  การสรุปและประมวลผลจากปจจัยภายใน (SWOT) 
 

สรุปประมวลผลจากปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (S) 

S1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความรู และประสบการณโดยตรงเกี่ยวกับ 

 ธุรกิจรถยนต 

S2 รถยนตนิสสันมีความนาเชื่อถือ มีศูนยซอมบริการที่ไดมาตรฐาน 

S3 มีบริการรับซื้อรถมือสองจากลูกคา และใหราคาสูงกวาในตลาด 

S4 มีบริการแลกรถ เพ่ือใหลูกคาท่ีใชงานอยูมาแลกกับรถยนตนิสสัน 

 ของบริษัทเพ่ือไปใชงานได 

S5 บริษัทจัดทําเว็บไซตเพ่ืออํานวยความสะดวกในการตดิตอใหบริการ
ลูกคามากยิ่งข้ึน 

จุดออน (W) 

W1 การสั่งจองรถยนตตองใชเวลานานเปนเดอืนจึงทําใหไม 

 สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา 

W2 ทางบริษัทมีการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาไมมีประสิทธิภาพเปนเพียง
กระดาษเอกสารทําใหยากตอการเสนอสินคาใหมๆ กับลูกคา 

W3 การติดตามลูกคายังไมท่ัวถึง 

W4 พนักงานขายยังไมมีประสิทธิภาพในการขาย  
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ตารางที่ 6 การสรุปและประมวลผลจากปจจัยภายนอก (SWOT) 

 
สรุปประมวลผลจากปจจัยภายนอก 

โอกาส (O) 

O1 ในปจจุบันความตองการของผูบริโภครถยนตมีจํานวนมากข้ึน 

O2 ในปจจุบันระบบขนสงมวลชนที่ลมเหลวทําใหมีผูสนใจที่จะซ้ือ 

 รถยนตสวนตวัมีมากขึ้น 

O3 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชรถยนตประหยัดพลังงาน (Eco Car) 

O4 มีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีใชเรียกเก็บกับรถยนตใหมในทองตลาด 

อุปสรรค (T) 

T1 ราคาน้ํามันในปจจุบันมีราคาสูงข้ึน 

T2 คนนิยมใชรถไฟฟา และรถไฟใตดิน เพ่ือลดเวลาในการเดินทาง 

T3 มีคูแขงขันสูงในรถยนตระดบัมาตรฐานและสมรรถนะที่ใกลเคียงกัน 

T4 ลูกคายังไมคอยนิยมในรถยนตของนิสสันเม่ือเปรียบเทียบกับรถยนตโตโยตา 

 
การวิเคราะห TOWS Matrix 
เปนการจับคูระหวางปจจัยภายในระหวางจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) 

และจับคูปจจัยภายนอกระหวางโอกาส (Opportunities) กับอุปสรรค (Threats) ดังตอไปน้ีคือ 
 



  51 

ตารางที่ 7 การสรุปการวเิคราะห TOW Matrix 
 

ปจจัยภายใน / นอก 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

S1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความรู 

และประสบการณโดยตรง

เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต 

S2 รถยนตนิสสันมีความนาเชื่อถือ

มีศูนยซอมบริการที่ไดมาตรฐาน 

S3 ทางบริษัทมีบริการรับซื้อ 

รถมือสองจากลูกคา 

S4 ทางบริษัทมีบริการแลกรถ 

เพ่ือใหลูกคาสามารถนํารถยนต

ที่ใชงานอยูมาแลกกับรถยนต

นิสสันของบริษัทเพ่ือไปใช 

งานได 

S5 บริษัททําเว็บไซตขึ้นมาเพ่ือ

อํานวยสะดวกตอการบริการ

ลูกคามากยิ่งข้ึน 

W1 การสั่งจองรถยนตตองใช

เวลานานเปนเดือนจึงทําให

ไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคา 

W2 ทางบริษัทมีการจัดเก็บขอมูล

ลูกคายังไมมีประสิทธิภาพ 

W3 การติดตามลูกคายังไมทั่วถึง 

W4 พนักงานขายยังไมมี

ประสิทธิภาพ ในการขาย 

  

  

  

  

โอกาส (O) กลยุทธ SO กลยุทธ WO 

O1 ในปจจุบันความตองการของ

ผูบริโภครถยนตมีจํานวน 

มากขึ้น 

O2 ในปจจุบันระบบขนสงมวลชน

ท่ีลมเหลวทําใหมีผูสนใจที่จะ

ซื้อรถยนตสวนตัวมีมากขึ้น 

O3 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการ 

ใชรถยนตประหยัดพลังงาน

(Eco Car)  

O4 มีการปรับลดอัตราภาษี

สรรพสามิตท่ีใชเรียกเก็บกับ

รถยนตใหมในทองตลาด 

กลยุทธการเติบโต การพัฒนา กลยุทธ CRM (CRM Strategy) 

ตลาด (Market Development) W2+W3+O1 

S2+O1+ O2+ O3 โดยการนําซอฟแวร CRM เขามา 

โดยการหากลุมลูกคาเพ่ิมเติมจาก ชวยในการพัฒนาความสัมพันธ 

ลูกคากลุมเดิม  ระหวางบริษัทกับลูกคา 

  

  กลยุทธ การพัฒนาทีมขาย  

 W3+W4 +O1+ O2 

โดยการพัฒนาทีมขายใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ตารางที่ 7 การสรุปการวเิคราะห TOW Matrix (ตอ) 
 

อุปสรรค (T) กลยุทธ ST กลยุทธ WT 

T3 ราคาน้ํามันในปจจุบันมีราคา

สูงข้ึน 

T2 คนนิยมใชรถไฟฟา และ 

รถไฟใตดิน เพ่ือลดเวลาใน

การเดินทาง 

T3 ลูกคายังไมคอยนิยมในรถยนต

ของนิสสันเมื่อเปรียบเทียบกับ

รถยนตโตโยตา 

T4 มีคูแขงขันสูงในรถยนตระดับ

มาตรฐานและสมรรถนะที่

ใกลเคียงกัน 

  

  

  

  

   

    

   

 
3.4  ผลการศึกษา 

 
จากขอมูลท่ีไดทําการวิเคราะห SWOT และTOWS สามารถแบงออกเปน 3 กลยุทธ

ดังตอไปน้ีคือ 
1. กลยุทธการเติบโต การพัฒนาตลาด (Market Development) มาจากจุดแข็ง

และโอกาส เปนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจท่ีขายสินคาและบริการกับธุรกิจปจจุบันทําให
บริษัทสามารถควบคุมตนทุน เพ่ือเพ่ิมยอดขายและขยายการเติบโต โดยใชผลิตภัณฑในปจจุบัน
ออกจําหนายในตลาดใหมหรือกลุมลูกคาในพื้นท่ีแหงใหม 

2. กลยุทธ CRM (CRM Strategy) มาจากจุดออนและโอกาส เปนการแกไขจุดออน
ภายในโดยพิจารณาจากโอกาสภายนอกที่เปนผลดีกับองคกร เปนกลยุทธเพื่อการปรับเปลี่ยน 
และเปนการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

3. กลยุทธการพัฒนาทีมขาย มาจากจุดออนและโอกาส เพื่อเปนปรับปรุงและ
พัฒนาทีมขายของบริษัท โดยการใชโอกาสท่ีมีทําการแกไขจุดออนของบริษัทเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ท่ีดีข้ึน 
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3.5  ทางเลือกในการแกไขปญหา  
 

จากการศึกษาปญหาและปจจัยตางๆ สามารถวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix 
ไดขอสรุปเพ่ือกําหนดทางเลือกในการแกปญหา โดยมีทางเลือกท้ังหมด 3 แนวทางดังนี้คือ 

แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธการเติบโต การพัฒนาตลาด (Market Development) 
จากการวิเคราะหจุดแข็ง จะเห็นไดวารถยนตนิสสันมีความนาเชื่อถือมีศูนยซอมบริการ

ท่ีไดมาตรฐาน สวนการวิเคราะหโอกาส จะเห็นไดวาในปจจุบันความตองการของผูบริโภครถยนต
มีจํานวนมากขึ้น รวมท้ังระบบขนสงมวลชนท่ีลมเหลวทําใหมีผูสนใจที่จะซื้อรถยนตสวนตัวมีมากขึ้น
อีกดวย และรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชรถยนตประหยัดพลังงาน (Eco car) กลยุทธท่ีนํามาใช
คือ กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market Development) เปนการหากลุมลูกคาเพ่ิมเติมจากลูกคา
กลุมเดิมโดยเปนผลิตภัณฑเดิม เชน งานมอเตอรโชว งานมอเตอรเอ็กโปร งานอีเวนท เปนตน 
กลุมลูกคาเกาท่ีผานมา สวนใหญจะเปนลูกคา Walk in, ลูกคาจากบริษัท หรือจากทางอินเตอรเน็ต 
เปนตน ทางบริษัทตองการหากลุมลูกคาเพ่ิมเติมจากเดิม อีกท้ังจากงานวิจัยขางตนไดกลาวไววา 
ลูกคาสามารถรูจักตราย่ีหอรถยนตตางๆ ไดจากงาน Motor show เน่ืองจากในงาน Motor show 
มีบริษัทรถยนตนํารถยนตย่ีหอตางๆ มาแสดงใหชมเปนจํานวนมาก และยังเปนงานที่นําเสนอ
ขอมูลท่ีทันสมัยเก่ียวกับรถยนตย่ีหอตางๆ ดังนั้นผูบริโภคจะไดรับทราบเกี่ยวกับตราย่ีหอรถยนต
จากงานดังกลาวอีกดวย  

รายละเอียดข้ันตอน 
การหากลุมลูกคาเพ่ิมเติมจากงานมอเตอรโชวและงานมอเตอรเอ็กโปร จะมีการจัดงาน

ปละประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 วัน โดยเริ่มจากประมาณการคาใชจาย การสงตัวแทน
พนักงานขายของบริษัทไปงานมอเตอรโชวและงานมอเตอรเอ็กโปร เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ใหกับทางบริษัท เสนอโปรโมชั่นตางๆ ท่ีมีอยูในขณะนั้น และมีการติดตามผล 

ขอดีแนวทางที่ 1 
1. สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดมากข้ึน 
2. สามารถขยายชองทางจัดจําหนายและเพิ่มยอดขายได 
3. สามารถทราบถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา 
ขอเสียแนวทางที่ 1 
1. งานจัดไดปละไมก่ีครั้ง 
2. มีการประชันกันของคูแขงขัน ทําใหกลุมลูกคามีโอกาสเลือกมากขึ้น 
งบประมาณและระยะเวลาที่ตองใช 
งบประมาณในการดําเนินงาน 200,000 บาท  
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ผลที่คาดวาจะไดรับ  
จากการที่บริษัทไดมีการสงตัวแทนพนักงานขายรวมงานมอเตอรโชวและงาน

มอเตอรเอ็กโปร ทางบริษัทสามารถที่จะมีกลุมลูกคา และมีชองทางจัดจําหนายที่เพิ่มมากขึ้น 
รวมท้ังยังสงผลทําใหบริษัทเพ่ิมยอดขายไดอีกหนึ่งทาง  

 
แนวทางที่ 2 กลยุทธ CRM (CRM Strategy) 
จากการวิเคราะหโอกาสจะเห็นไดวา ในปจจุบันความตองการของผูบริโภครถยนตมี

จํานวนมากข้ึน จึงเปนโอกาสในการสรางยอดขายใหกับบริษัท สวนจุดออนจะเห็นไดวาทางบริษัท
มีการจัดเก็บขอมูลลูกคายังไมมีประสิทธิภาพ และการติดตามลูกคายังไมทั่วถึงมากนัก ทําให
เสียโอกาสในการเสนอสินคาและบริการ กลยุทธท่ีนํามาใชคือ กลยุทธ CRM (CRM Strategy) 
โดยการใชซอฟแวร CRM (Customer Relationship Management) CRM เขาชวยเพิ่ม
ความสามารถในการใหบริการลูกคาไดดีข้ึน ชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาให
ดีข้ึน ชวยใหบริษัทรูความสนใจ ความตองการ และพฤติกรรมการซื้อของลูกคา ทําใหบริษัท
สามารถนําเสนอสินคาท่ีเหมาะสมกับลูกคาได และชวยใหบริษัทสามารถใหบริการหลังการขาย
แกลูกคาตามที่ลูกคาตองการได การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวจะชวยเพิ่ม loyalty 
ท่ีลูกคามีตอบริษัท ลดการสูญเสียลูกคา ลดตนทุนการตลาด เพิ่มรายไดจากการที่ลูกคาซื้อซํ้า
หรือแนะนําใหคนรูจักซื้อสินคาของบริษัท และนั่นหมายถึงกําไรของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น เชน 
ลูกคารายเกาท่ีเคยซื้อรถยนตท่ีบริษัท เมื่อเราทราบวาลูกคาท่ีใกลจะผอนรถยนตหมดแลว ทําการ
ติดตอไปยังลูกคาเพื่อนําเสนอรถยนตใหมแกลูกคา เปนตน 

รายละเอียดข้ันตอน 
โดยเริ่มจากศึกษาการใชซอฟแวร CRM (Customer Relationship Management) 

อยางละเอียด หาขอดีและขอเสีย ใหทราบถึงข้ันตอนตางๆ ของระบบ คนหากลุมตางๆ เชน 
ลูกคาคาดหวัง (Prospects) กลุมลูกคาผูซ้ือ เปนตน ประมาณการคาใชจายอยางละเอียด เน่ืองจาก
เปนการลงทุนท่ีสูง จากนั้นทําการวางแผนการปฏิบัติและประมวลผล 

ขอดีแนวทางที่ 2  
1. สนองความตองการของลูกคาไดมากข้ึน 
2. สามารถรักษาฐานลูกคาเกาและเพิ่มลูกคาใหม 
3. สรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว 
ขอเสียแนวทางที่ 2  
1. ตองใชเงินลงทุนท่ีสูงมาก 
2. ตองมีการวางแผนอยางสม่ําเสมอ 
3. ตองใชเวลาในการจัดหา 
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งบประมาณและระยะเวลาที่ตองใช 
งบประมาณในการดําเนินงาน 1-2 ลานบาท  
ระยะเวลา 6-12 เดือน  
ผลที่คาดวาจะไดรับ  
การทํา CRM บริษัทมีระบบการจัดเก็บฐานลูกคาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สราง

ความพึงพอใจใหกับลูกคา ใหทราบถึงพฤติกรรมของลูกคา และท่ีสําคัญบริษัทก็จะสามารถที่
สรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคาไดดีในระยะยาว 

 
แนวทางที่ 3 กลยุทธการสรางทีมขาย 
จากจุดออนที่ไดทําการวิเคราะห จะเห็นไดวาการติดตามลูกคายังไมทั่วถึง และ

พนักงานขายยังไมมีประสิทธิในการขาย เนื่องจากพนักงานขายในปจจุบันไมสามารถที่จะแยก
กลุมลูกคาได คือทําการขายเพียงอยางเดียว สงผลทําใหเกิดการปฏิเสธจากลูกคาได สวนการ
วิเคราะหโอกาส จะเห็นไดวาความตองการของรถยนตในปจจุบันมีมากขึ้น เนื่องมาจากระบบ
ขนสงมวลชนที่ลมเหลว อีกทั้งรัฐบาลสงเสริมการใชรถยนตเล็กที่ประหยัดพลังงาน (Eco car) 
กลยุทธท่ีนํามาใชคือ กลยุทธการสรางทีมขาย เปนการสรางทีมขายใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
เขาถึงลูกคาใหตรงกับความตองการมากที่สุด พนักงานขายทุกคนตองมีการพัฒนามีความรู
เก่ียวกับเทคนิคการนําเสนอเพื่อการขายอยางมีประสิทธิภาพ นําเสนอการขายอยางเปนข้ันตอน 
สามารถโนมนาวใจลูกคาเพ่ือการตัดสินใจในการซื้อ มีการวิเคราะหความตองการของลูกคากอน 
แลวนําเสนอจึงนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับลูกคา รวมทั้งการบริการที่เปนเลิศมากย่ิงข้ึน สาเหตุ
ท่ีตองการสรางทีมขายใหมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากลูกคาในปจจุบันมีความตองการที่จะซื้อ
รถยนตเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาทีมขายเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถจะสรางยอดขายใหกับทาง
บริษัทได 

รายละเอียดข้ันตอน 
โดยจะเริ่มจากการใหหัวหนาฝายขาย เปนคนวิเคราะหขอมูลลูกคา จัดกลุมลูกคา 

แลวกําหนดเพื่อทําการการแบงทีมขาย เพ่ือท่ีจะใหพนักงานขายนําเสนอกับลูกคาใหตรงกับกลุม
ท่ีไดจัดทําไว จากน้ัน 

ขอดีแนวทางที่ 3  
1. สามารถตอบสนองตรงความตองการของลูกคาไดมากขึ้น 
2. ลูกคาเกิดความประทับใจ 
3. สามารถสรางยอดขายใหกับบริษัท 
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ขอเสียแนวทางที่ 3 
1. ตองใชเวลาในการจัดทีมขาย 
2. เกิดการปฏิเสธจากลูกคาไดงาย 
งบประมาณและระยะเวลาที่ตองใช 
งบประมาณในการดําเนินงาน 100,000 บาท 
ระยะเวลา 3-4 เดือน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ  
การพัฒนาทีมขายใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จะสามารถสรางกําไรใหกับบริษัท 

รวมทั้งทําใหทีมขายของบริษัทมีความแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เกิดผลดีในระยะยาว
ตอบริษัท 

 
3.6  การตัดสินในเลือกแนวทางการแกไขปญหา 

 
จากกําหนดกลยุทธในการปรับปรุงและพัฒนาใหกับบริษัททั้ง 3 แนวทาง จะตองหา

แนวทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีการกําหนดปจจัยการพิจารณาและทําการใหคะแนน โดยมี
การจัดระดับการใหคะแนน ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน 5  คือ  มากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4  คือ  มาก 
ระดับคะแนน 3  คือ  ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2  คือ  นอย 
ระดับคะแนน 1  คือ  นอยท่ีสุด 
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ตารางที่ 8 การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหา 
 

เกณฑการพจิารณา 
ถวง

นํ้าหนัก 

แนวทางเลือก 
1  

แนวทางเลือก 
2 

แนวทางเลือก 
3 

Rating คะแนน Rating คะแนน Rating คะแนน 

1. การเพิ่มรายได 0.25 3 0.75 4 1 5 1.25 

2. สรางความพึงพอใจ         

 ใหกับลูกคา 0.25 4 1 5 1.25 4 1 

3. ความเปนไปได 0.25 2 0.5 4 1 4 1 

4. การเติบโตระยะ         

 ยาวของบริษัท 0.25 3 0.75 5 1.25 4 1 

รวม 1 14 3.0 18 4.5 17 4.25 

 
จากตารางที่ 8 มีแนวทางเลือกท้ังหมด 3 แนวทาง ไดมีการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ 2 

คือ กลยุทธ CRM เปนการนําเทคโนโลยีทางดาน CRM เขามาใชเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
ใหบริการลูกคา เพ่ือใหบริษัทสามารถรักษาลูกคาไดมากขึ้น เพ่ิม Value ใหกับลูกคาใหมากกวา
คุณคาท่ีลูกคาคาดหวัง สามารถชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาไดในระยะยาว 
ชวยใหบริษัทรูความสนใจ ความตองการ และพฤติกรรมการซื้อของลูกคา รวมทั้งบริการหลัง
การขาย ถึงแมวาจะเปนการลงทุนท่ีสูงแตทางบริษัทสามารถจะทํากําไรไดดีท่ีสุดในระยะยาว  

หลังจากทํากลยุทธ CRM ไดครบถวนและประสบความสําเร็จแลว ตอมาควรพิจารณา
ทางเลือกท่ี 3 คือ กลยุทธการสรางทีมขาย โดยการสรางทีมขายใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
เขาถึงลูกคาใหตรงกับความตองการมากที่สุด เปนแนวทางตอจากแนวทางที่ 2 ซึ่งมีความ
เก่ียวเนื่องกันคือ เมื่อเราใชระบบ CRM แลวเราก็จะสามารถทราบความตองการของลูกคาได
อยางแทจริง จากนั้นการเราก็จะสามารถสรางทีมขายไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยการ
วิเคราะหขอมูลตางๆ เพ่ือท่ีจะนําเสนอขายกับลูกคาตอไป 

สวนกลยุทธท่ี 1 คือ การพัฒนาตลาด (Market Development) โดยการหากลุม
ลูกคาเพิ่มเติมจากลูกคากลุมเดิม เชน งานมอเตอรโชว งานมอเตอรเอ็กโปร งานอีเวนทตางๆ 
กลยุทธน้ีสวนใหญบริษัทอื่นๆ หรือคูแขงทํากันอยูแลว จึงยังตองมีการแขงกันอยู และยังเปนท่ี
นิยมของหลายๆ บริษัท แตจะเปนกลยุทธแคในระยะสั้นๆ เทานั้น  



 
บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
4.1  สรุปผลการศึกษาและอภิปราย 

 
จากการศึกษาถึงปญหาของบริษัท สยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

ซ่ึงเปนการศึกษาในหัวขอ “การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของ บริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด” พบวาปญหาของบริษัท
คือ อัตราการเติบโตของ บริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เม่ือเปรียบเทียบ
กับบริษัทคูแขง (บริษัทโตโยตาYYY สาขาXXX) จะเห็นไดวา อัตราของการเติบโตของบริษัทใน
ป พ.ศ.2549–2550 มีการเติบโตท่ีนอยกวาบริษัทคูแขง และในป พ.ศ.2551–2552 อัตราลดลง
ของยอดขายของบริษัทมีมากกวาของคูแขง สงผลตอการแขงขันของบริษัททําใหศักยภาพใน
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว ดังนั้นผูศึกษาไดมีการศึกษาขอมูลตางๆ ท้ัง 
ทุติยภูมิและปฐมภูมิ และทฤษฎีองคความรูตางๆ เชน ทฤษฎี Benchmarking, PEST Analysis, 
Five Forces Analysis Value Chain Management, SWOT และ TOWS Analysis เปนตน 
และไดมีการศึกษาถึงภาวะการณการแขงขันในอุตสาหกรรมยานยนต เพ่ือใหทราบถึงสถานการณ
ในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนอยูตลอดเวลา และผูศึกษาไดมีการกําหนดแนวเลือกเพื่อทางแกไข 
ดังตอไปน้ี 1. กลยุทธการเติบโต การพัฒนาตลาด (Market Development) 2. กลยุทธ CRM 
(CRM Strategy) 3. กลยุทธการสรางทีมขาย  

จากทั้ง 3 กลยุทธผูศึกษาไดเลือกกลยุทธท่ี 3 คือ กลยุทธ CRM (CRM Strategy) 
เปนการนําเทคโนโลยีทางดาน CRM เขามาใชเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใหบริการลูกคา ตอมา
ไดมีการเลือกกลยุทธท่ี 3 คือ กลยุทธการพัฒนาทีมขาย โดยการพัฒนาทีมขายใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน ซ่ึงมีผลตอการไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว 
 
4.2  ขอจํากัดของการศึกษา 

 
1. เวลาในการศึกษามีนอยคอนขางที่จะจํากัด อาจทําใหมีมุมมองยังไมกวางและชัดเจน

มากนัก อีกท้ังผูศึกษาไมมีประสบการณทางดานอุตสาหกรรมยานยนต 
2. ขอมูลบางอยางไมสามารถที่เปดเผยสูสาธารณะได จึงมีขอจํากัดในการทําในครั้งนี้ 
3. การสัมภาษณมีการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานขายเพียง 6 ทานเทานั้น จึงทําให

ขอมูลท่ีไดมายังไมละเอียดและหลากหลายตอการทําการวิจัย 
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4.3  ขอเสนอแนะ 
 
1. ควรมีการศึกษาทางดานอุตสาหกรรมยานยนตอยางจริงจัง เพื่อโอกาสในการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน 
2. ควรสรางและพัฒนาทีมขายใหเปนมืออาชีพ เพื่อการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันใหเหนือคูแขงขัน 
3. ควรมีการศึกษาคูแขงหลายๆ บริษัท เพื่อทําการเปรียบเทียบและทําการพัฒนาให

เหนือคูแขงขัน 
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บทสัมภาษณผูบริหาร 
การศึกษาคนควาอิสระ “การศึกษาปญหาและการกาํหนดกลยทุธเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของ บริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด” 
 
คําชี้แจง : ผูศึกษาเปนนกัศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย ใครขอความกรุณาจากทานในการตอบสัมภาษณ 
 

1.  คุณเดน  นิลพัฒน  ประธานกรรมการ 
2.  คุณพิสิษฐ  พิริยาโฆสิต  พนักงานฝายการขาย 
3.  คุณอนุสรณ  วีระคุณธนา  พนักงานฝายการขาย 
4.  คุณกานตพิชชา คงมี  พนักงานฝายการขาย 
5.  คุณธนากร  เชิดชนะพันธ  พนักงานฝายการขาย 
6. คุณจิตต ิ วรภัทร  พนักงานฝายการขาย 

 
สรุปประเด็นท่ีสัมภาษณดังนี้คือ 
1. ประวัติขององคกร ลักษณะของธุรกิจ ของบริษัทเปนอยางไร? 

บริษัทของเราเริ่มตนจากธุรกิจรถมือสอง คือบริษัทมินิคารเซ็นเตอร เปดมาได
ประมาณ 25 ปแลว ตอมาจึงไดเปดบริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัทของเราเปนตัวแทนจัดจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ไดกอตั้งและจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด 
เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2547 มีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท โดยคุณเดน นิลพัฒน เปนผูกอตั้ง
บริษัท ภายใตสโลแกน “การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากที่สุด” และปจจุบันดํารงตําแหนง
เปนกรรมการผูจัดการ บริษัทของเรามีศูนยบริการที่ไดรับมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
พนักงานซอมบํารุงมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึงม่ันใจกับการบริการซอมบํารุงของท่ีศูนยบริการ
แหงนี้ ปจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 50 คน ประกอบไปดวย พนักงานขาย 22 คน พนักงานซอมบํารุง 
20 คน พนักงานธุรการ 8 คน  

 
2. ทางบริษัทมีจุดเดนหรือขอแตกตางไปจากบริษัทอ่ืนๆ อยางไรบาง? 

จุดเดนท่ีสําคัญสําหรับบริษัทของเรา (บริษัทสยามนิสสัน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด) การที่บริษัทรับซื้อรถมือสองจากลูกคาท่ีตองการซื้อรถนิสสันของบริษัท อีกท้ังซื้อในราคา
ท่ีสูงกวาในตลาด” (เหมือนกับโตโยตาชัวรหรือเปลา?) “ความจริงของเรามีกอนที่โตโยตาทํา
ซะอีก ของเราทํามาได ประมาณ 6 ปแลว พรอมกับเปดบริษัทสยามนิสสันบางกอก อินเตอร-
เนช่ันแนล จํากัด จุดเดนอีกขอหน่ึงคือ บริการแลกรถ คือ ลูกคาสามารถนํารถของลูกคามาแลก
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กับรถนิสสันของบริษัทนําไปใชกอนได” (ผลตอบรับเปนอยางไร?) “ลูกคาทุกคนพึงพอใจกับ
บริการนี้มากผลตอบรับดีมากและลูกคาก็ซ้ือรถจากทางบริษัทของเราเกือบทุกคัน” (แลวมีปญหา
อะไรตามมาไหม?) “ที่ผานมายังไมมีปญหาอะไร เนื่องจากวาบริการนี้จะตองเลือกลูกคาให 
ถี่ถวนกอน” บริษัทของเราเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก อยางที่ไดกลาวไวบริการตางๆ 
ท่ีบริษัทมีเพ่ือไวสําหรับบริการลูกคาทุกอยาง เกิดจากความตองการของลูกคาจริงๆ” 

 
3. ภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตและการแขงขันในปจจุบันเปนอยางไรบาง? 

a. ดานผลิตภัณฑ 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีของคายรถแตละย่ีหอตางก็ดึงกลยุทธตางๆ ออกมาแขงขันกัน 

ทําใหลูกคามีสิทธิ์ท่ีจะเลือกรถ รุน ย่ีหอ สี ขนาด ตามความพึงพอใจของลูกคาของแตละราย 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตในดานผลิตภัณฑ ลูกคาใหความสําคัญดานคุณภาพของ
รถยนต สมรรถนะของเครื่องยนต รูปลักษณะภายในและภายนอกรถความสวยงามรวมถึงการ
ประหยัดน้ํามัน อุปกรณและระบบความปลอดภัยของรถยนต  

b.  ดานราคา 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตในดานราคา ลูกคาจะใหความสําคัญใน

เรื่องของอัตราดอกเบี้ยและการซื้อแบบผอนชําระ แตถาพูดถึงราคารถยนตก็ไมแตกตางจากคูแขง
มากนัก ทางบริษัทไดมีการตั้งเงินดาวนและเงินผอนหลายรูปแบบเพื่อใหลูกคาเลือกตามความ
เหมาะสมของลูกคา รวมถึงของแถมท่ีมีใหกับลูกคา 

c. ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย 
 ทางบริษัทมีทําเลสถานที่ตั้งท่ีดี เห็นไดชัดเจน ลูกคาหาไดงาย สะดวก สวนใน

ดานของชองทางการจัดจําหนาย ทางบริษัทใหความสําคัญในเรื่องศูนยตัวแทนจําหนายและ
ศูนยบริการท่ีไดมาตรฐาน ไดแก ความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมถึงการบริการท่ีดีของพนักงานจะใหความสําคัญเปนพิเศษ 

d. ดานสื่อประชาสัมพันธ 
 ในดานของสื่อประชาสัมพันธ ส่ือโฆษณาของนิสสันยังถือวานอยมาเมื่อเทียบ

กับโตโยตา หรือแมแตฮอนดา และคิดวาสื่อก็จะชวยใหลูกคาไดรับรูมากข้ึน 
e. ดานบุคคล 
 ทางบริษัทเนนใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานกัน และเนนการใหบริการกับ

ลูกคา รวมท้ังใหความสําคัญในการสรางแรงจูงใจงานทุกคน 
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4. อะไรคือจุดขายของรถยนตนิสสัน? 

จุดขายของรถยนตนิสสัน อยูท่ีความคงทนสมรรถนะของรถ โดยเฉพาะนิสสัน นาวารา 
ไดรับการยอมรับในดาน สมรรถนะ ความแข็งแกรง ยืนยันจากรางวัลจากนานาประเทศทั่วโลก
ถึง 25 รางวัล เปนตน สวนรถยนตเล็กก็จะเปน นิสสัน มาชร ท่ีเปนรถ Eco car เปนรายแรกที่
ไดจัดจําหนาย 

 
5. คูแขงหลักและรองของบริษัทคืออะไร?  

คูแขงท่ีสําคัญกับทางบริษัทคือ โตโยตา เพราะวาโตโยตาเปนอันดับท่ี 1 ไมวาจะ
เปนยอดขาย การตลาด ส่ือ ประชาสัมพันธ เปนตน เมื่อเราทําการเปรียบเทียบแลวจะเห็นภาพ
ไดชัดท่ีสุด แตถาจะเปรียบเทียบรถแตละรุน เชน NissanTeana คูแขงคือ Toyota Camry และ 
Honda Accord, Nissan Navara คูแขงคือ Toyota Vigo, Nissan Tida คูแขงคือ Toyota Altis 
และ Honda Civic เปนตน 

 
6. อะไรคืออุปสรรคการทําธุรกิจ? 

อุปสรรคในการทําธุรกิจในตอนนี้คือ การสั่งจองไปยังบริษัทแม เน่ืองจากลูกคาตอง
รอรถยนตบางรุนนานเปนเดือน เชน นิสสันมารช ทําใหลูกคาเลือกท่ีจะไปซื้อรถยนตย่ีหออ่ืนแทน 
ทําใหบริษัทสูญเสียลูกคาและรายได 

 
7. ทางบริษัทมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยางไร? 

กลยุทธในการทําธุรกิจไมมีอะไรมากจะเนนความพึงพอใจของลูกคาใหมากที่สุด คือ
จะเนนการขาย การบริการ ท่ีดีเปนมิตรกับลูกคา 

 
8. บริษัทควรจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงทางดานใดและอยางไรบาง? 

อยากใหมีปรับปรุงในเรื่องของการระบบการจัดเก็บขอมูลลูกคาใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เนื่องจากในปจจุบันทางบริษัทมีการบันทึกขอมูลลูกคาเปนเพียงกระดาษเอกสารเทานั้น 
ทําใหยากตอการหารายชื่อลูกคา และเรื่องการติดตามลูกคาท่ียังไมท่ัวถึง รวมท้ังวิธีการขายของ
พนักงานใหมีประสิทธิภาพดวย เนื่องจากพนักงานขายในปจจุบันไมสามารถที่จะแยกกลุมลูกคา
ได คือทําการขายเพียงอยางเดียว สงผลทําใหเกิดการปฏิเสธจากลูกคาได 
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9. หลักคิดในการทํางานของ คืออะไร? 
หลักการทํางานของทางบริษัทจะเนนการทํางานแบบครอบครัวมากกวาในรูปแบบ

ของบริษัท พยายามใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน สรางแรงจูงใจใหกับพนักงานทุกๆ คน 
ไมใชแตพนักงานขายเพียงอยางเดียว จะใหสําคัญกับความซื่อสัตยความขยัน และความอดทน 
กับพนักงาน 

 
10. ทานคิดวาแนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตในปหนาจะเปนในทิศทางใด? 

แนวโนมในป 2554 คาดวานาจะดีข้ึนเปนลําดับ ดูไดจากยอดการสั่งจองท่ีผานมา  
มีการสั่งจองท่ีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ภาพโดยรวมคิดวานาจะเปนทุกยี่หอ 
ไมวาจะเปน โตโยตา ฮอนดา หรือมาสดา แตวาการสั่งจองของรถยนตนิสสันตองใชเวลาในการ
ส่ังจองคอนขางที่จะนาน บางคันใชเวลาเปนเดือน บางครั้งทําใหเสียโอกาสไดเหมือนกัน  
 



ประวัติผูศึกษา 
 

นางสาวเสาวนีย อ่ิมสุขศรี เกิดเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2526 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เม่ือปการศึกษา 2548 
และศกึษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต บริหารธรุกิจหลักสูตร CEO MBA รุนท่ี 6 สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศกึษา 2552 ประสบการณในการทํางาน ป 2550-2552 
บริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากดัมหาชน และป 2554 บริษัทไอซีอี คอนซัลติ้ง จํากดั 
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